
Modem Sosyalizm

Doğu Avrupa’da İşçi Muhalefeti

II. Dünya Savaşı’nın ardından Kızıiordu’nun girdiği Doğu Avrupa ülkelerinde kurulan halk 
demokrasilerinin üzerinde yükseldiği siyasal ve ekonomik sistemler, 1953’de Stalin’in ölümüyle 
biriikte görünürde sahip olduklan istikran kaybettiler. Stalin’in adıyla anılan bir sosyalizm 
anlayışının ve bu anlayışın biçimlendirdiği bütün bir siyasal, ekonomik ve toplumsal sistemin, 
onun, ölümüyle değiştirilebilir olduğu görüşü, o ana kadar frenlenen hareketlerin, maddi 
koşullann da oluşması ile, bir toplumsal muhalefet biçiminde ortaya çıkmasına yol açtı.
Genelde bir bütün olarak ele ahnmalanna rağmen. Doğu Avrupa’daki halk demokrasilerinde 
ortaya çıkan muhalefet hareketleri, hem tek tek ülkelerin farklı özgün koşullan, hem de 
hareketlerin içinde yer aldıklan tarihsel bağlam açısından farklı özellikler taşıdılar.

Doğu Avrupa ülkelerinde savaşın sonunda genel olarak güçsüz bir konumda olan Komünist 
Partilerdin Kızıiordu’nun  zaferiyle, dışardan bir etkinin sayesinde en güçlü parti pozisyonuna 
getirilmeleri ve faşizmle işbirliği yapmamış buıjuva ve köylü partileriyle kurulan koahsyon
hükümetlerinde egemen parti olarak yer almalanyla başlayan süreç, genel olarak demokratik
haklann, taban örgütlenmelerinin etkinliğinin adım adım ortadan kaldmlmasıyla, parti içi
muhalefete karşı ahnan tavnn tasfiyelere, göstermelik davalar sonucunda verilen ölüm
cezalanna, tutuklamalara varmasıyla devam etti. 1949-1953 yıllan arasında halk 
demokrasilerinde uygulanan ekonomik politikalar, önemli ölçüde Sovyetler Biriiği’ndeki 
ekonomik politikalara benzer özellikler taşıdı. Bu yıllarda ağırlık, ağır sanayi yatınmlannm 
artınimasma, askeri harcamalara ve silah sanayine verildi. Özellikle ağır sanayiye yapılan 
yatınmlar büyük boyutlara ulaştı ve askeri harcamalar katianarak arttı. Bu gelişmeler, ancak 
diğer alanlardaki yatmmlann kısıtlanması ile mümkün olabildi. Bu dönemde tüketim mallan 
sektörü, ağır sanayinin gerisinde kalınca halkın günlük ihtiyaçlannın karşılanmasında 
darboğazlar yaşanmaya, pek çok mal giderek bulunamamaya başladı. Bu süre içinde işçilerin 
gerçek ücrederinin yükselmemesi, hatta düşmesi; önem verilen sektörlerdeki işçi ücretleriyle 
diğer sektörlerdeki ücretler arasında önemli farklann doğması, yaşam standartlannda herhangi 
bir iyileştirme gerçekleştirilmeden işçiler üzerinde üretimin artınimasına yönelik baskılann 
artması, işçilerin memnuniyetsizliklerini artırdı ve işletme yönetimleriyle çatışmalara ve grevlere 
yol açtı.

İlk büyük patlama, içinde bulunulan krizden çıkmanın yolunu üretim norm lannı artırmakta 
bulan SED yönetimine karşı Doğu Berlinli işçilerin 1953 ayaklanması oldu. Aynı yıl 
Çekoslovakya’da işçiler çeşitli şehirlerde greve gittiler, gösteriler düzenlediler, protestolar bazı 
bölgçlerde yerel düzeyde ayaklanmalara dönüştü. Derinleşen toplumsal ve ekonomik kriz ve 
artan muhalefet, 1953’den itibaren yine Sovyetler Birliği’nin yönlendirmesiyle Doğu Avrupa 
ülkelerinde uygulanan politikalarda bir değişime gidilmesini sağladı. İhmal edilen tüketim 
mallan sektörüne daha fazla ağırlık verilmesi, halkın yaşam standardının yükseltilmesi ve 
demokratikleşme yönünde bir takım adımlar atılması şeklinde özetlenebilecek bu uygulama 
değişiklikleri, ya da “yeni yönelim” 1955’de bir tıkanma noktasına gelerek terkedildiğinde, yeni 
bir muhalefet dalgası kendini gösterdi. 1956 Macaristan ayaklanmasının doruk noktasını 
oluşturduğu bu yeni dalga, kitlelerin demokrasi taleplerinin, işçilerin kendilerine sunulandan 
farklı bir sosyalizm isteklerinin dile geldiği ve çeşitli farklılaşmalarla bugüne kadar gelen bir 
sürecin başlangıcı oldu. Polonya ve Çekoslovakya’da yaşananlar bu sürecin diğer uğraklannı 
oluşturdular. Bütün özgünlüklerine ve bundan kaynaklanan farkhhklanna rağmen bu süreçte 
yaşanan toplumsal ayaklanmalar ve muhalefetler karşılannda devlet, parti ve ordu bürokrasisini 
buldular. Bürokrasi ile çatışma böylelikle bu sürecin esas önemli ortak özelliğini oluşturdu.
Bir diğer ortak özelliği ise muhalefet harekederinin ileri sürdükleri taleplerin ve önerilerin, 
siyasal sistemin temellerini yerinden oynatmayacak olanlannın muhalefetin ezilmesinden sonra 
yaşanan “normalleşme” dönemlerinde uygulanması oldu. Böylelikle üreten-yöneten toplumsal 
işbölümünün yıkılmadığı ve yöneten bürokrasinin statükosunun korunduğu bu siyasal 
rejimlerde, işçi muhalefetlerinin ortaya çıkmasına yol açan aksaklıklar ve bozukluklar yöneten 
bürokrasi tarafından ıslah ediliyordu.

Demokratik Almanya Cumhuriyeti
II. Dünya Savaşı sonrasında Ntıdleri destekleyen ve onlarla işbirliği yapan fabrika sahipleri, 
toprak sahipleri ve bankacılar Federal Almanya’ya kaçtılar. Sahipsiz kalan bu işletmeler ve 
topraklar Kızılordu'ya ait oldu. Değişik sektörlerdeki işçiler sürdürdükleri anti-kapitalist 
mücadele süresinde üretim birimleri zemininde işçilerin temsilcilerinden oluşan işçi 
öıgütlenmeleri oluşturdular. Bu fabrika konseyleri, sahipsiz kalan işletmeleri yeniden işler hale 
sokmaya çalışırken, fabrikalardaki üretim ve yönetim sorunlan üzerine de karar 
verebiliyorlardı. Tüketim mallanmn dağılımı ve bölüşümü konseyler tarafından 
gerçekleştiriliyordu. Mart 1947’de fabrika konseyleri 14 bin işletmeyi kapsar duruma geldi. 
Konseylerin kurulduğu işletmelerdeki işçi sayısı. Doğu Alman işçi sınıfının yüzde 70’ini 
oluşturuyordu. Bir anlamda üretimde işçi kontrolü gerçekleşmişti.
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Nazilerin baskı ve terörü altında uzun yıllar yaşamış 
olan Alman halkı, II. Dünya Savaşı sonrasında bu 
dönemden kurtulmanın sevincini yaşamaya başladı. 

Kızılordu’/lun Almanya’nın doğu tıölgesine girişi kitleler 
tarafından büyük coşkuyla karşılandı. Doğu 

Almanya'da kapitalistlerin ve büyük toprak sahiplerinin 
tasfiye edilmeleri ise özgürleşme mücadelesinde 

kitlelere yeni bir toplumun kuruluşu için umut veren 
bir nitelikteydi. İşçilerin üretim birimlerinde 

oluşturduktan özyönetim organlan bu mücadelenin 
önemli bir noktasını oluşturuyordu. Ancak Doğu 

Almanya'da oluşturulmaya çalışılan ve halk 
demokrasisi olarak adlandırılan toplumsal şekillenme 

bu umutlar üzerinde önemli tahribatlar yaratmaya 
başladı, iktidar partisinin işçilerin çalışma ve yaşam 

koşullarını olumsuz yönde etkileyen kararlan, bu 
haklan korumak için işçilerin harekete geçmelerini de 

sağladı. İşçiler 1953’deki parti kararlarına karşı 
direndiler. SED'nIn yayın organları, işçilerin partiye 

karşı çıktıklarını yazıyordu. 29 Mayıs 1953'de Freiheit 
(Özgürlük) adlı parti yayın organında yayınlanan bir 

fabrika işçisinin mektubunda şöyle deniyordu: 
"Yoldaşlar, bugün aramızda birşeyler olmaktadır. 

Bunlar işçiler için ayıp şeylerdir. Karl-Marx'ın 
ölümünden 70 yıl sonra biz hâlâ en acil ihtiyaçlar 
üzerinde tartışma yapmak, zorunda kalıyoruz. Eğer 

Marx bunlan duysaydı, herhalde mezarında ters 
dönerdi." Bir başka işçi ise "parti yöneticilerinin ne 

kadar prim aldıklarını ve bu alınan primler karşılığında 
ne ürettiklerini" soruyordu. Neues Deutschland (Yeni 

Almanya) Berlin'de üretim normlarının artırılmasına 
karşı işçilerin direnişlere başladıklarını yazıyordu. 14 

Haziran'da inşaat işçileri üretim normlarının 
yükseltilmesini kabul etmediklerini açıkladılar. Berlin'de 

çok sayıda işletme grev yapmaya başladı. İnşaat 
işçileri üretim normlarının yükseltilmesinden en çok 

zarar görenlerdi. Çünkü bununla birlikte inşaat 
işçilerinin ücretleri yüzde 10-50 arasında azaltılıyordu.

10 Haziran'da SED tarafından alınacak önlemler 
açıklandı. Bu açıklamadan sonra Berlin'de inşaat 

işçileri açık işçi toplantılan düzenleme girişimlerinde 
bulundular İşçi toplantılarında, SED'nIn 

uygulamalarının "kapitalistlerin işine yaradığı" 
söyleniyordu. İşçi toplantısındaki delegeler, 

"kapitalistlere hediyeler veriyorsunuz, ama bizi 
sömürüyorsunuz" diye bağırıyorlardı. Grevler 

esnasında iki işçi önderi tutuklanınca Doğu Berlin'de 
genel grev başladı. İşçi temsilcilerinden oluşan grev 
komitesi seçildi. 16 Haziran'da binlerce işçi yürüyüş 

yaparak parlamento binası önünde toplandı. Artık 
doğu Avrupa ülkelerindeki varolan siyasal 

şekillenmelere karşı ilk kitlesel muhalefet hareketi 
yükseliyordu. Partiden yanıt bekleyen işçilerle bazı 

bakanlar konuşmayı denediler Maden sanayisinden 
sorumlu olan Selbmann, partinin işçilerin talepleri 

doğrultusunda hareket edeceğini işçilere iletiyordu. 
Fakat işçiler garanti istiyorlardı. Selbmann kendisinin 

de işçilikten geldiğini belirtiyor ve bu garantiyi 
kendisinin verdiğini açıklıyordu. İşçiler ise “sen 

kendini unuttun. Sen artık işçi değilsin. Artık bir işçi 
hainisin. Gerçek komünistler biziz, siz değilsiniz" diye 

karşılık veriyorlardı. Berlin'in Brandenburg kapısında 
yürüyüşe geçen göstericiler ellerinde Alman 

bayraklarını sallayarak protestolarını dile getiriyorlardı.
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işletmelerdeki bu işçi örgüdenmeleri, hem SSCB’deki mevcut siyasal rejimin karşm bir 
şekillenmeyi oluşturuyorlardı, hem de Alman Komünist Partisi’nin hedefleri ile tam bir uyum 
içinde değillerdi. 11 Haziran 1945’de Alman Komünist Partisi’n in  savaş sonrası kuruluş 
bildirgesinde hedeflenen şöyle ifade edilmişti: “Almanya’nın Sovyet sistemine geçişinin yanlış 
olacağı düşüncesindeyiz. Çünkü Almanya’nın içinde bulunduğu gelişme koşullan buna izin 
vermemektedir. Şu anda Alman halkının çıkarian için başka bir yolun seçilmesi öne çıkıyor. 
Bu yol, anti-faşist demokratik bir rejimin, halk için tüm haklann, özgürlüklerin olduğu 
parlamenter demokratik cumhuriyetin kurulmasıdır.” KPD’nin parlamenter demokratik 
cumhuriyetin kuruluşu ile hedeflediği, 1848’de Almanya’da başlamış olan buıjuva demokratik 
devrimin tamamlanmasıydı. KPD’nin bu hedefi, II. Dünya Savaşı sonrası K om intem ’e  üye 
partilerin geliştirdikleri halk demokrasisi anlayışının bir sonucuydu. Halk demokrasisi, 
sosyalizmi hedeflemeyen bir parlamenter sistem olacaktı.

Temsili demokrasiye dayanan böyle bir parlamenter sistem ile, doğrudan demokrasiye dayanan 
konseyler bir arada bulunamazlardı. Konseylerin varlığı, parlamenter sistemin gerçekleşmesinin 
önündeki en büyük engeldi. Her ne kadar Doğu Almanya’daki fabrika konseyleri siyasal alana 
ilişkin işlevlere ve hedeflere sahip olmasalar da, üretim birimleri düzeyindeki bu 
örgütlenmeler işçilerin doğrudan denetim ve yönetim özelliklerini geliştirme eğilimi taşımalan 
nedeniyle parti iktidan ve parlamenter sistem ile çatışma potansiyelleri taşıyorlardı. Bu 
nedenle konseylerin denetim altına alınması ve işçi kontrolünün ortadan kaidıniması 
gerekliydi. Bunun için atılan ilk adım, KPD’nin SPD ile birleştirilmesiyle kurulan SED’nin 
siyasal arenaya çıkışı oldu.

Yapılan ilk Halk Kongresi seçimlerinden sonra parlamenter bir sistemin temeli aüldı. SED, 
kendisi dışındaki bütün burjuva ve küçük burjuva partilerle bir mutabakat oluşturdu. Siyasal 
alanda bu mutabakatın sonucu olarak doğan resmî partiler bloku, geleneksel kurumlan



kullanarak üretim birimlerindeki işçi örgütlenmelerinin hareket alanlannı daraltmaya, onlann 
içlerini boşaltarak onlan işlevsiz hale getirmeye başladı. Fabrikalara müdürler atandı; 
konseylerin onayı olmadan fabrika yöneticileri değiştirilmeye başlandı; fabrika konseylerinin 
ortadan kaldırdığı parça başı ücret yeniden egemen oldu ve bu örgütlenmelere altematif 
sendikalar kuruldu. 25 Kasım 1948’de alman bir karar ile fabrika konseylerinin yerine 
sendikalar geçirildi.

1950 seçimleri öncesinde, SED dışındaki burjuva partilerini tam anlamıyla dekorlaştıran 
Nationale Front (Millî Cephe) oluşturuldu. SED tarafından kurdurulan NDPD ile Demokratische 
Bauempartei Deutshlands’m  (Alman Demokratik Köylü Partisi - DBD zaten itiraz etmeden 
katıldıkları, CDU ve LDP’nin de parti yöneticilerine yönelik baskılardan sonra uymaya mecbur 
kaldıkları Millî Cephe, bütün partileri biraraya getiriyor ve seçimlere tek listeyle gidilmesini 
öngörüyordu. Buna göre, SED’ye yüzde 25; SED denetimindeki kitle örgütlerine yüzde 30;
CDU ve LDP’ye yüzde 15’er; NDPD ve DBD’ye  yüzde 7.5’ar kontenjan ayrılmıştı.

1950 sonunda Sovyet geneli<urmayı tarafından tüm 
Doğu Avrupa üll<eleri için hazırlanan hızlandırılmış 
ordu inşası projesi, bu ülkelerin tüm siyasal mercileri 
tarafından onaylandı. Bu proje 1951-1953 arasında 
asker ve subay kadrolarının önemli ölçüde 
artırılmasını, askeri eğitimin hızlandırılmasını ve silah 
üretiminin yükseltilmesini öngörüyordu. Projenin 
uygulanmaya başlaması ile bütçelerde savunma 
harcamalarına ayrılan paylarnda ciddi bir artış 
görülmeye başladı. Resmi verilere göre 
Çekoslovakya'da 1949'da 8,3 milyar Kron olan bu 
harcamalar 1952'de 22,4 milyara çıktı. Macaristan'da 
bu oran aynı yıllar arasında 1,8 milyar Florin'den 5,9 
milyara yükseldi. Polonya'da 1951’de 3,7 milyar Ziloti 
olan harcamalar, bir yıl sonra 6,7 milyara 
yükseliyordu. Sovyetler Birliği'nde ise bu sayılar 79,2 
milyar Ruble'den 108,6 milyara çıkıyordu. II. Dünya 
Savaşı öncesinde bir silah sanayisine sahip olan 
Çekoslovakya sadece yeni üretim birimleri kurmakla 
kalmıyor, aynı zamanda eskilerini de geliştiriyor ve 
kullanıyordu. Polonya ve Macaristan ise kendi silah 
sanayilerini büyük bir yatırım kapasitesini harcayarak 
kurmaya başladılar. Bu ülkelerde o yıllarda ekonomide 
yaşanan ciddi ve köklü sorunların önemli bir temelini 
bu eğilim oluşturdu. 1951-1953 arasında adeta yan 
askeri bir ekonomik işleyiş hakim oldu ve bu durum 
plan hedeflerinin gerçekleşmemesine ve yaşam 
düzeyinin hedeflenenin altına düşmesine yol açtı. Hızlı 
sanayileşme, silah sanayisinin inşası ve ordu için 
harcanan yüksek meblağlar ekonominin güçlerini ve 
olanaklarını aştı ve ancak diğer sektörlerin aleyhine 
geliştiği ölçüde gerçekleştirilebilir oldu. Silah 
sanayisinin ve ordu yatırımlarının ekonomi üzerinde 
yarattığı bu yükler kaçınılmaz olarak işçi sınıfının 
şekillenmesine ve gündelik yaşama da yansıyordu. 
Kurulan profesyonel ordular toplumsal işbölümündeki 
üreten-yöneten ayrımına bir de rejimi kollayanlan 
ekliyordu. Bu ordular daha sonraki yıllarda gelişen 
işçi muhalefetlerine karşı kullanıldı. Genel olarak 
Kızılordu modeline göre örgütlenen bu orduların içinde 
Demokratik Almanya Cumhuriyeti'nin Ulusal Halk 
Ordusu tarihsel olarak en köklü ve eski geleneklere 
sahipti. Bu ordu eski Prusya ordusunun iç 
ilişkilerinden, resmi geçitlerdeki davranışlara, yürüyüş 
biçimlerine kadar tüm geleneklerini ve ritüellerini 
büyük ölçüde kendi içinde yeniden üretmeyi 
becerebildi.

Bolşevikleşme/Stalinizasyon

Temmuz 1950’de yapılan 3. SED Kongresi, partinin SBKP modeline göre yeniden 
örgütlenmesine (“Bolşevikleştirilmesine”) ivme getirdi. Partinin ve Stalin’in putlaştınima 
ölçüsünde yüceltilmesi bu Kongre’yle başladı. Buna koşut olarak, SED yönetimi ve genel 
sekreter Walter Uibricht tarafından da bir kült oluşturulmaya başlandı. Eski komünistlerden 
Paul Merker gibi önemli bir ismi ve etrafmdakileri tasfiye eden Uibricht parti üzerindeki 
egemenliğini mutlaklaştırmaya başladı. Parti aygıtı müthiş genişlemeye başladı ve kitlesel 
denebilecek bir parti bürokrasisi türedi. 1950’de, resmî istatistiklere göre, partide ve partiye 
bağlı kitle örgütlerinde görevli memurlann sayısı 110 bini buluyordu. Temmuz 1952’de 
yapılan SED 2. Parti Konferansı’nda, partinin ve Stalin’in yüceltilmesi doruğa ulaştı. Uibricht, 
Konferansın kapanış konuşmasını şu sözlerle bitiriyordu: “Çok yaşasın bilge öğretmenimiz, 
tüm dünyada barış ve ilerleme bayrağının sancaktan yüce Stalin! Zafer bizim olacaktır, çünkü 
önderimiz yüce Stalin’dir.”

1953’de Stalin’in ölümünden sonra SED yönetimi uzun bir süre şaşkınlık geçirecek, ancak 
bütün Doğu Avrupa’da bir süre dalgalanan anti-Stalinizm, en az Demokratik Almanya 
Cumhuriyeti’ni etkileyecekti. Demokratik Almanya Cumhuriyeti’nde, diğer halk demokrasilerinin 
aksine, 2. Dünya Savaşı’ndaki anti-faşist direniş sırasında iyice bilenmiş olan millî bilinç ve 
ulusal bağımsızlık motiflerinin resmî ideolojiye eklemlenmesinin koşullan yoklu. Demokratik 
Almanya Cumhuriyeti’ni ayn bir devlet olarak meşrulaştıran, ulusal kimliğini belirleyen motif, 
“Almanlık” olamazdı; çünkü Almanlar kapitalist ve sosyalist iki devlete bölünmüşlerdi. SED, 
yıllar boyunca Almanya’lann birleşmesini kararlılıkla savunmakla ve Alman tarihini “sosyalist 
Almanya”nm geçmişi olarak sahiplenmekle birlikte, kendi varlığını ağırlıkla ideolojik olarak 
açıklamak zorundaydı. Devletin resmî ideolojisi olan Marksizm-Leninizm’in entemasyonalist 
karakteriyle çelişen bu zorunluluk, SED söyleminde Partiyi ve Stalin’in yüceltilmesinin; bir 
bakıma 1950’lerin 2. yansında diğer halk demokrasilerinde Stalin döneminin bütün KP’leri 
SBKP’ye ve SSCB’ye tabileştiren uygulamasına tepki olarak yükselen “sosyalist milliyetçiliğin” 
ikamesi olarak, son derece abartılı biçimler almasına yol açmıştır.
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işçi Muhaleteti

HAVEMANN, ROBERT 
(1 9 1 0 -1 9 8 2 )

önceleri felsefe hocalığı, daha sonra da sol burjuva 
bir gazetede yazarlık yapan babası daha öğrenim 
gördüğü bir sırada, 1910’da dünyaya gelen oğlu f^obert 
Havemann’ın annesi ressamdı. Çocukluk yıllannda do
ğa bilimlerine ilgi duymaya başladı. Ailesiyle birlikte 
önce Bieiefeid’e, sonra Hannover’e taşınan Havemann, 
1929’da kimya öğrenim! görmek üzere Münih'e döndü. 
Ailesinin, Münih'te edindiği yahudi arkadaşların ve ho
caların üzerindeki etkisi o yıllarda yaygınlaşmakta olan 
antisemitizme nefretle bakmasını beraberinde getirdi.
O zamana kadar politikayla pek yakından ilgilenmemiş 
olan Havemann, öğreniminin ikinci yansını tamamlamak 
için geldiği Berlin’de tanıştığı kız arkadaşı ve çevresinin 
de etkisiyle kısa sürede komünist harekete’ katıldı. 
1932'de KPD üyesi oldu, Komintern savunma aygıtında 
görev aldı. 1933'te, Reichstag yangınından sonra, evin
de bir Bulgar'ı banndırdığı gerekçesiyle sorgu yargıcı 
önüne çıkartıldı.Naz/’lerin iktidara el koymasından ve 
parti aygıtıyla irtibatının kesilmesinden sonra, hem KPD 
hem de SPD içinde çalışarak bu iki partinin birleşmesini 
hedefleyen Yeniden Başlamak adlı direniş grubunda 
siyasal etkinliğini sürdürdü. Savaş sırasında, bu grup
tan ayrılmş bir dizi insanın çalışma kamplanndaki ya
bancı işçilerle oluşturduğu Avrupa Birliği grubunda yer 
aldı. İhbar sonucu üyelerin çoğu 5 ve 6 Eylül 1943'te 
yakalandılar. Diğer arkadaşlan Mayıs 1944'de öldürül
mesine rağmen, nüfuz sahibi eski dostları Havemann’ın 
hapishanede ordu adına kimyasal araştırmalar yapması
na önayak olarak, Kızılordu tarafından kurtarıldığı Mayıs 
1945'e kadar hayatta kalmasını sağladılar

Havemann, 1935'te doktorasını, 1943'te ise doçentlik 
tezini yazmış, ancak Nazi yönetimindeki bir üniversite
de ders vermeyi reddetmişti. Savaştan sonra, hidrojen 
bombası yapımı konusunda yazdığı bir makaleden ötürü 
Amerikan işgal yönetimi tarafından ajanlıkia suçlanarak 
mesleki çalışmalardan men edildi.Kısa bir süre sonra 
da Batı Berlin'i terkederek Doğu Berlin civannda bir 
kasabaya yerleşti. 1950-1964 arası Humboldt Üniversi- 
tesi'nde profesörlük, 1950 - 1963 arası Voikskammer 
(Halk Meclisi) üyeliği yapan Havemann, 1953 olayların
da partinin yanında yer aldı. XX. Kongre ertesinde açık
tan açığa Staiinizm'e tavır takınmaya başiamasıyia bir
likte parti ve meslek örgütlenmeleriyle arasındaki ilişki 
gerginleşmeye başladı. Demokratik Almanya Cumhuri
yeti vatandaşlığından 1976 yılında çıkartılan Wolf Bier- 
mann ile dostluk ilişkileri bardağı taşıran son damlalar
dan biri oldu. Kasım 1976'dan itibaren ev hapsi cezası
na çarptırıldı. 9 Nisan 1982’de Doğu Berlin'de öldü.

Bu dönemde Havemann'ın görüşleri, komünist-sosyal 
demokrat bölünmesinin ortadan kaldırılmasını. Batı Av
rupa'da tüm ilerici güçlerin katılacağı sosyalizm için 
geniş bir cephe kurulmasını öngören Avrupa Komüniz
mi düşüncesi doğrultusunda gelişti. Rus Devrimi'nin 
modern sosyalist devrimler için bir model oluşturama- 
yacağt görüşünde olan Havemann, ülkesindeki ekono
mik yapıyı devlet tekelciliği olarak nitelendirmekteydi. 
Ona göre komünizm, zorunlu çalışma süresinin asgari 
bir düzeye indirilmesi, böylece insanların artan boş za
manlarında kültürel etkinlikiere ve dünyayı tanımaya 
yönelmeleriyle mümkündür.

İşçi Mücadelelerine Doğru

Mayıs 1952’de yapılan SED’nin 2. Parti Konferansı’nda “sosyalizmin kuruluşunun temellerinin 
aülması ve bu kuruluşun hızlandırılması” karan alındı. SED’ye göre “devrimin anti-faşist 
aşaması tamamlanmış ve sosyalist aşamaya geçiş” başlamıştı. Bu karar “üretici güçlerin 
geliştirilmesi" ilkesiyle ve 1955’de üretimin, 1950’deki düzeyinin yüzde 190’ma çıkanlması 
hedefiyle bütünleşti. Demokratik Almanya Cumhuriyeti’nin üzerinde kurulduğu bölgede, 2. 
Dünya Savaşı öncesinde Almanya’nın sanayi üretiminin yaklaşık yüzde 25 ’i gerçekleştiriliyordu. 
Ancak Doğu Almanya’daki sanayinin gelişmişlik yapısı çok dengesizdi. Demir-çelik ve demir 
işlemeye dayalı sanayi dünya ölçeğinde en gelişMn düzeydeyken, tüketime yönelik sektörler 
başta olmak üzere diğer sanayiler göreli olarak çok geri kalm ışa ve bölge doğal zenginlikler 
bakımından fakirdi. SSCB, doğu Almanya’daki işgal yönetimi sırasında, gelişkin ağır sanayi 
işletmelerinin (toplam işletmelerin yüzde 25’i) Sovyet mülkiyetinde olduğunu ilan ederek, 
üretimi bu dengesizliği keskinleştirecek şekilde geliştirmişti. 1950’den sonra, beş yıl boyunca 
Sovyet ekonomisini rehabilite etmek için çahştınlan bu işletmelerin VEBler (Halk Mülkiyetinde 
İşletmeler) olarak Demokratik Almanya’ya devredilmesi bu durumu değiştirmedi.

Devledeştirme önlemlerinin hızlandıniması ile birlikte ekonominin bütün sektörleri devletin 
denetimi altına alındı. Küçük üreticilerin ve köylülerin mülklerine el konuldu. Küçük 
üreticilerin büyük bir kısmı Batı’ya kaçtı. 1952’de kaçanlann sayısı 149 bin 778, 1953’de ise 
184 bin 793 oldu. 1949 ile 1955 arasında Federal Almanya’ya 1,4 milyon civannda insan 
göç etti. Tüketim mallannda kıtlık başladı. Ortaya çıkan bu kriz, SED iktidanmn “yeni bir 
plan” hazırlamasına neden oldu. Gerçekleştirilmesi istenen planda şunlara yer verilmişti: “1) 
Tüketim mallan yatınmlan kısıtlanacak ve ağır sanayiye yönelik yatınmlara ağırlık verilecek;
2) Özel işletmeler üzerindeki baskılar kaldınlacak; 3) Mülkleri ellerinden alınmış köylülere 
bunlar yeniden geri verilecek; 4) Marksist-Leninist ideoloji ile okullann politize edilmesinden 
vazgeçilecek; 5) Genel bir af çıkanlacak; 6) Kiliselere karşı mücadele durdurulacak ve 
kilisenin özgürlüğü tanınacak”.

Haziran Ayaklanması

Bu süreçte üretim normu yüzde 10 yükseltildi. İşçi ücretleri de bu yeni normlara göre tespit 
ediliyordu. 28 Mayıs 1953’den itibaren üretimin gönüllü olarak artıniması kampanyası 
başlatıldı. İşçiler bu kampanyaya karşı direndiler. Berlin’de çok sayıda işletme grev yapmaya 
başladı. İnşaat işçileri üretim norm lannın yükseltilmesinden en çok zarar görenlerdi. Çünkü 
bununla birlikte inşaat işçilerinin ücretleri yüzde 10-50 arasında azaltılıyordu. 8  Haziran’da 
işçi temsilcileri SED’ye bir rapor gönderdiler. Rapor, üretim normlannın artınimamasını talep 
ediyordu. İktidar partisi bu rapora hiçbir şekilde yanıt vermedi. 10 Haziran’da SED tarafından 
alınacak önlemler açıklandı. Bu açıklamadan sonra Berlin’de inşaat işçileri açık işçi toplantılan 
düzenleme girişiminde bulundular. İşçi toplantılannda, SED’nin uygulamalan sert biçimlerde 
eleştiriliyordu.

Grevler esnasında iki işçi önderinin tutuklanması ile Doğu Berlin’de genel grev başladı. İşçi 
temsilcilerinden oluşan grev komitesi seçildi. 16 Haziran’da binlerce işçi yürüyüş yaparak 
parlamento binası önünde toplandı. Burada grev komitesinin hazırladığı şu talepler öne 
sürüldü: “1) Üretim normu yüzde 10 düşürülsün; 2) Temel gıda maddelerinin fıyadan yüzde 
40 düşürülsün; 3) Hata yapan yöneticiler istifa etsin; 4) Bonn hükümetinin karan 
beklenmeden her iki Almanya’nın birleştirilmesi girişiminde bulunulsun. İki Almanya’nın 
birleşmesini önleyen bütün engeller kaldınisın. Her iki Almanya’nın genel ve özgür seçimler 
aracılığıyla birleşmesi sağlansın ve bu seçimlerde işçilerin zaferi güvence altına alınsın”.

Doğu Berlin’deki işçi grevleri giderek diğer şehirleri de kapsar bir duruma geldi. Birçok 
şehirde dayanışma grevleri ve yürüyüşleri yapıldı. Magdeburg, Halle ve Erfurt’ta grev komiteleri 
kuruldu. Aynca şehir çapındaki eylemlerin yaygınlaştınlabilmesi amacıyla komisyonlar kuruldu. 
Merseburg’da grevci işçiler yerel bir radyoyu işgal ettiler ve bu radyo aracılığıyla direnişlerin 
ve grevlerin nasıl örgütleneceğine dair bilgiler verdiler. Bu şehirde 25 kişilik merkezi grev 
komitesi seçildi. Henningsdorfdaki demiryolu işçileri hükümetin istifasını istiyorlar ve işçi 
temsilcilerinden oluşacak yeni bir hükümetin kurulmasını öneriyorlardı. Doğu Berlin’de 
başlayıp yaygınlaşan grevler ve direnişler büyüklü küçüklü 272 yerleşim biriminde sürüyordu. 
Kurulan komiteler fabrika müdürlerinin işine son veriyor ve yönetimi kendi ellerine 
alıyorlardı. İşçiler polis merkezlerini ve parti lokallerini de işgale başlamışlardı. Artık iç savaşa 
doğru bir gelişme kaçınılmaz olmuştu.

SED iktidan işçilerin yükselen mücadeleleri karşısında çözülme noktasına geldi. Bu 
mücadeleleri bastırabilecek tek -güç Sovyet askeri birlikleri idi. Doğu Berlin’de sıkıyönetim ilan 
edildi. SED’nin Merkez Komitesi üyeleri aileleri ile birlikte koruma altına alındı. İşçiler Sovyet 
askerleri ile çatışmadan yana değillerdi. Grev komiteleri, Sovyet askeri birliklerinin yetkililerine 
çağnlar yaparak, işçilere karşı önlem alınmamasını istiyorlardı. Buna rağmen 17 Haziran 
sabahı işçilere karşı silahlı saldınya girişildi. Doğu Berlin’de sıkıyönetime rağmen, onbinlerce 
işçi 17 ve 18 Haziran günlerinde yürüyüşler düzenledi. Genel grev çağnsından sonra işçilerin 
yaklaşık yüzde 50’si işbaşı yapmadı. Leipzig’de Sovyet askeri birliklerinin saldınlanm protesto 
etmek için yürüyüş yapan işçilere karşı ateş açıldı. Bunun sonucu 68 kişi öldü ve yüzlerce
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1953 Olaylannın 
Karakteri

17 Haziran 1953’de, bir önceki gün Berlin şantiyele
rinde yaşanan işi bırakma eylemi, 200 civarında yerle
şim birimindeki işletme ve atölyelerde yaşandı. İşçiler 
özellikle Nisan/Mayıs 1953’den beri yaşam koşullarını 
gittikçe ağırlaştıran hükümet kararlarının geri alınması 
amacıyla gösteriler düzenlediler.

Hükümet 1953 baharında Demokratik Almanya Cum- 
huriyeti'ndeki (DAC) sosyalist yapıyı planlanandan daha 
çabuk oturtmak ve bunun için kaynak yaratmak amacıy
la bir dizi önlem aldı. Bu önlemler, iktisadi ve idari 
alanda uygulanacak olan sıkı bir kemer sıkma politikası
na, sanayide daha hızlı bir büyüme temposuna ve daha 
yüksek bir birikim oranına ulaşmayı öngörüyordu. Özel 
girişimcilere, esnaf ve tüccarlara uygulanan vergiler yük
seltilirken, temel ihtiyaç maddeleriyle bazı sanayi malla
rının fiyatları yükseltildi. Demiryolu ve diğer taşımacılık 
alanlarında zam yapıldı, büyük çiftçilerin devlete karşı 
olan vergi yükümlülükleri artırıldı.

Bu durum ve o ana kadar çok küçük ölçüde teknik 
yapısı kurulmuş çalışma normlarının yönetimin öngör
düğü biçimde en az yüzde on kadar yükseltilmesi, işçi 
sınıfının büyük bölümünün yaşam koşullarının kötüleş
mesine ve aile gelirlerinin azalmasına neden oldu. Bu 
koşullar diğerlerinin yanında Haziran 1953 olaylarında 
ifadesini bulan bir huzursuzluk ve güvensizlik yarattı.
16 ve 17 Haziran 1953’de işi bırakma eylemleri başladı. 
Bu eylemlere 8 milyon çalışandan yaklaşık 300 bini 
katıldı. Sanayi işletmeleri, tarım ekonomisi, bilimsel ve 
kültürel kuruluşlar ve toplumsal yaşamın diğer alanları 
çalışanlarının yüzde doksanından fazlası, kısmen siya
sal taşkınlık karakteri taşıyan bu eylemlerden hemen 
hemen hiç etkilenmemişti. Ancak daha 11 Haziran 
1953’de Bakanlar Kurulu, SED Merkez Komitesi Politbü- 
ro’nun 9 Haziran tarihli önerisi doğrultusunda, bu yanlış 
kararların geri alınmasını onaylamıştı. Dolayısıyla, bu 
.düzeltmeden beş gün sonra yaşanan uyuşmazlığın kay
nağını, iç siyasal faktörlerden ziyade dış faktörlerde 
aramak gerekir. Bu çelişki nasıl açıklanabilir ve bu nok
taya nasıl gelindi?

Demokratik Almanya Cumhuriyeti, 1950’li yılların baş
larında sosyalizmin temellerinin kurulmasında önemli 
adımlar atmıştı. Temmuz 1952’de SED 2. Konferansı 
Alman topraklarında toplumsal gelişimi sürekli kılmak 
için, bu süreci planlı olarak sürdürme kararı almıştı. 
Ancak Demokratik Almanya emperyalist sistemle bir 
sınır çizgisi teşkil ettiğinden, bu sürecin koşulları öteki 
sosyalist ülkelerininkiyle karşılaştırılamazdı.

Sosyalist Demokratik Almanya Cumhuriyeti 1945 ön
cesi aynı devlet çatısını paylaştığı Federal Almanya Cum
huriyeti ile karşı karşıyaydı. Ancak Federal Almanya’da 
batılı müttefiklerin bilinçli teşvik ve destekleriyle emper
yalizmin eski iktisadi ve siyasal ilişkileri yeniden yerleş
tirilmiş, eski tekelci güçler yeniden diriltllmişlerdi. İki 
devlet arasında eskiden beri varolan iktisadi bağımlılığı 
ve hem ailevi hem de geçmişe ait ulusal ve kültürel 
ortaklıklar gibi ilişkileri kutlanan bu güçler, son derece 
bilinçli ve amaçtı olarak, ortak sınırın olanaklarını kulla
narak Demokratik Almanya Cumhuriyetl’nin toplumsal 
yaşamı üzerine etki yapmaya çalıştılar.

Emperyalist güçler, Potsdam Antlaşması'na bağlı ka
lınarak Almanya’nın doğusunda gerçekleştirilen antifa- 
şist, demokratik dönüşüm yoluyla bir işçi ve köylü dev
letinin kurulmasını, dolayısıyla hükmedecekleri alanla
nn bir bölümünün elden gitmiş olmasını hazmedemlyor- 
lardı. Kendilerinin neden olduğu bir bölünmenin ardın
dan emperyalist güçler, Demokratik Almanya Cumhuri

yeti topraklarını yeniden kendi nüfuz alanlarına katmak 
için, ısrarlı ancak ümitsiz bir mücadele sürdürüyorlardı. 
Alman emperyalizmi “ liberalleşme politikası” ve sosya
lizmin Orta Avrupa’dan “geri püskürtülmesi’’ yoluyla 
Kore Savaşı'nda kaybettiği prestiji yeniden kazanmak 
için uğraşan Amerikan emperyalizminin stratejik anlayı
şını destekliyordu. Amaç, durumu bir savaşın eşiğine 
getirecek bir askeri baskı, hem güdümlü iktisadi savaş 
ve ideolojik saptırmalar, hem de karşı devrimci güçlerin 
sosyalist ülkelerde harekete geçirilmesi aracılığıyla, sos
yalist dünya sistemini önemli ölçüde zayıflatmak ve so
nunda ortadan kaldırmaktı. ABD’nin hegemonyası altın
daki emperyalist dünya sisteminin egemenliği yeniden 
kurulmalıydı. Bu amaca ulaşmak için, dış tahriklerin 
yarattığı “Almanlararası ihtilaf” olarak adlandırılan uyuş
mazlık sonucunda, “günün birinde” Demokratik Alman
ya Cumhuriyeti dünya sisteminden “sökülüp alınmalı” 
ve Federal Almanya Cumhuriyeti'ne “katılmalıydı” . İki 
Alman devletinin oluşmasıyla ortaya çıkan statükonun, 
50'li yıllar başlarında henüz uluslararası hukuk kapsa
mında bağlayıcılık kazanmamış olması, bu politikaya 
kolaylık sağlıyordu. Ancak, Demokratik Almanya Cum
huriyeti, sosyalist dönüşüm yolunda ilerlediği, diğer 
sosyalist ülkelerle daha sıkı ilişkiler içine girdiği, dünya 
kamuoyu iki Alman devletinin varlığını kabullendiği oran
da, bu planları rayına oturtmak güçleşiyordu.

Emperyalizmin en saldırgan çevreleri bilinçli olarak 
bu “günün birini” hazırlıyorlardı. Federal Almanya Cum
huriyeti’nde varolan Bütün Almanya Sorunları Bakanlığı 
ve Batı Berlin’de kurulu “Yeniden Birleşme İçin Araştır
ma Konseyi” , “Sovyet sınırlarına sevk tedbirleri için 
detaylı bir acil program” üzerinde çalışıyordu. Demok
ratik Almanya Cumhuriyeti’ne karşı sürdürülen ekono
mik savaş şiddetlendi. Zaten azalmış olan ticaret hacmi. 
Federal Almanya Cumhuriyeti tarafından 1951'in İlk ya
rısında 200 milyon marktan 1952’nin ikinci yarısında 
9 milyon marka indirildi ve zaman zaman tamamen dur
ma noktasına geldi. Sermaye ve hammaddelerin kaçırı
larak, teknoloji hırsızlığı, sabotajlar ve bilim adamlarının 
sistematik biçimde ayartılmasıyla Demokratik Almanya 
Cumhuriyeti’nin “kanı tümüyle akıtılmalı” ve ekonomi 
dağılmanın eşiğine getirilmeliydi. Gerçekten de bu yolla 
Demokratik Almanya Cumhuriyeti'ndeki planlı üretim 
budanmış, halkın ihtiyaçlarının sürekli temin edilmesi 
ve gerekli toplumsal tedbirlerin gerçekleştirilmesi bü
yük ölçüde aksamıştı. Ayrıca Demokratik Almanya Cum
huriyeti’nin siyasal çöküşünü sağlamak için iktisadi ve 
idari organlara, partiler ve kitle örgütlerine ajanların 
sızması ve yeraltı örgütlerinin inşaası sözkonusuydu. 
İdeolojik saptırma için dev bir mekanizma kurulmuştu. 
Buna birinci derecede ABD tarafından Batı Berlin’de 
kurulmuş olan “Özgür Avrupa” ve “ RİAS Berlin” verici
leri hizmet ediyordu. “ Özgür dünyanın vitrini” olarak 
sosyalizme karşı donatılan Batı Berlin, “nehrin yatağını 
değiştirme” ve “soğuk savaşın cephe şehri” işlevini 
görüyordu. Bu gerçeklerin ışığı altında SED, varolan 
güç ve araçları, özellikle sosyalist devletin egemenliği
nin güçlenmesi, Demokratik Almanya Cumhuriyeti’nin 
büyük telafi ihtiyacı duyduğu hammadde ve ağır sanayi 
alanında yeni fabrikaların kurulması, tarımda ve ülke 
savunmasında sosyalist sektörün gelişmesi için sefer
ber etmeye karar verdi. Bu kararlaştırılan öncelikli alan
lar nedeniyle, tüketim maddeleri sanayinin gelişme hızı 
yavaşladı. Emekçilerin yaşam koşulları öngörülen ölçü
de iyileştirilemedi. SED kuvvetlerin toplanması ve ala
bildiğine hızlı bir tempo ile ortaya çıkan gelişme sorun
larının ve emperyalizmin baskılarının göğüslenmesi ge
rektiğini ileri sürdü. Başlangıçta işçi sınıfının çoğunluğu 
SED’nIn bu çağrısını İzledi. Bunun belirtileri ise aktivist- 
ler ve rekabet hareketlerinin sürekli yaygınlaşması, yeni 
metodlar ve teknolojinin gerektirdiği normlarla çalışan
lardaki artıştı. Ancak tutumlu olma politikası çerçeve
sinde alınan tedbirler, hoşnutsuzluk ve huzursuzluk ya
rattı. Öncelikle normların yönetim tarafından yükseltil
mesi, işçilerin sabrını bir hayli zorladı. Gittikçe daha 
çok sayıda işçi çabalarının ne anlama geldiğini sorgula

maya başladı. Artık hızlandırılmış sosyalist inşa politika
sı umulan şahlanışa yol açmıyor, tersine, varolan çeliş
kileri keskinleştiriyor, yeni sorunlar yaratıyordu. Partiye 
ve hükümete duyulan güven hatırı sayılır ölçüde sarsıl
mıştı.

Emperyalizmin en saldırgan çevreleri, Demokratik Al
manya Cumhuriyeti’nin yönetici güçleri tarafından da 
farkediien bu durumu kullanmak için fırsat aramaya baş
ladılar. Bu çevreler. Demokratik Almanya Cumhuriyeti 
Bakanlar Kurulu tarafından 11 Haziran 1953’de karar 
altına alınan yanlış uygulamaları düzeltme ve geri alma 
girişimlerinin geniş ölçekli yorumu yapılmadan ve SED'- 
nin “yeni rota” adlı yeni politikası etkinlik kazanmadan 
harekete geçtiler. RİAS vericisinin yönetim ve koordi
nasyonu altında, kurgusu dışanda yapılan “günün birini” 
sahneye koymak için, Batı Berlin’i! emperyalistler, pro
vokatör ve sabotajcıları harekete geçirdiler. Demokratik 
Almanya Cumhuriyeti’nde yasadışı olarak faaliyet gös
teren yıkıcı grupların tümü eyleme geçti. Toplumsal 
taleplerinin karşılanması için fabrikaları terkeden işçi
ler, kendilerini, işçi hareketinin bayrak ve simgelerini 
lekeleyen, kamu hizmetlerine zarar veren, dükkanları 
yağmalayan, görevlerini kötüye kullanan, öldürmekten 
çekinmeyen ve demokratik örgütlerle sosyalist devlet 
aygıtlarını tahrip eden karşı devrimci saflarda buldular. 
SED Merkez Komitesi genel sekreteri Erick Honecker
o anı Yaşamımdan adlı özyaşam öyküsünde şöyle anla
tıyor; “ İşçiler karşı devrimci provokatörlerin faşistler

Yeni rejimin yarattığı hayal l<ırıklığı Doğu Berllnll 
İşçilerin İktisadi talepleriyle birleştiğinde, ayaklanmanın 
kazandığı siyasal boyut, Sovyet tanklarının müdahalesi 
karşısında İşçilerin çetin direnişine yol açmıştı.
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İŞÇİ Muhaleteti

kırıp döktüğünü görünce hemen onlardan ayrıldılar, 
ok fabrika ve işletmede kararlı biçimde provokatör-
I karşısına dikildiler. Demokratik Almanya Cumhuri- 
Sllahlı Kuvvetleri ile ülkede bulunan Kızılordu, karşı 
rimellere karşı birlikte müdahale kararı aldı. Bu ka- 
darbe girişimini önleyen ve bozguna uğratan bir 
n oldu.”

imokratik Almanya Cumhuriyeti, Haziran 1953 olay- 
ıda iç ve dış düşmanlara karşı başarılı bir şekilde 
jisini ortaya koymuştur. Emperyalist güçler, iç siya- 
iorunlara ve zorluklara karşı yükselen işçi protesto- 
II, dışandan yönetilen karşı devrimci bir darbe girişi- 
ıracılığıyia müdahaleci amaçlarını gerçekleştirmek 
kullanmışlardır. Arzuları Demokratik Almanya Cum- 
yeti’nin sosyalist kazanımiarını ortadan kaldırmaktı, 
lokratik Almanya Cumhuriyeti ve Sovyet Sosyalist 
ıhuriyetleri Birliği’nin Silahlı Kuvvetlerinin enerjik 
lahalesi sayesinde bu girişim engellenerek boşa çı- 
lidı. Karşı devrimci hareketlerin tehlikeli tırmanışı- 
önü alındı, emperyalist ve müdahaleci arzular için 
İkil zemin ortadan kaldırıldı ve dünya barışı Avrupa'- 
kalbinin hassas bir noktasında korunmuş oldu. IHazi- 
1953'de karşı devrim, böylece,.Demokratik Almanya 
ıhuriyeti topraklarında önemli bir yenilgi aldı.

JOSEF GABERT 
DEMOKRATİK ALMANYA CUMHURİYETİ 
SED MARKSİZM-LENİNİZM ENSTİTÜSÜ
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kişi yaralandı. Çaüşmalar sürerken, sanayi merkezlerindeki grevler de Kızılordu’nun müdahalesi 
ile kınlıyordu. Temmuz başına kadar süren çatışmalar, işçi ayaklanmasının geri çekilmesi ile 
sonuçlandı.

Normalleşme Dönemi

Haziran 1953 ayaklanmasının bastıniması, SED ve diğer partiler arasındaki ilişkilerin daha da 
güçlenmesinin gerekliliğini gösterdi. Mevcut iktidar blokunun bütünlük içinde hareket etmesi 
toplum üzerindeki otoritenin başlıca koşullanndan biriydi. Halk Kongresi seçimlerine katılım, 
bütün partilerin Ulusal Cephe olarak adlandırdıklan listenin onaylanması şekline dönüştü.
Ulusal Cephe listesinde bütün partilere belirli oranlarda temsilcilik hakkı tanındı. Partiler 
SED’nin önderliğini kabul ediyorlar ve böylece siyasal yaşamlannı sürdürebiliyorlardı. Aşağıdan 
yükselen işçi hareketi kurulmuş olan siyasal sistemin varlığını tehdit etmişti. Ulusal Cephe 
içinde bütünleşmek, bu tehlikeye karşı koruyan bir faktör olabilirdi. Diğer yandan ise SED, 
işçileri yeniden kurulmuş olan siyasal sistemle bütünleştirmenin yollannı aramaya başladı. 
Bunun için atılan adımlann başında “İşçi ayaklanmasına neden olan olaylann suçlusu partidir” 
gibi açıklamalar geliyordu. 1953-63 arasında işçi direnişleri işe gelmeme, iş değiştirme ve iş 
disiplinine uymama biçiminde ortaya çıktı.

Yeni Dönem ve Ekonomik Politikalar

1958’de yüzde 12 olan büyüme oranı, 1959’da yüzde I l ’e, 1960’da yüzde 6’ya ve 1961’de 
yüzde 4’e düştü. Demokratik Alman ekonomisindeki bu bunalım, 1929 sonrasında Sovyeder 
Birliği’nde egemen olan Stalin’in sanayileşme modelinin uygulanmasının bir sonucu oldu. Bu 
yöntemlerin durgunluğa ittiği ekonomik sistemin yeniden düzenlenmesi zorunlu bir hale geldi. 
Ocak 1963’deki 6. Parti Kongresi’nde Neues Ökonomisches System (Yeni Ekonomik Sistem - 
NÖS) kabul edildi. NÖS ile birlikte üretim birimlerine kısmi özerklik tanındı. Meta-para 
ilişkilerinin geliştirilmesi hedeflendi. Devlet planlamasından, ekonomik özyönetime geçiş için 
adımlar atıldı. İşletmeler arasındaki ilişkiler plan aracılığıyla değil, piyasanın kurallanna göre 
oluşturulacaktı. İşletmeler kâr elde etmeyi üretimin başlıca hedefi olarak göreceklerdi. NÖS, 
Doğu Avrupa’da daha sonralan “piyasa sosyalizmi” olarak adlandınlacak olan bir ekonomik 
sistemin başlangıcı oldu. SED tarafindan üretilen yeni toplum projesine göre sosyalist toplum 
komünist toplumun ilk biçimi değildi, aksine kendine özgü işleyiş yasalan olan bağımsız bir 
toplumsal şekillenme idi. Böyle bir proje Stalin’in 1952’de yazdığı Sosyalizmin Ekonomik 
Sorunlan  adlı kitabında geliştirdiği sosyalist toplum modelinin daha geliştirilmiş biçimi idi.

NÖS’ün ortaya çıkardığı “piyasa sosyalizmi”nin özellikleri ise 1967’de 7. Parti Kongresi’nde 
tespit edildi. Ökonomisches System des Sozialismus (Sosyalizmin Ekonomik Sistemi - ÖSS) adı 
altında yeni önlemler alınmaya başlandı. Fiyat reformlan yapıldı ve bu reformlarla değer 
yasasının etki alanı genişletildi. Bankalara Icısmî özerklik tanındı. İşletmelerin dünya pazannda 
doğrudan ilişkiler kurabilmeleri benimsendi.

Ancak piyasaya yöneliş pek uzun sürmedi. Çünkü 1968 Çekoslovakya olaylanndan sonra SED’ 
iktidan, “piyasa sosyalizmi”nin savunuculannı karşı devrimcilikle suçlamaya başladı. Aşağıdan 
gelen bir kitle hareketinin Demokratik Almanya’da da ortaya çıkabileceğinden çekiniliyordu. 
SED piyasa yöntemlerinden vazgeçmeliydi. SED’nin ideologlan uyguladıktan ekonomi 
politikalannın başansız olduğunu ileri sürerek, eski ekonomik sistemin tek alternatif yol 
olduğunu açıkladılar. 1971’de kabul edilen Beş Yıllık Plan ile piyasaya yöneliş tamamen 
durduruldu ve devlet planlamasının egemen olduğu ekonomik sisteme yeniden geri dönüldü. 
Bu yıldan itibaren SED, piyasaya yönelimi savunan bütün komünist partilerine karşı uzlaşmaz 
biçimde karşı çıkmaya başladı. SED’nin bu uzlaşmaz tutumu, daha sonraki yıllarda Sovyetler 
Birliği’nde başlayacak olan Perestroyka ve Glasnost politikalanyla çatışmanın temelini 
oluşturacaktı.

Macaristan Halk Cumhuriyeti
Doğu Avrupa’daki tüm diğer halk demokrasilerinde olduğu gibi Macaristan’da da 1953, parti 
ve ülke yönetiminde, ekonomide, bir dizi değişikliğe gidilen yıl oldu. Matyas Rakosi yönetimi, 
1953’e gelindiğinde arak tüm kredilerini tüketmişti. Ekonomide yaşanan bunalım işçilerin 
olduğu gibi, tüm halkın rejimden memnuniyetsizliğinin doruk noktasına çıkmasına neden 
olmuştu. Macaristan’da işçilerin gerçek ücretleri 1952’de, 1949’daki düzeyin ancak yüzde 
8 2 ’sine ulaşıyordu. Ücretlerdeki bu düşüşten en çok etkilenen işçiler, “gözde” olmayan sanayi 
sektörlerinde, yani hafif sanayi ve tüketim mallan sanayisinde ve tanmda çalışanlardı. Büyük 
ölçüde köylülerin muhalefetine rağmen kurulan tanm kooperatiflerinde üretim son derece 
verimsizdi; tanm üretimi 1952’de savaş öncesi düzeyin ancak yüzde 79’una ulaşıyordu. 
Allamvedelmi H alosag  (Siyasal Polis Teşkilau - AVH) aracılığıyla yürütülen baskı ve 
tutuklamalar, çeşitli anü-demokratik uygulamalar ve siyasi davalar sürmekteydi.

Rakosi, ‘Yeni rota”yı parti ileri gelenlerine söyle açıklıyordu: "... partimiz ve özellikle parti 
yönetimimiz çahşmalannda ciddi hatalar yapmışür... Bu hatalann bir kısmı parti çahşmamızın 
yanlış uygulanmasından kaynaklanmışar... En önemli hatamız, ağır sanayimizin ve üretim
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Bertolt Brecht, 20. yüzyıhn sanat ve kültür tarihinde 
üzerinde en çok konuşulan, en az anlaşılan ve en çok 
patırtı kopartılan figürlerden biri olarak yer alıyor. “Sos
yalist Gerçekçilik" akımı, yaşadığı süre içinde Brecht’e 
şiddetle sahip çıkmıştı. Doğu Berlin'de adı bir meydana 
verildi, kurduğu tiyatro hâlâ onun oyunlarını sahneliyor. 
“Kapitalist dünya”da da oyunları ders kitaplarına, tiyat
roların repertuarlarına tartışmasız biçimde girdi. Bir dö
nemin çoğu yenilikçi tiyatro/edebiyat akımları istisnasız 
Brecht ve “epik” tiyatro kuramından bir biçimde etki
lenmişti. Daha yakın dönemlerde ise Brecht’i eleştir
mek, “epik” tiyatronun geçersiz olduğunu iddia etmek 
"yenilikçi” olmanın kıstası sayılır oldu. Brecht'in adı 
ve kuramı çevresinde oluşan bunca tartışmaya rağmen, 
Brecht'in kendisinin pek fazla tanınıp anlaşılmış olduğu 
söylenemez. Brecht üzerine yapılan tartışmaların çoğu, 
onu çeşitli özelliklerine göre parçalamak, bu parçaları 
da birbiriyie kıyaslamak temelinde gerçekleşir. Kimi eleş
tirmenler onu iyi bir oyun yazarı, ama kötü bir tiyatro 
kuramcısı olarak görürler. Kimilerine göre ise hakikat 
bunun tam tersidir. Kimileri Brecht'in tiyatro alanında 
bir deha, ama kötü bir şair olduğunu iddia eder. Kimile
rine göre ise Brecht belki iyi bir sanatçı, ama yaşam 
tarzı açısından kötü bir sosyalist, hatta tam bir oportü
nisttir. Bu kıyaslamalar bir insan, bir 20. yüzyıl insanı 
olan Brecht'in bütününü gözden kaçırır çoğunlukla. 
Brecht olumlu ve olumsuz yanlarıyla, dehası ve çaimacı- 
hğıyla, sosyalizme olan inancı ve korkaklığıyla 20. yüzyıl 
sosyalist aydınının mükemmel bir prototipidir.

Berthold Brecht 1898'de Karaormanlarda Augsburg’- 
da doğdu. Çok genç yaşta soyluluk çağrışımları taşıyan 
Berthold adını Bertold olarak değiştirdi ve 1956'da Do
ğu Berlin’de ölene kadar soylulukla bir ilişkisi olmadı. 
Marksist olmadan önceki günlerinden başlayarak, sos
yalizme olan inancını eleştirel bir mesafeden sürdürdü
ğü son dönemlerine kadar, daima işçiler için yazdı. 
Gitar ve klarnet çaldığı, deri ceketler giyip pis kokan 
purolar içtiği gençlik günlerinde de, Doğu Berlin'de kendi 
tiyatrosunu yöneten dünyaca tanınmış bir yazar olduğu 
günlerde de sıradan bir insan gibi yaşamayı, sıradan 
insanlann arasında yaşamayı seçti. 40'ın üzerinde oyun, 
100’lerce şiir ve tiyatro kuramı üzerine çağ açan birkaç 
cilt kitap yazdıktan sonra, ölümüne yakın bir dostuyla 
sohbet ederken kendisini “ hep huzursuz bir insan” 
olarak tanımlamıştı.

Brecht ilk gençliğinde I. Dünya Savaşı’nı, Alman Dev- 
rimi’ni bu devrimin “sosyal demokrasi” tarafından acı
masızca bastırılışını içinden olmasa da yakından izledi. 
1920'ierde bir sanatçı adayı olarak Berlin'e geldiğinde 
bulduğu şehir, 20. yüzyılın belki de en derin karmaşası
nı, canlılığını ve zenginliğini bünyesinde barındıran bir 
şehirdi. Devrimin yıkıntıları üzerinde kurulmuş bir “kül
türel demokrasi” idi Berlin. Weimar Almanya’sının de
netimsiz liberalizmi, kültürel aşırılıkları, “yenik” bir kül
türün kendini tahribe, kendine saldırıya yönelen sinik 
edebiyatı; Sovyet Devrimi’nden güç alan bir sosyalist 
ütopyaciiığa karışıyor, “seçkinler” arasında hüküm sü
ren bir kültürel karmaşa ve zenginlik ise, bir dip dalgası 
olarak gelişmekte olan Nazizmin etkisini her an yapısın
da hissediyordu. Brecht 1933'e kadar bu Berlin’de yaşa
dı. Baal ve Gece Vakti Davullar adlı oyunlarında bir 
dışavurumcu olarak başladığı tiyatro yaşamını giderek 
“Marksist” bir yazar olarak sürdürdü.

Beş Paralık Opera, Mahagonny Kentinin Yükselişi ve 
Düşüşü ve Mutlu Son müzikal oyunlarında dönemin bir 
başka “uyumsuz dahisi” olan Kurt Weill ile işbirliği 
yapan Brecht, sağlığında sahnelenmeyecek olan Mez
bahaların Kutsal Kızı Johanna adlı bir çağdaş Jeanne 
d'Arc oyunu yazdığında, Marx'in Kap/fa/'iyle olan yeni 
tanışıklığını belgeliyordu. 1930’lar Brecht'in “ imanlı”
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Almanya'nın öncü sanatçılarından John Heartfieid’in 
1951'de Brecht'in 100 Şiir'/ için yaptığı kitap kapağı.

bir komünist olarak başladığı yıllardı. Kendi verdiği adla 
“ öğretici oyunlar” (Lehrstücke), Brecht için 1930’ların 
ilk yıllarının en önemli ürünleriydi. Bu oyunlardan biri, 
Brecht’in bir sosyalist düşünür olarak gelişiminde en 
önemli yeri tutar. Japon No tiyatrosunu araştıran Brecht, 
Heyet Diyen adıyla bir No oyunu uyarlaması yapmıştı. 
Daha sonra bu oyunu Tedbir adlı başka bir oyuna temel 
olarak kullandı. Tedbir, Çin Devrimi’ne katılmak için 
görevli olan SSCB’den giden bir grup komünistin mace
rasını anlatıyordu. Bu grubun içinden biri “ tutarlı olarak 
yaniiş ve zararlı davranışiar”da bulunduğu için görevi 
tehlikeye düşürüyor, sonunda arkadaşları tarafından yar
gılanarak kendi rızasıyla öldürülüyordu. Tedbir, Brecht 
için “doğru parti çizgisinin dışına düşen bireyin” nihai 
yargılanması, bireysel İfade/örgüt iradesi sorununun ke
sin çözümüydü. 1931'de yazılan oyun, tam da bu irade 
çelişkisini yaşamakta olan Avrupa entelejansiyasının ça
resizlik sonucu kendisinden büyük bir iradeye teslim 
olmasının l>eigesi sayılır.

1933'ü izleyen yıllarda, aynı mantık yürütmeyle birçok 
Alman aydınının, bu kez Nazi iradesine teslim olduğunu 
gören Brecht, daha sonraları Tedbir'deki tartışmasız 
onaylayıcı çizgisinden uzaklaştı. Bu yıllar Brecht ve onun 
gibi birçok sosyalist aydın için sürgün, güvensizlik ve 
terkedilmişlik yıllarıydı. Yakın arkadaşı Walter Benja- 
min'i sonunda intihara sürükleyen bu dönemi Brecht 
kaçarak geçirdi. Nitekim, Benjamin Ispanya sınırında 
ölümü beklerken, Brecht ABD’ye gitmenin yolunu bul
muştu. Almanya'yı terketmesiyle ABD'ye gitmesi ara
sındaki dönem, bir oyun yazarı olarak Brecht'in en ve
rimli dönemini oluşturur. Artık “öğretici oyunlar” ı bı
rakmıştı. Üçüncü Reich’m Dehşet ve Sefaleti'ndıen Kaf
kas Tebeşir Dalresi’ne, Galilei’nin Yaşamı'ndan Komün 
Günleri’ne hemen hemen tüm önemli oyunları bu döne
min tarihini taşır.

Aynı dönemde, günümüzde hâlâ “epik tiyatro” diye 
anılan tiyatro kuramını da mükemmelleştiriyordu. “Epik 
Tiyatro” ifadesi, Brecht’in tiyatrosunun anlatıcı (Narrati
ve) özelliğini vurgulamak için seçtiği bir ilk addı. Daha 
sonraları bunu “Diyalektik Tiyatro” ifadesi ile değiştire
cekti. Adı ne olursa olsun, Brecht tiyatrosu, Brecht'in 
kuramsal olarak türettiği “Yadırgatma Etkisi” (Verferm- 
dungseffect) üzerine kuruluydu. Bu etki çoğu çağdaş 
tiyatro kuramcısının sandığının aksine, bir teknik oyun
lar bütününden, oyuncunun caniardırdığı karakterin dı
şına çıkıp seyirciye doğrudan doğruya seslenmesinden, 
tiyatronun tiyatro, dekorun dekor, oyunun ise oyun ol
duğunun vurgulanmasından ibaret değildir. Öyle olsay
dı, Shakespeare’den Gerçeküstücülere, birçok tiyatro 
akımının da “ Diyalektik Tiyatro” kapsamına alınması 
gerekirdi. Brecht tiyatrosu tümüyle, gerçeklikte değiş
mez, sabit ve ebedi kabul edilen şeylerin sahne üzerin
de yadırgatılarak değişebilir, tarihsel ve geçici olarak

gösterilmesi temeline dayanır. “ Epik tiyatro teknikleri” 
olarak bilinen birçok kural ise, bu amaca yönelik otarak 
uygulanabilecek yöntemlerin Brecht tarafından bulun
muş olan bazılarıdır. Bu kuralların kendileri de (Brecht’
in izinden gidecek olursak) değişebilir, tarihsel ve geçi
cidir. Yadırgatma etkisinin bu biçimde formüle edilme
siyle, Brecht İçin “tartışmasız doğrular” ve “ iman” 
dönemi de kapandı. Ancak sadece tiyatronun ve sanatın 
değil, tüm dünyanın İstisnasız bir eleştirellikle kavran
masını getiren böyle bir dünya görüşü, Brecht’l derin 
bir yalnızlığın içine itti. Kendisinin Avrupa boyunca fel
lik fellik kaçtığı Nazizmle saldırmazlık paktı imzalayan 
bir sosyalist devlete “Evet demek”, sanatsal üretimi 
“diyalektik materyalist” sanatsal kurallara uyumlulu
ğuyla sınırlayan bir resmî sanat anlayışına kendi iradesi
ni tabi kılmak, artık mümkün değildi. Öte yandan, zaten 
düşmanı olan bir kapitalist dünyanın karşısında, tek 
müttefiklerini de böyle bir eleştirellikle terkettiğinde, 
sosyalist birey kendisini yalnızlığa, bunun sonucu ola
rak da eylemsizliğe mahkum etmiş oluyordu. Çağdışı 
Avrupa aydınlarını parçalayan, çözümsüzlüğe, fiziksel 
ya da entelektüel intihara iten bu açmazdan Brecht, 
uzun süredir araştırdığı Uzak Doğu falsefesine sarılarak 
çıkmayı seçti.

II. Dünya Savaşı boyunca ve savaşı izleyen yıllarda, 
Koastler, Orwell, Gide gibi aydınları kapitalist dünyayla 
uzlaşmaya, Ben|amln’l intihara ve Bloch ve Lucacs’ı 
Stalinizme biat etmeye sürükleyen bu süreç, Brecht’i 
bilgece bir opontünizme götürdü. Canını kurtarmak için 
kuramından feragat eden Galileo gibi, Brecht de eleşti
relliğini gizli tutmayı ve sarkastik ifadelerle sınırlamayı 
seçti. McCarthy duruşmalarında sorgucularına işbirliği 
yapıyormuş gibi görünerek tek bir dişe dokunur cevap 
vermemesi, ama bu yolla da sınırdışı edilmekten kurtul
ması, Brecht’in oportünizminin en açık örneğiydi. Savaş 
bittiğinde, kendisine kapılarını ve tiyatrolarını açan Do
ğu Almanya'ya gitmeye kolayca karar veremedi. Bu dö
nemde Avusturya’nın vatandaşlığı için başvuru yaptı, 
kitaplarının Almanca yayın hakkını Batı Alman bir yayı
nevine sattı. Bu yolla sansür sınırlamasından kurtulmayı 
amaçlıyordu. Sonunda Doğu Berlin’e yerleşti ve kendi
sine tahsis edilen Berliner Ensemble’öa oyunlarını sah
nelemeye başladı. Ancak bu dönemde yazdığı tek bir 
önemli oyundan bile sözediiemez. Yaptığı en önemli 
kuramsal çalışma, sahnelediği oyunların yönetim notla
rını derleyerek birer “ model kitabı” haline getirmek 
ve tiyatro yöntemi hakkında somut bir belge bırakmak 
oldu.

Me-TI’nIn Özdeyişler Kitabı’ndaM Me-Ti, Brecht’in ken
disi için seçtiği bilgece, eleştirel ancak radikalliği saklı 
tutulan yaşam biçiminin en iyi ifadesi oldu. 1953 Doğu 
Berlin ayaklanmasında yöneticileri “ bu halkı feshedip 
yerine bir yenisini seçmeye” davet eden Brecht, artık 
bir kahraman değil, bir anti-kahraman, “kralın soytarısı” 
olmayı seçmiş bir aydın kuşağının temsilcisiydi. Bu “soy
tarılığı seçme” tavrının ardında gizil olan trajik kişilik 
ise ancak tek tük yazdığı kısa şiirlerde ortaya çıkıyordu: 
“Yol kıyısında oturmuşum/ Şöförün lastiği değiştirmesi
ni seyrediyorum/ Ne geldiğim yeri seviyorum/ Ne de 
gideceğim yeri/ Öyleyse neden sabırsızlıkla bekliyorum/ 
Şöförün lastiği değiştirmesini?”

Son dönemlerinde artık herşeyi metaforlarla açıkla
mayı adet haline getiren Brecht’in bu şiiri, yüzyılımızın 
tüm bir aydın kuşağının sorunlarının, açmazlarının, çal
kantılarının, çocukca ya da trajik hatalarının da ifadesi. 
İçinde yaşadığı dünyaya başkaldıran, ancak 1930-1950 
arasında kalan dönem boyunca kendisine vadedilen ge
lecek modeline olan inancını ve bağlılığını da yitiren 
bir aydın kuşağının, gene de sadece varolmaya, varkal- 
maya devam edebilmek için sabırsızca mücadeleyi sür
dürmesi, Brecht’in tüm bir yaşam öyküsünün kısa özeti 
aslında.

BÜLENT SOMAY
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27 Haziran 1956’da, Petöfi Kulübü'nün düzenlediği 
kamuya açık bir toplantıda, yazar Tibor Dery, şu 

konuşmayı yaptı: "Ülkemizde, 1948'den son 
zamanlara kadar gerçeği karartma eğilimi varoldu. Bu 

süreç belli bir tarzda hâlâ sürüyor, fakat umuyorum 
ki uzun bir süre daha sürmeyecek. Siyasal ifadeleri 

severek kullanmıyorum, ancak açık olması bakımından 
şunu söylemek isterim: Bu dönem edebiyatımızın 
Stalinist çağıydı...Yanlışların sistemin kendisinden 

■ideolojiden- kaynaklanıp kaynaklanmadığını incelemek 
yerine, eleştirilerimizi bireylere yönelttiğimiz sürece, 

ehvenişer mantığından kurtulamayız. Kendimizi şimdiki 
yöneticilerimizden kurtarabileceğimizden yola çıkıyorum. 

Ancak korkarım, topal yarış atlarının ardından topal 
eşekler gelecektir...Parti tutumunu her değiştirdiğinde 
■ki bu arka arkaya birçok kez olabilmektedir- Merkez 

Komitesi'nin, diğer parti çalışanlarının ve sıradan parti 
üyelerinin görevi, partinin o anki çizgisini temsil 
etmek ve savunmaktır. Bu çizgiyle uyuşmadıktan 

takdirde bile! Bundan hangi sonuç çıkar, yoldaşlar? 
Sevgili arkadaşlar, burada yapısal bir yanlışa, halkla 

en ufak bir ilgisi bulunmayan bir şeye parmak 
bastığımı görmüyor musunuz? Yanlışlan, 

yöneticilerimize iktldarlannı kötüye kullanma olanağı 
tanımakla kalmayıp bizi de birbirimize hakettlğimiz 

biçimde insanca davranmaktan alıkoyan bizim 
sosyalist sistemimizde aramalıyız. Burada sözkonusu 
olan yanlışlar, tamamiyie gereksiz bir ölçüde bireyin 

haklarını kısıtlayan ve aynı biçimde gereksiz bir farzda 
yükünü ağırlaştıran yapısal yanlışlardır..." Tibor Dery 

gibi yazar, sanatçı ve aydmlann sistemi eleştiren 
konuşmaian Petöfi Kulübü’nûn toplantılarında büyük 
bir kalabalık tarafından coşkuyla karşılanıyordu. 23 

Ekim günü, Bern anıtının önüne gitmeden önce, 
göstericiler şair Petöfi'nin anıtı önünde toplandılar ve 

Petöfi’nin "Macarlar Uyanın" adlı şiiri okundu (altta). Tibor 
Dery ise, 20 Nisan 1957’de tutuklandı ve “ devlet 
güvenliğine zarar verici davranışlarda bulunduğu" 

gerekçesiyle 9 yıl hapse mahkum edildi.

mallan sanayimizin gelişmesinin çok hızlı bir biçimde gerçekleştirilmesinde; planlamada 
ülkemizin ekonomik kaynaklannı ve gerçek olanaklannı gözönünde bulundurmamamızda 
yatmaktadır...” Ağırlığın ağır sanayiden tüketim mallan sanayisine kaydınimasına, halkın ve 
işçilerin yaşam düzeyinin yükseltilmesine, tanmsal üretimin amnimasma, demokratikleşme ve 
partiyle kitleler arasındaki kopukluğun aşılmasına dayanan “yeni rota”, halk tarahndan son 
derece olumlu karşılandı; öyle ki, sosyalizmin yeni bir aşamasına geçildiğinden söz edilmeye 
başlandı.

“Yeni rota”, esas olarak Nagy hükümeti tarafından uygulanmaya kondu ve yukandan aşağıya 
doğru yayılan bu reformlar parti kadrolannda bir değişikliği de beraberinde getirmedi. Yeni 
uygulamalar çeşitli nedenlerden dolayı bazı aksaklıklara da neden olunca, başlangıçtan beri 
tüm gelişmeleri belli bir hoşnutsuzluk ve şüpheyle izleyen partinin önde gelen kadrolan 
arasında Nagy’a karşı muhalefet artmaya başladı. 1949’dan beri izlenen sanayi politikasının 
tersine çevrilerek yatınmlarda ağırlığın bu sefer de tüketim mallan sektörüne kaydıniması, ağır 
sanayide üretim aksaklıklanna yol açtı. Tüketim mallan üretimi yeterince artınlamadı ve 
çeşitli mallann arzında görülen darlık aşılamadı. Köylülerin tanm kooperatiflerini kitlesel bir 
biçimde terketmeleri tanmsal üretimde sıkıntılara yol açü. Nagy’a karşı parti içinden ilk ciddi 
saldın 1954 sonbahannda geldi. Yeni politikalann uygulanmasında hükümetin geri adımlar 
atması isteniyordu.

Halkın büyük ölçüde desteklemiş olduğu “yeni rota”dan geriye dönüş, yaşanan iki yılın 
deneyimlerinin Macaristan halkı üzerinde bırakmış olduğu izlerin de devreye girdiği yeni bir 
süreci başlattı. Rakosi’nin etkinliği ve gücünün yeniden arttığı ölçüde, Macaristan için iki ayn 
çizginin varolduğu, bunlardan birini, baskı, ekonomik sıkıntı ve despotizmi Rakosi’nin; (görece 
de olsa) refah, demokrasi ve ileriye dönük umutlar taşıyan çizgiyi de Nagy’m temsil ettiği 
görüşü yaygınlaşmaya başladı. Rakosi’ye karşı, içinde öğrencilerden işçilere, komünisderden 
liberallere kadar toplumun çeşitli kesimlerinin ve çeşidi görüşlerin temsilcilerinin yer aldığı 
bir muhalefet oluşmaya başladı ve Rakosi yönetimi, bu muhalefete karşı yeniden tasfiyeler, 
yasaklamalar ve sonunda tutuklamalarla cevap vermeye başladı. Ekim 1955’de Imre Nagy 
MDP’den ihraç edildi.

SBKP XX. Kongresi’nin Etkileri

SBKP’nin XX. Kongresi, Macaristan’da yeniden güçlenmeye başlayan Rakosi’nin konumunun 
sorgulanmaya başlaması için yeni bir dönüm noktası oldu. Rakosi’nin Kongre üzerine partiye 
sunduğu rapor - ki bu raporda MDP’nin kişi kültünü daha 1953’den beri ortadan kaldırma 
çabası içine girmiş olduğu ve emperyalist ajanlann çabalanyla gerçekleştirilen siyasal davalann 
kurbanlannın itibarlannın iade edildiği iddia ediliyordu - Rakosi’ye karşı muhalefetin parti 
sınıriannı da aşarak tüm toplumda yaygınlaşıp güçlenmesine yol açan bir ivme oldu. Parti 
içinde ve dışında Rakosi’nin çekilmesi talebi yükselmeye başladı. Rakosi’nin kendisine yönelen 
eleştirileri hafifletmek amacıyla siyasal davalar ve kişi kültü konusunda yaptığı özeleştiri 
kendisine karşı oluşan güven bunalrmının aşılmasını sağlayamadı. Rakosi karşıtı muhalefet.
Mart 1956’da Budapeşte’de Petöfi Klubü’nün kurulmasıyla yeni bir güç odağı kazandı.

18 Temmuz 1956’da Rakosi’nin çekildiği ve yerine Parti Sekreterliği’ne en yakın yardımcısı 
Emö Gerö’nün getirildiği açıklandı. Yıllarca tutuklu kalmış ve itiban yeni iade edilmiş olan 
Janos Kadar da Politburo üyeliğine getirildi. Rakosi’nin yerine Gerö’nün getirilmiş olması ve 
partinin önde gelen kadrolannda önemU bir değişiklik olmaması, aslında parti politikasında 
köklü bir değişiklik yapılmayacağı anlamına geliyordu. Ağustos ve Eylül boyunca MDP 
yönetimine karşı muhalefet, daha fazla demokrasi ve taban örgütlenmeleri üzerinde yükselecek 
farklı bir sosyalizm talebi Yazarlar Birliği'nin dergilerinden, Petöfi Kkbû’nün toplantılanna, 
fabrikalardan parti içindeki Rakosi ve Gerö çizgisi karşıtlanna kadar çeşitli çevre ve 
forumlarda dile getiriliyordu. Eylül sonuna doğru Poznan’da ayaklanan işçilere karşı açılan 
davalann hafif cezalarla sonuçlandığı haberi Macar işçi ve aydınlannı kendi mücadele ve 
taleplerini güçlendirerek sürdürme konusunda cesaretlendirdi. 6 Ekim’de, 1948’de Tito yanlısı 
olmakla suçlanarak idam edilen ve birkaç ay önce Rakosi tarafından aklandığı ilan edilen 
eski dışişleri bakanı Rajk’ın cenazesi için düzenlenen devlet töreni sessiz bir kitlesel gösteriye 
dönüştü. 200 bin kişinin, Rajk’ın ve onunla birlikte idam edilen üç partilinin tabudarının 
önünden geçerek saygı duruşunda bulunduğu törende, kısa süre sonra gerçekleşecek ve daha 
hiç kimsenin tahmin bile edemediği ayaklanmada trajik roller üstlenecek iki kişi, Imre Nagy 
ve Janos Kadar da hazır bulundu. Eylül’de ve Ekim başlannda işçi muhalefeti de sesini daha 
güçlü bir biçimde yükselmeye başladı. İşçi muhalefeti en çok. Buda ile Peşte arasında 
fabrikalann yoğunlaştığı. Tuna üzerindeki Czepel adasında güçlüydü. Talepler, daha çok 
fabrikalarda özyönetim organlannm kurulması ve işçi kontrolünün sağlanması üzerinde 
yoğunlaşıyordu. Ekim başında MDP artan muhalefet karşısında bir geri adım atarak Nagy’m 
yeniden parti üyeliğine alınmasını kabul etti.

Beklenmeyen Devrim

22 Ekim iki ayn gelişmeye sahne oldu. Budapeşte Teknik Üniversitesi öğrencileri, ülke 
politikasına ilişkin 16 talep içeren bir bildirge hazırladılar. Taleple^ tüm Sovyet birliklerinin 
derhal Macaristan’ı terketmesi, Imre Nagy başkanlığında yeni bir hükümet kurulması, serbest
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seçimler, siyasal partilere yeniden izin verilmesi, işçi ve köylülerin yaşam koşullarında köklü 
değişiklikler yapılması gibi noktalan içeriyordu. Aynı gün. Yazarlar Birliği, 23 Ekim’de Polonya 
ile dayanışma yürüyüşü yapma karan aldı. Yürüyüş 1848/49 Macar Devrimi’nin Polonya 
kökenli bir kahramanı olan General Josef Bern’in anıtında son bulacaktı. 23 Ekim’deki 
yürüyüşe çoğunluğu gençler ve öğrencilerden oluşan, ama içlerinde işçilerin de yer aldığı 
büyük bir kalabalık katıldı. Bem anıtının önüne gelindiğinde. Yazarlar Birliği başkanı Peter 
Veres, yedi noktayı içeren taleplerini okudu. Talepler oldukça ılımlıydı ve aslında radikal 
devrimci bir niteUk taşımıyorlardı: 1) Sosyalizmin temel ilkeleri üzerinde yükselen bağımsız 
bir ülke politikası. 2) Sovyeder Birliği ve halk demokrasileri arasındaki ilişkilerde eşitliğin 
sağlanması. 3) Ulusal eşitlik temelinde ekonomik anlaşmaların yeniden düzenlenmesi. 4) 
İşletmelerin işçiler ve uzmanlar tarahndan yönetilmesi. 5) Köylülere kendi kaderlerini 
kendilerinin tayin hakkının tanınması. 6) Rakosi kliğinin partiden uzaklaştıniması, Nagy’ın 
hükümete alınması, tüm karşı devrimci çabalara karşı kararlı bir mücadele sürdürülmesi. 7)
İşçi sınıfının her alanda siyasal olarak temsili, parlamento ve tüm özerk yönetim organlannm 
seçimlerinde serbest ve gizli oy hakkı.

Bem anıtının önünden aynlan göstericiler sayılan giderek artarak bu sefer de parlamento 
binasının önünde toplandılar. Akşam saatlerine doğru parlamentonun önünde 200 ile 300 bin 
arasmda gösterici vardı. Göstericiler ısrarla Nagy’ı çağınyorlar ve konuşmasını istiyorlardı. Parti 
yöneticileri tarafından evinden alınarak parlamento binasına getirilen • Nagy, göstericileri 
yatıştırmak amacıyla binanın balkonundan kısa bir konuşma yaptı. Artık gösterinin 
dağılmasının beklendiği bir anda, o sabah Yugoslavya’ya yaptığı ziyaretten geri dönen Genel 
Sekreter Gerö’nün, yaptığı radyo konuşmasından ne öğrencilerin ne de yazarlann taleplerini 
gözönünde bulundurmaya niyetli olmadığının anlaşılması, üstelik öğrencileri ve yazarlan karşı 
devrimcilikle suçlaması tansiyonu yükseltti. Öğrencilerin taleplerinin radyodan yayınlanmasını 
sağlamak amacıyla radyo binasına gideceklerini öğrenen kalabalık bu sefer de orada 
toplanmaya başladı. Radyo binasının önünü silahlı siyasal polis güçleri tutmuşlardı. AVH’nm 
silahsız göstericilere ateş açmasıyla her şey artık geri dönülemeyecek bir noktaya geldi.
AVH’ya yardım etmeleri amacıyla gönderilen askerlerin çoğu silahsız göstericilerden yana tavır 
alarak pek çok yerde silahlarını onlara vermesiyle, silahlanmaya başlayan halkla AVH arasmda 
silahlı mücadele başladı. Gelişmelerden telefonla haberdar edilen Budapeşte’nin sanayi 
bölgelerindeki işçiler, silah fabrikalanna ve kışlalara girerek silah ele geçirdiler ve kamyonlarla 
radyo binasının önüne gelerek mücadeleye katıldılar. Göstericiler 24 Ekim sabahı parti 
gazetesi Szabad Nep’in bürolannı işgal ettiler. Aynı anda Sovyet birlikleri de Budapeşte’ye 
girerek ayaklanan halka karşı AVH’nın yanında silahlı saldırıyı başlattılar. Artık mücadele tüm 
Budapeşte’de halkla Sovyet birlikleri ve AVH arasında sürüyordu.

24 Ekim sabahı Macaristan halkı yeni bir gelişmeden daha haberdar edildi. Parti genel 
sekreteri Gerö, Andras Hegedüs’ün yerine Imre Nagy’m hükümet başkanlığına getirildiğini 
açıkladı. Nagy’ın, halka silahlı mücadeleyi bırakması yönündeki çağnsı ve o gün öğlen 
saatlerine kadar silahlannı bırakanlann herhangi bir şekilde cezalandırılmayacaklarım taahhüt 
etmesi etkisiz kaldı. Macaristan’da yaşanan ve Nagy’ın kavrayamadığı gerçek, olayların 
başıbozuk bir güruhun silahlara sanlarak ortalığı karıştırması değil, işçileri ve bütün bir halkı 
kapsayan bir ayaklanmanın, bir devrimin başlangıcı olduğuydu, nitekim kimse Nagy’ın 
çağnsma uymadı. 25 Ekim’de Gerö’nün kendisi görevinden uzaklaştırıldı ve yerine Janos 
Kadar geldi. 27 Ekim’de Nagy yeni hükümeti kurduğunu açıkladı. Hükümette, MDP üyesi 
olmayan bakanlar da yer alıyorlardı. Parti M erkez Komitesi, Sovyetler Birliği ile birliklerini 
derhal Macaristan’dan çekmesi talebiyle görüşmelere başlanacağım açıkladı. 28 Ekim’de Nagy, 
ayaklanmacılann taleplerini kabul ederek silahlı çatışmaların durdurulmasını istedi. 29 Ekim’de 
AVH’nm tasfiye edildiği, 3,0 Ekim’de tek parti sisteminin kaldırıldığı açıklandı. Yeni hükümetin 
göreve başlamasıyla, o ana kadar sürmekte olan silahlı çatışmalar da büyük ölçüde sona erdi; 
Budapeşte’nin pek çok yeri Sovyet tanklanna karşı tüfekleri ve molotof kokteylleriyle karşı 
çıkan halkın mücadelesinin izlerini taşıyordu; sokaklar bir savaş alanına dönmüştü. 30 
Ekim’de Sovyet birlikleri Budapeşte’den çekilmeye başladılar.

Devrim ve İşçi Konseyleri

İşçiler, Macar Devrimi’nde ancak ayaklanmanın başlamasından sonra belirleyici bir rol 
oynamaya başladılar. Bir yandan silahlanıp sokaklarda AVH’ya ve Sovyet birliklerine karşı 
mücadele ederken, diğer yandan da devrim ve işçi konseyleri kurarak, üretimin sosyalist 
örgüdenmesini ve siyasal iktidara ortak olmayı hedeflediler. 23 Ekim 1956’yı izleyen günlerde, 
ülkenin her yerinde çeşitli konseyler kuruldu. Bunların bir kısmı köy, şehir ve bölge 
temelinde, aynca orduda, öğrenciler ve aydınlar arasmda, bazı hükümet kurufnlarmda kurulan 
devrim konseyleri ya da devrim komiteleriydi. Fabrikalarda ise işçi konseyleri kuruldu.

24 Ekim’den itibaren bazen hiç şiddet kullanılmadan, bazen de AHV güçleriyle girilen silahlı 
çatışmaların ardından ülkenin çeşidi bölgeleri devrim konseylerinin kontrolü altına girdi. Bu 
konseyler, kuruldukları yerlerde devlet kurumlarının artık tamamen kontrolünden çıkmış olan 
yerel düzeydeki işlerin örgütlenmesini üstlendiler. Devrim konseyleri, bazı yerlerde üyeleri 
toplantılarda gizli oyla seçilerek, bazı yerlerde de işçi, köylü veya çeşitli meslek gruplannm 
temsilcileri tarahndan seçilerek kuruldular. Konseylerde toplumun hemen tüm kesimlerinin 
temsilcileri yer aldı. 26 Ekim’den itibaren devrim konseyleriyle Nagy hükümeti arasında

1478

23 Ekim’de pariamento binasının önünden ayrılan 
göstericilerin bir kısmı, Stalin anıtını yıkmak amacıyla 
oraya yöneldiler Anıtın çevresinde yaşananlar, 
çektikleri sıkıntılann kaynağını Stalin’de gören bir 
kitlenin, artık onu tutacak bir şey kalmadığı anda 
yıllardan beri birikmiş nefretinin nasıl boşaldığının bir 
göstergesi oldu. Anıtın yıkılmasını, o sırada orada 
bulunan göstericilerden Istvan Tollas daha sonra şöyle 
anlatıyordu: "Konvoyumuz Stalin meydanına vardı... 
Aynı anda her yandan kalın çelik halatlar getiren 
traktör ve kamyonlar geldiler... Alanda itiş kakış 
büyük bir insan kalabalığı toplanmıştı. Ansızın bir 
yandan nedenini anlayamadığım kahkahalar yükseldi. 
Kalabalığın içinden geçerek o yana vardığımda 
Stalin’in göğsüne üzerinde "Ey Rus, kaçarsan beni 
de biriikte götürmeyi unutma!" yazılı bir levha 
iliştirilmiş olduğunu gördüm. Bu söz Stalin’in babacan 
bir edayla gülümseyen yüz ifadesiyle tam bir uyum 
içindeydi. Fakat kalabalığın büyük bir bölümü duyduğu 
öfke nedeniyle bu mizahı anlayışla karşılayacak 
durumda değildi, her yandan ‘Haydi! Alaşağı edelim 
onu!' sözleri yankılanıyordu. Merdivenler dayayarak 
genç insanlar heykele tırmandılar. Çelik halatlan 
kendilerine çekerek Stalin’in boynuna doladılar. 
Boynuna dolanmış çelik- halatlarla bu Stalin görüntüsü 
içimizde büyük bir sevinç oluşturdu... Fakat dev figür 
yerinden oynamadı ve yüzündeki gülümsemeyle bizi 
alaya alıyor gibiydi...Çelik halatlar devirme denemesi 
sırasında birer birer koptular. Bekleyen insanların 
saba taşmaya başlıyordu. O an beraberlerinde kaynak 
aletleri getiren iki genç işçi bir kamyonla geldiler. 
Kalabalığın sevinç çığlıklan arasında bronz figürü 
çizmelerinin üzerinden kesmeye başladılar. Sonra yeni 
halatlarla yeniden çekilmeye başlandı ve (saatime 
baktım), tam 21.35’de Stalin’in heykeli üzerinde 
bulunduğu yüksek podesten aşağı düştü. Bu düşüşle 
biriikte, bir anda yıllarca üzerimizde bir yük olarak 
taşıdığımız baskı yüreğimizi terketti...
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Kasim 1956'da Tuna üzerindeki iföprûieri tutaral< Sovyet araçlannı engeiiemeye 
çalışan silahlı halk. Stalinist yönetime karşı. Ekim başına kadar birbirinden kısmen 
bağımsız kanallardan gelişmiş olan parti-içi muhalefetle, öğrenci ve işçi muhalefetini 
birleştiren en önemli temalardan biri, bir önceki dönemin "tek adamı" Rakosi’ye 
karşı duyulan derin nefretti. Matyas Rakosi, bütün Doğu Avrupa’da yerel komünist 
önderler yerine Stalin tarafından yerleştirilen kadrolar için, baskıcı önlemlere 
başvurmakta en aceleci davrananı, iktidann bölünmezliği ilkesine en sıkı sıkıya 
sarılanı idi. Örneğin 1949’da Titocu diye suçladığı eski dışişleri bakanı Laszio 
Rajk'ı düzmece bir duruşma sonucu idam ettirerek, Doğu Avrupa'da 1930'lann 
Moskova duruşmalarına benzer uygulamalara öncülük etmişti. Stalin'in ölümünden 
sonra Hruşçov-fi^alenkov-Molotov troikas/ kolektif önderlik ilkesini Doğu Avrupa 
ülkelerine dayatmaya başlayınca, buna en uzun süre direnen Rakosi olmuştu. O 
kadar ki, aynı zamanda hem parti Genel Sekreterliği ve Başbakanlık mevkilerini 
elinde tutan Rakosi'den, Mayıs 1953’te Moskova’da Başbakanlık mevkiine yeni bir 
ad önermesi istendiğinde, yalnızca bunu yapmamakla kalmamış, önerilen her ada 
itiraz ederek parti içindeki yegâne güvenilir insanın kendisi olduğunda ısrar etmişti.

Malenkov sonradan ‘‘şaşkına döndük" diye anacaktı bu olayı. Ancak Berlin 
ayaklanmasından tedirgin olan Sovyet önderleri, hem Rakosi hem de muhalifi Imre 
Nagy'm katıldığı bir toplantıda iradelerini son derecede sert bir dille ifade ettikten 
sonra, Rakosi 28 Haziran 1953’te Başbakanlık görevini Nagy'a devretti. Ancak ne 
bu önlem, ne de 1956 başında Rajk’m itibarının sessizce iade edilmesi, anti- 
Stalinistlerin Rakosi’ye duydukları öfkeyi yatıştırabilmekten uzaktı; örneğin 30 Mart 
1956’da Sandor Lukacsi adlı genç bir edebiyat eleştirmeni ‘‘elleri Rajk’ın kanı ile 
kırmızı bir Yahuda" diye niteliyordu. Parti-içi muhalefetle, kitlesel öğrenci ve işçi 
muhalefetinin ilk kez biraraya gelmesi de 6 Ekim 1953’te Rajk için yapılan cenaze 
töreninde oldu. Büyük bir düzen içinde sürdürülen cenaze töreninde 300 bin kişilik 
Kortejin başında Imre Nagy yürüyordu. Böylelikle Nagy önderliğindeki parti-içi 
muhalefet ilk kez, kitlesel bir tabanı kontrol edebildiğini kanıtlamış oluyordu. Ancak 
bu geçici bir görüntü olarak kalacaktı. 24 Ekim’de Nagy’m başbakan olmasıyla 
sonuçlanan ayaklanmada, işçiler hâlâ Nagy ve Petöfi çevresi aydınlarıyla birilkte 
davranıyordu. Ama Polonya'da Gomulka’nın aksine Nagy ayaklanmayı yatıştıramadı. 
Radyodan kitlelere ‘ ‘Kazandınız! Şimdi n'olur artık durun..’’ demesi işe yaramadı.
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sürekli görüşmeler yapılmaya başlandı. Konseyler, kurulduklan bölgelerin halkını temsilen Nagy 
yönetimine Sovyet birliklerinin Macaristan’dan çekilmesi, derhal serbest seçimlere gidilmesi, 
Varşova Pafetı’ndan çıkılması, AHV’nın kapatılması gibi talepler iletiyor ve bu taleplerini Nagy’ı 
desteklemenin koşulu olarak ileri sürüyorlardı. Nagy, devrim konseylerinin baskısıyla, 1 
Kasım’da Macaristan’ın Varşova Pafeh’ndan çıktığını ve tarafsızlığını ilan etmek zorunda kaldı.

Fabrikalarda kurulan işçi konseylerinin özellikleri farklıydı. İşçilerin kendi özyönetim 
organlannı kurmalannm temelinde yatan nedenlerin başında geleneksel işçi örgütleri olan 
sendikalardan duyulan memnuniyetsizlik geliyordu. Sendikalar, 1947’den beri giderek daha çok 
hükümetin ve partinin politikalannı işçilere dayatmanın birer aracı hahne geldiler. Sendikalann 
temel işlevi, işçilerin dışında tespit edilen üretim normlannı, çalışma koşullannı, ücret 
politikalannı işçilere iletmek ve kabul ettirmekten ibaretti. İşçiler yıllardan beri Rakosi 
rejiminin kendilerine dayattığı ve çalışma koşullannı dayanılmaz kılan “sosyalist Taylorizm”den 
bıkmışlardı. Fabrikalarda varolan işyeri konseylerinin yalnızca göstermelik bir işlevi vardı; 
konsey başkanlan ve üyeleri parti üyelerinden ve siyasal açıdan “güvenilir” işçilerden seçiliyor, 
seçimler tek bir adayın gösterilmesiyle ve açık oyla yapılıyordu.

Ayaklanmanın başlamasının hemen ardından, 24 Ekim sabahı önce Budapeşte’nin sanayi 
bölgelerinde genel grev başladı ve ülkenin diğer sanayi bölgelerine, Miskolc, Györ, Szolnok,
Fees ve Debrecen’e yayıldı. Yine 24 Ekim’den itibaren fabrikalarda, inadenlerde, çeşitli iş 
yerlerinde işçiler, işçi konseyleri kurmaya başladılar. Genel grev, dayanılmaz bir tempo içinde 
sürdürülen yabancılaştıncı üretim koşullanndan bir anda kurtulan işçiler tarafından adeta bir 
bayram gibi yaşandı. Mücadelenin, yeni fikir üretiminin, hararetli tartışmalann odak noktasını 
oluşturduğu son derece üretken bir süreç yaşanmaya başladı. İşçi konseyleri, yaklaşık Ekim 
sonuna kadar daha çok birer grev ve ayaklanma merkezi olma niteliği taşıdılar. Konseylerin 
kuruluşu kendiliğinden oldu, fakat süreç içinde çeşitli konseyler kendi araiannda bir iletişim 
ve koordinasyon ağı kurmaya çalıştılar. Kısa süre içinde tüm Macaristan’da yüzlerce işçi 
konseyi oluştu.

İşçi ve devrim konseylerinin kurulması ile birlikte Macaristan’da bir ikili iktidar durumu 
yaşanmaya başlandı. Devrimi izleyen günlerde ülkedeki gerçek güç konseylerdi. Konseyler 
genel grev silahını da kullanarak taleplerini paniye ve Nagy hükümetine dayatabiliyorlardı. 
Konseylerin kurulmaya başladığı ilk andan itibaren sendikalar, MDP ve Nagy hükümeti, 
konseylerin kuruluşunu meşru saydığını ilan etti, parti ve sendikalar işçi konseylerinin 
seçiminde söz sahibi olmaya çalıştılar. Bütün çabalar, işçi konseylerinin faaliyetlerinin 
ekonomik düzeyle sınırlı kalması, onlann siyasal kararlann dışında tutulmaya çalışılması 
yönündeydi.

Konseyler, siyasal partilerin ve kendileri dışında bir hükümetin varlığını sorgulamadılar. En 
önemli siyasal talepleri, Macaristan’ın bağımsızlığının sağlanması, siyasal partilerin 
örgütlenmesine izin verilmesi ve özgür seçimlere gidilmesi, özgür basın ve fikir özgürlüğü 
başta olmak üzere demokratik haklann tesis edilmesiydi. Konseyler, fiili olarak varolan ikili
iktidann, üretimde sosyalist mülkiyetin ve özyönetimin, konseylerin siyasal kararlara
katıhmının siyasal parti temsilcilerinden seçilecek bir hükümetin varlığıyla birarada 
yürüyebileceğini öngörüyorlardı. Bu durumun bir sonucu olarak da “tüm iktidar konseylere” 
talebi, konseyler tarafindan ileri sürülmedi; ancak Sovyet birliklerinin Kasım başındaki ikinci 
müdahalesinin ardından, bir çeşit konsey hükümetinin, bir ulusal işçi konseyinin kurulması 
talebi yer yer dile getirilmekle birlikte, bu tüm konseyleri kapsayan bir talep şekline 
dönüşmedi.

İşgal ve Devrim’in Yenilgisi

Ateşkesin sağlanmasından ve Nagy hükümetinin Macaristan’ın tarafsızlığını ve Varşova 
Paktı’ndan çıktığını ilan etmesinden sonra işçi konseylerinin büyük bir bölümü genel grevi
sona erdirmeye ve 5 Kasım’da fabrika ve işyerlerinde üretimi yeniden başlatmaya karar
verdiler. 1 Kasım akşamı MDP genel sekreteri Kadar bir radyo konuşması yaparak partinin 
örgütlenmesinde yeniliklere gidileceğini ve yeniden oluşturulacak partinin M agyar Szodalista  
Munkaspart (Macar Sosyalist İşçi Partisi - MSZMP) adını taşıyacağını açıkladı. Sovyet 
birliklerinin Macaristan’ı terketmeleri konusunda Sovyet komutanlanyla Nagy hükümeti 
delegasyonunun son görüşmeleri sürdürdüğü sırada, Macaristan’a doğru yeni Sovyet birliklerinin 
yola çıkmış olduğu konusunda söylentiler yayılmaya başlamıştı. 3 Kasım akşamı, Budapeşte 
yakmlannda görüşmeler sürerken, Macar delegasyonu Kızılordu komutanlan tarafından 
tutuklandı. Aynı akşam, Kadar’ın yeni bir hükümet kurduğu haberini alan Nagy hükümeti, 
Sovyet birliklerine karşı silahlı mücadele başlatma karan aldı. 4 Kasım sabahı. Kadar yaptığı 
radyo konuşmasında, Macaristan’da gerici ve karşı devrimci güçlerin sosyalizmi yıkmayı, 
kapitalistleri ve büyük toprak sahiplerini yeniden iktidara getirmeyi hedeflediklerini, bu 
nedenle yeni bir hükümet kurulduğunu ve Sovyet birliklerini karşı devrimci güçleri yenilgiye 
uğratabilmek için yardıma çağırdıklannı açıklıyordu.

Sovyetler Birliği’nin Macaristan’daki gelişmelere müdahale etmeye karar vermesine yol açan en 
son gelişme şüphesiz Nagy hükümetinin Varşova Pafetı’ndan çıkıldığını açıklaması ve 
Macaristan’ın tarafsızlığının korunabilmesi için Birleşmiş Milletler’e  destek çağnsında bulunması

1480

N A G Y , IMRE  
( 1 8 9 6 -1 9 5 8 )

7 Haziran 1896’da Kaposvar’da doğan Imre Nagy, 
bir köylü ailesinin oğluydu. Siyasal yaşantısı Sosyal 
Demokrat Parti içinde başladı. I. Dünya Savaşı sırasında 
Çarlık Ordusu'nca esir alınarak savaş tutsağı olarak 
Rusya’ya götürüldü. Bu dönem boyunca Bolşeviklerin 
sürdürdüğü propagandadan etkilendi ve Ekim Devrimi 
sonrasında Kızılordu saflarında iç savaşa katıldı. 1919 
Macaristan ayaklanmasından sonra kurulan Bela Kun 
önderliğinde devrimci hükümette görev alan Imre Nagy, 
Devrim’in ezilmesinden sonra SSCB’ye sığındı. Mosko
va’da Tarım Bilimleri Enstitüsü’nde çalışmaya başladı. 
1944’e kadar Moskova’da kalan Nagy, II. Dünya Savaşı 
sonunda Kızılordu ile birlikte Macaristan’a geri döndü 
ve kurulan Macaristan hükümetlerinde 1944-1945 yılla
rında tarım, 1945-1946’da içişleri bakanı olarak görev 
yaptı. 1947’de Ulusal Meclis başkanlığına getirildiyse 
de, tarım politikalarındaki görüşlerinden ötürü, 1949’da 
Macaristan İşçi Partisi'öen çıkarıldı. Bir müddet sonra 
yeniden partiye kabul edildi.

Stalin’in ölümünden sonra Temmuz 1953’de Rakosi’- 
nin yerine başbakanlığa getirilen Imre Nagy, Rakosi 
döneminde tarımda kolektifleştirme konusunda ciddi 
hatalar yapıldığını İleri sürerek, köylülerin kolektif çift
liklere zoria sokulmasına ve ağır sanayiin tarım aleyhine 
gelişmesi için zorlamalar yapılmasına karşı çıktı ve tüke- 
kim malları üretiminin artırılacağını ve siyasal tutuklular 
için af çıkartılacağını açıkladı. Bu doğrultuda aldığı ön
lemler nedeniyle Nisan 1955’de hükümetteki görevine 
son verilen Imre Nagy, aynı yıl partinin Merkez Komite- 
si’nden, Nisan 1956'da da partiden ihraç edildi.

23 Ekim 1956’da öğrencilerin Budapeşte’de düzenle
diği gösterilerin işçilerin de katıldığı bir ayaklanmaya 
dönüşmesinden sonra, küçük mülk sahipleri ve köylüle
rin siyasal temsilcileriyle Sosyal Demokratlardan oluşan 
ve Katolik Birllği'n\n dışarıdan desteklediği bir koalis
yon hükümetinin başına getirilen Imre Nagy, 1 Kasım 
1956’da Macaristan’ın Varşova Paktı’ndan çekildiğini 
açıkladı ve Birleşmiş Milletler’ln Macaristan’ı tarafsız 
bir ülke olarak tanımasını istedi. Bunun üzerine bir süre 
önce Macaristan’dan çekilmiş bulunan Sovyet birlikleri
3 Kasım 1956’da ülkeye girerek denetimi ele geçirdi. 
Önce Yugoslavya büyükelçiliğine sığınan Imre Nagy, 
dışarıya çıkmaya çalışırken tutuklandı ve diğer ayaklan
ma önderleriyle birilkte 16 Haziran 1958’de idam edildi.



İŞÇİ Muhaleteti

Savaş sonrası adım adım inşa edilen bürokratik 
toplum yapısına karşı doğrudan üreticilerin mücadelesi 

sürdü. Macaristan’da işçi konseyleri bu mücadeleler 
içersinde ortaya çıktı. İşçi konseyleri 31 Ekim'de 

Budapeşte çapında bir konferans düzenlediler ve işçi 
konseylerinin görev ve haklarını içeren bir karar metni 

çıkardılar. Bu metinde şunlara yer verildi: 1. 
Fabrikalar işçilere aittir, işçiler devlete üretim ve kârın 
bir kısmını temel alarak hesaplanan bir vergi öderler.

2. Fabrikanın en yüksek kontrol organı, işçiler 
tarafından demokratik yöntemlerle seçilen işçi 

konseyidir. 3. İşçi konseyi 3 ila 9 üyeden oluşan bir 
yönetim kurulu seçer. Yönetim kurulu konseyin 

yürütme makamı olarak hareket eder ve konsey 
tarafından alınmış kararlan ve görevleri uygulamaya 
koyar. 4. işyeri yöneticisi, ücreti fabriUa tarafından 

ödenerek çalıştırılır. Yönetici ve diğer yönetici 
pozisyonundaki kişiler işçi konseyi tarafından seçilirler. 
5. İşyeri yöneticisi fabrikaya ilişkin tüm konularda işçi 

konseyine karşı sorumludur. 6. İşçi konseyi şu 
haklara sahiptir: a. işyerini ilgilendiren tüm konularda 

izni ve onayı alınır, b. Temel ücret kademeleri ve 
bunların tespitinde kullanılacak yöntemler hakkında 

karar verir, c. Yabancılarla yapılacak tüm anlaşmalar 
konusunda karar verir. 7. İşyerinde çalışan tüm 

işçilerin işe alınması ve işten çıkarılması konularında 
doğacak tüm anlaşmazlıklarda karar hakkı işçi 
konseyine aittir 8. İşçi konseyi tüm bilançoları 

görmek i'e kârların kullanımına karar vermek hakkına 
sahiptir. 9. İşçi konseyi işyerindeki tüm sosyal konular 
hakkında karar verir, işçi konseylerinin bu karar metni 

bürokratikleşmeye karşı ve üretimin sosyalist 
örgütlenmesi hedefine yönelik atılmış ileri bir adımdı. 
Ancak bu anti-bürokratik önlemler üretim birimleriyle 

sınırlıydı. Bürokratik sistem buna da izin vermedi. 
Sovyet Kızılordusu’nun müdahalesiyle bu hareket geri 
püskürtüldü ve yok edildi. Kızılordu, zaten bürokratik 

toplum yapısını koruyan bir örgütlenme biçimine 
sahipti. Ekim Devrimi’den hemen sonra ahnan 

önlemlerle rütbeler kaldırılmış, selam verme 
yasaklanmış, askerî törenlere son verilmiş ve ast-üst 

ayrımına dayah ordu örgütlenmesi tasfiye edilmişti. 
Macaristan’a müdahale eden Kızılordu ise tamamen 

farklıydı. Askerî törenlere alışmış, rütbelerin 
egemenliğine boyun eğmiş ve ast-üst ayrımının 

sürdüğü bir ordu idi. Böyle bir ordu, parçası olduğu 
bürokratik sistemin koruyucusu olarak harekete 

geçmek zorundaydı. Sandor Pinczenelyi tarafından 
yapılmış olan alttaki afiş, Sovyet Kızılordusu'na karşı 

Macar halkının mücadelesini canlandırıyor. "Kızıl 
Askerler, ileri!" alt yazılı sağdaki afişte ise, 1919’da 

Macaristan Konseyler Cumhuriyeti’ni savunan devrimci
milisler görülüyor
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oldu. Macar halkının Macaristan’ın bağımsızhğinm sağlanabilmesinin tek yolu olarak gördüğü 
tarafsızlığın ilanına, Nagy artık daha fazla direnememişti. Yalnızca Sovyetler Birliği’nde değil, 
tüm diğer halk demokrasilerinde de 1 Kasım’dan itibaren Macaristan’daki gelişmelere karşı 
farklı bir hava esmeye başladı. Bu ülkelerde iktidarda olanlar, Macaristan’da konseylerle Nagy 
hükümeti arasmda varolan ikili iktidan, eski siyasal partilerin yeniden örgütlenmesine izin 
verilmesinin; tarafsızlık ilanını sosyalizmin yıkılmasının ve tüm sosyalist bloğun 
emperyalistlerce saldınya uğratılmasının zeminini hazırlayıcı gelişmeler olarak değerlendirdiler. 
Hem Sovyetler Birliği’nin, hem de diğer halk demokrasilerinin basın organlannda 2 Kasım’dan 
itibaren, Macaristan’da karşı devrimin ilerlemekte olduğundan söz edilmeye başlandı.

4 Kasım sabahı Budapeşte ve bütün diğer büyük şehir sakinleri Sovyet birliklerinin açtıklan 
ateşin gürültüsüyle uyandılar. 24 Ekim’de kurulmuş olan sokak barikatlan yeniden kuruldu, 
Macaristan halkı yeniden savaşmaya başladı. Macarlar tüm ülkedeki 6 binden fazla Sovyet 
tankına karşı silah açısından çok güçsüzdüler, Sovyet birliklerinin yüzlerce kişinin ölümüne 
yol açarak Budapeşte’yi ele geçirmeleri fazla sürmedi. Macar halkıyla Sovyet birlikleri 
arasındaki çanşmalar yer yer daha sonraki günlerde de devam etti. Czepel, Dunapentele, 
Ujpest, Köbanya gibi işçi bölgeleri direnişin en uzun sürdürüldüğü yerler oldular. Sovyet 
işgalinin başlangıcından itibaren tüm Macaristan, Sovyetler Birliği, diğer halk demokrasileri ve 
batıdaki Sovyetler Birliği yanlısı parti ve çevrelerde sürdürülen resmi propaganda, 
Macaristan’daki sosyalist sistemi karşı devrimcilerin saldınsından kurtarmak için mücadele 
edildiği şeklindeydi. İşgalin başlangıcından yaklaşık bir hafta kadar sonra, yenilen Macar 
halkının elinden şehrin çeşitli yerlerine bu propagandayla alay eden afişler asmaktan başka 
bir şey gelmiyordu: “Eski kapitalist sistemi destekleyen bir zamanlann soylulan, toprak ve 
fabrika sahipleri, kardinalleri ve generalleri fabrika işçisi ve köylü kılığına girerek yurtsever 
hükümetimize ve Rus dostlanmıza karşı propaganda yapıyorlar.” “Neyse ki ülkede yedi 
namuslu adam bulundu. Hepsi de hükümette oturuyorlar.”

Macar Devrimi’ne karşı Batı’daki Sovyetler Birliği yanlısı çevrelerde, “sosyalist blok”da ve 
Kadar yönetiminin kurulmasından sonra Macaristan’da karşı ileri sürülen en önemli suçlama, 
karşı devrimcilerin ve faşistlerin hareketin yönlendiricisi olduklanydı. Oysa kurulduklan andan 
itibaren devrimin taşıyıcısı pozisyonuna gelen konseylerin taleplerinde ülkede kapitalizmin 
yeniden inşa edilmesini istediklerine dair hiç bir belirti yoktu. Tam tersine, işçiler Sovyetler 
Birliği’nin tüm halk demokrasilerine dayattığından farklı bir sosyalist sistem istiyordu. Karşı 
devrimcilik iddialannm en önemli dayanağı, ayaklanmanın çeşith anlannda sokaklarda 
rastlanan linç olaylan oldu. Linç olaylan, ayaklanma halindeki kitlelerin, daha çok AVH 
üyelerine karşı birikmiş kinlerinin zaptedilemez hale gelmesinin sonucu oldular. Devrime 
katılan ve ondan yana tavır alan aydınlar, bu olaylara son verilmesi için çağnlarda 
bulundular. Daha sonraki resmi verilere göre, ayaklanmanın başlangıcından itibaren 
ayaklanmacılar tarahndan öldürülenlerin sayısı 234’tü. Bunlann 164’ü devletin silahh 
güçlerinden (85 AVH üyesi, 40  asker, 27 polis ve 12 sınır koruma görevlisi) oluşuyordu ve 
bu sayıya yalnızca linç olaylan sonucunda öldürülenler değil, karşıhklı silahh çatışmalarda 
ölenler de dahildi. Yine Macar resmi kaynaklanna göre, ayaklanmacılar arasmda öldürülenlerin 
sayısı 2 .700’dü. Ayaklanmacılar arasında Macaristan’da yeniden kapitalizme dönülmesini isteyenler 
de şüphesiz vardı, fakat ne bunlar, ne de ayaklanmanın ilk günlerinde diğer siyasal 
tutuklularla birlikte özgürlüğüne kavuşturulan ve özel mülkiyetin yeniden tesis edilmesini 
savunan Kardinal Mindszenty, devrim boyunca belirleyici bir rol oynadılar. Köylülerin
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Halk Demokrasilerinde 
Yeni Bir Yol Deneyi: 
Yugoslavya ve özyönetim

1948’de Tito-Stalin arasındaki anlaşmazlıklar bir ko
puşa yol açtıktan ve Yugoslavya Kominform’dan çıkarıl
dıktan sonra, Sovyetler Birliği yanlısı blok içinde yeni 
kurulan Yugoslavya Federal Halk Cumhuriyeti yalnız 
kaldı. II. Dünya Savaşı’nın ardından kurulan halk de
mokrasilerinin komünist partilerinin önderteri içinde belki 
de en inançlı Stalin yandaşlarından biri olan ve bağım
sızlık savaşının zaferie sonuçlanmasını izleyen ilk yıllar
da, Yugoslavya’da Stalinci anlayışa uygun bir sistem 
oluşturan Tito ve diğer parti önderleri, kendilerini sos
yalizme ihanet etmiş oidukian iddialarıyla karşı karşıya 
bulduklarında, Stalinci modelden farklı bir sosyalizm 
kurmaya karar verdiler. Sovyetler Birliği ve onun deneti
mindeki ülkeler tarafından ekonomik ambargo ve ideo
lojik bombardıman altında tutulan Yugoslavya Komü
nist Partisi yöneticileri, faşizme karşı verilmiş başarılı 
bir bağımsızlık savaşının ardından bağımsız bir yol izle
meye kalkacak kadar kendilerine güveniyorlardı. Zafe
rin getirdiği devrimci coşku henüz sürüyordu, Tito ve 
Yugoslavya Komünist Partisi, bağımsızlık savaşının kah
ramanları olarak halk arasında büyük desteğe sahiptiler. 
Böylece hem kendine güvenin, hem de kenara sıkıştırıl
mış olmanın başka bir çare bırakmamış olmasının sonu
cu olarak yeni yollar aranmaya başlandı. Parti yönetici
lerine göre Yugoslavya, Sovyetler BIriiğI’nden farklı, 
Marksizm-Leninizm’in ilkelerine uygun, daha demokra
tik bir sosyalizm anlayışına yönelmeli, artık çeşitli ülke
lerdeki halklar ve işçi sınıfları için bir örnek teşkil etme 
özelliğini kaybetmiş olan Stalin dönemi Sovyetler Birliği 
karşısında yeni bir alternatif oluşturmalıydı. 1940'lı yıl
ların sonlarında, bir yandan parti içindeki üst kadrolar, 
tutulacak yeni yolun niteliği üzerinde tartışırlar, çeşitli 
görüşler ileri sürerlerken, diğer yandan da ülkede tek 
parti iktidarını pekiştirmek için uğraşıyorlardı. 1950’de 
ekonomide özyönetimin yerleştirilmesine karar verildik
ten sonra, farklı eğilimlerin varlığının sürmekte olduğu
nu kanıtlayan uygulamalar birbirini izledi. Tüm diğer 
halk demokrasilerinde olduğu gibi tarımda Sovyet mo
deline uygun bir biçimde kolektifleştirme sürerken, fab
rikalarda işçi konseyleri kurulmaya başladı; bir yandan 
üretim birimlerinin özerkliği ve kendi kendilerini yönet
meleri savunulurken, diğer yandan en katı biçimde plan 
ekonomisi uygulanmaya devam etti. Eğitim ve hukuk 
alanında demokratikleşmeye yönelik önlemler alınırken, 
Yugoslavya’da da Sovyetler Birliği ve Staiin yanlıları 
takibata uğradılar. Yugoslavya’da uygulanmaya geçilen 
özyönetim modeli sağlam bir teorik temellendirmeye 
dayanmıyordu, bütünlüklü bir program içinde ele alın
madı. Bu nedenle de süreç içinde sürekli bir ileri bir 
geri adımlar atıldı, tek parti sistemi, sosyalizmin kurulu
şunda devletin belirleyici rolü, kültür alanında devletin 
ideolojik kontrolü gibi prensiplerden vazgeçmeye ise 
hiç yanaşılmadı.

Yugoslavya'da üretim alanında özyönetime resmen 
27 Haziran 1950'de çıkarılan bir yasayla geçildi. Yasanın 
işçilere getirdiği haklar son derece kısıtlıydı, işçi kon
seylerine tanınan en önemli hak, işletme gelirinin küçük 
bir bölümünün kullanımına karar vermekten ibaretti. Öz
yönetime geçişin esas başlangıç noktasını, 1952-53 yıl
larında yapılan değişiklikler oluşturdu. Bu yıllarda, işlet
melere elde ettikleri gelirin büyük bir bölümü üzerinde 
tasarruf hakkı tanındı. Buna karşılık devletin ekonomi
nin yönlendirilmesindeki belirleyici rolü değişmedi; fi
yatları saptayan, tek tek ekonomik sektörlerin rolünü 
belirleyen devletti. Dış ticaret ve merkezi planlama dev
let tekelinde olmaya devam etti. Buna karşılık 1950-55 
arası, ekonomide bir dizi yenileşmenin de başlangıcına 
sahne oldu. Zanaatkârların kendi atölyelerini açmaları
na ve tarım kooperatiflerinin dağıtılmalarına İzin verildi.

Demokratikleşme yönünde atılan adımların başında da 
devlet güvenlik kurumu ve savcıların yetkilerinin azaltıl
ması geldi. Ekonomik alanda sanayileşmeye ağırlık ve
rildi ve Sovyetler BirliğI’yle ilişkilerin kesilmesinden son
ra batıya açılan Yugoslavya’ya sağlanan faizsiz kredile
rin de önemli ölçüdeki etkisiyle 60’lı yıllara kadar çok 
yüksek büyüme oranları elde edildi.

1950’de özyönetim uygulaması başladıktan sonra on 
yıl kadar bir süre içinde temel örgütlenme prensipleri 
değişmedi. Özyönetim modeline göre, bir işletmede ça
lışan tüm işçi ve memuriar radni koiektil'm  (iş kollektifi 
oluşturuyorlardı. 15 İla 120 üyeden oluşan radnIcki sovi
et (işçi konseyi) bu kolektif tarafından seçiliyordu. 
İşçi konseylerinin görev süresi önceleri bir yıldı, sonra 
bu süre iki yıla çıkarıldı. İşçi konseyinin yamsıra, işlet
mede varolan ikinci önemli kurum, yönetim kuruluydu. 
Bir yürütme kurulu işlevini gören bu kurulun 3 ila 11 
arası üyesi oluyordu ve üyelerin dörtte üçü üretimde 
çalışan işçilerden oluşmak zorundaydı. Her işletmede 
en üst kademedeki yürütme merciini oluşturan müdür
ler de otomatikman yönetim kurulu üyesi oluyoriardı. 
Yönetim kurulu üyeleri arka arkaya en fazla iki kere 
seçilebillyoriardı.

Özyönetim uygulamasına geçilmesini izleyen yıllarda, 
üzerinde en çok tartışılan noktaların başında işletme 
müdürlerinin konumu geldi. Müdürier, başlangıçta hü
kümet kurumlan tarafından atanıyorlardı. 1952’de bir 
değişikliğe gidilerek, müdürlerin yerel yönetimler tara
ftndan atanması uygulamasına gidildi. 1953’den itiba
ren de işletme müdürlükleri için kamuya açık yarışma 
sistemi getirildi ve müdürieri yerel yönetimlerin üçte 
iki çoğunluğa sahip olduğu bir seçici kurul seçmeye 
başladı. Daha sonra ise, işletme müdürieri seçici kuru
lun adaylar arasında yaptığı bir listeden işçi konseyleri 
tarafından seçilmeye başlandı. İşletmelerde teknik yö
netim, yönetici pozisyonundaki memurlar tarafından ger
çekleştiriliyordu ve işletme müdürieri geleneksel yöne
tim hiyerarşisinin tepesiyle bir özyönetim kurumu otan 
İşçi konseyleri arasında bağlantıyı sağlıyordu.

1958’de her firma, küçük ekonomik birimlere bölün
dü. Aynı yıl işletmelere gelir dağıtımında daha geniş 
özerklik tanındı. Ekonomik birimlerin, giderlerin saptan
ması ve ayarlanması konusunda daha dikkatli davrana
cakları ve ürünlerin kalitesine ve makinaların kullanımı
na ve bakımına daha çok özen gösterecekleri umuluyor
du. Daha sonra ekonomik birimler büyütüldü ve iş birim
leri oluşturuldu. İş birimlerinin böylece üretimin belit 
bir aşamasının tümünü kapsayacak düzeye gelmesi sağ
lanmaya çalışıldı. Gelir dağıtımı, işe alma ve işten çıkar
ma, iş l>elirleme ve İş sorumlusu saptama gibi t>ellrti 
özyönetim hakları İş birimlerine dağıtıldı. 1956’da mer
kezi işçi konseyinin yamsıra bir İşletmede daha fazla 
sayıda işçi konseyi kurulması prensibi getirildi. Özyöne
tim kurumiarının giderek artmasının (çeşitli işçi konsey
leri, yönetim kurulları, iş birimleri ve çeşitli komisyon 
ve komiteler) yol açtığı t>ölünme, pratikte özyönetim 
uygulamasının verimliliğini azalttı. Ortaya çıkan krizin 
çözülebilmesi amacıyla, 1969’da bir anayasa değişikliği 
yapıldı ve işletmelere yönetim kurulunu dağıtma ve al
ternatif örgütlenme modelleri deneme yetkisi tanındı. 
1974 Anayasası ve 1976’da çıkarılan Birleşik Emek Ya- 
sası'yla yeni bir özyönetim organı, Birleşik Emek Temel 
Örgütü yaratıldı. En küçük özyönetim birimleri olarak 
tanımlanan Birleşik Emek Temel Örgütleri, açıklanan 
tüm İşçilerin özyönetime katılımını sağlamak hedefi ye
rine, iş birimlerinin sayısız birimlere bölünmesine ve 
özel çıkariarın ön plana çıkmasına neden oldular. İşçile
rin özyönetimin işleyişinden duydukları memnuniyetsiz
lik, 1958'den t>eri yeniden görülmeye liaşlayan grevle
rin artmasıyla kendini ifade etmeye başladı. 1976’da 
yapılan bir araştırmaya göre, işçilerin yüzde 64’ü işlet
me politikasına katılma konusunda hiçbir güce sahip 
olmadığına inanıyordu; bu oran 1977’de yüzde 82’ye 
çıktı.

Üretimde variiğını korumaya devam eden işbölümü, 
tüm işletme çalışanlarının eşit oranda yönetime katılma
sını engelleyen en önemli faktör oldu. Mesleki açıdan 
daha vasıflı çalışanların etkisi büyükken, vasıfsız İşçile
rin yönetime katılmaları hiç mümkün olmuyordu. Teknik 
raporlar uzmanlar tarafından hazırlanıyor, bu raporiar 
üzerinde tartışmaların yapılacağı işçi konseyi toplantıla- 
nnda, teknik konularda bilgiye ve bu bilgiyi edinebile
cek koşullara (zaman, eğitim vb.) sahip olmayan işçile
rin genellikle bir söz hakkı olmuyordu. Üretimde özyö
netim uygulamalan başladıktan sonra, işletmelerin özerk 
birimler olarak davranabilmesinin koşulu olarak bir pa
zar ve rekabet sisteminin getirilmesi görüşü de hâkim 
olmuştu. Kâriilık ve rantabllltenin işletmeler İçin en önem
li kriter haline gelmesiyle, yönetime katılımda vasıflı 
ve vasıfsız işçiler arasındaki eşitsizlik de büyüdü. Daha 
1956’da işçi konseylerinin yüzde 70’l, yönetim kurulları
nın yüzde 74’ü vasıflı İşçilerden oluşuyordu. Bir diğer 
gelişme de, müdürierin ve teknik yöneticilerin pozisyo
nunun giderek güçlenmesi oldu.

Devletin ekonominin yönlendirilmesindeki rolü, özyö
netimin tarihsel gelişmesi boyunca tam bir açıklıkla tarif 
edilmedi. Bir devlet ve parti aygıtı kararıyla uygulamaya 
konan özyönetim, zaten özünden kopanimış ve tersyüz 
edilmişti; devlet ve parti aygıtına bir seçenek olarak 
değil, onların bir tamamlayıcısı olarak düşünülmüştü. 
Gerçi özyönetim düşüncesinin yeni geliştirilmeye başla
dığı sıralarda, devletin sönmesi düşüncesinden, parti
nin özyönetim koşullarında kendini yenilemesi ve değiş

mesinin gerekliliğinden söz ediliyordu, fakat bu düşün
celer süreç içinde giderek yumuşatıldı. Sonuç, Yugos
lavya Komünist Partlsl'n\n adının Yugoslavya Komü
nistler Birliği olarak değiştirilmesi ve “ hâkim parti” ye
rine partinin “yönlendirici rolü”nden bahsedllmeye baş
lanmasıyla sınıriı kaldı. Herhangi bir siyasal hakka sahip 
olmayan özyönetim organlarının da devletin ne ölçüde 
ve nasıl ortadan kalkacağı konusunda belirleyici bir rol 
oynamaları, İktidar mekanizmalarının tasarruflarına her
hangi bir şekilde müdahale edebilmeleri söz konusu 
değildi.

