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Ağustos-Eylül 2010 tarihiyle çıkması gereken 3. sayımızı 
sizlere ne yazık ki ondört ay sonra ulaştırabiliyoruz! Aklımız 
ve kalbimiz, söz ve izahatçılık yoluyla gerçeği birazcık bile 
gölgelemeye sıkıca kapalı. Durum yeterince açık. Ağır bir 
sorumsuzluk. Öfke çeken bir iradesizlik.

Anlamının eksiksiz bilinciyle  
özür diliyoruz.
“Yenilgiye yenilmeme”, “düştüğü yerden kalkıp yürüme-

sini bilme” zihniyet ve pratiğinin coşkulu bir parçasıyız. Bir 
muharebeyi kaybettik, savaş sürüyor. Onu kazanmak için eli-
nizdeki sayıyla ilk adımı attık. Özeleştirinin devrimci şiddeti 
ve devrimci irade bizimledir.

 MARKSİST TEORİ’DEN 

Sevgili Okur,
Bu sayıda dünyaya pencere açma-

yı önde tuttuk. Arap halk ayaklanma-
ları, pek çok ülkede öncü toplumsal 
sarsıntılar yaratan gençlik isyanları 
ve varlık hakkını politik mücadele 
içinde kazanırsa önemli roller oyna-
yabilecek ICOR’a dair değerlendir-
me, röpörtaj ve açıklamalar adeta bir 
“dosya” görüntüsü aldı. İlgiyle  ince-
leneceğine inanıyoruz.

Arjantin’de faşist cuntaya karşı 
savaşım deneylerini, cuntacıların, iş-
kenceciler ve katliam suçluları olarak 
hapishanelere gönderilmesini ve bu 
zeminde özgün bir rol oynayan Pla-
za De Mayo Anneleri hareketini konu 
edinen yazıyı dikkatle okuyacağınıza 
eminiz. Faşist 12 Eylül darbesi ve 
izleyen dönemi  değişik boyutlarıy-
la tartışan iki metin ise Arjantin de-
neyleri ışığında anlamını daha güçlü 
yansıtacaktır. Her üç yazıda ortaya 
konan tarih bilincinin çeşitli alan ve 

düzeylerde pratiğe taşınmasının öne-
mi-değeri gözler önünde. Bu açıdan, 
15-16 Ekim toplantısıyla kuruluşu-
nu ilan eden Halkların Demokratik 
Kongresi umutlu, mutlu bir tesadüf. 
Kongreyi ve işlevini ele alan yazının 
bu perspektiften de okunacağına gü-
veniyoruz.

Marksist Teori, okuruna karşı so-
rumluluklarının bilincinde. Okurları-
nın da Marksist Teoriye karşı sorum-
luluklarının bilincinde davranması 
halinde yola kesintisizce ve güçlene-
rek devam edeceğimize kuşku yok.

Son sözü Dimitrov’a bırakalım:
“Öğrenip savaşalım, savaşıp öğre-

nelim.”

***
2011’e elinizdeki sayıyla hoşçakal 

diyoruz.  
2012’nin işçi sınıfı ve ezilenlerin 

yılı olacağı umudu ve okurlarımızı  
mutlulukla  buluşturması dileğiyle!
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AKP burjuvazinin gelişmesini ve dünya pazarıyla enteg-
rasyonunu öncelikli amaç edinmiş bir parti olarak, hükümet 
olduğu günden itibaren, başta muhafazakar kesim olmak 
üzere değişik burjuva akımlardan eski yeni parlamenter kişi 
ve grupları etrafında topladı. 

12 Eylül askeri faşist darbesiyle de sağlamlaştırılan, ge-
nerallerin MGK kurumuyla devleti yönetmesine karşı, hü-
kümette kalabilmek ve devlet iktidarını ele geçirmek  için 
elverişli iç ve uluslararası koşullardan yararlandı.

Generaller Kürtlere  karşı  kirli savaşta  teşhir  ve  ba-
şarısız olmuşlardı. Bu geniş kitlelerin algısında, generalle-
rin iktidarın yönetme gücü olması kabulünü ya da boyun 
eğilmesini geriletti. AKP bu durumu ürkek biçimde de olsa 

AKP‘NİN GERİCİ 
RESTORASYONU

seçimlerle ve referandumla değer-
lendirdi. Sermaye oligarşisinin ve 
emperyalist güçlerin desteğini alarak 
generalleri geriletti, MGK’nın mut-
lak hakimi olma konumlarını bozdu. 
Belirli bir çerçevede de olsa yönetme 
inisiyatifini ele geçirdi.

AKP 2001 kriziyle kitleler nez-
dinde başlıca burjuva partilerin kitle 
desteğinin erimesinden yararlanan en 
örgütlü burjuva parti olarak seçimleri 
kazanmıştı. Dahası neoliberal ekono-
mik saldırılarda sınır tanımayan bağ-
nazlığıyla sermaye oligarşisinin ve 
uluslararası sermaye tekellerinin tam 
desteğini aldı. AKP’nin önceli RP’yi 
hükümetten düşüren 28 Şubat “müda-
halesine” destek vermiş TÜSİAD, bu 
nedenle ve burjuvazi ile partilerinin 
egemen olduğu bir siyasal işleyişe ge-
çilmesi için AKP hükümetlerine des-
tek verdi. Burjuva değişim programı-
nın hükümet partisi olarak AKP’nin 
arkasında durdu. 

AKP birinci hükümeti dönemin-
de AB’ye girme sürecinde bazı iler-
lemeler sağlayarak da burjuvazinin 
geniş kesimlerinin ve AB aracılığıyla  
demokrasi ve yaşam koşullarının iyi-
leştirilmesi  beklentisindeki kitlelerin 
desteğini almış ve generallere karşı 
avantaj edinmişti.

AKP başından beri ABD’yle uyu-
mu esas alacağını sergilemiş ve bunu 
kurulduktan hemen sonra, 2002 se-
çimleri arifesinde Erdoğan’ın ABD 
ziyaretindeki temaslarıyla kanıtla-
maya çalışmıştı. AKP, kendisinden 
önceki hükümetlerin ABD ve NATO 
güçlerinin bölge politikaları ve savaş-

larına desteği sürdürmekle kalmadı, 
hemen yeni bir tezkere çıkararak Irak 
savaşındaki “yol kazasını” tamir etti. 
Afganistan’da asker sayısının artırıl-
masını  ve çatışma bölgelerinde görev 
alınmasını kabul etti. Gürcistan’ın CIA 
üyesi başkanının Güney Osetya’ya 
katliamcı işgali üzerine Rusya’yla baş-
layan savaşta NATO savaş gemilerinin 
Karadeniz’den geçişine izin verdABD-
İran arasındaki Brezilya Dişişleri baka-
nıyla birlikte arabuluculukta ABD’nin 
hesapladığından farklı sonuç alınınca, 
bu durumu telafi etmek, bağlılığını 
kanıtlamak ve Kürt ulusal demokratik 
güçlerine karşı savaştaki sıkı birliğini 
sürdürmek için NATO füze kalkanı-
nın Türkiye’ye yerleştirilmesini kabul 
etti. Benzer biçimde  Müslüman halk-
lardaki Siyonist sömürgeciliğin sınır 
tanımaz saldırganlığına karşı varolan 
haklı tepkiyi İsrail hükümetiyle ilişki-
leri sınırlama için kullanmasına karşı 
ABD’nin tepkisini aza indirmek ve 
Suriye’de Kürtlerin demokratik statü 
kazanması olasılığını önlemek için, 
Esad rejimini yıkmayı amaçlayan po-
litik islamcı ve diğer ABD’ci muhale-
fetin hamiliğini üstlendi. Siyasi, askeri 
destekte bulundu ve silahlı saldırı için 
hazırlanıyor. 

Bütün bunlar ABD’nin AKP Hü-
kümetlerine desteğinin kesintisizce 
sürmesine ve Ergenekoncu generalle-
rin muhalefetine karşı, ABD’ci gene-
rallerin AKP’yle önce uzlaşmalarına 
ve sonra hükümete tabi olmalarına 
yol açtı. 

Ayrıca’90 sonrası dönemin dün-
ya devrim dalgasının gerilemesi ko-
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şullarının, gericilik döneminin ABD 
ve diğer emperyalistler ile işbirlikçi 
burjuvazilere sağladığı askeri darbe-
lere pek az ihtiyaç duymalarının par-
lamenter bürokratik manevra imkanı 
da AKP Hükümetlerinin bu dalaşı ka-
zanmasını kolaylaştırdı.

Gerici Faşizan Tahkimat
Burjuvazinin değişim çizgisi işle-

vini üstlenen AKP hükümetleri rolünü 
yavaş bir hızla oynuyor. Burjuvazinin 
hakimiyet ve hegemonyasının resto-
rasyonunu gerici faşist rejimi halkları-
mıza karşı koruyarak gerçekleştiriyor.

Öncelikle polis ve orduyu yeniden 
güçlendiriyor. Burjuva diktatörlüğü-
nün asıl aygıtlarının ordu ve polis ol-
duğu temel ilkesini uyguluyor.

AKP, çoktandır hakimiyetindeki 
polisi, istihbarat, sayı ve bütçe yö-
nünden güçlendirdi. Tarihte  yeğen 
Bonapart’ın jambon ve şarap rüşve-
tiyle askerleri kazanması benzeri bir 
yöntemle, “askerlikten muafiyet”le 
polisi kitlesel olarak da iktidarına 
bağladı. Ergenekoncu generalleri tas-
fiyede diğer etkenlerin yanı sıra po-
lis operasyonları marifetiyle başarılı 
oldu. Devletçi ve muhafazakar ideo-
lojik eğilimdeki kitleler ile liberaller 
üzerindeki etkisini genişletti. “Polis 
demokrasinin teminatıdır” demago-
jisine bile başvurabildi. Fakat işçi ve 
emekçi hareketine, Kürt ulusal de-
mokratik mücadelesine karşı polisi 
yalnızca sayı yönünden değil, öldür-
me yetkisi vererek ve 15 bin kişilik 
Özel Harekat Timleri kurarak iç savaş 
örgütü olarak tahkim ediyor. ‘90’lı 

yıllardaki kontrgerilla katliamcılığı 
rolünü ilerisi için de oynayacak bi-
çimde iç savaş örgütü olarak güçlen-
diriyor. Polis devletini yükseltiyor.

AKP hükümeti, orduyu profesyo-
nelleştirecek adımlar atarak, Kürtlere, 
işçi ve ezilenler cephesinin olası bü-
yüyecek mücadelesine karşı ve ayrıca 
bölgesel hegemonya kurmada dışarda 
savaşacak biçimde güçlendiriyor. Bu-
na bağlı olarak silahlanma harcamala-
rını artırıyor.

MİT’i de dış işlevi önde olmak 
üzere güçlendiriyor.  

Liberallerin, muhafazakarların ve 
yuppi milliyetçilerin “yumuşak güçle 
bölgesel kuruculuk” olarak övdükleri 
bölgesel hegemonya için güçlendirilen  
MİT ve ordunun, “bayrak dikmek” 
şiarıyla şimdiden dış askeri saldırıla-
ra hazırlatılmakta oldukları gerçeği 
yumuşak güce silahın ekleneceğini 
kanıtlamakla kalmıyor; tüm burjuva 
diktatörlüklerinin dışarısı için hazırla-
dıkları silahlı güçleri iç mücadelelerde 
kullandıkları tarihsel gerçeği bizleri 
uyarıyor. Burjuvazinin liberal demok-
rasinin beşiği olarak sembolize ettiği 
İngiliz emperyalizminin muhafaza-
kar Başbakanı Cameron’un, göçmen 
gençlerin isyanına karşı “OHAL ilan 
eder ordu birlikleriyle bastırırım” teh-
didi, bunun güncel bir ifadesi olarak 
önümüzde duruyor.

AKP Hükümeti yargıyı ele geçi-
rirken liberallerin ağzından demokra-
tikleşme beklentisi yaratmıştı. Fakat 
görüldü ki, yargıyı generallere bağlı-
lıktan kopararak hükümete bağlama 
dışında, ne olağanüstülükle karakte-

rize faşist nitelikteki Terörle Müca-
dele Yasasında, ne de aynı nitelikteki 
ÖYM ve F Tipi zindan statüsünde de-
ğişiklik yaptı. Ordu ve polisin eklen-
tisi olarak bu kurumları olduğu gibi 
korudu. 

Fiilen de Kürt ulusal demokratik 
hareketi başta olmak üzere, bütün an-
tifaşist parti ve örgütlenmelere karşı 
kitlesel tutuklamalara ve binlerce yılı 
bulan cezalara başvurdu, başvuruyor. 
İdam cezasına karşı olmadığını dil-
lendirerek tehditler savuruyor. 

AKP, YÖK’ü ve üniversitede polis 
baskısını olduğu gibi sürdürüyor.

Demokratik hak ve özgürlüklerin 
önündeki engelleri geçmiş müca-
delelerin fiilen esnettiği sınırda tut-
makla kalmıyor, yasal alanda faşist 
yasakları sürdürme çizgisi izliyor. Bu 
bakımdan tek yaptığı reform, müca-
delenin mecbur etmesiyle 1 Mayıs’ı 
çalışanların bayram ve tatil günü ol-
duğu yasasını çıkarmaya daha fazla 
direnememek oldu.

Sendikal alanda örgütlenme ve 
grev yasaklarını bazı makyaj değişik-
liklerle sürdüren AKP hükümetleri, 
Türk burjuvazisinin rekabet gücünü 
artırma ve neoliberal ekonomik poli-
tikaları uygulama hırsıyla, işgücünü 
yağmalayacak düzeyde kuralsız ça-
lıştırma sisteminin yeni saldırı yasa-
larını çıkarıyor, gasp edilememiş işçi 
haklarından kıdem tazminatını tasfiye 
niyetini gösteriyor, 12 Eylül faşist 
darbesinin kurumlarından bir diğerini 
Yüksek Hakem Kurulunu sürdürüyor.

En temel ve en yakıcı demokratik 
talepler olan Kürt ulusal demokratik 

taleplerini, “açılım” demagojisi eş-
liğinde azami sınırı bireysel haklara 
hapsederek, kitlesel tutuklamalar ve  
inkarcı-sömürgeci savaş yoluyla bas-
tırmaya çalışıyor. Bu çerçevede ABD 
ve bölge devletleriyle anlaşmalara yö-
neliyor. 

Ezilen inançların demokratik hak-
larını prangalamaya -açılım demago-
jisine rağmen- ısrar ediyor. Diyaneti, 
zorunlu din dersini, alevi inancına ya-
sak statüsünü devam ettiriyor. 

OHAL ve sıkıyönetim yasaları-
nı, Anayasa ve yasalarda sürdürüyor. 
Yalnızca sıkıyönetim mahkemelerini 
savaş haline bağlayan bir esnemeyle 
yetiniyor.

Otuz yıla yaklaşan Kürt ulusal mü-
cadelesine, işçilerden gençliğe inişli 
çıkışlı kitle mücadelesine rağmen, 
AKP, rejimi yeniden şekillendirir-
ken  burjuvazinin ve emperyalizmin 
egemenliği ve iktidarını koruma si-
lahlarını çok az bir esnemeyle ama 
demokratiklik demagojisiyle devam 
ettiriyor. Böylelikle yeni anayasada 
da demagoji eşliğinde yapacağının  
ne  olacağını göstermiş oluyor. Kanun 
Hükmünde Kararnamelere başvuru-
yor, o çok övündüğü burjuva parla-
mentoda tartışma ve oylamayı bile 
zaman kaybı olarak görüyor. Ayrıca 
planladığı başkanlık sistemine geçiş 
yoluyla iktidarın yürütmesinin hızlı 
karar vermesini sağlamaya çalışıyor. 
Adeta tekelci burjuvazinin duayeni 
Rahmi Koç’un dile getirdiği “bizim 
için en iyisi akıllı bir diktatörün yö-
netmesidir”  sistemini kurmaya çalı-
şıyor.
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AKP, ABD işbirlikçiliğine sadık 

kalarak bölge gücü ve ABD’nin si-
yonistlere göre daha önde tutulan iş-
birlikçisi olmayı hedefliyor. Rejimi 
şekillendirirken bu da temel etken 
olarak rol oynuyor. Bölgeyi dünya 
kapitalist emperyalist sistemiyle en-
tegre etmede öncülüğe soyunarak, 
bölge burjuvazileri ve emperyalist-
ler nezdinde önemini artırmak isti-
yor. Kitle mücadeleleri ve devrimci 
başkaldırılara karşı içte ve bölgede 
karşıdevrimci savaş aygıtlarıyla güç-
lendirilmiş, MGK içinde ipleri kendi 
elinde tutacağı bir siyasi yapı-işleyiş 
inşa ediyor. İşçi sınıfı ve ezilenlerin 
mücadelelerinin ve oy vermekten baş-
ka katılımının olmadığı, katılımın bile  
sınırlandırılacağı bürokratik burjuva 
parlamentarizmini içte ve bölgede 
yerleştirmeye öncülük ediyor. Arap 
devrimleri karşısında Libya’da sava-
şa katılması, Suriye’de savaşa hazır-
lanması ve Mısır’dan Tunus’a gerici 
rejimleri yerleştirme restorasyonuna 
öncülüğe soyunması, Suudi otokra-
tik diktatörlüğünün Bahreyn işgalini 
sessizce onaylaması bunun kanıtı ve 
içte rejimin demokratik esnemeye pek 
müsaade etmeme pervasızlığının bir 
diğer göstergesidir. 

AKP’nin devlet yönetiminde  ge-
nerallerin inisiyatifini sınırlaması, 
kendi hakimiyetini güçlendirmesi de-
mokratikleşmenin göstergesi değildir. 
Dünya pazarıyla bütünleşen ve ser-
maye birikimini hızlandıran Türk bur-
juvazisinin artık kendine hak olarak 
gördüğü bir şeydir, o kadar. Olduğu 
kadarıyla küçük çaplı demokratik ka-

zanımları gerçekleştiren de, geçmiş-
ten bu yana ezilenlerin mücadelesidir.

AKP Hükümeti, rejimi bazı de-
ğişikliklerle restore edip tahkim 
ederken, yeni “sivil” gerici anayasa 
yapmayı işçi sınıfı, Kürt halkımız ve 
ezilenleri oyalamanın ve aldatmanın  
bir aracı yapmaya çalışmaktadır. İn-
karcı-sömürgeci savaşı tırmandırma 
ve geniş çaplı tutuklamalar eşliğin-
de, ayrıca seçim zaferine dayanarak 
yapacağı anayasa gerici nitelikte bir 
anayasa olmaktan başka bir şey olma-
yacaktır. Kaldı ki, asıl anayasa olarak 
MGSB’yi sürdürüyor.

İşçi Sınıfı Ve  
Halklarımızın Mücadelesi 
Geliştirilmelidir
Bazı tekil direniş ve eylemlere 

rağmen, işçi sınıfı mücadelede bir 
durgunluk süreci yaşıyor. Hareketin 
iç dinamiklerinin parçalı oluşu ve za-
yıflığından da güç alan AKP, sınıfa 
yönelik saldırı yasalarını gündemine 
alıyor. Şimdiye kadarki eğilim Sendi-
kalar Yasası’nda oyalayıcı ve aldatıcı 
bazı değişikliklerle Kıdem Tazminatı 
hakkının gasp edilmesidir. DİSK ve 
Türk-İş içindeki kimi sendikalar dışta 
tutulursa, bu konuda hükümetin ma-
nipülasyonlarının ciddi bir etkiye sa-
hip olduğu görülüyor.

Sendikaların bu sorunla kurduğu 
ilişki protestoculuk sınırlarını aşma-
maktadır. işçi sınıfının bu tarihsel 
kazanımına sahip çıkma ve saldırıyı 
püskürtme bakış açısıyla kapsamlı bir 
teşhir ve aydınlatma faaliyetinin eşlik 
edeceği pratik bir mücadele yükseltil-

melidir. Komünist öncü bu konudaki 
görevinin bilinciyle hareket ederken, 
yerel, bölgesel ve havza düzeyinde 
platformlar, birlikler inşa edilmesine, 
bunların birleşik mücadelenin gelişti-
rilmesinin kaldıraçlarından biri haline 
getirilmesine çalışmakla yükümlüdür. 
Çeşitli mücadele araç ve biçimleriyle 
emekçilerin tepki ve duyarlılığı arka-
lanmalıdır. 

Kürt ulusal sorununda, AKP 
Hükümeti’nin oyalayarak ve tasfiye-
ci saldırısını, savaşı şiddetlendirerek, 
kitlesel tutuklamaları tırmandırarak 
sürdürüp teslimiyeti dayatmasına kar-
şı, Kürt ulusal demokratik hareketi 
direnişi yükseltiyor. Komünist, dev-
rimci ve antifaşist hareket, Kürtlerin 
Demokratik Özerklik hedefi altında 
topladığı taleplerinin haklılığı ve de-
mokratikliğini tanımalı, Türk emekçi-
lerini adil bir barış talebiyle seferber 
etmelidir. Şiddetlenen savaş ortamında 
AKP ve tüm gerici faşist güçlerce yük-
seltilen şovenist atmosferi bu ve öteki 
taleplerle mücadele yoluyla  kırmalı-
dır. Halklarımızın birleşik mücadelesi-
nin yeni bir aracı olarak kurulan Halk-
ların Demokratik Kongresi’ni, eylemci 
ve örgütleyici bir araç olarak birleşik 
mücadelede geliştirmelidir. 

Alevi demokratik hareketinin, 
AKP açılımının aldatıcılığının ortaya 
çıkmasından sonra,  demokratik ta-
lepleri yönünde gelişme potansiyeli 
artmıştır. Fakat kitle örgütlerinin ba-
şında bulunanların CHP kuyrukçu-
luğu bu potansiyeli değerlendirmek 
biryana gerilemeye yol açmaktadır. 
Demokratik talepleriyle hareketi 

geliştirmek burjuvaziden bağımsız 
çizgide ısrar edenlerin ve antifaşist 
hareketin önümüzdeki süreçteki gö-
revlerinden biridir. 

Gençlik hareketi, YGS’ye karşı 
yükseltilen orta öğrenim gençliğinin 
mücadelesinden sonra demokratik 
özerk üniversite, YÖK’ün ve üniver-
sitede  polis baskısının kaldırılması 
talepleri yönünde yeniden mücade-
lenin geliştirilmesi görevleriyle karşı 
karşıya. Genç-Sen’in kapatılması AKP 
Hükümeti’nin gençliğin demokratik 
kitle örgütünden endişesini ve demok-
ratik haklara saldırganlığını göster-
mektedir. İşsiz gençliğin, eğitimli işsiz 
gençliğin iş talebi mücadeleyi geliştir-
menin diğer bir potansiyel konusu. 

Kadınların, sermayenin egemen-
liği temeline dayanan erkek egemen-
liğinin öldürücü şiddetine karşı tepki 
ve mücadelesi gelişmektedir. Bu mü-
cadeleyi büyütmek, emekçi kadın-
ların diğer talepleriyle mücadelesini 
ivmelendirmek, kadın kitlelerinin ka-
tılımını sağlamak, aynı zamanda anti-
faşist hareketi güçlendirecektir.

Köylü ve kentli halk kitlelerinin, 
sermayenin doğayı talan eden tahrip 
ediciliğine karşı yaşam alanlarını sa-
vunma eylemleri yaygınlaşıyor. Ter-
mik ve hidroelektrik santrallere ve 
doğayı tahrip edici sermayenin azami 
kâr saldırganlığının diğer yöntemleri-
ne karşı yaygınlaşan bu mücadeleyi 
yükseltmek kitle hareketini büyütme-
nin diğer bir görevidir.

Köylü emekçilerin sendikalaşma 
mücadelesine yasaklamakla saldıran 
AKP hükümeti, uyguladığı neoliberal 
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bağnazlık politikasını emekçi köylüle-
re yıkım getiren tarımı şirketleştirmey-
le sürdürmektedir. Azalarak devam 
eden ve emekçi köylülerin mücadele-
sini pasifleştiren tarım destekleri bitin-
ce bu alanda da kitle hareketinin geli-
şeceği beklenmelidir.  

AKP Hükümeti’nin elektrik, do-
ğalgaz gibi halkın temel ihtiyaçlarına 
yüksek oranda zam yapması, tekelle-
rin azami karını artırmanın diğer bir 
saldırısıdır. Aynı zamanda kitle hare-
ketini geliştirmenin diğer bir alanıdır. 

AKP Hükümeti, şiddetlendirdiği 
savaş ortamında ve burjuvazinin geri-
ci faşizan rejimi ile bağnaz sömürücü 
kapitalist düzenini restore ederken, 
yeni sivil anayasayı, gerçekte gerici 
faşizan rejim ve saldırgan sermaye 
egemenliğini restore etmek için ya-
parken, boş beklentilerle oyalamanın  
demokratik sis perdesi olarak  kulla-
nacaktır. 

Bu taktiğe karşı, işçi sınıfından 
Kürtlere en geniş ezilen ve sömürülen-
lerin demokratik ve sosyal hakları için 
mücadelelerini geliştirmek, bu müca-
delenin gücüyle hakların anayasal ve 
yasal düzey de dahil gerçekleştirilme-
sini hedeflemek politikası güdülmeli, 
kitle hareketi yaygınlaştırılmalıdır. Bu 
mücadele AKP’nin taktiğini bozacağı 
gibi emekçi kitlelerin savaşımcı özgü-
venini de geliştirecektir. 

AKP seçim alanındaki kitle des-
teğine, gerici sendika bürokratları ve 

kitle örgütleri yönetici mevzilerine 
doğrudan veya uzlaştırarak dayan-
makta, sermayenin ideolojik hege-
monyasına ve devasa militarist dev-
let aygıtına güvenmektedir. Ayrıca, 
şovenizmin etkisine ve bölge gücüne 
yükseltilecek devletin yaratacağı “bü-
yük devlet” şovenizminin kitleler için 
gerici çekiciliğini kullanmayı hesap-
lamaktadır. Bu hesapla, kitlelerin ve 
ezilenlerin mücadelelerini bastıracak, 
demokratik hak yoksunluğu ve polis 
devletini süreklileştirmeyi hedefleyen 
burjuva restoratör aktör olarak he-
saplamaktadır. Benzer restoratörlüğü 
ABD işbirlikçisi olarak bölge çapında 
da oynamaya çalışmaktadır. 

Bölgede ve dünyada yükselmek-
te olan kitlelerin mücadelesi, geçmiş 
yirmi yıllık dönemi sona erdirirken, 
dünya kapitalizmin krizinin alanının 
dışında olmayan Türkiye kapitaliz-
minin aktörleri AKP, sermaye oli-
garşisi ve emperyalist efendilerinin 
hesabını bozan diğer temel bir etken 
olacaktır. 

AKP ve egemenlerin, ezilenler ve 
emekçiler üzerinde yaratmaya  çalış-
tığı atmosferin tersine umutlu olması 
gerekenler, işçi sınıfı ve ezilenler ile 
onların öncü misyonunu yüklenmiş 
parti ve hareketlerdir. Yeter ki önü-
müzdeki sürecin görevlerini layıkıyla 
gerçekleştirecek devrimci akıl ve dev-
rimci irade kuşanılsın.  
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15-16 Ekim’de Ankara’da toplanan Kongre Girişimi 
delegeleri, “Halkların Demokratik Kongresi”nin (HDK) 
kuruluşunu ilan etti. 

HDK’ya hoş geldin diyoruz.
Halkların Demokratik Kongresi, cumhuriyet tarihi 

içinde, işçi, emekçi ve ezilen toplumsal kesimlerin topla-
dığı ilk birleşik Kongre olma özelliğini taşıyor.   

HDK, ezilenlerin ortak cephesi yönünde atılmış bir ilk 
adımdır. Bir filiz, bir nüvedir. Zira, bir cephenin karakte-
rinin ayırt edici özelliği olan bir programa sahiptir. Ancak 
kapsama iddiasında olduğu toplumsal ve siyasal güçlerin 
henüz tümüne ulaşamamıştır. Programının kapsama ala-
nına denk düşen bir genişleme sağlayamamıştır. 

Sınıf düşmanının, ezilenlerin farklı kesimleri arası-
na serptiği önyargı ve kuşku tohumları bugün için elde 
edilebilir olan birliğin çapını bu kadarla sınırladı. Ancak 
Kongre, ilan ettiği program yönünde pratik adımları at-
mayı başardıkça, birleştirdiği güçlere dayanarak bir kitle 

YENİ BİR SİYASET 
TARZIYLA HALKLARIMIZIN  
ALTERNATİFİNİ YARATMAYA

Halkların Demokratik Kongresi
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buldukları koşullar altında” (Marx) 
yapmaya çalışıyor. İşte Kongre’nin 
önündeki en önemli soru; ekmek 
ve özgürlük isyanlarına kalkıştığın-
da Türkiye ezilenlerinin neyi “hazır 
bulacağı”dır; o anlamda ezilenlere ait 
bir siyasal alternatifin ne ölçüde ha-
zırlanabileceğidir.

Halkların Demokratik Kongresi’ni, 
ekmek ve özgürlük isyanlarına hazır-
lığın bir kaldıracı olarak ele alıyoruz. 
Ezilenlerin tüm farklı mücadele da-
marlarının öncü, ileri unsurlarının bir 
potada birleştirilmesini, yarının büyük 
demokratik halk başkaldırılarına bir 
hazırlık olarak çözümlüyoruz. Kaldı 
ki, böyle bir hazırlığın kendisi de halk 
mücadelelerinin imkan ve olanaklarını 
büyüten bir rol oynayacaktır. 

Ezilenlerin ezenlerden kopuşması-
nı ve kendi aralarında birleşmelerini, 
burjuva siyasetine karşı ezilenlerin 
bağımsız siyasetini örgütleyecek bir 
fay hattı kırılması olarak görüyoruz. 
Bir isyanlar ve halk devrimleri ku-
şağının orta yerinde, Türkiye’de bu 
isyanlara girişecek ezilen halklar için 
bir politik alternatif üretmeye çalışı-
yoruz. Çünkü biliyoruz ki, her savaşın 
sonucunu, savaş öncesinde yürütülen 
hazırlık belirleyecektir.

Her Birimizin  
Mücadelesi, Hepimizin 
Mücadelesi Olmalı
Kongre, birleşik devrimimizin 

Kürdistan ve Türkiye ayaklarında 
eşitsiz gelişimi koşullarında ortaya 
çıktı. O, Kürdistan’da ulusal demok-
ratik mücadelenin yarattığı dalganın 
adeta “Batı’ya taşması” olarak ortaya 

çıktı. Başlangıçta bu gerçekliğin ide-
olojik-politik etkilerini taşıması da 
doğaldır. Ancak, Türkiye zeminine 
oturacaksa, Türkiye halkları için ge-
rekli hale gelecekse, Batı’daki sosyo-
politik gerçekliğin zeminine oturması 
beklenecektir. Ulusal çelişkinin be-
lirleyici olduğu Kürdistan’ın aksine, 
Türkiye’de sınıfsal çelişkiler belirle-
yicidir. Bu tespit, dar bir işçicilik ya 
da ekonomizm olarak algılanmasın. 
Kapitalizme/sermaye egemenliğine; 
onun farklı düzeylerdeki hakimiyeti-
ne direnen tüm dinamikleri, işçi ha-
reketi kadar çevre hareketini de, va-
roşlarda gelişen antifaşist hareketi de, 
kadın hareketini de (vd.) kast ediyo-
ruz. Sorun, ulusal çelişkiye dayanan 
bir çerçevenin bu çelişkileri açıklaya-
mayacağıdır. Tersine, ulusal çelişkiye 
dayanan teori ve pratiğin Batı’ya uy-
gulanması durumunda ortaya dar bir 
kimlikler hareketi çıkacaktır.

Türkiye’nin toplumsal ve siyasal 
mücadele dinamiklerine dayanmayan, 
gücünü ve enerjisini buradan almayan 
bir Kongre, rolünü oynayamaz, gi-
derek kısırlaşır ve DTK’nın kötü bir 
kopyasına dönüşür. Daralır ve solar. 

İttifakın zeminini ve genişleme 
çapını belirleyecek şey; ezilenlerin 
farklı mücadele gündemlerini  kucak-
layabilme becerisi olacaktır. HDK, 
programına “Kongremiz, tüm demok-
ratik muhalefet güçlerinin mücadele 
alanlarını, ortak mücadele alanı ola-
rak görür.” yazarak bu konuda bir ilke 
kararı almıştır. Ancak verili alışkan-
lıkların bunun önünde büyük bir en-
gel olduğunu da teslim etmek gerekir. 

hareketini geliştirdikçe, önyargı du-
varlarını yıkacak ve ezilenlerin birli-
ğini sağlamada gelişme sağlayacaktır.

Ekmek ve Özgürlük  
İsyanlarına  
Hazırlığın Aracı
HDK, Arap halk devrimlerinin 

ateşinin bölgemizi ısıttığı, Yunanistan 
proletaryasının Meclis’i kuşatarak kriz 
yıkımına başkaldırdığı, İtalya sokak-
larının tutuşturulduğu, ABD’de mali 
sermayenin karargahlarının önünde 
yoksulların eyleme durduğu koşullar-
da toplandı.  

Ortadoğu ve Kuzey Afrika’dan 
yükselen halkçı demokratik dalgayı 
yakından incelediğimizde önderlik 
boşluğunun çok belirgin ve belirle-
yici bir faktör olduğunu görürüz. Bu 
durum, ilerici, devrimci, sosyalist, tu-
tarlı demokratik hareketlerin, yani bir 
bütün olarak emekçi solunun halkın 
kabaran selini yönlendirmede bir fak-
tör olamaması sonucunu ortaya çıkar-
tır. Tersinden, muazzam devrimci ka-
barmalara rağmen, emperyalist dünya 
düzeninin ve ülkelerdeki rejimlerin 
sarsılmakla birlikte nihayetinde haki-
miyetlerini yitirmediklerini görüyo-
ruz. Bölgemiz halk isyanları ve dev-
rimlerle sarsılırken, bu konu üzerinde 
derinlemesine düşünmeye ve sonuç-
lar çıkartmaya gerek yok mu?

HDK, sonuç bildirgesinde “dün-
yanın her yerinde, Wall Street’te, 
Santiago de Chile’de, Kahire’de, Tu-
nus’ta, Caracas’ta, Gazze’de müca-
dele edenlerle omuz omuza” olduğu-
nu ilan ederek, toplumsal bakımdan 

hangi koordinatlarda kurulduğunu 
açıkça tarif etmiştir. Amacını ise bu 
bağlamda “sisteme karşı güçlü bir 
yığınağın oluşması iradesiyle ileriye 
doğru yeni bir adım atıyoruz” sözüy-
le tarif etmiştir. 

Yeni Şafak Gazetesi’nde Murat 
Aksoy, bu nesnel ve öznel örtüşmeyi 
doğru okuyarak, HDK’yı ezilenlerin 
dünya çapında yükselen mücadele-
si zemininde ele almış ve bu temelde 
eleştirmiştir. (%99’dan Halkların De-
mokratik Kongresi’ne, YŞ, 18 Ekim) 
Burjuva sınıf bilinci gelişkin bir tutum-
la, “oradaki” örgütsüz bireyi övmüş, 
“buradaki” örgütlü hazırlığı yermiştir. 

Ona göre, “Dünyada var olan 
adaletsiz sistemi değiştirmek isteyen-
ler, daha adil bir dünya mümkün di-
yerek sokaklara çıkarken; Türkiye’de 
bu grupların paydaşları olanlar, 
Ankara’da bir salonda özgür ruhla-
rıncı, toplantı sonunda “Halkların 
Demokratik Kongresi” adını alan 
harekete teslim etmeleri tarihin bir 
ironisi olsa gerek.” Burjuvazinin kor-
kusunu yansıtan bu yazı, Kongre’nin 
önünde duran politik hazırlık görevi-
ne de (tersten) işaret etmektedir.

Dünyanın her yanında, büyük yı-
ğınlara yaşamı zehir eden kapitalist 
sistem, yığınları bilinçlenmeye, hare-
kete geçmeye ve “özne” olmaya iti-
yor. Kuşkusuz bu başkaldırılar, uzun 
yıllar süren örgütsüzleşme, parçalan-
ma, anti-komünist ideolojik saldırı-
lar koşullarında yaşanıyor. Böylece 
ezilenlerin başkaldırıları hazırlıksız 
ve varolan dağınık öznel imkanlarla 
gerçekleşiyor. Kitleler tarihi “hazır 
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si biçimi, eşit olmayan bir ilişkiyi 
katı bir formda gündeme getirdiği 
için, toplumsal mücadele güçlerini 
toparlayan bir rol oynayamadı, oy-
nayamaz. Bu kez, birliğin biçimi-
nin salt bir “çatı partisi” olmaması, 
Kongre’yi öncelemesi, ona hayatiyet 
kazandırmış, benzerlerinin akıbetine 
uğramaktan korumuştur. Zira Kong-
re, işçilerin ve ezilenlerin farklı bö-
lüklerinin, siyasal ve sosyal damarla-
rının kendilerini ifade edebileceği ve 
eşit bir muhatap kılabileceği biçimi 
sağladı. Kongre’nin aşağıya doğru 
bölge, il ve ilçe mahalle, sokak, iş-
yeri, köy, okul ,sınıf, demokratik 
kitle örgütleri –sendika mevzileri, 
vb.. meclisleriyle kendisini geliştir-
mesi… Ayrıca ezilenlerin her gün-
kü mücadelesinin konularını önüne 
çekerek mücadeleyi geliştirmesi… 
Bu bakımdan yaşamsal önemdedir. 
Bu mücadele ve örgütlenmeyi geliş-
tirmeden parti formunun bu birliğe 
erkenci tarzda giydirilmeye çalışıl-
ması, hele de bunun salt bir seçim 
partisinin ötesinde güncel siyasal 
mücadelenin yürütücüsü bir Parti 
olarak kurgulanması, bu birliği da-
raltacaktır. 

Meclislere yüklenen rol üzerine 
yoğunlaşmak, bu yaklaşımımızın do-
ğal sonucudur. İl, ilçe ve taban Halk 
Meclisleri, devrimci demokratik 
kuvvetlerin tabandan birliğinin sağ-
lanması açısından da; yerel dinamik-
lerin Kongre’ye katılması bakımın-
dan da belirleyici önemdedir. Güncel 
siyasal mücadeleler esasen Kongre 
ve Meclisler üzerinden yürütülecek, 

Parti ise seçimlerde bu mücadelenin 
yaratacağı kanalın birleşik listesini 
çıkaracaktır. 

Meclislerin salt delegelerden iba-
ret bileşimler olarak sınırlanmaması; 
delegelerin sorumlu olduğu, oy hak-
kına ve uygulama yükümlülüğüne sa-
hip olduğu, ancak Meclis toplantıları-
nın o il veya ilçe halkının katılımına 
açık olduğu bir tarz geliştirilebilir. Ye-
ni güçlerin katılımına açık tutulabilir. 
Böylece Meclislerin biçimsiz ve istik-
rarsız olması önlendiği gibi, daralma-
sı ve katılaşması da önlenmiş olur. 

Meclisler, HDK’nın demokratik 
özünü oluşturmaktadır. Meclislerin il-
lere, ilçeleve, mahalle ve köylere doğ-
ru örgütlenmesi, Kongre’nin toplum-
sallaşması ve toplumsal hareketlerin 
siyasallaşmasının anahtarıdır.

Kongremiz aynı zamanda kadı-
nın siyasette erkekle eşit düzeyde 
yer aldığı ve inisiyatif üstlendiği, 
işçi-emekçilerin siyasi mücadeleye 
çekildiği, Kemalist resmi ideoloji ta-
rafından inkar edilen ve zorla Türk-
leştirilen halkların seslerini (anadil-
lerinde) yükselttiği, sermayenin doğa 
talanına direnişlerin birleştirildiği, 
homofobinin lanetlendiği, gençliğin 
öncü bir rol oynadığı yeni bir siyaset 
tarzını yaratma çabasıdır. Bütün bu 
bakımlardan henüz filiz halindedir. 
Bu filizlerin tutması, gelişip serpilme-
si bütün toplumsal mücadele güçlerini 
etkileyecek, şu ya da bu ölçüde deği-
şime zorlayacaktır. Daha bugünden, 
%50 eşitliğin ve ulusal toplulukların 
Kongre’yi anadillerinde selamlaması-
nın siyasal etkileri görülebilir.

Kürt sorununda demokratik çözüm 
mücadelesinde olduğu kadar, Füze 
Kalkanı’nın kurulmasını engelleme 
mücadelesinde de, kadına yönelik şid-
detin durdurulmasında da, kıdem taz-
minatının gaspının önlenmesinde de, 
HES’lerin engellenmesinde de (vb.) 
bu Kongre bir faktör olabilirse o za-
man ittifak güçlerinin çapı ve derinliği 
genişlemeye devam eder. 

Kongre bileşenleri kendi özgün 
gündemleri etrafındaki faaliyetlerini 
sürdüreceklerdir. Ancak Kongre’nin 
başarısı, ortak mücadelelerin oluştur-
duğu kesişim kümesinin giderek bü-
yümesinde somutlaşacaktır.  

Faşist rejim ve egemen sınıflar, 
ezilenlerin kimi taleplerini kendi öz-
gün gerici gündemlerinin maskesi 
yapmakta ustadır. AKP’nin demok-
ratik özlemleri kendi parti iktidarının 
maskesi yapması buna bir örnekse; 
CHP’nin antiemperyalist ve sosyal 
talepleri kendi gerici-şoven çizgisi-
ne maske yapması bir diğer örnektir. 
Devrimimizin karakteri demokratik 
ve antiemperyalisttir. Demokratik 
taleplerin liberalizm tarafından, an-
tiemperyalist taleplerin ise Türk ulu-
salcılığı tarafından yedeklenmesiyle 
doğacak suni saflaşma, devrimin 
olanaklarını tüketir. Kongre, demok-
rasinin kazanılması mücadelesini, 
emperyalizme ve emek sömürüsüne 
karşı mücadeleyle birleştirmeyi ba-
şardığı oranda devrimin olanaklarını 
büyütür.

Siyasal yaşamın AKP ve CHP te-
melinde, gerici saflaşmalar ekseninde 
yapılandırıldığı bir dönemde, Kongre 

toplumsal mücadele dinamiklerinin 
ortak mücadelesiyle ezenlerin iki par-
tisinin karşısına ezilenlerin birleşik 
seçeneğini çıkartma yolunu açacaktır.

Kongre çağrıcılarından BDP Eş-
başkanı Gültan Kışanak’ın belirttiği 
gibi; Kongre’nin şiarı “Her birimizin 
mücadelesi, hepimizin mücadelesi-
dir” olursa, Kongre gerçek bir ezilen-
ler cephesine doğru genişleyecektir.    

Siyaset Tarzında  
Yenilenme
Halkların Demokratik Kongre-

si, çok sayıda farklı siyasal yapının, 
devrimci demokrat bireyin, kurum-
ların ortak emeğinin ürünü oldu. 
Kongre’nin kuruluş süreci aynı za-
manda emekçi solunun iç ilişkile-
rinde yeni bir tarzın da üretilmeye 
başlandığı bir süreç oldu. Cepheleş-
me yeteneğimizle yüzleştik. Önyar-
gılarımızla ve siyaset tarzlarımızda-
ki içe dönük yanlarla yüzleştik. Bu 
bakımlardan, Kongre’nin kuruluşu, 
grupçu rekabet tarzının geriletilme-
si, işbirliği tarzının ve bir “Kongre 
ruhunun” geliştirilmesi bakımından 
bir kazanımdır. Bu genel nitelemeyi 
bozmamakla birlikte, özellikle dele-
ge belirleme sürecinde yaşanan kimi 
krizler, bu ruhu yaralamış ve onarıl-
ması gereken kimi gedikler açmıştır. 
Bunların ortak mücadele içinde aşıl-
ması, tüm akımların kendi pratikleri-
ne yeni bir gözle bakmalarıyla sağla-
nabilecektir. 

Birliğin biçimi ya da potası, içe-
riğinden ayrı düşünülemez, aksine 
onun yansımasıdır. Salt çatı parti-
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Kongre, emekçi solundan çeşitli 

siyasal Parti ve örgütlerin “bir kitle 
hareketi yaratmak” üzere birleşme-
lerinden doğdu. Bu birliğe katkı sağ-
layan çok sayıda bireyin, hareketin, 
platformun varlığı da kaydedilmeli-
dir. Bu birlik içinde siyasal Partilerin 
rolünün ne olacağı ise ateşli bir soru 
olarak kaldı. Tartışmanın bir kutbun-
da “partilerin hepsinin kendisini fes-
hetmesini” isteyen liberal bir eğilim, 
diğerinde ise birliği zedeleme pahası-
na kendi partisini-örgütünü “kayıran” 
hesapçı yaklaşım durmaktadır. 

HDK, partilerin ve siyasal ku-
rumların kendi bağımsız varlığını 
ve örgütlü yapılarını korumalarını 
tanımaktadır. Dahası, partilerin ve 
kurumların Kongre’deki varlığı, biri-
kim, imkan ve çizgilerini Kongre’ye 
taşımaları Kongre’nin ileriye yürü-
yüşü için vazgeçilmezdir. Örgütlü 
siyasal bir omurgadan yoksun bir 
Kongre, ezilenlerin birleşik cephe-
sini geliştiremez. Tek tek bireyler 
toplamını aşan bir sentez ortaya çı-
kacaksa, bunun birinci koşulu siyasal 
örgütlü birikimin Kongre’de içeril-
mesidir. 

Ancak, partilerin ve siyasal ku-
rumların, bu cepheyi geliştirebilmek 
için “bütünün bir parçası” olarak 
davranma tarzını içselleştirmeleri 
gerekir. Mesele sadece sekter dav-
ranmamak da değildir. Daha önce de-
nenmemiş tipte bir birliğin birleştiri-
ci mayası olmak, ancak yeni bir tarzı 
üretmekle mümkün olabilir. Emekçi 
solunun siyaset tarzında yenilenme, 
kendisini öncelikle bu bütünle kuru-

lacak ilişkide belli edecektir. Bütünü 
önceleyen bir yaklaşım, partilere kar-
şı var olan önyargıların da kırılması-
na neden olacaktır. Hesapçı, grupçu 
ilişki biçiminin yerini yeni tipte bir 
ilişkinin; “Kongre yoldaşlığının” al-
ması, Kongre mayasının tutması için 
önkoşuldur. 

Kongre, temelde demokratik bir 
ittifaktır. Ancak Kongre saflarında de-
mokrasi mücadelesinin ele alınışında 
yaklaşım farklarının bulunduğu da 
bilinen bir gerçektir. Demokrasi mü-
cadelesini mevcut devlet aygıtını dö-
nüştürme (reforme etme) mücadelesi 
olarak ele alanlar ile, bu devlet aygı-
tının yıkılarak yerine bir işçi-emekçi 
cumhuriyetinin kurulması mücadelesi 
olarak ele alanlar bu birlik içinde bu-
luşmuş oluyor. Mevcut rejim krizi-
nin düzen içi (anayasal) çözümünü 
savunanlar da, devrimci çözümünü 
savunanlar da Kongre’de. Bunun de-
mokrasi mücadelesinin içeriği, araç 
ve yöntemleri konusunda zorlu ve 
zengin bir iç mücadeleyi koşullaya-
cağı açıktır. Bugün Kongre’de birle-
şen akımların bir sene önce anayasa 
referandumu gündeminde yaşadıkları 
ayrışmayı anımsamak yeter.  

Kongre’yi parlamenter mücadele 
zemininde ele alan yaklaşımlarla onu 
ekmek ve özgürlük isyanlarına hazır-
lığın bir zemini olarak ele alan yak-
laşımımız arasında bir nitelik farkı 
bulunmaktadır.

Komünist devrimciler, bu birliğin 
ufkunun burjuva demokrasisi ile sı-
nırlanmasına, egemen sınıfların şu ya 
da bu kanadıyla yakınlaşma eğilimle-

rine, mücadele araç ve yöntemlerinde 
yasallığı esas alma eğilimlerine karşı 
mücadele etmelidir. Parlamenter si-
yasetin sokak mücadelesine tabi ol-
masını savunmalıdır. Bu bakımlardan 
Kongre’yi “sola iten” bir rol ve işleve 
sahip olacaklardır. 

Kongre’nin devrimci demokratik 
bir çizgide siyaset üretmesi ve gün-
cel gelişmelere bu perspektifle mü-
dahale etmesi, onun halklarımızın 
beklentilerini yanıtlamasının da ön 
koşuludur. 
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Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da emperyalizmin dayana-
ğı olan rejimleri temelinden sarsarak Akdeniz’in Avrupa 
yakasında İspanya ve Yunanistan’a yayılan ve İngiltere’ye 
dek uzanan isyan dalgası, Uluslararası Devrimci ve Ko-
münist Harekete (UDKH) çok önemli tarihsel fırsatlar 
sundu/sunuyor. UDKH, süreçten doğru dersler, sonuçlar 
ve görevler çıkararak ilerlerse, emperyalist ideolojik-si-
yasi-örgütsel ve askeri kuşatmayı yarma ve çoktan beri 
içinde bulunduğu ideolojik ve örgütsel krizi aşma yönün-
de çok önemli adımlar atabilir. Sürece dair teorik analiz, 
verilecek yanıt ve buradan geliştirilecek pratik müdahale 
hattı, bir dönüm noktası olabilir. Devrimci süreç sonuçlan-
madığı gibi, gerici rejimler yeni biçimlerle sürdürülse dahi 
devrimci ayaklanmaların dersleri zengin bir deneyim ve 
değerlendirme kaynağı olmayı sürdürecektir.

Bu anlamda bu yıla damgasını vuran isyan dalgası, 
günahlarımız, sevaplarımız, eksiklerimiz ve başarıları-

ORTADOĞU-MAĞRİP İSYANLARI 
VE ULUSLARARASI DEVRİMCİ 
VE KOMÜNİST HAREKETİN  
SORUNLARI

Deniz Kutlu
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gericiliğin müdahalesiyle bir gerici iç 
savaşa dönüşmüştür. 

4 – İsyanlar, sonuçları her ne olur-
sa olsun, yaşandığı ülkelerde işçi sını-
fı ve ezilenler için büyük bir mücade-
le okulu olmuş, buralarda kapitalizme 
ve siyasal gericiliğe karşı mücadelede 
önemli mevziler kazanılmıştır. Dün-
ya işçi sınıfı ve emekçi kitleleri için 
büyük bir esin kaynağı olmuştur. İs-
yanın en değerli ideolojik kazanımı, 
Ortadoğu’nun işçi sınıfı ve emekçi-
lerinin, tarihi kendilerinin yapabi-
leceğini (yapabileceklerini), egemen 
sınıfları alaşağı edebileceklerini gör-
meleri olmuştur. 

5– İsyan süreci ABD merkezli 
Büyük Ortadoğu Projesi başta olmak 
üzere, bölgeye yönelik, rejimler di-
zaynı da dahil kapsamlı emperyalist 
planlara büyük darbe vurmuş, ezilen 
ve sömürülen kitleler temel aktörler 
olarak sahneye çıkarak bölgenin gele-
ceğinde belirleyici bir güç olduğunu 
kanıtlamıştır. Bu anlamda bu süreç 
nesnel olarak BOP’a karşı bir isyan 
olarak da nitelenebilir.

6– Emperyalist saldırganlığın öne 
çıkan bir argümanlarından(biri) olan 
Medeniyetler Çatışması tezini yık-
mıştır. Ortadoğu işçi sınıfı ve ezi-
lenlerini barbarlar olarak aşağılayan, 
hor gören; emperyalizmin desteğiyle 
ayakta tutulan işbirlikçi faşizan dik-
tatörlüklerden dahi Ortadoğu halkla-
rını sorumlu tutan ABD emperyaliz-
minin, işbirlikçi diktatörler nezdinde 
bölgede demokrasi sorununun başlı-
ca nedeni olduğunu teşhir etmiştir. 

7– Halk meclisleri ve halk komi-
teleri bu isyanlarda bir kez daha boy 
göstermiş, Paris Komünü’nde nüvele-
nip Ekim Devrimi’nde sosyalist ikti-
dar aygıtının hücreleri olarak şekille-
nen bu sovyetik örgütlenme biçimleri, 
geleceğin iktidarının üzerinde şekille-
neceği örgütler olduklarını bir kez da-
ha kanıtlamışlardır.

8– Ayrıca isyanlar süresince Face-
book benzeri sosyal medya araçlarıyla 
burjuva medyanın ve sansür kurumla-
rının ağır kuşatması altında ajitasyon-
propagandanın yolunun açılmasından, 
meydan işgallerine dek sayısız konuda 
örgütlenme ve mücadele araçları 
ve yöntemleri açığa çıkararak ince-
lenmeyi bekleyen önemli deneyimler 
sunmuştur. 

9– İsyanlar sırasında açığa çıkan 
mücadele araç ve biçimlerinin yanı sı-
ra, isyanların sonucu olarak da emper-
yalistler ve işbirlikçileri bu rejimleri 
kimi farklılıklarla sürdürmeye çalışsa 
da bu ülkelerde sendikal ve demokra-
tik haklar temelinde örgütlenme anla-
mında çok somut örgütsel mevziler 
kazanılmıştır. Siyasal parti, dernek ve 
sendikalara ilişkin yasalarda ciddi ya-
rıklar açılmış ya da değiştirilmiş, işçi 
sınıfı, gençlik ve tüm emekçi kitleler 
bu olanağı somut örgütsel güce dönüş-
türmekte gecikmemiştir. Bu mevziler, 
işçi sınıfı ve emekçilerin gelecek mü-
cadeleleri bakımından çok değerli ve 
uluslararası destek, deneyim aktarımı 
ve sahiplenme temelinde büyütülmesi 
gereken kazanımlardır.

10– İşçi sınıfı, bu isyanların ön sü-
recinde ve isyanlar sırasında kitlesel 

mızla tüm dünya devrimci ve komü-
nist hareketine aittir. Eleştirimizin 
özeleştiri anlamına geldiğini bilerek 
rahat, ilgili ülkelerdeki devrimci ve 
komünist yoldaşlarımız kadar süre-
cin ileri ve geri yönlerinden sorumlu 
olduğumuz bilinciyle özenli biçimde 
bu önemli dönemi değerlendirme gö-
revimiz vardır. 

Ortadoğu ve Mağrip’teki isyan 
dalgasını, özellikle Latin Amerika 
kıtasında yoğunlaşan halk ayaklan-
maları ve mücadeleleri, Avrupa ve 
Güney Asya işçi grev ve direnişleri, 
Ortadoğu’da antiemperyalist direniş, 
emperyalist kurumlara karşı Davos 
ve Seatle benzeri uluslararası kitle 
hareketleri ve Kürdistan, Kolombi-
ya, Filistin gibi kimi bölgelerde on-
yıllardır süregiden silahlı hareketle-
rin ağır kuşatmalara rağmen teslim 
alınamaması öncelemiştir.

İsyanların Niteliği
Emperyalist kapitalist gericiliğin 

Ortadoğu’daki kalelerini çatlatan bu 
son isyan dalgasınınsa, onu yakın 
dönem mücadele tarihimiz bakımın-
dan önemli bir dönüm noktası haline 
getiren kimi özellikleri ve bu büyük 
mücadelelerin önümüze koyduğu, de-
ğerlendirilmeyi ve yanıtlanmayı bek-
leyen sonuçları vardır. 

1– Emperyalist kapitalist sistemin 
çelişkileri, bölgede tüm şiddetiyle 
kendini hissettirmektedir. Krallıklar 
ve diktatörlükler altında işçi sınıfı ve 
emekçi kitleler siyasal özgürlükten 
yoksun, güvence altına alınmış eko-
nomik ve toplumsal hakları olmadan, 

büyük bir açlık ve yoksulluk içinde 
yaşamaktadır. Bölge emperyalist iş-
gallerle sarsılmakta, İsrail Siyonizmi 
bölge halklarında yıllardır büyük bir 
kin ve öfke biriktirmektedir. Dünya 
ekonomik kriziyle birlikte işsizlik ve 
yoksulluk derinleşmiştir. Tüm bunlar, 
bu bölgede işçi sınıfı ve ezilenlerle 
emperyalist kapitalist sistem arasın-
daki çelişkilerin yoğun patlayıcı un-
surlarını biriktirerek isyanlarla sonuç-
lanmıştır. 