Yugoslavya’da özyönetim, kendini işçi sınıfı adına 
kararlar almaya yetkili ve bununla yükümlü sayan bir 
kadronun tercihi sonucu ve onun öngördüğü sınırlarla 
belirienmiş bir uygulama oldu. Tüm toplumsal hayatı 
kapsayacak bir model olmak özelliğine hiçbir zaman 
sahip olmadı; özyönetim organlannın siyasal-toplumsai
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örgütler haline gelmesine İzin verilmedi. Yugoslavya’da 
İŞÇİ konseyleri, toplumun kendini yeniden örgütlemesi
nin, toplumsal bir değişimin taşıyıcıları olmadılar. Bü
rokrasi, kendi iktidarını elden bırakmayı düşünmüyor
du; bu nedenle tek parti yönetimi ve partinin monolitik 
yapısı korundu. Özyönetim organları, dış politika, iç 
politika, ordu, sosyal politikalar gibi alanların tamamen 
dışında kalırken, ekonomik alanda da makro düzeydeki 
kararlar, yatırım politikaları, milli gelir dağılımı gibi ka
rarlar parti ve devlet aygıtının tekelinde kalmaya devam 
etti. Buna rağmen, özyönetimin Yugoslav işçilerine hiç 
bir şey kazandırmamış olduğunu söylemek doğru ol
maz. 1950’den itibaren İzlenen yeni yol, hem Yugoslav 
işçilerine, hem de Yugoslavya halkına, Stalln dönemi 
halk demokrasilerinden görece daha demokratik, baskı
nın daha az yoğun olduğu bir ülkede yaşama imkânını 
sağladı. Yugoslavya fabrikalarında işçiler, diğer halk 
demokrasilerindeki İşçilerden daha fazla hakka sahipti
ler, yaşam düzeyleri daha yüksekti. Fakat, ne Yugoslav
ya’daki İşçilere kurdurulan yetkileri baştan belirienmiş 
konseylerin 1905 ve 1917’de Rusya'da, 1919’da Alman
ya’da, 1956'da Macaristan'da İşçilerin kendi İnisiyatifle
riyle kurduklan konseylerle bir benzeriiği vardı, ne de 
Yugoslav İşçileri özyönetim sayesinde özgür üreticilere 
dönüşebildiler. Yugoslav deneyinin en önemli özelliği, 
halk demokrasilerinde sosyalizmin yukardan reformlar 
yoluyla ne ölçüde gerçekleştirilebllirliğinin özgün tarih
sel koşulları açısından diğerlerinden oldukça farklı bir 
örnek oluşturmasıydı.

FÛGEN UĞUR

f954'te SSCB ile Yugoslavya arasındaki ilişkilerin 
lormalleştirilmesi tartışılmaya başlamıştı bile. O yıl 
’ rag'da toplanan Komünist .Parti/er toplantısında 
iruşcov, İtalyan Komünist Partisi delegesi 
1’Onolrio’ya, Stalin'in Yugoslavya’yla ilgili karan 
lakkında 'İtıtiyann o sıralarda kafası artık pek iyi 
'alışmıyordu" demişti. 27 Mayıs 19S5'te Hruşçov, 
başbakan Miyokan ve Başbakan yardımcısı 
lulganin’den oluşan Sovyet heyeti Belgrad'a ulaştı. 
Haziran 1955'te yayınlanan ortak bildirge şunları ilan 
tdiyordu: "Farklı sosyalist sistemlerin iç 
rgütlenmelerine ilişkin konular ve sosyalist 
alkınmanın farklı biçimleri, her ülkenin kendi 
orumluluğunda olduğundan, karşılıklı saygı ve iktisadi, 
iyasi ya da ideolojik, ne gerekçeden olursa olsun, 
•Ikelerin birbirlerinin içişlerine müdahale etmemeleri 
kesine sadık kalınmalı. Askerî blokların uluslararası 
gerginliği ve savaş tehlikesini artırdığı ve ulusların 
endilerine olan güvenini azalttığı kaydedilmeli."

talepleri ise, daha önceki Nagy hükümeti sırasında da görüldüğü gibi, tanm kooperatiflerine 
karşı tepkilerini dile getiriyordu ve zorla kolektifleştirmenin bir sonucuydu. Köylüler 
topraklannın geri verilmesini ve küçük üretimin desteklenmesini, kooperatiflerin devlet 
tarahndan değil, köylülerin kendileri istedikleri takdirde kurulup desteklenmesini istiyorlardı. 
Buna karşılık Macar Devrimi’nin belirleyici gücü köylüler değil işçiler oldular.

Kadar Yönetimi ve İşçi Konseylerinin Sonu

Sovyet işgalinin ardından ülkede ayakta ve işler durumda kalan yegane siyasal organlar işçi 
konseyleri oldular. Genel grev devam ediyordu ve grevin sona erdirilmesini isteyen Kadar 
yönetimi ve Sovyet işgal güçleri, konseylerin varlığını kabul etmek ve onlarla görüşmeler 
yapmak durumunda kaldılar. İşgalden sonra da yeni işçi konseyleri kurulmaya devam etti. İşçi 
konseyleri, grevin sona erdirilmesi için Kadar yönetimine, Sovyet birliklerinin derhal 
Macaristan’ı terketmeleri. Kadar hükümeti üyelerinin içinde yer almayacağı yeni bir koalisyon 
hükümeti kurulması ve Nagy’ın bu hükümete katılması, en kısa zamanda tüm demokratik 
partilerin katılacağı bir seçime gidilmesi, Macaristan’ın tarafsızlığının sağlanması, işçi 
konseylerinin statüsünün korunması gibi noktalar içeren talepler ileri sürdüler. 13 ve 14 
Kasım’da çeşitli işçi konseylerinin delegeleri bir araya gelerek Budapeşte M erkezi İşçi Konseyi’ni 
kurdular. Konseyler, Kadar yönetimine karşı daha güçlü ve birlik içinde ortaya çıkabilmek 
için merkezî bir organa sahip olma gereğini duymuşlardı. Fabrika temelinde örgütlenen tek 
tek işçi konseylerinin siyasal talepleri hayata geçirebilmek için yeterli olmadıklan, hattâ üretim 
temelinde konseylerin varlığı ve yetkilerini bile sürekli garanti altmda tutamayacaklan, bunun 
için merkezî bir örgütlenmeye gerek olduğu görüşü ancak bu zaman hakim olabildi. Kadar, 
işçi konseylerinin fabrikalarda yönetim konusundaki yetkilerini tanıyacağını ve diğer taleplerini 
adım adım yerine getireceğini açıkladı, bir merkezi ulusal işçi konseyi kurularak bu konseyin 
hükümet üzerinde denetim yetkisine sahip olması talebini ise Macaristan’da zaten bir işçi ve 
köylü hükümeti kurulmuş olduğu (Kadar hükümeti kendini böyle adlandınyordu) ve 
dolayısıyla böyle bir kurumun gereksizliği gerekçesiyle reddetti.

Kadar yönetiminin konseylerle yaptığı görüşmelerde, bir oyalama taktiği izlediği, vakit 
kazanmaya çalıştığı ve konseyleri siyasal karar mekanizmalannın tümüyle dışında tutmak 
niyetinde olduğu anlaşılıyordu; buna rağmen Budapeşte M erkezi İşçi Konseyi işçileri 19 
Kasım’da yeniden işbaşı yapmaya çağırma karan verdi. Karann verildiği anda. Kadar yönetimi 
de işçi konseylerine karşı saldınlanm  başlattı. Önce konseylerin kuruluş ve yetkilerine ilişkin 
kısıtlayıcı önlemler getirildi, bakanlıklara işyerlerine müdürler atama yetkisi tanındı. Bu 
kısıdamalan tartışmak üzere 21 Kasım’da yapılması kararlaştınlan bir konsey toplantısı 
yasaklanınca, Budapeşte M erkezi İşçi Konseyi 48 saatlik genel greve gitme karan aldı. Kadar’m 
konseylere karşı yeniden geri adımlar atması üzerine 23 Kasım’da genel greve son verildi. 
Kasım sonundan itibaren. Kadar yönetimi ülkede kurulmuş olan tüm işçi ve devrim 
konseylerine karşı giderek şiddetlenen bir savaş açtı. Önce çeşitli konseylerin önde gelenleri, 
sonra da önderlik konumuna sahip olmayan basit üyeleri tutuklanmaya başladı. İşçilerin bu 
durumu protesto etmek için ülkenin çeşitli yerlerinde düzenledikleri gösterilerde göstericilere 
ateş açıldı, pek çok kişi öldü ve yaralandı. 9 Kasım’da Budapeşte Merkezi İşçi Konseyi'nin 11 
Kasım’da başlayacak yeni bir 48  saatlik genel grev karan üzerine tüm bölgesel ve merkezi 
konseyler yasaklandı. Geıiel greve tüm ülkede uyulması ve tüm hayatın felç olmasına rağmen 
konsey hareketinin yenilgisi artık durdurulamaz bir hale gelmişti. Aralık ortasında, grevlere 
katılanlara ölüm cezası verileceği açıklandı. Varhklanna izin verilen fabrika düzeyindeki işçi 
konseylerinin hareket ve yetki alanlan adım adım kısıtlandı. Pek çok işçi konseyi. Ocak 
1957’de artık çalışamaz hale geldiği gerekçesiyle kendi kendini iptal ettiğini açıkladı. Eylül 
1957’de hâlâ varlığını sürdüren işçi konseylerinin yerine sendikalar önderliğinde çalışmalannı 
sürdürecek olan işyeri konseyleri’nin  getirildiği ilan edildi. Konseylerin varlığına 17 Kasım 
1957’de resmi bir açıklamayla tamamen son verildi.

Normalleşme ve Kadarizm

Sovyet askeri birliklerinin Macaristan’ı işgali ve Kadar yönetimin iktidara gelmesini izleyen ilk 
yıllar, 1957-59 arası, tutuklamalar, ölüm cezalan, çeşidi baskı yöntemleriyle dolu, 1956 
ayaklanmacılannı sindirme yıllan oldu. 1960’dan itibaren yeni bir süreç başladı. Kadar, 1956 
ayaklanmasına benzer bir gelişmeye yeniden izin vermeyecek bir sistem kurmak istiyordu. 
Bunu da, Rakosi rejiminin baskı yöntemlerini yeniden yerleştirerek değil, “toplumsal banş”ı 
sağlayarak, sistemi “liberal”leştirerek gerçekleştirmeyi tercih etti. Önce devrime katılanlann 
bazılan affedildi, kendi konumlannı ve yaptıklannı eleştirenlerin bu davramşlan teşvik edildi 
ve ödüllendirildi. Tüm bu tek tek aflar giderek yaygınlaştınlarak 1963’de bir genel af ilan 
edilmesiyle noktalandı.

1960’larda Macaristan’da yerleştirilmeye başlanan sistem, yukardan reformlar yoluyla, tanmda 
kooperatifler sistemini gevşetmek, küçük özel girişimciliğe izin vermek ve teşvik etmek, 
tüketim mallan üretimine ağırlık vererek günlük ihtiyaç mallan arzını çoğaltmak, kültürel 
alanda aydınlara, yazarlara daha geniş özgürlükler tanımak gibi özellikler içerdi. Sovyetler
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Birliği, Macaristan’da ekonominin yeniden örgütlenmesini büyük yardımlarla destekledi. M acar 
Sosyalist İşçi Partisi M erkez Komitesi’nin Mayıs 1966’da aldığı, ekonomik mekanizmanın reformu 
karan, merkezi planlamanın gevşetilmesi yolunda alınacak önlemlerin başlangıcı oldu.

1 Ocak 1968’den itibaren de “Yeni Ekonomik Mekanizma” uygulanmaya kondu. Bu yeni 
mekanizmaya göre, tek tek işletmeler artık merkezi planlama kurumlanndan bağımsız hareket 
edebilecekler, üretim programlannı özerk bir biçimde pazar koşullanna göre ve diğer 
ekonomik birimlerle anlaşmalar yaparak oluşturabilecekler, işletmelerin yapmayı hedeflediği kâr, 
alınacak kararlarda en önemli kriter olacaktı. “Yeni Ekonomik Mekanizma”, işletmelerin devlet 
mülkiyetinde kalmasını ve devletin iktisadi politikasını bir bütün olarak belirleyen bir planın 
da varolmaya devam etmesini öngörüyordu. Devlet, bu plan çerçevesinde dolaylı (bütçe 
politikası, para ve kredi politikası, döviz ve dış ticaret politikası, ücret ayarlamalan ve iş 
gücünün yönlendirilmesi) ve dolaysız (fiyat ayarlamalan ve belli alanlardaki yatınmlann devlet 
tekelinde olması) gibi yöntemlerle piyasa koşullanna müdahale edebilecekti. İşyerlerinde işçiler 
sendikalar aracılığıyla örgütlenecekler, işyeri yöneticileri ise devlet (bakanlıklar) tarafindan 
atanacaktı. Bu reformlarla, Macaristan’da “sosyalist piyasa ekonomisi” diye adlandınlan bir 
ekonomik sistemin yerleştirilmesinin koşullan oluşturuldu. Bunlar aynı zamanda 8 0 ’li yıllann 
Sovyeder Birliği, Çin ve Doğu Avrupa ülkelerinde gündeme gelen reform politikalannın 
öncüllerini ve ilk denemelerini içeriyorlardı.

Radikal bir biçimde piyasaya yöneliş, 11. Dünya Savaşı sonrası Macaristan’da oluşmuş olan 
ekonomik ve siyasal yapının da değişme sürecini hızlandınyordu. Ekonomik alanda piyasanın 
ilkeleri egemen oldukça, bunun siyasal üstyapıya yansıması da ortaya çıkıyordu. Bunun 
sonucunda göstermelik biçimde varolan çok partili sistemin dönüştürülmesi ve bu sistemin, 
piyasanın gelişmesine uygun biçimde reforme edilmesi için çalışmalar yapılmasının koşullan 
Macaristan’da kendini dayattı.
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İŞÇİ Munaietetı

iovyet birliklerinin Çekoslovakya'yı işgali, halkın KPC 
te o ana kadar hiç gerçekleşmemiş bir ölçüde 
layanışma göstermeye başlamasına neden oldu. 
Çekoslovakya halkı, işgalin ilk günündeki bazı barikat 
'.alışmalan dışında gösterdiği sivil direnişte genel 
tlarak şiddete başvurmadı. En çok kullanılan direniş 
'öntemlerinden biri oturma grevleriydi. Bir görgü tanığı
21 Ağustos'ta gerçekleşen böyle bir oturma grevini 
iöyle anlatıyordu: "Çarşamba öğleden önce binlerce 
:işinin Wenzel Meydanı'nda oturduğunu gördüm. 
\şağıdan meydana doğru tanklar yaklaşıyordu, giderek 
taba yakma geldiler.Çekler oturmaya devam ettiler, 
layraklar sallıyorlardı. Bir an nefesim kesildi, tanklar 
x)k yaklaşmışlardı ve tek bir Çek bile yerinden 
■.alkmadı. Orada yolun üzerinde oturuyorlar ve koro 
talinde ‘Yaşasın Dubçekl' diye bağırıyorlardı. Ve 
anklar en ön sırada oturanların üç metre berisinde 
turdular." Çekoslovakya halkı sivil direniş konusunda 
vk yaratıcıydı; yaygın direniş yöntemlerinden biri de
i)m sokak adlarının yazılı olduğu tabelalan kaldırmak, 
löylece Sovyet askerierinin yollarını kaybetmelerini 
ağlamak oldu. Aşağıda işgal günlerinde sokaklara 
sılan duvar afişlerinden biri görülüyor. Afişi yapanlar, 
'lovyet birliklerinin Çekoslovakya'yı işgalinin Lenin'in 
keleri ve sosyalizm anlayışıyla bağdaşmadığını İfade 
'tmek istiyorlardı.

Çekoslovakya Sosyalist Cumhuriyeti
1948 ilkbahan ile birlikte Çekoslovakya’da Sovyet modeli örnek almmaya başlandı. Dış siyasal 
etkilerin ağır bastığı ve iç siyasal etkilerin de önemli ölçüde bu yönde gelişme gösterdiği bir 
süreç yaşandı. KPCnin iktidannın tekelleşmesine yönelik tasan, gerek iç gerekse dış 
faktörlerin karşılıklı etkisiyle bu süreci hızlandırdı. Şubat-Haziran 1948 arasındaki üç ay 
içinde Komünist Parti tüm iktidar kurumlanna ve buıjuva toplumunun ana örgütlenmelerine 
tam olarak egemen oldu ve bunlan kendi partisinin birer organı haline getirmeyi başardı.

KPC  yönetimi Şubat 1948’de komünist olmayan bakanlann istifalannı iktidann yenilenmesi 
doğrultusunda bir başlangıç anı olarak kullanmaya karar verdi ve Ulusal Cephe'nin Eylem  
Kurulları adı alanda yeni iktidar organlannm oluşturulması çağnsını yapti. Bunun üzerine 
küçüklü büyüklü yerleşim birimlerinde, devlet dairelerinde, okullarda, kide örgütlerinde ve 
komünist olmayan partilerde bu tür kurullar oluşturulmaya başlandı. Kısa zamanda oluşan bu 
kurullann çoğunluğunda komünisder önderliğe ve üyelerin üçte ikisinden çoğuna sahiptiler. Bu 
kurullann esas ve hatta tek görevleri kamu yaşamım “gerici ve düşman unsurlardan 
temizlemek”ti. Hedef, bu temizliğin sonucunda kamuya ait olan tüm örgüdenmelerin ve 
kurumlann yönetimlerinde komünisderin çoğunluğu sağlamalan, komünist olmayan partilerin 
yönetimlerinin de Komünist Partisi’n in  iktidar tekelini reddetmeyecek olan kişilerden oluşmasını 
sağlamaktı. “Temizlik” kurumlann ve örgüderin tüui kademelerinde aynı anda gerçekleşti.

Komünist Partisi dışındaki partilerin aygıtlan işlevsiz hale gelecek şekilde temizleniyordu. Halkçı 
Sosyalist Parti’n in  Şubat 1948’den önceki 593 bin kişilik üye listesi, Mart 1950’de sadece 14 
bin 844 kişiden oluşuyordu. H alk Partisi’d e  benzer oranlarda üye kaybediyor, 400 bin kişiden 
geriye 20 bin üye kalıyordu. 380 bin Sosyal D em okrat’tan  sadece 167 bini Komünist Partisi’ne 
gidiyor, Slovaklann D em okrat Partisi’n d en  ise 300 bin üyeden geriye sadece birkaç yüz kişi 
kalıyordu.

Gelişme Stratejileri ve Sonuçlan

Stalin döneminin etkisi ve yönelimine göre resmi doktrin, üretim ilişkilerinin değişimini, 
üretim araçlannm merkezileştirilmiş devlet iktidanna devredilmesi olarak ele ahr. Geri kalmış 
üretim alanlannda ise tanm, zanaat ve diğer küçük üretimde geçici ve alt bir mülkiyet biçimi 
olarak kooperatifler öngörülür. Bu model Çekoslovak komünisderinin de devraldıklan ve 
uygulamaya çalıştıklan örneği oluşturdu. Buna bağlı olarak mülkiyet biçimleri dört ayn alanda 
değiştirildi: Sanayide ve diğer alanlarda ulusallaştırmanın sürdürülmesi; tanm sektöründe 
toprak reformunun uygulanması; küçük üretimde özel mülkiyetin tasfiye edilmesi; tanmda 
kolektifleştirme.

1930’lardaki ekonomil durum yüksek derecede gelişmiş, daha çok tüketime yönelik ihraç 
sanayisinin yerine kısmî olarak yeniden düzenleyerek yaunm mallan sanayisinin geliştirilmesini 
öngörüyordu. Aynca Slovakya’nın hızlandınimış bir sanayileşme ve geri kalmış alanlann 
modernleştirilmesi hedefi de yatınm mallan sanayisinin geliştirilmesini öne çıkanyordu. Bu 
durum ise hiç bir biçimde Sovyet sermaye birikimi modelinin taklit edilmesini içermiyordu. 
Araştırma ve teknoloji yoğun üretim programlan, malzeme ve yatinm yoğun projelere göre 
önceliğe sahip olmalıydı. Ancak tüm bu eğilimler önemh ölçüde reddedildi.

Komünist Partisi’n in  hazırlamış olduğu 1949-1953 arasındaki Birinci Beş Yıllık Plan ağır 
sanayiye öncelik vermekteydi. Bu hedefler genel olarak Sovyeder Birliği’nin tasanlan ile 
uyı;şLyordu. Aralık 1948’de Sovyeder Birliği ile Çekoslovakya arasında imzalanan ve 1952’ye 
kadar geçerli olan ticaret anlaşması, ekonominin, özellikle imalat sanayiinin, Sovyet 
ekonomisinin ihtiyaçlanna göre düzenlenmesi sonucunu oluşturdu. Birinci Beş Yıllık Plan’m 
gelişme eğilimi Çekoslovakya’nın 50’li ve 60 ’lı yıllann başlangıcındaki yönünü belirledi.
Büyüme ve hedefler açısından zaman zaman bazı kaymalar ve küçük değişiklikler olsa bile 
Sovyet tipi ekstansif sanayileşme modeh genel olarak geçerliliğini korudu.

Üretilen ulusal gelir 1949-1953 arasında ortalama olarak yılda yüzde 9,7 artü. Aynı dönemde 
sanayi üretimindeki arüş yüzde 14,1, metal işleyen sanayide ise yüzde 26,2 oldu. Üretim 
araçlan imalatı sanayii yılda yüzde 17 artarken, tüketim mallan sanayii yüzde 10,7 
büyüyordu. Büyüme dinamiği 1949-1952 arasında, 1955’de ve 1957-1960 arasında özellikle 
güçlü idi. Gelişme sanayide, özellikle de üretim araçlan imalannda ve inşaat sektöründe 
yaşandı. Tanmsal üretim ise ciddi sorunlar ve dalgalanmalar yaşadıktan sonra ancak 1964’de, 
1936’nın üretim hacmine ulaştı. Kişi başına düşen tüketim oranı 1948-1966 arasında ciddi 
biçimde geriledi. Buna karşılık yaünm oranında yüksek bir am ş yaşandı.

Merkezî Planlama Sistemi

Sovyeder Birliği’nde gerçekleştirilmiş olan merkezî yönetim ve planlama sistemi, diğer Doğu 
Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Çekoslovakya’da da uygulandı. Üsdenilmesi 1952’de 
tamamlanan bu modeldeki hiyerarşik yönetim aygıtı yukardan aşağıya doğru bir karâr 
mekanizmasına sahipti. Piramidin en üstünde Komünist Partisi M erkez Komitesi bulunuyordu.
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Tüm karar düzeylerinde tek kişi yönetimi geçerli idi. 1946-1948 arasmdaki “ekonomide 
demokrasi” olarak adlandırılan üretim birimi temelindeki işçi veya işyeri konseyi 
örgüdenmeleri geçerliliklerini korumuyordu. İşyeri konseyleri ve sendikalar parti örgütlerinin ve 
işyeri yönetimlerinin bağlama kayışlan görevini görüyorlardı. Siyasal sistem bir bürokrat 
kesiminin toplum üzerindeki egemenliği ile şekilleniyordu.

Siyasal Yapının Şekillenmesi

İktidara gelen Komünist Partisi “sosyalizmin inşasının ilk etabı” veya “sosyalizmin temellerinin 
inşası” ifadeleri ile yeni dönemin faaaliyetlerini de belirliyordu. Bu süreçte ekonomik 
uygulamalar ve planda olduğu gibi siyasal adımlarda da yine Stalin döneminin 
malzemelerinden faydalanılıyordu. O nedenle bu dönemin içinde aynı zamanda siyasal bir 
kıyım mekanizması varoluyordu. Bu kıyımın çapı ve sertliği ise ulusal ve uluslararası 
gelişmelerin etkisi altında şekilleniyordu.

1948-1954 arasındaki siyasal kıyımın başlangıcı yeni rejimin Haziran 1948’de yaşamaya 
başladığı ilk ciddi kriz oldu. Komünistlerin iktidara gelmelerine karşı olanlar ve onlann kıyım 
girişimlerinden rahatsız olanlar, hoşnutsuzluklanm açıkça dile getirmeye başladılar. Bunun 
ötesinde komünistlerin iktidara gelmesi sürecine aktif olarak katılmış olanlar, ki bunlar 
iktidann desteklerini yitirmek istemediği kesimlerdi, hoşnutsuzluklanm dile getirmeye 
başladılar. Esas olarak ekonomik güçlüklerden kaynaklanan bu durum işçileri 
harekedendiriyordu. Aynca kendi toplumsal durumlarının düzelmesini bekleyen aktif komünist 
militanlann hayal kınklıklanndan ve sabırsızhklanndan kaynaklanan bir sorun da sözkonusu 
idi.

Komünist Partisi yönetimi Eylül 1948’de “gericiliğe karşı”, “sert yönelim” politikasını 
uygulamaya başladı. 1948 yazından itibaren Sovyetler Birliği-Yugoslavya çelişkisi nedeni ile 
Stalin’in “sosyalizmde sınıf mücadelesi artar” tezi yaygınlık kazandı. Bu teze göre iktidardaki 
Komünist Partilerin görevi “düşmanlar”ın saldınlanm karşılamak, sınıf mücadelesini körüklemek 
ve serdeştirmekti. Bu teze göre sosyalizmin inşası ilerledikçe, ona karşı düşmanlıklar da 
artardı. Bu teori ve onun gereği olan uygulamalar, diğer Doğu Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, 
Çekoslovakya’da da siyasal ve ekonomik sorunlann çözülmesinde devlet ve parti 
mekanizmasının esas aracı haline geldi. Bu politikalann önemli bir parçasını T abor Nucenych 
Praci (Zorla Çalıştırma Kampları-TNP) ve mahkemesiz verilen hapis cezalan oluşturuyordu.
Ordu içinde de TNP benzeri olan Pomocny Technicky Prapor (Teknik Yardımcı Bölükleri-PTP) 
kuruldu.

Toplumdaki yeni şekillenme orta sınıflarda’- gelen bireylerin yaşamlarında da önemli 
değişikliklere yol açtı. 1948 sonbaharına kadar devlet ve ekonominin çeşitli kademelerinde 
çalışan memurlann Komünist Partisi'ne girmeleri ile bu aygıtlann egemenlik altına 
alınabilecekleri düşünülüyordu. 1 Ocak 1948’de 93 bin 800 memur ve öğretmen Komünist 
Parti üyesi idi. Bir yıl sonra bu sayı 311 bin 271’e çıktı. Ancak aynı dönemde işçilerin 
yönetici aygıtlann bileşimi ve çalışmaları ile ilgili hoşnutsuzluktan, alt kademe komünist 
panililerin bekledikleri toplumsal yükselişi elde edememiş olmanın yarattığı sorunlar iktidara 
meslekî ve toplumsal olarak sağlam bir temel üzerine oturma gerekliliğini gösterdi. Böylelikle 
yönetim aygıtının sımrlandınlması ve Komünist Partisi’n e  bağh bir entelejansiya programı 
doğdu. 1948 ve 1949’da bu program pek başanlı olamadı. Planlanan 65 bin memurdan 
sadece üçte biri üretime giderken. Ulusal Kurullar 69  bin memuru üretime gönderiyordu.
1951’de sanayinin askerî ve uluslararası planlar nedeniyle duyduğu işgücü ihtiyacı karşısında 
başlatılan 77 bin memurun üretime gönderilmesi kampanyası 51 bin kişi ile sonuçlandı. 
1953-1954’de ise bu kez işçi kadrolann devlet ve yönetim kademelerine doğru bir akışı 
gerçekleşti. Parti organlan tarafindan seçilen işçiler, kısa dönemli kurslarda eğitimlerini 
tamaladıktan sonra görevlerine başlıyorlardı. 1949-1953 arasında kol emeğinden kafa emeğini 
gerektiren mesleklere 200-300 bin işçi geçti. İşçi kadrolan böylelikle iktidann toplumsal 
temelini oluşturdular.

Siyasal Davalar

1949-1954 arasmdaki siyasal davalar Çekoslovakya’nın 60 ’lı yıllardaki gelişmelerini önemli 
ölçüde etkiledi. Bunlann önemU bir kısmı, özellikle Sovyeder Birliği’nde Stalin döneminde 
yapıldığı gibi kurgulanmış ve hazırlanmış hatta kimi zaman da kışkırtılmış olan olaylann 
sonuçlannm görüldüğü davalardı. Devlet Mahkemesi Kasım 1948 ile Ocak 1953 arasında 27 
bin kişiyi mahkum etti. 1953’de 6 bin 600, 1954’de ise 4  bin 496 kişi suçlu bulundu. 
Prag'daki en üst mahkemenin 1968’de yapağı açıklamaya göre, 1948 sonrasında 83 bin kişi 
siyasal davalarda çeşitli cezalara çarptınidılar. Siyasal tutuklulann önemli bir bölümü cezalannı 
çekmek üzere çalışma kamplanna gönderildiler.

Rejimin oluşturulması sürecinde iktidarda olanlann tüm siyasal niyetleri, hedefleri ve eylemleri, 
bunlara uygun olan siyasal davalarla birlikte yürüdü. Kamuoyu oluşturmak ve “düşmanlar”ı 
teşhir ederek vatandaşlan uyarmak özelliği taşıyan büyük davalar açık; önemli şahsiyederi
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DUBCEK, ALEXANDER 
( 1 9 2 1 - . . . )

27 Kasım 1921 'de Slovakya’nın Uhroveç köyünde do
ğan Alexander Dubcek'in babası Stefan I. Dünya Savaşı 
öncesinde ABD'ye göç etmiş ve ancak Alexander’in 
doğumundan üç ay önce ülkesine dönmüş bir maran
gozdu. Bu dönemde Çekoslovakya Sosyal Demokrat 
Partisi iç mücadeleler sonucu parçalanmış ve 1921’de 
sol kanat kendisini Komintern’e bağlı Komünisticka Stra- 
na Ceskoslovenska (Çekoslovakya Komünist Partisi- 
KSC) adı altında yeniden örgütlemiş ve Stefan Dubcek 
bu partinin ilk üyeleri arasında yer almıştı. Komünist 
Partisl'nin SSCB ekonomisinin inşaasma yardımcı ol
mak amacıyla kalifiye işçi gruplarının Sovyetler'e gön
derilmesi kararına uyan Dulıcek ailesi Kırgızistan'a var
dığında Alexander henüz 4 yaşındaydı. 12 yaşına kadar 
burada yaşayan Alexander ilk öğrenimini daha sonra 
Kırgızistan’ın başkenti olacak Pişpek'te (sonraki adı Frun
ze), ortaöğrenimini ise 1933’de ailesiyle birlikte gittiği 
Moskova yakınlarındaki Gorki’de tamamladı. Aynı yıl 
Sovyet hükümeti tüm yabancı işçilerden ya Sovyet va
tandaşlığına geçmelerin ya da ülkeyi terk etmelerini 
istediğinden Dubcek ailesi ülkesine dönmeye karar verdi.

Alexander Dubcek ülkeye döndükten sonra Dubnica’- 
daki Skoda fabrikasında kilitçi ustası olarak çalışmaya 
başladı. 1939’da kardeşi Julius ve babası Stefan’la bir
likte Komünisticka strana Slovenska'ya (Slovakya Ko
münist Partisi-KSS) girdi. Nazllerin ülkeyi işgal etmesin
den sonra direniş hareketine katılan Alexander, Ağus
tos 1944'de partizanlardan kurulu olan Jan Zlska Tuga- 
yı’na katıldı. Ocak 1945’de Nazilerle giriştiği çatışmada 
yaralanan Alexander, bu çatışmada kardeşi Julius’u yi
tirdi.

Kurtuluştan sonra Trençin’e yerleşen Alexander Dub
cek bir fabrikada kilit ustası olarak çalışmaya başladı. 
Komünist PartI'nin bölge örgütünde aktif bir üye olarak 
görev yapan Dubcek bu dönemde geniş bir siyasal tec
rübe kazandı. Komünist Partisi, Çek Ulusal Sosyalistle
ri, Çek Katolik Halk Partisi, Sosyal Demokrat Parti ve 
Slovakya Demokrat Partlsi'nöen oluşan Ulusal Cephe 
hükümeti içinde Haziran 1947’de ABD’nin Çekoslovak
ya’nın da Marshall Plam’na katılması istemini komünist
lerin önce kabul edip, sonra Stalin’in itirazları doğrultu
sunda reddetmesiyle ilk ciddi bunalım meydana geldi. 
Şubat 1948’de İçişleri Bakanı komünist Voclav, bir grup 
güvenlik görevlisini bazı hat>erlerl kendisinden sakla
makla suçlayarak işten çıkartıp yerlerine partilileri aldı
ğında Çek Ulusal Sosyalistleri, Halk Partisi ve Slovakya 
Demokrat Peartisl, Komünist Partlsl’ni hegemonyacılık- 
la suçlayarak hükümetten aynidı.

Dulxsek 1949'da işçiliği bırakarak parti memurluğuna 
başladı ve 1951’de Slovakya Komünist Partisi Merkez 
Komitesi aday üyeliğini seçildi. Aynı yıl Çekoslovakya 
Ulusal Meclisi'ne temsilci olarak seçilmeyi başaran Dub
cek, bu arada Komensky Üniversitesi’nde hukuk öğreni
mine başladı. 19S3’de partinin Banska Bystrica bölge



Prag'ın işgali sırasında, bu eşitsiz askerî koşullarda 
kan dökülmesine yol açabilecek gereksiz 

provokasyonlardan kaçınmaya azami özeni gösteren 
direnişçiler, son derecede özgün bazı mücadele 

biçimleri geliştirdiler. Bu yöntemlerden biri o günlerde 
yayınlanan gazetelerde şöyle anlatıyor: “ Perşembe 

gecesi, birçok sokak levhasının üzerinin boyandığını 
gördük, ana yolların ve oto yollarının üzerindeki yön 
işaretlerinin de... Prag sokaktan adlarını kaybettiler. 

(...) Prag'ın ad ve numaralan öldü. Davetsiz misafirler 
için Prag ölü bir şehir oldu. Burada doğmamış ve 

burada yaşamayan herkes, bir milyon sakini ile adsız 
bir şehir bulacaktır artık. Prag, tanklara, işgal 

birliklerine, makineli tüfeklere karşı kendini savunuyor 
ve kan dökmeden, masum insanların tutuklanmasına 

yardımcı olan işbirlikçilere karşı çıkarak... Bundan 
dolayı hepimiz aşağıdaki sloganın gereklerini yerine 

getirelim: “Postacı sizi bulacaktır, ama kötülük 
yapanlar bulamayacaklar. Yaşasın Prag ve onun 

örneğini takip etmekte olan diğer şehirleri".

komitesi sekreterliğine getirildiğinde, bu dönem parti 
İçinde hızla İşleyen tasfiye hareketleri karşısında sessiz 
kalmayı tercih etti. 1955-1958 arası Moskova’daki Sos
yal Bilimler Akademisl’nde eğitim gören Dubcek, bura
dan aldığı diploma sayesinde dönüşünde Bratislava Iral- 
ge sekreterliğine, 1960’da hem Çekoslovakya hem de 
Slovakya Komünist Partisi Merkez Komitesi’ne, 1962’de 
Slovakya Komünist Partisi Merkez Komitesi sekreterli
ğine ve her iki partinin yürütme kurulu üyeliğine, 1963’de 
Slovakya Komünist Partisi 1. sekreterliğine ve nihayet 
1964’de Slovakya Mecllsl'ne seçilerek parti içinde yük
selmeye devam etti. Bu yıllarda liberalleşme yanlısı ay
dınlarla ilişki kuran Dubcek, piyasa ekonomisinin geliş
mesi için İktisadi politikalar ve ifade özgürlüğünün sınır- 
lannın genişletilmesini savunarak, muhalif grupları ör
gütlemeyi başardı.

1963’den başlayarak başta profesör Ota Şik olmak 
üzere reform yanlısı birçok Çek ve Slovak tarafından 
İleri sürülen, üretimin tüm ayrıntılarına dek planlandığı 
ve ağır sanayii tarafından belirlendiği, “Sosyalist Blok” 
ülkeleriyle kârlılığın gözetllmediği ilişkilerin kurulduğu 
merkezileştirilmiş bir sistemden, verimliliğin rekabet ve 
teknolojik gelişme ile artırıldığı, İç ve dış tüketicilerin 
ihtiyaçları göz önünde tutularak, gerçekçi bir fiyat siste
minin uygulandığı bir sosyalist ekonomiye geçiş önerisi 
1966’dakl 13. Kongre’de kabul edildikten sonra, bu poli
tikalann uygulanmasına ve ifade özgürlüğünün tanın
masına İlişkin parti içinde meydana gelen kutuplaşma, 
Ocak 1968’de Dubcek’in Çekoslovakya Komünist Parti
si 1. sekreteri seçilmesiyle reform yanlıları lehine so
nuçlanmış oldu.

İktisadi reformların yanısıra, sosyalist demokrasinin 
ve kitlelerin karar alma sürecine doğrudan katılmasının, 
partinin kültürel hayata müdahalesinin ortadan kaldırıl
masının savunusunu yapan Dubcek, Çekoslovakya’daki 
gelişmelerin kendi nüfuz alanını tehdit etmesi olarak 
değerlendiren Varşova Paktı’na bağlı Sovyet, Polonya, 
Doğu Alman, Bulgar ve Macar ordularının 20 Ağustos 
gecesi sının geçerek Prag'a girmesinden sonra reform 
yanlısı parti yöneticileriyle birlikte Moskova'ya götürül
dü. Sovyet yöneticileriyle yaptığı uzun görüşmelerden 
sonra Prag'a döndüğü 27 Ağustos'da yaptığı radyo ko
nuşmasında halkı Varşova Paktı ordularıyla işbirliğine 
çağıran Dubcek, bu uzlaşmacı tutumuyla işçilerin güven 
ve desteğini bir anda yitirdi. Kendiliğinden patlayan 
grev ve gösterilere yeni baskı yasaları çıkartarak cevap 
veren ve partriçindeki en tutkulu reform yanlılannın 
tasfiyesine göz yumarak her geçen gün İşçi sınıfının 
ve Çek aydınlannın gözünden düşen Dubçek, Sovyetle- 
rln de kendisini güvenilmez bulması sonucu 17 Nisan 
1969’da parti 1. sekreterliğinden alınarak Ocak 1970’(‘e 
Ankara büyükelçiliğine atandıysa da Haziran’da geri çağ- 
nlarak partiden atıldı. Bu tarihten itibaren sıradan bir 
Çekoslovak vatandaşı olarak yaşantısını sürdürmeye de
vam ediyor.

kamu yaşammdan silmek istendiğinde açılan davalar da gizli olarak ikiye aynlıyorladı.

Kısa zamanda Sovyet danışmanlann da yardımı ile siyasal davalann üretim teknolojisi istikrar 
kazandı. Siyasal davalar önce komünist olmayan muhalefeti kapsadı. Halk Partisi, Halkçt 
Sosyalist Parti, Sosyal D em okrat Parti’y e  yönelen davalardan sonra. Komünist Partisi’nin  kendi 
saflannda da yargılamalar başladı. 1952-1954 arasında 278 üst düzeydeki Komünist Parti 
militanını kapsayan davalar görüldü. Buna benzer davalar yaklaşık aynı yıllarda diğer Doğu 
Avrupa ülkelerinde de yaşanıyordu. 1949-1950’de Macaristan’da Rajk, Bulgaristan’da Kostoff ve 
Arnavutluk’ta da Dzodze ’nin yargılandıklan ve esas olarak Stalin döneminin politikalanna 
tabi olma sürecinin bir parçası olan ilk dava dalgasının ardından 1951’de ikinci dalga 
yaşandı. Çekoslovakya Komünist Partisi Genel Sekreteri Rudolf Slansky’de bu dalganın sanıklan 
arasındaydı. Moskova’dan gelen devlet ve parti aygıtının, ekonomi ve askerî aygıtın üst 
kademelerinde kozmopolitlerin bulunduğuna dair eleştiriler ve milliyetçilik, siyonizm, sosyal 
demokratlık, Titoculuk, Troçkizm, revizyonizm, kozmopolitlik vs. gibi suçlamalar bu sürecin 
başlangıcını oluşturdu. Bu eleştirinin ardından başlayan tutuklamalar ve dava gittikçe anti- 
semit bir özelUk de kazandı. Stahn ve onun etkisiyle Gottwald bu siyasal davalardan 
bağımsız sosyalizm yoluna ilişkin her olasılığı baş göstermeden yok etmek için yararlanmayı 
tasarlıyorlardı. Parti önderliğini bir darbe ile devirip iktidan ele geçirme suçlaması ile 
karşılaşan ve idam edilen Slansky, Clementis, Geminder, Sling, Frank, Frejka, Andre Simone 
ve diğer 11 sanıktan hiçbiri esas olarak Stalin ve Gottwald’in çizgisine karşı çıkmamışlardı. 
Bunlar “Yugoslav revizyonizmi”ne karşı başlatılan saldınlara göz yummuşlar ve Sovyetler 
Birliği’ni model olarak kabullenmişlerdi. Bu kişilerin kimi Kom intem  ve parti tarihini pek fazla 
bildiklerinden; kimi savaş sırasında kapitalist ülkelere sığındıklanndan ve dolayısıyla dünya 
konusundaki bilgileri ve ufuklan genişlemiş olduğundan; kimi uluslararası çevrelerle çok fazla 
ilişkili olduklanndan ve güya ulusal gerçeklikten uzaklaşmış olduklanndan sanık kürsüsüne 
çıktılar. Bir diğer deyişle bu kimselerin hepsi şu ya da bu ölçüde bağımsız düşündüklerini 
dışa vurmuş olduklan için, günün birinde Stalin’in söylediklerinden ve yaptıklanndan 
sapmalara alet olabilecekleri varsayımı ile şüpheliler arasına girdiler. Stalin, bir Tito’nun daha 
ortaya çıkmasına yol açabilecek olan her şeyi önleme konusunda kararlıydı. Geçmişleri, 
Marksizm bilgileri ve özel görevleri başarma yetenekleri ne kadar iyi olursa olsun, kitlelerden 
kopuk ama disiplinli olan sıradan görevliler ve aparatçikler için tehdit olabilecek tüm 
partililerin işbaşından uzaklaştıniması bundan kaynaklanıyordu.

İki Toplumsal Bunalımm Arası

Doğu Avrupa ülkelerinde 1953’de yaşanan bunalım Çekoslovakya’da, Macaristan ve Polonya’da 
olduğu gibi bir kitlesel patlamaya dönüşmedi. Haziran 1953’de devlete bağh olan sendika 
yönetimi gerçekleştirilen para reformu nedeni ile yaşam düzeyleri düşen işçilerin buna karşı 
grev yapmalan hahnde izinlerinin kısalacağı, çocuk paralannın yüzde 50 düşürüleceği, hastahk 
ödeneklerinin yüzde 30  azaltılacağı, işyerlerinde öğle yemeklerinde kantin için ödenen paranın 
verilmeyeceği ve ücretlerin geçici bir süre için düşürüleceği yönünde bir karar aldı. Resmi 
verilere göre o yıl 32  bin 300 işçi greve çıktı.

1953-1957 arasındaki bunalım dönemi geleceğin siyasal uygulamalannın kapsamını ve biçimini
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belirledi. 1948-1953 arasında siyasal alanda yaşananların sonuçlan varolan yönetime karşı 
dönmeye başladı. Geçmiş siyasal davalann ilk yumuşak revizyonu 1955-1957 arasında 
gerçekleşti. Bu davalann açılmasını sağlamış olan komisyonlar bu kez yaklaşık 7 bin davayı 
gözden geçirdi ve bunlann yüzde 97 ’sinin haklı sonuçlar olduğu karanna vardı.

Stalin’in ölümü bu süreci önemli ölçüde etkiledi. Hruşçov’un gizli raporunu okumasının 
ertesinde yaşananlar bir çelişkiyi banndınyordu. Stalin döneminde tüm bu ülkelerin 
yönetimleri sadık müttefikler olarak tüm uygulamalan Sovyetler Birliği ve Stalin’in talepleri 
doğrultusunda gerçekleştirdiler. Hruşçov kendi iktidannı sağlamlaştırmanın ve sürdürebilmenin 
yolu olarak Stalin kültünü yıkmayı gerekli görürken, Doğu Avrupa yönetimleri kendi 
otoritelerini Stalin’in otoritesinden türettikleri ölçüde bu kültü yıkmanın kendi durumlannı da 
sarsacağını hatta yıkacağını biliyorlardı. Slansky’nin öldürülmesinden sonra Parti’deki ilk adam 
olan Novotny, geçmişin üzerine sünger çekmenin daha makul bir yol olacağını düşünüyordu.

Ancak ilk muhalefet işaretleri yine partinin içinden gelmeye başladı. Çünkü komünist olmayan 
muhalefetin, ardından parti içinde düşman olarak lanse edilenlerin tasfiye edilmesinden sonra 
ekonomik durum düzelmemiş, parti kirielerden daha da uzaklaşmıştı. Parti aygıtına birçok işçi 
kadrosunun gelmesine rağmen, işçi snıfının ülke yönetimine katılımı sözkonusu değildi.

"Varşova Paktı üyesi beş üikenin işgai günü oiarak 
20 Ağustos’u seçmelerinin nedenlerinden biri de 
KPC’n/n 14. Parti Kongresi'ni engellemekti. KPC 
üyeleri, işgalin olduğu gece Parti Kongresi'nin 
toplanabilmesi için gerekli adımlan atmaya başladılar. 
Prag Şehir Komitesi sekreteri Dubçek'e diğer 
Prezidyum üyelerine 1. 14. Parti Kongresi 
delegelerinin toplanmasını; 2. Bir genel grevin 
hazırlanmasını; 3. Tüm dünya ülkelerinin komünist 
partilerine bir çağrı hazırlanmasını içeren bir öneri 
sundu. Önerinin kabulu üzerine 21 Ağustos günü tüm 
radyo istasyonlarında bu bildiri okundu. 22 Ağustos 
günü Prag’ın en büyük sanayi işletmesi olan CKD’de 
Praglı işçilerin koruması altında olağanüstü Parti 
Kongresi toplandı. Böylelikle bir ülkede iktidarda olan 
bir komünist partisi, kardeş ülkelerin ordularının işgali 
altında yasadışı kongre yapmak zorunda kaldı. Bu 
kongrenin bir başka ilginçliği ise Parti Prezidyum 
üyeleri olan Dubçek, Cernik, Smirkovsky, Kriegel, 
Spacek ve Simon’un Sovyetler Birliği’ne götürülmüş 
oimaian nedeniyle Parti Kongresi'nin yönetici bir 
organ olmaksızın toplanmasıydı. Kongrenin ilk günü 
gelmesi gereken 1540 delegeden 1182’sinin hazır 
bulunması sonucunda o ana kadar delegelerin fikir 
alışverişinde bulunmalarıyla geçen toplantısı olağanüstü 
Parti Kongresi'ne dönüştürüldü. 22 Ağustos’ta tüm 
dünya komünist partilerine yönelik olarak yapılan 
açıklamada Çekoslovakya’da bir karşı devrim olmadığı 
bir kez daha ifade edildi. Askeri işgalin parti ve 
devlet organlarının bilgisi dışında ve ulusal 
bağımsızlığın zedelenmesiyle gerçekleştiği anlatıldı.
Parti Kongresi, partinin tüm tutuklu temsilcilerinin 
serbest bırakılmasını, işgal ordularının derhal geri 
çekilmesini talep etti ve bunların desteklenmesi için 
bir saatlik bir genel grev çağırışı yaptı. Kongre’de 
seçilen yeni Merkez Komitesi, daha sonraki günlerde 
hükümet, meclis ve sendikalar tarafından onaylandı. 
Ancak bu kararlar Moskova’dan dönen Husak’ın 
itirazıyla geri alındı, çünkü bu Parti Kongresi’nin 
yasalhğı Sovyetler Birliği ve diğer işgal ülkeleri 
tarafından tanınmıyordu. Taleplerden biri bu kongrenin 
iptaliydi. KPC ileri gelenleri, geniş bir kitlesel 
desteğin de verdiği cesaretle (sağda altta) Parti 
Kongresi’nin işgal koşullarında yapılabilmesinin 
hazırlıklarıyla uğraşırken, sokaklarda da Çekoslovakya 
halkı yer yer işgal güçlerinin tank ve taşıt araçlannı 
ateşe veriyordu (sağda). "Sosyalizme evet, işgale 
hayırl" sloganı 20 Ağustos 1968’den sonra da duvar 
afişlerinde ve bildirilerde sık sık ortaya çıkmaya 
devam etti. İşgalin ardından gelen normalleştirme 
döneminde yaşanan baskılarla sesi kısılan sosyalist 
muhalefet ve atomize olan işçi hareketi kendini ifade 
etmenin ve şekillendirmenin olanaklarına sahip 
olamadı. 1 Ocak 1977’de Çekoslovakya’nın çeşitli 
şehirlerinden, farklı mesleklerden kişiler Charta 77 
ismiyle Çekoslovakya’da insan haklarının çiğnendiğini 
anlatan 1 numaralı bildiriyle kamuoyuna yöneldiler. 
“ Charta 77 serbest, gayrıresmi ve açık bir topluluktur. 
Farklı görüşleri, farklı dinleri ve farklı meslekleri olan 
bu insanlan birleştiren ülkelerindeki ve dünyadaki 
insan haklarına verdikleri önemdir... Charta 77 bir 
örgüt değildir, tüzüğü yoktur. Sürekli organlan ve 
örgütsel disipline sahip bir üyeliği yoktur. Charta 
77’ye onun görüşlerine çalışmalarına katılan ve onu 
destekleyen herkes katılabilir." Charta 77, kendini 
siyasi bir örgüt olarak görmemesine ve siyasi 
taleplerle ortaya çıkmamasına rağmen, kısa sürede 
Çekoslovakya bürokrasisinin tepkilerini üzerine çekti. 
Grubun içinde yer alanlar, sık sık tutuklamalar ve 
hapis cezalarıyla karşı karşıya kaldılar. Ancak işgale 
karşı direnenler unutulmadı. Solda, işgal sırasında 
ölenlerin mezarına konmuş çiçekler ve 21 Ağustos 
1968'in anısına yapılmış bir afiş görülüyor.

Mart 1956’da Komünist Partisi M erkez Komitesi toplantısında Novotny, Hruşçov’un açıklamalannı 
ele alarak ve sorunu esas olarak son derece sınırlı bir çerçevede tutarak sorunlann kişi kültü 
yaratmaktan kaynaklandığını ve sosyalizm ile bir ilişkisi olmadığını ve Çekoslovakya’da hiç bir 
zaman kişi kültü yaratılmadığını anlam. Geçmişte olanlann yükünü Slansky’nin üzerine 
yıkmaya çalışan bu konuşma sonunda sorunlann ortadan kalkması için devlet güvenliği ile
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ilgili bazı üst düzey yöneticilerinin görevden âlınmasının ve yine bazı davalann rehabilite 
edilmesinin yeterli olacağını savundu. Ancak sorunlann bu denli kolaylıkla geçiştirilemeyeceği 
ortaya çıkn. Hruşçov’un gizli konuşmasının ilk bilgileri ortalığa yayılmaya başladı ve parti 
içindeki hoşnutsuzluklan ve sorulan cevaplayamayan parti yönetimi zor durumda kaldı. Bunun 
üzerine gizli konuşma Çekçeye çevrildi ve üyelere dağıtıldı. Partililer arasında ciddi bir şok, 
şaşkınlık ve öfke yaratan bu konuşmanın ertesinde yaşanmış olanlann nedenlerine ilişkin 
birçok soru ortaya atıldı. Prag parti örgütlerinin olağanüstü kongre talepleri her tarafa 
yayılmaya başlayınca yönetim bu talebi dış casusluk örgütlerinin kışkırtması ve karşı 
devrimciUk olarak nitelendirdi. Ardından Parti örgütlerine karşı girişilen baskı ve yıldırma 
politikası, bazılannm partiden temizlenmesi ile bu talep geri alındı ve ardından tüm 
liberalleşme eğilimlerine son verildi, dava rehabilitasyonlan durduruldu, disiplin ve ideolojik 
tutuculuk hakim oldu.

İlk muhalefet dalgası arkasında bir şeyler bıraktı. Parti örgüderi içinde ilk kez bir iç tartışma 
yaşandı, yeni fikirler geliştirildi, üyeler gelişmeleri sorgulamaya başladılar, monolitik yapı 
çatladı. Bu gelişmeler 1949-1953 arasındaki yargılamalarda mahkum edilip salıverilenlerin 
raporlan ile şiddetlendi. XII. Kongre’de Kolder başkanlığında bir komisyon davalan 
araştırmakla görevlendirildi.

Prag Bahan’nın İlk İzleri

1955-1957 arasında kurulmuş olan Rudolf Barak önderliğindeki komisyon siyasal davalardaki
kararlann yanlış ve yasadışı yöntemlerle alman itiraflarla oluşturulduğunu saptadı, ancak bu
kararlann iptahni değil, haksız cezalandınimış olanlann cezalannın kaldınimasmı veya hapiste 
bulunanlann afla salınmasını önerdi. Ancak bu rapor Parti içinde bile açıklanmadı. Nisan 
1963’te yayınlanan ve Merkez Komitesi’ne sunulan Kolder raporunda ise siyasal davalann 
düzenleniş biçimleri, uygulanışlan, düzmece iddialar, Sovyet danışmanlann ve Stalin’in 
oynadıklan rol ortaya serildi. Artık tüm ülkede başka bir rüzgar esmeye başladı. Prag
Bahan’nın ilk adımlan o dönemde parti içinde atıldı.

Ancak Sovyeder Birliği’nin tepkisi üzerine muhafazakar bürokradar denetimi ele geçirdiler ve 
NATO gizh servislerinin bir komplosunun varlığı ileri sürülerek Parti içinde temizlik yapıldı.
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Ancak muhalefet gruplan biraraya gelmeye ve tartışmalan genişletmeye başladılar. Çeşitli 
çevreler oluştu. Öte yanda 60’larda görülen büyüme hızındaki ciddi düşüş bir ekonomik 
bunalıma yol açtı. 1962’de yüzde 1 olan büyüme, 1963’de yüzde 3, 1964’de ise yüzde sıfır 
oldu. 1963’de yönetim ekonomik reformlann yapılmasına karar verdi. Bu reformun ana çizgisi 
işletme müdürlerine daha geniş özerklik sağlanması, üretimdeki yoğunlaşmanın azaltılması, 
tüketim mallan piyasasına yönelinmesi ve ekonomik yapının daha dinamik hale getirilmesi 
idi.

Ekonomik bunalıma karşı Ota Şik çevresindeki bir grup ekonomik reform programı 
hazırlayarak partiye sundu. Bunun dışında Zdenek Miynar’ın ve Radovan Richta’nın başında 
bulunduğu iki ayn komisyon daha kuruldu. Önderlik resmî görüşten aynlan bu komisyonlann 
çalışmalannı hoşgörüyor, teşvik bile ediyordu. Tartışılan konular bir yanda sosyalist bir 
toplumda siyasal sistemin gelişimini, öte yanda ise bilimsel ve teknolojik devrimin sistem 
üzerindeki etkilerini ele alıyordu.

Ekonomik reformlara destek bulma ihtiyacı Parti’yi işçi katılımını artırmaya itti. 1966’da 
yapılan XIII. Kongre’de kurulan bir komisyonun önerisine göre işletmeler düzeyinde ortak 
karar almanın koşulları oluşturulacaktı. Bunun gerçekleştirileceği yapıda seçilmiş işçi delegeleri, 
fabrika dışı uzmanlar ve devletin temsilcileri eşit olarak yer alacaklardı. Bu karar 1968’de işçi 
konseylerinin kurulmasının ilham kaynağı olacaktı.

Parti içinde gelişmekte olan muhalefet 1967’de kendini daha fazla şekillendirmenin adımlarını 
atıyordu. Çeşitli çevrelerde ve komisyonlarda yapılan tartışmalar dalga dalga yayılma eğilimi 
gösteriyordu. Merkez Komitesi’nin Ekim 1967’de yaptığı toplantının gündeminde ekonomik 
reformlar ve Çekler ile Slovaklar arasındaki sorunlar vardı. Slovaklar Prag yönetiminin 
milliyetçiliğinden ve merkeziyetçiliğinden rahatsızlık duyuyorlardı. 9,4 milyonluk Çek nüfusuna 
karşı, 4,2 milyon Slovak azınlık vardı. Novotny’nin uygulamalan tüm Slovak azınlığı Çek 
muhalefeti ile ittifaka itti, Slovak muhalefeti esas olarak Novotny’nin şahsını hedef alıyor ve 
Slovaklara eşit haklar verilmesini talep ediyordu, Çek muhalefetinin tersine demokratikleşme 
Slovaklar için ikincil planda idi. Anlaşmazlıklar ve çelişkiler üyeler arasmda, önderlik içinde

İşgal boyunca Prag sakinleri ile Sovyet İşgalciler 
arasında dramatik olaylar yaşandı. Bunlardan biri Parti 
yayın organı Rude Pravo'nun 27 Ağustos tarihli 
sayısında anlatılıyor Tankın üzerinde oturan 19 
yaşlarındaki genç çekinmeden beni selamladı. ‘‘Kolya

19Ö8 Reformu ve 
Sonu€İan

1968 “Prag Bahan” , sovyet tipi bir iktisadi ve toplum
sal düzende girişilecek reformun sınıriannı ve şansını 
belirgin bir hale getirmiştir. Sovyetlerin nüfuz alanı al
tında bulunan diğer ülkeler ile karşılaştınldığında, Çe
koslovakya’da reform ihtimali bazı özellikleri bakımın
dan çok daha uygun bir zemine sahipti. Sınai gelişimin 
erişmiş olduğu olgunluk derecesi, burjuva-llberal tica
retin halen zihinlerden silinmemiş olması, Komünist Parti 
içindeki özgürlük taraftarlarının etkisi, tüm bunlar, kuru
lu hükümet sisteminde yaşanan acı deneyimlerin üstü
ne yapılanarak radikal bir reform hareketinin ortaya çık
masını sağladılar. Bu hareketin etkililiği, parti içindeki 
reformcu kanadın başlattığı İtirazların gittikçe artan öl
çüde halka yayılması ile güçlendi. Böylece belirli ölçüde 
“aşağıdan” ve “yukandan” güçlerin birlikte etkisi söz
konusuydu.

İktisadi faktörler sistem değiştirmeye yönelik bir re
formun ortaya çıkmasında büyük önem taşıyorlardı. 
1948’den itibaren uygulanmaya başlayan güdümlü mer
keziyetçi iktisadi sistem, zayıflıklarını 1960’lann başın
da hissedilir şekilde göstermişti. Nitekim, ülkenin neos- 
talinist siyasal iktidan da bir reformun gerekliliğini ka
bul etmişti. İktisadi bunalımın toplumsal sonuçlan gözö
nüne alındığında, merkeziyetçi bir nitelik taşıyan gü
dümlü iktisadi yapının sürdürülmesi, Çekoslovak toplu- 
mundaki siyasal istikran büyük ölçüde tehdit ederdi. 
Ancak başlatıldıktan kısa bir süre sonra, İktisadi reform 
siyasal sınırlanna dayandı. İktisadi reform toplumsal 
reformu zorunlu kıldı. Dubcek önderliğinde toplanan 
yeni yönetimin seçilmesiyle Novotny yönetiminde ko
nulan iç siyasal sınırlar delindi. Ancak 21 Ağustos 
1968'de Varşova Paktı birliklerinin dış siyasal koşullar 
nedeniyle ülkeye girerek reforma cebren son vermeleri,

engelleri iyice aşılmaz hale getirdi.

Bu yazıda iktisadi reform taslağının oluşum tarihi ve 
ana hatları sergilenecek, reformun şiddetle bastınlması- 
nın nedenleri üzerinde durulacaktır.

1962-1964 arasında Çekoslovak ekonomik politikası 
bunalıma girdi. Savaş sonrası dönemde görülen yüksek 
büyüme hızı sona ermiş, halkın yaşam standardı tehdit 
edici ölçüde kötüleşmiş, 1960’lann ilk yansı için yapılan
3. Beş Yıllık Plan tamamiyie başansız kalmıştı. Bu son 
derece başarısız iktisadi gelişme iki ana nedene dayanı
yordu: Yanlış bir büyüme stratejisi ve sistemden kay
naklanan verim hataları. Her iki durumda da Stalinist 
sanayileşme modelinin tamamen farklı türden bir iktisa
di yapıya aktanlması söz konusuydu: Örneğin sınai ge
lişmenin erişmiş olduğu seviye, ülkenin büyüklüğü, farklı 
dış ticaret bağımlılığı bakımından, vb.

Ağır sanayiin tek yönlü önceliğini ve teknolojik bakım
dan ileri ülkeler İle İktisadi ilişkilerde uzaklaşma yaşan
masını içeren güdümlü büyüme politikası ancak 
1960’ların başında biriken büyük ekonomik kayıplarla 
sürdürülebildi. İkinci sorun, oldukça yıkıcı bir etkisi olan 
aşın merkeziyetçi planlama s/stem/nin İşlevsel yeterslz- 
llklerlndeydi. Çünkü bu sistemde kaynaklann (hammad
de, yatınm ya da İşgücü) tutumlu işletilmesinin, tüketi
cinin tüketim mallan ve işletmelerin üretim araçlan tale
bine esnek bir tarzda uyum sağlanması gibi, hiçbir rolü 
söz konusu değildi. Bu tür aksaklıklar sadece iktisadi 
sonuçları zedelemekle kalmayıp, aynı zamanda bir ülke
nin yurttaşlannın toplumsal durumlannda önemli ölçü
de kötüleşmeye yol açmalan şaşılacak bir şey değildir.

Tehdit edici boyutlara ulaşan iktisadi bunalım, No
votny yönetimindeki siyasal İktidan, kendi konumunu 
da korumayı sağlayacak bir çıkış yolu aramaya İtti. Bu 
nedenle iktisadi bir reform taslağı üzerinde çalışmak 
üzere Prog. Ota Şik yönetiminde bir grup eleştirel ikti
satçı biraraya geldi. Uzman grubun 1964 sonunda sun
duğu taslağın “ ılımlı” bir versiyonu, 1964-1965 döne
minde parti kurulları tarafından onaylandı. Ota ŞIk çev

resindeki ekonomik reformcular yoğun bir tartışma sü
reci boyunca merkeziyetçi planlama uygulamasını ter- 
ketmek gereği konusunda ısrar ettiler ve sonunda, 1967 
başında, devletin dolaylı kontrol mekanizması görevini 
üstlendiği pazar ekonomisine dayalı bir plan ortaya çık
tı. Ama, ancak Ocak 1968'de Novotny’nin yerine Dub
cek’in geçmesiyle karar sürecinin demokratikleşmesi 
sonucu “saf” ekonomik reform taslağı tamamlanabildi. 
Reform taslağının oluşum tarihi başlık olarak “Planla
manın Merkeziyetçilikten Uzaklaşması” ndan (1965) yo
la çıkarak, “ Denetimli Pazar Ekonomisi” (1967) üzerin
den “ Prag Bahan”nın ekonomik demokrasi içeren re
form modeline varan bir yol olarak tanımlanabilir. Şu 
anda, 1968’de bitirilmiş biçimiyle taslağın ana hatlarını 
tek tek betimlemek gerekiyor. Üç nokta bu taslağın 
önemli karakteristiklerini oluşturuyor.

1) Ekonomide halen kolektif mülkiyet başattır (devlet 
işletmeleri ve kooperatifler), ancak mülkiyet hakkı artık 
parti ve devletin elinde değil, “emekçiler” in elinde ola
cak.

2) Emre dayalı planlama yerine “dolaylı” yönlendirme 
biçimleri getiren İktisadi bir çerçeve planlaması.

3) Öncelikle İktisadi politikanın araçlarıyla yönlendiri
len girişimler “ pazar özneleri” görevini görecekler. Bu 
ekonomik demokrasi içeren plan-modelini kısaca tanıt
mak için bazı açıklamalar yapmak gerek.

Mülkiyet Hakkı Sorunu Üzerine

Prag parti ve yönetim belgelerinde, “yapılanmış top
lumsal mülkiyef’ten, büyük devlet işletmelerinden koo
peratiflere, küçük işletmelere kadar emekçilerin akla 
gelebilecek her türlü girişimini seferber edecek bir “mül
kiyet türieri skalası”ndan sözediliyordu. Daha önceki 
gibi yine egemen olan devlet işletmeleri (“Ulusal İşlet
meler”) artık özyönetime sahip olmalıydılar: Emekçi kon
seyleri yöneticiyi belirlemeli ve yatınm politikasının te
mel sorunlannda (yıllık planlar ve bilançolar, işletmeleri 
birleştirme gerektiği durumlarda işletmeyi kapama, vb)
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burada ne işin var?" "Emir aldık. Dost olarak geldik 
buraya." "Dost olarak geldiniz, ama ateş 
ediyorsunuz." "Ben ateş etmedim. Bizi buraya 
gönderdiler."  Kolya, herkesin aynı soruyu sorması üzerine 
sonunda tabancayı kendine çevirdi ve tetiği çekti.

ve Merkez Komitesi’nde aynı şekilde ortaya çıktı. Ancak muhalefetin ortak bir platformu 
yaraalamadı. Buna rağmen ortak talepler şekillenmeye başladı. Parti içi ilişkilerin 
demokratikleşmesi, merkezî iktidann sınırlanması, alt kademe birimlerinin yönetimi daha fazla 
denetleme olanaklanna sahip olması, kitlelerden uzaklaşmasının aşılması ve Novotny 
yönetiminin eleştirilmesi gibi talepler ortaklaşmaya başladı.

Parti’nin ve devletin en yüksek iki makamı olan Genel Sekreterlik ile Cumhurbaşkanlığını 
işgal ettiği için bu taleplerin oluşturulmasında esas engelin Novotny olduğuna karar verildi.
Bu muhalefet Merkez Komitesi’nde oluşturduğu üçte birlik bir güç ile Novotny’nin görevden 
uzaklaştınimasmda önemli bir rol oynadı. Muhalefet en yüksek iki görevin biraraya 
toplanmasının yanlış olduğunu saptayarak bu yönde bir önerge verdi. 5 Ocak 1968’de 
Novotny Genel Sekreterlik’ten alındı ve yerine Alexander Dubçek getirildi. Bunun ardından ise 
Novotny karşıtlan üçe bölündü: Bir yanda bürokrat merkeziyetçi yapı yerine Dubçek’in deyişi 
ile “güler yüzlü sosyalizm”den yana olup sosyalist demokrasinin yapısal olarak yerleşeceği bir 
süreci hedefleyenler, diğer yanda Parti’nin konumuna dokunmayacak, toplumun şekillenmesinde 
değişikliklere yol açmayacak olan reformlarla yetinilmesini isteyenler ve bunlann karşısında 
hiçbir reformdan yana olmayan, Parti’nin ve varolan yapının güçlendirilmesini isteyenler.

İşçiler Hareketleniyor

Parti içi yönetim değişikliği toplum içinde de kendini gösterdi. Her tarafta bir özgür tartışma, 
eleştiri, sorgulama ve değişim rüzgan esmeye başladı. Bu aynı zamanda Prag Bahan’mn da 
fiili başlangıcını oluşturuyordu. O ana kadar özellikle aydınlar ve Parti bürokrasisinin üst 
kademelerinde süren tartışmalar, 1968’in ilk günlerinden itibaren işçiler arasında da yaşanmaya 
başladı. Mart’ta işçiler bağımsız örgütlenmelerini yaratma yönünde önemli adımlar atmaya 
başladılar. Ülkenin tek sendikası durumunda olan Devrimci Sendika Hareketi (ROH) şubelerinde 
yapılan işçi toplantılannda alman, işçilerin kaybedilmiş haklanna ve bu örgütlenmenin anti 
demokratik işleyişine ilişkin kararlar, en muhafazakar organlardan biri olan M erkez Emek 
Konseyi’n e  (URO) gönderilmeye başlandı. İşçiler kitlesel toplantılar, iş durdurmalar ve kısmî 
grevler yaparak fabrikalann kontrolünü paylaşma ve ücret taleplerini şekillendiriyorlardı.

söz satlibi olmalıdırlar. Öte yandan ’,önetlme de, işlet
meyle ilgili kararlar konusunda geniş bir hareket alanı 
tanınmıştı. Kooperatifler özerk ve demokratik yönetime 
sahip toplumsal işletmeler olarak yeniden düzenlenmiş
ti. Özel küçük esnafa gelince, bu mülkiyet biçimi daha 
sınırlı olarak yeniden kabul görmüştü (her halükarda 
Macaristan, Polonya ya da Çin’de görülen yeni gelişme 
eğilimleri ile karşılaştırılamaz).

Ekonomi Politiğin Planlanması

Plan hedeflerinin ağırlığı, güdümlü ve "ekstansif” 
kalkınma stratejisinden (çok yüksek büyüme hızı, yük
sek yatınm kotaları, aşırı ölçüde kaynak kullanımı) 
bilimsei-teknik bir ilerlemenin üzerine kurulmuş 
“entansif” bir kalkınma yolunun izlenmesine kaymış- 
tı.Tasarlanan hedeflerde artık “birikim” değil, “tükekim” 
ön sırada yeralıyordu. Dış dünyaya daha geniş bir açılım 
yeni gelişim kaynaklarının ortaya çıkmasını sağlamalıy
dı. Artık işletmelerin hedefleri sayısız envanter sonucu 
elde edilen rakamlar gibi detaylı yollarla önceden belir- 
lenmeyecekti. Emre dayalı pratiklerin ilke olarak orta
dan kalkması gerektiğinden, çerçeve planlamasına yeni 
i’levler düşüyordu. Bunlardan biri gösterge işleviydi. 
MİMİ hasılanın artma oranı, onun, oluşum ve kullanım 
daiianndaki işkollarına, tüketime, yatınmlara, ihracata 
dağılımına, altyapı alanlarının (ulaşım, eğitim, sağlık, 
vb) gelişimine göre yapısı gibi global boyutlara indir
genmiş plan hedefleri, işletmeler için bir yön bulma 
cetveli olarak düşünülüyordu. Öte'yândan, öngörülen 
hedefler, ekonomi politikası araçlan toplamının (“eko
nomik denetim mekanizmalarının”) okurtulmasının te
melini oluşturmalıydılar ve bu anlamda dolaylı bir yöne
tim işlevini görmeliydiler. Bu yazının çerçevesi dışına 
çıkmak istemiyorsak, bu noktada araçlan tek tek incele- 
yemeyiz. Ancak taslağı belirginleştirmek amacıyla be
lirtmek gerekir ki, (doğrudan ve dolaylı) yatınm politika
sının görece büyük bir önem taşıdığı, gelir, vergi ve 
harç, fiyat, para, kredi ve kambiyo politikalan gibi eko
nomi politikası araçlannın -batının pazar ekonomileriyle 
karşılaştınidığında oldukça yoğun- bir kullanımıydı söz
konusu olan.

Pazar Ekonomisine Dayalı Tek Yönetim

Pazar ekonomisine dayalı yönetimin avantajlannın iş
lemesi isteniyorsa, Çekoslovak reformcu iktisatçılanna 
göre üç koşul yerine getirilmeliydi: Arz rekabetinin, ser
best fiyatlann varolması ve işletmelerin verimliliği hedef 
almalan. Bu anlamda reform taslağının pazar ekonomi
sine dayalı çekirdeği, kuramsal bakımdan yanlış anlaşıl
maya mahal vermiyordu; ancak somut uygulamada bir 
takım sorunlarla karşılaşıldı. İdari yöntemlerle oluşmuş 
iş kolları tekellerinin parçalanması başlangıçta yeteri 
kadar enerjik bir tarzda ilerletilemedi ve buna tekabül 
eden adımlann zorunluluğunun farkına varılıp gerekli 
hazırlıklar yapıldığında da, dış kaynaklı şiddete dayalı 
müdahale -diğer durumlarda olduğu gibi- reformun ka
derini belirledi. Birçok mal türünün bulunamamasından 
ötürü ortaya çıkan kıtlık, fiyatlann oluşumundaki genel 
bir liberalleşmeyi önlüyordu. Böylece üç çeşit fiyat ka
tegorisinin kombinasyonunun seçilmesi zorunlu bir hal 
alıyordu: Bunlar devletçe konulan serbest fiyatlar, sınır 
fiyatlan ve ancak üçüncü sırada serbest pazar fiyatlany- 
dı. Verimlilik ilkesine gelince, seçilen “ brüt gelir” , işlet
meler tarafından değer yaratımı modeli oldu: İşletme, 
değeri (kâr artı ücret) maksimize etmek zorundadır. Bu 
tür bir yapıyı, Sik ve diğer Doğu AvrupalI reform yanlısı 
iktisatçılar, bugün, ekonomi sistemindeki kâr üzerine 
kurulan yapılanmadan daha az elverişli bulmaktadırlar.

Çekoslovak iktisadi reformunun yaratıcıları, taslakla- 
' nna tamamlanmış gözüyle bakmıyorlardı. Bir dizi görü
şün tartışılmasına devam edildi. 1968 boyunca işkolla- 
nndaki devlet tekellerinin özelleştirme olmaksızın par
çalanması gibi tiazı önemli taleplerde bulunuldu, ancak 
bunlar siyasal kurullar tarafından henüz onaylanmıyor
du (bunlann işgalden sonra haydi haydi onaylanmadığı 
açıktır). Sonuç olarak Ota Şik çevresindeki reformcula- 
nn tasarladıktan reform modelini açık, yani daha sonra 
edinilecek deneyimlere göre üzerinde düzeltmeler, ta
mamlamalar ve değişiklikler yapılacak bir model olarak 
gördükleri saptanmalıdır.

Son olarak, reformun zorbaca kesintiye uğratılmasına

yol açan nedenlerin neler olduğuna eğilinmelidir. Kesin 
olan, ilk reform adımlannın atılmasından sonra elde 
edilen ekonomik sonuçların elverişii bir tablo sunması
dır. 1966-1968’de İyiye gidişi açıkça görülüyordu. Milli 
gelir yıllık ortalama yüzde 7 oranında, özel tüketim yüz
de 6.5 öranında, yatırım hacmi ise yaktaşık yüzde 7 
oranında artmıştı. Bu etverişti ekonomik getişme, Sov
yet biokunda butunan bir ülkede ilk kez bir komünist 
iktidarın, yani Alexander Dubcek yönetimindeki Çekos
lovakya Komünist Partisl'r\in bütün dünyanın gözleri 
önünde geniş halk kitleleri tarafından desteklenmesinin 
ne tek ne de belirleylcl nedeniydi. Demek kİ, reformlann 
kesintiye uğramasının nedeni, kesinlikle reform hare
ketlerinin ülke içinde başarısızlığı olarak gösterilemez.

Reformlan çökerten, Brejnev yönetimindeki Sovyet 
iktidannın harekete geçirdiği tanklardı. Brejnev ve yol- 
daşlannı reform sürecine zorbaca bir son hazıriamaya 
götüren etkenler nelerdi? Eğer Macaristan'ın ve Çekos
lovakya'nın o zamanki durumlan karşılaştırılırsa, bu so
ruyu yanıtlamak oldukça kolay. Her iki ülkede de ■ Maca
ristan’da 1.1.1968’de, Çekoslovakya'da biraz daha önce- 
Sovyet tipi merkezi planlamaya radikal bir sırt çevirme 
anlamına gelen pazar ekonomisine dayalı reform taslak
lan hazırianmıştı. Aralanndaki fark zaten ekonomik alan
da değildi. Kadar yönetimindeki Macar parti yönetimi 
reform sürecinin siyasal bakımdan demokratikleşmesi
ne izin vermemişti. Prag’ın aksine Budapeşte’de parti 
ve devlet tarafından atanan memur ve müdürierin karar 
yetkilerini kısıtlayacak işçi konseyleri kurulmamıştı. Ko
münist Parti organlannın “partinin yönlendirici rolü" 
şian altında yerleşik hale gelmiş, ekonomik alandaki 
ve kültür ve bilim gibi öteki toplumsal alanlardaki ege
menliği yine Çekoslovakya’nın aksine sorgulanmıyor
du. Dubcek yönetiminde başgösteren sosyalist bir ço
ğulculuk eğilimleri. Kadar yönetiminde hiç yoktu. Bu 
yüzden sonuç son derece açılctır. “ İnsancıl bir çehreye 
sahip sosyalizm” in zoria sona erdirilmesi, 1968 Çekos
lovakya reformculannın ekonomik değil, sadece siyasal 
girişimlerine bağlanmalıdır.

JİRİ KOSTA
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Komünist Partisi Merkez Komitesi 5 Nisan’da yaptığı toplantıda yeni bir Eylem Programı’nı 
kabul etti. Buna göre “Komünist Partisi öncü rolünü toplumun üzerinde egemen olarak değil, 
onun özgür ve ilerici sosyalist gelişmesine kendini adamış bir şekilde hizmet ederek 
gerçekleştirir. Parti otoritesini dayatamaz, bunun parti faaliyeti yoluyla tekrar tekrar kazanılması 
gerekir”di. Sovyet önderliği bü programı sapmış olmakla suçladı ve ona karşı mücadele açtı.
Bu arada Gustav Husak Başbakan vekih oldu. 4 Mayıs’da Dubçek, başbakan Cem ik ve meclis 
başkanı Smirkovski’nin de dahil olduğu bir heyet Moskova’ya giderek SBKP önderleri ile 
görüştüler. Sovyet hderleri gelişmelerden duydukları hoşnutsuzluğu dile getirdiler. Çekoslovak 
heyeti ise ekonomik yardım isteğinde bulundu. Ancak Çekoslovak ekonomisindeki tüketim 
mallan üretimine doğru bir kayışa muhalafetini ifade eden SBKP önderleri toplantıda anlaşma 
sağlanamaması üzerine ekonomik yardımı da vermeyeceklerdi.

İşçi Konseyleri

Parti’nin Eylem Programı üretim birimlerinde kurulacak olan konseyleri destekliyor, ancak 
içeriğini ve biçimini belirsiz olarak bırakıyordu. İşçi, hükümet ve teknik uzman temsilcilerinin 
eşit olarak yer alacağı konseyler yerine, işçiler tarafından doğrudan seçilmiş konseyler önerisi 
fabrikalardan gelmeye başladı. Prag’ın en büyük fabrikalarından olan CKD ve makine üreten 
Skoda Pilsen bu gelişmenin başını çekiyordu. 15 Mayıs’tan sonra işletmelerle ilgili bir yasa 
tasarısının komisyonda görüşülmeye başlanması üzerine fabrikalarda yönetimlerin hatalı 
yöntemlerini protesto eden grevler patlak verdi. Haziran başında CKD ve Skoda Pilsen’de 
konseyler kurulmaya başlandı. Hükümetin yayınladığı ve işletmelere demokrasinin girmesine 
ilişkin ilkeler, konseylerin fabrika müdürlerini atamalarını kabul etmesine rağmen, ekonomik 
politikada son sözü söylemelerini onaylamıyordu.

1979'da bağımsız sendika kurma girişimleri 
hızlandığında, Polonya’daki iktidar ile Kilise arasındaki 
yakınlaşma açıkça ortaya çıktı. Papa’nin ziyaretine izin 
verilmesi bunun bir ifadesiydi. Hükümet, Papa'nın 
ziyaretinin "PolonyalIların yurtsever birliğine hizmet 
edeceği"ni açıkladı. Papa’nın ziyaretinden sonra 
Kilise, işçi mücadeleleri içinde etkinliğini- ortaya 
koymaya başladı. Gdansk’ta Lenin tersanesinde 
başlayan protestolar, 7 kişilik bir grev komitesinin 
oluşumuna vardı. Komiteyi oluşturanlardan üçü Kilise 
mensubuydu. Bunlar Katolik Kllisesl'nin hükümetle 
uzlaşmaya dayalı politikasının savunucusuydular İşçi 
mücadelesinin radikalleşmesi istenilmiyor ve "ulusal 
birlik" için girişimlerde bulunuyordu. Bu amaçla Kilise 
mensuplan grevleri ziyaret ediyorlar, grevci işçilerle 
dertleşiyorlardı. Kilise'nln hedefi olan "ulusal birlik" 
Lech Walesa tarafından da gündeme getirilmişti. 
Walesa 16 Aralık 1980’de şu açıklamayı yaptı: 
"Anayurdumuzu tehlikeye sokacak eylemlerde 
bulunulmamalıdır. Ülkemizin her şeyden önce barışa 
ihtiyacı vardır". Kilise, halkın devlete karşı mücadele 
etmemesi gerektiğini, aksine ülkenin içinde bulunduğu 
bunalımın aşılabilmesi için devlet organlarına yardımcı 
olunmasını, grevlerin yaygınlaştınimamasını istiyordu. 
Resimde Gdansk’ta Lenin tersanesinde Kilise 
mensuplarının grevcilerle yaptıklan bir görüşme 
görülüyor.

Haziran’da Varşova Paktı birlikleri manevra bahanesiyle Çekoslovakya’ya girdi. Ancak Dubçek’in 
normalleşme vaadi ile geri çekildiler. 20 Ağustos’ta ise birlikler tekrardan Çekoslovakya’ya 
girdi. Çok az bir silahh direnişle karşılaşıldı. Dubçek, Cem ik ve Smirkovski tutuklanarak
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Moskova’ya gönderildi, işgalden 6  gün sonra ülkeye dönen Dubçek Sovyet birliklerinin, durum 
normalleşinceye kadar kalacaklarım açıkladı.

Kideler Sovyet birlikleriyle işbirliği yapmama şeklinde tavır aldılar. Sürekli işgali kmayıcı 
açıklamalar, gösteriler yapılıyor, el afişleri, bildiriler dağıtılıyordu. İşgalin ertesinde işçi 
konseyleri hareketi hızlandı. Eylül’de 19 konsey varken, Ekim’de 143 yeni konsey faaliyete 
başlıyor, 1969 yılbaşına kadar bunlara ek olarak 117 konseyin kurulması planlanıyordu. Ekim 
sonlanna doğru hükümet bu deneyimin daha fazla yaygınlaştınimaması gerektiğini açıkladı.

Ocak 1969’da yaklaşık 120 konsey faaliyet gösteriyor, bunlar tanm dışı işgücünün altıda biri 
olan yaklaşık 800 bin işçiyi temsil ediyorlardı. Konseyler genel olarak fabrika üst yönetiminin 
seçilmesini ve fabrikanın diğer işletmelerle birleşmesini veya işletmenin küçük birimlere 
bölünmesini belirleme haklannı sahip çıkıyorlardı. Bazı konseyler fabrikalann işleyişinde son 
sözün kendilerine ait olması gerektiğini savunurken, bazılan da son sözü yönetime bırakıp 
tartışma ve değerlendirme yapılmasını savunuyordu. Sendika ve Parti’nin yerel şubeleriyle, 
fabrika tabanından herkes aday gösterme hakkına sahipti. Konseylerin bileşimi de ilginçti.
Tüm üyelerin üçte ikisiyle -beşte dördü fabrika çalışanlanndan oluşuyordu. Kadınlar tüm 
konsey üyeliklerinin yüzde 4 ’ünden azına seçildiler. Üyelerin yüzde 70’i 35-49 yaş grubundandı. 
Üyelerin yansından fazlası Komünist Partisi üyesiydi. Tüm konsey üyelerinin yüzde 70’inden 
fazlası teknik eleman ve orta kademe yöneticisiydi. Kol ekemekçileri ise tüm üyelerin dörtte 
birini oluşturuyordu.

Konseyler süreç içinde işletmenin mevcut ekonomik durumu ve yakın geçmişi hakkında 
bilgilenmek, yönetimin işletmenin geleceği ile ilgili planlan tartışmak, işletmenin diğer 
işletmelerle olan bağlannı tartışmak, işletmenin ilgili bakanlıklarla üretim anlaşmalannı ele 
almak, üst ekonomik organlara temsilciler seçmek gibi konularda faaliyet gösteriyorlardı. Ancak 
bu konseylerin başından beri esas zaaflan kendilerini tamamen üretim birimleri düzeyinde 
hapsetmiş oimaian ve bunun dışındaki sorunlara ilişkin, siyasal alana ilişkin hiçbir perspektife 
sahip olmamalanydı. Böylelikle işçi hareketi kendisini ekonomik özyönetimle sınırlamış oldu. 
Ekonomide özyönetim talebi ile yetinmek, mevcut siyasal yapıyı sorgulamadan bu yapıdan 
meşruiyet beklemek Çekoslovak işçi hareketini ciddi yanlışlara sürükledi.

Normalleşme Dönemi

17 Nisan’da Dubçek Parti Sekreterliği görevinden alındı ve yerine Sovyetler birliği’nde 
planlanan ve yönetilen bir saray darbesi ile Husak getirildi. İşletmelere ilişkin tasanmn 
onaylanması rafa kaldınidı. İşçi hareketi bu gelişmeyi protesto etmeye çalıştıysa da 
muhalefetin koordinasyonsuz ve örgütsüzlüğü etkih ölm alannı engelledi. Mayıs sonunda Cemik 
sanayide özyönetimin “iktidar sorununu ortaya çıkaracağı” gerekçesi ile reddedildiğini açıkladı. 
Hükümet adım adım muhalefet güçlerine karşı girişimlerde bulunmaya başladı.

Sovyet işgalinin ardından yaşanan kitlesel temizlik sadece normalleştirme döneminin bir ürünü 
değil, aynı zamanda bu dönemin bir koşulu hatta bir anlamda içeriğiydi. Normalleştirme 
döneminin resmi politikası, Parti’nin iktidar tekelini yeniden sağlaması idi. Prag Bahan 
sürecinin özelliği, iktidar tekelinin geleneksel biçiminin reforme edilmesi idi ve bu süreç işgal 
ile kesildi. İşgal sonrasında olması gereken ve Sovyetlerin de hedeflediği eski biçimin yeniden 
sağlanması idi. Ancak Moskova’nın da bir an evvel gerçekleşmesini istediği bu durum bazı 
nedenlerle kesintiye uğruyordu. Bu sürecin esas faili olması gereken Komünist Partisi bu 
konuda bir bütünlüğe sahip değildi ve bölünmüştü.

Komünist Partisi’n in  tüm organlan ve örgütlenmeleri içinde Nisan 1969’a kadar normalleştirme 
sürecinin içeriği ve niteliği urtışıldı. Toplumsal yaşamın tüm alanlarında normalleştirme 
dönemi boyunca son derece kapsamlı tasfiyeler ve temizlikler yaşandı. Bu kidesel temizlik
1969-1971 arasında iktidar tekelinin tekrardan sağlamlaşmasının biçimini oluşturdu. Onbinlerce 
kişi siyasal görüşleri ve faaliyetleri nedeniyle işlerinden oldular. Çeşitli düzeylerdeki 
parlamentolarda ve bakanhklann tüm düzeylerinde değişimler yaşandı. Devletin çeşitli 
kademelerinde ve aygıtlannda da kapsamlı bir temizlik hareketi yaşandı. Üniversiteler, kültür 
ve araştırma alanlan, fabrikalar, sendikalar da bu temizlik kampanyası ile karşı karşıya 
kaldılar. Yüzbinlerce Parti üyesi tasfiye edildi, tüm muhalifler ciddi bir baskı dalgası ile karşı 
karşıya kaldılar. Dubçek’in “güler yüzlü sosyalizmi” yerine Husak’ın “tüyleri diken diken eden 
sosyalizmi” geçti. 1980’lere gelindiğinde 1968 işgalinden sonra oluşmuş olan siyasal, ekonomik 
ve toplumsal yapının her türlü esnekhkten uzak özelliği Sovyeder Birliği’nde yaşanmaya 
başlanan süreçle çatışma nedeni olacakn.

Prag Bahan adıyla anılan ve bir sürecin siyasal, ekonomik ve toplumsal şekillenmesinin yol 
açtığı gelişmeler, resmî sosyalizmin, Marksizmi içine düşürdüğü bunahmm bir kez daha dışa 
vurulduğu momenderden biriydi. Sosyalizmin sorunlan fikri düzeyin ötesinde, fiilen işçi ve 
tüm çalışan kitleler tarafından sokaklarda, fabrikalarda ve tüm üretim birimlerinde ortaya 
konulduğu ölçüde, bunlann çözülmesinin de koşullan yaratılabilir Prag Bahan, bürokratik 
sistemlerin sorunlannın açığa çıkması açısından, dünya tarihsel süreçteki önemli bir örneği 
oluşturdu.
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Polonya Halk Cumhuriyeti
Nazi işgalinin kınlışı, Polonya’nın özgürleşmesi için atılan önemli bir adım oldu. Bu sürede 
en büyük pay Sovyet Kızılordusu’na  aitti. Haziran 1945’te Ulusal Birlik Hükümeti oluşturuldu.
Bu hükümet Polonya halkı tarafından seçilmediği için halkın iradesini de yansıtmıyordu.
Ulusal Birlik Hükümeti döneminde öncelikle devletleştirilmiş işletmelerin yönetimi doğrudan 
hükümete bağlandı. Bu yönetim atanmış işletme müdürü, ekonomi sorunlarından sorumlu 
hükümetin bölge temsilcisi ve bir işçi delegesinden oluşan üçlü bir komiteye devredildi.
Siyasal alanda halk adına davranan bir hükümetin yanısıra, ekonomik alanda da üreticiler
adına üretimin yönetimini ve kontrolünü yönlendiren bir yapı ikame edildi.

3 Ocak 1946’da devletleştirme başladı. Temmuz 1946’da ise toprak reformu yapıldı. Bu 
reform, topraksız köylülere toprak dağıtımını hedefliyordu. Eylül 1946’da Üç Yıllık Kalkınma 
Planı hazırlandı. Ocak 1947’de ise ilk parlamento seçimleri yapıldı. Bu seçimlerden sonra 
geleneksel resmi kurumlann adım adım geliştirilmesi süreci yaşanmaya başladı. PİP, ülke 
içinde siyasal yaşamı kendi tekeli altına almak amacındaydı. İşçi sınıfı içinde PSP’nin etkinliği 
daha fazlaydı. Bu nedenle PİP’nin PSP ile birleşmesi, PİP’nin amacına ulaşmasını sağlayabilirdi. 
1948’de bu iki partinin birleşmesiyle Polonya Birleşik İşçi Partisi-PBİP ortaya çıktı. 1949’da
bütün partilerin katıldığı Ulusal Birlik Cephesi kuruldu.

1970’de haklarını almak İçin ayaklanan işçiler radyo 
aracılığı ile taleplerini duyurmak istediler. Polis ise 
işçilere saldırıya geçti. İşçiler Enternasyonal marşını 
söyleyerek polis binasını ateşe verdiler. 14 Aralık'ta 
işçilerin bu protestosu halk ayaklanmasına dönüştü, 
(yanda) Protestolar Gdynia, Eblay ve Szczecin 
şehirlerine de yayılarak tüm Baltık kıyılarını sardı. 
Gomulka hükümeti, işçilerin bu protestolarına askeri 
birliklerin saldırısı ile karşılık verdi. Askeri tanklar 
protestoların olduğu şehirleri kuşattılar ve askerî 
milislerin yaptığı operasyonlarda çok sayıda işçi 
katledildi. Saldırıya rağmen protestolar diğer şehirlere 
de yayıldı. Bütün işçi eylemlerinde siyasal nitelikli 
talepler formüle edildi. İşçi konseyleri için özgür 
seçimler ve sendikaların bağımsızlığı talep edildi.
İşçiler işçi komiteleri oluşturuyorlardı. Özellikle Baltık 
tersanelerinde ortaya çıkan bu işçi komiteleri 
işletmelerin yönetimini ele geçiriyorlardı. Şubat 
1971’de işçi mücadelesi diğer sektörlere de sıçradı.
11 Şubat 1971’de 10 bin tekstil işçisi fiyat artışlarının 
geri alınması için grev başlattı. 15 Şubat’ta Gierek 
hükümeti geri adım atmak zorunda kaldı. Fiyatlar 
1966'nın düzeyine indirildi ve iki yıl donduruldu. Aynı 
gün Szczecin'de İşçi temsilcilerinin bölge konferansı 
yapıldı. Bu konferansta bağımsız sendika kurulması 
karan alındı. Hükümetin geri adım atmasına rağmen 
grevler ve protestolar bitmedi, işçi komiteleri işçi 
mücadelelerinin bir kazancı olarak faaliyetlerine devam 
ettiler ve birçok şehirde siyasal etkinliklerini 
sürdürdüler 1970’dekl İşçi eylemlerinin en önemli 
özelliği fabrika işgallerine dayanmalarıydı. Bunlar 
işçilerin bağımsız inisiyatiflerinin sonucu şekillenmişti. 
İşçiler partiyi de doğrudan biçimde karşılarına aldılar 
PBİP işçiler arasındaki desteğini giderek kaybetti. 
Fabrikaların yanısıra parti binalan da işgal edildi. 
İşçilerin gözünde bürokratik iktidar artık PBİP ile 
özdeşti. Bu iktidara karşı uzlaşmaz tutum içinde olan 
işçiler, parti üyeliğinden de istifa etmeye başladılar 
1970-1971 yıllarında binlerce işçi partiyi terketti.
1970-1974 arasında 60 bin işçi partiden ayrıldı.

Ulusal Birlik Cephesi’nin kurulması Polonya’daki siyasal sistemin çerçevesini de çizmiş oluyordu. 
Cephe içinde anlaşma komisyonlan oluşturulmuştu. Bu komisyonlarda PBİP’nin onayı olmadan hiçbir karar 
kabul edilmiyordu. Cephe içindeki partiler PBİP’nin destekleyicileri durumundaydılar. Parlamento 
Polonya’daki siyasal sistemin çerçevesini de çizmiş oluyordu. Cephe içinde anlaşma 
komisyonlan oluşturulmuştu. Bu komisyonlarda PBİP’nin onayı olmadan hiçbir karar kabul 
edilmiyordu. Cephe içindeki partiler PBİP’nin destekleyicileri durumundaydılar. Parlamento 
seçimlerinde ise partiler bağımsız bir şekilde seçim propagandası yapamıyorlardı. Anlaşma 
komisyonlannm tespit ettiği adaylardan oluşan birleşik bir liste ile seçimlere giriliyordu. Bu 
biçimde şekillenen siyasal rejimin işleyişi, şöyle ifade ediliyordu: “Partiler sisteminin dayandığı 
ilkelere göre 1) PBİP işçi sınıftnm tek siyasal temsilcisidir; 2) PBİP köylülerin, aydmlann ve 
bütün emekçilerin siyasal temsilcisidir; 3) Sosyalist inşanın programı bütün partiler tarafından 
kabul edilir; 4) PBİP’in öncü rolü ittifak hahnde olan bütün partiler tarafından benimsenir.
Bu ilkeler partiler arasındaki rekabeti de ortadan kaldınr.”

Polonya’daki siyasal gelişmeler diğer Doğu Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Sovyetler Birliği’nin 
dış politikalanna göre belirleniyordu. 1948 sonrasında Soğuk Savaş döneminin başlaması ile 
artık sorun, Batı dünyasına karşı SSCB’nin egemenliği altında bir blok oluşturmaktı. II. Dünya 
Savaşı sonrası Gomulka, parlamenter sisteme dayalı bir ulusal sosyalizm anlayışını geliştirmişti. 
Halk demokrasisi böyle bir sistem olarak ifade ediliyordu. Ancak Soğuk Savaş’la birlikte artık 
herşey değişiyordu. Artık hedef Doğu Avrupa’da sosyalizmi inşa etmekti ve halk demokrasisi 
bunun aracı olacaktı. Gomulka ise Polonya’ya özgü yolu savunanalardan biriydi. Haziran 
1948’den itibaren Gomulka yanhianna karşı kampanya başlatıldı. 1948 sonunda PBİP M erkez  
Komitesi’nin kabul ettiği bir kararda Gomulka’nm anti-Leninist görüşlere sahip olduğu 
belirtiliyor ve Polonya halkının geleceğinin tehhkede olduğu vurgulanıyordu.

Aslında çatışmanın kaynağını, Gomulka’nm Kominform  tarafından Doğu Avrupa’da başlatılan
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GOMULKA, WLADISLA W  
(1 9 0 S -1 9 8 2 )

6 Şubat 1905'de Krosno yakınlarındaki Bialobrzegi’de 
doğan Wladlslaw Gomulka’nın babası ABD'de uzun yıl
lar maden İşçiliği yapmış bir sosyalistti. Gomulka, par
lak bir öğrenci olmasına rağmen ekonomik güçlükler 
nedeniyle çilingirlik yapmaya başlayarak öğrenimini ya
nda bıraktı. 16 yaşındayken Polonya Sosyalist Partlsl'- 
nin gençlik örgütü Sila'ya üye oldu. Rosa Luxemburg 
ve arkadaşları partiden aynidıklan için ılımlıların yöneti
mindeki parti çizgisine karşı Gomulka'nın itirazlan gide
rek arttığından ve sonunda yöneticileri “ işçi sınıfına 
ihanetle" suçladığından 1921'de partiden atıldı.

Daha sonra Kimya İşçileri Sendlkası'nda çalışmaya 
başlayan Gomulka, 1926’da yasadışı Polonya Komünist 
Partisi'ne üye oldu. Aynı yıl Samopomoc Cholopska 
adlı derginin 1 Mayıs ekini dağıtırken tutuklandı ve bir
kaç ay hapisanede kaldı. 1930’da Kimya İşçileri Sendl- 
ücas/'nın sekreterliğine getirildi. 1932’de Lodz’daki bir 
grev sırasında polisle işçiler arasında çıkan bir çatışma
da bacağından yaralı olarak yakalanıp 4 yıl hapse mah
kum edildiyse de sağlık nedenleriyle 1934’de serbest 
bırakıldı. Tutukluluk sonrası Moskova’ya giderek Lenin 
Akademisi’nde 2 yıl süreyle eğitim gördüğünden, dö
nüşte yeniden tutuklandı ve 7 yıla mahkum oldu.

Polonya’nın Almanlar tarafından işgali sonrası ortaya 
çıkan kargaşalıktan yararlanarak hapisaneden kaçarak 
direnişe katıldı. 1942’de Polonya İşçi Partisl’nin Varşo
va il sekreterliğine, Kasım 1943’de de parti genel sekre
terliğine getirildi. Kurtuluş sonrası oluşan Geçici Ulusal 
Birlik Hükümeti’nde ve 1947’de ilan edilen Polonya Halk 
Cumhuriyeti’nde başbakan yardımcılığı görevini üstlen
di. 1948’de Polonya İşçi Partisi ile Polonya Sosyalist 
Partisl'nin birleştirilmesi çalışmaları sırasında Sovyetler 
Birliği’yle bağiann korunması ama Polonya işçi hareke
tinin bağımsız çizgisinin sürdürülmesi gerektiğini sa
vunması nedeniyle Staiin tarafından aşın milliyetçi ve 
“Titocu" eğilimler taşımakla suçlandığından parti sek
reterliğinden uzaklaştınidı. Ocak 1949’da hükümetten, 
Kasım’da da Polonya Birleşik İşçi Partlsi'nöen çıkartılan 
Gomulka, Temmuz 1951’de tutuklandı ve Nisan 195S’e 
kadar hapisanede kaldı.

Ocak 1968'de ünlü şair Adam Mickiewicz’in Atalar 
adlı oyunu yasaklanınca Varşova’da başlayan işçi ayak
lanması diğer kentlere de sıçradı. Zor kullanılarak bastı- 
nlan ayaklanma sonrası geniş tutuklamalara girişen Go
mulka aynı yıl Çekoslovakya’ya karşı girişilen askerî 
müdahaleyi destekledi. Aralık 1970’de Gdansk tersane 
işçilerinin ayaklanmasının başka fabrikalardan İşçilerin 
de katılımıyla güçlenmesi ve bir kürlü bastınlamayışı 
sonunda Gomulka kısmi felç geçirdi ve görme yeteneği
ni yan yanya yitirdi. “Sağlık nedenleriyle” parti sekre
terliğinden alınan Gomulka, 1 Eylül 1982’de Varşova’da 
ölene dek aktif politikanın dışında kaldı.

kolektifleştirme önlemlerini Polonya’da uygulamak için adımlar atmaması oluşturuyordu. Eylül 
1948’de Gomulka Poîitbüro’dan çıkarıldı ve Kasım 1949’da ise partiden ihraç edildi. 1950 
sonlannda kitlesel tutuklamalar başladı. Ağustos 1951’de Gomulka yandaşlarına karşı casusluk 
ve ihanet suçlamaları ile davalar açıldı. Açılan bu davalar Polonya’daki “Titoculann ve 
milliyetçilerin temizlenmesi” adı altında sürdürülüyordu. 1951 mahkemeleri Polonya’da hem 
siyasal tasfiyelerin gerçekleşmesini sağladı, hem de toplumun bütün kesimleri üzerinde 
baskıların oluşturulmasına uygun ortam hazırladı.

Ekonomik Gelişme Modeli

Polonya’da üretim araçlan üzerindeki devlet mülkiyetinin ve tanmda kolektifleştirmenin 
sağlanmasıyla “sosyalizmin kuruluşu”na geçildiği açıklandı. “Sosyalizmin kuruluşu” aşamasında 
sorun artık üretimin hızlı bir biçimde artıniması ve sanayileşme sürecinin buna uygun 
biçimde gerçekleştirilmesiydi. Bunun örneğini ise 1929 sonrası SSCB’deki kalkınma projeleri 
oluşturuyordu. Polonya’daki hızlı sanayileşme süreci bu modelin gereği olarak iki faktör 
tarafından belirlendi: 1) Ağır sanayiye öncehk vermek ve tüketim mallan sektörüne olan 
yatınmlan kısmak; 2) Ülke ekonomisinin ağırlığını oluşturan tanm sektöründeki köylüleri zor 
yoluyla kolektifleştirmeye yöneltmek ve ağır sanayi için gerekli kaynak birikimini tanm 
sektöründen sağlamak.

Ağır sanayiye yönelik kalkınma projesi 1950’li yıllarda ekonomik büyümenin gerçekleşmesini 
sağladı. Ulusal gelir 1950-70 arasında 3.7 kat arttı. 1950-78 arasında elektrik üretimi 30, çelik 
üretimi 18, kömür üretimi 4, çimento üretimi 20, gübre üretimi 35, şeker üretimi 4, et 
üretimi 4  ve otomobil üretimi 300 kat arttı. Üretimdeki bu büyüme dengesizdi. Bu 
dengesizUk kendisini üretim mallan ve tüketim mallan sektöründe gösteriyordu. Toplam 
üretim 1950 için 100 kabul edildiğinde, 1955’de 212’ye, 1960’da 338 ’e, 1965’de 508’e ve 
1970’te 759’a yükselmişti. Üretim maflan sektöründeki üretim 1955’te 250’ye, 1960’da 385’e, 
1965’de 6 1 4 ’e ve 1970’te 958 ’e çıkmıştı. Buna karşılık tüketim mallan sektöründeki üretim 
1955’de 192’ye, 1960’da 291’e, 1965’de 399’a ve 1970’te 549’a ulaşmışa. Sektör I ve sektör 
ITnin toplam üretim içindeki paylan 1950’de aynı düzeydeydi. Sektör Tin payı yüzde 52.6 ve 
sektör ll’ninki ise yüzde 47.4 idi. Fakat bu oranlar arasmdaki denge ağır sanayiye öncelik 
verilmesiyle bozuldu. 1970’e gelindiğinde sektör Tin payı yüzde 66.3 iken, sektör Il’ninki 
yüzde 35.7’ye geriledi. Bunun sonucu üretim mallan sektöründeki artış 7.6 ve tüketim mallan 
sektöründeki artış 5.5 misli oldu. Ekonomideki bu büyüme Polonya topiumunun yapısını 
dönüşüme uğrattı. 1946’da şehir nüfusu 7 milyon 517 bin iken, bu nüfus 1974’de 18 milyon 
213 bine çıktı. Kırsal nüfus ise 16 milyon 109 binden, 15 milyon 423 bine düştü. 1946’da 
toplam nüfusun yüzde 68 .2 ’sini oluşturan tanm kesimi, 1974’te yüzde 45.9’a indi. Şehir 
nüfusunun oranı ise yüzde 31.8’den yüzde 54.1 düzeyine ulaştı. Bu gelişmelerin yamsıra 
sanayide çalışanlann sayısı 1950’de 2 milyon 107 bin iken, 1975’te 5 milyon 94 bine ulaştı. 
Tanm  sektörü dışında çahşanlar 1950’de bütün çalışanlann yüzde 47’sini oluştururken, bu 
oran 1975’te yüzde 70’e çıktı. Tanm  sektöründe çalışanlann oranı ise yüzde 53’den yüzde 
3 1 ’e indi.

İşçi Haklanna Saldınlar

Ağır sanayiye öncelik veren ekonomik gelişme, işçilerin üretim sürecinde çeşith direnişlerini 
de gündeme getirdi. 1928-38 arasında ülkenin kilit sektörlerinde üretim faaliyeti gösteren 
işletmeler Taylorist yöntemlere uygulamaya çalışmışlardı. Bu tür girişimler Polonyalı işçilerin 
kitlesel direnişleriyle karşılaştı. Bu direnişler, Polonya’da Taylorizme yaşam hakkı tanımadı. Bu 
kez “sosyalizmi inşa etme”yi hedefleyenler tarafından Taylorizm üretim sürecine sokulmaya 
çalışılıyordu. İşçiler bu girişimlere karşı mücadele ettiler. İşçilerin bu direnişlerini ortadan 
kaldırabilmek amacıyla. Mayıs 1950’de “sosyalist iş disiplini” adı altında çıkanlan yasaya göre, 
işe gelmeyenler cezalandınlacaktı. Bu yasa başanya ulaşamayınca 1 Nisan 1952’de yeni bir 
yasa kabul edildi. Buna göre, işe yirmi dakika geç gelen işçinin ücretinin yüzde 20’si 
kesilecekti. Bu yaptınmlan kabul etmeyenler ise altı ay hapis cezasına çarptınlacaklardı. Aynca 
işçiler arasmdaki kolektif davranışı ortadan kaldırmak amacıyla “sosyalist yanşmalar” 
düzenleniyor, planda öngörülen üretim hedefini aşan işçilere “emek kahramanlığı madalyası” 
veriliyordu. “Sosyalist yanşma” olarak ifade edilen emek seferberliğine katılan işçi sayısı 
1948’de bir milyondu. Bu seferberlik, 1950’ye gelindiğinde bütün işçilerin yüzde 70’ini 
kapsayan bir duruma geldi. Plan hedefini aşan işçiler daha yüksek ücret kategorisine ahndılar 
ve primlerle ödüllendirildiler. İşçi sağlığı konusunda yeni teoriler geliştirildi. Bu konuda 
1951’de M acar Bilimler Akadem isi’nin  görüşleri benimsendi. Araştırma sonuçlanna göre fazla 
üreten işçi az üreten işçiden daha sağlıklı idi. Fazla üreten işçinin az üreten işçiden daha az 
yorulduğu belirtiliyor, işçilerin sağlıkh olabilmeleri için çok üretmelerinin gerekli olduğu 
savunuluyordu. Bunlann aksini iddia edenlerin ise Amerikan ajanı olduğu söyleniyordu. 
Geliştirilen bütün teoriler üretimin artmimasına hizmet ediyordu ve bunlara göre işçi insan 
değil makine idi.

1956: Toplumsal Patlamalann Başlangıcı

PBİP Polonya halkı içindeki desteğini kaybetmeye başladı. Halkın en temel ihtiyaç maddeleri 
karşılanamıyor, yüksek düzeydeki enflasyon nedeni ile gerçek ücretler sürekli olarak
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düşüyordu. Bu arada SBKP 20. Kongresi’nin etkileriyle de PBİP içindeki tartışmalar yoğunlaştı. 
Parti yayın organlannda ve çeşitli gazetelerde, partinin yüksek mevkilerinde bulunan 
görevlilere karşı eleştiri kampanyalan açıldı. Stalin döneminin Polonya’da ortaya ç kardığı 
sonuçlar tartışılıyordu. PBİP içindeki bu tartışmalar kısa sürede toplumun bütün alanlanna 
yayıldı. Her yerde tasfiye edilen muhaliflerin rehabilitasyonu talep ediliyor, genel af çıkaniması 
ve basın özgürlüğü isteniyordu. Uygulanan ekonomik politikalann değiştirilmesi ve çalışanlann 
ekonomik ve siyasal yaşama aktif biçimde katılmalannı sağlayacak kurumlann oluşturulması 
için mücadele ediliyordu. PBİP süren bu tartışmalar üzerindeki kontrolünü tamamen kaybetti. 
Parti ve devlet görevlileri aşağıdan gelen baskılara boyun eğmeye başladılar.

Nisan 1956’da siyasal yaşamın demokratikleşmesinin sağlanacağına ve ekonomik reformlann 
yapılacağına dair sözler verildi. PBİP kamuoyunda süren tartışmalarda gündeme gelen taleplere 
sahip çıkmaya çalışıyordu. Mayıs 1956’da af çıkanidı ve 35 bin tutuklu serbest bırakıldı. 
Bunlann 5847’si siyasal tutuklu değildi. Siyasal tutuklulann hiçbirisi rehabilite edilmedi. 
Polonya’daki gelişmeler SBKP’yi huzursuz ediyordu. Yukandan aşağıya reformlann başlatıcısı 
olan Hruşçov, Polonya’daki gelişmelerin tedirgin edici olduğunu vurguluyordu. 1 Mayıs 
1956’da Hruşçov, Polonya’da “Batı’daki özgürlükler”in istendiğini söylüyor ve bu girişimlere 
karşı mücadele çağnsı yapıyordu. Hruşçov’un istediği SSCB’de olduğu gibi reformlann partinin 
denetimi ainnda sürdürûlmesiydi. Hruşçov’un eleştirisi Polonya’ya bir Sovyet müdahalesinin 
olabileceği izlenimini veriyordu. Aynı günlerde Poznan’da ZISPO lokom otif işletmelerindeki 
işçiler, üretim normlannm artınimasma karşı direnişe geçtiler. Üretim norm lan geri 
alınmayınca 27 Haziran 1956’da işçiler topluca iş bırakalar. 28 Haziran’da binlerce işçi 
taleplerinin kabul edilmesi için yürüyüş düzenledi. Poznan’daki diğer işletmelerin işçileri de 
dayanışma amacıyla bu yürüyüşe katıldılar. Devlet polisinin binası önünde açılan ateş sonucu 
bir çocuk öldürüldü. İşçilerin yürüyüşü bu olaydan sonra bölgesel isyana dönüştü. İşçiler 
silah depolannı işgal ettiler. Askerler işçiler üzerine ateş açmayı reddettiler. İşçi ayaklanması 
ordunun özel timleri tarafından kanh biçimde bastınidı. Sonuç 53 ölü ve 323 yaralı idi. 
Poznan kadiamı PBİP üzerinde bölünmeye varabilecek düzeyde etki yapa. Parti önderliğinin 
ilk açıklaması, katUamın yabancı ajanlar ve düşmanlar tarafından gerçekleştirildiği yönündeydi.
18 Temmuz’da toplanan M erkez Komitesi 7. Plenumu’nun gündeminde Poznan olaylan vardı. 
Kabul edilen kararda, emperyalist ajanlann Polonya’daki huzursuzluklardan yararlandıktan, 
devlet ve parti kurumlannm zayıflıklanndan yararlanarak işçileri rejime karşı laşkirtuklan yer 
alıyordu.

7, Plenum’un programında 1956-60 arasındaki Beş Yıllık Plan’da gerçek ücretlerin yüzde 30 
artinlması hedeflendi. Demokratikleşme sürecinde, çalışanlann fabrika yönetimine
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Askerî yönetimin iş başına gelmesiyle birlikte 
Solidarnosc üzerindeki baskılar had safhaya vardı. 
Solidarnosc bu baskılar karşısında önemli ölçüde 
etkisizleşmiş görüntüsü veriyordu. Hemen herkes 
"Solidarnosc’un 10 milyon işçisi nerede”  sorusunu 
soruyordu. Resmi iktidar, Solidarnosc’un yok 
olduğunun propagandasını yapıyordu. Bu iddialara 
rağmen Solidarnosc yaşıyor ve mücadele ediyordu. 
Gizlilik koşullarında örgütlenen sendika üretim 
birimlerinde sağlam bir ilişkiler ağına sahipti. Bu 
ilişkiler, illegal olan Geçici Koordinasyon Komisyonu 
aracılığıyla sağlanmıştı. Gizlilik koşullan Solidarnosc’un 
yalıtılmasını sağlamamış, askeri yönetimin sendikayı 
ortadan kaldırma girişimi başarıya ulaşmamıştı. Askeri 
yönetim bunun üzerine daha sert önlemlere başvurdu. 
Bunun için ilk adım, Solidarnosc’un önderieri olan 
Andrzej Gwiazda, Marian Jurczyk, Karol Modzelewski, 
Andrzej Rozplochowski, Jan Rulewski, Grzegonz Palka 
ve Seweryn Jaworski'nin sıkıyönetim ilanından hemen 
sonra tutuklanmalarıyla atıldı. Anna Walentynowicz 
Varşova'daki bir hapisahnenin psikiyatri bölümüne 
gönderildi. Polny şehrinde Solidarnosc’un II. başkanı 
sıkıyönetim altında sendikal faaliyet göstermekten 
ötürü 4 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı.
Koordinasyon Komitesi üyesi Wlatyslaw Frasyniuk 
zincire bağlanarak hücreye atıldı. 23190 kişi çalışma 
kamplarına gönderildi. Solidarnosc önderliğine karşı 
girişilen bu baskılar destekçilerini sindirmeyi 
hedefliyordu. Ancak sendikanın çağrısıyla grevler, 
protestolar ve yürüyüşler düzenlendi ve dayanışma 
kampanyalan açıldı. 1981-1983 arası tutuklanan 
Solidarnosc önderierine çeşitli hapis cezalan 
verilmesine rağmen, işçiler general Jaruzelski'yi 
odağına alan bir protesto kampanyası başlattılar. 1 
mayıs 1983 gösterilerine üstte görülen pankartlarla 
katılan işçiler generalin göğsünde taşıdığı madalyalan 
tutuklattığı işçi önderieri sayesinde elde ettiğini ortaya 
koyarak baskı rejiminde bile suskun kalmayacaklarını 
gösterdiler. Waltemar Swierzy’nin hazırladığı diğer afiş 
ise 1789 Fransız Devrimi'nin "eşitlik, özgüriük ve 
kardeşlik" sloganlarının yanına "dayanışma”  sloganını 
da eklenerek tarihi bir süreklilik kurma çabası güdüyor.
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II. Dünya Savaşı sonrası Polonya’da egemen olan 
rejim ile Katolik Kilisesi arasındaki mevcut uzlaşma, 

1944-1948 arasında Halk Demokrasisi politikalarıyla 
desteklendi. 1950’de PBİP İle kilise arasında 
imzalanan anlaşmayla PBİP, dinsel özgürlüğü 
benimsiyor ve resmi okullarda din derslerinin 

okutulmasından yana oluyordu. Ancak Soğuk Savaş 
döneminin başlamasıyla PBİP ve kilise arasındaki 
mutabakat da bozuldu. Kilise üzerindeki baskılar 

artırıldı ve kilisenin mülkü kısmen devletleştlrildi. 1956 
sonunda ayaklanan halkı yatıştırma rafışmalan 

kilisenin devlet tarafından ödüllendirilmesine yol açtı. 
Kilise üzerindeki baskılar kaldırıldı ve memurlarının 

seçiminde inisiyatif tekrar kiliseye b,ıanııdı. Polonya 
halkının mücadelesinin yükseldiği dönemlerde kilise 

sürekli olarak şu ya da bu biçimde mevcut İktidarın 
uygulamalanna destek veriyor, hükümet ise, buna 

karşılık kilisenin gücünü artıracak olanaklar sunuyordu. 
1970’lerin sonunda Katolik Kilisesi’nin mal varlığı II.

Dünya Savaşı sonrası düzeyin^ "'"şmıştı. Savaş 
öncesine kıyasla kilise sayısı üç katına çıktı; rahip 

sayısı 20 bine, rahibe ve keşiş sayısı ise -savaş 
öncesine göre üç kat artarak- 30 bine ulaştı. 

Hükümetin resmi politikalarıyla da desteklenen kilise 
ideolojik bir boşluğu dolduran bir güç durumuna 

geliyordu. 1956, 1968 ve 1970’deki ayaklanmalarda 
da etkili olamadılar. Böylece, Polonya’da toplumsal 

sistemin yarattığı bunalım, kilisenin bir alternatif olarak 
ön plana geçişinin olanaklarını yarattı. Bu durum, 
1970’lerin sonuna gelindiğinde kendini açıkça belli 

ediyordu. İlk işçi ayaklanmasının patlak verdiği 
1956’da ise kilise bir alternatif olarak ortaya 

çıkamamış, bu ayaklanma sırasında serbest bırakılan 
Kardinal ulusal kahraman ilan edilmemişti. O tarihte 

halk kitlelerinin umudu “ ulusal sosyalist" Gomulka idi. 
Ayaklanmanın başını çeken ve büyük destek gören 
Po Prostu dergisi Katolik kilisesinin değil, devrimci 
l\^arksizmin propagandas,m yapıyordu. Gomulka’nın 

iflası ve devrimci Marks'M eğilimlerin tasfiyesi kilisenin 
etkili olabilmesinin zeminini i,ışa etti. Giderek gelişen 

bu etki, 1970’lerin sonunda egemen hale geldi. Bütün 
bunlara rağmen Polonya'lı işçiler arasında yapılan bir 

araştırma şöyle bir sonuç çıkarıyordu: "Dini inançla 
kilise hiyerarşisine bağlanmak birbirlerinden tamamen 

farklıdır. Bir PolonyalI işçiye inançlı bir Katolik olup 
olmadığı sorulduğunda alınacak yanıt her zaman ‘evet, 
eibette' ise de, sık sık kiliseye gidip gitmediği sorulduğunda 
verilecek karşılık bambaşkadır." Bir başka araştırmada 
ise şu sonuç görülüyordu: "Polonya’daki durum insanların 
kiliseye bağlı olduğu izlenimini veriyorsa da, bu hiçbir 

şekilde inanca dayalı bir eylemin sonucu değildir. 
Bütün öteki yollar kapatıldığı içiıi, egemen rejimin 
politikalarına muhalif olan insanlar bunu legal bir 
şekilde ancak bu yolla ifade edebilmektedirler."

katılabilmeleri, mahalli organların etkilerinin artıniması, demokratik haklann genişletilmesi ve 
tabandan gelen eleştirilerin dikkate alınması için adımlar atılacaktı. Bu hedefler istenilen ilgiyi 
görmedi. Çünkü programda öngörülen önlemler hiçbir şekilde Polonya’da II. Dünya Savaşı 
sonrası oluşmuş olan siyasal yapının değiştirilmesine yönelik değildi.

Bu arada işçilerin toplumsal muhalefetin başını çekmeye başlamalan parti içindeki 
kutuplaşmayı da hızlandırdı. Ochab önderliğindeki eğilim, demokratikleşmeden yana tavır 
alıyordu. Natolin eğilimi ise anti-Sovyetik gelişmelere dikkati çekerek, demokratikleşmeye sıcak 
bakmıyordu. Bu eğihm geçmişin değerlendirilmesine karşı çıkıyor ve rejimi eleştiren aydınlar 
hareketine karşı işçilerin kullanılmasını amaçlıyordu. Parti önderliği içindeki bu iki grubun 
çatışması partinin bütün örgütlerine yayıldı.

İki grubun çatışması sürerken geliştirilen ekonomik modele göre işletme düzeyinde özyönetim 
öngörülüyordu. Hükümet ve parti önderliği ekonomi uzmanlannm bu projesini benimsedi. 
Aslında bu projeden önce işçi özyönetim talebi ve işçi konseylerinin kurulması girişimleri 
üretim birimleri düzeyinde yaygınlaşmıştı. 30 Eylül 1956’da Varşova’daki Fiat Polski otomobil 
fabrikasında ve W FU motor fabrikasında özyönetim girişimi başlatıldı ve bununla ilgili bir 
program da yayınlandı. İşçi konseylerinin etkinlik kurduğu işletmelerin sayısı hızla arttı. İşçi 
konseylerine dayalı yönetim düşüncesi sadece fabrikalarla smırh kalmadı, aynı şekilde devlet 
dairelerinde de böyle bir yönetim hedeflendi. Ekim 1956’da Polonya’nın büyük fabrikalannm 
çoğunda işçi konseyleri faaliyete geçmişti. Buralarda işçi konseyleri yöneticilerin görevine son 
veriyorlar ve fabrikanın yönetimini üsdeniyorlardı. Bazı fabrikalar ise işçiler tarafından işgal 
ediliyor ve üretimin sürdürülmesi ve kontrolü resmi organlardan bağımsız biçimde 
gerçekleştiriliyordu.

Gomulka’nın Dönüşü

Polonya’nın geleceği ile ilgili önlemlerin tartışılması amacıyla PBİP M erkez  Komitesi’nin 19-20 
Ekim’de 8. Plenumu yapıldı. Daha önce “milliyetçi” ve “sağ sapma” olmakla suçlanan ve 
yargılanarak hapse atılan Gomulka, ulusal kahraman durumuna gelmişti. PBİP de Gomulka’yı 
yeniden partiye almak ve halkın partiye karşı tepkilerini eritmek istiyordu. Gomulka’nın 
yemden partiye ve M erkez Komitesi’n e  alınması SBKP’yi tedirgin etti. 8. Plenum’un başladığı
19 Ekim’de Hruşçov başkanlığında bir SoS^et heyeti aniden Varşova’ya geldi. Hruşçov, 
Gomulka’nın Politbüro’ya  seçflmesine engel olmak istiyordu. Hruşçov’un ani ziyareti Polonya 
halkı arasında anti-Sovyetik protestolann yaygınlaşmasına uygun bir zemin hazırladı.
Hruşçov’un tehdideri PBİP önderliğinin geri adım atmasını sağlayamadı. Aksine parti önderliği 
Kızılordu’nun  müdahalesine karşı halkı ve orduyu silahlanmaya çağırdı.

Parti’nin 8. Plenumu’nda zafer Gomulka’ya ait oldu. Önderliği eline alan Gomulka temizliklere 
başladı. Bakanlar değiştirildi ve özellikle orduda önemU ölçüde tasfiyeler gerçekleştirildi. Daha 
önce tasfiye edilmiş olan muhaliflerin rehabilite edilme süreci hızlandınidı. Poznan işçi 
ayaklanmasına katılan tutuklu işçiler serbest bırakıldı. Kilise mensuplanyla ilişkiler 
normalleştirildi. Köylülerin zor yoluyla kolektifleştirilmeleri için alınan önlemler geri çekildi.
İşçi konseyleri resmî olarak kabul edildi. Gomulka, PBİP’nin birlik içinde davranabilmesinin 
olanaklanm yarattı. Tabandan gelen hareketleri ve direnişleri PBİP’nin kontrolü altına alma 
yolunu seçti. 1957’ye girildiğinde işçi konseyleri hareketi önemli ölçüde güçlenmişti. Gomulka 
ise işçi konseylerini geleneksel sosyal demokrat anlayışa uygun biçimde, sadece fabrika 
yönetimine katılan organlar olarak görüyordu. İşçi konseyleri 1957’de kendi araiannda bir 
koordinasyon sağladılar ve bir ulusal kongre yapmayı amaçladılar. Gomulka yönetimi işçi 
konseylerinin bu kongre ile birlikte tehlikeli bir noktaya geleceklerini anladı ve yapılacak 
kongre “anarşist ütopyacıhk”la suçlanarak yasaklandı.

Gomulka döneminde halk kitlelerinin beklentileri gerçekleşmedi. PBİP’niri geleneksel ekonomik 
politikalan sürdürüldü ve ağır sanayiye öncelik veren ekonomik kalkınma modeli devam etti.
1956-57’de doğmuş olan özyönetim organlan üretimin artmimasına yardımcı olan örgütlere 
dönüştürüldü. Ekonomik bunalım derinleştikçe demokratikleşme süreci de kesintiye uğratıldı. 
Dolayısıyla toplumsal mücadelelerin sonucu kazanılmış birçok hak kaybedildi. Gomulka 
yönetimi, SSCB’nin desteği olmadan uzun süre işbaşında kalamayacağımın bilincindeydi. 
1960’larda halkın Gomulka’ya verdiği destek azaldı.

Gierek Dönemi

Gomulka hükümeti, ortaya çıkan muhalefetlere karşı saldırmakla kalmıyor, halkın satın alma 
gücünü düşüren önlemlere de başvuruyordu. 12 Aralık 1970’de gıda maddelerinin fiyatlan 
yüzde 30  oranında artınidı. Bu fiyat artışlannı protesto için Gdansk’da Lenin tersanesinde 3 
bin işçi 13 Arahk’da toplantı yapü. Sendikalar fiyat artışlannı protesto etmeyi reddedince 
işçiler greve başladılar. Grevleri bastırmada başansız olan Gomulka PBİP M erkez Komitesi 
tarafından görevinden alındı ve yerine Gierek getirildi. Bu değişiklik grevleri ve fabrika 
işgallerini sona erdiremedi. Eylemler genişleyerek sürdü. İşçilerin temsilcileri ile görüşmeler 
yapan Gierek fiyat artışlannı dondurma vaadi vererek grevlerin ve işgallerin sona erdirilmesini 
sağladı.
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Gierek hükümetinden beklenen verdiği demeçlere uygun olarak davranmasıydı. Halkın satın 
alma gücünün yükseltilmesi amaçlanıyordu. Tüketim mallan sektörüne yapılan yatınmlara 
öncelik verilecekti. 1970’lerin ilk yansına kadar bu hedefler doğrultusunda önlemler alındı. 
Büyük oranh ekonomik büyüme sağlandı. Gerçek ücretler geçmiş döneme göre arttı. Fakat 
70’li yıllann ikinci yansında toplumsal üretimde düşüş başladı ve gerçek ücretler hızla azalma 
eğilimi gösterdi. Gierek’in ekonomik politikası Batı’dan alman kredilerle sürdürülüyordu. Bu 
kredilerle yatınm mallan ithal ediliyor ve bunlar Polonya’da yeni bir sanayileşme sürecinin 
başlaniması için kullanılıyordu. O güne kadar egemen olan ekstansif büyümeden, entansif 
büyümeye geçiş için hazırlıklar yapılıyordu. Gierek hükümeti, 70 ’li yıllann ikinci yansında 
sanayi mallan ihraç ederek Batı’dan alınan kredilerin faizlerini ödemeyi umuyordu. Ancak 
Polonya sanayisi modem üretim tekniklerinin kullanımı için uygun değildi. Batı’dan ithal 
edilen yatınm mallan, önceden planlanmayan mallann da ithalini zomniu hale getiriyordu.

Batı’daki çalışma koşullannm aktanlması ise mümkün değildi. Polonyalı işçiler önceden 
belirlenen üretim normlanna karşı mücadele ediyorlardı. Ekonominin modemleşmesi amacıyla 
ağır sanayi yeniden ön plana çıkanidı. Önemli yatınmlar büyük sanayi projelerine yapıldı. 
Böylece Gierek iktidan geleneksel sanayileşme modelini devam ettirdi.

1960-70 arasında tanm ürünlerinin, gıda maddelerinin, tekstil sektörünün, bakınn ve enerji 
kaynaklannın ihracattaki payı yüzde 54.3’ten yüzde 40.4’e düştü. 1971-75 arasında ise yüzde 
40.4’ten yüzde 43.1’e yükseldi. Aynı dönemde kimya ve elektrik sanayinin payı hiç 
değişmeden kaldı. İhracatın yönelimi radikal biçimde değişti. 1970’de ihracatın yüzde 70’i 
COMECON ülkelerine yapılırken, bu oran 1975’de yüzde 50’ye kadar geriledi. 1972/73’de 
tanm mallannm ihracatı genişledi. Bunun sonucu iç pazarda bu mallann kıtlığı başgösterdi. 
Halkın tanm mallanna olan ihöyacmm karşılanmasının yolu bu mallann ihracatının 
azaltılmasıydı. Ancak Gierek hükümeti bu yola başvurmadan tanm ürünleri ithal etmeyi tercih 
etti. 1970-79 arasında tahıl üretiminin tanmdaki payı yüzde 13.2’den yüzde 7.6’ya indi.
1979’da 3 milyon ton et ithal edildi. 1972’ye kadar tanm ürünleri ithal ve ihracatında 
fazlalık elde eden Polonya, bu yıldan itibaren açık vermeye başladı. Bu açık, dış borcun 
sürekli biçimde artmasına neden oldu. On yıl içinde Polonya, Gierek hükümetinin bu 
ekonomik politikalannın sonucu dünyanın en borçlu ülkelerinden biri haline geldi. Ekonomik 
bunalımın bütün yükü çalışanlann üzerine yükleniyordu.

1976: İşçi Mücadelelerinde Yeni Bir Dönem

Hükümetin başvurduğu tasanuf önlemlerinin en serti 1975 sonunda gerçekleştirildi. Çok 
yüksek oranda fiyat artışlan kabul edildi. İşçiler bu fiyat am şlanna karşı greve çıktılar. 
Radom’da binlerce işçi yürüyüş yaparak, parti binasını işgal etti. İşçiler yine Enternasyonal 
marşını söylüyorlardı. Yürüyüş daha önceki yıllarda olduğu gibi ayaklanmaya dönüştü. İşçilerle 
polis birlikleri arasında barikat savaşı başladı. Bu çaüşmalarda 17 işçi öldürüldü. Ursus’da 
traktör fabrikasının yönetimi grevci işçileri tutuklatınca burada da ayaklanma başladı. İşçiler 
Varşova-Paris demiryolunu işgal ettiler. Polis birlikleri yeniden silahlı saldınya giriştiler. İşçi 
ayaklanmalanmn yaygınlaşması üzerine hükümet fiyat artışlannı geriye aldı. İşçi mücadeleleri 
geri çekilince iktidar saldınya geçti. Sadece Radom’da iki bin olmak üzere, binlerce işçi 
tutuklandı. Tutuklanan işçiler hızh mahkemelerde yargılanıp hapse atılıyorlardı.

KOR’un Kuruluşu

Polonya'dan tipik bir görüntü: Mağazalar önünde 
oluşan kuyruklar. Stalin 1930'da "Sovyetler Birliği’nde 
kitlelerin efektif talebindeki artış, üretimdeki artışı 
daima geçer ve onu ileri iter., iç pazarın büyümesi 
sanayinin büyümesini aşar ve sanayiyi kesintiz bir 
genişlemeye zorlar" demişti. 1950'lerin sonuna kadar 
resmî görüş olarak benimsenen bu ilke, sosyalist bir 
ekonomide talebin arzı daima aşması gerektiği 
şeklinde yorumlandı ve fiiliyatta, tüketim mallan için 
gereken normal stok maliyetinden tassarruf etmek 
amacıyla eksik tüketim malı üretimi pratiğine büründü. 
Dahası, bu dönemde tüketim mallan üretimi bir 
"tampon sektör" olarak görülmüş, hızlı sanayileşme 
koşullann, iktisadi planların uygulanmasında ortaya 
çıkan tıkanıklıklar ağır sanayi yatırımlarını etkilemeye 
başlar başlamaz, bu tıkanıklıklar tüketime tahsis edilen 
kaynaklann öncelikli alanlara kaydırılmasıyla telafi 
edilmiştir. 1950'lerin sonunda ekonomi artık "yeterli" 
miktarda tüketim malı üretebilecek olgunluğa ulaştıysa 
da, geçmişteki planlama pratiği içersinde tüketici 
tercihlerini ve talep yapısını yansıtabilecek faktörlerin 
kaale alınmaması bir alışkanlık haline gelmiş 
olduğundan, kuyruklar sorunu çözülemediği gibi, buna 
bir de satılamayan stoklar sorunu eklendi. Bu ise, 
geleneksel planlama pratiğine yönelik, öncülüğünü 
Oskar Lange ve Michal Kalecki gibi Polonya'lı 
iktisatçıların yaptıklan yoğun bir teorik eleştiri 
kampanyanın başlamasına yol açtı. Bu kampanyanın 
ilk ifadesi Polonya'daki iktisat Konseyi’nm 1957’de 
kabul ettiği ve sistematik bir reform modeli içeren 
1957 Tezleri idi. Bu tezler bu dönemde ancak kısmen 
uygulanabildiyse de, 1960’ların ortasında yalnızca 
Polonya’da değil diğer bütün Doğu Avrupa ülkeleri ve 
SSCB’de benimsenen reform paketlerinin neredeyse 
bütün ipuçlarını taşıyorlardı. Bütün bu reform 
paketlerinin ortak bazı özellikleri arasında şunlar 
sayılabilir: Merkezî planların aynntılılık derecesinin 
azalması, işletmelerin başan göstergesi olarak kâr ya 
da kâr haddi gibi unsurlann benimsenmesi, primlerin 
kâra bağlanması ve şahsi gelirler içinde tuttuktan 
yerin artması ve kârın daha yüksek bir oranının 
işletmelerin tasarrufuna bırakılması ve dolayısıyla 
kârlardan finanse edilen işletme yatırımlarının artması. 
1980’lerin başında yaşanacak çok daha köklü alt üsi 
oluşun öncüsü sayılabilecek reformlar, üretimin tüketim 
malları talebine yönelmesini öngörmekteydiyse de, 
"sosyalist" diye nitelenen bir ekonomi için oldukça 
vahim sayılabilecek bazı riskler de içeriyorlardı. 
Bunların arasında, kânn daha büyük bir oranının 
işletmelere bırakılmasının sonucu olarak, işletmeler 
arasında tekelleşmeye izin verecek boyutta farklılıkların 
ortaya çıkması ya da primlerin kâra bağlanmasına 
bağlı olarak da, geleneksel olarak kapitalizme özgü 
olduğu farzedilen tamahkârlık gibi psikolojik 
özelliklerin, insan doğasının gereği gibiymişçesine 
yorumlanmaya başlanması sayılabilir.

1976’daki işçi direnişlerini bastırabilmek için Gierek hükümetinin işçiler üzerindeki baskılan 
artırması, aydmlann olaylar karşısındaki duyarlılığını uyandırdı. Varşova’da Eylül 1976’da 
aydınlar bir, araya gelerek İşçileri Savunma Komitesi (KOR) adında bir örgüdenme oluşturdular. 
Öldürülen işçilerin ailelerine yardım toplanıyor ve toplumsal olaylar üzerine işçilere bilgiler 
veriliyordu. KOR kuruculannm daha önceki faaliyetlerinden doğdu. KOR’un önderlerinden 
Jacek Kuron, Karol Modzelewski ile birlikte 1964’de Polonya Birleşik İşçi Partisi’ne Açık Mektup 
adıyla sistemi eleştiren bir açıklama yaptı. 1968’de öğrenci direnişlerinin Gomulka hükümeti 
tarafından baskıyla sona erdirilmesi, KOR kumculan için bir dönüm noktasını oluşturdu. Bu 
saldınlardan sonra Kuron ve Modzelewski de tutuklandı ve 3.5 yıl hapis cezasına 
çarpnnldılar. Öğrenci önderlerinin 1968 olaylanndan çıkardıklan dersler şöyle idi: 1.
Öğrenciler ve aydınlarla sınırlı kalan bir hareketin başanya ulaşma şansı yoktur. Polonya’da 
dönüşümü gerçekleştirebilecek güç işçilerdedir; 2. Başanlı ve etkili bir eylem önceden hazırlık 
yapılarak gerçekleştirilebilir. Buna uygun bir örgütlenme oluştumimalıdır.

1968’de çıkanlan bu dersler 1970 ve 1976’daki olaylarla da doğmlandı. İşçilerin mücadelesini 
desteklemek ve bu mücadeleyle bütünleşmek amacıyla 23 Eylül 1976’da KOR’un kumluşu 
duyuruldu ve KOR’un yürüttüğü ilk faaliyet başanyla sonuçlandı. KOR’un işçilerle kurduğu 
ilişkilerin bir sonucu olarak 1977’de yayınlanan Robotnik (İşçi) adındaki gazete, bağımsız ve 
özgür bir sendika için önemli bir rol oynuyordu. 1979’da İşçi H aklan  Beyannam esi yayınlandı. 
Bu Beyanname büyük şehirlerin büyük fabrikalannın işçileri tarafından imzalandı ve bağımsız 
sendika için komiteler kumldu. KOR, örgütlenme faaliyetlerinde anti-bürokratik yapılar 
oluşturmayı amaçladı: Üreten-yöneten aynmmı aşan ve işçilerin üretim sürecine egemen 
olmasını sağlayacak özyönetim organlannm kumiması KOR’un ilk hedefleri arasındaydı,

1498



T
Resimde görülen türden kanlı çatışmaların yaşandığı 

Aralık 1970’deki olaylardan sonra Gomulka’nın yerine 
parti önderliğine getirilen Edward Gierek, 25 Ocak 

1971’de Polonya Komünist Partisi'nden bir grupla 
birlikte Szczecin limanındaki Adolf Warski tersanesine 
giderek burada grev yapmakta olan İşçilerle görüştü.

9 saat süren görüşmeler işçiler tarafından gizlice 
banda alınarak daha sonra ülke dışına çıkarılmış ve 

Fransa’da yayınlanmıştır. Grev komitesi tarafından 
kaleme alınmış olan talepler okunduktan sonra, söz 

alan Gierek toplantının ilk konuşmasında isriierin 
taleplerinin haklılığını kabul etti: “ Yoldaşlar, cevap 
vermeden önce, sizden biraz sabır ve anlayış rica 

ediyorum. Szczecin’de ve hatta tüm ülkecia aurumun 
dayanılmaz olduğunun farkındayım. Durum dayanılmaz 

bir hal almıştır. Niçin? (...) Her şeyden önce, 
bireylerin kabahatinden doğan sebepler var. Şunu 

söylemek gerekir ki, Gomulka yoldaş... eee, evet, çok 
uzun süre sınırsız güven beslediğimiz Gomulka 

yoldaş, doğru olmayan kararlar verdi ’'''rd is ine en 
ufak bir şey söylemek mümkün değildi. "Siz hiçbir 
şey bilmezsiniz; bir tek ben bilirim" derdi hep. Siz 

işçilere o zamanlar hükümet ile Parti’nin tam bir birlik 
halinde olduğu söylenirdi. Oysa gerçek böyle değildi. 
Bir muhalefet vardı. Ama hiçbir şey yapamadık. Elde 

ettiğimiz az bir şey de daha başında bürokrasi 
tarafından sabote edildi. (...) İşte size Silezya’daki 

madenci arkadaşlarımla konuştuğum gibi 
konuşuyorum. Diyorum ki: yardım edin bize! Bana 

yardım edin! İyi niyetimden kuşku duyamazsınız. Bana 
Parti’nin önderliği önerildiği zaman ilkin reddetmeyi 

düşündüm. Ne de olsa 58 yaşındayım. İki üç yıl 
içinde emekli olacağım. Fransa ile Belçika’dan 

emeklilik hakkım bile var, çünkü oralarda 18 yıl 
çalıştım. Boşverebilirdim, değil mi? Ben de sizin gibi 

bir işçiyim, t^aden yataklarında tam 18 yıl çalıştıml 
Yüksek mevkilerde akrabam yok. Yakınlarım 

madenlerde köle gibi çalışıyor, tıpkı benim gibi. Evet, 
dediğim gibi, reddetme eği.’Imim güçlüydü. Ama eğer 

öyle yapsaydım çok korkunç bir şey olacaktı. 
Yoldaşlar, bir kan denizi olacaktı! Şimdi diyeceksiniz 
ki: Kan denizi gene oldu, pek çok ölüm gene oldu.

Sovyetler Birliği’ne saldırmaktan (bu türden lafların 
dolaştığını biliyorum) vazgeçin. Çünkü bakın, Brejnev 
yoldaş bu krizin doruğunda Gomulka yoldaşa bizzat 

telefon etti, krizin baskıyla değil politik olarak 
çözülmesini istedi. (...) Taleplerinize gelince. Elimizden 

geleni yapacağız. Parti yenileştirilecek. Ama besin 
maddeleri fiyatlarını düşürme konusunda gerçekçi 

davranmalıyız. Söylüyorum, 12 Aralık öncesi fiyatlara 
dönmenin yolu yok! (Kaynaşma, salonda bağrışlar: 

"Var!", "Niye yok?’’) Yoldaşlar, doğruya doğru, bu 
mümkün değil. Fakat bütün seçilmiş organlar 

demokratik bir biçimde yeniden oluşturulacaklardır, 
buna evet! (Alkış) Öyle ki bu organlar partili, partisiz 

herkese açık olsun. Grev komitesi üyelerine bile. Niye 
olmasın! (Alkış, seslenmeler) (...) Yo! bizden 

demokrasi istemeyin... yani, hani derler ya, dost 
düşman farkı gözetmeden! Son madde polisle ilgili. 

Grev eylemi yüzünden tutuklanan varsa elbet derhal 
serbest bırakılmalıdır. Hırsızlar, yağmacılar ve 

dolandırıcılar hariç. Onlar cezalandırılır. Ama sadece 
onlar." Cevaben ilk sözü alan işçi temsilcisinin 

sözleri, Gierek’in yatıştırma çabalarının genel olarak 
nasıl karşılandığı hakkında bir ipucu verecek nitelikte: 
"Güzeli Güvenliğim garanti altında mı? Anlarsınız, İşçi 

olduğumdan iyi konuşmasını, sorunlan sunmasını 
bilmem... ama, Gierek yoldaş, buradaki cesetleri artık 
sayamaz olduk, çünkü sokakta kaçımızın toplandığını 

kestirmek güç. (Salonda bağırmalar) Sayı çok fazla 
değil, ama insanlar düşüyor, kurşunlar vınlıyordu. 

Kurşunlar... bu kurşunlar nasıl satın alınmıştı? 
Alınterimizle kazanılmış para ile. İşte buna dayanmak 

çok zor (...) Soruyorum: Bu milis ne işe yarar? 
Şerefli insanları dövmeye ve parazitleri himayeye mi?

(...) Yok, biz kundakçılarla talancıları korumuyoruz, 
çünkü yıkılan her şeyi kendi paramızla inşa edeceğiz. 

Bu kesin. Maliye biz çalışanlardan borç alıyor... 
sanırım bu milis yöntemleri değiştirilmek zorunda. 

Önderler de değiştirilmeli, o aristokrasi her şeyi çalıp 
götürecek! (Salonda coşkun alkış) Eğer idarecilerimizi 

gerçekten kendimiz seçeceksek, rahat koltuklara 
yapışmış herkesten kurtulmalıyız! Bu adamlar öylesine 

uzun süredir oturuyorlar ki pantolonlarının arkası 
terden küf tutmuş... Yaramaz bunlar!"

Solidamosc'un Doğuşu ve Mücadelesi

Radom ve Ursus’ta işçi ayaklanmalarından bir yıl sonra Rybnice ve Yukarı Silezya’da maden 
işçileri iş gününün uzatılmasına karşı protesto eylemlerinde bulundular. 1978’in ikinci 
yansında başlayan büyük grev dalgasının temel nedenleri: ücrederin azaltılmış, üretim 
normlannın yükseltilmiş. Cumartesi günlerinin iş günü olarak kabul ettirilmesi girişimleri ve 
ek çalışma süresinin yürürlüğe konmak istenmiş olmasıydı. Grev hareketi 1979’da da bütün 
hızıyla devam etti. Özellikle Gdansk’ta, Lenin Tersanesi’ndeki işçi mücadelesi bütün bu 
hareket içinde merkezi bir rol oynuyordu. Bu işletmede planlanan 20 işçinin işten çıkanlması 
olayına karşı işçiler direnişe başladılar. Genel bir toplantıda beş kişiden oluşan bir işçi 
komisyonu seçildi. Bu beş kişiden biri Lech W alesa idi. Mücadele başanyla sonuçlandı ve 
işçilerden hiçbiri işten çıkartılamadı.

Aynı yılın sonunda kadın işçi Anna Walentynowicz’in işten çıkartılması, işgal eyleminin 
doğmasına neden oldu. 1980’e girildiğinde grevler bütün Polonya’ya yayılmıştı, grev hareketleri 
Ağustos 1980’de işçilerin zaferi ile sonuçlanacakü. İşçilerin talebi, fiyat artışlanna uygun olarak 
ücretlerin yükseltilmesiydi. 16-19 Temmuz 1980’de Lubnin’de başlayan genel grev, ay sonunda 
ülke çapında bir hareket haline geldi. 14 Ağustos ise, Gdansk’taki Lenin Tersanesi için 
tarihsel bir olaya sahne oldu: İşçiler işletmeyi işgal ettiler. 18 gün boyunca süren işgal 
sırasında hiçbir işçi işletmeyi terk etmedi; Lenin tersanesi giderek Polonya işçi smıftnm 
mücadele merkezi haline geliyordu. Grev kısa süre içinde Gdansk, Sopot ve Gdynia’ya yayıldı. 
Lenin Tersanesi’ndeki taleplerin başında Anna Walentynowicz’in yeniden işe alınması, 2000 
Zloti ücret artışı, 1970’de kadedilen işçilerin anısına bir anıt dikilmesi, özel satış 
mağazalannın kapatılması ve bütün politik tutuklulann serbest bırakılması geliyordu. İşletme 
yönetiminin, ücretlere 1500 Zloti zam yapılacağına söz vermesinden sonra grev konseyi grevi 
durdurma karan aldı. Ama, bu karara uymayan tersane işçilerinin grevi sürdürme talebine 
uyarak kısa bir süre için de grevi sürdürme çağnsı yaptı. Bu çağnyla birlikte grevdeki 
işletmelerin grev komitelerinden oluşan bir bölgesel grev komitesi oluşturuldu. Ağustos içinde 
bölgesel grev komitesi 400 işletmeyi kapsıyordu. Her yerde işçi toplantılannda seçilen grev 
komiteleri, bölgesel grev komitesine delege yolluyordu. Kararlar genel işçi toplantılannda bütün 
işçilerin katılımıyla veriliyordu. 23 Ağustos, Solidam osc  adındaki grev gazetesinin iİk kez 
çıktığı gün oldu. Merkezi grev komitesi de bütün Polonyalı işçilerin temsilcisi durumundaki 
işçi konseyine' dönüşmeye başladı. Gierek hükümeti bu gelişmeler karşısında grev komitelerine,
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KOR’a ve grevci işçilere karşı saldınya geçme hazırlıklan içindeydi. Grev komiteleri “karşı 
devrimcilikle” suçlanıyor, KOR huzursuzluğun hazırlayıcısı olan illegal bir örgütlenme olarak 
değerlendiriliyordu. Çok sayıda KOR üyesi tutuklandı. PBİP, bu tür önlemlerle Polonya’da 
bağımsız bir sendika kurma girişimlerini ortadan kaldırmayı planlıyordu. Bu arada, bu planı 
başansızlığa uğratacak bir başka grev hareketi yükselmekteydi; Yukan Silezya’da maden işçileri, 
Güney’deki grevcileri desteklemek amacıyla dayanışma grevinin hazırlıklan içindeydiler. 28 
Ağustos’ta başlayan maden işçileri grevi, iki gün içinde 300 bine ulaşan işçi katılımıyla 
önemli bir hareket haline geldi. Bu bölgede de merkezî grev komitesi seçildi.

PBİP Merkez Komitesi’nin  5-6 Eylül’de yaptığı toplantıda Gierek’in yerine Stanislaw Kania 
Genel Sekreterliğe getirildi. Bu değişiklik, bazı şehirlerdeki grev komiteleriyle anlaşma 
imzalayabilmenin ön koşullannı hazırladı. Bu anlaşmalann imzalanmasının yanısıra, ülke 
çapında bağımsız bir sendika kurulması üzerine tartışmalar sürdürülmekteydi. PBİP, Gdansk 
anlaşmasının bütün işçiler için geçerli olduğunu ileri sürerek, bağımsız sendika kurma 
girişimlerini engellemek istiyordu. Buna rağmen 17 Eylül’de Gdansk’ta 500 delegenin yaptığı 
toplantıda bağımsız bir sendika kurma konusunda anlaşmaya vanidı ve 22 Eylül’de Solidarnosc 
adındaki bağımsız sendikanın kuruluşu ilan edildi. Polonya’daki toplumsal çatışma artık devlet 
ile Solidarnosc arasındaki mücadeleye dönüştü. Solidamosc’un elde ettiği kazanımlar işçilerin ve 
köylülerin de radikalleşmesinin olanaklarını yaratıyordu.

Askerî Yönetime Doğru

Solidamosc'un başarılan Şubat 1981’de hükümet değişikliğine yol açtı. Milli Savunma Bakanı 
Jaruzelski general üniformalı Başbakan oldu. Jaruzelski hükümeti önce grevlerin 90 gün 
boyunca durdurulması çağnsı yaptı. Solidarnosc yönetimi prensip olarak böyle bir çağnyı kabul 
ettiğini açıkladı, ama bölgesel işçi grevleri devam ediyordu. Bu grevlerin sürdüğü yerlerde 
devlet güçleri işçileri tahrik edici eylemlerde bulunuyorlardı. Solidarnosc üyelerinin işten 
atılmalan sağlanıyor ve faaliyerierine engel olunuyordu. Solidarnosc 11  Mart 1981’de, bu tür 
saldınları protesto etmek amacıyla ülke çapında dört saadik genel grev çağnsında bulundu ve 
polis baskısının durdurulmaması halinde süresiz genel gereve gidileceğini ilan etti.

6 Eylül 1981’de yapılan Solidarnosc l.Kongresi’nde işçi özyönetimi için mücadele birinci görev 
olarak kabul edildi. Yaklaşık 10 milyon işçiyi temsil eden 892  delegenin katıldığı Kongre, 
aynı zamanda Doğu Avrupa ülkelerindeki işçilere de mücadele çağnsında bulundu ve bağımsız 
sendikalar için ortak bir mücadele sürdürülmesinin gerekliliği açıklandı. Solidam osc’un  ilk 
Kongresi, aşağıdan yükselen inisiyatiflerin tam anlamıyla koordinasyonunu gerçekleştirme 
yolunda atılmış ileri bir adımdı ve farklı siyasal eğilimlerin mücadele ettiği bir Kongre

1978 başında Gdansk'taki Lenin Tersanesi’nde 
başlayan grev kısa bir süre içinde diğer fabrika ve 
işletmelere yayıldı. 1978-1979'da yüz binlerce işçi bu 
grevlere katıldı. İşçi grevlerinin yanısıra küçük 
köylülerin eylemleri de bu yıllarda yükselmeye başladı. 
Kırsal kesimde süren köylü mücadeleleri sonunda 
köylü örgütleri kuruldu. Köylüleri mücadeleye iten 
nedenlerden biri 1977'de parlamento tarafından kabul 
edilen yeni emeklilik yasasıydı. Bu yasaya göre 
emekli olan köylüler işledikleri toprağı devlete geri 
vereceklerdi. Ayrıca köylüler 25 yıl boyunca emeklilik 
fonuna düzenli ödeme yapmalan koşuluyla emekli 
olabileceklerdi. Öngörülen emeklilik maaşı ise 1500 
Zloti'ydi. Bu miktar işçilerinkinden 500 Zloti daha 
düşüktü. Bu kararlara karşı ilk köylü protestolan 1978 
ortasında Lubnin’de düzenlendi. Bölgedeki köylüler 
devlete süt satmayı durdurarak Köylü Öz Savunma 
Komiteleri kurdular. Bu örnek diğer bölgelerdeki 
köylülere örnek teşkil etti ve her yanda benzer 
komiteler ortaya çıktı. Öte yandan 1977'de KOR ile 
kurulan ilişkiler sayesinde köylülerin yalıtılmışlığı 
kırılmaya çalışıldı. Güvenlik güçleri köylülerin üzerine 
yürüdüler ve bölgenin dış dünya ile ilişkisini kestiler. 
Yabancı gazetecilerin bölgeye girmesi yasaklandı. 
Köylülerin taleplerini parlamentoya iletmek amacıyla 
seçtikleri delegeler tutuklandı. Bunun üzerine köylüler 
hiç bir gıda maddesini satmamaya karar verip 
depolan işgal ettiler. Polis tutukladığı köylü delegeleri 
serbest bırakmak zorunda kaldı. 1980'e girildiğinde 
köylüler, miras ve özel mülkiyet hakkının 
genişletilmesi, gübre fiyatlarının düşürülmesi gibi 
taleplerin yanısıra sendika kurma hakkının da 
tanınmasını istemeye başlamışlardı. Köylüler, Gdansk 
tersane işçilerinin dayanışma taleplerini reddetmesine 
rağmen bağımsız bir sendika kurarak siyasal bir güç 
haline gelmeyi başardılar. Altta görüldüğü gibi 
önderleri polis tarafından dövülerek tutuklanmış 
Bydgoszcz Kırsal Solidarnosc üyeleri polisi kınayan 
pankartlarla protesto gösterileri düzenleyerek genel 
muhalefet hareketinin örgütlü bir parçası haline 
gelmeyi başardılar
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T
Aralık 1981 darbesinden sonra Mart 1982’de 

Jaruzelski ve Brejnev Moskova’da. Polonya’nın 
ötedenberi Sovyetler için kritik bir askerî önemi vardı. 
SSCB ile Polonya arasmdaki bu yakın ilişki sembolik 

düzeydeki ifadesini örneğin, NATO’ya karşı kurulan 
askerî paktın Varşova Paktı diye adlandırılmasında ya 

da Brejnev’in kendi adıyla anılan ve “ sosyalizmin 
kazanımiarını korumak için sosyalist devletlerin kardeş 
ülkelerin içişlerine müdahale etmesi "ni meşrulaştırarak 

Çekoslovakya işgaline zemin hazırlayan doktrinini 
Varşova’da açıklamasında buldu. Bugün Varşova Paktı 

ordularını oluşturan 51 tümenden 15’i (yüzde 29.5’u) 
Polonya tümenleridir. Dahası Polonya ordusunda albay 

rütbesinin ötesine geçmek, ancak SSCB’deki askerî 
akademilerden birinde uzunca bir eğitim görmekle 

mümkün olabilmektedir. Ancak bütün bunlardan 
hareketle ordunun Sovyetler Birliği’nin Polonya 

içindeki ajanı olduğu düşünülmemeli. 1956 
olaylarından sonra ordu içinde de “ milliyetçi" 

denebilecek bir reorganizasyon gerçekleştirildi. O 
zamana kadarki hükümetler içinde hep en önemli 

adamlardan biri olagelmiş, savunma bakanı Mareşal 
Rokossowski görevden alındı: o zamana kadar bütün 

ordu kademelerinde etkileri hissedilen Sovyet 
danışmanlan, en üst düzeydekiler dışında, geri 
çağrıldı. Ordudaki bu milliyetçi eğilim ürünlerini 

1960’larda verdi. 1960’lar boyunca General Moczar 
önderliğinde "partizanlar" hareketi diye bilinen bir 

hareket, yalnızca orduyu değil bütün kamu hayatını 
“yabancı" unsurlardan temizlemek için, özellikle 

Yahudileri hedef alan ama Sovyet etkisine de karşı 
çıkan bir kampanya başlattı. Bu kampanya 1967-68 

içersinde 14 generalle 200 albayın tasfiye edilmesini 
sağiadıysa da, orduya damgasını vurmayı başaramadı. 

Aradan geçen süre içinde yeni bir asker tipi 
yetişmişti. Örneğin 1958-74 arasında fiziki bilimlerde 

ya da mühendislik dallarında üniversite eğitimi görmüş 
subayların oranı yüzde 17’den 40’a çıkmış, aynı süre 

içinde askerî okulların müfredatında siyasal eğitime 
ayrılan pay son derecede azalmıştı. 1968’de tasfiye 

edilen subayların yerini Moczar’ın adamlan değil, 
Sovyet yanlısı olmakla birlikte siyasetle ilişkileri 

mesafeli olan bu subaylar almış, savunma bakanlığına 
da onların temsilcisi sayılabilecek General Jaruzelski 
getirilmişti. Aynı yıl ordunun bu iki kesimi arasındaki 

farklılık ciddi bir sürtüşmeye de dönüştü. Mart 
1968’de, siyasal komiserlerin etkisine çok daha açık 
olan güvenlik milisleri, Cracow’da olaylar çıkaran bir 

öğrenci yurduna karşı harekete geçtiğinde, modern 
paraşütçü tümeninin "kırmızı bereliler"! öğrencilerin 

yanında yer aldı. Yine 1970’te geçici askerlik 
hizmetini yapmakta olan gruplann grev yapan işçilere 
karşı kullanılmak istenmesi, orduyu bir ayaklanmanın 

eşiğine getirdi. Bu ve benzeri olaylar, sivil siyasal 
iktidann göstermiş olduğu basiretsizlik, orduda kendini 

Parti'den bağımsız tanımlama eğilimini giderek 
güçlendirdi. General Jaruzelski ile ilgili rivayetlerden 

biri, 1976'da yine grevci işçilere karşı askerler 
kullanılmak istendiğinde, "Polonyalı askerlerin 

PolonyalI işçilere ateş etmeyeceği"ni söylemiş 
olmasıdır. Kuşkusuz, 1970'ten beri bütçede orduya 

ayrılan payın azalmakta olması da bu süreci 
hızlandırmış olmalı. Bütün bu faktörlerden ötürü 

1980’e varıldığında, yalnızca orduda değil Politbüro'da 
da reformcu eğilimleri de olan bir kesim, Polonya’da 

komünist rejimi ıslah ederek kurtarabilecek yegâne 
öznenin ordu olduğuna inanmaya başlamıştı. Bu kesim 

için ordu müdahalesinin yegâne alternatifi Sovyet 
askerî birliklerini müdahale etmeye çağırmak olabilirdi.

niteliğine kavuştu. Çok sayıdaki eğilimin varlığına rağmen, temel olarak üç farklı gruplanma 
bulunuyordu: Birinci gruptakiler, taban örgütlenmelerine dayalı bir faaliyet sürdürülen Lodz, 
Wroclaw ve Lubnin gibi şehirlerden gelen, doğrudan demokrasinin egemen olmasını 
hedefleyen, işçi özyönetimi üzerine olan tartışmanın eksenini oluşturan delegelerdi. İkinci 
grup, Lech Walesa önderliğini benimsemiş delegelerden oluşuyordu. Gerçekleştirilecek 
reformlarla sistemin dönüştürülmesini amaçlayan ve evrimci bir yol benimseyen bu grubun 
stratejisi, hükümetle yapılacak anlaşmalara dayanıyordu. Üçüncü grup Bağımsız Polonya’nın 
Konfederasyonu-KPN  adında bir örgütlenmenin siyasal çizgisini izliyordu. Resmi iktidann 
Solidam osc’a karşı açtığı kampanyalarda, aşın milliyetçi görüşlere sahip ve kapitalizm için 
mücadele eden bir örgütlenme olan KPN’nin önemli bir faktör olduğu söyleniyordu. Böylece 
Solidam osc, kapitalizme geri dönülmesini savunan bir örgütlenme olarak gösteriliyordu. I. 
Kongre’ye katılan 892 delegenin sadece yüzde 4’ü KPN’nin çizgisini savundu. Kongre’deki 
tartışmalar üzerinde belirleyici role sahip olanlar, W alesa’yi destekleyenler ve sosyalist sola 
mensup kişilerdi. Sosyalist solun işçi özyönetimi üzerine sunduğu tezler küçük değişikliklerle 
kabul edildi. Solidam osc’un  yapılanmasının değiştirilmesiyle ilgili sert tartışmalarda, sol grup 
katı merkezî bir yapının oluşturulmamasından yanaydı. Walesa, mevcut yapının 
değiştirilmesinin kabul edilmesi durumunda Kongre’yi terk edeceğini açıkladı. Tamşmalann 
sonucunda güçlü bir merkezî yapıdan yana olan Walesa ve yandaşlan çoğunluğu kazandılar.

Solidam osc’un  I. Kongresi milyonlarca Polonyalı için bir umut durumuna gelmişti. İktidar bu 
Kongre’nin sona ermesinden sonra toplumu terörize etme faaliyetini artırdı. Bürokrasinin 
iktidan karşısında Polonya halkının bu örgüdü gücü ancak ordu ve polis güçlerinin harekete 
geçirilmesiyle geriletilebilirdi. İktidann başvurduğu yöntem de bu oldu, 13 Aralık 1981’de 
ordu yönetime el koydu ve bütün ülkede sıkıyönetim ilan edildi, Solidam osc yasaklandı ve 
bütün bürolan kapatıldı, önderleri birer ikişer tutuklanarak hükümeti devirme girişimlerinden 
ötürü yargılandılar ve çeşitli cezalara çarptınidılar. Binlerce Solidam osc üyesi hakkında 
soruşturma açıldı; bağımsız basın faaliyeti sürdüren gazete ve dergilerin yayınlan durduruldu. 
İşçilerin mücadeleler sonucu kazandıklan bütün ekonomik ve demokratik haklar ortadan 
kaldınidı. Askerî yönetim aracılığıyla bütün toplum susturulmaya çalışıldı. Askerî yönetimin bu 
baskılan Solidam osc’un  legal biçimde süren faaliyetlerini durdurabildi. Buna karşılık, illegal 
biçimde örgüdenme dönemi başlatıldı. Bu koşullarda merkezî yapı, otonom (özerk) birimlere 
bölünerek yeniden örgütlenmeye girişildi. Her otonom birim faaliyet sürdürdüğü alanda 
örgütlenecekti. Hedeflenen, halkın askerî yönetime karşı genel direnişinin örgütlenmesiydi.
İllegal koşullarda bulunulmasına rağmen, çıkanlan yayınlar ve bildirilerle kitlelere ekonomik ve 
siyasal olaylar hakkında bilgiler veriliyor, her duruma ilişkin politikalar öneriliyor, fiyat 
artışlanna karşı grev çağnian yapılıyordu. Politik tutuklulann serbest bırakılması ve ailelerine 
yardım için kampanyalar açılıyordu. Tek tek fabrikalarda daralmış da olsa süren örgütlülük 
kendini korumaya ve gelişmelere müdahale etmeye çalışıyordu.

Askerî yönetimin işbaşına gelmesinden sonra sürdürülen bu çalışmalar kısa sûre içinde 
sonuçlarını vermeye başladı. Askerî yönetim ülkenin hiçbir sorununu çözemedi. Ekonomik 
bunahm daha da derinleşti. Enflasyon giderek arttı ve fiyat am şlan padama noktasına geldi. 
Dış borç rekor düzeye ulaştı. Ekonomik büyüme durdu ve bütçe açığı giderek büyük 
boyutlara ulaştı. İktidann bu bunalımı aşabilmesi, muhalefetle bir mutabakat oluşturmasına 
bağh hale geldi. İktidann bu yoldaki girişimleri Solidam osc'un  yeniden legalize olmasının 
olanaklanm yaratıyordu. İktidar ile Solidam osc arasında süren görüşmelerden sonra Polonya’nın 
geleceği üzerine anlaşmaya vanidı. Bu anlaşmaya uygun olarak atılan adımlar, Solidam osc’un 
iktidara ortak olmasının zeminini de inşa edecekti.
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M odem  Sosyalizm

1968

1966-1970 döneminde dünya kapitalist sisteminin metropolleri, yaygınlığı ve kapsamı 
bakımından 20, yüzyılda karşılaştıklan en büyük toplumsal muhalefet dalgasıyla karşı karşıya 
kaldı. Toplumsal mücadele ivmesinin uluslararası düzeyde doruğu olan Fransa Mayıs ’6 8 ’i 
kastedilerek 1968’le simgelenen 1966-1970 döneminin anti-kapitalist, düzen karşıtı içeriğine 
damgasını vuran siyasal-ideolojik söylem ve eylem; geleneksel işçi sınıfı hareketinin ve 
partilerinin dışındaki bir muhalefet alanından kaynaklandı. Bu alan, anarşizan/anti-otoriter 
radikal öğrenci hareketinin belirleyiciliğindeki, parlamento dışı muhalefetin alanıydı. 
Parlamentoyla simgelenen yerleşik kapitalist siyaset ve egemenlik sistemiyle beraber, 11. Dünya 
Savaşı’ndan sonra onunla bütünleşen yerleşik komünist ve sosyalist partilere, onlann 
resmileştirdiği Marksizm yorumuna da meydan okuyan bu muhalefet; yeni bir sosyalizm 
kimliğini tanımlamaya yöneldi. Bu kimliğin ideolojik içeriği ve diriliği; sosyalizmin teorik ve 
tarihsel kaynaklanna yeniden yönelişin, kapitalizmin II. Dünya Savaşı sonrasındaki yeniden 
yapılanması üzerine üretilen eleştirel teorik bilgilerin, aynca, esinlendiği/güdülendiği anti- 
emperyalist kurtuluş mücadelelerinin uluslararası sosyalist harekete getirdiği dinamizmle 
belirlendi. Sosyalizmle buluşan radikal öğrenci hareketi, böylece II. ve III. Enternasyonal 
geleneğine bağlı partilerin teorik-siyasal dogmatikliğini/muhafazakârlığını sorguladı. 
Muhafazakârlaşmanın temel etmenlerinden birini oluşturan ulusçu perspektifi sarstı; sosyalist 
enternasyonalizmin unsurlarını kitlesel bir seferberlikle yeniden canlandırdı.

’68 hareketinin kapitalist düzene karşı harekete geçirdiği büyük muhalefet potansiyeli, 
bütünlüklü bir siyasal prSgram ve perspektifle tamamlanamadı; seferber ettiği emekçi kitleleri 
üzerindeki ideolojik hegemonyasını sürekli kılamadı. Bu hegemonyayla birlikte, organik bir 
toplumsal varlığa dönüşmesi de; ’68 hareketinin öznelliğinin ve kapitalizmin massedici-baskıcı 
mekanizmalanndan başka, yerleşik sosyalist/komünist partilerin etkisiyle de engellendi. Sonuçta, 
I969/70’de ABD ve İtalya’da son ataklarını gerçekleştiren ’68 toplumsal muhalefet dalgası.

Kapitalizmin II. Dünya Savaşı'ndan sonra başlayan 
istikrar ve büyüme evresi, dünyanın çok farklı 
yerlerinde, kapitalist bir bölüşüm ilkesince belirlenmiş 
bir dünya sistemine eklemlenmiş olarak yaşamakla 
birlikte, gündelik bayatlan kapitalist üretim tarzının 
belirlediği toplumsal ilişkilere zorlanmamış, 
birbirlerinden çok farklı, heterojen nüfustan 
mülksüzleştirdi. Fransa’da, İtalya’da, Türkiye’de, 
Arjantin’de kapitalizmin tarıma nüfuz etme derecesi 
derinleştikçe, kırdan kente göç devasa boyutlara 
ulaştı, milyonlarca köylü onları birer ücret kölesi 
durumuna indirgeyen, makinalaştıran fabrika disiplini 
ile tanıştılar. Diğer yandan, o zamana kadar nisbeten 
kendi belirleyebildikleri üretim koşullarında çalışabilen, 
bu anlamda "üretim araçlarını”  tamamen yitirmemiş 
kafa emekçileri, hizmetler sektörünün yaygınlaşması, 
tekellerin bilgi sanayilerine daha çok ilgi göstermesi 
ve entelektüel melekelerin giderek birer meta olarak 
değerlendirilmeye başlanmasıyla birlikte, ilk kez 
proleterleşme olasılığı ile yüzyüze geldiler. 1968'deki 
öğrenci olaylarını daha önceki ve sonrakilerden ayıran 
önemli faktörlerden biri de, 1968'de öğrencilerin, 
edinmiş olduklan kültürel ve entelektüel mirasın 
sezdirdiği dünyayla, onlara dayatılan hayat arasındaki 
uçuruma isyan ederken, aynı zamanda da toplumun 
geniş kesimlerinin, aydınların, memurların kendilerinin 
hissettikleri bir hayatî probleme tercüman olmuş 
olabilmeleriydi. Sağdaki afişle ‘ ‘güzellik sokaktadır" 
deniyor. 1968’de bütün dünyada, öğrencilerin isyanı 
ile, öncülüğünü birinci kuşak işçilerin yaptığı kol 
emekçilerinin isyanı bir an için sokakta buluştu.
Ancak Avrupa'da KP'lerin ihaneti, Arjantin, Türkiye 
gibi ülkelerde Marksist geleneğin deneyimsizliği bu 
buluşmanın kalıcı bir devrimci perspektife dönüşmesini 
engelledi.
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siyasal bir devrime yönelemeden yatıştı. Ancak, ektiği toplumsal-kültürel devrim tohumlan, 
kalıcı ve öğretici izler bırakacaktı.

1966-1970: Toplumsal Mücadelelerin Dinamikleri
1966-1970 dönemi, dünya kapitalist sisteminin 11. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan istikrarlı 
gelişme modelinin tıkanmaya başladığı dönemdir. Emperyalist sistem içinde II. Dünya Savaşı 
öncesinde İngiltere’nin yitirdiği merkezî konuma fiilen yerleşmeye başlamış olan ABD odaklı 
uluslararası sermaye; 1950’lerde yeni bir yapılanmaya öncülük etmişti. Emperyalizmin ilkel 
tahakküm biçimi olan sömürgecilik tedricen tasfiye edildi; emperyalizm kendisini, kapitalist 
üretim ilişkilerini dünyanın her köşesinde kurumlaştırarak yeniden üretmeye yöneldi. ABD 
sermayesi bu amaçla ve muazzam büyüyen ekonomik kapasitesini değerlendirme güdüsüyle hem 
Batı emperyalizminin denetimindeki eski sömürgelere, hem de savaşta yıkılan Batı Avrupa’ya 
büyük sermaye aktanmı yaparak dünya pazannı güçlendirdi, uluslararasılaştırarak geliştirdi ve 
bütünleştirdi. ABD parası dolar, bu bütünleşmenin aracı ve unsuru olarak, serbestçe alınıp 
satılan “evrensel” para birimi oldu. ’50’lerde büyük refah artışı (m illî gelir İtalya, Fransa, 
F.Almanya’da üç; ABD ve İngiltere’de iki katına çıktı) getiren bu yeni emperyalist model, 
’60 ’larda, Japonya ve Batı Avrupa odaklı sermaye güçlerinin gelişip ABD sermayesinin 
rakipsizliğini ortadan kaldırması, dolayısıyla üretim ve pazar bunalımlannın doğması; aynca, 
bu ortamda, dolann ticareti-ekonomiyi uluslararasılaştıncı işlevinin, enflasyonu, tıkanmalann, 
uluslararası etkisini katlayan sonuçlar yaratması ise, istikrannı yitirdi. Bunun metropollerde
1965-1967 döneminde kendini göstermeye başlayan ilk etkisi, ekonominin durgunlaşması oldu. 
Batı Avrupa’da 1961-1965 döneminde 1.4 milyon olan işsiz sayısı, 1966-1970 döneminde 1.8 
milyonu geçerek, 1951-1955 döneminden beri ilk kez yeniden artmaya başladı. Yeni 
emperyalist yapılanmadaki tıkanıklığın işçi sınıfına dönük olumsuz ekonomik etkileri; sınıfsal, 
ırksal (ABD), dinsel (İrlanda), bölgesel (İtalya) vs. eşitsizliklerin baskısını da artırarak, emekçi 
sınıfiann kendiliğinden tepkilerine zemin oluşturdu.

1960’lann ortasında dünya kapitalist sisteminin istikran salt ekonomik bakımdan değil, 
ideolojik, etik ve siyasal bakımından da bozuldu; ABD’nin vesayetçi ve tehditkâr askerı-
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ekonomik gücü ile sağladığı Pax Americana  (Amerikan Banşı) sarsılmaya başladı. ABD, Soğuk 
Savaş’m anti-komünizmiyle birlikte, başta Batı Avrupa olmak üzere bütün dünyada “hürriyetçi 
parlamentarizm”in, “demokrasi”nin egemen ideoloji hale gelmesine öncülük etmişti. Sağlam bir 
burjuva parlamentarizm geleneğine sahip olmayan Federal Almanya ve Batı Avrupa komünist 
partilerinin çoğuna bile “paylaştınlan” bu burjuva demokrasisi söylemi; artan refah ve tüketim 
imkânlanna bağlı olarak gelişen “pazar toplumu”yla beraber, simgeleriyle, ahlâkıyla, kültürüyle 
bir bütün olarak American way o f  life'ı (Amerikan tarzı hayat) da bütün “hür dünyaya” 
içselleştirmeye yönelmişti. Amerika’nın şahikası olarak algılandığı bu kültür ve toplum modeli; 
ABD’nin 1965’deki müdahalesiyle Vietnam’da başlattığı emperyalist savaşla, hızla saygınlığını ve 
meşruiyetini yitirmeye başladı. Bu savaş, ABD’nin bayraktarlığını yaptığı “hür dünya” 
özgürlükçülüğünün demagojik niteliğini ortaya koydu. Vietnam savaşından, yaygınlaşan ve 
gelişen kitle iletişim araçlanna yansıyan vahşet görüntüleri, ABD’nin ideolojik vasisi ve simgesi 
olduğu yerleşik “demokrasi”nin yedeklediği baskı ve şiddet aygıtını görünür kıldı. Vietnam 
savaşına ve anti-demokratik kurumlaşmalara karşı çıkan öğrenci hareketinin (özellikle ABD’de) 
karşı karşıya kaldığı devlet terörü; muhalefeti sertleştirdi ve modem kapitalist devletin 
katıhmcı-demokratik görüntüsünün altındaki otoriter-baskıcı özü ortaya çıkardı. Amerikan esinli 
II. Savaş sonrası yeni “hürriyetçi demokrasi”, yurttaşı devlet otoritesine kayıtsızca boyun 
eğmeye zorlayan veçhesiyle siyasal meşruiyetini yitirirken; bireyi tüketiciye indirgeyen yapısıyla 
American way o f  life da kültürel-ideolojik olarak meşruiyetini yitirmekteydi.

Gençliğin ve Öğrenciliğin Devrimci Potansiyeli

Kapitalizmin bir “refah ve tüketim toplumu” olma veçhesiyle en kapsamh ve radikal bir 
şekilde hesaplaşmaya giren kesim; bu veçhenin ayn bir toplumsal kategori haline getirmiş 
olduğu gençlikti. Kapitalizm II. Dünya Savaşı sonrasında gerçekleştirdiği büyüme ve artırdığı 
refah ile, özellikle metropollerde, bebek ölümlerinin azalmasıyla nüfus içindeki payı artan 
genç insanlann bir ekonomik pratiğe bağlanmadan, smıfsal-toplumsal bakımdan “ara kategori” 
olarak geçirdikleri zaman diliminin genişlemesine imkân verdi. Ekonomik-toplumsal işleyişin 
karmaşıklaşması ve üretici güçlerdeki gehşme çerçevesinde emek gücünün kazanması gereken 
niteliklere bağlı olarak (yüksek) eğitim yaygınlaştı/kitleselleşti. 1950-1964 arasında üniversiteU 
öğrenci sayısı ABD’de ve Almanya’da iki kat, Fransa’da üç kat, İngiltere ve İtalya’da yaklaşık 
yüzde 50 arttı. Ekonomik olarak da, “salt tüketici” konumunda olan gençliğin oluşturduğu 
piyasanın vaadettiği potansiyel çok büyüktü.

11 Mayıs sabahı Ouartier Latin’de barikatlar. 1960’lara 
kadar Quartier Latin daha çok tıohem anılar 
barındıran, nezih bir kültür merkezi olarak tanınırdı. 
Ancak 1960’larla birlikte semt her yönüyle serpilmekte 
olan bir devrimci kültürü barındırdığının işaretlerini 
vermeye başlamıştı. Dükkanlar Ho Chi Minh, Marx, 
Stalin, Mao ve Guevara’nın afişleriyle süsleniyor, 
kitapçılarda Marksist klasikler, Çin ve Vietnam Devrimi 
hakkındaki kitaplar peynir ekmek gibi satılıyordu. 
Semtteki Vert-Galant meydanı ise çiçek çocuklarının, 
özgür cinselliğin, hippilerin merkezi haline gelmişti. 2 
Mayıs 1968’de Nanterre Üniversitesi kapatılınca 
Ouartier Latin’de bu karan protesto etmek için 
başlatılan gösteriler, barikatlarıyla, toplum polisinin 
acımasızlığıyla, protestocuların heterojen yapısıyla 
Fransa 68’inin bütün tipik özelliklerini birden gözler 
önüne sürdü. Oysa rejimin, ilk bakışta makul 
görünecek bir hesabı vardı; 6 Mayıs’ta dönem sonu 
sınavlan olduğundan herkesin ders çalışması 
bekleniyordu. Ama 4 ve 5 Mayıs günlerinde yapılan 
gösterilere 10 bin kişi katıldı. 6 Mayıs’ta ise liselilerin 
de katılmasıyla bu sayı 35 bine ulaştı ve toplum 
polisi ile öğrenciler arasında barikatların kurulduğu, 
silah olarak parke taşlannın kullanıldığı ilk büyük 
çatışma yaşandı ve polis Sorbonne’u işgal etti. Bütün 
ülke üniversitelerinde Sorbonne’u protesto eden 
öğrenci işgalleri başladı ve olaylar 10 Mayıs gecesi 
doruğuna ulaştı. O gece 22 Mart Hareketi’n/n 
sözcüsü Cohn-Bendlt’in önerisiyle yaklaşık 15 bin 
öğrenci, Quartier Latin’i işgal ederek meydanda 
barikatlar kurdu. 11 Mayıs sabahı başlayan çatışmada, 
toplum polisi gaz bombalan kullandı, Kızılhaç 
görevlilerine ve yaralı taşıyan ambulanslara saldırdı. 
Olaylar radyodan naklen yayınlanıyor, bu ise gençlere 
duyulan sempatinin daha da artmasına yol açıyordu.
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fsff Talepleri

1953 Ayaklanması sırasında Bltterfeld ve civarı 
grev komitesinin hükümete iletilmek üzere 

hazırladığı talepler.

Biz, Bltterfeld ve civarı emekçileri olarak sizden şu 
taleplerimizin yerine getirilmesini İstiyoruz;

1) Kendini seçim manevrasıyla iktidara getiren sözü- 
mona Demokratik Almanya Hükümeti'nin İstifası.

2) İlerici emekçilerden oluşan geçici bir hükümetin 
kurulması.

3) Batı Almanya’nın tüm büyük partilerinin kurulması
na izin verilmesi.

4) Dört ay İçinde yapılacak özgür, gizli, doğrudan 
seçimler.

5) Tüm siyasal tutuklulann (doğrudan siyasal tutuklu- 
iar, “ekonomi suçluları", dini bakımdan takibata uğra
yanlar) serbest bırakılması.

6) Bölge sınırlarının bir an önce kaldırılması ve halk 
polisinin geri çekilmesi.

7) Toplumsal yaşam standardının bir an önce normal
leştirilmesi.

8) Sözde “Ulusal Ordu”nun bir an önce dağıtılması.

9) Grevcilere baskı yapılmaması. •

Fabrika Talim atnam esi

Wolfen Agfa film fabrikası yönetiminin 19 
Haziran 1953’de fabrikadaki asayişi yeniden 

sağlamak için çıkarttığı talimat.

Bltterfeld şehri askeri komutanının 1 ve 2 numaralı 
emrine istinaden aşağıdaki talimat yayınlanmıştır.

1) Bölgemizde sıkıyönetim vardır. Fabrika içinde her 
türlü gösteri ve üç kişiyi geçen toplantı yasaktır.

2) Tüm fabrikada zaman geçirmeksizin yeniden çalış
maya başlanmalıdır. İş başı yapmayan İşçiler derhal 
ve acımasızca cezalandırılacaktır.

3) Üretim planlarının gerçekleşmesi için seferberliğe 
girişilecektir. (...)

4) Bu önlemlerin alınmasında tüm müdürler, bölüm 
ve işletme temsilcileri ve de ustabaşılar tam yetkili ve 
sorumludurlar. Fabrika yönetimi ise bu talimata uyulma
sı konusunda genel müdüre karşı sorumludur. •

Macar D evrim inde İ f f i  
Konseyleri

1956 ayaklanmasında Budapeşte Merkez işçi 
Konseyi Z.başkanlığı görevini sürdüren Ferenc 
Töke’nin gözlem ve değerlendirmelerinden bir 

bölüm.

Üstte: Doğu Almanya’da işçiler için düzenlenen bir 
siyasal toplantı: İşçiler uyumayı tercih ediyor. Ortada; 

Doğu Berlin'de direniş. Altta: Polonya'da bir grev.

(...) Devrim sırasında durum, devrimin bastırılmasın
dan sonraki durumla aynı değildi. Devrim sırasında ve 
öncelikle Imre Nagy hükümetinin rolü açıklığa kavuştuk
tan sonra, işçi konseylerinin siyasal bir rol oynaması 
söz konusu değildi. Bu rolün çeşitli siyasal partiler tara
fından üstlenileceği doğal bir şeydi. Öte yandan 4 Ka
sım 1956’dan sonra, sınırsız bir süre için işçi konseyleri
ne siyasal bir işlev yüklemek isteyen bir eğilim belirdi. 
Gerçekten de ülkede işçilerin güvenebilecekleri başka 
bir örgüt yoktu. Ne olursa olsun konseylerin oluşturul
masında partiler hiçbir biçimde gözetilmedi, bilakis sa
dece fabrikanın çıkarı, yetenek ve mesleki bilgiler rol 
oynadılar. Taleplerimizde özetlenen siyasal sorunlarımı
zın çözümü hükümetin meselesiydi. İşçiler bu görevle
rin işçi konseylerine düştüğünü değil, bilakis, konseyle
rin bunları hükümete iletmek ve işinin ehli orqanlarin 
bunları gerçekleştirmesini denetlemek görevine sahip 
olduklarını düşünüyorlardı.

İkinci Sovyet müdahalesinin önce merkezî bir işçi 
konseyinin kurulması tasarısı ifade bile edilmemişti. Bu 
fikir ilk kez 4 Kasım’dan sonraki karışık günler sırasında 
dile getirildi. Ülke yönetimden yoksundu, hükümetin 
gerçekte variiğından söz etmek imkansızdı. Rus asker
lerinin güvenini kazanmış az sayıda memur zırhlı araç
larla seyahat ediyordu. İşçiler tarafından işten atılmaları 
sağlanmış devrik rejim taraftarlarının fabrikalara dön
meye cüret edememeleri dikkate değerdir. İşçiler sov
yet saldırganlığından sonra bile, buna izin vermezlerdi. 
Kadar’ın kendisi, geçmişin geri dönmemesi gerektiğini, 
ülke yaşamının birçok partinin variiğı olmadan düşünü
lemeyeceğini açıklamasıyla birlikte, partilerini yeniden 
örgütlemeye caret edemediler. Böylece hiç bir şeyin, 
örgütlerinin bile efendisi değildiler. İşçilerin kendileri 
genel olarak örgütsüz durumdaydılar. Üretimin tama
men durmuş olduğunu bir yana bırakırsak, kimsenin 
ilgilenmediği fabrikalarda durum feciydi. Çok sürmeden 
Csepei’de 13. ve 14. mahallelerde, mahalli konseylerin 
değişik etkinliklerini koordine etmek denendi. Böylece 
ilk mahalli konseyler oluştu. Fabrikalar her mahallede, 
fabrika konseylerinin kurulmasını, alınan karariarın bira
raya toplanmasını ve tabii bilgi alışveriş yapılmasını 
karara bağladılar. İşçiler, rejime karşı yaptıkları muhale
fetin bilincinde olduklanndan, örgütlerinin gücüyle bir
likte nüfuzlarının da artacağını biliyorlardı.

Bu sırada Macar işçileri ülke gerçek bir yönetimden 
yoksun olduğundan dolayı zorunlu olarak bir şeylerin 
olacağı kanısmdaydılar. Gerçi Macaristan’da 200 bin 
Sovyet askeri vardı; Gerçi Kadar hükümeti ayaktaydı, 
ancak otoritesi parlamento salonlan dışına çıkmıyordu. 
Hükümet üyeleri bu salonlan terketmeye cüret edemi- 
yoriardı, çünkü her yerde halkın nefretiyle karşılaşacak
larından emindiler.

Bu kaos ortamında acil bir görev yerine getirilmeliydi. 
Binlerce İnsan Rusların anlamsız operasyonları sonucu 
evsiz barksız kalmıştı. Etkili bir koordinasyon gerekliy
di. Bu zorunluluk, her geçen saat kendini daha güçlü 
duyurmaya başladı. Budapeşte’nin değişik mahalleleri
nin işçi konseylerinin ortak bir toplantıda biraraya geti
rilmesi planlanıyordu. Hatta Ujpest işçi konseyi bu yön
de bir karar aldı. Bu türden bir toplantı gerçekten de
13 Kasım’da yapıldı. Ben bu toplantıya katıldım, önce 
bir fabrikada 7800 civarında işçirin katıldığı bir toplantı 
yapıldı. Sovyet birlikleri Macaristan’da üslenmiş olarak 
kaldıkları sürece, önceden alınmış kararlardan vazgeçil
memesi, Kadar hükümetinin ülkenin yasal hükümeti ola
rak tanınmaması ve grevin sürdürülmesi karan alındı. 
Sonra, mahalli işçi konseyleri toplantısında fabrikayı 
teksti edecek bir delege seçildi. Bu seçim demokratik 
bir tarzda cereyan etti; Sadece konsey üyeleri değil, 
toplantıya katılan herkes oy kullandı. Ben seçildim. Bun-
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dan sonra bizim fabrikamızda, mahaiii konseylerin ortak 
oturumu yapıidı. Maiıaiienin fabrikaian adına Ujpest be
lediye binasında yapılacak oian daha büyük bir toplantı
ya fabrikalar adına katılmak üzere gene ben seçildim.

Diğer delegelerle birlikte Ujpest belediye binasına gel
diğimizde, burayı Sovyet birlikleri tarafından tamamen 
işgal edilmiş bulduk. Toplantıyı yapmak imkansızdı. İg- 
yesült Izzo fabrikası işçi konseyi bizi misafir etmeyi 
önerdi. Delegeler bu işletmeye teker teker ve dolambaç
lı yollardan yardılar ve daha büyük işletmelerin temsilci
lerinin katılımıyla ilk oturumumuzu yaptık. Tüm delege
ler mahalli ve büyük işletme konseyleri örgütlemek için, 
Merkezi bir İşçi Konseyi'nin kurulması zorunluluğunu 
kavradılar. Ancak bunun spratik olarak nasıl yürütülece
ği konusunda farklı görüşler vardı. Kadar’la yapılan bir 
toplantıya katıldığını söieyen bir işçi söz aldı. Söylediği
ne göre Kadar’a işçi talepleri iletilmişti. Sovyet birlikleri
nin çekilmesi, çok partili bir sistem temelinde yapılacak 
gizli seçimler, işletmelerin gerçekten sosyalist mülkiye
ti, İşçi konseylerinin sürmesi, bağımsız sendikaların ye
niden inşaası, grev hakkına, basına, toplantılara, din 
özgürlüğüne saygı gösterilmesi. Bu taleplerin oluşturul
masında rol oynamış tüm toplantılarda o denli bir oy 
birliği vardı ki, delegelerin birbirlerini ta baştan anladık- 
lan söylenebilir.

İşçi arkadaş Kadar’ın yanıtını da söyledi. Kadar “hü
kümeti tanımamaya hakkınız var” demişti. “ Benim için 
farketmez. Ben Sovyetler tarafından destekleniyorum.’’ 
Ancak Kadar herbiri hükümeti tanımıyoruz ifadesiyle 
başlayan bildirileri almayı kabul etmemişti. •

K öylülerin Talep leri

1956 Ayaklanması sırasında gizli olarak yayın 
yapan Kossuth Özgür verici Istasyonu’nda

i^öylülerin taleplerini dile getirdikleri bir bildiriden 
bölümler.

Paraszt Függetienseg (Köylü bağımsızlığı) Macar Ulu
sal Devrim Komitesi, Macar köylü nüfusunun taleplerini 
yayınlamaktadır;

1) Stalinist köylü politikasının tamamıyla bir kenara 
bırakılması. Güçsüz bir durumda bulunan ve zor yoluyla 
kurulmuş kooperatiflerin ortadan kaldırılması kararna
melerle desteklenmelidir. Fakat köylüler, istedikleri tak
dirde kooperatifler kurma hakkına sahip olmalıdırlar. 
Köylüler topraklarına yeniden sahip olmak İstiyorlar, 
hem de kooperatiflere verdikleri her şeyi, hem toprak 
mülkünü hem de hayvanları geri istiyorlar. Onlara devlet 
yardımı güvencesi verilmelidir. Şimdiki kooperatiflere 
devlet sübvansiyonu sistemi korunmalıdır. Daha ziyade, 
üyelerinin kooperatif üyelerince seçileceği kooperatif 
merkezi kurulu, devlet sübvansiyonlarını dağıtmalıdır.

2) Köylü temsilcileri bir tarım delegasyonu oluşturma
lıdır. Buna şunlar katılmalıdır; Yeni partinin üyeleri, ta
nm u^a:^ları ve gazeteciler. Bu delegasyonun görevi 
Batı Avrupa’da, Danimarka'da, htollanda'da, İngiltere’
de ve ABD'de uygulanan büyük çaplı tarımı incelemek 
olacaktır.

3) Şimdiki traktör durakları sistemi kaldırılmalıdır.

4) Küçük köylü işletmesine geniş çaplı mali destek 
sağlanmalıdır.

5) Köylülüğün sömürülmesine yol açan zorunlu tesli
min durdurulmasını İstiyoruz. Bu sadece bir lik adım 
olabilir. Köylülere yüklenen olağanüstü yüksek vergiler 
derhal indirilmelidir. Ayrıca tarım ekonomisi yararına 
şimdiki vergi sistemi tamamen gözden geçirilmelidir.

6) Toprak alım satımında önceden kullanılan sistem 
yeniden kurulmalıdır.

Üstte: Prag’da halk Sovyet askerlerine niye 
geldiklerini soruyor. Altta: Staiin büstü Budapeşte 

sokaklarında.

7) Devlet tarım işletmeleri, verimleri memnun edici 
bir düzeyde değilse, kapatılmalıdır.

8) Tarımsal ürünler toplama bakanlığı kapatılmalıdır. 
Tarım ve devlet malları bakanlıkları birleştirilmeli ve 
kabarık bürokratik aygıt küçültülmelidir.

9) Her köyde, demokratik parti üyelerinin bir araya 
gelmesiyle devrimci köylü komiteleri kurulmalıdır. Se
çimler yapılana kadar iktidan bunlar devralmalıdır. •

Yenilm edik!

Çekoslovakya Devrimci Sendika Hareketi’nm 
Avantgarda dergisinin 29 Ağustos 1968 tarihli 1. 

sayısında yayınlanan çağrısı.

Prag CKD fabrikalarındaki tüm işletme meclisinin bir 
önergesi yaklaşık 2 bin işçinin katılımında ittifakla be
nimsendi;

Bu açıklamayı ülkemizin işgalinden önceki dönemde
ki tavırlarına ve siyasal eylemlerine bakmaksızın tüm 
çalışanlara gönderiyoruz. Size, oldukça açık bir biçim
de, tüm karakteristik nitelikleri İle Sovyetler BIriiği’nin 
emperyalist bir devlet olduğunu söylemek zorundayız. 
Bundan dolayı Sovyetler Birliği ne Sosyalizmin anavata
nıdır ne de Sosyalizmin koruyucusudur. O, sadece Sov
yet gücünün çıkarian herhangi bir durumda tehdit edile
ne kadar. Sosyalizm pelerinini kullanır. Sovyet impara
torluğunun çıkarian tehdit edildiğinde, bu devlet, onlar
dan çıkan tüm sonuçlan ile, fiziksel, kültürel ve siyasal 
baskı ve işgal araçlarını kullanmaktadır.

Bunun bir yanlış anlama ve hatta hata olduğuna dair 
yanılsamalara karşı uyarıyoruz. Her şeyin düzeltileceği 
ve normal şartlann restore edileceği yolunda yanılsa
maya karşı uyarıyoruz. Önde gelen parti ve devlet tem
silcilerimizin, köle, gibi davranış gördükleri, Moskova 
görüşmeleri boyunca “ Bağımsızlık ve Tarafsızlık” ilke
sinde herhangi bir başan kazanabildikleri yolunda hatalı 
yanılsamaya karşı sizi uyarıyoruz. Sovyet silahlı kuvvet
lerine çıplak ellerle karşı koymamız gerektiği fikrine 
karşı herkesin dikkatini çekiyoruz. Böyle ikazlarda bulu
nuyoruz, çünkü zırhlı araçlarının gerisinde oturan İnsan
lar, aşağı bir kültürün Asyatik biçimli İnsanlarıdır. Onlar 
bu ulusun tarihine yabancı, sadece imparatorlarının 
amaçiannı savunmak için burada bulunan İnsanlardır. 
Eğer ülkemizde düzen restore edilmezse ve zorunluluk 
hasıl olursa, bu ülke sınırsız sayıda birlik tarafından 
işgal edilecektir. Onlar için imparatorluk her şeydir, ulu
sal ise hiçbir şey.

Herkesi, dünyanın mücadelemizle dayanışması konu
sunda abartmalara karşı uyanyoruz. Elbette, doğru yol
da olduğumuzu bilmekten memnunuz ve bu yolda yürü
meye devam etmek istiyoruz. Dünyadaki insanlann 
önemli bir çoğunluğunun bizim yanımızda olduğu doğ
ru, ama onların yapabilecekleri sınırlı.

Tüm bu İkazlara rağmen, halkımızın. Sosyalist devleti
mizin yenilgiye uğratıimadığını belirtmek isteriz, çünkü 
halkımız ve devletimiz savaşamadı bile. Halkımız dizleri 
üzerinde çöktürüldü ve tarihinde birçok kereler olduğu 
gibi, halkımız gözlerini yukarıya kaldınp, ağır yük altın
da diz çökülü durumda doğrulmayı denemek zorunda 
kalacaktır. Daha sonra ne yapılacak? Çoğumuz ağır ça
lışmaya ve güç yaşamaya alışkın İnsanlarız. Bizler ara
sında akıllı ve yüksek kabiliyetli insanlar var. Kalplerin
de gerçek demokratlığı taşıyan onurlu ve cesur insan
lar. Bu acil çağn İle size sesleniyoruz.

Son günlerde olduğu gibi yoldaşça ve şerefli bir şekil
de yaşamaya devam edelim. Sosyalizm, demokrasi ve 
yurtseverlik görüşlerimizden sapmayalım. Birlik İçinde 
olalım, aramızdan hiç kimsenin koparılıp alınmasına izin 
vermeyelim.

Sendika organlan ve çalışma komiteleri dahil. Partinin 
ve hükümetin siyasal kurumlannın tasfiyesine izin ver
meyelim. Bu kurumlar toplanma noktamız olmalıdır, çün
kü 20. yüzyıl Imparatoriannın ekonomik olgularda diğer 
imparatora üstün gelmek için bazen demokratik kurum
iara ihtiyaçları vardır.

Hâlâ birazcık gücü olan ve Demokratik Sosyalizm ama
cına katkıda bulunabilecek sizier, Komünist Partisi'ni 
terketmeyin. Diğer araçlar ile olduğu gibi yasal olarak 
da çalışmaya devam etmek zorunda kalacağız. Bunu
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yapabilen sizler, kalabildiğiniz sürece Hali( Milisi safla
rında kalın.

Hepimiz bir şeyler yapalım. Sovyet olan her şeye karşı 
bütün pasifliğimizi sürdürelim. Eğer Sovyetler Birllği’- 
nin, onlar hakkında söylediklerimiz ve yazdıklarımızdan 
canı sıkılırsa, onlar ile ilgili hiçbir şey söylemeyelim 
ve yazmayalım. Zamanı geldiğinde kültürlerini bile bil
mezlikten gelin.

Ekonomideki işçiler ve teknisyenler, ülkemiz ekono
misine ve işletmelerine azami dikkatle bağlılığa devam 
edin. Her günü Demokratik Sosyalizm için hazır kalma
da kullanalım. Bunlardan başka, değerimizin öncelikle 
kadrolarımızın gelişmesi ve yetiştirilmesinde yattığını 
unutmayalım.

Sendikacılar ve genç işçiler, yorulmak bilmez çalış- 
malannıza devam edin. Her fırsatı kullanın. Eğer müm
kün olursa taze güç toplamak için edebildiğiniz kadar 
seyahat edin.

Bu önemli saatlerde, tüm işletme organlarının men
supları olarak söyleyebileceğimizin hepsi bu. Şimdiye 
kadar, saflarımız arasında tek bir İşbirlikçinin bulunma
masından gurur duymaktayız. Bu tarihî günlerdeki anla
yışınız ve fedakârlığınız için size teşekkür ediyoruz.

Yaşasın bu dünyadaki insani çabamızın amacı Demok
ratik Sosyalizm! •

KOR'vıt Kurulusu

Polonya toplumunda işçi haklarını savunmaya 
yönelik ilk örgütlü girişim olan işçileri Savunma 

Komitesi (KOR)'ur\ kuruluş bildirisi.

HALKA VE YÖNETİCİLERE ÇAĞRI

İşçilerin yiyecek fiyatlarındaki yüksek artışa karşı bü
tün toplumun tavır alışını dile getiren protestosu Ursus, 
Radom ve diğer Polonya kentlerinde acımasız baskılarla 
karşılaştı. Göstericiler kitle halinde tekmelendi, dövüldü 
ve tutuklandı. Geniş çapta uygulanan işten atmalar yok
sul aileleri canevinden vurdu.

Bastırma yöntemleri, çoğu durumda yöneticilerin ya
saları çiğnemesiyle, bir kat daha arttı. Mahkemeler elde 
yeterli kanıt bulunmaksızın hükümler verdiler. İş yasası 
ayaklar altına alındı. Yöneticiler zor ve işkence yoluyla 
kanıt elde etmekten geri durmadılar. Aslında bu tür 
işlemlerin bizim için yeni bir yanı yok. Polonya Anayasa- 
sı’ndaki değişiklikleri protesto etmeye yönelik mektup
lara imza atanlara karşı girişilen yasadışı misillemeleri 
anmak yeter de artar. Bu olaylar sırasında imza sahiple
rinin bir bölümü işlerinden ve üniversitelerden atılırken, 
bir çoğu da yasadışı yollardan tanıklık yapmaya zorlana
rak tehdit edilmişti. Ancak misillemeler uzun süredir 
geçmiş yıllardaki acımasızlığa ulaşmamıştı.

Şimdi yeniden tutuklama ve soruşturmalarda kaba 
terör de uygulanmaya başlamıştır. Misilleme kurbanları 
haklı olarak varolan kurumlardan, acınası bir rol üstle
nen sendikalardan yardım ve destek bekleyememekte- 
dir. Göstericilerin kişiliğinde çıkarları saldırıya uğrayan 
toplum, artık kendi davasına sahip çıkmak zorundadır. 
Yasadışı tutumlar karşısında toplumun dayanışma ve 
karşılıklı yardımlaşmaya gitmekten başka kendisini sa
vunacağı bir yol kalmamıştır. İşte aşağıda imzası bulu
nanların Savunma Komitesi kurmalarındaki amaç, çok 
yönlü biçimlerle l>öylesi bir savunma ve yardım çalışma
sı başlatmaktır.

Mali, hukuki ve tıbbi yardımlar ertelenmez bir zorunlu
luk olarak dayatmaktadır. Öte yanda kime ne tür baskı 
yapılmışsa, bunun bütün ayrıntılarıyla bilinmesi de önem

IJstte: Doğu Berlin’den Batı'ya kaçanlar. Ortada: 
Budapeşte sokaklarında Sovyet askerleri. Altta: Doğu 

Berlin’den sınırdışı edilen. sanatçı Wolf Biermann.

taşımaktadır. Yöneticilerin bu tür eylemlerinin kamuo
yuna duyurulmasının etkili bir savunma aracı olabilece
ğine inanmaktayız. Bunu gözönüne alarak, baskıya uğ
rayanları ya da bu konuda bilgisi olanları komite üyele
riyle yazışmaya çağırıyoruz.

Komite'nin bilgisi çerçevesinde şimdiye kadar 160 
bin zloti tutarında bir yardım toplayıp kullanılmıştır. As
lında ihtiyaç duyulan miktar bunun bir hayli üstündedir. 
Ancak toplumun geniş ve yaygın çapta harekete geçme
si yaraları sarabilir. Yurdun herhangi bir köşesinde biri- 
leri baskıya uğradığında, toplum onları savunmak için 
derhal örgütlenebllmelidir. Hertoplulukta, her fabrikada 
kolektif yardım biçimlerini başlatma yürekliliğine sahip 
insanlar çıkabllmelidir.

İşçilere karşı uygulanan baskılar, çalışma hakkı, dü
şüncelerini serbestçe açıklama hakkı, toplantı ve göste
rilere katılma hakkı gibi uluslararası hukukça ve Polon
ya’da geçerli yasalarca benimsenen insan haklarının 
çiğnenmesine yol açmıştır. Bu nedenledir ki Komite 
tutuklanıp cezaya çarptırılanların tümü için genel af çı
karılmasını ve işten atılanların eski işlerine dönmesini 
istemektedir. Komite böylelikle Piskoposluğun 6 Eylül 
1976’da yaptığı resmî açıklamayla dayanışma içinde ol
duğunu dile getirir.

Bizler bu komiteyi oluşturmakla insanlık ve yurtsever
lik görevlerini yerine getirdiğimize, böylece davamıza, 
yurdumuza, ulusumuza ve insanlığa hizmet ettiğimize 
İnanıyoruz.

Jerry Andrzejewski, Stanislaw Baranczak, Ludwik 
Cohn, Jacek Kuron, Edward Lipinski, Jan Jozef Lipski, 
Antoni Maciarewicz, Piotr Naimski, Antoni Pajdak, Jo
zef Rybicki, Aniela Steinbergowa, Adam Szczypiorski, 
Rahip Jan Zieja, Wojciech Ziembinski. •

Polonya Isci Partisi'ne Aeik  
M ektu p

JA C E K  K U RO N  - KAROL MODZELEWSKI

Kuron ve Modzeiewski’nin parti, kitie ve devlet 
İlişkisi üzerine partiye gönderdikleri açık mektup.

... Resmî doktrine göre, sosyalist bir ülkede yaşıyo
ruz. Bu tez, üretim araçlarının devlet mülkiyetinin sos
yal mülkiyetle belirlenmesi üzerine dayanır. Millileştir
me eylemi, sanaii, ulaştırma ve bankaları içeriyordu 
ve toplumsal mülkiyete dayalı ilişkiler tanımı gereği sos
yalisttiler.

Bu düşünce tarzı Marksiste benziyor. Gerçekte, Mark
sist teoriye, formalist ve hukuki mülkiyet anlayışı gibi, 
kendisine tamamen yabancı bir öğe bulaştırıldı. Devlet 
mülkiyeti kavramı, Devletin sınıf karakterine göre, deği
şik içerikleri gizleyebilir. Kapitalist ülkelerin ulusal eko
nomilerinin devletleştirilmiş kesiminin toplumsal mülki
yetle ortak bir yanı yoktur. Çünkü, bu sektörün dışında 
özel kapitalist şirketler vardır ve özellikle de devlete 
ait fabrikalarda çalışan işçi her türlü gerçek mülkiyetten 
mahrumdur, çünkü devlet üzerinde hiçbir etkisi yoktur 
ve dolayısıyla, emeği ve ürünü üzerinde hiç bir kontrolü 
yoktur. Tarihte, üretim araçlarının devletçi mülkiyetinin 
egemen olduğu (Asyatik üretim tarzı), antagonizmalar 
taşıyan sınıflı toplumlara rastlanır.

Üretim araçlarının devletçi mülkiyeti mülkiyetin bir 
biçimidir. Devletin ait olduğu toplumsal gruplara aittir. 
Millileştirilmiş ekonomi sisteminde, kamu iktidarı karar
larına katılanlar, ekonomik kararların bütünü üzerinde 
(dolayısıyla, üretim araçlarının kullanımı ve bölüşüm 
ve toplumsal ürünün kullanımı üzerinde), bir etkiye sa
hiptir veya bunları etkileyebilir. Siyasi iktidar, üretim 
ve bölüşüm süreci üzerine uygulanan İktidara bağlıdır.

r
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Devletimizde, iktidar Idme aittir?. Tek bir partiye, pra
tik olarak tekelci, Polonya Birleşik İşçi Partlsl'nde. Bü
tün temel karariar, önce parti içinde, daha sonra da 
iktMann resmt organlarında alınır. Hiç bir önemli karar, 
parti yetkililerince onaylanmadan alınamaz. Bu partinin 
yönetici rolü olarak adlandırılır ve tekelci parti, kendi 
kendisini işçi sınıfının çıkarlarının temsilcisi olarak gör
düğü için, partinin iktidarı işçi sınıfının iktidarını garanti 
etmelidir.

Sistemi, yöneticilerin düşündükleri ve söyledikleri dı
şında değerlendirmek İstersek, işçi sınıfının, devlet ikti- 
dannın kararlarını etkilemekteki olanağına bakmak zo
rundayız.

Parti dışında, hiç imkanı yoktur. Yönetici parti, iktidar 
tekeline sahiptir. İşçi sınıfının başka partiler kurarak 
örgütlenme ve dolayısıyla başka programlar oluşturma 
ve yayma, Polonya Birleşik İşçi Partisl'nin program ve 
anlayışından farklı siyasi anlayışlar, ulusal gelirin böiü- 
şümünde başka varyantlar gerçekleştirmek için müca
dele etmek imkanı yoktur. Devlet aygıtı, idari organlarıy
la, siyasi polisiyle, hukuki organizmalarıyla, parti tara
fından yönetilen politik örgütleriyle, partinin yönetici 
rolünü kuşkuya düşürecek'her teşebbüsü boğarak, bu 
yasağa uyulmasını gözetir.

Bir milyondan fazla parti üyesi, diğerleri gibi sade 
yurttaşlardır; Aralarında birkaç yüz işçi vardır. Bunların 
parti ve devlet iktidarı kararlarını etkileme imkanları ne 
kadardır? Parti sadece dışı için tekelci değildir, iç örgüt
lenmesi de aynı ilkeye dayanır. Her türlü fraksiyon, 
özel bir platformu olan her türlü politik akım yasaklan
mıştır. Tabandan bir militanın kendi düşüncesi olmaya 
hakkı vardır ama, kendi gibi düşünen diğer partililerle 
örgütsel bir bağ kurmaya, düşüncelerini yaymaya, parti 
içinde seçim propagandası yapmaya hakkı yoktur. Bu 
koşullarda, parti organlarında, konferans ve kongre de
legeleri seçimleri kurmaca haline gelir. Çünkü yığınların 
politik inisiyatifinin oluşumunun öncül olarak örgütü 
olmasına karşılık, seçimler, değişik programlar ve plat
formlar (başka bir deyişle gerçek bir politik tercihi ola
naklı kılan koşullarda) üzerinde olmazlar. “Zirve"nin 
kararlan üzerinde oluşabilecek muhtemel etkiler nede
niyle, parti üyeleri yığını, örgütlenmeden yoksundur, 
atomize olmuştur ve dolayısıyla güçsüzdür. Politik inisi
yatifin yegane kaynağı, böylece parti mercilerince yani 
aygıt tarafından oluşturulmuştur. Bütün aygıt gibi, parti 
hiyerarşik biçimde örgütlenmiştir. Malumat yukarıdan 
aşağıya dolaşır. Bütün hiyerarşik aygıtlar gibi, emirlerin 
kökeninde, sorumluluk mevkilerini işgal eden ve temel 
kararları hazırlayan bir grup insan, bir elit bulunur. Sis
temimizde, parti eiiti aynı zamanda hükümet eden elittir. 
Devlet iktidarı kararları bu elitçe alınır, devlet ve parti 
hiyerarşik basamağının zirvesinde makamların yığılması 
gözlenir. Devlet içinde iktidan sürdürerek, bu hiyerarşi, 
millileştirilmiş üretim araçlarından yararlanır, birikim ve 
tüketimin görece önemine, kendi tercih ettiği sektörler
deki yatırımlara, ulusal gelirin tüketiminde her sosyal 
grubun payına, kısaca, sosyal ürünün tamamının kulla
nımı ve böiüşümüne karar verir. Eiitin kararları bağım- 
ştrdır ve Partinin geri kalan üyeleri ve işçi sınıfının 
kontrolünden uzaktır. Ulusal konseyler ve parlamento 
seçimleri, zirve tarafından belirlenen tek bir aday listesi 
olduğu, ve uydu partilerle Polonya Birleşik İşçi Partisi 
programları arasında hiç bir fark olmadığından düzme
ceye dönüşür. Biz, toplumun kontrolünün tamamen dı
şında, bütün ekonomik ve politik kararları bağımsızca 
alan bu Parti-Deviet elifini, merkezi politik bürokrasi 
oiarak adlandırıyoruz.

Merkezi politik bürokrasiye ait olma ulusal çaptaki 
temel ekonomik ve politik kararların oluşumu gerçek 
katılım demektir. Bu elitin önemini açık biçimde sergile
mek pratik oiarak imkansızdır. Bu ancak şu anda mutlak 
tabu oian bir alanda sosyolojik İncelemelerin sonunda 
olabilir. Bizim için önemli olan, bürokrasinin iç örgütlen
mesini ve insan miktarını değil, toplumdaki ve toplum
sal üretim sürecindeki rolünü tanımaktır. Partinin basit 
üyelerinin bürokrasinin kararlarını etkilemek için örgüt-

ijstte: Budapeşte'de yanmış bir Sovyet askerinin 
cesedi. Ortada: Jan Masaryk. Altta: Lech IVa/esa 

Papa'yla birlikte.

İÜ olmamalarına karşılık, partinin kendilerine verdiği gö
revleri yerine getirmek için parti disipirni çerçevesinde 
örgütlü olmaları dikkat çekicidir. Buna karşı çıkan dışla
nır, parti dışına atılır, örgütlenme ve tavır alma hakkı 
yoktur. Böylelikle, sadece örgütlenmiş bürokrasi olan 
parti, işçi sınıfının iktidar üzerinde etkisini kullanma 
istemine karşı bir araç haline gelir. Parti, aynı zamanda, 
işçi sınıfını ve diğer toplumsal katmanları bürokrasiye 
itaat içinde örgütler. Aynı rol, sendikalar dahil, parti 
tarafından yönetilen toplumsal örgütler tarfaından da 
oynanır. İşçi sınıfının geleneksel ekonomik öz-savunma 
örgütleri olan sendikalar, tek örgütlü güce yani partiye 
bağlıdır ve bürokrasinin veya başka bir deyişle devletin 
ekonomik ve politik iktidarının pasif ve itaatkar bir aleti 
haline gelirler. İşçi sınıfı, örgütlenme, program ve öz- 
savunma araçlarından yoksundur.'

Böylece, bürokrasi, işçi sınıfını hem iktidar ve kontrol
den ve hem de öz-savunma araçlarından mahrum bıra
karak ekonomik ve politik iktidarı elinde tutar. Bununla, 
bürokrasinin yöneticileri, işçi sınıfının çıkarlarının tem
silcileri olarak kendilerini görürler. Sistemi eğer yöneti
cilerin söyledikleriyle değil, gerçek olgulardan hareket
le değerlendirmek istersek, bürokrasi sınıfının tabiatım 
analiz etmeliyiz. İktidarda olması sınıf karakterini hiçbir 
şekilde açıklamaz. Bu konuda belirleyici olan, üretim 
ilişkileri ve bir yandan ulusal gelirin temel yaratıcısı 
işçi sınıfının ve diğer yandan üretim araçları sahiplerinin 
içine girdiği ilişkilerdir. •

S*€XB€İn G revim iz
ED M U ND  BALUKA

Edmund Baluka, Szozecin’deki Warkski 
tersanelerinde çalışan Polonyalı bir işçiydi. Aralık 
1970'ten Ocak 1971'e kadar süren büyük grev 
sırasında grev komitesi baştenlığına seçildi. Bu 

sıfatla, işçilerle Polonya Birleşik İşçi Partisi 
önderlerinin bugün övgüyle söz edilen ortak 
toplantısında başkanlık yaptı. (PartI’nin giziice 

kaydedilerek Batı Avrupa’ya aktarılan faaliyetleri 
İngilizce olarak New Left flew'ew’nun Mart-Nisan 
1972 tarihli 72’nci sayısında yayımlandı.) Bütün 
öbür grev önderleri gibi, Baluka da ülkesinden 

kovuldu. Bir süre İngiltere’de, Manchester'da 
yaşadı, sonra Paris’e gitti.

İtalyan Solu ve Manifesto yayımcıları tarafından. Do
ğu Avrupa ya da “ Sovyet Bloku” ile ilgili bu konferansa 
katılmam için yapılan çağrıyı, büyük bir sevinçle kabul 
Ğttim. Sunuşlara tanınan sürenin kısalığı, Polonya halkı
nın son otuz iki yıl boyunca ülkelerindeki bürokratik 
rejime karşı verdiği mücadeleyi kısmen de olsa analiz 
etmeme imkân vermiyor. Stalin'in, bürokratik emperya
lizm oiarak tanımladığım eserinin sürdürülmesinde, ha
lefleri Hruşçov ile Brejnev'in oynadıkları önemli rolü 
de tartışamayacağım. Bu yüzden hem savaş-sonrası dö
nemi ve Polonya direniş hareketinin sayısız kahraman
lıklarını hem de Poznan'lı işçilerin 1956'da verdiği mü
cadeleyi, 1968 öğrenci ayaklanmasını ve Polonya Birle
şik İŞÇ İ Partisi’ne (PBİP) karşı birçok bireysel başkaldırı
yı bir kenara bırakmak zorundayım.

Ocak 1971'deki dört günden söz edeceğim. Bunlar, 
pek çok gazeteci ve politikacı tarafından, köle durumun
daki halkımızın “geçim dertleri”yle dolu, renksiz, ola
ğan günlerine göre, istisna olarak kabul edilmiş günler
dir. Aralık 1970, bir dönüm noktası oldu; “yanlış” bir 
dönüştü bu, “ İşçi sınıfıyla temasımızı kaybetmemize” 
yol açtı. Parti içinde İktidar mücadelesi yapan ekipler, 
suçu seleflerine yüklediler; ama durum denetim altına 
alındıktan sonra aynı yolu izlediler, aynı hataları tekrar
ladılar.

1 Aralık 1970'tekl «yat artışları (ortalama yüzde 20), 
Polonya Halk Cumhuriyeti’nin, Comecon koşulları İçin
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de, Sovyet yayılmacılığı uğruna ödediği bedelin sonu
cuydu. Bu fiyat artışları PBİP Merkez Komitesi Birinci 
Sekreterliği için mücadele eden Moczar ve Gierek ekip
lerinin gözünde hem bir gereklilik hem de karşı çıkılacak 
bir şeydi.

14 Aralık’ta, Gdansk’taki Lenin tersanesinde çalışan
lar, aletlerini bırakıp sokaklara dökülen ilk işçiler oldu
lar. PBİB Bölge Komitesi’nin, sendikaların ve yerel oli
garşinin binaları, çok geçmeden ateşler içinde kaldı 
ve aynı gün, komşu kentler olan Gdynia, Elblag ve 
Siupsk’ta da ayaklanma başladı. Yolların kesilmesi ve 
basın, radyo ve televizyonun suskunluğu nedeniyle, 
ayaklanmanın Szczecin’e ulaşması, üç gün aldı. Sonra
dan yapılan tahminlere göre, Baltık Kıyısı kentlerinde, 
çoğu çocuk, kadın ve yaşlı olan 3000 kişi katledildi.
19 Aralık’ta Edward Gierek, yönetimi Gomulka’dan aldı
ğında, bütün Polonya, İtalyan biçimi bir ğenel grevin 
eşiğine gelmişti. Yeni kadro. Merkez Komitesi’nin sek
reterlerini atamak üzere yaptığı Sekizinci Toplantı’da 
bir araya geldi ve sıkışıp kalmış olan üretim mekanizma
sını yenideri harekete geçirdi. Ancak, Szczecin Bölge 
Komitesi Birinci Sekreteri, bir hata yaptı: Sekizinci Top- 
lantı’yı durdurarak Gierek, Jaroszewicz, Szlachcic ve 
Jaruzelski’yi Szczecin’deki Adolf Warski tersanesine git
meye zorladı. Üretim alanına ilişkin “ iyi niyetleri” yücel
ten gürültülü basın, radyo ve televizyon kampanyası, 
PS/P’ndeki yeni yönetici gruba, Gierek ekibine karşı 
hareketlenmeyi başlatan kıvılcım oldu.

Bu kampanyanın başlamasından bir gün sonra, 22 
Ocak 1971’de, Adolf Warski tersanesinden 6.000 kadar 
işçi, işi bırakma karan aldılar ve üretim artışıyla llglll-iyi- 
niyetler hakkında yanlış raporlar veren radyo ve televiz
yon istasyonlannı yaktılar. Ben, Ocak 1971 ’de, Szczecin 
grev komitesinin başkanıydım; kadınlann, çocukiann 
ve işçilerin sokaklarda katledilişini gördüm. Kısa süre
de, yerel yetkililerle uğraşmanın anlamsız olduğunu, 
bunların, taleplerimizi karşılayacak güce sahip bulun
madıklarını kavradım. Bu nedenle, tersane işçilerini İş
yerlerini terketmemeye çağırdım ve İşgali yoğunlaştıra
rak Gierek ve Jaroszcewicz’In gelip, ülkeyi Gomulka 
gibi yönetmeye niyetli olup oimadıklannı açıklamalan 
için ısrar etmelerini önerdim.

işçiler önerimi kabul ettiler; hükümet binalarında yer 
alan radyo istasyonunu işgal ettiler; tersanenin kapılan- 
nı kapayıp, çevresinde bir güvenlik halkası oluşturdular. 
Ancak, bir kaç saat İçinde tarsene, ordu ve polis kuvvet
lerince kuşatıldı (toplam sayılan 6 bin kadardı). Tanklar
la, çıkartma iskeleleriyle ve keşif uçuşu yapan düzine
lerce helikopterle gelmişlerdi. Yetkililer, elektrik ve su
yu kestiler, üç gün boyunca akrabalanmızın bize yiye
cek vermesini engellediler.

Bu arada grev, Szczecin’in tüm sanayi tesislerine, 
demiryoiiarma, postanelere, ticari ve sivil ulaşım kuru- 
iuşlanna yayılmıştı.

Tersane delegeleri, 40 kişilik bir grev komitesi seçtiler 
ve ona, delegelerle sürekli temas ederek karar alma 
ve işçi talepleri için temsilcilik yapma yetkisi verdiler. 
Grev komitesi beş komisyondan oluşuyordu. Bunlann 
İşlevleri şöyleydi:

1) Ordu ve polisin kışkırtmalarına karşı tesisin korun
ması ve işçilerin savunulması.

2) Öbür Işyerleriyle ilişkiler.

3) Bir radyo vericisiyle Szcezin halkına yönelik bildiri
ler ve afişler basabilecek bir baskı makinasına dayanan 
propaganda faaliyeti.

4) İşçilere yiyecek sağlanması.

5) Çatışma için hazırlıklar. Bu komisyonun görevi, 
Molotov kokteylleri için şişeler bulmak ve ordunun sal- 
dınması durumunda tanklara karşı barikatlar hazırla
maktı. Böyle bir saklın, Varşova’daki PBİP Merkez Ko-

W Y B O R Y  ?

IJstte: "Normalleştirme”  boyunca süren öğrenci 
gösterilerinden biri: Karlova IJniversitesi felsefe Ijölümû 
öğrencisi 17 Ocak 1969’da kendini yakmıştı. Ortada: 
Polonya’da bir yeraltı bülteni: "Brejnev evinde kal ve 

kendin için oy kullan.”  Altta: Budapeşte’de Sovyet 
Kültürevl yakılırken.

mitesi’nin başvurmayı düşündüğü yollardan biriydi.

Üç günlük işgalden sonra, hâlâ tecrit edilmiş durum
daydık, açtık ve zaten bir kaç ufak çatışmaya girmiş 
olduğumuz ordunun saldınya geçmesi tehdidi altınday
dık. Sonra, asker ve polis kuşağının ardında, 100 bin 
kişilik bir kalabalığın varolduğunu ve sürekli büyüdüğü
nü gördük: bunlar, demir kapılardan bizlere yiyecek 
ve sigara atan Szczecin halkıydı, işte o zaman, bildiri 
ve afişlerimizin, Szczecin halkını, tersane İşçilerini fiilen 
desteklemek üzere harekete geçirdiği açıkça l>eili oldu.

Halkın, Szczecin işçileriyle bu aktif ve genel dayanış
masından Gierek de hatıerdar olmuştu. Sonunda, 24 
Ocak 1971 akşamı saat 6.00’da kapalı tersane kapısının 
önünde durarak şu tarihi sözleri söyledi: “Ben Edward 
Gierek. PBİP Birinci Sekreteri'ylm. Lütfen bana kapıyı 
açın.” Açtık; çünkü Gierek’e gönderilmiş olan mektup, 
onun tersaneye gelmesini istiyordu.

Birinci Sekreter’e Başbakan Jaroszewicz, Savunma 
Bakanı, General Jaruzelski, İçişleri Bakanı Franciszek 
Szlachcic ve yeni iktidar ekibinin bir kaç önde geleni 
eşlik ediyordu. Gierek’le grev komitesi arasında dokuz 
saat süren tartışma, hoparlörlerle bütün tersanede anın
da yayınlandı. Hem Gierek ve Jaroszewicz’in "söylevleri” 
hem de tersanenin 36 bölümünden gelen delegelerin 
müdahaleleri, böylece, asker kordonunun hemen ardın
da bekleyen Szczecin halkı tarafından da dinlenmiş oldu.

Burada önemli bir noktayı vurguiamalıyım: Gierek, 
bu dokuz saatlik tartışmanın tersane dışından duyulma
sını istemiyordu; ama grev komitesi, buna kesinlikle 
yanaşmadı...

Hazırladığımız on iki maddeden on birini kabul etti 
Gierek; bunlann arasında Parti’de, sendikalarda ve genç
lik örgütlerinde demokratik seçimlerin yapılması da var
dı. Ancak, fiyatiann düşürülmesi isteğimiz karşılanma
dı. Ülkenin ekonomik sorunları tartışılırken gerçek göz
yaşları döken Gierek, on ikinci talebin, yakın gelecekte 
yerine getirileceğini söyledi. Tersane işçileri ona gü
vendiler, ama yeni hatalar yaptığı takdirde Parti’ye baş
kaldıracaklarını eklemekten de geri durmadılar.

Maddelerimizden biri, grev komitesinin bir “ işçi 
komisyonu” olarak varlığını sürdürmesini ve tersane 
işçileriyle Szczecin’deki öbür işçilerin taleplerinin karşı
lanmasını gözetmesini öngörüyordu. Daha bir yıi bile 
geçmeden, Gierek, verdiği sözlerden döndü: aktif işçi 
militanlar, binlerce zorlukla karşılaştılar, tutuklandılar 
ve adaletsiz cezalara çarptırıldılar. Hatta, mücadelede 
olağanüstü çaba göstermiş olan bir kaç yoldaşımız, ölü 
olarak bulundu.

Bu fedakârlıklar boşa gitmedi. Kıyı kentlerindeki ayak
lanma, hükümet ve Parti önderliğindeki değişikliğin te
mel nedeniydi. Gierek’In Szczecin tersanesine gelişi 
de, Polonya işçi sınıfının, kararlı ve birleşik bir muhale
fetin bürokrasiyi geri çekilmek zorunda bırakabileceğini 
görmesini sağladı.

Haziran 1976 olaylan, totaliter bir sistemde bile, yirmi 
dört saat İçinde bir genel grevin örgütlenerek rejimi 
kararlanndan caydırmasının mümkün olduğunu göster
miştir. Bugün ülkemizde verilen muhalefet mücadelesi, 
yetkililerin Polonya halkının yaşam düzeyini düşürme 
karannı etkili biçimde engellemiş bulunuyor; daha geniş 
özgürlük talebini aktif olarak sürdürüyor. PolonyalI ay
dınlar ve öğrencilerin işçilerle dayanışma içinde olması 
da, PBİP'Ü döneklerin başka bir yenilgisinin göstergesi
dir.

RomanyalI 30.000 madenci, diktatörleri Çavuşesku’- 
yu, Edward Gierek’In Polonya kıyısındaki işçi sınıfının 
baskısıyla yaptığı aynı “ hac yolculuğu"na çıkmak zo
runda bıraktı. Bu madencilerin PolonyalI tersane işçile
rinden esinlenmiş olduklarını düşünmüyorum. Onlar da, 
“küçük balıklar” la tartışmanın yararsız olduğunu keş
fetmiş olmalılar. Batık baştan kokart Ve kafayı kMmek,
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Sovyet bloğundaki toplumlan yiyip bitiren çürüme süre
cini durdurmak demektir.

Aynı kangren durumunun, kapitalist toplumlan yıkma 
süreci için de sözkonusu olduğunu eklememe gerek 
yok. Bu iki toplum arasındaki tek fark, isimleri, dış 
görünüşleri ve emek gücünü sömürme tarzlandır. Krem
lin, Pekin, Washington ve Latin Amerika’nın köpek ba
lıkları, Güney Afrika’nın ırkçılan ve bu dünyanın bütün 
İdi Amin’leri, otorite düşkünlüğüne dayanarak emek gü
cünü sömürmekten başka bir şey amaçlamazlar.

halyan işçi sınıfı da, bütün bunlara karşı savaşmaktadır.

Sevgili dostlar, davetinize bir kere daha teşekkür 
ediyorum ve bu aceleci, yöntemsiz sunuşu bağışlamanı
zı istiyorum. •

2 5  H aziran 1 9 7 ö 'd a  G reve  
Giden İşd le rle  İlg ili 
Dayanışm a Bildirisi

1968’de PolonyalI öğrenciler ve aydınlar protesto 
gösterilerine giriştikleri zaman, işçiler sessiz 

kaldılar, iki yıl sonra 1970’in Aralık ayında işçiler 
düzene karşı ayaklandıkları zaman, bu kez 

aydınlar olayları kenardan izlediler. Ancak 1976’da 
işçiler yeniden direnişe geçtiklerinde, tanınmış 
aydınlar derhal işçilerin yanında saf tutarak o 
zamana kadar eşi görülmemiş bir sınıf ittifakı 

sürecini başlatmış oldular. Bu bildiri Peter 
Raina'nın Polonya'da Siyasi l^uhaiefet, 1954-1977 
(Political Opposition in Rolan, 1954-1977, Poets 

and Painters Press, London, 1978) adli kitabında 
yayınlanmıştır.

Yiyecek fiyatlarının yükseltilmesi karan üzerine işçile
rin kitlesel grev ve gösterilere girişmesi, ardından bu 
kararın 24 saat içinde geri alınması toplum yaşantımızı 
kemiren bir sorunu dramatik bir biçimde gözler önüne 
sermiş bulunuyor. Hükümetin kendi bakış açısını düzel- 
tebiime sağduyusunu göstermesi bizce büyük bir övgü
ye hak kazanmıştır. Çünkü sonuçlar olarak 1956'da Poz- 
nan'da ve 1970’de Saltık Kıyısında meydana gelen trajik 
olaylann yeniden yaşanmasından kaçınma olanağı orta
ya çıkmıştır.

Bizler Polonya işçileriyle dayanışma içinde olduğu
muzu bildiririz. Ülkenin ve devletin geleceğine karşı 
sorumluluk duygusu, durumun ağırlığını görmemizi ge
rektirmektedir. Son birkaç günün olaylan, şu andaki 
yönetim sistemi altında insanlann gerçek tavırlarını an- 
:ak ve ancak toplumsal hoşnutsuzluklardan doğan ve 
jağrında tehlikeli sonuçlar taşıyan patlamalarla ortaya 
koyablidiğini kanıtlamış bulunuyor. Böylesine bir sis
tem sonu kestirilemeyecek felâketleri göze almaksızın 
sürdürülemez.

Başbakan fiyat belirlemeye ilişkin öneri ve görüşlerin 
derinlemesine inceleneceğine ve konunun yeniden dü- 
Eenleneceğine söz vermiş bulunmaktadır. Bizler bu so
runa ilişkin görüşmelerin yönetim bürolannın duvarlan 
gerisinde çözüme ulaştırılamayacağı düşüncesindeyiz. 
<imiierinin zayıflamış otoriteyi yeniden kurmanın yolu 
siarak gördükleri misilleme yapma durumunda, bir diya- 
og sağlamak olanaksız olacaktır. Ülke çapında sağlıklı 
bir tartışma ortamı yaratmak için demokratik özgürlükle
rin esaslı bir biçimde genişletilmesi gerekir. Gündemi
mizin başında işçilerin gerçek anlamda temsil edilmesi 
gelmektedir. Günümüz koşullannda bu olmaksızın top- 
umumuzun gereksinim ve özlemlerini etkili biçimde ir
delemek olanaksızdır. Sendikalar halihazır yapıianyla 
}u görevi yerine getiremezler. Son olaylar sözkonusu 
sendikaların büsbütün uyduruk olduğu düşüncesini bir 
kez daha doğrulamıştır. Öte yandan bağımsız da düşü
nülemez. Örgütlenme özgüriüğü güvence altına alınma-

Üstte: Budapeşte sokaklarında silahlı direnişten bir 
görüntü. Ortada: Çekoslovakya’da işgal karşısında 
gençlerin tepkisi. Altta: Budapeşte’de silahlı işçiler.

 ̂dıkça, kamuoyu serbestçe oluşamaz ve sesini duyura- 
maz.

Birkaç ay önce Anayasa değişikliklerinin görüşülmesi 
sırasında, bu tür talepler çok sayıda mektupla, muhtı
rayla ve kişisel dilekçeyle dile getirilmiş bulunmaktaydı. 
Ama o zaman bu görüşler yayınlanmadığı gibi, görüş 
sahipleri çeşitli biçimlerde sindirildi ve kısa bir süre 
önce de kendilerine karşı bir misilleme kampanyası açıl
dı. Olaylann gelişimi. Anayasa görüşmeleri sırasında 
belirtilen değişikliklerin ne kadar zorunlu olduğunu hızlı 
ve apaçık bir biçimde göstermiş bulunuyor.

Zorunlu olan bu reformlara hükümetin tek yanlı olarak 
vereceği ayrıcalıklar gözüyle bakılmamalıdır. Egemen 
bir devlet olarak yaşamanın güçlüğü karşısında, bu re
formlar bütün ulusun ortak çıkariarının ifadesi olmakta
dır. Çünkü bu reformlar ulusal variiğımıza ilişkin temel 
konularda kendi başımıza karar verebilmemizin biricik 
güvencesidir.

Bu durum bir yandan sivil yaşantıda etkin olma, bir 
yandan da söz ve eylemlerde çok daha sorumlu davran
ma gereğini kayıtsız şartsız bir ödev olarak herkese 
yüklemektedir.

Jacek Cohn, Jakup Karpinski, Stefan Kisieiewski, Ja- 
cek Kuron, Edward Lipinski, Rahip Stanislaw Malkows- 
ki. Adam Michnik, Jan Olszewski, Josef Rybicki, Wlady- 
slaw Siia-Nowicki, Aniela Steint>ergowa, Adam Szczypi- 
orski, Waclaw Zawadzki, Rahip Jan Zieja. •

Gdansk (D an zig ) İs€İlerinin  
2 1  Talebi:

Ağustos 1980 sonuyla Eylül başında PVAP, 
grevdeki işçilerle 3 sözleşme imzalamak zorunda 
kaldı. 30 Ağustos 1980’de SĞzecin, 31 Ağustos 

1980'de Gdansk ve 4 Eylül 1980'de de Katowice 
sözleşmeleri imzalandı. Gdansk sözleşmesi, 

önemli topiumsai-siyasal bir karaktere sahip oidu.
Ve bundan sonra çeşitli bölgesel çatışmalar ve 

anlaşmazlıklarda da bölgeler üstü örnek bir model 
olarak, hareketin merkez noktası oldu. ,

GDANSK SÖZLEŞMESİNİN 21 TALEBİ HÂLÂ 
GÜNCELLİĞİNİ KORUYOR

Üst grev komitesiyle hükümet temsilcileri arasında 
sürdürülen pazarlığın temelini teşkil eden Gdansk işçi
lerinin 21 talebi şunlardır:

1- Uluslararası Emek Örgütünû’nün Polonya Halk Cum- 
huriyeti'nce de altı imzalanan 87 Numaralı Bildirgesinde 
yer alan sendikal özgüriüklere ilişkin ilkelere dayanıla
rak, parti ve işverenler tarafından bağımsız ve özgür 
sendikalann kurulmasına izin verilmesi.

2- Grev hakkının, greve katılan ve dışandan destekle
yen kişilerin yasal güvence altına alınması.

3- Polonya Halk Cumhuriyeti Anayasa'sınca yasal gü
vence altına alınmış olan düşünce ve yayın hürriyetinin 
tanınması ve buna uygun olarak bağımsız duyuru ve 
açıklamalardan dolayı baskı uygulanmaması, tüm fikir 
topluluklarının temsilcilerine kitle haberleşme organla- 
nndan yararlanma oianaklannın sağlanması.

4- a) 1970 ve 1976 yıllarında yapılan grevlerden dolayı 
işlerinden çıkarılan kişilere ve inançlarından ötürü Üni
versiteden uzaklaştırılan öğrencilere eski haklarının ge
ri verilmesi ve eski statülerine dönüş olanaklarının sağ
lanması.

b) İçlerinde Edmund Zadrozynski, Jan Kozlowski ve 
Marek Kozlowski de bulunmak üzere tüm siyasal tutuk
lulann salıverilmeleri, kişisel görüşlerin açıklanmasına
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yönelen tüm baskıların sona erdirilmesi.

5- İşletmeler üstü Grev Komitesinin kuruluşu ve ger
çekleştirilmesini istediği taleplerinin kitle haberleşme 
organlannca kamuoyuna duyurulması.

6- Ülkenin içinde bulunduğu bunalımdan çıkması için 
gerçekçi adımlar atılması. Bu yönde;

a) Toplumsal ve ekonomik durum hakkında mevcut 
tüm bilgilerin kamuoyuna açıklanması.

b) Tüm toplumsal kesimlerin ve çevrelerinden greve 
katılan işçilere, gerek grev süresince gerekse izinli sa
yıldıkları ayiar boyunca normal ücretlerinin ödenmeye 
devam edilmesi.

S- Bugüne değin meydana gelen fiyat artışlarının üc
retlerle dengelenmesi için, her işçinin temel ücretinin 
aylık 2.000 Zioty artırılması.

9- Fiyatlara yapılan zamlarla ve para değerindeki dü
şüşlerle eşgüdümlü, otomatik bir ücret artışı sisteminin 
yasal güvence altına alınması.

10- İç pazarın öncelikle tamamen doyurulması, bun
dan sonra artacak malların ihraç edilmesi.

11- Kâr amacı güden tüm fiyatların kaldırılması, “ İç 
ihracat" adı altında döviz karşılığı yapılan tüm satışların 
sona erdirilmesi.

12- Pazarın durumu normale dönene kadar et ve et 
ürünlerinin yiyecek karnesine bağlanması.

13- Yönetici kadro ve elemanların atanmasında, kişi
lerde parti üyeliğinden önce sözkonusu branşla ilgili 
mesleki vasıflann aranması ilkesinin getirilmesi, milis 
ve güvenlik güçleriyle, parti aygıtının ayrıcalıklarının 
ortadan kaldırılması. Bunun için;

a) ‘Aile Yardımlarının' bütün aileler için aynı düzeye 
getirilmesi,

b) ‘Özel Satış’ yapan dükkanların kapatılmadı.

14- Emeklilik yaş haddinin kadınlarda 50’ye, erkekler
de ise 55’e düşürülmesi. Polonya Halk Cumhuriyeti’nde 
doldurulması öngörülen çalışma süresinin de kişinin 
şu andaki yaşını bakılmaksızın kadınlarda 30, erkekler
de ise 35’e indirilmesi.

15- Eski emeklilik maaşlarının, şu anda ödenenle eşit 
düzeye getirilmesi.

16- Sağlık Hizmetleri alanında çalışma koşullarının 
düzeltilmesi, meslek sahipleri ve çalışanlar için sağlık 
hizmetlerinden yararlanma hakkının yasal güvence altı
na alınması.

17- Çalışan kadınların çocukları için gerek çocuk yu
vaları ve kreşlerde, gerekse okul öncesi hazırlık kurum- 
lannda yeterii sayıda yerin ayrılarak, güvence altına 
alınması.

18- Çocukların sağlıklı yetişmelerinin güvence altına 
alınması için, doğumdan sonra 3 yıl sürecek ve devletçe 
ödenen annelik izni verilmesi.

19- Ev arayanlar için konulmuş olan mevcut bekleme 
süresinin kısaltılması.

20- Günlük ücretlerin 40 Zloty’den 100 Zioty’ye çıka- 
nlması (4TL-1 Zl) ve ayrılık piriminin güvence altına 
alınması.

21- Tüm Cumartesilerin tatil günü olması. Vardiya 
çalışan ve bu yüzden Cumartesi günleri de çalışmak 
zorunda olan İşçilerin ek izinleri veya ek tatil günleriyle 
bu haktan yararlandırılması. •

R O B Ö TN İK^
___ twaw ______

>• » t :  -  » « t '» ^ « tö ı ırıiîııtf a t t»

PYTAMA N(W(m»X:ZNE
<2^1 t i  pianıc na 1979r

(,Rl Jf»70
tamkM-iKMO tounKm

IJstte: Müdahaleden 17 gün önce Brejnev’le Dubcek. 
Ortada: Solidamosc'un illegal yaym/ Robotnik. Altta: 

Prag'da gençlerin işgali protestosu.

D ayanışm a Sendikası 
Program ı

Ekim 1981’de yapılan Sendikal Genel Kurulunda 
kabul edilen program 8 bölümden oluşuyor ve 

toplam 37 tez içeriyor.

TEZ 1- İdarenin her düzeyinde özyönetime yönelik, 
demokratik reformların yapılmasını, plan, özyönetim ve 
pazarı birbirine bağlayan yeni bir toplumsal İktisadî dü
zenin hayata geçirilmesini talep ediyoruz.

Sendika, bürokratların ayrıcalıklarının ortadan kaldı
rılmasını hedefleyen ve bunlara yeniden dirilme olanak
ları tanımayacak bir reform yapılmasını İstemektedir. 
Yapılacak reform, İş verimini genel olarak yükseltmeli, 
yatınm ruhunu teşvik etmelidir. Bu nedenlerden ötürü 
de sözde bir reform olmamalıdır. Bu reform belirli top
lumsal değişimlere mal olacaktır, bu yüzden bazı top
lumsal kesimler özellikle korunmaya muhtaç duruma 
düşecektir. Sendika bu kesimleri itinayla koruyacaktır.

a) Emir ve kararnameler yağdırma üzerine kurulmuş 
ve mantıklı bir ekonomik pfogramı olanaksız kılan mev
cut ekonomiyi yönlendirme sistemi köklü olarak değişti- 
rllmel'dir. Mevcut sistemde dev bir güç parti ve bürokra
si aygıtının elinde toplanmakta ve yoğunlaşmaktadır.

Ekonominin emir sistemine hizmet eden örgütsel ya
pısı parçalanmalıdır. Ekonomik idari organların siyasal 
iktidardan çözülmeleri gerekmektedir. İşyeri müdürleri
nin bakanlıklara olan hizmet bağımlılığı kaldırılmalı ve 
parti hiyerarşisine göre atamalar yok edilmelidir. Re
form, ancak işçilerin kitlesel olarak harekete geçirilme
leriyle gerçekleşebilir. Bu konuda Dayanışma’nın kur
muş olduğu mevcut işletmeler ağı iyi bir örnektir. Bu 
şekilde, büyük fabrikalardan gelen İşçi temsilcilerinin 
oluşturduğu inisiyatif en geniş işçi kitlelerinin özyöneti
mini sağlama doğrultusunda umut verici adımlar atmak
tadır.

b) Ekonominin yeni bir örgütsel yapılanması gerçek- 
leştlrilmeiidir. İktisadî yaşam tüm fabrikaların toplum
sallığı mihverlı^e örgütsel bir asgari müşterek etrafında 
yoğunlaştırılmalıdır. İşletmenin toplumsallığı (yani ka
mu malı oluşu), çalışanların kendi aralarından seçecek
leri bir “işçi konseyi” tarafından güvence altına alınmalı 
ve denetienmelldlr.

c) Pazarın işlevini ortadan kaldıran bürokratik engel
ler süreç içinde yok edilmelidir. Ekonomik idarenin mer
kezî organları işletmelerin ticaı;et alanını ve müşterileri
ni beiirlememelidirler. İşletmeler ülke içi sürümde öz
gürce faaliyet gösterebilmelidirler. Devletin iznini ge
rektiren alanlarda işletmelerin izinsiz faaliyet gösterme
leri yasaklanmalıdır. Dış ticaret alanında tüm işletmele
re ülkenin ve halkın çıkarına yapacakları ihracatlar için 
izin verilmelidir.

d) Reform, planlama sistemini de kamulaştırmalıdır. 
Böylece yapılacak merkezî plan toplumun eğilimlerini 
yansıtmalı ve toplum tarafından kabul edilmelidir. Bu
nun için de kamuoyuna merkezî plan üstünde açık tar
tışma olanağı verilmelidir. Çeşitli kamu inisiyatiflerinin 
ve toplumsal kurum ve örgütlerin plan konusunda farklı 
düşüncelerini ve önerilerini açıkça savunabilmeleri gü
vence altına alınmalıdır. Bu da. Merkezî İstatistik Kuru
mu (GUS)’un toplumun denetimi altına girmesini gerekli 
kılmaktadır.

TEZ 2- Önümüzdeki kış ayları bir an önce enerjik 
ve acil önlemler alınmasını zorunlu kılmaktadır. Sendika 
tüm yurttaşlar adına bu bekleyişi dile getirir.

TEZ 3- Çalışan İnsanların yaşam düzeylerinin savu
nulması, gerileyen üretim karşısında ortak önlemler alın
masını gerekli kılmaktadır.

TEZ 4- Sendika reform ilkelerini göz önünde tutarak
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ve halkın en zayıf kesimlerini koruyarak tesbit ediien 
bir bunalımdan çıkış programı etrafında, piyasada den
genin yeniden kurulmasını gerekli görmektedir.

Bunun İçin bir yandan üretim artırılırken, öte yandan 
talebi azaltmak gerekmektedir. Mevcut fiş sisteminin 
süreç içinde ortadan kaldırılması bürokratik engelleri 
ve karaborsacılığı önleyecek, çalışma moralini yükselte
cektir.

TEZ 5- Bunalıma karşı mücadele ve ekonomik reform 
mutlak toplumun denetimi altında yürütülmelidir.

TEZ 6- Sendika, toplumun en fakir kesimlerinin korun
masına özel bir önem verecektir.

TEZ 7- Gıda maddelerinin temini bugün için en acil 
sorunlardan birisidir. Dağıtılan kartların karşılığı olmalı, 
gıda maddelerinin dağıtımı toplumsal denetim altına alın
malıdır.

TEZ 8- Sendika, işletmelerie bulundukları bölgeler 
arasındaki türtü farklılıkların kaldırılmasına çalışacaktır.

TEZ 9- Çalışma bir lıak haline getirilmeli, ücret siste
minde reformlar yapılmalıdır

Kamulaştırılmış işletmelerden anlaşarak Iş akitlerinin 
feshi yoluyla çıkılabilmeli ve diğer işletmelerde çalışıla- 
bilmelidlr.

Ücret sisteminde yapılması istenen reformla ilgili ola
rak;

— Yapılacak zamların eşit olması,

— Ücretin üretimi teşvik edici fonksiyonunun artırıl
ması,

— Asgari ücretin ortalama ücretin yarısı olarak ele 
alınması, fakat asgari geçimin ücretin altına düşmemesi,

— Fahiş ücretlerden vergi alınması,

— Akort (parça hesabı) ücret sistemine son verilmesi.

TEZ 10- Çalışma şartlarının tehlikesiz ve sağlık koşul
lanna uygun bir hale getirilmesi.

TEZ 11- İş yasası kamulaştınimalı ve çalışanların hak
larını korumalıdır.

Bu reform her türlü sosyal hakkı içermektedir.

TEZ 12- Sendika toplumsal muhalefeti acil gereksi
nimlerin karşılanmasına yöneltmeye çalışacaktır.

TEZ 13- Ailenin temel gereksinimleri karşılanmalı ve 
sosyal güvencesi sağlanmalıdır.

TEZ 14- Sendika yaşlı, sakat ya da iyileşmeyecek 
kadar hasta kişilerin haklarını savunur.

TEZ 15- Sendika halkın çeşitli biyolojik tehlikeler kar
şısında sağlığının korunmasına özel bir önem verir.

TEZ 16- Sendika doğanın insancıl kalması ve kirietil- 
memesi için mücadele eder.

TEZ 17- Sendika meskerrin dokunulmazlığı temel hak
kının kabulünü talep eder ve konut politikasında aktif 
olarak katkıda bulunur.

TEZ 18- Her işçiye asgari ölçülerde boş zaman tanın
malı ve kültürel yaşama katılma olanaktan sağlanmalıdır.

TEZ 19- Kendi kendini yöneten halk demokrasilerinde 
farklı dünya görüşleri karşısında çoğulculuk prensibi 
toplumsal, siyasal ve kültürel alanlarda vazgeçilmez bir 
unsurdur.

üstte: Polonya'da şeker ve et almak için kullandan 
karne. Ortada: Gustav Husâk. Altta: Sovyet birlikleri 

Budapeşte'deyken gizli olarak basılan Igazsâg 
(Hakikat) gazetesi.

Özyönetim, demokrasi ve çoğulcu sistemin kalıcı ola
rak yerieştirilmesine yönelik olmalıdır. Polonya’da top
lumsal yaşamda geniş ve derin bir reform şarttır. Devle
tin örgütsel yapısı değişmeli, toplumsal yaşamın her 
alanında bağımsız özyönetim ilkeleriyle kurulmuş ku
rumlar yaratılmalıdır. Çalışanların özverileri boşa har-

canmamalı, çoğulculuk prensibi ile güvenceye bağlan
malıdır. Anayasal özgüriükler kullanılabilmelidir. Örgüt
lenme hakkı tüm yurttaşlar için geçeril olmalıdır.

TEZ 20- Halkın kendi kendini yönettiği cumhuriyetinin 
temeli gerçek işçi özyönetimleri olmalıdır.

TEZ 21- Toplumun gerçek temsilcileri yasal, hukuk
sal, örgütsel ve mali yönden bağımsız ve özerk yerel 
özyönetimler olmalıdır.

TEZ 22- Özyönetim ile idare edilen örgütler ve kuru
luşlar devlet kademelerinde en yükseğe çıkarılmalıdır.

TEZ 23- Düzen, yurttaşların temel haklannı korumalı, 
kanun karşısında tüm vatandaşlar ve kamu kuruluşlan 
eşit olmalıdır.

TEZ 24- Mahkemeler bağımsız olmalı, yargı organları 
toplumsal denetim altında olmalıdır.

TEZ 25- Hukuk devletinin var olduğu Polonya’da hiç 
kimse görüşünden ötürü takibata uğramamalı, vicdanıy
la bağdaşmayan fiillere zorianmamalıdır.

TEZ 26- Ülkeyi yıkıma sürekleyen kimselerin bunun 
sorumluluğunu eksiksiz otarak taşımaları gerekir.

TEZ 27- Polonya’lı gençlerin ve çocukların bedenen 
ve ruhen sağlıklı yetişmeleri için gereken tedbirler alın
malıdır.

TEZ 28- Kültür ve eğitim herkese açık olmalıdır. Bu 
hak sendika tarafından desteklenecek ve savunulacaktır.

TEZ 29- Kültür ve eğitimde özyönetimi teşvik eden 
tüm bağımsız çalışmalar sendika tarafından desteklene
cek ve savunulacaktır.

Kültür ve eğitimde baş gösteren bunalımın en önemli 
nedenlerinden birisi, devletin bu alanda olan tekelci 
durumudur. Toplum kendi kültür ve eğitimine sahip 
çıkmalıdır.

TEZ 30- Sendika bağımsız bilimsel araştırmalar ile 
bilim merkezlerinde özyönetimi destekler.

TEZ 31- Gerçekleri ve doğrulan bilmek toplumun en 
doğal hakkıdır. Sendika hayatın her alanında yalana 
karşı savaşacaktır.

TEZ 32- Kitlesel haberieşme araçlan toplumun mülki
yetinde, denetimi ve hizmetinde olmalıdır.

TEZ 33- Sendikamız üyeleri, fikir ve iradelerinde, or
tak amaçlannın gerçekleşmesi doğrultusunda faaliyet 
göstermekte tamamen hürdürier.

TEZ 34- Sendika organlarının karar ve çalışmaları, 
sendika üyelerinin fikir ve iradelerine dayandınimalıdır.

Sendika üylerinin sendika organlannın çalışmalannda 
gerçek bir etkinliği olmalıdır. Bu etkinlik, seçim meka
nizması ve sendika İle ilgili tüm konularda görüş bildir
me hakkıyla somutlaştırılmahdır.

Karariar çoğunluk iradesine göre alınır. Kararlara en 
geniş katılımı sağlamak önemli bir görevdir. Bunun ya- 
nısıra doğrudan demokratik yöntemler de (örneğin refe
randum) uygulanabilir.

TEZ 35- İşçi ve vatandaş olarak sendikamızın üyeleri 
çıkariannı karşılıklı anlayış ve yakınlaşma ile gerçekleş- 
tirlrier. Protesto daha sonra gelir.

TEZ 36- Sendika organlannın denetimi ve eleştirisi 
her Dayanışma üyesinin hakkı ve görevidir.

TEZ 37- Dayanışma yeni toplumsal uzlaşmadan yana
dır. •



M odem  Sosyalizm

1968

1966-1970 döneminde dünya kapitalist sisteminin metropolleri, yaygmiığı ve kapsamı 
bakımmdan 20. yüzyılda karşılaştıklan en büyük toplumsal muhalefet dalgasıyla karşı karşıya 
kaldı. Toplumsal mücadele ivmesinin uluslararası düzeyde doruğu olan Fransa Mayıs ’6 8 ’i 
kastedilerek 1968’le simgelenen 1966-1970 döneminin anti-kapitalist, düzen karşıtı içeriğine 
damgasını vuran siyasal-ideolojik söylem ve eylem; geleneksel işçi sınıfı hareketinin ve 
partilerinin dışındaki bir muhalefet alanından kaynaklandı. Bu alan, anarşizan/anti-otoriter 
radikal öğrenci hareketinin belirleyiciliğindeki, parlamento dışı muhalefetin alanıydı. 
Parlamentoyla simgelenen yerleşik kapitalist siyaset ve egemenlik sistemiyle beraber, II. Dünya 
Savaşı’ndan sonra onunla bütünleşen yerleşik komünist ve sosyalist partilere, onlann 
resmileştirdiği Marksizm yorumuna da meydan okuyan bu muhalefet; yeni bir sosyalizm 
kimliğini tanımlamaya yöneldi. Bu kimliğin ideolojik içeriği ve diriliği; sosyalizmin teorik ve 
tarihsel kaynaklarına yemden yöneUşin, kapitalizmin II. Dünya Savaşı sonrasındaki yeniden 
yapılanması üzerine üretilen eleştirel teorik bilgilerin, aynca, esinlendiği/güdülendiği anti- 
emperyalist kurtuluş mücadelelerinin uluslararası sosyalist harekete getirdiği dinamizmle 
belirlendi. Sosyalizmle buluşan radikal öğrenci hareketi, böylece II. ve III. Enternasyonal 
geleneğine bağh partilerin teorik-siyasal dogmatikliğini/muhafazakârlığını sorguladı. 
Muhafazakârlaşmanın temel etmenlerinden birini oluşturan ulusçu perspektifi sarstı; sosyalist 
enternasyonahzmin unsurlarını kidesel bir seferberlikle yeniden canlandırdı.