2– İsyanlar şu veya bu hükümeti, 
siyasetçiyi, yasayı ya da uygulamayı 
değil doğrudan rejimleri hedef al-
mıştır. Rejimin esas aygıtlarına yö-
nelmiştir. Yeni bir rejim talebini açık-
ça dillendirmiştir. Yakın tarihimizin 
isyan ve direnişleri, protestoculuğu 
eylem biçimlerinde büyük oranda aş-
mış ve taleplerinin ve hedef aldıkları 
kurumların içeriğinde de kısmen ve 
tekil örnekler halinde aşma yoluna 
girmişti. Son süreç ise içerik olarak 
da dünya çapında gelişmekte olan kit-
le hareketinde nitel bir değişim halini 
yansıtacak biçimde protestoculuk dü-
zeyini aşmıştır. 

3 – Bu kapsamda, Mısır ve Tunus’ta 
başlamış bulunan ve (şu anda durum 
işçi sınıfı ve emekçi kitleler aleyhine 
değişmekte olmakla birlikte) henüz 
sonuçlanmamış demokratik devrim-
ler, isyan dalgasının kapsamına giren 
diğer ülkeler bakımından devrimci 
halk hareketleri ve demokratik ta-
lepli kitle mücadeleleri ve bölgesel 
düzlemde de bir devrimci süreç açı-
ğa çıkmıştır. Libya örneğinde ise halk 
mücadelesi başlar başlamaz iç ve dış 
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taktik planlar oluşturma zorunluluğu-
nu dayatmıştır. Akdeniz ülkeleri ara-
sındaki etkileşimin iradi biçimde güç-
lendirilmesi bu konuyu da kapsamına 
almalıdır.

18 – Emperyalist güçler ve işbir-
likçi rejimler, işçi sınıfı ve emekçi-
lerin değişim seli karşısında tutuna-
mamış ve geri adımlar atmış, ancak 
süreci lehlerine çevirme yönünde 
hamlelere girişmiştir. Burjuva med-
yanın isyanların niteliğini çarpıtarak 
ideolojik ve siyasal değerinin azaltıl-
masında etkin görev alışı, isyanların 
kendiliğinden niteliğinden faydalanı-
larak işbirlikçi siyasetçilerin ve örgüt-
lerin devreye konuşu, Tayyip Erdoğan 
ve AKP şahsında ılımlı İslamcı “mo-
del ülke” sunumu ve Libya’da sürecin 
toplamına yönelen doğrudan emper-
yalist müdahale, sürecin yönünü de-
ğiştirme çabasının çeşitli biçimleridir. 

19– İsyan süreci siyasal İslamın 
aslında birkaç yıl önce başlamış 
olan düşüş sürecini açıkça gözler 
önüne sermiştir. Siyasal İslamın böl-
gede ciddi tarihsel ve toplumsal kök-
leri vardır ve emperyalist işgale karşı 
direnişte, ABD emperyalizmiyle çı-
karları çatışan kimi burjuva kesim-
lerin siyasal bayrağı olarak sınırlı ve 
güdük antiemperyalist rol oynamıştır. 
Bu yönüyle bölgede halkların emper-
yalizme karşı direnişlerinde tartışma-
sız ideolojik hegemonyası vardır. 

Öte yandan isyanlar sürecinde 
Mısır başta olmak üzere bu ülkelerde 
en derli toplu ve örgütlü muhalif güç 
olan siyasal İslamın evcilleştirilmiş 
versiyonları emperyalizmin açık 
veya hayırhah desteğini alan seçe-
nekler olarak öne çıkmıştır. İsyanlar-
da belirleyici rol oynamayan, hatta ilk 
günlerde kayıtsız kalan siyasal İslam, 
bölgede işçi ve emekçilerin talep ve 
ihtiyaçlarına yanıt verememesiy-
le düşüşe geçmiştir. Buna rağmen, 
UDKH’nın siyasal İslamın ideolojik 
hegemonya kaybını derinleştirecek 
güçten yoksun oluşu nedeniyle isyan 
süreçlerinden geçmişe göre sınırlı 
da olsa örgütsel/siyasal kazanımlarla 
çıkmıştır. 

Bununla birlikte bu kuvvetlerin 
ABD işbirlikçisi(ve uzlaşıcısı olma-
ları) ya da sistem içi niteliği de kitle-
ler nezdinde daha fazla teşhir olmuş-
tur. (bu kuvvetlerin kitleler nezdinde 
daha fazla teşhir olacaklarını göster-
mektedir)

20– İsyanlar önderliksiz ve ken-
diliğinden niteliktedir ve ne her bir 

 İsyanın en değerli 

ideolojik kazanımı, 

Ortadoğu’nun işçi 

sınıfı ve emekçilerinin, 

tarihi kendilerinin 

yapabileceklerini, 

egemen sınıfları 

alaşağı edebileceklerini 

görmeleri olmuştur.

katılım bakımından önemli, süreklilik 
ve ısrar bakımındansa belirleyici rol-
ler oynayarak siyasal önderlik gücünü 
bir kez daha kanıtlamıştır. İsyanların 
bu boyutu, burjuva medyanın da ulus-
larararası düzeyde en fazla karartma-
ya çalıştığı yönlerden biridir. 

11– Gençlik, isyanların ateşleyici-
si olmuş ve kitlesel biçimde katılmış-
tır. Günümüzde gençlik hareketi in-
celenmeyi bekleyen özgün olanaklar 
ve sorunlar taşımaktadır. Bu konuda 
Arap isyanları çarpıcı veriler sunmak-
tadır. 

12– Kadınlar, İslami gericiliğin 
tarihsel, toplumsal ve kültürel hege-
monyasını taşıyan bu ülkelerde kitle-
sel biçimde isyanlara katılmış, kadın 
kitle önderleri özellikle öne çıkmıştır. 
Genç ve işçi kadınlar nicel ve nitel 
boyutuyla kadın katılımının ana un-
suru olmuştur. Genç kadınlar bakı-
mından, bireysel özgürlük talebiyle 
toplumsal/siyasal özgürlük talebinin 
buluşması öne çıkan bir olgudur. 

13– Esasen kentlerde gerçekleşen 
bu isyanlarda, kapitalizmin gelişimi 
bakımından görece geri ülkelerde 
gerçekleşmesi itibariyle de, kentlerin 
tayin edici rolü bir kez daha görül-
müştür. Nüfusun yarısından fazlasını 
oluşturan köylülüğünse hemen hemen 
tamamen hareketsiz kalışı, isyanın 
yolunu açması gereken handikapla-
rından ve zayıf halkalarından biridir.

14– İsyanların, Mısır ve Tunus gi-
bi; gerici siyasal rejimlerin varlığına 
rağmen, Arap ülkeleri içinde  gerek 
uzak, gerek yakın tarihte işçi sınıfı ve 
emekçilerin, kadınların ve gençliğin 

en fazla mücadele okulundan geç-
miş ve birikim sağlamış bulunduğu 
ülkelerde patlak verişi de bir tesadüf 
değildir. Bu gerçek, isyanları alabildi-
ğine deforme ederek, tarihsel sürekli-
liğinden, dünya çapında işçi sınıfının 
yaratmış olduğu mirastan kopararak 
sunmaya çalışan tezleri yerle bir et-
mek için önemlidir.

15– İsyanların bölgesel niteliği 
dikkatsiz gözleri yuvasından çıkara-
cak kadar belirgindir. Bu anlamda tek 
tek ülkelerin yanı sıra bölgesel dev-
rimlerin de zemininin ne denli güç-
lü olduğunun bugüne dek en açık ve 
belirgin örneğini oluşturmuştur. Bu 
anlamda UDKH bakımından müca-
delenin bölgesel düzeylerde ortaklaş-
tırılması ihtiyacı ve eksikliği çarpıcı 
biçimde görülmüştür.

16– İsyanların hızla Akdeniz’in 
diğer yakasına, Avrupa kıyı ülkeleri-
ne de sıçraması, bölgesel ve ulusla-
rarası niteliği pekiştirmiş ve ulusla-
rarası devrimci ve komünist güçlerin 
gündemine Akdeniz’deki mücade-
lenin bölgesel koordinasyonunu 
canlı bir tartışma gündemi olarak 
sokmuştur. 

17– Aynı gerçeklik, Avrupa’da 
yoğunlaşan ve giderek Türkiye gibi 
daha geri kapitalist ülkelere de yayı-
lan kitlesel emek göçü olgusunun, 
mücadeleler arasında belirleyici ol-
masa da önemli bir etkileşim kaynağı 
olduğunu ortaya çıkarmış, UDKH’nın 
gündemine, hem genel uluslararası 
anlamda, hem de özellikle göç veren 
ve alan ülke devrimci ve komünistleri 
arasındaki bu konuya ilişkin pratik/
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belirginleşmesini zorunlu kılacak de-
recede reformizmi aşmıştır. 

Bunlar, UDKH’nın önündeki 
önemli gündemlerdir. Bu boyutların 
her biri, teorik analiz, siyasal strateji 
ve taktik ve örgütsel yenilenme pers-
pektifiyle ele alınmalı ve somut so-
nuçlar üretilebilmelidir.

UDKH’nın İsyan Süreciyle 
İlişkilenişi
Uluslararası devrimci ve komünist 

hareket çok önemli bir süreci geride 
bıraktı. Bu süreçte gerek tek tek ülke-
lerde, gerekse uluslararası çapta belli 
bir rol oynadı. Sürece müdahil oldu. 
Belli bir sokak dayanışması içine gir-
mesi, deneyim alışverişine hız verme-
si, yer yer isyan sürecini kendi ülke-
sine yayma çabaları, Akdeniz bölgesi 
eksenli mücadele platformu girişim-
leri, sürecin sınırlı da olsa teorik 
analizi ve kapsamlı siyasal görevler 
belirleme girişimleri biçimindeki ya-
nıt arayışları değerlidir. Bu anlamıyla 
politik yaşamda belli bir varlık gös-
terdiği söylenmelidir. Devrimci güç-
lerin isyanlarda kendi sınırlılıklarını 
sınadığı ve belli düzeylerde bilince 
çıkararak aşmaya yöneldiği örnekler 
hiç az değildir.

Ancak uluslararası komünist hare-
ket, sürece örgütsel ve ideolojik kri-
zini çözme yolunda anlamlı adımlar 
atamadan girmenin dezavantajlarını 
derinden yaşamıştır.

Devrimci Enternasyonal Hareket 
(DEH), Marksist Leninist Parti ve 
Örgütler Konferansı (ICMLPO) gibi 
önemli uluslararası platformlarda cid-

di yarılmalar yaşanması, o güne dek 
üzerinde varoldukları sınırların dışına 
çıkma arayışları, hemen her türden 
uluslararası platformda teorik tartış-
malarla sınırlı faaliyetin sorgulanışı, 
ortak pratik temelinde yakınlaşma ih-
tiyacına dair tartışmalarının başlama-
sı, Devrimci Parti ve Örgütlerin Ulus-
lararası Koordinasyonu (ICOR) gibi 
çeşitli ideolojik akımlardan devrimci 
örgütlerin ortak pratik üzerinde bir 
araya geldiği platformların kurulma-
sı, isyanlar öncesi birkaç yılın UDKH 
bakımından tablosudur. Buna tek tek 
ülkelerdeki devrimci güçlerin ulusla-
rarası arayışlarının artmasını ve çeşit-
li deneyimlerden esinlenerek özellik-
le örgütsel yapılarında ve mücadele 
araçlarında olumlu/olumsuz değişik-
liklere gitmelerini eklemek gerekir 
(çeşitli kitle örgütlenmelerinin oluş-
turulması, illegal örgütlenmeye geçiş, 
legal örgütlenmeye geçiş vb.)

Ancak isyanlar öncesinde bu ara-
yışlar somut mevzilerle sonuçlana-
madığı gibi, isyanlardan da henüz bu 
amaçla hakkıyla yararlanılamamıştır. 

Tüm müdahale arayışlarına rağ-
men, UDKH’nın bu tablosu, sürece 
durumu değiştirecek bir etkide bu-
lunamamasını koşulladı. Oysa bıra-
kalım 150 yıllık bir geçmişi, son 10-
15 yıllık deneyimler bile bu yönde 
önemli olanaklar sunmaktaydı. 

Tıkanıklığın ilk ve belirgin et-
kisi, henüz isyan sürecinin analizi 
aşamasında kendini göstermiştir. 
UDKH’nın örgütsel birlikten yoksun 
oluşu ve ideolojik/teorik/siyasi an-
lamda bir çekim merkezine de sahip 

ülke, ne de uluslararası anlamda 
UDKH bir seçenek haline henüz ge-
lememiştir. Bu nedenle süreç içeri-
sinde halk iktidarı, çatlatılan, sarsılan 
işbirlikçi gerici rejimlerin karşısında 
somut bir alternatif olarak belireme-
miş, bu durum (her devrimin temel 
sorunu olan) iktidar sorununu çöz-
mede büyük bir zafiyet oluşturmuş 
ve giderek emperyalizmin işaret etti-
ği kişiler, siyasal güçler ve modeller 
öne çıkmıştır. 

21– Dün devrimci güçler, kendili-
ğinden bilinç ve eylem düzeyi göre-
ce daha geri, en ileri ufku “başka bir 
dünyanın mümkün olduğu”ndan iba-
ret bir kitle hareketi gerçeğiyle karşı 
karşıyaydılar. “Tarihin sonunun” ilan 
edilmesinin hemen ardından başla-
yan bu kendiliğinden hareketler yine 
de UDKH’ya çok önemli fırsatlar su-
nuyordu. Ancak UDKH güçleri, pra-
tik örgütsel ve siyasal formlara dökü-
lemeyen, yer yer soyut teoricilik, yer 
yer dar eylemcilik biçimini alan, kit-
le bilincinden kopuk ve “ilerisinde” 
yaklaşımları nedeniyle bu hareketten 
büyük oranda tecrit olmuş durum-
daydılar. SSCB ve revizyonist blo-
ğun çöküşüyle sosyalizm fikri gözden 
düşmüş, büyük bir ideolojik kuşatma 
altında kalınmıştı. Bu kuşatma birçok 
örgütte, kendi meşruiyetine inanma-
ma, bir yönüyle güç kaybının nede-
nini kendi stratejik yetmezliğinde 
değil, söylemlerinin “ileriliğinde” 
arama temelinde ekonomizm ve re-
formizm üretti. Bu, UDKH içindeki 
kitle kuyrukçusu eğilimlerin en teh-
likeli kanalıydı. Bu reformist akıntı-

ya direnme gücünü gösteren bir dizi 
örgütse, siyasi ve toplumsal yaşamın 
akışını öngörme derinliğinden ve yön 
açıklığından yoksunluğun koşulla-
dığı devrimci kendiliğindencilik ve 
dar pratikçilikle maluldü. Bu eğilim-
se tüm devrimci niyetlerine rağmen 
kaydedicilik, seyredicilik ve yön 
kaybı temelinde kitle mücadelesinin 
seyrinin dışında ve arkasında kalma 
biçiminde beliren nesnel kitle kuy-
rukçuluğunu getirdi.

Bugünse devrimci güçler, kitleyle 
buluşamayan “ileri” duruş ve söy-
lemleri nedeniyle değil, tersine, ken-
dilerini aşmış kitle isyanının deyim 
yerindeyse yakalamak için peşinden 
koşar halde olduğu için tecrit durum-
dadır. Bu da kitle kuyrukçuluğu ma-
dalyonunun diğer yüzü olmuştur. Siz 
kitlenin geri olduğu günlerde peşine 
takılırsanız, ileri gittiğinde de peşin-
den koşar ama yetişemezsiniz. En 
açık ifadesi, UDKH’nın isyana duran 
kitlelerin önüne daha ileri bir seçene-
ği koyamaması, kitleleri çalınmaya 
çalışılan devrimini örgütlenmiş si-
lahlı zorla savunmaya ve iktidarlaş-
tırmaya yöneltecek hazırlık, örgütsel 
anlayış ve siyasal stratejiden yoksun 
oluşudur.  

22– İsyanlar süreciyle birlikte, 
uluslararası alanda iç ideolojik mü-
cadelenin önemi artmış ya da belir-
ginleşmiştir. Reformizm, legalizm 
ve ulusalcılık UDKH’ın iç ideolojik 
mücadelede en önemli gündemleri 
olarak belirmiştir. Zira kitle müca-
delesi, reformist ve devrimci güçler 
arasındaki ayrışmaları ve renklerin 
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yönünü değiştirme iradesinin ortaya 
konamayışını kastediyoruz. Bunun 
somut biçimi, tek tek ülkelerde süre-
ci devrimci iktidara ilerletmede pers-
pektifsizlik, etkisizlik ve yetmezlik, 
uluslararası planda ise geçiştirme ve 
yasak savmacı dayanışma olmuştur. 
Bölgede tüm dünya işçi sınıfı ve ezi-
lenleri adına elde edilen mevzi, bir 
ortak mevzi olarak algılanıp tek 
gövde olarak savunulmamıştır. 
Ülkemizde çok daha yoğun ve tipik 
biçimde nükseden “tespit” tartışma-
larından çıkılarak pratik müdahaleye 
yol alınamamıştır. Böyle bir pratik 
müdahalenin gerektireceği en temel 
açmazlara ve nerelerden yolun açıla-
cağına yoğunlaşılamamıştır. UDKH, 
iktidarlaşma perspektif ve gücünü, 
bu çerçevede örgütleniş mantığını, 
sistem dışı bir kuvvet olarak konum-
lanma düzeyini, sistemden ideolojik, 
siyasal ve örgütsel kopuş düzeyini, 
devrimci zorla ilişkilenişini sorgula-
makta, zaaflarını tartışmakta ve ye-
nilenmeye gitmede halen akıl almaz 
bir sınırlılık içindedir.

UDKH bileşenlerinin Mağrip ve 
Ortadoğu devrimci ayaklanmaları-
nı değerlendirmesindeki sıkıntılar, 
onun Marksizm-Leninizm’i kavrayı-
şındaki sorunlarla ilişkilidir. Sürecin 
kavranışındaki sorunlar, sadece bur-
juva devrim mucitlerinin işine yara-
makla kalmamış, UDKH devrimci 
süreçlerin henüz analiz aşamasında 
dahi ortaya çıkan yetmezlikleriyle, 
doğal olarak isyan dalgasının önüne 
koyduğu devrimci görevlerle zayıf 
ilişkilenmiştir.

UDKH’nın geneli bakımından 
Ekim devrimini ya da Maoist dev-
rimciler özelinde Çin devrimini ka-
ba ve şematik çerçevede kavrama ve 
Mağrip isyanlarında taklitlerini bula-
mayınca onu tümden mahkum etme 
yönelimi gibi, burjuva ideolojik ku-
şatma karşısında kendi devrimci mi-
rasına geçmiş hataları da dahil sahip 
çıkamama yaklaşımı da, “devrimi” 
sınıf temelinden, kandan, şiddetten, 
iktidarla ilgili tüm yönelimlerden 
arındırılması koşuluyla kabul eden 
burjuva propagandanın ilk ve temel 
kuralı olan devrimlerin artık “kitaba” 
yani tarihin Marksist kavrayışına uy-
madığı iddiasını beslemiştir.

Geçmişte kalıp “an”ı kavramamak 
gibi, “an”a uyanmak(uyanmamak) da 
devrimci aklın en büyük hastalıkların-
dan biri olsa gerekir. Her dönemde in-
sanlık güne büyük şaşkınlıkla uyanır 
ve kendi yaşadığı anı tarihin en ola-
ğanüstü, en hayret verici, en değişik, 
en tekrarlanmamış anı olarak görür. 
Gerçekte de hiçbir tarihsel an tekrar-
lanmaz. Her an yeni bir andır. Sorun 
şu ki tarih, “an”ların kaba toplamı ol-
mayıp Marksizm Leninizmin bilimsel 
analiz yöntemine kavuşturduğu top-
lumsal yasalar temelinde ilerler. Bu 
anlamıyla her devrim nasıl biçimde 
birbirinden son derece farklı, çeşitli 
ve özgünse, özde o kadar benzer ve 
hatta, büyük bir güvenle söylüyoruz 
ki gayet “klasiktir”! 

Ekim Devriminin “an”la sınır-
lanması, öncesindeki 1905 devrimi 
dahil isyan girişimleri, irili ufaklı 
sayısız silahlı ve silahsız eylem ve 

olmayışının sonucu olarak, isyanlar 
sürecinde birbirinden çok farklı yak-
laşımlar ortaya çıkmıştır. 

UDKH açısından sürecin hem te-
orik, hem pratik planda değerlendi-
rilmesindeki yetersizlikler, “devrimi 
anlayamayan devrimcilik” olarak ifa-
de edilebilir. UDKH’nın ana gövdesi, 
süreçte rol oynayan üç temel aktörün, 
emperyalizm ve işbirlikçi gerici re-
jimlerin, devrimci öznenin ve kitlele-
rin rolünün değerlendirilmesine iliş-
kin sorunlardan temel alan üç temel 
yaklaşıma ayrıldı. 

Emperyalistlerin iradesini mut-
lak, kitlelerin ve devrimcilerin irade-
si yok sayan anlayışlar, “ABD par-
mağı” yaklaşımında en çiğ ifadesini 
buldu. Gerçekle hiç bağdaşmadığı 
halde, isyanları siyasal İslama mal 
edip gerici güçlerin iç çatışması ola-
rak mahkum edenler ve sanki konu 
devrimci güçlerin ve ezilen ve sömü-
rülen kitlelerin müdahale alanının dı-
şındaymışçasına tespit yapmak için 
sürecin sonuçlanmasını bekleyenler 
de buna dahildir.

Bir diğeri, devrimci örgütlerin 
iradesini mutlak, kitlelerin iradesini 
yok kabul ederek, isyan sürecini kü-
çümseyen yaklaşımlardır. İsyanların 
devrimci önderlikten yoksun, örgüt-
süz ve kendiliğinden niteliğine baka-
rak süreci sıradan bir kitle protestosu 
düzeyine dek indirgeyen bu anlayışlar 
(kimileri bu büyük mücadeleyi bıra-
kalım “devrim” olarak nitelemeyi, 
“ayaklanma” payesi bile veremeye-
cek kadar cimrilik etmiştir), ülkemiz-
deki Kemalist elitizmin türevleri olan 

burjuva aydınlanmacılıktan ve mo-
dern revizyonizmin bürokratik kitle 
kavrayışından köklerini almaktadır.

Başka bir yaklaşım tarzı da kitle-
lerin iradesini mutlak, devrimci ön-
derliğin rolünü tali ele alan bir nevi 
kitle kuyrukçuluğudur. Kitlelerin 
enerjisinden haklı ve devrimci coşku 
duyan, ancak isyanın kendiliğinden-
liğini fetişleştiren birçok devrimci 
kuvvet, ayaklanmaya övgüler dizmiş 
ancak sürecin zaaflarının ele alınma-
sından dahi rahatsızlık duymuş, doğal 
olarak da bunları kendi devrimci eyle-
minin ve pratik müdahalesinin konu-
su edinememiştir.

Kuzey Afrika ve Ortadoğu isyan-
larının niteliğine ilişkin tartışmalar 
süredursun, gerçekte Mısır, Tunus, 
İspanya, Yunanistan ve sayısız isyan 
bölgesinde işçi sınıfı ve çeşitli tabaka-
lardan gençliğin başını çektiği emekçi 
halk kitlelerinin, ne yok sayılmaya, 
ne akıl verilmeye, ne de alkışlanmaya 
ihtiyacı vardır! Onlara gereken, bü-
yük inisiyatiflerinden doğru sonuçlar 
çıkararak devrimlerinin yolunu aç-
maktır.

Bu abartılı yaklaşımlar toplamda 
UDKH’nın stratejisizlik hastalığın-
dan beslenmektedir. Bu hastalığın 
dar pratikçilik, soyut teoricilik, iddi-
asızlık, teori ve pratik birliğini canlı 
değil eklektik kavrama, emperyalist 
ideolojik kuşatmanın yarattığı ba-
sınç ve kafa karışıklıkları gibi gö-
rüngülerin her birinin sonucu pratik 
müdahalesizliktir. Burada müdahale-
sizlikten, tekil eylemler ya da daya-
nışma sergilememeyi değil, sürecin 
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ister “eski moda” tarzda, yani “ki-
tabı” sahiplenme temelinde mevcut 
devrimci süreçlerin küçümsenişi biçi-
minde, ister “yeni moda” yani mevcut 
devrimci süreçleri sahiplenme teme-
linde “kitabın” küçümsenişi biçimin-
de sonuçlanasın, “kitabın” değil, onu 
şematik kavrayanın suçudur!

Bugün UDKH güçlerinin tartışma-
larını, Ortadoğu devrimci süreçlerinin 
önündeki en temel sorunların aydınla-
tılmasına odaklamaları gerekiyor. Tu-
nus, Mısır ve diğer ülkelerdeki isyan 
süreçlerinin önündeki en ciddi engel/
sorun/tartışma konusu nedir? Kitle bi-
lincinde isyan sürecinde yıkılan korku 
duvarından sonraki en yüksek duvar 
hangisidir? Bu ülkelerdeki devrimci 
dostlarımızın önündeki en önemli dü-
şünsel ve pratik sorunlar ve karşı kar-
şıya oldukları en ciddi askeri/siyasi 
tasfiye girişimleri nelerdir? İsyanların 
siyasal ve sınıfsal niteliğini de, zaaf-
larını, kazanımlarını ve başarısını da 
buradan tartışmak gerekir.

Bunun sokaklara çıkan kitle bilin-
cindeki cevabı şudur: “Devrimimizin 
çalınmasını engellemek”! Bu yanıt, 
aynı zamanda, devrimi sahiplenmek 
fikrini içerir ki pratik karşılığı işçi sı-
nıfı ve emekçi kitlelerin iktidarlaşma-
sıdır. Yani bu devrimci sürecin iktidar 
sorununu çözmesidir.

Sürecin ihtiyacı olan ulusal, bölge-
sel ve uluslararası devrimci stratejile-
rin ortaya çıkarılması, değerlendirme-
lerde gerçek bir kirlilik ve parazit hali 
yaratan ve esasen etkili olan, klasik 
revizyonist güçlerden burjuva liberal 
aydınlara, ilerici reformist çevreler-

den emperyalist ideologlara ve bur-
juva uluslararası medyaya dek çeşitli 
odakların yanılsama ve “yanılsatma-
larını” kavrama, inceleme, çürütme 
ve yanıtmakla iç içe gidecektir. 

Devrimin “Çalınması”  
ve İsyan Sürecinin  
Burjuva Yorumlanışı
Tunus ve Mısır devrimleri ve 

Arap ülkelerini boydan boya sarsan 
devrimci nitelikteki isyanlar patlak 
verdiğinde emperyalist güçler önce 
gerici rejimleri desteklediler. Ancak 
bu devrimci süreçler kendini dayattı, 
emperyalist ve işbirlikçi burjuvazinin 
rejimlerini, ulusal ve bölgesel poli-
tikalarını, belli başlı ideolojik argü-
manlarını temellerinden sarstı, yer yer 
yıkıp yer yer çatlattı.

Öyle ki bu kitle seli, karşısına di-
kilen pek çok kuvveti etkisizleştire-
cek kadar güçlüydü. Öyleyse sağlam 
setler inşa etmeli, bu seli durdurmak 
mümkün değilse eğer, akışına bir yön 
verilmeliydi. Emperyalistler ve gerici 
güçler bakımından, isyanlara doğru-
dan askeri müdahale yerine böyle bir 
yatıştırma ve yön değiştirme manev-
rasına girebilme olanağını yaratan ön-
koşul, devrimci güçlerin birleşik bir 
siyasal önderlikten yoksun oluşlarıydı. 
Tersinden, devrimci ve komünist güç-
ler örgütlenmiş kitle zoruyla iktidara 
yürüme yolunda belirgin bir inisiyatif 
gösterselerdi ve uluslararası düzlemde 
burjuva çarpıtmaları etkisizleştirecek 
bir ideolojik hegemonyaları olsaydı, 
dolaysız emperyalist müdahaleler gün-
deme gelirdi. 

sonrasındaki 5 yıllık iç savaşı süreci-
nin yok sayılması, tüm sürecin Ekim 
günlerindeki kent ayaklanmasına 
indirgenmesi, bilinçli ve bilinçsiz 
olarak pasifizm üretmiştir. Tersinden 
buna tepki temelindeyse Ekim Dev-
riminin uluslararası niteliğini yok sa-
yan ve Çin ya da Küba deneyleriyle 
karşı karşıya koyan yaklaşımlar ge-
lişmiştir. 

Güncel örneklerden biri olarak 
Nepal devrimi (şu anda sürecin ulaş-
tığı nokta her ne olursa olsun), özsel 
olarak tıpkı daha önceki silahlı dev-
rimci mücadeleler gibi ilerlemesine 
rağmen, 12 yıllık silahlı mücadele 
sürecinin sonucunda yapılan riskli 
ama bir o kadar da kıvrak seçim ma-
nevrası, ya devrimden vazgeçme ya 
da “farklı tipte” bir devrim veya “ba-
rışçıl” devrim olarak nitelenebilmiş-
tir. Kralın gidişinden sonra süregiden 
sınıflar mücadelesinin devrik sınıflar-
la onu deviren sınıflar arasında değil, 
artık eski sınıfları deviren sınıfların 
kendi arasındaki bir kavga olduğunu 

görememek, demokratik devrimin in-
karı ile sonuçlanmıştır.

Rusya’da 1905 devrimi, Alman-
ya’da 1919 ayaklanmaları ve dönemin 
bu tipten deneyimleri yenilgiye uğra-
malarına ve iktidarla sonuçlanmamala-
rına rağmen devrim olarak nitelenmiş, 
ama ne Kuzey Kürdistan’da Kürt ulu-
sal devrimi, ne de süregiden Tunus ve 
Mısır örnekleri devrimci süreçler ola-
rak algılanmamıştır. 

Toplumsal süreçler biçimlerle 
açıklanamaz. Marks’ın dediği gibi, 
“Görünen gerçek olsaydı, bilime ge-
rek kalmazdı”. Devrimlerin somut 
andaki gerçekleşme biçimleri, hangi 
sınıfların nesnel ve öznel olarak si-
yasal önderlik gücünde olduğu, dev-
rimci zorun hangi aşamada, hangi 
miktarda devreye gireceği, sürecin 
nereye kadar ilerleyeceği gibi sorun-
lar, bölgenin dünyasal önemine, için-
den geçilen tarihi kesite, ekonomik 
ve toplumsal gerçekliğe, süreçte rol 
oynayan aktörlere göre kaçınılmaz 
farklılıklar taşır. Marksist teori, hiç-
bir devrim reçetesi ortaya koymamış, 
aksine toplumsal sürecin, tarihsel iler-
leyişin temel yasalarını ortaya koy-
muştur. Toplumsal gelişimin yasala-
rını ve kendi dönemindeki devrimci 
pratikleri inceleyerek, devrimin temel 
sorununun iktidar sorunu olduğu, ik-
tidarın sınıfsal niteliği, tarihte zorun 
rolü, devrimci öznenin ve kitlelerin 
rolü, eski devlet aygıtının parçalanışı 
gibi genel, uluslararası nitelikteki te-
mel hatları tanımlamıştır. 

“Kitabın”, yani Marksist Leninist 
teorinin bu denli şematik kavranışı, 

Her devrim nasıl biçimde 

birbirinden son derece 

farklı, çeşitli ve özgünse, 

özde o kadar benzer ve 

hatta, büyük bir güvenle 

söylüyoruz ki gayet 

“klasiktir”! 
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halk mücadeleleri olduğunu tümden 
yadsımıyor, ancak ABD’nin değirme-
nine su taşıyan sığ protestolar olarak 
sunuyor.

Sol cepheden gelen ABD parma-
ğı iddialarının kapısının “Yasemin 
Devrimi’ne” açılması çarpıcıdır. Bur-
juva basın en kaba biçimde süreci sı-
nıfsız, ideolojisiz, kansız ve şiddetsiz 
ve fakat bol renkli gösteren Yasemin 
Devrimi tanımlamasını yaparken, 
“barışçı devrim” gibi içerik boşaltıcı 
kavramlardan daha kapsamlı olarak, 
sadece devrimci isyanı pasifize etme 
ve sistem içine emme arayışında ol-
mayıp, Tunus’ta da Orta Asya ülke-
lerinde olduğu gibi emperyalizmin 

iradesinin geçerli olduğunu da vurgu-
lamış oluyordu.

Özellikle isyanlar ilk patlak ver-
diğinde süreci ABD’nin Ortadoğu’ya 
dair rejimler dizaynı yönelimiyle 
ilişkilendirenler, UDKH içinde de az 
değildi. Oysa “renkli devrimler” ola-
rak anılan müdahalelerle rejim deği-
şikliklerine gidilen Doğu Avrupa ve 
Orta Asya ülkeleriyle Mısır ve Tunus 
başta gelmek üzere Mağrip ve Orta-
doğu ülkelerinin bazı önemli farkları 
var. Her şeyden önce, isyanların pat-
lak verdiği bölgelerde ABD işbirlik-
çisi karakteri zaten açık olan rejimler 
mevcuttu. ABD zaten kendi etki ala-
nında bulunan bu ülkelerde böylesi 
kitlesel bir istikrarsızlığı göze almak 
yerine pekala dolaysız biçimde Mü-
barek ve Bin Ali çevresine el çekti-
rebilirdi. Onların direnişlerini böylesi 
bir kitle gücüne ihtiyaç duymaksızın 
kırabilirdi. Oysa isyanlar öncesinde 
bu ülkelere yönelik ne siyasi, ne eko-
nomik bir yaptırımı olmadı. Bu ça-
balarının başarısız olmasıyla “gerici 
ayaklanmalar tertiplemeye” giriştiği-
ni varsayamayız demek ki! Kaldı ki, 
revizyonizmin çöküşünden sonra en-
kaz altında kalmış işçi sınıfı ve halkın 
devrimci örgütlenmelerinin ve yakın 
döneme ait bir tarihsel mirasın henüz 
hiç mi hiç bulunmadığı bir dizi ülkey-
le, önemli bir mücadele mirasına ve 
tüm sınırlılıklarına rağmen devrimci 
örgütlenmelere sahip Mağrip ülkele-
rini karşılaştırmak da handikabın bir 
diğer yüzüdür. Dahası, Mağrip ülke-
lerinde ABD kendisi bakımından es-
ki gerici rejimlere göre daha tercih 

Oryantalist reformizm, 

“demokrasi yoksulu” 

“Doğulu” barbarları 

yıllarca küçümsedikten 

sonra, aynı “Doğulular” 

demokrasi için isyana 

durduğunda “Aman 

siz Batı’nın aklına 

uymayın” öğütlerine 

sarılan emperyalist 

burjuvazinin devrim 

korkusunu yansıtıyor.

Bu kapsamda yoğun bir ideolojik 
bombardımana girişildi. Burjuva med-
ya başta olmak üzere sosyal liberaller, 
anarşistler, troçkistler, radikal demok-
rasiciler, türlü iddialarla süreci evcil-
leştirmeye, devrimi açık denizlerden 
alıp akvaryuma kapamaya giriştiler. 

Burjuva medya ve ideologların 
icat ettikleri devrim türlerini başlıklar 
halinde saymaya yetişemeyiz ya, yi-
ne de deneyelim: “yasemin devrimi”, 
“barışçı devrim”, “renkli devrim”, 
“özgürlükçü devrim”, “gençlik dev-
rimi”, “facebook devrimi”, “Revolu-
tion 2.0”, “orta sınıf devrimi”, “yeni 
orta sınıf devrimi”…

Devrim Fikrinin İnkarı: 
“Yasemin Devrimi”  
ve “Revolution 2.0”
Yine de sürecin devrimci niteliğini 

bütünüyle yadsımaya çalışanlar yok 
değildi. UDKH içindeki devrimi ide-
alize eden ya da ABD’yi mutlak irade 
kabul eden yanılsamalardan temelden 
farklı olarak burjuva ideologların is-
yanların devrimci olmadığı tezleri 
devrim fikrinin toptan inkarına daya-
nıyordu.

Devrim fikrini toptan inkar giri-
şimlerinin en uçlaşmış ve çiğ örneğini 
bekleneceği gibi Negri ve Hardt sun-
du: 

“Bu mücadeleleri ‘devrim’ olarak 
adlandırmak bile, olayların seyrinin, 
1789’un ya da 1917’nin yahut kral ve 
çara karşı olan diğer geçmiş Avrupa 
isyanlarının mantığına uymak zorun-
da olduğunu varsayan yorumcuları 
yanlışa sevk etmekte.”

Sabah gazetesinden Haşmet Baba-
oğlu’nun devrim fobisi de tipikti: “Bi-
zim medyadaki kimi yorumlarda da 
görüldüğü üzere ‘ayaklanma’, ‘dev-
rim’, ‘darbe’ gibi kavramlar hâlâ Batı 
merkezli ve daha çok 20. Yüzyıl’ın 
ilk yarısına ait modellere dayanıyor-
lar. Bu modellere uymayan bir kitle 
hareketliliğini anlamakta zorlanıyo-
ruz” diyen Babaoğlu, sınıf tahlillerini 
bir yana bırakıp toplumsal duyguların 
tahliline girişilmesini öneriyordu.

Özellikle Frankfurt ekolünden ay-
dınlarda pek bir beğeni toplayan bu 
oryantalist reformizm, “demokrasi 
yoksulu” “Doğulu” barbarları yıllarca 
küçümsedikten sonra, aynı “Doğulu-
lar” demokrasi için isyana durduğun-
da “Aman siz Batı’nın aklına uyma-
yın” öğütlerine sarılan emperyalist 
burjuvazinin devrim korkusunu yan-
sıtıyor. 

Ignacio Ramonet gibiler, Arap 
halklarının kapitalist sisteme “itira-
zından”, “protestolardan” bahsedi-
yorlar hala! “İtiraz” ya da “protesto” 
ne de gülünç kavramlar diktatörleri 
sopayla kovalayan Ortadoğu halkları 
için. Öyle ki bu anlayışların sadece 
ilericilik bakımından miadı dolmu-
yor, dünün önemli ideolojik mücadele 
hedefleri olarak bile, bugün gündemi-
mizden düşmeye, anlamlarını yitir-
meye başlıyorlar. 

İsyanların altında ABD parmağı 
arayan M. Chossudovsky ise, “protes-
to hareketinin” hedefi olan Mübarek 
gibilerinin yıllardır ABD’nin defteri 
kapatılacaklar listesinde olduğunu 
tartışıyor. Chossudovsky isyanların 
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turuyordu. Şili’de gençlik önderi Ca-
mila Vallejo’nun öne çıkışı da benzer 
bir örnektir.

Devrimci Süreçlerin  
Sınıfsal İçeriğinden  
Koparılması
Tunus’ta da Mısır’da da isyan dal-

gası, özellikle sosyal medya araçlarıy-
la örgütlenen gençliğin eylemleriyle 
patlak verdi. Burjuva basın isyanı eh-
lileştirme çabalarında bunu özellikle 
işledi. Liberaller süreci “gençlik dev-
rimi” ilan etti. İsyanlar burjuva basın-
da “orta sınıf isyanı” olarak sunuldu. 
Postmodern yazarlar, özellikle Frank-
furt ekolünden aydınlar da yıllardan 
beri “yeni sosyal hareketler” mücade-
lesiyle ulaşılacağını öngördükleri ve 
“radikal demokrasi” olarak tanımla-
dıkları kapitalizmi ehlileştirme prog-
ramının temel sınıfsal kavramı olan 
“yeni orta sınıf” isyanını gördüler 
Arap isyanlarında. Sadece devrimci 
süreçlerin sınıfsal içeriğini karartma-
ya çalışan burjuva ideologlar değil, 
UDKH’nın kimi kesimleri ve sosya-
lizmden yana saf tutan kimi aydınlar 
da sınıfsal tahlillerindeki mekaniklik 
nedeniyle yer yer bu koroya katıldı-
lar. Onlara göre Mısır ve Tunus’un 
bilcümle işçileri meydanlarda hazır 
kıta sıraya dizilmezse isyanların işçi 
sınıfıyla ilişkilendirilmesi mümkün 
olamazdı!

Bahsi geçen diplomalı ve diploma-
sız işsiz gençliğin proletaryayla bağı 
konusunu yazımızın kapsamı dışında 
bırakarak tartışacak olursak, nüfusu-
nun % 42.7’si kentlerde, beşte biri de 

işçi kenti olarak adlandırılan Mohal-
la gibi sanayi kentlerinde yaşayan 80 
milyon nüfuslu Mısır’da 15 milyon 
kişinin meydanlarda olduğunu, üs-
telik köylülüğün isyana katılımının 
oldukça zayıf olduğunu düşünürsek, 
işçi sınıfının isyana “tüm gövdesiy-
le” değilse de geniş ve kitlesel katı-
lım sağladığı zaten ortaya çıkar. Da-
hası, sanayi kentleri ve başkentlerde 
her yaştan işçilerin, öğrenci ve işsiz 
gençlikle birlikte saf tuttuğu, zaten 
süreci yakından takip etmeye çalışan 
her gözlemcinin kolayca öğrenebile-
ceği somut bir bilgidir. Ayrıca örneğin 
Mısır’da hükümet isyan günlerinde 
sokağa çıkma yasağı ilan ederek za-
ten bütün işletmeleri ve devlet kurum-
larını kapatmıştır, dolayısıyla fabrika 
ve işyerlerinde grev olmasının koşulu 
kalmamış, isyandaki işçiler de tüm 
nüfus gibi alanları doldurmuştur. Fab-
rikalar açılır açılmaz birçok sanayi 
işletmesinde işçiler işyerlerine sade-
ce şalterleri indirmek için dönmüş ve 
meydanlara geri akmış, Mübarek’in 
gidişinde büyük bir etken de işçilerin 
üretim tekrardan başlar başlamaz gre-
ve çıkışı olmuştur. 

Tunus’ta ise gerek isyan günle-
rinde yine “tüm gövdesiyle” olma-
sa da kitlesel işçi katılımı ve grevler 
belirgin biçimde ortadadır. İki geçici 
hükümetin devrilmesiyle sonuçlanan 
mücadelelerde de işçi grevleri önemli 
bir unsurdur.

Bu anlamda isyanın sadece ya da 
esasen orta sınıfların katılımıyla ger-
çekleştiği düpedüz dezenformasyon-
dur. Ama burada daha önemli olan, 

edilebilir olan alternatifleri de, isyan 
sürecinde görüldüğü üzere, henüz ha-
zırlamamıştı. İsrail’in yanıbaşındaki 
Mısır’da Müslüman Kardeşleri yete-
rince evcilleştiğine emin olmadan öne 
itmek kuşkusuz ilk tercihi olmazdı. 
Baradei gibilerininse rejim değişik-
liğinin kaçınılmazlığı açığa çıkınca 
ortaya sürüldüğü besbellidir. Emper-
yalist güçlerin, Bin Ali ve Mübarek’in 
devrilişi kaçınılmaz hale gelinceye 
dek, isyanları doğrudan karşısına al-
mamaya çalışarak bu diktatörlere sa-
hip çıktığı da bilinen bir olgudur. 

Özellikle Avrupa’nın “ileri de-
mokrasilerinde” gerek burjuva basına, 
gerekse de çeşitli ilerici sol güçlere 
hakim olan yaklaşımlardan biri, isyan-
ların siyasal İslamın başının altından 
çıktığı iddiasıydı. Oysa Tunus’ta zaten 
etki alanı görece dar olan, Mısır’da 
ise ilk günlerde isyan sürecine hiç ka-
tılmayan, kitle selinin dayatıcı gücü 
karşısında diğer tüm kuvvetler gibi 
isyanla ilişkilenmek zorunda kalan 
siyasal İslamcı güçler, gerçekte bu 
ayaklanmaların ortaya çıkışında rol 
oynamamıştır. Yine de İslam fobisi 
yüreğine sinmiş olan Avrupa sol güç-
lerinin birçoğu için, isyanların İslam-
cı nitelikte olmadığı bugün bile yeni 
bir bilgi sayılabilir. Trajikomik olan, 
birçok ilerici güç isyanların İslam-
cı olmadığını anlayıp da dayanışma 
geliştirene kadar isyanların gerçek-
ten belli ölçülerde İslamcıların etki-
sine girmiş olmasıydı! Yaşam, hele 
devrim hiç boşluk tanımıyor!

Burjuva basının özellikle üzerinde 
durduğu bir niteleme de “Facebook 

Devrimi” ya da daha cafcaflı ismiyle 
“Revolution 2.0”

“Facebook devrimi”yle bir taşla 
üç kuş vuruyordu burjuvazi: 

Ağır sansür koşulları altında kit-
le iradesinin kendi yolunu Facebo-
ok ağlarıyla açtığı isyanların sınıfsal 
içeriğini, taleplerini yok sayıyor, bir 
yerden sonra sanki yürüyüşler sokak-
ta değil internette yapılıyor izlenimi 
veren “Facebook devrimi” bombar-
dımanıyla devrimci isyanı somut bir 
durum olmaktan çıkarıyor, isyanın 
kazanımları sonucu sıkıyönetim ya-
salarında oluşan değişimlere dayalı 
siyasal ve sendikal örgütlenme ara-
yışlarına Facebook NGO’larını öne 
çıkararak ket vuruyor, devrimci isyan 
fikrini alabildiğine soyutlaştırıyordu.

Aynı zamanda, devrimlerin ve 
büyük toplumsal alt üst oluşların, sı-
radan işçilerin ve emekçilerin, ezilen 
ve sömürülen kitlelerin değil de, belli 
yeteneklere sahip kahramanların eseri 
olabileceği yanılgısını beyinlere işli-
yordu. Süreçte kuşkusuz büyük roller 
oynamış facebook kullanımı ve belli 
başlı kitle önderleri, toplumsal mü-
cadelelerin bir ürünü olarak ortaya 
çıkmamış da, hareketin kendisi bun-
lar tarafından yoktan var edilmiş gibi 
gösteriliyordu.

Ayrıca Facebook ağlarının olu-
şumunda önemli payı olan Asmaa 
Mahfouz ya da Ahmad Maher gibi 
kitle önderlerinin öne çıkartılması, 
bunların pasifize edilmesi ve belli bir 
burjuva siyasal alternatife kanalize 
edilmesi yoluyla hareketi etki altına 
alma konusunda önemli fırsatlar oluş-
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na meslek sahipleridir. Mısır ve Tunus 
halkı, mevcut diktatörlüğün yıkılışın-
dan çıkarı olan tüm kesimleriyle kitle-
sel biçimde sokaklara çıkmıştır.

Öte yandan, isyanlarda ateşleyici 
rol oynayan ve meydan hareketlerin-
de tartışmasız ana gövdeyi oluşturan 
gençliğin durumu da ayrıca incelen-
mesi gereken önemli bir konudur.

Taşeron ve esnek koşullarda çalı-
şan genç işçilerin, diplomasız işsiz-
liğin kapıda beklediği öğrenci genç-
liğin ve sayıları giderek büyüyen 
işsiz gençlerin tamamını kapsayan 
“geleceksiz gençlik” olgusu bir top-
lumsal ruh hali ve krizidir. Kapitalist 
düzende son ekonomik krizle daha 
da belirginleşen toplumsal yıkımın 
ve sosyalizmin de somut alterna-
tif haline gelemeyişinin koşulladığı 
gençliğin gelecek kaygısı, insanlığın 
gelecek kaygısını yansıtıyor. Gençlik 
kavramı ve olgusu, geleceksizlikle 
özdeşleşiyor. 

Bugünkü gençlik isyan dalgası, bir 
yandan ABD’nin başını çektiği Batılı 
emperyalist güçlerin safında Bretton 
Woods döneminin göreli ekonomik 
ve siyasal istikrar koşullarının tıkan-
ma içine girdiği, diğer yandan SSCB 
kampında revizyonist iktidarların sos-
yalizm döneminin kazanımlarını tas-
fiye ettiği soğuk savaş sürecinin ürü-
nü olan 1968 gençlik hareketine kimi 
yönleriyle benzeşmekte, kimi yönle-
riyse esaslı farklılıklar taşımaktadır. 

Günümüzde yasa haline gelen kro-
nik kitlesel işsizlik olgusu gençliği 
vurmuş, işsiz gençlik önemli bir mü-
cadele dinamiği olmuştur. Üretimin 

parçalanması, esnekleşme, taşeron-
laşma, güvencesiz çalışma koşulları 
bugün için en fazla genç işçileri kap-
samına almıştır. Aynı sürece paralel 
olarak sınıfsal aidiyetin zayıflaması ve 
burjuva ideolojik hegemonya altında 
kimlik eksenindeki arayışların ve ai-
diyetin derinleşmesi söz konusudur. 
Eğitim olanakları anlamında burjuvazi 
ile proletarya ve yoksul halk kesimle-
ri arasındaki uçurumun derinleşmesi 
gençlik hareketinde yeni olanakların 
belirmesini koşullamıştır. Diploma, 
istikrarlı ve güvenli gelecek olanağı 
ile eş anlamlı olmaktan çıkmıştır, kafa 
emeği git gide daha fazla proletaryanın 
saflarına akmakta ve bu kesimin de bü-
yük oranı işsizlikle yüz yüze kalmakta-
dır. Bunlar gençlik kitlelerini dünyanın 
dört bir yanında isyana itmektedir.

Ancak bu gençlik isyan dalga-
sının ciddi bir bellek sorunu vardır. 
Burjuva propaganda altında bildiği 
duyduğu kadarıyla sosyalizme, el-
bette yaşadığı koşulların sorumlusu 
bulunan kapitalizme ve her iki sınıfın 
tüm siyasi temsilcilerine büyük tepki 
duymaktadır. İnsanlığın büyük mü-
cadelelerle dolu 150 yıllık sosyalizm 
savaşımını esasen hiç tanımamakta-
dır. Liberal safsatalarla büyümüştür. 
Marksist Leninist güçlerse onun için 
birçok durumda gelenekleri, kuşak 
çatışmasını ve pasifizmi çağrıştır-
maktadır. Kısacası bu gençlik ha-
reketinin en temel ideolojik sorunu 
belleksizliktir, tarih bilinci kazan-
dırılması gerekmektedir. Bu durumla 
bağlantılı olarak bu isyan halindeki 
gençlik kitleleri, neredeyse bir bütün 

konunun yansıtılışındaki burjuva 
dezenformasyon değil, ilerici aydın-
lardan birçok devrimci örgütlenmeye 
dek uluslararası tartışma sahnesindeki 
güçlerin konuya yaklaşım yöntemin-
deki sıkıntıdır. Meydana kimin çıktığı 
sorusu zaten zaafiyeti kendisinde ve-
rili bir sorudur. İşçi sınıfının isyana 
nicel katılımı sadece bir veridir. Nitel 
katkısı ise tartışma konusu yapılma-
maktadır. 

Mısır’da özellikle 2005 seçimle-
ri öncesi Mübarek karşıtı hareketle 
birlikte işçi grev ve direnişleri yo-
ğunlaşmıştır. 2006 yılında Mohalla 
kentindeki tekstil greviyle süreklilik 
kazanmıştır. Yine 2008 Mohalla grev-
leriyle rejim karşıtı mücadelede nitel 
bir sıçrama yaşanmıştır. Bu grev, sı-
nıfın sendikal ve siyasal örgütlenme 
düzeyinin en geri koşulları altında 
gerçekleşmiştir (Mısır’da 1950’ler-
den bu yana sınıf hareketi en önemli 
toplumsal mücadele kanallarından bi-
ri olmuş, ne var ki komünist parti Na-
sır tarafından büyük bir baskı ve zorla 
ezilmiş, sınıfın sendikal mevzileri ise 
NDP’nin organik parçası ve uzantısı 
haline getirilmiştir). 6 Nisan genç-
lik hareketi ve diğer facebook ağları 
2008 Mohalla direnişiyle dayanışma 
temelinde kurulmuş ve büyümüştür. 
Gençliğin, aydınların ve diğer kesim-
lerin Mübarek karşıtı mücadeleleri 
kuşkusuz çok önemli, fakat kesinti-
li ve inişli çıkışlı olurken, işçi sınıfı 
irili ufaklı binlerce grev ve direnişle 
bu mücadelenin ısrar ve sürekliliğini 
sağlamıştır. Gençlik Mısır isyanının 
ateşleyicisi, işçi grevleriyse motoru 

olmuştur. 2011 Ocak günlerini böyle 
bir süreç ortaya çıkarmıştır. Mübarek 
döneminin diktatörlük karşıtı halk 
mücadeleleri içinde en tutarlı, en sü-
rekli ve diğer toplumsal kesimleri 
kendi mücadeleleri etrafında birleştir-
me gücü anlamında önderlik kapasi-
tesi en yüksek kesimi işçi sınıfı oldu. 

Tunus’ta 2006 maden grevleri ve 
2008’de benzer biçimde patlak ve-
ren mücadele dalgasının seyri de ay-
nıdır. 2008 maden grevi, hükümet-
le bağlaşık sendikal konfederasyon 
UGTT’nin greve ihanet etmesine rağ-
men, PCOT’lu devrimci dostlarımı-
zın da etkisiyle tabandan örgütlenmiş, 
rejimin saldırılarında çok sayıda işçi 
yaşamını yitirmiş, ancak bu saldırı dal-
gası işçileri yıldırmak yerine eylemle-
rin yayılmasına yol açmıştır. Yine son 
isyanda da Ben Ali’nin gidişinden son-
ra direnişin burjuva liberallerin muha-
lefetiyle uzlaşmaya yüzünü döndüğü 
günlerde işçi sınıfı grevler yoluyla “is-
yanda ısrarı” toplumsallaştırabilmiştir.

Sınıfın, kapitalist dünyanın bu en 
gelişkin sayılamayacak iki ülkesinde 
dahi siyasal önderlik yeteneğine sahip 
olduğunu bir kez daha kanıtlaması, 
günümüzde işçi sınıfının tarihsel ro-
lüne ilişkin umutsuz yaklaşımların 
egemen olduğu tabloya darbe vuran 
ideolojik bir kazanımdır.

Mevcut örgütsüz durumunda bu 
düzeyin ötesine geçememesi, fatura-
sı kesinlikle onun devrimci komünist 
önderlerine biçilmesi gereken bir ol-
gudur.

Meydana çıkan ne tek başına genç-
lik, ne tek başına işçi sınıfı, ne tek başı-
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eğilimleridir. Silahlı zorun örgütlenişi 
sorunuyla ilişkileniş (yasadışı gizli te-
melde örgütlenme anlayışından zorun 
siyasi biçim ve yöntemlerine, örgütsel 
anlayışlardan stratejilere dek) UKDH 
bakımından teorik ve politik anlamda 
kapsamlı bir konu ve en temel gün-
demlerinden biri. Aynı zamanda, sis-
temle kopuşma düzeyi anlamında ide-
olojik duruşuyla ilgili bir konu.

Öncelikle, isyan süreci hiç de id-
dia edildiği gibi “barışçıl” değildir. 
Diktatörlük güçleri geri çekilmek 
zorunda kalmadan önce gösterilere 
ateş açarak ve gözaltında katliamlar 
yoluyla yüzlerce işçi ve emekçiyi öl-
dürmüşlerdir. İsyan güçleri de silahsız 
değildir, Tunus ve Mısır örneklerinde 
yaygın bir öz savunma örgütlenmiştir, 
ancak nitelikçe çok zayıftır. 

Bununla birlikte, Ekim Devrimi 
ve iç savaş, Çin Devrimi, Nepal Dev-
rimi ve sayısız devrim deneyimi gibi 
kitlelerin silahlı ayaklanması ya da 
halk ordusunun egemen sınıf ordusu-
nu yenilgiye uğratması yolundan da 
olmamıştır. Esas yanılsama burada 
başlıyor. Öncelikle, Aralık-Ocak ay-
larındaki isyanlarla başlayan devrim-
ci süreçler henüz sonuçlanmamıştır. 
Buraya kadar, devrimci önderliğin 
zayıflığı nedeniyle emperyalist güçler 
büyük çaplı kitle kıyımına girişmeden 
süreci leyhlerine çevirebildiler. Bu ne-
denle henüz büyük silahlı çarpışmalar 
yaşanmadı. Öte yandan isyan güçleri, 
yani işçi sınıfı ve ezilen kitleler de, 
diktatörleri defetmesine ve sayısız ka-
zanım elde etmesine rağmen, rejimleri 
alaşağı edemeden sokaklardan çekildi. 

En azından ana gövde bakımından bu 
çekiliş bir gerçekliktir. 

İşçi sınıfı, emekçiler ve gençlik 
kendi siyasal önderlikleriyle buluş-
madan varabilecekleri son noktaya 
varmışlardır. Şu an acil gündemleri, 
isyanların kazanımlarını güvencele-
mektir. Eski yönetimler altında haya-
lini bile kuramayacakları genişlikte 
bir politik özgürlükler alanı açılmış-
tır. Artık bir adım ileri gitmek, başka 
bir örgütsel ve ideolojik düzeyi zo-
runlu kılıyor.