’68 hareketinin kapitalist düzene karşı harekete geçirdiği büyük muhalefet potansiyeU, 
bütünlüklü bir siyasal program ve perspektifle tamamlanamadı; seferber ettiği emekçi kitleleri 
üzerindeki ideolojik hegemonyasını sürekli kılamadı. Bu hegemonyayla birlikte, organik bir 
toplumsal varlığa dönüşmesi de; ’68 hareketinin öznelliğinin ve kapitalizmin massedici-baskıcı 
mekanizmalanndan başka, yerleşik sosyalist/komünist partilerin etkisiyle de engellendi. Sonuçta, 
1969/70’de ABD ve İtalya’da son ataklarını gerçekleştiren ’68 toplumsal muhalefet dalgası,

Kapitalizmin II. Dünya Savaşı’ndan sonra başlayan 
istikrar ve büyüme evresi, dünyanın çok farklı 
yerlerinde, kapitalist bir tjölüşüm ilkesince belirlenmiş 
bir dünya sistemine eklemlenmiş olarak yaşamakla 
birlikte, gündelik hayatları kapitalist üretim tarzının 
belirlediği toplumsal ilişkilere zorlanmamış, 
birbirlerinden çok farklı, heterojen nüfustan 
mülksüzleştirdi. Fransa’da, İtalya’da, Türkiye’de, 
Arjantin’de kapitalizmin tarıma nüfuz etme derecesi 
derinleştikçe, kırdan kente göç devasa boyutlara 
ulaştı, milyonlarca köylü onlan birer ücret kölesi 
durumuna indirgeyen, makinalaştıran fabrika disiplini 
ile tanıştılar. Diğer yandan, o zamana kadar nisbeten 
kendi belirleyebildikleri üretim koşullarında çalışabilen, 
bu anlamda “ üretim araçlarını”  tamamen yitirmemiş 
kafa emekçileri, hizmetler sektörünün yaygınlaşması, 
tekellerin bilgi sanayilerine daha çok İlgi göstermesi 
ve entelektüel melekelerin giderek birer meta olarak 
değerlendirilmeye başlanmasıyla birlikte, ilk kez 
proleterleşme olasılığı ile yüzyüze geldiler. 1968’deki 
öğrenci olaylarını daha önceki ve sonrakilerden ayıran 
önemli faktörlerden biri de, 1968'de öğrencilerin, 
edinmiş olduklan kültürel ve entelektüel mirasın 
sezdirdiği dünyayla, onlara dayatılan hayat arasındaki 
uçuruma isyan ederken, aynı zamanda da toplumun 
geniş kesimlerinin, aydınların, memurların kendilerinin 
hissettikleri bir hayat! probleme tercüman olmuş 
olabilmeleriydi. Sağdaki afişte “güzellik sokaktadır”  
deniyor. 1968'de bütün dünyada, öğrencilerin isyanı 
ile, öncülüğünü birinci kuşak işçilerin yaptığı kol 
emekçilerinin isyanı bir an için sokakta buluştu.
Ancak Avrupa'da KP’lerin ihaneti, Arjantin, Türkiye 
gibi ülkelerde f^arksist geleneğin deneyimsizliği bu 
buluşmanın kalıcı bir devrimci perspektife dönüşmesini 
engelledi.
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siyasal bir devrime yönelemeden yatıştı. Ancak, ektiği toplumsal-kültürel devrim tohumlan, 
kalıcı ve öğretici izler bırakacaktı.

1966-1970: Toplumsal Mücadelelerin Dinamikleri
1966-1970 dönemi, dünya kapitalist sisteminin II. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan istikrarh 
gelişme modelinin tıkanmaya başladığı dönemdir. Emperyalist sistem içinde II. Dünya Savaşı 
öncesinde İngiltere’nin yitirdiği merkezî konuma fiilen yerleşmeye başlamış olan ABD odakh 
uluslararası sermaye; 1950’lerde yeni bir yapılanmaya öncülük etmişti. Emperyalizmin ilkel 
tahakküm biçimi olan sömürgecilik tedricen tasfiye edildi; emperyalizm kendisini, kapitalist 
üretim ilişkilerini dünyanın her köşesinde kurumlaştırarak yeniden üretmeye yöneldi. ABD 
sermayesi bu amaçla ve muazzam büyüyen ekonomik kapasitesini değerlendirme güdüsüyle hem 
Batı emperyalizminin denetimindeki eski sömürgelere, hem de savaşta yıkılan Batı Avrupa’ya 
büyük sermaye aktanmı yaparak dünya pazannı güçlendirdi, uluslararasılaştırarak geliştirdi ve 
bütünleştirdi. ABD parası dolar, bu bütünleşmenin aracı ve unsuru olarak, serbestçe alınıp 
satılan “evrensel” para birimi oldu. ’50’lerde büyük refah artışı (m illî gelir İtalya, Fransa, 
F.Almanya’da üç; ABD ve İngiltere’de iki katma çıktı) getiren bu yeni emperyalist model, 
’60 ’larda, Japonya ve Batı Avrupa odaklı sermaye güçlerinin gelişip ABD sermayesinin 
rakipsizliğini ortadan kaldırması, dolayısıyla üretim ve pazar bunahmlannm doğması; aynca, 
bu ortamda, dolann ticareti-ekonomiyi uluslararasılaştıncı işlevinin, enflasyonu, tıkanmalann, 
uluslararası etkisini katlayan sonuçlar yaratması ise, istikrannı yitirdi. Bunun metropollerde 
1965-1967 döneminde kendini göstermeye başlayan ilk etkisi, ekonominin durgunlaşması oldu. 
Batı Avrupa’da 1961-1965 döneminde 1.4 milyon olan işsiz sayısı, 1966-1970 döneminde 1.8 
milyonu geçerek, 1951-1955 döneminden beri ilk kez yeniden artmaya başladı. Yeni 
emperyalist yapılanmadaki tıkanıklığın işçi sımfina dönük olumsuz ekonomik etkileri; sınıfsal, 
ırksal (ABD), dinsel (İrlanda), bölgesel (İtalya) vs. eşitsizliklerin baskısını da artırarak, emekçi 
sınıfiann kendiliğinden tepkilerine zemin oluşturdu.

1960’lann ortasında dünya kapitalist sisteminin istikran salt ekonomik bakımdan değil, 
ideolojik, etik ve siyasal bakımından da bozuldu; ABD’nin vesayetçi ve tehditkâr askerî-
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ekonomik gücü ile sağladığı Pax Americana  (Amerikan Banşı) sarsılmaya başladı. ABD, Soğuk 
Savaş’ın ami-komünizmiyle birlikte, başta Batı Avrupa olmak üzere bütün dünyada “hürriyetçi 
parlamentarizm”in, “demokrasi”nin egemen ideoloji hale gelmesine öncülük etmişti. Sağlam bir 
burjuva parlamentarizm geleneğine sahip olmayan Federal Almanya ve Batı Avrupa komünist 
partilerinin çoğuna bile “paylaştınlan” bu burjuva demokrasisi söylemi; artan refah ve tüketim 
imkânlanna bağlı olarak gelişen “pazar toplumu”yla beraber, simgeleriyle, ahlâkıyla, kültürüyle 
bir bütün olarak American way o f  life'ı (Amerikan tarzı hayat) da bütün “hür dünyaya” 
içselleştirmeye yönelmişti. Amerika’nın şahikası olarak algılandığı bu kültür ve toplum modeli; 
ABD’nin 1965’deki müdahalesiyle Vietnam’da başlattığı emperyalist savaşla, hızla saygınlığını ve 
meşruiyetini yitirmeye başladı. Bu savaş, ABD’nin bayraktarlığım yaptığı “hür dünya” 
özgürlükçülüğünün demagojik niteliğini ortaya koydu. Vietnam savaşından, yaygınlaşan ve 
gelişen kirie iletişim araçlanna yansıyan vahşet görüntüleri, ABD’nin ideolojik vasisi ve simgesi 
olduğu yerleşik “demokrasi”nin yedeklediği baskı ve şiddet aygıtını görünür kıldı. Vietnam 
savaşına ve anti-demokratik kurumlaşmalara karşı çıkan öğrenci hareketinin (özellikle ABD’de) 
karşı karşıya kaldığı devlet terörü; muhalefeti sertleştirdi ve modem kapitalist devletin 
katıhmcı-demokratik görüntüsünün altındaki otoriter-baskıcı özü ortaya çıkardı. Amerikan esinli 
II. Savaş sonrası yeni “hürriyetçi demokrasi”, yurttaşı devlet otoritesine kayıtsızca boyun 
eğmeye zorlayan veçhesiyle siyasal meşruiyetini yitirirken; bireyi tüketiciye indirgeyen yapısıyla 
American way o f  life da kültürel-ideolojik olarak meşmiyetini yitirmekteydi.

Gençliğin ve Öğrenciliğin Devrimci Potansiyeli

Kapitalizmin bir “refah ve tüketim toplumu” olma veçhesiyle en kapsamh ve radikal bir 
şekilde hesaplaşmaya giren kesim; bu veçhenin ayrı bir toplumsal kategori haline getirmiş 
olduğu gençUkti. Kapitalizm II. Dünya Savaşı sonrasında gerçekleştirdiği büyüme ve artırdığı 
refah ile, özellikle metropollerde, bebek ölümlerinin azalmasıyla nüfus içindeki payı artan 
genç insanlann bir ekonomik pratiğe bağlanmadan, smıfsal-toplumsal bakımdan “ara kategori” 
olarak geçirdikleri zaman diliminin genişlemesine imkân verdi. Ekonomik-toplumsal işleyişin 
karmaşıklaşması ve üretici güçlerdeki gelişme çerçevesinde emek gücünün kazanması gereken 
niteliklere bağlı olarak (yüksek) eğitim yaygınlaştı/kideselleşti. 1950-1964 arasında üniversiteli 
öğrenci sayısı ABD’de ve Almanya’da iki kat, Fransa’da üç kat, İngiltere ve İtalya’da yaklaşık 
yüzde 50 arttı. Ekonomik olarak da, “salt tüketici” konumunda olan gençliğin oluşturduğu 
piyasanın vaadettiği potansiyel çok büyüktü.

11 Mayıs sabahı Ouartier Latin'de barikatlar. 1960'lara 
kadar Ouartier Latin daha çok bohem anılar 
barındıran, nezih bir kültür merkezi olarak tanınırdı. 
Ancak 1960'larla birlikte semt her yönüyle serpilmekte 
olan bir devrimci kültürü barındırdığının işaretlerini 
vermeye başlamıştı. Dükkanlar Ho Chi Minh, Marx, 
Stalin, Mao ve Guevara'nın afişleriyle süsleniyor, 
kitapçılarda Marksist klasikler, Çin ve Vietnam Devrimi 
hakkındaki kitaplar peynir ekmek gibi satılıyordu. 
Semtteki Vert-Galant meydanı ise çiçek çocuklarının, 
özgür cinselliğin, hippilerin merkezi haline gelmişti. 2 
Mayıs 1968'de Nanterre Üniversitesi kapatılınca 
Ouartier Latin'de bu karan protesto etmek için 
başlatılan gösteriler, barikatlarıyla, toplum polisinin 
acımasızlığıyla, protestocuların heterojen yapısıyla 
Fransa 68'inin bütün tipik özelliklerini birden gözler 
önüne sürdü. Oysa rejimin, ilk bakışta makul 
görünecek bir hesabı vardı; 6 Mayıs'ta dönem sonu 
sınavlan olduğundan herkesin ders çalışması 
bekleniyordu. Ama 4 ve 5 Mayıs günlerinde yapılan 
gösterilere 10 bin kişi katıldı. 6 Mayıs'ta ise liselilerin 
de katılmasıyla bu sayı 35 bine ulaştı ve toplum 
polisi ile öğrenciler arasında barikatların kurulduğu, 
silah olarak parke taşlannın kullanıldığı ilk büyük 
çatışma yaşandı ve polis Sorbonne'u işgal etti. Bütün 
ülke üniversitelerinde Sorbonne'u protesto eden 
öğrenci işgalleri başladı ve olaylar 10 Mayıs gecesi 
doruğuna ulaştı. O gece 22 Mart Hareketi’n/n 
sözcüsü Cohn-Bendit’in önerisiyle yaklaşık 15 bin 
öğrenci, Ouartier Latin'i işgal ederek meydanda 
barikatlar kurdu. 11 Mayıs sabahı başlayan çatışmada, 
toplum polisi gaz bombalan kullandı, Kızılhaç 
görevlilerine ve yaralı taşıyan ambülanslara saldırdı. 
Olaylar radyodan naklen yayınlanıyor, bu ise gençlere 
duyulan sempatinin daha da artmasına yol açıyordu.
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Beyaz/devlet terörüne karşı oluşan Black Panther 
Party for Self-Defense (Kara Panter Özsavunma 

Partisi), siyah hareketinde ilk kez karşı şiddeti 
örgütledi. Üstte görüldüğü gibi sert çehreli ve 

kendinden emin tavırlarla, ikinci sınıf muamelesine tabi 
tutulan siyahların öfkesini dile getiren Panterler’in öne 
çıkardığı şiddet, siyah getto hayatının sefaletine karşı 

gençlik içinde özyardımı ve beyaz teröre karşı 
özsavunmayı örgütleyen Malcolm X  önderliğindeki 

Black Muslims (Siyah Müslümanlar) hareketince 
başlangıçta reddedilmiş ve bunun yerine siyah kültür 

ve siyah “bilinç"in kazanılması geçirilmişti. Afrika’daki 
antiemperyalist kurtuluş mücadeleleri. Panon'un 

“sömürgeleştirilmişlikten kurtarıcı şiddet”  önermesinin 
süzgecinden geçerek, emperyalist beyaz düzene karşı 

radikai-devrimci mücadele fikrini beslemişti.

Müzik, giyim, eğlence vb. her alanı kapsayan, özel olarak gençliğe dönük (bir ticari- 
kültürel alan, bir “gençlik kültürü”) oluştu; kapitalizm, üretici faaliyete geçme yaşamını 
kitlesel olarak yükselttiği gençlerin bu konumunu yeni bir kâr potansiyeline 
dönüştürdü. Ancak, savaş sonrası gençlik, bu konumla barışıklığını çok fazla sürdüremedi.
İlkin, dünya savaşının acılannı, yoksunluklannı yaşamamış ve gözlerini refaha 
açmış olan bu yeni kuşak; hatırlayıp kıyas ederek bugününe şükretmesini, mevcutla 
yetinmesini sağlayacak bir bunalım dönemi deneyimine sahip değildi: Bu özelliği, kültürel, 
toplumsal, giderek siyasal taleplerini ortaya koyarken kendi kendisini» kısıtlayıcı, yetinmeci bir 
tutuma kapılmamasını, radikal, maksimalist (azamîci) bir eğilime yönelmesini getirecekti. 
İkincisi; American way o f  life'm  İnsanî mutluluğu, tatmini ve erdemleri, tüketim imkânlarına, 
tüketim normlanna indirgeyen ahlâkı-ideolojisi; bu ideolojinin gizle(yeme)diği birömekleşmiş, 
otomatikleşmiş hayat, vazettiğinin aksine, yaratıcı bireysel-insanî inisiyatifleri engelleyen 
yapısıyla, gençlik için köklü bir bunahıiı kaynağı olmaya başladı. Radikal gençlik grupları, 
kendilerine sunulan burjuva hayat tarzının tekdüzeliğiyle alay etmeye, bu hayattan koparak 
marjinal alt-kûltürlere yönelmeye başladılar. ABD’de Beatnik-Hippi çizgisiyle yaygınlaşan bu 
kültürel anti-kapitalist protesto; 1967/68’de bütün metropollerde sosyalist öğrenci hareketi 
tarafından da devralınarak siyasallaştınlacaktı.

Gençliğin, 1950’lerde ve 1960’larda kapitalizmin metropollerindeki konumunun, sistemin 
bütününün ve emeğin yeniden üretimi bakımından önemli nesnel ve sınıfsal çelişkileri 
besleyen niteliği, aslen, eğitim alanında ortaya çıktı. Bunun kökeninde, e^<?timin ve 
bilimin/bilginin üretim ve yeniden üretim süreçlerinin, kapitalizmin bütün olarak geçirdiği 
dönüşüme koşut olarak aldığı yeni biçimler vardı. Üretimin rasyonelleşmesi ve iş bölümünün 
yetkinleşmesi, emek gücünün giderek daha vasıflı olmasını koşulluyordu. Sanayideki seri 
üretimde vasıfsız işçilerin yerini, birtakım teknik becerilere sahip vasıflı işçiler alırken' 
mimarlık, mühendislik vb. zanaatkarca yönleri de olan, yaratıcılığı içeren ve göreli ekonomik- 
toplumsal “serbest”liğe imkân veren meslekler giderek kendi içinde bölünüp uzmanlaşarak 
sanayinin seri üretim ritmine bağlanıyor; bilimsel araştırmalar, vs. faaliyeder ekonomik 
verimlilik gereklerine giderek daha doğrudan bağımlı hale geliyordu. Bu doğrultuda bilimsel- 
üniversite eğitimi de yemden örgütlendi. 1960’lann ikinci yansında Fransız Eğitim Bakanı olan 
Fouchet, kendi adıyla anılan üniversite reformlanmn amacını “Üniversitenin sanayileşmesi” 
olarak tanımlamıştı. Bu tanımlama, kapitalizme özgü işbölümünün üretim denetimi ve 
rasyonelleştirmenin bilginin üretilme/edinilme sürecine de hakim kılındığını ortaya koyar.
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öğrenciler, üniversitenin sunduğu bilimsel-meslekî bilginin bütünü üzerindeki denetimlerini, o 
anlamda bilgiye sahipliklerini yitirmekte; yani kendi özgül alanlannda “proleterleşmekteydiler”. 
Öğrencilerin/aydınlann toplumdaki nesnel konumlan ve itibarlan da, buna koşut olarak, aşağı 
doğru sınıf atlama yönünde değişmekteydi. ABD gibi gelişmiş metropollerde üniversite gençliği, 
henüz deklase edici yönleri açığa çıkmayan bu “proleterleşme”nin, bilgiyle donanan özne 
olarak kendilerini ve bilgiyi/bilimi (kapitalist) sanayi emrinde araçsallaştıran, fragmanlaştıran, 
atomize eden etkilerine tepki duydular. Üniversitede geleneksel akademik otoritenin hiyerarşik 
ilişkilerin hakim olduğu Kıta Avrupası’nda, alttan alta gelişen “üniversitenin sanayileşmesi” 
sürecinin yol açtığı tepkiler; bilginin/bilimin içerdiği ve vazettiği özgürleştirici potansiyelle 
çelişen bu otoriteryanizme ve oradan çıkarak kapitalist siyasal-toplumsai egemenliğin 
otoriteryanizmine karşı tepkiyle bütünleşti.

Ekonomik üretim sürecinin, daha gelişkin metropollere göre daha geç rasyonelleştiği ülkelerde, 
(İtalya ve Fransa gibi), sanayideki işçiler de öğrencilerinkine benzer bir dönüşümün sancısını 
yaşadılar: Hem teknik olarak daha donanımlı, daha vasıflı (daha hızlı, vs.) oimaian 
gerekiyordu, hem de bunun karşılığında imtiyazlan, ücretleri, haklan vs. azalıyor, yerleri 
kolayca doldurulabilir hale geliyorlardı. İşçi sınıfı ile öğrenci hareketi arasındaki en yoğun 
ilişkinin, bu dönüşümün çok hızlı yaşandığı İtalya’da kurulmuş olması tesadüf değildir.

Doğrudan Demokrasi ve Özne Sorunu

’68’de gündeme gelen radikal anti-kapitalist tepkiler, geleneksel işçi sınıfı hareketiyle, sosyalist 
ve komünist partilerde ifadesini bulamadı. Batı Avrupa’daki bütün KP’ler, Pax Am ericana  ve 
“refah toplumu” ideali ile uyum içindeydiler. Bu uyum, KP’lerin parlamenter demokrasinin 
yerleşik kurumlanna, düzenine olan teslimiyederini bütünlüyordu. Radikal anti-kapitalist 
öğrenci ve işçi hareketi, çoğunlukla yerleşik K Fleri de establishment’m  (düzen) bir parçası 
olarak değerlendirdi. Hedefteki establishment’m  KP’leri de en behrgin bir şekilde içeren önemli 
bir özelliği, “demokrasi” söyleminin demagojikliği olarak teşhis edilmekteydi. Siyasallaşma 
sürecine üniversitedeki otoriteye, bilginin/bilimin kompartmanlaştınlıp araçsallaştınimasına karşı 
çıkarak başlayan öğrenci hareketi; mücadele ettiği bürokratik-hiyerarşik otoriter yapının 
aynısını KP’lerde de görüyordu. Üniversitenin ve siyasal sistemin, bireye/yurttaşa/tabana siyasal 
inisiyatif vermeyen, onun iradesini vesayetçi kurumlann dolayımına tabi kılan vekâletçi yapısı, 
KP’lerin siyasal eyleminde de yeniden üretiliyordu. Establishment’m  bu yerinden oynatılmaz, 
nüfuz edilmez iktidanna, karar ve uygulama mekanizmalannın ulaşılmazlığına karşı; zaten 
dahil olunabilecek ciddi bir sosyalist muhalefetin bulunmadığı ABD’den başlayarak, “doğrudan 
eylem” yöntemi yayıldı. “Doğrudan eylem” perspektifi, vekâleti reddediyor; devrimci-eylemci 
öznenin siyasal iradesini ve inisiyatifini dolaysızlaştınyordu. Vietnam, Latin Amerika ve diğer 
anti-emperyalist kurtuluş mücadeleleri, “doğrudan eylem”ciler için önemli bir manevî destek 
odağıydı. Öğrenci hareketi sosyalizme yaklaştıkça, bu yönelim, sistematik bir parlamenter 
demokrasi/burjuva demokrasisi reddiyesiyle bütünleşti ve devrimci Konsey/Sovyet 
deneyimlerinden esinle en azından ilk evrelerinde anarşizan etmenin ağırlıklı olduğu bir 
“doğrudan demokrasi” söylemi gelişti. Üniversiteye veya başka özgül alanlara ilişkin reform 
taleplerinin gerçekleştirilmesine birtakım kurumlann/mercilerin vekil edilmesine ve bu dolayım 
içinde ertelenmesine karşı başlayan tepki; siyasallaşma sürecinde, vekâlete ve erteleyiciliğe- 
dola)amcılığa karşı mutlak reddiyeye dönüştü. Radikalleşen hareketin ortaya koyduğu bütün

Student for a Democratic Society (Demokratik Toplum 
İçin Öğrenci Birliği - SDS) üyeleri 1967'de Pentagon 
önünde. ABD’nin Vietnam'a müdahalesi üzerine 
başlayan savaş karşıtı hareket, radikal demokratlardan 
şiddet karşıtı barışçılara, Marksistlere ve hippilere 
kadar farklı ideolojik konumlarda bulunan yüzbinlerce 
insanı kapsıyordu. Siyasal-ldeolojik ortak paydası 
olmayan, ad hoc (belirli bir olayla ilgili olarak) oluşan 
bu birliktelik içinde, harekete siyasal bir yön verme 
kaygısını en fazla taşıyan ve görece bütünlüklü bir 
yapısı olan en önemli kitlesel güç, SDS idi. Ancak 
SDS de, 1967/1968 dönümünde ideolojik-siyasal bir 
netliğe sahip bulunmuyordu. SDS'nin Yeni Sol 
fraksiyonu, siyasal perspektifini, "yeni işçi sınıfı" 
tahliline dayandırıyordu. Buna göre, kapitalizmin 
güncel gelişme evresinde, geleneksel (mavi yakalı) 
sanayi proletaryası giderek marjinalleşiyor; buna karşın 
yüksek ve üniversite eğitimli beyaz yakalı işçilerden 
ve teknokratik-bürokratik entelejansiyadan oluşan yeni 
işçi sınıfının ağırlığı artıyordu. Bu nedenle,öğrenci 
hareketini sınıf mücadelesinin asli sayılan alanlarına 
tabi kılmak ve böylece talileştirmek yanlıştı; öğrenci 
hareketi geleneksel proletaryaya, siyahlara, vb. destek 
saikiyle değil, bizzat kendi toplumsal konumuna ilişkin 
dinamiğiyle, eylemiyle, kapitalist düzene en büyük 
darbeyi indirecek bir imkanı ifade ediyordu.
Üniversiteyi, kapitalist üretim ilişkilerinin yeniden 
üretiminin kilit noktası; müstakbel "yeni işçi sınıfı"nı, 
yani öğrencileri de devrimci özne olarak saptayan bu 
tasarım, öğrenci sendikalarının örgütlenmesi önerisi ile 
birlikte SDS'nin 1967 Kongresi'nde benimsendi. Yeni 
Sol'un Student Power (Öğrenci Gücü) sloganında 
ifadesini bulan bu yaklaşım, yurttaş haklan 
hareketinden gelen, Amerika'nın "tarihi özgürlükçü 
potansiyeline" inen, radikal-demokrat eğilimli klasik 
SDS mensuplarınca da desteklenmişti. SDS içinde 
azınlıkta kalan çizgi, Progressive Labour Party’n/n 
(İlerici İşçi Partisi - PLP) çizgisiydi. PLP, SBKP-ÇKP 
kutuplaşmasında, ÇKP'nin tutumunu benimseyerek tüm 
Amerika'da üye sayısı 15 bini ancak bulan 
Communist Party of USA’cfan (ABD Komünist Partisi - 
ABDKP) ayrılanların 1962'de kurduğu partiydi. PLP'nin 
birçok üyesi, 1966'da tüzüğündeki komünistlerin üye 
olmasını yasaklayan hükmün kalkması üzerine SDS’ye 
girmişti. SDS'deki PLP yanlısı fraksiyon, imtiyazlı bir 
tabaka olarak gördüğü öğrencilerin mücadelesinin 
ancak işçi sınıfı hareketinin destekçisi/müttefiki olarak 
işlev görebileceğini savunuyor ve SDS'nin teach-in, 
sit-in geleneğinin work-in'iere (işi bırakma) 
dönüştürülerek fabrikalara taşınmasını öneriyordu. PLP, 
genel sınıf mücadelesine eklemlenmelerini savunduğu 
siyahların mevcut örgütlerinde olduğu gibi, kategorik 
olarak bağımsız örgütlenmelerine de karşı çıktığı için; 
siyahların ve birçok beyaz öğrencinin tepkisini 
çekmekteydi. Öte yandan, ABD'nin Vietnam 
dayanışmasını, SDS'nin pek uzaklaşamadığı 
ahlaki/barışçı konumunu aşarak. Amerikan 
emperyalizminin bütünlüklü bir değerlendirilmesiyle 
geliştiren parspektlfi, SDS saflarında etkili oldu. Ne 
var ki, PLP de, ÇKP'nin değerlendirmesine koşut 
olarak, Vietnam antiemperyalist mücadelesinin özgül 
dinamiklerini ve kimliğini gölgede bırakan bir bakış 
geliştirecekti. PLP gibi SDS içinde yeralmasa da, 
öğrenci hareketine müdahaleyi önemseyen bir başka 
Marksist parti ise 4. Enternasyonal'e bağlı Socialist 
Workers Party’yd; (Sosyalist İşçi Partisi - SWP). 
Öğrenci hareketini işçi hareketine yardımcı bir hareket 
olarak gören SWP, gene de öğrenci hareketinin özgül 
dinamiklerini dikkate almaktan geri kalmadı. Ağustos 
1964'de, ABD Kongresi’nin Vietnam'a müdahale için 
başkan Johnson’a yetki verdiği açıklanır açıklanmaz, 
“ Vietnam'dan derhal çekilin" kampanyası başlatmış 
olmasının getirdiği saygınlık, 1965'de üye sayısı 
sadece 2500 oian SVJP'nin gençlik içinde 
güçlenmesini sağladı. Ancak gerek PLP, gerek SWP, 
savaş karşıtı harekete ve öğrenci hareketine ilişkin 
özgül, bütünlüklü bir programa sahip değildi. Bu 
bakımdan nesnel etkileri, öğrenci (giderek siyah) 
hareketi içinde Marksizmin popülerleşmesini 
sağlamakla; öznel kazanımlan ise 1969-1970 öğrenci 
hareketinin tükenişinden sonra SDS’den kendi 
saflarına kadro devşirmekle sınıriı kaldı.
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"Herseyi, Hemen Ş im di!''

1960'lar, Avrupa ve ABD çapında yaygın bir toplumsal 
devrim hareketine sahne oldu. Bu devrimin tei( el(siği 
“ildidar" hedefine yönelmemiş olması, bu yüzden de 
“yeni bir rejim”le sonuçlanmamasıyoı. Öte yandan, top
lumsal ve Icültürei alanlardaki kazanımları, yirminci yüz
yıldaki siyasal devrimlerin, radikal İktidar değişiklikleri
nin toplumsal ve kültürel kazanımlarından daha geride 
değildi. Ne var ki, bu değişiklikler ve kazanımlar kurum- 
laşamadıkları için 1970’lerin sonlarından 1980’lerin or- 
taianna kadar uzanan bir süreç içinde ya yavaşça geri 
alındılar, ya da “evcil hale getirildiler” . Ancak bu haliyle 
bile “1960’ların devrimci hareketi’’', 19. yüzyıl kökenli 
toplumsal devrim hareketlerine (sosyalizm ve anarşiz
me) o güne dek mücadele alanı olarak görmedikleri 
boyutlarda bir hareketliliğin kaçınılmaz olduğunu, bir 
daha unutamayacakları bir biçimde gösterdi.

“1960’lann devrimci hareketi” derken, Beatles’dan 
Janis Joplin’e, Andy Warhol’dan Allen Ginsberg ve Fer- 
llnghetti’ye, Abbie Hoffman ve Jerry Rubin’den Guy 
Debord ve “Kızıl Dany”ye kadar uzanan çok geniş ve 
genellikle birbirine benzemeyen kişi ve eğilimleri kapsa
yan bir yelpazeden sözetmek gerekiyor. Bu yelpazeyi 
daha İyi tanıyabilmek için parçalamak gerekirse, önce 
ABD ve Avrupa hareketlerini temel farklılıkları üzerin
den birbirinden ayırabiliriz. Bunun dışında, kültür ve 
sanat alanındaki radikal yönelişleri ayrı bir başlık altın
da, feminzmin yeniden canlanışı ve “cinsel devrim”! 
de ayn bir başlık altında ele almak gerekir.

AVRUPA VE ABD

1960’larda Avrupa’da yükselen hareket, genellikle bir 
I “öğrenci hareketi” olarak adlandırıldı. Bu açıdan ABD’- 
' deki hareketle arasında önemli bir fark olduğu söylene

mez. İkisi de, bu hareketlerin “sonradan teorisyeni” 
i Herbert Marcuse’nin iddia ettiği gibi, yeni bir toplum- 
I sal/devrimci özne arayışına tekabül ediyorlardı. Ancak, 
I ABD’deki hareket kaçınılmaz olarak anti-militarist bir
i bazdan hareket ederken, Avrupa'daki hareket bu kadar
I somut bir talebe sahip değildi. Bu nedenle, örneğin 

Fransa’daki hareketin doruk noktası Sorbonne işgali 
olurken, ABD'deki hareketin doruk noktası “ Pentagon 
kuşatması” oldu. İkinci bir önemli fark, yoğun bir siya
sal mücadele tarihine sahip olan Avrupa'da hareketin 
kendisini anarşist ya da “situationniste” söylemlerde 
ifade etmesi mümkün olurken, siyasal/ideolojik tarihi 
oldukça köksüz olan ABD'de, “ hippie/yippie” yarı- 
ideolojlleri oluşuyor, bunlar da gerçek anlamda kap
samlı birer ideolojik söylem oluşturamadan sönüp gidi
yorlardı. Bu farklılığın uzun vadeli etkisi, Yeşilci/Alter- 
natif hareketin 1980'lerde Avrupa'da gelişme olanağı 
bulması, ama 1960'larm “ hippie/yippie” hareketlerinin 
köklü bir iz bırakamadığı ABD’de böyle bir gelişmenin 
gözlemlenmemesidir.

Başka bir farklılık, ABD’deki hareketin esas gövdesi
nin (“hippie” hareketinin) daha ziyade Gandhi’ci bir 
sivil itaatsizlik olması, radikal eylemlerin dar bir “yippie” 
grubuyla sınırlı kalmasıdır. Abbie Hoffmann ve Jerry 
Rubin gibi önderleri olan bu sınırlı hareket, 1967- 
1968’lerde Wall Street borsasını basıp para yakmak, 
Chicago’daki Demokrat Parti kongresini düzen aleyhtarı 
bir kitle hareketine dönüştürmeye çalışmak gibi eylem
leriyle ön? çıktı. Oysa daha büyük bir çoğunluğu oluştu
ran “hippie”ler, askere gitmemek, istedikleri gibi giyin
mek, istedikleri gibi uyuşturucu kullanmak ve “ kimse
nin kendilerine karışmaması”ndan fazla bir şey istemi
yorlardı. 1960’ların gündeme getirdiği deyimle, kurulu

düzen'\ devirmek değil, onun dışında kalmak istiyorlardı.

Avrupa’daki öğrenci hareketi ise, daha ziyade Fransız 
devrimci geleneğini kendine temel alarak, basit öğrenci 
talepleri görüntüsünde yola çıktığı halde, sonunda “ ku
rulu düzen”i cepheden karşısına almış, “son burjuvayı 
son bürokratın barsaklarıyla asma” hedefini dile getir
meye başlamıştı. Bu anlamıyla, Avrupa’da 1960'lar, ar
tık kurumlaşmış, resmileşmiş sosyalist/komünist hare
ketlere karşı da bir tepkiydi. ABD’de ise etkili ve köklü 
bir tarihe sahip bir sosyalist/komünist hareketin bulun
maması, hareketin bu tepkisel yanını da güdük bıraktı.

İki hareketin de ortak yanı, üçüncü dünyaya bir yöne
liş, üçüncü dünyadaki kurtuluş hareketlerinin yüceltil- 
mesiydi. 1960’ların kahramanlarının başında tartışmasız 
“Che” geliyordu. Onun gibi Mao ve Ho Chi Minh de, 
posterlere geçip popüler alt-kültürün birer parçası oldu
lar. “ Resmi” sosyalizm ise 1968 Çekoslovakya işgali 
ile birlikte 1960’ların radikal hareketi karşısındaki bütün 
itibarını yitirdi. 1968 ŞIkago olaylan sırasında “ylpple”- 
ler, Çekoslovakya halkıyla olan dayanışmaiannı dile ge
tirmek için Şikago'ya “Çekago” adını vermişlerdi (Chi
cago ve Czechoslovakia kelimelerinden Czechago keli
mesini türettiler).

WOODSTOCK ULUSU

Günümüzde artık yerleşik hale gelen terimle “ Rock”, 
1960'lann başlannda doğdu. İngiliz ve İrlanda halk mü
ziği, Rock'n Roll, Rhythm and Blues, Amerikan folk 
müziği bu türün doğup gelişmesinde kaynaklık etti. Baş
langıçta Bob Dylan ve Beatles'dan bahsetmek mümkün. 
Dylan, Woody Guthrie ve Pete Seeger gibi isimlerde 
simgelenen Amerikan “ muhalif” folk müziğinin genç 
bir temsilcisiydi. 1962’de aynı protest gelenek İçinde 
ortaya çıktığında, birdenbire kendisini tüm bir kuşağın 
isyanının temsilcisi olarak buluverdi. Kısa bir süre sonra 
bu “ politik” yükü taşımayı reddederek önce müzik türü
nü, sonra da politik tavnnı değiştirdi. Beatles ise tersine 
“aşkşarkılan” söyleyen Liverpool'lu bir grup iken, mü
zikal yenilikçiliklerinin bir sonucu olarak giderek 
“ politlze'' olan bir çizgi izledi. Bu çizginin sonucu, üye
lerinden John Lennon’ın 1970’lerdeki solo çalışmalann- 
da izlenebilir. Beatles ile neredeyse eşzamanlı olarak 
ortaya çıkan Rolling Stones ise daha baştan bir “sokak 
çocuğu isyancılığına” sahipti. Beatles ve Stones hem 
üsluplarındaki hem de müzikal tavırlarındaki bu zıtlık 
ile modem İngiliz müziğinin ortak atası oldular.

ABD'de ise rock müzik, sözlerinde neler söylendiğin
den bağımsız olarak, bir ifade biçimi olarak kısa sürede 
bir toplumsal harekete dönüştü. Bu yıllarda “rock” uyuş
turucu kullanımı ile neredeyse eşanlamlı olmaya başla
mıştı. İngiliz şair Samuel Coleridge'den başlayıp, ro
mancı Aldous Huxley üzerinden 1960'lara ulaşan bir 
gelenek, uyuşturucu kullanımının kişideki çağdaş top
lum yapısı tarafından köreltilmiş olan "algı kapılan”nı 
açtığını, bu nedenle de “özgürleşme”ye yolaçacağını 
düşünüyordu. Ginsberg ve Feriinghetti gibi 1950'lerin 
“ beat” kuşağı şairieri. Jack Kerouac gibi romancılar, 
bu “özgürieşme”yi, geleneksel uzakdoğu düşüncesine 
dönüşle birleştirdiler. “ Zen” Budizm ABD gençliği için
de yaygınlık kazandı. Rock müzisyenleri ve dinleyicileri 
bu akımın içinde yer alıyoriardı. Bu dönemin “şehitleri” 
de uyuşturucuya verilen kurbanlar oldu.

Elektrikli gitan yeni bir biçimde kullanmasıyla ünlü 
olan ve hâlâ da benzerinin pek bulunmadığı düşünülen 
Jimi Hendrix, Kris Kristofferson'un “Özgüriük kaybede
cek bir şeyi kalmamış olmaktır” sözünü meşhur eden 
kadın şarkıcı Janis Joplin, eroine verilen ilk kurbanlardı. 
The Doors grubunun şarkıcısı, sahnede mastürbasyon

yoluyla “show” yapan Jim Morrison banyosunda boğu
larak öldü. Rock müzik, bir yaşam tarzı olarak “kurutu 
düzen”e karşı bir seçenek oluşturmaya başlamıştı. Bu 
yaşam tarzı ilk ve son büyük İfadesini Woodstock festi
valinde buldu. Yüzbinlerce gencin katıldığı, yağmura 
rağmen açık havada günlerce süren Woodstock festiva
li, 1960'lann özetlenmeslydi bir anlamda. Uyuşturucu 
kullanılmasının, sevişmenin, dansetmenin tamamen ser
bestçe yaşandığı, her anın müzikle dolu olduğu üç gün 
boyunca, Woodstock'a gelen yüzbinter, Amerika'nın hiç 
görmediği türden bir yaşam tarzının habercileriydiler. 
Ancak, Woodstock bir kez daha tekrarianamadı. 1970’le
rin başlamasıyla biriikte “rock” müzik plak endüstrisi
nin çarktan arasına atındı, evcilleştirildi ve kurulu düze
nin parçası haline geldi. Woodstock'tan geriye Abbie 
Hoffmann'ın Woodstock Ulusu kitabında Woodstock'i 
yaratanlan ABD kurulu düzenini simgeleyen “ Domuzlar 
Ulusu” karşısında yeni bir uius, “Woodstock Ulusu” 
olarak nitelemesi kaldı.

CİNSEL DEVRİM VE FEMİNİZM

1960’lara kadar en radikal toplumsal muhalefet hare
ketleri bite, “cinsel sorun” üzerine konuşmaktan kaçın
mış, bir “kadın sorunu”nun varlığını kabul edenler ise, 
bunu kadının ekonomik ezilmişliğine indirgemişti. Ka
dın mücadelesi, kadın için ekonomik ve politik haklar 
talebiyle sınırianmış, kadının aileden, cinsel yaşamın 
ise devlet ve toplum baskısından özgürieşmesi talebi 
dile getirilmemişti. 1960'larda feminizm bir toplumsal 
hareket olarak yeniden doğarken, yanısıra “cinsel dev- 
rim”i de getirdi. Kadıniar artık yalnızca “eşit işe eşit 
ücret” ve oy hakkı istemiyoriardı (çoğu ülkede bu talep
ler zaten tümüyle ya da kısmen gerçekleştirilmişti). Ger
maine Greer'In Hadım Edilmiş DIşI, Kate Millet'in Cinsel 
Politika, Betty Friedan'ın Kadın Gizemi kitaplan, Simo
ne de Beauvoir'ın 1949'da yayımladığı İkinci Cins ile 
biriikte, tüm bir toplum düzenine, “erkek egemenliğine” 
isyanı, aile düzeninden özgürleşme talebini dile getiri
yordu.

1960'lann feminist söyleminde “ kurulu düzen” , er
kek egemenliği anlamına gelir olmuştu. Feminist hare
ket uzunca bir süre dönemin genel radikal hareketi için
de yer alıp, bu hareketin “cinsel özgüriük” talebinin 
bir veçhesini oluşturduktan sonra, “ bağımsız 
örgütlenme” talebiyle kendi örgütünü ve söylemini oluş
turdu.

1960'lar, ya ABD'de olduğu gibi neredeyse sıfırdan 
İKişiayarak, ya da Avrupa'da olduğu gibi kurumlaşmış 
toplumsal muhalefet hareketlerine de isyan ederek ken
di söylemini ve ilişki biçimlerini oluşturan bir toplumsal 
hareketin ortaya çıkışı dönemidir. Bu toplumsal hare
ket, Althusser'in ifadesiyle, varolan sosyalist ve komü
nist hareketlerde “ neyin süremeyecek olduğunu” gös
terdi, ancak kendisini açık seçik bir seçenek olarak 
ortaya koymayı da başaramadı. Hareketin en yüksek 
noktasını oluşturan 1968'den tam on yıl sonra, bu yeni 
hareketlilik biçiminden hiçbir iz kalmamış gibi görünü
yordu. Ancak Avrupa'da 1980’lerin başlannda ortaya 
çıkan Yeşilci/Alternatif hareketler, 1960’lann bir dip dal
gası olarak bu on yıl t>oyunca sürmüş olduğunu kanıtlı
yor. Radikalizmin ve düzen karşıtlığının en açık biçimde 
ifadesi 1960’larda gerçekleşmişti. 1980'lerin alternatif 
hareketi, oluşmasından kısa bir süre sonra gerek söy
lem gerekse eylem açısından 1960'lar radikalizminden 
geriye düştü, ancak bu geri adım, 1980'lerin hareketinin 
yirmi yıl öncesine göre çok daha geniş toplumsal kesim
lere yayılması ile dengelendi. 1960'lann ABD'de yeni
den doğuşunun biçimleri ise henüz görülemedi, ancak 
böyle bir yeniden doğuşun ABD için de kaçınılmaz oldu
ğu öngörülebilir.

BIJLENT SOM AY
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de\Tİmci/dönüşümcû taleplerin “hemen şimdi ve bizzat” gerçekleş(tiril)mesi gerektiği düşüncesi 
yerleşti. Bu düşünce, global düzeyde “şimdi (hemen) devrim” şiannda uç verdi. Çin Kültür 
Devrimi’nin uyandırdığı coşku ve sempatinin de katkısıyla, toplumsal sistemin bütün 
alanlannda, bütün toplumsal pratiklerde de şimdiden altematif-devrimci ilişkileri kurmaya, 
geleceğin toplumunu şimdiden inşa etmeye dönük bir karşı kültür/kültür devrimi perspektifi 
üretildi. Bu düşünceye koşut olarak, devrim(ler)i gerçekleştirecek özne de her türlü dolayım 
içeren yüklemden arındınidı. Devrimi isteyen ve onu yapmaya girişen öznenin kendisini 
devrimci özne kılacağı düşüncesine dayanan, sınırsız bir öznelcilik evrildi. II, Dünya Savaşı 
sonrası radikal anarşizan akımlann (en önemlisi Internationale Situationniste), varoluşçuluğun, 
özellikle de Frankfurt Okulu ve Herbert Marcuse’nin yazılan, bu eğilimin teorik donanımını 
oluşturdu. Marcuse’nin ve bir ölçüde de Frantz Fanon’un; establishment'm  işçi sınıfını 
tamamen kendisine bağlayarak ehlileştirdiği, dolayısıyla devrimci bir atılımın ancak bu düzenle 
bağı çok zayıf olan ara kategoriler (başta öğrenciler) ve marjinaller (lümpen proletarya; 
azmlıklar...) tarafından başarılabileceği yönündeki saptamaları, ’68 hareketinin öznelci ivmesini 
teorize ederken en fazla başvurduğu kaynaklardı.

Siyasal vekâleti/dolayımı mudak olarak reddetmeye dönük bu eğilimi, ’68 hareketinin yükseliş 
evresindeki aslî gücü ve saiki idi. Bütünlüklü bir siyasal perspektifi, organik bir smıfsal- 
toplumsal örgütlenmeyi üretemediği ölçüde; bu güç, onun temel zaafına dönüşecekti.

ABD
’50’lerde ABD gençliği (aslında genel olarak bütün “reşit” halk) birçok eleştirel-muhalif yazar 
tarafından Silent Generation (Suskun Kuşak) olarak anılmıştır. Gerçekten, II. Dünya Savaşı’ndan, 
sonra, bir yandan savaşın zorluklannın üzerine gelen büyük refah artışının “şükrettirici”, 
yatıştmcı etkisiyle; diğer yandan McCarthy’ciliğin anti-komünist devlet terörüyle, ABD’de hiçbir 
toplumsal muhalefet çizgisi kitleselleşemedi, ciddi bir güce erişemedi. 1950’de çıkan Internal 
Security Act (İç Güvenlik Yasası) ve 1954’de çıkan Communist Control Act (Komünizmi 
Denetim Yasası), “komünist” olarak tanımlanan örgüt, dernek ve siyasal-toplumsai faaliyetleri 
kriminalize etmekteydi. II. Dünya Savaşı sonrasının gerilim ortamında, “bütün hür dünyanın 
komünizmin tehdidi altında olduğu” iddiası, McCarthy’nin yönetiminde toplumsal bir fobi 
olarak yaygmlaşnnldı. 1959’da Hmşçov’un ABD’yi ziyaretiyle “komünizm-hür dünya” ilişkileri 
normalleşmeye başlayana dek, toplumsal muhalefet potansiyeli, bu Soğuk Savaş atmosferi 
içinde boğuldu. Öte yandan, emperyalist sistem içinde merkezi bir konum edinen ABD 
kapitalizminin kaydettiği muazzam büyüme, refah düzeyinde ciddi bir gelişmeye imkân 
sağlayarak; geniş emekçi kitlelerin temel ekonomik sıkıntılannı büyük ölçüde gidermişti.
Siyahlar ve diğer “2. sın ıf’ işçilerle işçi sınıfının refahtan görece yüksek pay alan fraksiyonlan 
giderek daha fazla ayrışacaktır.

Suskunluğun ve müthiş bir apolitikleşmenin yaşandığı ’50’lerde, ABD’de yükselen önemli bir 
protestocu ses, Beatmklerin  sesiydi. Beatnik, öncülerinden Jack Kerouac’m tanımladığı gibi hem 
“kutsanmış” (beatific), hem de ’50’lerin baskıcı ve “boş” havasından dolayı “yenik” (beaten) 
anlamlannı yansıtan bir sözcüktü. ’50 ’lerin ABD’sini canlı bir şekilde aktaran eleştirel 
edebiyatçı John Dos Passos’un yazdığı gibi, “hayat salt toplumsal güvencelerden ve huzurdan 
ibaret olamazdı ve bu gençler bunu biliyordu.” Beatnik  akımı, daha yüksek “alım gücü” için 
rekabeti, çalışmayı ahlâkıyla, kitle ileşitim araçlanyla teşvik eden, İnsanî değerleri/mutluluğu 
tüketim standartlanna indirgeyen, bir yandan da yoğun bir siyasal baskıyı kurumlaştıran 
otoriter refah toplumuna karşı radikal bir kültürel tepki akımı olarak ortaya çıktı. Beat 
Generation (Yenik Kuşak), San Fransisco ve New York’un Greenwich Village’mda, American 
way o f life’ın sunduğu otomatiğe bağlanmış kariyer ve hayat zincirine karşı, nonkonformist 
(uyumculuğu reddeden) edebiyat geleneğine başvurarak, bu toplumla bağlannı koparmaya 
yönelen bir bohem alt kültürü içinde ’60 ’larda ortaya çıkan birçok Rock şarkıcısı ve 
topluluğu, salt görsel olarak cinselliği dışavurmaya çağırmalanyla değil, müziklerinin/sözlerinin 
nonkonformist içeriğiyle de. Beat Generation’un  izinden giderek muhalif karşı-kültürü ve 
ideolojisini popülerleştirdiler. İçe yönelmeyi derinleştirmek için uyuşturucu kullanımını 
yaygınlaştıran; cinsellikte ve her alanda sınırsız bireysel özgürlüğü, insanın gövdesiyle, doğayla 
banşık yaşamasını vazeden Hippilerle, Beat’in  temelini attığı alt-kültür alanı kitleselleşti.
Yerieşik hayat tarzına katılmayı reddeden Beat’in bu “kültürel grevi”, ’60 ’lardaki radikal 
toplumsal muhalefeti de etkileyecekti.

Î960’da Demokrat Parti ve Başkan Kennedy’nin iktidara gelmesinden sonra, ABD’nin siyasal 
kültüründe kısmî bir yumuşama oldu. Seçim kûnuşmalannda “Amerika’ya ilk gelen göçmen 
kolonilerinin dayanışmalı yaşantısı”ndan, “Amerikalılara özgü canlılık, yaratıctlık' ve özgür 
kişiliğin yeniden tesisi”nden ve “Amerika’nın yeniden doğuşu”ndan söz ederek “hür dünya” 
liberalizmini McCarthy gibi salt negatif (anti-komünist) veçhesiyle değil, pozitif veçhesiyle 
ammlayan Kennedy, savaş sonrası kapitalist yeniden yapılanmanın kurumlaşmasının sisteme 

verdiği güveni temsil ediyordu. Kennedy politikası, Küba Devrimi’ne karşı anti-komünist Soğuk 
Savaş saldırganlığını yeniden tırmandınp sıcak savaş eşiğine getirmesine ve vaadettiği 
‘yurttaşlık haklan”nı vermemesine karşın, iç siyasal ortamda önemli bir yumuşamayı sağladı. 
I963'de öldürülmesinden sonra Başkanlığa gelen Johnson döneminde de bu çizgi sürecekti.
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M.£. King Jr. ve 
Sivil Haklar Harekeli

Amerikan sivil haklar hareketinin liderleri hakkında 
düşünülmeye başlandiğmda İlk akla gelen Rev. Dr. Mar
tin Luther King Jr.’dır. Bu, Dr. Klng’ln kesinlikle hareke
tin en meşhur ve en etkili figürü, sözcüsü, sembolü 
ve son olarak da şehltl olmasmdan ötürü doğru ve 
uygundUr. Son senelerde Dr. King’in karakteri ve döne
mi hakkında çok zengin ve detaylı çalışmalar yapılmış
tır. Fakat elbette bir hareket liderinden daha fazla blr- 
şeydir ve hareketle lideri arasındaki ilişki diyalektik bir 
İlişkidir. Her biri diğerinden ayrı anlaşılamaz. Dahası, 
tüm siyasi hareketler gibi bu hareketin de farklı strateji 
ve taktikleri olan farklı ve çelişen grup v j liderlerden 
müteşekkildi; ve ancak tarihin zorlamasıyla soyut olarak 
tek bir hareket gibi tanımlamamız mümkün olmuştur. 
M.L. King Jr. tek lider olmaktan uzaktı ve yönettiği 
Southern Christian Leadership Conference (SCLC), ha
reketin örgütsel çekirdeğini oluşturan örgütlerden sa
dece biriydi. Dolayısıyla onu ve hareketi anlamak İçin, 
onun, diğer liderle ve mücadelenin gerçek ruhunu oluş
turan kitlelerle ilişkisinin ne olduğunu sormamız gerekir.

Hareketin uzun süre üyesi olmam nedeniyle Dr. King’i 
ki* ük planlama toplantılarından büyük toplantılara ka
dar birçok düzeyde görme fırsatım oldu. Ayrıca bugün 
hareket hakkında ders veren birisi olarak akademik ve 
analitik literatürü irdelemek zorundayım. Bunun sonucu 
olarak da metin, onun ezici karizmatik karakteri ile ob
jektif tarihi rolü arasında denge kurma çabası ortaya çıktı.

Konuya biraz tarihle girmemiz gerekiyor. Tam olarak 
sivil haklar hareketinin, ırk ayrımı ve eşitsizliğine kitle
sel eylem ve sivil itaatsizlik yoluyla hemen son verilmesi 
doğrultusundaki militan talebin, Alabama Montgomery'- 
dekl ayrımcı otobüs sistemine karşı Aralık 1955’den 
Aralık 1956’ya kadar süren kitlesel boykotla başladığı 
söylenebilir. Bu sıralarda 26 yaşındaki Martin King, Mont- 
gomery’deki siyah orta sınıfa alt bir kilisenin rahibiydi 
ancak, sadece bir senedir orada oturan ve hiçbir şekilde 
hareketin başlatıcısı veya esas örgütçüsü olmayan biri
siydi. Hareket, Montgomery’de uzun süredir mücadele 
içersinde olan ve üst düzeyde eğitim görmüş, entelektü- 
lel, “siyah” burjuva profesyonele ihtiyacı olmayan in
sanlarca başlatılmıştı. Fakat King, kendisini harekete 
tümüyle adadı ve Montgomery protestosunun sözcüsü 
olmasına neden olacak şekilde, değerli üç katkıda bu
lundu. Alabama’nın (ve Amerika’nın) acı çeken ve hoş
nutsuz siyah toplumunu toparlayıp, onları sonucu ne 
olursa olsun mücadeleye devam etmek konusunda yön- 
lendlreblllyordu. İkincisi, bu içsel bakışın dışında, duru
mu daha geniş bir topluluğa, dünyaya, temeldeki eşit
sizliği, değişimin gerekliliğini gösterecek şekilde anlata
biliyordu; bu da hareket İçin politik, mali ve kişisel 
destek yaratıyordu. Son olarak da King şahıs otarak 
öylesine mütevazi, çalışkan ve uzlaşmaya açık birisiydi 
ki, başka durumlarda derinlemesine hiziplere ayrılmış 
grup ve liderleri pratik koalisyonlarda bir araya getirebi
liyordu. İnsanları harekete geçirmekteki yeteneği, halk
la ilişkilerdeki hüneri ve insanlar arasındaki etkili çalış
ması gibi King’in karakterinin bu üç boyutu onun önder
lik işlevini yerine getirebilmesini sa^amıştır.

Montgomery otobüs boykotu, sonuçta ancak yasal 
yoldan başarı kazanmakla birlikte, şiddete dayanmayan 
kitlesel sivil itaatsizliğin bir protesto silahı olarak etkili 
kullanımını öne çıkardı. King ülke çapında siyah ve be
yaz dinleyicilere hitap ederek bu tür politik hareketin 
ulusal baş sözcüsü haline geldi. Güneydeki siyah kolej 
öğrencileri 1960'da ayrımcı lokantalar ve kanun hizmet
leri karşısında gir-otur (sit-in) eylemlerine başlayana ka
dar SCLC tıenzer hareketlere öncülük etmekte pek ge
lişme göstermedi. Öğrenciler Dr. King’i direnişin öncü



bir sembolü olarak görmekle beraber oldukça bağımsız 
hareket ediyorlardı ve SCLC’nin “gençlik kanadı" olma
yı kesinlikle istemiyorlardı. Dr. King de gayet akıllıca 
davranarak bu konuda onları zorlamadı. O ve SCLC 
öğrencilere moral ve idari destek verdiler ama hareketin 
ayrı bir parçası olarak kaldılar. Bu noktada idari çelişme
den daha karmaşık şeyler vardı. King’in sadece 30 ya
şında olmasına ve öğrencilerin güvenilir danışmanları
nın çok daha yaşlı olmalarına rağmen kısmen bir kuşak 
çatışmasıydı. Kısmen de basit rekabetti; öğrenciler King’
in basınla olan ilişkisini ve imkan yaratma yeteneğini 
kıskanıyorlardı. Ama aynı zamanda ve daha da önemli 
olarak militanlıktaki farklılıktı. Öğrenciler daha ezici, da
ha kitlesel, daha çok cepheli bir mücadeleyi zorluyorlar- 
dı. Ayrıca liberal beyazların görüşünün ne kadar önemli 
olduğunun değerlendirilmesi ve bu noktada nasıl des
tek kazanılacağı konusunda da farklılık vardı. Öğrenci
ler, King’in kuzeydeki konuşmalarını, kendi ilgilerinin 
odağı haline gelen Güneydeki karşı çıkışa, kapı kapı 
yapılan zor politik organizasyona engel olarak görüyor
lardı. Washington’a ve beyaz liberal elitlere ulaşabilme
sine de güvenmiyorlardı. Böylece sivil haklar hareketin
de, strateji ve taktikler konusunda derin bir gerginlik 
hızla oluştu. Bir tarafta Renkli İnsanlann Gelişimi İçin 
Ulusal Birlik (NAACP) ve Ulusal Şehir Birliği gibi, daya
nışma içindeki siyah orta sınıfın oluşturduğu, stratejik 
olarak dikkatli hatta pasif, ilişkiler ve yasal çalışmaya 
ağırlık veren, liberal kapitalist ideolojiye sahip daha eski 
siyah mücadele örgütleri vardı. Diğer tarafta ise orta 
sınıf niteliği daha az olan, kapitalizme daha az bağlı 
her türlü uzlaşmayı derin bir şüpheyle karşılayan ve 
giderek daha devrimci hale gelen şiddete karşı Öğrenci 
Koordinasyon Komitesi ile dayanışma ve görüş yönün
den kabaca aynı nitelikteki Irksal Eşitlik Kongresi vardı. 
Ortada da Dr. King ve SCLC duruyordu. 1963 itibarıyla 
“hareketin” ortak bir strateji ve ideolojiden çok ortak 
bir baskı tarafından bir araya getirilen bu geniş spektu- 
rumlu görüşleri kapsadığı söylenebilir.

O dönemden bende iz bırakmış olan bir hatıra, protes
to faaliyetlerinin çeşitli merkezlerinde sürdürülmekte 
olan strateji toplantılarına dair... Tipik olarak öğrenciler 
ortalığı karıştıran yerel bir kitle hareketi yaratıyorlardı. 
Ancak uyuşmazlık derinleştikçe yerel liderlikler Dr. King 
ve SCtC’nin yardımını arıyorlardı ve daha muhafazakâr 
danışmanlarının şüpheciliklerine rağmen King yerel mü
cadeleye katılmaya hazır olarak geliyordu; kişisel cesa
ret ve bağlılığı hayır demesini engelliyordu. Bu durumda 
öğrenci örgütçüleri kendilerini bir ikilemle karşı karşıya

buluyorlardı. Gelişine karşı çıkıyorlar ancak bir kez ge
lince eylemlerinin dönüştürücü olacağını ve katılımın 
ulusal ilgiyi garanti edeceğini biliyorlardı. Bu ulusal İlgi 
de, kısmen King’in kuzey gezilerinde siyahlann şikayetlerini 
anlatmaktaki farkedilir yeteneğine dayanıyordu. Halbuki 
kendilerinin günün zor gereklerini yerine getirdiklerini 
düşünenler bu gezilerden gocunuyorlardı. Bu uyuşmaz
lık ve stratejik farklılıklar zaman zaman birleşik bir lider
liğin ortaya çıkmasını engelledi ama bununla birlikte. 
Dr. King’in barışçı tavrı ve farklı görüşlere olan saygısı 
dolasıyla yine de ortak İş yapma konusunda bir konsen
süs oluşmasını mümkün kılıyordu. Bu koalisyon Ağus
tos 1963’deki Washington Yürüşü ile en üst noktaya 
ulaştı. Ve bu olay King’In hareket İçindeki rolünü özetle
mektedir. Yardımcılarının planlama safhasında bulun
malarına rağmen o hareketin örgütleyicisl değildi. Öğ
renci hareketini'' *ıaşkanı John Lewls’in militan retorikli 
konuşmasının, birlik kaygısıyla yumuşatılmasında kritik 
bir rol oynamıştı. Sonuç olarak King, yürüyüş için topla
nan 250 bin kişiyi çarpan ve siyah mücadele retoriğinin 
en önemlilerinden biri olan konuşmasını yaptı. Burda 
King’in rolünü açıkça görebiliriz: Öncü değil kolaylaştı
rıcı, sembolik lider ve son olarak baş sözcü. Yürüyüş 
kitleselliği, kamuyla İlişkilerindeki başarısı nedeniyle bir
çok yeni yasanın kabulunü zorlamasının yanında, bir 
bütün olarak hareket ve özellikle Dr. King için bir zaferdi.

Ancak Washington Yürüyüşü aynı zamanda, Dr. King’
in oluşturulmasında çok önemli olduğu bu tür hareketin 
ve King’In katkılarının sınırlarını da gösteriyordu. Zira 
onun yaklaşımı her zaman görünüş olarak ütopik ancak 
kendi somut talepleriyle sınırlı moral kampanyalar niteli
ğindeydi. Yürüyüş bu tür talepleri etkin kılmıştı. Yasa 
kabul edilmişti (Kennedy'in Kasım 1963’teki ölümünden 
sonra olmasına rağmen): Resmi ve yasal ırk ayrımı ve 
siyahların politik güçsüzlüğü sona ermişti; ve buna rağ
men birçoklarının objektif yaşam koşulları hâlâ değiş
memişti. King’in buna tepkisi, takibeden bir kaç sene 
içersinde hem stratejik hem ideolojik olarak sola kay
mak oidu. Siyahlara yönelik baskıyı iktidarın ekonomik 
yapısına bağlayan bir sınıf analiziyle birlikte -’67’lerde- 
ülkedeki sömürgeci ve yeni sömürgeci baskılardan, yok
sulluk ve Vietnam savaşı arasındaki bağlantılardan açık
ça sözetmeye başladı. Kendisini destekleyen elit liberal 
görüşün büyük çoğunluğu savaştan yanayken Vietnam 
Savaşı’na karşı olduğunu açıkça beyan etti. Ve Ameri
kan politik sisteminde reform yapma hayallerinden gi
derek uzaklaştı.

15 Ocak 1929’da doğan ve üniversite giriş sınavlarında üstün başan gösterdiğinden sınıf atlayarak genç yaşta 
parlak bir zeka olduğunu kanıtlayan Martin Luther King, 4 Nisan 1968’de bir süikast sonucu öldürüldüğünde 
cenazesine katılan büyük kalabalık, adeta, beyaz ve zencilerin birarada yeraldığı Özgür Amerika Hareketi’n/n 
ulaşacağı kitleselliğin habercisi olmuştu.

Buna bağlı olarak diğer zenci önderler ve kitlelerle 
olan İlişkisi de değişti. Bir taraftan, gelişmenin daha 
zor olmasına bağlı olarak, kuzey ve güneydeki birçok 
yerel hareket ve durum yardımını İstiyordu. King, gide
rek radikalleşen görüşü ve gerçek bir değişim sağlama 
konusundaki ümitsizliğiyle kendisine dönük talepler ara
sında kötü bir şekilde sıkışmıştı. Ve giderek diğer zenci 
önderlerden soyutlandı. Öğrenci önderlerinin eleştirel 
görüşünü paylaşmaya doğru llerleyinceye kadar onlar, 
King’in hiçbir zaman paylaşamadığı bireysel eylem veya 
siyah ırkçılık çizgisine kaydılar. Daha tutucu olan zenci 
önderler kendilerini onun gelişen görüşlerinden uzak 
tutarak daha dar kapsamlı sivil haklar görüşü ile sınırla
dılar. Böylece öldürüldüğü 1968’e gelindiğinde ne hare
ket ne de Dr. King aynıydı. İnsanların vicdanına hitabet- 
me yeteneği, kitlesel sivil itaatsizlik ve basının hoşgörü
lü ilgisi gibi o ana kadar hareketin başarılı olmasını 
temin eden stratejiler, ikinci turdaki hedefleri elde et
mekte etkili olamayacaktı. Ancak King hızla yeni yöne
lişlere, örneğin parti oluşturmaya kalkıştığında, daha 
önceki hareketlerin kendisine kazandırdığı yasallığın ço
ğunu kaybedeceğini sanıyordu. Dr. King’le ilgili tüm 
yorumcular onüç sene boyunca hareketin sembolü ol
masının onda yarattığı gerilimi belirtmişlerdir. Bu geri
lim son aylarda iyice anlaşılır olmuştu. Ancak inanıyo
rum ki, bu gerilimin nihai faktörü, siyah Amerikalı kitle
nin kendisinden bekledikleri ile gerçekten yapılabilece
ğine inandığı şeyler arasındaki farkı giderek artan şekil
de algılamasıydı. Ölmeseydi ne olacağı konusunda spe
külasyonda bulunmak anlamsız ancak çekici bir şeydir. 
Şekillendirdiği ve kendisini şekillendiren hareket bitip, 
açıklanmış hedeflerinin çoğuna ulaşılmıştı. Ancak bu
nun ortasından ulusal bir yasallık ve giderek radikalle
şen görüşleriyle King çıkmıştı. Bunları eyleme dönüştü
rebilir miydi? Bu girişimi yapacak mıydı? Veya toplu
mun hiçbir birey tarafından kontrol edilemeyen büyük 
ölçekli güçleri onu çoktan temelden devre dışı bırakmış 
mıydı? Bunlan elbet bilmiyoruz. Ancak öldüğünde emekli 
olmak için çok erken bir yaşta, 39 yaşındaydı.

Dr. King’i düşündüğümde aklıma üç görüntü geliyor. 
İlk ve en erken olanı 1962’lerde King evindeyken olanı. 
Birşey bırakmak için uğramış ve Ktng’i yerde çocukla- 
nyla oynarken bulmuştuk. Hafızam yanıltmıyorsa ço
cukları at gibi sırtına almıştı ve hepsi çok iyi vakit geçiri
yor gibi görünüyorlardı. Gevşemiş ve mutluydu ve cid
di, toplumsal “ maske”sini sadece biz programdan söz 
etmek zorunda kaldığımızda taktı. King tarihin kendisi
ne verdiği toplumsal rolü hiç reddetmedi ancak onun 
bir orta sınıf cemaatinin sevilen saygıdeğer rahibi olarak 
kaldığında da aynı derecede mutlu olacağına ilk inanan 
da sadece ben değilim. İkinci görüntü 1965 civarında 
Baltimor’daki bir strateji toplantısına aittir. Uzun bir mali 
kampanya gezisinden yeni dönmüştü; çok yorgundu, 
tartıştığımız detaylar üzerinde dikkatini zorlukla toplu
yordu. Ancak biz toplantının yapıldığı kilisenin rahip 
evinde otururken Dr. King’In orda olduğu duyulmuş 
ve kilise giderek dolmuştu. Konuşmasını duymayş gel
mişlerdi. Ve böylece içinin derinliklerinde bir ferden 
konuşma gücü bulan Dr. King onlara bir saat civannda 
bir konuşma yaptı. Hazırlıksız olması veya bizim söyle
yeceklerini defalarca duymuş olmamız önemsizdi. De
taylarla ilgili yorucu çalışma, kimin neyi yapacağı tartış
maları, Dr. King’le cemaati arasındaki sevginin gücünü 
bir kez daha yaşarken, bilincimizden uçup gitmişti. Son 
olarak da ölümüne duyulan tepki. O zaman New York’- 
taydım ve kendimin ve yanımdakilerin tepkisini hâlâ 
oldukça net hatırlıyorum. Ortalıkta bilinçsizce dolaşı
yor, dikkatimizi toplayamıyor, içerde duramıyor, dışarda 
yapacak birşey bulamıyorduk. Son olarak kızgınlık: onu 
kimin öldürdüğü önemli değildi, ulus öldürmüştü. Ve 
sonra kızgınlığın arkasında ülke ve dünyamız için duyu
lan korku. Korku çünkü, kendisine doğrulan söyleyen 
ve doğrulara göre hareket edenleri öldüren bir toplum, 
bu doğruları dinlemekten başka herşeyi yapabilir.

JİM MONSONIS
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’60’lann ilk yansında toplumsal muhalefet, öğrenci hareketi, yurttaşlık haklan hareketi ve 
siyah hareketi ekseninde gelişmeye başlamıştı.

SDS ve “Yeni Sol”

ABD’de 1960’larda toplumsal muhalefetin ve sosyalist hareketin odağını oluşturan Students fo r  
a democratic Society (Demokratik Toplum İçin Öğrenci Birliği - SDS), sosyalist eğilimli yazarlar 
Clarence Darrow, Upton Sinclair ve Jack London tarafindan 1905’de kurulan League fo r  
Industrial Democracy’e  (Endüstriyel Demokrasi Birliği - SLID) dayanıyordu. Fabiancıhğa yakın 
bir çizgiyi izleyen bu birlik, 1938’de Hitler-Stalin Paktı’nın etkisiyle, temel ilkelerini “faşizme, 
Moskova komünizmine ve. her türlü otoriteryanizme karşıthk” olarak belirlemişti.

1960’da, Michigan Ûniversitesi’nden bir grup öğrencinin müdahelesiyle, SLID, SDS adını aldı 
ve o zamana dek hiçbir varhk göstermeyen bu küçük birhk, canlanmaya başladı. 1960/61 
döneminde McCarthy’ciliğe karşı “insan ve yurttaş haklan hareketi” örgüdemeye çalışan SDS, 
öz, programına 1962 kongresinde kabul edilen Port Huron B ildirisiyle kavuştu. Yeni Sol 
Manifestosu adıyla da sunulan bu bildiri, Detroitli bir işçi ailesinden gelen, geleceğin ünlü 
öğrenci önderi Tom Hayden tarafindan kaleme alındı. “MacCarthyist paranoid anti-komünizmle 
mücadele”yi öncelikli görev olarak vazeden Port Huron Bildirisi, “her bireyin kendi hayatıyla 
ilgili tüm kararlara katılma hakkını öngören kaahm cı demokrasf’yi savunuyordu. “Kanhmcı 
demokrasi” şian, hareket radikalleştikçe “doğrudan demokrasi”ye dönüşecekti. Port Huron 
Bildirisi, “Yeni Sol’un toplumsal reformlann motoru olabilmek için yalnızca ağnyan midelere 
dayanmaması” gerektiğini ortaya koyarak, ABD’de zaten marjinalize edilmiş olan sosyalist ve 
genel olarak sol politikanın ekonomist-sendikalist mirasını da sorguladı.

“Yeni” SDS’in ilk kapsamlı siyasal kampanyası, yurttaşlık haklan hareketi çerçevesinde gelişti. 
1964’de, güneyde ırkçılık karşıtı yurttaşlık haklan hareketi ekseninde; ABD’de iktidan 
dönüşümlü olarak devralan iki partiden siyasal bakımdan daha liberali olan D em okrat Parti’yle  
ve bu partiye bağh sendikalarla bağlantı kurmak amacıyla, 1964’de Mississippi Freedom  
Democratic Party’i (Mississippi Özgürlük-Demokrasi Partisi - MFDP) kurdu. MFDP’nin Ağustos 
1964’deki Demokrat Parti Kongresi’ne yönelik kampanyası etkili olmayınca, SDS D em okrat Parti 
ve resmî siyasal düzenle her türlü ilişkiyi bir yana bıraktı. ’60 ’lann ortalanna gelinirken 
SDS’in eylemini ve programını belirleyen hedef, her toplumsal pratik alanında, mevcut 
kurumiara alternatif, katılımcı (zamanla değişen söylemle doğrudan demokrasiye dayalı) karşı- 
örgütler kurmaktı. Bu hedefin gerçekleştirilmesi için elbette fazla uğraşılan alan, SDS’in 
“anayurdu” olan üniversite oldu. 1961’de “Özgür Okullar”, 1963’de “Özgür Üniversite” tasansı 
ortaya atıldı. Özgür Üniversite’nin esası, öğrencilerin bilimin edinilmesi pasif konumunu 
eğitimdeki alıcı-verici ilişkisinin ve resmî müfredaü reddedip kendi kendilerini eğitmelerine 
dayalıydı. 1965’de hareketin yaygınlaşması ve üniversite işgallerinden sonra, 50 kadar hücre 
örgütlenerek. Özgür Üniversite tasansı sistematikleştirilecekti. Öğrencilerin kendi kendilerine 
Marksizm, emperyalizm, Vietnam, Reich’cı psikoloji, dans ve vücut boyama dersleri vs. 
“okuttuğu” Özgür Üniversite nüveleri, 1967’den sonra devlet terörünün tırmanması ve buna 
karşı hareketin sertleşmesiyle dağılacaktı.

SNCC ve Kara Güç

’60’lann ilk yansında ABD’de toplumsal muhalefetin en önemli unsurlanndan biri, siyahlann 
ırkçı baskılara ve eşitsizliğe karşı yürüttüğü yurttaş haklan hareketiydi. Ocak 1957’de kurulan 
Southern Christian Leadership Conference (Güneyh Hıristiyan Önderler Konferansı - SCLC) ve 
önderi rahip Martin Luther King, Jr., siyahlann beyazlarla eşit haklan kullanabilmeleri 
mücadelesini yükseltiyordu. Bu harekete, Protestan Hıristiyan ideolojiyle desteklenen “civil 
disobedience” (sivil itaatsizlik) ilkesi hâkimdi. Amaçlanan toplumun temeU olarak sunulan 
“insan sevgisi”, hareketin önderlerine göre, kesinlikle şiddeti reddetmeyi gerektiriyordu. Students 
Nonviolent Coordinating Committee (Öğrenci Şiddet-Dışı Koordinasyon Komitesi - SNCC)
1960’da bu hareketin etkin bir kolu olarak örgütlendi. SCLC ve SNCC, sonradan bütün 
dünyada ’68 hareketinin kendine özgü eylem biçimlerinden biri olan “go-in” (içeri girme) ve 
“sit-in” (oturma) eylemlerini geliştirdi. Go-in’lerde, birkaç siyah, “sadece beyazlara” hizmet 
veren dükkânlara, kuruluşlara girip “bu yasaklan tartışmak istiyor”; sit-in’lerde, gene siyahlara 
yasak olan yerlerde saatlerce, hatta günboyu oturuyorlardı. Bu örgütlü kararlılık gösterisi 
eylemi, ırkçı-aynmcı Jim Crow yasalannın egemen olduğu güney eyaletlerinde siyahlar 
arasında hızla yayıldı. Kaale alınmamak, dayak ve ırkçı şiddete rağmen kitleselleşen “sivil 
ittatsizlik” sonucunda, siyahlar birçok eyalette eşit haklar elde etmeye başladılar. SNCC, SDS’i 
de çok etkiledi. 1964’de, SNCC ile işbirliği yapan SDS’den birçok beyaz öğrenci, ırkçı 
baskının en yoğun olduğu eyalette düzenlenen “Mississippi Özgürlük Yazı” kampanyasında 
çahştı. SDS bu deneyimden de, başta sit-in ve go-in olmak üzere, çok şey aldı. Fakat SDS’in 
“beyazlığı”, Kuzeyliliği ve söyleminin yabancılığı, siyah muhalefetle tam anlamıyla 
bütünleşmesini engelledi ve SNCCyle işbirliği programı 1965’de sona erdirildi. Bu arada SCLC 
ve M. Luther King, Jr.’un 1963’den başkent Washington’a 300 bin kişihk bir protesto 
yürüyüşünü gerçekleştiren ve bütün eyaledere yayılan gücü; 6 Ağustos 1965’de, Başkan 
Lyndon Johnson’un, güneyh siyahlara başta seçme-seçilme hakkı olmak üzere birçok hakkı 
tanımasını sağlayacaktı.
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MALCOLM X  
( 1 9 2 5 - 1 9Ö 5)

Amerika'da Müslüman siyah radikalizminin simge is
mi Malcolm X, 19 Mayıs 1925'de Nebraska'da Omaha 
kentinde doğdu. Aile soyadı Littie’dır. Irkçı Ku-Klux- 
Klan terörünün ve siyahlara karşı aynmcılığın yoğun 
olduğu bu eyalette 15 yaşına kadar kalan Malcolm, 
1940’da okulu bırakarak Massachusetts eyaletinin baş
kenti Boston'a gitti. Amacı Nebraska'nın siyahlan ikinci 
sınıf kariyerlere ve hayata mahkum eden atmosferinden 
kurtulmaktı. Boston'da marjinal işlerde çalıştı. Bilardo 
saioniannda temizleylciilk, ayakkabı boyacılığı, pasta
nede garsonluk yaptı. 1941'de Boston'da da arzuladığı 
kişisel “özgürlüğü” sağlama Imkanlan bulamaması üze
rine, New York's giderek yoksul siyahlann yaşadığı Har- 
lem’e yerleşti. Sandviççillk, ayakkabı boyacılığı gibi iş
lerde çalıştıktan sonra bir süre demiryollannda işçilik 
yaptı. Harlem'de siyah caz sanatçılanyla, siyahlann de
vam ettiği kulüplerdeki yasadışı alt-kültür çevreleriyle 
girdiği ilişkiler içinde Amerikan toplumunda siyahlann 
ikinci sınıfiaştırıimasına karşı duyduğu tepki, beyaz ırk
çılığa ve egemenliğine karşı şiddetli bir nefrete dönüş
tü. Bu arada uyuşturucu madde satıcılığı ve ufak çaplı 
hırsızlık yapan Hariemli siyah çetelerle ilişkisini yoğun
laştırdı. 1945’de Boston’a giderek bir hırsızlık şebekesi 
örgütledi. 1946’da yakalanarak hapsedildi.

Malcolm Little, Charlestown hapisanesinde tanıştığı 
bazı siyah Müslümanlardan etkilenerek İslamiyet’i be
nimsedi. IHapis yıllannda çok yoğun bir okuma faaliyeti
ne girişti; Özellikle Afrika'nın tarihiyle ilgilendiği okuma 
çalışmalanndan iki temel sonuç çıkardı; Siyahlar (Afri
kalılar) köleleştirilmelerinden önce yüzyıllardır köklü ve 
zengin bir kültürel birikim yaratmışlardı; onlan esir eden 
sömürgeci beyaz emperyalizm, bu kültürü yok edip ken
di törelerini “üstün uygarlık değerleri” olarak dayatmış
tı. Bu düşünceler, Malcolm Llttle'ın siyasal söyleminde 
zaman zaman siyah-ırkçı tepkilerini de besleyen etkiler 
yarattı. Ancak onun için belirleyici motif, etnosentrizme 
ve sömürgeciliğe/emperyalizme karşı isyan oldu. Emper
yalizmin öznesini, sınıfsal aynmlar yapmadan, “beyaz 
ırk” olarak tanımlamak eğilimindeydi. Malcolm, hapiste 
yazışmaya başladığı Elijah Muhammed'in Black Mus
lims (Siyah Müslümanlar) cemaatine girdi.

Malcolm bu cemaate girdikten bir süre sonra, Mal
colm X adını aldı. Cemaatin birçok militan üyesi de, 
Tannya ve davaya adanmışlıkları karşısında bireycilikle
rinin önemsizliğini dışavurmak İçin, soyadlannı bıraka
rak X soyadını alacaktı. Malcolm X 1952’de tahliye ol
duktan sonra bir süre işçilik yaptı. Black Muslims hare
ketini sanayileşmiş metropoliten kuzey kentlerinin get- 
tolanndaki siyahlar arasında geliştirmek gerektiği dü
şüncesini ortaya attı. Bu gettolarda marjinal işlerde çalı
şan veya yasadışı küçük vurgunlarla yaşayan asi genç-



I
Beatles sahnede. 1960’da hepsi 20 yaşın altında olan 

beş işçi çocuğu, Beatles adını alarak o sıralarda 
sayılan hızla artmakta olan Rock gruplarına bir 

yenisini eklediler. Ancak nisbeten yoksul işçi gençlerin 
devam ettiği birahanelerde İş bulan ve hatta 

buralarda iş bulmakta bile güçlük çeken Beatles, bu 
yüzden Hamburg’dan bir iş teklifi alınca seve seve 

kabul etti. Hamburg’un Avrupa çapında ünlü 
sefahat merkezi Reperbahn’da çalışırken, Beatles 

üyeleri, “ exi" diye andıkları egzistansiyalist iki 
Üniversite öğrencisinin şahsında, ilk kez "yüksek 

kültür"ün temsilcileriyle tanıştılar. Deri ceket ve 
pantalonlardan oluşan ilk dönem Beatles’;/? "resmî" 
giysisini sözkonusu öğrencilerden devraldılar. Ancak 

Hamburg dönemi yalnızca dış görünüşleri değil 
yaptıklan müzik açısından da bir dönüm noktası oldu. 
Döndükten sonra 7 Aralık 1960’da Litherland belediye 

salonunda verdikleri konser dinleyecilerin Beatles 
müziğini bir kitlesel gösteriye dönüştürdükleri 

konserlerin ilki oldu.

lerle kolayca İlişki kurabilen Malcolm X, birkaç sene 
içinde, hiyerarşik, dar ve disiplinli bir örgüt olan Black 
Muslims'\n üye sayısının 40 bini bulmasını sağladı. Böy
lece ağırlıkla siyah orta sınıflar ve entelejansiyanın ön
cülüğünde yürüyen güneyli siyah insan hakları hareke
tinden farklı olarak; kuzeyde, proleter ve lümpen prole
ter getto cemaatlerine dayanan radikal bir siyah hareke
ti doğmaya başladı. Malcolm X, gettoların yasadışı şid
det potansiyelini, militan Müslüman bir siyah hareketine 
kanalize etmeye çalışırken, alt-kültür hayatının yerleşik 
ahlaka karşı mutlak reddiyesinin yerine siyah ırkın 
kültürel-tarihsel zanginliğini yeniden üretmeye dönük 
İslâmî cemaat dayanışmasını koymayı hedefliyordu. Hı
ristiyan beyaz Amerika'ya karşı başka bir dini benimse
yerek Afrika’daki Müslüman uluslarla kendisini ortak 
bir kimliğe bağlı düşünmek, siyah gençliğin tepkilerini 
radikal bir bütünlük içinde ifade etmeleri için elverişli 
bir zemin sunuyordu. 1959'da üç ay için Afrika'ya gittik
ten sonra, Afrika ülkelerindeki bağımsızlıkçı akımların 
etkisiyle, söyleminde antiemperyalist unsurların ağırlığı 
artmaya başladı. 1960'lann başında, artık bütün Ameri
ka'da tanınan ve kamuoyunda, “Amerika’nın en öfkeli 
adamı” olarak anılan biri olmuştu. 1964 başında, dünya 
şampiyonu ünlü boksör Cassius Clay’in Müslüman ola
rak Muhammed Ali Clay adını almasını sağlaması popü
laritesini daha da artırdı.

Malcolm X, Mart 1964’de İslâm'ı tahrif ettiğini ve mü- 
ridlerinin zihnini uyuşturduğunu savunduğu Elijah Mu
hammed ve Black Mus/Zms’den ayrıldı. Hac’a gitti. El- 
Hacc Malik El-Şahbaz adını aldı. Hac gezisi dolayısıyla 
Afrika ve Orta Doğu ülkelerinde inceleme ve temaslarda 
bulundu. Kongo ve Tanzanya ulusal kurtuluş mücadele
lerinin yanısıra, Vietnam’ın antiemperyalist mücadelesi
ni Amerika’da ilk olarak destekleyenlerden biri oldu. 
Bu arada. Organisation of Afro-American Union (Afro- 
Amerikan Birliği Örgütü - OAAU) adında yeni bir örgüt 
kurdu. Bu örgütle dint bir ayrım yapmadan, 22 milyon 
siyah Amerikalının ekonomik, siyasal ve toplumsal mü
cadelesini anti ırkçı ve antlamperyallst bir temelde bir
leştirmeyi hedefliyordu. Malcolm X, OAAU'u son derece 
yoğun bir propaganda trafiği içinde güçlendirmeye çalı
şırken, Black Musllms’in kendisine yönelik tepkileri de 
sertleşmekteydi. 13 Şubat 1965'de evine yapılan bom
balı saidından kurtulduktan kısa süre sonra, 21 Şubat'ta 
bir kapalı salon toplantısında konuşma yaparken öldü
rüldü. Cenazesi Harlem’de çok büyük bir törenle kaldı- 
nldı. Malcolm X, Amerika’da esas misyonu olarak gör
düğü İslâmî hareketi geliştirme hedefi bakımından kalı
cı ve büyük çaplı bir başarı kazanamadı ama siyahlann 
tarihsel-kültürel kimliklerini ve miraslannı öne çıkarta
rak, başta Black Power (Kara Güç) olmak üzere dünya 
radikal siyah hareketlerinin fikrî öncüsü oldu.

Ancak güneyli ırkçı beyazların SCLC ve SNCCye karşı terörist tepkisi de şiddetlenerek 
artıyordu. 1964 “Mississippi Özgürlük Yazı” bu terörün doruğu olmuş, çok sayıda siyah ağır 
yaralanmış, siyah Protestan kiliseleri ateşe verilmiş; Haziran 1964’de kaçınlan iki beyaz ve bir 
siyah yurttaş haklan eylemcisinin cesetleri, Ağustos’ta, dayak ve kurşunlarla delik deşik 
edilmiş olarak bulunmuştu. Güneydeki ırkçı beyaz terörü, SCLC/SNCCnin “şiddetsizlik” 
ilkesine siyahlar arasındaki bağlılığı sarsan tek etken olmadı. Eşitsizliğin yasal düzeyde 
varolmadığı, siyahlann yoksul banliyölerde, gettolarda ekonomik baskı ve sömürü altmda 
yaşadığı Kuzey kentlerinde; 1964’de başlayarak kendiliğinden-ekonomik isyanlar patlak verdi. 
Polisin sert tepkisi, iki yıl içinde bu isyanlarda yaklaşık 300 siyahın ölümüne yolaçtı. 
Kuzeydeki yeni radikal hareketten kaynaklanan bu yönelim, sonuçta SNCCye de yansıyacak; 
1966’da örgütün genel sekreterliğine gelen Stokely Carmichael önderliğindeki yönetim kadrosu, 
Black Power (Kara Güç) programını benimseyecekti. K ara Güç, siyahlann diaspora’da 
(anayurdundan çıkıp dünyaya dağılmış olarak) yaşayan seçkin, üstün bir ırk olduğunu 
savunuyordu; bu halkın birleşip özüne dönerek ve şiddet dahil bütün yöntemleri kullanarak 
bağımsızlığı için mücadele etmesinin gerektiğim ortaya koyuyordu. Beyazlan mutlak olarak 
düşmanlaştırarak, “beyaz tüccarlan gettolardan kovun ve kendi ekonominizi kurun” çağnsı 
yapan K ara Güç’le, tepkisel bir karşı-ırkçı yönelim kazanan siyah muhalefet, SDS ve genel 
toplumsal muhalefetten aynşmaya başladı.

SDS, “Mississippi Yazı”nda ve SNCC ile ilişkilerinde edindiği deneyimleri, üniversite alanına 
taşımaya başladı. ABD üniversitelerinin, binlerce öğrencinin birarada kapalı devre bir hayat 
yaşadığı kampüs sistemi, öğrenci hareketi için son derece elverişli bir faaliyet zemini 
sağlıyordu. ABD üniversitelerinde, siyahlann eşitlik mücadelesine destek için sit-in’ler yayılmaya 
başladı. SDS, derslerde profesörleri ırkçı baskılan ve diğer güncel siyasal sorunlan tartışmaya 
zorlamaya veya kürsüye bizzat hâkim olarak tartışma açmaya dönük teach-in (dersi kesme) 
eylemlerini geliştirdi. Sit-in, teach-in ve diğer eylemlerin en yoğun olduğu üniversite, Berkeley 
idi. Berkeley, hem Amerikan işçi, siyah ve öğrenci hareketinin geleneksel olarak canh olduğu
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bir merkez olan Kolifomiya’daydı; hem de alt ve orta smıflara açık, yeni (sanayileşmiş) 
üniversite mantığma uygun yapısı ve 27 bin kişilik öğrenci kitlesiyle, ABD üniversite 
sisteminin zayıf halkalanndan birisiydi. SDS’in mücadelesini radikalleştiren ve gücünü artıran 
“Özgür Konuşma Hareketi”nin Berkeley’de doğmuş olması tesadüf değildir.

Vietnam ve Tırmanan Mücadele; 1965-1967

8 Mart 1965’de Vietnam’a ilk Amerikan askerî birliğinin çıkması üzerine, ABD’nin anti- 
emperyalist savaşma karşı mücadele, SDS’in ve toplumsal muhalefetin odağına yerleşti. 7 
Nisan 1965’de SDS’in Washington’da düzenlendiği 25 bin kişihk protesto gösterisinden 
başlayarak, bütün üniversitelerde Vietnam teach-in’leri, sit-in’leri yapılmaya başladı. 22 Mayıs 
1965’de Berkeley’de 35 bin kişinin katıldığı ve 36 saat süren bir teach-in gerçekleştirildi. 
1966’da SDS, protesto hareketine “yaptırımcı” bir boyut getirerek “hiçbir öğrencinin askere 
gitmemesini sağlamayı” amaçlayan “W e W on’t Go!” (Gitmeyeceğiz) kampanyasını başlattı. 
Vietnam savaşına karşı protesto, yalnızca öğrencileri değil, değişik kesimlerden, hareketlerden 
yüzbinlerce insanı seferber etti. Hippiler ve Beatnik kökenli gençik alt-kültürleri savaş karşıtı 
hareket içinde önemli bir yoğunluk oluşturuyorlardı. Bu alt-kültür, cinsel ve genel olarak 
bireyselliğe tanıdığı sınırsız özgürlük ve yerleşik düzenin ahlâkına karşı geliştirdiği köklü ve 
şenlikli reddiye ile, SDS’i de etkiledi ve öğrenci hareketi içinde anarşizan etmenlerin güç 
kazanmasını sağladı. Radikal siyah hareketi ise, Vietnam’a savaşmaya götürülen askerlerin 
çoğunlukla siyah gençlerden devşirildiğini ve bunun görmezden gelindiğini savunarak savaş 
karşıtı hareketi eleştirdi; K ara Panterler ve ona yakın gruplar, banş hareketinin şiddeti ve 
savaşı kategorik olarak reddeden hümanist söylemini de benimsemiyorlardı.

1967 yazında, ABD Kongresi’nin, öğrencilerin askerlikten muafiyetini kaldırması ve Vietnam’a 
savaşmaya gönderilme tehdidinin yakınlaşması, öğrenci hareketinin mücadelesini tırmandırdı. 
Toplu celp kâğıdı yakma eylemleri düzenlendi. 1967 sonbahannda, Kuzey kentlerindeki siyah 
gettolannda başgösteren ve şiddetle bastınlan yeni isyanlardan da ibret alan bazı SDS içi 
gruplar, daha etkin ve aktif bir mücadeleyi soyunarak, Celbi Durdurma Haftası’nı örgütlediler. 
17 Ekim’de Madison kendinde, Vietnam’da kullanılan napalmleri üreten Dow kimya tröstünün 
merkezine yürüyen öğrencilerle polis arasında, o zamana kadar görülmeyen türden sert bir 
çatışma oldu. “Kanlı Sah” olarak anılan aynı gün, Kaliforniya’da, Oakland’da askerlik şubesine 
saldıran öğrenciler de polisle çatıştı. Bu arada SDS’e bağh gruplann örgütleyici çalışması ve 
Hippi alt-kültürünün banşçı nonkonformizminin yapimasıyla, erler arasında da savaş karşıtı 
direniş odakları oluşmaya başlamıştı. 21 Ekim 1967, birleşik savaş karşıtı hareketin doruk 
günlerinden biri oldu. SDS tabanının ve hippilerin ağırlıklı olduğu 50 bine yakın genç, ABD 
Savunma Bakanlığı binasını (Pentagon) kuşattı. Hippiler, “Pentagon’daki şeytanı kovmaya” 
yönelik ayinler yaptılar, binayı koruyan askerlerin tüfeklerinin namlularına çiçekler soktular.
Bu arada SDS’lilerden oluşan bir grup, Vietkong bayrağıyla Pentagon’a girmeye çahştı. Kalabalık 
ertesi sabaha kadar Pentagon’un çevresinden ayrılmadı; yediyüze yakın insan tutuklandı.

1968; Rejimin İstikrarına Darbe ve Rejimin Karşı Darbesi

1968’in ilk aylannda, ABD’de rejim bir dizi darbe aldı ve ciddi bir istikrarsızlık bunahmı 
doğdu. Ocak’ta Vietnam Kurtuluş Ordusu karşısında Amerikan birliklerinin uğradığı 
yenilgilerden sonra, savaşın ABD ekonomisinin dengelerinde meydana getirdiği bozukluklar da 
etkisini göstermeye ve dolar değer yitirmeye başladı. 31 Mart’ta Başkan Johnson’m savaş 
karşıtı muhalefet karşısında tutunamayarak Başkan adaylığından çekilmesi, iktidar adına yenilgi 
tablosunu tamamlıyordu. Ardından, Nisan ve Haziran’da gerçekleşen iki siyasal suikast; 
toplumsal muhalefeti bir yandan şiddetlendirirken, diğer yandan giderek dağılmasını 
hızlandıracak ve devlet terörü tırmanacaktı,

4 Nisan 1968’de siyahlann şiddet karşıtı karizmatik önderi Martin Luther King, Jr. öldürüldü. 
Kara Güç önderi Carmichael, derhal şu açıklamayı yaptı: “Beyaz Amerika Dr. King’i öldürerek 
bize savaş ilan etti! Evlerinize gidin ve tüfeklerinizi kapın!” Yalnızca siyah hareketin 
miUtanlan değil, yüzü aşkın Amerikan kentinde yaşayan onbinlerce siyah, infial halinde 
ayaklandı. Nüfusunun yüzde 70’i siyah olan Washington’da ayaklanan siyah kitleler. Beyaz 
Saray’a ancak iki blok kala büyük bir polis kuvvetiyle durdumlabildiler. Yüzlerce bina 
kundaklandı; ertesi sabah dünyanın en büyük kapitalist metropolünün başkenti, yakılmış, 
yıkılmış, binlerce askerin “işgalinde”; tam bir savaş sonrası görünümüne sahipti. Nisan olayları 
sırasında ABD’de onlarca siyah öldü; gerilim ve şiddet tırmandı. Beyaz öğrenci ve banş 
hareketi de, hem bu tırmanmadan kaçınılmaz şekilde etkilenerek, hem de siyahların 
radikalleşmesinden ibredik sonuçlar çıkararak, sertleşmeye başladı. Nisan sonundaki Columbia 
Üniversitesi ayaklanması, siyah ve beyaz muhalefeti yanyana getirdi. Ayaklanma, 23 Nisan’da, 
siyahlarla SDS’in, üniversitenin yeni yapılan beden eğitimi salonuna siyahlann alınmayacağı 
karannı protesto etmesiyle başladı. Üniversite işgal edildi. Polis tarafindan şiddetle bastınlan 
bir haftalık işgal sırasında, muhalefetin fraksiyonlannın çoğulluğu- ve aynşması da ortaya çıktı. 
Hareketin ana gücü durumundaki SDS’de anarşizan alt-kültürlere yakın gruplar, PLP fraksiyonu. 
Yeni Sol ve radikal siyah hareketinden esinlenen devrimci fraksiyonlar, orta ve bütünlüklü bir 
siyasal perspektif üret(e)meden yanyana bulunuyorlardı. .

5 Haziran 1968’de, görece geniş bir yurttaş haklan programı ve Vietnam savaşını bitirmeyi
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Mayıs 1968’in üniversite l<antinlerini süsleyen anonim 
afişlerinden biri: “ Şiddete şiddetle karşılıl< vermek’’. 
Fransız Ulusal Öğrenci Birliği'n/n 6 Mayıs’da polisin 
Sorbonne Ûniversitesi’ni işgal etmesini protesto 
amacıyla düzenlediği ve hükümetin yasadışı ilan ettiği 
gösteri Cumhuriyet Güvenlik Birlikleri tarafından 
dağıtılıp 500’e yakın gösterici yaralandığında ParisTı 
öğrenciler arasında yaygınlaşan karşı koyma eğilimi 
kendisini yazılı veya görsel biçimde ifade etmeye 
başladı. Öğrencileri karşı koyma fikrine yaklaştıran bir 
başka ve somut gelişme de, bütün Mayıs olaylan 
boyunca saldırılarını sürdürecek olan faşist gruplann 
varlığıydı. Her türlü muhalefet hareketine saldırıda 
bulunan faşist çeteler, iktidar koalisyonunda yer 
alabilmek için geniş bir antikomünist cephe 
yaratmanın yolunun faşist terörden geçtiğini 
düşünüyorlardı. Ancak faşist gruplar arasında çelişkiler 
de vardı. Güney’de askerler arasında belirli bir gücü 
olan Organisation de l’Armee Secrete (Gizli Ordu 
Örgütü - OAS) ırkçı-şoven ve sömürgeci bir ideolojiye 
sahipken, küçük burjuvazi ve bürokrasinin bazı 
kesimlerinde etkin olan Milli Onarım monarşisi 
eğilimler taşıyordu. Vichy geleneğini izleyen 
Cumhuriyetçi İttifak korporatist ve “ klasik" faşist, 
eylem ve söylemini fanatik bir antikomünizm üzerine 
kuran Occident (Batı) ise aşın şiddet yanlısıydı. OAS 
ve Occcident, diğer gruplardan "meşruiyetçiliğe" 
saplanmamalanyla da ayrılıyorlardı.



Afrika’dan koparılıp getirildiklerinden bu yana kendi 
içindeki dayanışmayla kültürlerini koruyabilen siyahlar 
kendilerinin ve yakınlarının kölelikten kurtulmaları için 

ilginç dayanışma biçimlerini sergilediler. Thomas 
Jefferson’m hizmetçisi kırk yılı aşkın bir süre çalıştı 

ve on bin dolar kazandı. Bu parayla 19 “ ırkdaşının" 
özgür olmasını sağladı. Dayanışma ve ayakta 

kalabilmenin biçimi çok değişik ortaklıklar 
yaratabiliyordu. Afrika’dan geldiğinde belki de 

haberleşmek amacıyla kullanır düşüncesiyle davulu 
elinden alınan siyah adama bırakılan yegane izin 
"şarkı söyleyebilme" izniydi. Afrikalı Amerikalının 

kendi kültürel mirasını koruyabileceği, bir anlamda da 
kendine özgü kültürü geliştirebileceği tek alan müzikti.

Bu dönemdeki müziksel üretim herhangi bir 
enstrüman kullanımı olmaksızın söylenen şarkılardan, 

plantasyonlarda söylenen ‘field-holler’ ya da ‘field-cry’ 
(tarla ağıtı) denilen "iş şarkıları’ ’ndan ibaretti. "İş 

şarkıları’'yla dile gelen kültürel oluşum daha sonra, 
1900’lerin başından itibaren bir türlü ele avuca 

sığmayan, "canlandırmak" "neşelendirmek" gibi 
anlamlara gelen cazı yarattı. Acılarını, düşürüldükleri 

toplumsal konumları/konumsuzluklan şarkılarla dile 
getirebildiler. Beyaz adamın elinde kırbaç/ Beyaz 
adamın elinde tetik/ Ve Isa ile Incil elinde/ Köle 

kılındı siyah adam böylece... Cazın nasıl bir alana 
yayıldığını yine şarkıların sözleri anlatıyor. Charlie 

kumarbaz/ Sadie de orospu/ Çal o şeyi/ Caz’ı/ 
Lordlar ve Leydiler için çal/ Dükler ve Kontesler için/ 

Orospular ve Jigololar için... Siyah tepkiseli iğinin daha 
geniş bir alana yayılmasında, siyah örgütlenmelerin 
artmasında caz ve aşağılanan siyah sanatı giderek 

mücadele içinde, birlikteliği ve kendini ifade 
edebilmenin en etkin yolunu oluşturdular. Yanda, 
Chicago’daki siyah gettoların birindeki Siyah Güç 

hareketinin bir duvar resmi. Resimde siyah 
kahramanlar ve siyah kültürünün yarattığı güzellikler 
sergileniyor. 1960’lann ortalarında siyah başkaldırının 

yükselmesi, dünyanın gözünün siyah harekete 
dönmesine ve dayanışmanın tüm dünyaya yayılmasına 

neden oldu: "Afrikalı Amerikalılarla Dayanışma" 
başlıklı bu afiş (altta) 1968’de Küba’da yapılmış.
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vaadeden D em okrat Parti Başkan adayı Robert F. Kennedy’nin, İsrail yanlısı çizgisini protesto 
eden bir Ürdünlü tarafından vurulması; gerilimi denetlenemez biçimde artıracaktı. Rejimin 
kendi kurallan içinde yumuşama/reforme edilme imkânını temsil eden Kennedy’nin ölümü, 
sistem-içi muhalefetten sonuç umanlann umutlannı tüketti. Tepkisel, dağınık, çok merkezli bir 
radikalleşme, sertleşme dalgası padak verdi. Hippiler ve diğer anarşizan-liberter alt-kültürler 
içindeki radikal unsurlar siyasallaşmaya başladı. California Ûniversitesi’nde bir grup hippi, 
People’s Park  (Halkın Parkı) adıyla anonim hayat mekânı olarak örgütledikleri bir yeşil alanın 
otopark yapılması projesine karşı polisle çatışırken bir ölü verdiler. Aynı yıl, ülkenin 
Güneybatısında, Meksika kökenli Amerikalılar, kendi ulusal-kültürel kimliklerini öne çıkaran 
Chicano  hareketi içinde siyasallaştılar. K ara Panterler’i model alan Brown Berets (Kahverengi 
Bereliler), devlete karşı bombalama, vs. şiddet eylemleri düzenledi. Chicano hareketi, 1969’da 
Denver’deki kongresinde, bir anti-emperyalist ulusal kurtuluş programı benimseyecekti. 1968’de, 
feminist hareket de bağımsız perspektifini geliştirmeye başladı. Kasım 1968’de başlayan San 
Fransisco State College (Devlet Koleji) ayaklanması, radikal muhalefetteki ayrışmaları bir kez 
daha ortaya koydu. 26 bin kişilik üniversitede 6 Kasım’da başlayan boykotun üç “başı” vardı: 
Chicano’lan n  oluşturduğu Third World Liberation Front (Üçüncü Dünya Kurtuluş Cephesi - 
TWLF), PLP denetimindeki SDS şubesi ve K ara Panterlerde yakın siyah öğrenci demeği,
Nisan’a kadar süren boykotun yenilgi süreci, radikal muhalefetin ivmesinin gerilediğini ortaya 
koydu. Muhalefetin siyah, Latin, vs. azınlık unsurlan milliyetçi-bağımsızlıkçı perspektiflerini, 
beyaz hareket içindeki gruplar da kendi fraksiyon politikalannı/hesaplannı genel sürecin 
önüne koyduklan için; çoğullaşma verimsiz, hareketi bölücü bir mecraya girmişti. Bu süreç 
içinde, hâlâ şiddete karşı bir çerçeve benimseyen geniş kidelerle bağlar kopmaya, ikna 
mekanizmalan tükenmeye; buna bağlı olarak kamuoyunun savaş karşıtı hareket çerçevesinde 
verdiği (en azından pasif) destek de sona ermeye başladı. Birçok SDS’li, 1968 sonbahannda,
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jörece demokrat Dem okrat Parti senatör adaylarını seçtirmek için seferber oldu.

5 Kasım 1968’de Cumhuriyetçi Parti’d en  Başkan seçilen Nixon’un devlet terörünü ciddi ölçüde 
tırmandırması, muhalefetin aynşma ve dağılma sürecini hızlandırdı. Central Intelligence Service 
(Merkezî İstihbarat Servisi - CIA) ve Federal Bureau o f  Investigation (Federal Araştırma Bürosu 

FBI) radikal örgütlerin içine sızarak onlan içten çökertecek operasyonlar hazırladılar; polis 
sertleşti ve silah kullanmaya başladı. Nixon, bir yandan da seçmen yaşını 21’den 18’e 
jindirerek, şiyah ve başka renkli azınlıklann yasal statülerini düzelterek, Vietnam’daki Amerikan 
birliklerini tedricen çekmeye başlayarak; muhalefete kanlan geniş kitleleri yavaş yavaş pasifize 
jetmeyi başardı. Yeni Başkan, yenilgiyle sonuçlandığı açığa çıkmış olan Vietnam müdahalesini, 
radikal toplumsal muhalefetin bir kazanımına dönüştürmeden sona erdirmeye dönük bir 
strateji izlemekteydi.

Savaş Karşıtı Hareketin Son Atağı ve Bölünen Muhalefetin Tükenişi

1969/1970 döneminde, savaş karşıtı hareket, ABD emperyalizminin izlediği politikanın 
dalgalanmalanna bağlı olarak, iki kere kabardıktan sonra tamamen yatışacaktı. Ağustos 
1969’da, anarşizan-liberter alt-kültür akımının örgütlediği W oodstock rock konserinde 
onbinlerce genç toplandı. 15 Ekim 1969’da, milyonlarca insan ülkenin bütün kenderinde 
banşçı yürüyüşler yaptı; Kasım 1969’da Washington’da 750 bin kişilik rekor bir banşçı gösteri 
düzenlendi. Son olarak. Nisan 1970 sonunda, Nixon Vietnamlı gerillalan ezmek için 
Kampuçya içlerine askerî operasyon düzenlediğinde, bütün üniversitelerde, o zamana kadar 
görülmedik ölçüde büyük protestolar gerçekleştirildi. Öğrenciler New York borsasınm 
bulunduğu Wall Street’i üç gün işgal etti. Vietnam savaşında 50 bin Amerikalı genç ölmüş;
300 bini yarah ve çoğu ruhsal dengesini yitirmiş olarak geri dönmüş; 100 bin genç 
kaybolmuş, yakalanmış veya başka ülkelere kaçmıştı. 1969/1970’deki son kabarma, bu tabloya 
karşı siyasal bir hedefle/taleple birleşmeyen kendiliğinden bir “yeter artık!” tepkisiydi. 
Muhalefetin radikal unsurlan, bu kabarmada örgütleyici, etkin bir konumda değildi; 1969/70 
kitlesel hareketleri, şiddet karşıtı muhalefet geleneğinin izindeydiler. 1971 bahannda Nixpn’un 
Vietnam’dan kesin olarak çekilineceğini açıklamasıyla, bu kidesel inisiyatif, hedefine ulaşmış 
olmanın huzuruyla yaüştı. Muhalefetin radikal unsurlan ise, bir süre kamuoyunda büyük 
yankılar yaratan eylemleri gerçekleştirdikten sonra maıjinalleştiler.

Haziran 1969’da Chicago’da yapılan Kongrede, SDS de kendi içinde kesin olarak bölünmüştü. 
1968/1969 kampüs ayaklanmalannda gücünü amran PLP, bu Kongreye SDS’i tamamen ele 
geçirme hedefiyle gelmişti. Ancak anarşizan-liberter alt-kültürler ve siyah hareketi karşısındaki 
sekter tavn ve Kuzey Viemam Devrimi’ni lanetlemesi; Maocu olmayan SDS tabanını PLP’ye 
karşı birleştirdi. Sonuçta, PLP fraksiyonu SDS’den tasfiye edildi. Ancak “kalan” SDS de kendi 
içinde bölündü. En önemli iki çizgi. Revolutionary Youth Movement (Devrimci Gençlik Hareketi
- RYM) içinden çıktı. RYM I, Bob Dylan’ın ünlü şarkısının nakaratı “the answer’s blowing in 
the wind”den (cevabı esen rüzgârda) esinlenerek, siyasal bakışını “you don’t need a 
weatherman to know which way the wind blows” (rüzgânn ne yandan estiğini anlamak için 
havayı koklayan birine -weatherman’e- ihtiyacınız yok) meseliyle özededi ve W eatherm an  adım 
aldı. 1969 sonunda illegale geçen W eatherm an, kendini sunuşundan da anlaşılabileceği gibi.
Yeni Sol’un siyasal vekâleti-temsiliyen reddeden yaklaşımını uçlaşünyordu. Bu bakış, 
Weatherman’m  programından çok pratiğinde, eyleminde ifadesini buldu. Bemhardine D om ’un 
sözcülüğünü üsdendiği hareket, “doğrudaıj eylem” geleneğini silahlı kılıp profesyonelleştirerek, 
düzene karşı devrimci teröre girişti. Ulusal-emperyalist çelişkilerin, kapitalist sistemin bütünü 
açısından, metropoldeki sınıf çelişkilerinden daha önemli olduğunu savunan “üçüncü dünyacı” 
bir perspektifi benimseyen W eatherman, “Bring the war home” (Savaşı buraya -ülkeye- 
taşımak) şianyla hareket etti. Anti-emperyalist kurtuluş mücadelelerine metropolde düzene 
darbe vurarak destek vermeye yönelik bu stratejisiyle W eatherm an, Batı Avrupa’da ’70’lerin 
başında örgüdenen Kızıl Tugaylar (İtalya) ve Kızılordu Fraksiyonu’nun  (Almanya) atası 
sayılabilir. W eatherman, bazı etkili eylemler gerçekleştirdikten sonra, birçok üyesi öldürülüp 
yakalanarak ezilecekti.

RYM II ise, kendisine yakın yerel üniversite gruplanyla ve bazı siyah gruplanyla işbirliği 
yaparak, işçi sınıfi gençliği içinde örgütlenmeye yöneldi. İşçi ve işsiz mahalle gençliğini, 
gençlik çetelerini devrimci hedeflere örgütlemek için. Young Patriots’u (Genç Yurtseverler) 
oluşmrdular. Ancak RYM IT, dev işletmelerdeki beyaz işçilerin gelişkin ekonomik imkânlanyla 
sistemle bütünleştiği. Güney Kaliforniya gibi bazı bölgelerde daha olumsuz şartlar altinda 
çalışan işçilerin örgütlenme geleneğinin zayıf olduğu, en önemlisi siyah, Latin vb. eşitsiz 
koşullarda çahştınlan renklilerle azınlıklann tepkilerinin ırksal-milliyetçi görünümler aldığı, 
kısacası işçi sınıfi içindeki fraksiyonlaşmanın çok parçah olduğu Amerika’da gerçekleştirmek 
istediği “saf proleter” strateji ile, tipkı PLP ve SWP gibi, fazla ilerleme sağlayamadı.

Fransa
Fransa’da işçi sınıfi hareketi ve Parti Communiste Français (Fransız Komünist Partisi - PCF), II. 
Dünya Savaşı’ndan oldukça güçlü ve saygın çıkmışü. Kızılordu’nun Avrupa’yı faşizmden 
kurtancı misyonuyla birleşen direnişçi geçmişinden gelen saygınlığı, partiye savaş sonrası

1514

DE GAULLE, CHARLES 
( 1 8 9 0 -1 9 7 0 )

22 Kasım 1890’da Lille’de doğan De Gaulle, yukarı 
orta sınıftan, Katolik, yurtsever ve milliyetçi bir ailenin 
oğluydu. Küçük yaşta ilgi duyduğu askerlik mesleğine 
1913’de Saint-Cyr Askeri Akademisi'nI bitirerek teğmen 
rütbesiyle başladı. Öz güveni yüksek, üstün cesaretli 
bir subay olarak sivrilen De Gauile, I. Dünya Savaşı 
sırasında Verdun’de çarpışırken üç kez yaralandı. Savaş 
sonrası Saint-Cyr Askeri Akademisi’ne girerek strateji 
ve taktik konularında 2 yıl süreyle eğitim gördükten 
sonra 1925’de Mareşal Pâtain tarafından Yüksek Savaş 
Konseyi üyeliğine getirildi. 1927-1929, 1936-1938 arası 
Ren bölgesindeki işgal ordusunda binbaşı rütbesiyle 
görev yapan De Gauile, bu dönemde yazarlık denemele
rinde bulundu. Düşman Saflarında Çözülme (1924), Kılı
cın Keskin Kenarı (1932) ve Meslek Ordusuna Doğru 
(1934) kitaplarından sonra 1938’de yazdığı Fransa ve- 
Ordusu'nu kendi adıyla yayınlamak istemesi nedeniyle 
Pötain’ie arası açıldı. P6tain’in Almanlarla ateşkes imza
lamasından sonra Londra'ya giderek direniş çağrısında 
bulunan De Gaulle'ün böylece başlayan siyasal iıayatı, 
kurtuluş sonrası kurulan koalisyon hükümetinde başba
kan olmasıyla sürdü. Ancak koalisyon iıükümetini oluş
turan partiler arasındaki sürtüşmeler nedeniyle 20 Ocak 
1946'da görevinden istifa etti.

1955-1956 arasında evine çekilerek anıiarını yazmaya 
başlayan De Gauile, Cezayir Savaşı’nın yarattığı gergin
lik ortamında ülkeyi iç savaşa sürükleyecek darbe giri
şimlerinin etkisiz kılınması amacıyla Mayıs 1956’da ye
niden göreve çağnidığında bu görevi kabul etti. 21 Ara
lık 1958'de bu kez cumhurbaşkanlığına seçildi ve Ceza
yir Savaşı’nı içerde karışıklıklara yol açmadan sona er
direbilecek tek kişi olarak gözüktüğünden 1962’ye ka
dar ciddi bir muhalefetle karşılaşmaksızın Fransa’yı yö
netti. Cezayir’in bağımsızlığını kazanmasından sonra sar
sılan durumunu Kasım 1962’de yapılan seçimleri partisi
nin kazanmasıyla yeniden sağlamlaştıran De Gauile, 21 
Aralık 1965’de ikinci kez cumhurbaşkanlığına seçildi. 
Fransa’nın N/tTO’nun askeri kanadından çekilmesi ka
rarını aldıktan sonra, Fransa'nın tüm dünyada nüfuzunu 
artırmaya yönelik politikalara ağırlık verdi. 1940'dan 
1968'e kadar Fransız toplumunu ortak bir düşmana kar
şı birleşmeye çağırmasından ve bu çağrıya Fransızların 
yanıt vermesinden aldığı güçle bir ulusal önder pozisyo
nunda yöneten De Gauile, Mayıs 1968’de patlak veren 
işçi ve öğrenci gösterileri karşısında çaresizliğinin de 
etkisiyle görüşmeleri sürdürme politikasını benimsedi 
ve 30 Mayıs 1968’de yaptığı radyo konuşmasıyla çekil
meyeceğini söyleyip, güçlü olduğu kanısını yaratarak, 
geniş bir kitle desteğini yeniden arkasına almayı başar
dı. Haziran 1968'de yapılan seçimleri ezici bir çoğunluk
la kazanan De Gauile, Nisan 1969’da anayasada Sena- 
to’nun İşleyişi ve bölgesel örgütlenme konularında de
ğişiklik yapmak üzere gittiği referandumu kaybedince, 
cumhurbaşkanlığından istifa etti. Anılarını yazmak üze
re çekildiği Colombey-ies-deux-Eglises'de 9 Kasım 
1970'de kalp krizinden öldü.



Mayıs 1968 ve 
Üşüntü Dünyada 
GentHk Hareketlen

Mayıs 1968: Genel greve dönüşen öğrenci gösterileri 
mİ? Felç olmuş ve çevresindeid acılardan birdenbire 
sıynlmış Fransa mı? Sallandığı sanılan bir siyasal ilctidar 
mı? Şiddetin sıradan, adaletsizlik ve keyfi yönetimin 
kural olduğu ve barışın, başkasına saygının yani “asgari 
yaşama koşulunun” lıayal alanında olduğu sanılan bu 
anlaşılmaz dünyada, kendi yerini sorgulayan, “ iiıtiyarla- 
ra karşı değil, fakat kendini İhtiyarlatmak isteyenlere 
karşı” harekete geçmiş gençlik... Bu antiemperyalizm 
manzarası hakkında Üçüncü Dünya ne düşünüyor? Bu 
kadar doyumsuz tüketim toplumunun gençliği hangi 
Üçüncü Dünya’yla bağıntılıydı? Sanayileşmiş ülkeler ku
zeyi kaybediyorlar ve güney ülkeleri öğrenci hareketle
riyle karşı karşıya kalıyorlardı.

Crolssance des Jeunes Nations (Genç Ulusların Bü
yümesi) dergisinin 1968 Temmuz-Ağustos sayısı Üçün
cü Dünya basınının Fransa'daki olaylar karşısındaki ruh 
halini açıklıyordu. L.D.Fologo, Fraternite Matin'de (Sa
bah Kardeşliği) bilmem kaç günün eseri “yakılmış ara
balar ve cam kınkları yanında ellerini kollarını sallayan, 
bağırıp çağıran çılgınlar” görüyor ve bu gözü dönmüş
lerin 8 milyon grevciyi nasıl peşlerinden sürüklediklerini 
anlamıyordu... Bütün umudunu “ işleri düzenleyecek ve 
Fransızjara Fransa’nın gerçekten büyük ve güzel yüzü
nü göstermesine olanak tanıyacak ve olayların Afrika'ya 
yansımasını önleyerek düzeni yeniden sağlayacak olan 
general De Gaulle'e bağlıyordu.

Bu sadece "komşuda kesilen soğanın gözlerini ya
şarttığını” söyleyen Kamerun Çabası’nm yayıncısının du
rumu değildi. Vtıymcıya göre Fransa, Çin’deki Kültür Dev- 
riml'nden esinlenmekteydi ve Parisli çok sayıda “yayga
racı”, Kızıl Muhafızların bir Fransızca yayınını düşlemek
teydi. Ve çok değillerse de, görece olarak, hocalar ara
sında olduğu kadar öğrenciler arasında da böyleleri vardı.

Madagaskar, Libya, Kongo ve Cezayir’deki Fransızca 
basının çoğu üniversite reformunun gerekliliğini kabul 
etmekte, fakat Fransa’da egemen olan başkaldırı hava
sından endişelenmekte ve özellikle büyük saygınlığı olan 
devlet başkanına güvenini korumaktaydı. Daha çok da 
altı gün savaşlannda Arapların yanını tuttuğundan beri...

aranma, olayları yorumlamaktan titizlikte kaçınıyor 
ve durumu ve gelişimini betimlemekle yetiniyordu. Bir 
tek ülke “öğrencilerin haklı mücadeiesi”ne destek verir 
görünüyordu: Çin. 21 Mayıs’da, Pekin’de 500 bin kişi

antiemperyaiistier”i ve “antirevizyonistler”l destekle
me gösterisi yaptı ve FKP yöneticilerini yuhaladı. Pekin 
Infomatlon sevinçle şöyle yazıyordu: “ Bu coşkun işçi 
ve öğrenci hareketinde sadece burjuvazinin dalkavuğu- 
Fransız revizyonist hizbi tamamen ortaya çıkmakla kal
madı, dönek Sovyet revlzyonizml de tekelci Fransız bur
juvazisinin suç ortağı olarak açığa çıktı” . “Sosyalizm” 
nihai zafere doğru yürüyordu...

Paris’de Crolssance’m başka bir sayısında, Mlchel 
Dumas, Üçüncü Dünya’nın tartışma ve dileklerde yer 
almayan bir konu olmadığını söylüyordu. İsyancıların 
çoğu İçin dünyanın iktisadi durumu büyük haksızlıktı 
ve azgelişmiş ülkeler ilk ulusal bağımsızlık dalgasından 
başlayarak yeni sömürgeçiliğin uygulamaya koyduğu 
sömürünün temel kaynaklarının yağmasını kolaylaştıran 
eşitsiz mübadelenin kurbanlan olmuşlardı. Vietnam’dan 
kurtulmayı başaramayan Amerikan emperyalizmi, dev
rimci basın tarafından durmadan aşağılandı. Bu hare
ket, Kuzey-Güney ilişkileri daha iyi olmayan gelişmiş 
kapitalist ülkelerin çoğunu ardından sürükledi.

On yıl önce, François Perroux tarafından kurulmuş 
olan. Ekonomik ve Toplumsal Gelişmeleri Araştırma Ens
titüsü (I.E.D.E.S.) öğrenci hareketinin ilk uğrağı oldu: 
Müdür, Öğrenciler ve Hocalar Kuru/u’ndan çıkartıldı. 
Enstitü, tarafsız olmaları istenen uzmanların teknik söy
lemlerini terkederek ve Üçüncü Dünya’nın siyasal çeliş
kilerinin anlaşılmasına yarayan bir sosyo-ekonomik öğ
renimi yeğleyerek bir “antiemperyalist mücadele merke
zi” olmalıydı.

I.E.D.E.S. öğrencilerinin bu tavrı, diye yazıyor Mlchel 
Dumas, örgütlü ya da örgütsüz çok sayıda öğrencide 
vardı (Paris Hukuk Fakültesi’nin Üçüncü Dünya Komis
yonu, Sorbonne’un Üç Kıta Komitesi, vb.). Bu tavır, 
radikalizm ve temelde “ABD’nin emperyalist siyasetin
den farklı olmayan” Fransız işbirlikçi siyasetinin mah
kum edilmesiyle belirleniyordu. Bunu söyleyenler, dola
yısıyla, ancak genelleştirilmiş bir devrimle sorunun çö
züleceğine inananlardı.

İşbirliği yapanlardan ve sendika militanlarından ya 
da hükümet dışı örgütlenmelerden oluşan daha pragma
tik bir komisyon, ertesi yıl için, Üçüncü Dünya’nm so
runlarının dökümünü yapacak ve bunları çözümleyecek 
teknik, mali ve siyasal olanakları çözümleyecek "Geliş
me İçin Kurucu Meclis” lerin zorunluluğunu göklere çı
karıyorlardı.

Personelle “sorumlu merciler” arasındaki ilişkilere 
yardımcı olmak üzare Devlet Sekreterliği’nde, bir “ tepki 
grubu” oluşturuldu. Bu, Mlchel Debr6’nin, Üçüncü Dün- 
ya’ya yardım için ayrılan kredilerin indiriimeslnden dola
yı doğan karışıklıkları sorumlu tutmasını önleyemedi.

Askeri baskı ve iktisadi bunalımın bu Üçüncü Dünya’- 
sı, onu bütün özgürlük ve eşitlik ümitleriyle, sosyalist 
ütopyalarıyla şişiren batılı militanların bu Üçüncü Dün- 
ya’sı, halkın kendi kaderini tayin etmede özgür olduğu 
bu Üçüncü Dünya, burjuva toplumunu reddeden bu ha
yali Üçüncü Dünya, sürekli devrim mahalli, “yeni 
İnsanlar” cemaatinin yükseldiği alan olarak bu Üçüncü 
Dünya, onlar için gerçekten vardı.

Küba, Vietnam, Tanzanya, Filistin... Amerikan emper
yalizmine karşı çıkışın güçlü, geleceğin parlak olduğu 
yerlerde, tabiatıyla bir kaynak laboratuar olarak, Çin’de, 
birçok Batılı entelektüel, saklanmayan bir heyecan ve 
dokunaklı bir saflıkla “olağanüstü” bir kişiliğin ortaya 
çıktığını göreceklerdi: Kızıl uzman.

Batı ülkeleri üniversitelerinde olduğu gibi şiddetli bir 
gençlik hareketiyle Doğu ülkelerinde de, Türkiye ve 
Japonya’da da karşılaşıldı. “ Mayıs ruhu”nun Üçüncü 
Dünya’ya yayılması daha yavaş oldu ve 68-69 boyunca 
bunun izlerine rastlandı. Öğ:'encilerln yöneticileri sınıf 
kökenliydiler ve tam da bu yüzden çok sayıda lise öğ
rencisi harekete geçti.

Afrika’da ise şunlar oldu: Eylül 1968'de Tunus’da 
134 devrimci öğrenci on yıl hapse mahkûm oldu, Fas'ta 
üniversite ve liselerde karışıklıklar meydana geldi, Se- 
negal’de burs talebiyle başlayan gösteriler hızla siyasal
laştı, işçiler de öğrencilere katıldı ve sendika önderleri 
tutuklandı. Moritanya’da işçiler greve çıktı, ordunun mü
dahale etmesi sonucu 7 işçi öldü 27’si yaralandı. Fildişi 
Sahili’nde hükümet öğrenci hareketini denetim altında 
tutmak amacıyla destekler göründü ve parti gençlik kol
larını seferiler etti, Kongo’da liseli öğrenciler büyük 
gösteriler düzenlediler ancak Ekim 1968’de hareketin 
önderlerinden Pierre Mudela idam edildi. Ocak 1969’da 
ise bir başka önder Gaston N’golo idam edildi. Güney 
Afrika’da ırkçılığa karşı mücadeleye öğrenci hareketi 
de katıldı. Mısır’da 20 ve 21 Kasım’da öğrencilerle gü
venlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 4 kişi öldü. 
İskenderiye’de ise 23, 24 ve 25 Kasım’da çıkan olaylar
da 15 öğrenci öldü, 414’ü yaralandı. Dahomey’de lise 
öğrencileri devasa gösteriler düzenlediler. Etiyopya'da

Mart 1969'da boykot nedeniyle Adis-Ababa Üniversitesi 
kapatıldı. Gine ve Madagaskar'da da öğrenciler arasın
da derin bir hoşnutsuzluk yayıldı ve boykotlar oldu. 
Latin Amerika’da, öğrenci hareketi daha kararlı ve daha 
İyi örgütlendi. Öğrenci hareketinin temel yönelimi de
mokrasiyi yerleştirmekti. Hareketin hedefi zengin ülke
lerdeki gibi “ tüketim toplumu”nu reddetmekle sınırlı 
değildi. Ferando Gabeira Cohn-Bendit’e şöyle demişti: 
"Regis Debray’ın Devrim İçinde Devrim kitabını biliyor
duk ve Küba deneyinin romantik hayalinden çok etkilen
miştik” . Latin Amerika uzun zamandır dinsel isyanlar 
yaşadı. Katolikier yoksullardan yanaydı ve Guevaracı 
efsane derin izler bırakmıştı... 24 Mayıs 1968’de Şili’de
4 bin öğrenci Felsefe Fakültesi’nin yeniden düzenlen
mesine karşı çıkarak üniversiteyi işgal ettiler. Katolik 
Kilisesi öğrenci hareketini İçtenlikle destekledi. Mart 
1969’da 9 öğrenci polis tarafından öldürüldü. Aynı tarih
lerde Bolivya’da 12 öğrenci önderi tutuklandı. Urugu
ay’da ise öğrencilerle polis arasında şiddetli çatışmalar 
oldu ve 12 Haziran’da sıkıyönetim ilan edildi. 13 Hazi
ran’da memurlar süresiz greve başladılar. 20 Hazlran’- 
dan itibaren başkent sokaklarında barikatlar yükseldi. 
Arjantin’de La Plata Üniversitesi kapatıldı. Venezuela’- 
da öğrencilerin desteklediği kara yolları işçilerinin grevi 
sırasında 4 kişi öldü, 200’den fazla kişi yaralandı. Hükü
met olağanüstü hal ilan etmek zorunda kaldı. Peru’da 
ise Öğrenciler Federasyonu Fransız öğrencileriyle daya
nışma amacıyla Lima, Cuzco ve Trujillo’da birçok miting- 
düzenledi.