Bu düzeyi ortaya çıkarabilecek 
olan, devrimci ve komünist güçlerin 
iktidar perspektifiyle sürece müda-
halesidir. Başka bir deyişle, mevcut 
rejimlerin tüm kurumlarıyla birlikte 
alaşağı edilmesi, ancak devrimci kit-
le şiddetinin, öncü biçimler de dahil 
olmak üzere, yeni bir düzeyde örgüt-
lenmesiyle mümkündür. Çünkü şu 
anda elde edilmiş bulunan kazanım-
ların düzeyinden ileriye sıçramak, 
Mısır burjuvazisi ve emperyalistler 
bakımından kabul edilebilir sınırın 
ötesine geçecektir ve ancak devrimci 
zor temelinde savunulabilir.

Devrimci ve komünist güçler ise 
sürece hazırlıksız girmiştir. Mısır’da, 
Tunus’ta, diğer Arap ülkelerinde, hat-
ta Yunanistan, İspanya ve İngiltere’de 
isyanlar patlak verdiğinde devrimci 
güçler dağınık ve parçalıdır. Diktatör-
lük rejimleri altındaki PCOT ve Mısır 
Komünist Partisi örneklerinde savun-
macı bir illegal konumlanış, Avrupa 
ülkeleri devrimci güçlerindeyse salt 
legal örgütlenme söz konusudur. Her 
iki bölgede de kitle hareketinin önü-

gövde olarak, örgütsüzlük safın-
da örgütlüdür. Bu anlamda onun 
sorununu “örgütsüzlük” olarak ta-
nımlamak bile tabloyu eksik kavra-
maktır. 

Öte yandan Mısır ve Tunus ör-
neklerinde görülen devrimci olanak 
şudur ki, gençlik kitleleri devrimci 
isyanlarını somut kazanımlarla so-
nuçlandıramadıkları ölçüde, nefret 
ettikleri iktidar fikrine ve iktidarı 
almanın araç ve örgütlerini tartış-
maya eğilim kazanmaktadır. Bu eği-
limi hızlandırıp derinleştirecek olan 
UDKH’nın iktidar perspektifli stra-
tejik yönelimleri olacaktır. 

“Barışçı devrim” ve  
Devrimci Zorun  
Örgütlenişi
Burjuvazinin devrim fikrine en 

kapsamlı ve en vurgulu saldırısı, 
isyan dalgasını şiddetten (elbette 

ezilenlerin şiddetinden) ve kandan 
(elbette egemenlerin kanından) so-
yundurarak “barışçı devrimlerin” 
mümkün olduğunu kanıtlama çaba-
sıydı. 

“Diktatörlükten Demokrasiye” 
isimli kitabıyla sivil itaatsizliğin ve 
“şiddet içermeyen devrimin” teori-
sini, daha doğrusu ABD saldırgan-
lığının baş stratejisti Brezezinski 
tarafından “devrim değil evrim” 
biçiminde formüle edilen Amerikan 
stratejisinin kalemşörlüğünü yapan 
Gene Sharp, isyan sürecinde özel-
likle öne çıkarıldı. Mısır, Tunus ve 
Avrupa’da Gene Sharp’ın “198 şid-
det içermeyen yönteminin” belli bir 
popülaritesi olduğu gerçek, ancak 

Sharp’ın ve onun değersiz kitabının 
“isyanların gizli komutanı” ilan edil-
mesi, tamamen bilinçli bir saldırıydı.

İsyanlarda polis ve asker kur-
şunuyla katledilen Ortadoğu’daki 
gençlerin hayatını önemsemek, Irak 
ve Afganistan’da NATO ve ABD sal-
dırganlığını aksiyon filmi gibi izleyen 
burjuva basının işi değildi elbette. 
Diktatörlüğün saldırısına karşı koy-
mak için ilkel yöntemlerle örgütlenen 
öz savunma ise elden geldiğince yok 
sayılmalıydı. 

Burjuva medya görevini yapıyor! 
Bu kapsamda bizi esas ilgilendirense, 
isyan sürecinin yolunun açılmasında 
kavranacak temel halka olan, devrim-
ci güçlerin devrimci şiddet sorunuyla 
ilişkisi. 

UDKH’nın ideolojik ve örgütsel 
krizinin en çarpıcı yansımalarından 
biri kitle kuyrukçuluğu ve legalizm 

İşçiler işyerlerine sadece 

şalterleri indirmek için 

dönmüş ve meydanlara 

geri akmış, Mübarek’in 

gidişinde büyük bir 

etken de işçilerin 

üretim tekrardan başlar 

başlamaz greve  

çıkışı olmuştur.
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devrimci strateji ile ilintilidir. Bir so-
mut devrimci stratejinin yokluğu, bu 
hazırlıksızlığı ve sonuçlarını koşulla-
mıştır. Daha sert silahlı çarpışmalara 
örgütsel, siyasal, teorik ve ideolojik/
kadrosal hazırlığın olmayışı, devrim-
ci süreç başladıktan sonraki adımları 
yönetmektedir.

Peki mevcut siyasal, progra-
matik ve örgütsel yaklaşım nedir? 
Kolombiya’dan FARC, ELN ve EPL, 
Türkiye Devrimci Hareketi’nin ana 
gövdesi, Uluslararası Devrimci Hare-
ket (DEH/RIM), Filipinler Komünist 
Partisi ile PKK, belli bir döneme dek 
ETA gibi bazı ulusal özgürlük hare-
ketlerini, yine Sırbistan’dan Partija 
Rada’yı örnek verebileceğimiz yeni 
gelişen kimi örgütleri dışta tutacak 
olursak, devrimci ve komünist güçle-
rin ezici çoğunluğu, iktidarın devrim-
ci şiddet yoluyla alınması ve buna uy-
gun örgütsel konumlanış konusunda 
ciddi anlayış sorunlarına sahiptir.

Yasadışı gizli örgütlenme, her bir 
ülkede değişiklikler ve düzey farkı 
göstermekle birlikte, baskının zorun-

lu sonucu olan bir savunma durumu 
olarak ele alınmaktadır. Sistemden 
örgütsel, siyasal ve ideolojik kopuşun 
gereği olarak algılanmamaktadır. Bu 
durum düşüncede, kadro şekilleni-
şinde, eylem biçimlerinde de sistemle 
tüm bağların atılamamasına neden ol-
maktadır. Ya korunmacı illegalite, ya 
düpedüz legalizm, siyasal ve örgütsel 
anlayışlara damgasını vurmaktadır. 
Dolayısıyla devrimci örgütler, reji-
min tutumunu da hesaba katarak ama 
kendi iradeleriyle sürece yön vermek-
te tam anlamıyla özgürleşememekte, 
tam tersine rejimin tutumu, baskının 
derecesi, devrimci örgütlerin tutu-
munda belirleyici hale gelmektedir. 
Yani “devlet saldırmıyorsa sorun yok-
tur, tamamen legal örgütlenilebilir” 
yaklaşımı söz konusudur. Avrupa ör-
gütleri başta olmak üzere bu anlayışın 
hakim olduğu bir çok örgüt, devletin 
saldırmayacağı bir siyasal eylem hat-
tını da bilinçli olarak ya da bu örgüt-
sel koşullarının zorunlu sonucu ola-
rak esas almaktadır. Legalizmin özü 
budur zaten. Yasadışı konumlanış, 
ancak bir devrim stratejisine bağlanır-
sa, bu temelde şekillenirse, bu devrim 
stratejisinin sürdürülebilirliği için bir 
koşul olarak ele alınırsa işlevli ve an-
lamlı olabilir.

Devrimci savaş örgütü olarak 
konumlanamama, yasadışı gizli ör-
gütlenmenin var olmayışı ya da var 
olduğu koşullarda sistemden kopuş 
veya özgürleşmeye tekabül etmemesi, 
örgütsel nicelikle, güç yetmezliğiyle 
ilgili değil, anlayışla ilgili bir sorun-
dur. PCOT örneğinde, “silahlı devrim 

Bir somut 

devrimci stratejinin 

yokluğu, bu 

hazırlıksızlığı 

ve sonuçlarını 

koşullamıştır.

nü devrimci zorla açma fikri mevcut 
değildir. 

Bu ülkelerdeki devrimci güçler 
de, kendi örgütsel durumları bakı-
mından en acil sorunların çözümüne 
yönelmiştir: İsyan sürecinin sendi-
kal ve siyasal örgütlenme özgürlüğü 
anlamındaki kazanımlarından yarar-
lanarak, mevcut kitle bilincini safla-
rında örgütlemeye elverişli legal kitle 
örgütlenmelerini geliştirmek. Örneğin 
PCOT bakımından da, Mısır Komü-
nist Partisi bakımından da, Sosyalist 
Halk İttifakı gibi örgüt içinde ideolo-
jik birliğini sağlamamış daha gevşek 
örgütlenmeler bakımından da dikta-
törlerin gidişi sonrasındaki ilk örgüt-
sel kararın legal örgütlenmeye geçiş 
kararı olması dikkat çekicidir. 

Sadece kendilerini örgütleme an-
lamında değil, kitlelerin önüne koy-
dukları şiarlar bakımından da durum 
benzerdir. Şaşılacak şeydir; isyanların 
geliştiği ülkelerdeki devrimcilerin ta-
mamı ve UDKH’nın birçok bileşeni bu 
isyanları “devrimler” ya da “devrimci 
süreçler” olarak, ya da asgarisinden 
“halk ayaklanmaları” olarak tanımla-
mıştır, bununla birlikte önüne somut 
bir iktidar hedefi koyarak devrimi so-
nuçlarına vardırmaya yönelmemiştir. 
Somut olarak “köklü değişimlerden” 
söz edilmiştir, “derin toplumsal dönü-
şümlerden” söz edilmiştir, “demokra-
tikleşmeden” söz edilmiştir, şu veya 
bu politik düzenlemenin yapılmasın-
dan, şu veya bu ekonomik planın uy-
gulanmasından söz edilmiştir; ancak 
genel bir söylemin ötesinde somut 
olarak “devrimi örgütlemek”, “devri-

mi savunmak”, “devrimi büyütmek”, 
“devrimi yaymak”, açıkçası “devrim-
le” ilgili somut olan hiçbir şey, geçelim 
eyleme dökmeyi, yaygın ajitasyonun 
dahi konusu yapılamamıştır! 

Mısır Komünist Partisi, Sosyalist 
Halk İttifakı gibi güçler, “devrimci 
süreç bitmedi” tespiti yaptıkları hal-
de, önlerine -kuşkusuz gelecek bakı-
mından büyük öneme sahip– sendikal 
ve siyasal örgütlenme hedefleri koy-
muş, ama Halk Komitelerinin dağılı-
şının önüne geçmeyi tartışma konusu 
dahi yapmamıştır. Yunanistan’dan 
KOE, Sintagma Meydanı işgalinin 
barışçı niteliğinin korunmasını, kitle 
katılımının sürdürülmesi için haya-
ti görmekte ve süreçle ilişkilenişinin 
merkezine koymaktadır. 

Kimisi bunu “hedefleri ve siyasal 
şiarları kitlelerin anlayacağı biçimde 
somutlamak” adına yapmıştır, kimisi 
kendi zayıflığını söz konusu etmiştir, 
ama sonuçta bir çoğu, kitlelerin zaten 
anladığı ve devrimci kitle şiddetiyle 
koparıp aldığı/almaya çalıştığı kendi 
taleplerini formüle edip kitlenin önüne 
geri koymaktan öteye geçememiştir! 

Mısır’da Tahrir Meydanı’na çağ-
rı yapan gençler, doğrudan “devrim” 
çağrısı yaparlarken, kafalarında “dev-
rim” fikri ne kadar somuttu! Devri-
mi büyütmeyi “soyut” tanımlayarak 
“köklü toplumsal dönüşümler” yolun-
da kitlelere “anlayabilecekleri dilden” 
ve “somut” çağrılar yapan devrimci 
güçler, devrim fikrinin gerçekte kitle-
ler bakımından mı, kendileri bakımın-
dan mı “soyut” algılandığını sorgula-
malıdır. Devrimin “somutlanması” ise 
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süreci bu ayaklanmalara indirgeyen 
yaklaşımdır. Türkiye’de EMEP’i or-
taya çıkaran reformizmle aynı teorik/
siyasal anlayışın değişik versiyon-
larıdır bunlar. Öte yandan, bahsi ge-
çen-geçmeyen devrimci dostlarımızın 
üzerinde var oldukları koşulların ül-
kemizden daha farklı oluşu, üstelik bu 
örgütlenmelerin çoğunun, ülkelerinde 
coğrafyamızdaki gibi bir devrimci 
mirasa, en azından yakın dönem bağ-
lamında sahip olmayışları, durumla-
rını EMEP’ten farklı kılmaktadır. Bu 
güçler bakımından şu anki anlayışlar 
bir sonuç değil başlangıç noktasıdır 
ve uluslararası dayanışma ve deneyim 
aktarımının da yardımıyla değişim ve 
dönüşümler pekala mümkündür.

Bu anlayış, devrimci iradenin 
rolünün kaba biçimde kavranışı ve 
kendiliğinden kitle hareketinin fetiş-
leştirilmesine dayalıdır. Kent ayak-
lanmaları patlak verecek, bu tayin 
edici ayaklanma sırasında, PCOT’un 
ve daha nice örgütün ifadesiyle “bü-
tünüyle halk çocuklarından oluşan” 
ordu güçlerinin alt kademeleri devrim 
saflarına geçecek, böylece devrimin 
ihtiyaç duyduğu devrimci zor soru-
nu da kendiliğinden çözümlenmiş 
olacak ve iktidar alınacaktır. İşçi sı-
nıfı ve emekçi kitleleri ordulaştırma 
çabasında, eğer her anlamda değilse 
en azından pratik anlamda yönelim 
içinde olmayan, Arjantin PCR’den 
Alman MLPD’ye, Tunus PCOT’tan 
Hindistanlı CPI-ML’ye değişik dev-
rimci çevrelerin ordunun alt kade-
melerinin saf değiştireceği temennisi 
ve bir bütün devrimci stratejinin bu-

radan kurulması, özgün bir durumun 
mutlaklaştırılması kadar, yaşadığımız 
dönemin kavranamaması anlamına da 
gelmektedir. 

Ekim Devrimi örneğinde Birinci 
Dünya Savaşı’nın enkazından çık-
mış, üzerine asker üniforması giydi-
rilmiş köylülerin durumuyla, örneğin 
2010 yılı itibariyle zorunlu askerlik 
hizmetini de tamamen kaldıran ve 
ordusunu tümüyle paralı profesyonel 
askerlerden oluşturan Almanya’nın 
durumu arasında herhangi bir bağ 
kurmak tamamen anlamsızdır. So-
mutta bir iç savaş ya da farklı ül-
kelerle savaş yaşamış, yıpranmış, 
deforme olmuş, iç çatlaklar ve ya-
rılmalar yaşamış bir ordu gerçeği ile 
geçirmemiş olan arasında da farklar 
olacaktır. Kaldı ki geçtiğimiz yüz-
yılın başından bu yana emperyalist-
lerle işçi ve ezilenler arasındaki güç 
eşitsizliği sürekli bir artış göstermiş, 
devrimci şiddetin çok çeşitli biçim-
leriyle devrimi örgütleme sürecinde 
devreye girmesi belirleyici hale gel-
miştir. Ordunun alt kademelerinin 
saf değiştireceği beklentisi, hesaba 
katılabilir, ancak bir bütün devrimci 
stratejinin ekseni olamaz.

Devrimci güçlerin isyan süreçleri-
ne bu anlayışlarla girmesi, kitle mü-
cadelesinin bir adım önüne geçeme-
mekle sonuçlanmaktadır. 

Görevler
Bugün isyanların söz konusu ol-

duğu birçok ülkede burjuvazi ba-
kımından tehlike geçici olarak sa-
vuşturulmuş durumdadır. İsyanlar 

öngörüyoruz ama gücümüz yok, bu 
nedenle barışçıl yol izliyoruz” dene-
bilmektedir. Stratejik plana hizmet 
edecek taktiklerin oluşturulmasında 
öncünün verili durumundan yola çık-
mak, bunu hesaba katmak elbette man-
tıklı bir tutumdur. Ancak stratejik planı 
buradan tayin etmek, stratejisizlikle eş 
anlamlıdır. Bir fikir verebilmesi için, 
PCOT’un özellikle işçi sınıfı içinde 
olmak üzere Tunus’ta toplam örgütsel 
gücünün coğrafyamızda iddiaları ol-
dukça farklı olan bir dizi örgütten daha 
geniş olduğunu vurgulamak gerekir. 
Ya da örneğin 2001 Arjantin ayaklan-
masında özellikle işsiz işçiler hareke-
ti içinde en önemli siyasal güç haline 
gelen Devrimci Komünist Parti’nin 
(PCR) nicel kuvveti, binlerce kadro ve 
onbinlerce aktif üye ve sempatizandan 
oluşmaktadır. 

Dahası, sürecin önünü, sadece 
kadro kayıplarını değil büyük mevzi 
kayıplarını da göze alarak cesaret-
le açmaya girişmemek, uzun vadede 
reformist güçlerle ayırıcı renklerin 
kaybolmasıyla ve nicel güç kaybıy-
la; farklı bir siyasal çizgi ile eylem 
anlayışını göremeyen kitlelerin nicel 
güç bakımından zaten kat be kat üs-
tün olan reformist partilere akmasıyla 
sonuçlanmaktadır. 

Bahsettiğimiz anlamda hazırlık-
sız girilen bu süreçlerde, bu konu-
daki anlayış ve hazırlık yetmezliğini 
görüp sorunlaştırma düzeyi de zayıf-
tır. Yer yer, “şimdi yavaş yavaş ör-
gütlenip büyüyelim, belki bir dahaki 
devrime yetişiriz” mantığıyla hare-
ket edilebilmektedir. 

PCOT’un sürece kongresini top-
layarak yanıt vermesi anlamlı. Kitle 
bağlarındaki zayıflığı haklı olarak 
devrimci eleştiriye tabi tutma ve yeni-
lenmeye gitme,  yüzünü kitleye dön-
me, devrimci sürecin açığa çıkardığı 
kitleselleşme olanaklarını realize ede-
rek başlamış olan devrime yön verme 
bakış açısı ve iddiasıyla ortaya konan 
oldukça güçlü bir yanıttı bu. Mısır KP 
de benzer bir hazırlık içerisinde. 

Her iki örgüt bakımından yeni-
lenmenin bununla sınırlı olması ise 
devrimci önderlik sorununun kavra-
nışıyla ilişkili. PCOT kongresinde 
kitlelerle daha fazla bağ kurma adına 
“komünist” ifadesinin kaldırılarak 
“işçi partisi” biçiminde isim değişikli-
ğine gitme önerisinin gündeme gelişi, 
son tahlilde kendi gelişimlerine kanal 
açma arayışlarını ve süreçle canlı bir 
etkileşim içinde olduklarını gösteri-
yor. Yine bu öneri, burjuva ideolojik 
kuşatmanın büyüklüğünü ve etki dü-
zeyini gösteren bir veri ki, pek çok 
devrimci ve komünist güç benzer so-
runlardan muzdarip. Bunun reddedil-
mesi ise, PCOT’un Bin Ali rejimiyle 
diyalog politikalarına defalarca kez 
verdiği ret yanıtı gibi, partinin tutar-
lılığını yansıtıyor.

Yasadışı gizli örgütlenme ve dev-
rimci zor temelinde, iktidar perspek-
tifi konusundaki zaaflarını özetledi-
ğimiz UDKH güçleri, bu tutumlarını 
esasen, devrimci maceracılığın sağ-
dan eleştirisi temelindeki devrim an-
layışlarına dayandırıyorlar. Bu, doğru 
biçimde silahlı kent ayaklanmalarını 
esas alan ancak yanlış biçimde tüm 
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gözükse bölgesel değeri büyüktür.  
Erdoğan’ın teşhiri ve ülkede istikrarın 
şu veya bu biçimde sekteye uğraması, 
hem bu ülkelerdeki devrimci dostla-
rımızın alternatifleşme çabalarında 
karşı alternatifi sınırlı da olsa zayıfla-
tarak, kısmen soluk aldıracak, hem de 

kitlelerdeki yanılsamaları kıracaktır. 
Coğrafyamızdaki devrimci güçlerin 
bunun bilincini ve sorumluluğunu ta-
şıması, kendilerini, isyanlarla oluşan 
mevzilerin savunulması anlamında 
bölgesel devrimci savaş örgütü olarak 
konumlandırması gerekiyor.

yatıştırılmış ve rejimleri yeni biçim-
lerde sürdürmenin siyasal alternatif-
leri ortaya çıkarılmıştır. Erdoğan ve 
AKP hükümeti bir sözde alternatif 
olarak konumlanabilmiş ve etkili ol-
muştur. Liberaller, Müslüman Kar-
deşler gibi çeşitli güçler bölgedeki 
siyasal tablonun düzenlenmesinde 
rol alabilecek durumdadır. Önümüz-
de, işçi sınıfı ve emekçilerin isyan-
larla sağladığı büyük kazanımlar ve 
iktidarı farklı alternatiflerle elinde 
tutmayı sürdüren emperyalizm ve 
işbirlikçileri arasında gelişecek bü-
yük mücadeleler durmaktadır. İşçi 
sınıfı ve emekçiler elde ettikleri si-
yasal özgürlüklerle örgütlenmesini 
büyütecektir. Kazanımların tasfiyesi 
yönündeki her hamle yeni direnişleri 
beraberinde getirecektir. 

UDKH güçlerine ise yazı boyunca 
ortaya koyduğumuz çok boyutlu gö-
revler düşmektedir. 

İşçi sınıfının rolü, medeniyetler 
çatışması, siyasal İslamın durumu gi-
bi sayısız konuda ideolojik hegemon-
ya mücadelesi bakımdan açığa çıkan 
olanakların realize edilmesi en temel 
görevlerden biridir. 

Libya işgali sürecindeki ulusla-
rarası tepki yetmezliği ve bölgesel 
düzeyde mücadelenin koordinasyo-
nunun, bu öngörülebilir sürecin ön-
cesinde gerçekleştirilemeyişi başta 
gelmek üzere, uluslararası düzeyde 
birleşik siyasal müdahale zaaflarının 
gözden geçirilerek pratik adımlar 
atılması, UDKH’nın tümüne ait bir 
mevzi olarak bu süreçlerin tek gövde 
halinde savunulması gerekmektedir. 

Akdeniz bölgesi bu çabanın özel bir 
dikkat odağı olmalıdır. 

İdeolojik mücadele bakımından 
değişen eksen gözden kaçırılmama-
lıdır. (Dünün anti-emperyalist müca-
dele bakımından sınırlı da olsa ittifak 
gücü olan siyasal İslamın bugün iş-
birlikçi karakterinin öne çıkışı, dünün 
her renkten reformistle sürdürülen 
ittifakları içerisinde reformizmle ide-
olojik ve siyasal mücadelenin özel 
önem kazanması gibi…)

İsyan sürecinin UDKH güçlerine 
yüklediği görevler bakımından coğ-
rafyamız devrimcilerine özel bir gö-
rev de düşmektedir. Erdoğan modeli, 
UDKH’nın bu zayıflığı koşullarında 
gerçekten bölgede etkilidir. İsrail’le 
ilgili ikiyüzlü söylemleri, bölge halk-
larının bir bağımsız duruş olarak algı-
ladığı bölgesel politikaları, ekonomi-
nin krizden bir dizi ülkeye kıyasla az 
etkilenişi, Ergenekon süreci ve ordu 
ile çatışmanın demokratikleşme ola-
rak algılanması, bu etkinin merkezin-
de durmaktadır. AKP Hükümeti isyan 
güçleriyle doğrudan iletişime girerek 
de etkisini büyütmektedir. Bu anlam-
da Türkiye devrimcilerinin iki yönlü 
görevleri var: Birincisi uluslararası 
teşhir. İkincisi, içte AKP Hükümeti ile 
mücadelenin bölgesel niteliğinin kav-
ranması. Hem bir savaş gücü olarak 
AKP ve Türk burjuva devletinin bilfiil 
durdurulması anlamında hem de ide-
olojik etkisini kırılması anlamında, 
bugün süregiden her türlü devrimci 
ve ilerici mücadelenin bölgesel de-
ğeri vardır ve AKP Hükümetini teşhir 
eden en küçük eylem, içte sıradan da 
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Merkez Komitesi’nden Uluslararası İlişkiler Sorum-
lusu Muhammed Fahreddin ve Mısır’daki diğer örgüt-
lerle iletişimden sorumlu parti sözcüsü Essam Shaban ile 
Mısır’da yaşanan ve yaşanmakta olan devrimci süreci ko-
nuştuk. Muhammed Fahreddin ile Essam Shaban’ın an-
latımları, Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde gelişen 
devrimci sürecin nedenlerini, tarihsel ve güncel temelle-
rini ve seyrini anlamaya hizmet ettiği kadar, bölgedeki 
devrimci ve komünist örgütlenmelerin, kısacası dünya-
nın çok çeşitli yerlerinde patlak veren bir dizi isyanda 
tartışma konusu ettiğimiz devrimci öznelerin durumuna, 
yaklaşımına ve hedeflerine ilişkin de önemli ipuçları su-
nuyor. Essam Shaban, Ağustos ayında ülkemize gelerek 
Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu’nun İzmir Di-
kili’deki yaz kampına katılmıştı.

Mısır Komünist Partisi’nden 
Muhammed Fahreddin: 

“HİÇBİR DEVRİM  
11 GÜNDE BİTMEZ!”

Röportaj: Zehra Akdağ
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misiniz? Mısır’dan Mohalla grevi 
başta olmak üzere sıklıkla grev ve 
direniş haberleri alıyorduk. Çeşitli 
uluslararası konferanslara ev sa-
hipliği yapılıyordu. Tanınmış Mısır-
lı aydınlar var. Önemli bir tarihsel 
mirasa sahip. Arap dünyasında özel 
bir yeri var. Yani Mısır diğer birçok 
Arap ülkesine kıyasla yakın ve uzak 
tarihinde daha uzun bir toplumsal 
mücadele deneyimine ve örgütlülü-
ğüne sahip görünüyor bize. Neden 
Tunus veya neden Mısır gibi soru-
ların sıkça sorulduğunu düşünerek 
bu devrimci sürecin üzerine oturdu-
ğu mücadele birikiminden bahseder 
misiniz?

Son on yılı aktarayım. Daha ön-
cesine girmiyorum. 2001’de, şimdi 
neye dönüştüğünden bağımsız ola-
rak, Filistin Halkını Desteklemek 
İçin Ulusal Komiteyi kurduk. Sonra 
bu Irak İçin Savaş Karşıtı Platform’a 
dönüştü. Sonra Mısır’daki sorun-
ları ele alan bir platforma dönüştü. 
2005’ten itibaren Hüsnü Mübarek’e 
ve onun varisi Cemal Mübarek’e 
karşı hareket ettik. Sonra bu komite 
bileşenlerinin bir kısmı çekildi, bir 
kısmı da devam etti.

Giderek bu hareketin yerini iş-
çi hareketi aldı. İşçiler yoksulluk 
sınırının altında yaşıyor, hiçbir te-
mel hakka sahip değiller. Yozlaşmış 
sendikalar var, bunlar hükümetin 
kontrolünde. Yönetimlerine gelmeyi 
bir yana bırakın, aday olmanız bile 
mümkün değildi.

İşçiler kendi başlarına direniyor-
lardı. Destekleyen yoktu. Grevlere 

gittiler. Grevler yasaktı. Ulusal Gü-
venliğin kontrolündeki sendikalarda 
Ulusal Güvenliğin, onaylamamayı 
bırakın, önerdiği kişiler dışında kimse 
var olamıyordu. Bu sendikalar tek bir 
konfederasyona bağlıydı: ETUF (Mı-
sır Sendikalar Federasyonu).

Mohalla’da işçiler greve gittiler. 
Mohalla ilk ayağa kalkan yerdi. Özel 
ve devlet sektöründen işçilerdi. Teks-
til ağırlıklı. En önemli sanayi bölgesi. 
Nüfusun hemen hemen tamamı işçi. 
Özel sektörde Mısır tarihinde ilk kez 
bir grev oldu Mohalla’da. Bizim bir 
yoldaşımız önderlik etti. 2006, 2007 
yıllarında çeşitli mücadeleler yaşandı. 
Ve 2008’de politik talepli bir grev ol-
du. Ücretlerle fiyat sorununu birleşti-
riyordu. Bunu siyasi talep olarak nite-
ledik çünkü sadece o fabrikada değil 
tüm işçiler için gerekliydi. 

2005’ten bu yana, devrimden ön-
ce, yani 24 Ocak’a kadar Mısır’da 11 
bin grev ve işçi direnişi oldu. Grev-
lere katılan işçi sayısını değil, grev 
sayısını söylüyorum. Bunlar o zaman, 
2008’de Tahrir’e çıktılar ve terk et-
mediler. Bir süre bu devam etti. Da-
ha sonra devrim günlerinde bu eylem 
gençlik tarafından bir yöntem olarak 
kullanıldı. Hükümete baskı yaparak 
taleplerine ulaşmak için. 

İşçiler kendi sendikalarını oluş-
turmak istediler. Mısır uluslararası 
anlaşmalara imza atmış olduğu halde 
Mısır’da bu yasal değil. İşçiler kamu 
işletmelerindeki yolsuz yönetimlerden 
ve özel sektörden çok çekti. Şimdi bi-
le durum değişmedi. İşçilerin büyük 
çoğunluğu yoksulluk sınırının altında. 

Kendinizi tanıtır mısınız?
Adım Muhammed Fahrettin. Mısır 

Komünist Partisi uluslararası ilişkiler 
sorumlusuyum. Ve bu göreve Mart 
2011 sürecinde, yani devrim günlerin-
den sonra atandım. 

Bu süreçte gizli parti olarak mı ka-
lacağız, yoksa Mısır’ın yeni dönemine 
uygun olarak açık mı örgütleneceğiz 
konusunda bir karar vermemiz gerekti. 
Ve gizli örgütlenmeyi feshederek açık 
ve yasal örgütlenmeye karar verdik. 
Aynı isimle MKP olarak açık siyasete 
geçtiğimizi duyurduk. Küçük bir se-
çim yaptık. Partinin açık örgütlenme-
ye geçişi ve 4. Genel konferansa gidiş 
sürecini yönetmesi için bir geçici yö-
netim seçtik. Seçilen yönetim komitesi 
14 yoldaştan oluşuyor. Biri benim. 

Mısır’da ilk Komünist Parti 
1921’de kuruldu. Ama 1800’lerin son 
on yılında bile komünist gruplar var-
dı. 1924’e dek bu parti faaliyetteydi. 
1924’te iktidara gelen Saad Zagh-
lul bizi tehlike olarak gördü. Büyük 
baskılar yaptı ve birçoklarımızı hap-
se tıktı. Mısır’da her türlü komünist 
faaliyeti yasakladı. Ama komünistler 
1940’lar dahil tüm süreç içinde iş-
çiler içinde çalışmayı sürdürdü ve 
1940’larda işgal sürecinde İşçiler ve 
Öğrencilerin Ulusal Komitesi’ni kur-
du. Bu o süreçte belirleyici rolü oyna-
dı. 1956 Süveyş kanalı krizinde mü-
cadeleler yürüttü. Ve İsrail, Fransa ve 

İngiltere’nin Mısır’ı bölme amaçlı iş-
galinde partimiz silahlı direnişe geçti. 

Nasır iktidara gelince parti kadro-
larının tümünü tutukladı ve genel sek-
reterimizi öldürdü. Bizim tüm genel 
sekreterlerimiz şu veya bu biçimde 
öldürüldü. Tutsak düşen yoldaşlar bir 
biçimde, hapiste, işkencede ve baskı 
altında tartışmalarını sürdürdüler ve 
1965’te partiyi feshedip rejimin par-
çası olmaya karar verdiklerini açıkla-
dılar. Bu kamuoyuna dönük sahte bir 
açıklamaydı ve aslında küçük bir grup 
partiyi yeniden inşa faaliyetine geçti. 
Bu çaba başarılı oldu ve 1975’te Mısır 
KP yeniden kurulduğunu açıkladı ve 
tüm faaliyetlerde yer aldı.*

Camp David sürecinde partimiz 
başlıca direnen güçtü. Ocak 1977’de-
ki ayaklanmaya büyük ölçüde ön-
derlik yaptık. Ve yeniden sokaklarda 
olmaya başladık. Her türlü işçi ve 
halk mücadelesinde yer aldık. Parti-
miz sadece 5 açık sözcüyle gizli ça-
lışmaya devam etti. Biri uluslararası, 
biri işçiler, biri meslek sahipleri, biri 
aydınlara dönüktü. Sonra partimiz 
Değişim İçin Uluslararası Komitenin 
kurulmasında yer aldı. Tarihimiz bo-
yunca birçok yoldaş işkence gördü, 
öldürüldü. Kendilerini değil çocukla-
rını öldürdükleri oldu. Sonra bu dev-
rim sürecine gelindi. 

Devrim sürecini tartışmadan ön-
ce, son yıllardaki durumu özetler 

* Eski Mısır Komünist Partisi’nin Nasır’ın baskı dalgasının ardından partiyi feshedip, “Nasır’ın 
değişik bir yoldan Mısır’da sosyalizmi kuracağı” iddiasıyla Nasırcı Arap Sosyalist Birliği’ne ka-
tıldığı belirtiliyor. Az sayıda Mısır KP’li, özellikle de cezaevindekiler ise buna tepki göstererek 
partiden ayrıldılar, 1973’te Zafer isimli bir dergi yayınlamaya başlamışlar ve 1975’te de KP’nin 
yeniden kurulduğunu ilan ettiler.
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cemmi koalisyon demek. Tüm sol 
güçlerin ittifakıydı. Her bir güç parti 
içinde kendi yapısını korudu. Üyelik 
diyorduk. Marksist üye. Sol ulusalcı 
üye. Açık fikirli İslamcı üye. Ama 
sonra ideolojilerle ilgisi olmayanlar 
partiye el koydu. Mübarek her türlü 
siyasal ve toplumsal güçle böyle oy-
nardı. Siyasi olması bile gerekmiyor. 
Plaja gitmek için bir gezi bile örgüt-
leseniz, emin olmalısınız ki bu faali-
yet kayıt altına alınıyordur. 

İşçiler böyle bir rejim altında çok 
zor yaşadılar. Bu rejimden herkes bir 
biçimde çekti. Kimi okuldan, kimi 
işinden atıldı. Bazıları öldürüldü. Son 
genel sekreterimiz kaza süsü verilerek 
öldürüldü. Bomboş bir yolda bir ara-
ba vurdu, kendi oturduğu tarafa.

Devam edecek olursak, liberal 
güçler böyle. ABD ve diğer emper-
yalist güçlerle ilişkililer. Hangi em-
peryalist güce baksam Mısır’daki 
liberal güçlerle ilişkileri var. Ama 
iyi bir gençlikleri var. Aslında genç-
likleri onların ne olduğunu bilmiyor. 
“Liberal”in kelime anlamını anlıyor-
lar, ideolojik olarak değil. Özgürlük 
olarak anlıyorlar. Medyaları var, TV 
kanalları, her yerden destek alıyorlar. 

Şimdi hükümetle ABD arasında 
bir bölünme var. ABD Mübarek’i des-
tekliyordu ve destekliyor. Obama’nın 
başkanlığından sonra az bir şey işler 
değişti. Rejim içi liberal güçleri des-
teklediler. Cemal Mübarek grubunu 
desteklediler. 

Liberal gruplara giden fonlar 
azaldı. Ama onlarla çalışmıyorlar de-

venlikle çalıştığını belgeleriyle gör-
dük. Bazıları ise zaten bizzat ulusal 
güvenlik tarafından oluşturulmuştu. 
Bazıları hatta gazetelerini çıkarmak 
için doğrudan Ulusal Güvenlik’ten 
fon alıyorlar.

Bu devrim sürecinden sonra mı 
açığa çıktı?

Bunu devrimden önce biliyorduk, 
herkes biliyordu, ama kanıtımız yok-
tu. Şimdi fiziksel kanıtlarımız var.

Liberal güçlere gelirsek, temelde 
AB ve ABD fonlarının geliriyle çalı-
şıyorlar. Toplumda bir biçimde güçlü 
bir etkileri var dürüst olmak gerekir-
se. Her türlü lojistik olanakları var. 
Büroları, propaganda araçları var. 
Ama biz onlarla çalışmıyoruz.

Tüm liberal güçler, hiç birini dış-
ta tutmuyorum, hepsi mavi şemsiye, 
EMI gibi programlarda eğitildiler ve 
başarılı oldular. Eyman Nur kapsayıcı 
bir parti değil. Kendi cephesinde de 
başarılı olamadı.

Tecemmi Partisi tümü illegal çalı-
şan sol güçlerin bir çatı partisi olarak 
kuruldu. Sonra bu yasal parti sağcı-
laştı ve tüm parti Ulusal Güvenliğe 
çalışmaya başladı. 2000-2005 arasın-
da bu sağcılaşma yaşandı. Sokaklara 
çıkmaya başladığımız zaman. Bizi 
parti genel konferansından dışladı-
lar. Ben medyadan sorumluydum. 
Seçimler yaptılar. Ben ve MKP’ye 
bağlı herkes seçimlerin dışında bıra-
kıldı. Sadece 1-2 kişi süs için partide 
tutuldu. Bu parti 1976’da açılmıştı. 
1999’da değişmeye başladı. Devrim 
sürecinde Mübarek’i desteledi. Te-

Tüm yasalar işçilere karşı. Biz ve baş-
ka güçler işçilere ulaşmaya çalıştık. 

Sonra işçiler ve gençler devrim sü-
recine geldi.

Yine Mübarek döneminde Müslü-
man Kardeşlerin, sol güçlerin, burju-
va liberallerin gücü, etkisi ve Müba-
rek rejimiyle ilişkisi neydi? Kısacası 
Mısır siyasi yaşamındaki her bir siya-
si aktörün durumu neydi?

Öncelikle, Mübarek rejimiyle bağ-
lantısı olan güçler dahil tüm güçler 
Mübarek rejimince bastırılıyordu. Bu 
onun herkesle ilişki tarzıydı. Sizin par-
tiniz Mübarek’le ilişki içinde bir şey-
ler yapmaya çalışıyor olsa bile baskı-
ya uğrarsınız.

Sorduğunuz güçlere gelirsek, İs-
lamcı güçler parçalı durumda. “Mı-
sır’daki İslamcı güç” diye bir güç 
yok. Şimdi birleşiyorlar. Her halükar-
da birbirlerinden çok çok çok farklı-
lar. Müslüman Kardeşler var, Sufistler 
var, Wahhabi grubu var. Wahhabi gru-
bu mesela 38 farklı gruptan oluşuyor. 
Selefistler var. 

Bu İslamcı güçler, Ulusal Güvenlik 
ve istihbaratın kontrolü altında. Bun-
lar Mübarek rejimine, Mübarek’in 
destekçilerinden daha fazla hizmet 
ettiler. Mübarek onları kitleleri yatış-
tırmak için kullandı. Dini kullanma 
meselesini bilirsiniz. Bunlar Selefist-
ler ve Wahhabiler.

Bazıları cihatçı. Cihatçılar küçük 
gruplar. Birçokları uzun yıllar cezae-
vindeydi. Cezaevinde ya fikrinizi de-
ğiştirirsiniz ya da çekersiniz. Dolayı-
sıyla birçokları bıraktı. 

Müslüman Kardeşlerin değişik 
bir durumu var. Müslüman Kar-
deşler solculara ve Marksistlere 
saldırmak üzere cezaevlerinden 
bırakıldı. Dolayısıyla onlar rejimle 
uzlaşan bir güç. Bu oyun on yıllar-
ca oynandı. Aynı zamanda seçim-
lerde bölücü bir güçler. Her eya-
lette seçimlerde Mübarek partisi ve 
ulusal güvenlikle anlaştılar ve alan 
paylaştılar.

Onlar işçi haklarına düşman. Me-
sela Mohalla grevinde parlamento 
grubundan biri ziyarete geldi. Güya 
destek için. Grevin üçüncü günüydü 
ve baskılar hakkında hiçbir şey duy-
madığını iddia ediyordu.

Bazıları tutuklandı. Hükümet on-
ların kendi parasına el koydu. Ama 
sadece bazıları. Çoğu bizzat rejim 
tarafından desteklendi.

Bu Enver Sedat cinayetini takip 
eden baskı sürecinden sonra mı 
böyle oldu, yoksa hep mi böyleydi?

Hep böyleydi. Her zaman havuç 
ve sopa oyununu oynadılar. Baskı 
görme ve işbirliği yapma oyununu. 
Rejim onlarla hep bu oyunu oynadı. 
Bazıları tutuklandı, baskıya uğradı, 
bazılarına ise alan açıldı. Tüm resmi 
siyasi güçlere olan buydu aslında. 
Bunları sadece İslamcı güçler için 
söylemiyorum. Bütün kayıtlı parti-
ler ve örgütler böyleydi. Mübarek 
bir yandan vuruyor, bir yandan alan 
açıyor, böylece evcilleştiriyordu.

Ulusal Güvenlik belgelerini da-
ha sonra ele geçirdiğimizde birçok 
siyasi kuvvetin nasıl Ulusal Gü-
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den komünistlere dek. Çoğu taban 
hareketleri idi. Bazıları gizli çalışan 
partilerdi. Ama esasen tüm partilerden 
oluşmuştu. Tecemmi dışında resmi 
kayıtlı partiler yoktu. Onlar da resmi 
imza koymamışlar ama üyelerine buna 
katılmayı serbest bırakmışlardı. Ama 
biz bir sorumluluk almıyoruz demiş-
lerdi. Böylece önderliklerinin başı ağ-
rımayacaktı. 

Bu inisiyatifi kim başlattı? Kim 
diğerlerini çağırdı?

Söylemek zor. O dönem herkes 
birbiriyle oturup niye böyle bir şey 
yapmayalım diye konuşuyordu. Kim-
se başlatmadı, bir süreçti. Mohalla 
gibi başka kentlerde 14 yıldır birlikte 
çalışılıyordu ama mesela Mohalla’da 
taban hareketleri yok, sadece siyasi 
partiler var.

İskenderiye’de sadece 6 Nisan 
Gençlik Hareketi’nin küçük bir grubu 
vardı. 6 Nisancılar Hareketlerini 6 Ni-
san 2008 grevinden sonra oluşturdu-
lar. Küçük gösteriler yaptılar.

Sonra Tunus devrimini gördük. Bu 
bir “yapılabilir” mesajıydı.

Polis rejimin halkı ezmek için 
birinci ateş hattıydı. Mısır’da böy-
leydi, Mısır’ın her yanında, her so-
kağında o günlerde birinin işkence 
gördüğünü, birinin tutuklandığını ya 
da birinin öldürüldüğünü duyardınız. 
Benim 5 yıl hapis cezası alan arka-
daşlarım var. Tanıdığım bir genç El 
Kaide’den ceza aldı. Bilgisayarında 
İslam’la ilgili hiçbir şey çıkmadı. 
Aslında bilgisayarından çıkan sade-
ce pornoydu. 

İnsan hakları grupları oluşturuldu, 
çok mücadele verildi. 

25 Ocak’ta polisin Ulusal Gününü 
kutladığı gün eylem yapmaya karar 
verdik. 1951’de polis grubunun İn-
giliz ordusuna karşı hepsi ölene dek 
savaşmalarının anısına ilan edilen bir 
gün bu. Biz, Değişim İçin Ulusal Ko-
mite ve başka koalisyonlar, o gün so-
kağa çıkıp halkın rejim gitsin talebini 
dillendirmeye karar verdik.

Biz yürümeye başladığımızda in-
sanlar katıldılar. 3-5 kişilik gruplar 
slogan atmaya başladı, bir anda binler 
olduk. Ve devrim sırasında olanlarıy-
sa biliyorsunuz.

Tunus’un dolaysız etkisi neydi?
Birebir temas olmadı, sadece il-

ham verici bir düşünceydi: “Biz yap-
tık, siz de yapabilirsiniz”. Ve bu çok 
ama çok önemliydi. Yine de sadece 
Tunus’un iteklediği söylenemez. İlk 
patlama Mısır’da da olabilirdi. Tunus 
hem halkı, hem de örgütleri etkiledi.

Tunus’ta Bin Ali’nin kaçışını ilk 
kutlayan bir Mısırlı oldu. Sokağa fır-
ladı ve kutlamaya başladı. Bir diktatör 
kaçmıştı. Demek ki bunu yapabiliriz! 
Herkes köle olduğumuzu düşünüyor-
du. Sokakta kime sorsan, “biz köle-
yiz, hiçbir şey değişmez” derdi.

60 yıldır beyni yıkanmış bir kitley-
di, iktidar mutlaktır diye görüyorlardı. 
Bizden birkaç mil uzakta olan benzer 
bir ülkenin, ne yaptığını görünce, biz 
de yapabiliriz dediler.

Bizde tabii koşullar çok kritikti. 
Hayal edin, son yıllarda nasıl Mısır 
baş aşağı gidiyordu. Ve herkes biliyor-

mek değil. Fonları azalttılar ama hala 
bağları var. Halkla ilişkilerde destek-
liyorlar, fonluyorlar, tavsiyelerde bu-
lunuyorlar.

Sol güçlerin durumu şöyle. Temel 
güçler devrim öncesinde illegaldi. Biz 
varız, Marksist Leninist bir gücüz. 
Troçkist grup Devrimci Sosyalistler 
var. Onlarla ittifak halindeydik. Çok 
çok küçük bir grup olarak Demokra-
tik Emek Partisi var. Aramızda pek 
fark yoktu, birleşebilirdik ama kimi 
sorunlar aşılamadı, hala da aşamadık. 
Komünist Halk Partisi var. Bunlar 10-
20 kişiler. Ama diğer partilerle sayısı-
na göre ilişkilenmiyoruz. Sen partiyiz 
diyorsan tamam, seninle çalışırım. 
Devrimci sosyalistler sonra 3’e bö-
lündü. Tüm bu partiler gizli çalışıyor-
du. Ama bazı açık şeylerimiz vardı. 
Mesela burası bir Araştırma Merkezi. 
Kitap basıyoruz. Entelektüeller için. 
Bazıları gazete bastı. Tabii iflas etti-
ler, kapattılar vb. Reklam alamazlar 
tabii ki. Kapılarını kapattılar.

Parti düzeyinde olmasa da eylem 
birliği düzeyinde devrimci ya da sol 
güçlerin bir ittifakı var mıydı son 
yıllarda?

Güçlerimizi birleştirme planımız 
vardı. Sol ittifak projesi. Ama devam 
etmedi. Tüm sol güçler, hiçbirini dış-
ta tutmuyorum, tümü işçiler içinde 
çalışıyor. Tamam, bazıları öğrenci-
ler, küçük burjuvazi, üniversite eği-
timcileri, küçük iş sahiplerine ağırlık 
veriyordu ama tümü işçilere yönelim 
içindeydi, işçilerle bir şeyler yapma-
ya çalışıyordu. 

İşçilerin genel nüfusa oranı ne?
Kayıt dışı ekonomi hakim. Bir şey 

söylemek zor. Ama tahminen, sözleş-
meliler 3 milyon. Sözleşmesizleri ek-
lersek, ki çoğu sözleşmesiz, ağır sa-
nayide bile. Çok bilinenleri eklersek 
4 daha, 7 milyon eder. Ama bundan 
çok daha fazla. 

Ocak-Şubat sürecini, sizin için en 
önemli noktaları vurgulayarak en ge-
nel hatlarıyla değerlendirir misiniz?

2008’de Mohalla grevi oldu. Ba-
şarısızlıkla sonuçlandı. Hiçbir kaza-
nımı olmadı. Aslında sadece somut 
sonucuna bakarsanız işçilere zararı 
bile oldu orada. Hareket hükümet ve 
sivil çetelerin işkence ve baskılarıyla 
bastırıldı. Hırsızlık ve kirli işler çete-
leri hükümet için çalıştı. Parlamento 
seçimlerinin güvenliğini onlar aldı. 
Bayraklarını, çadırlarını, konferansla-
rını korumak için kullandılar. 

Mohalla halkı ve çetelerle polis 
arasında bir savaş oldu. İki cephede 
savaşıyordunuz. Ve halk için diyor-
lardı ki bunlar çetedir, o yüzden mü-
dahale ediyoruz. Ve aynı zamanda çe-
teler de halkı dövüyordu. Bir taktikti. 
Çok güçlü ve çok akıllıca bir taktikti. 

Bu başarısız grevden sonra demok-
rasi talep eden küçük burjuva hareket 
geri çekildi. Ama işçiler devam etti ve 
onlar için çok zor bir süreç oldu. 11 
bin grev, yani her gün 10 kadar grev 
vardı. Biz 24 Ocak gecesine kadar bile 
işçilerle çalışıyorduk. Ama sadece bir 
yıl önce diğer güçlerle birlikte Deği-
şim İçin Ulusal Komiteyi oluşturduk. 
Tüm güçlerle, Müslüman Kardeşler-



[ 54 ] [ 55 ]

Marksist Teori Marksist Teori
alırlar, broşür dağıtırlar, eylem çağrısı 
yaparlar vb. Böyle çalışırlar.

Emperyalistlerin bunları ideolo-
jilerinin ve planlarının bir kısmını 
yayma aracı olarak kullandıklarını 
düşünüyoruz. Ama hepsi böyle de-
ğil. Birçoğu gençler ya da öğrenciler. 
Hatta işçi hareketinde de az da olsa 
böyle şeyler var. 

Halk isyanlarının yaşandığı he-
men hemen her yerde, Arjantin’den 
Bolivya’ya, Venezuela’dan İspan-
ya’ya, Yunanistan’a, Tunus’a dek 
sovyetik tipte örgütlenmeler, halk 
meclisleri ortaya çıkıyor. Buralarda 
bir yandan burjuva siyasete birikmiş 
tepkinin, diğer yandan uluslararası 
devrimci ve komünist hareketin ör-
gütsel, siyasi, teorik ve ideolojik du-
rumunun ürünü olarak örgütsüzlük 
fikri genelde hakim oluyor. Mısır is-
yanı sürecinde ortaya çıkan halk ko-
miteleri, halk meclisleri var mıydı ve 
bunların siyasal parti ve örgütlerle 
ilişkisi nasıldı?

Saldırılara ve baskılara karşı he-
pimiz demokratik değişimi başarmak 
için birlikte çalışmakta anlaştık. Tam 
olarak halk meclisleri gibi kurulma-
dı. Ama devrim günlerinde herkes 
bir şekilde bir örgütün, bir birliğin, 
bir koalisyonun parçası oldu. Bu ör-
gütler, koalisyonlar, birlikler şu veya 
bu biçimde partiler arası koalisyonlar 
olarak oluştu. Bazılarını gençlik ak-
tivistleri bir araya gelerek kurdu. Bir 
önderlik seçtiler vb. Biz bu türden ör-
gütler oluşturduk. Ama geçici türden. 
Şimdi çok azı kaldı. Çoğu kendini da-

ğıtıp partilere katılıyor ya da parti ku-
ruyor. Ama burada yaşanan en önemli 
şey şimdi işçilerin kendi sendikalarını 
kurma çabası. Bağımsız sendikalar ku-
ruyorlar, ETUF çizgisi sendikalardan 
farklı. Kendi sendikalarını, dernekleri-
ni, federasyonlarını kuruyorlar.

Ama örgütsüzlük fikri hakkında 
bahsettiğiniz her yerde olan burada da 
oldu. Ve hükümet de onlara yardım et-
ti. Partili olursanız kendi kişiliğinden 
vazgeçer, tektipleşirsiniz propagan-
dası yapıldı. Eğitim sistemi, medya, 
kültürel araçlarla bu fikirleri yaydılar.

Bu bağımsız sendikalar taban 
sendikaları biçiminde mi? Gelenek-
sel sendikalardan, federasyona bağlı 
olmamaları dışında ne yönleriyle ay-
rılıyorlar? Nasıl ortaya çıktılar? Si-
yasi güçlerle ilişkileri ne?

Tamamen işçilere dayalı. Bence 
gelecek bakımından en önemlisi, ya-
ni biz komünistler olarak sadece de-
mokratik devrime inanmıyoruz, daha 
büyük bir devrim istiyoruz, en önem-
lisi bunlar. Şu anda olan büyük bir 
gelişme gelecek yıllar için. Gelecek 
yıllarda daha güçlü bir işçi hareketi 
ve sendikal hareket olacak eğer bunu 
başarırsak. Sadece işçilerin oluştur-
duğu. Mesela ben de bir işçi değilim. 
Dolayısıyla eğer işçiler hakkında bir 
şey söylemek ya da duymak istiyor-
sam partinin işçi bürosuyla ilişkileni-
rim. Sendikada işim yok.

İsyan sırasında günlük mücade-
le nasıl örgütleniyordu? Ertesi gün 
için kararları kim alıyordu? Şuraya 
yürünecek, şurada kalınacak vb. eği-

du ki gerçekte Mısır’ı yöneten Cemal 
Mübarek’tir. O gerçekte 2005’ten be-
ri ülkeyi yönetendi. Yani bir düşünün, 
Hüsnü Mübarek ölse de kurtulmayaca-
ğız, bu kez Cemal Mübarek gelecek, 
bu rejimi bir 30-40 yıl daha yaşaya-
cağız. Herkes sokağa çıktı. Aynı rejim 
altında 30-40 yıl daha mı? Hayır, daha 
fazla dayanamayız, geçinmek için bize 
tek kuruş borç verecek birilerini daha 
bulamayız. Böyleydi. 

Aslında son derece sınıf esaslı bir 
hareketti, ama önderliği küçük ve orta 
burjuvazi yapıyordu. Dışarıdan baktı-
ğınızda halk o günlerde ne talep etti, 
siyasiler şimdi ne yapıyor, bunlar ara-
sında büyük fark görürsünüz. 

Bazıları süreci “Facebook Devri-
mi” ilan etti. Bazıları ise sosyal med-
yanın rolünün hiç önemli olmadığı-
nı söylüyor. Sosyal medya araçları 
bu süreçte ne rol oynadı? 

Sosyal medya gruplar ve kişiler ara-
sında bir iletişim kanalı. Teorik olarak 
yaklaşacak olursak, geleneksel med-
yadan temel farkı, iletişimin iki yönlü 
olması. Dolayısıyla mesajınıza cevap 
verenden siz de etkilenirsiniz. Böyle 
bir yöntemdir ve son derece kolektif 
ve akıllıca bir yöntemdir. Ve bunu kul-
lanıyoruz. Parti içinde, mücadelede, 
halkla. Herkes bunu kullandı ve bu çok 
ama çok büyük rol oynadı. Ama tabi ki 
devrimi yapan facebook değil. 

Gruplar vardı, ilişkiler vardı, gizli 
iletişim kanalları vardı. Online ama 
sosyal medya üzerinden olmayan ka-
nallar. Mohalla’da 4 kişi vardı tüm si-
yasi partileri temsil eden. Bizim işçi 

komisyonu sorumlusu yoldaşımız da 
onlardan biri. Ve sosyal medyayı on-
lar çok etkin kullandılar.

Kahire’de Değişim İçin Ulusal 
Komite’nin sosyal medya grupları 
vardı. Bazı gençler esasta kişisel hırs-
ları için buradan ayrıldı ve Gençlik 
Devrim Koalisyonu’nu kurdu. Onla-
rın grupları vardı.

Bu bir sosyal medya devrimi de-
ğil, ama önemsiz hiç değil, sosyal 
medya ve cep telefonunu çok yaygın 
kullandık.

Temel ajitasyon-propaganda ara-
cının bu olduğu söylenebilir mi?

Evet. Kesinlikle. Elimizde ana 
akım medya yok. TV’ler yok. Büyük 
gazeteler yok. Ve bunu kullandık. 
Ama o bizi değil, biz onu değiştirdik. 
Emperyalist kültürün yayılmasına de-
ğil, devrime hizmet etti.

Taban örgütlerinin rolünden 
bahsettiniz. Ne gibi örgütlenmeler 
var? Bunların gücü, etkisi, durumu 
ne? Siyasi yaklaşımları nedir? Si-
yasi partilerle ilişki kuruyorlar mı, 
yoksa tepki mi duyuyorlar? Sizin 
ve başkaca siyasi partilerin onlarla 
ilişkisi ne?

Bunların çoğu emperyalist güç-
lerle ilişkili. Çoğunun bizimle ilişkisi 
yok. Bir iki sosyal liberal çevre ha-
riç. Aslında her türlü örgütsel forma 
karşı çıkıyorlar. NGO’lara bile. Hiç-
bir türden örgüt istemiyorlar. İçinde 
istediğini savunabileceğin, istediğini 
yapabileceğin türden gevşek bir şey 
istiyorlar. Bunlar her türlü örgütlen-
me fikrine karşıdırlar, bir gündemi ele 
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kendi koşullarına göre. NDP öne çıkan 
kişileri satın alıyordu. Köylerde büyük 
aileler var. Dolayısıyla herkesi satın 
almak zorunda değildi. Büyükbabayı 
satın alsa herkes onu izler. Ama genç-
lik genelde ailelerine rağmen devrime 
katıldı. Bu köylülük içindi.

Aydınlarsa bölünmüş. Bazıları 
rejimi destekledi. Bazıları destekle-
medi. Bazıları tarafsız bir tutum al-
dı. Küçük burjuvazidir, çok tutarlı ve 
topyekün bir duruşu olmadı. Mesela 
Mohalla’da aydınların çoğu bize ka-
tıldı. Kahire’de ise değil. Mesela bir 
tanıdığım var. İyi biri. Ama Ordu 
Konseyinin durumunu kabul ediyor. 
Onu gördüğümde, “siz haklısınız ama 
devrime katılırsam işimden olurum, 
çocuğumu nasıl beslerim, sizinle ol-
mak isterdim ama Mübarek’ten para 
alıyorum ve bir taraftan sokağa çıka-
mam” dedi

Bazı başkaları ise yaptığı şeyin 
doğruluğuna inanıyordu. Mübarek’i 
aklarken kendi durumlarını aklıyor 
ve kendi söylediklerine inanmaya 
başlıyorlar. 

Meslek örgütlerinin çoğu, doktor-
larınki, mühendisler odası, eczacılar 
vb. hükümetin tam kontrolü altında. 
Ve çoğu seçilmiş komiteler hükümet 
emriyle dağıtıldı. Ticaret Odası me-
sela eski bir sendika. Mısır’daki en 
büyük meslek örgütü. Ama yönetimi 
20 yıldır bir araya gelmedi. Durum 
bu. Bazılarının rejimden çıkarı var. 
Mesela eczacıların ilaç şirketleriy-
le ilişkileri var. Aslında çoğunluğu 
yoksulluk sınırının altında. Nüfusun 
%88’i yoksulluk sınırında veya daha 

altında. Dolayısıyla çoğu içten içe 
destekliyordu ama şu veya bu neden-
le katılmadılar. “Sözde küçük bur-
juvazi” (pseudo-petty-bourgeoisie 
– ç.n) oldukları için, böyle diyoruz 
biz. Aslında hiçbir şeyleri yok. Ger-
çekte küçük burjuva bile değiller, hiç 
bir şeyleri yok ve ücretle başkası için 
çalışıyorlar. Günde 20 saat çalışıyor-
lar iyi bir maaş almak için, evlenmek 
için, daha iyi yaşamak için. 

İsyan sürecinde halk güvenliği 
ve devrimci şiddetin kullanımı bakı-
mından nasıl bir tablo vardı? Halk 
bu konuda nasıl örgütlendi? Aynı za-
manda karşı tarafın durumu neydi? 
Ordunun tutumu neydi? Hem ordu 
bütününün, hem de değişik kademe-
lerdeki askerlerin. Çözülmeler oldu 
mu? Poliste durum nasıldı? Ordu ve 
polis güçlerinden saf değiştirenler 
oldu mu?

Polis 28 Ocak’tan sonra kentlerden 
çekildi. 28 Ocak’tan sonra kendimizi 
çetelerden korumak için kimse yok-
tu. Onlardan bahsettim. Adi suçlarla 
baş etmek için bile kimse yoktu. Eğer 
kendi güvenliğimizi almazsak karşı-
devrimci güçler için çok kolay bir av 
olurduk. O zaman her yerde küçük bir 
haber yayınladık: Bazı güvenlik grup-
ları oluşturacağız. Bizdik bunu oluştu-
ran. Bu güvenlik grupları o sokak veya 
o mahallede oturanlardan oluşuyordu. 
Güçlü kuvvetli, savunmada yer alabi-
lir erkeklerden, gençlerden. Bunlar bir 
araya gelip gruplar oluşturdular. Gü-
venlik için devriye gezdiler. O sokakta 
bekleyip tanıdıkları dışında kimsenin 
geçmesine izin vermediler. Kimlik 

limler nasıl belirleniyordu? Etkide 
bulunan siyasi güçler anlamında de-
ğil, somut örgütsel mekanizma anla-
mında soruyorum.

Her yerde değişikti. Her alan, her 
kent birbirinden bağımsızdı.

Mesela Mohalla’da siyasi partiler 
toplantısında karar alınıyordu.

Burada Kahire’de kendi oluşumla-
rını kurdular. Temelde iki oluşum karar 
alıyordu. Biri Gençlik Devrim Koalis-
yonu, biri de Devrimci Gençlik Birliği. 
Bunlar temel karar alıcı oluşumlardı. 
Ve Değişim İçin Ulusal Komite tüm 
güçleri örgütlemek için her gün çalışı-
yordu. Devrim günlerinde herkes, ama 
herkes, diğer güçlerle ortak çalışma 
konusundaki tüm bariyerleri kaldırdı. 
Müslüman Kardeşler ile ilişkilerimiz 
vardı, Liberal Ghabha ve Ghad ile, 
İslamcılarla, tüm diğerleriyle ortak ça-
lıştık. Birbirimizi ordunun ve çetelerin 
saldırılarından koruduk. Biz yeni bir 
rejim istiyoruz. Bu herkesin ortaklaş-
tığı şeydi. Ve bununla ilişkili olmayan 
her şey ve herkes sürecin dışında kaldı. 

Mesela Mohalla’da akşam yolda 
giderken kendi güvenlik güçlerimiz 
vardı. Bunu biliyor musunuz?

Evet, bunu ayrıca soracaktım, 
ama girmişken lütfen anlatın.

Onlarla yürüyorduk ve gerçekleri 
onlara anlatıyorduk. Çünkü Müba-
rek’in partisi, NDP üyeleri yanlış dü-
şünceler anlatıyordu ve biz bunları 
düzeltmeye çalışıyorduk. Devrimin 
bazı anlarında, mesela o an için kit-
leyi yatıştırmak istediğimizde, eğer 
beğenmedikleri bir karar alırsak asla 

desteklemiyorlardı. Dolayısıyla on-
lara itaat etmek zorundaydık. Onları 
başköşeye koymalısınız. Rejimi de-
virmek istiyorlardı ve onları bu ama-
cından saptırmak imkansızdı. 

Çoğumuz birbirimizle ilişkiliydik. 
Kadrolar olarak da. Tüm güçlerin bir-
likte olduğu oluşumlar vardı. Sadece 
örgüt biçiminde değil. Ama bir biçim-
de işbirliği halindeydik. Bazı yerlerde 
bir örgüt bile yoktu. Ama buna rağ-
men karakolları yaktılar, kentin altını 
üstüne getirdiler. Mısır’ın her kentin-
de koşullar farklıydı.

Her bir toplumsal kesimin rolü 
neydi? İşçileri ve öğrencileri konuş-
tuk. Peki köylülük ve kırsal kesim ne 
yaptı? Sürece bir biçimde katıldılar 
mı? Aydınlar ve meslek sahipleri ba-
kımından durum neydi?

Köylüler bazı yerlerde katıldı-
lar, bazı yerlerde katılmadılar. Bazı 
köyler bize insan gönderdiler destek 
için. Ama Mısır ekonomisinin doğası 
öyle ki, tarım yıkıma uğruyor. Açık-
çası köylülük çok küçük. Köyde ya-
şayanların dahi çoğu kentte çalışıyor 
ama köyde yaşıyor. Şimdi Mısır’da 
herkes büyük kentlerde ve etrafında 
oturuyor. Köylülerin hepsi değil ama 
birçokları katıldı. Bu kesimin de çok 
sorunları var. Toprak sahipliği konu-
sunda. Toprak sahipleri ve kiracılar 
arasında. Yasalar onlara karşı. Sen-
dikaları, örgütlülükleri yok. Hükü-
metten destek almıyorlar. Burada çok 
mücadeleleri oldu.

Aslında devrim büyük kentlerde ol-
du. Ama bazı köyler de katıldı. Her biri 
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sinin Mübarek rejiminden çıkarı var. 
Mübarek onların bütçeden çalmaları-
na izin verdi, rant aldılar vb. Ama as-
kerler, astlar, en azından karşı değildi. 
Hatta az da olsa göstericilere katılan-
lar oldu, tutuklananlar ve 10 yıl ceza 
alanlar oldu. Bu yıl 8 Nisan’da bazıları 
ceza aldı. Başka bazı subay ve askerler 
de “burada olmamız emredildiği için 
buradayız” diyorlardı. Ama bu sonuç-
ta dünyadaki her orduda olan şeydir. 
Mesela Tahrir’de, çeteleri ve sivilleri 
karşı karşıya görüp de tarafsız kalmak 
tarafsızlık değildir. Düşman tarafında 
olmaktır. Mohalla’da askerlerle sorun 
yaşamadık. Bunlar hangi kökenden 
geldiklerine bağlı.

Güvenlik gruplarında kadınlar 
yer almadılar mı? 

Tabi aldılar. Tüm güvenlik grup-
larında kadınlar vardı. Çünkü yoldan 
geçen herkesin üstü aranıyor, kimliği 
kontrol ediliyordu ve kadınları ancak 
kadınlar arıyordu. İsyanlara kadın ka-
tılımı tüm Arap ülkelerinde vardı ama 
en belirgin Mısır’daydı. 

Kadınların sürece katılımı nicel 
ve nitel olarak nasıldı? İsyan önce-
sinde kadın örgütleri var mıydı? İs-
yandan sonra ortaya çıktı mı?

Her sınıftan, özellikle de genç ka-
dınlar kitlesel biçimde sürece katıldı-
lar. Esasta kendi bireysel özgürlükleri 
için katıldılar. Toplumda eşit, saygı 
duyulan, iradesi olan bireyler olmak 
için. Ama bunun ülkenin özgürlüğün-
den geçtiğini düşünüyorlar. 

Ne yazık ki özelde kadın özgür-
lüğü için harekete geçecek bir aydın 

kadın bileşeni yok. Devrimden sonra 
bunlar oluşmaya başladı. 

İsyan öncesinde de kadınlar konut 
sorununa karşı mücadelelerde çok 
önemli rol oynadılar. Kentsel Dö-
nüşüm Programı gündemde. Zorla 
ev boşaltmalar var. Kadınlar için ev 
güvende oldukları bir alan. Evlerini 
ölümüne savundular. Fabrikalarda, 
işçilerin hepsinin kadın olduğu yer-
lerde bile ustabaşılar erkek. Kadın iş-
çiler de greve çıktılar ve çok önemli 
mücadeleler verdiler.

Kadınlar isyan sürecinde de sağlık, 
temizlik, gıda paylaşımı gibi birçok 
konuda önemli roller oynadılar. Ve çok 
kitleseldiler. Makyajlı kadınlar mesela 
katıldı. İslamcılar bunlara karşıydı. 

Genç kadınlar devrimi, toplumu ve 
kendilerini kurtaracak bir olanak ola-
rak gördüler. Eylemlere 2-15 yaş arası 
çocuklarını getirdiler. Daha büyükleri 
zaten kendileri gelmişti meydana. Her 
yerde çocuklar annelerinden kendile-
rini hayvanat bahçesine götürmelerini 
ister. Mısır’da Tahrir’e götürmelerini 
istedi çocuklar. 

Bu çocuklar kendilerini güvenlik 
gruplarında hissettirdi. Küçük çocuk-
lar kocaman güvenlik gruplarını orga-
nize etti. 

Alanda benim bildiğim 6 düğün 
yapıldı. Yemen’de de bu oldu.

Tüm aşıklar el ele tutuşup birlikte 
Tahrir’e gittiler. Zaten böyle olmadı-
ğında, eşlerden biri Tahrir’e gitmedi-
ğinde ilişkiler bitti. “Sen bana uygun 
değilsin” konuşmaları başladı. 

Arkadaş grupları, aileler, aşık çift-
ler burada önemli örgütçü rol oynadı. 

kontrolleri ve üst aramaları yaptılar. 
Kentte her şeyi örgütlediler. Hırsızları, 
çeteleri yakaladılar.

Ne gibi silahlar kullanıldı?
Küçük bıçaklar, sallamalar. Sa-

vunma amaçlı küçük şeyler. Ruhsat-
lı silahı olanlar onları taşıdı. Ama bu 
yaygın değildi. Ben mesela her gece 
yollardaydım ve sadece küçük bir ça-
kı taşıyordum, eğer biri hayatını teh-
dit ederse seni öldürmeden önce onun 
biraz canını acıtabileceğin bir şey. 
Bunlar kendi güvenliğimizi almanın 
temel yöntemiydi. 

Sonra bu gruplar ekmek, su, seb-
ze, ilaç sağlama gruplarına büyüdü-
ler. Küçük komünler gibiydi. Paylaş-
tırıyorlardı.

Bu dağıttıkları gıda ve ihtiyaçlar 
kamulaştırma yoluyla mı, dayanışma 
amaçlı olarak toplama yoluyla mı el-
de ediliyordu? Yağmalar oldu mu?

Çoğu süpermarketler filan zaten 
hep kapalıydı devrim günlerinde. Da-
ha çok köylülerden satın aldılar ve hiç 
kâr koymadan aynı fiyata sattılar. 

Bir fikir vermesi için, mesela sizin 
kentinizde böyle kaç grup vardı ve her 
grupta ortalama kaç kişi oluyordu?

Savunma kapasitesinde olan her-
kes gruplarda yer alıyordu. Herkes 
için bir zorunluluktu. Herkes sokağa 
çıkıp buna katıldı. Bütün genç er-
kekler. Ama esasta her grup 10-20 
gençten oluşuyordu ve diğer grupla 
vardiya değiştiriyordu. Ama bu küçük 
sokaklarda. Bazı anayollarda devriye-
ler yüzlerce kişiden oluşuyordu. Ama 
tüm partiler için bu bir kuraldı.

Haberleşmek için çok ilkel yön-
temlerimiz vardı. Herkesin cep tele-
fon numarası yoktu birbirinde. Tüm 
kentle ilgili bir şey söylemek gerek-
tiğinde, ilk yakın gruba söylüyordum, 
bir karar aldık, ya da bir çete saldırısı 
haberi aldık, ya da hükümet bir karar 
almış ve biz buna karşıyız, ya da ba-
kanlık tarafından mesela biri bir şeyle 
suçlanmış gibi; ve iki saat içinde her-
kesin haberi oluyordu. 

Ama bazı yerlerde kimi devrimci 
olmayan gruplar da oluşturuldu. Me-
sela göstericilere ilaç nakliyatını bile 
engellediler.

Bunlar kendilerine güvenlik gru-
bu görüntüsü mü vermişlerdi?

Görüntü vermek değil aslında. Her 
yerde kendiliğinden bu güvenlik grup-
ları oluşturuluyordu ve bazı yerlerde 
de dediler ki biz de kendi grubumuz-
la kendi alanımızı koruyoruz, defolun 
gidin, burada eylem yapamazsınız. Bu 
daha çok Kahire’de, Tahrir’de oldu. 
Bazı gruplar ilaç geçişini engelledi. 
Bazı insanların rejimden çıkarı var. 
Burası gerçek anlamda kapitalist bir 
ülke değil. Asalak kapitalizm hüküm 
sürüyor ve bu asalak sistemin herkesle 
ilişkisi var, bu kişiler bunlar üzerinden 
yaşamalarına yetecek para kazanıyor.

Orduya gelince. Ordu yekpare bir 
şey değil. Alt ve üst mevkileri var. Üst 
düzeyler son derece muhafazakar ve 
gerici. Altlar bölünmüş, sınıf köken-
lerine göre. İşçi kökenliler, orta sınıf 
kökenliler, küçük burjuva kökenliler. 
Bazıları yozlaşmış bir geçmişe sahip. 
Üst mevkilerde başka. Rejime sadık 
olmayan general olamaz. Yani hep-
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ları geliştirmeye, işçi sınıfını örgütle-
meye çalışıyor. Çünkü işçiler örgütlü 
değiller, temsilcileri, örgütleri yok. 

Bazı güçler devrim yeter, her şeyi 
yaptık, beklemeliyiz diyorlar. Aslında 
sadece İslamcılar bunu yapıyor. Cun-
tayla bir tür anlaşma yaptılar. 

Liberaller başkaca partiler kurma-
ya çalışıyor. İş adamları da öyle. 

Feshedilen NDP’nin üyeleri 4’e 
filan bölündü ve bir şey yapmaya ça-
lışıyor.

Sadece sol güçler işçi ve köylüler 
için bir şey yapıyor. Diğerleri üye ka-
zanmaya çalışıyor. Sokaklarda üyelik 
formuyla dikiliyorlar filan. 

Bazı başkaları da laiklere güçleri-
ni göstermeye çalışıyor. Laikler şimdi 
bölünmüş durumda. Partimiz şu an-
da İslamcılarla çalışmama tavrındaki 
tek sol parti. İslamcılar gerici ve pa-
ra veren herkese çalışıyorlar diyoruz. 
Başka bazıları da onlarla çalışmayı 
zorunluluk olarak görüyor. Liberal-
ler dahil kimileri de İslamcıların iyi 
bağlantıları olduğu için onlarla temas 
halinde. Esasta şimdi güçler arasın-
daki bölünme İslamcılar ve laikler 
biçiminde. Laiklerin çoğu devrimci, 
liberaller dahil. Şimdiye dek birçok 
güç hala devrimci kaldı. Bazıları ge-
ri çekilmeye ve seçimleri kazanmaya 
yöneldi. 

İslamcılar gücünü gösterdi. Mese-
la Ulusal Güvenlik Selefistlere özel 
kimlik kartı gibi bir şey yapmış. Şim-
di güya devrimciler. Selefistlerin ve 
Vahabilerin Suudi Arabistan ile bağ-
ları var. Camilerini, TV’lerini, uydu-
larını Suudi Arabistan ayakta tutuyor 

ve Suudi Arabistan da ABD ile iliş-
kili. Dolayısıyla hepsi aynı merkeze 
çalışıyor.

Tüm süreçte en ağır basan güç 
hangisiydi?

Tüm güçler arasında bir koordinas-
yon vardı. Mesela Mohalla’dan, ken-
di deneyimimden bahsedeyim. Tüm 
siyasi güçler toplanıyordu. Çoğunluk 
tabii ki Müslüman Kardeşlerdi ama 
toplantıya oturduğumuzda ben Müs-
lüman Kardeşlerle eşit oya sahiptim. 
Bu toplantılarda çoğunluk kararı değil 
oybirliği kararı alıyorduk. Ya oyların 
hepsi, ya da karar çıkmaz. 

Ama bazı yerlerde küçük yerlerde 
komünistler öne çıktı, bazılarında li-
beraller, bazılarında İslamcılar, bazı-
larında ulusalcılar. İslamcılar koca bir 
medya aygıtına sahip ve onu devrim 
günlerinde bize sundular.

Ama sokaktaki güçler, genelde 
hiçbir siyasi aidiyete sahip değildi. 
Nesnel koşullar tüm siyasi güçlerden 
daha önemliydi.

Yani tek bir güç söylemek yanlış 
olur. Biz etkiliyiz dersek dürüst ol-
maz. Ama başkası da değildi. 

İsyan süreci patlak verdiğinde 
kimi güçler bunu Turuncu Devrim, 
renkli devrimler adı verilen süreç-
lerle ilişkilendirerek sürecin ABD ve 
emperyalistlerin müdahalesiyle ger-
çekleştiği biçiminde yorumladı. ABD 
ve diğer emperyalist güçler isyanla 
nasıl ilişkilendiler? Nasıl bir yön 
vermeye çalıştılar?

Birçok parti var, sadece siyasiler 
değil, çok daha geniş. Bazıları ABD 

Grup olarak “devrim olmazsa kolektif 
geleceğimiz ne olur?” dediler. Kendi 
kolektif birliklerinin yaşamı için dev-
rimi zorunlu gördüler, birbirlerini et-
kilediler ve sokağa taşıdılar.

Mübarek’in toplum üzerinde çok 
büyük kontrolü olduğunu siz de be-
lirtiyorsunuz. Ajanları, istihbarat ör-
gütleri, koca bir baskı mekanizması 
vardı. Süreç nasıl kontrolünden çık-
tı? Yine, rejimin değişik kesimleri 
ve emperyalist güçler için Mübarek 
dışında bir alternatif nasıl şekillendi 
ve sonrasında bu halk için de kabul 
edilir hale geldi?

Mübarek her şeyin kontrolü altında 
olduğu yanılsamasındaydı, ama sis-
temi yozlaşmıştı. Her alanda çok bü-
rokratik bir sistemdi. Mesela istihbarat 
servislerinde bile. Herhangi bir ne-
denle şefler birini sevmediğinde işten 
atılabiliyorlardı. Hepsi güvencesizdi. 
Ulusal Güvenliğin bazı istihbarat ra-
porlarını gördük, mesela benim hak-
kımdaki dosyada 3 partiye, 4 sendi-
kaya üye olduğum ve 2 üniversiteye 
gittiğim yazıyor. Tabi ki gerçekle ilgisi 
yok. Ama şefleri bir dosya istiyordu ve 
onlar da hazırlıyorlardı. Mübarek tüm 
sistemin kontrolü altında olduğunu 
düşünüyordu ve bunlara rağmen as-
lında öyleydi de. Birisine zarar ver-
mek istediğinde zarar verebilirdi. So-
run, mesele “birisi” olmaktan çıkınca 
başladı. Karşısındaki tüm bir halktı. 
Nasıl durdurabilirdi? Propaganda ya-
pabilirdi ama artık kimse medyaya 
inanmıyordu. Medya Ulusal Güven-
liğin yönlendirmesiyle manipülasyon 

yapıyordu. Sürekli takip edildiğinizi 
bilirdiniz, baskıyı hissederdiniz. Ama 
milyonlarca insan karşı durunca tutu-
namadılar.

Bir diğer şey, Mısır’da tüm güven-
lik güçlerini geri çektiler ve çeteleri 
öne sürdüler. Ülkeyi iç savaş ve kaosa 
itmek istediler. Sonra da halk güven-
lik gruplarını iç savaştan sorumlu tu-
tacaklardı. Bu çok akıllıca bir plandı. 
Ama tutmadı. 

Ulusal Güvenlik ve bürokraside 
bir başka eğilim de şu: Yolsuzluk ve 
çürümeyi biliyorlar. Onlar da bunun 
parçası. Ama “hey, bütün pastayı siz 
alıyorsunuz” dediler. Kızgındılar. 

Bazıları da sadece çekildiler. Bu 
benim savaşım değil, savaşmayaca-
ğım dediler. 

Bazıları da emirlere itaat etti.
Her bir siyasi kuvvetin isyanın 

sürdüğü günlerdeki somut rolü ve 
etkisi neydi? Öncelikle sizinki. Son-
ra İslamcılar, liberaller, ulusalcılar. 
Planları neydi, devrimden ya da 
değişimden çıkarları neydi? Süreci 
neye götürmek istediler? Ve şimdiki 
durumları ve planları ne?

Tüm politik kuvvetler şimdi güç-
lerini örgütlemeye çalışıyorlar. Ben 
şahsen bardağın boş kısmını görü-
yorum. Bir devrimci sürecin ortasın-
dayız ve birden faaliyetinizi durdu-
ruyorsunuz ve partinizi filan açmaya 
çalışıyorsunuz. Böyle devrim olmaz. 
Yani bu biçimde işi laçkalaştırdılar. 

Tüm güçler şimdi kendi partisini 
oluşturmaya çalışıyor. Kimi küçük 
güçler, sol güçler bağımsız sendika-
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Siyaset yapma koşulları eskisinden 
daha iyi. Gazete kurma hakkımız var. 
Siyasi baskılar, fiziksel baskılar çok 
daha az. Eskiden hiçbir toplantı ya-
pılamıyordu, yasaktı. Şimdi toplantı 
yasası değişti. Fiili durum da var. Ve 
nesnel koşullar da aynen sürüyor, ki 
bu yeni bir mücadele dalgasına götü-
rebilir. Hiçbir devrim 11 günde bit-
mez. Bu bir ayaklanmaydı. Devrime 

yönelen bir ayaklanmaydı. İnsanlar 
tatmin olmadı ve henüz sokaklardan 
çekilmedi. Yolda herhangi birine dev-
rim hakkındaki duygularını sorun, 
yüksek fiyatlardan, ücretlerden, ko-
nut sorunundan, içtiğimiz pis sudan, 
hep aynı sorunlardan bahseder. Bit-
medi ama yönü değişti. Siyasi güçler 
örgütlerini kuruyor ve güç topluyor, 
demokratik haklardan yararlanıyor. 

ile bağlantılı ama çoğunluk değil. 
Devrimler birilerinin iradesiyle ol-
maz. Nesnel koşullar onu ortaya çıka-
rır. Nesnel koşullar halkımızı isyana 
götürdü. Emperyalistler Mübarek’i 
göndermek isteseler Mübarek’i gön-
derirlerdi. Kendilerini böyle bir duru-
ma niye soksunlar ki?

Emperyalistlerin, özellikle ABD’nin 
süreçte oyuncuları var. Ve büyük 
oyuncuları da var. Medyaları var. Pa-
raları var. Araştırma kurumları, think 
thank kuruluşları var. Tabii ki sürece 
müdahale ettiler. Ama çoğunluk on-
larla pazarlığa oturmadı. Ama belki 
Mübarek’in istifasından sonra bazıla-
rı görüştü.

Yeni siyasi parti kurma yasaları 
Mübarek dönemindekinden de beter. 5 
bin kurucu üye istiyorlar. 3 ayda nasıl 
yeni bir parti için bu rakamı bulacaksı-
nız? Bu sadece kirli oyunları, medyası, 
parası olanlar için. Onlar böylelikle te-
mel oyuncular haline geldi.

ABD devrimin ilk günlerin-
de Mübarek’i destekledi. Cemal 
Mübarek’in iktidar olmasını istedi. 
Şu anki büyük oyuncuların bazıları 
bile devrim öncesinde Cemal Mü-
barek konusunda anlaştılar. Mesela 
Saad Eddin İbrahim (Amerikalı-Mı-
sırlı sosyolog, en büyük insan hak-
ları kurumunun başındaydı). Bazı 
insan hakları örgütleri bu kampan-
yayı desteledi. Onlar rejim Cemal 
Mübarek’le sürsün istediler. Ama 
koltuğun önlerinden kaydığını gö-
rünce, anladılar ki bu hareketi karşı-
larına alırlarsa Mısır’la ilgili hiçbir 

gelecekleri olmaz. Desteklemek zo-
rundaydılar.

Ben sürecin başında, Hillary 
Clinton’un konuşmasını izledim. 
Tüm konuşma “tamam, sakin olun, 
Mübarek’ten reform isteriz” biçimin-
deydi. 

Devlet aygıtında şu ana kadar ne 
gibi değişimler oldu? Polis, ordu, bü-
rokrasi, yasalar… Buralarda önemli 
değişimler oldu mu ya da gündemde 
mi? Ayrıca, çok tartışılan bir konu 
olarak, bu süreci devrim yapan nedir 
ve bu süreç sona erdi mi?

Her şeyden önce süreç bitmedi. 
Bizce bir devrim onu ortaya çıkaran 
nesnel koşullar ortadan kalkarsa bi-
ter. Şu ana kadar kalkmadı. Şu ana 
kadar hala işçiler her yerde grevde, 
küçük de olsa hala gösteriler sürü-
yor. Hala çok sayıda fabrikada işçiler 
değişim istiyorlar. Devrim bitmedi. 
Emperyalist güçleri desteleyen cun-
ta ve onlarla görüşen İslamcılar ile 
başka gericiler için bitti. Onlar dev-
rimci güçler değiller, hepsi devrime 
karşıydı. Müslüman Kardeşler ilk 
günlerde sürece katılmadı. Selefist-
ler ve Vahabiler zaten hiç katılmadı, 
onlar devrime karşıydı. Dolayısıyla 
onların devrim hakkında hiçbir söz 
söyleme hakları yok. Devrime katı-
lan tüm güçler devrim bitmedi diyor. 
Aynı sorunlar var. Ama şimdi kendi-
mizi ve mücadele yöntemlerini geliş-
tirme olanaklarımız var. İşçiler için 
söz, eylem ve örgütlenme özgürlüğü 
var. Çok kısıtlamalı da olsa yeni si-
yasi partiler oluşturma hakkımız var. 
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Kendinizi tanıtır mısınız?
Adel: Partimiz 3 Ocak 1986’da kuruldu. Geçmiş ML 

akımların, 60’lı 70’li yıllardaki deneyimlerinin üstüne ku-
ruldu. Kuruluşunun hemen ardından hızlı bir biçimde ağır 
saldırılara uğradı. 60’lı 70’li yıllarda Tunuslu Emekçiler 
isimli bir örgüt vardı. Bu örgüt tasfiye edildi. Yöneticile-
ri özel güvenlik mahkemelerinde yargılandı. 80’de bunlar 
bırakıldılar. Bu örgütün kadroları bizim kurucularımız ara-
sındadır. 

Tunuslu sendikal hareketlerin yapısı, komünist parti, 
Uluslararası Komünist Hareketin değerlendirmesi tartışıl-
dı. Troçkist, Maoist, anarşist akımlar vardı. 80’li yıllar ve 
90’lı yılların ilk yarısında tartışmalar sürdürüldü. Burada 
dokümanımız çıktı. 

Partinin örgütlenmesinde çok aşama yaşadık. 20 yıllık 
süreçte ilk başta tümüyle yasadışıydı. Çok yakalanan oldu, 
birçok dava yaşandı. Sonra geçici demokratik açılımlar oldu. 
Bazı alanları kullanabildik. Legal gazete çıkardık. Parti hep 
illegaldi. Tunus isyanı sürecinden sonra partimiz açık bir ör-
güt olarak kendini ilan etti. İşçi sınıfının militanlarını taşıyan 
bir partidir. Programatik olarak şunları savunuyoruz:

TUNUS KOMÜNIST İŞÇI PARTISI (PCOT)

ACIL HEDEF DEMOKRATİK 
DEVRİMDİR
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aylık bir işçi direnişinde önemli rol oy-
nadı. Bu direniş şimdi son sürecin bir 
öncülü olarak nitelendiriliyor. 3 hafta 
önce aynı yerde büyük miting yaptık. 
Yine bu bölgede parti bürosu açtık. Bu 
büro 5 kişiden oluşuyor. 3’ü maden 
ocaklarındaki direnişte öne çıkan 3 
öncü işçidir. Biri ancak 2010 hareke-
ti sonrasında serbest bırakıldı. Bu işçi 
sınıfının örgütlenmesindeki ve dikta-
törlük karşıtı mücadeledeki rolümüzü 
gösteren somut bir veridir.. Parti çok 
hızlı büyüyor. 

Tunus’taki halk isyanı nasıl ge-
lişti? İşçi sınıfı ve emekçi kesimler, 
gençlik, kadınlar, yani toplumsal 
güçler bakımından da, siyasal özne-
ler bakımından da ayaklanma gün-
leri ne tür bir tarihi kesitin, nasıl bir 
deneyim birikiminin üstüne oturdu?

Rauf Ghali: Öncelikle 18 Ekim 
Komisyonundan söz etmek zorun-
dayım, anlaşılması için şart. 2005’te 
Uluslararası İletişim ve Telekomüni-
kasyon Kongresi toplanmıştı. Bunu 
Diktatör Bin Ali’ye karşı ve onun 
baskılarına rağmen topladık. Sansür 
mekanizmalarını, yasakları, sınırla-
maları aşarak bilgi internet üzerin-
den vb. nasıl yayılabilir? Konferan-
sın temel sorunu buydu. Konferans 
yapıldığında aynı zamanda politik 
parti önderleri açlık grevi yaptılar. 
Dünya kamuoyunun dikkatini çek-
mek için. Bizim parti liderimiz Ha-
ma Hammami de içlerindeydi. Libe-
raller vb. hepsi vardı. Bu çalışmanın 
devamında, elde edilen ortak çalışma 
deneyimi ve seviyesiyle 18 Ekim 
Komisyonu kuruldu. 

Diktatörlük karşıtı mücadelede şu-
nu temel prensibimiz olarak gördük: 
Özgürlük ve demokrasi Bin Ali ile 
diyalog yoluyla gelmez. Ancak diğer-
leri aynı fikirde değildi. Diyalogdan, 
seçimlerden bahsediyorlardı. 

Sadece “demokrasinin Bin Ali ile 
gelmeyeceğini” söylemek bile dev-
rimcidir. Diğer örgütlerin Bin Ali ile 
diyalogları güven verici olmadı. Di-
yalog dönemlerinde Bin Ali bunların 
çalışmalarına izin verdi, diğer dö-
nemlerde vermedi. Biz diktatöre karşı 
mücadele dedik. Diğerleri sistemin 
ilerici yönlerini alıp ileri taşımak ge-
rekir dediler. Bunlar seni revizyonist 
bir çağrıya zorlayan bir baskı oluştu-
ruyor. Burada sağlam durmak önemli.

Demokrasi mücadelesi bir araçtır. 
Hedef proletarya diktatörlüğüdür. Di-
ğer burjuva sol hareketler bu demok-
rasi mücadelesini vermeyip Bin Ali 
ile uzlaştığı için bu demokrasi göre-
vi bize kalıyor. Burada revizyonizme 
karşı dikkatli olmak lazım. Bu burju-
va özlü bir mücadeledir, bunu unut-
mamak gerekir.

Herkes şunu soruyor: Bu hareket 
nasıl Bin Ali’yi devirecek güce ulaştı? 
Bu hareket içinde bir çok kesim yer 
aldı. İşsiz akademisyenler. Hukuk-
çular. Sendikalar. (Ama yönetimde 
alınan kararlar doğrultusunda değil, 
kendi inisiyatifleriyle sendikacılar). 
Ezilenler. Yoksullar. Bağımsız sa-
natçılar. Toplumun değişik kesimle-
rinden diktatörlüğe karşı mücadele 
edenler. Politik parti önderliğinden 
yoksunluğa rağmen ayaklanmayı ör-
gütlediler ve Bin Ali’yi devirdiler.

1. aşama acil hedefleri kapsar, ulu-
sal demokratik devrim hedeflidir. Acil 
aşama sadece politik özgürlükleri de-
ğil işçi sınıfının sosyal hakları ve top-
lumsal taleplerini içeriyor. 

2. aşama, kesintisiz sosyalizme 
geçişi kapsar.

Rauf Ghali: Tabii kendi ülke 
insanının zihniyetine göre değişik in-
sanlarla ilişkilenmek için farklı yön-
temler kullanılabilir. İnsan hakları 
dernekleri, öğrenci örgütleri, sendika, 
kadın örgütleri vb. örgütlerle kitle 
ilişkileri kurarız.

Tunus Komünist Gençlik Birliği 
var. Üniversite öğrenci birliklerinde 
aktifler. Sendikalar içinde çalışma yü-
rütüyoruz. Küçük sendikalardan yö-
netimde olduklarımız var. Çok sayıda 
kadın yoldaşımız var. Sendikalar içe-
risinde kadın kolları oluşturduk. Kit-
le örgütleri var. İnsan hakları, kadın 
dernekleri, bilim ve araştırma örgütü 
vb. çok sayıda kitle örgütü içinde ça-
lışmamız var.

Genelde tüm komünist partilerle, 
sol güçlerle birlikte çalışmaya açı-
ğız. İslamcılarla demokrasi vb. sınır-
lı gündemler etrafında ittifaka sıcak 
bakıyoruz ve böylesi platformlarda 
buluşuyoruz. Bin Ali karşıtı platform-
lar için, prensipleri kim kabul ederse 
bunlar içinde yer alabilir diye düşü-
nüyoruz. Liberal ve İslamcı örgütlerle 
birlikte çalıştık. 

Bin Ali döneminde nasıl bir mü-
cadele yürüttünüz?

Adel: Bin Ali önce partilere kimi 
alanlar açtı. Bazı partileri böyle siste-
me emdi. Biz tutumumuzu koruduk. 

90’larda bu açıklar kapanmaya baş-
ladı. Yeni bir süreç başladı. Gazeteler 
yeniden yasaklandı. Tutuklamalar, iş-
kenceler, özel mahkemeler. Parti hem 
direndi, hem de illegal/gizli yapısını 
korudu. Yasadışı gazete yayınlandı. 

İslami hareket eskiden güçlüydü. 
İslami hareketin tüm örgütlü yapı-
sını diktatörlük dağıttı. Biz duyarlı, 
uyanık kaldık. Birçok insanımız ya-
kalanmasına rağmen örgüt direndi ve 
kendini korudu. 90’ların ortalarından 
itibaren yükselişe geçti. Ülke çapın-
da diktatörlüğü teşhir eden hatırı sa-
yılır bir güç haline geldik. 2000’lere 
kadar bu zorlu süreç yaşandı. Sonra 
yeniden değişme oldu. 2000 yılın-
daki direniş etki alanları yaratmaya 
başladı. Örgüt başkanımız Hamma-
mi davası yaşandı. Siyasi bir karar 
aldık. Mahkeme siyasi nitelik taşı-
yordu. Sadece militanları korumak 
mı? Yoksa militanların savaşa sürül-
mesi mi? Ülkedeki politik süreçlerin 
yaratılması hedefiyle militanlarımız 
onlarca yıl ceza yemelerine rağmen 
hem ulusal hem uluslararası alanda 
güçlü bir kampanya yürüttük. Kam-
panya Şubat 2002’de başladı. Eylül 
2002’de uluslararası dayanışma ve 
ülkede mücadele sonucu bırakıldı. 
Diktatörlüğe karşı mücadele bu kam-
panya ile başka bir boyut kazandı. 
Politik, toplumsal vb. alanlarda rol 
oynadı. 

2006 yılında açlık grevleri yapıldı. 
İslamcılar dahil herkes katıldı. 18 Ekim 
hareketi ortaya çıktı. Talebi politik öz-
gürlüktü. 2008 hareketi başlamadan 2 
yıl önce partimiz maden ocaklarında 6 
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ve geçici hükümet diyor ki, Yüksek 
Komisyonun denetleme hakkı olma-
sın, fikir sunma hakkı olsun. Bir çeşit 
tavsiye kurulu olsun. Oportünist ol-
madığımız için, kimin devrimci olup 
kimin olmadığını bildiğimiz için bu 
komisyona katılmama kararı aldık. 
Önerimiz alternatif komite oluştur-
mak ve bunu halk inisiyatifiyle hükü-
mete dayatmak.

Aynen 1987’de Ulusal Paktı red-
dettiğimiz gibi, bunu da reddettik. O 
zaman da benzer bir geniş koalisyon 
vardı. Ve Bin Ali benzer bir öneride 
bulunmuştu. Diğer bütün güçler uz-
laştılar ve Bin Ali başa geçerek 23 yıl 
diktatörlüğünü sürdürdü. 

Geçici hükümet kapitalizm ve em-
peryalizmin çıkarlarını savunduğu 
için, devrimci olmadığı için bu Yük-
sek Komisyon ile geçici hükümet ara-
sında da sorunlar çıktı.

Tunus Devrimi, Bin Ali partisi çö-
zülsün, önderleri dağıtılsın, politika 
yasağı alsın dedi. Ama geçici hükü-
met sadece son 10 yılda çalışanlarının 
politika yasağı almasını öngörüyor, 
diğerleri kurucu meclis seçimlerine 
katılabilir diyor. Bu gelişmeler bizim 
siyasi çizgimizin ne kadar haklı oldu-
ğunu gösterdi. 

Kurucu meclis seçimleri önerisi 
yapıldı. Geçici hükümet bunu kabul 
etmek zorunda kaldı. Sözde kabul etti 
ama nasıl gelişeceğine bakacağız. 

Yüksek Komisyonda yer alan-
lar şimdi de sokağa çıkarak 3. geçici 
hükümetin her şeye karar vermesini 
protesto ediyorlar. Bu bizim öngörü-
müzdü. 

Halk eski sistemi istemediğini 
açıkça söyledi. Bu yüzden cezalan-
dırıldı, baskı altında tutuldu. Bugün 
açıkça devrimci mücadele yürütenler 
Bin Ali dönemindekinden de beter ce-
zalandırılıyor. Bu bahsettiğim iki par-
tinin, 13 Ocak’ta koalisyona gidenle-
rin denetiminde yapılıyor.13 Ocak’ta 
siyasi olarak kurmak istedikleri bugün 
değişik biçimde devam ediyor. Biz bu 
nedenle geçici hükümeti ve liberalleri 
karşıdevrimci görüyoruz. Bu 13 Ocak 
partileri Bin Ali’nin adamlarının ce-
zalandırılmasını istemiyor.

Bin Ali sonrası süreçte hangi si-
yasi güçler öne çıkıyor? Her birinin 
programı nedir?

Adel: Bin Ali gitti. Biz hep dikta-
törlük sürüyor dedik. Reformist güç-
ler Ganusi’ye oynamasına rağmen 
biz başından beri bu hükümetin de 
devrilmesini talep ettik. Parlamento-
nun dağıtılması/feshedilmesi, kurucu 
meclisin toplanması ve yeni anaya-
sanın yapılmasını savunduk. Devrim 
güçlerinden oluşan bir geçici hükü-
met talep ettik. Bin Ali’nin devrilme-
sinden sonra Ganusi’nin iki hükümeti 
devrildi. Rejim seçimlerin yeniden 
yapılmasını kararlaştırdı. Kurucu 
meclis seçimlerini mevcut durumu 
korumanın bir yolu olarak kavradılar. 
Rejimin yeni manevralarını reddettik 
ve bu oluşumlara girmedik. Bunların 
amacı devrim güçlerini ve yarattığı 
dinamikleri kontrol altında tutmaktır. 

Ganusi/kurucu meclis süreci ken-
dini dayattı. Başta seçimleri hızlıca 
24 Temmuz’da yapmak istediler. Biz-
ce bu hızın amacı seçim kampanyala-

Hareket kimin devrim yanlısı ki-
min karşıtı olduğu konusunda saflaş-
tırıcı oldu. Muhalefette iki legal par-
ti vardı. Başka partiler de vardı ama 
bunlar belli başlılarıydı. Bunlar PDP 
(İlerici Demokratik Parti) ve Yenilen-
me Hareketi (bu eski KP’dir; SSCB 
çökünce değişime gitti ve bu adı aldı) 
idi. Tam 13 Ocak’ta bunlar Bin Ali 
ile koalisyon fikrindeydiler ve yaptı-
lar da. (14 Ocak’ta Bin Ali devrildi). 
Bin Ali’yi kurtarma hükümeti kurdu-
lar, halkı değil. Türk devleti isyanlar 
sırasında PDP’yi davet etti. Bu Türk 
hükümetinin demokrasiden ne anladı-
ğının göstergesidir. 

14 Ocak’tan sonra çeşitli sol kuv-
vetler bir cephede birleşti: 14 Ocak 
Cephesi. Bunlar gerçekten devrim için 
mücadele veriyor. Buna paralel olarak 
çeşitli kentlerde halktan da bir inisi-
yatif geldi. Kent komiteleri kurdular, 
bu kendi kentlerini korumak içindi. 
Ayaklanma sayesinde polis kentleri 
boşaltmaya mecbur kaldı, insanlar 
da güvenliklerini sağlamak için böy-
le komiteler kurdular. Bu inisiyatifler 
bir düşünce geliştirdi: “Ulusal Meclisi 
devrime itmek”. Kendiliğinden güçler 
bu inisiyatifi geliştirdi, politik güçler 
değil. Politik güçlerse “Biz bunlarla 
nasıl ilişkileniriz?” arayışına girdi. 
Bu komiteleri devrimi isteyen, dev-
rim mücadelesi vermek isteyen halk 
kurdu. Kendiliğinden bir inisiyatifti.

“Ulusal Meclisi devrime itmek” 
somut politika/program anlamında 
ne demek? 

Rauf Ghali: Ayaklanma sonucu 
bir hükümet boşluğu ortaya çıktı. Bu 

güçler bir geçiş örgütlemek durumun-
dalar. Üç geçici hükümet kuruldu. İki 
geçici hükümet devrildi ve üçüncüsü 
de zor durumda. Bir devrimci meş-
ruiyet sorunu var. Hükümet için dev-
rimci meşruiyet zorunluluğu var. Bu 
ne demek? Tüm kanunlar diktatörün 
ihtiyaçlarına göre yapılmıştı. Devrim 
bunu çözdü ve meşrulaştı. Şimdi yeni 
hükümetin bu meşruluğa sahip olması 
gerekiyor.

Bu nasıl olacak?
Rauf Ghali: Halk şu talebi dile ge-

tirdi ve politik güçler de bunu formüle 
etti: Devrimci bir güç üçüncü geçici 
hükümeti kontrol etmeli ki sonu birin-
cisi ve ikincisi gibi olmasın. Ama bu 
talep geçici hükümet tarafından ka-
bul edilmedi. Bu devrimci güç ulusal 
meclistir.

Geçici hükümetin tutumu ne ol-
du? Siz geçici hükümeti ve Tunus’ta 
ayaklanma sonrası oluşan tabloyu 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Rauf Ghali: Üçüncü geçici hü-
kümet devrimci güçlere karşı darbe 
yapıyor. Ulusal Meclisi kabul etme-
di. Üstelik buna paralel bir komisyon 
kurdu. Ulusal Meclis içindeki tüm 
partileri davet etti. Tüm diğer güçler 
bunu kabul etti. Bunların içinde libe-
raller de var, kendini Marksist Leni-
nist olarak tanımlayıp ayaklanmada 
yer alanlar da var. Ve milliyetçi yurt-
severler de var.

Üçüncü geçici hükümetin paralel 
komisyonu, yani Yüksek Komisyon, 
halk inisiyatiflerince hükümetin üze-
rinde bir kuvvet olarak önerilen ulu-
sal meclis bileşenlerinden oluşuyor 
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kenin her yanında temsil edilme du-
rumumuz var. Ciddi bir örgütlenme 
sorunu yaşıyoruz. 

Biz hareketten kopmadık. Hareke-
tin talepleri, eylemin talepleri. Yoksul-
luk, işsizlik vb. Hareket güç olmaya 
başlayınca, daha ciddi sorular sormaya 
başlayınca politikayı daha fazla gün-
deme sokmaya çalıştık. İktidarın re-
formlarla değişmeyeceğini biliyorduk. 
Politik olarak çok önemli bir rol oyna-
dık. Toplumsal hareketin birliğini sağ-
lamada oynadığımız rol önemliydi.

Devrimci şiddet araçlarına dek 
birçok yöntemi aynı anda ülkenin 

dört bir yanında kullanabilecek güç 
yok. Devrimin tıkanma nedeni bu. 

Rauf Ghali: Devrim için devrim-
ci parti gerekir. Biz bunu öngörüyo-
ruz. Tüm olasılıkları değerlendire-
ceğiz. Biz Bin Ali’ye karşı 23 yıldır 
mücadele ediyoruz. Devrimci hareket 
Bin Ali gitsin çağrısı yaptığı anda biz 
devrime katılan bir parti olarak kendi 
halklarımız için mücadele edeceğiz. 
Biz silahlı bir devrim öngörüyoruz. 
Ama bugün bunu yapacak şansımız 
yok. Gücümüz yetmez. Sisteme karşı 
daha çok barışçıl yöntemlerle müca-
dele etmeyi benimsiyoruz bu nedenle. 

rının politik sürecin tartışıldığı bir ha-
vada gelişmesini engellemekti. Bizim 
yürüttüğümüz kampanya sonucu se-
çim tarihi 29 Ekim olarak belirlendi. 

Bugün siyasal güçler bakımından 
iki kamp var. Biri bugünkü hükümet 
ve burjuvazinin çıkarlarını savunan 
kanat. Liberaller buna dahil. Bir nevi 
mevcut yapıyı çökertmeden libera-
lizasyonunu savunuyorlar. Biz diğer 
devrimci güçlerle birlikte bu hükü-
metin meşruluğunu sorguluyoruz. 
Geçmişle tüm ilişkiler kopsun. Bunu 
savunuyoruz. Sadece siyasi değil, 
ekonomik politikalar da bir öncekinin 
devamı. Emperyalizmle tüm ilişkile-
rin kesilmesi. Sömürülen kesimin iş 
hakkı, parasız sağlık, eğitim, konut 
hakkı vb. Eski düzenle ekonomik bağ-
ların koparılması, AB ile anlaşmaların 
iptal edilmesi, uluslararası borçların 
iptal edilmesi, Tunus’un stratejik eko-
nomik alanlarının devletleştirilmesi. 
Tunus halkının hizmetinde ekonomik 
politikaların oluşturulması. Bugünkü 
süreç için halkçı devrimci bir politi-
kanın genel hatları bunlar

Süreci nasıl tanımlıyorsunuz? 
Nasıl gelişmeler bekliyorsunuz? Na-
sıl hazırlanıyorsunuz? Bunlar çok 
önemli isyanlardı. Gerek her bir ül-
kedeki, gerekse bölgesel ve uluslara-
rası anlamda devrimci ve komünist 
güçlerin müdahalesinde ciddi za-
yıflıkları bir kez daha gözler önüne 
sermiş de oldu. Kuşkusuz sizin ve 
başkaca devrimci güçlerin varlığı ve 
müdahaleleri önemli. Ancak bir ön-
derlik gücü sergilemenin uzağında 
olduğumuz açık. Siz kendi adınıza 

bu süreci değerlendirdiniz mi? Han-
gi sınırlarınızı, hangi yetmezlikleri-
nizi devrim süreci aracılığıyla fark 
ettiniz? Bunları nasıl ve ne yönde 
tamamlamayı planlıyorsunuz? Bu 
anlamda, ülkesinde geniş halk kit-
lelerinin doğrudan rejim değişikliği 
talebiyle kitlesel biçimde ayaklandı-
ğı bir devrimci örgüt olarak, dünya 
devrimci ve komünist hareketine 
hangi deneyim ve dersleri sunacak-
sınız? UDKH güçleri olarak bizlerin 
nerelerde yoğunlaşarak mücadele 
gücümüzü artırmamız gerekiyor? 

Rauf Ghali: Bunun küçük bur-
juva demokratik bir devrim oldu-
ğunu söyleyebiliriz. Çünkü işçiler 
bu devrimde önderliği alamadılar. 
Bu devrim ülkeyi emperyalizme 
satan büyük burjuvazinin dikta-
törlüğüne karşı gelişti. Biz ken-
dimizi bu rejimden kurtarmak 
istiyoruz. Siyasal iktidarın demok-
ratikleşmesini istiyoruz.

Adel: Bizim için devrim sonuçlan-
mamıştır. Ancak bahsettiğim program 
ve politikayla sonuçlarına vardırılabi-
lir. İktidarda olan Tunus halkı değil, 
eski düzendir, burjuvazidir. 

Tunus devrimine ilişkin bir anali-
zimiz, devrimci önderlikten yoksun 
oluşu. Devrimi zafere taşıyacak ön-
derlikten yoksun. Biz önemli bir rol 
oynadık. Ama önderlik edecek güçte 
değildik. Şimdi hazırlanmaya çalı-
şıyoruz. Toplumsal hareket yeniden 
patlayabilir. Temel dinamikler ye-
rinde duruyor. Temel perspektifimiz 
budur. Bugün haftalık yayınımızın 3. 
sayısını çıkardık. Hemen hemen ül-
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ŞİLİ:  “EMEKÇİ ÇOCUKLARINA 

ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ YASAK”
Şili’den Komünist Parti (Proleter Eylem) – PC(AP) 
Merkezi İletişim Komitesi ile Şili’deki gençlik 
isyanının nedenlerini ve geleceğini konuştuk.

Şili’de gençlik neden isyan ediyor? Somut talepleri 
neler ve isyanın daha derindeki sebepleri neler?

Somut talepler; eğitimde kâra son, halk için ve nitelik-
li eğitim. Bu talebi anlamak için, Şili’de eğitimin büyük 
bölümünün, temel, orta ve yüksek eğitim düzeyleri gibi 
çeşitli düzeylerde, pazarın bir parçasını oluşturduğunu ve 
arz talep üzerinden işlediğini göz önünde bulundurmak 
gerekir, öyle ki yüksek eğitim ya da üniversite eğitimi 
emekçi çocuklarına yasak hale gelir. Eğer bunlar, eğitim-
lerini tamamladıktan sonra ancak birkaç yıllık çalışmayla 
ödeyebilecekleri şekilde yüksek faizlerle bankalara borç-
lanmazlarsa.

Ancak şüphesiz, öğrenci isyanı somut taleplerden çok 
daha fazlasıdır. O, tüm dünyada eşitsizlik seviyesinin en 
fazla olduğu toplumlardan birini, neoliberalizmin cenneti 
olan bir ülkeyi merkez alan bir toplumsal patlamadır. Dü-
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Bugün öğrenci hareketinin bağ-
rında, genel anlamda, iki tutum ara-
sında yoğun bir mücadele veriliyor. 
Biri sadece eğitim alanı çerçevesinde 
çözümler arıyor ve düzenin kurumla-
rıyla ve hükümetle uzlaşmaya hazır. 
Diğeri mücadeleyi salt öğrenci mü-
cadelesinin ötesine taşımak istiyor 
ve demokratik halkçı yeni Şili’ye dek 
ilerlemek gerektiğini savunuyor.

Şu andaki öğrenci hareketinin acil 
sonucu ne olursa olsun, toplumsal dö-
nüşümün büyük çizgileri kuruldu ve 
Şili’de yeni ve daha büyük öğrenci ve 
halk mücadelelerinin habercisi.

Diğer toplumsal kesimlerin mü-
cadeleleri ne durumda?

Son zamanlarda eylemlilikler ülke-
deki diğer toplumsal kesimlere sıçradı. 
Çevre hareketi, yerli halkların, özel-
likle Mapuche halkının mücadeleleri. 
Ama aynı zamanda bakır madencile-
rinden liman işçilerine, sağlık, banka, 
kamu sektörü çalışanlarına vb. yayıldı. 

Şili’de toplumsal hareket dev-
rim, bağımsızlık, antiemperyalizm 
ve toplumsal dönüşümler anlamında 
değişimleri merkezine alıyor ve ilan 
ediyor. Biz de PC(AP) olarak bunla-
rı sosyalizm için genel savaşım bakış 
açısıyla ele alıyoruz.

Bu hareket üzerinde en fazla et-
kisi olan siyasal kuvvetler hangileri? 
Burjuva medya Camila Vallejo’yu ve 
Concertacion’u öne çıkarıyor?

Şu anda tüm herkes kendisini 
Pinera’nın girişimci hükümetine “mu-
halif” gösteriyor. Ancak hegemon bir 
güç yok ortada ve üstelik, öğrenci ha-

reketinin genel siyasi amaçları net ol-
sa da, belirtmemiz gerekir ki, medya-
nın “Concertacion” ya da revizyonist 
“K”P’den şu veya bu yöneticiyi hare-
ketin lideri olarak gösterme çabaları-
na rağmen, bu doğru değil. Tabandan 
ya da orta düzeyde kolektif önderlik-
ler hareketlerin başını çekiyor.

Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki is-
yan süreçleri hakkında ne düşünüyor-
sunuz? Bu isyanların sizdeki etkileri 
nelerdi?

Çok büyük ilgiyle izliyoruz ve biz-
ce birbirinden değişik nitelikte olaylar 
toplamı söz konusu. Bir yanda Tunus 
ve Mısır’da geniş halk kitlelerinin 
demokratik ayaklanmaları var, bun-
lar açıkça gerici ve emperyalizmin 
işbirlikçisi hükümetlere diz çöktür-
düler. Diğer yanda çeşitli halkların 
memnuniyetsizliğinin ve demokratik 
özlemlerinin emperyalizm tarafından 
kullanılması ve sürekliliğini güven-
celemesi var. NATO ve Siyonizm 
Libya’ya adice müdahale ediyorlar, 
Suriye’yi tehdit ediyorlar, gerçek ve 
dizginsiz bir yeniden sömürgeleştir-
me süreci içindeler. Biz komünistler 
bu durumu büyük dikkatle izlemeli-
yiz, herhangi bir rejime yedeklenme-
den ve bunların doğasını gizlemeden, 
antiemperyalist mücadelelerin, NA-
TO karşıtı mücadelelerin, çeşitli em-
peryalist güçlerin saldırısı altındaki 
ülkelerin bağımsızlığı ve bütünlüğü 
için mücadelenin merkezinde yer al-
malıyız.

Bunların burjuva anlamda da olsa 
devrimler olduğundan emin değiliz. 
Biz halk mücadeleleri, demokratik 

zenin siyasi bloklarının, hükümetteki 
“Alianza”nın*, kozmetik muhalefet 
olan “Concertacion”** artı revizyonist 
Şili “Komünist” Partisi’nin itibarının 
yerlere düştüğü, tüm kurumsal siste-
min, faşist diktatörlükten miras alınan 
anayasanın reddedildiği ve Kurucu 
Meclis ve yeni Anayasa için mücadele 
edildiği bir süreçte patlak vermiştir. 