Brezilya’da öğrenciler “ Kahrolsun Diktatörlük” slo
ganlarıyla yürüyüşler düzenlediler. Mareşal Costa a Sil
va "üniversite hareketinin ülkeyi Fransa’daki gibi bir 
karışıklığa sürüklemesine izin vermeyeceğini” açıkladı. 
Grevler bütün kentlere yayıldı. 19 Haziran’da Rio’da 
çıkan çatışmalarda 20 kişi yaralandı, 21’inde ise 4 kişi 
öldü. 24 Haziran'da Sao Paulo garnizonu komutanı ge
neral Liaboa "kilise, üniversite ve fabrikalarda karışıklık 
yaratanları ezeriz” diye uyarıda bulundu. 26 Haziran’da 
ise 100 binden fazla bir kalabalık “ iktidar halka” slogan
larıyla yürüdü. Öğrenci önderi Vladimir Palmena “ ulusal 
özellikleri dikkate alan bir devrim” öneriyordu. Başpis
kopos Helder Camara 33 piskoposla birlikte hedefi “Bre
zilya'da yeni bir toplum kurmak” olan Manevi ve Kurta
rıcı Baskı Hareketi'ni kurdu. Meksika’da 26 Temmuz’da 
öğrenciler üniversiteleri işgal ettiler. 2 Ekim’de ordu 
müdahale etmeye karar verdi, sonuç 100’den fazla ölü 
ve yaklaşık 300 yaralı oldu. Gerginliğin sürmesine rağ
men 12-24 Ekim arasında Olimpiyatlar yapıldı.

Bu arada Hindistan, Pakistan, Tayland ve Laos’da 
da öğrenci hareketleri görüldü. Bu dönemde Amerikalı
lar Vietnam’da barış için pazarlık yapmaktaydı. Andrei 
Gromlko, ABD ile nükleer silahların sınırlandıniması için 
barış imzalamaya hazırdı. 6. Paul Kolombiya’da Katolik- 
lerin uluslararası kutlama kongresine katıldı. Fransız 
paraşütçüleri Çad topraklarına indiler. 1968-69’un gün
lük gazete sayfaları yığınla olayı günü gününe aktardı. 
Aynı dönem, başarısız darbeler, sınır savaşları, İkili an
laşmalar, suikastlar, Papa’nın seyahatleri, yeraltı ve ye
rüstü muhalefet önderlerinin siyasal demeçleriyle do
luydu. Bu yıllar barış ve kardeşlik hayalleriyle, daha 
iyi bir dünya umudunu taşıyordu.

Ancak bu yıllarda yepyeni bir şey, gençliğin o güne 
kadar bilinmeyen gücü ortaya çıktı. Ulusal kurtuluş mü
cadelelerine tabi gençlik hareketlerine oranla daha az 
septik ve dogmatik bir gençlik söz konusuydu artık. 
Fakat gene de bu gençlik zaman zaman sekter, hoşgö
rüsüz ve ukala olabildi. Ama bu durum, dünyanın bütün 
orta katmanlarını t)aştan çıkaran “rahat küçük burjuva”- 
dan kopmanın mı bedeliydi? Artık daha büyük bir verim
lilik, daha geniş bir özerklik ve daha yoğun bir manevi 
gereklilik dönemi mi başlayacaktı? Diktatörlerin tankla
rına karşı çıkmaktan başka ne yapılabilirdi ki? Yaşam 
her zaman dingin uzun bir nehir değildir.

THIERRY PAQUOT
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yıllarda yüzbinlerce üye kazandırdı; Section Française de l’Intem ationale Ouvriere 
(İşçi Enternasyonali Fransız Seksiyonu - SFIO) ise 300 bini aşkın üyeden 100 bine düştü. 
Ancak PCF önderliğinin kendi içinde yıpratıcı tasfiyelere girişmesi ve politikasını tamamen 
savaş sonrası Sovyet diplomasisinin dengelerine göre tayin etmesi, paıtinin saygınlığını hızla 
yitirmesine yol açacaktı. PCF, savaştan sonra burjuva partileriyle koalisyon hükümetine 
katılarak, siyasal ve ekonomik istikran her şeyin üzerinde tutan bir çizgi izledi; Genel 
Sekreter Thorez, PCFye ve onun denetimindeki Confederation Generale du Travail’a (Genel İş 
Konfederasyonu - CGT) rağmen greve giden işçileri “lümpenlik, faşistlik, hainlik’le suçladı.
1947 ilkbahannda, ağır ekonomik ve siyasal baskılardan bunalan işçi sınıfı, PCFnin de dahil 
olduğu hükümete isyan etti. 1947’de 3 milyon, 1948’de 6.5 milyon işçi greve gitti, 1919/1930 
grevlerinden sonra ülkenin tarihinde en büyük grev dalgası yaşandı. 1947 yazında Marshall 
Plam’nm devreye girmesi ve Soğuk Savaş’ın başlamasıyla PCF de “muhalefete geçerek” grev 
dalgasını sahiplendi; hatta somut bir talep/hedef saptamamasına rağmen 1948’de grevlerin 
yayılmasını sağladı. Fransız işçi smıftnm eylem eneıjisini sonuçsuzca tüketen bu grev dalgası, 
hem PCFyi hem de C G Tyi yıprattı. 1947 sonunda, kıdemli CGT önderlerinden Jouhaux 
önderliğinde bir grup aynlarak. Force Ouviere’i (İşçi Gücü - FO) kurdu. Başlarda daha radikal 
bir söyleme sahip olmakla birlikte, reformist bir sendikal pratiği yürüten FO, kamu ve 
belediye işçileri ile memurlar arasında güçlenebildi. ’60’larda Troçkist hareket FO içinde belirli 
bir güce erişerelc bu konfederasyonun bazı şubelerini radikalleştirecekti. Sonuçta CC Fnin 
1947’de 5.5 milyon olan üye sayısı 1959’da 1 milyona; PCFnin 1947’de 1 milyon olan üye 
sayısı ise 1959’da 225 bine düşecekti.

Fransa’da 1946’da kabul edilen Anayasayla girilen IV. Cumhuriyet dönemi, siyasal ve 
ekonomik bakımdan istikrann sağlanamadığı bir dönemdi. Marshall yardımıyla yeniden inşa 
edilen ekonomi, büyümenin getirdiği enflasyonist baskının ağırlığını zorlukla taşırken; 1954’de 
Çin Hindi yenilgisi; ardından 1956’da başlayan Cezayir ulusal kurtuluş savaşı ve bu 
mücadeleyle başedebilmek için Fas ve Tunus’a bağımsızlık verilmesi ile, Fransa’nın sömürge 
sistemi çözülmeye başlamıştı. Ülkenin “klasik” bir emperyalist güç olma konumundan 
uzaklaşması, burjuvaziyi ve genel olarak sağ güçleri faşizan-şoven bir yönelime itiyordu. 
Sömürgelerdeki emperyalist savaşlarda, otoriter-şoven bir atmosfer içinde siyasallaşan 
subaylardan oluşan cuntanın müdahalesi ile, 1950’lerin başından beri SFIO’yu da içeren sağ 
ağırhklı koalisyonlar rejimi ve IV. Cumhuriyet 1958’de sona erdirildi; General de Gauile 
iktidara geldi ve 1962’de, Başkanlık sistemine dayalı V. Cumhuriyet rejimini başlattı. De 
Gauile, Fransa’yı yeni emperyalist sistemin yapısı içinde de “büyük güç” yapma hedefine 
dayalı bir ekonomik politika izledi. Muhafazakâr-milliyetçi bir tasanmla, ülkeyi ABD’ye karşı 
her yönden “bağımsız” kılmak için askerî harcamalara ağırlık verildi, sıkı para politikası 
izlenerek altın rezervleri geliştirildi. Sanayide geniş çaplı bir rasyonalizasyona gidilerek, çalışma 
hızı artınidı; haftalık çalışma sûresi ise Bau Avrupa standardından (40 saat) uzundu (48  saat) 
ve ücretler gene Avrupa ölçülerine göre çok düşük düzeydeydi. Fransa ekonomisi 1958-1968 
döneminde yüzde 51 oranında büyürken; yük, göreli olarak sürekli yoksullaşan emekçi 
smıflann sırtına biniyordu. Hızlı tekelleşme ve geleneksel kent dokusunu/ilişkilerini yıkan 
modem kentleşme, zanaatkarlan ve küçük burjuvaziyi ekonomik ve toplumsal-kültürel 
bakımdan sarsıyordu. Kapasiteleri 1950-1964 arasında tam üç kat artan ve sanayinin 
gereklerine göre hem eğitim temposu hızlanan, hem müfredatı işlevselleşen üniversitelerdeki 
geleneksel akademik otorite, de Gauile rejiminin öğrenciler üzerindeki baskısını 
katmerleştiriyordu.

1960’lar; Radikal Sosyalist Gençlik KP’den Kopuyor

Sekter söylemi ve parlamentarist stratejiyle Fransız topiumunun büyük alt üst oluşunun 
getirdiği dönüşümlere kayıtsız kalan PCF, ’60 ’lann ortalanna gelinirken, anti-kapitalist 
muhalefetin dinamik unsurlan nezdinde cazibesini büyük ölçüde yitirmişti. 1950’lerin 
ortalannda SFIO gibi PCFnin de Cezayir savaşı konusunda sosyal-emperyalist bir tavır alması, 
bu aşınma sürecinde önemli bir uğraktı. 1960’da sosyalist eğilimli öğrenci örgütü Union 
Nationale des Etudiants Français (Fransız Ulusal Öğrenci Birliği - UNEF), resmen Cezayir 
ulusal kurtuluşunu destekleyen bir politikayı benimseyerek, radikal sosyalist muhalefetin 
dinamiğini ve nabzım yerleşik sol partilerin dışına taşıdı. 1957’de Paris’te radikal genç 
aydınlar taraftndan kurulan Internationale Situationniste (Sitüasyonist -veya “Durumcu”- 
Entemasyonal), SFIO ve PCFnin sosyaUst/devrimci alandaki ideolojik-entelektüel tekeline etkili 
bir meydan okuma idi. Anarşizan bir söylemi gündeme getiren Sitüasyonist Enternasyonal, 
yerleşik kapitalist düzen kadar, sosyalizmin ve genel anti-kapitalist muhalefetin de bürokratik- 
hiyerarşik-kurumsal donukluğunu şiddetle sorguluyordu.

Sosyalist öğrenci hareketi, 1960’lann başında gene de PCF geleneğinden tamamen kopmamıştı. 
Cezayir kurtuluş mücadelesini destek kampanyasında militanlaşan öğrencilerin çoğunluğu, 
1962’den sonra, PC Fye yakın görece özerk bir kuruluş olan Union des Etudiants Communistes’d e  
(Komünist Öğrenciler Birliği - UEC) yeralmışti. Ancak PCF denetimindeki UEC yönetimi, 
burada muhalif çizgilerin gelişmesine fazla uzun süre tahammül etmedi. 1965’de Troçkist 
eğilimliler, 1966’da da Maocu kanat tasfiye edildi. Ancak 1966/67 döneminde UEC 
marjinalleşecek; Troçkistlerin kurduğu Jeunesse Communiste Revolutionnaire (Devrimci Komünist 
Gençilk - JCR) ve Maoculann kurduğu Union de la Jeunesse Communiste - Manciste-Leniniste 
(Genç Komünistler Birliği-Marksist-Leninist - UJC-ML) sosyalist öğrenci tabanının esas güçleri
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Mayıs 1968 boyunca Fransa’nın bütün önemli 
kentlerindeki fabrikalarda yaşanan grev ve işgaller 
üstte görüldüğü gibi işçilerin geniş katılımıyla 
gerçekleşmişti. Öğrenci hareketiyle işçi hareketinin 
karşılıklı etki ve dayanışmasının örneklerinden biri olan 
soldaki afiş f[4ayıs 1968’i uzun bir mücadelenin 
başlangıcı olarak tanımlıyor. Mayıs hareketinin siyasal 
çeşitliliğinin bir parçası olan Maocu eğilimin siyasal 
yayın organı Vive La Revolution (Yaşasın Devrim) 
(altta), kapağına kızıl bayrak taşıyan işçiyle Mao’nun 
Kızıl Kitap’;n/ tutan bir öğrenciyi koyarak bu İttifaktan 
beklentilerini ortaya koyuyor.
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haline gelecekti. ÇKP yanlılannın kurduğu Parti Communiste Marxiste-Leniniste (Marksist-Leninist 
Komünist Partisi - PCML) de gençlik içinde etkinUk kazandı. PCF ve UECnin ABD Vietnam 
Devrimi’ne karşı savaş açınca soyut bir banş çağnsı yapmalanna karşın, JC R  ile UJC-ML’nin 
Vietnam Devrimi’yle dayanışma komiteleri Comite Vietnam National (Ulusal Vietnam Komitesi
- CVN) örgütleyerek, sokaklarda aktif propagandaya girişmeleri, güçlenmelerini sağlayan temel 
etken oldu. JCR’nin önemli bir atılımı da, Vietnam Komiteleri oluşturmak için örgütlendikleri 
liselerde, öğrencilerin söz ve karar haklannı savunan anti-otoriter bir devrimci lise hareketinin 
doğmasına öncülük etmek oldu. 1967 sonunda birçok lisede, Comite d ’Action Lyceen’ler (Lise 
Eylem Komitesi - CAL) kurulmuştu.

1967 Grev Dalgası

1967de Fransa’da, Mayıs 1968’deki büyük genel grevin eylem biçimlerinin ipuçlannm 
görüldüğü bir grev dalgası yaşandı. Grevlerin yoğunlaştığı yerler, yeni sanayileşen taşra 
kentlerinde, modem teknoloji ile çalışan işletmelerdi. Bu fabrikalardaki işçilerin büyük 
çoğunluğu, kente bir kuşak önce veya yeni gelmiş ailelerden genç işçilerdi. Genç işçiler için 
yapılmış olan konforsuz, sıkı denetim altındaki bekar yurtlannda kalıyor ve büyük kent 
normlanna göre j-üzde yüze varan oranda daha düşük ücretlerle çalıştınhyorlardı. Taylorist 
rasyonalizasyon-üretkenlik baskısı, karmaşık ve hızh çalışma ritmi, başhbaşma yıpraücı bir 
gerilimin kaynağıydı.

1967’deki işçi eylemleri, önce CGT  ve onunla eylem birliği yapan Confederation Française 
Democratique du Travail (Fransız Demokratik İş Konfederasyonu - CFDT) denetiminde, ücret 
artışı ve iş kazalanna tazminat talepleriyle sınırlı, düzenli bir program içinde başladı. İstenen 
yüzde 4-5 ’lik ücret artışına ulaşılınca, CGT  resmî adıyla “Ulusal Eylem Günleri”ni, birçok 
yerde işçilerin muhalefetine rağmen sona erdirdi. Ancak, birçok küçük kentteki büyük modem 
işletmelerde, işçiler eylemlerini kendiliğinden sürdürdüler ve geleneksel direniş biçimlerinin 
çerçevesini aştılar. 25 Şubat 1967’de, Besançon’daki PJıodia tekstil fabrikasında 3 bin işçi, 
çalışma temposunu protesto ederek fabrikayı işgal etti. Bir hafta sonra, Rhodia’nm Lyon’daki 
fabrikası da işgal edildi. Lonaine bölgesindeki 15 bin maden işçisi, işten çıkarmalann 
durdumiması için Nisan boyunca madenleri işgal ettiler. Bir süre sonra Rhodia’daki işgalcilerle 
polis arasında sert çatışmalar çıktı. Mans’da 8 bin işçi, kent merkezinde yanm saat polisle 
çatıştı. En büyük olay, Caen’deki Saviem fabrikasında oldu. Muhafazakâr sağın güçlü olduğu 
Normandiya’daki Caen kenti, büyük Saviem elektromekanik fabrikasının kurulmasıyla hızlı bir 
büyüme ve yapısal değişim sürecine girmişti. Kırsal kökenli genç işçilerin ağırlıklı olduğu 
işletmede, işçilerin yaşlanna ve teknik kalifıkasyonlanna bağlı olarak sıkı bir hiyerarşi vardı. 
Ocak 1968’de, 4 bini aşkın genç işçi greve gidip kent merkezine yürüdüler, polisle çaüştılar. 
Ertesi gün, bu kez 7 bin işçi kente yürüdü ve yanlannda getirdikleri demir bilyeler ve 
çubuklarla polise sert bir şekilde karşı koydu. 36 ’sı polis 200 kişinin yaralandığı çatışmadan 
sonra, Caen’deki diğer işyerlerinden 15 bin işçi greve gidecek ve olaylar giderek bütün Atlas 
Okyanusu kıyısını saracakü. UJC-ML, PCML ve JCR, 1967 ve 1968 başındaki eylemlere 
müdahale ederek işçi hareketiyle bağlannı geliştirdiler. CGT, bürokratik ve reformist tavnyla 
bu eylemlerin gerisinde kalırken, CFDPnin işçiler arasında saygınlığı artmıştı. 1968’e girilirken 
yaklaşık 600 bin üyesi olan Hıristiyan-Demokrat CFDT (CGT: 2 milyon, FO: 500 bin), II. 
Dünya Savaşı’ndan sonra anti-kapitalist ve “demokratik-sosyalist” bir yönelime girmiş, 1964 
Kongresi’nde resmen laikleşmişti. CFDT, içine girdiği dinamik değişim süreci sayesinde, 
1960’larda çalışmaya başlayan genç işçiler arasmda güçlü bir konuma sahipti ve 1967’de 
CGPnin aksine, radikal kendiliğinden eylemleri destekleyen bir tutum almıştı.

Nanterre ve 22  Mart Hareketi

1968’in ilkbahanna yaklaşılırken, UJC-ML ve JCR, Vietnam Devrimi’yle dayanışmaya dönük 
eylemlerini geliştiriyor, Paris’te ABD kurumlanna ve polise karşı şiddet kullanmaya 
başlıyorlardı. Ancak öğrenci hareketine esas ivmesini veren inisiyatif bu “klasik” Marksist- 
Leninist gençlik örgüderinden değil, Nantene Üniversitesinden doğan anarşizan öğrenci 
hareketinden kaynaklandı. Nanterre, Paris’in en yeni, en büyük (iki bini aşkın öğrenci), en 
modem ve Amerikan kampüs sistemine dayalı tek üniversitesiydi. Kuzey Afnkalı proleter ve 
işsizlerin yaşadığı gecekondulardan yüksek duvarlarla aynimış dev beton bloklardan oluşan 
Nantene Üniversitesi, geleneksel akademik otoriteryanizmle, öğrencilerin tqplumdan, “dışardaki” 
hayattan yalıtılmış olarak birarada yaşadığı kampüs sistemini yanyana getirerek, büyük bir 
geriUm potansiyeli üretti. 1967 başında, JCR’ye yakın küçük bir gmpla Sitüasyonisderin 
etkisinde kalan anarşist öğrenciler, kız ve erkek yurtlan arasında ilişkinin engellenmesini ve 
gündelik hayat üzerindeki denetimi protesto için yurtlan işgal ettiler. Nantene’deki öğrenci 
hareketi, diğer üniversitelerden farklı olarak, üniversitedeki “solculuğa ve ahlâki yozluğa” tepki 
duyan faşist Occident (Batı) grubunun sürekli saldınlanyla da yüzyüzeydi. 1967 sonunda 
gündeme gelen Fouchet eğitim reformu, Nantene’deki çok yönlü radikalleşmeye yeni bir boyut 
getirdi. Milli Eğitim Bakanı Fouchet’nin “eğitimin sanayileştirilmesi” olarak açıkça adını 
koyduğu bu reform, üniversite müfredadannın tamamen sanayinin gereklerine göre 
işlevselleştirilmesini, eğitim-smav zincirinin de Taylorist denebilecek bir sistematikle 
rasyonalleştirilmesini öngörüyordu. 1967/68 döneminde, anarşist eğilimli öğrenciler, Fouchet 
Tasarısına karşı bir dizi boykot ve gösteri gerçekleştirdiler. Mart 1968’de, American Express 
şirketine taş atan Nanterre’li bir öğrencinin tutuklanması, Vietnam gösterilerinin yoğunlaşması
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ve ABD’deki öğrenci hareketinin tırmanması, Nanterre’deki oluşumu siyasallaştırdı. Vietnam 
gösterilerine katılan altı arkadaşlannın tutuklanmasını protesto için 22  Mart’ta rektörlük 
Knasını işgal eden Nanterre’li öğrenciler, Fransa’nın ilk üniversite işgalini gerçekleştirdiler.
Aynı gün, “Che Guevara Anfısi” adı verilen bir anfide toplanan öğrenciler, kapsamlı bir eylem 
programı saptadılar. 29 Mart’ta bütün üniversite işgal edildi; polisin müdahalesiyle ertesi sabah 
boşalüldı. Nanterre’deki eylemleri yönlendiren ve açıklamalan yapan önderlik mütecanis bir 
yapıda değildi. JCR’lileri ve birçok anarşist eğilimli grubu içeren ve geniş katılımlı toplantılarla 
karar alan kolektif bir yapıya sahipti. Bu ad hoc niteliği nedeniyle kendisini Le Mouvent du
22 Mars (22 Mart Hareketi) olarak tanımlamaktaydı. 22  Mart Hareketi, Mayıs’taki öğrenci 
ayaklanmasının içeriğini ve söylemini belirleyen özgül siyasal bileşimin ifadesiydi.

Mayıs ’68 ve Barikatlar Gecesi

Nisan, Nanterre’nin ateşlediği sosyalist öğrenci hareketi ve faşist militan gruplar arasında 
Paris’te yoğunlaşan, ama taşraya da yayılan çatışmalarla geçti. Faşist-kolonyalist Federation  
Nationale des Etudiants Français (Fransız Üniversite Öğrencileri Ulusal Federasyonu - FNHEF) 
anfileri basarak sosyalist öğrencilere saldınyor; sistematik şiddet kullanan Occident, 2 Mayıs’ta 
Sorbonne Ûniversitesi’ndeki UNEF bürosunu yakıyordu. 2 Mayıs’ta 22 Mart H areketi ile 
üniversiteye saldıran polis ve Occident arasmdaki çatışmalann şiddetlenmesi üzerine Nanterre 
süresiz kapatıldı. Olaylann gerisinde kalan UNEFin 3 Mayıs’ta Sorbonne Üniversitesi’nde 
düzenlediği bir protesto toplantısını Occident'ın basacağı bilgisinin gelmesiyle ortamın 
gerginleşmesi üzerine, polis Sorbonne’u işgal etti ve bazı öğrencileri tutukladı. Polis ilk kez 
üniversite işgal ediyordu. Öğrenci muhalefeti ülke çapında tırmanmaya başladı. 6-9 Mayıs 
boyunca şiddetlenen ve kitleselleşen mücadele, ünlü 10 Mayıs “Barikatlar Gecesi”yle doruğa 
ulaşacakü.

De Gaulle’ün iktidara gelişinin 10. yıldönümü olan 13 Mayıs’ta, hükümetin 10 Mayıs’ta vahşet 
boyutlanna ulaşan baskısını protesto etmek için, CFDT ve CGTnin çağnsıyla bir günlük genel 
grev ilan edilerek gösteri çağnsı yapıldı. 13 Mayıs günü, “İşçi, Öğrenci, Öğretmen Beraberdir!” 
yazıh dev pankartın arkasında, Paris’te yaklaşık 800 bin-1 milyon kişilik bir kalabalık yürüdü. 
Bu muazzam yürüyüşün akşamı, hükümet, polisin Sorbonne’dan çekileceğini açıkladı. Aynı 
gece, Quartier Latin’i yeniden işgal eden öğrenciler, “Özgürlük Gecesi” ilan ederek, meydanı 
“halka açalar” ve gece boyunca devrimci atılımı sürdürmek için üniversitede ve işçi sınıfına 
dönük olarak yapılması gerekenleri tartıştılar.

Mayıs bunalımı Fransız toplumunda büyük bir İletişim 
arzusunun ortaya çıkışını ve geleneksel toplumun 
temellerini oluşturan bütün otoriter yapıların reddini 
açığa çıkardı. Mayıs 1968 kitlelerin kendilerini ifade 
etme •biçimlerinde de büyük bir patlamaya tanık oldu

Mayıs '6 8 :  
Kültürel Devrim mi. 
Kültürde Devrim mi?

Mayıs 1968 öğrenci harelcetinin sadece topiumsai bu
nalımı geride bırakan siyasai bir bunahm olmayıp özel
likle kültürel bir karşı çıkış olduğu tekrar tekrar söylen
di. Solda olduğu gibi sağda da olaylar genellikle patla
madan sonra, bir reddln doğal belirtisi olarak algılandı; 
tüketim topiumunun, bu yavan ve yüzeysel, anlamsız 
ve kişiliksizleştirilmiş, yabancılaştıncı ve alçaltıcı uygar
lığın. 15 Mart 1968'de Le Monde’öa çıkan Plerre 
Viansson-Ponti'nin makalesi bu yöndedir: “ Bugünkü 
siyasal yaşantımızı belirleyen can sıkıntısıdır. Fransızla- 
nn canları sıkılıyor” . Yine de 20 yılda, sonuçlan bütün 
halkı ilgilendiren, böylece sosyo-ekopomik çözümleme
nin çizgilerini karmaşıklaştıran gelişmeler oldu: ortala
ma satın alma gücü ikiye katlandı, 1960'dan 1968’e 
yüksek öğrenim görenlerin sayısı iki katına çıktı, kent
leşme hızlandı. Sanayi, çalışma hayatını alt üst ederek 
modernleşti, yığınsal üretim dolayısıyla donanım ser
mayeleri girişi demokratikleşti, vb. Toplumsal farklılık
lar, o zamanlar, Henri Lefivre’in “güdümlü bürokratik 
tüketim topiumunun” yararları diye adlandırdıklannın 
arkasında aldatıcı bir biçimde silikleştiler.

Davranışların böyle tek biçime sokulması kuskusuz 
tüketimi kolaylaştırdı fakat hiçbir zaman mutluluk getir
medi. Georges Pörec, Les Choses (1965) adlı romanın
da ya da Jean-Lue Godard Week-end (1967) adlı filmin
de her türlü mal birikiminin saçmalığını gösterdiler. Ya 
zevk başka yerdeyse? Veya isteklerimizin doyumu “ Gü
zel hayaller” (Slmone de Beauvoir) üreticilerinin gözün
den kaçmışsa? Ya rüyalanmız sayılamaz, ölçülemez, 
sınırlandınlamaz, satın alınamazsa? Veya Fransa üzeri

ne yayılmış bu maddecilik dalgası, maneviyatın, varolu
şun, anlamın, anlaşılmaz “zevk” duygusunun önemini 
açıklayan haklı bir geri çekilmeyi yaşıyorsa?

Mayıs 1968, bir kültür devrimi mi ya da bir kültürde 
devrim mi? Fransızlann yüzde 38'l hiç okumazdı, yüzde 
17'sl sadece 100'den az kitaba sahipti, yüzde 7'sl hiç 
konsere ve yüzde 50’si hiç tiyatroya ya da sinemaya 
gitmemişti. 1968'ler Fransa'sında geniş biçimde “ kültür 
eksikliği” vardır. Kuşkusuz Mlchel Foucault'nun Les 
Mots et les Choses’u 1966’da hemen 40 bin sattı... 
Şüphesiz Louls Althusser’ln Kapltal'l Okumak’ı büyük 
bir yayıncılık başarısı ve Marx'in okunmasını belirieyen 
etken oldu. Kuşkusuz, kuramsal düşünce,uzun zaman
dır yetenekli antropolog, C. L6vi-Strauss’un çalışmala
rıyla birieşmiş ve insan bilimlerinin çeşi(ll kollanna açı
labilmiş yapısalcılıkta tatmin buldu.

1968 öncesi aynı zamanda, yolculuğa başvurudur: 
uyuşturucularia ya da otostopla Asya yollannda yolcu
luk. Amerikalılar tarafından başlatılan ve bütün alt kültü
rü Avrupa tarihinin karmaşıklıklarından ve Vietnam sa
vaşının reddinden oluşan bir yolculuk. Bob Dylan ve 
Hermann Hesse... Renkli ve belirsiz resimleri gittikçe 
daha sert bir rock ritminde değişen bir kaleydoskop. 
Doğu maneviyatçılığı fonu üzerinde Coca-Cola ile Gue
vara kanşımı bir patlama...

Geriye dönelim; Haziran 1958’de Sitüasyonist Enter- 
nasyonal’ln şubeleri tarafından yayımlanan merkez bil
dirisinin, önemli birkaç terimi açıklayan 1. sayısı çıkar: 
“ Kurulan sltüasyon birleşik bir çevreye ve önemli bir 
takım olaylara göre kolektif bir örgütlenme tarafından 
somut ve bilinçli olarak kurulan yaşam anı (...) yön 
değiştirme: sitüasyonist bir resim ya da müzik olamaz 
fakat bu olanaklann sitüasyonist bir kullanımı olabilir. 
(...) Kültür: Her tarihsel anda, gündelik yaşamın örgüt

lenmesi oianaklannın yansıma ve önbelirienmesi; bir 
topluluğun, ekonomisi tarafından ona nesnel olarak ve
rilmiş olan yaşam üzerinde etkili olan estetik, duygu 
ve yaşam biçimi bütünü.” Başlangıçta epey mütevazi 
oian sitüasyonist harekete olan ilgi, bir kaç yıl sonra 
önemli bir okuyucu kitlesini etkileyecek biçimde iyice 
arttı. Böylece, örneğin Ekim 1967 bildirisi 5 bin nüshalık 
bir tiraja ulaştı ve M. KhayatI tarafından kaleme alınan 
1966 sonundaki Strasbourg Bilim Ertstltüsü’nün “Öğ
renci Çevresinde Sefalet” broşürü 200 bin adet basıla
rak bir çok dile çevrildi.

Guy Debord'un “ Gösteri Toplumu”, sitüasyonistler 
ya da başkalan tarafından ne kadar saptırılmış, çalıntı 
yapılmış, kullanılmış olursa olsun, yalnız kendi dönemi
ni belirtmez, 1970’li yıllann temel felsefe çalışması ola
rak kalır. 1968 öğrenciler arasında beceriksizce patlak 
verdiği ve yayıldığı zaman, sürrealistler ve özellikle J. 
Schuster, 5 Mayıs’da dağıtılan el ilanında bu hareketi 
ilk destekleyenler arasında yer aldılar. AndrĞ Breton 
öleli zaten 4 yıl olmuştu ve “ Sürrealist Devrim” artık- 
gençlere heyecan vermiyordu. Yine de, başkaldırısına, 
kendiliğindenliğine, “yaşamı değiştirmek” isteğini ifa
de eden ve İktidara hayalciliği yerieştiren odur. Yazariar 
sonradan işe koyulacak ve “değiştirmek” için hareket- 

’ leneceklerdir. Birleşecekler ve bildiri çıkaracaklardı. Hal
kın davasını benimseyecekler ve hemen hemen hiçbir 
fariu olmayanı yazablldiklerini yanlışlıkla açıklayacaklar
dır. Claude Livl-Strauss soğukça belirtir; “ Mayıs olayla- 
n, bana yazısı olmayan topluluklann elde etmeyi çok 
iyi bildiklerini bile güvence altına almayı bilmeyen bir 
uygariiğın dağılmasına işaret olarak göründüler: yeni 
kuşaklann özümlenmesi” .

Bu olanaksız özümlenme çabucak, burjuva sanatın 
reddi biçimini alır. Çin'de “Kültür Devrimi” saati çalmış
tır ve bu Quartier Latin’e tutarii yoğunlukta yararii bir
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ve kendi günlük hayatının sessizliğinde yaşayan 
kitleler, adeta 1789’daki gibi söz söyleme haklarını 
sınırsızca kullanmanın tadını çıkardılar. Kendini ifade 
etmenin yaygın biçimlerinden birisi de Paris duvarlarının 
hemen hepsini kaplayan duvar yazıları ve afişlerdi.

“Kendiliğinden” Genel Grev

Öğrenci hareketi, 6 Mayıs’tan itibaren, işçi sınıfıyla bağını geliştirmeye çalışıyordu. Bu nedenle 
çeşitli kentlerde sendika önderleriyle öğrenci örgütleri arasmda çekişmeler olmuştu. Hedeflenen 
eylem birliği, sınırlı, ekonomik bir temelde de olsa, ekonomik olarak görece azgelişmiş olan 
Batı Fransa’da gerçekleşmiş; CGT, CFDT, FO ve UNEF, 8 Mayıs’ta “Batı Yaşamak istiyor” 
sloganıyla 150 bin kişilik bir yürüyüşü örgütlemişlerdi. Mayıs’ın ikinci yansında, Fransa işçi 
sınıfi, ne sendikal önderliğince, ne de öğrenci hareketince örgütlenmeyen bir genel grevi 
kendiliğinden yürürlüğe koyduktan sonra; öğrenci hareketiyle işçi hareketi arasındaki bağ 
gelişecekti.

13 Mayıs’ta, Sitüasyonist harekete sempati duyan Nantes Üniversitesi öğrencileriyle uzun 
sûredir ilişki içinde olan Sud Aviation işçileri greve giderek fabrika yöneticilerini bürolanna 
hapsettiler. Sud Aviation işçileri polisle çatışıp grevi sürdürürken, 14 Mayıs’ta gene Nantes’de 
Bouguenais işçileri fabrika kapılannı yöneticilerin üzerine lehimleyerek greve katıldılar. 15 
Mayıs’ta, Cleon’daki Renault Fabrikası’nda da yöneticiler bürolanna hapsedildi, kızıl bayrak 
çekildi ve süresiz işgal başlatıldı. Caen’ı Billancourt’daki Renault ve Kuzey’deki başka büyük 
işletmeler izledi. Kuzeyden başlayan dalga bütün ülkeye yayıldı; grevcilerin sayısı 18 Mayıs’ta
2 milyonu, 20 Mayıs’ta 4 milyonu buldu, 22 Mayıs’ta 8 milyonu geçti. Bütün Fransa işçi 
sınıfi grevdeydi; postane, iletişim, ulaşım gibi temel kamu hizmetleri dahil, ülkedeki tüm 
hizmetler ve üretim tamamen durmuştu. CGT, CFDT ve FO bazı yerlerde öğrenci hareketinin 
ve yerel sendika şubelerinin katkısıyla ama genelinde fabrikalardaki işçilerin inisiyatifiyle 
patlayan genel grevi 17-18 Mayıs’ta sahiplenerek resmileştirdiler. Ancak sendikalann 15-16 
Mayıs’ta düzenlediği gösteriler ve yaptıklan açıklamalar, grev ve işgallerin nabzını 
yansıtamıyordu. Özellikle ilk günlerde fabrika işgallerini gerçekleştiren işçiler, geleneksel . 
sendikal gelenekten çok; Cleon fabrikasında yöneticilerin “çalışma pratiğini öğrenmeleri için” 
montaj masasında çalışmaya zorlanması gibi uygulamalar ve 29 fabrikada gerçekleştirilen 
“yöneticileri hapsetme” eylemlerinde açıkça ortaya çıktığı gibi, öğrenci hareketinin anti-otoriter 
söyleminden/eyleminden esinleniyorlardı. Kentler ve mahallelerin gündelik ihtiyaçlan, 
örgütlenmelerine öğrencilerin öncülük ettiği M erkezî Grev Komiteleri’n ce  karşılanıyordu.

24 Mayıs’ta, Cumhurbaşkanı de Gaulle’ün radyoda bir konuşma yapacağı açıklandı. İktidardan
20 Mayıs’tan beri ilk kez ses gelecekti. De Gaulle referandum önermenin ve iç savaşa karşı 
uyarmanın dışında hiçbir somut şey söylemeyince, Cumhurbaşkanı ve hükümetin ne

kaynak olarak gelir. Proletarya kalınarak Fransız Komü
nist Partlsl’ne karşı çıkıiabillr. Hiç olmazsa zamanın ide
olojik resimciiiği bu izlenimi bırakır. Godard’ın 1968'den 
önce az görülen “Çinii Kadın” ı, dokunaklı bir Çin kültü
rü öncülüğünün imgesi haline gelir. Sanat halkın hizme
tine koyulmalıdır. Onun siyasal eğitimine fiilen katılmak
tır. Souffles (Soluklar) dergisi Aralık 1974'de ısrarla şöy- 
ie diyordu: “Öteki gücü karanlıkta bırakırsa, sadece 
Amerikan emperyalizmini kınamakla uğraşan bir sanat 
ya da yazın bizim ne işimize yarar!.” Derginin görüşleri
ni yaydığı bugün ortadan kalkmış '70'ierin Maocu örgü
tü bölündükten sonra, bir bölüm şu savı ileri sürdü: 
“Devrimci sanatçılar, komünist düşünceleri ve parti açık
lamalarını sanat aracılığıyla canii ve çekici bir biçimde 
haika ulaştıracaklardır” ve sağda olarak yorumlanan 
iki filmi Poıflerde Nult (Gece Bekçisi) ve “ Lacombe”u 
boykot etmeye çağıracaklardır. Troçkist basın, kendisi 
için edebiyatın "sağ” ya da “sol” değii, “ iyi” ya da 
“kötü” olduğunu söyleyen Jean Coöteau’nun sözü üze
rine düşünmeden, her küKür ürünfine “proleter” ya 
da aşağılayıcı “burjuva” etiketini yapıştıracakdı. Aynı 
anda, aykırı bir düşünür, Herbert Marcuse, yaratılış ile 
devrim arasındaki ilişki üzerine kendi kendini sorgular: 
Karşı Devrim ve Başkaldın'öa (1972) şöyle yazar: “Sa
nat ve devrim arasındaki ilişki, bir zıtiann birliği, çelişkili 
bir birliktir. Sanat kendi zorunluluğuna boyun eğer, sa
natın kendi özgürlüğü vardır, devrimin özgürlüğü ve 
zorunluluğu sanatınkiyie aynı değildir. Sanat ve devrim, 
“dünyayı değiştirmek” için, kurtuluş için birleşirler. Fa
kat pratikte sanat, keirdine özgü gereklilikleri yadsımaz, 
kendine özgü boyutu terketmez, hareketsiz kaiır” .

Tiyatroda iki etki görülür: Amerikan doğaçlaması (hap
pening ve seyircinin katılımı) ve Brecht biçimi “ajitas- 
yon propaganda” . Devrimci bir tiyatro önce siyasal bir 
tiyatrodur. İdeoloji esin kaynağı haline gelir: değişik

bir olay üzerine “güney ülkeleri” ve emperyalizme kar
şıt “ toplumsal sınıflar” terimleriyle bütün bir çözümle
me işlenir. 1968 sonrası tiyatrosu bu siyasallaşmayı 
yoğun biçimde yaşayacaktır. Bazıları için W. Gombro- 
wicz'in “ Operet” ! antıcı metnin en iyi örneğidir. Başka
ları için, Arabai ya da Rezvani, hareketin yeni klasikleri
dir. Çoğunluk için, siyasal tiyatro militanları “gerçek” 
konumlarıyla sahneye koyar. Sinemada G. Oury'nin Be- 
yln'l, Costa Gavras'ın Z’si, Jean-Lue Godarol'un Bir 
artı B/r'i, N. Ailio'nun Plerre et Paul’ü, Michei Cournot'- 
nun Gaulolses Bleues’sü, P. Lapoujade'ın Sokrat’ı, R. 
Vadim'in BarberaHa'a\ oynar. Fakat zafer L.elouch ve 
Truffaut'nun {Çalınmış ÖpücüMer) olur. Yine de 1968'den 
1980'e kadar sinema seyircisi azaiır. Mimari de derin 
ait üst oluşlar yaşar. Ulusal Güzel Sanatlar Okulu 1969’da 
kapatılır ve toplum bilimlerine önemli konumlar sağla
yan bir çok pedagoji ünitesi kurulur. Fakat estetik çaba
ların sonucu ancak bugün ölçülebilmektedir.

1968'i anımsatan etkileyici yapıtlar üretilmesine rağ
men, roman, tam anlamıyla bu olaylara bağlı bir özgün
lüğe sahip değildir. 1968 ve 1969'da Henry de Monther- 
iand Oğlan Çocuklan’m, François Mauriac Bir Zamanla
nn Yetlşklnl’ni, Marguerite Yourcenar Kara Yapıt’ı, F iil
den Marceau Craezy’y], Naymond Queneau Icare’ın Uçu- 
şu’nu, Christiane Rochefort Park Yerinde llkbahar’ı, Pat
rick Modiano Etolle Ueydanı’m ve Albert Cohen Tann- 
nm Gözdesl'vi yayımlarlar. Mektupların yazarı Jean Pa- 
ulhan kargaşadan bir kaç ay sonra öldü, ilgiye değer 
tek roman, John Dos Passos’un yazınsal yöntemlerini 
kullanarak 22 Mart'ı betimleyen, o zamanlar Nanterre'de 
profesör olan Robert Merle’in Camın Arkasında romanı
dır. Sonuçta yeni bir şey yok! Eylül 1968'de L’Evâne- 
ment (Olay) dergisi en önemli ikisini, Raymond Aron'un 
Bulunmaz Devrim ve Mlchel Certeau'nun Söz Almak'mı 
hesaba katmaksızın, isyanın ilk baharına adanmış 106 
yapıt sayıyordu. Yayın dünyası hareketleniyor, çeşitlilik

artıyor, Marksizmin ve Anarşizmin klasikleri yeniden 
yayınlanıyordu. Çizgi roman türü inanılmaz bir gelişme 
gösterdi. Amatör dilbilimciler için durum pek parlak 
değildir: 1968 fırtınası bir üslup, bir retorik, bir “yazı” 
yaratmıştır denilebilir ama kelime yaratamamıştır: 
“goşist” kelimesi yeni değildir, “ kendiliğindenci” fazla 
uzun ömürlü olmamıştır ve "marjinal” 1962 ya da 
1963'den kalmadır.

Müzik ve şarkıda, 1960 başında ortaya çıkan angio- 
sakson modası Fransız grupları arasında egemendir; 
L«o Ferr6 bir pop orkestrasıyla birleşmiştir, güdümlü 
şarkı her zamanki değişikliklerle gelişmektedir. (Geor
ges Cheion, Michei Deiphec, G. Moustaki, Glenmor, 
Anne Vanderiove, Giiies Dreux.„, ne oldu?) Öncü müzik 
seçkinci kalır ve goşistierce bilinmez; Donaueschingen 
festivalinde Gilbert Amy büyük orkestra için “şarkı”yı 
yaratır, Royan festivalinde ise Patrice Mastrai’ın “Ay
dınlık Kitleler”!, Andr6 Boucourachiiev'in “Archİpei 2”si 
ve İannis Xinakis'in “ Nomos Gama”sı göze çarpar.

Böyie bir panorama gene de Mayıs ruhunun yaratıcılık 
üzerindeki etkisinin azlığını gösteriyor. Gerçi çalışmalar 
yıiiardır gerçekleştirilme yolunda ve doğa! olarak, bu 
olaylar olmasaydı da varolacaktı. Mayıs 1968 özellikle 
yaratmaktan çok, kültürde, günlük yaşam ve düşünme 
biçiminde bir devrimdir. Gerçek özgün bir üslup yoktur. 
Bu gerçeğe bağlayan ya da onu idealleştiren bir sanat 
yoktur. Hayır. Fakat ailesinden, eşinden, hemcinsinden 
başka biçimde yaşama, çocukları eğitme, başkasıyla 
ilişki kurma, günlük siyaset girişimleri. Dünyanın bir 
başka biçimde anlaşılması, yürekli bir atılım. En kötü 
ve en iyi için uzlaşmış bir kafa ve bir gövde mi? Uzak 
seslerden fon üzerinde, birbirinden iyice ayrılmış renk
lerle belirsiz bir rüya. Godan’dan: Canını seven kurtarsın.

THIERRY PAQUOT
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yapacağını bilmediği ortaya çıktı. 24 Mayıs akşamı, bir haftadır süren sükûnet bozuldu, de 
Gaulle’ü protesto eden göstericilerle onlara müdahale eden poUs ve CRS arasında çatışmalar 
oldu. Paris, Bordeaux, Lyon, Strasbourg ve Nantes’de saatlerce süren ve 2 kişinin ölümü, 500 
kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan çatışmalardan siyasal iktidar, otoritesini ve saygınlığını daha 
da yitirmiş olarak çıktı. Bunun üzerine. Başbakan Pompidou bir uzlaşma formülü ortaya 
atarak, işveren ve işçi sendikalarını masaya oturmaya çağırdı. 25-27 Mayıs arasında yürütülen 
görüşmelerde hükümet, II. Dünya Savaşı sonrasının en büyük asgarî ücret zammını kabul etti; 
Yüzde 35. Ücret dışı konulann görüşülmesi ise belirsiz bir tarihe erteleniyordu. CGT, gelinen 
noktadan memnundu. Ancak anlaşma önerisi, PCF ve CGT  tarafından “Fransız işçi sınıfının 
öncü gücü” sayılan bir Billancourt-Renault Fabrikası’ndan başlayarak, hemen hemen bütün 
fabrikalarda yapılan oylamalarda reddedildi. Grev Komiteleri, bütün talepleri kabul edilene 
kadar greve devam karan aldılar. 27 Mayıs’tan sonra grev, kimi yerlerde polisi bile etkilemeye 
başlayarak, o zamana dek çalışmayı sürdüren bazı devlet dairelerine yayılarak devam edecekti. 
Bu arada 200 bin kadar köylünün katıldığı gösterilerle, hükümete karşı protestolar kıra da 
yayılmıştı.

Örgütsel-İdeolojik Dağınıklık, Farklı Perspektifler

Mayıs’ın başından beri Paris ve başka . birçok kentin sokaklanna hakim olan öğrenci hareketi 
ve işçi sınıfının tümünün katıldığı genel grev, devlet otoritesinin tamamen tükenmiş 
göründüğü günlerde bile, radikal devrimci sloganlanna rağmen, siyasal iktidarı almaya dönük 
bir programa ve stratejiye sahip değildi. Öğrenci hareketiyle bütünleşen genç işçilerin başını 
çektiği devrimci hareketiyle bütünleşen genç işçilerin başını çektiği devrimci fabrika 
inisiyatifleri dışında işçi hareketinin çoğunluğu nezdinde hâlâ belirli bir güce ve etkinliğe 
sahip olan sendikalar. Mayıs kalkışmasına sınırlı amaçlar yüklüyordu. FO, JCR’nin sızdığı bazı 
birimleri dışında zaten reformist-apolitik geleneğini sürdürmekteydi. En radikal tavn alan 
CFDT, 8 Mayıs’tan itibaren öğrenci hareketiyle dayanışma içinde olduğunu açıklamış ve T l  
Mayıs Anlaşmalanna baştan karşı çıkmıştı. CFDT, UNEF ve 22 Mart Hareketi’nin unsurlanyla 
ilişkisini sürekli sıcak tutacak ve sistem içinde de olsa, işletmelerin özyönetimli ve özerk 
statüye kavuşturulması gibi radikal talepler öne sürecekti. En büyük konfederasyon olan 
komünist CGT ise, öğrenci hareketinin taleplerine başından itibaren karşı çıkmıştı. Küçük 
burjuva hareketi olarak gördüğü ve “işçi sınıfının işlerine kanşmakla” suçladığı öğrencilerin 
işçilerle ilişki kurmalannı engellemeye çalışan C G rnin  Mayıs genel grevinin önüne koyduğu 
hedef, “halka dayalı demokratik bir hükümetin kurulması” idi, CGT, bunu da dolaylı bir 
hedef olarak tanımlıyor, işçi hareketinin kendisini ekonomik hak talepleriyle sınırlaması 
gerektiğini savunuyordu, CGPnin stratejisi, her zamanki gibi PCFnin tutumunun yansımasıydı, 
PCF, 22 Mayıs Hareketi’n e  “zengin çocuklannın yaptıklan boykotla işçi çocuklannın derslere 
girip smavlanm vermelerini önledikleri” gerekçesiyle karşı çıkmıştı, 1960’lann başından beri, 
hem söylemiyle, hem örgütlenmesi ve stratejisiyle tamamen parlamentarizıne angaje olan PCF, 
genel grevin radikalleşmesi halinde 1957’deki gibi ordunun devreye girerek rejimin açık 
diktatörlüğe dönüşmesinden çekiniyordu. Bu nedenle, grev(ler)in sendikalist çerçeveye 
indirgenmesini sağlamak için çaba gösterdi, Mendes-France’ın özyönetimi Parti Socialiste 
Unifie'si (Birleşik Sosyalist Parti - PSU), UNEF önderliğinde etkindi ve sistem için radikal 
demokratik reformlarla ilgileniyordu, SFIO ise Mayıs gelişmelerine yalnızca seyirci kalmıştı. 
Radikal Marksist örgütler ise harekete ulusal çapta müdahale edebilecek güç ve perspektife 
sahip değildi, UJC-ML, PCML ve FER başlangıçta, öğrenci hareketinin devrimci bir rol 
oynayabileceği düşüncesini reddederek küçük burjuva bir hareket olarak damgalanmışlardı, 
UjC-ML genel grev başlayınca “devrim durumu” tespiti yaptı ve fabrikalarla kırsal kesimde 
propagandaya başladı. Öğrenci hareketinin devrimci yönelimlerini başından itibaren 
olumlayarak üniversitelerde etkin olan JC R  de, “devrimci durum”u devrime dönüştürme şianyla 
hareket ediyordu, İşçi sınıfının radikal işgalleri, grevleri gerçekleştiren unsurlanyla, JCR ve 
UJC-MVye göre çok daha sıkı ilişki içinde olan radikal-anarşist öğrenci hareketi ise, hem 
merkezî bir örgütlenme ve programa sahip değildi; hem de önemli bir kesimi, siyasal iktidan 
ele geçirmeye ilişkin klasik, merkezî bir stratejiyi kategorik olarak reddediyordu, 22 Mart 
Hareketi'nin ideolojik hegemonyasındaki harekete hakim olan perspektif, 
işletmelerdeki/kurumlardaki geleneksel otorite-iktidar ilişkilerini yıkmayı, işbölümünü 
kaldırmayı, alternatif, devrimci üretim ilişkilerini hayata geçirmeyi öne alıyordu. Oysa, işçi 
sınıfının, ağırlıkla genç, “yeni” ve CGT geleneğine uzak işçilerden oluşan radikal unsurlan 
dışında kalan çoğunluğu; Marksist filozof Louis Althusser’in ’68  değerlendirmesinde yazacağı 
gibi, yalnızca ücret (en fazla) hükümet değişikliği istiyordu. Öğrenci hareketinin vazettiği 
kültürel-toplumsal devrim perspektifi; işçilerin çoğunun bildiği geleneksel siyasal ideolojik 
kavramlara, şemalara yabancıydı.

Hazirana yaklaşılırken, genel greve devrimci yönelim vermek isteyen güçlerin etkisizliği veya 
ademi merkeziyetçiliği benimsemeleri, reformist güçlerin (başta PCF ve sendikalar) ise harekete 
bütünlüklü bir siyasal yön göstermeme yanlısı olmalan sonucunda; zaten kitle ileşitim araçlan 
,e alaşımın felç olmalan sonucunda; zaten kitle ileşitim araçlan ve ulaşımın felç olmasıyla 

ienne kapanan grevler arasında herhangi bir koordinasyon imkânı ortadan kalktı. Bütün Grev 
Komuderi kendi ihtiyaçlan ve yerel bilgileriyle kısıtlanmıştı; Paris’te de, genel grevin taşradaki 
boyutlan ve radikal yönelimler bilinmiyordu. Bu durum, radikal yönelimler bilinmiyordu. Bu 
durum radikalizmin tavsamasına yolaçtı. Birçok işletmede işverenlerle Grev Komiteleri masaya 
.ıturdu kızıl bayraklar indirildi, Sorbonne’de toplanan, Paris’teki öğrenci hareketinin radikal
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Çok yeni ve modern bir sanayileşmenin görüldüğü 
İtalya’da, işçi sınıfı arasında reformizmin etkinliğinin 
kurulamamasının yarattığı elverişli koşullar, işçi 
hareketinin öğrenci hareketiyle kaynaşmasını 
kolaylaştırmıştı. Öğrenci hareketi işçiler için hem 
örgütlenme hem de taleplerinin içeriği açısından bir 
örnek teşkil etmişti. 1968 ve 1969 boyunca İtalya'yı 
saran işçi hareketi varolan sendikalardan bağımsız 
yeni mücadele biçimleri ve örgütleri yaratmıştı. 
Fabrikalar ve işçi mahallelerinde kurulan taban 
örgütlenmeleri, geleneksel işçi örgütlerini radikal 
pozisyonlara doğru evrilmeye zorlamıştı. Farklı radikal 
eğilimler, İtalyan Komünist Partisi’n/n sol kanadının 
oluşturduğu II Manifesto hareketinde buluştular Bu 
hareketin önderlerinden Rossana Rossando, Komünist 
Parti'n/n içine düştüğü bürokratizmi eleştirdikten sonra, 
kapitalizmi aşmak için birleştirilmesi gerekli güçlerin 
biraraya getirilmesi ve Sovyetlerle ABD arasında 
“ barış içinde bir arada yaşama" politikasını bir 
kenara bırakarak varolan sisteme alternatif bir model 
arayışının zorunlu olduğunu yazmıştı. IJstte görüldüğü 
gibi İtalyan işçilerinin 1968 boyunca düzenlediği 
mitingler bu alternatif düzenin temel toplumsal 
gücünün İşçi sınıfı olduğunu açığa çıkartmıştı. Üstte 
sağda görülen Fransız öğrencilerinin Sairü-Michel’de 
düzenlediği gösteri, ancak Haziran’da hızı kesilen bir 
toplumsal alt üst oluşun ilk adımlan olmuştu. ABD’de 
ise düzen karşıtı gösteriler arasında Vietnam Savaşı’nı 
protesto gösterileri (yanda) önemli bir yer tutmuştu.



unsurlan, sûrece müdahale etmek gerektiğini düşünmeye başlamışlardı. 27 Mayıs’ta UNEFin 
çağrısıyla Paris’te bir stadda, 30 bin kişinin katıldığı bir kongre toplandı; ancak bir çözüm 
önerisi ortaya konulmadı. Radikal güçlerin inisiyatifisizleşmekte olduğunu gören PCF, “bir halk 
hükümetinde yeralmaya hazır olduğunu” belirtip SFIO’ya ittifak önerisi yaparak, “istikrarcı, 
sağduyulu” bir görünümle ortaya çıktı. Bir gün sonra, aynı çağn PSl/ya da iletildi. 29 
Mayıs’ta, Paris’te CGT  önderliğinde büyük bir yürüyüş gerçekleştirildi. Bu yürüyüş, de 
Gaulle’ün de Başkanlık Sarayı’ndan aniden ayrıldığı haberiyle birleşince, burjuvazide ve burjuva 
partilerinde “komünist darbe” paniğinin doğmasına yolaçüysa da; PCF ile C C rnin, 
radikalizmin gerileyişini hazırlandırarak kitleler üzerinde inisiyatiflerini güçlendirmekten başka 
bir niyetleri yoktu.

De Gaulle’ün Karşı Atağı ve Genel Grevin Çözülüşü

30 Mayıs’a gelindiğinde, büyük buıjuvazi ve burjuva partilerinin önderleri; ciddi bir “devrim” 
tehlikesinin artık söz konusu olmadığım görmekle birlikte, bunalımdan sol ağırlıklı 
(muhtemelen PSl/nun “devlet adamı” kişilikli önderi Mendes France’ın Başbakanlığında) bir 
hükümetle çıkarılacağını düşünüyorlardı. PCF de böylesi bir çözümü öngörüyordu ve çabasını 
sosyalist ağırlıklı bir koalisyonda yeralmaya yöneltmişti. Ancak, 29/30 Mayıs’ta ortadan 
kaybolduğu 24 saat içinde Almanya’ya uçarak NATO-Fransız garnizonunun ve genel olarak 
Fransız ordusunun sadakatinden emin olan de Gaulle; devrimci, sosyalist ve reformist-sosyalist 
güçlerin genel grev ve genel siyasal durum üzerindeki inisiyatiflerini yitirdiklerini, sürecin 
sonuçlanna ilişkin hiçbir tasanm ve program üretemediklerini kavramıştı. Vakit kaybetmeden 
karşı atağa geçti. 30 Mayıs’ta radyodan kendinden emin bir izlenim sunmayı başardığı 4 
dakikalık bir söylevle halka hitap etti; görevinde kaldığını, parlamentonun dağıtıldığım, yeni 
genel seçimler yapılacağını, bütün silahlı kuvvetlerin “cumhuriyet komiseri” olarak tanımladığı 
valilerin emrinde olduğunu açıkladı. De Gaulle’ün “Vive le France!” (Yaşasın Fransa!) diye 
bitirdiği konuşmasının ardından, de Gaulle’cü partilerin ve faşist grupların seferber ettiği 
Katohk muhafazakârlar, faşistler, sömürgecilik dönemini özleyen eski orta sınıflardan oluşan 
700 bin kişilik bir kalabalık Paris sokaklarına döküldü. Sonraki günlerde, faşist gruplar, 
sokaktaki etkinliklerini geliştirmeye başladılar. Mayıs’da ve 30 Mayıs’taki konuşmadan sonraki 
günlerde bu gruplan sokak gücü olarak kullanan egemen blok, de Gaulle’ün 30 Mayıs 
konuşmasıyla rejimin Bonapartist momenti yükselmeye başlayınca, aralanndaki çelişkilerden 
yararlanarak bu gruplann gücünü kıracaktı.

Devlet otoritesi bir yandan “sokağa” hakim olmaya başlarken, ekonomik işlerliğin restorasyonu 
için de önlemler hızlandırıldı. Ordunun devreye girmesiyle ulaşım, haberleşme, benzin dağıtımı 
vs. temel ihtiyaçlar karşılanmaya başlandı; kamu sektöründeki büyük işletmelerin hemen 
hepsinde işçiler 7 Haziran’a kadar işbaşı yaptılar. Hükümet “Herkes İşinin Başına” sloganını 
kullanıyordu. De Gaulle’ün konuşmasından sonra, korktuğu askerî-otoriter kurumlaşmanın 
gerçekleşmesinden korkan PCF, “ara dönemi” kazasız atlatıp genel seçimlerden iktidara ortak 
olacak bir “başan”yla çıkmayı hedefledi ve uzlaşmacı bir tutum takındı. CGT  ve peşinden 
kısmen CFDT dışında diğer sendikalar da bu tutuma uydular; işveren sendikalarıyla masaya 
otururken, işçilere polise “karşı koymama, şiddete başvurmama” çağnsı yaptılar. UJC-ML, JCR  
ve radikal öğrenci gruplan ve bazı radikal yerel Grev Komiteleri, grevlerin sürdürülmesi için 
çaba harcadılar; ancak grevler, çoğu kez işçilerin sendikalannm karanna uymasıyla, kimi yerde
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II. Dünya Savaşı sonrası İtalya’da gerçekleşen “eko
nomik mucize”, işçi sınıfının sırtından sağlanmıştı. 1951- 
61 döneminde sanayi üretiminin İki kat artmasına rağ
men ücret artışları yüzde 18 düzeyinde kaldı. Bu ekono
mik büyümenin sürekliliği uzun sürmedi. 1961-63’deki 
işçi mücadeleleri yeni bir dönemin başlangıcını oluştur
du. 1960'lann başında işçi mücadelelerinin kırılması ve 
işçilerin emek sürecine yeniden entegre edilmeleri zo
runlu hale geldi.

Yeni bir teknolojik atılım, üretim birimlerindeki ilişki
leri radikal biçimde dönüştürmeyi kolaylaştırdı. Kalifiye 
emek basitleştirildi; bir işçinin kullandığı makine sayısı 
artınidı; iş temposu yükseltildi; vardiya ve mesai siste
minin yoğuniaştınlmasıyia iş zamanı uzatıldı. Bu giri
şimlerin İşçiler üzerindeki etkisi olumsuz oldu. İşçiler 
arasında suni olarak ücret farklılıkları oluşturuldu ve 
böylece sınıf dayanışmasının parçalanması amaçlandı. 
Vardiya ve mesai sisteminin yoğunlaştırılması, işçilerin 
sağlığı üzerinde olumsuz sonuçların ortaya çıkmasına 
neden oklu. İş temposunun yükseltilmesi ve üretim norm- 
iannın artıniması, işi dayanılmaz hale getirdi. Bu yeni 
sömürü biçimlerine karşı İtalyan işçileri yeni mücadele 
biçimleri geliştirmeye başladılar. Artık mücadele sade
ce ücretlerin artırılması için sürdürülmüyordu. Kapita
list iş örgütlenmesine karşı doğrudan saldırıya geçilmiş
ti. Bu saldın, üretim birimlerinde sermayenin egemenli
ğini yıkmaya yönelmişti. Böyle bir mücadele, gelenek
sel sendikalann etkinliğini tehdit ediyor ve bu örgütlen
melerin mücadele anlayışını da aşıyordu. İtalyan işçile
ri, ücretlerin artırılması için sürdürülen mücadelelerin, 
üretim birimlerinde denetim ve kontrol mekanizmalarını 
oluşturmak İçin yürütülen mücadelelerden ayrılamaya
cağı bilincine ulaştılar. Bunun sonucu olarak ücretlerin 
durumunu doğrudan biçimde etkileyen çalışma koşulla- 
n mücadelelerin merkezi haline geldi. Sermayenin ege
menliğini tehdit eden gelişmeler şu biçimde gelişmişti: 
Faridı ücret kategorileri işçiler tarafından reddedildi ve 
işçilerle teknik elemanlann aynı statü içinde olmaları 
istendi. Fabrika hiyerarşisinin ortadan kaldıniması he
deflendi. Yeni geliştirilen üretim teknikleri üzerinde işçi
lerin kontrolü sağlanmaya çalışıldı. Akort işin kaldırıl
ması ve montaj hattındaki makinelerin hızının tespit 
edilmesi üzerinde işçilerin kontrolü amaçlandı. Üretim 
birimlerindeki bu mücadeleler, bu alanlann dışına da 
yayıklı. Özellikle İşçi sağlığının korunması için yürütü
len mücadelelerde, işçiler “ işçi sağlığı üzerinde işçi 
denetimi" sloganını atıyorlardı. Bu mücadelenin amacı, 
fabrikalarda işçi sağlığını bozan faktörlerin işçiler tara
fından belirlenmesinin sağlanmasıydı. Dolayısıyla ser
mayenin hizmetinde olan fabrika doktoriannın çalışma- 
lan ortadan kaldınlıyordu. işçiler kendi aralarında oluş
turduktan “homojen işçi gruplan” aracılığıyla İşçi sağlı
ğının korunmasını sağlıyoriardı. Bu girişim geleneksel 
iş tıbbini işçi tıbbına dönüştürecekti. Tabanda şekillen
meye başlayan işçi mücadeleleri hem İtalya’daki öğren
ci hareketiyle, hem de Fransa’daki işçi hareketiyle daya
nışma içindeydi. “Yaşasın öğrencilerin mücadelesi, ya
şasın Fransız işçilerinin mücadelesi” sloganı sürekli 
biçimde tekrarianıyordu. İtalyan toplumu bütünüyle sar
sıntı içindeydi.

Italyan işçilerinin yeni mücadele biçimlerinin gelişme
si, geleneksel işçi örgütlerinin engelleriyle de karşı kar
şıya gelmişti. Bu geleneksel örgütlerin başında PCI (İtal
yan Komünist Partisi) ve sendikalar gelmekteydi. İtal
ya’da sendikalar II. Dünya Savaşı sonrası PCI, PSI (Ital
yan Sosyalist Partisi) ve DC (Hıristiyan Demokrattar) 
tarafından birieşik biçimde kurulmuştu. Sendikalar, lâtı 
bir merkeziyetçi yapıya sahiptiler ve üretim birimlerinde 
güçlü biçimde örgütlenmemişlerdi. PC/, PSI ile birilkte 
sendikatar aracılığıyla İşçiler üzerinde kontrol oluşturu- 
labildl. Sendikalar, burjuvazi ile yapılan ittifaka uygun

biçimde ulusal ekonominin yukarıdan aşağıya doğru 
yeniden inşa edilebilmesinin araçlan haline dönüştürül
dü. Geleneksel sosyal demokrasinin ekonomist anlayışı 
devam ettirilerek, PCI ile sendikalar arsında işbölümü 
gerçekleştirildi. Bu anlayışa göre, parti ve sendika dışın
da işçi örgütlenmesi olamazdı. PCI politikadan sorumlu 
olacak ve sendikalar ise ücretleri ilgilendiren sorunlar
dan sorumlu olacaktı. Bu biçimdeki işbölümü, taban 
örgütlenmelerine karşı bürokratik yapıların oluşmasının 
da temeli idi. İtalya'da gelişmeye başlayan işçi mücade
leleri ve bunun sonucu olarak şekillenen taban örgüt
lenmeleri, karşılarında PCI ve sendikalan buldular.

İşçilerin otonom mücadeleleri sendikalara karşı mü
cadeleler içersinde şekillendi. İşçilerin sendikalara karşı 
muhalefeti İki nedenden ötürüydü. Birincisi, sendlkala- 
nn, kapitalist verimlilik prensibine göre ücret artışları 
talep etmeleri eleştiriliyordu. Teknolojik gelişmenin nötr 
olmadığından hareket edilerek, bu eleştiri yöneltilmişti. 
Teknolojinin sınıfsal karakteri görülemediğinden, sen
dikalar teknolojik gelişmenin araçlan durumuna gelmiş
lerdi. İkincisi, sendikalann mücadele biçimi sembolik 
grevlere dayanıyordu ve hiçbir şekilde üretimi hedefle
miyordu. Tabanda gelişen mücadeleler geleneksel sen
dikalann bu anlayışını aşmaya çalıştılar.

Sendikalar, sermayenin “ modernleştirme” adı altında 
uygulamaya koyduğu yeni sömürü metotlarını destek
liyordu. Bunun üzerine tabanın sendikalara yöneltti
ği eleştiriler artıyordu, işçiler özyönetim organlannı 
oluşturma doğrultusunda adım attıkça, sendikalann grev 
hareketini kontrol altına alabilme girişimleri başansıziı- 
ğa uğruyordu. İşçilerin sorunlan ile ilgili karariar önce 
sendikalann merkezî organlannda alınıyor ve daha son
ra işletmelerde işçilere benimsetilme yöntemi tercih edi
liyordu. Fakat bunun İçin sendikalar, işçiler üzerinde 
denetim kurmalıydılar. Bunun yolu ise, İşletmelerdeki 
bir bölümün işçilerini temsil eden delegalldl linea (dele
geler) sisteminin muhafaza edilmesiydi. Böyle bir sis
temde bir delege, FİAT otomobil İşletmesinde 250 İşçiyi 
temsil etmekteydi. Sendika tarafından atanan bu dele
geler, hiç bir şekilde İşçiler tarafından seçilmiyor ve 
geri çağniamıyoriardı. Bu sisteme karşı doğrudan bi
çimde delegati dİ squadri (işçi delegeleri) seçilmeye 
başlandı. Bu delegelerin bir araya gelmesiyle fabrika 
komiteleri oluşturuldu. Kurulan fabrika komiteleri ile 
sendikalar üzerinde baskı oluşturuldu. Bu biçimdeki bas
kılar, sendikalann bürokratik manevralannıh gündeme 
gelmesini de sağlamıştı, işçi mücadelelerinin manevra- 
lan arttıkça, işçilerin taban örgütlenmeleri olan fabrika 
komiteleri otonom örgütlenmelere dönüşüyordu. Kapi
talist sisteme, partilere ve sendikalara karşı otonom 
işçi mücadelesinin propagandası yaygın biçimde yapıl
dı. Sendikalann eski komlsyonlannın yerine İşçiler, ken
di örgütlenmelerini oluşturdular. Üretim birimlerinde se
çilen delegelerin oluşturduğu komiteler giderek konsey
lere dönüştürüldü. Delegeler açık İşçi toplantılannda 
doğrudan biçimde seçlllyoriar ve istenildiği anda geri 
çağniabiliyoriardı. Mücadele biçimlerinin belirlenmesi 
genel İşçi toplantısında gerçekleşiyordu. Bu komiteler, 
üretim birimlerinde üreten-yöneten aynmına dayalı iş
bölümünü aşarak, bu alanlarda sermayenin egemenliği
ni yıkmanın zeminini oluşturacak örgütlenmelerdi. Bu 
komiteler aracılığı ile İşçiler üretim sürecinin bütünü 
üzerinde bilgi sahibi olabiliyoriar ve üretimin örgütlen
mesini bizzat kendi ellerine aiıyoriardı. Bu örgütlenme
ler 27 Temmuz 1969’da Torino’da işçi komitelerinin I. 
Ulusal Kongresl’nl topladılar. Bu kongreye Pirelli, Por- 
tomarghera, Salnt Gobain, Farmitalla, Fatme ve FİAT 
gibi işletmelerin fabrika komiteleri katıldılar. PIrelli. ve 
FİAT işletmelerindeki işçi mücadeleleri bir ölçüde İtal
ya’daki mücadelelerin öncüsü durumundaydı. Pirelll’de- 
kl mücadele Ekim-Kasım 1968’de yüksek bir düzeye 
çıkmıştı. Milano ve Torino’daki PIrelll işçileri üretim norm- 
lannı kendileri bellriemek istiyoriardı. Bu talep işletme 
yönetimi tarafından reddedilince, işçiler fabrika komite
leri oluşturdular. Ekim 1968’den başlayarak fabrika hi

yerarşisini tamamen kaldırdılar ve üretim üzerinde işçi 
kontrolünü gerçekleştirdiler. Akort çalışma kaldınidı ve 
fabrikanın bütün bölümlerindeki iş temposu azaltılarak 
bütün işçiler için aynı düzeye getirildi. Böylece PIrelli 
işçileri sermayenin teknolojik saldınianna karşı başanlı 
biçimde bir savunma yaparak, üretimin kendi denetim
leri altında örgütlenmesini sağladılar.

FİAT otomobil işletmesi 1969’da 171 bin işçisiyle bir 
orduya benziyordu. Fordist montaj hattında çalışan işçi
ler çok düşük ücret aiıyoriardı. Çalışma koşullan kötüy
dü ve yapılan iş tamamen monoton bir özelliğe sahipti. 
FİAT’ta işe başlayan bir İşçi kısa bir süre içinde burasını 
terkediyordu. FİAT işçilerinin fabrika dışı yaşam koşul
lan da kötü durumdaydı. 1968’de dünya pazannda Fİ-

AT'ın rekabet gücünün artıniması amacıyla üretim norm- 
lan artınimaya başlandı. Bu İse işçiler için daha uzun 
bir çalışma zamanı demekti. Sendikalar, sermayenin ras- 
yonaiizasyon önlemlerini destekleyen girişimlerde bulu- 
nuyoriardı. Sendikaların İnisiyatifi altında gerçekleşen 
grevler, 1969’a girildiğinde artık durmak bilmiyordu. 
Sendikalann sermaye ile uzlaşma girişimleri FİAT işçile
rinin bağımsız biçimde örgütlenmelerine neden oldu. 
Temmuz-Ağustos 1969 FİAT işçilerinin mücadelelerinin 
en yoğun olduğu dönemdir. Bu işçilerin yüksek siyasal 
bilinci FİAT işletmesini bütün İtalya’daki mücadelelerin 
merkezi haline getirdi. FİAT işçileri konsey düşüncesini 
de yeniden güncelleştirdiler. FİAT işçilerinin komiteleri, 
ekonomik mücadeleyle siyasal mücadele arasındaki ay- 
nmı ortadan kaldırarak, genel grev örgütleme girişimin
de de bulundular. 3 Temmuz’da Torino düzeyinde ger
çekleştirilen genel grev, FİAT’ın işçi komitelerinin başa- 
nsının göstergesi oldu. "Bütün İktidar işçilere” ve “sü
rekli mücadele” sloganian mücadelenin sadece fabrika 
ile sınırlanmadığını, siyasi iktidar mücadelesinin de sür
dürüldüğü İfade ediyordu. Devlet güçlerinin saldıntanna 
rağmen FİAT İşçileri, öğrencilerin ve fabrika dışındaki 
toplumsal kesimlerin desteğini de almayı başardılar. 
FİAT'ın bu militan mücadelesi, İtalyan işçilerinin kapita
lizme karşı sürdürdükleri mücadelenin sembolü haline 
gelecekti. Bu mücadeleler mahallelere de sıçramıştı. 
Devlet güçleriyle işçiler arasındaki çatışmalann barikat 
savaşlanna dönüştüğü de görüldü. Ancak bütün bu mü
cadeleler ulusal çapta bir koordinasyondan yoksundu. 
Genellikle şehir ve bölge temelinde şeriiyordu. İşçilerin 
mücadelesi, halkın da mücadeleye katılmasını sağladı. 
Bazı bölgelerde İşçiler, köylüler ve öğrenciler halk mec
lisleri oluşturdular. Bu meclisler gelecek halk iktidannın 
organlan olarak değerlendirildiler. Bölgesel düzeyle sı- 
nıriı kaldıklanndan dolayı t>u meclisler uzun süre yaşa- 
yamadılar.
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1968-69 Italyan toplumunun her alanında ulusal dü
zeyde olmasa bile bölgesel düzeyde Iklll İktidara benze
yen koşullar egemen duruma gelmişti. 1970-71’e gelin
diğinde bu koşulların giderek ortadan kalktığı görüldü. 
Bir yandan sermayenin saldırıları, diğer yandan PCI ve 
diğer partilerin geriye çekilmesinin en önemli nedenle
rinden birini oluşturdu. Taban örgütlenmelerini geliştiri
ci yönde hareket eden gruplar İse belirleyici ölçüde 
etkinlik kuramadılar. Sendikalar İse sermayenin tekno
lojik saldıniarına destek veren politikalar ürettiler. Bu 
faktörler, sermayenin egemenliğinin yenicen sağlam- 
laştınimasma olanak hazırladı.

Üretim birimlerinde emek sürecinin yeniden dönüşü-

Italya'da öğrencilerin 
demokratik ve özerk bir 
üniversite için 
sürdürdükleri 
mücadelelerden biri 
yaygın biçimde 
gerçekleştirilen işgallerdi. 
Milano Ûniversitesi'nde 
böyle bir işgalden sonra, 
öğrenciler sorunlarını 
tartışırken görülüyor.

mü sağlanarak, işçi direnişleri kınidı. Büyük işletmeler 
üretimi otonom birimlere aktardılar. Böylece bir bölüm
deki grevin bütün İşletmeyi etkilemesinin önüne geçildi. 
İşçilerin yeniden disipline edilmesi İçin gerekil araçlar 
yaratıldı. Binlerce öncü İşçi işten çıkarıldı. Ordu ve polis 
güçleriyle işletmelerde işçiler üzerinde baskılar yoğun- 
laştınldı. işçi hareketinin geri çekilmesi, küçük burjuva
zinin radikalleşmesini ön plana çıkardı. Faşistlerin güç 
toplayabilmesinin ortamı oluşmuş oldu. Faşistlerin sal- 
dınianyla da halk kitlelerinin direnişleri kırılmaya çalışıl
dı. Bütün bu saldırılar sonucunda İtalya’da iki yıl boyun
ca süren kızıl mücadele sönme noktasına geldi. Gele
neksel resmi kurumlann hegemonyasının yeniden oluş
masıyla da tamamen ortadan kalktı.

İtalya'daki kızıl İki yılın önemli özellikleri var. İtalyan 
İşçileri taban örgütlenmelerinin sendika bürokrasisine 
karşı mücadelede belirleyici öneme sahip olduklarını 
göstermişlerdir. Üretim birimlerinde süren mücadelele
rin kapitalist İş örgütlenmesine karşı yönelmesinin zo
runluluğu ortaya koyulmuştur. Fabrika hiyerarşisinin par
çalanması İŞÇİ sınıfının kurtuluşu yolunda atılması gere
ken ilk adımlardan biridir. Üretim sürecindeki teknolojik 
gelişmelerin sınıfsal bir niteliğe sahip olduğu gösteril
miş ve bu gelişmelere karşı mücadelenin özgürleşme 
mücadelesinin bir parçası olduğu kanıtlanmıştır. Bütün 
bunlara ek olarak İtalyan işçilerinin mücadeleleri, ulusal 
çapta bir koordinasyon sağlama doğrultusunda gelişe
rek İktidara doğru yönelmelerinin destekçisi olacak bir 
siyasal örgütlenmenin gerekliliğini de gösterdi. Fakat 
bu siyasi örgütlenmenin, ekonomist sosyalizm anlayışı
nın bütün biçimlerinden annmış bir anlayışa sahip olma
sı gerektiği de ortaya çıktı.

AYDEMİR GÜÇ

İse polis ve grev kıncılann müdahalesiyle birbiri ardına sona eriyordu. 7 Haziran’da, grevdeki 
işçilerin sayısı başlangıcın üçte birine, üç milyona düşmüştü. Devrimci hareket moral 
hegemonyasını yitirmiş ve tamamen dağılıp yerelleşmişti.

Haziran’m ikinci yansında, yöneticilerin hapsedildiği, polisle ve grev kıncılarla ilk karşılaşmada 
işçilerin saldınya geçtiği sen  ve en son direnişler yaşandı. Ne var ki, 14 Haziran’da 1 
milyona inmiş olan grevci sayısı, hızla düşmeye devam edecek ve Haziran sonunda Fransa’da 
birkaç yüz kişilik “olağan” grevler dışında üretimin yapılmadığı bir fabrika kalmayacaktı. Aynı 
yıl yapılan seçimlerde, de Gaulle’cü Union des Democrates pour la Republique (Cumhuriyet İçin 
Demokratlann Birliği ■■ UDR), beş Fransız cumhuriyetinin tarihinde görülmemiş bir sonuç 
alarak milletvekilliklerinin dörtte üçünü kazandı. Bu sonuç, de Gaulle’ün, apolitik “sessiz 
çoğunluğu” ve devrimci Mayıs atıhmmm radikalleşmesi karşısında ürken küçük buıjuvaziyi, 
hatta devrimci hareket(ler)in hedefsizliği, dağınıklığı içinde siyasal perspektifi muğlaklaşan işçi 
sınıfının önemli bir bölümünü; “iç savaş” korkusuna karşı devlet otoritesinin istikrarlı huzur 
ve güvenini sunarak kendine bağlayan Bonapartist atağının zaferini kesinleştiriyordu.

İtalya
II. Dünya Savaşı’ndaki anti-faşist mücadelesiyle gücünü ve saygınlığım artmış olan Partito 
Communista Italiana  (İtalyan Komünist Partisi - PCI), 1945’den sonra. Halk Cephesi poUtikası 
izledi. Müttefik askerî güçlerinin ülkedeki varlığı ve partizanlann silahsızlandınimasınm 
yanısıra, faşist geçmişi silmek için devlet yapısını demokratikleştirme kaygısı ve SBKP 
pohtikalannm etkisiyle, PCI 1944-1946’da sosyalisder ve buıjuva demokrat partileriyle birlikte 
koalisyon hükümetinde yeraldı. PCI, bu yıllarda Güneydeki tanm işçilerinin ayaklanmalanmn 
kanh bir şekilde bastmimasma gözyumarak; birçok fabrikada kurulan Consigli di Cestione’lerin 
(Yönetim Konseyleri) işlevini “verimliliği artırma amacıyla yönetime katılma”yla sınırlayarak, 
kapitalizmin ekonomik ve siyasal restorasyonuna katkıda bulundu. I9 4 6 ’da yapılan seçimlerde 
oylann yüzde 35.2’sini alan (PCI yüzde 19, PSI yüzde 21) burjuva kide partisi Democrazia 
Cristiana (Hıristiyan Demokratlar - DC), bu restorasyon sürecine, de Gasperi’nin önderliğinde, 
1962’ye dek tek başına nezaret etti. Özellikle Marshall Plam’nın ve 1951-1953 reformlanmn 
katkısıyla, İtalyan kapitalizmi modernleşerek güçlenmeye başladı, 100 bin kadar ailenin 
yararlanabildiği propagandif bir toprak reformu yapıldı, azgelişmiş Güney için özel bir 
kalkınma programı uygulamaya kondu; ihracat ve yatınm teşvikleri, vergi istisnalan ve 
özellikle konut alanında yoğunlaşan büyük kamu ihaleleri ile özel sermayenin palazlanması 
sağlandı. Bu arada kamu işletmelerinin yüzde 80 ’ini denetleyen ve 1960’lann sonunda 
Avrupa’nın en büyük 3. şirketi olan devlet holdingi Institute per la ricostruzione Industriale 
(Sanayiyi Yeniden İnşa Kurumu - IRI), ekonomik hayat üzerinde devletin ve bürokrasinin 
büyük bir güce ve iktidara sahip olmasını getiriyordu. İtalya, 1951-1961 arasında büyük bir 
ekonomik gelişme kaydetti. Bu dönemde gaynsafî sanayi üretimi yüzde 116 artarken, 1951’de 
4.5 milyon olan işçi sayısı da yüzde 31.7 oranında arttı. Böylece işçi sınıfı toplam nüfusun 
yüzde 20’si iken, yüzde 30’u hahne geldi. Tanmda kapitaUsdeşmenin ve sanayileşmenin 
etkisiyle, proleterleşme ve kırlardan kentlere göç hız kazandı. Kuzeyde Torino-Milano-Cenova 
arasında en modem ve büyük sanayi işletmeleri yoğunlaşırken; feodal ilişkilerin izlerinin hâlâ 
varolduğu Güneyde bazı kentlerin sanayileşerek büyümesiyle geleneksel toplumsal doku 
değişme sürecine girdi. Güçsüzleşen PSI (1946  seçimlerinde yüzde 21, 1953’de yüzde 12.7, 
1958’de yüzde 14.2) ve gelişemeyen PCI (1946: yüzde 19, 1953: yüzde 22.7, 1958: yüzde 
22.7), İtalyan toplumunun geçirdiği hızlı dönüşüm karşısında özgül programlar, hedefler 
belirleyemediler. PCI, 1956 kongresinde, orta sınıflan da sosyalist devrimin itici güçleri 
arasında sayarak, “sosyalizme ulaşmada İtalya’ya özgü yoP’u benimsedi.

1 9 6 2 /6 3 : Bunalım, Grev Dalgası ve Yeni Kuşak İşçi Sınıfı

Hızlı kapitalist büyüme süreci, 1960’lann başındaki ekonomik tıkanmadan sonra, siyasal ve 
ekonomik çelişkilerini üretmeye başladı. 1961-1963 arasında sanayideki büyüme durdu, 
enflasyon artmaya başladı. Sanayinin üretim ve pazar bakımından sınırlanna ulaşması üzerine, 
sermaye tekelleşmeye, spekülasyona dönük malî operasyonlara kaymaya başladı. İşsizlik artıyor, 
ücretler göreli olarak düşüyordu. Güneye yapılan yatınm ve teşvikler kısıldı; böylece ülkenin 
tarihsel eşitsiz gelişme yapısı yeniden güçlendi. Burjuvazinin fraksiyonlan arasındaki gerilimi 
artıran ve küçük burjuvazi, işçi ve köylülerin hoşnutsuzluğuna yol açan bunalım, DCnin 
iktidannı sarsarak siyasal bunalımı doğurdu. DC, 1960’da neo-faşist harekete Movimento Sociale 
Italiana  (İtalyan Toplumsal Hareketi - MSI) de dayanarak otoriter bir yapılanmaya yönelmesi 
üzerine Cenova, Torino ve feodal muhafazakâr yapılann çözülmekte olduğu Güney İtalya’da , 
işçi sınıfının kendiliğinden büyük tepkisiyle karşılaştı ve sonuçta iktidannı PSI ile paylaşarak 
sürdürmek zorunda kaldı. İtalya’yı 1960’larda yönetecek olan Aldo Moro’nun Başbakanlığındaki 
Centro S in istra,(Orta-Sol) hükümetin oluştuğu yıl, ekonomik bunalım doruğuna ulaştı ve 
büyük bir grev dalgası kabardı. 1961’e dek yapılan grevlerle gerçekleşen “işgünü kaybı” 
hiçbir yıl 10 milyonu aşmamışken; 1962 grevleriyle 22.7 milyon işgünü “harcandı”. Grev 
dalgası etkisini yitirmekle birlikte 1966’ya dek sürdü. Grev ve işi bırakmalarla “kaybolan” 
işgünü 1963’de 11.3, 1964’de 13, 1965’de 6.9, 1966’da 14.9 milyon oldu. Sendikalar, bu 
grevlerde yüksek ücret artışlan sağladılar; ancak büyümesi duran ekonomi ve artan enflasyon, 
işçilerin hoşnutsuzluğunun bir türlü dinmemesini sağlayacak ve sendikalann reformist pratiğine 
tepkiler gelişmeye başlayacakü,
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1962’de başlayan grev dalgası, PCI’nin önemli bir zaafını ortaya çıkardı: Parti ve komünist 
sendika örgüdenmesi, eski ve artık küçük sayılan işletmelerle sınırlıydı. Kırdan kente yeni 
gelmiş genç işçilerin ağırlıkta olduğu, moder ve hızlı bir üretim akışının, Taylorist verimlilik 
denetiminin varolduğu yeni büyük işletmelerde işçilerin çoğunluğu ya sendikasızdı, ya da 
başta Confederazione Italiana dei Sindicati Lavoratori (İtalyan İşçi Sendikalan Konfederasyonu - 
CİSL) olmak üzere, reformist sağ sendikalara üyeydi. Bu durumun en önemli örneği,
Torino’daki dev Mirafiori-FİAT işletmesiydi. Çoğu Güney kökenli genç işçiler olmak üzere 180 
bin kişinin çalıştığı FİAT, 10 kilometrekarehk üretim alanı ve çevresindeki 60  bin kişilik işçi 
barakalanyla, Torino’nun içinde bir “işçi kenti” yaratmıştı. Hiyerarşik ve otoriter bir şekilde 
yönetilen, son derece incelmiş bir işbölümünün ve hızlı çalışma temposunun bulunduğu 
işletmede; işçilerin pek azı sendikalara üyeydi. Patron Agnelli işçiler arasında okunan tek 
magazin gazetesinin Stampa (Damga) sahibiydi ve 1957’de CISL’dan koparak kurulan san 
işyeri sendikası Sindicato del’Automobile'yi (Otomobil Sendikası - SIDA) da perde arkasından 
yönetiyordu. CGIL ve PCTnin nüfuz edemediği FİAT ortamında, 1962 grevleri sırasında, 
Torino’da Quademi Rossi (Kızıl Defterler) dergisini çıkarmaya başlayan ve Yeni Sol’un 
p)erspektifinden etkilenen bağımsız bir sosyalist grup, mevcut partilerden özerk bir işçi 
hareketi örgütleme hedefiyle, çok daha etkili olacaktı.

1967/68: Öğrenci Hareketinin Yükselişi ve Siyasallaşması

1966’da PCI, gene devlet yapısını demokratikleştirmeye yönelik bir programla, kitlesel desteğini 
geliştirmek için harekete geçti. PSI ile işbirliği yaparak, II. Dünya Savaşı’nın saygın anti-faşisti 
Saragat’ı Cumhurbaşkanlığına seçtirdi. CISL sol kanadına yönelerek, “Tarihsel Uzlaşma” 
stratejisinin ön-adımlannı attı.

1967’ye girilirken, grev dalgası yaüşmış, bu kez radikal öğrenci hareketi yükselmeye başlamıştı. 
İtalyan üniversiteleri, ’60’lann ortasında, Orta Sol Koalisyonun tasarladığı reformlarla 
“rasyonalleştirilerek” sanayinin ihtiyaçlanna daha birebir cevap verebilir hale getirilmeye 
çalışılıyordu. Öte yandan, işçilerin veya potansiyel işçilerin de devam ettiği gece veya meslek 
okullannm çoğalması ve öğrenci yığılması; üniversite(li)nin geleneksel saygınlığını 
azaltmaktaydı. Diğer Batı Avrupa ülkeleriyle karşılaştınlamayacak katı akademik hiyerarşi ve
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Mayıs dalgasımn etkisini en çok gösterdiği ülkelerden 
biri olan İtalya’da Roma Üniversitesi'ni kızıl 
bayraklarla işgal eden öğrenciler (üstte), sonraki 
yıllarda Komünist Parti’den koparak radikal bir 
devrimci hareketin oluşmasında en önemli kadro 
kaynağı ve potansiyelini oluşturacaklardı. Aynı 
dönemde Fransa'daki öğrenci hareketinin afişlerinden 
altta görülen birisi. De Gauile ve Mitterrand 
alternatiflerinin karşısına Halk İktidarını çıkartıyordu.



Fransa’da öğrenci eyiemleri esl(i değerleri tek tek 
yıkarak gelişti. Alttaki fotoğrafta görüldüğü gibi, 

Fransa'nın sembolü olan heykellerin kızıl bayraklarla 
süslenmesi bu yeniden yapılanmanın örneklerinden 

sadece bir tanesiydi. Özellikle 68 Mayıs ve 
Haziranı'nda geliştirilen eylem biçimleri sokaklara 

yayılan mücadelenin veya çatışmaların bizzat içinde 
ve o ana kadar görülmemiş biçimlerde sergileniyordu. 
Çok sık görülen şiddet eylemleriyse öğrencilerin kendi 

güçlerini görmelerini ve giderek yepyeni stratejiler 
keşfetmelerini de beraberinde getirdi. 

Kullanılan silahlar genellikle çöp tenekelerinin 
kapaklan (kalkan), odun parçalan (gürz), polis 

saldırılan sırasında demir çubuklar yardımıyla sökülen 
kaldınm taşlarıydılar (mermi), 3 Mayıs’ta Paris'te 

Sorbonne civarında uygulanmaya başlayan barikatlar 
arkasında çatışma, daha sonra hemen hemen bütün 

Fransa'ya yayılacak ve uzun süre polis ve 
öğrencilerin karşılıklı yeni taktikler geliştirdikleri savaş 

alanlarına dönecekti: Öğrenci sayısının, polis 
sayısından fazla olduğu çatışmalarda, derhal barikat 
birimleri oluşturuluyor ve hemen kaldırım taşlarından 

ya da banklar, trafik lambalan, otomobiller, bahçelerin 
etrafında bulunan ahşap parmaklıklardan oluşturulan 

barikatlann inşasına başlanıyordu. Çatışmalar önce iki 
tarafın yaklaşık 20 metre kadar mesafeden atışmasıyla 

başlıyordu. Polisler, göz yaşartıcı bomba kullanarak 
göstericileri geriletmeye çalışıyorlar, ve eğer başarılı 

olurlarsa coplarla dağılan öğrencilerin üzerlerine 
saldırıyorlardı. Öğrencilerin beklediği an, saldırıların 

barikatlardan birine gelene kadar sürmesi oluyordu. 
Barikata yaklaşıldığında öğrenciler karşı saldırıya 

geçiyor, küçük gruplar halindeki öğrenciler 
birliklerinden uzaklaşmış polisleri taş yağmuruna 

tutuyor ve taşlan attıktan sonra tekrar barikatların 
gerisine dönüyorlardı. Polislerin birkaç saldırısından 

sonra eğer barikat ele geçirilmişse, öğrenciler bu kez 
yaklaşık 20 metre geride başka bir barikatta 

mevzilenmeye başlıyorlardı. Gerçi tüm çatışmalar 
polislerin bir sokağı tümüyle ele geçirmesiyle son 

buluyordu ama bunun faturası her iki taraf için de 
çok ağır oluyordu.

müfredatın kısıtlı-muhafazakâr içeriği, yerleşik afılâkla birlikte, öğrenciler üzerinde büyük baskı 
oluşturuyordu. Sisteme uyumlu renksiz çizgileri nedeniyle PSI ve PCI’ya yönelmeyen radikal 
gençler, ABD’deki öğrenci hareketini, Vietnam ve diğer anti-emperyalist kurtuluş mücadelelerini, 
Çin Kültür Devrimi’ni ele alan Yeni Sol dergilere yöneldiler. Radikalleşme sürecinin ilk saiki, 
akademik baskılardan başlayarak tüm kurumlan ve toplumsal yapıyı sorgulayan anti- 
otoriteryanizmdi. 1966’da bir öğrencinin neo-faşisüerce öldürüldüğü anti-faşist gösteriler ve 
Vietnam kurtuluş hareketiyle dayanışma kampanyaları; aynca Yeni Sol dergilerde akademik 
hiyerarşi ve otorite ile modem kapitalist üretim sürecindeki ilişkilerin koşutluğunun 
vurgulanması, hareketin anti-kapitalist kimliğinin netleşmesine zemin hazırladı.

1967 sonunda, üniversitenin demokratikleştirilmesini isteyen öğrenciler, Milano, Torino, Pisa, 
Cagliari, Napoli, Padova, Trento üniversitelerini işgal ettiler. Böylece üniversitelerin üçte biri 
işgal altına girdi. ABD, Fransa ve Batı Almanya’daki “doğrudan eylem” ve “doğrudan 
demokrasi” şiarlarından güç alan Yeni Sol grupların etkisiyle, öğrenci genel kumllan ve 
“öndersiz” yapılar oluştumldu, emredici vekâlete dayah doğrudan demokrasi ilkesi hayata 
geçirilmeye çalışıldı. Torino’da Q uadem i Rossi ve diğer Yeni Sol dergileri izleyen öğrenci ve 
genç işçilerin oluşturduğu Lotta Continua (Mücadele Sürüyor) 8 Ocak 1968’de Torino’da, 
bütün üniversitelerin radikal öğrenci temsilcilerinin katılımıyla yapılan “Kongre”den itibaren, 
öğrenci hareketinin en güçlü önci gmbu olarak öne çıkmaya başladı. Ancak hareket, ademî 
merkezî ve “öndersiz" yapısını korudu. 1968 yılbaşından sonra, polis işgallere sert bir şekilde 
müdahale ederek, birçok “kurtanimış üniversite”yi boşalttı. Ancak kısmî işgaller, öğrencilerin 
dersleri keserek siyasal tamşma platformuna dönüşmüştü; eylemleri sürdü. Akademisyenler, PCI 
ve 1964’de PSI’dan ayrılan sol sosyalistlerin (Torino’da güçlü olan) partisi Partito Socialista 
Italiano di Unitâ Proletaria (İtalyan Sosyalist Proleter Birlik Partisi - PSIUP), önce eylem 
yöntemlerini faşizanlıkla suçladıkları öğrenci hareketiyle daha sonra ilişki kurarak kadro ve 
destek kazanma stratejisini güttüler.

1968 ilkbahannda öğrenci hareketine polisin müdahalesinin sertleşmesiyle birlikte, mücadelenin 
şiddet dozu yükselmeye başladı. Bu süreç, 1 Mart’ta 50 kişinin yaralandığı Villa Giulia 
çatışmasıyla hızlandı. Bu arada öğrenci hareketi, başka toplumsal alanlan/smıflan da 
etkileyerek yayılıyordu. Öğrenci hareketi, ilk olarak kolayhkla liselilerle ilişki kurdu; 1968’de 
yüzlerce lise işgali yaşandı. İtalya’da öğretmenUk de, çoğunlukla esas mesleklerinde dikiş 
tutturamayanlann (bazen de) geçici olarak yaptığı, düşük gehrh bir statüye dönüşmüştü; 
dolayısıyla öğretmenlerin de kitlesel olarak radikalleşmesi zor olmadı.

Radikal öğrenci hareketi. Yeni Soî’un ’68 ’deki evrensel perspektifini paylaşarak; kapitalist 
düzenin yeniden üretimindeki kilit işlevi ve kapitalist üretim ilişkilerinin ve çelişkilerinin 
eğitim-öğretim alanına da yansımış olması nedeniyle, öğrencilik konumunu nesnel olarak 
devrimci potansiyel içeren bir konum olarak görülüyordu. “Geleneksel” proletaryanın ise tüketim 
toplumu ve reformist örgürienmeler tarafından konformistleştirildiği düşünülmekteydi. Gene de, 
özellikle 1968’in ikinci yansında siyasal bir strateji belirleyemeyerek tıkandığı noktada, öğrenci 
hareketi işçi sınıfıyla devrimci bir ittifak kurmayı önemsedi. Meslek yüksekokullan ve akşam 
okullannda eğitim gören işçi veya müstakbel işçilerle ilişkiler kuruldu; sendikalar, kimi zaman 
parti aracılığıyla veya doğmdan fabrikalara gidilerek işçilerle bağlantı kurmaya çalışıldı. Bu 
faaliyetler bakımından, öğrenci hareketinde iki temel çizgi vardı. Her alanda anti-otoriter 
ilişkileri geliştirmeye çahşan Torino ve Milano merkezli Lotta Continua; işçi sınıfıyla ilişkisini 
bu genel perspektife tabî olarak düşünüyor ve işçilerle salt fabrikalarda değil, onlarla boş 
zaman ve hayat mekânlannda, mahallelerinde ilişki kurmanın daha devrimci imkânlar 
yaratacağını savunuyordu. Roma ve Pisa’daki öğrenci hareketinin ve genç işçilerin Lotta 
Continua’dan  bir sûre sonra oluşturduğu Potere Operaio  (İşçi Gücü) grubu ise, örgüdenmeyi 
esasen işçi sınıfının klaSik mücadele alanına taşımak gerektiğini savunuyordu Anarko- 
sendikalist bir eğilimi olan Potere Operaio, 1968/69 döneminde, kabulü imkânsız ücret 
taleplerini dayatarak siyasal bunalımı derinleştirme stratejisi izleyecekti. İşçi sınıfının ve bütün 
anti-kapitalist muhalefet hareketlerinin kendiliğinden hareketlerinin yarancılığını vurgulayan 
söylemleri örtüşen bu iki gruptan Lotta Continua; Potere O peraio’yu, anti-otoriter, anti- 
hiyerarşik ilişkileri örgütleme perspektifini ve güçlü olduklan Roma’nm bürokrasi ve küçük 
buıjuva ağırlıklı yapısına yönelik stratejiler tasarlamayı ihmal etmekle eleştirecekti.

1 9 6 7 /1 9 6 8 : İşçi Hareketinde Yeni Yönelimler

’68  işçi ayaklanmasının ilk tipik belirtisi, Eylül-Aralık 1967’de Torino’nun Kuzeyindeki Ivrea 
kasabasında gerçekleşen Olivetti greviydi, 16 bin kişilik modem elektronik fabrikasında başta 
vasıfiıhktan kaynaklanan imtiyazlannm korunması saikini içeren hareket, bütün fabrikanın 
greve katılmasından sonra rasyonelleşmenin bütün olumsuz sonuçlanna karşı bir harekete 
dönüştü. Olivetti işçileri on haftalık grev boyunca İ bir İşçi Meclisi oluşturdular, büyük 
gösterilerle hareketi kasabaya taşıdılar. 1968’de “yeni tip” işçi eylemleri artmaya başladı. Şubat 
başında Torino, Trento ve Milano’daki lastik fabrikalanndaki işçiler, 1965’de yıllık otomatik 
ücret artışı güvencesi karşılığında bu sektörde grev hakkından vazgeçmiş olan sendikalan 
protesto için üç günlük uyan grevi yaptılar. Michelin lastik fabrikasının bulunduğu Torino’dan 
başlayarak, işçilerin yerleşik kurumlara karşı eylemini destekleyen öğrencilerle işçiler arasında 
bağlar kumimaya başlandı. 7 Mart’ta hükümetin yaşlıhk sigortasındaki iyileştirme tasansmı 
yetersiz bularak ve işçi smıfindaki kıpırdanmayı farkettiği için şube örgütlerinin de görüşünü
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'6 8  ve DevHm€İ Bir 
Özne Arayışı

“Refah Toplumu” doktrini, Aydınlanma’nm başlangı
cından beri kapitalist sistem İçinde köklenen eski bir 
geleneğin en son mirasçısı durumundaydı. Tüketim top- 
lumunun taleplerine ancak kapitalist sistem İçinde ce
vap verilebileceği öngörülüyordu ama; '70’lerde patlak 
veren ekonomik bunalımlardan çok önceleri, kapitalist 
sistemin meşrulaştırmaya çalıştığı ve refah toplumu çer
çevesinde sunduğu değerierin bizzat kendilerine karşı, 
kısmt ama güçlü bir başkaldın boy gösterebildi. Bu baş- 
kaidın, 1968 ortalannda, her birinin farklı ve özgül so
runlara sahip olduğu endüstrileşmiş batı ülkelerinde 
doruk noktasına ulaştı... Bir anda çok geniş boyutlara 
ulaşan bu meydan okumanın altında çok sayıda toplum
sal/siyasal faktörier yatıyordu; ilginç olan, sistemin ba- 
şansıziıkian yüzünden değil, bizzat ilkeleri doğrultusun
da hedeflediği “başanlar” sebebiyle eleştiriimesiydi. 
Marksizm, kapitalist sistemin bütününü, temel mantığı 
ve kaçınılmaz çöküşü itibariyle eleştirdikten ve kapita
list sistem 1917 Devrimi, dekolonizasyon sürecindeki 
ulusal kurtuluş hareketleriyle yıprandıktan sonra oluşan 
yeni konjonktürde, reel sosyalizmin uygulandığı ülkeler 
eleştiri dışı bırakılarak global bir bakış açısı oluşturmak 
olanaklı değildi. Görevi, kapitalist sistemi onunla yanşa- 
rak altetmek şeklinde tanımlanan “Dünya Sosyalizmi” - 
nin gelişmesine kendilerini angaje görmeyen düşünür
ler, bu yeni global bakış açısının önderleri olmaya aday
dılar. 1968, bu olguya iyi bir örnek teşkil etmektedir; 
’68 ilkbahanndaki siyasal konjonktür, sadece kapitalist 
sistemin ve hegemonyasının değil, doğu ülkelerinin reel 
sosyalizminin de sorgulanmasını gerektiriyordu. Ger
çekten de, 1956'dakl Macaristan ve 1968 içindeki Çe
koslovakya müdahaleleri, Sovyet-Çin uyuşmazlığı ve Sta- 
linlzmin yarattığı sorunlar, “ Markslzm-Leninizm”e da
yalı dünya çapında bir sosyalist biriiğin sağlanmasını 
hedefleyen projeleri ciddi bir şekilde baltalıyordu.

'68’deki meydan okuma, şu ya da bu şekilde köylülük
le ittifak kurmuş proletaryadan değil, çıkarian sistemle 
çok daha uyuşmak olarak görülen “fraksiyon” ve “grup- 
iar”dan beklenmekteydi. Herşeyden önce, büyük kapi
talist metropollerin aydınlan, kapitalist-sosyalist eksen 
dışında, 1955 Bandung ve 1961 Belgrad Konferansiann- 
da doğuşu müjdelenen yeni bir dünyanın. Üçüncü Dün- 
ya'nın kendi başına bir güç oluşturmaya başladığını 
göziemliyoriardı. Küba bunalımı, metropollerin ve bura
larda oluşacak muhalif hareketlerin artık bu türden bir 
gelişmeye karşı kayıtsız kalamayacaklannı açıkça gös
termişti. öncelikle Üçüncü Dünya’da ortaya çıkan yerel 
çatışmalan uluslararası bir hale getirmek yönünde yeni 
bir eğilim belirmişti: Bu eğilim, metropollerin sol kanat 
entelektüelleri ve radikal kesimlerince hiç değilse com- 
mamoratlve bir ilgi odağı haline getirilmişti. Frantz Fa- 
non’un Dünya’mn Lanetlileri adlı kitabı her kanattan 
radikaller arasında, özellikle sömürgelerdeki bunalım 
yüzünden ağır bir sorumluluk havasının estiği Fransa’
da son derece popülerieştl... Yine de. Üçüncü Dünya 
özgüriük hareketlerine dahil olan aydınlar arasında en 
popüler ve en etkin kişilik, Marksizme yakın felsefi ko
numu, çağdışı Marksistler tarafından uzun süre yadsı
nan, Jean Paul Sartre’dı. "Pravda Modeli” bir Maricsiz- 
min Batı dünyası için tehlikelerine dikkati çeken Mauri
ce Marieau-Ponty'nin yanında Sartre, felsefenin şimdi
ye dek irdelediği sorunlan aşan bir dünyada, aydının 
konumunu “sorumluluğu” önceden kurulmuş bir görev 
çerçevesinde sorgulanan bir özne olarak yeniden tanım
lamaya çalışmıştı. Bireye, yeni dünyanın sorunianna 
yönelerek kendisini yeniden biçimlendirme olanağını 
tanımaya çalışan Sartre, “sorumluluğu” bir boyun eğ
me edimi olmaktan çıkararak statükoya yönelik bir eleş
tiri zorunluluğu haline getirmeye çalıştı. Böylece 
MaricsIzm-LenInizmIn zaman içinde geliştirmiş olduğu

bireycilik karşıtı tavır, aydın tanımını Pravda modeline 
koşulsuz bağlanmakta bulan pratiğiyle birilkte eleştiril
mekteydi. Ancak Sartre düşüncesinin bu entelektüalist 
kipi burada sunulduğu biçimiyle '68 “ruhunu” tam anla
mıyla aydınlatmaz. Kapitalizm karşısındaki eleştirel tavn 
eş ölçüde güçlü olan Marcuse'den farklı olarak Sartre 
kapitalizmin ve modern sanayi topiumunun gelişme “ di
yalektiği” içinde uzun dönemli öngörülerde bulunmaz. 
Herbert Marcuse, belki de Sartre’m akademik felsefe 
karşısında içine düştüğünün iddia edildiği “yanılgı” ve 
“hatalar”dan belli bir ölçüde sakınmasını sağlayacak 
sağlam bir Alman felsefi geleneğinin mirasçısı ve tem
silcisidir. Buna karşın 1968 öncesi dönemin ve ayaklan
ma günlerinin en etkili yazarı ve düşünürü durumunda
dır. Marcuse’nin geleneksel ve “ hakiki” bir proletarya 
devrimi yoluyla kapitalist-sanayi sisteminin “ kaçınılmaz 
çökertilmesi” doktrinine yönelik ciddi şüpheleri vardı... 
Refah ve tüketim toplumunu herşeye karşın yaratmış 
bulunan kapitalist sistem, çıkarian düzenle gitgide daha 
fazla örtüşmeye başlayan “asli” sınıf (proletarya) tara
fından koiay kolay çökertilemez. Sovyet UarksIzmI adlı 
kitabında “reel sosyalist model” i benimsememe ne
denlerini sayıp döker; sonrasında ise Marksist “devrim
ci proletarya” kavramının ‘zırhından’ (bu sınıf gittikçe 
daha etkili bir biçimde orta-sınıf değerierini benimseme
ye yönelmiştir) tüm gerçek devrimci motivasyonlan, eği
lim ve araçlan söker alır. Diğer taraftan, kendisine yö
neltilen “karamsariık” eleştirilerini modem dünyada pro
letaryaya oranla çok daha “ kısmetsiz” olan çok sayıda 
ve yeni yeni ortaya çıkmış gruplara “ köktencilik” göre
vini yükleyerek yanıtlar. ABD siyahlan, cinsel baskılara 
konu olan gruplar ve özellikle öğrenciler -Marcuse tara
fından sisteme en az uyum gösterebilecek grup olarak 
tanımianmaktadıriar- görevi yerine getirmeye, proletar
yanın o “apaçık” başansıziığı sonrasında ve nedeniyle 
çağnimaktadırlar. Bu gruplann aynı zamanda Marcuse’
nin hitap ettiği dolaysız çevresi oimaian da İlginçtir. 
Leninist Bolşevik Parti modelinden farklı olarak aydınlar 
ve adı geçen öncüler “proletaryaya bilinç enjekte etmek” 
göreviyle sınırlamazlar kendilerini. Vietnam Savaşı’na

yönelik öğrenci gösterileri Vietnam “davasına” katkıda 
bulunmaktan çok nüfusun bu yeni devrimci kesiminin 
ağıriiğını koyması açısından önem taşımaktadır. Marcu
se’nin ’68’in “el kitabı” olarak adlandınlan Tek Boyutlu 
İnsan adlı eseri, eleştiri hedeflerini göstermekteki bü
yük başarısına karşın, devrimci eylem biçimleri için da
ha geliştirilmiş alternatif modeller sunmaz. Öteki bazı 
Frankfurt Ekolü düşünürlerinden farklı olarak da, kapi
talizmin sunduğu akılcılık sistemini aşabilecek yeni bir 
eleştirel akılcılık çerçevesi oluşturmaya çalışmak peşin
de de değildir. Bir anlamda Marcuse, “Refah Toplumu” 
doktrini çerçevesinde geliştirilen ve gerek Hayek gibi 
liberaller, gerekse Daniel Bell gibi “ ideolojinin sonu” 
düşüncesine bağlanmış yazarların işaret ettikleri göz
lemlere, tamamıyla zıt bir yönden de otsa ulaşmaktadır: 
Kapitalist dünyadaki antagonist sınıfsal kutuplaşmanın, 
buna bağlı olarak da işçi sınıfının kendiliğinden radika
lizminin yumuşaması, orta-sınıflanh yükselişi ve mo
dern yaşamın tek-boyutluluğu...

Modern sanayi sisteminin (bu genişletme işin içine 
Marksist kavramiaştırmadakinden farklı olarak sosyalist 
ülkeleri de katmak için zorunlu olarak yapılır) çatlaklan, 
şimdiye kadar kabul görmüş değerierin üzerine, bu işi 
başarmaya en muktedir olanlar tarafından vurulacak balta 
dart>eleriyle genişleyebiiecektir: Bunlar “ hoşgörü”nün 
sistemle yeniden bütünleşmelerine olanak verecek ka
dar, genişletilemediği gruplardır. Burada, klasik Mark
sist teorinin geliştirdiği stratejinin son kalıntılan da orta
dan kaldırılır: Böyle bir radikalizm, tanım icabı 
“ kendiliğinden” olacaktır. Hoşgörü ve normalleştirme
den, yani sistemin kendini korumak için geliştirmiş ol
duğu en önemli iki mekanizmadan, yalnız bu yolla kurtu- 
lunabilir. İlk bakışta, Sartre’m ve Marcuse’nin '68 ilkba- 
hannda olup bitenin öngörüsünü getiren kısmt teoriler 
geliştirmiş oidukian düşünülebilir. Bu bir ölçüde doğru
dur. Siyahlar sorunu, Vietnam Savaşı aleyhtariiğının çok
tandır önemli bir sorun oluşturduğu ABD’nin aksine, 
Fransa’da ve diğer Avrupa ülkelerinde ’68 bahar patla
ması öngörülemez bir biçimde ortaya çıkmıştı. Bunun

Rudi Dutschke radikal aydınların başlattığı direnişin bir sembolü idi. Arkadaştan ve karşıtları tarafından bu 
direnişin kalbi olarak değerlendiriliyordu. Direnen aydınların soyut görüşleri Ernst Bloch’a göre akademik 
aydınların temel özelliği idi. Fakat Dutschke’yi diğerlerinden ayıran bütün ilişkilerindeki sıcaklık ve dostluktu. 
Dutschke, oğlu Hesea Che ve Bloch arasındaki beraberlik ye sohbet Dutschke’nin bu özelliğini ifade ediyor.
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için o tarihten biricaç hafta öncesinin gazetelerini oku
mak yeterlldir; her şey hareketlenmenin kendiliğinden 
niteliğini vurgular gibidir. Yine Marcuse'nin öngördüğü 
gibi "yeniden bütünleştirici” mekanizmalar görevlerini 
yapamaz duruma düşmüşler, üstelik en azından l>elH 
bir süre için hareketin kendlllğindenllğl geleneksel mu
halefet aygıtlarını ve kadrolarını aşmıştır. Özellikle Fran
sa’da Fransız Komünist Partisi’nin düzen partisi haline 
geldiği, CGT ve diğer bazı sendikal örgütlerin konfor- 
mizmle suçlandıkları hatırianablllr. Hareketin sona eri
şinden sonra bile uzun yıllar bu durum tartışma konusu 
olmaya devam etti.

Oysa olayların anlllğl ve öngörülemez oluşu, onların 
tümüyle kendiliğinden olduğu, diğer bir deyişle toplum
sal bakımdan örgütlenmiş, az çok sağlam gelenekler 
ve yapılaşmalardan tümüyle yoksun oldukları anlamına 
gelmez. Gerçi '68 İlkbaharının çıkışı kadar ani olan ken
diliğinden sönüşünün, bir kuşağı eli böğründe bıraktığı, 
artık ağızlarda sakız olmuştur. Dahası, Marcuse'nin kl- 
tapianndakl devrim öznesini, devrimci süreci hazıriayan 
gelişimin dışında arama eğiliminin Mayıs olayları tara
fından doğrulandığı, olayların sonucunun, daha doğru
su sonuçsuzluğunun da Marcuse'ninkinden de derin 
bir karamsariiğı haklı çıkardığı düşünülebilir. Ancak böyle 
bir değerlendirme yüzeysel olacaktır; Bir kere, Marcu
se'nin önemli ölçüde dışladığı, “ geleneksel” devrimci 
sınıf, '68’de yalnızca öğrencilerin davetine İcabet et
mekle yetinmemiş, aksine, öz çıkartan doğrultusunda 
örgütlediği geniş kitleleri biraraya getirip harekete geçi
rerek '68'ln belki de temel eksenini Oluşturmuştur. Öte 
yandan '68 baharı, o zamana kadar siyasete mesafeli 
durmuş pek çok akademisyen ve aydını siyaset müca
delesine çekmekle kalmamış, yıllarca sürecek siyasal 
davranış biçimleri yaratmış, en önemlisi, o ana kadar 
siyasal bir kisveyle karşımıza çıkmayan pek çok konuyu 
siyasal sorunlar haline dönüştürmüştür. Her şeyden ön
ce, 'isyan’ın öncü grupları taleplerini öne sürmeyi, kıs
mî biçimlerde ve daha düşük bir heyecan katsayısı ile 
devam ettirmişler, 70'ler boyunca bu talepleri İfade ede
cek daha düzenli ve oldukça etkili araçlara sahip olmuş
lardı. Her şeyi kapsayan global teorilerin boş bıraktığı 
özel alanlar, kısmî teorilerine sahip olmuşlardır: Eğitim 
sisteminin öğrenciler için, fabrika-band sisteminin İşçi
ler İçin, hapisane sisteminin rejimin tehdidine maruz 
kalanlar için taşıdığı anlamlar 70’lerln tartışma konuları 
olmuşlar, ciddi bir teorik önem kazanmışlardır. Aydının 
konumu ve devrimci öznenin kuruluşu üzerine tartışma 
70'lerln başında da, '68'in belirlemiş olduğu çerçevede 
devam etti. Sartre'ın evrensel aydın tiplemesine karşı 
çıkan ve özellikle de '68 olaylannın, neredeyse her şey- 
den sorumlu aydın nosyonuna gerek ve İmkân kalmadı
ğını gösterdiğini savunan Mlchel Foucault, daha önce
den aydın olarak tanımlanmayan kesimlerin (teknisyen
ler, hekimler vb.) iktidar yapıları içinde teorik ve evren
sel aydından çok daha etkili olabileceğini düşünüyordu. 
Ancak bu aydınlara, Sartre’ın evrensel aydına yüklediği 
misyonun yüklenemeyeceğl de açıktır. Oysa '68 çerçe
vesi içinde yapılan aydının konumuna ilişkin tartışma
lar, iktidar odaklarının nesnel bir tahlili olmaktan çok, 
'68 benzeri toplumsal patlama anlarında ya da devrim 
esnasında, aydınların kendileri için soracakları "ne 
yapmalı” sorusunun bir dışavurumuydu. Sorunu belki 
de şöyle bağlamak mümkün: '68 baharı gündelik haya
tın nasıl yaşandığı açısından sonuçsuz kalmadı; '68'den 
ötürü sermayenin ve diğer iktidar odaklarının gücünü 
sınırlandıran, emekçilerin ve ara sınıfların hayatını zen
ginleştiren sayısız kazanımlar edinildi; devrimin yenilgi
si yerini karşı-devrime değil reformlara bıraktı. Ama di
ğer yandan devrim perspektifinin geri çekilmesiyle bir
likte “ne yapmalı” sorusunun anlamı da değişti: '70'lerin 
dünyasında bu soru artık ahlâki ve varoluşsal bir bütün
sellik taşıyan bir cevap değil, teknik bir çözüm önerme
diğinde bile verili dünyayı aşmaktan ziyade ıslaha yöne
len bir cevap bekliyor.

MUSTAFA ASLANTUNALI-ULUS BAKER

alarak gerçekleştirdiği bir günlük genel grev, fabrikaların önünde grev gözcülüğü yapan 
öğrencilerle radikal işçiler arasında ülke çapında yeni ilişkilerin kurulmasına vesile oldu. Bu 
arada, dev FIAT fabrikasında da kıpırdanmalar başlamıştı. Az sayıdaki üyeye sahip olan çeşitli 
sendikalann fabrikada işçilerin taleplerini saptamak için Şubat’ta başlattıklan anket, başta 
işçilerin haftalık iş saatinin 48 ’den 40’a düşürülmesi olmak üzere birçok hak istediklerini ve 
Agnelli’nin “burnunu sürtecek” bir grevden yana olduklanm ortaya koydu. Bunun üzerine 
Agnelli’nin SIDA’sı dışında FİAT’da örgütlü sendikalar, 20 Mart’ta greve gidileceğini açıkladılar. 
PSTye yakın Unione Italiana del Lavoro’nun  (İtalyan İçşiler Birliği - UIL) arabuluculuğuyla 
grevin başladıktan hemen sonra kesilmesi, işçilerin büyük tepkisine neden oldu ve 30 Mart’ta, 
birçok birimin işçileri iş bıraktı. Lotta Continua’dan  öğrencilerle desteklenen işçiler, günlerce 
polisle çatıştılar. PCfnin “işçilerin şiddete başvurmasını” kınaması ve sendikalann alelacele 
sözleşme imzalayarak yeni bir grevi gündemden kaldırması, işçilerin tepkisini büyüttü ve Lotta 
Continua’ya  yaklaştırdı.

Nisan’da, Padova ile Venedik yakınlanndaki Valdagno kasabasında patlayan grev, ’68’in 
İtalya’daki öncü ve simge grevlerinden biri oldu. Valdagno kasabasında, yıllardanberi, burayı 
geliştiren 9 bin işçilik tekstil işletmelerinin sahibi Marzotto ailesinin gölgesinde, muhafazakâr 
ve durgun bir gündelik hayat sürmekteydi. 9 bin işçi, 19 Nisan’da çalışma temposunu 
gayninsanî ölçülerde hızlandıran “rasyonelleştirme”ye, keyfî işten çıkarmalara ve bütün bunlara 
damgasını vuran Valdagno ailesinin otoritesine karşı isyan ettiler. Bu isyan, hızla fabrika 
dışına taşarak bütün kasabayı kapladı; İşçiler Venedik’ten gelen öğrencilerle, zanaatkar ve 
memurlarla, diğer küçük fabrikalann işçileriyle tartıştılar, mücadelelerine kattılar. Geleneksel 
yüzyüze ilişkilerin henüz dağılmamış nüvelerinin imkân verdiği, kasabanın toplumsal hayannı 
bütünüyle etkileyen bu kapsamlı eylem, bütün İtalya’da popülerleşti. Fabrikalann duvarlannda 
“burayı Valdagno yapalım!” yazılan görülemeye başlandı. Valdagno’nun etkisi, en somut olarak, 
’60 ’larda hızla büyüyen ve rekabet gücünü düşük ücretli kırsal kökenli genç işçi çalıştırarak 
sağlayan otoriter-patemalist aile işletmelerinin hakim olduğu Kuzeyli elektronik sanayiinde 
görüldü. 1968 ilkbahannda birçok işletmede binlerce örgütsüz işçi greve gitti ve işçi 
konseyleri oluşturdu.

Sonbahar 1968/İlkbahar 1969: İşçi Hareketi Kitleselleşiyor

1968’in sonbahanna gelinirken, işçi eylemleri, ilk kez kitlesel bir şekilde Güney’e de yansıdı. 
İtalya altı ücret bölgesine bölünmüştü: “Alt” kademedeki Güney bölgelerinde çalışanlar, aynı 
işi aynı süreyle yapan Kuzeyli işçilere göre daha az ücret alıyorlardı. Örneğin Ceserta’daki bir 
Philips işçisi, Milano’daki Philips işçisine göre yüzde 20 daha düşük ücret almaktaydı. 1 
Ekim’de, Roma’nın güneyindeki tüm fabrikalan kapsayan bir grevle. Güneyli işçiler “eşit işe 
eşit ücret” mücadelesini başlattılar. Gene Ekim’de, her türlü güvenceden yoksun olarak, 
feodalizm kalıntısı patemalist-otoriter baskı altında çalışan Güneyli gündelikçi tanm işçileri de 
isyan ettiler. Polis ve carabinieri (jandarma) ile işçiler arasında sert karşılaşmalar oldu. 
Mücadelenin özellikle sertleştiği Sicilya’da birçok kent ve kasabada barikatlar kuruldu, uzun 
süreli çatışmalar yaşandı.

15 Kasım’da, CGIL’ın gene yaşlılık sigortası ile ilgili olarak ilan ettiği bir günlük genel grev, 
işçilerin, öğrencilerin, gündelikçi tanm işçilerinin ortak kitlesel gösterileriyle gerçekleştirildi. 5 
gün sonra, DC azınlık hükümeti istifa etti. Lotta Continua, Potere Operaio bu arada işçilerle 
örgütsel birlikteliklerini geliştirmek için çabalanm yoğunlaştınyordu. 2-7 Eylül’de Venedik’te, 
hareketi ulusal çerçevede bütünleştirmek ve işletmelerle sağlam bir bağ kurabilmenin yollannı 
tartışmak üzere bir öğrenci kongresi toplanmıştı. Torino’da öğrenciler ve Lotta Continua’nm  
üniversitede düzenlediği toplannlara işçiler de gelmeye başlamıştı; öğrenciler sürekli FIAT 
fabrikasının kapısında işçilerle toplantılar yapıyor, sohbet ediyorlardı. 3 Arahk’ta, gündelikçi 
tanm işçilerinin yatıştınlamayan isyanını bastırmaya çalışan polisin Sicilya’nın güneyindeki 
Avola’da iki işçiyi öldürmesi üzerine sendikalann 1968 içinde üçüncü kez gerçekleştirdiği bir 
günlük genel grevden sonra, eylemlere kitlesel olarak vasıflı işçiler katılmaya başladı. 
Milano’daki Snam-Progetti kimya sanayiinin 6 bin işçisi “aşın bürokratikleşme ve işbölümüne 
yolaçan rasyonelleşmenin, işe ilişkin entelektüel kapasitelerini körelttiğini” söyleyerek greve 
gittiler. Trieste yakınlanndaki Monfalcone’deki Italcantieri tersanesinin kaynak işçileri de, 
tamamen rasyonelleşmenin kafa-kol emeğini aynştıran sonuçlanna karşı tepki göstererek greve 
gitti. Grev giderek 3.500 işçinin tamamını kapsadı ve 6 Şubat’ta kasaba meydanında bir 
miting yapan işçiler, belediye binasını işgal ettiler. İşçilere destek vermek üzere, Monfalcone 
ve Trieste’deki bütün lise ve üniversitelerde boykota gidildi. Valdagno’daki Marzotta işçileri de, 
isteklerine cevap verilmemesine tepki olarak belediyeyi işgal ettiler. Şubat 1969 sonunda, 
belediye işgalcisi Italcantieri ve Marzotto işçilerinin talepleri işverenlerce kabul edildi.

Şubat 1969’da ABD Başkanı Nixon’in Roma’yı ziyaret edeceğinin açıklanması üzerine öğrenci 
hareketi, anti-emperyalist mücadele temelinde yeniden yükselmeye başladı. ABD Başkam’mn 
geleceği gün olan 27 Şubat’ta öğrenciler, Roma’nın bütün ana cadde ve meydanlannda 
protesto gösterileri yaptılar, polisle çatıştılar; sonuçta, olaylan helikopterden izleyen Nixon, 
ziyaretini “ertelemek” zorunda kaldı.

Mart 1969’da, İtalyan ’68 işçi hareketinin sürükleyicisi olan Mirafiori-FİAT işçileri eyleme 
geçtiler. 13 Mart’ta 8 bin işçinin başlattığı kendiliğinden grevler giderek yayıldı ve tüm
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fabrikayı kapsadı. İtalyan işçilerinin bir yıl önce geliştirdiği, bir birim işi yeniden başlatırken 
iş akış sürecinde onu izleyen birimin işi bırakmasıyla uygulanan “zincirleme grev” yöntemi 
ile, kilit önemdeki bir birimin işi bırakarak fiilen bütün üretim akışını engellemesine dayalı 
“satranç grevi” yöntemi Haziran sonuna kadar uygulandı; binlerce işçi, defalarca fabrika 
kompleksinin meydanlannda ve hangarlannda toplanarak “kongre” topladı. FİAT işçileri, bu 
grev mekanizmasını işletebilmek için, geleneksel meslek-vasıf-birim ölçülerine dayanmayan, 
gerçek iş akış sürecinin gereklerine tekabül eden informel bir örgütlenmeyi gerçekleştirdiler.
Bu yapı, işçilerin üretim sürecinin bütünü üzerindeki denetimini ve bilgisini geliştirdi. Yaza 
girilirken, bu örgütlenme zincirine dayanan ve assam blea Operia Unitaria (Birleşik İşçi Meclisi
- AOU) olarak tanımlanan 700-800 kişilik informel işçi delegasyonu, FLAT’ın gerçek 
hakimiydi. AOLPnvm kurulmasında Lotta Continm , Potere Operaio ve görece küçük Circolo 
lenin (Lenin Çevresi) kadrolannm fikrî ve örgütleyici katkısı büyüktü. En azından Torino ve 
FİAT ekseninde bu anarşizan örgüder, salt öğrenci hareketini ve genç radikal işçileri değil, 
“ortalama” işçileri de kavrayan bir yönelime girmeyi başarmışlardı. FİAT’da zaten zayıf olan 
örgütsel güçleri iyice yıpranan sendikalar, AOU ile patron AgnelU arasında arabuluculuk 
yaparak, Haziran sonunda imzalanan bir toplu iş sözleşmesiyle greve son verdiler. Ancak 
AOU, Temmuz’da da Torino’da kira fiyatlanna karşı CGIL tarafından yürütülen kampanyanın 
odaklanndan biri olarak faaliyetim sürdürdü. Temmuz’da Torino’da “İşçi Öncüleri Ulusal 
Buluşması” gerçekleştirildi. Potere Operaio, Circolo Lenin, Lotta Continua ve AOU  ile Pirelli ve 
Porto Marghera’daki gibi Îşçi-Öğrenci Komiteleri’n d en  temsilciler, PCI ve CGIL’ın reformizmini 
mahkûm ettiler; ancak büyük ölçüde işçilerin kendiliğinden inisiyatifiyle gelişen grev dalgasını 
siyasal bir hedef doğrultusunda ve ulusal çapta bütünleştirebilecek bir perspektifi ortaya 
koyamadılar. Bu arada, PCfnin işçi sınıfının 1968/69 kalkışmasına kayıtsızlığını ve hükümet 
bunalımını fırsat bilerek parlamentarist iktidar arayışlarını odak almasını eleştiren Merkez 
Komite üyeleri Rossanda, Magri, Pintor, Natoli ve bazı aydınlarla milletvekilleri, Haziran’da II 
Manifesto (Manifesto) dergisini çıkarmaya başlamışlardı. PCI’nin Fransadaki devrimci Mayıs 
atıhmına ve Çin Kültür Devrimi’ne de kayıtsız kalmakla eleştiren II Mani/esto’cular; Kasım 
1969’da partiden tasfiye edilince, salt ideolojik olarak değil, örgütsel olarak da parlamento dışı 
radikal muhalefet saflanna geçeceklerdi.