Hemen hemen bir buçuk yıldır iş-
başında olan şimdiki “Alianza” hükü-
meti, yani eski Pinoşeci sağ, toplum-
sal bıkkınlık, halkın eğitim, sağlık, 
konut, işçi hakları gibi konulardaki 
talepleri, çevre sorunları, yerli halkla-
rın hakları vb. vb. durumu yönetmek-
le karşı karşıya kaldı. Hem de açıkça 
kapitalizmin ve patronların yüzüne 
sahip olarak. Bu da onu daha önceki 
hükümetlerden ayırıyordu. Çünkü da-
ha öncekiler kapitalistlerin ve emper-
yalizmin işbirlikçilerinin ta kendileri 
olsalar da, “ilerici”, sosyal-demokrat 
ya da sosyal Hristiyan maskelerinin 
arkasına saklanıyorlardı. Bu şekilde 
ve tabii paranın ve satılık medyanın 
gücüyle, kurumlaşmış toplumsal ör-
gütlenmelerin önemli çoğunluğunu 
maniple edebiliyorlardı. 

Kurucu Meclis ve Yeni Siyasi 
Anayasa taleplerinin yanı sıra, şu an-
da % 78’i özel işletmelerde, özellikle 
de emperyalist şirketlerde olan bakır 
mineralinin yeniden ulusallaştırılması 
isteniyor. Vurgulamak gerekir ki Şili 
gezegenin yüzölçümünün % 0.25’ini 
oluşturuyor ve dünya bakır rezervle-
rinin % 35’ini bulunduruyor. Diğer 
ülkelere kıyasla da gayet iyi bir yasa 
ve ucuz sömürü masrafları var. 

Sizin örgütünüz bu mücadeleler 
içerisinde nasıl bir rol oynadı?

Şili Komünist Partisi (Proleter 
Eylem)’den komünistler olarak tüm 
halk mücadelelerinin parçasıyız. Bu 
mücadeleleri teşvik eden, örgütleyen 
ve somutta hayata geçirenlerdendik. 
Bu amaçla üç düzeyde çalıştık. Bi-
rincisi, öğrencilerin doğal örgütlen-
mesi üzerinden. Yani Liseli Öğrenci 
Merkezleri ve Üniversite Öğrencileri 
Koordinasyonları ve Federasyonları. 
İkincisi, özel araçlar üzerinden. Liseli 
Öğrenci Birlikleri (UES) ve Yüksek 
Öğrenim Öğrencileri Koordinasyo-
nu (CEES) gibi. Üçüncüsü, açıktan 
PC(AP) olarak, yani parti olarak. 

Bugün öğrenci hareketi içerisin-
deki varlığımızı ve etkimizi belirgin 
biçimde artırdık. Bunun temelinde, 
harekete geçen kitlelerin büyük ço-
ğunluğunun yükselttiği taleplerle 
PC(AP) politikalarının şu veya bu 
biçimde benzeşmesi yatıyor. Bu ta-
leplerin hareketler başlamadan önceki 
dönemde biz komünistlerin şiarları 
olduğunu göz önünde bulundurmak 
gerekir. 

Çok açıkça söyleyebiliriz ki genç-
lik-öğrenci hareketinde mücadeleler-
de en ön saflardaydık, siyasal anlam-
da öncü bir rol oynadık ve örgütsel 
varlık anlamında da gözle görülür 
biçimde ilerledik.

Bu hareketin geleceğine ilişkin 
ne düşünüyorsunuz?

Geçtiğimiz yılların eylemliliklerin-
den farklı olarak bugünküler büyük bir 
siyasi ve örgütsel birikime sahip ve bu 
da onun geleceğini belirleyecek. 
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mücadeleler, toplumsal adalet talebi 
görüyoruz. Bu mücadelelerin çoğu-
nun, sosyalist devrim için mücadele-

nin parçası olan demokratik halkçı sa-
vaşım süreçleri ve ilerlemeler olarak 
nitelenmesini daha doğru buluyoruz. 

* Concertacion: “Uzlaşı”. Şili’nin bir önceki devlet başkanı Michelle Bachelet Jeria hükü-
meti de dahil, askeri cuntanın sona erdiği 1990’dan yılından bu yana sürekli olarak Şili hükü-
metini oluşturmuş olan, sosyal demokratlar, sol Hristiyanlar, sosyal liberaller ve Hristiyan de-
mokratların “Demokrasi İçin Partiler Uzlaşısı” isimli koalisyonu. 1987’de diktatör Pinochet’nin 
siyasal partilerin kurulmasına izin veren yasayı çıkarmasının ardından, askeri cuntaya karşı 
mücadele güçlerini burjuva hegemonya altına alma ve parlamenter sisteme dönüşün bur-
juvazi ve emperyalistler cephesinden hazırlığını yapma temelinde, 1988’de kuruldu. 

** Alianza: “İttifak”. Ulusal Yenilenme ve Bağımsız Demokratik Birlik başta olmak üzere 
burjuva merkez sağ partilerinden oluşan “Şili İçin İttifak” isimli koalisyon. 1989’da “Demokrasi 
ve İlerleme” adıyla kuruldu. Çeşitli isim değişiklikleri yapan koalisyon en son 2009’da “Şili İçin 
İttifak” adını değiştirerek “Değişim İçin Koalisyon” adını aldı. 2010 yılındaki başkanlık seçimle-
rinde koalisyonun adayı Sebastian Pinera, Şili Devlet Başkanı oldu. 
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İspanyol devletinde 15 Mayıs 2011’de patlak 
veren eylem dalgası, Kuzey Afrika ve Ortadoğu 

isyanlarının Akdeniz’in kuzey yakasındaki 
ilk yansımalarından biri olmuştu. Özellikle 
üniversiteli, işsiz ve işçi gençlik kitlelerini 
buluşturan bu hareket burjuva medyanın 

sınıfsızlaştırma ve siyasetsizleştirme çabalarının 
da tetiklemesiyle “Öfkeliler” olarak adlandırılıyor. 
Hareketin ana gövdesi kendisini 15 Mayıs Hareketi 

adıyla örgütlüyor. 15 Mayıs Hareketi bileşeni 
Katalan bağımsızlıkçı Maulets gençlik örgütü ile 

isyanı konuştuk. 1988 yılında kurulan Maulets 
örgütü, kendisini; son 30 yılını oldukça dağınık ve 

parçalı geçirmiş olan Katalan sol bağımsızlıkçı 
hareketinin parçası olarak tanımlıyor.

İspanyol devletinde gençlik neden isyan ediyor? So-
mut talepleri neler? 

Sadece gençliğin değil, nüfusun birçok kesiminin ör-
gütlü bir cevabıyla karşı karşıyayız ve kuşkusuz genç-

İSPANYOL DEVLETİNDE  
GENÇLİK İSYANI
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Marksist Teori Marksist Teori
Bu şekilde mahallelerde yaşayanlara 
daha dolaysız ulaşma şansı sağlandığı 
gibi, toplumsal alanları paylaşan in-
sanları birbirine yakınlaştırdı. 

Bizim düşüncemize göre bu hare-
ketin en olumlu sonucu bir gösteriye 
kaç kişinin katıldığı değil, insanların 
zihniyetinde bir şeylerin değişiyor 
olması. O ana kadar hiçbir gösteriye 
gitmemiş olanlar, ilk kez olarak soka-
ğa çıktılar ve toplumsal hareketlerin 
geleceği bakımından çok önemli olan 
bir siyasi olgunlaşma süreci yaşamak-
talar. Bu hareket siyasi hedeflerinin 
hiçbirini elde edememiş olsa da, en 
azından farklı toplumsal kesimlerde, 
özellikle de gençlikteki yabancılaş-
mayı kırmış olmakla övünebilir. İlk 
kez olarak 15 Mayıs hareketinde, an-
ketler İspanyol devleti nüfusunun % 
60’ının harekete sempati duyduğunu 
söylüyor, daha önce hiçbir siyasi ha-
reket bu kadar kitlesel bir taban ka-
zanmamıştı. Yine aynı nedenle baskı 
da daha önce tanımadığımız boyutla-
ra ulaştı ve bu baskı kesinlikle, top-
lumun siyasallaşması açısından epey 
olumlu bir diyalektik süreci geliştirip 
şimdiye dek çok küçük çevrelerde yü-
rütülegelen tartışmaları tetikleyerek, 
gençliğin sonraki eylemlerini teşvik 
edecek.

Daha öncesinde, taleplerimizden 
bazılarını siyasal iktidar kabul ettiği 
anda yok olan belli toplumsal hare-
ketler olarak var olduk. Bazı şeyler 
değişiyor, ama son tahlilde hiçbir şey 
değişmiyordu. Şimdi ise durum çok 
farklı. Eminiz ki iktidar 15 Mayıs’ın 
taleplerinden hiç birini kabul etme-

yecek, bu yüzden inanıyoruz ki bu 
hareket yok olmayacak ve daha uzun 
süre mücadele edecek. Şu andan iti-
baren İspanyol devletinde toplumsal 
hareketler için hiçbir şey eskisi gibi 
olmayacak.

Çeşitli toplumsal kesimlerin tek 
tek mücadeleleri ne durumda? İşçi 
sınıfının, öğrencilerin, bağımsızlıkçı 
güçlerin durumu ne?

Mücadelenin en önemli odakla-
rından biri her zaman üniversiteliler 
oldu, özellikle de son yıllarda, eğitim 
alanında Avrupa’nın tektipleştirme ve 
ticarileştirme direktiflerinin uygulan-
masına bağlı olarak. Bu somut müca-
deleyi kaybetsek de, toplumsal müca-
deleler hiçbir zaman güç kaybetmedi 
ve şimdi de Espacio 2015 gibi yeni 
saldırılara karşı konuyor. Bu plan, son 
yıllarda sıkça değindiğimiz, üniversi-
teleri pazarın mantığına göre işletme 
ve liberalleştirme normlarının uygu-
lanmasını öngörüyor. 

Sendikal alan, patronlara yakın 
sendikacıların önderliği sürse de, her 
geçen gün daha fazla devrimci et-
kinlikte bulunuyor. Geçen yıl genel 
grev esnasında antikapitalist solun 
tüm alanlarda yaptığı güç gösterisi, 
çoğunluk sendikalarının dışında işçi 
sınıfının örgütlenmesinin mümkün 
olduğunu kanıtladı. İspanyol hükü-
metinin emeklilik yaşını yükseltmesi 
veya kamu harcamalarının kısılması 
için anayasa reformu yapması çok 
güçlü toplumsal eylemliliklerle yanıt-
landı. Ama tabi bu yönde hala yapıla-
cak çok şey var.

lik burada belirgin biçimde öne çıktı. 
Tüm gezegeni etkileyen krizin etkileri 
şu anda İspanyol devletinde* işçi sını-
fını doğrudan etkilemeye başlayarak 
çok açık biçimlerde kendini gösteri-
yor. İşsizliğin olağanüstü yükselişi 
var, İspanyol devleti nüfusunun %20
’si işsiz ve bu özellikle de gençliği 
etkiliyor. İşsizlik hiç olmadığı kadar 
yükselirken, iş bulma konusuna ge-
lince, iş sözleşmeleri de şimdiye dek 
hiç olmadığı kadar güvencesiz. Buna 
yolsuzluk olaylarından ve siyasi tem-
sil sisteminin kendisinden kaynakla-
nan, siyasetçilerin itibar yitimini de 
eklemeliyiz. Bu siyasal temsil sistemi 
iki büyük parti halinde kutuplaşıyor 
ve seçim yasası daima küçük partile-
rin aleyhinde işliyor. Bunlar, gençliği 
ve başka bir dizi toplumsal tabakayı 
isyana götüren sorunlardan bazıla-
rı. Bunlar öncelikle en somut olan-
lar. Ama bunlar, kapitalist sistemin 
kendi yasalarından kaynaklanan çok 
daha derin bir sorunun yansımaları. 
Mücadeleye kabuktan başladılar ama 
mücadele ettikçe, sorunların gerçek 
kaynağının çekirdekte olduğu bilinci-
ni kazanmaya başlıyorlar. 

Örgütünüz bu mücadelelerde na-
sıl bir rol oynadı?

Devrimci bağımsızlıkçı gençlik 
örgütü Maulets, protestoların baş-
ladığı güne istinaden genellikle “15 
Mayıs Hareketi” olarak tanımladı-
ğımız bu mücadeleye etkin katıldı. 

Ancak hareketin kendi yapısı nede-
niyle örgüt olarak katılamadık, çünkü 
bu hareket her türlü örgütsel ismi ve 
sembolü reddediyor. Militanlarımız 
mahallelerde, kentlerde ve bölgeler-
de, örgütlülüğümüz olan her yerde 
halk meclislerine birey olarak katıldı-
lar. Bu şekilde aynı zamanda tartışma-
ları Katalan Ülkelerinin özgürlüğü, 
İspanyol devletinin gözden düşüşü 
gibi konulara yönlendirdik. Kendi di-
limizde, Katalanca olarak tartışmaları 
yürütmeyi teşvik ettik. Bu başlangıçta 
hiç de kolay değildi çünkü ne yazık 
ki solun belli kesimleri Katalan ulusal 
sorununu tanımadaki isteksizliklerini 
sürdürüyor.

Bu hareketin geleceği hakkında 
neler düşünüyorsunuz?

15 Mayıs hareketinin geleceğine 
dair oldukça iyimseriz. Bu hareket 
tüm toplumsal kesimlerden ve med-
yadan güçleri merkezileştiren bir ilk 
doğum aşaması yaşadı. Kentlerde ve 
köylerde aylarca meydanları dolduran 
göstericilerin çadırlarında en görünür 
ifadesini bulan, gerçek bir patlamay-
dı. Şimdi durum değişti. Hareket, bu 
işin gerektirdiği fiziki ve insan gücü 
nedeniyle çadırlar aşamasını bitir-
meye ve mahallelerde yerelleşmeye 
karar verdi. Bizim bu harekete aktif 
biçimde katıldığımız Barcelona ve-
ya Valencia gibi kentlerde belli başlı 
meydanlarda çadırlar kapandı ve her 
bir mahallede halk meclisleri kuruldu. 

* İspanyol devrimci güçler ile Katalan, Basklı ve diğer bağımsızlıkçı örgütler “İspanya” 
kavramını reddederek “İspanyol devleti” ifadesini kullanıyorlar, çünkü 6 ulusun kendi kaderi-
ni tayin hakkının ihlali temelinde bu coğrafyayı tanımlayan İspanya kavramının ezilen ulusla-
rın varlığını betonlayan bir yalan olduğunu belirtiyorlar. 
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Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki 

isyan süreçleri hakkında ne düşünü-
yorsunuz?

Çürümüş ve mutlak bir iktidara 
karşı bir halk hareketi, eğer devrimci 
taleplere ve pratiklere sahipse daima 
sempatimizi kazanır. Bu nedenle Arap 
dünyasında yaşanan isyanlara sempa-
ti duyduk, çünkü bunca farklı toplum-
sal kesim içinde yer almasına rağmen, 
bu isyanlar, eğer halk birleşirse ve 
korkularını yenerse hükümetleri de-
virebileceğini gösterdi. Bunlar bizim 
coğrafyamızda 15 Mayıs hareketi ile 
yaşanana biraz benziyor ama sonuçla-
rı çok daha belirgin, çünkü devrilmez 
görünen hükümetleri devirdiler. Bize 
yansıyan, devrimci gruplar bu hare-
ketlerde yer aldı ve etkilemeye çalıştı, 
ancak buna rağmen bu ülkelerde ka-
pitalist düzen yeniden istikrar kazan-
dı ve daima batının çıkarlarına yakın 
olan bir grup yönetici basitçe diğerle-
riyle yer değiştirdi. Hareketi doğuran 
nedenlerden birçoğu, mesela siyasi 
çürüme, toplumsal hakların olmayışı 
ya da emek sorunları, çözülmemiş ve 
önümüzdeki süreçte var olmayı sür-
dürecek sorunlar. 

Kuzey Afrika sürecinin sizin böl-
genizdeki hareket üzerindeki etkile-
rinden bahsedilebilir mi?

Elbette, Akdeniz’in iki yakasında 
her iki isyan sürecinin de tetikleyici-
si olan ortak unsurlar var. Siyasilerin 
gözden düşüşü, gençlerin ekonomik 
kriz dışında bir durumu asla yaşama-
mış olması ya da eğitimlerinin sonun-
da onurlu bir yaşam sürebileceklerine 

Bu durum İspanyol devletinin ezilen 
ulusları ile işçi sınıfı ve halk mücade-
leleri arasında bir köprü kurma fırsatı 
mıdır? Siz bağımsızlıkçı bir örgüt ola-
rak bu çerçeveden süreci nasıl değer-
lendiriyorsunuz?

Görünürde bu isyanların İspanyol 
devletindeki ulusal kurtuluş mücade-
leleriyle hiçbir bağları yok, zaten bu 
isyanlara katılanların hepsi her zaman 
farklı ezilen ulusların siyasi bağım-
sızlığı konusunda hemfikir değiller. 
Ancak, biz hem bu isyanı büyütmek, 
hem de ona ezilen ulusların duru-
muna ilişkin duyarlılık kazandırmak 
için başından itibaren etkin olarak bu 
mücadeleye katıldık. Kimi halk mec-
lislerinde kendi kaderini tayin hakkı 
üzerine tartışmalar yapıldı ve bu tar-
tışmalarda Katalan halkının hakları 
tanındı. Yani, bu kadar heterojen bir 
hareket içinde her meclis farklı bir ni-
telik taşıyor ve her biri bu sorun üze-
rine başka bir fikre sahip. 

Parçası olduğumuz Katalan ba-
ğımsızlıkçı sol hareketi ulusal kur-
tuluşu toplumsal değişim sürecinden 
bağımsız ele almıyor. Bu yüzden 15 
Mayıs hareketi bizim öne sürdüğü-
müz birçok şeye son derece yakın ve 
ulusal soruna dair bazı farklılıklara 
rağmen onu desteklemeyi ve onun 
parçası olmayı bırakmayacağız. Ay-
rıca bu harekete katılımımız şim-
diden olumlu sonuçlar da doğurdu. 
Mesela halk meclislerinde Katalan 
dilinin ana dili olması gibi ya da baş-
langıçta düşmanca davranan birçok 
insanın davamıza duyarlılık kazan-
ması gibi. 

Örgütümüzün daha somut müca-
delesine ilişkin olarak, eğitim mer-
kezlerinde Katalan varlığına yöne-
lik İspanyol devletinin saldırılarını 
teşhir etmeye devam ediyoruz ve 
sevinçle gözlemliyoruz ki bağım-
sız ve sosyalist bir Katalan devleti 
için her geçen gün daha fazla insan 
birleşiyor. İspanyol devletinin diğer 
uluslarına gelince, mesela Bask Ül-
kesinde bağımsızlıkçı sol güçler ba-
rış yönünde adımlar atsa da, mesela 
silahlı güçleri ETA’nın ateşkes ilanı 
gibi, İspanyol devleti bağımsızlıkçı 
solun militanlarını gözaltına almaya 
ve tutuklamaya devam ediyor, bu ba-
rış sürecindeki sorumluluklarını ye-
rine getirmiyor.

Kadın mücadelesi bakımından 
-ki gerek bizim örgütümüz, gerekse 
de çok sayıda toplumsal hareket bu-
nu vazgeçilmez görüyor- sistemin 
değişik düzeylerinde var olan erkek 
egemenliğini ve teşhir etmeye devam 
ediyoruz, kendimizin dahi günlük ya-
şamda ve kendi toplumsal ilişkileri-
mizde yeniden ürettiğimiz inceltilmiş 
erkekliğe özel vurgu yapıyoruz. Bu 
alanda tartışmalar yavaş yavaş ilerle-
yerek hala sürüyor.

15 Mayıs hareketi içerisinde en 
fazla hangi güçlerin siyasal etkisi 
var?

15 Mayıs Hareketinin diyebiliriz 
ki 2 temel başrol oyuncusu var. Bir 
yanda hiçbir zaman toplumsal hare-
ketlere katılmamış ve pek politikayla 
ilgilenmemiş gençler ve başkaca in-
sanlar. Diğer yanda 15 Mayıs önce-
sinde de şu veya bu kolektifte, ya da 

bir siyasi partide yer alanlar. Birinci-
ler başlangıçta çok net sorunlara isyan 
ettiler, emeğin güvencesizliği, işsizlik 
ya da siyasi çürüme gibi. Ve talepleri, 
programları kısa vadeliydi. İkinciler-
se tüm bunların sorumlusunun siya-
si ve ekonomik sistem olduğunu her 
zaman açıkça biliyorlardı ve dolaysız 
olarak kapitalizme saldıran daha uzun 
vadeli programlarla bu mesajı iletme-
ye çalışıyorlardı. 

Sonuçta bu iki kesimin bir arada 
var olması ve sürdürdükleri tartış-
malar sonucunda, örgütsüz gençlerin 
başlangıçta sahip olduğundan çok 
daha radikal programlar konsensüsle 
benimsendi. Görünürde daha apoli-
tik olan bu kesimler açıkça devrimci 
nitelikte, mevcut ekonomik düzene 
karşı, erkek egemenliğine karşı ve 
enternasyonalist nitelikte bir harekete 
denk düşen programları mükemmel 
biçimde anladılar.

Juventud Sin Futuro (Geleceksiz 
Gençlik) gibi örgütlenmeleri tanıyor 
musunuz? Onlarla bağlarınız var mı?

Juventud Sin Futuro ya da Democ-
racia Real Ya (Gerçek Demokrasi, 
Şimdi!) gibi topluluklar kelimenin 
tam anlamıyla örgüt değiller. Başlan-
gıçta ilk gösterileri tetikleyenler on-
lardı, basitçe, internetteki sosyal ağlar 
üzerinden böyle bir çağrı yapmaya 
karar vermiş kişilerdi, bu kolektifler 
şimdi yoklar çünkü 15 Mayıs hare-
ketinin ortaya çıkışı onların istediği 
şeydi ve şimdi onun parçası oldular.

Bu gençlik mücadeleleri ile İs-
panyol devletindeki ulusal kurtuluş 
mücadeleleri arasındaki bağ nedir? 
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dair çok az umutlarının oluşu gibi. 
Çok sayıda farklılığa rağmen bu un-
surlar hepimiz için ortak ve Kuzey 
Afrika isyanlarının yankısı tabii ki 
burada hareketi başlatan gençleri çok 
esinlendirdi.

Tunus ve Mısır’da yaşananları 
nasıl niteliyorsunuz?

Tunus ve Mısır’da bir siyasal de-
ğişim yaşansa da, sistemin özüne do-
kunulmadı. Bu isyanlar halkın nasıl 
bir güce sahip olduğunu göstermeleri 
bakımından çok önemliydi ama bizce 
henüz süreç tamamlanmadı, en azın-
dan bu ülkelerin devrimci kesimleri 
için. Bu bir devrim için en iyi fırsat 
olabilir ve bu yüzden halk içinde, Ba-
tı devletlerinin müdahalesi olmayan 
gerçek bir toplumsal ve siyasal deği-
şim sağlanana dek isyanı sürdürmele-
ri için tepkiyi geliştirmek üzere faali-
yeti sürdürmek gerekiyor.

Akdeniz etrafında süregiden bu 
mücadeleler arasında daha sıkı bir 
ilişki kurmak için devrimci güçler 
neler yapmalı?

Şüphesiz, birçok ortak noktamız 
var ve Akdeniz’in her tarafında bir-
çok sorunumuz aynı. Genç işsizler 
ya da yozlaşmış siyasal iktidarlar 
gibi. Ancak iletişimimiz istediğimiz 
düzeyde değil. İspanyol devletinde, 
Afrika’nın kuzeyinden gelen birçok 
göçmenle bir arada yaşamamıza rağ-
men onlarla bizim aramızdaki mesafe 
bazen tahmin ettiğimizden de büyük, 
tabii ki bu göç olgusu aslında Katalan 
Ülkelerindeki göçmen grupları üze-
rinden iletişimimizi artırma yoluyla 
yararlanabileceğimiz en önemli fır-
satlardan biri. Belki internet yoluyla 
sürekli bilgi değişimi ve mali olanak-
lar elverdiği ölçüde karşılıklı ziyaret-
ler Akdeniz ülkeleri güçleri arasında-
ki karşılıklı tanımayı artırabilir. 
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Darbecilerin yargılanması talebi deyince akla ge-
len önemli örnek Arjantin deneyimi oluyor. Arjantin’de 
askeri faşist diktatörlüğe karşı gelişen, Plaza de Mayo 
Anneleri’nde simgeselleşen ve özellikle son yıllarda faşist 
diktatörlüğün belli başlı generalleri başta gelmek üzere 
çok sayıda işkenceci cuntacıyı sanık sandalyesine oturtan 
hareket, birçok boyutuyla Türkiye ve Kuzey Kürdistan’da 
da örnek alındı.  

Bu deneyimin geçmişi ve bugünüyle incelenmesi, 
coğrafyamızda da 12 Eylül faşist darbecilerini sanık san-
dalyesine oturtulması mücadelesine ışık tutacaktır. Tıpkı 
Plaza de Mayo Annelerinin, gözaltında kayıplara karşı 
mücadelenin yolunu aydınlattığı gibi.

Latin Amerika’da Halkların Yükselen 
Mücadelesi ve ABD Emperyalizmi
60’lı yılların sonu ve 70’ler, Arjantin’de ve birçok 

Latin Amerika ülkesinde derin dönüşümlerin yaşandı-

ARJANTİN: FAŞİST 
CUNTACILARA KARŞI 
MÜCADELEDE BİR ÖRNEK
Ayçe Baran
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da kendi soluyla bağlarını kopararak 
hızla daha da gericileşiyordu. 1973’te 
sol Peronistleri hedef alan Ezeiza kat-
liamı bu anlamda bir dönüm noktası 
olmuştu. Peron ve ekibinin, 40’lı yıl-
larda olduğu gibi işçi ve emekçileri 
büyük tavizler ve iyileştirmelerle yö-
netmesinin maddi koşulları artık yok-
tu. Hükümetteki Isabel Peron, halk 
tarafından sevilmiyordu. Hükümeti 
döneminde bir kontrgerilla örgüt-
lenmesi oluşturarak devlet terörünü 
yaygınca devreye sokmasına rağmen 
yükselen devrimci gelişimle başa çı-
kamamış, diğer taraftan işbirlikçi bur-
juvazinin değişik klikleri arasındaki 
çatışmalar da şiddetlenmiş ve hükü-
metin krizini derinleştirmişti. Arjan-
tin egemen sınıfları, büyüyen halk 
hareketinin ve devrimci mücadelenin 
kuşatması altındaydı.

Bu çerçevede Arjantin burjuvazi-
sinin en gerici unsurları, Sovyet yan-
lısı   kesimin hegemonyası altında, 
24 Mart 1976’da askeri faşist darbe 
yoluyla kıtada yaşanan en kanlı faşist 
cunta süreçlerinden birini başlattılar. 
Sovyetler Birliğiyle iktisadi-siyasi 
ilişkiler yürüten kimi generallerin he-
gemonyasındaydı. 

Cunta Yılları
Arjantin’de 24 Mart 1976’da Isa-

bel Peron hükümetini deviren askeri 
faşist darbe ile başlayan cunta iktida-
rının resmi adı “Ulusal Yeniden Ör-
gütlenme Süreci” idi. Bu sürecin ilk 
cuntası general Videla’nın şefliğinde 
General Orlando Ramon Agosti ve 
Amiral Emilio Massera’dan oluşu-

yordu (1976-1981). Bunu faşist gene-
raller Viola, Galtieri ve Bignone’nin 
yönetimindeki üç farklı cunta hükü-
meti izledi. 

1976 darbesiyle birlikte mevcut 
anayasanın üzerinde hükme sahip ve 
anayasal nitelikte dört temel belge yü-
rürlüğe girdi, böylece anayasa fiilen 
askıya alındı. Bu dört belge, “Yeni-
den Örgütlenme Süreci”nin amaçları, 
programı, iç tüzüğü ve cunta başta ol-
mak üzere yasama, yürütme ve yargı 
organlarının kurumsal işleyişini dü-
zenliyordu. 

Tüm siyasi partilere ve sendikala-
ra müdahale edildi. Tüm kilit nokta-
lara askerler atandı. Eski hükümetin 
kadrolarının önemli bir bölümü (4 bi-
ni aşkın kişi) yolsuzluk suçlamasıyla 
tutuklanarak tasfiye edildi. Cuntanın 
ilk işlerinden biri Peronizm dönemin-
de işçi sınıfı ve emekçilerin kazandı-
ğı her türlü hakkı gasp etmek oldu. 
Binlerce kitap yakıldı. Gabriel Gar-
cia Marquez ve Neruda’nın kitapla-
rından, çocuklara sevgi ve paylaşımı 
aşılayan masal kitaplarına kadar çok 
sayıda kitap yok edildi.

Cunta yönetimleri faşist devlet 
terörünü devreye sokarak büyük bir 
vahşet uyguladı. 1976-1983 yılları ara-
sında 4 ayrı cuntanın birbirini izlediği 
kesintisiz askeri faşist diktatörlük dö-
neminde 30 bin devrimci ve muhalif 
kaybedildi. 10 bin devrimci ve muha-
lif katledildi. 500 bin kişi de sürgüne 
gitti. Katledilen ve kaybedilenlerin 
ana gövdesini PRT-ERP ve Monto-
neros gibi silahlı devrimci örgütlerin 
kadro ve sempatizanları oluştursa da, 

ğı yıllardı. Kapitalizmin gelişimine 
paralel olarak kent ve kır nüfusunda 
ciddi altüst oluşlar, sınıfsal bileşimin 
hızlı değişimi, bu dönüşümün nesnel 
zeminiydi. 

ABD’nin yeni sömürgesi duru-
mundaki bu ülkelerde antiemperya-
list mücadeleler burjuva iktidarları 
hedef alan toplumsal mücadelelerle 
birleşiyor, gerek sol reformist güç-
ler, gerekse silahlı devrimci alterna-
tifler hızlı bir yükseliş gösteriyordu. 
Birçok ülkede Allende gibi halkçı, 
antiemperyalist reformist güçler hü-
kümet olmuştu. Silahlı kent gerillası 
tipindeki örgütlerin militanları her 
bir ülkede on binlerle sayılacak hale 
gelmişti. Kıta çapındaki bu gelişme, 
Latin Amerika’da başlıca egemen 
emperyalist güç olan ABD bakımın-
dan da ciddi kaygılar yaratıyordu. 
Emperyalist kapitalist dünya siste-
minde de Soğuk Savaş kapsamında 
oluşturulan dengelerin ciddi bir tı-
kanma içinde olduğu, emperyalist 
burjuvazinin neoliberal politikalarla 
bu tıkanmayı aşmaya çalıştığı bir 
dönemdi. Toplumsal mücadelelerin 
ve özellikle de silahlı devrimci seçe-
neklerin böylesi toplumsal dayanak 
sahibi olduğu koşullar altında Latin 
Amerika ülkelerinde ekonomik ve 
toplumsal sürecin bu dünya koşulla-
rına uygun örgütlenmesi imkansızdı. 
Tersinden bu tıkanma sürecinin işçi 
sınıfı ve emekçilerin mevcut sosyal, 
siyasal ve ekonomik kazanımlarının 
gasp edileceği sermayeye sınırsız 
özgürlük politikalarıyla aşılabileceği 
gerçeği, büyüyen halk hareketlerini 

de tavizlerle yatıştırma olanaklarını 
ortadan kaldırıyordu.

Emperyalist kapitalist dünya sis-
teminin ve kıtada devrim-karşıdev-
rim arasındaki ilişkilerin bu tablosu 
çerçevesinde Latin Amerika’da ardı 
ardına askeri faşist darbeler patlak 
verdi. 1973’te Şili’deki Pinochet dar-
besini diğer ülkeler izledi. Faşist as-
keri darbelerle iktidara gelen cunta 
hükümetleri, “terörizme karşı” savaşı 
kıta çapında ve ABD elebaşılığında 
(veya şefliğinde) ortaklaştıran Ope-
racion Condor (Akbaba Operasyonu) 
kapsamında istihbari ve askeri destek 
ve dayanışma içine de girdiler.

Arjantin’de de durum kıta genelin-
den farklı değildi. Geniş işçi ve emek-
çi kitleleri derin toplumsal dönüşüm-
ler için sokaklardaydı. Grevler ve 
direnişler birbirini izliyordu. Dahası, 
devrimci güçler bu mücadeleler için-
de kök salmış, işçi sınıfı ve emekçi 
kitlelerle derin bağlar geliştirmişti ve 
silahlı kent gerillası biçiminde örgüt-
lenerek sınıf mücadelesinin en ileri 
biçimlerini etkin biçimde büyüyen ve 
genişleyen halk hareketinin hizmetine 
sokuyorlardı. Yapılan en ufak ekono-
mik ve siyasi reformlar dahi devrimci 
mücadelenin gelişimine yarıyordu. 
Ayrıca özellikle PRT-ERP’nin benzer 
çizgideki örgütlerle içine girdiği Dev-
rimci Koordinasyon Cuntası (JCR) 
aracılığıyla kıtasal çapta koordinas-
yon arayışlarında devrimci mücadele 
ciddi bir stratejik mevzi kazanıyordu. 
Sol peronist gerilla kuvvetleri gitgide 
Peron çizgisinden uzaklaşırken, ge-
neral Peron’un temsil ettiği ana akım 
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cunta döneminin ilk yıllarında tama-
men ezilerek dağıtıldılar. 

Her şeyden önce, kıta çapında 
gelişen askeri faşist darbeler karşı-
sında devrimci güçlerin hazırlıkları, 
ABD güdümündeki cunta örgütlen-
melerini hep bir adım geriden izledi 
ve sonuçta yetersiz kaldı. Örneğin 
PRT-ERP’nin de içinde bulundu-
ğu, Şili, Uruguay ve Bolivyalı ben-
zer çizgiden devrimci örgütlerce 
oluşturulan Devrimci Koordinas-
yon Cuntası (JCR), aslında Akbaba 
Operasyonu’na öngörülü bir yanıttı, 
ama eyleme geçemeden ve kendisi-
ni gerçek anlamda örgütleyemeden, 
Şili’deki Pinochet darbesi, oluşumun 
başlatıcısı olan MIR’i ezdi ve dağıttı. 
PRT-ERP, silahlı savaşımı yükseltme 
ve önderliğini ülke dışında konum-
landırma kararı aldı, buna uygun 

çeşitli örgütsel düzenlemelere karar 
verdi, ancak bunları gerçekleştire-
meden, darbeden sadece 4 ay sonra 
PRT yönetimi, lideri Santucho da da-
hil, katledildi. Ülke içinde devrimci 
güçler arasında ittifak girişimleri sü-
rüyordu, belli bir koordinasyon oluş-
muştu, ancak tamamlanamamış ve 
darbenin gelişimi karşısında hepten 
sona ermişti. Buna, bu örgütlerin Isa-
bel Peron döneminde kurulan kont-
rgerilla örgütlenmesi Arjantin An-
tikomünist İtifakı’nın (AAA-Triple 
A adıyla bilinir) ağır darbeleriyle 
cunta öncesinde de zayıflatıldığını 
eklemek gerek. Arjantin’de cunta-
cıların stratejisi zindanlarda teslim 
almaya değil kaybetme yoluyla fizi-
ken yok etmeye dayalı olduğundan, 
zindanlarda da örgütlü bir direniş ya 
gelişmedi, ya da sesini dışarıya du-
yuramadı (Arjantin’de işkence mer-
kezlerine ve zindanlara girenlerin 
ana gövdesi, asla dışarıya çıkmadı. 
Örneğin Campo de Mayo’ya giren 
yaklaşık 4000 devrimci ve muhalif-
ten sadece 50’si sağ çıkabilmişti.)

***
PRT-ERP’nin askeri faşist darbe 

karşısında yaptığı ilk açıklama, “Ar-
jantinliler, silah başına!” başlığını 
taşıyordu. Daha önceki askeri darbe 
deneyimlerinden yola çıkarak 1976 
darbesinin geçici bir süreç olduğunu 
ve darbecilerin kısa süre sonra se-
çimlere giderek çekileceğini savunan 
birçok sol çevrenin aksine PRT-ERP 
bunun kalıcı bir durum olduğunu, 
askeri diktatörlüğün bir devlet ya-
pılanması olarak kendini kurumsal-
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reformist sendikacılardan, darbeye 
“eleştirel destek” tutumu alan Komü-
nist Partiye dek tüm ilerici, antifaşist 
ve burjuva demokratik güçler bu dev-
let terörünün kurbanları oldu. 

Faşist general Jorge Rafael Vide-
la durumu “Arjantin’de barışı tesis 
etmek için ölmesi gereken herkes öle-
cektir” sözleriyle açıklıyordu. Ülkede 
insan hakları ihlalleri olduğuna dair 
uluslararası basında sesler yükselme-
ye başladığında ise, “insan da biziz, 
hak da biziz” açıklamasıyla ünlüydü 
General Videla.

Ülkede bugünkü resmi belgelere 
göre 364, demokratik örgütlenmele-
rin verilerine göre yaklaşık 600 gizli 
işkence merkezi kuruldu. Bunların 
en belli başlıları Campo de Mayo, 
ESMA (donanma okulu) ve La Perla 
idi. Her birinde binlerce kişi kaybe-
dilmişti. Kaybedilenlerin önemli bir 
bölümü, aylar ve kimi durumlarda 
yıllar süren işkenceli sorgulardan 
sonra uçaklarla 15-20 kişilik gruplar 
halinde okyanusa atılmıştı. Uyutula-
rak denize atılmalarının Hıristiyan 
dinince en iyi yöntem olduğunu va-
az eden ise Katolik Kilisesi’nin biz-
zat kendisiydi. Askeri helikopterler 
yıllar boyunca sürekli okyanus kı-
yılarında alçak uçuşlarla cesetlerin 
kıyıya vurup vurmadığını kontrol 
ettiler. Hamile kadınlar işkence mer-
kezlerinde doğum yaptıktan sonra 
kendileri okyanusa atılırken, çocuk-
ları çalınarak zengin ailelere ve as-
kerlere evlatlık verildi. Kaybedilen-
lerin %40’u kadın, bunların %10’u 
hamileydi.

Faşist Diktatörlüğe  
Karşı Mücadelede  
Devrimci Güçlerin Rolü  
ve Silahlı Direniş
Faşist diktatörlük karşısında dev-

rimci güçler Arjantin halkına silahlı 
mücadele çağrısı yaparak devrimci sa-
vaşımı yükseltmek istediler. Bu temel-
de gerek gerilla güçlerinin silahlı ey-
lemleriyle, gerekse faşist diktatörlüğe 
karşı halk örgütlülüğün düzeyini, kitle 
mücadelesinin gücünü ve devrimci ve 
antifaşist güçler arasındaki eylem bir-
liğini yükseltme çabalarıyla darbeyi 
ayakta karşıladılar. Önderleri başta ol-
mak üzere sayısız kadro ve militanla-
rını kahramanca direnişlerde şehit ver-
diler. Bu süreçte Arjantin’de başlıca iki 
silahlı devrimci örgüt vardı. Biri, Dev-
rimci İşçi Partisi ve onun gerilla gücü 
Devrimci Halk Ordusu (PRT-ERP), di-
ğeri de sol peronist Montoneros örgütü 
idi. Her biri sendikalardan öğrenci ör-
gütlenmelerine dek kitle hareketi için-
de yaygın bir örgütlülüğe ve binlerce 
kişilik gerilla gücüne sahipti.

Devrimci örgütlerin faşist darbe 
karşısındaki kararlı ve iradi duruşları, 
öngördükleri düzeyde bir mücadeley-
le diktatörlüğü püskürtmeye yetmedi. 
Faşist diktatörlük karşısında dövüşe-
rek aldıkları yenilgi, Santucho gibi 
devrimci önderlerin kuşatmalarda 
direnerek şehit düşüşü, gerek cunta 
karşısında gelişen halk direnişine, ge-
rekse sonraki kuşakların mücadelesi-
ne güç ve soluk verdi. Ancak askeri 
diktatörlüğün kıyıcılığı ve vahşeti, 
karşıdevrimin örgütlülük ve hazırlık 
düzeyi karşısında tutunamadılar ve 
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polisiye hedeflere yönelik irili ufaklı 
sayısız bombalama gerçekleştirildi. 
Aralık 1976’da Savunma Bakanlı-
ğı bombalandı, 14 kişi öldü. Nisan 
1977’de Hava Kuvvetleri ofisi bom-
balandı. 1978’de Dünya Kupası basın 
merkezine konulan bombanın imha 
edilmesi sırasında çok sayıda polis öl-
dü. Aynı yıl Haziran ayı boyunca çok 
sayıda polis hedefine dönük roketatar 
saldırıları gerçekleştirildi. 

Montoneros örgütünün Ulusal Yö-
netim üyeleri ve belli başlı önder kad-
roları 1976 yılının ortalarından baş-
layarak sonlarına doğru Meksika’ya, 
oradan da 1978 yılı Ocak ayında 
Küba’ya geçerek buradan yönetimi 
sürdürmeye çalıştılar. 1979 yılında 
müfrezeler halinde eğitilmiş Mon-
toneros grupları (bir kısmı dikta-
törlük yıllarında Lübnan’da askeri 
eğitim görmüştü) Brezilya hattından 
Arjantin’e geçti. 1979-1980 yılların-
da 100’den fazla Montoneros geril-
lası ülkeye yasadışı giriş yaparak si-
lahlı mücadeleyi yükseltmeye çalıştı 
ancak tamamına yakını katledildi, 
kaybedildi ya da işkencede çözüldü. 
Montoneros’un dışarıdan giriş yapan 
savaşçılarına yönelik saldırılar Akba-
ba Operasyonu çerçevesinde Uruguay 
polisi ile işbirliği halinde yürütüldü. 
Bu da gerillanın eylem gücünü sınır-
ladı. 1980’den itibaren Montoneros 
liderliği Küba’dan Avrupa’ya geçti. 
Dışarıdan giriş yapan grupların da 
fiziki tasfiyeye uğraması ve gide-
rek kitle bağlarının da daralmasıyla 
Montoneros’un silahlı eylemleri de 
son buldu.

Faşist Diktatörlüğe Karşı 
Direnişin Omurgası: İşçi 
Sınıfı - Grevler, Direnişler 
ve Devrimci Hareket
İşçi sınıfı askeri faşist darbeye 

grev ve direnişlerle yanıtladı cevap 
verdi. onu işçi sınıfı 

Gerek Montoneros, gerek PRT-
ERP işçi sınıfını aynı sözcüklerle 
tanımlamışlardı: “diktatörlüğe karşı 
mücadelenin omurgası”. Sol peronist 
Montoneros’a dahi bu yorumu yaptı-
ran kuşkusuz işçi sınıfının geçmişten 
gelen mücadele deneyleriyle askeri 
faşist diktatörlük karşısında en diri 
ve mücadeleci duruşu sergileyen top-
lumsal güç olmasıydı. 

Faşist cunta ülkenin en büyük iş-
çi konfederasyonu CGT (Genel İşçi 
Konfederasyonu) dahil 62 sendikal 
örgütlenmeyi yasaklamış, yüzlerce-
sine müdahalede bulunmuştu. Cunta 
sürecinde binlerce sendikacı ve işçi 
önderi kaçırıldı ve katledildi ve geri 
kalanların çoğunluğu sürekli baskı ve 
takip altında tutuldu.

Faşist cuntanın ekonomi bakanı 
Martinez de Hoz yönetiminde “Eko-
nomik-Sosyal Yeniden Örgütlenme” 
adıyla uygulanan politikalara göre 
sendikalara politik faaliyet yasak-
landı. Sosyal güvenlik, banka vb 
sektörlerde sendika hakkı tamamen 
yasaklandı. 21400 sayılı Endüstriyel 
Güvenlik Yasası ile grev hakkı lağve-
dildi, katılanlara 6 yıl, örgütleyenlere 
10 yıl hapis cezası getirildi. Lokavt 
yasası düzenlendi ve işyerlerine ge-
rekçesiz lokavt hakkı tanındı. Daha 
önce İş Sözleşmesi Kanunu’nunca 

laştırma niyetinde olduğunu ve ta 
ki diktatörlük halk mücadelesince 
yenilgiye uğratılana ve devrimci bir 
hükümet iktidarı alana dek partinin 
ve halk kitlelerinin içinde mücade-
le edeceği koşulların bu yeni devlet 
yapılanması olduğunu belirtiyordu. 
PRT-ERP, askeri örgütlenme düzeyi 
ve eylem gücünün yükseltilmesi, işçi 
sınıfının omurgasını oluşturacağı bu 
direniş sürecinde fabrikalarda “di-
reniş komitelerinin” oluşturulması, 
halkın özsavunma örgütlerinin ve 
güçlerinin geliştirilmesi, diğer antifa-
şist örgütlenmelerle birlikte “Dikta-
törlüğe Karşı Demokratik Yurtsever 
Cephe” oluşturulması gibi perspek-
tifler geliştirdi. İlk birkaç ay boyun-
ca yeni siyasi koşulları kavrayışına 
uygun olarak polise, askeri hedeflere 
ve Renault, Ford Motors, Loreal gibi 
tekellerin bürolarına yönelik çok sa-
yıda bombalama eylemleri gerçekleş-
tirdi. Ayrıca 3 Haziran’da yapılan bir 
toplantı ile Mario Roberto Santucho 
başta olmak üzere örgütün belli başlı 
önder kadrolarının yurtdışına çıka-
rılarak güvenliklerinin sağlanması 
kararını aldı. Bu karardan sadece iki 
hafta sonra, 19 Temmuz 1976’da bir 
ev baskınında Santucho, PRT önder-
liğinden yoldaşları ile birlikte katle-
dildi. Santucho’nun katledilmesinin 
ardından ERP bir süre eylemlerine 
devam etti. Şubat 1977’de cunta şefi 
faşist general Videla, Buenos Aires 
havaalanından uçakla kalkışa geçti-
ği esnada ERP gerillalarının bombalı 
saldırısına uğradı. Videla saldırıdan 
kılpayı sağ kurtuldu. 1976 ve 1977 

yılı boyunca hemen hemen her hafta 
birden fazla polis, asker ya da büyük 
kapitalist silahlı saldırıya uğruyordu. 
Bunlar ERP güçlerinin ya da sol pe-
ronist Montoneros’un gerçekleştirdi-
ği eylemlerdi. Ancak PRT önderliği-
nin katledilmesi, PRT-ERP güçlerinin 
diktatörlük karşıtı direnişin geliştiril-
mesine yönelik öngörülerini hayata 
geçirmeleri bakımından dönüm nok-
tası oldu. Örgütün aldığı bu ağır dar-
beden sonra sağ kalan iki önderden 
Mattini Avrupa’ya geçti. İtalya’da 
yapılan bir kongre ile ERP’nin dağı-
tılması kararı alarak silahlı mücade-
le hattını tasfiye etti. ERP komutanı 
Gorriaran Merlo ise bir diğer kadro 
grubuyla birlikte Nikaragua’ya geçe-
rek FSLN saflarında savaştı. 

Montoneros örgütü görece daha 
uzun süre silahlı eylemlerini sürdür-
dü. Faşist darbe patlak verdiğinde 
“Üçüncü Ulusal Askeri Kampanya” 
adını verdikleri silahlı eylem sürecini 
başlattılar. Temmuz 1976’da Arjantin 
Federal Polis müdürlüğüne gerçek-
leştirdikleri bombalı saldırıda 23 kişi 
öldü. Ağustos 1976’da o sırada dünya 
kupası hazırlıklarından sorumlu olan 
faşist general Omar Carlos Actis’i öl-
dürdüler. Eylül ayında bir polis oto-
büsünü havaya uçurdular, toplam 33 
ölü ve yaralı ile sonuçlandı. Diktatör 
Videla’ya, Ekim 1976’da bir bombalı 
suikast düzenlediler. Fiat, Mercedes 
Benz ve Chevrolet gibi faşist darbede 
payı olan tekellerin büroları da bom-
balı saldırılardan nasibini aldı. Ekim 
ve Kasım ayları boyunca polis şefle-
rine, tekellerin bürolarına, askeri ve 
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78-79’da işçi grevleri merkezi 

eylem çapına ulaşmaya başladığında 
burada peronizmin, sendikal refor-
mizmin görece diri antifaşist kesimle-
ri artık belirleyici idi. 

İşçi grev ve direnişleri bu çerçevede 
merkezinde ücret zammı ve grev hak-
kı duran tekil, parçalı, kendiliğinden 
direnişlerden merkezi örgütlenmelere, 
genel grev hattına doğru ilerledi. Bu 
süreçte 25’ler Komisyonu, Emek ve 
İşyeri Komisyonu, 20’ler Komisyonu 
gibi çok sayıda sendikal çekirdek oluş-
tu. Bunların ezici çoğunluğu Peronist 
hareketin çeşitli bölüklerini kapsıyor-
du. Bu sendikal çekirdekler oluşurken 
sendikal hareket içinde iki ana çizgi 
belirginleşiyordu. Biri, diktatörlüğe 
karşı mücadele hattının geliştirilmesi-
ni savunan, diğeri de “diyalogcu ka-
nat” olarak bilinen bu iki çizgi giderek 
kendi içlerinde ayrı ayrı merkezileşti. 
Birinci çizgi 25’ler Komisyonu’nda 
(daha sonra 1980 yılında yasak olan 
CGT’yi CGT-Brasil adıyla yeniden 
açacaklardı), ikinci çizgi de Genel İş-
çi Komisyonu’nda (CNT – daha sonra 
CGT’yi CGT-Azopardo ismiyle yeni-
den açacaklardı) ifade buluyordu. 

Bunların yanı sıra Montoneros ör-
gütü Ağustos 1976’da CGTR (Dev-
rimci Genel İşçi Konfederasyonu) 
adıyla bir sendikal merkez örgüt-
lemeye çalışmış ancak güçlü kitle 
bağları oluşturamayan bu merkez 
Montoneros’un seyrine bağlı olarak 
dağılmıştı. 

Faşist diktatörlüğe karşı gelişen iş-
çi mücadelelerinin ezici çoğunluğuna 
25’ler Komisyonu önderlik etti. 

Sessizliği Yırtan Çığlık: 
Plaza de Mayo Anneleri 
İşçi direnişleri esasen diktatörlü-

ğün emek düşmanı politikalarına karşı 
bir öz savunma biçiminde gelişirken, 
Arjantin’de faşist cuntanın kirli savaş 
suçlarına karşı kitlelerin dolaysız  he-
sap sorma mücadelesinin ilk mevzisi, 
direnişleriyle Cumartesi Anneleri da-
hil dünyanın bir çok ülkesinde gelişen 
mücadelelere örnek olmuş olan Plaza 
de Mayo Annelerince açıldı.

Faşist terör giderek azgınlaşıyor, 
binlerce devrimci, sendikacı, işçi ön-
deri kaybetme terörüne maruz kalı-
yordu. Cuntanın faşist terörü esasen 
gözaltında kaybetme saldırısı teme-
linde gelişiyordu. 

Çocuklarına ulaşmak için çalma-
dık kapı bırakmayan ve adlarını, ses-
lerini duyurmak için her perşembe 
eylem yaptıkları Plaza de Mayo’dan 
(Mayıs Meydanı) alan Anneler, ilk 
eylemlerini, Peronist Gençlik (sol pe-
ronizmin gençlik kanadı, son yıllarda 
giderek Montoneros’un etkisi altına 
girmişti) üyesi oğlu ve gelini kaybe-
dilen Azucina Villaflor de Vicenti’nin 
öncülüğünde 14 kadın olarak 30 Ni-
san 1977’de yaptılar. 

Annelerin mücadelesi doğrudan 
faşist cuntayı teşhir temelinde geli-
şiyor, çocuklarının sağ bulunması ve 
sorumluların yargılanması, hareketin 
temel taleplerini oluşturuyordu.

Elbette bu mücadele de bedelsiz 
olmadı. Üçüncü haftadan itibaren her 
hafta polis saldırısına uğradılar, yer-
lerde sürüklendiler, ancak bu mevzide 
ısrar ettiler. İmza topladılar. Dilek-

belirlenen tüm haklar ve tüm Toplu 
İş Sözleşmeleri iptal edildi. İşyeri te-
melinde sendikal örgütlenme yoluyla 
sendikal parçalanma teşvik edilirken, 
merkezi sendikal örgütlenme yasaklar 
ve baskılarla dağıtıldı. Öyle ki cunta 
şefleri 1983’te yönetimden çekilirken 
“1976’da 500 olan sendika sayısını 
bugün 1500’e çıkardık” sözleriyle 
övünüyorlardı. 

24 Mart darbesinin hemen ardın-
dan çeşitli fabrikalarda cılız da olsa 
grev ve direnişler başlamıştı. Bunla-
rın tamamı kanla ve ateşle ezilse de, 
çok sayıda sendikacı ve işçi önderi 
kaybetme teröründen nasibini alsa da 
işçi sınıfı direnişi büyütüyordu. Mü-
cadelelerin merkezinde askeri dik-
tatörlüğün %12’lik sefalet zammına 
karşı % 50 zam talebi, grev hakkını 
yasaklayan 21400 sayılı Endüstriyel 
Güvenlik Yasasına karşı lağvedilen 
Toplu Sözleşmelerin, sendikal hakla-
rın ve emek reformlarının yeniden ge-
çerli kılınması ve 8 saatlik işgünü ta-
lepleri duruyordu. 1976 – 1977 yılları 
boyunca Cordoba, Buenos Aires ve 
Rosario eyaletlerinde Luz y Fuerza, 
General Motors, Mercedes Benz, IKA 
Renault, Standart Oil, La Cantabri-
ca, Pegueot gibi önemli fabrikalarda 
grevler, iş yavaşlatma ve sabotaj ey-
lemleri özellikle otomotiv sektöründe 
parçalı, tekil ve kendiliğinden direniş-
ler biçiminde olmakla birlikte sıklıkla 
ortaya çıkıyordu.

Devrimci örgütler başlangıçta bu 
grev ve direnişlerde çeşitli düzeylerde 
rol oynadılar. İşçi grevlerinin tekelle-
rin bürolarına ve patronlara yönelik 

fabrika içi milis eylemleriyle, öğrenci 
eylemlerinin çeşitli fakültelerde ku-
rulu olan polis merkezlerine yönelik 
silahlı vuruşlarla belirgin bir eşgü-
düm içinde gitmesi, merkezilikten 
yoksun olsa da devrimci örgütlerin 
sürece belli bir müdahalesinin oldu-
ğunu gösteriyordu. Yine Mercedes 
Benz, General Motors, Luz y Fuerza 
gibi grevlerin yoğun olduğu fabrika-
ların yakın geçmişe dek Montoneros 
ve PRT-ERP’nin ciddi bir örgütlülüğe 
sahip olduğu işletmeler olduğu göze-
tilirse bu bağ daha da açık hale geli-
yordu. İki örgütlenme de o dönemde 
işçi grevlerinin kendiliğinden ve par-
çalı niteliğine dikkat çekiyor, bunların 
sarı sendikalizmin pençelerine düşme 
tehlikesine vurgu yapıyordu. Buna 
rağmen başlangıçta kitle direnişi ile 
devrimci hareket aynı kanaldan akı-
yordu. 

Öte yandan faşist terör dizginsizce 
ilerliyordu ve daha diktatörlüğün bi-
rinci yılında devrimci örgütlerin kad-
ro kaybı binlerce idi. Devrimci kadro 
ve militanların, taraftarların, sempati-
zanların fiziki olarak yok edilmesine 
paralel olarak devrimci güçlerin kitle 
mücadelesiyle bağları da koptu, ön-
derlik düzeyinde aldıkları darbeler-
le birleşen bu durum, onları gelişen 
grevleri merkezi düzeyde koordine 
etme, yönetme gücünden yoksun bı-
raktı. Böylece giderek artan biçimde, 
iki devrimci örgütün seyrekleşen ve 
güçten düşen silahlı eylemleri ile ta-
banı genişleyen, eylem gücü büyüyen 
işçi grevleri ve kitle mücadeleleri ayrı 
kanallardan akmaya başladı. 
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ti bu mücadeleyi güçten düşürmek 
için iki önemli adım attı. İlki, Aralık 
1978’de kayıp yakınlarının eylem-
lerini ve bir araya gelmelerini tama-
men yasaklamak oldu. Ama Anneler 
bu kez, kiliselerde toplanmak yasak-
lanamayacağı için, kiliselerde ayin 
görüntüsü altında toplanmaya başla-
dılar. İkinci adım ise, 1979 yılı ortala-
rında çıkarılan “Kaybolma Nedeniyle 
Ölüm Varsayımı” yasasıydı. Yasaya 
göre son beş yıl içinde kendilerinden 
haber alınamayanlar ölü sayılıyordu. 
Bu aynı zamanda kayıp ailelerine de 
bir rüşvet teklifiydi. Zira ölenlerin mi-
rasını ve varsa aylığını almaları müm-
kün hale geliyordu. Aileler (sadece 
Plaza de Mayo’ya çıkma cesareti gös-
terenler değil, daha kitlesel biçimde) 
bu rüşveti reddederek mücadelelerini 
sürdürdüler. 1980’e gelindiğinde artık 
Plaza de Mayo’da toplananların sayısı 
14 değil, 2000’di.

Faşist diktatörlüğe karşı mücade-
lenin bu üç önemli kanalı, talebi ve 
şiarı giderek aynı kanalda buluşuyor, 
kitlesel ve birleşik bir halk direnişi 
halini almaya başlıyordu. 

7 Kasım 1981’de, Emek Kilisesi 
olan San Cateyano kilisesine gelenek-
sel yürüyüş günü vesilesiyle CGT-
Brasil’in örgütlediği “İş, Barış, Ek-
mek” yürüyüşü bu bakımdan önemli 
bir köşetaşı oldu. 50 bin kişinin ka-
tıldığı bu yürüyüş, diktatörlüğe karşı 
gerçekleştirilen ilk açık kitle eylemi 
olmasının yanı sıra, işçi sınıfının te-
mel hak taleplerini ve Şili’ye yönelik 
saldırgan siyasetin son bulması talebi-
ni birleştiriyordu. Bundan iki ay son-

ra, Ocak 1982’de cunta genel merkezi 
önüne düzenlenen bir yürüyüşte ise 
Plaza de Mayo Anneleri ile işçiler ilk 
kez bir araya geldiler. 

La Multipartidaria:  
Burjuva Muhalefet  
Kendini Örgütlüyor
Arjantin burjuvazisinin iki kök-

lü siyasal geleneği olan radikaller ve 
peronistlerin değişik kesimleri ve ör-
gütlerinden oluşan burjuva muhalefet 
de bu gelişime paralel olarak kendini 
örgütlemeye ve yükselen toplumsal 
mücadelenin önderliğini almaya ha-
zırlanıyordu. Temmuz 1981’de radi-
kallerin çağrısıyla 5 burjuva parti bir 
araya gelerek, “Multipartidaria” (“çok 
partili platform” anlamına geliyor, 
metnin devamında Partiler Platformu 
olarak geçecektir) kuruldu. Amacını 
“cuntaya demokratik geçişi hızlan-
dırma yönünde baskı oluşturmak” 
olarak belirleyen Partiler Platformu, 
tüm toplumsal kesimlere yönelik bir 
“Ulusa Çağrı” yayınlayarak, “Ulusal 
Uzlaşma” çağrısı yaptı. Örgütlenme-
nin tepesinde “Kalıcı Siyasi Cunta” 
isimli yapılanma bulunuyordu. 

Siyasi Cunta, 1981 yılı sonlarında 
Partiler Platfromu’nun taleplerini 7 
madde ile formüle etti. Bu 7 madde 
şunları kapsıyordu: 1- Hukuk devleti-
ne geçiş, insan hakları ihlallerinin son 
bulması. 2 - Siyasi, sendikal yapılar 
ve öğrenci faaliyeti üzerindeki yasak 
ve baskıların son bulması. 3 - Seçim-
lere gitmek üzere somut planlama ya-
pılması. 4 - Acil ekonomik program. 
5 - Gerçek ücretlerin yeniden tesisi ve 

çeler yazdılar. Aynı yıl 10 Aralık’ta 
İnsan Hakları Günü vesilesiyle kayıp 
çocuklarının isimlerinden oluşan bir 
gazete ilanı yayınladılar. O gece ev-
ler basıldı. Azucena Villaflor gözal-
tına kaybedildi. Azucena’nın resmi, 
Plaza de Mayo Anneleri’nin elindeki 
kayıp resimlerine eklendi. Sonrasında 
birçok anne daha kaybedildi. Ancak 
Anneler eylemlerine son vermedik-
leri gibi çeşitlendirdiler. Kendilerini 
resmi kurumların kapısına zincirleye-
rek, gazete ilanları vererek seslerini 
duyurmaya devam ettiler. 

1978’de, Videla’nın cuntanın pro-
pagandası için kullanmaya niyetlen-
diği Dünya Kupası süresince Arjantin 
halkının eylemlerini, faşist cuntayı 
teşhir protestolarını engellemek için, 
içlerinde annelerin ve destek veren 
kimi avukatların da olduğu 400’den 
fazla insan, kaçırılıp, kaybedildi. Bu 
süreç aynı zamanda annelerin sesle-
rini dünyaya duyurmalarına vesile 
oldu. Anneler “Çocuklarımızdan, to-
runlarımızdan, babalarımızdan haber 
alamıyoruz” yazılı bir pankartla ka-
meralara görünmeyi başardılar. An-
nelerin çığlığı sessizliği yırtmış, Ar-
jantin’deki vahşeti dünyanın gözleri 
önüne sermiş, ülkede de kayıp terörü-
nün ve faşist saldırganlığın etkilediği 
herkese ses ve cesaret olmuştu.  

Faşist Cuntaya Karşı  
Mücadelenin Tabanı  
Genişliyor
1977 sonunda işçi sınıfı cephe-

sinden gelişen mücadelelerde önemli 
bir dönüm noktası yaşandı. İlk ulusal 

çapta grev olarak demiryolu grevi 
gerçekleştirildi. Ağır sanayi dalları 
başta olmak üzere çeşitli işletmeler-
de yerel grevler de giderek yaygın-
laştı. 27 Nisan 1979’da ise 25’ler 
Komisyonu’nun çağrısıyla faşist dik-
tatörlüğe karşı ilk genel grev patlak 
verdi. Kasım 1980’de CGT-Brasil 
adıyla CGT’yi yeniden kurarak sen-
dikal örgütlenmede önemli bir adım 
atan 25’ler Komisyonu, 22 Temmuz 
1981’de ikinci genel grevi örgütledi. 
Bu grevlerin her biri kaybetme ve iş-
kencelere mal olsa da grevler azalmak 
yerine yaygınlaştı.

1978 yılı sonlarından itibaren 
Arjantin halkının faşist diktatörlüğe 
karşı mücadele şiarlarına Şili ile ba-
rış talebi de eklendi. Cunta hükümeti, 
Şili ile Arjantin arasında yıllardır var 
olan toprak anlaşmazlıkları temelinde 
şovenist ve savaş yanlısı bir politika 
izliyordu. Bu politika, SSCB’nin Be-
agle Kanalı üzerinde ABD ile yürüttü-
ğü hegemonya savaşının da bir yansı-
masıydı. Daha sonra gerek gelişmekte 
olan halk hareketinin basıncı, gerekse 
1981 sonunda Viola’dan cuntayı dev-
ralan Galtieri’nin tam ABD yanlısı bir 
hatta girmesiyle Şili’ye yönelik sal-
dırgan politikalar sona erecekti.

Plaza de Mayo Annelerinin mer-
kezinde durduğu politik baskı ve yok 
etme saldırısına karşı mücadele de 
önemli kazanımlarla ilerliyordu. 1978 
sonuna gelindiğinde uluslararası alan-
da kayıplar ve işkence sorunu teşhir 
olmuş ve Plaza de Mayo Anneleri 
beyaz başörtüleriyle bu mücadelede 
sembolleşmişlerdi. Cunta hüküme-
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de  bu hükümete bırakılması yönünde 
tutum aldı. En azınlıkta kalan kesim 
ise, radikallerden Alfonsin’in önder-
liğinde, hem demokratik ve sosyal 
taleplerin hiçbir erteleme olmadan 
sürdürülmesini savunuyor, hem de 
Malvinas Savaşı’na topyekün karşı 
çıkıyordu. Sonuçta Partiler Platformu 
Malvinas sürecini destekledi ve kitle 
eylemlerinde askeri cuntaya açık des-
teğini ilan etti, ancak sivil demokratik 
hükümet talebini zayıf da olsa sürdür-
dü. Süreç, Alfonsin cephesinin güç-
lenmesi sonucunu doğurdu. 

22 Eylül 1982’de CGT-Brasil Pla-
za de Mayo Meydanı’na yönelik bir 
kitle gösterisini de kapsayan genel 
grev örgütledi. Grevin şiarı “İş, Barış, 
Ekmek” idi. Malvinas gazileri ve ya-
kınları da cunta karşıtı mücadelenin 
güçleri arasına katılmış, mücadelenin 
talepleri arasına savaş mağdurlarına 
tazminat ve sosyal güvence talebi ek-
lenmişti. 

16 Aralık 1982’de Anneler, 10 
bin kişilik Direniş Yürüyüşü’nü ger-
çekleştirdiler. Bir makine işçisinin 
katledilmesi üzerine gerçekleşen bu 
eylemde ilk kez değişik toplumsal 
kesimler bir arada yasadışı devlet ör-
gütlenmelerini açıkça teşhir ediyordu. 
Bu yürüyüşler daha sonra gelenek-
selleşerek cuntacıların yargılanması 
mücadelesinin önemli bir takvim-
sel gününe dönüşecekti. Öte yandan 
CGT’nin iki kanadı da giderek birbi-
rine yakınlaşıyor, sendikal hareketin 
“diyalogcu kanadı” CGT-Azopardo 
6 Aralık 1982’de genel grev örgütlü-
yordu. (1983 seçimlerinden sonra bu 

iki kanat birleşerek CGT’yi yeniden 
kuracaktı). Greve katılım %100 ola-
rak gerçekleşti. 

Savaş, Galtieri cuntasının da sonu-
nu getirdi ve yerine dördüncü cunta 
olan Bignoni cuntası geçti. Bignoni 
cuntasının esas görevi, son temizlik-
leri yapmak ve yerini parlamentoya 
bırakmak olacaktı. Bignoni cuntası, 
kaçırma, kaybetme ve işkencelerde 
hız kesmenin aksine, faşist devlet 
terörünü tırmandırarak seçimlere ha-
zırlanıyor, Partiler Platformu ile cun-
tacılara af kapsamında uzlaşma ara-
yışlarını sürdürüyordu. 

Büyüyen direniş de parlamen-
tonun açılması vaadi karşısında hız 
kesmemiş, aksine, yeni seçilecek hü-
kümet üzerinde büyük basınç oluştu-
racak şekilde eylemlerini artırmıştı.

Burjuva Demokrasisine 
Geçiş Süreci
1983’te, hem kendi içindeki çeliş-

kiler, hem de faşist diktatörlüğe kar-
şı mücadelenin iyice yıprattığı cunta 
yerini parlamentoya bıraktı. Bu geçiş 
aynı zamanda cuntacılar ile burjuva-
zinin iki temel siyasi kanadı olan Ra-
dikaller ve Peronistler arasında da sıkı 
bir pazarlık sonucu gerçekleşmişti.

Cuntanın çekilişinde, seçimler ve 
parlamentonun yeniden açılmasında 
etkisi olan temel faktörler şunlardı: 
birincisi, faşist diktatörlük güçten 
düşmüş ve artık faşist teröre rağ-
men gelişmekte olan direnişi bastı-
ramaz hale gelmişti. İkincisi, ülkede 
risk oluşturabilecek bütün örgütlü 
devrimci odaklar tümüyle ezilmiş 

toplu iş sözleşmelerinin yeniden yü-
rürlüğe konması. 6 - Eğitimde iyileş-
tirme. 7 - Devletin iletişim araçlarına 
serbest ulaşım. 

Böylece Siyasi Cunta, askeri fa-
şist diktatörlüğe karşı mücadelenin 
başlıca güçleri olan işçi sınıfının, 
öğrencilerin, aydınların/gazetecilerin 
ve Plaza de Mayo Anneleri ile insan 
hakları örgütlenmelerinin temel talep-
lerini program edinerek bu mücadele-
nin merkezi düzeyde ve kendine bağlı 
olarak askeri cuntaya karşı koordinas-
yonunu üstleniyordu. 

Bu süre boyunca toplumsal müca-
deleler içindeki etkisini merkezileşti-
ren ve yükselten Partiler Platformu, 
sendikalar, insan hakları örgütleri ve 
öğrenci örgütleri ile birlikte 30 Mart 
1982’de ülkenin tüm eyaletlerinde 
“askeri diktatörlük sonuna yaklaş-
tı” sloganıyla bir yürüyüş düzenledi. 
Plaza de Mayo’daki gösteride 100 bin 
kişi buluştu. Eylemde sendikal önder-
ler de dahil olmak üzere binlerce kişi 
gözaltına alındı. 

Malvinas Savaşı: Faşist 
Diktatörlük Ölümcül  
Bir Yara Alıyor
Aralık 1981’de faşist general Gal-

tieri bir saray darbesiyle Viola’nın 
yerini almıştı. Videla ve Viola cunta-
larının aksine Galtieri ABD’nin “ko-
şulsuz müttefiki” idi. Böylece cunta 
iktidarı üzerinde SSCB hegemonyası 
dönemi kapanmış, ABD hegemonya-
sı tamamlanmış ve hegemonya savaşı 
ABD’nin zaferiyle sonuçlanmış olu-
yordu.

Galtieri cuntası, ülkeyi sarsan 30 
Mart eyleminden sadece 3 gün sonra, 
gerek Arjantin burjuvazisinin yıllar-
dır gündeminde olan bir toprak soru-
nunu çözüme kavuşturmak, gerekse 
cuntaya soluk aldırmak hedefiyle 2 
Nisan 1982’de Malvinas (Falkland) 
Adaları’na asker çıkardı. Malvi-
nas adaları İngiltere’nin sömürgesi 
durumunda olan ve geçmişten beri 
Arjantin’in üzerinde hak iddia ettiği 
topraklardı. Malvinas Savaşı, ulusal-
cı duyguları ve antiemperyalist eği-
limleri faşist cuntaya yedeklemeyi de 
amaçlıyordu. Ancak bunun tam aksi-
ne, zaten toplumsal mücadelelerin 
epeyce yıprattığı cunta hükümetine 
ölümcül bir darbe indirdi. Başlangıçta 
burjuva milliyetçi bir patlama yara-
tan Malvinas Savaşı ve bu 74 günlük 
savaşta alınan ezici yenilgi, kitlelerin 
geri döndürülemez biçimde sokağın 
yolunu özgürleştirmesi ve askeri fa-
şist diktatörlüğün işbirlikçi niteliğinin 
teşhir olması gibi iki önemli sonuç 
doğurdu.

Malvinas Savaşı, Partiler Platfor-
mu içinde de sert tartışmalara sahne 
oldu ve savaş süresince 3 kanat oluş-
tu. Bunlardan birincisi, radikallerden 
Carlos Contin önderliğinde, demokra-
tik ve sosyal taleplerin askıya alınma-
sı ve askeri cuntanın Malvinas ham-
lesinin desteklenmesini savunuyordu. 
Radikallerden ve peronistlerden çe-
şitli liderlerin başı çektiği ikinci bir 
kanat, Malvinas hamlesinin destek-
lenmesi ancak acilen ve kalıcı olarak 
sivil demokratik bir hükümet kurula-
rak Malvinas sorununun çözümünün 
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Italo Luder’in seçim kampanyası 

ise genel formüllerin ötesine geçeme-
miş, dahası son cuntanın yargılanma-
masını güvence altına alan yasal dü-
zenlemeler karşısında hayırhah tutum 
almış olması nedeniyle de Alfonsin 
karşısında epeyce güç kaybetmişti. 
Sonuçta Alfonsin % 51.7 oy oranı ve 
açık farkla seçimleri kazandı. 

Alfonsin hükümetinin kuruluşu, 
Arjantin burjuvazisinin yeni bir “top-
lumsal uzlaşma” hamlesiydi. Askeri 
diktatörlüğün devrilmesinde çok temel 
bir rol oynayan kitle mücadelesinin ta-
lepleri dikkate alınmaksızın Alfonsin 
hükümetinin yaşaması ve cuntacıla-
rın yolunu açtığı ekonomik ve siyasal 
dönüşümleri gerçekleştirmesi ola-
naksızdı. Kendisini hükümete taşıyan 
seçim hamlesinin merkezinde cunta 
yargılamaları duruyordu. Bu neden-
le Alfonsin’in hükümeti devraldıktan 
üç gün sonra geçirdiği ilk yasa, cunta 
döneminin sorumlularının yargılanma-
sına ilişkin 158 Sayılı kararnameydi. 
Bu kapsamda ilk üç cuntanın sorum-
luları olan faşist generaller yargılan-
dı. 4. Cunta, yani Bignoni cuntası bu 
yargılamaların dışında kaldı. Çünkü 
Bignone cuntasının gitmeden önceki 
son icraatı, 4. Cuntayı kapsayan bir 
“Kendini Af Yasası” çıkarmak ve faşist 
diktatörlük döneminin suçlarıyla ilgili 
tüm belgeleri imha etmek olmuştu. 

Cunta Yargılamaları adıyla bili-
nen yargılamalar öncesinde meclise 
bağlı bir “Ulusal Gözaltında Kayıplar 
Komisyonu” (CONADEP) kuruldu. 
Komisyonun 50 bin sayfalık “Nunca 
Mas” (Bir Daha Asla) isimli raporunu 

teslim etmesinin ardından yargılama-
lar başladı. 

Yargılamalar, gerçeğin ancak bir 
bölümü yansıtabilen raporun işaret 
ettiği suçlamaların da çok az bir bö-
lümünü kapsadı. Esas olarak ilk 3 
cuntanın bileşenleri ve belli başlı so-
rumluları olan Jorge Rafael Videla, 
Emilio Eduardo Massera, Roberto 
Eduardo Viola, Armando Lambrusc-
hini, Raúl Agosti, Rubén Graffigna, 
Leopoldo Galtieri, Jorge Anaya ve 
Basilio Lami Dozo gibi generaller 
yargılandı. 9 Aralık 1985’te Videla ile 
Massera ömür boyu hapse mahkum 
olurken, diğerleri  17 ile 25 yıl arası 
hapis cezaları aldılar. Cezalandırma-
lar darbecilik nedeniyle değil, darbe 
sonrasında işlenen tek tek suçlar ne-
deniyleydi. Örneğin General Videla 
66 cinayet, 93 işkence ve 300 adam 
kaçırma vakası ile suçlandı. 

Dokunulmazlık Yasaları
Cunta yargılamalarının üzerinden 

çok geçmeden, elde edilen kazanım-
lar ordu güçlerinin kesintisiz baskısı 
altında bir bir geri alınmaya başlandı. 

Alfonsin 24 Aralık 1986’da Punto 
Final (Son Nokta) Yasası’nı çıkardı. 
Buna göre askeri diktatörlük döne-
minde işlenen suçlardan sorumlu tu-
tulan kişilerin yargılanması ve takibi 
tamamen son bulacak, yani cunta dö-
neminin sorgulanmasına “son nokta” 
konacaktı. Bu, çift taraflı bir yasaydı 
ve aynı dönemde “terör suçu” işledi-
ği iddia edilen devrimci örgütlerin ve 
ilerici ve antifaşist güçlerin bileşenle-
ri de artık yargılanamayacaktı.

ve dağıtılmış, bu anlamıyla cunta 
kısa vadeli görevini tamamlamıştı. 
Üçüncüsü, uluslararası konjonktür 
ve özellikle de ABD’nin Latin Ame-
rika için yeni konsepti olan Project 
Democracy’ye (Demokrasi Projesi) 
de tamamen uygun bir adımdı.  Dör-
düncüsü, Arjantin burjuvazisi dev-
rimci ve ilerici hareketin ezildiği ve 
neoliberal politikaların tüm hızıyla 
devreye sokulacağı bu dönemde koz-
larını serbestçe paylaşmak istiyordu. 
Bu istek nedeniyle cunta iç çelişkiler 
bakımından da epey yıpranmış, saray 
darbeleri birbirini izlemiş ve uzlaşa-
maz hale gelmişti.

1983 seçimleri Radikal Parti’den 
Alfonsin’i hükümete getirdi.

Böylece askeri faşist diktatörlük-
ten burjuva demokrasisine geçiş süre-
ci açıldı. Askeri faşist darbenin anaya-
sayı askıya alarak yürürlüğe koyduğu 
anayasal nitelikteki 4 temel belge ip-
tal edilerek Arjantin Anayasası darbe 
öncesi haliyle tekrardan yürürlüğe 
kondu. Askeri cunta döneminin tüm 
kadroları temel yönetim mekanizma-
larından çekildi. Cunta döneminde as-
kıya alınan kurumsal işleyiş yeniden 
oluşturuldu.

Bu geçiş süreci, cuntacılara karşı 
mücadelede yeni bir dönemin baş-
langıcıydı: Cuntacıların yargılanma-
sı, faşist terörün tüm sorumlularının 
yargılanarak mahkum edilmesi. Ka-
yıpların akıbetinin açığa çıkarılması. 
Bu talepler artık mücadelenin merke-
zinde duracaktı. Özetle, “Dokunul-
mazlığa (Impunidad) Karşı Mücade-
le” dönemi başlıyordu. Zira ilk andan 

itibaren cuntacıların olabildiğince az 
zararla kurtarılması hedefleniyordu.

“Cunta Yargılamaları”
30 Ekim 1983 seçimlerinde yarı-

şan başlıca iki aday vardı: Radikaller-
den Sivil Radikal Birlik (UCR) ada-
yı Raul Alfonsin ve peronist Adalet 
ve Kurtuluş Cephesi’nin (FREJULI) 
adayı Italo Luder. 

Alfonsin, 1975’te Isabel Peron 
hükümeti döneminde Arjantin An-
tikomünist İttifakı (Triple A) isimli 
kontrgerilla örgütlenmesinin işkence 
ve katliamlarına yönelik oluşturulan 
ve ülkenin hak ihlallerini sistematik 
biçimde ele alan ilk insan hakları ör-
gütlenmesi olan Kalıcı İnsan Hakları 
Meclisi’nin (APDH) kurucuları ara-
sındaydı. 1976 darbesi sonrasında bas-
kı altındaki muhaliflere, sendikacılara, 
kayıp ve tutsak yakınlarına ücretsiz 
avukatlık yaptı. Yine 1976’da o yılla-
rın sayılı muhalif siyasi dergilerinden 
Propuesta y Control’ü (Öneri ve De-
netim) kurdu. Özellikle de Malvinas 
Savaşı sürecinde savaşa ilk karşı çıkan 
aydınlar cephesi içinde yer alarak gi-
derek burjuva siyasette öne çıktı. 

Seçim kampanyasının merkezin-
de cuntacıların yargılanması vaadi 
durdu. Dahası, güçlü rakibi olan pe-
ronistleri de temelde, askeriye ile 
sendikal önderler arasında diktatörlük 
suçlarının yargılanmayacağına dair 
bir “askeri-sendikal pakt” yapıldığı-
nın teşhiri ile ekarte etti. “Sendikal 
önderler” deyince akla gelen peronist 
partinin belli başlı kadrolarının he-
men hemen tamamıydı. 
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son bulmasıydı.  Ordu üzerinde fiilen 
otoritesi bulunmayan burjuva hükü-
met talepleri kabul etti. 

Dördüncü isyan ise hükümetin or-
duya yönelik müdahalelerini protesto 
amaçlıydı. 

Punto Final ve Zorunlu İtaat Ya-
saları, o tarihten sonraki yargılama-
lar için geçerliydi. Yani geçmiş yar-
gılamalar geri alınmıyordu. Ancak 
Menem hükümeti burada durmadı ve 
bir dizi af yasası da çıkardı. 7 Ekim 
1989’da ve 30 Aralık 1990’da iki 
ayrı af yasasıyla daha önce yargılan-
mış olan cuntacılar affedildi. Askeri 
isyan nedeniyle tutuklu olan Boyalı 
Yüzler subayları da af kapsamınday-
dı. Yine Malvinas savaşındaki yöne-
tim zaafiyetinden ötürü yargılanmış 
olan Galtieri ve diğer askeri şefler 
de bu çerçevede affedildi. Af kapsa-
mındaki bir diğer kesim ise, yasanın 
“eşitlikçi” yönünü vurgulama amaçlı 
olarak, cunta öncesinde gerilla mü-
cadelesi veren PRT-ERP, Montone-
ros, FAL gibi örgütlerin sorumlu-
larıydı. Cuntacılara af yasasının ne 
kadar “eşitlikçi” olabileceğinin açık 
ve kanlı kanıtı ise, “affedilen” ge-
rillaların, birkaç istisna hariç, zaten 
cunta tarafından katledilmiş ya da 
kaybedilmiş olmalarıydı.

1990’da ise cunta şefleri Vide-
la, Massera, Viola, Orlando Ramon 
Agosti ve Armando Lambruschini, 
işkenceci Ramón Camps ve Ovidio 
Riccheri de affedildi. Montoneros 
lideri Firmenich de af kapsamınday-
dı. Diktatörlüğün ekonomi bakanı 
ve cuntacılıktan yargılanıp hüküm 

giymiş tek sivil olan José Alfredo 
Martínez de Hoz ve yine geçen bir 
yıllık sürede isyan etmiş olan Boyalı 
Yüzler de affedildi.

Böylece cuntacılık nedeniyle tu-
tuklu olan hiç kimse kalmadı.

Menem’in af yasalarıyla birlikte 
çıkardığı, kayıp yakınlarına tazminat 
ödenmesini öngören yasalar ise, ka-
yıp yakınlarının ve demokratik örgüt-
lerin büyük tepkisine hedef oldu. Kan 
parası reddedildi.

Dokunulmazlığa Karşı 
Mücadele
Menem dönemi sonrasında faşist 

cuntacıların yargılanması mücadelesi, 
“Dokunulmazlığa Karşı Mücadele” 
biçiminde büyük bir ilerleme kay-
detti. Plaza de Mayo Anneleri eylem-
lerini sürdürüyor ve tüm toplumsal 
mücadelelerde yer alıyordu. Bilinen 
işkencecilerin evleri tespit ediliyor ve 
önünde “escraches” denen ünlü teşhir 
eylemleri yapılıyordu. “Burada bir 
katil yaşıyor” içerikli 50-100 kişilik 
eylemlerle, afişlerle, pullamalarla iş-
kenceciler mahalleye teşhir edilerek 
bulundukları yerde barınamaz hale 
getiriliyordu. Darbenin yıldönümün-
de gerçekleşen eylemler kitlesellik 
kazanmıştı. Ve cuntaya karşı müca-
delede  yeni bir  dinamik daha ortaya 
çıktı: Nineler ve Evlatlar! Aradan yıl-
lar geçmiş, kayıpların artık geri dön-
meyeceği, vahşi işkencelerden sonra 
okyanusun sularına gömüldükleri acı 
gerçeği açığa çıkmıştı. Anneler artık 
yaşlanmış ve “Nineler” olmuşlardı. 
Ancak kaybedilen hamile ve çocuk-

Alfonsin hükümeti iki ateş arasın-
da kalmıştı. Bir yanda toplumsal mü-
cadelenin cuntacıların yargılanması 
yönündeki basıncı, diğer yanda bizzat 
burjuva ordu komuta kademesinin ve 
subayların cuntacıların yargılanma-
ması yönündeki basıncı. 

Punto Final yasasının geçmesiyle 
her iki kesimin sınırlı da olsa yatış-
tırılması umulmuştu ama bu hamle 
de yeterli olmadı. 1987’de ilk “Ca-
rapintadas” (Boyalı Yüzler) isyanı 
patlak verdi. Boyalı Yüzler, cunta dö-
nemindeki insanlık suçlarına yönelik 
yargılamaların son bulması ve ceza-
ların iptali talebiyle binlerce subayın 
katıldığı belli başlı dört ayaklanma 
ile daha ufak çapta çok sayıda eyle-
me verilen isimdi. Bu ayaklanmalar, 
cuntacı orduyu devralan parlamen-
ter hükümetler için büyük bir basınç 
oluşturdu. Elbette, burjuva parlamen-
tarizmin de dayandığı ordu, aynı iş-
kenceci cuntacı orduydu. 

İlk isyanla birlikte binlerce subay 
isyana geçerken, isyanın merkezini 
cunta döneminin en vahşi kıyımları-
nın yaşandığı Campo de Mayo kışlası 
oluşturdu. Alfonsin orduya müdahale 
emri verdi, ancak ordu Alfonsin’e ita-
at etmeyeceğini ve isyana müdahale 
etmeyeceğini bildirdi. Diğer taraftan 
milyonlarca kişi sokaklara çıkarak is-
yancıların teslim alınmasını ve cunta-
cılarla birlikte yargılanmasını talep et-
ti. CGT anayasal hükümet lehine genel 
greve gitti. Ülke günlerce iç savaş teh-
likesiyle sarsıldı. Yeniden askeri faşist 
darbe tehdidi gündemdeydi. Alfonsin 
halka açık konuşmasında, isyancılar-

dan eylemine son vermesini istemek 
üzere sadık birlikleri devreye soktu-
ğunu açıkladı, ama gerçekte tek bir 
birlik bile Alfonsin’in emrine uymadı. 
Ve Alfonsin, Campo de Mayo’ya biz-
zat giderek isyancı askerlerle masaya 
oturmak zorunda kaldı. 

Görüşmede taviz verilmediği 
açıklanmıştı ancak kısa süre sonra 
isyanın ne karşılığında son bulduğu 
açıklığa kavuştu. 4 Haziran 1987’de 
“Zorunlu İtaat Yasası” çıkarıldı. Bu-
na göre, Silahlı Kuvvetler, Polis, 
Gizli Servis ve tüm diğer güvenlik 
kurumlarına bağlı tüm personel, dik-
tatörlük döneminde işlenen suçlar 
nedeniyle yargılanamazdı, çünkü 
“emir kuluydular”.  Ki emirleri ve-
ren, zaten Cunta Yargılamaları döne-
minde hüküm giymiş bulunan üst dü-
zey polis ve subaylardı. Albaylıktan 
daha aşağı rütbedeki tüm personel bu 
yasadan yararlanacaktı.

Boyalı yüzler isyanları ve doku-
nulmazlık yasalarıyla birlikte burjuva 
partiler cephesiyle toplumsal müca-
delenin çeşitli bileşenleri arasındaki 
toplumsal uzlaşma da son buldu. 

1988’de ikinci Boyalı Yüzler is-
yanı patlak verdi. Binlerce asker hak-
kında, bu iki isyan nedeniyle toplam 
430 dava açıldı. Üçüncü isyan da 1 
Aralık 1988’de deniz kuvvetlerinden 
başlayarak yayıldı. Talepleri, Zorunlu 
İtaat Yasasının kapsamının genişleti-
lerek cunta üyeleri hariç tüm askeri 
personeli kapsaması (o ana dek albay-
lıktan aşağı rütbeleri kapsıyordu) ve 
daha önceki Boyalı Yüzler isyanları-
na katılanlara yönelik yargılamaların 



[ 100 ] [ 101 ]

Marksist TeoriMarksist Teori
dos” (Hepsi Gitsin) sloganında ifade 
buluyordu. Sanayi proletaryası ile 
köylülük gibi Arjantin devriminin 
iki temel toplumsal gücünün süreçle 
zayıf ilişkilenişi nedeniyle daha fazla 
ilerleyemeyen ve devrimci öncülerin 
nicel ve nitel zayıflıklarına bağlı ola-
rak kendi iktidar alternatifini ortaya 
çıkaramayan bu süreç, ayrı bir ince-
lemenin konusu.

Ancak burada konumuz bakımın-
dan önemli olan, Arjantin burjuvazi-
sinin dört hükümet deviren bu   ayak-
lanmayı kontrol altına alabilmek ve 
gelecek mücadeleleri tutuşturacak bir 
kıvılcıma dönüşmesini engellemek 
için çok büyük tavizler ve siyasal 
hamlelerle uzun vadeli bir politikayı 
devreye sokma zorunluluğuydu.  

K  Hükümetleri ve  
Dokunulmazlık
2001 ayaklanması sonrası süreçte 

Arjantin burjuvazisinin temel politi-
kası, burjuva demokrasisiyle yatıştır-
mak ve adım adım verilen kimi taviz-
lerle halk örgütlenmelerini bölmek, 
yedeklemek ve hareketin tümünü 
bu yolla düzene geri emmekti. Önce 
Nestor Kirschner ve sonra eşi Cristina 
Kirschner öncülüğündeki ve birbiri-
nin devamı olan, Arjantin halkının ‘K 
hükümetleri’ diye adlandırdığı süre-
cin misyonu tam da bu oldu.

K hükümetleri, halk mücadelesi-
ne öyle ufak tefek, sınırlı, kırıntı dü-
zeyinde değil gerçekten büyük taviz-
ler vermek zorundaydı ve verdi de. 
İlk ödün, Arjantin’de cuntaya karşı 
mücadelenin temel talebi olan doku-

nulmazlık yasalarının iptaliydi. Bu, 
30 yıllık emeğin, ödenen bedellerin 
ve yürütülen ısrarlı ve belleği güçlü 
mücadelenin büyük bir kazanımıydı. 
Ama bu aynı zamanda 2001 ayaklan-
masının da büyük bir kazanımıydı. 
2003 yılında Menem yasaları iptal 
edildi. Parlamentonun bu kararı tem-
yiz mahkemesine taşındı ve 14 Ha-
ziran 2005’te Yüksek Adalet Mah-
kemesi anayasaya aykırı oldukları 
gerekçesiyle her iki yasanın iptalini 
onayladı. Kararın gerekçesi, “insan-
lığa karşı işlenen suçlar af kapsamına 
giremez ve zaman aşımına uğraya-
maz” biçimindeydi. Bu karar alındığı 
tarihte çoğu ev hapsinde olmak üzere 
tutuklu ya da mahkemelik durumda 
olan cuntacıların sayısı oldukça azdı 
ve sadece bebeklerin çalınması nede-
niyle yargılanabilmişlerdi. 

Etchecolatz Davası
Dokunulmazlık yasalarının iptali 

sonrasında başlayan ilk dava, Migu-
el Etchecolatz’a karşı Eylül 2006’da 
başlayan dava oldu. İlk kez bu mahke-
mede cunta dönemine dönük biçimde 
soykırım kavramı-suçu mahkeme he-
yetince telaffuz edildi.

Etchecolatz davasının seyri, cun-
tacıların yargılanması mücadelesinin 
hala bedeller isteyerek sürdüğünü 
bir kez daha gösterdi. Çünkü eski bir 
kayıp olan Julio Lopez, davada ta-
nıklık etmeden bir gün önce kaçırıldı 
ve kaybedildi. (nota not-kayıp duru-
mundayken bırakılmış olabilir!) Da-
ha önce de davaya bakan hakimlerin 
önemli tehdit mektupları ve telefon-

lu kadınların bebeklerinin çalınarak 
asker ailelerine ve zenginlere evlatlık 
verildiği söylentisinin peşine düşen 
Anneler ve Nineler, bu gerçeği açığa 
çıkarmışlardı. 

Cuntacılara karşı mücadele bü-
yürken, ordu cephesinden itiraflar 
gelmeye başladı. Kimi eski subaylar 
kayıpların okyanuslara atıldığına şahit 
olduklarını itiraf ettiler. Yine 1995’te 
Arjantin genelkurmay başkanı Martin 
Balza yaşananların daha fazla inkar 
edilemeyeceğini belirterek kamuoyu 
önünde özür diledi. Genelkurmay baş-
kanını Kilise ve piskoposluk izledi. 

1996’da faşist cunta karşıtı bütün 
güçlerin ve değişik sendikal ve siya-
sal örgütlenmelerin katıldığı, darbe-
nin yıldönümünde düzenlenen yıllık 
“Bellek Gerçek ve Adalet” yürüyüşle-
ri başladı ve onbinlerce kişiyi sokak-
lara döktü. 

1998’de ise kaybedilen ve çalınan 
bebekler sorunu af yasaları kapsamı-
na girmediğinden, Faşist general Vi-
dela başta olmak üzere birçok işken-
ceciye yeniden yargı yolu açıldı.  Çok 
sayıda cuntacı hakkında soruşturma  
başlatılarak birçoğu ev hapsine alındı.

Cuntacıların yargılanması müca-
delesi git gide büyüyor ve kazanım-
larla ilerliyordu.

2001 Ayaklanması:  
Cuntacılara Karşı  
Mücadelenin Bir  
Dönüm Noktası
Herkes 19 Aralık 2001’de patlak 

veren Arjantin ayaklanmasının iş-
sizler hareketinin başını çektiği ve 

ekonomik kriz sonucunda gelişen bir  
başkaldırı olduğunu bilir. Öyleyse bu-
nu, “cuntacılara karşı mücadele” ola-
rak nitelemenin anlamı nedir?

Arjantin’de kirli savaş yıllarına 
duyulan öfke o kadar derin, o kadar 
toplumsallaşmış, o kadar kitlesel ve 
o kadar doğaldır ki, her gelişen top-
lumsal mücadelede onun izi vardır. 
Arjantin ayaklanması, bir kitle  baş-
kaldırısı haline geldiğinde, işsizler 
başta olmak üzere çeşitli kesimlerin 
büyük direnişleri ülkeyi baştanbaşa 
sarsıyordu. 19 Aralık’ta De la Rua 
hükümetinin “sıkıyönetim” ilan et-
mesi, ayaklanmanın patladığı an ol-
du. Sıkıyönetim nedeniyle sokağa 
çıkmanın yasak olduğu gün, sokakta 
ve dahası tam da Plaza de Mayo’da 
olanların ağzında kayıplar mücade-
lesinin sembolü olan “Nunca Mas” 
(Bir daha asla!) sloganı vardı. Sıkı-
yönetim ilanı ve cunta yıllarının fa-
şist terörünün hayaletinin Arjantin 
sokaklarına inişi karşısında, o ana 
dek biriken öfke patladı. “Bir da-
ha asla!” kararlılığı, Başkan De la 
Rua’nın sıkıyönetim kararını elinde 
patlatmış ve onu birkaç saat içinde 
helikopterle Kongre Binasının da-
mından kaçırtmıştı.

Arjantin ayaklanması, Arjan-
tin’deki sınıf mücadelesi bakımından 
çok önemli bir dönüm noktası oldu. 
Burjuvaziyle, burjuva siyasetle, bur-
juvazinin tüm politik temsilcileriyle, 
işsizleri de kapsamak üzere işçi sınıfı 
ve geniş emekçi yığınlar arasındaki 
yarılmanın ana bir çizgi olduğu bu 
dönüm noktası “Que Se Vayan To-
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Bir diğer kazanım, kaybedilenlerin 

akıbetine ilişkin bulgular elde edilmesi 
oldu. Örneğin Plaza de Mayo Anne-
lerinin öncüsü Azucena Villaflor’un 
kemikleri, Haziran 2005’te kaybedilen 
başka iki anne ile birlikte okyanusta 
bulundu. Adli tıpta kemiklerin kimliği 
kanıtlandı. Villaflor’un külleri bugün 
Plaza de Mayo meydanındaki pirami-
din içinde anıt olarak bulunuyor. 

Bir diğer kazanım da kayıp çocuk-
ların bulunması veya durumlarının 
açıklığa kavuşturulması oldu. 500 ka-
dar çocuktan 7’sinin öldürüldüğü ke-
sinleşti. 61’inin kimliği belirlendi ve 
bunların içinde 31’i hakkında vesayet 
davaları sürüyor. 

Yine K hükümetleri döneminde 
cunta sürecinde Arjantin’den göç et-
mek durumunda kalan herkese, ülke-
den çıktıkları tarihten cuntanın son 
bulduğu Aralık 1983’e dek ülke dışın-
da geçirdikleri her gün için 75 pezo 
tazminat ödenmesi kararlaştırıldı. 

 Cuntaya Karşı Mücade-
lenin Tamamlanmamış 
Talepleri ve  
K Hükümetlerinin Niteliği 
Arjantin’de faşist cuntacılara kar-

şı mücadele, tüm dünyaya örnek olan 
güçlü yönlerinin yanında kimi önemli 
zayıflıklar da taşıyor. Bunun önemli 
bir boyutunu, mücadelenin Kirschner 
hükümetiyle ilişkilenişi ve Kirschner 
hükümetinin de cuntacıların yargılan-
ması sorunundaki tavrı oluşturuyor.

Kirschner hükümetleri iktidara 
geldiğinde iki temel toplumsal so-
runla karşı karşıyaydı. Biri işsizler 

hareketi, diğeri de cuntacıların yargı-
lanması hareketi. K hükümetleri, her 
iki konuda da Peron’un meşhur koop-
tasyon politikasına sarıldılar. 

İşsizlik konusundaki adım, işsiz-
lik ve yoksulluk yardımlarını, keza 
kooperatif projelerini işsiz örgütlen-
meleri yoluyla aktarmak, bu yolla bu 
örgütleri mücadele dinamiklerinden 
soyundurmak ve önce mali giderek de 
siyasi bakımdan hükümete bağlamak-
tı. Bu konuda ciddi adımlar attılar ve 
işsizler hareketi içinde önemli bir bö-
lünmeye yol açtılar. 2001 ayaklanma-
sının önde gelen işsiz önderlerinden 
bazıları K hükümetlerinin sıkı mütte-
fiki haline geldi.

Cuntacıların yargılanması müca-
delesi bakımındansa dokunulmaz-
lık yasaları kaldırıldı. Bu da 2001 
ayaklanmasına verilmiş ödünlerin en 
büyüğüydü. Ancak ne yasaların ip-
tali, ne de sonrasında açılan davalar, 
cuntacıların yargılanması yönündeki 
talepleri karşılıyor. Dahası, hareket 
içinde önemli bölünmeler ve yarıklar 
doğurarak ilerliyor. 

K hükümetlerinin politikası, tıpkı 
Alfonsin döneminde olduğu gibi, an-
cak faşist cuntaya karşı mücadelenin 
30 yıllık deneyimi ve basıncı karşısın-
da daha tavizkar olmak üzere, cunta-
cıların belli bir kısmını yargılayarak, 
darbeciliğin kendisi cezasız bırakmak 
ve darbecilerin devlet mekanizma-
larında tümüyle tasfiye edilmelerini 
önlemek.

Bunca cuntacı ceza almasına rağ-
men henüz bir “darbecilik” ve “soykı-
rım” suçu tespit edilip mahkum edil-

ları aldıklarını bildirdikleri dava sü-
recinde Lopez’in kaybedilmesi, tüm 
tanıklara ve kayıp yakınlara verilmiş 
bir gözdağıydı. 

Lopez’in kaybedilmesi, bunca be-
del ödemiş bir mücadeleyi bastırma-
ya yetmezdi ve yetmedi de. İlerleyen 
günlerde onbinlerce kişi, “30001. Ka-
yıp! Bir Daha Asla! Julio Lopez’i Sağ 
İstiyoruz” pankartlarıyla sokağa çıktı. 
Ne yazık ki Lopez’den bir daha haber 
alınamadı.

Buenos Aires’teki 21 zindanın so-
rumlusu olan Etchecolatz ise bu da-
vada kanıtlanan çok sayıda işkence ve 
kaybetme suçundan ömür boyu hapis 
cezası aldı. 

Mücadelenin Kazanımları
Mücadelenin bugünden bakarak 

elde ettiği kazanımlar arasında en 
başta gelenler, Arjantin halkında 2001 
ayaklanmasında da yansımasını bulan 
güçlü bir bellek yaratması ve devlet 
terörüne karşı refleksin sürekli diri 
kalmasını sağlamasıdır.  Cuntacılara 
karşı mücadele, güncel savaşımlarda-
ki canlılık ve kararlılığın da en önemli 
unsurlarından biri.

Somut kazanımlar bakımından ise, 
öncelikle yargılamaları sayabiliriz. 
Bugün 1000’i aşkın cuntacı hakkında 
süren çok sayıda dava var ve 100’ü 
aşkın cuntacı da yüksek cezalar aldı. 
Bunlardan bazıları şöyle:

Videla: Menem affıyla serbest 
kaldıktan sonra 1998’de bebek çal-
ma suçlamasıyla ev hapsine alındı. 
10 Ekim 2008’de ev hapsi kaldırıldı 
ve trajik biçimde cunta döneminin en 

kanlı işkence merkezi ve şimdi adli 
cezaevi olan Campo de Mayo’ya kon-
du. 49 ayrı dava da sürüyor. 

Bignoni: Cunta döneminin sonun-
da “Kendini Af Yasası” çıkarması ne-
deniyle ilk cunta yargılamaları dahil 
tüm süreçlerden kendini kurtardı. 20 
Nisan 2010’da 82 yaşındayken Cam-
po de Mayo işkence merkezindeki 56 
ayrı işkence nedeniyle 25 yıla mah-
kum edildi. Birlikte yargılanan 7 ordu 
ve polis şefi de 17-25 yıl arası cezalar 
aldılar. 

Menendez: Menem affıyla serbest 
kaldıktan sonra 2008’de yine tutuk-
landı. 24 Haziran 2008’de La Perla’da 
4 PRT’linin kaçırılması, işkence ve 
kaybedilmesinden sorumlu tutularak 
ömür boyu hapse mahkum edildi. Ev 
hapsinden alınarak adli hapishaneye 
götürüldü.

Cristino Nicolaides: 19 Aralık 
2007’de 6 Montoneros üyesini kaçır-
ma, yasadışı biçimde özgürlüğünden 
mahrum bırakma ve kaybetme suçla-
rından 25 yıl aldı. 

Alfredo Astiz: ESMA komutanla-
rından. 2008 yılında ömür boyu hap-
se mahkum oldu. Askeri hapishanede 
tutuluyor ve adli hapishaneye nakli 
isteniyor.

Cristian Von Wernich: Katolik kili-
sesinin temsilcisi Rahip Von Wernich, 
cunta döneminde çok sayıda işkence 
suçuna ortaklık etti.  9 Ekim 2007’de 
7 cinayet, 42 kaçırma ve 32 işkence 
olayı nedeniyle müebbet hapis cezası 
aldı.  Kilise halen aforoz etmedi ve ra-
hiplikten atmadı. 
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tesi gün “açık bir mesaj: kimse konuş-
masın” başlığı atmış olsalar da.

Sadece ESMA’da dahi kimliği be-
lirlenmiş ve teşhis edebilecek tanık-
ların bulunduğu 300 işkenceci var. 
Ancak mahkemeye çıkanların sayısı 
10’u geçmiyor. Yine Circuito Camps 
isimli gizli işkence merkezinde ise 
kimliği belirlenmiş 1304 işkenceci 
var ancak 28’i hakkında dava açıldı.  

Dolayısıyla daha hızlı işleyen 
mahkemeler ve gizli merkez esasına 
dayalı bir soruşturma talep ediliyor. 
Bu şu demek: Her bir gizli işkence 
merkezi, gizli işkence merkezi olarak 
mahkeme tarafından tanınsın. Burada 
kimlerin o dönemde görev yaptığı da 
sabit olduğu için (hem mücadele için-
de belli dönemlerde açılan arşivler ve 
hazırlanan raporlarla tespit edilmişti, 
hem de tespit edilmeyenler için arşiv-
lerin açılması talebi kendini koruyor) 
tüm sorumlular yargılansın (hiyerar-
şinin üst kademelerinden başlayarak). 
Böylece şahidi olmayan kayıpların da 
hesabı sorulmuş olsun. 

Son derece yavaş ilerleyen mah-
kemelerde görülen binden fazla dava 
var. Bu hızla giderse sadece birkaç iş-
kenceci daha ceza alabilecek ve çoğu 
80’li yaşlarda olduğu için bu durumda 
önemli bir kısmı ceza alamadan dava-
lar düşecek, böylece dokunulmazlık 
ebedileşecek. Şimdiden Viola, Mas-
sera, Galtieri gibi cunta şefleri yargı-
lanamadan öldü bile.

Bir diğer sorun, K hükümetlerinin 
gizli servis SIDE ve ordu arşivlerinin 
açılmasını asla kabul etmemesi.

Keza, süreci yavaşlatmada kasıtlı 
olarak rol oynayan hakim ve savcılara 
görevsizlik kararı verilmiyor.

Darbe döneminde ordu ya da po-
liste çalışmış olanlar ne görevden 
alındı, ne de bunlar tespit edildi. 

Ceza alan darbecilerin önemli bir 
bölümü ev hapsinde veya askeri ceza-
evlerinde. Bunların adli cezaevlerine 
nakledilmesi isteniyor. 

K hükümetleri bu konularda topu 
yargıya atıyor. Ancak meclisten geçe-
cek tek bir yasa bu talepleri yanıtla-
yabilir.  

Cunta Yargılamaları ve 
Güncel Mücadeleler
K hükümetlerinin bu politikaları-

nın temelinde, burjuvazinin temsil-
cilerinin, burjuva güçlerin suçlarını 
yargılamada, halk hareketinin büyük 
basıncı altında olsa da ancak belli bir 
sınıra kadar ilerleyebileceği gerçeği 
yatıyor. Bunun somut görüngüsü, K 
hükümetlerinin cunta dönemine da-
ir yargılamalarda attıkları adımlarla 
toplumsal mücadelelere yönelik bas-
kıları tırmandırmaları arasındaki eş-
zamanlılık. 

- Af yasaları Anayasa Mahkeme-
si’nce iptal edilirken, aynı gün, “te-
rör” suçunun kapsamını genişletip 
muğlaklaştırarak, güncel mücadelele-
re yönelik yargılamaların önünü açan 
“Yeni Terörle Mücadele yasası” da 
mecliste kabul ediliyordu.

- Güncel mücadeleler nedeniyle 
tutsak olan işçiler ve işsizler ile mah-
keme sürecinde olan binlerce dava 
var. 

medi. Oysa bu mücadelenin en temel 
taleplerinden biriydi. Soykırım tanım-
laması isteniyor, çünkü 30 bin kaybın 
tüm bir kuşağın fiziken yok edilmesi 
anlamına geldiği savunuluyor.

Davalar tek tek olaylardan açı-
lıyor. Örneğin Bignone’yle birlikte 
yargılanan askeri sorumlular Cam-
po de Mayo’da meydana gelen tek 
tek (toplamda birkaç düzineyi geç-
meyen) işkence ve kaybetmeler ne-
deniyle ceza aldı. Ancak Campo de 
Mayo’da 4000 kişiden 50 kişi sağ 
çıktı. Menendez, en az 2000 devrim-
cinin katledildiği La Perla’nın yöne-
ticisiydi. Ancak 4 PRT’linin katledil-
mesi nedeniyle ceza aldı. 

Tüm bu davalarda iki grup yargı-
lanıyor: Kurbanlar tarafından somut 
olarak teşhis ve teşhir edilmiş olanlar. 
Tespit edilmiş ve kanıtlanmış tek tek 
olaylarda sorumlu oldukları gerekçe-
siyle ordu ve polisin kumanda mer-
kezlerindekiler. 

Kirschner, diktatörlüğün tüm suç-
lularını yargılamayı ve mahkum et-
meyi mümkün kılacak biçimde “dev-
let eliyle soykırımı” yargılayan bir 
mahkeme açma yönündeki tarihsel 
talebi ısrarla reddediyor. 

Bunun kaçınılmaz sonucu ise, 
katillerin ve işkencecilerin tek tek 
ve olay başına yargılandığı, yüzler-
ce kurbanın, güvencesiz, korumasız 
biçimde (Julio Lopez gibi) biçimde 
ifade vermek ve her şeyi kanıtlamak 
zorunda oldukları yavaş ilerleyen 
mahkemeler oluyor. 

Bu durumun ne kadar sınırlı bir 
yöntem olduğuna bir örnek daha: 
Yüzlerce gizli merkez var. Tanıklık 
yapan kurbanlar, tutsak bulundukla-
rı yıllar boyunca üç-dört farklı mer-
kezde tutulmalarına rağmen gözleri 
sürekli bağlı olduğu için gardiyan-
lar dahil 2-3 kişiden fazlasını teşhir 
edemeyeceklerini belirtiyorlar. Bu, 
davaların tüm sorumluları açığa çı-
karmaktan ne kadar uzak olduğunu 
gösteriyor.

Julio Lopez’in kaybedilmesi, bu-
nun kurbanlar bakımından ne kadar 
ciddi sonuçlara yol açabileceğini de 
gösterdi. Ancak Lopez olayından ne 
bir ders çıkarıldı, ne de olay hakkında 
ciddi bir soruşturma sürecine gidildi. 
ESMA’daki katliamların sorumlula-
rından biri olan Hector Febres ise son 
çıktığı duruşmada “ben niye tek ba-
şıma yargılanıyorum” diyerek diğer 
suç ortakları aleyhinde tanıklık edebi-
leceği sinyalini vermişti. Bir sonraki 
duruşmadan 4 gün önce Febres zehir-
lenerek öldü. İntihar ettiği belirtildi. 
Ancak demokratik örgütler ölümün 
şüpheli olduğunu ve konuşmaya niyeti 
olanlara bir gözdağı niteliği taşıdığını 
belirtiyorlar. Febres’in zehirlenmesi de 
henüz ciddi bir soruşturmanın konusu 
olmadı. Ülkenin önemli gazeteleri er-

 Ancak 

Campo de Mayo’da 

4000 kişiden 

50 kişi 

sağ çıktı.
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Hükümetlerden bağımsızlığı koru-
mak ve “kan parası” ve benzer tüm 
mali yardımları reddetmek. Güncel 
baskılara ve hak ihlallerine karşı tu-
tum almak. Güncel toplumsal sorun-
larla ilişkilenmek, grev ve gösterilere 
destek vermek.

K hükümetleri, bir dönüm noktası 
oldu. Bonafini önderliğindeki anneler, 
K hükümetleriyle gitgide artan ve di-
ğer toplumsal kesimlerin de tepkisini 
çeken bir yakınlaşma içinde oldular. 
Ancak 2008 yılındaki tarım grevle-
ri başlayana dek, temel ilkelerinden 
köklü bir kopuş yaşamadılar.

K hükümetleri iktidara geldiğinde, 
önce, askeri faşist darbenin yıldönü-
münde gerçekleşen Bellek, Gerçek 
ve Adalet yürüyüşlerinden çekildiler, 
daha sonra da aynı gün aynı saatte 
festival örgütleyerek eylemleri böl-
düler. Daha sonra, cunta döneminden 
bu yana devam eden yıllık “Direniş 
Yürüyüşü”ne son verdiler. Açıklama-
larında, ilerleyen yaşlarının yanı sıra 
politik nedenleri olduğunu belirttiler. 
“Bu tipten yürüyüşler artık gerekli de-
ğil, çünkü mevcut hükümeti düşman 
ya da kirli savaşın kayıpları konu-
sunda duyarsız olarak görmüyoruz” 
dediler. 

K hükümetlerinin tüm adımlarını 
desteklediler. Özellikle işsizler ve ko-
nut hareketine ilişkin kooptasyon po-
litikalarının ürünü olan inşaat koope-
ratiflerinde etkin yer aldılar. Öyle ki, 
bu işletmelerde çalışan işçiler bir dö-
nem ödenmemiş ücretlerin ödenmesi 
için greve çıktılar ve devletin resmi 
militarist güçlerince şiddetli biçimde 

bastırıldılar. Anneler, K hükümetle-
ri döneminde aldıkları mali destekle 
Plaza de Mayo Üniversitesini açtılar. 

Mücadele içinde bir yarılma 
meydana getiren ilk tutumları, Julio 
Lopez’in kaybedilmesi konusunda 
oldu. Hebe de Bonafini, Lopez’in 
kaybedildiğinden kuşku duyduğunu 
ifade ederek sağ bulunması talebinin 
K hükümetlerini yıpratma amaçlı bir 
talep olarak niteledi. Bir diğer ayırde-
dici hareket ise, Cristina Kirschner’e 
Plaza de Mayo Anneleri’nin diktatör-
lüğe  karşı mücadelesinin tartışmasız 
sembolü olan beyaz başörtüsünü he-
diye etmesiydi.

Ancak Plaza de Mayo Anne-
leri’nin evriminin en trajik noktası, 
2008 yılı tarım grevine yönelik tu-
tumu oldu. Köylülüğe yönelik yıkım 
politikalarına karşı yoksul köylülük 
başta olmak üzere köylülüğün tüm 
kesimlerini harekete geçiren bu grev, 
tüm ülkede belli başlı bütün ihra-
cat-ithalat yollarının kesilmesine ve 
köylülerle devlet güçleri arasında 
büyük çarpışmalara sahne olmuştu. 
Bu, 1920’lerden bu yana gelişen ilk 
köylü hareketiydi.