“Sıcak Sonbahar”

1969’un sonunda, toplam 4.5 milyon işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinin 
gündeme gelecek olması; işçi hareketinin 1968/69 ivmesi düşünüldüğünde, sonbahann 
buıjuvazi ve devlet açısından “sıcak” geçeceğini ortaya koyuyordu. 900 bin inşaat, 250 bin 
kimya sanayii ve (FİAT işçilerinin de dahil olduğu) 1.3 milyon metal işçisi, sonbahann 
başlangıcından itibaren, yerel ve ulusal-sektörel düzeyde birkaç saathk grevlerle, mücadelelerini 
tırmandırmaya başladılar. Özellikle “satranç grevleri” ve “zincirleme grevler”, yasal anlamda 
“grevden sayılmamakla” beraber üretimi felcediyor; burjuvazide ve fabrika yönetimlerinde 
üretim süreci üzerindeki denetimi-iktidan yitirdikleri duygusunun yerleşmesine yolaçıyordu.

Bu arada Güney’deki yeni gelişen kentierde de sanayi ve tarım işçileri, bölgede yoğun olan 
işsizler arasında ayaklanma eğilimleri ortaya çıkmaktaydı. Güneydeki toplumsal mücadeleler, 
Kuzey’deki işçi sınıfı hareketinden kopuk, tecrit bir durumda tıkanırken; işçi sınıfının 
mücadelesi de kendi içinde son derece dağınıktı. Radikal-anarşizan gruplar, grev ve diğer 
eylemleri kendi içinde radikalleştirmeye ve (Potero O peraio’nun  yaptığı gibi) kabul edilmez 
nitelikte yüksek ücret taleplerinin dayatılarak bunahmm derinleşmesini sağlamaya çahşmanm 
ötesinde bütünlüklü bir siyasal perspektif ortaya koymuyorlardı. CGIL ve diğer sendikalar ise, 
mücadelenin çerçevesini sendikal hedeflerle sınırlamaya gayret ediyor ve fabrikalardaki 
denetimlerini tamamen yitirmemek için mücadeleye geleneksel, ılımlı biçimler vermeye 
çabalıyorlardı. FİAT ve diğer metal işçilerinin çoğunluğu, (özellikle FİAT’da) yeni işten 
çıkarmalan engelleme ve ücretlerinin yükselmesi kaygılanyla, sendikalann güdümüne girdi. 
Arahk’ta devlet terörünün artması da, bu sürece katkıda bulundu. 12 Arahk’ta Milano ve 
Roma’da neo-faşistlerce gerçekleştirilen ve 17 insanın ölüp 8 8 ’inin yaralanmasıyla sonuçlanan 
bombalı saldınlann sorumluluğu “radikal sol”un üstüne yıkılmasıyla başlatılan polis 
operasyonları, devlet terörünün ilk adımı oldu. 1969/1970 yılbaşına birkaç gün kala metal 
sektöründe toplu iş sözleşmelerinin imzalanmasıyla, işçi eylemleri gerilemeye ve tamamen 
sendikaların inisiyatifine girmeye başladı.

Radikalizmin Son Direnişi ,

İşçi sınıfının eylemliliği, radikal biçim ve içeriklerini yitirerek düşmesine karşın, 1970 ve 
1971’de de yüksek bir düzeydeydi. 1969, katılan işçi sayısı (7.5 milyon) ve grevde geçen 
işgünü (37 milyon 800 bin gün) bakımından, İtalyan tarihinde işçi sınıfının en kitlesel ve 
etkih kalkışmasına sahne olmuştu. 1970’de grevlerde geçirilen işgünü 18.2 milyon, 1971’de 
12.9 milyon oldu; bu rakamla, “istikrarlı” yıllann ortalamalannın birbuçuk-iki kat 
üzerindeydi. 1970’de ağaç ve tekstil sanayiindeki toplusözleşme görüşmelerinin yamsıra, metal 
işçilerinin radikal unsurlannm öncülük ettiği direnişler, kitlesel mücadeleleri beraberinde 
getirdi. Ancak 1970 ilkbahanna girilirken FİAT’da ve diğer işletmelerdeki İşçi Meclisleri, İşçi 
Konseyleri ve İşçi-Öğrenci Komiteleri de kendi içinde bürokratikleşmeye başlamıştı. Eylem 
biçimleri de görece pasif görünümler almaya başladı: İşçiler sık sık viziteye çıktılar, işi 
yavaşlattılar. Bu arada PCI, “işletmelerdeki mücadeleyi reformlar için mücadeleye dönüştürme”
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1969 sonunda tarım işçileri ve işsizier arasında 
da hoşnutsuzlui( had safhaya vardı. Güney'deid 

radii<alizmin odağı, Luciana bölgesi ile 
Sardinya’nın merl<ezindeki Orgosolo köyü idi. Potenza 

ve fAatera vilayetlerinin yeraldığı Luciana'da büyük 
toprak sahibi eski feodallerin kapitalist işletmelerinde 
çalışan gündelikçi tarım işçileri yoğunlaşmıştı ve bu 

bölgedeki kentler, kırdan kente göç merkezi olmakla 
birlikte, sanayinin gelişmemiş olması nedeniyle düşük 
istihdam kapasitesine sahipti. Öğrenci, işsiz, tarım ve 

sanayi işçilerinin oluşturduğu bir Mücadele Komitesi 
"iş ve sosyal hak" talebiyle hızla örgütlendi. Şubat 

1970'de, İtalya'nın en geri kalmış bölgelerinden olan 
Luciana'nın yeraldığı Potenza eyaletinde 6 bin işçi bu 

Komite'nin çağrısıyla bir genel grev yapacaktı. 
Luciana ve Potenza hareketi, zayıf olduğu bu bölgede 

kendisini hedef alabilecek faşist bir tepki 
potansiyelinin uyanmasından ürken Italyan Komünist 
Partisi’/7/n yoğun çabalarıyla yatıştırılacaktı. Kırsal bir 

bölgede bulunan Orgosoio’daki hareket ise daha 
kendiliğinden ve sert bir mecrada gelişti, Orgosolo 

halkının tepkisi, yoksul bölgede geleneksel olarak 
yaygın olan "haydutluğa ve hırsızlığa”  karşı büyük 

toprak alanlarını "güvenlik bölgesi" ilan ederek, 
köylüleri süren ve bu topraklan işlemeyerek işsizliği 
artıran toprak sahiplerine yönelmişti. Köylüler yanda 

görüldüğü gibi işlenebilecek toprakların toprak 
sahiplerinden alınarak kendilerine devredilmesi için 

gösteriler yapıyorlar ve hatta kimi kez topraklan işgal 
ederek kentlerden gelen öğrencilerin aktif desteğiyle 

toprağı işliyorlardı. Mayıs 1969’da bölgenin askeri 
eğitim sahasına dönüştürüleceği açıklanınca, devlet ve 

ordu da tepkinin hedefi haline geldi. Yazın, liseli ve 
tatil için köylerine gelmiş üniversitelilerin öncülük ettiği 

Orgosolo’lular “güvenlik bölge’’lerini traktör, kamyon, 
at arabası ve otomobillerle işgal ettiler. Ordu 

birlikleriyle silahsız da olsa kendiliğinden bir türlü 
gerilla yapılanmasına giren köylüler arasında 

çatışmalar meydana geldi. 14 Kasım 1969’da halk, 
Orgosolo belediye binasını işgal ederek, sürekli 

toplantı halinde olacak bir Assamblea Popolare (Halk 
Meclisi) oluşturdu. Assamblea Popolare “ işçi,köylü ve 

öğrencilerin ortak mücadelesiyle toprak sahiplerinin 
mülksüzleştirilmelerini ve sonuçta bütün toplumda 

burjuvazinin iktidarına son verilmesini" savunan bir 
açıklama yaptı. Ancak Sardinya adasında tecrit olan 

Orgosolo mücadelesi, çok geçmeden ezilecekti.
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1968’in l<ültürei protesto çerçevesinin bir kanalını 
devrimci militanlık oluştururken öbür kanaldan da 
bütün yerleşik burjuva değerleri saldırgan bir biçimde 
sorgulayan, mazbut orta sınıf ahlakına gündelik yaşam 
düzeyinden bir eleştiri yönelten gruplar kendilerini 
daha çök müzik yoluyla ifade etmeye yöneldiler.
Frank Zappa'nm Mothers of Invention (Yaratıcılığın 
Anaları) grubu bunlardan biri olarak Amerikan hayat 
tarzının ve Amerikan yurtseverliğinin yıkıcı bir 
eleştirisini elektronik müzikle dile getirirken, burjuva 
opiumunda masumiyetin metaforu olarak gördüğü 
mbeklerle toplumun bütün dokularına sinmiş 
kokuşmayı protesto ediyor.

sloganıyla, ivmesi düşmekte olan işçi eylemliliğinin siyasal rantım elde etme çabasına girdi. 8 
Temmuz’da PCI ve CGIL’ın  önderliğiyle bir genel grev çağnsı yapıldı. Ancak 7 Temmuz’da 
hükümetin istifası, işveren sendikalanyla işçi sendikalannın anlaşması üzerine, grev iptal 
edildi. Çalışma süresinin kısaltılması gibi bazı reformlar üzerinde anlaşılmıştı. PCI ile PSI’nin 
benimsediği bu uzlaşma temelinde oluşan, Colombo Başbakanlığı’ndaki yeni Orta-Sol hükümet, 
işçi sınıfı ile öğrenci hareketinin radikal unsurlan ve radikal-anarşizan örgütler üzerindeki 
devlet terörünü şiddetlendirdi; neo-faşist örgütlerin şiddet eylemlerine gözyumdu. Lokavtlar 
yoğunlaştı.

Bu baskı politikası, işçi sınıfının kitlesel tepkisine yolaçtı ve sendikalar 1970 sonbahan ile 
1971 ilkbahan arasındaki dönemde işletmelerdeki inisiyatiflerini yeniden yitirdiler. 1968’den 
beri radikalizmin odağı olan Porto Marghera’da ve Venedik’te 22 Ekim’de genel grev yapıldı. 
Milano’daki büyük modem işletmelerdeki (Alfa Romeo; Candy, Borletti, Philips, Faik, 
Autobianchi) işçilerin mücadelesi, yeni bir odak haline geldi. Milano’daki hareket, ücretlerle 
değil, sosyal haklarla ilgiliydi: Sağlık ve vergi sistemleri ile konut sektöründe işçi sınıfı lehine 
reformlar talep ediliyordu. Özellikle kiralann yüksekliğine karşı mücadele radikalleşerek,
1971’in 2. yansında bütün kentin toplumsal-siyasal gündemini belirleyecekti. 2 Haziran 
1971’de, 40  işçi ailesinin blok apartmanlann yeraldığı Trabaldi semtinde spekülasyon amacıyla 
boş tutulan bir apartman blokunu işgal etmesi, bu mücadeleye yeni bir boyut getirdi. Daha 
sonra 13 ailenin daha katıldığı ev işgalcileri, polis müdahalesiyle çıkartılınca belediyenin 
önünde gösteri yaptılar. Onlarla eylem birliğine yönelen Lotta Continua ve Milano 
Üniversitesi’ndeki öğrenci hareketi, 8 Haziran’da Mimarlık Fakültesi’ni işgal ederek bannaksız 
işçi ailelerinin ikametine açtı. 10 Haziran’da 5 bin polis fakülteyi basarak işçi ailelerini 
buradan da attılar. Lotta Continua’nm çağnsı üzerine, Milano’da 30 bin aile kiralannı 
ödemeyeceklerini duyurdular. CIGL’ın jla devreye girerek Milano işçilerinin konut hakkı 
mücadelesine destek vermesinden sonra, 12 Haziran’da 30 bin kişilik bir protesto gösterisi
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yapıldı. Sonuçta hükümet, işçilere 200 konut tahsis ettiğini açıklamak zorunda kaldı. Lotta 
Continua, bu eylemleri, “alternatif komünist ilişkileri ve gündelik hayatı bugünden örgütleme” 
amacına yönelik komünler kurmak üzere bir ev işgalleri hareketi örgütleyerek geliştirecekti.

1971 ilkbahanndaki son grevler ve direnişler, büyük ölçüde sendikalann sol kanatlannın 
inisiyatifindeydi; vasıflı işçilerle vasıfsızlar arasındaki aynmlann yeniden vurgulanmaya 
başlanması, “zincirleme” ve “satranç” grevlerinin bu aynmın belirginleşmesine ve 
örgüdenmedeki bürokratikleşmeye bağlı olarak artık yapılmaması, bu son grev dalgasının fazla 
etkili olmamasını getirdi. FİAT’daki AOU başta olmak üzere radikal sol örgütlenmeler 
bölündüler ve marjinalleştiler. 1971’in ikinci yansında İtalya yeniden “istikrara” kavuşmuştu.

Batı Almanya
Federal Almanya, II. Dünya Savaşı’ndan sonra toplumsal mücadeleler hakiminden en durgun 
Batı Avrupa ülkesiydi. Savaşın yarattığı maddî yıkımın yanısıra; Alman toplumunun bir kısmı 
“yenilmiş” olmanın, bir kısmı da nasyonal sosyahzme senelerce boyun eğmiş ve hizmet etmiş 
olmanın getirdiği moral çöküntüyü yaşıyordu. Federal Şansölye Adenauer’in Başbakanlığında 
Christlich-Demokratische Union (Hıristiyan-Demokrat Birlik - CDU), Marshall yardımına dayanan 
hızlı bir ekonomik büyüme ve yeniden inşa süreci içinde, ülkeyi 1960’lann başına kadar 
yönetti. Hem Batılı emperyalist güçlerin ve ABD’nin etkisiyle; hem de Alman burjuvazisinin 
tercihi doğrultusunda, Almanya’nın 1945 öncesi tarihini unut(tur)maya dönük olarak “refah 
toplumu”, “hür dünya” ve “parlamenter demokrasi”yi mitleştiren, kitlesel depolitizasyona dayah, 
baskıcı bir siyasal kültür kurumlaştınidı. Savaş öncesi nasyonal sosyalizm döneminin ve 
savaşın acılannı unutmayı yeğleyen işçi sınıfının çoğunluğu, hızlı ekonomik büyümenin 
sağladığı göreli refah koşullarında pasifize oldu. Almanya’da 1950 ile 1960 arasındaki 
grevlerde kaybolan toplam, işgünü miktan, 1922-1924 dönemindeki yıllardan herhangi birisinin 
miktanndan düşüktü. “Kızıl eşittir kahverengi” şiarıyla, komünizmle faşizmi “totaliter rejimler” 
olarak özdeş sayan ABD kaynaklı resmî ideoloji, Almanya’da anti-komünist soğuk savaşın 
kalıcılaşmasını beraberinde getirdi. Marjinalleşmekte olan Kommunistische Partei Deutschlands 
(Alman Komünist Partisi - KPD) 1956’da yasaklandı. Oy oranı yaklaşık yüzde 30’dan aşağı 
düşmeyen kadim Sozialdem okratische Partei Deutschlands (Alman Sosyal Demokrat Partisi - 
SPD) da, 1951’de ölen karizmatik önderi Kurt Schumacher’in etkisiyle, kapitalizmin modern 
restorasyonuna ahlâki denebilecek bir çerçevede direndikten sonra; 1957’deki ünlü Bad 
Godesberg Kongresi’nde kendisini “sınıf değil kitle partisi” olarak yeniden tanımladı ve 
“Mümkün olduğu kadar çok rekabet-Zorunlu olduğu ölçüde Planlama”, “Sosyal Piyasa 
Ekonomisi” şiarlanyla, refah ve tüketim toplumu tasanmmı kabullendi.

Öğrenci Hareketinin Radikalleşme Süreci

Almanya’da öğrenci hareketinde, 19. yüzyıldan beri, romantik-milliyetçi ideoloji hakim olmuş; 
Nasyonal Sosyalizm de kitleselleşme sürecinde üniversite gençliği üzerinde ideolojik 
hegemonyasını kurmuştu. Bu genel eğilim, 1950’lerin sonlanna kadar fazlaca değişmedi; Batı 
Alman üniversite geçliği, resmî “hürriyetçi demokrasi” doktrininin etkisi altında kaldı. 1946’da 
SPD’nin manevî çatısı altında, ama özerk olarak kurulan tek sol öğrenci örgütü Sozialistische 
Deutsche Studentenbund (Alman Sosyalist Öğrenci Birliği - SDS), eylemine anti-totaliteryanist bir 
çerçevede ve hümanist-banşçı bir ideolojiyle yön veriyordu. SDS, kendine yüklediği banşçı 
misyon çerçevesinde, SPD’nin “Demokratik Almanya ile Federal Almanya’nın yeniden 
birleşmesi” hedefinin en hararetli savunucusuydu ve bu amaçla. Demokratik Alman gençlik 
örgütü Freie Demokratische Jugend  (Özgür Alman Gençliği - FDJ) ile sıkı ilişki içindeydi. FDJ 
ile olan bu ilişkiler ve D.Almanya’daki halk demokrasisi rejimini eleştirerek Federal 
Almanya’ya gelen muhalif sosyalist öğrencilerin özellikle Berhn Ûniversitesi’nde yoğunlaşan 
siyasal-ideolojik etkisi; SDS’in anti-komünist bir kimlik edinmeyerek, uluslararası sosyalizmin 
sorunlannı “içerden” tartışmasına katkıda bulunmuştur. SDS, 1958’de Batı Almanya’da 
NATO’nun nükleer füze üstlerinin konuşlandıniması tasansına karşı gelişen, parlamento-dışı 
anti-nükleer hareket içinde radikalleşmeye başladı. SDS, giderek NATO stratejileriyle uzlaşan ve 
“Alman ordusunun restorasyonu” fikrini benimseyen SPD yönetimine karşı çıkarak “Nükleer 
ölüme karşı mücadele” kampanyasını sürdürdü. Böylece, SDS, SPD’nin manevî otoritesine karşı 
koymaya başlamıştı. İngiltere’deki güçlü bir anti-nükleer ve banşçı hareket dolayısıyla ilişki 
kurulan New Left (Yeni Sol) literatürü de SDS içinde, Marksist teoriyi, sosyal demokrasinin ve 
“sosyalist sistem”in resmî yorumlanna bağlı kalmadan ele alma eğilimlerini güçlendirdi. Bu 
seyir, SPD’nin, SDS’in kendisini üniversite alanıyla sınırlaması doğrultusundaki uyanlanna 
uymaması ve Bad Godesberg Kongresi kararlanna katıldığım açıkça ifade etmemesi üzerine, 
1960’da SDS’i fiilen dışlamasıyla sonuçlandı. 1961 kongresinde, “sosyalist entelejensiyanın teori- 
pratik aynmmı aşması gerektiğini” ortaya koyarak, 1952 kongresinde yaptıklan “eğitim/öğrenim 
ve bir emek sürecidir” tespitini devrimci-siyasal bir işlevle bütünleştiren SDS, yerleşik 
parlamentarist sistemle bağlannı kopararak sosyalist muhalefetin odağı haline gelmeye başladı.

1965-1968: Anti-Emperyalist ve Anti-Otoriter Mücadele

I965’den itibaren, SDS, entemasyonalist bir devrimci söylem ve eylemi benimsemeye başladı. 
Viemam’m ABD emperyalizmine karşı yürüttüğü devrimci savaş. Batı Almanya’da bu yönelimi,
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DUTSCHKE, RUDI 
( 1 9 4 0 -1 9 7 9 )

Rudi Dutschke, 7 Mart 1940’da Almanya’da Berlin 
yakınlannde, Schönfeld adlı bir köyde doğdu. Babası 
bir po°td memuru, annesi İse ev kadınıydı. Çocukluğu
nun İlk yılları Nazi Almanyası'nın terörü ve savaş koşul
larında geçti. Savaş Rudl ve ailesi İçin Sovyet askerleri
nin Almanya'ya girmesiyle sona erdi. Yaşadığı toplu
mun çelişkileriyle ilk tanışması 13 yaşında bir öğrenciy
ken Doğu Berlin’de gerçekleşen 1953 ayaklanması sıra
sında oldu. Öğrencilik yıllarında, Protestan Kilisesi’nin 
Gençlik Cemaati’ne ve resmt gençlik örgütü Freie De
utsche Jugertd’a (Özgür Alman Gençliği - FDJ) üyeydi. 
Rudl Dutschke'nin gençlik yıllannda en çok ilgilendiği 
konuların başında spor geliyordu. Okuduğu lisede, FDJ 
spor bölümü başkanlığını yapıyordu. Çeşitli spor dalla
rında, özellikle de sırıkla yüksek atlamada çok başaniıy- 
dı. Amacı, liseden sonra üniversiteye devam etmek ve 
spor gazeteciliği okuyarak spor muhabiri olmaktı. Kısa 
süre sonra bu iıedefin önüne büyük bir engei dikildi; 
militarizme ve askerlik kurumuna karşı olduğu için Ulu
sal Halk Ordusu’nda “gönüllü askeri hizmet" yapmayı 
reddedince yüksek öğrenim yapma izni verilmedi. Tica
ret dalında meslek eğitimi gördükten sonra Batı Berlin'e 
gidip gelerek orada yüksek öğrenim görebilmek için 
yeniden lise diploması aldı. 13 Ağustos 1961'de Berlin 
Duvarı inşa edilip Doğu'dan Batı'ya serbest geçişler 
engellenince Batı Berlin'de katmaya karar verdi. Kasım 
1961'de “ Berlin Hür Üniverslte''sinde sosyoloji okuma
ya başladı.

Rudi Dutschke'nin bundan sonraki gelişimini belirle
yen en önemli olaylardan biri, kendisi gibi Doğu'dan 
gelmiş olan bir öğrenciyle, Bernd Rabaehl'le tanışması 
oldu. Rabaehl'in etkisiyle Marksizm'le ilgilenmeye, Marx 
ve Engels’In eserlerini okumaya başladı. Kısa süre son
ra Dutschke ve Rabaehl, kendilerini Subversive Aktlon 
(Yıkıcı Eylem) diye adlandıran bir grup gençle tanıştılar. 
Siyasal görüşlerini, varolan hayat tarzının tüm alanlany- 
la radikal biçimde eleştirilmesi ve yeni bir hayat tarzı 
arayışı şeklinde özetleyen bu grupla birlikte davranma
ya başladılar. Artık Subversive Aktlon’un görüşleri, bir 
yandan Sltuasyonist Entemasyonal’in ütopist-eylemci 
devrim modeline, diğer yandan da başını Dutschke ve 
Rabehl'in çektiği “ Berlin Okulu’’nun Marksist tarihsel- 
ekonomlk analizlerine dayanıyordu. Rudl Dutschke, si
yasi faaliyetlerini, 1965'den itibaren Sozlallstischer De- 
utsciter Studentenbund'da (Alman Sosyalist Öğrenci 
Birliği - SDS) devam ettirmeye başladı.

Duyduğu devrimci heyecan, cana yakın kişiliği, anali
tik zekası ve hitap yeteneği gibi göze çarpan çeşitli 
özellikleri sayesinde Rudi Dutschke, kısa sürede gide
rek radikalleşmekte olan öğrenci hareketi içinde önder-



Sozialistische Deutsche Studentenbund'un (Alman 
Sosyalist Öğrenci Birliği - SDS) uluslararası devrimci 
kamuoyunda ününü ve saygınlığını artıran önemli bir 
girişimi, Batı Avrupa’dan onbir "gayrıresmi”  sosyalist 

örgütün düzenlediği "Uluslararası Vietnam 
Kongresi’ ’nin evsahipliğini yapmak oldu. Che 

Guevara’nm "Devrimcinin görevi devrim yapmaktır”  
sözlerinin yazılı olduğu dev bir pankart altında 17-18 

Şubat 1968’de Berlin’de yapılan Kongre’de, çeşitli 
ülkelerden birçok sosyalist aydın ve politikacı, Vietnam 

ve dünya devriminin sorunlarını tartıştı. 1. Kongre’nin 
bittiği gün 15 bine yakın kişi, "Ho-Ho-Ho Cin Minh”  

sloganı ve Vietnam bayrağıyla Berlin sokaklarında 
yürüdü. Göstericiler Lenin, Che, Rosa L^„,^ınburg, 

Kari Liebknecht ve Ho Chi Minh’in posterlerini 
taşıdılar. Üç gün sonra işyerlerinin tatil edilerek 

memur ve işçilerin katılmaya zoriandıklan ve SDS ile 
Dutschke’nin Batı Berlin’den atılması doğrultusunda 

sloganların atıldığı resmi karşı yürüyüş, SDS’nin 
gerçekten kendini tanımladığı gibi "rad''‘'«ı bir küçük 

azınlık" olduğunu, ama düzenin de bu radikal azınlık 
karşısında telaşa kapılmaya başladığını gösterdi.

lik pozisyonlarına doğru yükseldi. Temmuz 1965’de 
SDS’nin Berlin Eyalet Komlsyonu’na seçildi.

Ekim 1965’de ise SDS Başkanlığı’nın siyasi komisyo
nu üyesiydi. Bu süre içinde düşünceleri Üçüncü Dünya 
ülkeleriyle kapitalist ülkeler arasındaki ilişkiler, Üçüncü 
Dünya ülkelerinde devrim perspektifleri. Batı Avrupa’da 
devrimci pratik ve günlük hayatın devrimcileştirilmesi 
etrafında yoğunlaşıyordu. Çubat 1966’da SDS Berlin 
Eyalet Kongresl’nde yaptığı konuşmada Frantz Fanon’- 
un tezlerini anlattı ve Üçüncü Dünya ülkeleriyle ileri 
derecede sanayileşmiş Batı toplumları arasındaki bağ
lantıyı açıklamaya çalıştı.

1966’da Rudi Dutschke Amerika’ya göç etmiş bir Al
man ailenin kızı olan Gretchen Glotz’la evlendi. 1968’de 
doğan ilk çocuklarına Bolivya'da öldürülen Latin Ameri
kalı devrimci Che Guevara’nın anısına Hosea Che adını 
verdiler. 1967’de Almanya’da öğrenci hareketi tırmanı
şa geçerken Rudi Dutschke’de artık hareketin sembolü 
haline gelmişti. 1967, aynı zamanda İran Şahı'na karşı 
bir gösteride Benno Ohnesorg adlı öğrencinin polis ta
rafından öldürüldüğü ve tutucu Alman basınının, özel
likle de Springer tröstüne ait gazetelerin yaptıkları ya
yınlarla halkı öğrencilere ve Rudi Dutschke’ye karşı kış
kırtma kampanyası başlattıklan yıl oldu. 11 Nisan 1968’de 
Rudi Dutschke, Josef Bachmann adlı 23 yaşında faşist 
eğilimli genç bir işçi tarafından sokakta bisikletine bin
mek üzereyken tabancayla vuruldu ve ağır yaralandı. 
Suikast sonucunda, Dutschke, kısmen konuşma yete
neğini ve hafızasını kaybetti, ancak çeşitli ameliyatlar 
ve İtalya ve İngiltere’de geçen uzun tedavi dönemlerin
den sonra iyileşmesi mümkün olabildi. 1971 baharında, 
“yıkıcı eylemlerde” bulunduğu iddiasıyla İngiltere'den 
sınırdışı edildi. Danimarka’daki Aarhus Üniversitesi’nin 
kendisine teklif ettiği öğretim üyeliğini kabul ederek 
buraya gitti. 1973’de “Berlin Hür Üniversite”sinde Le
nin ve Lukacs üzerine yazdığı tezle doktorasını verdi; 
bu tezi daha sonra “Lenin’I Ayakları Üzerine Oturtmak 
İçin Deneme” adıyla yayınlandı. 1976’dan itibaren yeni
den Batı Almanya’da siyasi tartışmalara aktif olarak ka
tılmaya başladı. Çeşitli siyasal toplantılara, televizyonda 
yayınlanan tartışmalara katılıyor, yazılar yayınlıyor, sos
yalist bir parti kurmanın gerekliliğinden söz ediyordu. 
Almanya’da yeşil hareketin güçlenmeye başlaması, Duts
chke için yeniden kitleleri kapsayacak ve çeşitif görüş 
ve eğilimleri içinde barındıracak bir sosyalist hareketin 
oluşabileceği umutlarını canlandırdı. 1979 seçimlerinde 
Bremen’deki Yeşil Liste’f \ destekledi. 24 Aralık 1979’da 
Aarhus’daki evinde, banyo yaparken, suikastin kalıcı 
sonuçlarından biri olan bayılma nöbetlerinden biri sonu
cunda öldü.

ABD’deki durumla karşılaştınlabilecek kadar derinden etkiledi, Vietnam’a yaptığı saldın ve 
uyguladığı vahşet, ABD’nin hamisi olduğu “liberal demokrasi”nin demagojik karakterini açıkça 
Ortaya çıkarmıştı. Batı Alman gençliği, bu netleşmeden, diğer Avrupa ülkelerinin gençliğinden 
çok daha sarsıcı bir şekilde etkilendi, Çocukluklanm savaş sonrasının yıkım ortamı içinde, bu 
yıkımın sorumlusunun “Naziler” olduğunun bilgisiyle yetişen ’6 5 -’68 gençliğinin çoğunluğu için 
faşizm, resmî ideolojinin vazettiği gibi “savaş, saldırganlık, şiddet, işkence, özgürlükleri boğan 
totaliter baskıcılık,,,” anlamına geliyordu. SDS’in sosyal demokrat döneminde saldırgan fanatik 
biçimler almasa da, belirgin bir anti-Stalinizm ve anti-Sovyetizm olarak varolan popüler anti- 
komûnist söylem; bu içeriğiyle faşizmle komünizmi özdeş sayıyordu, ABD Vietnam savaşında. 
Alman gençlerinin bildiği bütün faşizm/totaliteryanizm görüntülerini, verilerini sundu. Bu şok, 
Alman üniversite gençliğinin çoğunluğunda, ABD merkezli “hürriyetçi demokrasi” söylemine 
karşı, naif-hümanist olmakla başlayarak radikalleşen bir güvensizlik ve tepki yarattı.
Marcuse’nin ve Frankfurt Okulu’nun diğer düşünürlerinin eserlerinin etkisiyle; bu noktada 
resmî faşizm-komünizm özdeşlemesinin karşısına, liberalizm-faşizm özdeşlemesini çıkaran SDS; 
emperyalist saldırganlığının istisnaî veya ulusal bir olay olmadığını; kapitalist sistemin siyasal- 
ekonomik yapısının koşulladığı ve bütün kapitalist ülkeler gibi Almanya’da da içselleşmiş bir 
sistematiğe dayandığını anlatarak, mevcut tepki potansiyelini siyasallaştırmaya yöneldi. Bu çaba, 
esasen (Batı) Berlin’de başarıya ulaştı. Berlin’de, öğrencilere belirli konularda yönetime kaülma 
imkânı veren yapısı ve görece disiplinsiz atmosferi ile, Almanya’nın en demokratik akademik 
ortamını sunan büyük Freie Universitaet (Hür Üniversite - FU) vardı. Demokratik Almanya’nın 
ortasında. Batılı müttefik kuvvetlerin denetiminde bir “adacık” olan Berlin’in özel diplomatik 
statüsünden yararlanarak askerlik hizmetinden, Batı Almanya’ya uzaklığından yararlanarak aile 
baskısından kaçmak isteyen binlerce öğrenci; burada görece serbest bir ortamda yaşıyordu. 
Demokratik Almanya’dan Batı’ya “geçen” muhalif sosyalist öğrencilerin çoğunluğu da Berlin’de 
okuyordu; bunlardan Bemd Rabaehl ve özellikle Rudi Dutschke, Alman öğrenci hareketinin 
önder isimleri olacaklardı. Bu koşullarda daha canlı ve radikal bir yapıya sahip olan Berlin 
SDS örgütü, aynca, Berlin’de mücadelenin özellikle tırmandınlmasmm gerektiğini, çünkü kentin 
emperyalizmin “hassas noktası” olduğunu savunuyorlardı. Gerçekten Batı Berlin, 1961’den beri 
bir duvarla aynidığı Doğu Berlin’in yanıbaşmda, kapitalizmin sunduğu “refah ve özgürlüğün” 
reklam panosu gibiydi ve kentteki siyasal istikrann bozulması, en az Federal Alman devleti 
kadar, kentte resmen askerî denetim yetkilerine sahip olan ABD’nin otoritesini sarsacaktı. Bu 
koşullarda, 1965-1967 arasında öğrenci hareketinin anti-emperyalist mücadelesi. Batı Berlin’de 
odaklaştı.

2 Haziran 1967’de, İran Şahı Rıza Pehlevî’nin Batı Berlin’i ziyaret etmesini protesto eden 
DanimarkalI FU  öğrencisi Benno Ohnesorg’un polis tarafından öldürülmesi; geniş öğrenci 
kitlelerinin gözünde mevcut “demokrasi”nin baskıcı karakterini ortaya çıkararak öğrenci 
haraketine ivme kazandırdı. Ohnesorg’un cenaze törenine, 15 bin kişi katıldı. Bu, o zamana 
kadar Almanya’daki anti-emperyalist gösterilerde ulaşılmış en yüksek rakamdı. İlk kez, Berlin 
dışında gösteriler yapıldı. 2-7 Haziran arasında Tübingen’de 2 bin, Göttingen’de 6 bin, 
Marburg’da 1.500, Saarbrücken’de 3 bin, Giessen’de 2.500 kişi yürüyüş yaptı. Bu yürüyüşlere 
önderlik eden yerel SDS örgütlerinin çerçevesi Berlin-SDS’den dardı; çoğu, tepkilerinin hedefini 
iktidann ve polisin anti-demokratik tutumuyla smırlandınyordu. Ancak bu sınırlı çerçeve ve 
diğer ülkelere kıyasla sınırlı kitlesellik bile; Almanya’nın II. Dünya Savaşı’ndan sonraki siyasal 
istikrannı sarsan büyük etkiler yaratmıştı. Springer tröstünün ağırlıklı olduğu burjuva bulvar 
basını, öğrencilerin eylemlerini “Nazilere benzemekle” damgalıyordu. Frankfurt Okulu’nun ikinci
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kuşak düşünürlerinden Jürgen Habermas da, öğrenci hareketini, “eyleminin bütünlüklü siyasal 
sonuçlannı düşünmediği” ve “smırsız öznelciliğe” kapıldığı için, faşizan eğihmlere sahip 
olmakla eleştirdi.

9 haziran 1967’de Hannover’de 7 bin kişihk rekor katılımla toplanan SDS Kongresi, 
öğrencilere, “kapitalizmin psikolojik ve siyasal sömürü ve baskı biçimlerine karşı” mücadeleyi 
yaygınlaştırmaya çağırdı. 13 Haziran’da Berlin’de, “siyasal mercilerin ve polisin tavrına karşı” 
resmî izinle yapılan yürüyüşte 5 bini aşkın öğrenci yeraldı. Bu arada SDS, mevcut kapitalist 
kurumlann alternatiflerini üretmeye girişme fikrini uygulamaya kendi özgül alanından 
başlayarak; FU içinde bir Kritische Universitaet’i (Eleştirel Üniversite) örgütledi. Eylül 1967’de 
Frankfurt’ta Vietnam bayrağı altında toplanan SDS olağan kongresinde, öğrenci hareketinin, 
sınıfsal-kitlesel bir anti-kapitalist muhalefetin örgütlenmesine nasıl katkıda bulunabileceği 
tartışıldı. Bu Kongrede, kapitalizmin modem yapılanması içinde herhangi bir özgül 
alanm/toplumsal pratiğin değil, bütün alanlann aynı üretici güçler-üretim ilişkileri çelişkisini 
içerdiğini; dolayısıyla devrimci öznenin nesnel olarak ön-belirlenemeyeceğini, devrimin, 
devrimci öznenin iradesine bağlı olduğunu anlatan Rudi Dutschke, Çin Kültür Devrimi’nden 
esinlenerek, kapitalizmin baskıladığı bilinçlerin-iradelerin özgürleştirilmesine yönelik bir anti- 
otoriter mücadelenin yapılması gerektiğini savundu. Hem öğrenci hareketinin tecrit olmamasını 
sağlamak, hem de bu “kültür ve bilinç devrimi”nin imkânlarını geliştirme kaygısıyla. Eylül
1967 Kongresi’nden sonra, burjuvazinin medya üzerindeki egemenliğini cisimleştiren Springer 
tröstüne karşı bir kampanya başlatıldı. Hedef, devrimci bir “karşı kamuoyu” yaratmaktı. Bunun 
üzerine, burjuva basını ile öğrenci hareketi arasındaki mücadele sertleşti; Springer gazeteleri 
Dutschke’yi “1 numaralı halk düşmanı” olarak sunan provokatif bir kampanya başlattı.

Dutschke’nin Vurulması, Muh^ Vfetin Şiddetlenmesi ve Düşüş

11 Nisan 1968 günü Rudi Dutsche, Springer gazetelerinde kendisini “1 numaralı halk 
düşmanı Kızıl Rudi” olarak sunan haberlerden tahrik olan faşist eğilimli genç bir işçi 
tarafından vuruldu; uzun süre komada kaldıktan sonra aylarca yatalaklığa mahkûm olacaktı. 
Dutschke’ye yapılan suikast ve burjuva basınının “suikastın başansızlığına hayıflanan” 
mektuplar yayınlamaya başlaması; öğrenci hareketinin patlamasına yol açtı. Berlinli öğrencilerin 
öfkesi Springer tröstüne yöneldi: Springer binası basıldı ve birkaç makine tahrip edildi. 11 
Nisan’ı izleyen beş gün içinde, Almanya’nın 27 kentinde, hergün onbinlerce insanın katıldığı 
Springer karşıtı gösteriler yapıldı, polis bine yakın göstericiyi gözalnna aldı. Mayıs’ta Paris’ten 
gelen haberlerin de coşturucu etkisiyle, öğrenci hareketi kitleselleşmeye ve sokağa “yerleşmeye” 
başladı. 1 Mayıs’ta SDS Berlin’de 30 bin kişi topladı; 11 mayıs günü, ülkede durumun 
gerginleşmesi üzerine çıkanlacağı açıklanan olağanüstü hal yasalanna karşı başkent Bonn’da 60 
bin kişi yürüdü. 25 kentteki üniversitede boykotlar, işgaller gerçekleştirildi. Olağanüstü hal 
yasa tasansma karşı muhalefete, bazı sendikalardan genç işçi kitleleri de katılmaktaydı.
Ülkenin en büyük sendikası Industriegewerkschaft Metali (Metal Sanayii Sendikası - IG Metali) 
da bu kampanyaya destek verdi. 27 Mayıs’ta Frankfurt’ta 12 bin, Hamburg’da 8 bin işçi ve 
öğrenci, sendikalan ve SPD’nin tutumunu eleştiren gösteriler yaptı. Ancak bütün bunlar, 28 
Mayıs’ta, SPD milletvekillerinin de çoğunluğunun oyuyla Olağanüstü Hal Yasalan’nm 
parlamentoda kabulünü engelleyemedi. Almanya’da ’68’in en şiddetli çatışması, 4 Kasım 
1968’de Berlin’de gerçekleşti. 1960’lann ortasından beri SDS’in avukatlığını yürüten Horst 
Mahler’in, 11 Nisan akşamı Springer binasına yapılan saldında yeraldığı için çok büyük bir 
para cezasına çarptırılmasını protesto eden bin öğrenci kendilerini engellemek isteyen polise 
kaldırım taşlan atarak karşı koydu: 130 polis, 21 öğrenci yaralandı. Bu arada devletin “legal 
terörü” karşısında öğrenci hareketi, karşı-şiddetin gerekli olup olmadığını tartışmaya başlamıştı. 
Yanlan formül, “kişilere karşı şiddete hayır, şeylere karşı şiddete evet” idi. Kapsamlı ve 
radikal karşı-şiddetten yana olanlar da vardı; bu unsurlar, ’70’lerde faaliyet gösterecek olan 
Rote Armee Fraktion’un  (Kızıl Ordu Fraksiyonu) nüvesini oluşturdular.

Mayıs 1968’de patlak veren işçi ve öğrenci 
ayaklanması, karşısında sadece düzen kuvvetleri ve 
geleneksel yaşam tarzı ve ahlaki değerlerin gücünü 
değil, aynı zamanda aralarında üstte görüldüğü gibi 
sopalı militanlarının "bozguncularla”  sonuna kadar 
mücadele yemini eden Occident (Batı) örgütünün de 
bulunduğu çok sayıda faşist örgütün silahlı saldırılarını 
da bulmuştu. Occident’/n yamsıra Kralcılar tarafından 
kurulan Millî Onarım örgütünün hedefi Fransa’ya 
monarşiyi geri getirmekti. Özellikle subaylar arasında 
destekçileri mevcut olan örgüt, aynı zamanda Batı 
Fransa ve Paris’te de güçlüydü. Öte yandan 
Cumhuriyetçi İttifak örgütü, Nazilerle işbirliği yapan 
Vichy Hükümeti gibi korporatist sistemle örgütlenmiş, 
gelenekçi bir Fransa istiyordu. Başlıca destekçileri; 
zanaatkarlar, esnaflar ve üst kademedeki memurlar 
olan örgüt. Kasım 1968’de anti-komünist bir cephe 
oluşturulmasına katkıda bulunmuştu. Cezayir 
Savaşı’nın ünlü sağcı örgütü Gizli Ordu, üyelerinin 
büyük çoğunluğu hapsedilmiş veya sürgüne 
gönderilmiş olmasına rağmen, özellikle güney illerinde 
oldukça etkindi.

İngiltere
İngiltere II. Dünya Savaşı sonrasının ilk beş yıllık dönemini. Labour Party’nin  (İşçi Partisi) sol 
reformist denebilecek yönetimi altında geçirdi. Labour, 1945 seçimlerinde, tarihinin o zamana 
kadarki en yüksek oy oranına ulaşarak (yüzde 47.8) tek başına iktidar oldu. Attlee hükümeti 
radikal reformlar yaptı: Bank o f  England (İngiltere Bankası), kömür madenleri ve demir-çelik 
sanayii kamulaştınidı; Education Bill (Eğitim Yasası) ile, öğretimin oligarşik yapısı büyük 
ölçüde yıkılarak işçi smifin çocuklanna “fırsat eşitliği” tanındı; sağlık hizmetleri sosyalleştirildi. 
1945-1951 Labour iktidan, dış pohtikada da. Büyük Britanya’nın geleneksel sömürgeci 
teamüllerine uymayan adımlar attı. Ancak burjuvazinin sert tepkisi ve orta smıflann desteğinin 
azalmasına karşı, işçi sınıfının siyasal inisiyatifini geliştirmeye dönük atak bir politika izleyen 
Labour, ABD’nin baskısı ve savaş sonrası, ekonomik sıkmtılann yolaçtığı tıkanıklıklar 
sonucunda; 1948’den itibaren, ABD’nin patronajındaki ulusulararası kapitalist blokun 
pohtikasma uyum sağlamaya başladı. 1951’de iktidara gelen M uhafazakâr Parti, demir-çelik 
kamulaştırmalannı iptal etmekle başlayarak, bu uyumu pekiştiren bir politikayı 
kurumlaştıracaktı.

Independent Labour Party (Bağımsız İşçi Partisi) ve British Communist Party’n in  (Britanya
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Avrupa ^68'i:  
Mağlup Hangi Yolda 
Oalip Sayılabilir?

Son iki yüzyıl içerisinde insanlık, global ölçekte dö- 
nüştUrücülük iddiası taşıyan iki ana dalga iie yüzyüze 
geldi: Burjuva ve sosyalist devrim dalgalan. İkisinin 
en önemli ortak özelliklerinden biri, birey ve onun gün
delik yaşamı iie bunun içine yerleşmiş olduğu ekono
mik, toplumsal, siyasal ve küitürel bütünlük arasında, 
siyaset ve eyiem boyutu belirgin ilişkilerin kurulabiime- 
siydi.

Soru şu: Siyaset ve eylem boyutunun belirginliği, aynı 
zamanda, potansiyel olarak varoiania fiilen gerçekleşen 
arasında sürekli bir boşluk yaratan etmen değil midir? 
Günümüzde bu sorunun yanıtı daiıa çok ikinci dalga, 
yani sosyalist devrimler bağlamında düşünülüp araştırı
lıyor. Giderek daha açık biçimlerde söylenmeye başla
nan, 1917 ve Komintern'\e başlayıp günümüze uzanan 
beiirii bir geleneğin, ikinci dalganın gerçek potansiyelini 
yansıtamadığı, oisa oisa onun bir varyasyonu sayılması 
gerektiğidir. Bu, ayrı bir tartışma konusu. Ancak, aynı 
yaklaşım biçimi bir önceki dalgaya taşınıp, benzer türde 
bir boşluğun burjuva devrimieri bağlamında da söz ko
nusu olduğu söylenemez mi?

“Burjuva devrimler döneminin kapandığı", “burjuva
zinin bir sınıf olarak devrimci barutunu yitirdiği" türün
den, doğru ve siyasal açıdan gerçekçi saptamaların, 
önemli bazı sınıfsal ve toplumsal “ayrıntı"ları gizleye
bildiği zaman zaman görülüyor. Burjuva devrimlerinin 
üzerinden yüzyıllar geçmiş olması, kurulu burjuva dü
zenleri hedef alan her hareketin, her eylemin doğrudan 
doğruya burjuva kategorilerin dışında eie alınmasına, 
bunların tümünün şu ya da bu ölçüde sosyalizme “ya- 
kıştınimasına" yolaçıyor.

Çok da uzak sayılamayacak bir geçmişte, Avrupa'yı 
saran '68 dalgasının yukarıda özellenmeye çatışılan çer
çeve içerisinde değeriendiriimesi anlamlı olabilecektir.

Daha açık bir söyleyişle Avrupa '68'ini, şu ya da bu 
nedenle hep biriikte ete alındığı “sosyalizm" kategorisi
nin biraz daha dışına taşıyıp, burjuva devrimieri bağia- 
mında bir “soluk bakiyesi" biçiminde değeriendirmek 
mümkündür.

Yaniiş anlaşılmaması için bazı ekter yapmak gerekir. 
Söylenmek istenen, '68'i temsil eden yığınların düzen 
dışı söylem ve özlemlerden büsbütün uzakta, salt burju
va kategoriler içinde hareketlendikleri değildir elbette. 
Ne var ki bu hareketliliğin beiirii bir tarihsel süreidilik 
içerisinde daha anlamlı biçimde yerli yerine oturtulabi
leceği asıl alan, burjuva devrimieri atanıdır. Hareketlili
ğin özde bu alana oturması, onun anti-burjuva söylemi
nin bir yanılsama ya da sahtekârlıktan ibaret olduğu, 
sınıfsız ve sömürüsüz bir dünya hedefiyle hiç mi hiç 
ilgilenmediği aniamına getmez. Tersine böyleydi ve böyle 
olması da tarihselliğin en doğal uzantılarından biri sayıl
malıdır.

Tarihsel sonuçları ve bu sonuçların “son tahindeki" 
sınıfsat anlamını vurgulayan yaklaşımların, söz konusu 
tarihsel süreçlerin tam tamına içinde yer alıp günümüze 
dek uzanan önemli gerçeklerin gözardı edilmesine yol 
açabiliyor. Örneğin Avrupa’daki burjuva devrimlerinin, 
dökülen kanlar, yıkılan saraylar ve savrulan taçlarla, 
aynı zamanda orta ve alt sınıfların da malı olduğunu 
kim inkar edebilir? Bu kesimler arasında özel olarak 
işçi sınıfının, sosyalizm aracılığıyla, güncel bir eylem 
modeli ile geleceğe yönelik bir iktidar kurgusuna sahip 
kılındığı söylenebilir. Ancak aynı şey, burjuva devrimle- 
rin omurgasını oluşturan orta sınıflar için söylenemez. 
Bir başka deyişle Avrupa orta sınıfları, geçen iki yüzyıl 
İçinde burjuvazi ve işçi sınıfı ile kıyaslandığında siyasal 
eylem, iktidar ilişkileri ve iktidar olgularına en çok ya
bancılaşmış kesimi oluşturmuşlardır.

Avrupa ’68’lnln en çok sorguladığı kavram ya da olgu
lardan birinin, hemen hemen her bağlamdaki iktidar 
ve iktidar itişkileri olması, bu açıdan bakıldığında rast
lantı sayılamaz. Önce evrensel bir geçeriitik yakıştırılan 
“saf" burjuva değerierin, temsili demokrasinin, sosyal 
demokrasinin, faşizmin “kitle anlayışı"nın ve nihayet 
soğuk savaş koşullandırmalarının tasallutuna uğrayan.

968 Fransız öğrenci harel<eti önderleri Alain Geismar (solda), Jacgues Sauvageot ve Daniel CkJhn-Bendit 
sağda), 13 Mayıs’ta Sorbonne Ûniversitesi’nde düzenlenen forumda birlikte görülüyor.

ama bu arada hep "araç" olan, hep “kullanılan" ve 
gerçek egemenlik ilişkilerinde bir “nesne" olmaktan 
öteye geçemeyen orta sınıf değerieri '68'de, ayrılmak 
için bir soğuk su banyosu yapmıştır. Elbette, İktidar 
ve iktidar kavramları soyutlandıkları oranda, sorguya 
çekilenlerin arasına sosyalizm ve o güne kadar olan 
sosyalizm anlayışları da katılmıştır.

Burada hiç kuşkusuz, bazı ayrıntılardan, ayrıntıların 
da ötesinde Avrupa '68'ine taşıdığı o özet rengi veren 
çok önemli etmenlerden soyutlanmış bir çözümleme 
yapılmaya çalışılıyor. Yoksa, soğuk savaşın giderek so
luklaşması, Üçüncü Dünya'da hızla esmeye başlayan 
devrim rüzgârian, mevcut sosyalizm pratiklerinin getir
diği sorgulayıcı eğilimler; bunların tümü de '68'i bellrie- 
yen ve yabana atılması mümkün olmayan olgulardır. 
Gene de eğer toplumsal süreçlerin irdelenmesinde “öze 
inme" diye bir gereklilik varsa, bunun, çok önemli de 
olsaiar az önce sayıian otgulardan önce (ama daha son
ra onlarla biriikte) baştan bu yana sözü editen burjuva 
devrimlerin “soluk bakiyesi" kavramı çerçevesinde ya
pılması daha doğru olacaktır.

Avrupa '68'inln özde burjuva bir matrise oturması, 
onun sosyalist düşünce ve pratik açısından taşıdığı an
lamı ve sosyalizmle olan bağlantılarını en küçük biçimde 
gölgelememelidir. Her ikisi de içerdikleri tüm t>oyutlarla 
birlikte birer bütün olarak alınıp karşıtaştırıtdıklarında, 
sosyalist devrimler sürecinin, burjuva devrimler süreci
ne göre her boyutta eşit düzeyde ayrışmış mekanik 
bir “ antitez" oiuşturmadığı görülecektir. Hatta kimi bo
yutlar ele alındığında daha doğru olan, “ mekanik bir' 
antitez" otmak şöyle dursun sosyalizmin kimi özgün 
burjuva dinamiklerin doğal ve mantıki uzantısı biçimin
de görülmesidir.

Avrupa '68'i kendi başına, kendi hedef ve perspektif
lerinin arılığı içinde ele alındığında, kısa sürede yenilgi
ye uğramış bir harekettir. Ancak, yaratılan mitos doğrul
tusunda '68'i tik aşamada başarıya ulaşamamış gerçek 
ve “en devrimci" almaşık olarak atlayıp pullamak ne 
ölçüde yanlışsa, yenilgiden ve bu yeniiginin kimi alan
larda biraz soysuzca yaşanmasından kalkarak onu büs
bütün çöplüğe atmak da o kadar yanlış olacaktır. Ger
çekte '68, belirli bir “yof'da galip sayılması halen müm
kün bir mağlubiyettir.

Burada kastedilen, '68'in içerdiği dinamiklerin sosya
list düşünce ve pratik bağlamında değerlendirilmesidir. 
'68, '68 olarak kendi başına “ötçüteblllr" bir başarıya 
ulaşamazdı ve esasen bu doğrultudaki ölçütlere de pe
şinen yabancı kılmıştı kendini. Ne var kİ sosyalist dü
şünce ve pratiğin, özellikle bugünün koşullarında, ken
dini Avrupa '68'inin özgün, soysuzlaşmamış ve siyasal 
eylem-iktidar boyutunu dışlamayan yönleriyle zengin- 
leştiriimesl mümkündür. Bu aynı zamanda '68'ln bir 
tür a posteriori şansıdır.

Özette, günümüzdeki asıl sorun, sosyalizmin entetek- 
tüet alanı da kapsayan yeni bir egemenlik denemesine 
girişmesidir. Böyte bir egemenlik girişimi için sosyaliz
min neiere gereksinimi var? Daha önce yabancı ve uzak 
kaldığı nelere yeniden dönmek zorundadır? Bu sorula
rın yanıtlanmasında Avrupa '68'i bugün de önemti bir 
kaynak niteliği taşımaktadır. Kuşkusuz, kapsayıcı olma
ya çalıştığı kadar geçici olmayı da bilmesiyle. Dünyayı 
değiştirmenin yolu günümüzde de makro ötçekterden 
baştıyor. Evet, orada bitmiyor, ama orada başlıyor. Bir 
de sosyalizm “imkânsızı isteyecek kadar gerçekçi olma" 
lüksüne sahip değildir.

Bunlara özen göstererek başlatılacak bir aranış, Avru
pa '68’inde de pek çok şey bulabilecektir. Ve Avrupa 
'68'ini “ bu yolda" gatip saymak o zaman mümkün ola
caktır.

MET/AZ ÇULHAOĞLU
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Komünist Partisi) maıjinalliği aşamadığı İngiltere’de, kendisini Labour  içinde ifadeye zorlanan 
toplumsal muhalefet potansiyeli, ilk olarak 1950’lerin sonlannda nükleer savaş telılikesine 
karşı başlayan Campaign fo r  Nuclear Disarmement (Nükleer Silahsızlanma Kampanyası - CND) 
ile Labour’un dışında örgütlenmeye başladı. CND, şenlikli protesto yürüyüşleri ve 1960’dan 
sonra doğrudan anti-militarist eyleme yönelen radikalleşmesi ile, öğrenci gençlik nezdinde 
etkih oldu. Bu arada, kendisini “Stalinizmin bittiği yer ile sosyal demokrat reformizmin 
başladığı yer arasında” tanımlayan New Left (Yeni Sol) akımı, Marksizmin kaynaklarına 
yeniden yönelerek, yeni bir radikal düşünsel odak olmaya başladı. 60’lann başında, New Left 
akımı, Labour’ın Bevan önderliğindeki sol kanadıyla iyi ilişki içindeydi. Ancak Ekim 1964’de 
iktidara gelen, Harold W ilson Başbakanlığındaki Labour hükümetinin “2. bir Attlee dönemi” 
bile yaşatmayarak; bütün metropolleri etkileyen 1962-1963 bunahmmı aşmaya dönük, ücrederi 
kısmaya ve “sıkı para”ya dönük bir politika izlemeye başlaması. New Left’i Labour^dan 
kopardı. Labour’s  bağlı Trade Unions Congress (Sendikalar Kongresi - TUC) de W ilson’in 
programını onayladı. 1964-1966 döneminde, radikal işçilerin öncülüğüyle. Labour ve TUCa 
karşı birkaç saatlik veya bir günlük çok sayıda kendiliğinden grev (“wild strikes”-vahşî 
grevler) gerçekleşti. 1960’lann ortalannda aynca büyük İngiliz rock topluluğu Beatles’m  
doğuşuna koşut olarak, ABD’deki kadar güçlü olmasa da giderek yaygınlaşan bir 
nonkonformist (varolan hayat tarzına uyumu reddeden)" gençlik alt-kültürü oluşmaya başlamıştı.

İngiltere’nin Kısa Süren ’68 ’i

1960’lann ortalannda New Left, etkinliği üniversite öğrencileri ve aydınlarla sınırlı olmakla 
birlikte; en kapsamlı sosyalist muhalefet odağıydı ve başta Almanya olmak üzere. Kıta 
Avrupa’sındaki öğrenci hareketlerini de düşünsel olarak etkilemekteydi. New Left etkisindeki 
öğrenci hareketi, 1965 sonlarında ABD’nin Vietnam devrimine karşı açtığı savaşı ve Labour  
hükümetinin Rodezya’daki ırkçı rejime destek vermesine karşı protesto gösterileriyle 
radikalleşmeye başladı. 1966’da İngiltere’deki Üçüncü Dünyalı öğrencilerin harçlannm yükseltilmesi ve 
Labour hükümetinin gemi işçileri grevini şiddet kullanarak bastırması, öğrenci hareketini resmî 
siyasal çerçeveden tamamen kopardı. 1966 boyunca 100 bini aşkın öğrencinin katıldığı 
gösteriler, yürüyüşler, boykodar, toplantılar yapıldı. SocSoc olarak tanımlanan Socialist Societies 
(Sosyalist Demekler) çok sayıda öğrenci demeği kumldu; yıl sonunda bunlann birçoğu.
Radical Students Association’ı (Radikal Öğrenci Birliği - RSA) oluşturdu. 1966’da, Vietnam  
Solidarity Campaign'! (Vietnam Dayanışma Kampanyası - VCS) örgütleyen Troçkistler de öğrenci 
hareketindeki etkinliklerini artırdılar. Mart 1967’de, İngiltere’de ilk üniversite işgali gerçekleşti: 
Çoğunluğunun yabancılann (Üçüncü Dünyalı) oluşturduğu 3 bin öğrenci, iki önderlerinin okuldan 
uzaklaşnnimasmı protesto ederek London School o f  Economics’i (Londra Ekonomi Okulu - LSE) 
9 gün işgal etti.

1968 ilkbahannda öğrenci hareketi, Fransa, İtalya ve Almanya’dan gelen haberlerin coşkusuyla

LIVCHiENliT
C E5T lü l?

Altta, Hamburg Üniversitesi öğrencilerinin her karar 
öncesi yaptıkları forumlardan biri. Mayıs 1968 öğrenci 
hareketinin temel özelliklerinden birisi de karar alma 
sürecinin öğrencilerin tamamının katılımıyla 
gerçekleştirilmesiydi. Bir tür "doğrudan demokrasi" 
deneyi olan bu uygulama, bir yandan öğrencileri bir 
ortaklığın parçası haline getiriyor, diğer yandan da 
içinde yaşadıktan toplumda bulamadıktan demokratik 
ilişkilerin mümkün olabileceğini kanıtlıyordu. Geniş 
öğrenci kitlesinin eğitimin içeriğine yönelttiği eleştiriler 
ve yönetime katılma talebinin her geçen gün 
yoğunlaşması, bu toplantıların kısa sürede 
siyasallaşması sonucunu doğurdu. Üniversite özerkliği, 
bilim ve eleştirellik, harçların azaltılması vb. gibi 
tartışma konulan kısa sürede yerini düzenin 
kokuşmuşluğu, yeni bir dünya ve yaşam tarzı 
temalarına bıraktı. Ancak taleplerin siyasallaşması 
kadar, hatta belki de ondan daha fazla, taban 
damokrasisi uygulaması düzen güçlerini paniğe 
sevketmeye yetmişti. General De Gaulle’ün "doğrudan 
katılım" uygulamalarını "kargaşalık”  olarak 
tanımlamasına öğrenciler, üstte görülen ve üzerinde 
"kargaşalık, o ’dur" yazılı De Gaulle karikatürüyla 
karşılık vermişlerdi.
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I

Internationale Situationniste’/n 1958’de yayınlanan 1. 
•ayısı bir sözlük içeriyordu. Burada “ çalıp değiştirme" 

anlamına gelen dĞtournement kelimesi şöyle 
tanımlanıyordu: "Daha önce kullanılan estetik öğelerin 

çalınıp değiştirilmesi... Geçmişteki ve bugünkü sanat 
üretiminin, daha üstün bir ortam yaratmak üzere iç 

çe geçirilmesi. Bu anlamda, sitüasyonist resim ya da 
müzikten değil, yalnızca bunların sitüasyonist 

kullanımından söz edilebilir. Daha basit anlamıyla, 
eski kültürün çalınıp değiştirilmesi, bu alanların 

yıpranıp önemini kaybetmesini kanıtlayan bir 
propaganda biçimidir." Sitüasyonizm 1968 üzerinde 

özellikle 22 Mart Hareketi aracılığıyla etkili oldu. 
Ancak "olaylardan oluşan bir oyun ve birleştirici bir 

iklimin ortaklaşa örgütlenmesiyle , bilinç ve somut 
olarak kurulmuş bir hayat ânı" olarak tasarlanan 
durumların yaratılması ve bunun için örgütlenme 

çabası olarak tanımlanan sitüasyonizmVn, 1968 için, 
bu kısmî etkiyi aşan bir önemi vardı: Kendileri 

Dadacılardan ve gerçeküstücülerden etkilenmiş olan 
sitüasyonistler, daha önce Brecht'in epik tiyatrosunda 

somutluk kazanmış, biçimci Prag Okulu tarafından 
3orize edilmiş olan "yabancılaştırma etkisi"nin kitlesel 

mücadele içersinde taşıyabileceği siyasal önemi 
sezmişlerdi. No tiyatrosunun ifadesiz maskelerine 

kanla ifade kazandıran protestocular (üstte), 
ıternationale SituationnisteVn hiçbir sayısını okumamış 

da olsalar, sitüasyonist/erin sistematize etmeye 
çalıştıktan sezgiyi paylaşıyorlardı.

atağa geçti. 17 Mart’ta öğrencilerin ağırlıkta olduğu 20 bin kişilik İngiltere’de parlamento dışı 
muhalefetin geleneksizliğine göre, kalabalık sayılabilecek bir topluluk VSCnin Vietnam karşıtı 
gösterisinde biraraya geldi. Amerikan elçiliğine doğru yürüyüşe geçen toplulukla polis arasında, 
saatler süren bir çatışma gerçekleşti. 17 Mart’ta, CND ile geUşmeye başlayan parlamento-dışı 
muhalefet, ilk kez şiddete başvuruyordu. Mayıs’ta, laboratuvarlanndan kimyasal-biyolojik silahlar 
üzerine araştırma yapılan Essex Üniversitesi, işgal edildi. Ardından, sanat okullarında yapılan 
uzmanlaşmaya-meslekleşmeye dönük reformlann yaratıcılığı öldürdüğünü savunan Londra 
Hornsey Sanat Koleji öğrencileri, okulu altı hafta süreyle işgal etti. Otuz kadar sanat koleji 
Homsey’i izledi.

ABD ve Avrupa’dan farklı olarak, İngiltere’de öğrenci mücadelesinin akademik-demokratik 
boyutu, sanat kolejleri hareketiyle sınırlı kaldı. Haziran 1968’de, büyük ölçüde 
Almanya’daki SDS örnek alınarak, Revolutionary Socialist Students Federation  (Devrimci Sosyalist 
Öğrenci Federasyonu - RSSF) kuruldu. Labour  doğrultusundaki National Union o f  Students 
(Ulusal öğrenci Birliği - NUS) da radikalleşmeye başlamıştı. Ekim 1968’de Londra’da Vietnam 
devrimini desteklemek için 100 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen gösteri, RSSFi oluşturan 
radikal öğrencilere umut verdi. Ancak Almanya, Fransa ve ABD’de devlet terörünün ters tepen 
etkilerini kavrayan İngiliz hükümeti ve polisi, 1968 sonbaharında hesaplı bir taktik izleyerek 
hareketi tecrit etmeyi başardı. Gösterilere genellikle müdahele edilmezken, baskılar salt VSC ve 
radikalizmin en güçlü olduğu LSFye yöneltildi. Öğrenci hareketinin son çıkışı. Ocak 1969 
sonunda, LSE öğrencilerinden radikal bir grubun, üniversitenin işgalini önlemek için yaptınlan 
çelik kapılan sökmesi oldu. Bu eylem de uzun vadeli sonuçlar üretemedi. Öğrenci hareketi, 
radikal ve parlamento-dışı muhalefet geleneğinin bulunmadığı ülke koşullannda, üniversite 
alanıyla sınırlı kaldı ve bu alan içinde de hegemonyasını çabuk yitirdi.

Bu arada, 30 Eylül 1968’de, TUC Kongresi’nin, ilk kez Labour hükümetinin ekonomik politikasını mahkûm 
eden bir karar alması; işçi sınıfı içinde hoşnutsuzluğun gelişmekte olduğunun göstergesiydi. Nitekim 
bu süreç, 1970/1971’de, İngiltere’nin 1926 genel grevinden beri en büyük grev dalgasıyla 
çalkalanmasına varacaktı. Ancak New Left akımı ve öğrenci hareketi, bu hoşnutsuzluğu 
siyasallaştıracak organik ilişkileri kısa tarihleri içinde kuramamış olmanın zaafını taşıyorlardı. 
Tıkanan radikalizm, RSSFin bütün enerjisini Kuzey İrlanda’da yükselen People’s Democracy 
(Halkın Demokrasisi) hareketiyle dayanışmaya hasretmesini getirecekti.

İrlanda: Halkın Demokrasisi Hareketi

Kuzey İrlanda’da Irish Republican Army (İrlanda Cumhuriyet Ordusu - IRA), 1956 ve 1962’de 
yediği askerî darbelerin yıkımından kurtulmaya çalışırken; siyasal kanadı Sinn Fein, öğrenci 
hareketi içindeki sosyalist gruplann öncülük ettiği yurttaşlık haklan hareketini 
desteklemekteydi. Öğrenci hareketinin öncülüğüyle, 1967’de, ABD’deki siyahlann deneyimini 
örnek alarak İrlandalı Katolik azınlığın yurttaşlık haklanndan eşit ve etkin bir şekilde 
yararlanabilmesini sağlamaya yönelik, şiddetsiz bir mücadeleyi yürütmek üzere Northern Ireland 
Civil Rights Association (Kuzey İrlanda Yurttaşlık Haklan Birliği - NICRA) kuruldu. 5 Ekim 
1968’de Derry’de ikibin kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği banşçı gösteriye saldıran İngiliz 
polisinin 70 kişiyi yaralaması, NICRA’yı radikalleştirdi. 8  Ekim’de, Katolik ve Protestan 
öğrenciler arasında eşitliği güvenceleyen bir statü sayesinde hareketin Protestanlan da 
kavrayarak yaygınlaştığı Queen’s Ûniversitesi’nden üçbin öğrenci, Derry olaylannı protesto için 
başkent Belfast’ta yürüdü.

Üniversitede birkaç gün süren toplantılar yapan öğrencilerin hareketi, 
bir süre sonra, People’s Democracy  (Halkın Demokrasisi - PD) adını alacaktı. PD, smırh, 
demokratik bir talepler listesini savunmaktaydı: Sloganian “bir aile, bir ev, herkese iş”ti. Ekim 
sonunda, 70 kadar PD üyesi Kuzey İrlanda parlamentosunu basarak, milletvekilleriyle yurttaşlık 
haklan üzerine tartıştı. Ardından, PD, yılbaşında Belfast’tan Derry’e banşçı bir protesto 
yürüyüşü karan aldı.

Baskılar karşısında PD bir süre sonra bu karardan vazgeçti; ancak Queen’s 
Üniversitesi’nden 70 kadar öğrenci, bu eylemi gerçekleştirmek üzere 1969 yılbaşında 
yola çıktı. 75 millik yürüyüşün 4. gününde, pohs destekli faşizan Protestan çeteler, 
yürüyüşçülere saldırarak birçoğunu ağır yaraladı. Aynı gece, polis Derry’nin Katolik gettosuna 
saldırdı, halk barikatlar kurarak saldınya direndi. PD, bu olaydan sonra demokratik azınlık 
baskı grubu niteliğinden uzaklaşarak, sosyalist bir kimliğe yönelmeye başladı. Ağustos 1969’da 
21 yaşındaki Bernadette Devin’in Kuzey İrlanda’dan İngiltere parlamentosuna seçilmesi, PD’nin 
en büyük başansı oldu. PD, bağımsız bir örgüt olarak kideselleşemedi ve varlığını uzun süre 
devam ettiremedi. Ancak 1968/69’da birkaç ay içinde gerçekleştirdiği banşçı eylemler, ülkede 
siyasal gerilimi tırmandırdı ve 1970 yazında Protestanlar ve İngiliz asker-polis birhkleri ile 
İrlandalI Katolik azınlık arasında altı kişinin ölümüyle sonuçlanan çaüşmalar yaşandı. PD 
aynca kısa deneyimiyle, İrlanda Cumhuriyetçilerinin yerleşik politikalannın etkisizliğini sergiledi 
ve IRA’nın da siyasal stratejilerini yeniden gözden geçirmesini getiren bir tartışma sürecine 
katkıda bulundu.
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K ara  6 ü f
STOKELY CARMICHAEL

Malcolm X’in radikalizminden etkilenen siyah 
insan hakları hareketinin radikal unsurları; 1965- 

1966’da, hareketin şiddet-dışılık geleneğini ve 
burjuva-demokratik söylemini reddederek, Black 

Power (Kara Güç) şiarını benimsediler. 1. metin, 
Kara Güç hareketinin ilk önderi Stokely 

Carmichael’in 1966’daki bir konuşmasından; 2.
mertn ise Carmichael’in, Ağustos 1967’de 

Havana’da yapılan Latin Amerika’yla Dayanışma 
toplantısındaki söylevinden.

Siyah insan haklan hareketinin şimdiye kadar iztediği 
mevcut topluma entegrasyon tasarımı, siyah cemaatin 
değerli bir yapıya sahip olmadığı ve değerli bir şeyler 
üretemeyeceğl anlayışına dayanmaktaydı. Bu nedenle, 
“kabut edilebilir” nitelikteki siyahların beyaz orta sınıfa 
entegrasyonu amaçlandı. (...) Bu mücadelenin etrafında 
döndüğü talepler, kamusal hizmetlerden yararlanma, 
konut hakkı, mesleki imkânların genişlemesi ve yönet
sel görevlerde yeralma kapılannın açılması gibi, orta 
sınıfa atlamak İsteyen siyahlarca dile getirilen basit orta 
sınıf talepleriydi. (...) Öyle İnanıyorum kİ, bu ülkede 
devrim, mülksüzleştirilmişler tarafından yapılacaktır. Si
yahlar, MeksikalIlar, Kızılderililer, Portorikolular. (...) Dev
rimin önderliği, mülksüzlerin elinde kalmalıdır. Bizim 
görevimiz, öncelikle siyah cemaatleri örgütlemektir. Bl- 
rllertyle ittifaka girip girmeyeceğimize sonra karar veri
riz. (...)

2 .

Sizi yoldaşlarımız olarak selamlıyoruz; Çünkü sizinle 
ortak bir mücadele İçinde olduğumuz, günden güne 
daha açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Ortak bir düşmanı
mız yar. Düşmanımız beyaz Batı emperyalist toplumu- 
dur. Mücadelemiz, kendisini beyaz olmayan ve Batılı 
olmayan halkların ekonomik ve kültürel sömürüsüyle 
ayakta tutan ve geliştiren bu sistemin yıkılmasına dö
nüktür. Sizinte konuşuyoruz yoldaşlar; çünkü çok iyi 
biliyoruz ki, kaderlerimiz birbirine bağlı olmak zorunda
dır. (...) Siyahlar kendi hayatlarına hâkim olmak İstiyor
larsa yapılması gereken, bu ülkenin ekonomik temelleri
nin yıkıma uğratılmasıdır. Bu da demektir kİ, ABO’nIn 
sömürgeleri -kİ bunlara siyahların yaşadığı gettolar da 
dahildir- kurtantmalıdır. (...) •

Am erikan  SDS'/ıt Port Huron  
M anifestosu

Students for a Derr)ocratic Society (Demokratik 
Toplumdan Yana Öğrenciler - SDS), 1962’de Port 
Huron’da yapılan kongresinde benimsenen "Yeni 

Sol Manifestosu" ile, sosyalist bir yönelime 
girmiştir. Aşağıda, bu Manifestodan parçalar.

n  ( l e v o t c
I  I NECHfllKE 

I  ŷ LALUTTE
j f m c o H m o K

üstte: Amerika'da Vietnam Savaşı'nı protesto amacıyla 
düzenlenmiş bir gösteriyi polis dağıtırken. Ortada: 

Fransız öğrencilerin bir afişi: "Oy hiçbir şeyi 
değiştirmez, mücadele sürüyor." Altta: Amerikalı 

öğrenci önderlerinden Hayden.

(...) Toplumsal sistem olarak, bireysel katılıma imkân 
veren bir demokrasinin kurulmasını ve bu sistemin iki 
hedefi gözetmesini amaçlıyoruz: Birey, hayatının biçi
mini ve yönünü belirleyen bütün kararlara katılacaktır; 
toplum, İnsanların bağımsızlığını teşvik edecek ve genel 
katılımı geliştirecek şekilde örgütlenecektir. (...) Kongre
ye yönelik yerleşik politika İçinde dile getirilen liberal 
ve muhafazakâr eleştirilerin eksik tarafı, siyasal katılıma 
İlkesel bir önem vermemeleridir. Hemen bütün faaliyet
ler, demokrasiden, elitler arasındaki rekabet ve kayıtlı 
seçmenlerin periyodik onayından başka bir şey anlama
yan muhafazakâr siyasal teori çerçevesi İçinde gerçek
leşmektedir. Oysa “ katılımcı demokrasi" fikri, halkın, 
hayat ve çalışma koşullarını İlgilendiren bütün kararlara 
kapsamlı ve bütünsel katılımını öngörür. (...) Bu bakım
dan, ekonomik alanın önemi İse şudur: (...) Ekonomik 
pratik, onun oluşumuna bireyin bütünsel bir şekilde 
katılımını gerektirecek ölçüde belirleyicidir. Ekonomik 
sürecin toplumsal bakımdan taşıdığı önem, ana kaynak
ların ve üretim araçlarının, demokratik katılıma ve dene
time açık olmalarını gerektirir. (...)

Üniversiteye İlişkin olarak da, doğru olduğuna İnandı
ğımız bazı genellemeleri formüle etmek İstiyoruz: 1) 
Üniversitelerin ilkesel hedefi, bağımsız düşünceyi teş
vik etmek değil, büyük işletmelerin ve hükümetin ihti
yaç duyacağı teknik beceriye ve uyum yeteneğine sahip 
olan akademisyenler yetiştirmektir. 2) Bu ülkedeki sta
tüko, üniversitelerden mezun olanlan istihdam edenlere
o kadar bağımlıdır ve onlarla o kadar içiçe geçmiştir 
kİ, bu kurumlann ihtiyaçları, üniversite İçindeki kararla- 
nn temel ölçütlerini oluşturmaktadır. 3) Öğrencilerin, 
ne eğitim politikasında, ne de üniversitedeki zamanları
nı nasıl geçirmeleri gerektiğini düzenleyen kararlann 
belirlenmesinde hiçbir söz haklan yoktur. (...)

Korporatist devlet, klasik serbest pazara rasyonel bir 
alternatif olarak ortaya çıkmış olan bir sanayi sistemini 
meydana getirir. Basitçe ifade edildiğinde bu sistem, 
hükümetle büyük İşletmelerin uyumlu bir şekilde Içlçe 
geçtiği ve hükümetin kanujsal ekonomik yatınmlarla 
ekonomik sürecin döngüsüne istikrar kazandığı bir sis
temdir. İşletme yönetimleri kâr ve yatırım hedeflerini 
planlarlar, hükümet de onlara bu hedefleri gerçekleştir
meleri İçin yardımcı olur. Sendikalar da, daha tâbi bir 
konumda olmakla beraber, biçimsel olarak işveren sis
temiyle bütünleşmişlerdir. Bu sistem, özel mülkiyet ve 
özel denetim temeline dayalı bir üretim sürecini ayakta 
tutar. (...) Ekonomik gücün yoğunlaşması, ekonomik 
elitlerin siyasal etkinliğini artırmıştır. Bu elitler, dar eko
nomik çıkarlara hizmet eden ve kökünden antl-toplumsal 
olan bir politika yürütürler. Tamamen silahlanma kartel
lerinin baskısıyla, son derece tehlikeli ve müsrif savun
ma programları yürürlüğe konur. (...) Kamusal teftiş 
komisyonları yönlendirilir, kamusal bütçeler birilerine 
“hediye edilir", tüketiciden yana yasaların çıkması blo
ke edilir ve ekonomik gücün etkin kullanım Imkânlan 
felç olur. Ve demokrasi kurumlarının özel iktidarlar tara
fından yozlaştıniması gibi, ulusun ekonomik hayatiyeti 
de giderek darbe yer. (...) •

Konuşm alar*
M A C o m  X

Siyah Müslüman önder Malcolm X’in çeşitli 
konuşmalarından.
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1.

Bizim şiddet l<arşıtlığı ögUtleyeceic dostlara değil, za
fere ulaşmamızda yardımcı olacak dostlara ihtiyacımız 
var. Bir beyaz adam dostumuz olmak istediğini söylü
yorsa, ona John Brown hakkında ne düşündüğünü so
run. John Brown’in ne yaptığını biliyor musunuz? Sava
şa gitmiştir John Brown, kölelerin özgürlüklerini kazan
ması için yardımcı olmak üzere, beyazlarla yapılan sava
şa katılmıştır. John Brown şiddet karşıtı değildi. Beyaz
lar kendisine “çatlak" derdi. Tarihi açıp okuyun, John 
Brown hakkında hepsinin neler söylediğini görün. Onu 
çatlak, dengesiz ve fanatik biri olarak göstermeye çalışı
yorlar. Bu konuyu işleyen bir de film yaptılar. Televiz
yonda gösterildi. Beyaz heriflerin onun hakkında söyle
diklerine kulak a^cak olursan, yanında bulunmaktan 
bile korkacağın biri gibi görünür sana. Onu böyle bir 
görüntüyle sunmalarının sebebi, köleleri serbest bırak
mak uğruna kan dökmeyi göze alabilmesidir. Sizin öz
gürlüğünüz için kan dökmeye hazır ve istekli bir beyaz 
adam, öteki beyazların gözünde “çatlak”tır, “çılgın”- 
dır. Şiddetsiz bir yolla bu işi yapmaya kalkışan kişi 
ise sempati bile toplayabilir. Liberal olsaydı, şiddet kar
şıtı bir liberal olsaydı, kendisini herkes sevecekti. Ama 
sizin ve benim özgürlüğümüz yerine kendi özgürlükleri 
için bizim aynı katkıyı yapmamız sözkonusu olunca du
rumu tam tersine değerlendirecekler, olumlu bulacak
lar. Tarihte siyahlar için yardımda bulunmuş beyaz arı
yorsanız gidin John Brown'in hayatını okuyun. Beyaz 
liberal diye işte ben buna derim. Ötekilerin durumuysa 
tartışılabilir. Eğer bu ülkede beyaz dostlara ihtiyacımız 
varsa, bunlar uzlaşmacı takımdakiier olamaz. Nazik ve 
sorumlu olmamızı isteyenlere ihtiyacımız yok bizim, bil
mem anlatabiliyor muyum? Bize bu tür öğütler verenle
re İhtiyacımız yok. Eğer beyaz dostlar istiyorsak ya John 
Brown gibi olacaktır, ya da hiç olmayacak. Böyle dostlar 
edinmemiz için de yönümüzde değişiklikler yapmamız 
şarttır. (...)

2 .

Şu anda burada dinleyici olarak bulunan insanları 
ele alalım. Hepsi yoksul insanlar. Fert olarak hepimiz 
yoksul insanlarız. Herbirimizin haftalık geliri hemen hiç
bir şey tutmuyor. Ama hepiniz haftalıklarınızı getirip 
burada bir araya toplarsanız, koca bir sepet dolusu 
para eder. Önemlice bir servet olur. Maaşlarınızı bu 
şekilde bir yıl süreyle bir araya getirin, büyük bir servet 
toplanır. Duruma böyle baktığımızda Sam Amca’nın na
sıl zengin oi4uğunu kolayca anlayabilirsiniz. Üstelik bu
radaki bir avuç insan değil, milyonlarca siyah insan 
sözkonusu. Beyaz adamı zengin etmek. Sam Amca'yı 
zengin etmek için, hiçbir karşılık alamadan sabahın kö
ründen akşamın karanlığına kadar çalışan sizin ve be
nim ana-babamızdı.

Bizim katkımız bu olmuştur. Katkımız kanımız olmuş
tur. Beyaz adam için sadece işgücümüzü vermekle kal
madık, kanımızı da verdik. Ne zaman bir savaş için 
asker toplasa, ilk üniformayı giyen biz oluyorduk. Beyaz 
adam savaş yaptı, bizler öldük. Bugün Amerika’yı Ame
rika, yapan fedakârlıkların en büyüğünü bizler yaptık. 
En büyük katkı bizden, en az karşılık bize. (...)

3.

Senin savaşını senin adına yapan birileri her zaman 
oldu. Belki sen farkında değilsin. İngiltere güçlüydü, 
çünkü onun uğruna savaşan başkaları vardı. Afrikalı'yı 
Asyalı’ya karşı, Asyalı’yı Afrikalı'ya karşı kullandı. Fran
sa Senegalii’yi kullandı. Bütün bu beyaz güçler kendileri 
adına savaşmak üzere bazı uşaklar buldu. Amerikalı 
beyaz adamın kendi adına savaşacak 22 milyon Afrikalı- 
Amerikaiı'sı var. Onun adına savaşan da bizdik, pamuk 
toplayan da. Şu bulunduğumuz evi biz inşa ettik. Gölge
sine oturup şöyle bir düşünün ne kadar süre çalıştığımı
zı, ne zorluklarla çalıştığımızı. Bu ülkeyi bugünkü hale

..................................... ......—

üstte: Mayıs 1968’de Fransız öğrencilerin bir gösterisi. 
Ortada: Rouge (Kızıl) gazetesinin kapağındald işçinin 

elindeki pankartta şunlar yazılı: “ Kapitalist sistem 
bunalımda. Emekçiler bu bunalımın pahasını 

ödemeyecek.”  Altta: Mayıs boyunca Fransa’yı 
kaplayan grev dalgası sırasında bir işçi mitingi.

getiren bizim emeğimiz, terimiz ve kanimizdir. Ve bun
dan faydalanamayan tek kesim de biziz. Bundan fayda
lanmanın günü gelmiştir. Bugün ödeme günüdür. Geç
mişten kalan alacaklarımızla birlikte, borcunu öde, ey 
t>eyaz adam! (...)

4.

Siyah adam özgürlüğünü istemektedir, hemen şimdi 
istemektedir. Düşünün, güç yapısı uluslararasıdır ama 
vatanı Londra’dır, Paris’tir, Washington’dur.. Devrimin 
bugün Afrikalıların davranışlarında görünen dış yüzü 
beyazları yeterinden fazla korkutmaktadır. Evin dışında
ki, yapının dışındaki devrim bile mide bulandırmakta. 
Fakat şimdi bu güçler dışardaki mücadelenin sistem 
içindeki siyahları da etkilediğini görmeye başlamışlar
dır. Söylemek istediğimi umarım anlıyorsunuzdur. Yeni 
uyanan insanlar Batı çıkarları temsil eden emperyalizm, 
sömürgecilik, ırkçılık ve her türlü olumsuz izm’ler ya 
da akbabagiller familyasından gelen izm’ler için dünya
nın her yerinde sorun teşkil etmeye başlamıştır. Dışar- 
daki siyah güçler bu kadar korkttuğuna göre, içerdeki 
siyah güçlerin ne kadar korkutacağını bîr düşünün. İçer
deki siyah güçler eğer durumu çok iyi analiz edebilirler 
ve ona göre davranabilirlerse, çok daha büyük bir tehdit 
haline gelebilir beyazlar için. •

Üniversite Üzerine
W O L F G A N G  LEFEVRE

Alman öğrenci harel<etlnin sosyalist 
ideologlarından Lefevre’in 1967’deki SDS 

kongresinde sunduğu rapordan.

(...) [Kapitalizmde] bilim öylesine bir toplumsal üretim 
aracı haline konulmuştur ki, sanki kapitalizmin herhangi 
bir üretim faktörünü alıp sattığı gibi kullanılan, kapitalis
tin kâr hesaplarına göre düzenlenen ve bu amaçlara 
doğru yönelen unsur haline gelmişti. Bilim adamları 
kapital tarafından satın alınmış vasıflı işçi durumunday
dılar. (...)

Bugün çağdaş kapitalist devlet eğitim sektörünü reor
ganize etmek istediğine göre, bizim sermayenin güçlen
mesi ile bilimsel kaliteleşme arasına hangi belirli çelişki
lerin girdiğini ve bunu devletin hangi biçimde çözmeye 
çalıştığını araştırmamız gerekir.

Özellikle üniversiteler yanında açılmış yüksek teknik 
okullarındaki teknik öğretim sistemi, üniversitenin kla
sik serbest meslek eğitimi -doktor, avukat- yanında yö
netici yetiştirmesini de sağlayan bütünleyici bir eğitim 
uygular.

Üretimin teknolojik düzeyi kapitalizmde gelişmiş olan 
teknolojik yönetim gerek özel sektörde, gerekse devlet 
dektöründe orta kademedeki personelin niteliklerinin 
de yükseltilmesini gerektirmektedir.

Bu ise orta ve yüksek öğrenimin yeniden düzenlen
mesini gerektirmişti. O arada üniversiteler bu değişiklik 
sırasında önemli bir görevi yüklenmişlerdi. Bu görev 
yeni eğitim sistemi için gerekli öğretmen sınıfını yetiştir
meyi zorunlu kılmıştı. Klasik anlamda serbest meslek 
sahipleri de kendi alanlarında serbestliğin ve kolayca 
yükselmenin yavaş yavaş ortadan kalktığını görmeye 
başlamışlardı. Firmaların, maaşlı avukat lutmalan ser
best avukat sayısını azaltıyor, sosyal sigortalar sistemi 
ise hekimleri aynı statükoya sokuyordu. (...)

Üniversite öğretiminin bu niteliği yönetici yetiştirme 
konusundaki fonksiyonunu meydana getirir. Bu ise ikti
darda bulunan sınıfın üniversiteyi kendi çıkarlarına göre 
kullanılmasını doğurur. Ayrıca bu durumda yönetici sı
nıfın yetiştirilmesi, yönetime hazırlanması için belirli 
bir kültür vermekten öteye gidilmediği görülür. Üretimin
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teknolojik düzeyi ve hattâ yönetimi -ki bunun sürekli 
ve seri gelişmesi devletin toplum servetini sömürmesini 
belirli bir şekilde garanti altına almıştı- belirli bir bilgiyi 
öğrenme biçimindeki eğitimi fonksiyonsuzlaştırıyor- 
du. (...)

Büyük bunalımdan sonra bilimsel ü itim gücünün, 
toplumsal servetlerin yok edilmesi için sürekli bir doğal 
gelişme halinde olduğunu görürüz. Bu biçimlenme bi
limsel şekilde vasıflı İşgücü haline gelmiş kitlenin eğitim 
ile yalnızca kendi fonksiyon yeteneğini öğreneceğini, 
başka konularla ilgisiz kalıp sadece gelişmiş teknik me- 
todian bu amaca uygun kullanacağını biliyordu.

(...) Kapitalizmin bugünkü safhasında bireyin üretici 
servetinin sömürülmesi ve parçalanması, artık alışıla
gelmiş işgücü yerine vasıflı İşgücü gibi kudretli bir varlı
ğın üretim ilişkilerine -bu İlişkileri ortadan kaldırmak 
amacıyla- elatmasına sebep olmuştur.

Bugünkü durumda bu çelişkilerin tarihi gelişiminde 
çelişkiyi ortadan kaldırmak için sermayenin toplumsal 
mekanizmasının emre amâde olduğu görülür. Teknolo
jik gelişmeleri sırasında bu sorun tarafından zorlanan 
sanayi sektörleri, kurtuluş çaresini, bilimsel yöneticile
rin gruplanmasında örgütleyici tarzda davranmada bul
muşlardır. Çalışmalarından kârlı yenilikler iseklenen bi
lim adamlarına serbest çalışmaları için uygun iş şartları 
hazırlanmıştır.

Ancak bu serbest çalışma şartları altında, karmaşık 
bir hiyerarşik ast üst ilişkisi kurulmuştur. (...)

Ne çeşit bir üniversite reformu yapılacağı, veya yapıl- 
masrkonusundaki ilk bakışta şaşırtıcı fakat gerçek olan 
düşünceler şöyle özetlenebilir: Devlet bütçe zorlukları 
nedeniyle üniversitede reform konusuna elatmak iste
memekte, ekonomik talebe uygun, optimal seviyede 
yüksek öğrenim görmüşlerin sayısını artırmak İçin hiç
bir çaba göstermemektedir. Oysaki böyle çaba, efektif 
kayıpları önleyici, yatırımları tam anlamıyla değerlendi
rici bir hareket olürdu. (...)

Üniversite yöneticileriyle devlet ilgililerinin yaptıkları 
görüşmeler sonucu düzenlenen rapor şunu göstermek
tedir'; Eğitim sistemi, öğretim üyelerinin hiyerarşik do
kunulmazlıkları esasına dayanmakta, öğretim bu doku
nulmazlıklarını her şeyin üstünde tutmakta ve bu konu 
dışındaki eğitim sorunlarını ikinci plâna atmaktadırlar.

Eğitim reformu raporunun önerilerine göre dört yıllık 
bir eğitim sistemi genellikle bütün fakülteler için kabul
lenilmiş ve bu dört yıllık süre içinde ayıklanmanın ger
çekleştirilmesi istenerek, öğrencilerin sıkıcı ve yorucu 
bir çalışmaya itilmesi hemen hemen öğütlenmiştir. Bu 
tip öğretim, seçkin sınıf diyebileceğimiz, mutlu azınlığın 
olanaklarına sahip öğrenciler için olsa gerek. Bilimsel 
bir öğretim sonra üniversitede akademik kariyer yapma 
amacı ile kalanlar ancak bu yorucu sisteme uyabilirler. 
Ayrıca bu tip öğretim, öğrencilerin ilgisinin ve çıkarının 
yöneldiği bilim dallarını seçmesinde etken olan faktörle
ri ortadan kaldırır, öğrencilerin eğilimleri bu tip eğitim 
sisteminde önemsenmeyecektir. Zira bu plana göre üni
versite öğrencilerinin eğitim sırasındaki başarıları birta
kım sertifika ve diplomalarla üniversite yönetimi tarafın
dan tasdik edilir. Böyle bir tasdik öğrenci için hiçbir 
şey ifade etmez, öğrencinin amaçlarını, hedeflerini tam 
anlamıyla İfade edemez. Üstelik bu sistem üniversite 
öğretim üyelerinin kişiliklerine bağlıdır ve sistemin ge
çerliği, mantıkî bir kontrole tabi tutulmayan öğretim 
üyelerinin çalışmalarına bağlı olduğundan, belirli öğre
nim dallarında bu öğrenim dallarının konuları içine giren 
bilgilerin üzerinde durulamaz. Bu davranış, öğrenimin 
rasyonel biçimi ile elde edilmiş bilgilerin İlişkisini eleş
tirmeden sadece diplomayı elde etmek İçin gerekli çalış- 
malan yapmaktan başka bir şey olmuyor.

Eğitim örgütleri, öğrenilenlerin ancak gerçek uygula
ma sonucu tamamlanabileceğini, bu l>akımdan meslek 
edinmenin üniversite öğrenimini tamamladığını ve böy-
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En üstte: Jean-Paul Sartre ve Simone de Beauvoir 
Mayıs 1968'de Halkın Davası gazetesini satarken. 

Üstte: Bir işçi afişi: "Patronlar, Peugot, polis: 2 ö/û” . 
Altta: Bob Dylan. En altta: Fransız öğrencilerin 

molotof kokteyli yapmayı gösteren bildirisi.

lece eğitimin amacının meslek sahibi olmayı mümkün 
kılacak diplomayı vermekle yükümlü olduğunu söylü
yorlardı. Bunu böyle kabul edecek olan öğrenciler eği
timlerini ona göre düzenleyeceklerdir. (...) •

N e İstiyoruz?
RUDİ DUTSCHKE

Alman öğrenci hareketinin önderi Rudi 
Dutschke’nin 1968'de yazdığı bir yazıdan.

(...) İşçi hareketinin eski devrimci kadrosunun faşizm 
ve Stalinizm tarafından “ tasfiye edilmesi” ücretli yığın
ların soğuk savaş döneminin ideolojisi olan anti- 
komünizme bu denli çabuk ve kolay kaydırılması sonu
cunu doğurmuştu. Bir kez daha yığınlara -savaş 
yüzünden- uyuşuk bir anti-kapitalist (ve anti-Stailnist) 
eğilim hâkim olmuştu. Sosyal devrimci liderler yeniden 
başarısızlığa uğradılar, belki de başarıya ulaşacak çapta 
kişiler yetişmemişti o sırada. Böylece ne “dıştan 
yönetilen” Stalinci bürokratlar, ne de kapitalizmin “ iç
ten yönetilen" tipik kişileri ve burjuva sınıfının yönetici
leri için tavizler, çekip çevirme (manipulation) ve doğru
dan baskı tedbirleriyle yığınların dizginlerini elde tut
mak güç olmamıştı. Politika sahnesinden çekilen dev
rimci Alman sosyalizmi ancak yirmi yıl sonra tek tek 
öğrenci birlikleri, sınai ve idari mekanizmadaki bazı üc
retli tabakaların kurdukları siyasal görüşe sahip dernek
ler yoluyla yeniden tarihsel bir “vakıa" olmuştu. Mark
sist teori bireyselleşmiş, bu yüzden de düzen değiştirici 
özünü yitirmişti. Örgütlenmeyi bütün ülkelerden gelen 
devrimcilerin her yönden kendilerini yaratıcı bir biçimde 
eğittikleri ve devrimci uygulamayla sürekli ilişki halinde 
bulundukları bir akademi biçiminde ele almak bir fante
ziden öteye varamamıştı. (...)

Nisan sonunda SDS'den bir grup, Leningrad ve Mos
kova'ya giderek oradaki öğrenci örgütleri ile Orta Avru
pa ve üçüncü dünya ülkelerindeki sosyalist politikanın 
sorunları konusunda tartışmalara girişmek istediler. Bu 
görüşmeler sırasında Stalincilik problemi ve üçüncü dün
ya ülkelerinin sosyal ve ekonomik bağımsızlığı işlemin
de Sovyet Rusya'nın rolü konusunda oldukça büyük 
çatışmalar oldu. Her iki sistemin barışçı çalışmaları teo
risi konusunu gayretle savundular. Bu teorinin temelini 
nükleer silahların her iki grupta da bulunması teşkil 
ediyordu. Bu arada milli kurtuluş hareketlerinin de des
teklenmesinde nükleer denge unsurlarının dikkate alın
ması gerektiği ileri sürülmüştü. Bu yönden Sovyet Rus
ya'nın milli kurtuluş hareketlerini desteklemekteki rolü 
de tartışılmıştı. Bu arada ortaya çıkan husus Rusya'nın 
Güney Amerika'daki halk hareketlerine hiçbir zaman 
yardımcı olmadığıydı. Rusya’nın Güney Amerika'daki 
komprador burjuvaları İle llişkilerini o ülkelerdeki halkın 
kurtuluş mücadelesini önemsemeden geliştirdiği bir ger
çekti. Yöneticilerle Vietnam'a yardım konusunda yapı
lan görüşmeler ürkütücü ve üzücü olmuştu. Vietnam’a 
gönderilecek çeşitli malzemelerin maliyeti konusunda 
uzun .çalışmalar yapıyorlardı.

Fakat bizimle evrensel devrimin içindeki milli kurtuluş 
hareketleri konusunu tartışmak istemiyorlardı. Emper- 
yaliz^ıin ortadan kaldırılması konusunu bile gündeme 
aldıramamıştık. Milli kurtuluş hareketlerinin gelişmesin
de Çin ile Rusya arasındaki fikir ayrılığı ise dokunulmaz 
bir konu olmuştu. Vietnam'a yapılan yardım ve Sovyet 
Rusya'daki Vietnam'a yardım komitelerinin faaliyetleri 
işyerlerinde ve üniversitede gereken ilgiyi bulmamıştı. 
Bunun anlamı, uluslararası olaylara karşı ilginin azalma
sı ve milli kurtuluş hareketlerinin önemsenmemesi idi. 
Vietnam devrimini kendi açılarından değeriendirmek im
kânına sahip değillerdi. Halk ile parti arasındaki uzaklaş
mayı, işyerlerindeki ilişkilerin cansızlaşmasını, üreticile
rin üretim işleminden uzaklaşmalarını anlayacak kabili
yete sahip değillerdi. (...)

Biz bu konuda şöyle düşünüyoruz: Sovyetler BIrilğl
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İçin gelecekteki sosyalist devrimci yola girmekte tek 
şansı; bu ülkenin, Üçüncü Dünya ülkelerinin sosyal, 
ekonomik eşitlik mücadelelerine dikkatini toplaması ve 
Üçüncü Dünya ülkelerinde sosyal ekonomik eşitliğin 
nasıl sağlandığını tıalk topluluklarına anlatmasıdır. Ül
kesinin fabrikalarında üretici sınıfın aracısız hâkimiyeti 
yoluyla üreticilerin üretimi kontrolü hususunda niçin 
başanya varıiamadığını da kitlelerine iletmelidir. (...)

Faşizm, bireylerin normal eğitimleri içinde, daha doğ
rusu işleyen sistemin tüm örgütleri içinde vardır. Böyie- 
ce bugünkü faşizm 1920-30 arasındaki faşizm anlayışın
dan farklı olarak kitlelerin malı olmamıştır. Çağdaş kapi
talist sistem azınlık egemenliğine dayanmaktadır, dev
let yönetimi ile toplum bürokrasisi ve oligopolist kuru- 
luşlann temsilcilerinden meydana gelmektedir. Toplu
mun, bireylerin gereksiz otoriteden kurtulmaları fikrine 
karşı sürekli tepkileri, bireyi ruhen ve maddeten çöker
tir. Bu yüzden karşı hareketin yapılmasında bazı yanlış
lıklar ortaya çıkmaktadır. Zamanımızda yöneticilerin kı
sa bir süre içinde bize karşı yüzbinlerce insanı ayaklan- 
dınnaian imkân dahilinde değildir. Yönetim mekanizma
sı artık kitleleri kendisi için ayaklanacak duruma getir
mekten uzaklaşmıştır. Zira bugünkü koşullar altında kit
lelerin harekete getirilmesinde, toplumsal yapının me
kanizmasındaki bozukluklara karşı kitlenin tepkisi orta
ya çıkmaktadır. Bugün iktidarda olan beyler, sonuçta 
bürokratların yönetme yetkilerine ve monopole karşı 
dönmesi korkusuyla kitleleri harekete getirmek isteme
mektedirler. (...)

Bizim bugün yaptıklarımızla Üçüncü Dünya ülkelerin
deki hareketler konusunda bir bağlantımız yok mudur? 
Hayır. Tarihî materyalist devrimci dünya için Üçüncü 
Dünya ülkelerinin yapıcı fonksiyonunu, bugünkü top
lumsal yaşayışta rastlanan yoksulluk ve insanlık dışı 
olaylann sosyo-ekonomik durumundan çıkarmalıdır. Bu
rada ortaya şu gerçek çıkmaktadır. Dünyanın çeşitli yer
lerindeki devrimcilerin mücadeleleri aynı zamanda bi
zim kavgamızdır. Çeşitli gösteriler ve hareketlerle bu 
mücadeleleri desteklemeliyiz. Bu bizim büyük görevi
mizdir.

Görüşmeler sırasında çağdaş kapitalizmin politik olay
lardaki değişen şartları tartışıldı, Guevara'nın “Focus 
Teorisi” ele alınarak eleştirilmişti. Burada önemli so
run: Hangi şartlar altında sübjektif faktörün objektif fak
tör haline dönüşebileceğiydi. Latin Amerika'da olanlar 
bu sorunun cevabını veriyordu. (...)

Bu arada devrimcilik de kendi eğitimine bir yenilik 
katmış oldu. VietnamlI köylüler güçlü bir kapitalist ülke
nin tekniğine karşı nasıl mücadele edeceklerini öğren
mişlerdi. Vietnam’daki ^evrimci güçlerin Amerikalıların 
her çeşit silahına karşı hazırladıkları ve uyguladıkları 
tuzaklar ibret vericiydi. Değişen koşullara başarıyla ve 
sağlamlıkla uyan bu yetenek, biz öğrencilerde hayranlık 
uyandırmıştı. M illi Kurtuluş Cephesi’n\n başarılı müca
delesi bize, yönetici sınıfın görünür temsilcisi durumun
da olan polise karşı koyma hareketlerinde güç kazandır
mıştı. (...)

Burjuva karakterinin çelişkisi; yarattığı üretim gücü
nün, bireylerin ihtiyaçlarını tatmin etmekte kullanılan 
zenginliğin, ona yabancı duruma gelmesiyle başlar. Üre
ticinin ürettiği şeylere yabancı kalmasıyla toplumsal ya
bancılaşma olayı başlar. Bu aynı zamanda kişilerin yü
rürlükteki sistem karşısında pasif kalmasını, onu tanı
mamasını da ifade eder. Fakat bu uzaklaşma, bu tanıma
ma bilinçli bir biçimde olmaz. Günlük üretici faaliyet 
içinde, bireyin toplum içindeki görevleri gereğince bu 
uzaklaşma onu iktidar sahibi olma yeteneklerinden yok
sun kılmaya başlar. Bu durum kişide; yaşadığı evrende 
yerini bulma, evrende olanları inceleme yeteneğini de 
ortadan kaldırır. Böylece meydana gelen pasiflik, yar
dım edememe hali, ferdin karşısında hâkim güçlerin 
doğmasına sebep olur, daha doğrusu sermayenin hâ
kim olma isteği gerçekleştirilmiş olur. Biz bu konuda 
şöyle düşünmekteyiz: Sokağa döktüğümüz tartışmalar
la kendimizi ve diğer kişileri kapitalist toplumun yarattı-
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iJstte: 17-18 Şubat 1968’de Berlin Teknik 
Ûniversitesi’nde düzenlenen Uluslararası Vietnam 
Kongresi. Ortada: Fransız lise öğrencilerinin afişi. 

Altta: Rudi Dutschke Uluslararası Vietnam 
Kongresi'nde konuşma yaparken.

ğı karakter silikliğinden uzaklaştırmaktayız. Bir yandan 
sistemin mantıksızlığını, kimi örgütlerin terör yaratma 
isteklerini ve polisin vahşiliğini gösterilerimizle, ortaya 
koyarken, diğer yandan sistemin zedelenemez olmadı
ğını kanıtladık. (...)

Bu tip soyut ahlâkçı protestolaria Vietnam’daki savaş
ların sona erdirilemeyeceği kanısı, bizi artık yerinde 
duramaz hale getirmişti. Bizim yeteneksiz ve etkisiz 
oluşumuz, özellikle Vietnam Kurtuluş Cephesi’mn yap
tığı mücadeleye yardım yönünden öğrencileri öfkelen
dirmişti. ABD’nin emperyalizmine, bir zamanlar burju
vanın ve şimdi bizim olan ülkelere ihanet edilmesine 
öfkelenmemiz, düşmanımızın yok edilmesi konusunda 
hedefli bir çalışma olamazdı. Ancak öfkemiz bize bu 
yolu tanımamız imkânını sağlayacak, pratikte bu yolda 
ileriememizi olası kılacak nümayişlere ve onların teorik 
değeriendiriimelerine götürecekti. (...)

Otoriter bir toplumda büyüyen insanlar olarak otorite
ye bağlı karakter yapımız, eğer topluma sahip çıkarsak 
ve sistemin güç sahibi iktidarı tarafından reddedilen 
kişiler haline gelirsek, değişir ve yıkılır. Tarihin insanlar 
tarafından meydana getirilmiş olması, fakat bizim bunu 
olayların oluşu sırasında bilmememiz, yeni insanların 
yetiştirilmesi ihtiyacını doğurmaktadır. Böyle bir eğitihı 
ancak yürürlükteki sistem ile çatışarak anlamlı ve müm
kün hale gelir. Yeni insanlar ortaya çıkmaksızın başarılı 
bir devrim söz konusu olamaz. Ve böylece bizler iktidar 
ile çatışmalarımızla yeni İnsanlar olmaktayız ve politik 
mücadelelerimizde insanlığımızı tanımaktayız, sosyal kur
tuluş fikrinin topluma yansıtılmasına çalışmaktayız. (...)

1960’larda Vietnam olayları önem kazanmaya, tartış
malara, konferanslara konu olmaya başladığında bizler, 
yani devrimci sosyalistler, Berlin duvarı ve Doğu Avru
pa’daki Staiincillk konusundaki suçluluk kompleksimizi, 
ya kuvvet kullanarak iktidara gelmek, ya da devrimci 
görüşlerin kitlelere yansıtılarak harekete geçilmesi ara
sında tarafsız kalışımızla artırdık. Artık Vietnam olayları 
a priori olarak solcu öğrencilerin aktifiiği açısından bir 
ölçü olmuştu. Vietnam halkının savaşının dünya tarihin
deki anlamı, emperyalizme karşı savaşta kullanılacak 
taktiğin dayanak noktası olmuştur.

Biz, öğrenciler -fakülteden fakülteye farklı da oisa- 
bütün toplumsal yeniden üretmede sosyolojik olarak 
ortada kalmaktayız. Bir yandan da düşünce ve eğitim 
yönünden ayrıcalı bir sınıf olarak ortaya çıkmaktayız. 
Bu ayrıcalı (imtiyazlı) sınıf oluşumuz, aktüel anlamda 
filizlenme devrindedir. Zira eğitim gören, özellikle poli
tik konularla ilgilenen öğrenci günlük yaşantıları içinde; 
politika kliklerinin saçmalıklarıyla akılcı iktidarın davra
nışlarını eleştirme ve değerlendirme durumundadır. Oto
riteye karşı olan bu öğrenciler toplum içinde maddî 
bakımdan güven altında değillerdir. Ayrıca iktidar me
rakları veya iktidara gelenlerle ilişkileri kuvvetlendirme 
arzuları da yoktur. Barış, adalet, eşitlik ihtiyacı ve ilgisi 
bu çeşit toplumsal durumda olan kişiler için önemli 
sorunlar halinde daha kolaylıkla gelebilir,

(...) Bizim kültür devrimindeki geçiş dönemimiz, dev
rim teorisinin klasik anlayışı içinde devrim öncesi olan 
dönemdir. Bu dönemde; kişilerde ve gruplarda birtakım 
tasarılar soyut düşünceler ve ütopik projeler mevcuttur. 
Sözünü ettiğimiz dönemde devrim ve karşı devrim ara
sındaki radikal çelişki, iktidardaki sınıf ile otoriteye karşı 
olanlar ve imtiyaz sahibi olmayan kişiler arasındaki kav
ga yeni yeni somut hale gelmeye başlamıştır. Bugün 
Amerika için gerçek olan, bizim için de küçük ayrımlaria 
geçeriidir: “Artık masa tartışmalarının zamanı değildir. 
Aydınların görevi, sokak organizatörleriyle, digger'ier- 
le, asker olmak istemeyenlerle aynıdır. Halkla konuş
mak, halkın üzerinden konuşmamak. Bugün için etkili 
edebiyat artık yeraltı edebiyatıdır, Malcom X'in konuş
maları, Rolling Stones’un, Aretha Franklin’in şarkıları
dır. Bunun dışında her şey Moynlhan-Raporu veya Time 
makalesi gibi görünmektedir: Her şeyi açıklayan, hiçbir 
şeyi anlamayan, hiç kimseyi değiştirmeyen.” (A. Kop- 
hlnd) •
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Jean~Paul SarfrB  ile D an ie l 
Cehn-Bendit'in Seylesisi

Fransız öğrenci hareketinin önderlerinden Cohn- 
Bendit ile, ünlü varoluşçu filozof Sartre’ın 
1968’deki devrimci dalga üzerine yaptıkları 

söyleşiden.

J.P.S.: Fransa'da birkaç gün İçinde genel grev sözü 
ortaya atılmaksızın, İşlerin durdurulması ve fabrikalann 
işgaliyle lıayat f*lce uğradı. Bütün bunlar, öğrencilerin, 
“Quartler Latin"deki sokağa hâkim olmalarından doğu
yor. Önayak olduğunuz bu hareketi nasıl açıklarsınız? 
Nereye kadar varabilir?

D.C.B.: Hareket, başlangıçta tahmin edemeyeceğimiz 
kadar bir yayılma gösterdi. Şimdi amaç rejimin devril
mesidir. Fakat amacın yerine gelip gelmemesi bize bağlı 
değil. Bu amaç, sol partilerin, CGT'nin ve diğer merkezî 
sendikalann gerçekten amacı olsaydı mesele kalmazdı; 
Rejim 15 günde düşerdi; çünkü bütün işçilerin girişece
ği kuvvet denemesine karşı konamazdı.

J.P.S.; Hâlen, rejimle doğrudan doğruya çatışmaya 
yol açacak grev hareketinin yoğun karakteriyle, sendi
kaların öne sürdükleri her şeye rağmen sınırlı sayılan 
İstekler -ücret, iş organizasyonu, emeklilik, v.b.- arasın
da açık bir oransızlık var.

D.C.B.: İşçi mücadelelerinde, eylemin şiddetiyle baş
langıçtaki İstekler arasında daima bir fark oldu. Fakat 
mümkündür ki, eylemin başansı, hareketin dinamizmi, 
mücadele sırasında isteklerin mahiyetini değiştirebilir. 
Kısmt bir başan için yapılan grev genişleyebilir. (...)

J.P.S.; Devrimci bir ortam olduğu, sizinki gibi bir 
hareket durmadığı zaman, heyecanın zayıfladığı haller 
de vardır. O zaman hareket durmadan önce, mümkün 
olduğu kadar uzağa gitmeye çalışmalı. Sizce bu hareket 
yakında duracak olursa, geri dönüşü olmayan ne gibi 
sonuçlar doğabilin

D.C.B.; İşçilerin birçok maddi istekleri karşılanır, öğ
renci hareketinin ılımlıları ve profesörierce önemli görü
len üniversite reformian yapılır. Bunlar bizim istediğimiz 
köklü reformlar değildir; fakat, yine de belli bir ağırlığı
mız olur; Kesin tekliflerde bulunuruz ve bunlann muhak
kak bir kaçı -reddetmeye cesaret edemeyeceklerlnden- 
kabul edilir. Şüphesiz bu da bir ileri adımdır.

Bununla beraber, devrimin, bugünden yanna, hemen 
mümkün olacağına inanmıyorum. Sadece, az çok önem
li, birbirini izleyen reformlar da ancak ihtilâlci eylemlerle 
kabul ettirilebilir, işte bu bakımdan, öğrenci hareketi 
geçici olarak enerjisini yitirse bile, önemli bir üniversite 
reformuna ulaşılmış sayılır ve bir çok genç işçi için 
örnek alınacak bir değer kazanır. İşçi hareketinin gele
neksel eyiem araçlarını -grev, sokak ve işyeri işgaii- 
kullanarak ilk engeli atladık: "Bu rejime karşı bir şey 
yapılamaz” efsanesinin doğru olmadığını gösterdik. Belki 
bu sefer işçiler sonuna kadar gidemeyecekler. Fakat 
ilerde başka patlamalar olacak. Önemli olan, gösterinin, 
devrimci yöntemlerin etkinliğiyle yapılmasıydı. (...)

Her şeye rağmen bu bunalım sırasında bir şeyler de
ğişti. Blllancourt'da, işçiler, öğrencileri fabrikaya sok
madılar. Fakat, öğrencilerin Blllancourt'a gitmesi bile 
yeni ve önemli bir şeydi. Üç aşama oldu. Önce açık 
bir güvensizlik. Yalnız işçi basınında değil, işçi çevrele
rinde de "Canımızı sıkan bu hanım eviâtlan da neyin 
nesidir?” diyorlardı. Fakat, sokak kavgalanndan, öğ
rencilerin polisle çatışmalanndan sonra, bu his kaybol
du ve fiili dayanışma başladı.

Şimdi üçüncü aşamadayız: İşçi ve çiftçiler de müca
deleye girdiler; fakat bize “ bekleyin biraz, savaşımızı 
kendimiz yürütmek Istiyoruzl” diyorlar. Bu normal. Bir
leşme, eğer iki hareket de -İşçi ve öğrencilerinki- heye
canını korursa, daha sonra olur. 50 yıl güvensizlikten
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üstte: Fransa'da işgal edilmiş fabrikalardaki işçilerle 
dayanışma afişi. Ortada: Daniel Cohn-Bendit Sorbonne 
Üniversitesi önünde. Altta: Mayıs 1968 afişi: "Genç ol 

ve konuşma".

sonra “diyalog” denen şeyin mümkün olduğunu sanmı
yorum. Mesele sadece konuşmak değil. İşçilerin kolları
nı açarak bizi karşılamaması normal. Temas ancak bir
likte savaşırsak olur. Sözgelimi, ortak devrimci eylem 
gruplan kurulur; burada İşçi ve öğrenciler sorunlan bir
likte ortaya koyarlar ve birlikte hareket ederler. Bazı 
yerlerde bu yürür, bazı yerlerde de yürümez.

J.P.S.; Sorun her zaman aynı kalıyor; Reform mu, 
devrim mi? Sizin dediğiniz gibi, şiddet zoruyla yaptığı
nız her şey, reformcular tarafından olumlu bir şeklide 
eie geçiriliyor. Eyleminiz sayesinde üniversite düzele
cek; fakat bu burjuva toplumu çerçevesinde olacak.

D.C.B.; Şüphesiz. Fakat bunun, ilerlemek için tek yoi 
olduğuna inanıyorum. Sınav örneğini alalım. Sınavlar 
olacak, bu mesele değil. Ancak, şüphesiz eskisi gibi 
olmayacak. Yeni bir formül bulunacak. Bir kere alışılma
mış şekilde oldu mu, bir daha geri dönülmeyen bir 
reform prosesUsü (yolu, geleneği) kurulmuş olur. Bu
nun nereye kadar gideceğini bilmiyorum. Yavaş yürüye
ceğini biliyorum. Fakat mümkün olan tek strateji budur.

Benim için mesele, metafizik yapmak ve “devrlm” in 
nasıl olacağını araştırmak değildir. Dediğim gibi, biz 
daha çok, toplumun her kademede devrimci eylemler 
doğurduğu devamlı bir gelişmeye doğru yol aldığımızı 
sanıyoruz. Toplum yapısının köklü değişikliği, sözgelişi 
âniden ciddi bir ekonomik bunalıma yöneliş, kuvvetli 
işçi hareketi ve kuvvetli öğrenci hareketi olsaydı, müm
kündü. Bugün bu koşullar bir araya gelmiş değil. En 
fazla, hükümeti düşürmek umulabilir. Burjuva toplumu- 
nu havaya uçurmayı düşünmemeli. Bu, yapılacak bir 
şey yok demek değildir; Aksine global bir muhalefetten 
hareketle adım adım savaşmak. (...)

iki haftadır olanlar, bence bir halk hareketinin yönetici 
kuvvetleri olarak sayılan meşhur “devrimin öncüleri” 
teorisinin reddi anlamını taşır. Nanterre ve Paris'te bu 
objektif durum sadece, belli belirsiz “öğrenci rahat
sızlığı” olarak adlandırılan şeyden ve iktidardaki sınıfia- 
nn hareketsizliğinden umutsuzluğa düşen bir kısım genç
liğin eylem idaresinden doğdu. Harekete geçen azınlık, 
teorik bakımdan daha bilinçli ve daha hazır olduğu için 
patlama işaretini verebildi ve ileri atıldı. Fakat hepsi 
bu. ötekiler İzleyebilir veya izleyemezlerdi. İzlediler. An
cak, daha sonra, hiçbir örgüt öncü hareketin yönetimini 
ele alamadı. Bunların militanları önemli rol oynadılarsa 
da hareketin içinde kayboldular. Onlan, koordinasyon 
komitelerinde gördük. Rolleri önemliydi. Fakat hiç bir 
zaman, bu öncülerden hiç biri için, yönetici rol oynamak 
söz konusu olmadı.

Esaslı bir nokta. Bu da gösteriyor ki, “yönetici öncü” 
teorisi terkedllerek çok daha sade, çok daha namuslu, 
devamlı maya rolü oynayan, yönetim iddiasında olma
dan eyleme İten, “ hareket eden azınlık” teorisini kabul 
etmeli. Gerçekten, kimsenin kabul etmemesine rağmen, 
Rus ihtilâlini bolşevik partisi yönetmedi. KItlelerce tu
tulan bir partiydi. Doğmakta olan teoriyi kurabilirdi. Şu 
veya bu yönde hız verdi. Fakat büyük ölçüde spontane 
olan bir hareketi başlatamadı. Bazı objektif durumlarda 
-haraket eden azınlığın eylemlerinin yardımıyla-, kendili
ğinden doğuş, sosyal hareket içinde yerini bulur. İleri 
itişe meydan veren odur, yoksa yönetici bir grubun 
emirleri değil.

J.P.S.: Birçok kimsenin anlamadığı, bir program yap
maya çalışmamanız, hareketinize bir strüktür vermeyişl- 
nlz kuşkuya yol açıyor. Sizi, yokettiğinizin yerine ne 
koyacağını bilmeden -hiç olmazsa söylemeden-, her şe
yi kırmaya çalışmakla itham ediyorlar.

D.C.B.; Şüphesiz. Başta Pompidou olmak üzere her
kes rahatlardı, eğer “bütün bu insanlar şimdi bizdendir. 
Amaçlarımız şunlardır ve işte şu yolla ona erişmek 
İstiyoruz” diye tek bir parti kursaydık. Kiminle karşı 
karşıya olduklanm bilirlerdi ve tedbirini alırlardı. Karşı- 
iannda artık anarşi, keşmekeştik, kontrolü imkânsız kay
nama, coşma olmazdı.
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Hareketimizin gücü, işte bu kontrol edilemeyen, ken
diliğinden oluşa dayanmasında belli bir yola sokmadan 
heyecanı vermesinde, başlattığı eylemden kendi hesa
bına yararlanmasındadır. (...)

Fakat, Paris’te, söz birden serbest bırakıldığı için, 
her şeyden önce İnsanlar konuşmalı. Gerçi karışık, be
lirsiz, yüz kere söylendiği için çokluk ilginç olmayan 
şeyler diyorlar. Fakat bu, onlara bütün bunları söyledik
ten sonra, “peki sonra?” sorusunu sormak fırsatını 
veriyor, önemli olan budur: Mümkün olduğu kadar çok 
sayıda "peki sonra?” demeleri. Ancak bundan sonra 
program ve yapıdan söz edilebilir. Bugünden "smavlar 
sırasında ne yapacaksınız?” sorusunu sormak, balığı 
boğmayı istemek, hareketi sabote etmek, dinamiği dur
durmaktır. Sınavlar olacak ve biz de teklifler yapacağız. 
Fakat bize biraz zaman bıraksınlar. Önce konuşmak, 
düşünmek, yeni formüller aramak gerekli. Bunları bula
cağız. Fakat bugün değil.

J.P.S.: Öğrenci hareketinin şimdi zirvede bulunduğu
nu söylediniz. Fakat tatil geliyor. Bir yavaşlama, muhte
melen bir gerileme olacak. Hükümet bundan yararlana
rak reformlar yapacak. Öğrencileri bunlara katılmaya 
çağıracak ve birçoğu, ya “biz reformdan başka bir şey 
istememiştik” , veya “ bu reformculuktan başka bir şey 
değil, fakat hiçbir şey olmamasından iyi ve bunu kuvvet 
zoruyla elde ettik” diyerek çağrıyı kabul edecekler. De
mek ki değişen bir üniversiteniz olacak. Ancak bu deği
şiklikler yüzeyde kalabilir. (...) Burjuva üniversiteye ger
çekten devrimci unsurlar sokacak? Değişiklikleri elde 
edeceğinizi sanıyor musunuz? Söz gelişi üniversitede 
yapılan eğitimi, bugünkü rejimde üniversitenin başlıca 
fonksiyonu olan -sisteme iyi entegre olmuş kadrolar 
yetiştirmek- ile çelişmeye düşürmek gibi. (...)

D.C.B.: Üniversitede yapılan eğitimin entegre kadro
lar değil de, devrimciler yetiştiren bir “ karşı-eğitim” 
olmasına gelince, bu bana biraz idealist bir umut gibi 
geliyor. Düzeltilse bile, burjuva eğitimi burjuva kadro 
yetiştirir. İnsanlar sistemin dişil çarkına girerler. Hiç 
olmazsa İyi düşünen bir solun üyeleri olurlar. Fakat, 
objektif olarak toplumun işlemini sağlayan çarklar halin
de kalırlar.

Bizim amacımız, teknik ve ideolojik “paralel eğitim”l 
yürütebilmektir. Yalnız birkaç hafta bile sürse, tamamen 
yeni temellere oturmuş bir üniversiteyi ortaya almamız
dır mesele. “Profesörlük” mevkllerinden vazgeçerek 
bizimle seminerlerde çalışmaya ve yapacağımız araştır
mada bilgileriyle bize yardıma hazır, solcu öğretim üye
lerine çağrıda bulunacağız.

Bütün fakültelerde; İşçi hareketinin sorunları, tekni
ğin insanın hizmetinde kullanılması, otomasyonun sağ
layacağı İmkânlar konusunda, seminerler -ders değil 
şüphesiz- açabiliriz. Ve bütün bunlar teorik açıdan değil 
(bugün hiçbir sosyoloji kitabı yok ki şu cümle ile başla
masın: “Tekniği insanın hizmetine koymalı” ), somut 
meseleler ortaya koyarak yapılmalı. Şüphesiz bu eğiti
min, sistemin yönüne karşıt bir yönü olur ve deney 
fazla süremez; Sistem çabuk harekete geçer ve hareket 
baltalanır. Fakat önemli olan kapitalist sistemin düzeltil
mesi değil, bu toplumdan tamamen kopuk bir deney 
-fazla sürmeyecek, fakat İmkân hazırlayacak deney- yap
maktır. Ufukta belli belirsiz bir şey gözükür ve kaybolur. 
Ama bu dahi o şeyin yaşayabileceğini ispata yeter. (...)

J.P.S.; Şüphesiz öğrenciler bir sınıf değil. Yaş ve 
bilgiyle olan ilişkileriyle tanımlanıyorlar. Tanıma göre, 
öğrenciler öyle birlleridir ki, bir gün, hangi toplumda 
olursa olsun, hattâ hayal ettiğimiz toplumda bile, öğren
ciliği sona ermelidir.

D.C.B.: işte asıl bunu değiştirmeli. Bugünkü sistemde 
“bir yandan çalışanlar, öte yandan öğrenenler var” deniyor. 
Ve toplumsal çalışmaya böyle bir dar açıdan bakılıyor. 
Fakat herkesin üretim işlerinde -teknik gelişme sayesin
de en az ölçüde- çalıştığı ve herkesin bu çalışmaya 
paralel olarak devamlı öğrenim yapma imkânına sahip
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üstte: Mayıs 1968’de çıkan bazı dergiler: Voix 
Ouvri6re (İşçi Sesi), L'Humanitö Nouveiie (Yeni 

İnsanlık), RĞvoites (isyanlar), Le N/londe Libertaire 
(Liberter Dünya), Avant-garde (Öncü). Ortada: 

Fransa’da işçi ve öğrencilerin ortak mitingi. Altta: 
Mayıs 1968 afişi: "Basın, yutmamak gerek".

olduğu bir sistem düşünülebilir. Böylece iş ve eğitimin 
birlikte yürüdüğü görülür.

Şüphesiz özel durumlar olabilir: Bir yanda ileri mate
matik ve tıp, öte yanda başka çalışma birlikte yürütüle
mez. Mesele tekdüze kural koymak değil. Temel ilke 
değişmeli. Daha başlangıçta öğrenci işçi aynmını red
detmeli.

Şüphesiz bütün bunlar hemen yarın için değil. Madem 
ki bir şey başladı, tabiî ki devam edecek. •

Öğren€İ H a re k e ti ve  S iyasal 
Reiim

JA C Q U E S  SA U V AG EO T

Fransız gazeteci HervĞ Bourges’in, Fransız 
Öğrenci Sendikası UNEF'm önderi Sauvageot’la 

1968'de yaptığı söyleşiden.

H.B.: Öğrenci hareketinin ani ve geniş çapta oluşu 
SİZİ şaşırttı mı?

J.S.: Öğrenci isyanı kaçınılmaz bir hareketti ve bekle
niyordu: Bunu görmek için Fransız üniversitesinin ve 
yabancı üniversitelerin durumunu, ayrıca İtalya ve Al
manya'da patlak veren mücadeleleri incelemek yeterdi. 
Üniversite, toplum içinde ve özellikle ekonomik hayatta 
önemi gitgide artan bir rol oynamaktadır. Her türlü eko
nomik gelişmeyi sıkı sıkıya şartlandıran araştırma ve 
entelektüel formasyonu tekelinde tutar. Bu demektir 
ki, bütün ekonomik sistemler gitgide daha fazla üniver
siteyi hesaba katmalı ve onu doğrudan etkisine almalı. 
Demek ki kapitalist sistemde üniversite, o toplumun 
ölçütlerine gitgide daha tabi olur.

Öğrencilerden bir çeşit eleştirici kafa tıeklenmektedir: 
Oysa dersler o biçimdedir ki buna imkân vermez. Öte 
yandan öğrenciler, ilerde, toplumda, formasyonlanna 
uygun bir rol oynayacaklarını farketmektedirler. Öyle 
sanıyorum ki isyanlarının asıl nedeni bu çifte olaydır. 
Yakın bir gelecekte, toplumiarın en önemli tekeli ejitim 
olacaktır, çünkü ekonomik gelişme ona bağlıdır. Üstelik 
yalnız kapitalist değil bütün ülkelerin öğrencilerinde, 
her türlü ideolojik bağımlılığı reddetme eğilimi vardır. (...)

Niçin bu hareket Mayıs’ta başladı? Öğrenci hareketle
rinin başlamasında ve ani ortaya çıkışında, daima, Viet
nam sorunu yüzünden Almanya'da olduğu gibi, üniver
site dışında birtakım yabancı olaylar araya girer. İtalya’
da hareket, bir sabah, Roma’da öğrenciler Vietnam için 
gösteri yapmak üzere bir bildiri dağıttıkları ve polis bas
kısıyla karşılaştıkları zaman başladı. Fakat hareketin pat
layışı bir olgunlaşma devresinden sonra ortaya çıktı: 
Öğrenci hareketleri bir kısım sorunları, özellikle eğiti
min, çok zaman sınavlar dolayısıyla şüpheye düşülen 
içeriği ve amaçlarını incelemeye yöneltildi. Almanya’da 
Berlin Üniversitesi’nde, İtalya’da, Nanterre’de bu hep 
böyle oldu. Esasen hükümetlerde, öğrenci mücadelesi
ne, bu sırada karışmak ve sertçe bastırmak için bahane 
bulurlar.