Bu süreçte Hebe de Bonafini tarım 
grevinin önde gelen temsilcilerini, 
darbecilikle ve hükümeti istikrarsız-
laştırmakla suçladı. Bu önderlerin 
arasında Devrimci Komünist Parti ve 
sol Peronist örgütler gibi faşist cun-
taya karşı mücadelenin önemli dina-
mikleri de vardı. Dahası Bonafini, bu 
gösterilerin şiddet yoluyla bastırılma-
sını talep etti. Ve  yargıç Bonadio’ya 
dilekçe sunarak,  5 köylü önderinin 

- Julio Lopez’in sağ bulunma-
sı için adım atılmadı. Ama daha da 
önemlisi, polisin bir gösteriye ateş 
açarak katlettiği ve hiç de cunta dö-
nemine atfedilemeyecek olan, Carlos 
Fuentealba’nın katledilmesinde so-
rumluluğu bulunanlar yargılanmadı. 

Tüm bunlar, cuntacıların yargılan-
ması mücadelesini güncel toplumsal 
ve siyasal mücadeleyle birleştirmenin 
ne kadar kaçınılmaz olduğunu gös-
teriyor. İki af yasasının iptali dahil 
cuntacıların yargılanması yolundaki 
mücadelenin tüm kazanımları güncel 
toplumsal mücadelelerin de bir kaza-
nımı olarak gelişti (2001 ayaklanması 
örneği hatırlansın). Ve bu mücadele, 
güncelle bağını yitirip geçmişle sınır-
lanmaya eğilim gösterdiği her durum-
da sınırlandı ve güdükleşti. Bunun en 
somut örneği de Plaza de Mayo An-
neler’inin K hükümetleri karşısındaki 
tutumudur. Bu, Arjantin deneyiminin 
son derece önemli bir dersidir. 

Yine geçtiğimiz yıl Carlos 
Menem’in, diktatörlük dönemi eko-
nomi politikalarını sürdürdüğü ge-
rekçesiyle vatana ihanet suçundan 
yargılanması talebiyle düzenlenen 
bir gösteri de bu sınıra işaret edi-
yordu. Zira cuntacıları ve 1976 dar-
besini gerçekte tüm boyutlarıyla 
yargılamak, gerçekten de burjuva 
düzenin yargılanması anlamına ge-
liyor. Arjantin’de cuntacıların yargı-
lanması mücadelesi ilerledikçe, işçi 
sınıfı ve tüm halk kesimleri de işte 
bu gerçeği kendi deneyimleriyle öğ-
reniyor. Hareketin daha ilk yıllarında 
devrimci önderlikten yoksun kalışı, 

“adalet” talebinin tüm kitleselliğine 
ve ısrarlılığına rağmen burjuva ada-
letin sınırlarını aşamayarak cunta-
cıların burjuva mahkemelerin sanık 
sandalyesine oturtulması talebiyle 
sınırlı kalmasını koşullamıştı. Ancak 
mücadelenin seyri içerisinde bu ha-
reket, burjuva hükümetlerin ve yargı 
mekanizmasının cuntacıları yargıla-
mada gösterdiği her direnişle burjuva 
adaletin sınırlarına çarparak burjuva 
düzeni ve onun güncel politikalarını 
sorguluyor; tersinden burjuva düze-
ne yönelik her güncel siyasal/sosyal/
ekonomik mücadelesinde de cunta 
döneminin politikalarıyla mevcut 
burjuva hükümetlerin politikaları 
arasındaki bağı görüyor. 

Plaza de Mayo 
Annelerinin Trajik Evrimi
Cuntacıların yargılanmasına kar-

şılık Arjantin halkının ödediği be-
dellerin en büyüğü belki de Plaza de 
Mayo Anneleri’nin K hükümetlerine 
yedeklenerek toplumsal mücadele-
lerden kopması oldu. Plaza de Mayo 
Anneleri’nin bu trajik evrimi, müca-
delenin kaderi bakımından tayin edici 
eşiğin, güncel toplumsal mücadeleyle 
ilişkileniş tarzı olduğunu acı bir dene-
yimle ortaya koydu.

Hebe de Bonafini önderliğindeki 
Plaza de Mayo anneleri içinde geç-
mişten bu yana kimi sorunlar, çeliş-
kiler yaşansa da esasen temel ilkeleri 
bakımından oldukça kararlı bir du-
ruşları oldu. Bu ilkeler ana hatlarıyla 
şunlardı: Çocuklarının devrimci kim-
liğini ve mücadelesini sahiplenmek. 
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ve kitle mücadelesi Arjantin burjuva-
zisini burjuva demokrasisine mecbur 
kıldığı halde, cuntacılar hesap verme-
diği ve dönemin tüm karanlık yönleri 
aydınlığa çıkarılmadığı sürece asla 
geçmişte bırakılmayacağı kanıtlandı. 
Kirli savaş suçları asla unutulmadı, 
asla affedilmedi. Hareket bunu bir ge-
nel slogan olmanın ötesinde pratik bir 
kılavuza dönüştürdüğü için, kayıpla-
rı, geçmişte bırakmadığı için de asla 
“geçmişi anma” ya da protesto tarzına 
düşmedi. Somut mevziler kazanma 
ısrarıyla ve kazandığı her bir mev-
ziden yeni somut kazanımlara iler-
leyerek yürüdü. Bu sonuç alıcı ısrar, 
mücadelenin uzun solukluluğunda 
belirleyiciydi. 

Belleğini asla yitirmemesi, 
Arjan-tin’de işsizlerden öğrencilere, 
fabrika işçilerinden yerli halklara 
değin en geniş kesimleri ilgilendiren 
her güncel mücadelenin de yüksek 
bir demokrasi bilincine, siyasal bas-
kılara karşı yüksek bir duyarlılığa ve 

öz savunma gücüne, ısrarlı bir sokak 
hattına ve meşruluğuna ve sonuç alı-
cı tarza sahip olmasını koşullayarak 
geçmişe yönelik bir hareket değil, 
güncel mücadelelerin temel bir dina-
miği olmasını sağladı. 

Arjantin’de cuntacılardan hesap 
sorma hareketinin temel özelliği olan 
bu kitlesellik, sokak hattı, sonuç alıcı 
tarz ve güncel mücadelelerle bağı ile 
bu hatta elde ettiği kazanımlar, tüm 
dünyada aynı içerikteki mücadelele-
re yeni bir soluk verdi. Şili ve Uru-
guay başta olmak üzere Latin Ame-
rika ülkelerinde cuntacılardan hesap 
sorma hareketlerine dolaysız etkide 
bulundu. 

Mücadele, henüz elde edilememiş 
talepleri kazanmak hedefiyle tüm hı-
zıyla sürüyor. Bu deneyimin dersleri 
ve süregiden mücadeleleri ise, Türki-
ye-Kuzey Kürdistan  ve tüm dünyada 
darbecilerin yargılanması mücadele-
lerinde yol açıcı bir örnek olarak öğ-
retmeye devam edecek.

“illegal örgütlenme”, “hücresel biçim-
de örgütlenmiş örgütlere üye olma” 
ve “terörist yöntemler kullanma” ve  
“şiddet eylemlerini teşvik etme” gibi 
suçlamalarla 15’er yıl hapse mahkum 
edilmelerini istedi. Ceza talebinin an-
cak ve ancak Yeni Terörle Mücadele 
Yasasıyla birlikte terör tanımının ge-
nişletilmesi temelinde mümkün olan 
yasal çerçeveye dayandırıldığını da 
vurgulamak gerek.

Yine yıllarca çocuklarının müca-
delesini savunan Bonafini, K hükü-
metlerinin Bellek Müzesi projesini 
desteklerken şu sözleri kullanabildi: 
“çünkü orada çocuklarımızı kullanan 
FAL olmayacak, onların devrim yap-
mak istedikleri dönemde kullandıkla-
rı stratejiler de olmayacak.” 

Plaza de Mayo Annelerinin, 
Bonafini’nin açıklamalarında somut-
laşan bu dönüşü, cuntacıların yargı-
lanması için süregiden mücadelenin 
son yıllarda aldığı en ağır darbe oldu. 
Bu dönüş, mücadele içinde derin ya-
rılmalar oluşturdu ve işçi ve emekçi-
lerin K’lere dair yanılsamalarını da 
güçlendirdi. 

Hareket içinde bu sürecin önce-
sinde ve esnasında kentler ya da ma-
halleler düzeyinde kimi ayrışmalar 
da baş gösterdi. Ana gövde örgütlü 
biçimde Bonafini çizgisini izlemeye 
devam ederken, oldukça ufak, parçalı 
ve birbirinden kopuk diğer girişimler 
de esasen güncel toplumsal mücade-
lelerle hiç ilişkilenmeyerek geçmişin 
takvimsel günleri temelinde bir ara-
ya gelmek ve kimi eylemlere katılım 
sağlamakla kendini sınırladı.  

Arjantin Deneyimi  
Yol Gösteriyor
Arjantin’de gözaltında kayıplar 

ekseninde cuntacıların yargılanması 
mücadelesinin tabanı belli bir eşiği aş-
tıktan sonra asla kitleselliğini yitirmedi 
ve halkla bütünleşti. Bunun nedenle-
rinden biri, kayıp terörünün yaygınlığı 
ve etkilediği kitlenin genişliğiydi. 10 
bin yasal kılıf giydirilmiş infazı dışta 
tutarsak, salt gözaltında kaybedilenle-
rin sayısı 30.000’dir. Arjantin’in o dö-
nemki nüfusu yaklaşık 30 milyondu. 
30 bin kayıp, kaba bir hesapla şu anla-
ma geliyor: Arjantin’de 6 yıl içinde her 
1000 kişiden 1’i kaybedildi. Yine çok 
kaba bir hesapla, en azından her 100 
kişiden birinin ailesinde bir gözaltında 
kayıp vardı. Her 10 kişiden birinin en 
az 1 tanıdığı, arkadaşı ya da komşusu 
kaybedilmişti. Bu tablo, Arjantin top-
lumunu tepeden tırnağa etkileyen, her 
eve ve her sokağa girip çıkan bir kayıp 
terörüne işaret ediyordu. Bu yüzden 
bu mücadele geniş yığınlarla güçlü bir 
duygusal bağ ve pratik ilişki içinde ge-
lişti.

Bu mücadele kitleselliğini ve halk-
la derin bağını asla yitirmediği gibi, 
bir kez çıktığı sokak kapısının eşiğin-
den de asla içeriye geri adım atmadı. 
Ne baskı ve engellemeler, ne de taviz 
ve yatıştırma politikaları karşısında 
sokak mevzisinden vazgeçti. 

Yine bu mücadele, belleğini as-
la kaybetmedi. Arjantin’de cuntacı-
lardan hesap sorma mücadelesinin 
“bellek, gerçek ve adalet” mücadelesi 
adını taşıması hiç de tesadüf değil. 
Askeri cunta dönemi geçmişte kaldığı 
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Sosyalist basının birçok kez dikkat çektiği gibi, tarihsel 
gerçeklerle yüzleşme istek ve yönelimi 21. yüzyılın girişin-
de toplumsal bir eğilim olarak boy verdi. Bu eğilimin te-
mel itici gücü Kürt ulusal demokratik mücadelesidir. Diğer 
yandan, Ermeni ulusal topluluğunun demokratik  uyanışı-
nı henüz başlangıcında ezmek amacıyla tertiplenen Hrant 
Dink katliamının ardından yüz binlerin katıldığı uğurlama, 
ironik bir şekilde bu eğilimin kendini göstermesinin kata-
lizörü olmuştur. Toplumumuz köhnemiş burjuva cumhuri-
yetin büyük yalanları ve çarpıtmalarıyla keza inkar ederek 
yok saydığı büyük tarihi toplumsal gerçeklerle yüzleşiyor. 
Kuşkusuz bu durum toplumu geriyor, öfkelendiriyor, he-
sap sorma arzusunu uyandırıyor. Yüzleşme ve hesaplaşma 
eğilimi, toplumsal bilincin ve toplumsal psikolojinin, top-
lumsal değişim ve dönüşümün mayalanmakta olduğunun 
çok güçlü bir işaretidir. Yüzleşme ve hesaplaşma eğilimine 
konu olan sorular genelde antiemperyalist demokratik dev-
rimin temel sorunları kapsamındadır. Kürt halkının ulusal 

12 EYLÜL ILE YÜZLEŞMENIN 
ÖTEKI YÜZÜ
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mek”, bu eğilimin “hedef ve taleple-
rini” doğru biçimde ortaya koymak, 
bu eğilime “dayanmak” ve “başına” 
geçip en önünde yürümek, devrimci 
politikanın sorumluluğundadır. 

12 Eylül darbesi ve askeri faşist 
diktatörlüğü bağlamında “yüzleşme 
ve hesaplaşma” dendiğinde doğru ve 
haklı olarak öncelikle iki şey akla gel-
mektedir. 

İlki, darbecilerin suçlarının kap-
samlı bir şekilde incelenmesi, tüm 
yön ve boyutlarıyla açığa çıkartılma-
sı, güncellenerek teşhir edilmesidir. 
Benzer örneklerde olduğu gibi ger-
çekleri araştırma ve adalet komisyonu 
yöntemi önerilebilir. 

İkincisi ise, darbecilerden ve suç 
ortaklarından işbirlikçilerinden hesap 
sorulması, politik mücadele ve açık 
yargılama yolundan adaletin yerini 
bulmasıdır. 

Fakat 12 Eylül’le “yüzleşmenin” 
bunları da aşan bir başka anlamı da 
yok mudur? “Yüzleşme”nin öteki yü-
zünden söz etmenin, aynaya bakma-
nın zamanı gelmedi mi?

Emekçi sol hareketin 12 Eylül fa-
şist darbecilerinden hesap sormayı 
politik mücadelenin özel bir sorunu 
haline getirecek bir mücadele geliş-
tirememiş olması, bu yüzleşmenin 
bir de öteki yüzünün olduğuna işaret 
etmektedir. Ya da toplumun ezici ço-
ğunluğu 12 Eylül zulmünden nasibini 
aldığı halde birkaç on yıl boyunca 12 
Eylül’le hesaplaşma eğiliminin doğ-
mamış olması da keza yüzleşmenin 
bir de öteki yüzü olduğunu düşündür-
mektedir. 

“Yüzleşmenin öteki yüzü” faşist 
beşli cunta ve askeri faşist diktatörlük 
karşısında halkın bütün kesimlerinin, 
kuşkusuz öncelikle de 12 Eylül faşist 
zulmünü en ağır şekilde yaşayan top-
lumun ezilen, sömürülen, yönetilen 
sınıf ve katmanlarının, haklarından 
mahrum bırakılan  ulusal ya da din-
sel toplulukların vb. 12 Eylül “sınavı” 
karşısındaki durumları ve duruşlarıy-
la, kendi gerçekleriyle yüzleşmeleri-
ni kapsar. Evet toplumumuz, değişik 
sınıf ve katmanlar, onların mesleki 
ya da siyasi örgütlenmeleri, 12 Eylül 
darbesi karşısında ne yapmış, nasıl bir 
tavır almış ve nasıl bir sınav vermiş-
tir?

Türkiye İşverenler Sendikası Kon-
federasyonu (TİSK) Başkanı Halit 
Narin’in “gülme sırası bizde” deme-
sinin unutulması düşünülemez. Fa-
kat Türk-İş, DİSK ve Hak-İş’in ne 
yaptıkları, nasıl bir tavır aldıkları da 
önemli değil midir?

DİSK Genel başkanı Süleyman 
Çelebi’nin 1 Mayıs alanının alınma-
sından sonra Kemal Türkler’in me-
zarı başında ilk defa başı dik konuşa-
bildiğini açıklaması oldukça anlamlı 
değil midir? 2004’ten sonra emekçi 
sol hareketin geliştirdiği Taksim 1 
Mayıs alanını kazanma, ‘77 1 Mayıs 
katliamının hesabını sorma, 1 Mayıs’ı 
özgürleştirmeyi özel politik bir sorun 
haline getirme yönelimi, çizgisi ve 
iradesi olmadan böyle bir sonuca ula-
şılabilir miydi? 

12 Eylül’le hesaplaşmanın toplum-
sal mücadelenin gündemine girdiği 
koşullar altında; Türk-İş’in, hükümet-

varlığının ve ulusal demokratik hak-
larının, keza Alevi inancının varlığı-
nın ve eşit yurttaşlık haklarının inka-
rı, üzerine cumhuriyetin temellerinin 
atıldığı Büyük Felaket, Ermeni ulusal 
jenosidi, Rum, Süryani ve Yahudi 
ulusal toplulukların uğradığı göçert-
meler, zulümler, kırımlar vb. pek çok 
tezahürleriyle birlikte bütün bunlar 
devrimci programın ulusal sorun ya 
da inanç ve vicdan özgürlüğü talep ve 
konuları kapsamındadır.  Yüzleşme 
ve hesaplaşma eğilimi devrimci prog-
ramın kimi sorun ve taleplerinin top-
lumsal eylemin gündemine girdiğini 
göstermektedir.  

Son yarım yüz yıllık dönemin 
kontrgerilla (cinayetleri) gerçeği ve 
keza askeri darbeler gerçeği de yüz-
leşme ve hesaplaşma eğiliminin so-
runları arasındadır. Kuşkusuz bu bağ-
lamda 12 Eylül darbesi ve askeri fa-
şist diktatörlük döneminin azgın suç-
larıyla yüzleşmek ve hesap sormak 
merkezi bir öneme sahiptir. Bu şimdi 
hala günceldir. Denebilirki “geçici 15. 
madde” zırhının veya burjuva maze-
retinin ortadan kalkması meselenin 
güncelleşmesi bakımından yeni bir 
zemin oluşturmuş bulunuyor. 

*    *   *
Devrimcilerin, sosyalistlerin 12 

Eylül faşist darbesiyle mücadele-
si bir bakıma kesintisiz biçimde 30 
yıldır sürüyor. Emekçi sol hareketin 
bileşenleri her yıldönümünde 12 Ey-
lül darbesini, Amerikancı beşli faşist 
cuntanın ve askeri faşist diktatörlüğün 
suçlarını sergiliyor, kanlı zulmünü 
lanetliyor, darbecilerin ve suç ortak-

larının sanık sandalyesine oturtulma-
sını, hesap sorulmasını talep ediyor-
lar. Buna rağmen Şili, Yunanistan ve 
Arjantin’de faşist darbecilere karşı 
mücadelede olduğu gibi, 12 Eylül 
faşist darbesiyle darbecileriyle hesap-
laşmayı, hesap sormayı “politik sava-
şımın özel bir sorunu” haline getire-
cek bir yaklaşım ve mücadele çizgisi 
geliştirilememiştir. Hatta böyle bir 
yönelime girilememiştir. 

Toplumun kahir çoğunluğu, nere-
deyse bütünü 12 Eylül askeri faşist 
diktatörlüğünün azgın ve dizginsiz 
zulmünü yaşadı, bizzat “canı yandı!” 
Buna rağmen 12 Eylül darbesinin 
suçluları ve sorumlularıyla, zulüm ay-
gıtıyla yüzleşme ve hesaplaşma istek 
ve yöneliminin, toplumsal bir eğilim 
olarak neden 80’li ve 90’lı yıllarda 
“doğmadığı” veya “doğamadığı” so-
rusu oldukça anlamlıdır. 

Keza emekçi sol hareket bakımın-
dan 12 Eylül’le hesaplaşma istek ve 
yöneliminin, toplumsal bir eğilim 
olarak neden ‘80’li ve 90’lı yıllarda 
“doğmadığı” veya “doğamadığı” so-
rusu oldukça anlamlıdır. 

Keza, emekçi sol hareket bakımın-
dan 12 Eylül’le hesaplaşmanın son 
yıllara kadar neden kitlesel politik 
mücadeleler  yoluyla savaşımın özel 
bir sorunu haline getirilemediği ger-
çek bir sorudur.  

12 Eylül’le yüzleşme ve hesaplaş-
ma, girişte işaret edildiği gibi, “bütü-
nün bir bileşeni” olarak –yani kendi 
başına değil– son yıllarda toplumsal 
bir eğilim haline gelmiştir. Bu eğilimi 
“sahiplenmek”, bu eğilimle “ilişkilen-
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ya yüzleştirilmesini) siyasal ve ahla-
ki-moral bir muhasebeyi kapsar!...

Ve şu soruyu sormalıyız:
12 Eylül’le yüzleşme ve hesaplaş-

mayı özel politik bir soruna dönüş-
türmekle ve bu mücadelenin başında 
yürümekle yükümlü olması gereken 
emekçi sol hareketin kendisinin o 
günkü kendi gerçekleri bakımından 
12 Eylül darbesi dönemiyle yüzleş-
me ihtiyacı yok mudur? Bir kez da-
ha, sahi neden emekçi sol hareket 12 
Eylül’le hesaplaşmayı özel politik bir 
sorun haline getirme-dönüştürme çiz-
gisi izleyememiştir? 

Eğer 12 Eylül darbesi ve askeri 
faşist diktatörlükle hesaplaşılacak-
sa; eğer bütün bir toplumun 12 Eylül 
dönemi bağlamında kendi gerçek-
leriyle yüzleşmesi/ yüzleştirilmesi 
gerekiyorsa, eğer emekçi sol hareket 
kendisini bu işin asıl sahibi ve sorum-
lusu görüyorsa o halde emekçi solu, 
12 Eylül darbesi ve askeri faşist dik-
tatörlüğü karşısında kendi gerçekli-
ğiyle yüzleşmek veya daha doğrusu 
bugünkü koşullar altında bir kez daha 
ve “yeni bir ruhla” 12 Eylül darbesine 
karşı direniş ve yenilgiyi yeniden dü-
şünmek, tartışmak, “özcesi” yüzleş-
mekle yükümlüdür. 

12 Eylül darbesi ve askeri faşist 
diktatörlüğü karşısında devrimci ha-
reket nasıl ve ne kadar direnebilmiş-
tir? Durumun ve koşulların “an”ın 
devrimci gereklerine ne kadar yanıt 
olabilmiştir? Güç ve imkânlarının 
hakkını verebilmiş midir? Ve nasıl bir 
yenilgi alınmıştır?

* * *

12 Mart faşist darbesi ve yarı as-
keri diktatörlüğü “ekonomik gelişme-
yi aşan sosyal uyanışı” bastırmayı, 
NATO’nun güney kanadını tahkim 
etmeyi amaçlıyordu. Faşist zorbalık 
devrimci hareketi fiziki olarak ye-
nilgiye uğratmayı ve tasfiye etmeyi 
başardı. Gaddarca darbelemesine ve 
bu sayede frenleyip duraksatmasına 
karşın “sosyal uyanış” dinamikle-
rini kırıp ezmeyi, sindirip atomize 
etmeyi başaramadı. Keza devrimci 
hareket askeri, pratik-fiziki olarak 
yenilmiş ve fakat ideolojik, moral-
ahlaki bakımdan kazanmıştı. Nitekim 
‘74-75’lerden başlayarak işçi sınıfı 
ve halk hareketi gelişmeye, devrimci 
hareket kabarmaya başladı. ‘74-‘80 
süreci tarihe, bir devrimci yükseliş 
dönemi olarak kaydedildi. 12 Eylül 
askeri faşist darbesi öncelikle 74-80 
dönemi boyunca süregelen mücadele 
ve çatışmanın vardığı yeni bir düzey 
ve belki daha doğrusu finali ve ka-
panış sahnesidir. “Sonrası” kuşkusuz 
yeni bir dönemin, bir azgın gericilik 
ve açık faşist terör döneminin, bir ye-
nilgi döneminin açılışıdır, girişidir. 

      Amerikancı beşli faşist cuntaya 
ve askeri diktatörlüğe karşı, devrimci 
hareketin örgütlü direnişi ve keza di-
renişin devrimci eleştirel analizi, dev-
rimci hareketin ‘74-‘80 döneminde 
böylesine büyük çaplı ve ağır bir sal-
dırının önünü kesebilecek, onu caydı-
rabilecek bir mücadele çizgisi, dev-
rimci bir strateji ve devrimci taktikler 
izleyip izleyemediğinden başlayarak 
yapılabilir. Darbeye ve askeri faşist 
diktatörlüğe karşı, devrimci hareket 

lerine bakan vererek beşli faşist çete 
ve askeri faşist diktatörlükle girdiği 
işçi sınıfı ve halk düşmanı, özgürlük 
ve demokrasi düşmanı işbirliği, başta 
kendi üyeleri gelmek üzere işçi sınıfı 
ve emekçilerin önünde sergilenmesi, 
tartışılması gerekmez mi?

Ya da askeri diktatörlüğün başlı-
ca saldırı hedefleri arasında yer alan 
DİSK, darbeye karşı nasıl bir tavır 
almıştır? Bugün işçi sınıfının yeni 
işçi kuşaklarının, DİSK’in sendika 
yöneticileri ve işyeri temsilcileri-
nin, cuntanın çağrısına uyarak askeri 
garnizonların önünde kuyruk oluş-

turmaları gerçekliğiyle yüzleşmeleri, 
yüzleştirilmeleri gerekmez mi? DİSK 
neden darbeye karşı herhangi bir di-
reniş geliştirme tutum ve yöneliminde 
olamamıştır? 

Hak-İş darbe karşısında nasıl bir 
tavır almıştır? DİSK’in faşist zorba-
lıkla tasfiye edildiği koşullar altında 
Hak-İş’in büyümesi nasıl bir gerçek-
liktir? Anti-militarist ve demokrasi 
havarisi kesilen Salim Uslugillerin, 
Hak-İş’in 12 Eylül sınavı nasıldır?

Aziz Nesin’in önderlik ettiği Ay-
dınlar Dilekçesi tarihe kayıt edilmiş-
tir. Fakat yine de 12 Eylül darbesi 
ve diktatörlüğü karşısında aydınların 
nasıl bir sınav verdiği gerçekliğiyle 
aydınların ve toplumun yüzleşmesi 
gerekmez mi? Bu ülkenin yargıçları, 
baroları, gazetecileri, basını, doktor-
ları darbe karşısında, sınırsız faşist 
zorbalık karşısında ne yapmışlardır?

Kuşkusuz benzer sorular bütün 
toplumsal katmanlar, ulusal ya da 
inanç toplulukları için de ileri sürüle-
bilir, sürülmelidir de!

12 Eylül darbesi ve askeri faşist 
diktatörlüğü, korkunç bir toplumsal 
özgüven ve kişilik kırımı gerçekleş-
tirmiş, had safhada bir depolitizasyo-
nu ve toplumsal atomizasyonu başar-
mıştır. 12 Eylül ile hesaplaşmak kadar 
toplumun 12 Eylül vahşeti karşısında 
kendi gerçekleriyle yüzleşmesi de 
kendi kişiliğini bulması ve özgüven 
kazanması bakımından elzemdir. 

“Yüzleşme ve hesaplaşma”nın 
öteki yüzü, halkın bütün kesimlerinin 
kendi gerçekleriyle yüzleşmesini (ve-

Şili, Yunanistan ve 

Arjantin’de faşist 

darbecilere karşı 

mücadelede olduğu 

gibi, 12 Eylül faşist 

darbesiyle darbecileriyle 

hesaplaşmayı, hesap 

sormayı “politik 

savaşımın özel bir 

sorunu” haline 

getirecek bir yaklaşım 

ve mücadele çizgisi 

geliştirilememiştir.
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rı, hapishanelerle bağların, iletişimin 
sürdürülmesi, yer yer işyeri işçi ko-
miteleri, birkaç kişilik gruplar halin-
de illegal ev ya da işyeri toplantıları, 
benzer yapıda piknikler, hapishanede-
ki yoldaşlarla dayanışma çabaları vb. 
dönemin pratik devrimci çalışmaları-
nın önde gelen biçimleridir. Devrim-
ciler büyük özverilerle ağır bedelleri 
göze alarak, iğneyle kuyu kazar gibi 
örgütlü devrimci çalışmayı ve örgütlü 
direnişi var etmeye çalışmışlardır.

90 ve hatta 120 güne varan gözal-
tılar koşullarında işkenceli sorgular-
da ve 12 Eylül zindanlarında direniş, 
örgütlü direnişin önde gelen alan ve 
cephesidir. Kuşkusuz askeri faşist 
diktatörlükle en sert çarpışmalar bu 
cephede sürmüştür. Diktatörlüğün 
tutsak devrimcilere yönelik saldırı 
çizgisi, devrimci örgütlerin darbenin 
hedef merkezine yerleştirilmiş olması 
gerçekliğiyle bağlıdır. 

Darbenin gerçekleşmesiyle bir-
likte, özellikle de yenilginin belir-
ginleşmesiyle kendiliğinden biçimde 
Ortadoğu alanı ve Batı Avrupa’da da 
örgütlü direnişi geliştirme çabaları 
kendini göstermiştir vb. 

‘74-‘80 döneminde hareket ha-
lindeki toplumsal güçler darbeyle 
birlikte alt-üst olan kuvvet ilişkileri 
ve değişen koşullar altında hızla sah-
neden çekilince, devrimci yapıların 
etrafı boşaldı. Daha “ilk andan” baş-
layarak devrimci hareketin asli güç-
lerinde meydana gelen belli ölçüdeki 
uzaklaşma ve dağılma eğilimi de bu 
duruma eklenmelidir. Devrimci yapı-
ların hareket alanları hızla sınırlandığı 

gibi örgütlülüklerinin çapı da benzer 
biçimde daralır. Devrimci yapılar, 
ana güçleriyle bağlantılarını koruma 
ve sürdürmede bocalarlar. Çarpıcı 
kuvvet eşitsizliği ve ağır gizlilik ko-
şulları, devrimci yapıların düşük ve 
ilkel örgütsel-teknik düzeyi, önceki 
dönemden bakiye yapısal zaaflar vb. 
etkenler devrimci yapıların askeri fa-
şist diktatörlüğe karşı mücadelesinin 
hedef ve amaçlarını kendi varlıklarını 
savunma ve sürdürmeyle sınırlandı-
ran dar yaklaşımı şekillendirmiştir. 

Bir önceki dönemin bakiyesi ya-
pısal zaaf dediğimiz gerçeklik, ‘74-
‘80 dönemi devrimciliğine damgasını 
vuran “devrimci kendiliğindencilik” 
zihniyetidir. Devrimci iradenin rolünü 
kavramayan veya oldukça daraltıp sı-
nırlandıran, hatta gerçekte reddeden, 
devrimci gelişmenin kendiliğinden 
gidişatına ayak uydurmayı kapsayan 
bir çeşit stratejisiz ve stratejik önder-
likten yoksun devrimciliktir bu. Ger-
çek şu ki, “koşullar”, “durum” bütü-
nüyle değişmiş olmasına karşın, ‘74-
‘80 döneminin devrimcilik zihniyeti 
“sorgusuz sualsiz” ve “özsel olarak” 
varlığını devam ettirmiştir.

Örgütlü direnişi sürdürme çabala-
rı, git gide daralan ve sınırlanan –ya-
ni, genişleyen, büyüyen ölçekte ken-
dini üretemeyen– örgütsel sürekliliğin 
sağlanmasını başarmışsa da, devrimci 
hareketi geliştiren, askeri faşist dik-
tatörlüğe karşı mücadeleyi büyüten 
bir çizgiye, rotaya girememiştir. Yal-
nız örgütlü direniş, özellikle İstanbul 
zindanlarındaki direniş olmak üzere, 
ancak askeri diktatörlük döneminin 

nesnel olarak bu dönemin devrimci 
pratiği içerisinde “hazırlanmıştır”. Fa-
kat bu 12 Eylül dönemindeki “örgütlü 
direniş”in tümüyle ‘74-‘80 devrimci 
pratiği tarafından belirlendiği anla-
mına da gelmez. “Yeni durum” kar-
şıdevrimci ve gerici bir dönem olma-
sına karşın, aynı zamanda bir önceki 
dönemden farklı imkanlar, dinamikler 
ve koşullar demektir. Ve kuşkusuz 
devrimci imkanları da barındırmak-
tadır. Örgütlü direnişin pek ala farklı 
şekilde tecelli etmesi de mümkündü, 
keza önceki dönemde gerçekleşeme-
yen “devrimci önderlik sıçraması” 
bütün dezavantajlarında karşın, ken-
dine özgü biçimde yeni koşullar altın-
da gerçekleşebilirdi. Teorik olarak bu 
tümüyle olanaklıdır. Nitekim, Kürdis-
tan’daki durum bunun bir doğrulama-
sıdır. Kürt ulusal devrimci hareketi, 
olanaklı olanı başarmış, bir devrimci 
önderlik sıçraması gerçekleştirmiştir. 
Şurası kesindir ki, 12 Eylül dönemin-
de “örgütlü direniş”in devrimci eleş-
tirisi söz konusu olduğunda belki de 
yanıtı aranması gereken ilk soru, ne-
den bir devrimci önderlik sıçraması 
arayış, yönelim ve iddiasının açığa 
çıkmadığıdır. 

ABD’nin “our boys”larının; beşli 
faşist cuntanın darbeyi gerçekleştir-
mesi ve tüm iktidarı eline almasıyla 
birlikte belli başlı devrimci yapılar 
cuntaya ve askeri diktatörlüğe karşı 
direniş ve mücadele çağrıları, genel 
grev, genel grev-genel direniş vb. 
çağrılar yaptılar. Halk düşmanı ABD 
uşağı beşli çeteyi teşhir etmeye, işçi 
sınıfı ve emekçileri halklarımızı mü-

cadeleye seferber etmeye çalıştılar. 
Çoğunluğu savunma mahiyetinde gö-
zü pek silahlı direniş örnekleri de ser-
gilendi. Fakat bütün bunlar darbenin 
gerçekleşmesiyle beraber cuntanın 
gemi azıya alan faşist terörü ve had 
safhaya vardırdığı psikolojik savaş 
koşulları altında geliştirdiği toplum-
sal psikolojinin hızla egemen olması-
nı önleyebilmekten çok uzaktı. 

Devrimci hareket 12 Eylül darbesi 
karşısında bir devrimci savaş geliş-
tiremediği gibi güçlü ve örnek teşkil 
edebilecek bir direniş de sergileyeme-
miştir. Ancak yine de beşli faşist cun-
taya ve askeri faşist diktatörlüğe karşı 
direniş, 12 Eylül döneminin temel 
bir gerçeğidir. Yüzlerce ve binlerce 
devrimci, büyük bedeller isteyen ağır 
politik koşullar altında askeri dikta-
törlüğe karşı ajitasyon ve örgütlenme 
çalışmalarını büyük özveriyle yürüt-
müşler, diktatörlüğün kuvvetleriy-
le cepheden karşı karşıya geldikleri 
durumlarda azımsanmayacak sayıda 
silahlı direniş sergileyerek silahlı sa-
vunma hakkını kullanmışlardır. 

Gizli basım grupları, dağıtım grup-
ları daha çok kapı altlarından atılan 
illegal bildiriler, mücadele çağrıları, 
Ege’den Toroslar’a, Karadeniz’den 
Malatya-Antep yöresine kadar farklı 
gruplarca örgütlenmiş kır gerilla çe-
kirdekleri, bire bir gizli düzenlenmiş 
ilişkilerle dağıtılan illegal yayınlar, 
düzenli periyodik ilişkilerle örgütsel 
bağların sürdürülmesi, tam tecrit ve 
sıkı güvenlik gereklerine göre düzen-
lenmiş yerleşimler, çok sınırlı imkan-
larla asgarinin altında yaşam koşulla-
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mamıştır? Bu soru yalnızca 12 Eylül 
dönemini bir kez daha düşünmeye ve 
hatta daha derinlere bakmaya götürür. 
‘71 devrimciliğini somutlaştıran baş-
lıca üç devrimci yapının her birinin 
kendisini ölümüne bağladığı devrim-
ci stratejileri vardır. Stratejik önderlik 
yönelimi, ’71 devrimciliğinin en güç-
lü yanıdır. 12 Mart faşizminin belki 
de en büyük ‘başarısı’, devrimci hare-
ketin işte bu yeteneğini tasfiye etmesi 
olmuştur. Emekçi solunun halen çöz-
mekle uğraştığı sorun bu değil midir?

Günümüzde faşist darbecilerden 
ve işbirlikçilerinden hesap sormak, 

hala günceldir. Son yıllarda belir-
ginleşen 12 Eylül faşist darbesiyle 
yüzleşme ve hesaplaşma toplumsal 
eğilimi, devrimci politikanın itici bir 
gücü olabilir. Bu bakımdan, emekçi 
solu, hesaplaşmayı ‘özel pratik bir 
sorun’ haline getirmekle mükelleftir. 
Bu nedenle de emekçi solunun dönüp 
12 Eylül darbesine ve faşist diktatör-
lüğe karşı “örgütlü direniş”e, aynaya, 
kendi gerçeğimize yeniden bakma 
ihtiyacı vardır. Bu yüzleşmeyi daha 
katı bir devrimci gerçeklikle yapmak, 
daha çok da yeni devrimci kuşakların 
sorumluluğudur. 

ardından bir ölçüde devrimci hareketi 
geliştiren sonuçlar vermiştir. 

Kuşkusuz beşli faşist cunta ve as-
keri diktatörlüğün hedef merkezinde 
devrimci hareket-devrimci örgütler 
vardı. Cunta ilk andan başlayarak 
devrimci örgütlere ve devrimcilere 
karşı bir sürek avı başlattı. Bu yolda 
tüm güç ve imkanlarını seferber etti. 
Askeri faşist diktatörlük, ilk bir yıllık 
dönemde siyasal nüfuzu, yaygınlık ve 
etki gücü bakımından önde gelenleri 
dahil (hatta öncelikle de onlar olmak 
üzere!) ‘74-‘80 döneminin belli başlı 
devrimci yapılarını çökertti, örgütsel 
bakımdan büyük ölçüde tasfiye etti. 
Bu durum aynı zamanda ‘74-‘80 dö-
neminden bakiye yapısal sorunlarla 
birlikte ideolojik ve siyasal tasfiyeci-
liği de mayalamıştır. 

Esasen askeri faşist diktatörlüğe 
karşı örgütlü direnişi sürdürme ça-
baları kadar, daha baştan itibaren uç 
veren tasfiyeci eğilimler de dönemin 
temel bir gerçeğidir. Bu nedenledir ki, 
örgütlü direnişi sürdürme ve geliştir-
me çabalarını bir bakıma da tasfiye-
ciliğe karşı direnme güç ve yeteneği 
şekillendirmiş ve belirlemiştir. Dikta-
törlüğün devrimci örgütleri örgütsel-
fiziki bakımdan tasfiye etme saldırıla-
rını ve seferberliğini, ideolojik-politik 
tasfiyeciliğin gelişimi ve bahse konu 
önde gelen yapılar şahsında egemen 
hale gelmesi izlemiş, genelde devrim-
ci hareket bir yenilgi döneminin derin 
ve tasfiyeci “iç krizi”ne yuvarlanmış-
tır. Bu aynı zamanda her bir yapı ba-
kımından bir muhasebe zorunluluğu 
demektir. Dolayısıyla gerek ‘74-‘80 

döneminin, gerek 12 Eylül döneminin 
devrimci pratiği, keza devrimci teori, 
program ve strateji sorunları, yapıla-
rın gündemine girmiş, eleştiri ve tar-
tışma konusu olmuş, hareketi kendine 
döndürerek örgütlü bir direnişi geliş-
tirme çabalarını iyice zayıflatmıştır. 

12 Eylül döneminin örgütlü dire-
nişi; “kahrolsun beşli faşist cunta”, 
“kahrolsun askeri faşist diktatörlük” 
ya da bunlara denk düşen, stratejik 
anlam ve değeri olan, devrimci bir 
stratejiyi ima eden sloganlar ileri sü-
rülmüş olmasına karşın, devrimci bir 
stratejiden yoksundur. Devrimci bir 
direniş cephesinin inşa edilememesi, 
her şeyden önce bunun bir sonucudur. 
Ayrı ayrı devrimci yapıların her biri-
nin kendince örgütlü direnişi geliştir-
me çabalarının; zindanlar, Ortadoğu 
ve Batı Avrupa dahil örgütlü direniş 
sürdürme çabalarının belli başlı bütün 
alanlarını birleştiren ve yöneten dev-
rimci bir stratejiye bağlayan devrimci 
bir planı yoktur. Hareket kendi güçle-
rine hakim olma ve dönemin devrim-
ci imkanlarını değerlendirme yönelim 
ve yeteneğinden yoksundur. 

Devrimci hareket darbeye ve aske-
ri faşist diktatörlüğe karşı mücadelede 
devrimci bir strateji geliştirememiş, 
ortaya devrimci bir önderlik koyama-
mıştır. 12 Eylül darbesine karşı “ör-
gütlü direniş” ve yenilginin sorumlu-
luğu, hiç kuşkusuz devrimci yapıların 
“önderliklerinin” ya da daha doğrusu 
yönetimlerinin sorumluluğundadır. 
Neden askeri faşist diktatörlüğe karşı 
devrimci bir strateji geliştirilememiş 
ve devrimci bir önderlik açığa çık-
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İtalyan Komünist Partisi’nin önderi ve teorisyeni An-
tonio Gramsci; “organik hareketler” ile “konjonktür ha-
reketleri” arasında ayrım yapar. “Konjonktür hareketleri” 
genellikle rastlantısal ve geçiciyken, büyük bir tarihsel an-
lam taşımazken, “Organik hareketler” bünyeye bağlı olan 
ve toplum yapısındaki onulmaz çelişkilerden kaynaklanan 
olaylardır. Böyle hareketler çok önemli tarihsel ve toplum-
sal eleştirilere yol açarlar. 

Gramsci’ye göre “organik bunalım” bazen on yılı bile 
bulan uzun bir süreye yayılarak, toplumsal yapının özsel 
çelişkilerinin meydana çıkışını ifade eder. Aşılmakla kar-
şı karşıya kalan eski siyasi güçlerin mevcut yapıyı koru-
ma amaçlı inatçı çabaları, karşıt güçlerin örgütlenmesine 
zemin hazırlar. Geleneksel partiler işlevsizleşir; bunalım, 
partiler alanından bütün devlet yapısına yansır ve yönetici 
sınıfın hegemonya bunalımı içeriğini kazanır. Büyük halk 
kitleleri siyasal edilgenlikten etkinliğe geçmeye başlarlar. 
Geleneksel yönetici sınıf, kaybetmek üzere olduğu kont-
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kanı Fahri Korutürk arasında siyasi 
gerilim konusu olmuştu. Ve parla-
menter sistemle uyumlu davranacağı 
sanılan Ege Ordu komutanı Kenan 
Evren’e Genelkurmay Başkanlığı 
yolunu açan ironik bir çözüme bağ-
lanmıştı bu gerilim.

Diğer taraftan, sol söylemlerle hal-
kın “Karaoğlan umudu”nu tazeleme-
ye çalışan Ecevit CHP’sinin, devrimci 
dalgayı düzen içi bir sol mecrada sö-
nümlendirmek gibi başlıca bir misyo-
nu vardı. Ecevit etkili bir dalgakıran 
olabilmek için elinden geleni yaptı. 
Fakat tekelci burjuvazi ve faşist gene-
rallerin baskısı ile halkın hoşnutsuz-
luğu arasında sıkışıp kaldı. Enflasyo-
nun durmadan tırmanmasını, ‘79’da 
ekonominin krize girmesi takip etti. 
TÜSİAD gazete ilanıyla Ecevit hü-
kümetini düşürme politikasını açıkça 
ortaya koyuyor, karaborsayı ve uza-
yıp giden alışveriş kuyruklarını ya-
pay olarak körüklüyordu. İşçi-emekçi 
hareketinin önü alınamıyor, devrimci 
mücadele kırılamıyordu. 

‘70’lerin ikinci yarısında grev ve 
grevci işçi sayısı büyük artış göster-
di. DİSK’in üye sayısı yarım milyo-
nu aştı. 1976’da “DGM’lere hayır” 
eylemi, 1978’de 16 Mart Katliamının 
ardından “faşizme ihtar eylemi” gibi 
etkin ve kitlesel politik hareketler de 
geliştirdi DİSK. 1976’dan itibaren 
1 Mayıs’lar Taksim’de kutlanmaya 
başladı. Bu politik hareketlerle iç içe, 
işçi sınıfının ekonomik ve sendikal 
mücadelesi önemli kazanımlar getir-
di. 1979 ve ‘80’de ortalama reel ücret 
en yüksek noktasına varmakla kalma-

mış, ücret/katma değer oranında da 
ciddi artışlar olmuştu. 

Petrol krizinin tetiklemesiyle 
1975’te derin bir ekonomik krize yu-
varlanan dünya kapitalizmi yapısal 
bir dönüşüm geçirmeye başlamıştı. 
Sermaye hareketlerinin önündeki en-
gellere savaş açılıyor, bütünleşik bir 
dünya pazarı amaçlanıyor, emperya-
list mali oligarşi yeni sömürge ülke-
leri dolaysızca talan etmeye hazırlanı-
yordu. Yüksek borçlanma, dış ticaret 
açığını büyüten ithalat ve kimi fiyat 
kontrolleri gibi geçiştirici önlemler 
sayesinde dünya ekonomik krizinin 
Türkiye’yi sarması birkaç yıl gecik-
tirilebildi. ‘79’da ithal petrol fiyatla-
rındaki şok artış Türkiye ekonomisini 
kaçınılmaz krize itti. Krizin ağırlığı 
Demirel’e “70 cent’e muhtacız” de-
dirtecekti. 

İthalat kotalarının ve gümrük ver-
gilerinin ardında iç piyasaya düşük 
kaliteli ve yüksek fiyatlı meta üretip 
satan, devlet eliyle aktarılan kay-
naklardan beslenen işbirlikçi tekelci 
Türk burjuvazisinin alışageldiği aşırı 
kar oranları düşmüştü. Talep daraldı, 
sermaye fazlalığı değerlendirilemez 
oldu, birikim tıkandı. Meşhur 24 
Ocak kararları, 1979-1980 ekonomik 
krizinin ortasında gündeme geldi. 24 
Ocak paketi ekonominin ihracat ön-
celikli bir modelde yapılanmasını, 
piyasanın serbestleştirilmesini, fiyat 
kontrollerinin kaldırılmasını, faizlerin 
yükseltilmesini, devlet harcamaları-
nın kısılmasını, dış borç ödemelerinin 
güvencelenmesini, devalüasyon ya-
pılmasını, ücretlerin düşürülmesini, 

rolü yeniden ele geçirmek uğruna, 
gerekirse fedakarlık yapar. Nihayet, 
hasmını ezmek için yönetici sınıfın 
çeşitli kesimleri, sınıfın bütününün 
ihtiyaçlarını daha iyi temsil eden 
ve bir ölüm tehlikesini uzaklaştıra-
bilecek nitelikte olan tek bir yöne-
timin altına girerler. Bu, “organik 
bunalım” için “organik bir çözüm 
yolu”dur. 

1980’e gelindiğinde Türkiye’de 
“organik bunalım”, dönemin doruk 
noktasına varmıştı. Devletle halk, 
burjuvaziyle işçi sınıfı arasındaki 
çatışmalar tüm şiddetiyle sürüyordu. 
Faşist-antifaşist çelişkisi toplumun 
şiddetli bir kamplaşması düzeyine 
erişmişti. Rejim yüz yüze geldiği 
açmazı mevcut kurumlaşmasıyla 
aşmakta aciz kalmaktaydı. Burjuva 
parlamento ve hükümetler krizden 
krize sürükleniyorlardı. Türkiye 
ekonomisi yapısal özellikler taşıyan 
bir aşırı üretim krizi içindeydi. Ege-
menlerin ideolojik hegemonyası çö-
zülmeye yüz tutmuştu. Ve ABD em-
peryalizminin bölgedeki hakimiyeti 
sarsıntıya uğramıştı. 

İşte bu koşullar altında, 12 Eylül, 
Gramsci’nin sözleriyle, egemen sı-
nıfın çeşitli bileşenlerinin bir ölüm 
tehlikesi uzaklaştırabilecek nitelikte 
tek bir yönetim altında birleştirilme-
si hamlesi oldu. 

Düzenin Açmazı
‘74 affıyla hapishanelerden çıkan 

kadroların etrafında, 12 Mart faşiz-
minin gevşemesiyle beraber, hızlı 
bir politik birikim yaşanmaya başla-

dı. ‘71 devrimci atılımının muazzam 
mirasına dayanan yeni bir devrimci 
hareket şekilleniyordu. Öğrenciler, 
işçiler, ezilenler oluşum halindeki 
devrimci ve reformcu örgütlerin saf-
larına adeta ‘kendiliğinden’ ve kitleler 
halinde akıyorlardı. Hemen ardından 
sivil faşist saldırıların ve antifaşist di-
renişlerin tırmanışına geldi sıra. 

Gelişen sol siyasi atmosferden 
beslenerek 1977 seçimlerinden yüz-
de 41,4 oy oranıyla önde çıkan Ece-
vit CHP’si, hükümet kurabilecek ço-
ğunluğu elde edemeyince, Demirel 
başbakanlığında 2. Milliyetçi Cephe 
(MC) hükümeti kuruldu. Sola ve dev-
rimci yükselişe karşıtlık temelinde 
birleşmiş olan koalisyon ancak 6 ay 
dayanabildi ve Ocak ‘78’de yerini 
CHP hükümetine bıraktı. 

Ecevit’in 1974’teki hükümeti 
döneminde haşhaş ekiminin yasak-
lanmasından ve Kıbrıs’ın kuzeyinin 
işgalinden dolayı ABD’yle çelişkiler 
ortaya çıkmış ve Türkiye silah am-
bargosuna maruz kalmıştı. Tekelci 
sermaye ve ordu da Ecevit hükü-
metini uygun bulmuyordu. Ecevit, 
‘77 seçimlerinden önce, Niksar’da 
MHP’li faşistlerin silahlı saldırısı-
nı ve İzmir’de bir kontrgerilla sui-
kastını atlatmıştı. Aynı yıl, devrim-
ci/sosyalist yükselişe ve Ecevit’in 
olası bir seçim zaferine karşı Kara 
Kuvvetleri’nde hiyerarşi dışı faşist 
bir cunta örgütlendiği anlaşılmıştı. 
Bu cuntanın temizlenmesi sırasında 
ordunun yeni komuta kademesinin 
belirlenmesi, Demirel hükümeti ile 
emekli bir amiral olan Cumhurbaş-
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örgütlenmelerle ilerliyordu. Kuzey 
Kürdistan’da irili ufaklı ulusal dev-
rimci ya da reformcu parti ve örgütler 
politik etkinliklerini artırdılar. Toprak 
ağalarına, ulusal hainlere ve yer yer 
devlet güçlerine karşı silahlı eylemler 
yayılmaya başladı. 

‘77 1 Mayıs’ını başka toplu kat-
liamlar izledi: Beyazıt, Bahçelievler, 
Balgat, Piyangotepe...   Kontrgeril-
lanın  sunni- alevi saflaşması görü-
nümünde alevilere, ilerici ve dev-
rimcilere saldırdığı Malatya ve Sivas  
katliamlarının ardından, ‘78 Maraş 
katliamı geldi. Maraş’taki faşist vah-
şet 13 ilde sıkıyönetime geçilmesi-
nin gerekçesi yapıldı. Alevi-Sünni 
çelişkisi devletin kontrgerilla kolu 
ve MHP aracılığıyla Sünnilerin dev-
rimci gelişmeye karşı faşist zeminde 
saflaştırılması için kışkırtıldı. 1980’de 
aynı faşist iç savaş tezgâhı bu defa 
Çorum’da kurulacaktı. 

Sansasyonel faşist cinayetlerin 
devreye sokulması da gecikmedi. Öğ-
retim üyeleri Bedrettin Cömert ve Ca-
vit Orhan Tütengil, savcı Doğan Öz, 
Adana Emniyet Müdürü Cevat Yur-
dakul, Milliyet başyazarı Abdi İpek-
çi, DİSK eski genel başkanı Kemal 
Türkler ve daha pek çok demokrat 
aydın faşist namluların hedefi oldu. 
Böylece halka ve demokrat aydınlara 
dehşet saçma ve yılgınlık psikolojisi 
aşılama planı uygulandı. 

Devlet-halk çelişkisi iyice keskin-
leşti. Türk ulusu iç siyasi bölünmeye 
uğradı ve faşist-antifaşist kamplaşma-
sı baskın hale geldi. Devrimci otori-
tenin kuruluğu pek çok mahalle, okul 
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tarım ürünleri taban fiyatlarının indi-
rilmesini içeriyordu. Fakat işçi sınıfı 
ve emekçiler bu acı ilacı içmeyi ka-
rarlılıkla reddettiler. 

24 Ocak kararları Demirel hükü-
metinin imzasını taşıyordu. Ekim ‘79 
ara seçimlerinde başarısızlığa uğrayan 
CHP’nin lideri Ecevit hükümetten çe-
kilmiş, Demirel’in azınlık hüküme-
ti kurulmuştu. Sivil faşist saldırılar, 
kontrgerilla cinayetleri ve polis terörü 
faşist Demirel hükümeti eliyle yoğun-
laştırılmasına rağmen devrimci kitle 
hareketi bastırılamıyordu. Yeni eko-
nomik politikalar işçi sınıfının direni-
şine çarpıyordu. Hükümet krizinin so-
nu gelmiyor, gerek devrimci/sosyalist 
mücadelenin gerekse iç çelişkilerinin 
basıncı altındaki rejimin politik sar-
sıntıları durdurulamıyordu. 1980’de 
bu kez cumhurbaşkanı seçimi krize 
dönüştü ve parlamento 6 ay boyunca 
bir cumhurbaşkanı çıkaramadı. 

1979-1980 yılları Türk burju-
va devletinin kaderini etkileyecek 
uluslararası olaylara da tanıklık et-
ti. İran devrimi, ABD’yi Ortado-
ğu’daki en güvenilir işbirlikçisinden 
mahrum bırakırken, Sovyetler Bir-
liği Afganistan’ı işgal ederek ABD 
emperyalizmini tedirginliğe itti. 
Ortadoğu’da Sovyet askeri üsle-
ri açılmakta, Sovyet uçak gemile-
ri Akdeniz’de boy göstermekteydi. 
OPEC petrol fiyatlarını yeniden artır-
dı ve ihracatı kıstı. İşte bu atmosferde 
ABD, Carter Doktrini’ni ilan etti. Or-
tadoğu’daki herhangi bir tehdit ABD 
çıkarlarına yönelmiş sayılacaktı. Bu 
durumda Sovyetler Birliği’nin dibin-

deki bir ülkede milyonların devrim 
ve sosyalizm amaçlı kaynaşmasının 
daha uzun yıllar sürmesi emperyalist 
ABD için tahammül edilemezdi. 

Generallerin ve yüksek devlet bü-
rokrasisinin sahne arkasından politik 
yönetimine dayanan Türk burjuva 
devlet düzeni, süregelen yapısı ve 
araçlarıyla çözüm bulması imkansız 
görünen büyük bir açmazla yüz yü-
zeydi. 

Düşük Yoğunluklu  
İç Savaş
Devrimci/sosyalist gelişmenin 

önünü kesmek amacıyla uygulanan 
ilk kapsamlı iç savaş yöntemi ‘77 1 
Mayıs katliamıydı. Bu andan itibaren, 
rejimin antifaşist halk kitlelerine ve 
devrimci güçlere saldırısı yeni bir ni-
teliğe büründü. 

Mahallelerde ve okullarda sivil 
faşist saldırılar ve silahlı çatışmalar 
hızla yayıldı. Artık faşist-antifaşist 
çatışması yaşanmayan, yaralanma 
veya ölümlerle anılmayan gün geç-
miyordu. Faşist  saldırılara ve faşist 
MHP”ye  karşı mücadele devrimci 
hareket için bir tür var olma meselesi 
haline gelmişti. Zira devrimci hareke-
tin önüne dikilen ilk barikat rejimin 
vurucu gücü olarak sahneye sürülen 
MHP’ydi. Ve sivil faşist saldırganlığa 
karşı direniş devrimci kitleselleşme-
nin başlıca dinamiği olmuştu. Emekçi 
halk kitleleri devrimci/sosyalist hare-
ketin saflarında kendiliğinden birike-
rek sınıf mücadelesinin politik mevzi-
lerine yerleşiyorlardı. 

Kürt ulusal özgürlük hareketi artık 
Türkiye devrimci hareketinden ayrı 
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da bütün o demokratiklik makyajının 
arkasına gizlenen ’61 Anayasasıdır. 
Bu tip bir devlet yapısı, ABD emper-
yalizminin yeni sömürgelerle siyasi 
bağımlılık ilişkilerini genellikle o 
ülkelerin orduları üzerinden sağlama 
alma stratejisiyle örtüşmüştür. 