Fransa’da, henüz çok açık bir bilinçlenme olmadığın
dan, durum bir süreden beri kötüleşmeye başlamıştı. 
Örneğin UNEF, ulusal kampanyalar açarak -ki ufak çap
ta başarı sağlamıştı-, her şeye rağmen geçen yıllardan 
daha fazla öğrenci toplayan bir seri gösteriyle, geçen 
yıldan çok daha fazla müdahalede bulundu. De Gauiie’- 
cü hükümet, sert bastırmalara başvurmadan istediği 
yola sokmayı başaracak kadar kuvvetliydi. Üçüncü Dün
ya ülkelerinin bağımsızlık mücadelelerini destekleme 
hareketlerine öğrencilerin sık sık katılması, bu hareket
lerle doğrudan kendinin hedef tutulmadığını hisseden 
Fransız hükümetince, hoşgörüyle karşılanıyordu. Bu ba
kımdan öteki Avrupa hükümetlerine oranla; orijinal bîr 
durum vardı ortada; sosyal-demokrat yahut açıkça geri-
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cl, Amerikan emperyalizmine daha bağlı olan bu hükü
metler, daha az bir hoşgörüyle ve daha çabuk karşı 
koymak zorunda kalmışlardı. Ben sanıyorum ki, başı
mızda sosyai-demokrat bir hükümet olsaydı, çok daha 
önce öğrencilere müdahale ederdi; çünkü halk, öğrenci 
ve işçi yığınlarını temsille kapitalist siyaset gütme zo- 
runiuğu arasında kalırdı. Bence, De Gaulle’cü hükümet 
müdahale anını son dakikaya kadar geciktirdi.

Öğrencilerin tamamını ayaklandıran, Nanterre fakülte
sinin kapanması değil, fakat bu olayın doğrudan reper- 
küsyonu, yani mücadeleyi yaymak için ertesi gün yaptı
ğımız miting sırasında polisin Sorbonne’a müdahalesi 
oldu. (...)

Dış oiaylann Fransa’da yankı yaptıklarına inanıyorum. 
Esasen öğrenci hareketleri enternasyonal niteliktedir. 
Fransız hareketi de bütün dünya üniversitelerinde olan- 
lann etkisinde kaldı.

Fakat, Fransa’daki durumu diğer ülkelerdekilerle kar- 
şılaştınrsak, Fransız öğrenci hareketine bir başka oriji
nal unsur eklememiz gerekir: Üniversite içinde, önemli 
sayıda, siyasallaşmış bir öğrenci grubunun, özellikle 
bir sendikanın varlığı, yahut son derece siyasallaşmış 
bir öğrenci örgütünün -UNEF- bulunuşu. (...)

H.B.: Şimdi artık hareketin örgütlenmesine mi kuvvet 
vereceksiniz, ya da kendiliğinden gelişmesini mi tercih 
edeceksiniz?

J.S.: İki hareket birbiriyle uyuşabilir. Aynı zamanda, 
tabana kendini İfade imkânı tanınırken, hareketi örgütle
meye de girişilebilir. Geçenlerde dağıtılan bir bildiride, 
ister sendikaya, ister grev komitesine bağlı olsun, bir 
öğrenci iktidarının kurulmasını istiyorduk. Bugün önem
li olan, öğrencilerin saptayacakları önerilerden hareket
le mücadeleyi geliştirmektir. Herhangi bir yerde, UNEF’- 
In bir bölümü mücadele istemez ve bir öğrenci komitesi 
mücadeleye hazır olursa, biz İkinciyi tanırız.

örgütlenme sorunları bizce en önde gelen sorunlar 
değildir. Çok çabuk ve sert bir şekilde merkezneştirmek 
ve koordine etmek tehlikeli olabilir, hele bu hareketin 
asıl kudreti olan “kendiliğinden gelişme’ ’ zararına olur
sa. (...)

H.B.: Ortalıkta yaygın olan, hükümetin UNEF’i geniş
letmeye, garanti altına almaya, “aşırı uçtakilere’’e karşı 
konımaya çalıştığı düşüncesini kabul ediyor musunuz? 
Gerçekten böyle bir teşebbüse girişiidlğine inanıyor mu
sunuz?

J.S.; Bunun, hükümetin, öğrencileri sorumlu ve so
rumsuzlar diye bölmeye çalışma planına dahil olduğunu 
sanıyorum. Bir ara, gerçekten, "UNEF ciddî teşkilât, 
diğerlerine kıyasla sorumlu” diyerek UNEF'e oynadı. 
Fakat bu, öğrenciler arasına anlaşmazlık sokmak İçindi, 
diyalog kurmak veya müzakereye girmek için değil. Bu 
tuzaktan kurtulmak için, daima, diğer öğrenci hareketle
rini desteklediğimizi bildirdik ve hükümetle diyalog kur
maktan kaçındık. O da zaten böyle bir istekte bulunaca
ğımıza pek inanmıyordu. (...)

H.B.: Yarın solcu bir hükümet kurulursa, üniversite 
reformundan bekledikleriniz gerçekleşebilir mi?

J.S.: Yanlış bir soru. Benim için “sol” hükümet bir 
şey ifade etmez. Solcu denebilecek bir hükümetin ba
şındakilerin, duruma çare bulabileceklerine şimdiye dek 
İnanmadım.

Hareket esnasında, Mitterrand da, Waldeck-Rochet 
de bir çözüm getiremediler. Bir süreden beri, meclis 
tartışmalarının bir İşe yaramadığını düşünüyoruz. Esa
sen, gösteriler sırasında öğrenciler meclisin önünden 
geçerken en ufak bir ilgi dahi göstermediler. Buna karşı
lık, emekçilerin ortaya attıkları sorunlar, Mecliste gü
vensizlik önergesinin verilmesine yol açtı; bu da Mitter
rand ve Waldeck-Rochet için son fırsattı.
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üstte: Fransa’da denniryotu işçilerinin greviyle 
dayanışma afişi. Ortada: Paris'te polisle çatışan 

öğrenciler. Altta: Paris'de barikat kuran öğrenciler.

Eğer Mend6s-France biraz taraftar topladıysa, bu ko
mediye katılmadığı İçindir: Ona ve siyasal geleceğine 
ait ne düşünürsem düşüneyim, fazla siyasallaşmış bazı 
öğrencilerin gözünde geçerli bir muhatap olmasa bile, 
bazı kimseler -özellikle önerge meselesine karışmadığı 
için- onu tuttular.

H.B.: Emekçilerle temas sizin inisiyatifinizle mi, yoksa 
tabandan gelen baskıyla mı oldu? Bu temasa ne anlam 
veriyorsunuz?

J.S.; Uzun zamandanberi, bu birliğin zorunlu olduğu
na İnanıyoruz. Öğrenciler mücadelede yalnız kaldıkları 
sürece, işçilerle temas çok güç oldu. Mücadele işçiler 
arasında yayıldıktan sonra, birleşme isteği, UNEF’öe 
olduğu kadar öğrenciler arasında da, kendiliğinden doğ
du. Sendika örgütleri arası İlişkiler, eylem şeklini ve 
amaçları saptamak üzere büyük bir tartışma zemini ha
zırlamak için kuruldu. CFDT İle ortak bir basın toplantısı 
yaptıysak, bu onun, İşçilerin kendilerine düşen sorum
luluğun bilincine -fakültelerde, öğrencilerin eğitimlerini 
ellerine almaya iten bilince paralel bir bilinç- varmalannı 
istediği içindi.

Bu ortak amaç altında ve tabandaki tartışmaları ço
ğaltma konusundaki karşılıklı istek sonucu, siyasal ve 
sendikal bir anlaşmayı gerektirmeyen görüş birliği ger
çekleşti. CGT ile güçlükler, tabandaki tartışmalardan 
kaçınmasından doğmuştur. Fakat, sanıyorum ki, baş
langıçtaki anlaşma tamamen kendiliğinden olmuş ve 
iki taraf da fazla ilgi göstermişti: İspatı, çeşitli fırsatlarla 
öğrencilere desteklerini bildiren sendika temsilcilerine 
yapılan tezahürattır.

H.B.: Öğrenci İstekleri sendikal olmaktan çok siyasal
dır; oysa işçi istekleri daha çok sosyal ve meslekî nite
liktedirler. Bu farkı neye bağlıyorsunuz?

J.S.: Örgütlerin etkisine, kitlelerin kendiliğinden do
ğan hareketine inanıyorum. Fakat, ona, İlk isteklerin 
birtakım başka istekler gerektirdiği ve rejim sorununa 
yol açtığı bilincini verebilecek örgütlerin gerekliliğine 
de inanıyorum. Demek ki, sendika örgütlerinin başlan
gıçtaki rolleri önemlidir. CFDT’nin, işçilerin iktidar soru
nunu nlsbeten erken ortaya atması, işletmelerdeki tar
tışmaları ve halktan yana hükümet İsteyen işçilerin re
aksiyonunu çok kolaylaştırdı. Komünist Partisi ve CGT 
bile kendi oyunlarına kurban oldular. Çünkü işçiler, ikti
dar problemini, maddî isteklerden hareketle ortaya ko
yuyorlar. İşçiler gittikçe farkına varıyorlar ki, başarılan- 
nı, işletmeleri içinde bir çeşit iktidara sahip oldukça 
koruyabilirler. (...)

Öte yandan, işçiler, isteklerini ifade etmek istiyorlar, 
fakat kendilerini duyuracak araçları yok. Politik planda, 
onların isteklerini duyuracak temsilcileri de yok. Hükü
metin muhatap olmadığını, İsteklerine cevap veremeye
ceğini ve de milletvekillerinin kendilerini temsil etme
diklerini anladılar. Zaten bunun içindir ki, fabrikalarda, 
insanların toplanıp örgütlendikleri, kararlar alıp uygula
dıkları bazı yerlerde, son derece ilginç toplantılara tanık 
oluyoruz. Öğrenci hareketinin yararı, kuvvete dayanan 
bir tutum karşısında hükümetin geri çekilebileceğini gös- 
termeslndedlr. Böylece, İşçiler, durumlarının değişebi
leceğini anladılar ve hareket fabrikalarda gelişti.

H.B.: Öğrenci koşullarıyla işçilerinki farklı olduğun
dan, öğrenci-işçi birliğinin devamlı olarak sakatlığa uğ
radığını düşünmüyor musunuz? Öğrencilerin büyük bir 
kısmı burjuva sınıfından gelmedir. Ayrıca durumları ge
çicidir.

J.S.: Nasılsa karşılaşacağı için, iktidar sorununu çok 
erken ortaya koyan öğrenci hareketi, kışkırtıcı (itici) 
rol oynadı; bu da, siyasallaşmamış bir kısım öğrencinin, 
siyasal bir tutum almalarına yolaçtı. İkinci kademede, 
hareket bütün emekçilere yayıldı ve üniversite sorunu 
arka plana geçti; daha doğrusu, ortak mücadele İle kay
naştı.
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Şimdi, öğrenci hareiceti, işçi hareketine sıi(i sıkıya 
bağlı. Bu sonuncusu durursa, bizinıki de mahkûm olur; 
çünkü, sert bir tepki karşısında yalnız kalır ve de siyasal 
bir hareketi öğrenciler tek başlarına yürütemezler. (...)

Olaylar iktidar meselesinin önemli olduğunu gösterdi. 
İşçiler İktidar meselesinin konabileceğini duyduklan için
dir ki kendilerini de işletme içinde ortaya koydular. Yük
sek öğrenime kabul ve eğitimin demokratlaştırılması 
(halka dönüklüğü) meseleleri de var. Fakat, işçi çocuğu 
bile olsa, diğer işçileri sömürmek için bir çeşit kadro 
hazırlamak, gerçekten sosyalist bir açıdan mı çalışmak
tır? Çünkü, bugün üniversite, şu veya bu şekilde kapita
list sistemin ayakta durmasına katılan, özellikle toplu
mun koruyucu köpekleri olarak hâkim sınıfın ideolo|lsini 
yayan, kapitalist sisteme çalışan kadrolar yetiştirmekte
dir. Bu da, onlan, bu toplumun kurbanı olmaktan kurta
ramıyor. (...)

H.B.: Yeni tip bir toplum yaratmanın aşamalarla ve 
devamlı tartışma yoluyla yapılabileceğine inanıyor mu
sunuz? Size yüklenen bu keşmekeşliğin siyasal bir yönü 
var mı? politik, sosyal ve kültürel efsanelerin yıkılışı, 
öncelikle mi gerekli, yoksa bunu başlı başına bir amaç 
olarak mı görüyorsunuz? Hangi eylem yöntemlerini, han
gi gruplaşma şekillerini düşünüyorsunuz?

J.S.: Yeni toplum tipinin bir kısmı siyasal partilerin 
düşündüğü gibi, kademe kademe kurulması, hayalden 
başka şey değil. Şüphesiz bir toplumdan ötekine aniden 
geçilmez. Biz henüz geçiş dönemindeyiz; belki siyasal 
planda değil ama, olaylar İçinde bulunup, devamlı tartış
ma yoluyla. (...)

Bu keşmekeşin olumlu yanı, bilinçlenme ve onun ar
kasından gelen eyleme geçiştir. Halen şiddetli rüzgâr 
var, belki kanşık fakat yaratıcı ve bulaşıcı.

Siyasal, sosyal, kültürel efsanelere gelince: Gerçeği 
bozduğu için, her türlü efsanenin yıkılması gerektiğine 
inanıyorum. Bunun içindir ki, hareketin gelişmesi sıra
sında olduğu kadar, sonra da, muhalefet iktidarında 
süreklilik aranıyor. Efsanelerin eleştiri ve yıkımı birlikte 
olur. Hareket ve gruplaşma yöntemleri tasarlanmadan 
önce, insanlann, sendika seviyesinde olduğu gibi siya
sal seviyede de, geleneksel temsil sistemini inandırıcı 
ve kandırıcı bulmadıklarını bilmek gerekir. (...)

Halen, türlü eylem komiteleri var. Bir örgüte bağlı 
olsun ya da olmasınlar, hareketin gelişmesi için gerekli
ler. Ne olursa olsun, bu eylem komiteleri, eylemde bu
lunmak isteyen birtakım insanları topluyorlar. Kesin 
amaçları olmadığından bunlar daha İlginçler. Şüphesiz 
siyasal yönleri olmalı. Fakat, orijinal bir ifade biçimine 
sahip oimaian çok daha önemli. Yalnız, Paris’e özgü 
kalmayıp, bütün Fransa’da çoğalmaları gerekli. Yalnızca 
Paris’te yapılacak bir öğrenci hareketi başarılı olamaz. 
(...)

H.B.: Madem ki mücadeleniz Fransız üniversitesinin 
çevresini aşarak toplum t>oyutlarına yayılıyor, anti- 
emperyalist mücadele ve “Dünyanın lanetlenmişleri” 
ile dayanışmaya kadar uzanıyor mu?

J.S.: Yaptığımız mücadelenin uluslararası karakteri 
var: Kapitalist ülkeler birbirlerine bağlıdırlar ve onlara 
karşı yöneltilen her hareket karşılık bulur. Kendi başına 
öğrenci hareketi bile uluslararasıdır. Şu ya da bu ülkede 
yürütülen mücadele için dayanışma göstermekle yetinil
mez. Her ülkede aynı mücadele sürdürülür.

Mücadelemizin anti-emperyalist mücadeleye açıldığı
nı değil, halen bu mücadelenin içinde olduğunu düşü
nüyorum. Öğrenciler, kapitalizmin emperyalist karakte
rine karşı çok hassaslar ve çoğu. Güney Amerika ve 
Üçüncü Dünyadaki hareketleri destekliyor. Bazen, ken
di ülkelerindeki kapitalizmle mücadeleyi unutacak ka
dar, emperyalizmle -özellikle Amerikan- mücadeleye ka
tılıyorlar. Fakat, emperyalizmle yapılan bu mücadele, 
onlan bilinçlendiriyor. Bugünkü hareket, anti-emperyalist
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üstte: Fransa'da balıkçılarla dayanışma afişi. Ortada: 
Fransa'da yabancı öğrencilerin sınırdışı edilmesini 
protesto afişi. Altta: Haziran 1968 afişi: "Normale 

Dönüş."

mücadelenin sonucu olarak kabul edilebilir. Mücadele
mizin Üçüncü Dünya'da yapılanlarla olan dayanışması 
ise hiçbir zaman açıkça ortaya konamaz. •

te n in  ve  D evrim  Üzerine

Rudi Dutschke’nin Lenin'i Ayaklan Üzerine 
Oturtmak için Deneme başlığıyla yayınlanan 

doktora tezinin son bölümü.

“ Bu kitapta tek tek insanların tarihin gelişimi içindeki 
rollerinden çeşitli biçimlerde bahsedildi. Bu ama şimdi 
bizim tersten bir çeşit kişi kültü uygulayarak Sovyetlerin 
gelişmesindeki hataları Stalin’in kişisel hataianyla açık
lamak “umuduyla” , (en fazla da eleştirinin içine Lenin’i 
de katarak) parmağımızı Stalin’e doğrultmamız anlamı
na gelmez (ki bu tarihsel materyalistler için çok basit 
bir gerçektir). Ben burada şu tartışmayı yapamam: Sov
yet toplumu hangi anlarda ve hangi çeşitli öznel koşul
larda hâlâ ve yeniden farklı bir yola girebilirdi veya 
neden ve ne zaman bugün gözlerimizin önünde bulunan 
ve onu başlangıçtaki hedeflerinden böylesine umutsuz
ca uzak düşüren çizginin içine daha çok battı?

Ama uluslararası durumun, genç Sovyetler Biriiği’nin 
dünya çapında örgütlenmiş sermayenin sürekli tehdidi 
altında bulunmasının tutulan yoldan başka bir yola izin 
vermediğini ileri sürenlere şöyle cevap vermek gereki
yor: Marksist determinizm anlayışı mekanik değil dialek- 
tiktir. Bu da şu anlama gelir: Her tarihsel durumda öznel 
olanakların çizdiği bir çerçeve, dolayısıyla farklı karariar 
için bir hareket alanı vardır. Mesela faşizme proleter 
enternasyonalizmle mi yoksa burjuva dış politikalarıyla 
mı karşı çıkılacağı bir oportünist diplomasi sorunu de
ğil, İç toplumsal yapının belirlediği bir konudur. Bu ko
nudaki kitaplar Sovyetler Birliği'nde yazılmak zorunda. 
Böyle kitaplar bizim için yararlıdır, fakat bunlar bizim 
kendi geçmişimiz ve geleceğimiz üzerine yazmak zorun
da olduğumuz kitaplar değil. Bolşevikieri doğru anlaya
bilmek için Lenin eleştirisinde durmamak, sosyalizmin 
teorik ve pratik başlangıçlarına gitmek ve bu yolu izleye
rek sonunda güncel sorunlara varmak önemli. Bunun 
için de sosyalizmin ve sosyalizm anlayışının tarihini 
dialektik olarak görmek gerekli. Bunu bize Kari Korsch 
tavsiye ediyor. Ve bunu dialektiğin klasik üç adımıyla 
şöyle formüle ediyor: “Tez: ütopik sosyalizm. Antitez: 
bilimsel sosyalizm. Sentez: Ortadan kaldırılanlar yeni 
ortaya çıkarılanlardır. “ Ütopik sosyalizm” , bunlar fan
tastik tasarıian ve bir komünist toplum projeleriyle 19. 
yüzyıl özgürlük tutkunlarıdır. Marx ve Engels, bu ütop
yaları ekonomi politiğin kavramlarıyla açıklamaya, ha
yalleri toplumun gerçekliğine ve gelişimlerinin ekono
mik kurallarının üzerine oturtmaya çalıştılar, işte bun
dan dolayı “bilimsel sosyalizm” . Bu sırada da, bugünkü 
gerçeklikte yatan gelişmenin bir ön tasarısından daha 
fazla bir şey olan komünizm rüyası da yavaş yavaş 
kaybolup gitti. (...)

Şu kadarı kesin ki, Sovyetler BIrliği’nin (ve daha sonra 
"Varşova Paktı” ülkelerinin) reel tarihi, "kapitalizmin 
sosyalist ileri götürülmesi”ne, özgürlüğün yeni kalitesi
nin gerçekleştirilmesinden daha yakındır. Bilimsel sos
yalizmin ve inkâr edilmiş, ama kaldırılıp atılmamış üto- 

, pik sosyalizmin birliği, bu Korsch’a göre, “yeni ortaya 
çıkarılanlar olan ortadan kaldırılanlar”ın sentezidir. En 
yüksek hedef olarak iktidar olan devletin ve ücretli eme
ğin ortadan kaldırılması. Somut geçiş programiannın 
geliştirilmesi, ki tarihsel adımlar her zaman aynı zaman
da tam da bu ütopyaya yaklaşmanın adımları olsun. 
Bu programlara sahip değiliz. Onlara ihtiyacımız var. 
Onlara hemen şimdi ihtiyacımız var.

Geri kalmış bir etnolog, 20’li yıllarda şunu söyleyebili
yordu: “Devletsiz bir insan en çok bir yanm insandır.” 
Günümüzde “devletli bir İnsan” 20. yüzyılın yanm insa
nı olmak yolunda. Somut özgürlükle sosyalizm veya 
modernleştirilmiş barbarlık • sorun yeniden bu. •



M odem  Sosyalizm

Alternatif Hareket ve Yeşiller
1970’ler Batı’mn kapitalist metropollerinde radikal anti-kapitalist muhalefetin ve sosyalist 
hareketin geleneksel kanallannm tıkandığı; 1965-1968 döneminde ortaya çıkan yeni radikal ve 
sosyahst muhalefetin de düzen içinde etkisizleştirildigi veya marjinalize edildiği yıllardı. Bu 
eğilimin ’80’lerde de sürdüğü söylenebilir. Buna karşılık bu yıllarda, Batı’nın kapitalist 
toplumlannda yeni bir çelişki alanı ve bu çelişki alanından kaynaklanan yeni toplumsal 
muhalefet potansiyelleri kendini ortaya koymaya başladı. Bu çelişki alanı, ekolojik alan, yani 
insan/toplum-doğa ilişki bütünlüğünün alanıydı. 7 0 ’lerin başlarında, ekolojik çelişkiler, 
kapitahzmin kendini yeniden üretmesinin fizikî koşullan bakımından ifade ettikleri tehdit öne 
çık(anl)arak, burjuva bir sorunsal içinde gündeme gelmeye başladılar. ’70’lerin ikinci yansında 
yoğunlaşmaya başlayarak, “ekoloji ve çevre sorunu” gündeminin yaygınlaşması ve 
kitleselleşmesiyle, bu sorunlara/çehşkilere dönük ilgi giderek anti-kapitalist bir boyut 
kazanmaya başladı. Bu noktada, sosyalizmin ve sosyalist hareketle bu güncelleşen çelişki 
alamndan hareketle oluşan muhalefet potansiyellerinin örgütsel-organik düzeyde ve daha çok 
da ideolojik-siyasal düzeyde gerilimli bir süreç içinde gerçekleşen buluşmalan gündeme 
gelmeye başladı. Kendisini genellikle “Yeşil” olarak tanımlayan bu yeni toplumsal muhalefet 
hareketliliği, bir yandan sosyalizmin yerleşik siyasal-ideolojik programlanna (kimi durumda 
felsefi düzeye dek uzanan) yönelik kapsamlı bir sorgulamayı, bazı durumlarda meydan 
okumayı ortaya koyarken; bu hareketin deneyimleri sosyahst hareket içinde yeni radikal 
yönehmlerin oluşmasına katkıda bulundu. Sosyalist hareketle (ve sosyalist hareketin onunla) 
kurduğu ilişkinin ülkelere, dönemlere ve ana hareket içindeki değişik' unsurlann eğilimlerine 
göre farklılaştığı yeşil hareket; esasen ’68  dalgasıyla ortaya çıkan yeni radikal muhalefet ve 
siyasal biçimlerinin ve toplumsal devrime bağlanan siyasM dönüşümlerin çeşitli özgül 
alanlarda, “bugünden” gerçekleştirilmeye çalışılması anlayışının sürdûrücülüğünü de üstlendi. 
Sonuç olarak, bütün boyutlanyla yeşil hareket, ’70 ve ’80 ’lerde metropoliten kapitalist düzene 
karşı çıkan kapsamlı bir muhalefet potansiyelini geliştirirken; sosyalist hareket’i  köklü iç 
tartışmalanm, iktidar-siyaset perspektif ve strateji arayışlannı verimli bir düzeyde canlandıran 
bir tür “barbar akını” etkisinde bulundu.

Yeşil Hareketin Tarihsel, Düşünsel ve Maddî Öncülleri
Sanayi devriminin insan/toplum-doğa ilişkisinde getirdiği büyük dönüşümler ve kapitalizmin 
doğayı korkulan bir büyük “varlık” olmaktan çıkanp bütünüyle hâkim olunabilecek, 
değiştirilebilecek, kullanılabilecek bir “maddî temel” haline getirmesi soncunda, 19. yüzyılda 
“teknolojik gelişme”ye olan büyük inanç ve “insanın doğa üstündeki zaferi” teması, egemen 
ideolojinin hegemonik unsurlarıydı. 1873’de Alman doğabilimci Em st Haeckel tarafından ilk 
kez canh organizmalann doğal çevre(leri)yle ihşkilerini ifade etmek anlamında kullanılan 
kavram üzerine bina edilen ekoloji, onyıllar boyunca, herhangi bir siyasal-ideolojik eleştirel 
kullanıma girmeden, “nesnel” bir bilim dalının adı oldu. Kentsel hayatın ağırlığının artmaya 
başlaması, “bakir” doğanın hızla ortadan kalkması, kırlara, doğaya dönük nostaljik ve duygusal 
bir sevgiye, ilgiye kaynaklık etmekle birlikte; bu sevgi ve ilgi, çoğu kez aristokrasinin 
restorasyon özlemleriyle örtüşen marjinal bir sınıfsal elitle sınırlıydı. Aydınlanmanın 
rasyonalizmini sorgulayan Alman romantiklerinin ise, kapitalizmin doğaya, doğa-insan/toplum 
iUşkisine etkilerine ilişkin daha kapsamlı bir eleştirinin esinini ürettikleri söylenebilir. 19. 
yüzyıl sonunda ve 20. yüzyıl başında, kapitalist sanayileşmenin, doğayla ilişkiyi kentsel 
hayatın tamamen dışına süren dönüşümleri; özellikle sanayileşmenin daha geç, buna karşılık 
hızlı bir şekilde devreye girdiği Almanya’da, romantik gelenekten esinlenen yaygın bir “doğaya 
yöneliş” akımı ortaya çıktı. Küçük burjuva kitleleri ve özellikle gençliği kavrayan oldukça 
popüler bir niteliği olan bu akımın en önemli iki kanadı, Lebensreform  (Hayatta Reform) ve 
Wandervogel (Gezgin Kuşlar) hareketleriydi. Lebensreform, yerleşik tıp ve sağlık normlanna 
karşı çıkarak, doğayla ve insanın kendi bedeniyle yeniden “doğal” iUşkinin kurulmasını 
savundu; sağhklı beslenme, çıplaklığı keşfetme vb. önerileri gündeme getirdi. ÖzeUikle î.
Dünya Savaşı’nı izleyen toplumsal bunalım döneminde kitleselleşen W andervdgel hareketi, 
ağırhkla küçük buıjuva gençlerin babaevinin ve okulun baskısından uzaklaşm a. saiklerinden 
yararlanarak, uzun kır gezileriyle, insanın doğayla ilişkisinin dolaysızlaşması, organikleşmesi 
düşüncesini yaydı. Aynca, kentteki hayatın bütünsel işleyişinin kavranmasını giderek 
güçleştiren karmaşıklığı, Almanya’nın yanısıra birçok ülkede, “kıra kaçış” eğilimlerini ortaya 
çıkarmaktaydı. Almanya’da, kentsel hayata alternatif olarak geleneksel köy cemaat hayatını 
yeniden örgütlemeyi tasarlayan kıra kaçış hareketini, nasyonal sosyalistler “gerçek gençlik 
hareketi” olarak selamlamışlardı.

II. Dünya Savaşı’ndan sonra kapitalizmin uluslararası düzeyde yeniden yapılanmasına paralel 
gelişen hızlı büyüme süreci, doğanın tahribini büyük boyudara vardınrken; Batı’nm 
metropollerinde nüfusun büyük çoğunluğunun yaşadığı kentlerin yapısında da büyük 
değişikliklere yol açtı. Yeşil alanlann gittikçe azaldığı kenderin, kapitalizmin üretim ve 
yönetim aygıtına yataklık etmenin ötesinde, bizzat kapitalizmin yeniden üretim sürecinin 
gerçekleştiği işletme birimleri olma işlevleri belirginleşti.
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1971’de Kuzeybatı Alman Elektrik işletmelerinin Elbe 
nehri kıyısında küçük bir kasaba olan Brokdorf’u da 
içeren bir bölgede nükleer santral inşa etme önerisi 
üzerine Bürgerinitiative (Yurttaş Girişimi) adı altında 
kurulan ve Brokdorf’ta nükleeer santral yapımına karşı 
çıkan yerel örgütlenmeler doğdu. Bölgede oluşmuş 
olan Yurttaş Girişimi 30 Kasım 1976’da bir gösteri 
yürüyüşü düzenledi. 30-40 bin kişinin katıldığı yürüyüş 
polisin aldığı önlemlerin aşıldığı çalışmalı bir gösteri 
oldu. Böylelikle daha sonraki yıllarda sürekli bir 
mücadele alanı haline gelen ve nükleer santrallere 
karşı mücadelenin ve kültürün adeta bir simgesi olan 
Brokdorf olaylan başlamış oldu. Bu dönemde çıkan 
‘‘Atom santralı? Hayır teşekkürler”  sloganı daha 
sonraki yıllarda Avrupa çapında popüler bir ifade 
haline geldi. Hedef ‘ ‘yann radyoaktif olmaktansa, 
bugün aktif olmak”  ifadesi ile ele alınıyordu. Devlet 
güçleri tarafından nükleer santrallere karşı mücadele 
edenler toplum düşmanı olarak damgalanıyorlar ve 
bunlara karşı bir devlet kampanyası sürdürülüyordu. 
Böylesi mücadelelerin içinde gelişmeye başlayan 
yurttaş girişimleri ve örgütlenmeleri taban 
örgütlenmelerinin ilk adımları oldular. Bu kitle girişimi, 
mücadelesi ve hareketliliği üzerinde yükselen Yeşil 
Parti, esas olarak o dönemdeki bütün sertliği, 
militanlığı ve devlet güçlerinin baskısını yansıtan sokak 
mücadelelerinin (altta) bir ürünü oldu. Bu dönemde 
kurulmuş olan yurttaş girişimleri protestolarını 
parlamenter düzeylerde de dile getirebilmek için 
oluşturduktan listelerle belediye seçimlerine, daha 
sonra eyalet parlamentosu seçimlerine ve son olarak 
da Federal Parlamento seçimlerine katıldılar. Yukarıda 
siyah kelebeği sembolü olarak kullanan Bunte 
Liste'fî/n (Renkli Liste) “Kendinizi Koruyun!”  sloganı 
ile seçimlere katıldığını gösteren bir pul görülüyor. 
Listeyi oluşturan örgütlenmenin adı ise Demokrasi ve 
Çevrenin Korunması İçin Girişim adını taşıyor.



Alternatit Hareket

Wlerin ilk yansında Federal Almanya'da yaşanan ev 
işgalleri varolan konut bunalımının da bir işareti oldu.

Batı Berlin, ev işgallerinin en yoğun ve canlı 
yaşandığı yer oldu. Konut sorunlarının yoğun olarak 
Batı Berlin'de yaşanmasının nedenlerinden birini bu 

şehirde belli bölgelerdeki evlerin önemli bir kısmının 
savaş sonrası koşullarını yansıtıyor olmasıydı. Yıkık 

dökük haldeki bu evlerin bir kısmı belediyeye aitti ve 
bunlar restore edilmek üzere boş tutuluyordu. Ev 

sahipleri ise evlerini komisyoncular aracılığıyla büyük 
firmalara satıyorlar, konut spekülasyonu yapan bu 

firmalar yıkık dökük haldeki evleri restore edip, 
modernleştirerek yüksek meblağlar karşılığında kiraya 
veriyorlardı. Bu evlerde çoğunlukla sosyal yardım, bir 

kısmı ise işsizlik parası alarak yaşamaya çabalayanlar, 
öğrenciler, çok çocuklu aileler, yabancılar, emekliler, 
yaşlılar için evlerinden çıkarılmak veya ev kiralarının 

artması son derece ciddi yaşamsal sorunlar 
yaratıyordu. Federal Almanya'nın çeşitli şehirlerindeki 
konut sorunu ilginç boyutlara ulaşmıştı. Bavyera'nın 

başkenti l^ünih’de '80'lerde yaklaşık 70 bin yeni 
konut ihtiyacı olduğu saptandı. Stuttgart'ta 40 bin ev 

arayan kaydedilmişti. Berlin'de ise konut arayan 69 
bin kişinin 18 bini için sosyal konut acil bir ihtiyaçtı 

ve buna rağmen 7 bin ev boş duruyordu. 
Hamburg’da ise sosyal konut için listelere kaydolmuş 

olan 41 bin kişi vardı. Bu sorunlar karşısında Beriin’li 
gençlerin ilk yanıtı, boş duran veya boşaltılması 

hedeflenen evlerin işgal edilmesi oldu. Böylelikle esas 
olarak spekülatörlere karşı başlatılan bu. mücadele, 

polis ve ev işgalcilerini karşı karşıya getirdi. "Hakkın 
haksızlık olduğu yerde, direnmek görevdir" anlayışı ile 

mücadeleye başlayan ev işgalcileri, işgal ettikleri 
evleri kendi olanaklân ile düzenliyorlar, yıkık dökükleri 

tamir ediyorlar, boyuyorlar ve yaşanacak bir hale 
getiriyorlardı. Ev işgallerinin sembolü haline gelmiş olan 
evlerden biri de Hamburg’da Hafenstrasse’de idi (üstte). 
Burada 100 kişinin üstünde, esas olarak genç işsizler, 

toplumun kenarına itilmiş olanlar ve alternatif bir 
yaşam tarzı hedefleyenler yaşıyordu. “ Boşaltma veya 
dayak halinde elimizdeki taşlar kanatlanır" sloganı ile 

hareket eden ev işgalcileri sık sık polisle sokak 
çatışmalarına girdiler.

Kapitalist işbölümü, kentlerin yapışma da yansıdı: Bannma, eğlenme/dinlenme, çalışma vs. işlevlerinin 
birbirlerinden mekânsal düzeyde (ayn mahalleler halinde) ayrışması keskinleşti. İşçi smıfınm yamsıra küçük 
burjuvazinin aşağı kesimleri, farklı İnsanî ilişkileri/faaliyerieri biraraya getiren cemaat 
ilişkilerinin tamamen ortadan kalkarak hayat çevresinin bannmaya indirgendiği, insanî- 
toplumsal iletişimin imkânlannı mekânsal olarak kısıtlayan dev apartman bloklarına “yığıldılar”. 
Elektrik, su vb. gibi asgarî sayılan konforlann (elbette kapitalist rasyonellerini buldukları için) 
kideselleşmesini sağladığı için 1950’ler ve 1960’lar boyunca yaygın bir ideolojik eleştiriyle 
karşılaşmayan yeni kapitalist kent yapısı, yabancılaştıncı, atomize edici etkileriyle kapsamlı bir 
hoşnutsuzluğun maddî temeli haline gelecekti.

1970 ’ler: Enerji Bunalımı ve Burjuva Ekolojizmin Çıkışı

Kapitalizmin II. Dünya Savaşı sonrasındaki hızlı büyümesinin insan/toplum-doğa ilişkilerinde 
yolaçtığı tahribat yaygın bir toplumsal muhalefete yol açmadan önce, ekolojist bir eleştiri, 
kapitalizmin içinden geldi. Elbette bu (öz) eleştiri, bu tahribatın insanî-toplumsal boyutlarını 
içermeyen, salt ekolojik dengenin bozulmasının ve doğal kaynaklann tahribinin kapitalizmin 
kendisini yeniden üretmesinin fizikî koşullan bakımından gündeme getirdiği tehlikeye işaret 
etmekten ibaretti. Volkswagen, Rockefeller, Ford, Fiat gibi büyük uluslararası sermaye 
kuruluşlanmn finanse ettiği bilimsel araştırma kurumu Roma Klübü’nün 1972’de yayınladığı 
rapor, bu (öz) eleştirinin ilk bütünlüklü örneğiydi. Ekolojik çelişkileri burjuva söylem içinde 
gündeme getiren bu rapor, Batı kamuoyunda büyük yankı yarattı. Özellikle 1970’lerin 
başlannda Arap ülkelerinin anti-emperyalist bir çıkış yaparak petrol ihracatlanm 
kısıtlamalanyla kapitalist metropollerin gündemine gelen ve giderek, salt böyle arızî bir 
duruma bağlı olmadığı anlaşılmaya başlanan enerji (açığı) bunalımı, bir grup bilimadammm 
Roma Klübü’ne  sunduğu Limits to Growth (Büyümenin Sınırlan) başlıklı raporun tezlerinin 
yaygınlaşmasına zemin hazırladı. Roma Klübü’ne  rapor, mevcut ekonomik büyüme eğiliminin 
aynen sürmesi halinde, insanlığın varlığını sürdürmesini sağlayabilecek maddî koşullan 2100’de 
tamamen yitireceğini, bu nedenle doğal kaynaklann kullanımının ve nüfus artışının kesinlikle 
kısıdanarak denetim altına alınması gerektiğini vazediyordu. “Sıfır büyüme” gibi radikal bir 
çözümü gündeme getirerek, kapitalizmin evrensel gelişme dinamiğinin/mantığının tarihsel 
“son”unu öneren Rapor, bu müfrit önerisiyle kamuoyunda büyük infial uyandınrken, sosyahst 
bilimadamlannın eleştirisiyle karşılandı. Eleştiriler, raporun kapitalist metropollerle sömürülen 
çevre' ülkeler arasındaki gelir dağılımı eşitsizliğini (“azgelişmiş” ülkelerin, dünya nüfusunun 
yüzde 60 ’mı oluşturan halkı, dünyada üretilen gelirin yalnızca yüzde lO’unu alabilmekteydi) 
görmezlikten gelmesi; “bunalımın” mevcut kapitalist üretim tarzından kaynaklanan niteliğini 
görmezlikten gelerek rakamsal-teknokratik çözüm önerilerinin alanına sıkışması ve buna bağlı
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olarak nüfus kısıtlamasına ağırlık vererek Yeni-Malthus’cu bir ideolojinin yaygınlaşmasına 
malzeme hazırlaması üzerinde yoğunlaşmaktaydı. Roma Klübü 7 0 ’lerin ikinci yansında 
yayınladığı Tokyo Raporu ile uyanlannı sürdürürken; ’8 0 ’lerin başında ABD’de Başkan Carter’m 
uzmanlara hazırlattığı, ancak Başkanhk süresi dolduğu için resmîleş(e)meyen Global 2000  
raporu da bu izleği sürdüren popüler bir etki yaratacaktı. Böylelikle burjuva söylem içinde, 
doğal kaynaklann azaldığına, “mevcut ekonomik sistemin” yaklaşan sınırlanna işaret eden 
tartışmalar yoğunlaşırken; yeşil hareketin temellerini oluşturan radikal tepkiler de şekillenmeye 
başladı. Nükleer enerjiye karşı oluşan muhalefet hareketi, bu tepkilerin ateşleyicisi ve odağı oldu.

Anti-Nükleer Hareket ve Banş Hareketi

1950’lerde İngiltere’de oluşan Campaign fo r  Nuclear Disarmement (Nükleer Silahsızlanma 
Kampanyası), ’60 ’lann başında soğuk savaşın son etkilerinin de ortadan kalkmaya başlamasıyla 
birlikte marjinalleşene kadar, etrafında önemU bir parlamento-dışı muhalefet potansiyeli 
oluşturmuştu. Nükleer enerjinin banşçı kullanımına karşı ise herhangi bir tepki hareketi 
gelişmemişti. Bunda, nükleer eneıjinin “sonsuz” bir enerji kaynağı olmasının vaadettigi büyük . 
ekonomik potansiyelin yanısıra; nükleer eneıjinin fazla yaygın kullanılmıyor olmasının da payı 
vardı. Nükleer eneıji kullanımının yaygınlaşmasının muhtemel toplumsal-siyasal sonuçlan ve 
bu teknolojinin tehUkeliliği yaygın olarak bilinmiyordu, 1970’lerde ise, özellikle petrol 
bunalımının etkisiyle nükleer eneıji yatınmlan artmaya, her ülkede çok sayıda nükleer 
reaktörier kurulmaya başlandı. Nükleer enerjinin ulusal enerji kaynaklan içindeki payı, 1977’de 
İsveç’de yüzde 9.6’ya, İsviçre’de yüzde 7.9’a, Belçika’da yüzde 5.4’e, İngiltere’de yüzde 4’e, 
ABD’de yüzde 3.7’ye, Federal Almanya’da yüzde 3.1’e, Fransa’da yüzde 2.7’ye, İspanya’da yüzde 
2.4’e çıktı. Kapitalist metropollerde bu oranın 1985’de yüzde 16’ya, 1990’da yüzde 23 ’e,
2000’de yüzde 32-39’a çıkması planlanmaktaydı. Büyük yatınm gerektiren ve dolayısıyla büyük 
uluslararası sermaye gruplannm denetiminde olan nükleer eneıji, başka hiçbir sektörle, ürünle 
karşılaştınlamayacak kadar da kârh bir yatınm alanıydı.

Nükleer eneıjinin yaygınlaşmasına koşut olarak, nükleer enerjiye karşı tepkiler de ortaya 
çıkmaya başladı. İlk tepkiler, doğal olarak, bu teknolojinin tehlikelerine ilişkindi. Nükleer 
reaktörlerde meydana gelebilecek kazalann, kilometrekarelerce alanda canh varhklann 
yaşamasını imkânsız hale getirici etkileri, Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan atom bombalan 
“sayesinde” kamuoyunda bihniyordu (1 9 8 6 ’da Çem obil faciası bu bilgiyi daha da 
yaygınlaştıracaktı). Şirket ve hükümet yetkilileri ne kadar nükleer reaktörlerin azamî güvenlik 
önlemleri düşünülerek inşa edildiğinden söz ederlerse etsinler, kaza anında ortaya çıkabilecek 
felaketin çapı; üstelik nükleer enerjinin yaygınlaşmasıyla birlike bu riskin çoğalması, tepkilerin 
tamamen bastınimasmı önlüyordu. Aynca, nükleer eneıjinin kitlesel kullanımına geçilmesine 
bağlı olarak, yeralnnda veya radyasyon sızdırm az. depolarda saklanması gereken nükleer çöp 
ve atık miktan da büyük boyutlara ulaşıyor; nükleer eneıjinin-üretiminde ortaya çıkan 
(ekonomik kullanılabilirliği de olmayan) büyük ısının dünya ve atmosferin dengesini bozucu 
etkileri, kaza olmasa da, bu teknolojinin orta ve uzun vadede yeryüzünde hayatın temellerini 
tehdit ettiğini ortaya çıkanyordu.

Nükleer enerjinin beraberinde getirdiği toplumsal ve siyasal etkiler, daha kapsamlı’ ve radikal 
bir eleştirinin gündeme gelmesini koşulladı. Radikal anti-nükleer eleştiri, bu teknolojinin 
“tarafsız”, “nesnel” bir teknik tercih değil, siyasal bir tercih olduğu tespitinden hareket 
ediyordu. Nükleer eneıjinin karmaşıklığından dolayı denetiminin-yönetiminin dar uzman 
gruplannm denetimine girmesini getiren ve siyasal-toplumsal kararlan “uzmanlara” havale eden 
bir söylemi geliştiren otoriter-teknokratik sonuçlan; teknoloji yönetiminin merkezîleşmesiyle 
birlikte sıkı güvenlik zorunluluğuna dayanan askerîleşmenin devlet yapısının ve siyasal- 
toplumsal sistemin nüfuz edilemezliğini artırması, bu eleştirinin özelliMe üzerine gittiği 
noktalardı. Böylelikle anti-nükleer tepkiler, anti-kapitalist bir radikal içerik kazanmaya başladı. 
Nükleer eneıji tartışması, kapitalizmin anti-demokratik ve verili ekonomik yapının yeniden 
üretilmesi uğruna insanlığın yaroluş temellerini sarsabilecek “çözüm”leri bile uygulamaya 
koyabilen “irrasyonel” yapısının sorgulanmasına varan bir eleştiri silsilesinin başlangıç düğümü 
haline geldi. Buradan çıkarak, kapitalist ekonomik büyüme mantığının mutlaklaştıniması ve 
insanî-toplumsal gelişmeyi üretim ve m illî gelir artışıyla ölçen yaklaşım sorgulanmaya başlandı. 
1970’lerde Avrupa’da, maıjinal İsveç Komünist Partisi dışında bütün KP’lerin “üretici güçlerin 
gelişmesi” mülahazasıyla nükleer enerjiyi savunması; radikal sosyalist unsurlann “sosyalist 
sistem”e yönelik eleştirilerini tırmandınrken, yükselen anti-nükleer hareketin mevcut KP’lerin 
dışında gelişmesini ve özgün siyasal yapılar, biçimler yaratmasını beraberinde getirdi. Anti- 
nükleer hareket, bütün Avrupa’da yeşil partilerin/örgüderin oluşma sürecinin ana ivmesini 
oluşturdu.

1970’lerin sonlannda, Avrupa’da nükleer silahlanmaya karşı gelişen muhalefet, anti-nükleer 
hareketi 1950’lerdeki nükleer savaş karşıtı banş hareketinin mecrasıyla bütünleştirdi. Nükleer 
silahlanmaya karşı banş hareketi, SSCB’nin 1977’de Doğu Avrupa’da konuşlandırdığı SS-20 
füzelerine karşı NATO’nun “önlem olarak” nükleer başlıklı Cruise Missiles ve Pershing füzelerini 
Ban Avrupa’da yerleştirmeye yönelmesi üzerine başladı. 1978’de Manchester belediyesi meclisi, 
İngiltere’ye Cruise Missiles füzelerinin yerleştirilmesini protesto ederek, “kendi kentlerinin bu 
uygulamanın dışında tutulmasını” istedi ve Manchester’i “nükleer silahlardan anndınim ış bölge” 
ilan etti. Bu sembolik kampanya hızla yaygınlaşa, İngiltere’de 200 kent ve kasaba, Japonya’da
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Yeni Toplumsal Hareket 
B itim leri

Toplumsal hareketlerin kendilerini ifade ettikleri ör
gütlenme biçimlerinin, kaynağı büyük ölçüde belirsiz 
bir sorgulanma dönemine girdikleri tüm gözlemciler ta
rafından kabul ediliyor. Bu sorgulama Batı’yı olduğu 
kadar Doğu’yu ve Güney'i de içerdiğinden genel bir 
özellik taşıyor.

Yüzyıl ya da daha uzun bir zamandan beri, toplumda 
varolan değişik akımlann belirli bir siyasal pratik mantı
ğında ifadesini bulan örgütlenme biçimlerine alışılmıştı. 
Gelişmiş kapitalist topiumlarda bu örgütlenme iki temel 
eksen etrafında oluşuyordu. Bunlardan ilki, sanayi işçi
lerinin örgütlenmesini (sosyalist ve komünist işçi parti
leri ve sendikaları) haklı gösteren sınıf mücadelesidir 
ki, bu model kimi zaman diğer emekçi sınıflardan (köy
lü, çiftçi veya esnafların parti sendikaları) esinleniyor
du. İkincisi, reformist sol-muhafazakâr sağ karşıtlığını 
haklı gösteren siyasal ideoloii ekseniydi. “Sınıf 
mücadelesine" ve seçim değişikliklerine, giderek res
men son veren parti-deviet tekeli anlamını değiştirmiş 
olsa bile, komünist iktidarlar, biçimlerini korudukları 
bu tarihten doğdular. Asya ve Afrika’da geçen yüzyılın

tarihi, toplumsal hareketin ulusal bağımsızlık mücadele
si biçimine büründüğü bir tarih oldu. Burada, çeşitli 
toplumsal sınıfları ve etnik grupları geniş ve disiplinli 
bir hareket içinde (genellikle az ya da çok karizmatik 
bir önderin arkasında) birleştirmeyi amaçlayan ve tek 
amaca etkin biçimde yönelen parti tipi, model olarak 
alındı. Bağımsızlığın sonucu olan iktidarlar büyük ölçü
de bu mirasla yoğruldular, parti-devletler meşruiyetleri
ni ulusal bağımsızlık hedefini gerçekleştirerek elde ettiler.

Bu uygulamalar, bilimsel bir toplum teorisi görüntüsü 
altında rasyonalize edilmişti. Aydınlanma ideolojisi ise 
bu rasyonallzasyondan, bir değerler (hümanist özgürlük 
değerleri) karışımı ve bunların etkinliğini (ekonomik ay
gıta hükmeden bireylerin rekabeti) sağlayan bilimsel 
teoriler üretiyordu. Marksizm de dahil olmak üzere sos
yalizm hareketi, Aydınlanmacıların değerlerinin mirasını 
devralmış ve aynı zamanda, eylemini sınıf mücadelesi 
eksenine yerleştirerek, bu değerleri taşıyan burjuva top- 
lumunu -devrim veya reform yoluyla- aşmaya çalışarak, 
bu toplumun iki yüzlülüğünü sergilemişti. Ulusal kurtu
luş hareketlerinin kendileri, hareketi yöneten sınıf veya 
katmanların çıkarlarına göre değişen ölçülerde, birin
den veya diğerinden etkileniyorlardı.

Bunların sonucunda, siyasal rasyonallte düşüncesiy
le bu uygulamalar eşitlenmiş oldu. Ancak önceki dö-
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nemde, Avrupa’da ve başka yerlerde, toplumsal hareke
tin, araiarmda dinlerin de bulunduğu faridı araçlaria ken
disini ifade ettiği, ayrıca istikrarii gibi görünen Batı Av
rupa’da bile, bu rasyonalitenin şiddetli bir toplumsal 
bunalım karşısında ne kadar hassaslaşacağı unutulu
yordu: ’30’ların bunalımı, geniş yığınları “ İrrasyonel” 
bir ırkçılık ve canice bir çılgınlık bayraklarının arkasında 
sürükieyebiimiştir.

Bugün, dünyanın üç parçasında da -Doğu, Batı ve 
Güney- bu örgütlenme biçimlerinin kapsadığı toplumsal 
hayatı yönlendiren modellerin tarihi etkinliklerini yitir
dikleri görülüyor.

Batı’daki konsensüs’ün ulaştığı genişlik, sol-sağ ku
tuplaşmasının ve sosyalist hareketin tarihi içeriğini sı
nırlamıştır. SIstemin-kendiliğinden cevabı, siyasal yaşa
mın “Amerikanlılaştırılmasr’, yani, içinde, varolan top
lum projesinden farklı global bir toplum projesi ideolojik 
kaygısı olmaksızın iktidar parçalarını denetlemek için 
birbiriyie çatışan kısmi çıkarların (üretim, bölge ve deği
şik gruplar sektörleri) ortaya çıktığı “ lobi” lerln örgüt
lenmesidir. Doğu’da sivil toplum, toplumdaki gerçek 
çelişkiler diyalektiğine bir yer açmak için, parti-devlet 
kabuğunu kırmaya can atıyor. Üçüncü Dünya'da ise, 
kazanılmış bağımsızlık üzerine kurulu meşruiyet, yeni 
neslin belleğinde iyice aşılmış durumda bulunuyor.

astı,; 1970’lerin ortalannda 
geleneksel değer 
yargılarına rağmen 
kendi yaşam 
tarzlarını açıkça 
savunmaya ve 
varolan toplumda 
bile yaşama haklarını 
korumaya kararlı 
marjinal gruplar 
arasında yanda 
görüldüğü gibi 
zaman zaman 
düzenledikleri 
gösterilerle hatm 
sayılır bir örgütlenme 
düzeyine yükselmeyi 
başaran eşcinseller 
de vardı.

Her durumda, iktidarın söylemlerinin hep geçmişe 
yönelik olması dikkat çekici. Batı'da, seçimlerde aday 
olanlar, varolan en iyi toplumu inşa ettiklerini ve bu 
kurulu sistem içinde (bazı detaylarla birilkte) sadece, 
şunun ya da bunun yapılması gerektiğini söylüyoriar. 
Doğu’da, iktidarda olanlar “sosyalizmi inşa ettik, şimdi 
gerekli olan, bu çerçevede etkinliğimizi artırmaktır” di- 
yoriar. Güney'dekiier ise “ Ulusu inşaa ettik ve ekono
mik gelişmeyi başlattık, gerekli olan bu çabayı 
sürdürmektir” diye tekrarlıyoriar. Dolayısıyla bütün bu 
cephelerde, güncel gerçekliğin mantığından kopuk bir 
toplum projesine yer yok.

Bu koşullarda karşılanmayan toplumsal gereksinme
lerin,. kendilerini başka örgütlenme biçimlerinde ifade 
etmeye çalışmalarına şaşırmak mümkün mü? Daha şim
diden bu yeni biçimlerin ortaya çıktığı görülüyor; femi
nist hareket, çevreci hareket, yerel (II ve mahalle) toplu- 
luklann savunma hareketleri, etnik veya dini toplulukla- 
nn hareketleri... Bunların rasyonalizasyonları tarihsel 
açıdan kapsamlı bir ideoloji olmaları bakımından ele 
alınırsa belki henüz nüve halinde ama, şimdiden bazı 
noktalan oldukça belirgin; bugüne kadar hemen hiç 
konuşulmamış yepyeni kavramları (cinselliğin eleştirisi 
veya çevrecilik gibi) kullanmaları, veya doğrudan 
“modern" dünya tarafından sessizce geçiştirilen geç
mişin mirasına başvurmaları, dinî ve özellikle funda-

mantalist akımların rönesansı, ancak bu gereksinmeyle 
açıklanabilir.

Bu yeni toplumsal ifade biçimleri, çağdaş dünyamız
dan çok farklı bir geleceğin tohumları değil de nedir? 
Bu yeni biçimler yoksa geçici bir bunalımın yarattığı 
ve her şey düzene girdikten sonra sönüp gidecek olan 
sabun köpükleri mi? Birinci varsayımda, bu yeni (veya 
geçmişin mirası ile beslendiğinde yenilenmiş) ifade bi
çimlerinin gelişimi gelecekte insanlığın ilerlemesini mi 
sağlayacak, yoksa, tam tersine, barbarlığa geri dönü
şün manifestosu mu olacak? Zekası ve kötümserilğl 
ile tanınan Malraux’nun, 20. yüzyılın, dinlerin yüzyılı 
olacağını söylerken kastettiği, bu yüzyılın, hoşgörülü 
inancın yenilenmesinin değil, şiddetli fanatik çatışmala
rın yaşandığı bir yüzyıl olacağıydı. '30 ve ’40’larda, 
Nazi barbarlığı, çağımızın bir hoşgörüsüzlük çağı olaca
ğını düşündürtmüştü. Ama, faşizmin yenilgisi umutları 
yeniden canlandırdı; kabus bitmişti, olanlar sadece bir 
kazaydı.

Şüphesiz I. Wallersteln’in şu görüşünü paylaşmamak 
mümkün değil; “eski örgütlenmeler” (sendikalar, halkçı 
partiler, işçi partileri, ulusal kurtuluş hareketleri) iktida
rı, yabancı emperyalistler ve burjuvazinin tekelinden 
söküp almak için mücadele ediyorlar. Amaçlarının tü
münü olmasa bile ve değişik ölçülerde -reform veya 
devrim, görüşmeler veya savaş yoluyla- gerçekleştirdi
ler; koruyucu Devlet, ekonomik gelişme ve güç, ulusal 
saygınlık ve onur...

Bu açıdan bakıldığında, daha dün, gerçeklikte varolan 
sistemle çatıştıkları ölçüde sistem dışı olan bu hareket
ler, bugün giderek muhafazakfiriaşan, “tavizkar” , “sis- 
temci” , kendi uygulamalarının “ ötesine” gidilmesin
den, hele onlarsız llerlenmesinden hiç hoşlanmayan ya
pılara dönüşmüşlerdir.

Dolayısıyla, eski ve yeni toplumsal güçlerin içinde 
veya karşısında mücadele ettiği bu “sistem” neyin ne
sidir?

Batı’da ve Üçüncü Dünya'da bu sistem kapitalist ola
rak nitelemekte tereddüt edilecek mi? Bu sistem pekala 
kapitalisttir ve bugüne kadar, “dünya sistemi olarak 
gerçekten varolan kapltalizm”in sınıriarını aşmamış, ya
ni merkez-çevre kutuplaşmasının üstesinden gelmemiş
tir. Dolayısıyla bu sistem, “gellşme”nin olduğu ya da 
olmadığı Üçüncü Dünya ülkelerindeki geniş halk kitlele
ri için dayanılmaz olmaya devam ediyor. Çünkü, bu 
sistem, geniş yığınlar için, gecekonduların sefaleti, tü
ketimden yoksunluk, kültürel çöküntü, rüşvet yiyen dik- 
tatörierin t>öbürienmesi ve kimi zaman da sadece açlık 
anlamına geliyor. Ama Batı’da bile, kapitalizmin bu ge
lişmiş ve İleri merkezlerde sağladığı toplumsal refaha 
rağmen, huzursuzluk, sistemin kapasitesinin sınıriarını 
zoriuyor. Doğu ülkelerindeki uygulamalar Marksizmden 
esinlenmiş bir sosyalizm imajına genellikle uymasalar 
da, bu sistemleri kapitalist diye tanımlamak bize doğru 
görünmüyor. Buralarda, kimilerinin sosyalist, kimileri
nin de kapitalist özlemlerinden kaynaklanan çıkar çatış
malarının karışıklığı içinde, varolan toplumsal güçler 
başka bir şeye can atıyorlar.

“ Gerçekte varolan kapitalizm” halkların gelişiminin 
önünde bir engel olarak duruyor. Üçüncü Dünya top- 
lumlannın önünde, ulusal halkçı bir dönüşüme alternatif 
olabilecek bir seçenek yok. “Sosyalist” denilen devrim- 
lerie başlatılan bu dönüşüm, gündemindeki hedeflere 
ulaşamamış durumda.

“Yeni” hareketlerin, meydan okudukları gerçekliğin 
alternatif olabilmede ilerleme sağlayıp sağlayamayacak
larını bugünden söylemek zor.

Bu hareketlerden bazıları bize çıkmazdalarmış gibi 
görünüyor. Radikal dinci akımların canlanmaları veya

etnik grupların içe kapanmalarında bu böyle. Bunalımın 
çözümü değil, belirtileri ve düşkırıkiiğının istisnai ürün
leri olan bu akımlar, meydan okudukları gerçekliğe karşı 
güçsüzlüklerini gösterdikleri ölçüde önemlerini yitirmek 
zorunda kalacaklar. Bu kuşkusuz, -Malraux’nun kötüm- 
seriiğinin aksine- “ haklı kazanmalı” diyen bir iyimserii- 
ğin İfadesi.

Başkaları, buna karşılık, kendi yerierini, varolan kapi
talizmin aşamayacağı çelişkileri, “kapitalizmin ötesine 
geçerek” ve bu yönde atılan ilk adımlardan ders çıkarta
rak çözümleyecek bir toplum projesinin yeniden üreti
minde bulabilirler.

Bundan dolayı, “yeni hareketler” (veya eskileri), ken
dilerini her zaman, salt devletin ele geçirilmesi alanında 
tanımlamıyorlar, elde edilecek toplumsal iktidara ilişkin 
de farklı bir anlayışa sahip görünüyorlar. Çünkü, yeğle
nen, “ iktidar için veya başka bir şey için (ne?) savaşmak” 
değil, hangi anlayışla iktidar olunduğu ve ne için sava- 
şıldığıdır. “Geleneksel” egemen güç (güç = devlet) an
layışıyla oluşturulmuş örgütlenme biçimleri, halklar bu 
muhafazakar devletin renginin farkına varmaya başla
yınca, meşruiyetlerinin büyük bölümünü kaçınılmaz bi
çimde kaybediyorlar.

Buna karşın, iktidarın çok sesli toplumsal içeriğinde 
ısrar eden ve gelişmeyi buna bağlayan örgütlenme bi
çimleri giderek artan başarılar elde edebilirler. Bu kate
goride, Hindistan'da Rajni Kothari tarafından Gandici 
kültüre dayanarak geliştirilen “partizan olmayan politika” 
verimli biçimde ortaya çıkabilir. Aynı şekilde, Pablo Gon
zales Casanova'nın, içinde “yeni” hareketlerin temel 
niteliğini gördüğü Latin Amerika’daki otorite karşıtlığı, 
devletin otoriteriiğinl reddetme, partide, önderlikte oto- 
riterliği reddetme, ideolojide doktriner ifadelerin reddi, 
için de söylenebilir. Burada kıtanın tarihsel oluşumunun 
tüm ağır mirasına karşı bir tepki söz konusudur ve hiç 
şüphe yok ki bu tepki ilerici bir tepkidir. Yine ve aynı 
temel gerekçe ile Batı’da, otokrasinin en azından bazı 
temellerine saldırıyı hedefleyen Feminizm de, aynı man
tıkla farklı bir toplumsal iktidar mantığından kaynaklanı
yor. Bir bakıma Batı, toplumsal özgürlük konusundaki 
yeni gelişmelerin öncüsüdür. Bu gelişmelerin “kapita
lizm ötesinde” yeni öngörüler içerip içermediği veya 
bu sistem tarafından emileblliriiği yeni bir tartışma ko
nusudur. En azından orta vadede, merkezî bir kapitalist 
konumun sağladığı avantajların büyüklüğü, bu hareket
lerin, toplumun kapitalist yönetiminin temellerini sarsa- 
mayacağını gösteriyor.

Dolayısıyla, “yeni hareketler” in geleceği halen belir
siz durumda. İşte tam da bu nedenle, bugün varolan 
bunalım İçinde ortadan kalkmaları ihtimal dahilindedir.

Frank ve Fuentes’in düşüncelerini abartıp, bunlar ara
sında örtük olanı belirgin hale getirirsek, toplumsal ha
reketlerin “etkinliğini” değerlendirme ölçütlerinin dö
neme göre değiştiğini görürüz. Refah dönemlerinde ha
reketler, merkezî örgütlülük biçimlerine kolayca bürü
nüyorlar. Bunun nedeni, kurallan bilinen bir sistem için
de oynamalarıdır. Dolayısıyla, konjonktüre göre, bazı 
hedeflerini (örneğin ücret artışı) gerçekleştirebilir- 
ler. Buna karşılık, yapısal bunalım dönemleri yeni 
“ uluslararası” ve “ iç” dengelerin sonucu olan “yeni 
düzen”in oyun kurallarını tartışma konusu yaptığı hal
de, kendisinin de netleşmediği bir belirsizlik durumu 
ile tanımlanır. Toplumsal bunahm, ideolojilerin, siyasal 
pratiklerin ve dolayısıyla örgütlenme biçimlerinin zorun
lu olarak bunalıma girmesi sonucunu doğurmayacak 
mı? Ama, yeni ideolojik güçlerin netleştiği, yeni toplum
sal projelerin çerçevelerinin çizildiği, çok tanınmış bir 
alıntıyla söylemek gerekirse, "yığınları fethederek mad
di güç haline geldiği” dönemler, tam da bu dönemler 
değil midir?

SAMIR AMİN
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2 kent, ABD başkenti Washington’m iki banliyö belediyesi, Avrupa’da da yüzlerce kent, 
kasaba ve köy meclisleri, etkili kampanyalar sonucunda “nükleer silahlardan 
anndınimış bölge” olduklanm ilan ettiler. Reagan’m Başkan seçilmesinden sonra ABD’nin Batı 
Avmpa’yı kapsayan NATO nükleer programını genişletmesi ve 108 adet uzun menziUi nükleer 
Pershing-2 füzesinin “yaşlı kıtaya” yerleştirilmesine karar verilmesinden sonra, banş hareketi 
hızla kideselleşti. Avrupa’nın açıkça nükleer “şemsiye”nin tehdidi altına girecek olması, nükleer 
savaş tehhkesinin dünyanın başka yerlerini (veya “insanlığı”) ilgilendiren bir tehlike olarak 
sorunsallaştınimasmdan çok daha canlı bir muhalefet potansiyelinin doğmasına yolaçtı. Bu kez 
tehditle karşı karşıya olanın bizzat Avrupa olduğunu belirtmek için, II. Dünya Savaşı’nın 
sonunda atom bombasının atıldığı Hiroşima’ya atfen Euroshima (Avroşima) terimi 
kullanılıyordu. Füzelerin Batı Avrupa’nın çeşith ülkelerinde konuşlandınidığı 1983’de ve 
1984’de, yüzbinlerce insanın katıldığı kitlesel gösteriler, yürüyüşler, işgaller gerçekleştirildi. Bu 
eylemler NATO’nun nükleer silahlanma programını etkileyememekle birlikte; bu silahlanma 
programını kimi durumda benimseyen, çoğunlukla da etkin bir karşıkoyuşu gerçekleştiremeyen 
sosyal demokrat ve sosyalist-komünist partilerin geniş kidelerce de dahil sayıldığı yerleşik 
partilerin dışındaki radikal toplumsal muhalefetin güçlenmesine katkıda bulundu. Bu muhalefet 
potansiyeli, çoğunlukla yeşil harekete kanalize oldu.

’68 Geleneğinin Etkisi

Yeşil hareketin kidesel tabanı, anti-nükleer hareket ve banş hareketi ekseninde oluştu. Ancak, 
hareketin başka bileşenleri de vardı. Almanya’da oluşan Bürgerinitiativen (Yurttaş İnisiyatifleri) 
bünyesinde, yeşil harekete yönelen kitlesel bir potansiyel birikti. Amerika’daki örnekleri 
izleyerek kurulan kır komünleri ve ortak yaşama cemaatleri, yeşil hareketin radikal bileşenleri 
arasında yer aldılar. 1980’de ağırlıkla Almanya olmak üzere Hollanda ve İsviçre’nin birçok 
kentindeki işgal patlamasıyla kendini gösteren “ev işgalleri hareken” de, radikal yönelimleriyle 
yeşil hareketi etkiledi. Ev işgalleri hareketi, modem blok apartmanlardan daha İnsanî bir 
gündelik hayata imkân sağlayan eski evlerin tahribi, spekülasyon amacıyla boş tutulması veya 
genel olarak konutlann yol, işletme merkezî vs. ticari amaçlı kullanımlara yer açmak için 
yıkılmasına karşı çıkıyordu. Çoğunlukla gençler tarafından gerçekleştirilen ev işgalleri, sadece 
korunmak istenen evlerin “zaptedilmesiyle” bitmiyor, ev ve çevresinde dayanışmalı, kolektif 
alternatif hayat tarzının gerçeWeştirilmesine çalışılıyordu. Bu hareketin ilk örnekleri, 1970’lerin 
başlannda ortaya çıkmaya başlamıştı. Rotterdam’da (Hollanda), yüzde 70’i işçilerden oluşan 16 
bin kişilik eski Het Oude Western mahallesi sakinleri, oturduklan evlerin dev apartman 
bloklan yapmak üzere yıkılmasına yürüyüşlerle, mitinglerle karşı çıkarak, mahallenin kendi 
bütünlüğü içinde korunmasını sağlamayı başarmışlardı. 1971’de Kopenhag’da Christianhafen 
mahallesinin bir “ada”sma el koyan bin kadar genç DanimarkalI, burada “Serbest Christiana 
Cumhuriyeti”ni ilan ederek alternatif bir hayat tarzını gerçekleştirmeye yönelmişlerdi. Herkes 
kendi evini kendi yapıyor, otomobil yerine bisiklet kullanıyor ve toplumsal işbölümünün 
yerleştirdiği kafa-kol, vücut-kafa “kopukluklan” aşılmaya çalışılıyordu. Almanya’da, “alternatif 
gündehk hayat” deneyimleri, 1970’lerin başından itibaren özellikle Berlin’de yoğunlaşan ortak 
yaşama cemaaderi ile oluşturulmaya çalışılmaktaydı. Kapitalist kentin, insanlan kapah birimler 
halinde birbirlerinden tecrit eden yapısına karşı direnmeyi amaçlayan bu hayat tarzı, ev 
işgalleri hareketinin tabanını oluşturdu. Berlin’de yüz kadar gencin, terkedilmiş UFA film 
stüdyolannm alanını sahiplenmesiyle kurulan “Kültür, Spor ve Zenaat Atölyesi” ile, bu hareket 
kent içinde Christiana benzeri bir “kurtanimış ada”ya sahip oldu. Almanya’da ev işgalleri 
hareketi, 1980’ler boyunca devletin sert müdahalesi karşısında radikal mücadelesini sürdürdü.

Ortak yaşama cemaatleri hareketinin tabanının önemU bölümü, 1968 öğrenci hareketine 
katılmış olanlardı; genel olarak da bütün Avrupa’da anti-nükleer hareket, banş hareketi ve 
sonra bunlan bütünleştiren yeşil hareketin öncü unsurlan, ’68  öğrenci hareketini yaşamış veya 
en azından bu geleneği sürdürmeyi amaçlayan sosyalist ve anarşizan gençlerden meydana 
gelmekteydi. Kapitalizmin koşulladığı gündelik hayat tarzına karşı tepki, alternatif, özgürleştirici 
bir hayat tarzının nüvelerinin oluşturulmaya çalışılması; bütün çözümleri devrim sonrasına 
ertelemeden, mevcut toplumsal düzenin çeşidi özgül alanlannda alternatif kurumlar, alternatif 
üretim, faaliyet ve toplumsallaşma tarzlannm yaratılması saikleri, ’68 ’den yeşil harekete taşman 
temel saiklerdi. Bu saikler, özellikli anti-nükleer hareket temelinde kitlesel bir öz-savunma 
tepkisi olarak ortaya çıkan toplumsal muhalefetin bütünlüklü bir siyasallaşmaya yönelmesinde 
belirleyici oldular. Gene 1968 hareketinden kaynaklanan ve mevcut düzene karşı kendiliğinden 
şiddetle tepki göstermenin yaraticılığına, bilinci özgürleştirici etkilerine önem veren 
kendiliğindenci anarşist gruplar da, özellikle devletin anti-nükleer harekete sert müdahaleleri 
gündeme geldiği zaman bu hareketin devlet terörüne karşı radikalleşmesinde etkili oldular. 
Sonuç olarak, yeşil hareket, ’68 geleneğinin izini sürenler için kapsamlı ve kitlesel bir 
siyasallaşma imkânını ifade ederken, yeşil hareketi de bu geleneğin dolayımıyla sosyalist 
yönelimlerin etki alanına soktu. ’68  hareketinin mevcut siyasal biçimleri, kurumlan reddeden 
doğmdan demokrasici/doğrudan eylemci karakteri de yeşil harekete yansıdı. ’70’ler ve ’80 ’ler 
boyunca Avrupa’da yerleşik parlamentarizme karşı en etkili ve eylemli eleştiri, en kapsamlı 
altematif siyasal örgütlenme deneyimleri, yeşil hareket çerçevesinde yaratılmaya çalışıldı.

Yeşil hareketin gücü ve ’68 hareketinin taşıyıcılannın dolayımıyla sosyalizmle buluşma düzeyi, 
ülkelere göre farklı görünümler aldı. Yeşiller en büyük güce, güçlü bir komünist parti 
geleneğinin bulunmadığı ve ’68 hareketinin yeşil harekede en canh ve verimU şeltilde 
bütünleştiği Federal Almanya’da eriştiler. Diğer Avrupa ülkelerinde ise, yeşil harekette naif ve 
buıjuva ideolojinin etkileri, Almanya’daki ölçüde silin(e)medi; hareketin radikal unsurlan (biraz
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BAHRO, RUDOLF 
( 1 9 3 5 - , . . )

Yeşil-sosyalist düşünür Rudolf Bahro, 18 Kasım 
1935'de Bad Flinsberg’de (Orta Almanya) doğdu. II. 
Dünya Savaşı'nın bitiminden sonra, ailesi, Demokratik 
Almanya Cumhuriyeti’nde kaldı. Bahro, Berlin Humbolt 
Ûniversitesi’nde felsefe okudu. Sozialistische Einigkeit- 
spartei Deutschland'm (Alman Sosyalist Birlik Partisi- 
SED) gençlik örgütündeyken, Demokratik Almanya'da 
tarımın tamamen kolektifleştirilmesine yönelik çalışma
larda görev aldı. 1962-1965'de, bilim adamlarının ve 
öğretim üyelerinin örgütlendiği sendikanın merkez yöne
timinde bulundu. 1965-1967’de, genç entelejansiya ve 
öğrencilere yönelik bir dergi olan Forum'un yayın yö
netmen vekilliğini üstlendi. Yugoslavya, Çin ve Çekos
lovakya’daki sosyalist deneyimleri aktarmaya, tartışma
ya dönük bir yayın politikası izlediği için, dergi yönet
menliğinden uzaklaştırılarak, sanayinin rasyonalleştiril- 
mesiyle ilgili ekonomik-teknokratik bir göreve atandı. 
Bahro, Sovyetler Birliği'nin 1968’de Çekoslovakya'ya 
müdahale etmesini protesto etmek için, SEO'den ayrıl
maya karar vererek istifa dilekçesini yazdı; ancak salt 
istifanın ötesinde, mevcut sosyalist sistemin kapsamlı 
bir eleştirisini yapmaksızın böyle bir istifanın işlevsiz 
olacağını düşünerek, istifa mektubunu kendisine sakla
dı. Bir yandan sanayinin rasyonalleştirilmesiyle ilgili gö
revinde çalışırken, bir yandan da el altından mevcut 
sosyalist toplumların yapısal eleştirisini yapan Die 
Alternative- Zur Kritik das Real Existierenden Soziails- 
mus (Alternatif-Mevcut Reed Sosyalizmin Eleştirisi) adlı 
kitabını yazmakla meşguldü. Bitirdiği Aitematlve'm bir 
bölümünün, Federal Alman haber dergisi Der Spiegel'- 
de (Ayna) yayınlanması üzerine, 23 Ağustos 1977’de 
“casusluk” iddiasıyla tutuklandı. 30 Haziran 1978'de 
a yıl hapise mahkum edildi.

Alternative, bütün dünyadaki sosyalist düşünürlerde 
büyük yankı uyandırdı. Kitabı, literatürde ve 1978’de 
Berlin'de düzenlenen Bahro Kongresi’nde; Doğu Avru
pa’daki reel sosyalist rejimlerin tartışılmasına yönelik 
büyük bir ivme yarattı. Bu arada, uluslararası sosyalist 
hareket, Bahro’nun serbest bırakılmasını sağlamak için 
kampanya yürütmekteydi. Bu etkin ve yaygın kampanya 
sonucunda, Ekim 1979'da serbest bırakılarak Federal 
Almanya’ya geçmesine izin verildi. Bahro, Federal Al
manya’da derhal pratik politikayla uğraşmaya başladı. 
Parlamento dışındaki sosyalist sol için yeni bir soluk, 
muhtemel bir birleşik partinin öncü girişimcilerinden 
biri olacağı düşünülmekteydi. Ancak Bahro, küçük sos
yalist örgütler ve partilerle ilgilenirken, yükselmekte olan 
yeşil hareketin potansiyellerini farketti ye siyasal faali
yetinin ağırlığını Yeşiller’e kaydırdı. Yeşil hareketin, 1968 
dalgasınm radikal ve kültürel bir alternatif oluşturma 
deneyimlerini/bilincini siyasal bir bütünlük içinde orga- 
nikleştirebileceğini düşünüyordu. Bahro’nun siyasal ve 
ideolojik müdahalesi. Yeşil hareketi 1980’lerin ortaları
na kadar derinden etkiledi. Bahro, Yeşiller’in partileş
mesinden sonraki ilk kongreleri olan Ocak 1980 Karisru-



Alternatit Hareket

Federal Alman parlamentosuna seçilen Yeşiller, 
parlamento dışında olduğu gibi içinde de yeni bir 
siyasal kültürün ve partilerarası ilişkinin adımlarını 

attılar. Yerleşik burjuva partilerinin alışkın olmadıklan 
davranışlarda bulunan Yeşiller, bu tutumlan ile 
parlamentoya girdikleri ilk dönemlerde sokakta 

gerçekleşen eylemlerin kürsüdeki sözcüsü olmayı 
hedeflediler. Çalışma masalarının üstüne saksı içinde 

çiçekler koyan, bisikletlerini park edecek yer talep 
eden, parlamento kantininde o güne dek olmayan ve 

alternatif hareketin önem verdiği yulaf veya çavdar 
ezmesi gibi yiyecekleri getirten, kravat takmayan ve 
takım elbise giymeyen Yeşiller, bu tutumlan ile bir 

renkliliği, canlılığı ve protesto kültürünü yansıtıyorlardı.
4 Mayıs 1983’de Nikaragua'da bir Alman'ın kontralar 

taralından öldürülmesini protesto eden YeşillerVn “ Bay 
Kohll ABD'nin Nikaragua’da desteklenmesi, Albrecht 
Pflaums'un ölümünde suç ortaklığı anlamına geliri" 
yazılı bir pankartı Nikaragua görüşmeleri sırasında 

açmalan farklı bir örneği oluşturuyordu.

he Kongresi'nde “ekolojilc sol" kanat adına, “Alman
ya'ya özgü bir tarihsel uzlaşma" formülünü savundu. 
Bu toplumsal uzlaşmanın ona göre İtalya’dan temel far
kı, İtalya'da KP sağ (Hıristiyan-Demokrat) partileri mu
hatap alarak pazarlık yaparken, Yeşiiler'in geleneksel 
sol-sağ şemasının tıkanıklıklarını aşan ve kapsamlı çev
re sorunsalına dayanarak geniş kitleleri aktifleştiren ye
ni söylemleriyle sağ partilerin tabanına yönelecek olma
sıydı. Bahro, bu düşüncesi doğrultusunda, uzun süre 
Yeşiiler'in içindeki Hıristiyan-Demokrat, muhafazakar un
surları yürüyerek, yeni bir popüler hegemonya söylemi
nin inşaasında değerlendirmeleri gerektiğini savundu; 
geleneksel “sol”un alanına sıkışmamak için, sosyal dê  
mokrasiyle işbirliğini kategorik olarak reddetti. 1982’den 
İtibaren yükselen barış hareketinde de yer alarak, askeri 
blokların karşılıklı ve koşulsuz ilgasını savundu. İki Al
manya'nın blok bağlarından kurtularak birleşmelerinin, 
barışçı bir süreçte geç kapitalist ve reel sosyalist sis
temlerin çökmesinde kilit rol oynayacağını öne sürdü.

Bahro, 1983’den itibaren, materyalizmi ve rasyonaliz
mi reddeden yeni bir düşünsel yönelime girmeye başla
dı. 1983 yazında Amerika gezisinde bir süre aralarında 
bulunduğu mistik (ve yarı ticari) Baghwan tarikatının 
meditasyonla zihinsel aşkınlaşmaya yönelik alt- 
kültüründen çok etkilendi. Akıl ve bilincin, insanın zihin
sel kapasitesinin sadece belirli bir bölümünü oluşturdu
ğunu; duygu, sezgi, vb. bilinç ötesi alanın varlığının 
kabul edilmesi gerektiğini anlatmaya başladı. Bu bağ
lamda, ekonomizme yönelik eleştirisini radikalleştirdi. 
Bizzat sanayinin ve kapitalizmin sıçrattığı, nesnel ve 
insani bakımdan vazgeçilmez ihtiyaçlar sayılan tüketim 
normlarının, uygarlık ürünlerinin sorgulanmasına yönel
di. Yeşiiler'in reel politik zeminle bütünleşme düzeyleri
nin oldukça artması üzerine 1985 Hagen Kongresi’nde 
Parti'den İstifa etti.

“İmhacı" bir niteliğe büründüğünü savunduğu sanayi 
uygarlığının aşılması için, insanların ruhani psişik dönü
şümünü öne alan bir kültür devrimi tasarımı ortaya koy
du. Siyasal hedefini artık sosyalizm olarak değil, ekolo
jik banş toplumu olarak tanımlıyordu. Bununla beraber, 
Sovyetler Birliği’nde Gorbaçov'un önderliğinde başla
yan perestroyka-glasnost sürecini, reel sosyalizmin aşıl
masına dönük devrimci bir atılım olarak coşkuyla karşı
ladı; Alternative’de ortaya koyduğu çerçevenin, yenilik
çi politikanın gündemiyle örtüştüğünü savundu. 
1980’lerln ortalarından itibaren siyasal etkinliğini yitire
rek, sadece “egzantrlk” bir düşünür olmaya yönelen 
Bahro, kendisini 1980’lerln ikinci yarısından beri sosya
lizm alanının dışında tanımlamasına rağmen, Alternati
ve dergisinin yamsıra, 1980-1985 döneminde sosyalist 
politika geleneğinin. Yeşil harekete kaynaklık eden yeni 
toplumsal çelişkilerin ışığında sorgulanmasına dönük 
zengin bir tartışma gündeme sunmuş olmasıyla önemli
dir.

da güçlü sosyalist, komünist örgütsel geleneklerin engelleyici etkisiyle) öncü ve etkin 
konumlara gelemediler.

Federal Almanya: Y e ş i l  P a r t i ' n in  Yükselişi
Almanya’daki Die Grünen (Yeşiller) partisi, kısa sürede eriştiği büyük güçle, bütün dünyada 
yeşil hareketin simgesi haline geldi. Yeşiller, çok bileşenli bir toplumsal harekeder yelpazesinin 
üzerinde oluştu ve oluşum süreci muhalefetin yönelimi konusunda kapsamlı siyasal, ideolojik 
tartışmalara vesile oldu. Yeşil hareketin çıkış saikini oluşturan ekolojik sorunsala ilişkin 
buıjuva ve radikal, sosyalist yaklaşımlar, Yeşiiler’in oluşum sürecinde çarpıştı. 1980’lerin ikinci 
yansında ise, tartışmalar, partinin yerleşik parlamentarizmle ve dolayısıyla düzenle eklemlenme 
tehlikesi üzerinde yoğunlaşacaktı. Dolayısıyla Almanya’daki yeşil hareket, salt toplumsal 
muhalefeti bütünleştirmekteki başansıyla değil, sosyalizmin sorunlanyla büyük ölçüde örtüşen 
iç siyasal tartışmalanyla da önem taşıyor.

Yurttaş İnisiyatifleri

Federal Almanya’da yeşil hareketin anti-nükleer hareket, banş hareketi ve çoğunlukla ’68 
hareketi kökenli radikal, anarşizan gruplar dışındaki önemli bir özgün bileşenini, 
Bürgerinitiativen (Yurttaş İnisiyatifleri) oluşturdu. Yurttaş İnisiyatifi, belirh bir yerel sorunla ilgili 
şikayeti olan ve bu şikayete neden olan sorunu çözmek için biraraya gelen hemşehri/yurttaş 
topluluğunun meydana getirdiği informel bir kolektivite idi. ’6 0 ’larda tek tük ortaya çıkmaya 
başlayan ve başlangıçta Sozialdem okratische Partei Deutschlands’ın  (Alman Sosyal Demokrat 
Partisi - SPD) seçim komitesi işlevini gören Yurttaş İnisiyatifleri (Yİ) 1970’lerde kentsel 
sorunlann çoğalmasına, nükleer eneıji sorununun güncelleşmesine bağh olarak hızla artmaya 
ve radikalleşmeye başladılar. Yeşil alanlan genişletmek için, işlek bir caddenin mahallelerinde 
meydana getirdiği gürültüye karşı, bir çocuk bahçesi yapılması için, blok apartman inşaarianna 
karşı vb. nedenlerle çok sayıda Yİ oluştu. Yerel hükümetlerin, belediyelerin teknokratlannca 
hazırlanan imar ve inşaat planlanna karşı alternatif plan taslaklan hazırlayarak siyasal- 
bloklan yapılması üzerine yıkılmasına yürüyüşlerle, mitinglerle karşı çıkarak, mahallenin kendi 
Zehlendorf mahallesinin merkezî bir meydanının yayalardan anndınlarak yolun genişletilmesi 
projesine karşı çıkan ve alternatif taslaklar hazırlayan Zehlendorf Kent Merkezini Koruma Yİ, 
önerilerinin kabul edilmemesi üzerine; Mayıs 1975’de Bağımsız Yurttaşlar Seçmen Birliği olarak 
yerel seçimlere katıldı ve oylann yüzde 12.9’unu alarak belediye meclisinde bir temsilcilik 
kazandı. Bu başan, Yİ hareketinde önemU bir aşamaya işaret ediyordu: Yİ’leri, siyasal 
partilerin tekelinde olan siyaset (siyasal temsil) alanında hak iddia etmeye başlamışlardı. Yİ’leri 
içinde aydınlanma ideolojisinin vazettiği uyanık, hesap soran ve gerçeği 
anlayabilecek/bilebilecek donanıma salt varoluşuyla sahip olduğu varsayılan yurttaş-birey 
kimliği yeniden doğuyor; ve yerleşik “parlamenter demokrasi”nin “katılım geçirmez” baskıcı 
aygıtı karşısındaki etkisizliğini, güçsüzlüğünü görerek, doğrudan demokrasi söylemi 
doğrultusunda radikalleşiyordu. 1978’de Almanya’da yüzbinlerce insanı biraraya getiren 38 bin 
kadar Yfnin oluşturduğu örgüdenme ağı, en azından mevcut parlamenter düzenin işleyişini 
sağlayan parti mekanizmalanm reddeden ve kendi siyasal katılım kanallannı bizzat 
örgütlemeye yönelen bir muhalefet potansiyelini ifade ediyordu.
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MiHtanxm ve Silahlanma

Militarizm lovramı önce Avrupa'da, daha sonra Sov
yetler Birliği, ABD ve Üçüncü Dünya ülkeleriyle ilgili 
olarak, yeni çağda ve yakın zamanlarda artış gösteren 
silahlanmayı eleştirmekte kullanılmaktadır. İlk olarak 
NapolĞon Savaşları sırasında kullanıldığı kanıtlanan mi
litarizm kavramı, 19. yüzyılın ikinci yarısında beliren, 
bugüne kadar gelen üç yaklaşımda geniş anlam kazandı.

19. yüzyılın liberalizmi, toplumu sivil ve askeri olmak 
üzere iki ayrı alana bölünmüş olarak görüyordu. Lit>eral- 
ler, askerî alanda sürekli ordunun yerleşik hale gelme
siyle, askerî kanadın sivil alan üzerinde haksız bir nüfuz 
kurmasına yönelik bir eğilimin süregeleceğinden korku
yorlardı. Yakın zamanda, örneğin paramiliter personelin 
varlığı, böylesi eğilimlerin sürdüğü yönünde bir göster
ge olarak öne sürülmektedir. Liberal eleştirmenlerin göz
ünde militarist bir toplum, askerî değer yargılarının, 
siyasal kararların alınmasındaki yöntemlerin ve tümüyle 
siyasal biçimin askerî anlayışlar tarafından belirlendiği 
bir toplumdur.

Daha ilk dönemlerinden başlayarak, işçi hareketi anti- 
militarist eğilimler geliştirdi. Sosyal demokrasi ilk prog
ramına, Prusya ordu sisteminin bertaraf edilmesi konu
suna önemti bir yer ayırdı (Eisenach Programı - 1869):”4. 
sürekli ordu yerine halk ordusunun geçirilmesi.” Sos
yalist geleneğin militarizm eleştirisi, liberal toplumun 
askerî ve sivil alanlara bölünmüşlüğü düşüncesinin yan
lış bir değerlendirme olduğu ve militarizmin tüm toplu
mun (yanlış yönde) gelişiminin bir belirtisi olarak anla
şılması gerektiği noktasından yola çıkmaktadır. Liebk- 
necht (1906), eleştirisini militarizmi tüm sınıflı toplumla- 
rın geçirdiği bir safha olarak belirlemeye kadar vardırır. 
Askerî üretimin sorunlarıyla silahlı kuvvetlerin toplum
daki rolü arasındaki bağlantıyı ilk kez açık bir biçimde 
kuran Rosa Luxemburg'dur (1913). Özet olarak, sosya
list geleneğin, militarizmi kapitalist toplum yapılarının 
en önemli tekellerinden biri ve kapitalist üretim tarzının 
zorunlu bir sonucu olarak gördüğünü söyleyebiliriz.

Son olarak, kiliselerin siyasal konumuna bağlı olarak. 
Batı Avrupa'daki askerî sistemlere eleştirel yaklaşan 
bir çizgi daha vardır. Örneğin, Wasserburg ve Pachtler 
gibi kiliseye yakın yazarlar, özellikle Bismarck'ın Alman 
İmparatorluğu'ndaki kültür savaşında olduğu gibi, top
lumsal yaşamın devletleştirilmesini eleştiriyorlardı. O 
zamandan başlayarak, bugün dünya kiliseler konseyi
nin bir “militarizmle mücadele programı” projesinde 
son bulan, kilise yönelimli militarizm eleştirisinin bir 
gelişim çizgisi izlenebilir.

Militarizm eleştirisinin farklı kökenleri, fenomenin çö
zümlenmesine ayrı ayrı katkılarda bulunmaktadır. Esas 
olarak şu ayrımlar yapılmalıdır: a) Militarizmin tecellileri 
b) Neden olan etkenler c) işlevleri.

Bu noktada. Üçüncü Dünya militarizmini sanayileşmiş 
ülkelerdeki militarizmden, Sovyetler Biriiği'ndeki “kızıl 
militarizm”i de kapitalist Batı ülkelerindeki militarizm
den ayırt etmek gerekir. Sonuç olarak Batı’da olası gün
cel bir militarizm eleştirisinin, modern silahlanmayla 
olan ilgisi nedeniyle geleneksel Prusya militarizmiyle 
fazla bağlantılı olmadığı, görüş birilğine varılan nokta
lardır. Bu, evrensel bir fenomen olarak militarizmin bir- 
birleriyle bağlantılı öğelerinin nasıl belirieneblleceği so
rusunu gündeme getiriyor. Sorun, böylesi ülke grupla- 
nndaki militarist gelişimin ortak noktalarının nasıl belir- 
lenebileceği ve dünyanın değişik bölgelerine özgü aske
rîleşme yollarının nasıl belirieneceği üzerinde yoğunla
şıyor. Militarizmin tecellileri ve nedensel faktörieri sana
yi ülkeleri ve Üçüncü Dünya arasında büyük farklılıklar 
taşısa da, tüm “mllltarizm”lerin işlevleri ortak noktaları 
oluşturuyor.

Diğer bir ayrılaştırma da yararii görülüyor: Askerîleş
me sürecini militarizmden ayırmak gerekir. Askerîleşme 
süreci nicel olarak bilinen göstergelerie belirlenebilir. 
Militarizm fenomeninin kendisi kesinlikle askerîleşme 
süreciyle bağlantılıdır, ancak bu sürecin zorunlu olarak 
militarizme varması gerekmez. Özellikle Üçüncü Dünya 
ülkelerindeki militarizm tartışmalarında, “ askerîleşme” 
ve “ militarizm” deyimleri arasındaki kesin ayrımın yara
rı kanıtlanmıştır. II. Dünya Savaşı sırasında anti-Hitlerci 
koalisyonu oluşturan devletler yoğun bir askerîleşme 
yaşanmış. Üçüncü Dünya ülkelerinin ulusal bağımsızlık 
mücadelelerindeki hareketler büyük ölçüde militarize 
olmuştur. Militarizm ya da militarist gelişmeden, askerî
leşme olayı ancak oıtonom bir sürece dönüştüğünde 
söz edilebilir.

a) Tecelliler

1) Avrupa militarizmi: Alman İmparatoriuğu’nda I. Dün
ya Savaşı öncesi yaşanan Wilhelm militarizmi, liberal, 
sosyalist ve kilise kesiminden yükselen eleştirilere ne
den olmuştur. Vagts’ın ünlü betimlemesine göre milita
rizm, “askerî kurum ve biçimleri sivil yaşam biçiminden 
daha üstün tutan ve askerî anlayış, eylem ve karar 
yöntemlerini sivil yaşama taşıyan tüm düşünce ve değer 
sistemleri ve de duygusal yapılardır” .

Silahlanma yarışı, nükleer silahların ortaya çıkışından 
bu yana çok daha farklı, çok daha tehlikeli ve 
anlamsız bir görünüme bürünmüştü: I. Dünya 
Savaşı’nda ölen her 50 askere karşı, 1 sivil hayatını 
kaybetmişti: II- Dünya Savaşı’nda bu oran eşitlendi.

2) Kızıl militarizm: Kızıl militarizm deyimi, genç Sov
yetler BIriiğI'nIn iç siyasal tartışmalarında önemli bir 
rol oynadı; bugün bu kavram Sovyet politikasının dışarı
dan eleştirisine hizmet ediyor. TroçkI'nin yarattığı “ si
lahlı kuvvetler” sorununu iki aşamada yanıtlama kavra
mı, ilk olarak karşı devrimle mücadele için, Çar’ın su
baylarından oluşan geleneksel bir ordu oluşturmayı; 
zaferden sonra ise sınır biriiklerinden bir milisi partinin 
yönetimi altında etkin kılmayı içeriyor. Ancak bu düşün
ce, içinde özellikle TuhaşevskIy’In bulunduğu “askerî 
muhalefet”  tarafından 1918-1919’da “ kızıl militarizm” 
olarak eleştirildi. Lenin'in ölümünün ardından devlet 
yönetimini ele alan Troika üyesi Zinovyev, sosyalist 
militarizmi savunuyordu. Buna göre amaç, ordunun top
lum içinde tamamiyie erimesiydi. Sonunda Stalin, “ kızıl 
militarizm” formülünü, bunun kızıl orduyu teknokratik, 
çarpık bir gelişmeye yönlendireceği savıyla, Tuhaşevs- 
kiy’e karşı bir polemik yaratarak kullandı. “ Kızıl 
militarizm” kavramı Sovyet yazariarı tarafından son za
manlarda, Çin’le olan görüş aynlıklannı ortaya koyarken 
kullanılıyor (bazı Sovyet yazariarı Çin “ toplumsal mllita- 
rizmi”nden bahsediyoriar, bu da Çin tarafından kullanı
lan Sovyet “sosyal emperyalizmi” kavramına atıfta bu
lunuyor).

3) Üçüncü Dünya'da militarizm: Uzman komisyonların 
çalışmalarının sonucunda 1975’de Nairobi'de yapılan 
Dünya Kiliseler Konseyi, bir program kabul etti. Özellik
le Üçüncü Dünya'dakI gelişme ile ilgili olan “Anti- 
Militarizm Programı” , genel modernleşme tartışmaları
nın genel ilkelerinden önemli ölçüde sapan bir dizi eleş
tirel durum, incelemelerini etkiledi. Bu bağlamda özel
likle öne çıkan Thee, Üçüncü Dünya'dakI militarizmin 
tecellilerini şu şekilde topariıyor: “ Ulusal ve uluslarara
sı sorunlarda silahlanma yarışı, silahlı kuvvetlerin rolü
nün artması gibi belirtiler... şiddet kullanımının siyasal 
güç ve egemenlik aracı olması ile, silahlı kuvvetlerin 
sivil meslekler üzerindeki etkisinin artması için kullanı
lan bir araç olması” .

b) Etkenler

“ Yeri Dünya Ekonomik Düzeni” kavramına bağlı ola
rak son zamanlarda, özellikle Üçüncü Dünya ülkelerin
deki askerîleşmenin global yapı faktörlerinin “Dünya 
askeri düzeni” kavramı ile çerçevelenmesi önerildi. Şu 
ana kadar analitik olarak beraber ele alınmış olan, birbi
rinden farklı, yapısal, tek tek faktörler artık, karşılıklı 
etkileşim içinde işleyen sistematik yapılar olarak ele 
alınıyor.

İlk olarak tarihsel verileri söz konusu. Bütün sömürge 
rejimleri şiddete dayanan rejimlerdi. Asya, Afrika ve 
Latin Amerika'nın yağmalanması sömürge orduiannın 
süngüleri olmaksızın imkansızdı. Sömürge orduları çe
kip gittiğinde, arkalarında, ekonomik varlıklarının teme
linin servetlerin şiddete dayanılarâk sömürülmesinin 
damgasını vurmuş olduğu toplumlar bıraktılar.

ikinci olarak; II. Dünya Savaşı'nın ardından ABD'nin, 
Sovyetler BIrliğI'nI ve onun etki alanını çevreleyen ülke
lere yaptığı askeri yatırımlar, yoğun bir silahlanma itkisi
ni de beraberinde getirdi. Böylece askeri kuvvetler bu
lunduran ülkelerde şu ana kadar hemen hemen hiç bir 
sivil gelişimin erişemediği bir konuma sahip oldular.

Üçüncü olarak; 1960’larda yaşanan gelişme stratejile
rindeki bunalım, planlama ve devlet işlerinin askerî or
ganlara daha sık devredilmesine neden oldu. Bu, askerî 
organların devlet organları arasında en az sorunla işle
yen araçlar olarak görülmesinden kaynaklanıyordu. Bu 
ise, zorlama bir gelişim sürecinin siyasal olarak nasıl 
şekilleneceğine, yani temel bir sorunsala temas ediyor
du. Mutlaka askerî olmasa da, otoriter yönetim kurumla- 
rı askerî emir sistemine benzer şekilde yapılanıyor, bu 
da Batı demokrasisinin ithal kurumlarından daha başarı
lı bir gelecek vaadediyordu.

Dördüncü faktör, 1970’lerde petrol fiyatlarının artma
sı olarak gösterilebilir. Bu bazı ülkelerde kamu gelirle
rindeki artışın silah alımına aktarılmasını sağlamıştır. 
Sivil alternatifler pratik nedenler dolayısıyla uzun vadeli 
olmak durumundaydılar, böylece askerî güçler beklen
medik bir ek teşvik elde ettiler.

Beşinci faktör, sanayi devlerinin etkin desteği olmak
sızın askerî gücün rolünün bir çok ülkede artış sağlaya
mayacağıydı. İşgücünün kuvvetli düzen güçleri tarafın
dan disipline sokulması ve askeri ya da otoriter bir 
yönetim sırasında dahi yatırım yapacak güvenilir ortak
ların hazır bulunması, ülkedeki siyasal yaşamın grevsiz 
ve büyük siyasal ayrılıklar olmaksızın süregitmesl dün
ya çapındaki İktisadi işletmeler açısından da birçok avan
taj yaratıyordu.

Altıncı faktör olarak (belki de diğerleri kadar bağımsız 
olmasa da) ideolojiler söz konusu. Geçerii olan ideoloji
ler, militarizme olan eğilimi önemli ölçüde teşvik ediyor
lar. Basit dost-düşman klişesi ve “ haklı olarak” şiddet 
kullanılması görüşü Üçüncü Dünya’da militarizmin yay
gınlaşmasına neden oluyor.
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Aiternatii

c) Militarizmin İşlevleri

Siyasal yönetim: Zorlama bir toplumsal değişim İçin 
;aba gösterilen toplumlarda, sivil kurumlann gelişme 
ê yayılmalannm, militarizm tarafından önemli ölçüde 

ptkilendiğl belirlenmektedir, iki durum bu önemli etkileri 
gösteriyor: Katılımcı siyasal süreçler (yatay siyasal İleti
şim) yerine, otoriter karar mekanizmalarının (dikey İleti
şim) oldukça fazla olması ve aynı zamanda kararların 
yürütülmesinde zorlayıcı araçların tercih edilmesi.

k
Teknolojik alan: Bir ülkedeki teknolojik birikimin ölçü- 
ve türü, ülkenin gelişimyolu ve sanayileşme tempo- 

bunda önemli rol oynar. Askerî teknoloji, teknolojik ola
rak gelişmemiş toplumlarda etkin olabilmektedir. Bu
nun nedenleri, Sovyetler Biriiği'nde olduğu gibi, silah 
Mretlminin toplam üretim içinde önemli bir yeri olması 
ve Üçüncü Dünya ülkelerinde ise ithalat olanakları ve 
sanayileşme stratejileri yaratmasıdır (parasının değeri 
sabit olmayan ülkelerdeki pazariara yayılan ve ücret 
maliyeti avantajını kullanan çokuluslu şirketler tarafın
dan yapılan silah üretimi). Kural olarak, teknolojik biri
kimde askeri ve sivil güçler birbirierine alternatif oluştu
ruyorlar. Sektörierarası teknoloji transferi (spln-off) sa
nayi ülkelerine göre çok daha zayıf kalıyor. Bunun nede
ni ise, yeterince farklılaşmamış olar sivil sektörün bu 
tür Içteplieri yönlendirecek durumda olmaması.

Kişisel kaynaklar alanı: İMiiltarizmin görünürdeki etki
si ayrıca kalifiye personelin harekete geçirilmesinde ya
tıyor (sınıriı araçlaria personel toplanması ve eğitilmesi 
gibi).

Eski militarizm tartışmaları militarizmin tırmanması ko
nusunda tekniğin önemi üzerine kurulmuştu: “ Militariz
min tehlikeleri, son zamanlarda modern yaşamın ras
yonelleşmesi, teknikleşmesi ve uzmanlaşması temeli 
üzerinde ölçülemez boyutlara yükselmiştir” ( Herzfeld 
Bergbahn). Rltter ise bunu bir oyun olarak yorumluyor;

askerî-teknik zorunlulukların devlet adamlarının istek
lerinden çok daha ağır bastığı, endişe verici bir oyun” . 
Son olarak İngiliz tarihçi E. P. Thompson, “Externism” 
tezinde, bu konuyu ele alıyor. Thompson burada, proto- 
ganlstlerin, tahrip yeteneğini azami bir düzeye vardır
mak için giriştikleri gözü dönmüş teknoloji yarışı üzerin
de duruyor.

Doğu ve Batı arasındaki tüm farklara karşın, militarist 
gelişimin uyuşan öğelerini üç temel başlık altında topla
mak mümkün:

a) Savaşın mekanikleşmesi için baskı; Ordunun gele
cek hareketlerinin temeli olarak sanayii alınıyor, b) Sınai 
üretimin genel kurmay tarafından yönlendirilmesi gibi 
bir durum ortaya çıkıyor; askeri alanda özel sektörün 
üretim Jlkeleri uzun zamandır geçeril değil, c) Askeri 
üstünlüğün ve teknik gelişmenin saptanması için göste
rilen çabaların artmasına karşın, erişilen ilerlemelerin 
ölçüsü gittikçe azalıyor. Diğer askerî-teknik yeniliklerin 
askeri yarariarı, ekonomik olarak hızla azalıyor.

Sınai üretim ve orduda, işlev ve aygıt biçim değiştir
mesi gözleniyor; her ikisinin de kendi alanlannda çok
tan gelişmiş olduğu askerî-sınai bir sendrom ortaya çıkı
yor. Kaldor, toplunulann tahlilinde, askerîleşme süreciy
le sanayileşme sürecinin birieştirilmesini öneriyor; bu
na göre, kapitalizmin eleştirisi statik olarak sürdürüle
mez: "Silahlar sistemi kavramı şiddetin hareket alanını 
önemli biçimde kısıtlıyor. İhtiyatlı olarak söylemek gere- 
klnse, şiddetin biçimlenmesi, sınai oluşumların yansı
masıdır. Mekanize şiddet kullanımı üzerinde yoğunlaş
mış olan sınai ordular artık dış savaşlara hizmet etml- 
yoriar. Silahlar sistemi kavramının asıl anlamı siyasal 
bakımdan şudur: Bu teknikleşme, ya da daha açıkçası, 
bir toplumda ağır basan teknikleşme evrelerine bağlan
mayı sağlamaktadır” .

ULRICH ALBRECHT

Frankfurt hava alanına yeni bir pist eklenmesini protesto gösterisini dağıtan güvenlik kuvvetleri. Frankfurt'un 
batısında yeni bir pist projesi, onbeş yıl sûren bir mahkeme sonucunda onaylandıktan ve proje sahibi şirket 
işyeri yaratacağı gerekçesiyle Hessen eyalet yönetiminin politik desteğini sağladıktan sonra, havaalanı yapımına 
karşı geniş bir muhalefet kampanyası başlatıldı. Yeni havaalanı yapımına karşı çıkanlar, uçuş trafiğinin 
yaratacağı gürültü ve hava kirliliği ile doğal yapının dengesinin bozulacağını (üç milyon civarında ağacın 
kesilmesi gerekiyordu) savunuyorlar ve inşaatın engellenmesini sağlayacak tek yolun halk oylaması uygulamasını - 
getirecek bir yasa tasarısının kabul ettirilmesinden geçtiğini düşünüyorlardı. Buna ilişkin 200 bini aşkın imzalı bir 
dilekçenin eyaiet yönetimine sunulmasının hemen ardından, polisin ani bir baskınla 1980 sonbaharındaki ilk ağaç 
kıyımı üzerine direnişçilerin kurduğu orman köyünü boşaltması, taleplere verilen bir yanıt olarak algılandı.
Haberin çevreye yayılmasından sonra, şehrin her yanından ve çeşitli t>ölgelerden geien insanlar bedenleriyle 
polise karşı direnmek üzere ormanda toptandılar. Bu arada, bazı yurttaş insiyatiflerinin de bu doğrultuda kararlar 
almasıyla, otoyollarda barikatlar kurularak şehir ve havaalanı trafiğinin felce uğratılması gibi eylemler de yapıldı. 
Polisin direnişçileri ihtarda bulunmadan cop zoruyia dağıtmaya kalkışması sonucu, bazılarının deyimiyle, savaştan 
bu yana en şiddetli poiis-vatandaş çatışması gerçekleşti. Yüzlerce kişinin yaralandığı olayların tırmandırılışı 
konusunda iki taraf da birbirini suçluyor, direnişçilerin sözcüleri devlet düşmanı ilan ediliyordu.

Anti-Nûkleer Hareket

Bütün Avrupa’da olduğu gibi Almanya’da da yeşil hareketin kitleselleşmesinin ve 
radikalleşmesinin ana mecrasmı oluşturan anti-nükleer hareket, Yİ’leri hareketinin 
siyasallaşmasmda sıçratıcı bir rol oynadı. Anti-nükleer hareketin ilk büyük çıkışı, Whyl’de 
gerçekleşti. 1973’de, burada bir nükleer reaktörün kurulacağının açıklanması üzerine, Whyl 
kasabasında Nükleer Reaktörün Kurulmasına Karşı Yİ oluşturulmuştu. 1974’ün sonbaharında, 
reaktörün yapılacağı alanda ağaçların testerelerle kesilmeye başlanması üzerine, Yİ’nin çağrısıyla 
alan, aralarında traktörlü çiftçilerin de olduğu yöre halkı taraftndan işgal edildi. Whyl Yİ, 
reaktörün yapımına karşı federal mahkemesinde dava açtı ve davayı kazandı. Ancak yapımcı 
şirket de (üst) mahkemeye başvurdu. Federal mahkeme, sonralan, W hyl’den başlayarak eyalet 
mahkemelerinin “anti-nükleer” kararlannı bozmakla tanınacaktı. Whyl’deki başarıdan 
sonra, Ekim 1975’de Grundmemmingen nükleer reaktöründe çalışan iki işçinin sızıntı sonucu 
ölmesi, nükleer enerji tartışmasını hızla yaygınlaştırdı.

1976’da Brokdorf çatışması, anti-nükleer hareketle devlet arasındaki ilişkinin sertleşmesinin 
başlangıcını oluşturdu. Ülkenin kuzeyinde, Elbe kıyısındaki Brokdorf kasabasında bir nükleer 
reaktörün inşa edilmesi daha 1971’de planlanmış, 1973’de kasabada yapılan bir oylamada 
nüfusun yüzde 75’i reaktörü istemediğini belirtmişti. Ancak 1974’de eyalet meclisi reaktörün 
yapımını onayladı. Devlet ve yapımcı firma, Brokdorfa çeşitli yatınmlar yaparak halkın 
desteğini kazanma çabasına girdiler. Aşağı Elbe Çevre Koruma Yİ, bu rüşvetler üzerine 
tepkisini daha da sertleştirdi. 26 Kasım 1976 gecesi, polis koruması altında kasabaya gelen 
firmanın inşaat alanını dikenli tellerle çevreleyip buldozerlerini faaliyete geçirmesi, Yİ’nin ve 
kasabalılann büyük tepkisine yol açtı. Hemen o gece alana müdahale etmeye çalışan birkaç 
bin kişi, polis tarafından coplanarak ve basınçlı su sıkılarak püskürtüldü. Aşağı Elbe Çevre 
Koruma YPnin çağnsı üzerine, 30 Kasım’da 40 bini aşkın insan devletle sermayenin ortak 
gerçekleştirdiği Brokdorf baskınına karşı yürüdü. Yürüyüşçüler arasında, Almanya’nın her 
yerinden gelen kendiliğindene! anarşizan gruplardan ve küçük sosyalist örgütlerden de unsurlar 
vardı. Bu radikal unsurlann başını çekmesiyle binlerce gösterici polis kordonunu ve dikenli 
telleri aşarak inşaat alanını işgal edince, polis sert bir şekilde müdahale edçrek alanı yeniden 
zaptetti.

1977 başında, Grohnde’de daha şiddedi bir çatışma yaşandı. Nükleer reaktör yapımım 
engellemek isteyen 15 bin kişiyle 4 bin kişilik polis kuvveti çarpıştı. Göstericiler, bu kez 
polisin basınçh suyuna, copuna, gözyaşartıcı bombasına karşı hazırhkhydılar; Baltalar, büyük 
tahta sopalar, demir bilyeler kullandılar. Yüzlerce kişi yaralandı, birçok gösterici tutuklandı,
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bunlardan onbiri bir yıl civannda hapis cezalarına çarpünldılar. Grohnde’den sonra, devletin 
ve burjuva basınının, “komünistlerin anti-nükleer gösterileri yeni eylem alanı olarak 
kullandıklan” doğrultusundaki propagandası iyice yoğunlaştı. Oysa örneğin Grohnde’de 
çatışanlann arasında, öfkeli çiftçilerle “sıradan” yurttaşların sayısı hiç de az değildi. Yfleri, 
devletin ve basının saldırgan kampanyası ‘karşısında bir ölçüde gerilemekle beraber muhalif 
konumlannı korudular. Eylül 1977’de, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yapımı planlanan Kalkar 
nükleer reaktörüne karşı yapılacak olan yürüyüş öncesinde SPD’li içişleri bakanının “bütün 
yurttaşlan saldırgan gruplara karşı uyaran” provokatif bir bildiri yayınlamasına, 49 yerel Yİ, 
bakanı ve yerel hükümeti “iç savaş havası ve devlet terörü yaratmakla” suçlayan bir 
duyuruyla karşılık verdiler. Polisin engellemelerine ve provokasyonlarına rağmen yürüyüşe 50 
bin kişi katıldı.

1974-1977 döneminde grafiği hızla yükselen anti-nükleer hareket çerçevesinde, Yİ’ler bir
I yandan devlet terörünün baskısıyla geriler, öte yandan radikal sosyalist ve anarşist gruplarla 

girdikleri ilişkinin mesafesini ayarlamaya çalışırken; devletin ve şirketlerin uzlaşmaz tutumu 
karşısında daha güçlü, etkin ve bütünlüklü bir muhalefeti örgütleme sorunuyla karşı 
karşıyaydılar. Whyl’de veya herhangi bir somut yerde “nükleer reaktöre hayır!” sloganının 
yerini önce “Brokdorfda ve haryerde nükleer reaktöre hayır!” sloganını, sonra da nükleer 
enerjiyi dayatan siyasal-teknokratik otoritenin kapsamlılığını ima eden “Brokdorf heryerdedir!” 
sloganının alması, böylesi bir siyasallaşma sancısının ifadesiydi. Anti-nükleer hareketin 
tabanındaki en büyük örgütlü gücü oluşturan YTleri, başlangıçtaki “partiler üstü” hatta “siyaset 
üstü” imajlannı değiştirip, kendi siyasal platformlannı oluşturmaya yöneldiler. 1977/78 
döneminde, Brokdorf ve W hyl’in bulunduğu Aşağı Saksonya’da, Hamburg’da, Berlin’de ve 
Frankfurt’un bulunduğu Hessen eyaletinde “alternatif liste” veya “yeşil liste” başlığı altında 
yerel partiler kuruldu. Bu partiler, yerleşik bürokratik-merkezî parti modeline göre değil, Yİ 
geleneğinin izinden giderek “seçmen inisiyatifi” motifine göre örgütleniyorlardı.

Muhafazakârlardan Eko-Sosyalisdere Yeşil Hareketin Siyasal Yelpazesi

Kurulan yeşil partilerde, çok farklı siyasal eğilimler temsil ediliyordu. Sağcı, hatta faşizan yeşil 
örgütler de kuruldu; ancak bunlar hareketi toparlayacak ana akım niteliğini kazanamadılar 
Tanmsal küçük üretimin varlığını koruduğu Schleswig-Holstein ve Aşağı Saksonya’da, çiftçilerin 
ve köylülerin ağırlıklı olduğu, “kapitalizmin ekolojinin denetimine ahnması” yaklaşımını 
benimseyen, hümanizmi doğacı ve Hıristiyan motiflerle birleştiren ideolojik yaklaşımlar ağır 
basıyordu. Bu akımlann romantik kapitalizm eleştirisi, yeşil hareketin platformuna katkıda 
bulundu. Mayıs 1977’de Aşağı Saksonya’da kurulan Grûne Liste fü r  Umweltschutz (Çevre 
Koruması İçin Yeşil Liste - GLU) 1978 eyalet seçimlerinde yüzde 5 barajını aşamamasına 
rağmen (yüzde 3.9), birçok belediye meclisinde temsilcilik kazandı. Schleswig-Holstein’daki 
Grüne Liste Sch!eswig-Ho!sfdn'(Schleswig-Holstein Yeşil Liste - GLSH) da 1979 yerel 
seçimlerinde yüzde 2.4’de kalırken, bazı belediye meclislerinde temsilcilik kazanmayı başardı. 
Bu iki parti, Hıristiyan-Demokrat tabanda yeşil harekete yönelebilecek bir erime olduğunun 
işaretini vermişti. 1978’de, eski Christlich-Demokratische Union'lu (Hıristiyan-Demokrat BirUk 
CDU) politikacı Gruhl, Almanya sathındaki ilk yeşil örgütü İsurarak bu işareti belirginleştirdi; 
Grüne Aktion Zukunft (Gelecek İçin Yeşil Eylem GAZ). GAZ da güçlenemedi ve bir süre 
sonra dağıldı.
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Mayıs 87'de Federal Almanya’da devlet tarafından 
yapılmak istenen nüfus sayımı (Volkszaehlung), 
yurttaşların yaygın ve ciddi protestolarına ve 
eylemlerine neden oldu. Çeşitli örgütlenmeler 
aracılığıyla ve sivil itaatsizlik çerçevesinde gelişen 
boykot hareketi sayımın verilerini kullanılmaz hale 
getirdi. Çalışma, yaşam koşullan, gelir vb. konulardaki 
33 soruyu içeren sayım formları bilgisayarlar 
tarafından okunacak ve depolanacak biçimde 
hazırlanmıştı. Tek tek yurttaşlar hakkında değişik 
devlet dairelerinde dağınık olarak bulunan bilgilerin 
önemli bir kısmının bir yerde merkezi olarak 
depolanabilir olması ve bu bilgilerin korunmasının 
yeterince garanti altına alınmaması tx)ykotçulann ana 
kaygılarını oluşturuyordu. “ Devlete güvenin, kendinizi 
saydırın!" sloganının karşısına "sağduyu boykot eder" 
sloganı çıktı. Bu durum karşısında ise boykot 
edenlerin 10 bin Marka kadar olan para cezalarına 
çarptırılacakları tehdidi yükseldi. Devletin bu tutumuna 
karşı tx>ykotçuiar ise boykot edenlerin sayılarını elden 
geldiğince artırarak, bu cezaları verecek olan 
mahkemelere çok fazla yüklenerek, işlemez hale 
getirmeyi hedefliyorlardı. Orwell'in 1984 romanındaki 
devlet yapısının gerçekleştirilmeye çalışıldığını ileri 
süren ve boykot İnisiyatifleri içinde örgütlenmeye 
başlayanlar çok çeşitli araçlaria propaganda 
yapıyorlardı. Soru formlarını getirenleri evden içeri 
sokmamak, posta ile gönderilen formlan yanlış 
doldurmak, hiç doldurmamak, ya da bilgisayarın 
okumasını bozacak biçimde doldurmak, formları yırtıp 
atmak veya yakmak gibi önerilerin varolduğu bu 
boykot hareketi "şeffaf toplum, güçlü devlet" 
eğilimine karşı süren bir mücadelenin ifadesiydi. Aynı 
günlerde uygulanması planlanan bir diğer girişim ise 
bilgisayarlar tarafından okunabilen, taklit edilmesinin 
mümkün olmadığı iddia edilen ve her yurttaşı 
numaralandıran yeni kimlikler idi. Bu sayede özellikle 
son derece küçük bilgisayarlarla sokakta giderken bile 
bir yurttaşın kimliği üzerinden onun hakkındaki tüm 
bilgileri edinmek mümkündü. Nüfus sayımını boykot 
eden hareket, sürdürdüğü mücadelede kısmî başarılar 
kazandı ve tasarlananlan birer birer işlemez hale 
getirdi. Ancak buna rağmen sonuç olarak bilgilerin 
önemli bir kısmına çok önceden sahip olan devlet, 
bunları bir biçimde biraraya getirip, tek tek şeffaf 
bireyler yaratma girişimini tamamlayabilirdi. O takdirde, 
alttaki çizimde de görüldüğü gibi itaat eden ve bir 
fabrikadan çıkarılmış gibi kesimi aynı olan bireylerden 
oluşan bir toplumsal ilişkiler ağı oluşturulabilirdi. Yeşil 
hareketin duyarlı olduğu konulardan birisi hava 
kirliliğiydi. Özellikle sanayi bölgelerinde yaşayanlar 
kapalı kış günlerinde nefes bile almakta -resimde 
görüldüğü gibi- zorlanıyorlar ve kalp hastalan sokağa 
çıkmaktan kaçınıyorlardı.
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Yandaki fotoğrafta görülen Çekoslovakya sınırları 
içindeki orman, asit yağmurları nedeniyle çürüyüp, yok 

olmuştur... Son otuz yıl içinde gündeme gelen asit 
yağmurlarının tahribatı, sadece Çekoslovakya’daki 
ormanlarla sınırlı kalmadı: Bu yağışlar, Avrupa ve 
Amerika'da yüzlerce ormanın yok olmasına neden 
olurken, gelişmiş ülkelerdeki sanayi kuruluşlarıyla 

politikacıların duyarsızlığı ve günübirlik çözümlerle 
yetinmeleri, yağışların hemen hemen bütün dünyaya 

yağması tehtidini de gündeme getirdi. Örneğin, 
Almanya'da 1970'lerin sonlarına doğru, “kirliliğin 

ülkeye adil bir şekilde dağılımı"m sağlamak amacıyla 
SPD’nin geliştirdiği "yüksek baca”  politikası yüzünden 

çevre kirliliğinin ve asitli yağışların hangi ülkeleri 
etkileyeceği tamamen rüzgarın yön ve şiddetinin 

insafına bırakılmış görünüyor... Asitli yağışlar (yağmur 
ve sis), kükürt dioksit ile azot oksidin atmosfere 

yayılmasıyla meydana gelir. Otomobil, kömür ya da 
petrol gibi fosil yakıtlar kullanan elektrik santrallan ve 

fabrikaların yaydığı gazlar, bulutlardaki su buhan ile 
birleşerek sülfürik asit ve nitrik asit oluştururlar. Asitli 
yağışlar sadece ormanları yoketmekie kalmadı, akarsu 
ve göllerin kirlenmesi ve bu alanlann birçok canlı için 

hayatlarını idame ettikleri ortamlar olmaktan çıkması 
sonucunu doğurdu, deniz kıyılarında bile toplu halde 

ölümlerin en önemli nedeni haline geldi. Royal 
Society for, the Preventatin of Curelty to Animals 
(Havyanlara Yönelik Vahşeti Engelleme Derneği) 

tarafından yapılmış ve "Petrol Kirliliğini Durdurmak 
için R.S.P.C.A'ya Yardım!”  başlıklı bu afiş (altta), 

kirliliğin su kuşlan üzerindeki etkisini gösteriyor. Asit 
yağmurlarının insanlar üzerindeki etkisi de, solunum 

güçlüğü ve akciğer hastalıklarından kansere kadar 
uzanan pek çok tehlikeyi beraberinde getiriyor. 

Ekolojik denge içinde herhangi bir tahribatın ‘sınırlı’ 
kalması söz konusu olmadığından, asit yağmurlarıyla 

yok olan ormanlar, pek çok bölgede iklimin değişmesi 
ile başlayan çevresel bozukluklara yol açtı. Bu tür 

yağışların yarattığı tahribattan sadece canlılar nasibini 
almadı: yıllanmış sanat eserleri de tahribat dolayısıyla 

ya tamamen yok oldular ya da artık sadece birer 
kalıntı halini aldılar: Akropolis, l\/lünih'teki bronz 

heykeller. New York’ta birçok anıt veya Potidam’daki 
Saussouci şatosununun bahçesindeki mermer heykeller 

bunlardan sadece birkaçıdır.

Â. TO 
JTÎON

Yeşil hareketi bütünleştirmeyi başaran ana akım, Yİ hareketi içinde radikalleşen küçük burjuva 
unsurlann, radikal sosyahst ve anarşizan grupların ve SPD tabanından koparak yeşil harekete 
yönelen unsurlann biraraya geldiği Sol Yeşil örgütlerce oluşturuldu. Bu örgütler, Hessen, 
Hamburg ve Berlin’de kurulan yeşil örgütlerdi. Hessen’deki Cnine Liste Hessen (Hessen Yeşil 
Liste - GLH), ağırlıkla, 1978/79’da Frankfurt havaalanına bir ek pist yapılması projesine karşı 
örgütlenen muhalefete dayanmaktaydı. Havaalanı pistine karşı, ev kadını demeklerinden kilise 
temsilcilerine, SPD gençlik örgütüne, anarşist ve sosyalist gruplara ve Yflerine kadar geniş bir 
ittifak oluşmuştu. Binlerce insanın oturduğu bölgenin uçak gürültüsüne boğulmasına, çok 
sayıda ağacın kesilmesine ve bütün bunlann ötesinde, orada yaşayan insanların iradesini kaale 
almayan siyasal-teknokratik otoriteye karşı oluşan muhalefet kampanyası içinde, 200 bini aşkın 
imza toplandı. 1979’da ve 1980’de inşaat yapılması planlanan alanda sert çatışmalar oldu. 
Ekim 1980’de, ülkede Grohnde’den beri en sert çatışma oldu, 800 kişi yaralandı.

Sol kanat yeşillerin güç ve düşünsel zenginlik bakımından en önemli örgütlerinden biri, 
Hamburg’daki Bunte Liste (Renkli -veya Rengârenk- Liste - BL) idi. 1977’de “Kendimizi 
seçelim” sloganıyla ortaya çıkan BL içinde, feministler, eşcinsel gruplan, hapishanelerde oluşan 
M ahkûm İnisiyatifleri, radikal Yİ’leri ve radikal sosyalist gmplar ağırlıklıydı. Özellikle 1968 
hareketinin çöküşünden sonra Maocu bir devrim perspektifini benimsemiş bulunmakla beraber 
sosyalizmin bütün güncel tanışmalanna açık bir yapısı olan Kommunistische Bund (Komünist 
Birlik - KB); yeşil hareketin sunduğu siyasallaşma kitleselleşme ve doğmdan demokrasinin 
kummlannı/geleneğini örgütleme imkânını önemsiyordu. 1980’lere doğru KB’den koparak BL’ye 
kanlan kalabahk bir fraksiyon ve önderleri (Jürgen Reents, Thomas Ebbermann, Otto Schilly), 
yeşil hareketin açılımlannm sosyalist bir perspektif içinde yommlanmasmda büyük pay sahibi 
olacaktı. Berlin’de de yeşil hareket, Hamburg’a benzer bir yapıda oluştu. Ekim 1978’de 300 
kadar Yİ tarafından kumlan Alternative Liste’nin (Altematif Liste - AL) ideolojik-siyasal 
söyleminin ve programının belirlenmesinde, öğrenci hareketiyle- bağlan güçlü bir Maocu örgüt 
olan Kommunistische Partei Deutschlands/Marxistisch-Leninistisch (Alman Komünist 
Partisi/Marksist-Leninist - KPD/ML) ve anarşizan altem atif hareket etkindi. Ağırlıkla ’68 
hareketi kökenli ortak yaşama cemaatleri mensuplanndan oluşan ve (ömeğin kimyasal 
kanşımlar kullanmadan “sağlıklı, biyolojik” ekmek üreten fınnlar gibi) kapitahst kâr 
mekanizmasının ikinci plana attığı İnsanî etmenleri öne çıkaran alternatif işletmeler kurarak; 
YTleriyle de ilişkiye girerek trafik düzeninden çocuk oyun alanlanna, kentsel çevreyle ilgili 
her konuya ilişkin altem atif projeler üreterek kent hayatını siyasallaştırmaya çalışan altematif 
hareket, AL’nin esas gücünü ve söyleminin/eyleminin özünü oluşturdu.
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Yeşiller ve Radikal Sol

Yeşil Parti kurma tartışmaları ve nihayet partinin kuru
luşu 70’lerin ikinci yarısında "parlamento dışı sol” çer
çevesinde yer alan gelişmelerin bir sonucudur. Bu dö
nemde, Batı Almanya’da parlamento dışı radikal solun 
içinde bulunduğu durum şöyle özetlenebilir: 1968 
“isyanı” başka ülkelerde olduğu gibi Batı Almanya’da 
dâ çeşitli siyasal örgüt ve partilerin doğmasına neden 
olmuştu. Bu örgütler arasında silahlı mücadeleyi seçen 
ve yeraltına geçen RAF (Kızılordu) ve Maocu görüşleri 
benimseyen KPD/ML ve KBW gibi “ Marksist-Leninist” 
gruplar vardı. Ayrıca KPD güçlenmeye başlamıştı. Kızı- 
lordu 77 yaşındaki Alman işadamı Schleyer’l kaçırdıktan 
sonra yediği darbeler sonucu dağılma noktasına gelmiş, 
Stammheim hapisanesine kapatılmış önderleri intihar 
süsü verilerek öldürüldükten sonra İse iyice güçten düş
müştü. "Alman sonbaharı” olarak adlandırılan bu olay
lar, Almanya’nın sol çevrelerinde, iktidarın “Auschwitz 
yaratıcılarının elinde” olduğu kanısını yaratmış, büyük 
bir demoraiizasyona yol açan bu hava, Kızıiordu'nun 
hızla sempatizanlarını yitirmesine yol açmıştı.Diğer yan
dan fabrikaları temel örgütlenme alanı olarak seçmiş 
"K gruppen” (K grupları) olarak tanınan KPD ve benzeri 
partiler, SPD iktidarının DGB (Alman Sendikalar Birliği) 
ile birlikte uyguladığı “Sozialpartnerschaft” (sosyal or
taklık poiitikası;”hepimiz aynı gemideyiz”) politikasın
dan ötürü gittikçe alan kaytıetmişlerdi. Ortaya çıkan 
bu muhalefet boşluğu ’70’lerln sonuna doğru yeni bir 
hareket tarafından dolduruldu; çevre ve barış hareketi. 
Hareketin ayrıntılarına ilişkin farklı yaklaşımların varlığı
na rağmen, hareketin genel özelliği konusunda solun 
değerlendirmesi hemen hemen aynıydı. Buna göre bu 
hareketin çekirdeğini küçük ve orta burfuvazi oluşturu
yordu ve hareketin hızla kitleselleşmesinde insanların 
etraflanndaki bazı gelişmelerden duyduğu korku ve en
dişe esas rolü oynuyordu. Kitleleri harekete geçiren 
ana dürtüler giderek artan orandaki hava kirliliği, nehir
lerin kirlenmesi, yeşil alanların azalması, sürekli bir teh
dit unsuru olan nükleer santraller ve nükleer silahların 
varlığıydı.