Türk burjuva devleti, tarihsel ola-
rak, son derece zayıf bir burjuvazinin 
varlığı koşullarında, bilhassa askeri 
bürokrasinin iktidar tekeliyle özdeş-
tir. İttihatçı iktidardan CHP’nin tek 
parti diktasına uzanan ortak bir özel-
liktir bu. Tek parti dönemi CHP’si, 
devletin kendisiydi ve iktidarın tepe-
sinde Kuvva-i Milliye’nin eski aske-
ri liderleri bulunuyordu. Türk büyük 
sermayesi pazar rekabeti şartlarında 
birikmiş ve böylece devleti kendi 
çıkarların koşmuş değildi. Tersine, 
devlet eliyle semirtilen, siyasetin 
yüksek devlet bürokrasine bağlı olan 
bir tekelci burjuva sınıf gelişmişti. 
Osmanlı’da birikmiş sermayenin ve 
olduğu kadarıyla burjuva kültürün 
taşıyıcısı konumundaki gayrimüslim 
azınlık burjuvalarının sermayesinin 
kanlı biçimde transferi yolundan, yeni 
ve köksüz bir Türk burjuvazisi yara-
tılmıştır. Bu burjuvazi, ‘kendisi adına’ 
devlet işlerini yürütecek bürokratlara, 
subaylara ihtiyaç duyacaktı.

Demokrat Parti, 2. Dünya Savaşı 
sonrasında uluslararası şartlar gereği, 
bu siyasi mekanizma dahilinde yara-
tıldı. Fakat askeri ve sivil devlet bü-
rokrasisi aleyhine güdük bir burjuva 
parlamentoya dayanan hükümete ger-
çek bir siyasi iktidar gücü kazandırma 
inisiyatifi sergileyen Menderes’in ha-

yatı darağacında son buldu. ’61 ana-
yasası bu ‘arızayı’ giderecek hukuki 
bir çerçeve çizme işlevine sahipti. ’61 
Anayasası, hem ordunun rejim üze-
rindeki iktidarını pekiştiriyor, hem de 
27 Mayıs’a destek veren halk kesim-
lerinin politik seferberliğini mümkün 
kılacak demokratik haklar sağlıyordu. 
Kuşkusuz tarih başka bir yoldan iler-
ledi ve söz konusu demokratik-sosyal 
haklar zemininde burjuvaziden ba-
ğımsız yeni bir işçi-gençlik damarı 
gelişti. ’71 Darbesi, rejimin her iki 
kanadının bu tehlikeye karşı birliği-
nin ifadesiydi. Devrimci tehlikeyi ve 
ordu içinde büyük bir etkinliğe ulaşan 
sol cuntayı bertaraf etti. ’61 anayasa-
sındaki kimi demokratik maddeleri 
kırparak devlet biçimini faşist bir dik-
tatörlük olarak yapılandırma adımları 
attı. 1968’den 71’e uzanan devrimci 
yıllarda sahneye çıkan yeni toplumsal 
aktör, egemenler arasındaki iktidar 
dalaşının önüne geçmişti.

Sahne önünün çok partili parla-
menter alanında, işbirlikçi-tekelci ser-
maye, burjuva partiler veya siyasetçi-
lerden birini ya da diğerini destekler, 
bunları kontrol edebilir. Nitekim 
‘70’lerin sonunda Ecevit hükümetinin 
yıkılmasına önayak olmuş Demirel’in 
başbakanlığa getirilmesini sağlamış-
tır. Yine de generaller partisi, iktidar 
tekeline sahip çıkar ve parlamenter 
siyasetçiler gibi sermayedarların doğ-
rudan güdümüne girmez. Odağında 
generallerin durduğu devlet aygıtı te-
kelci Türk burjuvazisinin genel sınıf-
sal çıkarları doğrultusunda ama onun 
üzerinde durarak siyasi yönetimi elde 

ve köy vardı. Devrimci/sosyalist siya-
sallaşma eğilimi yayıldı, milyonları 
kucakladı. Varoşlarda, lise ve üniver-
sitelerde, bazı fabrika ve işçi havza-
larında, hatta kimi taşra şehirlerinde 
kitlesel ve radikal direnişler, işgaller 
ve gösteriler gerçekleşiyordu. 1980 
yılı başlarında Tariş işçi direnişi poli-
se ve askeri birliklere karşı büyük bir 
çatışmaya, ardından da İzmir varoşla-
rında patlayan bir halk ayaklanmasına 
dönüştü. Siyasi kamplaşma o düzeye 
varmıştı ki, polis teşkilatı dahi  ilerici 
Pol-Der ve faşist Pol-Bir şeklinde bir 
yarılmaya uğramış, bakanlık persone-
linden subaylara değin her kesim için-
de saflaşma örnekleri yayılmıştı. 

12 Eylül’e doğru birkaç yıl bo-
yunca yaşanan, yalnızca bir devrim-
ci durum değil, aynı zamanda düşük 
yoğunluklu bir iç savaştı. Faşist-an-
tifaşist kamplaşmasının Türkiye’yi 
bir uçtan diğer uca kesmesi, sayısız 
mahalle, okul ve köyün devrimci he-
gemonya alanları olarak sivrilmesi, 
kışkırtılmış faşist güruhların Alevi 
katliamlarına girişmesi, büyük kent 
merkezlerindeki toplu katliamlar, de-
mokrat aydınlara sıkılan kontrgerilla 
kurşunları, durmadan artan sivil faşist 
saldırılar, silahlı eylem ve çatışmalar 
başlangıç evresindeki bir iç savaşın 
göstergeleriydi. Öyle ki, 12 Eylül’ü 
önceleyen haftalarda her gün 15-20 
kişi vurularak ölmekteydi. Devletin 
resmi verilerine göre, dönem boyunca 
siyasi nedenlerle 5 bine yakın insan 
öldürülmüştü. 

Ordu, 1980 yılı içinde, bu düşük 
yoğunluklu iç savaş ortamında daha 

açıktan yer almaya başladı. İnciraltı 
katliamı veya Fatsa Nokta Harekatı 
gibi saldırılar doğrudan askeri bir-
liklerce gerçekleştirildi. Fakat faşist 
Türk burjuva ordusu, iç savaş sahne-
sinin ön cephesinde durmaktan ge-
nellikle kaçındı, siyasi kamplaşmanın 
“sağ-sol çatışması” gibi yansıtılma-
sını sağladı. General Evren’in “anar-
şiyi ve kardeş kavgasını önlemeyen 
hükümet”i alenen azarladığı konuş-
malar TRT’den yayımlandı. 

Devrimci hareketin devletin “ola-
ğan” zoruyla yenilgiye uğratılamaya-
cağı artık belliydi. Generaller, halkın 
iç savaş atmosferinde yorgun düşece-
ği ve kendilerinin de bu “sağ ve sol 
çatışması”nı bitirecek tek alternatif 
olarak kabul görecekleri uygun zama-
nı kolluyorlardı. 

Devletin Ordusu ya da 
Ordunun Devleti
Türk burjuva devleti, 27 Mayıs 

’60 darbesinden beri iki kısımlı bir re-
jim yapısına sahiptir. Sahnenin önün-
de parlamento, seçim sistemi, siyasal 
partiler ve seçilmiş hükümetler durur. 
Fakat hükümet, devlet politikasının 
icrasındaki sorumluluğu dolayısıyla 
kısmi bir iktidar alanına sahipse de 
asla gerçek siyasi iktidar organı değil-
dir. MGK, Anayasa Mahkemesi, Özel 
Harp Dairesi, kontrgerilla teşkilatı gi-
bi devlet kurumları aracılığıyla asıl si-
yasi iktidar, sahne arkasında duran ve 
ağırlığını askeri kanadın oluşturduğu 
yüksek bürokrasinin elinde olmuştur. 
Siyasi partiler de generaller partisiyle 
bir tür taşeronluk ilişkisine zorlanır. 
Ve bu devlet yapısını kurumlaştıran 
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pisteyiz” demeleri boş bir demagoji 
değildir. Liberal mitin dolaşımda tu-
tulmasının amacı, devrimci mücade-
leye inançsızlık yaymaktan ibarettir. 

Sahne Arkasından  
Sahne Önüne
12 Eylül günü ABD Milli Güven-

lik Konseyi Türkiye Masası şefine 
haber verildi: “Your boys have done 
it.” (“Senin çocuklar başardı.”) 11 
Eylül’de Hava Kuvvetleri Komutanı 
Tahsin Şahinkaya ABD gezisinden 
Türkiye’ye dönmüştü. ABD aynı 
tarihlerde Sovyetler’e karşı Afgan 
mücahitlerini örgütleyip silahlandı-
rıyor ve Saddam’ı İran’a saldırtıyor-
du. Generaller 12 Eylül’de sahnenin 
önüne çıktıklarında, oyunun suflörü 
ABD’ydi. Amerikan emperyalizmi 
böylece Türkiye üzerindeki yeni sö-
mürgeci egemenliğini güvenceye 
alıyor, Ortadoğu hegemonyasının sar-
sılmasına ve Sovyet tehdidine karşı 
esaslı bir hamle yapıyordu. 

‘70’li yıllarda Latin Amerika’yı 
boydan boya kana bulayan antikomü-
nist Amerikacı faşist darbe politikası 
Türkiye’de de yürürlükteydi. Bütün 
farklılıklar ve özgünlüklerine karşın, 
27 Mayıs, 12 Mart ve 12 Eylül’ün or-
tak bir özelliği, ABD emperyalizmi-
nin Türk burjuva devleti üzerindeki 
hakimiyetinin öncelikle ordu aracı-
lığıyla sağlandığı bir siyasi yapının 
kurulup korunmasıdır. 12 Eylül’ün 
diğer iki darbeden başlıca farkı ise, 
ordunun birlik halinde bir hareketi ol-
masıdır. Bu yüzden 27 Mayıs’tan da, 
12 Mart’tan da çok daha güçlüdür. 12 
Mart’ın alelacele ve çalakalem prog-

ramının aksine, 12 Eylül sistematik 
ve kapsamlı bir programla geldi. Ge-
nerallerin çıplak askeri zoruna TÜSİ-
AD ve IMF’nin ekonomik dönüşüm 
programı eşlik etti.

Diğer yandan, 12 Mart ve 12 Ey-
lül, egemen sınıfların işçi sınıfı ve 
ezilenlerden yükselen devrimci teh-
likeye karşı birleşmelerinin ürünü 
iken, 27 Mayıs, egemen sınıfların bir 
kanadının diğerine karşı darbesidir. 
Liberaller her üç darbeyi eşitleyerek, 
tümünü de ordunun sivil hükümetlere 
karşı iktidar hırsıyla gerekçelendire-
rek tarihi çarpıtıyor, sınıf mücadele-
lerinden bağımsız bir tarih yazmaya 
çalışıyorlar. 

Darbenin Siyaseti
Devlet, bütün gücünü beş orgene-

rali Milli Güvenlik Konseyi’nin dik-
tatörlüğünde merkezileştirerek karşı 
saldırıya geçti. Yeni MGK, yasama ve 
yürütme yetkilerini kendinde topladı. 
‘71’de faşist bir revizyondan geçiril-
miş olan ’61 Anayasası’nı yırtıp attı. 
Artık her türlü faşist zorbalık yasasını 
çıkarmakta serbesti. ’71 darbesinin 
yarım bıraktığı işi bitirmeye, devrim-
ci hareketi uzun süre belini doğrulta-
mayacak derecede ezmeye girişti. 

Kenan Evren kendini ‘Devlet 
Başkanı’ ilan etmişti. Parlamento ve 
hükümet feshedildi. Bülent Ulusu 
başbakanlığında MGK’ya bağlı bir 
hükümet atandı. Belediye başkanları 
görevden alındı ve yerlerine subay-
lar getirildi, belediye meclisleriy-
se dağıtıldı. Polis, Jandarma Genel 
Komutanlığı’na bağlandı. Her yerde 
sıkıyönetim ilan edildi ve Sıkıyö-

tutar. Generallerin ve Kemalist yük-
sek bürokratların politik aklının mer-
kezi parolası “devletin bekasının ko-
runması” olagelmiştir. 

12 Eylül’e gelirken, faşist gene-
rallerin önceliği, giderek ölümcül bir 
tehdit olarak gördükleri devrimci/sos-
yalist gelişmeye karşı “devletin be-
kasını korumak”tı. İşbirlikçi-tekelci 
sermayenin nihai formülasyonunu 24 
Ocak kararlarında bulan, ekonomik 
çıkarlarını gerçekleştirme arayışı ile 
generallerin “devletin bekası” kaygısı 
buluştu. Öncesinde MHP’nin vurucu 
güç olarak kullanıldığı ABD şemsiye-
si altındaki TSK-TÜSİAD darbe blo-
ğu böyle biçimlendi. Bloğun iktidar 
merkezi elbette genelkurmay başkan-
lığı karargâhıydı. Egemen sınıflar ara-
sında, devrimci gelişmeyi bastıracak 
üst düzeyde bir karşıdevrimci birlik 
bu temelde oluştu. 

İki 12 Eylül Miti
Antifaşist solda ve liberal cami-

ada sıklıkla tekrarlanan iki ayrı 12 
Eylül miti var. Sol tekerlemeye göre, 
12 Eylül darbesi 24 Ocak kararlarını 
hayata geçirmek amacıyla yapılmış-
tır. Yanlış! Darbenin amacı doğrudan 
doğruya devrimci hareketi ezmektir. 
Darbeci generalleri yönetim ipleri-
ni dolaysızca ele almaya iten neden, 
ekonomik değil siyasidir. Onlar için 
söz konusu olan hayati görev, Türk 
burjuva devletinin devamını sağla-
maktır. Her ne kadar 12 Eylül ürünü 
devlet düzeni ve ekonomik dönüşüm 
24 Ocak hesaba katılmadan anlaşıla-
maz olsa da, 24 Ocak kararları dar-
beyi doğurmamış ama darbenin eko-

nomi politiğini meydana getirmiştir. 
Antifaşist solda yaygın olan mit ise, 
sonradan reformizme savrulan eski 
devrimcilerin 12 Eylül öncesi radikal 
devrimci mücadeleye reformist bir 
pencereden bakmalarından kaynakla-
mış olsa gerektir. Bugünün reformist-
lerinin o günkü devrimci tarihlerinin 
yükünü taşımak istememeleri anor-
mal değildir. 

Liberal tekerlemeye göre, gene-
raller iktidar hırslarına bağlı olarak 
bir darbe gerçekleştirmek amacıyla 
MHP ile sol arasındaki çatışmaların 
kızışmasına bizzat çanak tutmuşlar-
dır. Yanlış! Sivil faşist paramiliterleri 
devrimci hareketin karşısına general-
ler ve devlet dikmiştir. Fakat faşist sal-
dırılar, toplu katliamlar, gündemi sar-
san suikastlar, polis terörü devrimci 
hareketi ezmeye yetmemiştir. Halkın 
antifaşist mücadelesinin neden oldu-
ğu rejim krizini çözmek ve devrimci/
sosyalist kabarmayı ezmek için askeri 
faşist bir darbe tek alternatif olmuştur. 
Generallerin siyasi iktidardaki belir-
leyici pozisyonlarını sağlamlaştırma 
dürtüsüyle hareket ettikleri ve halkın 
bıkkınlığa kapılmasını sağlayarak 
darbeyi meşru kılmak için 12 Eylül’ü 
önceleyen aylarda kontrgerilla eliyle 
daha fazla kan dökülmesine kapıyı 
araladıkları ne kadar gerçekse, dar-
benin başka türlü yenilgiye uğratıla-
mayan devrimci savaşımın hakkından 
gelecek “olağanüstü” çare olduğu için 
tekelci burjuvazinin tam desteğini al-
dığı da o kadar gerçektir. 12 Eylül’ün 
ardından hapse atılan MHP liderle-
rinin “fikirlerimiz iktidarda, biz ha-
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harekete saldırırken, MHP’yi de he-
defleyen bir denge görüntüsü yarat-
mayı ihmal etmeyecekti. 

Darbenin İdeolojisi
‘60’lardan itibaren devrimci/

sosyalist, Kürt yurtsever, politik İs-
lamcı hareketler yaygınlaşmış, ide-
olojik akımlar olarak da halka daha 
fazla nüfuz etmeye başlamışlardı. 
‘70’lerin sonunda, bilhassa büyüyen 
devrimci mücadele ve halkın siyasal 
kamplaşması, rejimin ideolojik hege-
monyasının çatlamasına yol açmıştı. 
Kemalizm’in kısmi birleştirici özel-
liği bile dumura uğramıştı. Şimdiyse, 
askeri zorla teslim alınan toplumsal 
belleği, bir silme ve tekrar yükleme 
işlemine tabi tutma zamanıydı. 

Halk, korkunç bir antikomünist 
ideolojik taarruza maruz bırakıldı. Fa-
şist generaller ve burjuvazi, yalnızca 
sosyalizmin yakın olduğu umudunu 
kırmak değil, işçi sınıfı ve tüm ezi-
lenler nezdinde sosyalizm fikrini ve 
idealine gömmek istiyordu. İdeolojik 
şiddetin yoğunluğu her emekçini bi-
lincini ele geçirmek, halka ve bilhas-
sa gençliğe politika ve örgüt korkusu 
aşılayıp geniş kapsamlı bir depoli-
tizasyonu başarmak içindi. ‘Örgüt’ 
kavramı bu saldırıların merkezinde 
durdu ve her türlü örgütlenme şeytan-
laştırıldı.

12 Eylül resmi ideolojide tamirat 
amacıyla Türk-İslam sentezini can-
landırdı. Milliyetçi ve bütünleştirici 
bir ideolojik hegemonya kurma ihti-
yacıyla Atatürkçülük rehabilitasyona 
sokuldu. Türklük ve Müslümanlık, 
ağırlık birincide olmak kaydıyla, bir-

birine yapıştırıldı. Türk-İslam sen-
tezi Aydınlar Ocağının ürettiği bir 
ideolojik formdu. Bu faşist örgütün 
devletçi kadroları hem 24 Ocak ka-
rarlarının şekillenmesinde hem de ’82 
Anayasası’nın hazırlanmasında doğ-
rudan yer aldılar. 

Türk-İslam sentezi bir “milli kül-
tür”ün ifadesidir: “bu Milli Kültür’ün 
iki temel bileşeni bulunmaktadır. 
Biri Türklerin Orta Asya’dan be-
ri sahip oldukları öz değerleri, di-
ğeri de Türklere en uygun din olan 
İslam’dır.” Devlet çıkarlarına uygun 
bir İslam yorumu yapılmış, bu yo-
rum Kemalist Türk milliyetçiliğiyle 
eklemlenmiştir. Türk-İslam sentezin-
de devlet kutsanır. “Türklerin ordu-
millet vasfı” yüceltilir. 

Türk-İslam sentezi Kemalizm’in 
terk edilmesi anlamına gelmez. Yapıl-
mak istenen, Kemalizm’in bu sentez 
formunda restore edilmesiydi. Böyle-
ce Müslüman halk kesimlerinin askeri 
faşist rejime desteğinin arkalanacağı 
hesaplanıyordu. Mustafa Kemal dö-
neminde din, geleneksel haliyle Türk 
uluslaşmasının önünde bir engel ve 
siyasi muhalefet üreten bir odak ol-
duğu için hem bastırılmış ve hem de 
Diyanet’in denetimine alınmıştı. 12 
Eylül dönemindeyse, temel tehdit 
olan devrimci hareketin ezilmesinde 
ve faşist düzenin tesis edilmesinde 
ideolojik bir dayanak olarak kulla-
nıldı. Türk-İslam sentezi formundaki 
Atatürkçü resmi ideoloji, daha sonra 
28 Şubat’la birlikte tekrar restorasyo-
na tabi tutulacaktı. Kenan Evren’in 
12 Eylül dönemi konuşmaları, Ata-

netim Askeri Mahkemeleri kuruldu. 
Bütün siyasi partiler, Türk-İş hariç 
tüm sendikalar ve 20 binin üzerinde-
ki dernek kapatıldı. Grevler ertelendi, 
gösteriler yasaklandı, basın sansür-
lendi. Faşist terör diktatörlüğü halkın 
üzerine karabasan gibi çöktü. İşkence, 
yargısız infaz, hapis, işten atma dal-
gası milyonların hayatını kuşattı. Di-
yarbakır Cezaevi’nde sembolleştiği 
üzere, Kürtlerin payına zulmün yine 
en katmerlisi düştü. 

Askeri faşist dikta ABD’yle yaşa-
nan eski pürüzleri gidermekte acele 
etti. Örneğin, Yunanistan’ın NATO 
askeri kanadına dönüşüne Türkiye’nin 

vetosunu hemen kaldırdı. NATO’yla 
ilişkilerden sorumlu General Haydar 
Saltık, daha darbenin ilk günlerinde 
MGK Genel Sekreterliği’ne getirilmiş-
ti. Saltık, darbenin planı olan Bayrak 
Harekâtı’nın hazırlanmasında da birin-
ci dereceden rol almıştı. Ortadoğu’ya 
ilişkin ve Sovyetler’e karşı ABD’yle 
art arda askeri anlaşmalar imzalandı. 
ABD Başkanı Ronald Reagan’ın bir 
danışmanı, Washington’un Evren li-
derliğindeki bir MGK’yla kendisini 
daha güvende hissettiğini belirtiyor-
du. 1982’de Muş ve Batman’da ABD 
için iki yeni NATO üssü tahsis edildi. 
ABD’li yetkilinin demeci, “Muş ve 
Batman’da kurduğumuz üsler Basra 
Körfezi’nin istikrarını garanti ediyor” 
şeklindeydi. 

MGK rejimi, MHP’yi ve 
Erbakan’ın Milli Selamet Partisi’ni 
(MSP) kapatmakla kalmadı, yönetici-
lerini hapse tıktı ve yargıladı. Konya 
mitinginde çıplak biçimde görüldüğü 
gibi, MSP, İslam devleti programlı ve 
antikemalist bir ideolojik-siyasi eği-
lim barındırıyordu. Gerek bütün bur-
juva kesimlerin 12 Eylül devletinin 
bayrağı altında birleştirilmesi, gerek-
se ehlileştirilmiş bir İslam’ın eklem-
lenmesiyle resmi ideolojinin gün-
cellenmesi için MSP’nin tasfiyesi ve 
kadrolarının terbiyesi şarttı. MHP’nin 
de kaldırılıp atılma zamanı gelmiş-
ti, zira MGK, kendini bütün önceki 
ideolojik-siyasi saflaşmaların dışında 
gösterme ihtiyacındaydı ve “anarşiyi, 
sağ-sol çatışmasını bitirme” söyle-
miyle darbeyi gerçekleştirmişti. Şim-
di bütün gücüyle devrimci/sosyalist 

Gerçek bir kurmaylık 
niteliğine erişemeyen ve 
devrimci kendiliğinden-
cilik hastalığını taşıyan 
yönetim zihniyeti ve tar-
zı, kitlesel bir devrimci 

kabarışa bilinçli ve iradi 
olarak yön verme, dev-
rimci durumun hüküm 
sürdüğü yıllarda dev-
rimi örgütleme, faşist 

darbe anı geldiğindeyse 
artık buna karşı etki-
li bir antifaşist direniş 
cephesi açma kapasi-
tesinde değildi. Askeri 

faşizm karşısında dağıl-
maya uğrayan aslında 

devrimci kendiliğindenci 
zihniyet ve tarzdı.
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sermaye yatırımlarının özendirilmesi-
ne, “sosyal devlet”in budanmasına ve 
üretim maliyetlerinin düşürülmesine 
dayanan bir ekonomik dönüşüm yo-
luna sokuldu. O arada IMF’nin kredi 
muslukları da açıldı. Finans piyasala-
rı serbestleştirildi, mevduat ve kredi 
faizleri üzerindeki kontrol kaldırıldı, 
uluslararası bankalara izin verildi. 
İhracata yönelen sanayi sermayesi 
ile faiz getiren sermaye hızlı birikim 
olanaklarına kavuştu. İç pazara yöne-
lik üretim yapan ve korunan sanayi 
kesimleri yıkıma ve iflasa sürüklendi. 

Ekonomide bu yapısal dönüşüme 
geçiş, işçi sınıfı, emekçi köylülük ve 
diğer emekçi tabakalar açısından reel 
gelir kaybı ve toplumsal hizmetlerden 
yararlanma imkanlarının giderek da-
ralması demekti. 

Askeri faşist rejim, grevleri ya-
saklamış, darbe işbirlikçisi Türk-İş 
dışındaki sendikaların kapısına ki-
lit vurmuş, ücret uyuşmazlıkları için 
Yüksek Hakem Kurulu’nu yetkili kıl-
mıştı. ’82 Anayasası’yla grev ve toplu 
sözleşme hakkı en geri sınırlara itildi, 
işyeri eylemleri yasaklandı. Sendikal 
örgütlenme hakkı gasp edildi. Çeşit-
li sosyal haklar tırpanlandı. DİSK 
davasında yargılanan 1477 sendika-
cıdan 77’si için idam cezası istendi. 
12 Eylül saldırısı DİSK’in mücade-
leci sendikal iradesini kırdı; DİSK 
1992’de yeniden açıldığında, “çağdaş 
sendikacılık ve toplumsal mutabakat 
anlayışı”nı ilke edinecekti. 

Böylece faşist askeri zor, işgücü-
nün disipline edilmesini ve bölüşüm 
ilişkilerinin sermaye lehine düzenlen-

mesini sağladı. Ortalama reel ücret 
1980’den ‘88’e kadar üçte bir oranın-
da azaltıldı. Ücret/katma değer  oranı 
da aynı dönemde yarı yarıya düştü. 12 
Eylül, sermaye birikimini hızlandır-
manın yeni koşullarını böyle yarattı. 
İhracata dönük üretimin ve dünya pa-
zarına entegrasyonun ilerlemesinde, 
gelişkin teknolojiye bağlı yeni sabit 
sermaye yatırımlarıyla üretkenliğin 
artırılmasından ziyade, ücret maliyet-
lerinin azaltılması öne çıktı. 

Dağılma: Devrimci  
Kendiliğindenciliğin  
Kefareti
12 Eylül öncesinde devrim, tam da 

Marksist teorinin kavramsallaştırdığı 
o siyaset yasasına uygun olarak, kar-
şıdevrimi birleştirerek, merkezileşti-
rerek gelişti. Fakat birleşerek gücü-
nün zirvesine çıkan karşıdevrimle baş 
edebilecek niteliklerden yoksundu. 
Güç yetmezliğinden öte, bir zihniyet 
yetmezliğiydi bu. 

Devrimci hareket 12 Eylül kar-
şısında örgütsel bir yenilgi almakla 
kalmadı, dağılmaya uğradı. Öyle ki, 
zamanla emekçi halk üzerindeki ide-
olojik hegemonyasını yitirdi ve dev-
rimci değerlerin erozyona uğramasına 
engel olamadı.

’71 devrimci atılımının yenilgi-
si dönemin devrimci örgütlerinin ve 
önderlerinin büsbütün imha edilme-
si düzeyinde gerçekleşirken, sonu-
na kadar örgütlü direniş uzun yıllara 
yayılan türde bir dağılmayı önlemiş-
ti. Üstelik ’71 devrimciliğinin mira-
sından, birkaç yıl içinde büyük bir 
kitlesel devrimci hareket doğmuştu. 

türkçülük zemininde Türklüğün ve 
İslam’ın kaynaştırılmasını ortaya 
koyan ifadelerle doluydu. “Türk ulu-
su yaşamının en büyük talihini, ulu 
önder Atatürk’ün kendine bahşeden 
Tanrı lütfuna borçludur.”

Devlet eliyle onlarca yeni imam 
hatip lisesi ve devlet teşvikiyle bin-
lerce Kuran kursu açıldı. Zorunlu din 
dersi getirildi. Diyanet İşleri Başkan-
lığı büyük bir bütçeyle yeniden örgüt-
lendi. Radikal İslami eğilimler tasfiye 
edilirken, 12 Eylül’e dolaylı veya do-
laysız destek veren cemaatlerin önü 
açıldı. Öte yandan M. Kemal’in 100. 
doğum günü bir Atatürkçülük ayini-
ne dönüştürüldü. Atatürk Kültür, Dil 
ve Tarih Yüksek kurumu kuruldu ve 
“milli kültür” politikasının uygulama 
merkezi oldu. İkinci bir tür din der-
si, yani skolastik bir içerik taşıyan 
“Atatürk İlke ve İnkılapları” dersi 
üniversitelerde bile zorunlu kılındı. 
Tarih’ten coğrafyaya hemen her şeyin 
“milli”leştirilmesiyle, “milli kültür” 
fetişizmi son sınırına vardırıldı. 

Türk-İslam sentezi toplumu bir 
milli kimlik potasında yeniden ka-
lıba dökme harekâtıydı. Kürtler 
ve Aleviler, kendi ulusal ve dinsel 
kimliklerini reddetmedikleri sürece, 
bu harekâtın militer zoruna en yo-
ğun maruz kalanlardı. “Kürtler dağ 
Türk’üdür” tipi ırkçı paçavraların 
yayını bu dönemde patlama yaptı. 
12 Eylül’ün antikomünist ve Türk-
İslam sentezine dayanan ideolojisi, 
ABD emperyalizminin Sovyetlere 
ve sosyalist devrim tehlikesine karşı 
bölgede İslam’ı antikomünist temel-

de örgütleyip öne sürme stratejisiyle 
uyum içindeydi. Amerikancı Yeşil 
kuşak projesinin Türkiye koşulların-
da uyarlanmasının ifadesiydi. 

Darbenin Ekonomi  
Politiği
12 Eylül rejimi sermaye birikimi 

modelinde bir değişikliğin uygula-
yıcısı oldu. 24 Ocak ekonomi politi-
kalarını kaldığı yerden devam ettirdi. 
TÜSİAD, TOBB ve TİSK lobileri 
darbenin ekonomi politiğinin şekil-
lenmesinde belirleyici rol oynadılar. 
Vehbi Koç, MGK’ya mektubuna, “bu 
dönemde ekonominin selametle yürü-
tülmesinin en önemli koşulu Özal’a 
görev verilmesidir” notunu eklemişti. 
Sabancı Holding’e ve MESS’te görev 
almış, son Demirel hükümetinde baş-
bakanlık müsteşarı olmuş ve Devlet 
Planlama Teşkilatı’nın başına getiril-
miş, 24 Ocak kararlarının mimarlığını 
yapmış olan Özal o tarihte bir IMF 
memuruydu. Tıpkı sonradan Kemal 
Derviş örneğinde yaşandığı gibi, 12 
Eylül cuntacıları da ekonomiyi bir 
IMF memuruna teslim ettiler. Özal, 
böylece darbe hükümetinin Ekono-
miden Sorumlu Başbakan Yardımcısı 
koltuğuna oturdu. Dünya kapitalizmi-
nin Reagan-Thatcher imzalı neolibe-
ral politikaları Türkiye ekonomisine 
12 Eylül faşist dktası altında ve Özal 
eliyle uyarlandı. 

İthal ikameci ve korumacı ekono-
mik yapı, değişime uğramakta olan 
dünya kapitalist pazarına yeni tipte 
bir entegrasyona, piyasa kısıtlamala-
rının kaldırılmasına, ihracat öncelikli 
sanayi üretimine, doğrudan yabancı 
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nasıl sıçratılabileceğinin bilinmezli-
ğinde kendini gösteriyordu. Kürt ulu-
sal devrimci dinamiğinin muazzam 
potansiyeli kavranamadı. Alevi-Sünni 
çelişkisinin devrimci stratejide tutma-
sı gereken yerin ayırdına varılamadı. 
’77 1 Mayıs katliamından itibaren 
devrimci hareketin düşmeye başlayan 
gelişme ivmesi yeniden tempo kazan-
dırıcı bir politik mücadele ihtiyacı 
doğurmuşken, bu ihtiyaç anlaşılama-
dı. Aslında ne politik, ne de askeri bir 
strateji vardı. 

Şekilsiz ve çoğu tüzüksüz örgüt 
yapıları da tıpkı örgütlenmenin iradi 
niteliğinin yüzeyselleştirilmesini teo-
rize eden “hareket mi, parti mi” tartış-
ması gibi, devrimci kendiliğindenci-
liğin aynasıydı. Örgütsel stratejilerin 
ise ne derece zayıf olduğu, en büyük 
devrimci örgütlerin 12 Eylül’ü izle-
yen birkaç ay içinde ölümcül darbeler 
almalarında ortaya çıktı. 

Devrimci kendiliğindencilik, mü-
cadeleyle başarıyla önderlik edecek 
bir kurmayın yokluğunun ifadesiydi. 
’71 devrimci atılımının en yetenekli 
ve iradi liderlerinin kırıma uğraması, 
doğum sancıları içindeki bir devrim 
genelkurmaylığının dünyaya gel-
mesini ve olgunlaşmasını önlemişti. 
Gerçek bir kurmaylık niteliğine erişe-
meyen ve devrimci kendiliğindencilik 
hastalığını taşıyan yönetim zihniyeti 
ve tarzı, kitlesel bir devrimci kabarı-
şa bilinçli ve iradi olarak yön verme, 
devrimci durumun hüküm sürdüğü 
yıllarda devrimi örgütleme, faşist dar-
be anı geldiğindeyse artık buna kar-
şı etkili bir antifaşist direniş cephesi 

açma kapasitesinde değildi. Askeri 
faşizm karşısında dağılmaya uğrayan 
aslında devrimci kendiliğindenci zih-
niyet ve tarzdı. 

Bütün özsel yetmezliğine karşın 
koca bir devrimci/sosyalist dalgayla 
örtüşebilen, o koşullarda büyük bir 
devrimci enerji üretebilen devrimci 
kendiliğindencilik, 12 Eylül 1980 gü-
nü miadını doldurmuştu. Nitekim işçi 
sınıfının ’89 bahar atılımı, ’86-87’de-
ki ilk devrimci canlanma işaretleriyle 
buluşmadan geçip gitmiş, devrimci 
saflara bir kitlesel akışa kapı açma-
mıştır. 

Fakat aynı zamanda, devrime ve 
sosyalizme inanç, adanmışlık ve fe-
da ruhu gibi ‘70’li yıllarda çok geniş 
ölçekte kitleselleşmiş devrimci de-
ğerler, 12 Eylülcü ideolojik ve politik 
kırımdan arta kalan kadrolarca yeni 
devrimci kuşaklara taşınmış, yeni bir 
devrimci birikim bu kadrolar üzerin-
den oluşmaya başlamıştır. 

Anayasal Reorganizasyon
Generaller doğrudan askeri dikta-

nın geçici, devlet düzenindeki aske-
ri iktidar özünün ise kalıcı olmasını 
program edinmişlerdi. 1982’de Vehbi 
Koç, 12 Eylül’ün devletin yeniden 
kurulması devri olduğunu söylemişti. 
Bu yeniden kuruluş, gelecekte devle-
ti hedefleyen sosyalist, demokratik, 
Kürdi veya İslami herhangi bir teh-
didin belirme ihtimalini olabildiğince 
ortadan kaldıracak, hem de generalle-
rin sahne arkasından iktidar iplerini 
tutmayı sürdürmelerini güvenceleye-
cek bir hukuki çerçeve kurulmasını 
gerektiriyordu. Böylece, sınıf savaşı-

12 Eylül sonrası tablo ise tamamen 
farklıydı. İşkencede ve zindanda di-
renişin kimi muazzam örnekleri dev-
rimci hareketin bazı bölükleri için bir 
ideolojik direniş mevzisi oluştursa 
da, askeri diktanın ilk zamanlarında 
devrimci sokak ajitasyonu sürdürül-
se ve hatta bazı silahlı misilleme ey-
lemleri yapılsa da, mevcut antifaşist 
potansiyel bir direniş cephesi halinde 
örgütlenemedi. Bunun sonucu dağıl-
ma idi. Generallerin sahne arkasına 
çekildikleri dönemdeki devlet poli-
tikasının gevşeme-saldırı ikileminin 
öğütücülüğünde, eski devrimci örgüt-
lerin önemli bir bölümü tasfiyeciliğe 
kayacak ve düzen içi reformist kulva-
ra yönelecekti. Sosyalist ve devrimci 
aydınların birçoğu da, devletçe terbi-
ye edilecekti. 

Devrimle karşıdevrim arasındaki 
güç dengeleri faşist darbeyi püskürt-
meye elvermese bile, böyle bir da-
ğılmayı asla açıklayamaz. Kaldı ki, 
Türkiye devrimci hareketi dağıtılır-
ken, PKK’nin bir devrimci atılımı ha-
zırlıyor olması, en azından başka bir 
alternatifin varlığının somut kanıtıdır. 

Askeri faşist rejime karşı, dev-
rimci hegemonya altındaki mahalle, 
okul ve köylerde neden hiçbir kitlesel 
silahlı direniş, hiçbir barikat savaşı 
girişimi olmadı? Yüzlerce silahlı dev-
rimci Karadeniz’den Toroslar’a kadar 
dağlara çıkmışken, neden kır-kent 
birliğine dayanan bir gerilla mücade-
lesine yönelinmedi? Eylül’ü izleyen 
aylarda sayısız militanın devrimci 
enerjisi ve darbeyi püskürtme inancı 
hala capcanlıyken bu inanç ve enerji 

neden örgütlü bir halk direnişinin har-
cı yapılamadı? 1982’de kurulan Fa-
şizme Karşı Birleşik Direniş Cephesi 
neden kağıt üzerinde kaldı? Sorular, 
12 Eylül rejimine karşı bir antifaşist 
halk direnişi örgütlemenin nesnel im-
kanlarını işaret ettiği gibi, bakışı 12 
Eylül’ü önceleyen yılların devrimci 
zihniyetine çevirmeyi zorunlu kılar. 

‘74’te başlayan yeni devrimci 
yükseliş dönemi, içsel bir çelişki ta-
şır; devrimci saflara kendiliğinden 
akışın büyüklüğü ile ’71 yenilgisin-
den geçip gelmiş devrimci önderlerin 
geri çekilme eğilimi arasındaki zıtlık. 
Bu önderlerin çoğunda, ’71 devrimci 
hareketinin önderliklerinin imha edil-
mesi sonucunda belirmiş olan irade 
kırılması, bütün bir ’74-80 dönemin-
de devrimci gelişmenin prangası ol-
du. Devrimci hareketin tüm bileşen-
leri ‘devrimci kendiliğindencilikle’ 
malüldü. 

Devrimci kendiliğindenci zihniye-
tin karakteristik özelliği, stratejik mi-
yopluk ve taktik yeteneksizlikti. İşçi-
lerin ve ezilenlerin somut bir stratejik 
plana göre mevzilendirilmesi, antifa-
şist kitle hareketinin politik yönetimi 
için taktik doğrultu saptama alışkanlı-
ğı söz konusu değildir. Kendiliğinden 
saflara akan kitleleri düzensiz halde 
devrimci çatışmaya yönlendirmek, 
olayların peşinden sürüklenmek dö-
nemin her devrimci örgütünün tipik 
özelliğiydi. İktidar perspektifinden 
yoksunluk, sivil faşistlere karşı yay-
gın ve etkili biçimde sürdürülen siyasi 
mücadelenin doğrudan devlet aygıtı-
na karşı bir devrimci savaş düzeyine 
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mında faşist karşıdevrimin ezici üs-
tünlüğünün olduğu bir aşamada, bu 
üstünlülüğü kayda geçiren yeni bir 
anayasa yapıldı. 

MGK önce kukla bir Danışma 
Meclisi atadı. Bu meclis bünyesinde 
hazırlanan anayasa taslağı, MGK’nın 
yaptığı çeşitli değişikliklerin ardın-
dan, Kasım 1982’de faşist bir düzme-
ceden ibaret olan “halk oylamasına” 
sunuldu ve kabul ettirildi. ’82 Anaya-
sasının iki temel politik özelliği vardı. 

Birincisi, halka karşı faşist dev-
let zorbalığına kalıcı ve sistematik 
bir hukuki temel kazandırıldı. Söz, 
eylem, örgütlenme, toplantı ve ba-
sın özgürlükleri kalın bir zincire vu-
ruldu. İşçi sınıfını kölece sömürüye 
mahkum edecek tarzda grev, örgüt-
lenme yasakları getirildi. Neredeyse 
tüm demokratik haklar gasp edildi. 
Kürtçe’nin zorla yok edilmesi için 
“kanunla yasaklanmış dil” ibaresi bile 
anayasaya konuldu. 

İkincisi, sahne arkasındaki gene-
rallerin burjuva parlamento ve hükü-
metler karşısında siyasi iktidar tekeli 
hukuken pekiştirildi. Darbecilerin 
yargılanmasının yolu 15. maddey-
le kapatıldı. Atama ve veto yetkileri 
genişletilen Cumhurbaşkanı, Danış-
tay, Yargıtay, Hakimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu, Askeri Yüksek İdare 
Mahkemesi, Askeri Yargıtay, YÖK 

gibi kurumlar yeni faşist devlet ya-
pısının kolonları olarak örgütlendi. 
Askeri bürokrasi siyasi ve hukuki 
yönden dokunulmaz kılınırken, bü-
tünüyle atamalarla oluşturulan yük-
sek bürokrasi kurumları, generallerin 
otoritesi altında olacak şekilde dizayn 
edildi. Genelkurmay Başkanlığı, bu 
“sivil” kurumların hepsine asker üye 
ataması yapıyordu. Resmi devlet ya-
pısının tepesinde ise, bileşimi bir-
kaç hükümet üyesiyle takviye edilen 
MGK bulunuyordu. 

12 Eylül, devlet yapısını tepeden 
tırnağa faşist bir temelde kurarak ve 
asıl devlet partisinin iktidar konu-
munu sağlamlaştırarak, 12 Mart’ın 
tamamlayamadığı işi sonuca bağla-
dı. Tekelci burjuvazi, faşist diktatör-
lük aracılığıyla iktidarını yeniden ve 
sağlamlaştırarak kurdu. Askeri faşist 
diktatörlük devrimci tehlikeyi yok 
edip siyasi alanı düzleyerek rejim 
krizine son verdi. ’82 anayasasının 
ardından yapılan 1983 seçimleriyle 
yarı askeri faşist diktatörlüğe geçildi. 
Fakat o günden bugüne resmi ana-
yasanın yanında generallerin imalatı 
olan kırmızı kitap kodlu gayrı resmi 
bir anayasa da (MGSB) hiç eksik 
olmadı. O kırmızı kitap ki, uygulan-
ması her gelen burjuva hükümet için 
mecburi tutuldu. 
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krizlerde ve fakat aynı zamanda artan 
enternasyonal savaş tehlikesinde, ar-
tan emperyalist saldırılarda ve emper-
yalizmin gericilik ve faşizme doğru 
genel eğiliminde göstermektedir.

Kapitalizmin dünya işçi sınıfına 
ve geniş yığınlara sunacağı bir gele-
cek yoktur. Bu yüzden ICOR dünya-
nın bütün kadın-erkek devrimcilerini 
Lenin’in şu sözleri doğrultusunda bir-
leşmeye çağırır. “İşçiler eğer birbirin-
den kopuksa hiçtir. İşçiler birleştiğin-
de her şeydir.” (Lenin.1913, “İşçilerin 
Birliği Üzerine”)

ICOR enternasyonal olarak ör-
gütlenmiş devrimci işçi hareketinin 
kazanımlarına sahip çıkar. Bunlar 
içinde 1871 Paris Komünü’nün bü-
yük devrimci eylemi, 1917’deki mu-
zaffer Rus Ekim Devrimi, 1945-1949 
Çin Devrimi, İkinci Dünya Savaşı 
sonrasında eski sömürge sisteminin 
parçalanması için yürütülen devrim-
ci kurtuluş mücadeleleri ve sosyalist 
kampın oluşması vardır.

ICOR I., II., III. Enternasyonal 
tarihi örneklerinde somutlaşan en-
ternasyonal örgütlenme biçimlerinin 
zengin deneyimlerine dayanır. O bir-
liğin biçimi konusunda bugünün ve-
rilerini, gerekliliklerini ve imkanlarını 
dikkate alır. O böylece Karl Marx’ın 
“Bütün Ülkelerin İşçileri Birleşiniz!” 
ve Lenin’in “Bütün Ülkelerin İşçileri 
ve Ezilen Halklar Birleşiniz” büyük 
şiarlarını hayata geçirir.

1956’da Sovyetler Birliği KP’nin 
20. Kongresi’nde egemen olan reviz-
yonist ihanet dünya komünist ve iş-
çi hareketini bugüne kadarki en ağır 

yenilgiye uğrattı ve gerisinde görül-
memiş boyutlarda bir parçalanmışlık 
bıraktı. Kapitalizmin restorasyonu 
dev bir antikomünizm ve karşıdevrim 
dalgasına yol açtı.

Enternasyonal komünist ve işçi 
hareketi içinde ortaya çıkan sekter ve 
anarşist eğilimler de bu harekete yer 
yer büyük zarar verdi. Fakat buna rağ-
men enternasyonal devrimci hareke-
tin yeniden yükselmesinin önündeki 
esas tehlike işçi ve halk hareketi üze-
rinde revizyonizmin ve reformizmin 
etkisiydi, etkisidir.

1990’lı yılların başında Sovyetler 
Birliği’nin çöküşü ile modern revizyo-
nizm merkezini kaybetti. Emperyalist 
burjuvazi bu çöküşü dünya çapında 
antikomünist saldırısı için kullanma-
yı becerdi. Sovyetler Birliği şahsında 
revizyonist kalenin zayıflaması fakat 
aynı zamanda sosyalizm için dünya 
çapında mücadelenin yeniden yüksel-
mesi için de önemli bir faktördür.

Sayıları milyarlarla ifade edilen 
dünya çapındaki proletarya, eğer ge-
niş yığınlarla ittifak içinde enternas-
yonal olarak örgütlenir, kurtuluşu 
için mücadeleyi eline alır ve halkların 
ulusal ve sosyal kurtuluş mücadele-
lerinde yol gösterici rolünü oynarsa, 
emperyalizme karşı onu alt edecek 
güçtür.

II.

Emperyalizmin yüksek derecede 
gelişmiş ve uluslararası alanda birbi-
rine bağlanmış üretici güçleri ile var-
dığı bugünkü seviyesinde sosyalizm 

Devrimci Parti ve Örgütlerin Koordinasyonu ve İşbir-
liği” inisiyatifinin düzenlediği Dünya Konferansı, ken-
disini uluslararası bir örgüt olarak kurma kararı aldı. Ör-
gütün adı “Devrimci Parti ve Örgütlerin Enternasyonal 
Koordinasyonu”dur. (ICOR)

I.

ICOR’un kuruluşu şu teşhise dayanmaktadır: Yüksek de-
recede örgütlü ve dünya çapında bağlara sahip enternasyonal 
finans kapitalin ve onun emperyalist dünya sisteminin kar-
şısına yeni bir şey koymak için zaman olgunlaşmıştır – bu 
enternasyonal devrimci işçi hareketinin ve geniş kitlelerin 
ülke sınırlarını aşan işbirliğinin ve pratik eylemin koordinas-
yonunun yeni bir basamağını oluşturan örgütlülüğüdür.

 Emperyalizm onun yeni sömürgecilik sistemi ile birlikte 
şimdi artık yalnızca insanlığın varlığını dramatik bir biçim-
de tehdit eden, gelişen bir kriz durumunda yaşamaktadır. Bu 
kendini 2008’deki dünya ekonomik ve finans krizinde, kapi-
talist üretim ve yeniden üretim sisteminin yapısal krizlerin-
de, borçlanma krizlerinde, evrensel çevre krizinde, proletar-
yanın ve geniş yığınların artan ailesizlik durumunda, siyasi 

ICOR KURULUŞ KARARI
6 Ekim 2010
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* Kitlelerin ve endüstri proletar-

yasının çekirdeğinin ülke sınırlarını 
aşan, henüz başlangıç aşamasındaki 
mücadelelerinde uluslara bölünmüş-
lüğün aşılması gerektiği bilinci geli-
şiyor.

* Daha şimdiden bir dizi enternas-
yonal devrimci örgüt biçimleri(konfer
anslar,forumlar,platformlar vb) ortaya 
çıkmış durumdadır.

 * “Bütün Ülkelerin İşçileri Bir-
leşiniz!” ve “Bütün Ülkelerin İşçileri 
ve Ezilen Halklar Birleşiniz!” şiarları 
ancak enternasyonal örgüt biçimleri 
aracılığıyla hayata geçirilebilir.

* Tek tek ülkelerde ve örgütlerde 
değişik toplumsal şartlar ve sınıf mü-
cadelesinin değişik gelenekleri vardır.

 * Her ülkenin devriminin hazırlı-
ğının ve yürütülmesinin sorumluluğu 
o ülkenin işçi – ve kitle hareketinin ve 
partisinin omuzlarındadır.

* Dünyada devrimciler arasında 
daha bir çok ideolojik-siyasi ayrılık-
lar vardır.

* Ortak, örgütlü devrimci eylem 
için bütün ayrılıkların aşılmış olması 
beklenemez.

ICOR kendini enternasyonal dev-
rimci işçi hareketinin dayanışmacı 
birliğini geliştirmeye bir katkı olarak 
kavrar.

Berrak bir ideolojik asgari müşte-
rek temelinde o, içeriksel temellerin 
daha derinleştirilmesi amacıyla yürü-
tülecek canlı bir tartışma ve açıklığa 
kavuşturma süreci ile devrimci eyle-
min birliğini sağlamaya çalışır.

Kuruluş Konferansı ICOR’un bü-
tün devrimci Parti ve örgütlere ve 

diğer enternasyonal birliklere karşı 
tutarlı olarak açık kapı siyaseti izleye-
ceğini açıklar.

Onun esas işi sınıf mücadelesinin 
ve pratik dayanışmanın örgütlenme-
sinde işbirliği ve koordinasyonun 
sağlanmasıdır.

O, dünyada diğer ilerici enternas-
yonalist örgüt biçimleriyle sıkı işbir-
liğinden ve ortak çalışmaktan yanadır 
ve kendini hiçbir biçimde bu örgütler-
le rekabet içinde görmemektedir. O 
bütün dünyada proleter ve devrimci 
parti ve örgütlerin yeni nitel bir birli-
ğini oluşturmakta ve bunu güçlendir-
mektedir.

IV.

Emperyalist dünya sisteminin aşıl-
ması ve sosyalist toplumsal sistemin 
egemen kılınması stratejik hedefinde 
birliğe sahip olan Dünya konferansı 
karşılıklı ortak çalışmanın temel ide-
olojik siyasi temelleri olarak şunları 
kararlaştırır:

* Kapitalizm/emperyalizmin top-
lumsal ilişkilerinin devrimci alt üst 
oluşunun gerekliliğinin kabülü; sos-
yalist toplum hedefinin amaçlanma-
sı; kitleler için demokrasi, insanlığın 
sömürü ve baskıdan kurtuluş müca-
delesinin can düşmanlarının ezilmesi 
olarak proletarya diktatörlüğünün ku-
ruluşunun gerekliliğinin savunulması.

* Revizyonizmle, Troçkizmle ve 
Anarşizmle araya berrak ayrım çiz-
gilerinin çekilmesi; antikomünizmin 
her türüne, burjuvazinin “Stalinizm” 
ve “Maoizm” adını taktığı şeye ve 

için maddi temeller daha şimdiden 
geniş çapta olgunlaşmıştır.

Dünya mali sermayesinin diktatör-
lüğü şartlarında korkunç yıkıcı güçler 
de aynı zamanda etkindir:

* Emperyalizm tarafından sömü-
rülen ve ezilen ülkelerde kitlelerin 
yoksullaşması, ülke zenginliklerinin 
talanı, her türlü devrimci atılıma karşı 
askeri tehdit, çevre tahribatı, açlık ve 
sürgün derinleşmektedir.

* Yüksek derecede gelişmiş kapi-
talist ülkelerde bile büyük boyutlarda 
yükseltilen sömürü kitlelerin artan 
yoksulluğu ve burjuva demokratik 
hak ve özgürlüklerin devlet aygıtla-
rının faşistleştirilmesine kadar varan 
tırpanlanması ile elele yürümektedir.

* Emperyalist burjuvazi sürekli 
olarak ulusal devletlerin bağımsızlı-
ğını ve toprak birliğini tehdit etmek-
tedir. Bu emperyalist devletlerin dış 
siyasetinin askerileşmesini berabe-
rinde getirmekte, bu askerileşme de 
kabaca BM misyonu ve insani yardım 
sahtekârlığı maskesi ile örtülmeye ça-
lışılmaktadır.

* Emperyalistler, en başta da em-
peryalist büyük güçler arasındaki re-
kabet sürekli olarak bir dünya savaşı 
tehlikesini besliyor ve dünyanın yeni-
den paylaşılması mücadelesi bölgesel 
savaşlara yol açıyor.

* Kapitalist üretim tarzı bugün 
dünyayı kısa vadede bütün insan ya-
şamını imkansız hale getirebilecek 
evrensel çevre felaketi ile yüz yüze 
getirmektedir.

* Emperyalizm çocukların ve 
gençlerin geleceğini çalmakta ve 

dünya emekçi kadın yığınlarını çifte 
sömürü ve baskı şartları altında zin-
cirlemektedir. Emperyalizm tarafın-
dan ezilen ülkelerde kadınlar ayrıca 
ulusal ve dinsel ayrımcılığın da hedefi 
olmaktadır.

Sömürü ve baskıdan kurtulmuş bir 
topluma duyulan özlem ve bu toplu-
ma yönelen arayışlar, toplumu dönüş-
türücü, emperyalist sistemin temel 
kötülüklerini aşacak olan bir güç ha-
line gelmelidir.

ICOR emperyalist sistemin istik-
rarsızlığını, emperyalizme karşı ve 
sosyalizm için devrimci kurtuluş mü-
cadelesini daha de geliştirerek cevap-
lamak pratik ihtiyacından doğmuştur.

Tek tek ülkelerde devrimci örgüt 
ve partilerin inşası ve güçlendiril-
mesi, emperyalizmin yıkılması ve 
sosyalizmin inşası mücadelesinin 
yeniden yükseltilmesi için belirleyici 
unsurdur. Bunun için kitlelerin ortak 
mücadelesinde ulusal, bölgesel ve en-
ternasyonal alanda değişik platform-
ların ve örgüt biçimlerinin yaratılması 
gerekir.

Tarihsel meydan okuma bugün her 
zamankinden daha çok dünya çapında 
yürüyen mücadelelerin ülke sınırları-
nı aşan bir işbirliğini, koordinasyonu-
nu ve devrimcileştirilmesini gerekli 
kılmaktadır.

III.

Şunları göz önünde bulundurarak:
* Birçok parti ve örgütte, yapıcı ve 

eşit haklar temelinde işbirliğine duyu-
lan istek gelişti.
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proletarya diktatörlüğüne yönelen her 
düşmanca saldırı ve burjuva kışkırt-
malarına karşı tavır.

V.

Kuruluş Konferansı özerk, bağım-
sız, kendi sorumluluğuna sahip Parti 
ve Örgütler arasında oydaşmaya da-
yanan işbirliği ve koordinasyon ör-
gütsel ilkesini karara bağlar.

Temel belgelerin karara bağlan-
masında konferans kararları oydaş-
ma temelinde almayı hedefler. İlkesel 
ideolojik sorunlar ve temel siyasi so-
runlar oylama ile karara bağlanamaz. 
Ancak pratik gereklilik olan kararlar 
ve kuruluş belgeleri, ideolojik – si-
yasi görüş ayrılıklarının varlığının 
bilincinde olarak, yeterli bir tartışma 
ertesinde çoğunlukla karara bağlana-
bilir. Bunlar için oyların en az % 80’i 
gereklidir. Bütün günlük siyasi karar-
lar basit çoğunlukla alınabilir. Oyla-
rın eşit olması halinde sunulan karar 
tasarısı red edilmiş sayılır.

Her örgüt hangi projeyi ve hangi 
eylemlilikleri destekleyeceğine ken-
disi karar verir. Bu hak güvenilirlik 

ilkesi ile birlikte ele alınır. Her örgüt 
üzerine aldığı görevleri hakkıyla yeri-
ne getirmek sorumluluğu ve yüküm-
lülüğüne sahiptir.

Çalışmanın ağırlık noktası sınıf 
mücadelesinde ve tek tek ülkelerde 
devrimci parti inşasında karşılıklı 
destek ve işbirliğindedir.

ICOR dünya çapında, kıtasal ve 
bölgesel olarak, birlikte tespit edilmiş 
görevlerde ve tek tek süreli projelerde 
ortak çalışmayı gerçekleştirir.

O değişik süreç ve eylemliliklerin 
uyumlu hale getirilmesinin koordi-
nasyonunu ve belirlenmiş ortak proje 
ve mücadele görevlerinde işbirliğini 
gerçekleştirir.

ICOR üye örgütler arasında karşı-
lıklı saygı ve birbirinin bağımsızlığını 
tanıma zemini üzerinde yükselir ve 
örgütlerin iç örgütsel meselelerine ka-
rışmamayı ilke edinir.

O görüş geliştirme, sahiplenme ve 
ortak pratikte uygulamada proleter 
tartışma kültürünü geliştirmeyi ilke 
edinir.

Bütün Ülkelerin İşçileri Birleşiniz!
Bütün Ülkelerin İşçileri, Ezilen 

Halklar Birleşiniz!