Sol, bu tesbitierden hareketle, kapitalizm sonrası top- 
lumiarda sistem içi çelişkilerin, üretim alanından ziyade 
yeniden üretim alanında kendisini gösterdiği sonucuna 
varmıştı. Solun her kesimi yeni gelişmekte olan hareket
lerin İçinde yer alarak, kitlelerin hoşnutsuz olduğu çeliş
kilerin, içinde yaşanılan sistemin içinde kalınarak çözü
lemeyeceğinin ve bu çelişkilerin aslında kapitalizmin 
gelişmesinin zorunlu bir sonucu olduğunun propagan
dasını yapmaya karar verdi. Ancak bu kolayca yapılabi
lecek bir iş değildi. Bir yandan yeniden üretim alanında 
ortaya çıkan bu çelişkiler tek bir sınıfı değil, bütün top
lumu etkiliyordu, diğer yandan İşçi sınıfı, gerçekleştiril
mesine karşı çıkılan bazı projelerden vazgeçilmesi duru
munda işlerini kaybedecekleri söylenerek hareketten 
uzak tutulmaya çalışılmıştı. Hareketin tabanı, kendi ge
çim kaynağı ve bazı dev yatırımların engellenmesi ara
sında hiç bir çelişki görmeyen öğretmen, esnaf, çiftçi 
gibi kesimlerden oluşuyordu.

Harekete katılıp ona antikapitallst bir nitelik kazandır
maya çalışan bütün radikal sol gruplar o güne kadar 
görülmemiş bir eylem biriiğini gerçekleştirdiler. “K grup
lan”, anarşistler, otonom çevreler ve Kızılordu sempati
zanları, hareketi politlze etmek amacıyla seferber oldu
lar. Eyiem biriiğine sadece DKP Doğu Bloku’nun da 
nükleer politikasına karşı çıkıldığı gerekçesiyle katılmadı.

Dev yatırım projelerini engellemek amacıyla girişilen 
işgal, oturma, vb. gibi eylemler, polisin sert tepkisiyle 
karşılaştı. Polisin işgalcilere karşı zor uygulaması, su 
sıkması, cop ve göz yaşartıcı gaz kullanması teorik ola
rak faridı pozisyonlara savrulmuş ve biraraya gelmeye 
zorlanan gruplann eylem biriiğini kolaylaştırmıştı. Hare

ketin “ burjuva” kanadı, “ polisten dayak yemek için 
terörist olmak gerekmez” şiarıyla militan sol gruplarla 
işbirliği yapmaya yöneldi. Devlet güçleriyle girişilen ça
tışma ortamı, hareketin İzleyicilerinde sistem karşıtı bir 
ideolojiyi yaratmaktan henüz oldukça uzaktı. Bir çoğu 
memur olan insanlar, hafta sonları bir nükleer santral 
veya bir havalimanı inşaasını engelleme teşebbüsünde 
bulunan ve bu teşebbüsleri nedeniyle polisle çatışan 
kendileri değillermiş gibi hafta boyunca devlet işlerinde 
itaatkarca ve sessizce çalışıyorlardı.

Hareketin giderek yaygınlaşması üzerine “ harekete 
siyasal bir yapı kazandırılması” fikri gelişti. Bu fikrin 
esas taşıyıcısı birbirine karşıt düşünceler taşıyan iki 
grup oldu. Bunlardan birincisi partileşmenin siyasal faa
liyetin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu düşünen ve 
merkezi kadrolarının çoğunluğunun Yeşil Parti kurucu
su olan Maocu KSIV'ydi. Bir parti kurma fikrini savunan 
ikinci grup, kapitalist sistemden bütünüyle umudunu 
kesmemiş ve sistemin reformlar yoluyla İslah edilebile
ceğini savunan küçük burjuva örgütlerdi. Parti kurulu
şuna karşı çıkan Kızılordu sempatizanları ve silahlı mü
cadeleyi savunan anarşist, liberter, otonom çevrelerle 
Marksist-Leninist partiler oldu. Adı geçen gruplar kurul
ması düşünülen partiye, hareketin içinde sosyalist veya 
en azından antikapitallst bilinç yaygınlaşmadığından bur
juva eğilimlerin egemen olacağı gerekçesiyle karşı çıkı-

yoriardı. Ayrıca parti içindeki sosyalistler parlamentoda 
“deplasmanda oynayacaklardı” . Bir de, belki de en 
önemlisi, böylesine heterojen bir hareketi partileşmeye 
zorlamak, hareketi bölmeye çalışmakla eş anlamlıydı. 
Gerçekten de Almanya'da “bir nokta hareket” olarak 
adlandırılan hareketin somut bir nükleer santral ya da 
başka bir dev projeye karşı çıkmasının dışında, belirli 
bir politikası ve İçindeki grupların üzerinde anlaştığı 
ortak bir platform yoktu. Bir parti programında zorunlu 
olarak yer alması gereken toplumun siyasi ve ekonomik 
yapısıyla ilgili tespitler, ya radikal solu ya da burjuva 
öğeleri hareketin dışına fırlatacaktı.

Partileşmeye yöneltilen ikinci eleştiri ise özellikle oto
nom ve silahlı mücadeleye yakın grupların ileri sürdüğü, 
hareketin örgütsel yapısının niteliğiydi. Bu gruplar, ha
reketi, sistemi toptan değiştirmeye aday olarak görme
mekle birlikte, yerel düzeyde, “aşağıdan” örgütlenme
de altematif bir toplum ilişkilerinin ve projesinin temel 
taşlarını gördüler. Her alanı kapsayan ve kendiliğinden 
de olsa tabandan gelen bir örgütlenme, var olan düze
nin karşısına çıkartılabilecek bir örnek, siyasal katılımın 
mümkün olan en geniş alana yayılmasıyla demokratik 
bir örnek oluşturabilirdi.

Devleti temsil eden güçlerin zor kullanımı, ilk kez 
siyasal bir gösteriye içtenlikle katılan kişilerde bir nevi 
bir “güven bunalımı” yaratmıştı. O güne kadar “ kendi
lerini koruyan güç olarak” algıladıkları polislerden da

yak yediklerinde, kendi seçtikleri hükümetin bu tavırlara 
karşı çıkmayışı büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Yeşil 
Parti kurmak isteyenler arasında kitlelerde uyanmış bu
lunan güvensizlik ve hayal kırıklığı duygularını kurulu 
düzen dışında bir çözüme kanalize etme yerine, bu kuş
kuların dağıtılması ve sorunların ancak pariamentodaki 
başka bir partinin iktidara gelmesiyle çözüleceğine inan
dırma çabalarına girişmek eğilimi güçlüydü: “oyunuzu 
diğer partilere değil, bize verin” . Böylece yeni şekillen
mekte olan hareket daha baştan, içinde taşıdığı muhale
fet potansiyelini sınıriamış ve ancak reformist bir çerçe
veye doğru evrilmeye aday olmuştu.

Parti kuruluşuna karşı yöneltilen bir başka eleştiri 
ise, eleştirinin polisin kullandığı şiddetin biçimine yö
neltilmesi, bu karşı çıkışın Federal Almanya Anayasası'- 
nda yer alan “devletin şiddet kullanma tekeline” kadar 
genişletilmemesiydi. Ancak bu konudaki tartışmalar parti 
kuruluncaya kadar hiç bir zaman "dışarıya” aksettiril
medi. Ancak, parti kurulduktan ve parlamentoya girdik
ten sonra, şiddet konusunda net bir tavır takınılması 
gerekti. Parti şiddet uygulamalarına sahip çıkmadığı gi
bi, her türlü şiddeti kınama ve reddetme eğilimine girdi. 
Bu da partiyi birisi “ legal” , diğeri “ illegal” iki fraksiyo
na böldü.

Parti,' önceki dönemin dev yatırımlann gerçekleşme-

Düzen basını 
tarafından
streetfighters (sokak 
savaşçıları), Chaoten 
(kaotikler) diye 
adlandırılan 
Otonomlar, bir 
gösteri sırasında 
Amerikan elçiliğini 
taşlarken. Barışçı 
gösterilere, rejime 
karşı bir tehdit 
unsuru içermediği 
için karşı çıkmakla 
birlikte Otonomiarm, 
sokak çatışmalarını 
önemsemelerinin asıl 
gerekçesi, sağladığı 
özgürlük imkânıydı.

mesi taleplerine sırt çevirerek, sadece bu projelerin 
sonuçlan ve yan etkilerine karşı çıkmayı tercih etti. 
Bir örnek vermek gerekirse, Frankfurt hava limanına 
yeni bir pistin eklenmesine karşı çıkmaktansa, civardaki 
çocukların rahat uyuyabilmesi icin geceleri yapılan uçuş 
sayısının azaltılması ve uygun saatlere alınmasını savu
nuyordu. Parlamentodaki güçler dengesini gözeterek, 
programına aldığı taleplerin kısmen ve bu dengenin 
elverdiği oranda sağlanmasını ön plana almıştı. 1981- 
1982’ye kadar devlet ve diğer burjuva partileri tarafın
dan hainlikle suçlanan Yeşiller, bu tarihlerden başlaya
rak kendi dışındaki radikal solla açık siyasal çatışmaya 
giriştiler. Federal Almanya’nın değişik bölgelerinde ger
çekleştirilen işgal eylemlerinde tutuklanan militanlara 
sahip çıkılmaması ve “devlet güçlerine karşı direniş 
gösterenlere” partinin eleştiri ve kınama yöneltmesi, 
ilişkileri daha da sertleştirdi. Böylece hareketin güçten 
düşmesi süreci başladı. 1983’de başlayarak hareket, 
gerçekleştirilen dev gösterilere rağmen birçok nükleer 
santralin yapımının engellenememesi sonucu gerileme 
dönemine girdi. Geniş kitleler hareketin saflarını düş 
kırıklıklarıyla terk ettiler. Bu mücadelelerde kapitalist 
sistemin zayıflatılması potansiyeli gören sol gruplar, 
yerel konseyler ve İnisiyatifler örgütleyerek, mücadele
ye devam ettiler. Artık hareketin gündeminde sadece 
başlangıçtaki hedefler değil, aynı zamanda İç siyasal 
konular ve üçüncü dünya ülkelerinin mücadelelerinin 
de desteklenmesi vardı. Daha önce Yeşiller İçinde yer 
almış Marksist-Leninlstler kendi öz partilerini inşaa et-
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me çabasına giriştiler. Bu çabalar Marksistisch Leninis- 
tische Partei Deutschlands'm (Almanya Markslst-Lenlnlst 
Partisi) kurulmasıyla sonuçlandı. Bir müddet sonrq da 
Arbelterbundfürden Widerautbau der KPD-ML kuruldu.

Bu dönem Orta ve Güney Amerika ülkeleriyle dayanış
ma komitelerinin yaygınlaştığı bir dönem oldu. Araların
da geniş çaplı bir ilişki olmayan ve her biri kendi İçine 
kapalı faaliyet gösteren bu komiteler, emperyalizme karşı 
silahlı mücadele yürüten örgütlere para ve silah yardımı 
örgütlemeye çalıştılarsa da, yeşil hareketi içinde geniş 
kitlesel destek bulamayıp marjinal bir konuma İtildiler.

Yeşil hareketinin çözülüşü sürüyor ve parti artık oyla
rını düzene başkaldıran çevrelerden değil, düzen içi 
güçlerden alıyordu. Hesap vereceği kitle desteğinde 
meydana gelen bu niteliksel değişim, partiyi daha da 
sağ politikalara şevketti. Partinin oy oranı az da olsa 
artıyordu ama, parti artık “sol” bir parti değil, büyük 
düzen partilerinden hoşnutsuz, kendi partilerine “ders 
vermek” isteyen, reformist seçmenlerin partisi haline 
gelmişti. Sovyetler Birliği’ne yönelttiği sert eleştiriler, 
antikomünizmin en önemli göstergelerinden biri olan 
Sovyet düşmanlığının yaygın olduğu Federal Almanya'
da sempati toplamasını sağlamıştı.

Parlamento dışı sol, bütün bu gelişmelerden sonra. 
Yeşillere karşı yürüttüğü “ maskesini düşürme” politi
kasından, bu partinin yeterince kendi kimliğini ortaya 
koyduğu gerekçesiyle vazgeçti. Ancak, yerel komiteler
de örgütlenmiş radikal sol, bu partiyle oldukça pragma- 
tlk bir İlişkiyi sürdürmeyi tercih etti. Artık politika, varlı
ğını sürdürebilmek için, siyasal tartışmalardan kaçına
rak, Yeşillerden mümkün olan her türlü maddi ve mane
vi desteği ve yardımı sağlamaktı. Yeşilleri reformist ola
rak tanımlayan radikal solcular, El Salvador'daki silahlı 
mücadeleye her türlü yardımı sağlamayı, Türkiye’deki 
insan haklan sorunlannı parlamentoya getirmeyi önemli 
gördüklerinden, Yeşil Parti’nm olanaklarını ve Alman 
kamuoyundaki etkisini “kullanmayı” meşru bir yol ola
rak görüyorlardı. Bu parti artık radikal sol açısından 
"sağılacak bir inek”ti.

1989’da İse Kızılordu sempatizanları da bu politikayı 
benimsediler. Çok uzun zamandır hapisanede bulunan 
Kızılordu üyeleri, tek bir hapisanede bir araya getirilme
leri amacıyla bir açlık grevine giriştiklerinde, dışardaki 
sempatizanlar, grevi desteklemek İçin geniş bir kampan
ya başlattılar. Yeşiller’e başvuruldu ve bu konuda yar
dım talep edildi. Ancak verilecek desteğin siyasal ge
rekçesinin sadece insancıl boyutla sınırlandırılmasını 
kabul etmeyen Kızılordu sempatizanları, Yeşiiler’in bi- 
nalanndan kovuldu ve kurulmak istenen ilişki sağlana
mamış oldu. Böylece kitle desteğinden yoksun radikal 
solun, Yeşlller’e çok zayıf bir pozisyondan yaklaşma 
girişiminin başansızlığa uğramasının en önemli neden
lerinden birisi, radikallerin, bu parti içinde her geçen 
gün keskinleşen “Fundi-Realo” tartışmalarında kullanı
lacak bir nesne olma gerçeğiydi.

Böylece ’80'lerln ikinci yansında, radikal sol-Yeşiller 
ilişkileri, radikal solun genel olarak perspektifsizllk ve 
programsızlık zaafını ortaya koydu. Radikaller, toplumu 
dönüştürmeyi hedefleyen somut politikalar üretme yeri
ne, kısa vadeli pragmatik stratejilere yöneldiklerinden, 
hem bu hedeflerine ulaşamadılar, hem de kendi bağım
sız kimliklerini kazanmayı ertelemiş oldular. Yeşiller’e 
“Realo”lann egemen olmasıyla partiden kopan sol ka
nat ve radikallerin bugün başlatmış oldukları yeni bir 
parti ve program tartışmalan, Yeşlller’i kendilerini daha 
net biçimde tanımlamaya zorlarken, radikal solu da, 
uzun yıllardır edindiği reformist alışkanlıklanndan sıyn- 
larak, kitlelere ulaşabilmenin ve onları sosyalist bir top
lum projesi etrafında örgütleyebllmenin yollannı arama
ya sevkedecektir.

USSY SCHMIDT

1979’da Craxi’nin Sosyalist Partis/' hül<ümetinin önerisiyle, Italyan parlamentosu, 230’a l<arşı 328 oyla 112 cruise 
missile’/n İtalya’da Ifonuşlandıriimasına karar verdi. 1981’de ise yeni üssün yeri Sicilya'daid 28 bin nüfuslu 
Conniso kasabası olarak belirlendi. Bunun üzerine Comiso belediye meclisi yaptığı olağanüstü bir toplantıda 
Roma hükümetinin karanna karşı çıkan bir karar aldı. Ancak kasabanın Sosyalist Parti’// belediye başkanının 
Roma'ya gitmesi ve Amerikalıların bölgeye yapacaklan yatınmın 300 milyon dolan tutacağının öğrenilmesi üzerine 
ve kasabadaki seçmenlerin yüzde 43’ünün desteğine sahip olan Komünist Parti’n/n muhalefetine rağmen şehir 
meclisi kararını geri aldı. Bunun üzerine Komünist Parti’n/n başlattığı imza kampanyasına şehirdeki 18 bin kayıtlı 
seçmenden 13 bini imza verdi. 1984 yazında Milano'dan yola çıkarak Comiso’ya yürüyen ve bütün Avrupa'dan 
militanların katıldığı Barış Yürüyüşü'ne Sicilya'da son derece sınırlı sayıda insan katıldı. Bu koşullarda 
gerçekleştirilen oturma eylemine yapılan polis müdahalesi sonucunda 130 kişi yaralandı. Resimde çatışma 
çıkmadan önce polislerle göstericiler arasındaki bir karşılaşma görülüyor.

Bremen’de hareketin farklı siyasal bileşenlerini pragmatik bir bütünlük içinde biraraya getiren 
Bremen Grûne Liste (Bremen Yeşil Liste - BGL), yeşil hareketin ilk büyük seçim başarısını 
gerçekleştirdi: 1979 eyalet seçimlerinde yüzde 5.1 oranında oy alarak eyalet meclisine temsilci 
soktu. ’68 öğrenci hareketinin önderi Rudi Dutschke’nin de yeraldığı ve birçok tecrübeli 
sosyalist veya SPD kökenli politikacıyı bünyesinde barındıran BGL, görece çabuk 
bürokratikleşip pragmatik bir söylem benimseyerek, radikalizmini yitirecekti.

Ulusal Partinin Kuruluşu ve İdeolojik Tartışmalar

Bu birikim, 1979’da ulusal düzTeyde partileşme tartışmasını gündeme getirdi. Mart’ta yapılan 
Avrupa Parlamentosu seçimlerine CAZ, GLSH ve GLU’nun başı çekmesiyle, yeni sağ yeşil bir 
önderlik altında oluşturulan Sonstige Politische Vereinigung (Öteki Siyasal Birlik) adlı sembolik 
örgütlenmeyle katılan Yeşil Liste, Almanya çapında oyların yüzde 3.2’sini topladı. Bu seçimden 
sonra, sol yeşil örgütler ve Yİ’ler düzeyinde de ulusal düzeyde partileşme arayışı hızlandı. 3-4 
Kasım 1979’da, Offenbach’da ulusal bir Yeşi! P artfn in  kuruluş kongresi toplandı: Die 
Grünen (Yeşiller) Partisi kuruldu. Öteki Siyasal Birlik’in Avrupa Parlamentosu seçik 
kampanyasında kullandığı “ekolojik, toplumsal, taban demokrasisine dayalı, şiddetsiz” ilkeleri, 
partinin temel şiarlan olarak benimsendi. “Geleneksel sağ-sol yelpazesini aşmayı” vazeden naif 
bir söylem bu kongreye hâkimdi. Hareketin popüler sözcülerinden biri olarak sivril(til)meye 
başlanan Petra Kelly, Yeşiiler'in anti-bürokratik, anti-hiyerarşik yapısını vurgulamak için, “parti 
olmayan bir parti” olması gerektiğini savundu. Ocak 1980’de yapılan Karlsruhe toplantısında, 
kapitalizmin ıslahını ve denetimini yeterli görenlerle kapitalizmin yıkılmasını veya “sönmesinin 
sağlanmasını” gerekli bulanlar arasmdak' aynşma keskinleşti. Bu aynşma, 21-23 Mart 1980’de 
Saarbrücken’de yapılan parti programı tartışmasına yansıdı. Kongrede saptanan programın temel 
hedefleri, sağ Yeşiiler’in gerileyişinin ifadesiydi: Askerî bloklann derhal çözülmesi; NATO’nun 
orta menzilli füzelerinin yerleştirilmesinin ve üretiminin reddi; her türlü faşist ve ırkçı rejimle 
işbirliğinin reddi; Üçüncü Dünya halklanyla dayanışma; haftalık iş saatlerinin düşürülmesi ve 
işsizliği azaltıcı yatınmlara öncelik verilmesi; büyük holdinglerin tasfiyesi; işletmelerde 
özyönetime geçilmesi. 1980 sonunda 18 bin üyeye ulaşan parti. Ekim 1980’deki Almanya 
genel seçiminden, yüzde 1.8 gibi hayal kmklığı yaratan bir oy oranıyla yetinerek çıktı. Ancak 
1980’den sonra eyalet ve belediye seçimlerinde, yerel özerkliklerini ulusal partiye karşı 
koruyan Yeşil örgütler, büyük seçim başanlan kazandılar. Aşağı Saksonya’da yüzde 6.5,
Berlin’de yüzde 7.2 oy alarak yerel meclislere girdiler, bu arada Hessen ve Hamburg’da,
Yeşiller ile SPD arasındaki ittifak tartışmaları, partinin siyasal gündemini uzun süre meşgul
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etti. Frankfurt havaalanına ek pist yapılmasına karşı muhalefet içinde oluşan GLH, 1982 
eyalet seçimlerinde yüzde 8 oy alarak yerel meclise girince, Yeşiller kilit parti durumuna 
geldi. O zamana kadar onlan kaale almayan SPD, tabanında Yeşillerce dönük erimeyi de 
gözönüne alarak,. işbirliği ihtimalini gözetmeye başladı. Hamburg’da da adlannı Grüne-Altem atif 
ve Liste (Yeşil-Alternatif Liste - GAL) olarak değiştirmiş olan Yeşiller, Haziran 1982’de yüzde 
7.7 oy alarak yerel meclise girince; SPD, kalesi olan bu kent-eyalette çoğunluğu yitirerek bu 
yeni partiyle pazarlığa oturmak zorunda kaldı. GAL, bu görüşmeleri, SPD’yi teşhir ve 
propaganda amacıyla değerlendirdi. Görüşmeler tıkanınca Ekim’de yeniden seçime gidildi ve 
SPD oylarını artırarak Hamburg’da yeniden iktidar olabildi.

Kasım 1982 Hagen ve Ocak 1983 Sindelfingen kongrelerinde. Yeşiller içinde “ekolojik-sosyalist” 
çizgi ağırlığım artırmayı sürdürdü. Sindelfingen’de kabul edilen ekonomik program, CDL^lu 
Maliye bakam Stoltenberg tarafından, “Yeşiiler'in bu korkunç programı, Marksist radikalizm 
açısından Çin komünistlerini bile geride bırakıyor” diye yorumlamıştı. Program “kapitalizmin 
büyüme hesaplarına tabî olmamak, ekolojik olarak tahammül edilebilir nitelikteki yatınmlara 
öncelik vermek, mülkiyet ilişkilerini kökten değiştirmek, nükleer enerjiyi terketmek” gibi temel 
unsurlara dayanıyordu. Bu arada, NATO’nun Batı Avrupa ve Almanya’ya nükleer başlıklı 
füzeler yerleştireceğinin ortaya çıkmasıyla tırmanan banş hareketi, Yeşiiler’in gücünü ve etkisini 
artırmasına katkıda bulundu. Büyük banşçı kitle gösterileri, fiilen Yeşiiler’in  mitinglerine 
dönüştü: Nükleer silahlanmaya koşulsuzca karşı çıkan tek parti olan Yeşiller, özellikle gençlik 
nezdinde büyük itibar kazandı.

Ulusal Parlamentoya Giriş ve Parlamentarizmle Bütünleşme Süreci

Yeşiller. Mart 1983 genel seçimlerinde oylann yüzde 5.6’smı alarak Federal Meclis’e girdi. 
Böylece, 1950’lerden beri ilk kez SPD, CDU ve Liberal Freie Dem okratische Partei’m  (Hür 
Demokrat Parti - FDP) dışında bir parti Federal Meclis’e girmiş oluyordu; üstelik bu parti, 
rejim karşıtı bir söylemi benimseyen bir partiydi. Yeşiller, parlamentoda başlangıçta 
Nikaragua’yı destekleyen pankart açmak, oturumlara kravatsız katılmak, parlamentonun 
formalitelerine hiçbir konuda uymamak gibi provokatif eylamlere ağırlık verdiler. Sonralan, 
programları doğrultusunda siyasal propagandayı amaçlayan, kimi zaman da somut sonuç 
almaya dönük yasa önerileri vermeye başladılar. Bu arada, partinin parlamentarizmin karşısına 
taban demokrasisini çıkaran temel ideolojik tezlerinden biri de tartışma konusu olmaya 
başladı. Partideki radikal sosyalist ve anarşizan unsurlann meydana getirdiği fundamentalistler, 
pa>(amentonun salt propaganda kürsüsü olarak kullanılabileceğini, parlamentoyu aslileştirecek 
siyasal tavırlardan, ittifak arayışlanndan kategorik olarak kaçınmak gerektiğini savunuyorlardı. 
Reel-politikacı kanat ise, aslolanın Yeşiiler’in hedeflerini gerçekleştirmeleri olduğunu söyleyerek, 
parlamenter, reformist yöntemlerin bu yolla kullanılmasının meşru olduğu kanısındaydı.
1983’den sonraki yıllarda, Yeşiiler’in gündemini bu iki kanadın çekişmesi belirledi. 
Milletvekillerinin yasama yılının bürokratikleşmeyi önlemeyi amaçlayan rotasyon ilkesinin, 
birçok milletvekilinin karşı çıkması nedeniyle daha 1983’ün sonunda işlemez hale gelmesi, 
parlamenter mekanizmanın reel politikacılar lehine işleyen etkisini gösteren en belirgin 
örneklerden biriydi.

Bu bağlamda, SPD ile Yeşiiler’in ittifakı tartışması da alevlendi. Uzun yıllar sonra sağ 
karşısında muhalefete düşen SPD içinde, “ekolojist” ve “ekolojik-sosyalist” bir kanat oluşmaya 
başlamıştı. Bu kanadın temsilcileri, SPD’nin ekonomik büyümeyi ve pazar mekanizmalanm 
sorgulamaksızın kabul eden çizgisini değiştirmesi, nükleer enerjiye ve askerî bloklara daha 
açıkça karşı çıkmasını savunuyorlardı. Yeşiller içinde de reel politikacı kanadın önemli bir 
kesimi, bazı reformları gerçekleştirebilmek için, böylesi olumlu değişme belirtilerinin de 
görüldüğü SPD ile işbirliği yapılabileceğini savunmaktaydı. Fundamentalistler ise, Yeşiiler’in 
bütünleştirdiği yeni radikal toplumsal muhalefet akımlannı kavrayabilmekten başka hiçbir 
kaygısı olmayan SPD ile ittifakı, düzenle işbirliğinin bir varyasyonu olarak görerek tamamen 
reddediyorlardı. 1985’in ilk yansında yapılan Saarland ve Kuzey Ren-Vestfalya eyalet 
seçimlerinde Yeşiiler’in  barajlan aşamaması ve SPD’nin (Üstelik Saarland’da “yeşilci” bir 
söylemle) oylannı büyük oranda artırması, reel politikacı kanadın gücünü artırdı. 1985 Hagen 
kongresinde “parlamenter ve siyasal düzene salt muhalefet saikiyle katılma” anlayışının 
terkedilmesinin kabulü, reel politikacılann yükselişini resmileştirdi. Ekim 1985’de Hessen 
eyaletinde, SPD’nin iktidannı sürdürebilmek için Yeşiller’le ittifaka yanaşması, bir anda SPD- 
Yeşiller ittifakı tartışmasına reel politikacılar lehine pratik bir boyut getirdi: Eski anarşist 
joschka Fischer, yeni kurulan çevre bakanlığına getirilerek dünyanın ilk yeşil partili bakanı 
oldu. ’68 öğrenci hareketinin Fransa’daki önderlerinden Daniel Cohn-Bendit, Fischer’in en 
yakın danışman ve yardımcısıydı. Fischer, blucin, spor ayakkabısı giyerek ve anti-nükleer 
gösterilere katılarak “alternatif anti-bürokratik bakan” imajını ayakta tutmaya çalışırken; büyük 
kimya tröstü Hoechst’ün  atıklarını Main nehrine akıtmasını önledi, bütün sanayi şirketleriyle, 
ekolojik önlemler almalannı sağlamak için mücadeleye girdi. Fischer, faaliyetini yasakladığı 
Alkem nükleer santral kompleksine, SPD ağırlıklı yerel hükümetle işbirliği yapan federal 
(ulusal) hükümetin çalışma onayı vermesi üzerine. Şubat 1987’de bakanlıktan istifa edecek ve 
SPD-Yeşiller ittifakının ilk örneği çökecekti.

Yeşiller, tabandaki parlamento-dışı muhalefet unsurlannm zayıflamasına karşın, sunduğu görece 
radikal imaj ve söylemle, Ocak 1987 genel seçimlerinde oy oranını yüzde 9.4’e (milletvekili
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'80'lerde banş hareketi, NATO’nun aldığı koşullu 
silahlanma kararına karşı tepkilerin yükselmesiyle 
doruk noktasına ulaştı. Bu karar, SSCB SS 20 
lüzeierini Doğu Avrupa’dan çekmediği taktirde,
Amerikan Cruise Missiles ve Pershing II füzelerinin 
Batı Avrupa "ülkelerine yerleştirilmesini öngörüyordu. 
Konumu itibariyle bu durumdan etkilenen ülkelerin 
başında gelen Federal Almanya’da kitleler, olası bir 
nükleer savaşın kendilerini doğrudan tehdit ettiğini 
öne sürerek buna karşı çıktılar. Değişik görüşlerden 
insanlar bir araya gelerek tüm eyaletlerde gösteri 
yürüyüşleri düzenlediler. 1981’de yüzbinlerce insanın 
katıldığı başkent Bonn’daki gösteride, şehrin Hofgarten 
meydanı adeta bir bayram yerine dönüştü (sağda). 
Çeşitli mücadele biçimlerini gündemine alan barış 
hareketi diğer ülkelerde de gündelik politikanın 
eksenini oluşturuyordu. İtalya’da da barış komiteleri 
kuruluyor, geceler düzenleniyor, gösteri yürüyüşleri 
yapılıyor, her iki pakta bağlı ülkelerde aynı anda 
silahsızlanma talebi öne çıkartılıyordu (üstte). Varşova 
Paktı’na bağlı ülkelerde ise, resmi politika tarafından 
yönlendirilen barış kampanyalan gündeme getirildi. 
Ancak talepler yalnızca kapitalist ülkelerdeki 
silahlanmanın engellenmesi yönündeydi. Devlet eliyle 
yürütülen bu kampanyalar, fabrikalardan okullara 
kadar toplumun her alanına yayıldı. Tüm çabalarına 
karşın barış hareketi, silahlanmanın önüne geçemedi. 
Çekoslovak sanatçı Pavla Svobodova’nı 1979’da 
yaptığı afiş (solda), “ Çocuklar için aşk, hayat, barış" 
başlığını taşıyor.

sayısını 44 ’e) çıkarmayı başardı. Bu seçimlerden sonra da, SPD ile ittifak tartışması Yeşillerim 
gündemini uzun süre işgal etti. Bu arada partinin giderek yerleşikleşmesine koşut olarak, 
fundamentalist kanat da artık “daha” radikal bir vurguyu temsil etmeye yöneliyordu. 1990’lara 
yaklaşılırken, Yeşiller parlamento-dışı muhalefetin parlamenter düzeydeki temsilcisi olma 
konumundan parlamentarizm lehine uzaklaşırken; ekolojik sorunsal ve yeşil hareketin 
sosyalizmle iUşki imkânlarının düşünsel ve siyasal düzeyde tartışılması bakımından 
canlılıklannı bir ölçüde koruyor.

Fransa
Fransa’da yeşil hareket, 7 0 ’lerin başında iki mecradan akarak gelişmeye başladı. 1970’de 
kurulan Amis de le terre’in  (Dünyanın Dostlan) ilk örgütsel örneği olduğu ve aydmlann, 
bilimadamlannın öncülük ettiği ekolojist akım. Roma  Klübü’nün “insanlıkçı” söylemini büyük 
ölçüde paylaşan, esasen halkı-kamuoyunu “aydınlatmayı” hedefleyen bir yapıya sahipti. Bu 
dem ek ve benzeri doğrultuda oluşan bir dizi küçük örgütün katılımıyla oluşan Mouvement 
Ecologique (Ekolojik Hareket), 1974 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Rene Dumont’u aday 
gösterdi. Dumont oylann yüzde 1.32’sini alabildi. Ancak bu seçimlerden sonra ekolojist 
adaylar katıldıklan seçimlerde oldukça Başanlı oldular ve 30 bölgede belediye meclislerine 
girmeyi başardılar. Çevre sorunlannm yoğun olduğu ve nükleer enerjinin tartışma gündeminde 
yer kapladığı kesimlerde, oy oranlan oldukça yükseldi: Paris yüzde 10.1, Chambery yüzde 
19.5, Mulhouse yüzde 13.1, Grenoble yüzde 9.1, Lyon yüzde 8.6.

Yeşil hareketin diğer mecrasını, radikal anti-nükleer hareket ve sosyahst-anarşist eğihmli 
gruplann eylemleri oluşturmaktaydı, ’68  öğrenci hareketinin kadrolannca sürüklenen ve ’68 ’in 
“kültür devrimi” perspektifini ve doğrudan eylem geleneğini sürdüren iki radikal dergi, bu 
akımın ilk odağı oldular: Com bat Non-Violent (Şiddetsiz Mücadele) ve La Gueule Ouverte (Açık 
Ağız), Bu iki dergi çevresinde oluşan hareketlilik, radikal anti-nükleer hareketin de odağı 
oldu, Gueule Ouverte, Temmuz 1971’de Bugey nükleer santralinin inşa edileceği alanda 40 
günlük bir oturma grevi gerçekleştirdi, Bugey eylemiyle yükselmeye başlayan anti-nükleer 
hareket, anarşizan gruplann protestoyu eğlenceyle birleştirmeyi hedefleyen şenlikçi alt-kültürel 
üslubuyla içiçe geçerek gelişmesini sürdürdü. Bu arada, 1973’de, Larzac’taki bir askerî bölgenin 
genişletilmesine karşı çoğunluğunu köylülerin oluşturduğu binlerce kişinin seferber olduğu anti- 
militarist protesto, tanm alanlannm korunmasını savunan bir kampanya içinde çevreci-yeşil 
hareketin popülerleşmesine katkıda bulundu. 1976/77’de, Malville’deki nükleer reaktör inşa 
tasansına karşı gelişen muhalefet, Fransa’da anti-nükleer hareketin en ^Tiksek momentini 
oluşturdu. Haziran 1976’da, inşaat alanı yaklaşık 20 bin gösterici tarafından bir süre işgal 
edildi, Temmuz’da beş kilometre uzunluğunda bir otomobil ve traktör zinciri, bölgedeki 
otoyolda büyük bir protesto gösterisi gerçekleştirildi. 31 Temmuz 1977’deki gösteri ise, 
Malville’e yönelik protesto dalgasının doruğunu oluşturdu. Almanya’dan gelen anti-nükleer 
hareket mensuplannm da aralannda bulunduğu yaklaşık 60  bin göstericinin oluşturduğu dört 
yürüyüş kolunun birleşmesini önlemeye çalışan polisle çıkan çatışmada, Vitale Michalon adlı 
gösterici öldü; Kızıl H aç ekiplerinin müdahalesi engellendi, çok sayıda insan yaralandı.
Malville çatışması ve devlet terörünün yarattığı korku, anti-nükleer hareketin gerilemesine yol 
açacaktı.
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1978 genel seçimlerine, yeşil hareket iki kanat halindt girdi. Anti-komünist muhafazakâr 
Envimnnement (İmdat Çevre - SOS) hareketiyle birleşen Mouvement Ecologiste, Ecologie 7 8  
(Ekoloji 7 8 )  adıyla bir seçim birliği oluşturdu. Ecologie 7 8 ,  seçime katıldığı bölgelerde oylann 
yüzde 4.4’ûnü aldı; aynı oranı, Europe Ecologique (Ekolojik Avrupa) adı altında girdiği 1979 
Avrupa Parlamentosu seçimlerinde de tutturacaktı. 1977’de ’68 kökenlilerden ekolojist, feminist 
ve yerel özerklik yanhsı unsurlardan oluşan Mouvement pour une alternative non violente 
(Şiddetsiz Altematif Hareketi) ile birleşen Front Autogestionnaire (Özyönetimci Cephe), 1978 
seçimlerinde bir de sol yeşil aday listesinin çıkmasını sağladı. Front Autogestionnaire, tabanını 
^tirmeye başlayan Mendes-France’cı Parti Socialiste Unifie’n in  (Birleşik Sosyalist Parti - PSU) 
girişimiyle kumimuştu ve yeni toplumsal muhalefet potansiyelini kavramayı hedefliyordu. 
Seçimlerin ikinci turunda sosyalist ve komünist partilerin oluşturduğu birleşik cepheyi 
destekleyen bu hareket Uzun süreli etkinlik kazanamadı. 1979’da, bu sol kanadın temsil ettiği 
potansiyel, Mouvement d ’Ecologie Politique’d e  (Ekolojik-Siyasal Hareket - MEP) biraraya geldi. 
1981’de, Amis de la terre, MEP ve Mouvement Ecologique, Les Verts-La Confederation Ecologiste'i 
(Yeşiller-Ekolojik Federasyon) oluşturdular; Mouvement Ecologique’nin  hegemonyasında oluşan bu 
federasyon, 1984’de Les Verts-Parti Ecologiste (Yeşiller-Ekolojik Parti) adıyla partileşti. Parti, 
yerel özellik ve özerklikleri gözeten, hiyerarşik olmayan bir yapıda örgütlendi. “Nükleer 
tehlikeden uzak, barış içinde yaşama”, “temiz bir dünya”, “ne sağ, ne sol” gibi naif-hümanist • 
bir söylemle, radikalizmden, temsili parlamenter demokrasiyi sorgulamaktan uzak ve canlı bir 
taban inisiyatifine dayanmayan bir parti olan Yeşiller-Ekolojik Parti, ideolojik, ayrım yapmadan 
bütün siyasal partilerle işbirliğine hazır, pragmatist bir üslüba sahip. 1988 
Cumhurbaşkanlığında Yeşiller-Ekolojik Parti'nin adayı Antoine W aechter’in oylann yüzde 5’ini 
alması, partinin çoğunlukla kendi gençlere dayanan tabanının etkiU bir azınlık haline 
gelebileceğini gösterdi.

İngiltere
İngiltere, yeşil hareketin uluslararası düzeydeki bileşenlerinden olan banş hareketinin 11. Dünya 
Savaşı sonrasındaki “anavatanı’’ idi. ’50’lerin sonunda ortaya çıkan ve Labour’m  (İşçi Partisi) 
desteğini alan Campaign fo r  Nuclear Disarmement (Nükleer Silahsızlanma Kampanyası - CND), 
kıta Avrupasını da etkileyen canlı bir dinamik yaratmıştı. ’60 ’lann ikinci yansında etkinliğini 
yitiren CND’nin “savaş için değil, banş için atom eneıjisi” sloganıyla, nükleer enerjinin banşçı 
kullanımım sorgulamayan bir yapıda olması; ülkede anti-nükleer hareketin doğuşunu 
güçleştirdi ve geciktirdi. İlk önemli anti-nükleer eylem, 1975’de, Windscale nükleer 
reaktörünün genişletilmesi projesine karşı gerçekleşti. Nisan’da binlerce insan fabrikanın 
önünde gösteri yaptı. Nisan 1978’de, Londra’da onbin insan W indscale’in genişletilmesine karşı 
yürüdü. 6 Mayıs 1978’de, 3 bin insan İskoçya’daki reaktörün genişletileceği inşaat alanını iki 
günlüğüne işgal etti. Çok sayıda yerel anti-nükleer eylem komitesinin varlığına rağmen 
bunlann verimli bir koordinasyonu örgütleyememeleri, anti-nükleer hareketin radikal 
potansiyelinin ülke çapında etkinlik sağlamasını engelliyordu. Bunun da etkisiyle, İngiltere’de 
yeşil hareketin siyasal örgütlenmesini, 1970’de kurulan Friends o f  the Earth’e  (Dünyanın 
Dostlan) dayanan sağ yeşil unsurlar gerçekleştirdi. 1974’de kurulan United Kingdom-Ecology 
Party (Birieşik Krallık-Ekoloji Partisi - EP) soyut bir kaynak tasarmfu-doğa komma ahlâkı 
vazederken, işçi ücrederinin düşürülmesini de tasarrufçu yaklaşımının parçası olarak 
savunabiliyordu. 1983’de Green Party (Yeşil Parti) adını alan örgüt, ciddî bir güce erişemedi; 
1Ş87 genel seçimlerinde aldığı oy 90 bin dolayında kaldı. Buna karşılık, ’70’lerin sonlanna 
doğru, bir kısmı özerk, bir kısmı Labour  ve sendikalar tabanına dayanan, sol ve sosyalist 
yeşil örgütlenme nüveleri oluşmaya başladı. Özellikle Socialist Environement and Resource 
Association (Sosyalist Çevre ve Doğal Kaynaklar Birliği - SERA), 1980’lerde Labour  ve 
sendikalar içinde, az üyeh ama çok etkin bir “hizip” haline gelecekü. Bu arada, işçi sınıfı 
içinde de kapitalist büyümeci mantığı sorgulayan arayışlar görülmeye başlanmıştı 13 bin 
işçinin çalıştığı çok uluslu Lucas Aerospace’in sendika işyeri temsilcileri, 1978’de “işsizliğe ve 
nükleer enerji gibi masraflı ve tehlikeli enerji kaynaklarına karşı” altem atif bir işletme planı 
hazırladılar. Benzeri çalışmalar (çoğu kez SERA’nın çabasıyla) başka işletmelerde de ortaya 
çıkmaya başladı. Bu eğilimler, Yeşi! Parti'ye de yansıdı. Parti içinde, “kapitalist üretim tarzının 
anarşik yapısının sorgulanması” gerektiğini savunan sol kanat ortaya çıktı. Mart 1988’deki 
parti kongresinde, Yeşil Parti'nin sola ve sosyalistlere yönelik birleşik cephe çağrısında 
bulunması sol kanadın güçlendiğinin en önemli göstergesiydi.

Göreli azgelişmişlikleri nedeniyle, uzun süre nükleer enerjinin getireceği imkânları önemseyen 
serbest İrlanda sosyalist ve radikal demokrat hareketinde de, ’70’lerin ortalannda anti-nükleer 
bir tepki oluşmaya başladı. 1973’de, işçi partisi Sinn Feinin, kilise temsilcilerinin, kadın ve 
çiftçi örgüderinin katılımıyla, güçlü bir Nuclear Safethy Committee (Nükleer Güvenlik Komitesi) 
kuruldu.

İskandinavya

19 9 0 'la rd a  YesH 
PoHtikanm Muhtem el 
Eğilim leri

Albert Einstein bir zamanlar “Atomun parçalanması, 
insanların düşünce tarzı liariç herşeyi değiştirdi” de
mişti. Yeşil harei<et insanların düşünce tarzının değiş
mesine yardım etmeyi umuyor. EI<oloji, uygun teknoloji 
ve anti nükleer hareketler konusunda önemli sözcüler
den Murray Bookchin şöyle diyor; “ İnsanlık, teknoloji
deki yaratıcı başarılarına rağmen tek yanlılığın uzun 
tarihi ve her zaman içinde tahribat potansiyeli taşıyan 
bir sosyal konumdan geçmiştir. Zamanımızın büyük pro
jesi diğer gözümüzü de açmak olmalıdır: Dışa açık ola
rak ve tümüyle görmek, duymak, eski hikmetten devra
lınmış insanlık ve doğa arasındaki ayrılığı aşmak.”

Yeşil Partiler, yeşil rengi umudun ve yeni 
“düşüncenin” sembolü olarak kullanıyorlar ve mevcut 
ekonomik sistemi desteklenebilir “ekolojik politikalarla” 
değiştirmeye çalışıyorlar. Yeşil bakış açısı şiddet karşıt-

lığını, anti-merkeziyetçiliği ve feminist felsefeyle bağ- 
lamianmış ekolojik prensipleri sosyo-ekonomik planla
manın tüm alanlarında bütünleştirmeye^çalışıyor. Avru
palI bazı Yeşil Partiler büyük başarılar kazandılar, mese
la Federal Almanya’daki, Hollanda’daki, Belçika’daki Ye
şil Partiler ve sosyal Demokrat ya da Sosyalist politika
ların düştüğü veya gittikçe hayal kırıklığına uğradığı 
her ülkede giderek gelişen Yeşil Partiler var.

Avrupa’daki Yeşil Politikaların 1990’larda muhtemel 
eğilimleri ne olabilir? Yeşil Partilerin programlarından 
büyük tavizler vermemeleri gerektiğine inanıyorum. Çün
kü, böylesi tavizler onları ya siyasal bakımdan “ehven-i 
şer” hale getirecek ya da bizim zaten reddettiğimiz 
iktisadi kalkınmanın kendi içinde bir hedef olarak be
nimsendiği mevcut iktisadi ve siyasal sistemle giderek 
daha fazla bütünleştirecektir. Ekolojist ve şiddet karşıtı 
Yeşil Partiler yaşam ve ölüm sorularıyla ilgilenirken ken
di konumlarını tehlikeye atmamaiıdırlar. Örneğin “ bir 
parça kanser” olamaz, “küçük bir parça ölüm” veya 
“ küçük bir parça tahribat” olamaz. Tüm Yeşil Partiler 
temel programlarında, tüm canlıların yaşamı ve ölümü

İskandinavya’da yeşil anti-nükleer hareket, (nükleer enerjiye karşı olan İsveç KP dışında)
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konusuna etik, ahlakî ve saygı temelinde yer vermeliler. 
Daha düşük ve emniyetli düzeylerde radyoaktivite, daha 
düşük düzeylerde dioxin aramakla başlarsak hiçbir işe 
yaramaz; -çünkü hepimiz biliyoruz kİ herhangi bir tip 
veya düzeyde radyoaktivite veya dioxin tehlikeli olabilir, 
tehlikelidir ve zarar verebilir. Ayrıca hükümetteki sosyal 
demokrat güçlere katılmanın yukardan aşağıya büyük 
bir sosyal değişim getirebileceğini iddia edenleri eleşti
riyorum. Ekolojik politikaların eleştirici tüketicilerle, eko
lojik fikirli İşçilerle, çevrecilerle, mecburi askerliğe dire
nenlerle, ekolojik politikalara gerçekten İnananlarla bir
likte, halka yakın, halk düzeyinde kişilerle oluşturulabi
leceğine İnanıyorum. Aslında İki yolda da yürümeliyiz: 
Kendi kendfne yardımlaşma ağıyla toplumun ıslah edil
mesi olan “parlamento dışı” yol ve sokakların sesini 
ve halk hareketinin sesiyle bir araya getiren parlamento 
yolu. Yeşil olmayan veya ekolojist olmayan hükümetler
de bir veya iki Yeşil bakanın bizlerin İstediği değişiklik
leri yapabileceğine inanmıyorum. Ancak yeni bir tip 
güç yaratabileceğimize inanıyorum, bu İnsanların üs
tünde bir güç değil, insanların birbirleriyle tabanda pay
laşabilecekleri bir güç, onları bizzat kendi yaşamlarının, 
işlerinin ve yaşam koşullannın uzmanı olmayı öğrenme-

Doğanın tahribi, doğal 
l<aynaklann tüketilmesi, yeni 
olgular değildir. İnsanlar, 
binlerce yıldır çevreyi 
değiştirmekte, "doğaya 
egemen olmakta" ve doğal 
kaynaklan kendi amaçlan 
için kullanmaktadır Ancak, 
teknolojinin bugünkü 
boyutlara erişmediği 
dönemlerde, çevre sorunu 
bugünkü görünümüyle ön 
plana çıkmamıştı. 20. 
yüzyılda ise, kentsel 
bölgelerde hava kirliliği ile 
başlayan çevresel sorunlar, 
düşüncesizce kullanılan 
teknolojinin dünya çapında 
tehlikelere yol açabildiğini 
gösterdi. Küçük ölçekli 
teknolojinin yarattığı tahribata 
göre doğanın dengesinde 
oluşan küçük değişmeler, 
günümüzde, ağır sanayiin ve 
nükleer santrallerin 
dünyasında büyük boyutlara 
erişerek hayati sorunlar 
yaratıyor

de güçlü ve* güvenli yapabilen bir güç.

’90'larda, bazı Yeşil Partiler yaşamayacak olsalar bile 
yeşil düşünce, yeşil felsefe ve ekolojik düşüncenin var 
olmayı sürdüreceğine inanıyorum. Ayrıca, Yeni Dönem 
politikaların da kalıcı olduğuna inanıyorum; çünkü. Yeni 
Dönem felsefesi temel problemimizin toplumumuzun 
ölçeği ile ilgili olduğunu ima ediyor. İnsan ölçeği çok 
güzel, ancak şu anda sahip olduğumuz hemen hemen 
herşey çok büyük, çok hızlı ve çok fazla güçlü. Yeni 
Dönem politikalarında geleceğin küçük öiçekliliğe, ça
lışma yoğunlukluğuna, yumuşaklığa, ekolojiye ve uy
gun teknolojilere dayandığına İnanıyorum. Kapitalist ve 
devlet-sosyalizmi toplumlarında çok fazla yabancılaşma 
var ve aslında ekolojik politikalar kapitalizmin İnsanlık
tan uzak biçimiyle birlikte devlet sosyalizminin yabancı
laştırmasını da reddeder ve üçüncü bir yol arar. Küçük 
Olan Güzeldir adlı kitabın yazarı E.F. Schumacher şöyle 
diyor: “Problemlerimizin kaynağı eninde sonunda, he
pimizin İçindeki açgözlülüğün, kıskançlık ve nefretin 
şiddetidir.” Bu probremlerin çoğu patriarkal tutumlarla 
bağlantılıdır. Patrlarka, erkeklerin kadınların ne rol oy

nayacağına veya oynayamayacağına karar verdikleri, 
kadınların her yerde erkeklerin altında sınıflandırıldığı 
bir iktidar sistemidir (Adrianne Rich). Cins ayrımcılığı, 
ırkçılık gibi problemlerden kurtulmaya çabaladığımızda, 
kişisel olanın politik, politik olanın da kişisel olduğu 
açıkça ortaya çıkar. Patriarkal tutumlar, değerler ve 
inançlar kapitalizmde de, devlet sosyalizminde de ve 
hatta dünyanın her yerinde bulunabilir. Patriarkal tu
tumlar, bizlerin gerçek sevgi duymamızı, gerçek duygu
sallığımızı nerdeyse imkansız kılar. 1990’larda ve İleri
sinde bu patriarkal tutumlardan kurtulmak çabasını sür
dürmek, en önemli eğilimlerden biri olacak.

Ayrıca monolitik bir üretim tarzından da kurtulmalıyız. 
Ivan iilich, esas olarak her kurumun sonunda hizmet 
etmek için kurulduğu amaca ihanet ettiğini doğru bir 
şekilde ortaya koymuştur. Örneğin, taşımacılıkta çok 
hızlı araçların yaratılması şehirlerin içinde daha büyük 
mesafelerin yaratılmasına neden oldu. Ve sonunda eski
sinden daha fazla zaman harcayarak İşe gider olduk. 
Ve monolitik üretim tarzının sorunlarına ek olarak, bizi, 
tüketici, işveren, işçi, yönetim ve emek gibi, her biri 
yalnızca kendi çıkarını güden ve birbirlerine karşıt rolle
re mahkum edecek şekilde tanımlanan “meslekler eko- 
nomisl”nin sorunları sayılabilir. Bu zamana kadar mo- 
noiitik teknoloji toplumumuzu öylesine hakimiyeti altına 
aldı ki, çoğumuz başka teknolojilerin de olduğunu, bazı 
şeyleri yapmanın daha başka, daha İnsanca yolları oidu- 
ğunın farkında bile değiliz. Nükleer güç bunun örnekle
rinden biri. Ünlü fizikçi Amory Lovlns, “Nükleer şiddet 
ve zorlamayı kırmak, bazı medeni özgürlüklerin kaldınl- 
masını gerekil kılar; artıkların jeolojik ve toplumsal kaza

lardan korunacak şekilde uzun bir süre için saklanması, 
ancak katı bir hiyerarşik çerçeve ve teknokratları top
lumsal çalkantıdan tecrit eden bir homojen yapı İçersin
de mümkün olabilir; ve nükleer tehlikeler konusunda 
zorunlu olan, tartışmalı, bilinmeyen politik kararlar ala
bilmek için hükümetler, genel olarak demokratik meka- 
nizmalardansa seçkinci bir teknokrasiyi tercih 
edebilirler” diyor. Rabert Jungk bu durumu İnsani ve 
medeni hakları azaltan ve bizieri nükleer rehineler ya
pan “Atom Devleti” olarak adlandırmaktadır. Savunma 
güvenlik sistemlerimiz de tümüyle monolitik kurumiara 
bağımlı. Hepimiz sınai-askerî kompleksi biliyoruz. Sey
mour Melman'ın ileri sürdüğü “savaş ekonomisine böy
lesi güç veren kapitalizmin doğasında, herhangi bir İkti
sadi kaçınılmazlık yatmamaktadır. Bu bir politik seçimdir” 
görüşü de doğrudur. Bu anda 500 büyük sanayi şirketi 
yaklaşık, 1 trilyon dolarlık şirket mevduatını kontrol edi
yor (ABD’de). Ve 600 büyük çok uluslu şirket de 1980 
sonlarında dünya üretiminin yüzde 40'ını kontrol ede
cek. Şirket yöneticileri artık ne kadar para yapabilecek
leri ile değil, öncelikle kendi güç ve imtlyaz\anm en 
iyi şeklide nasıl büyütebilecekleri ile İlgileniyorlar. Tüm 
bu monolitik tarz ve eğilimlerin ortak sonucu, israf, 
bizde yol açtıkian aşın bağımlılık ve kendi gayn-tabillikleri 
oluyor.

Yeşil politikaların eğilimlerinin Yeni Dönem ekonomi
sinin hayata yönelik davranışlarının ayndedici olduğu 
eğlimleriyle aynı olacağını umuyorum. Bu aynı zaman
da, yerel ve bölgesel kendine güven geliştirilmesi, “mes
lek ekonomlsi” ne, belki de garanti edilmiş temel bir 
geçimlik ücret ya da temel mal ve hizmetlere ulaşımın 
herkes için garanti edilmesi biçimini alacak bir alternatif 
sağlanması anlamına geliyor. Paylaşımdaki dünyasal İş
birliği yeni yüzyıl ekonomisinde ilerletilmeii. Daha şim
diden yeni tür bir hizmet ekonomisinde yeşil eğilimlerin 
hakim olmaya başladığı gözlenebiliyor. Bugünden bir
çok alanda sosyal olarak gerekil milyonlarca iş yaratıla
bilir: mesela, yeniden orman yetiştirme, akıl hastalıkları 
İle alkoliklerle İlgilenme, çocuk bakımı, halk sağlığı al
ternatif üretim, mesela Üçüncü Dünya’ya sağlık hizmet
leri sağlama gibi. Ve 1990'larda ortaya çıkacak olası 
eğilim ise “zanaatler ekonomisi” olacak. Çünkü, E. F. 
Schumacher’e göre, bütün kadın ve erkekler, ellerini 
ve beyinlerini yaratıcı, faydalı, üretken biçimde kullan

maktan aldıklan zevk kadar başka hiçbir şeyden zevk 
almazlar. Bu İşlerin çoğu fabrikalardan ziyade insan 
ölçeğinde atölyelerde olacak. Ben de yumuşak, seyyar 
enerji sistemlerini düşünüyorum, narin teknolojiler, her
kes için hayata yönelik üretken işler. Ancak 1990’ların 
Yeşil politikalannın eğilimlerini tanımlarken vurgulan
ması gereken en önemli unsurlar, samimi katılım fikri, 
gerçekten merkezi olmamak kavramı, kontrolün mülki
yetten aynşması ve İstihdam özgürlüğü olmalı.

Hepimizin içinde olan kesin bir eğilim var ki ilk adımı 
kendimiz atmalıyız, -eleştirel lüketiciler olarak, mesela 
Güney Afrika’dan ürün satın almaya son vererek veya 
çok uluslu şirketlere karşı tüketici kampanyalan oluştu
rarak. Birçok İnsan yediği yiyecekten şikayetçi ve daha 
biyolojik yöntemlerle üretilmiş, besin değerlerinden ann- 
dınimamış lezzetli yiyecekler arayışındal Ve birçok in
san daha sağlıklı vücutlara, kendi bakımını yapmaya 
dönmemiz gerektiğini anlamaya ve her çeşit ilaç ve 
uyuşturucu kullanımına karşı çıkmaya başlıyor. Bunlar
la birlikte “sigara bırakma” kampanyalan gittikçe artı
yor. Ve alternatif bir toplum kurma konusunda ve eve 
yönelik yiyecek, enerji kaynaklan, toplum endüstrisini 
geliştirme, toplumsal kredi birlikleri {Ökobank-projekt 
in der Bundesrepubiik) veya ekolojik bankalar kurma 
konulannda güç kazanan eğilimler var. 1990’larda Yeşil
lerin muhtemel eğilimleri ulaşımda, enerji sistemlerin
de, konut yapımında, tarımda, sağlık soruniannda radi
kal değişiklikler için artan talepler olacak. Yeşil politika
nın önemli unsurlan, öz örgütlenme, özgürlük, çeşitlilik 
içinde birlik ilkesi, kendiliğindencillk ve hiyerarşik olma
yan İlişkiler olacak. Militarizme karşı dünya çapındaki 
hareketler, nükleer gücün askeri ya da sivil amaçlı her 
tür kullanımına karşı olmak, kimyasal caydıncı düşünce
ye karşı olmak, monolitik üretime karşı olmak- bütün 
bunlar bana 1990’larda Yeşil politikanın daha egemen 
olacağı, sadece Yeşil Partiler içinde yeralmakla kalma
yıp, tüm kurulu diğer parti ve kurumiara da sızacağı 
umudunu veriyor. Halktan gelen sendika üyelerinin al
ternatif üretim projeleri de beni umutlandınyor. Bu nok
tada, 1970’lerin Avustralya’sından kaynaklanan Green 
Ban hareketinin değerli fikirlerini düşünüyorum, Mike 
Cooley tarafından yapılanlan, Lucas Aerospace’de ça
lışmış olanian ve alternatif üretim konusunda Avrupa 
Sendikalar Konfederasyonu’nun çalışmalannı... Barış 
patlak verirse silah endüstrisinde çalışan toplam işçile
rin yüzde 6-7’sini oluşturan İşçileri ne yapacağız? Bura
da yeşil ve ekolojik politikalarla gerçekte ne demek 
istediğimizi küçük çapta ispatlayabiliyoruz. Sonuçta eko
lojik toplum gerçek anlamda özgür olan toplumdur. Eko
lojik ilkelere dayalı gerçek anlamda özgür olan bir top
lum İnsanlığın doğa ile olan ilişkisine de aracılık edebi
lir. Ve böylece bizler İnsani ölçülerde, anlaşılabilir öl
çekte yeni teknolojiler ve enerjiler bulmalıyız. Bu, kü
çük, güneş ve rüzgarla çalışan fabrikaian, yaşayan bah
çeleri, bir merkezden İdare edilmeyen mahalli doğal 
kaynaklann kullanımını içerir. Gerçek anlamda özgür 
bir toplum İsteği ve umudu sadece Avrupa’daki arka- 
daşlanmızın umudu değil. Doğu Avrupa’daki birçok ba
ğımsız ekolojik gruplarla, Latin Amerika’daki kilise ile, 
diğer Amerika ile Pasifik, Ortadoğu ve birçok yerde 
halk kaynaklı gruplarla paylaştığımız bir umut.

Murray Bookchin’in Özgürlüğün Ekolojisi adlı kitabın
da yazdığı gibi “senelerce önce Mayıs/Haziran’da Fran
sız öğrenciler 1968 ayaklanmasında alternatiflerin ara
sındaki mutlak zıtlığı sloganlannda mükemmel bir şekli
de ifade ediyorlardı: “ Pratik olun! İmkansızı yapın” . 
Bu talebe gelecek yüzyılı karşılayan kuşak daha ciddi 
bir uyan ekleyebilir; “ Eğer İmkansızı yapmazsak, tasav
vur dahi edilemeyecek şeylerle yüzyüze kalırız.”

Ekolojik yeşil politika bizim dünya gezegeninde varlı
ğımızı onurla ve özgürce sürdürmemizi sağlayabilecek 
yegâne yoldur.

PETRA KELLY
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yerleşik sosyal demokrat, sosyalist, komünist partilerin kapitalist ekonomik büyüme mantığmm 
“nesnelliğiyle” uzlaşmış olmalan nedeniyle, genellikle sağ bir önderlik altmda oluştu; çok da 
etkili olamadı.

1970’lerin sonunda dünyada nükleer enerjinin toplam enerji üretimi içinde en büyük paya 
sahip bulunduğu (yüzde 9.6) “sosyal refah cenneti” İsveç’te anti-nükleer hareket, ’70’lerin 
başında küçük çaplı kampanyalarla oluşmaya başladı. 1976 ilkbahannda devreye sokulan 
Baerseback 2 nükleer santralinin açılmaması için yürüyüş yapan 10 bin İsveçli, 1950’lerde 
atom bombasına karşı yapılan yürüyüşlerden sonra en kitlesel anti-nükleer gösteriyi 
gerçekleştirmiş oldular. Aynı yıl yapılan seçimlerde, nükleer eneıji konusu kampanya 
tamşmalannın odağını oluşturdu. Nükleer enerjiye açıkça karşı çıkan M erkez Partisi, özellikle 
genç seçmenlerden aldığı oylarla, Olaf Palme önderliğindeki Sosyal D em okrat Parti’nin  40 
yıldır süren iktidanna son verdi. Ancak M erkez Partisi’nin anti-nükleer bir programı 
uygulamaya koymamasıyla, seçim kampanyasının demagojik niteliği açığa çıkınca, anti-nükleer 
hareket radikalleşti. Eylül 1977’de Baerseback 2’ye karşı bu kez 15 bin kişi yürüdü. Gösteriler
1978 boyunca sürdü. Ekim 1978’de, anti-nükleer ve “yeşilci” bir söylemle iktidara gelmiş olan 
Merkez Partisi gene anti-nükleer hareketin baskısıyla istifa etmek zorunda kaldı. Anti-nükleer 
hareketin Norveç’teki sözcüsü, köylü-çiftçi tabanına dayanan M erkez Partisi' Finlandiya’daki 
(bazı anti-nükleer eylem komitelerinin dışında) taşıyıcısı ise, İsveççe konuşan azınlığı temsil 
eden Halk Partisi. Dolayısıyla, bu iki ülkede de yeşil ve anti-nükleer hareketin radikal 
olmayan, burjuva ideolojisinin egemenliğinde bir seyir izliyor.

Danimarka’da anti-nükleer hareket, radikal demokrat ve sosyalist bilimadamlannın, aydınların 
öncülüğüyle kurulan Organisation til Opiysing om Atomkraft’m  (Nükleer Enerji Hakkında 
Aydınlatma Örgütü - OOA) önderliğinde, ’70’lerin ikinci yansında büyük bir gelişme gösterdi 
ve İskandinavya’nın en radikal anti-nükleer hareketi konumuna geldi. “Nükleer enerji mi?- 
Hayır, istemez!” yazılı, gülümseyen bir güneşin resmedildiği ve ’70’lerde bütün Avrupa’ya 
yayılan ünlü amblem, ilk olarak 1975’de OOA tarafından kullanılmıştı. OOA, 1977-1978’de, 
yoğun nüfuslu Aarhus ve başkent Kopenhag kentlerinin yakınlannda yeni nükleer reaktör 
kttrma tasansına karşı, 30-40 bin kişi gibi, İskandinavya ölçeğinde çok büyük. sayılacak 
kitlelerin katıldığı mitingler örgütledi.

Belçika, Hollanda ve Avusturya
Belçika, Federal Almanya’dan sonra (İtalya’da R adikal Parti’n in  çıkışı gerçekleşmeden önce), 
yeşil hareketin parlamento ve seçimler düzeyinde belirli bir güce erişebilen tek ülkeydi. 
Fransa’daki Yeşiller-Ekolojik Parti’n in  izinden giden yeşil gruplar, 1977’de ilk olarak yerel 
seçimlere katıldılar; başanlı olamadılar. Ancak zamanla güçlendiler ve Kasım 1981’de Belçika 
parlamentosuna 9 temsilci soktular; 1982’deki yerel seçimlerde 120 temsilcilik elde ettiler.

Hollanda’da çevre sorunlannı, ekolojik sorunsalı önemseyen bilimadamlan ve akademik 
çevreler, ’70’lerin başından itibaren güçlü baskı gruplan oluşturmaya yönelmişlerdi. Yeşil 
hareket denebilecek bir eylemliliğin doğması ise, gene anti-nükleer tepkilerden hız aldı.
1973’de Hollanda parlamentosunun, Almanya’da inşa edilen Kalkar nükleer reaktörüne yüzde 
15 payla ortak olmaya ve bu maliyeti, elektrik ücretlerini yüzde 3 oranında artırarak 
karşılamayı kararlaştırması üzerine; ekonomik tepkilerden de beslenen, ancak kısa sürede anti- 
nükleer kimliği öne çıkan bir muhalefet başladı. Bilimadamlannın inisiyatifiyle kurulan 
Stroomgroepen Stop K alkar  (Kalkar Nükleer Eneıji Santralini Durdurma Gruplan - SSK) ve 
eylem komitelerinin ulusal koordinasyonunu sağlayan Landelijk Energie Komitee (Ulusal Eneıji 
Komitesi - LEK), eylemlerini uluslararası düzeye sıçratarak Alman anti-nükleer hareketiyle 
ortak anti-Kalkar eylemler düzenlediler. 1977 ve 1978’de Hollanda ve Almanya’da onbinlerce 
kişinin katılımıyla gerçekleştirilen gösteriler, Avrupa’nın en kapsamlı entemasyonalist anti- 
nükleer eylemleri oldu. 1977’de, sosyalist eğilimli sendikal örgütler de, LEK ve SSK’nin 
kampanyasına destek vererek nükleer enerjiye karşı çıkmaya başladılar.

Avusturya’da çok güçlü olamayan yeşil hareketin en büyük ve Avrupa çapında etkili olan 
başansı, 1978’deki halkoylamasında çoğunluğun bir nükleer reaktörünün işletmeye sokulmaması 
doğrultusunda oy kullanması oldu. Halkoylamasının yapılmasına yolaçan inisiyatif, aslında 
muhafazakâr Volkspartei’dan  (Halk Partisi - VP) kaynaklandı. VP’nin Zwentendorf nükleer 
reaktörünün işletmeye açılmasına, gelişen anti-nükleer hareketin tabanından destek bulmayı 
umduğu için parlamentoda karşı çıkması üzerine, iktidardaki Sozialistische Partei Österreichs’m  
(Avusturya Sosyalist Partisi - SPÖ) karizmatik önderi Kreisky, Avusturya tarihinde ilk kez 
halkoylamasına gitmeye karar verdi. VP, dayandığı burjuvazinin büyük tepkisi karşısında, salt 
SPÖ hükümetini düşürme kaygısıyla, halkoylamasında Zwentendorfa “hayır” denmesini cılız bir 
şekilde önermekle yetindi. Esas “hayır” kampanyasını, parlamento dışı anti-nükleer komiteler 
yürüttü. Bu arada bir de Nükleer Enerjiye Karşı Sosyalistler gmbunun oluşması, SPÖ için 
manevî bakımdan yıkım oldu. .SPÖ ve sendikalann yoğun “Zwentendorfa evet” kampanyası ve 
paradoksal bir şekilde, büyük sermayenin kampanyaya 50 milyon şiline yakın para akıtarak 
“evet” oyu verilmesini desteklemesine rağmen, yaklaşık 500 bin insan “Zwentendorfa hayır” 
kampanyasına etkin olarak katıldı. 5 Kasım 1978’de, halkoylamasına katılanlann yüzde 
50.4’ünün oyuyla, Zwentendorf reaktörünün işletmeye sokulması reddedildi.
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Alternatit tiareRet

ispanya
Ispanya’da yeşil hareket, anti-nükleer mücadele temelinde gelişirken, Bask kurtuluş 
mücadelesiyle de örtüşen boyutlar kazandı. Ülkede, daha 1960’lann sonunda, ekolojist gruplar 
oluşmaya başlamıştı. ’70’lerde, Almanya’dakine benzer alternatif bakkallar, işletmeler 
kurulmaya başlanacaktı. Madrid’de 1970’de kurulan belli başlı ekolojist gruplardan birinin 
kurucusu, İspanya Komünist Partisi merkez komitesi üyesi ünlü ekonomist Ramon Tamames'ti. 
Bu örnek, Ispanya’da yeşil hareketin radikal anti-kapitalist yönelimlere açık olduğunun 
belirtilerinden biri sayılabilir.

’70’lerin başında Katalonya’da birçok ekolojik örgütün katılımıyla kurulan C om ite-antinuckar de 
Cataluna  (Katalonya Anti-Nükleer Komitesi - CANC) örgütsel düzeyde dar yerel çerçeve)'i aşan 
■'k yapı oldu. Haziran 1977’de kurulan Federacion del Movimiento Ecologista (Ekolojist Hareket 
Federasyonu - FME), ulusal düzeydeki koordinasyon örgütü olarak faaliyet göstermeye başladı. 
Ancak yerel örgütler özerkliklerini korudular. FME, ’80 ’lerde İspanya Yeşiller Konfederasyonuna  
dönüşecekti.

Fransız ekolojistlerinin sağdaki afişi, nüvesini Ekim 1971 'de 
Kanada’nm kuzey açıklarında Fransa’nın sürdürdüğü 
nükleer denemeleri engellemek için küçük bir balıkçı 
teknesiyle nükleer denemenin yapılacağı sulara giren
3 Amerikalıyla 9 KanadalInın oluşturduğu Greenpeace 
(Yeşil Barış) örgütüıden esinlenmişe benziyor. Adı 
geçen balıkçı teknesi harekatıyla, nükleer denemenin 
en azından ertelenmesini sağlayan grubun, bundan 
sonraki eylemleri, 1972 ve 1973’de Fransız 
Polinezyasındaki nükleer denemelere karşı 
gerçekleştirildi. Vega adlı tekneleriyle deneme alanına 
girerek nükleer patlamaların yapılmasını engelleyen bir 
grup barış yanlısı, Fransa’nın 1975’de bölgedeki 
nükleer denemelerinden vazgeçtiğini açıklamasıyla ilk 
büyük başarısını kazanmış oldu. 1975 yazında 
Kanada’da Vancouver kentinde ilk Greenpeace bürosu 
açılarak; anti-nükleer eylem grubu kalıcı bir 
uluslararası örgüte dönüştürüldü. Aynı yıl, Atlantik 
Okyanusu’nun kuzeyindi yoğun avlar sonucu 
sayılarının tükenmesi gündeme gelen balinalan 
kurtarmak için gemileriyle av gemilerine müdahale 
ederek, örgütün dünya çapında tanınmasını sağlayan 
gönüllüler, 1970’lerin ikinci yarısında Japonya, Fransa, 
Avustralya, Yeni Zelanda ve Çekoslovakya’da ilişki 
gruplan kurmayı başardılar. Fransız çevrecilerin 1978 
tarihli afişi (solda), ise şu sloganian taşıyor; "Sağ 
muktedir değil, sol tenezzül etmez, ben ekolojistim". 
Nükleer silahlanmaya karşı Londra’da düzenlenen 
yürüyüş (üstte), Ingiliz barış hareketinin en güçlü 
kampanyalarından biriydi.

FME’nin kuruluşu, ülkede anti-nükleer tepkilerin kitleselleşmesiyle koşuttu. FME, Kasım 
1977’de, Alcala de Henares’den Guadalajara’ya 36 kilometrelik bir kitlesel protesto yürüyüşü 
çağnsı yaptı. Madrid Valiliğinin bu yürüyüşü yasaklaması üzerine, bu kez başkentte büyük bir 
protesto yürüşüyü yapıldı. Anti-nükleer hareketin en büyük gelişmeyi gösterdiği yer ise, Bask 
ülkesiydi. Tepkiler, Bilbao kenti yakınında yapımı planlanan Lemoniz nükleer santraline karşı 
yoğunlaşmaktaydı. Bilbao’nun, hızla plansız, dağınık bir sanayileşme süreci yaşadığı için 
Avrupa’nın çevre kirliliğinin en yoğun olduğu kentlerinden biri olması, tepkilerin temel 
saiklerinden biriydi. Bu saik, merkezi İspanya hükümetinin Bask ülkesinin ekonomik, siyasal, 
toplumsal yapısını önemli ölçüde etkileyecek (nükleer santral yapımı gibi) uygulamalan Bask 
halkının iradesini, söz hakkını gözetmeden yürürlüğe koymasına karşı tepkiyle birleşerek, 
özerklikçi-bağımsızlıkçı bir etmenle de kısa sürede bütünleştiler. Kesin bağımsızlık yanlısı Bask 
kurtuluş örgütü ETA, çok geçmeden, Lemoniz reaktörüne karşı oluşan muhalefet hareketi 
nezdinde etldn olmaya başladı.

1977 yazında Bilbao’da Lemoniz santraline karşı yapılan yürüyüşe 150 bin Basklı 
katıldı. 1978’de tepkiler artarak sürdü. Uzlaşmacı-özerklikçi Partide Nacionalista Vasco 
(Bask Milliyetçi Partisi - PNV), Şubat 1978’de, Lemoniz nükleer santralı hakkında 
referandum yapılmasını önerdi. Bilbao ve Munguia’da binlerce kişinin katıldığı gösteriler 
sürerken, ETA, Lemoniz nükleer santralinin yapımcısı Iberduero şirketine karşı silahlı 
mücadeleye başlayacağını duyurdu. 1 Mart’ta Iberduero’nun merkezinde 10 bomba padadı; aynı 
gün Bilbao sokaklan “goma-2 para Lemoniz - ETA" (Lemoniz’e dinamit - ETA) yazıh afişlerle 
kaplandı. 12 Mart’ta 60  bin kişinin katılımıyla gerçekleşen büyük anti-Lemoniz gösteride, “ez, 
ez, ez zentral nuklearrik ez” (hayır, hayır, nükleer santrale hayır” ve “ETA, Lemoniz, goma-2” '̂ 
(ETA, Lemoniz, dinamit) sloganian atıldı. Üç gün sonra Lemoniz nükleer santralinin inşaatında 
patlayan bomba, iki işçinin ölümüne, birçoğunun yaralanmasına yolaçn. ETA’nın silahlı
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mücadelesi, 21 Eylül 1982’de Lemoniz nükleer santralinin işletmeye açılmadan İspanya 
meclisinin karanyla kapanmasına kadar sürdü; 282 bombalı saldında, 3 ’ü ETA militanı olmak 
üzere toplam 13 kişi öldü. Bask’ta mücadelenin kazandığı şiddet boyutu, Ispanya’da yeşil 
hareketi oluşturan çok sayıdaki yerel örgüt arasında köklü tartışmalara yol açtı; ulusal 
düzeyde merkezîleşmeyi güçleştiren kapsamlı aynmlar oluştu.

İtalya
İtalya’da yeşil hareket, oldukça canlı ve zengin bir gelişme seyri izledi. 1970’lerin başında, ’68 
öğrenci hareketinden anarşizan unsurların öncülüğünde, parlamento dışı muhalefet geleneğini 
sürdürme saikiyle oluşturulan Partito Radicale (Radikal Parti - PR), geniş anti-kapitalist 
programının yelpazesi içinde ekolojist unsurlara da yer veriyordu. İtalya’da da 1970’lerde, 
Almanya’dakine benzer bir şekilde, oturma cemaatlerinde, ev işgallerinde, altem atif işletmelerde 
soluk almayı sürdüren karşı-kültür geleneği, PR’nin dinamizmini besliyordu. PR, parlamento 
dışı radikal muhalefetin temsilcisi olarak girdiği 1976 seçimlerinde oylann yüzde 1.1’ini 
toplayarak parlamentoda dört temsilcilik elde etti. 1976’dan sonra PR’nin ekolojik-yeşil 
etmenlere verdiği ağırlık artmaya başladı. Bu arada sendikalarda da anti-büyümeci, ekolojist 
bir işçi muhalefetinin nüvelerini oluşturmayı başardılar. PR’nin önemli bir başansı, 
muhafazakârlığın İtalya’da KP’nin de açıktan tavır almaya yanaşamadığı bir tabusu olan kürtaj 
konusunda radikal bir tavır alarak, öncülük ettiği bir referandumla kürtajın yasallaştınimasını 
sağlamak oldu.

1980’lerde, PR’nin içinden gehşen ekolojist hareket, bağımsızlaşmaya yöneldi. Roma başta 
olmak üzere, birçok büyük kentin belediye meclislerine seçilmeyi başaran Yeşiller, 1987 
seçimlerinde oyların yüzde 2.5’unu alarak, 13 milletvekilliği kazandılar. 1988’de yapılan 
referandumda yürüttükleri kampanyayla, hükümetin nükleer yatınm programının reddedilmesini 
sağladılar. Sosyalist hareket gibi, gelişmiş ve sanayileşmiş kuzeyde daha güçlü olan (oy 
oranlan kuzeyde yüzde 4.5, güneyde yüzde 1.7) Yeşiller, Almanya ve Avusturya’daki yeşil 
hareketle sıkı bir işbirliği içindeler ve İtalyan Sosyalist ve Komünist Partileri’ni oldukça 
kapsamlı şekilde etkileyen bir ideolojik-siyasal odak niteliği taşıyorlar.

ABD
Radikal çevre hareketinin bazı bileşenleri ve ekolojik alt-kültür oluşturma çabalarının ilk 
ömekleri, 1970’lerin başında ABD’de görülmüştü. Hippi ve öğrenci hareketinden gelen ve 
Vietnam Savaşı’na karşı muhalefet hareketinin sönmesi üzerine yenilmişlik psikolojisi içinde 
yeni açılım imkânları arayan unsurlann önemli bir bölümü, ekolojik deneyimlere yöneldi. Bir 
kısmı ikinci kuşağını bile yaratacak ölçüde uzun süre devam eden “altem atif hayat” 
komünleri kuruldu. Kapitalizmin fiziken de “dışına” çıkma kaygısıyla, her türlü tüketimi 
reddeden, “doğal” beslenme, giyinme, yaşama yolunu tutturmayı savunan marjinal

Bireyleri tecritten kurtarmak, burjuva toplumundaki 
yaşama bir alternatif olmak, giderek yeni toplumun 
yeni İnsanını yaratmak hedefine bağlı olarak, 
sakinlerinin yeni gereksinimler ve yeni fantaziier 
geliştirmesi amacıyla ilk kez 1967’de Berlin’de 
oluşturulan komünler önceleri yalnızca öğrenci 
gençliğin rağbet ettiği yapılardı. Daha sonra yine 
Beriin’de işçi gençlik arasında da uygulama alanı 
bulan bu ortak yaşam birimleri, kurumlarda ve üretim 
birimlerinde sürdürülecek mücadele doğrultusunda 
politik örgütlenmeye hizmet etme işlevini de 
üstlenmişlerdi. Bu yapı içersinde bireyler, gündelik 
yaşamlarını yeniden şekillendirerek burjuva toplumun 
normlarını aşacak ve politik müdahalede bulunabilmek 
için gereken psikolojik yapıya ulaşacaktı. Bu 
bağlamda, burjuva ahlâğının aşılması, cinsiyetler arası 
yakınlaşma, kişinin kendine yabancılaşmasının ortadan 
kaldırılması, yani yalnız yaşarken önemsemediği 
sorunların üzerine gitmesi, karakterin gizlenmesi ve 
duyguların (nefret ve saldırganlık da dahil olmak 
üzere) bastmimasma ihtiyaç duyulmadan doğrudan ve 
kendiliğinden ifade edilmesi gündeme geliyordu.
Ancak komünün, diğer insanlarla ilişki kurma 
konusunda bir deney alanı olması beklenirken, 
geliştirilen yaşam tarzı, özellikle bastırılmış duygu ve 
arzuların açığa çıkartılması çabalarının yoğunluğu dış 
dünyaya yabancılaşma tehlikesini de beraberinde 
getiriyordu. Doğrudan politik işlevi güncelliğini yitirse 
de, gündelik yaşam açısından getirdiği kolaylıklar 
nedeniyle ortak yaşama geleneği sonraki kuşaklar 
tarafından devralındı. Ev işlerinin kolektif yürütülmesi 
sonucu kişinin kendine daha fazla zaman ayırabilmesi, 
bireylerin günlük ihtiyaçlarını böylesi yapılar içersinde 
daha az harcamayla karşılayabilmeleri, korku ve 
sorunların paylaşılması ve böylelikle kişinin kendine 
güvenini kazanabilmesi gibi yararlar ortak yaşama 
cemaatlerinin oluşturulmasına yol açtı. Bunlar, 
kuşaklar arası kopukluğu ve hiyerarşiyi kırmaya 
yönelen genç ve yaşlı insanlar ve kendilerini bulma 
doğrultusunda adımlar atmaya yönelen kadınlar 
örneklerinde olduğu gibi çeşitli biçimlerde şekillendiler.
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Atom enerjisinden barışçıl amaçlar doğrultusunda 
yararlanma şiarını öne sürerek atom santralleri 
inşasına kalkışan siyasi ve ekonomik çevreler, 

yaptıklarının sorumluluğunu üstlenebilecek bir izlenim 
yaratma çabalarına karşın, bir kaza ihtimalinden yola 

çıkan kuşkuların doğmasını engelleyemediler. 
“Zararsız" olarak tesbit edilmiş radyoaktif ışın 

dozunun, 1902'den 1959'a kadar 14705 misli aşağıya 
çekilmesi böylesi gelişmelerin yansımalarıdır. Ancak bu 
şrada yapılan araştırmalar en düşük dozun dahi insan 

sağlığını tehlikeye sokabilecek <aıecede zararlı 
olduğunu göstermiştir. Doz tesbitlerinde kullanılan 
yöntem, ışın yüklenmesinin uzun nüreli etkilerinin 

ortaya çıkaracağı tahribattan gözardı ederek "zararsız" 
bir doz tesbitine varabilmektedir. Bir diğer etken de, 

biyolog ve doktorlara söz verilmesi gereken bir 
alanda, fizikçilerin ön planda olmasıdır. Bu görevi 

yerine getiren uluslararası komisyon böylelikle atom 
fiziği lehine ve insan sağlığına karşı kararlar 

alabilmektedir. Işın yükler...lesınin ortaya çıkardığı 
hastalığın tezahürü, seyri ve çapı ışının dozu, türü ve 
bireyin ışına karşı duyarlığından bağımlıdır. Hastalığın 

meydana getirdiği bedensel bozukluklar arasında 
kandaki alyuvar ve akyuvar sayısının değişikliğe 
uğraması, damar duvarlarının tahribatı ve kanın 

dışarıya sızması, kanın pıhtılaşma özelliğinin 
bozulması, her türden enfeksiyona karşı direncin 

azalması, saç dökülmesi vb. sayılabilir. Işın 
yüklenmesine maruz kalındıktan üç, dört ay sonra ise 
sürekli kuvvetten düşme ve zayıflama dönemi başlar. 
Bu dönemde, çoğu kişide tedavisi mümkün olmayan 

mide boşluğunda sıvı birikmesi meydana gelir ve 
genellikle ölüme yol açar. Diğer yandan, ışın 

yüklenmesi, ana karnında henüz oluşum aşamasındaki 
yaşamı da büyük zararlara uğratmaktadır. Doğan 

çocuklarda görülen bozukluklar arasında en yaygın 
olanian gelişmenin durması sonucu aşın derecede 

küçük bir kafatası, körlük, küçük göz yuvarlağı, 
gözkapağında ve irisim yarık, merceklerin net bir 

biçimde görevlerini yapmamalan, gözkapağı 
kenarlarının aşın bir büyüme sonucu yataklarının 

dışına taşması, şaşılık, zeka bakımından gelişmemişlik, 
omurilikte çatlaklardır. Bunların yamsıra başka 

argümanlar da "zararsız" bir ışın dozu tesbitinin, 
insan sağlığını merkeze koymayan bir bakış açısının 

ürünü olduğunu gösterir. Herşeyden önce, ışın 
yüklenmeleri bölgeden bölgeye değiştiğine göre, atom 

santralleri civarındaki tehlike oranı tüm diğer yöre 
ortalamalarının kat kat üstünde olacaktır. İkinci olarak, 
radyoaktif ışınların doğrudan ya da yerden yansıyarak 
insanı dışarıdan etkilemesinin yamsıra, teneffüs edilen 

hava ve alınan besinler yoluyla bedenine girmiş 
radyoaktif maddelerin içeriden etkileri de 

sözkonusudur. İnsanın bir beslenme zincirinin son 
halkası olduğu düşünülürse, bitkisel ve hayvani 
besinlerde birikmiş radyoaktif madde miktarının 

yaratacağı tehlike dolayısıyla getirilen doz tahdidinin 
anlamsızlığı ortaya çıkar. Bedensel bozukluklar, kan 

kanseri başta olmak üzere diğer tür kanser 
hastalıktan, birden fazla kuşak için tehlike arzeden 

genetik bozukluklar ve doğada oluşabilecek tahribatlar 
atom santrallerine karşı muhalefetin argümanlarını 
oluşturuyordu. ’70'ierden itibaren gelişen ve yeni 

biçimlere bürünen tepkiler karşısında politikacıların 
tutumu, esas olarak halka yanlış bilgi verilmesi 

şeklinde tecelli ediyordu. Bir arıza ya da kazanın 
matematik hesaplarda düşük görünen ihtimali, 25 

Nisan 1986 geceyarısı meydana gelen Çernobil 
kazasıyla birilkte anlamsızlaştı. Böylece, önceden 

varolan tepkilerin haklılığı kanıtlanırken, kazanın insan 
sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri karşısında tıbbın 

içine düştüğü aciz durum, bu konudaki duyariiğın da 
yaygınlaşmasını getiriyordu.

gruplar/komünler oluştu. Kır gerillası/kent gerillası kavramlarından esinle, doğanın ve çevrenin 
korunması için şiddet eylemlerine, adam kaçırmaya, silahlı propagandaya dayanan “ökorilla” 
(ekolojik gerilla) taktikleri uygulayan gruplar bile vardı. Otomobile karşı bisikleti savunmak, 
sınırlı doğal kaynaklan korumak için kâğıt kullanımını kısıtlama kampanyalan düzenlemek 
gibi “yeni” hedeflere ağırlık veren bu marjinal hareketler, kapsamlı bir perspektifi ortaya 
koyamamakla birlikte, Avrupa’ya da yayılan etkiler yarattılar. ABD’de sermaye ve devlet de 
naif görünen bu tepkilerin popülerleşme potansiyelini görerek, 1970’lerin başından itibaren 
“ekolojist” kampanyalar düzenlemeye, kendisi hakkında “doğasever” bir imaj çizmeye özen 
göstermeye çalışacaktı.

Askerî ve sivil olarak dünyanın en büyük nükleer güç odağı konumundaki ABD’de anti- 
nükleer tepkiler 1970’lerde gündeme geldi; ancak güçlenme imkânı bulamadılar. Böylesi 
tepkiler, genellikle, şirketleri/hükümeti nükleer güvenlik önlemlerini artırmaya itmek için 
yürütülen lobici örgüdenmelerle sınırlı kaldı. Bazı büyük kenderde ve Kahfomiya’da görece 
gelişme imkânı bulan radikal anti-nükleer hareket de merkezî bir güç oluşturamadı. 1976’da,
7 eyalette nükleer enerji yatmm programiannın referanduma sunulması, 19 eyaletin küçük 
anti-nükleer gruplannı ortak bir kampanya için harekete geçirdi. Nükleer sanayiye büyük 

.yatınm yapan General Electric, W estinghouse gibi dev şirketlerin 2.5 milyon dolara yakın para 
harcayarak yürüttüğü “nükleer enerjiye evet” kampanyası karşısında, referanduma katılanlann 
ancak yaklaşık yüzde 30’unun “hayır” oyu vermesi sağlanabildi. Amerikan anti-nükleer 
hareketinin en radikal eylemi. Nisan 1977’de radikal bir yerel grubun New England 
eyaletindeki Seabrook nükleer santral inşaat alanını işgal etmesi oldu. Mayıs’ta, daha büyük 
bir kitleyle yenilenmek istenen işgale polis sert bir şekilde müdahale ederek 1.500’e yakın 
kişiyi gözaltına aldı. Göstericiler kefalet bedellerini ödemeyi reddederek haftalarca hapiste 
kaldılar. Seabrook olayının kamuoyunda uyandırdığı yankı, Amerikan siyasal kültürüne has bir 
tür moda oluşumu içinde, anti-nükleer hareketin saman alevi gibi parlayıp sönen bir 
popülerleşme evresi yaşamasını sağladı. Aralık 1977’de Chicago’da, 200 yerel anti-nükleer 
örgütün biraraya gelmesiyle federatif nitelikte M obilization f o r  Survival (Kurtuluş İçin 
Seferberlik) kampanyası başlatıldı. Bu kampanya çerçevesinde, bir süre, ABD’de parlamento dışı 
muhalefetin ’70’lerdeki durgun durumu içinde önemlice sayılabilecek birtakım yürüyüşler, 
gösteriler gerçekleştirilebildi.

Anti-nükleer hareket içinde, zaten başından beri varolan anti-militarist ve banşçı etmen, 
’70’lerin sonunda, Avrupa’ya nükleer füzelerin yerleştirilmesinin simgelediği gibi nükleer 
silahlanma yanşmm tırmanması ise öne çıkmaya başladı. Siyah ve kadın hareketlerinin, 
kiliseden radikal demokrat unsurlann girişimleriyle, nükleer silahlanmanın durdurulmasına 
yönelik Freeze Campaign  (“Dondurun!” Kampanyası) örgütlendi. 1982’de, Cumhuriyetçi senatör 
Hatfield ve Demokrat senatör Kennedy Freeze Campaign’t  destek verdiler ve Reagan’ın 
“nükleer denge ABD aleyhine olduğu için füze üretimi geliştirilmelidir” tezine karşı çıktılar. 
Senatörlerin kampanyayı desteklemeye başlamasından sonra, 1 milyon kadar Freeze’ci imza 
toplandı, büyük kitlesel gösteriler gerçekleştirildi. Ancak ABD’de anti-nükleer hareket ve banş 
hareketi kimi durumda Avrupa’da olabildiği gibi bütünlüklü, siyasal bir perspektif ortaya 
koyamadılar ve siyasal gündemi kalıcı olarak etkileyebilecek mekanizmalan geliştiremediler.
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Yeşil Parti'nin Ekonomik  
Program ı

Burada, Yeşil Parti'nin 1983 genel seçimi 
öncesinde Sindelfingen itongresinde i(abui edilen 

"Anlamlı Çalışnrta-Dayanışma İçinde Yaşam” 
başiıldı ekonomilt programının önemli i}öiümleri 

yeraiıyor. Bu program "sol ütopik”  olarak 
nitelenmiş, birçok sağcı Yeşii’in partiden 

uzaklaşmasına ve Almanya’daki muhafazakâr 
çevrelerin Yeşillere saldırıya geçmesine neden 

olmuştu.

Biz Yeşiller olarak, buradaki ve Üçüncü Dünya'dakI 
İnsanların, hem halen yaşayanlann hem de gelecek ku- 
şaklann hayati ihtiyaçlanna karşı sorumluluğunu yerine 
getiren yeni bir ekonomik düzenden ve ekonomi biçi
minden yanayız. Bunun için bu ekonomi biçimi;

— Ekolojik olmalıdır, çünkü İnsanî üretimin doğaya 
yaptığı kaçınılmaz müdahaleler, dünyamızın doğal varlı
ğının yasalarını gözönüne alacak ve doğayı -bizim hayat 
temelimizi- koruyacak Ur tarz ve biçimde gerçekleşme- 
lidir;

— Toplumsal olmalıdır, çünkü çalışmanın tarz ve biçi
miyle üretimin bölüşümü, toplumun bütün üyelerinin 
kişiliklerini gerçekten eşit koşullarda geliştirebilmeleri 
için gerekli temeli oluşturmalıdır;

— Taban demokrasisine dayanmalıdır, çünkü çalış
manın ve üretimin bölüşümünün toplumun bütün üyele
rinin ihtiyaçlarına göre belirlenmesini, ancak aşağıdan 
-üretteiler ve tüketiciler tarafından- yönlendirilen bir eko
nomi biçimi güvence altına alabilir.

Ekolojik, toplumsal ve taban demokrasisine dayalı, 
demokratik bir ekonomi biçiminin gerçekleştirilmesin
de, gerek kapitalist, gerekse reel-sosyallst denen top
lum sistemleri İşe yaramaz olduklarını gösterdiler; Her 
İki sistem de, tahrip edici endüstriyel büyümeyi odak 
alan yabancılaşmış bir fabrika ve büro toplumunun var
yanttandır.

Ekolojik ekonomi, bir ekonomik temel değer olarak 
endüstriyel büyümeden vazgeçer; çünkü bugünkü en
düstri sistemimiz büyüdükçe kendi varlığını sağlayan 
temelleri törpülüyor. Ekolojik üretim insan ile doğa ara
sındaki ilişkiyi artık doğayı sömüren tek yönlü bir yol 
olarak değil, karşılıklı bağımlılığı gözönüne alan bir or
taklık olarak kabul eder.

Ekolojik ekonomi biçimi toplumsal zenginliği, doğayı 
insanın hayat öğesi olarak korumak ve yeniden kazan
makta görür.

Bu hedef, endüstri sistemimizin yeniden inşasını ve 
kısmen tasfiyesini gerektirir.

— Hayata düşman ekonomi dallarının, her şeyden ön
ce nükleer ve silah endüstrisinin tasfiyesini talep ediyo-

— Mümkün ve ekolojik olarak anlamlı olduğu ölçüde, 
büyük endüstriden vazgeçilmesini talep ediyoruz. Bu
nun yerine çevreye uygun üretim tekniklerinin geliştiril
mesini talep ediyoruz: Bunlar hammadde ve ener]i ta
sarrufu sağlarlar, zararlı maddeleri küçük oranda içerir
ler ve adem-l merkezi olarak daha küçük üretim birimle
rinde devreye sokulabilirler.

— Ekolojik üretim, aynı zamanda çeşitli ekonomi alan-
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ijstte: Sovyet sanatçı Oleg M. Savostiok He Amerikalı 
sanatçı Philip Risbeck'in yaptığı "çocuklanmıza barış 

ve mutluluk" adlı afiş. Altta: Yeşil milletvekilleri 
pariamentoda çiçekleriyle beraber.

lan arasındaki ulusal ve uluslararası ince Işbölümünden 
dönülmesi anlamına gelir. Bu işbölümü tek tek bölgeler, 
kentle kır ve endüstri devletleri İle OçOncü Dünya ara
sında ciddi eşitsizliklere yol açmıştır ve yüksek taşıma 
harcamalannı, buna İMğlı olarak da yüksek alan ve ener
ji kullanımını zorunlu kılmaktadır. Yer«l ve bölgesel eko
nomik ölçeklerde, tüketiciye yakın bir üretim, ulaştırma

harcamalarını ve enerji tüketimini düşürür.

— Uzun ömürlü ürünlere geçilmesiyle ve kullanılmış 
ürünlerin ıslahı ve yeniden değerlendirilmesiyle (recy
cling) bağlantılı olarak, ekonomimizin hammadde ve 
enerji ihtiyacı giderek düşürülebilir ve ithalat bağlılığı, 
dolayısıyla da ihracat bağımlılığı azaltılabilir.

— Ekolojik ekonomistlik, toplumsal zenginliği, olabil
diğince çok mal satılmasında (GSMH'ya oranla) değil, 
çevreyi ve sağlığı esirgeyen uzun ömürlü kullanım mal
larının üretim yöntemlerinde görür. Bu yolla bugün zo
runlu olan birçok onarım işleri gereksizleşecek, pera
kende üretim tümden kalkacaktır; Böylece, halkın mad
di ihtiyaçlarının karşılanması için zorunlu toplumsal ça
lışma süresi azalacak, toplumsal ve sanatsal etkinlikler 
için boş zaman kazanılmış olacaktır. (...) •

Yeşillere M e k tu p la r

Yeşil Parti, 1983 genel seçimlerinde Federal 
Almanya parlamentosuna girince, kamuoyunda 

ciddi bir hayret dalgasına ypiaçtı. Hele 
parlamento trafiği başlayıp, Yeşiller H^eciisin 
oturmuş alışkanlıklarına ve soğuk ciddiyetine 

uymayan icraatlarına başlayınca, birçok tepkiyle 
karşılaştılar. İlişikte yeralan bazı mektuplar, 

coşkuyla kutlamaktan lopiama kampı tehditlerine 
kadar varan tepki yelpazesinden küçük bir 

demet...

Sevgili Yeşiller, eğer şimdi yüzde 5 engelini aşmış 
bir parti olduysanız, lütfen buna uygun biçimde davra
nın. Partinize, ancak eğer daha "büyümesini” henüz 
tamamlamış bir çocuk gibi davranmaktan vazgeçerse 
oy verebilirim. Taraflı (CSU’nun hemen hemen üyesi) 
olduğum için, nesnel karşı-savlarınız olabileceğini san
mıyorum.

Cristoph Vütschner, Würzburg, 17 yaşında

Yeşillere ricalar;

— Doğaya hizmet etme görevinizi asla unutmayın!

— Bir gün sizin de yaşlı ve yerleşik hale geleceğinizi 
asla unutmayın!

— Burnu büyük olmayın, varolduğunuz İçin mutlu olun!

— Hep “değişik” olmayın. Çalışırken blucin, spor ya
parken beden ayakkabısı, cenazelerde siyah ve Federal 
Meclis’te diğerleri gibi ciddi bir şeyler giyin! Federal 
Meclis’te bulunmak, bizim ülkemizde en yüksek şeydir. 
Görüntüsel yapmacıklıklarla onu aşağılamayın. Lenin 
de kravat takardı,

— Amerikalılann ana-babalannıza Ruslardan daha se
vimli geldiğini unutmayın. Onları ürkütmeyin, zira bü
yük ihtimalle ülkemizi asla savunmayacaksınız!

— Yüzde 94’ün, kendi çıkarlarını sizden başkalannın 
temsil ettiğini düşündüklerini unutmayın!

Eğer bu öğütleri tutarsanız, belki sizi bir daha seçeriz! 

"Doğa ve Yurt Seçmen Grubu”, Bad Hamburg

Yeşil domuzlar!
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Eğer Türkleri bir daha İçeri salarsanız, sıra sîzdedir!

(Anonim), 9.6.83

Sayın Baylar ve Bayanlar!

İyi seçim sonucu için en İçten mutluluk dileklerimi 
burada İfade etmek İstiyorum.

Sizden ricam, cezalarını çekmekte olan mahkûmlan 
biraz ele almanızdır. Dışarıya karşı, mahkûmların ne 
kadar iyi durumda oidukian anlatılıyor. Gerçekse saçları 
diken diken edecek gibidir. Mahkûm mali olarak, burada 
betimieyebileceğlmden çok daha fazla sömürülmektedir.

Beyler, mahkûmların durumlannın daha iyi olup olma
ması sîzlerin elinde.

Frieden Relnhard, Rottenburg

Sevgili Arkadaşlar!

Bu yüzde 5, sistemi dayanak noktasından oynatmaya 
herhalde yeterli değil. Ama, ölüm kalım mücadelesinde 
geriye izler bırakmak için yeterli! Ve bunu şimdiye kadar 
gayet soğukkanlı biçimde yaptınız.

Johann Ladwyler, Aachen

Sevgili Bayan Schoppel Federal Meclis’teki konuşma
nız parlamento tarihinde Hltler’den beri en iğrenç olay
lardan biri. Siz Almanya’nın en... domuzusunuz. Fede
ral Meclis Başkanının sözünüzü kesmemiş olması inanı
lır gibi değil. Niçin COL/’lu milletvekillerinden biri size 
bir tane indirip kürsünden aşağı süpürmedi?

Josef A., Bad Tölz

Hey, Petra Kelly! Siz, küçük gri sıçan, burada bizim 
aramızda Almanya’da ne arıyorsunuz? Gerçek yeriniz 
olan Amerika'ya niye dönmüyorsunuz? Bizde sizin gibi 
tipler yeteri kadar var. Benim için adam olan bir tek 
kişi var. Bay Schiliy. Onun dışında sizin sadık adamları
nız kıyafet düzenini bile bilmiyorlar. Bunu size emekli 
bir deniz subayı yazıyor.

(İmza yok)

Federal Meclis’in oturumunu izledik. Kızıl Yeşilleri 
şeytan alsın. Federal Şansöly Bay Kohl, sizden bu Yeşil 
sol terörist Schirll’yi, devlet düşmanı Kleiner'I, Polonya
lI Keller’i Federal Meclis'ten uzaklaştırmanızı talep edi
yoruz. Vatan haini Bastlan’ı da. Bunu yapacak durumda 
değilseniz, biz onlan Federal Meclis’ten sopalarla döve
rek çıkartacağız.

CDU’lu, SPD’li, FDP’li işçiler

Sigara içen kişiler, oldukça vahim ve sağlığa zararlı 
bir çevre kirliliğine yol açıyorlar. Lütfen meclis grubu
nuzda kaç kişinin sigara içtiğini, kaçının içmediğini ba
na bildirin. Bundan sonra gelecek milletvekillerinin bu
na göre ayn ayn takdim edilmelerini rica ediyorum.

(İmza yok)

Bayan Beck-Ot>erdorf’un konuşmasını yirmi yıl bekle
miştim! Nihayet biri çıkıp bu eski parlamento çuvallarına 
gerçeği söylüyor! Muazzam!

Peter M.G., Bonn

tekrar Federal Meclis’e giren bu kızıl güruh için te
merküz kamplannın yeniden kurulmasının zamanı geçi
yor! Gardiyanlar hazır! Her gün 100 sopa, geberene 
kadar!

Hltler’ln yaptığı gibi: Çöp samandan ayrılsın!

(Anonim, 24 Mayıs 83) •

L A i- İ  e/e A  P  A  î  
İ\f-tzt

üstte: Nükleer santral yapımını protesto için 
Almanya’da gösteri yapan Yeşiller. Ortada: Nötron 
bombasına karşı yapılmış bir Fransız afişi. Altta: 

YeşillerVn fundamantalist kanadının önde gelenlerinden 
Thomas Ebermann.

A vru p a  Politikası

Yeşiiler’in 14 Haziran 1984’de yapılan Avrupa 
Parlamentosu seçimleri için gazetelere verdikleri 

ilan, egemen sözde demokratik sistemi 
sorgulamadaki radikalliğinin yamsıra, farklı bir 

AvrupalI ve Alman ulusal kimliği geliştirme 
yönünde verdiği mesajla da ibret verici...

Berlin Ceza Mahkemesi, Mart’ta, kendi gözünde “te
rörist bir örgütü öven” Radikal dergisindeki metinler
den sorumlu tuttuğu İki gazeteci Benny Haerlin ve Mic
hael Klöckner’i İki buçuk yıl hapse mahkûm ettiğinde, 
bunun bir yargı skandali olduğu söylenmişti.

Yazar ve gazeteci dernekleri, sendikacılar ve siyaset
çiler düşünce ve basın özgüriüğünün sarsıntı geçirdiği 
uyarısını getirmişlerdi. Yeşiller daha fazlasını yaptılar: 
Bu iki kişiyi Avrupa listelerindeki ilk iki sıraya seçtiler. 
Pariamenter dokunulmazlık onlan yalnızca hukukun mü
dahalesinden korumayacak; İçinde bulunduklan durum, 
yani “terör maddesi” (129a) ve bu ülkedeki demokratik 
özgüriükler siyasal bir tartışmanın konusu olacak, siya
sal sorumluluk sahipleri Alman hukuk devletinde güya 
siyaset dışı olan hukuksal bağımsızlığın arkasına sakla- 
namayacaklar. O zaman renklerini belli etmek zorunda 
kalacaklar: Bilindiği gibi farklı düşünenlerin özgürlüğü 
demek olan şu özgüriük konusundaki somut tavıriarı 
nedir?

İnsan haklan bölünmez: Doğu Beriin’de ve Batı Ber
lin’de, Polonya’da, iltica kampında ve yabancılar büro
sunda, Mutlangen’de ve Alexanderplatz’da, yurttaşlan 
bütün Avrupa’da bilgisayarlaria kayıt ve denetim altında 
tutma planlarına karşı, azınlıkların takibine ve Avrupa’
daki insanların çoğunluğunu oluşturan kadınlara yapı
lan haksızlığa karşı.

İnsan hakları Yeşillere göre pazar sohbetlerinin ve 
soğuk savaş nutuklarının nesnesi değil, “demokratlann 
gerçek dayanışmasının” günt>egün medan okumasıdır 
ve her zaman somuttur.

Bunun için: 17 Haziran’da - Özgürlük için bir oy!

5 MARKLA KATILABİLİRSİNİZ...

Avrupa seçimleri, öncelikle Flick partilerinin kasa du- 
rumlannı İyileştirmelerine yanyor: Kendilerine her oy 
için 5 DM bahşettiler. Bu müsamerenin yurttaşlann çı- 
karlanndan bağımsız olması için, oy hakkına sahip olan
ların sayısını 5’le çarpıyoriar ve sonra pastayı oy oranla
rına göre bölüşüyorlar. İşin ucunda kanlı canlı 165 mil
yon var.

Yeşiller, seçim parajannın 1/3’üyle bir Uluslararası 
Dayanışma Fonu kurmaya karar verdiler. Bu fonla, özel
likle Üçüncü Dünya’dakI projeler desteklenecek. İlk so
mut proje, Nikaragua’ya bir kereste fabrikası. Geri kalan 
2/3’ün yaklaşık yarısı eyaletlerdeki Yeşil Ekolojik Fonla
ra gidecek.

PARADAN BAŞKA...

Avrupa Pariamentosu, Brüksel'deki bürokrattan ger
çekten denetleyecek durumda değil. AvrupalI bürokrat
ların demokratik meşruiyetini sağlamadığı da kesin. O 
zaman Yeşiller orada ne anyorlar?

Yeşiller >tP’de (Avrupa Pariamentosu) ilk adımda eko
lojik ve tabandan demokratik örgütler arasındaki sınıra- 
şın işbiriiğini iyileştirmek istiyorlar. Birincisi, onlara müm
kün olduğu kadar çok bilgi aktararak ve İkincisi, inisiya
tiflerin taleplerinden 4 P ’nln uluslararası kamuoyunu bil
gilendirerek.

GLOBAL DÜŞÜNCE, YERİNDE EYLEM

AvrupalI İneklerin, sırf çiftçiler süt üretim fazlasını 
yükseltme zorunluluğuna uyarak paralannı alabilsinler 
diye, yüksek sübvansiyonlu süt tozu yemeleri, Brüksel’
deki tanm bürokrasisinin bildik saçmalıklarından biridir.

Daha az bilinen bir şey, 4ET’nin, imha etmek üzere 
sübvansiye ettiği ihtiyaç fazlasını üretmek İçin, Üçüncü 
Dünya ülkelerinden milyonlarca ton yem maddesi ithal
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ettiğidir. Gıda maddesi yerine, Avrupa’da üretim fazlası 
sağlamak için yem maddesi eldml yapılan ve insanlann 
açlıktan kırıldığı ülkelerden yapılıyor bu ithalat. Oralar
daki beylere silah, nükleer reaktör ve benzeri “ uygarlık 
nimetlerini” -made in Germany- alabilecekleri dövizi sağ
lamak için.

Tanmın endüstrileşmesi ve kimyasallaşması doğamı
zı bozuyor, tarımsal iş imkânlarını yok ediyor, günlük 
ekmeğimizi, etimizi ve sebzemizi lezzetsizleştirip zehir
liyor.

KÜÇÜK DEVLETLERE DÖNÜŞ MÜ?

Avrupa’da Almanlar deyince çalışmak, futbol, lahana 
ve gevezelik anlaşılıyor. Çirkin ve korkunç Alman imajı 
hâlâ geçmişte kalmış değil.

Siyah deri paltosuyla, beyninde Alman tank endüstri
sinin çıkarlarıyla Kudüs’e giden Peter Boehnisch.

Soğuk savaşçı ve Avrupa İle kolonilerdeki 700 yıllık 
egemenlik politikasının temsilcisi Otto von Habsburg.

Yeşiller bunun karşısına Helne'den Marx’a ve Posa 
Luxemburg'a, Rudi Dutschke’ye ve Erlch Fried'e kadar 
gelen tarihi içinde Avrupa’yı vatan bilmiş başka bir kül
türü koyuyorlar.

Sürgünden veya Alman temerküz kamplarından geri 
dönmüş ve savaştan sonra bütün gücüyle barışçı, birle
şik Avrupa hedefiyle büyülenmiş olan birçok kişiye ruh 
veren bir kültürü ve geleneği.

Helsinki’den Varşova’ya, Paris’e, Roma’ya ve Atina'
ya kadar nükleer silahlardan arındırılmış, tarafsız, bilgi 
ve mütevazi bir “yaşlı kıta”yı hedefleyen Alman barış 
hareketi ve paskalya yürüyüşçüleri (doğuya doğru mar
şa geçenler değil) AP sahnesinde de temsil edilmeli.

Avrupa’nın, süper güçlerin emrine girerek değersiz- 
leştirilmesine ve büyük Avrupa gücünü oluşturma tasa- 
rımianna karşı Yeşiller, banşçı, ekolojik Avrupa ütopya
sını koyuyorlar. Sınırlar, askerî bloklar, bürokratik ve 
teknokratik iktidar merkezleri olmaksızın. Rekabet, bü
yüme ve doğayı tahrip etmenin çılgınlığından kurtularak.

Banşçı bir Birleşik Avrupa için. •

Yeşil Parti Program ı'ndan

Yeşil Parti'nin 1983 genel seçimleri öncesinde 
kabul edilen programından...

Biz geleneksel partilere alternatifiz. Biz, Yeşil, Renkli 
ve Alternatif listelerin ve partilerin birleşmesiyle ortaya 
çıktık. Kendimizi yeni demokratik hareket içinde bulu
nan herkesle bağlantılı sayıyoruz: Hayatı, doğayı ve 
çevreyi koruma dernekleriyle, yurttaş inisiyatifleriyle, 
işçi hareketiyle, Hıristiyan inisiyatifleriyle, banş, insan 
hakları, kadın ve Üçüncü Dünya hareketiyle kendimizi 
bütün dünyadaki Yeşil hareketin bir parçası olarak algı
lanıyoruz.

Bonn’daki yerleşik partiler, sanki sonlu gezegenimiz 
üzerinde endüstriyel üretimi sonsuza kadar artırmak 
mümkünmüş gibi davranıyorlar. Böylelikle bizi, kendi 
ifadelerine göre, atom devleti ile atom savaşı, Harris
burg ile Hiroşima arasındaki çıkışı olmayan kararı ver
meye yöneltiyorlar. Dünyadaki ekolojik bunalım günden 
güne keskinleşiyor: Hammaddeler daralıyor, zehir skan- 
dalian birbirine ekleniyor, hayvan türlerinin nesli tüketi
liyor, bitki türleri ölüyor, nehirler ve denizler lağımlara 
dönüşüyor, insan ileri endüstri ve tüketim toplumunun 
ortasında ruhen ve manen dumura uğrama tehditiyle 
karşı karşıya, gelecek kuşakların sırtına uğursuz bir 
miras yüklüyoruz.

Üstte: Cattenom atom santralini işgal eden Alman 
Yeşiller. Ortada: Japon sanatçı Ogawa Tadahlko'nun 

barış afişi. Altta: Wackersdorf’da Greenpeace 
gönüllülerinin bir eylemi.

Hayatın ve çalışmanın temellerinin tahribi ve demok
ratik hakların tasfiyesi, köklü bir iktisat, siyaset ve top
lum alternatifini gerektirecek ölçüde vahim boyutlara 
ulaştı. Bu nedenle, kendiliğinden bir demokratik yurttaş 
inisiyatifleri hareketi yükseldi. Altedilemez nitelikteki 
riskleri ve hiçbir yerde tutulamayacak olan radyasyon 
yayan çöpleri nedeniyle, nükleer reaktörlerin yapılması
na güçlü gösterilerle karşı çıktılar; doğanın çölleştirii- 
mesine, topraklanmızın betonlaştınimasına, kullanıp- 
atmaya dayalı toplumun artık hayata düşman hale gelen

sonuçlanna ve nedenlerine karşı ayağa kalktılar.

Yönü kısa vadeli olarak belirlenen araçsal ekonomik 
düşüncemizde toptan bir devrim olması zorunludur. Şim
diki israf toplumunun, mutluluğu ve hayatın değerlendi
rilmesini teşvik ettiği iddiasının yanılgı olduğunu kabul 
ediyoruz; fersine, insanlar giderek daha huzursuz ve 
bağımlı oluyorlar. Ancak maddi hayat standardının abar
tılmasından bağımsızlaştığımız, tekrar kendimizi gerçek
leştirmeyi mümkün kıldığımız ve tekrar doğamızın sınır
lan üzerine bilinçlendiğimiz ölçüdedir ki, yaratıcı güçle
rimiz de ekolojik temeldeki yeni bir hayatın geliştirilmesi 
için serbest kalacak.

Pariamento dışındaki etkinlikleri, hem belediye ve eya
let meclislerinde, hem de Federal MecHs’tekl çalışmayla 
tamamlamayı zorunlu sayıyoruz. Buralarda siyasal alter
natiflerimize kamusallık ve geçerlilik kazandırmak isti
yoruz. Böylece yurttaş inisiyatiflerine ve tabandaki inisi
yatiflere hedeflerini ve fikirlerini kabul ettirmek için yeni 
bir yol açacağız.

Yeşil, Renkli ve Alternatif listeler ilk seçim başanlannı 
kazandılar. Yüzde 5 barajı ve öteki güçlükler artık onlan 
yollanndan alıkoyamaz. Tahrip edici rotayı izlemeyi sür
düren bir İktidara katılmayacağız. Fakat amaçianmızı 
gerçekleştirmeye çalışırken, yerleşik partilerden de des
tek almaya çalışacağız ve başka partilerin amaçlanmıza 
uyartı önerilerini onaylayacağız.

Tek boyutlu üretimi artırma politikası karşısında, bü
tünlüklü bir anlayışı temsil ediyoruz. Uzun vadeli hare
ket noktalanna dayanan siyasetimizi dört temel düstur 
yönlendiriyor: Ekolojik, Toplumsal, Taban Demokrasisi
ne Dayalı, Şiddetsiz. •

Bans Politikası*

Yeşil Parti'nin Federal Meciis’teki grubu, barış ve 
uluslararası siyasal gerginlik üzerine araştırma

yaparak “ farklı bir güvenlik politikası”  oluşturmaya 
çalışanların katılımıyla, 14-17 Haziran 1984 
tarihlerinde büyük bir uluslararası oturum 

düzenlemişti. Bu metin, oturumda üzerinde 
mutabakata varılan noktaların özeti niteliğinde.

Yeşillerin Federal Meciis’teki grubu, barış ve gerginlik 
üzerine araştırma yaparak “farklı bir güvenlik politikası” 
oluşturmaya çalışanların katılımıyla, 14-17 Haziran 1984 
tarihlerinde büyük bir uluslararası oturum düzenlendi.

Bu metin, oturumda üzerinde anlaşılan noktalann kısa 
bir özeti.

Yeşiller 1981’de “ Barış Manifestosu”nu açıklamış ve 
böylece kendi içlerinde banş ve savunma politikasında
ki tavırlarını kesinleştirmişlerdir. Yeşillerin silahsızlan
ma taslağı şu formülle ifade edilmiştir:

“Askeri silahlanma tasfiye edilsin-

Toplumsal savunma inşa olunsun.”

Yeşiller aynı zamanda “ bloksuz Avrupa”dan yana ol- 
duklannı açıklariar. Buraya giden yol. Barış Manifesto- 
su’ndaki ifadeye göre, “ Federal Almanya'nın adım adım 
NATO'dan kopmasına geden" yoldur. Bu çözülerek ko
puş taslağı, örtük olarak Varşova Paktı’nda da buna 
tekabül eden değişimler olacağı umuduyla birleşiyor.

NATO'nun “yeniden silahlanma” tartışması, 1981’den 
Kasım 1983'e dek banş hareketiyle Yeşiller’e huzur ver
mediği için, toplumsal güvenlik ve “NATO’dan adım 
adım kopuşu” taslağının araçlannm geliştirilmesi gere
ken yoğunlukta sürdürülemedl. Aynı zamanda. Yeşiller 
bu tartışmalı süre içinde toplumsal güvenliğe yönelik 
eleştirilerin de hemen hemen hiç ileri götürülmediğini
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üzülerek saptamak zorunda kaldılar.

Yeşiller Meclis Grubu’nun oturumu Barış Manifesto- 
' su’nun açıklanmasından bu yana barış, güvenlik ve sa
vunma politikası alanındaki gelişmelerin verili durumu
nu saptamak, aynı zamanda da Yeşil barış ve savunma 
taslağının geliştirilmesi için yetki vermek bakımından 
bir başlangıçtı.

Geleneksel meclis partilerinde 1983’ten sonra ortaya 
çıkan ve “Avrupalılaştırma” ve “konvansiyonelleştirme” 
terimlerinde simgeleşen, ulusal düzeyde ve Avrupa ça
pında yeni bir savunma ve güvenlik politikası taslağı 
arayışına karşı Yeşiller Meclis Grubu, uluslararası uz
manlara danışarak, şiddetsizlik düşüncesine dayalı ken
di taslağını çıkarmak istiyor.

Bu oturumla aynı zamanda, devlete ait ve devletlerüs- 
tü şiddet potansiyellerinin tasfiyesinden yana olan güç
leri uluslararası düzeyde cesaretlendirmek istiyoruz.

Bununla, geleneksel güvenlik taslağına koşullanmış 
çağdaşlanmızı, kısmen “duyulmamış" düşüncelerden 
temellenen uygunsuz bir tartışmaya zorladığımızı biliyo-

Başka bir seçeneğimiz yok, çünkü;

“Dünyanın şimdi olduğu gibi varolmasını sürdürmesi
ni isteyen, onun varolmasını istemeyendir!” (Erich Fred)

1. YıUırma ve askeri denge araçlanna dayalı barış 
politikası artık sürdürülemez. Kamuoyqndaki tartışma
nın yayınlara yansımadığı yıllar süren sessizlikten son
ra, bütün Batı Avrupa’daki barış hareketleri, varolan 
askeri politikanın tehlikeliliğini anlatmayı t>aşardılar. Nük
leer silahların yatay ve dikey olarak yaygınlaşması, nük
leer teknolojideki ve askerî doktrinlerdeki devrimci atı- 
lımlar savaş tehlikesinin büyümesine yol açtı. ABD’nin 
savaş kararlan almaya varan politikası bunalımın istikra- 
nnı yitirmesi sonucunu verecek. Önümüzdeki '90’larda 
ABD yönetimi savaş yönetme yeteneğine mutlak anlam
da ulaşmış olacak.

2. “Güvenliğe dayalı ittifak” düşüncesi, özellikle ABD 
tarafından yükseltilen zıtlaşma politikasıyla çelişiyor. 
İki büyük güç de, saldırıya dönük savaş yönetme planla- 
nnı geliştiriyoriar. SS-22 ve SS-23’lerin Demokratik Al
manya’ya ve Çekoslovakya'ya yerleştirilmesi, ilk hamle
nin Orta Avrupa’ya yönelik olması ve savaşın orayla 
sınıriandıniması karannı içeriyor. Bu durumun değişti
rilmesi, ancak tarafların birbirlerinin güvenlik çıkarları
na karşı saygı göstermesiyle mümkündür (yani hem 
Batı Avrupa, hem SSCB tarafının).

3. Yerleşik silahlanma denetimi politikasının çat>aları 
akim kalmıştır: Bunun sorumlusu, silahlanmayı denetle
me felsefesinin yapısal bozuklukları (denge düşüncesi; 
teknolojik ileriemeye artık silahlanmayı denetleyerek ege
men olunamaz) olduğu kadar, siyasal koşullardır (Doğu- 
Batı çelişkisinin sertleşmesi, her iki tarafta da askeri 
yönetici seçkinlerin etkisinin fazla olması). Silahlanma
nın denetlenmesine ilişkin ilkeler bulanık, her iki tarafın 
siyasal-stratejik tasarıları birbirinden çok farklı, dolayı
sıyla bu silahlanmayı denetleme politikasının sonuç ver
mesi beklenemez.

4. ABD’deki “kaygılı bilim adamları birliğinin” "No- 
first use” taslağı, eğer sırtına yoğun konvansiyonel 
sHahlanmayla (“kaygılı bilim adamları biriiğinin” çoğun
lukla önerdiği gibi) bir kambur daha yüklenmezse, silah
sızlanma politikasında yeni bir yön tayini için zorunlu 
koşuldur, fakat yeterli koşul değildir. Nükleer silahlarda 
ilk hamleyi yapmama kararının, öncelikle siyasal bir 
anlamı vardır (siyasal yumuşama politikasının önceliğini 
vurguladığı için). Eğer nükleer eşiğin kaldıniması nükle
er sliahlann biraz azaltılmasıyla eş zamanlı olarak, kon
vansiyonel silahlar yoğun biçimde artınlırsa, bu hem 
yumuşama politikası, hem de askerî yönden karşıt ürün
ler verecektir.

Üstte: Almanya’da Veşiller’/n bir mitingi. Altta: 
Almanya’da atom santrallerinin yerierini gösteren 

harita.

5. ABD’de ortaya atılan "freeze” (Silahları dondurma) 
önerisine, ’60’larda geliştirilen silahlanmanın denetimi 
felsefesi çıkmaza girdiği için başvuruldu. “ Freeze” yal
nızca büyük güçlerin elindeki nükleer silahların dondu
rulmasına değil, nükleer silah yapımına yönelik parçala
nabilir maddelerin üretiminin, nükleer başlık imalinin, 
monte edilmesinin ve denenmesinin, nükleer başlıkları 
taşıyacak uçucu cisimlerin denenmesinin, üretiminin 
ve yerleştirilmesinin, yeni uçak tipleri denenmesinin 
ve ön planda nükleer silahların taşınması için kullanılan 
uçakların yenilerinin üretilmesinin ve yerleştirilmesinin 
dondurulmasını kapsıyor. Halen ABD’deki “ freeze” ha
reketi tıkanmış durumda, ama sürdüreceği eylemlerle 
yeni etkilere yola açacağı umuluyor.

6. Atom bombalarının denenmesine tamamen son ve
rilmesi (yer altında da) bugün teknik olarak mümkündür. 
Atmosferde ve suda deney yapmayı yasaklayan 1963

PTB Sözleşmesi havanın temiz tutulmasına yönelik il
ginç bir öneriden öte bir şey değildir. 1983 yazında 
Cenevre’de yapılan BM Silahsızlanma Konferansı’nda, 
İsveç’in getirdiği deneylere tamamen son verme sözleş
mesi önerisi önemle desteklenmelidir. Eksik olan, nük
leer güçlerin (özellikle de Fransa’nın) tarafsızların öneri
lerini kabul etme yolunda siyasal İrade göstermeleridir.

7. Kısa menzilli taktik nükleer sliahlann üçüncü kuşa
ğı da şu anda üretiliyor. Demek ki savaş alanının nükle
erleştirilmesi sürecek. Belki niceliksel olarak azalacak. 
Buna rağmen, “ nükleer eşiğin kaidıniması” önerileri 
dikkatle gözden geçirilmeli, çünkü bu öneriye niceliksel 
bir azalmaya, karşı taktik nükleer silahlarda niteliksel 
bir gelişmeyi öngörüyorlar. •

YbsU B ir Rahip

Yeşiller, genel olarak sol çevrelerde harel<etlilik 
yaratmakla birtikte, yıllarca politikayı uzaktan 

izleyen, hatta muhafazakâr çizgide yeraian birçok 
insanı da cezbettiler. Jörg Zink adlı bir rahibin 
bu kısa yazısı, muhafazakâr formasyonlu birinin 
neyi düşünerek “ Yeşilleşebileceğine”  dair veriler 

sunuyor...

NİÇİN YEŞİLLER DEN YANASINIZ? DİYE SORUYORLAR 
BANA: ÜSTELİK BİR HIRİSTİYAN OLARAK? CEVABIM ŞU:

Biz Hıristiyanlarının bir inanışı vardır. Tanrının dünya
nın yaratıcısı olduğunu söyleriz. Yani, biz insanların 
dünyanın maliki değil, olsa olsa vekilharcı ve koruyucu
su olduğumuzu kabul edebiliriz. Öte yandan, tam da 
Hıristiyan halklar tarafından öyle bir uygariık geliştiril
miştir ki, bugün dünyayı talan ve tahrip ediyoruz ve 
değişen bir şey olmazsa kısa zamanda yaşanmaz hale 
getireceğiz. Dünyayla ilişkimiz, yaradılışı ve yaradanı 
vahşi biçimde horgörmenin ifadesidir ve biz Hıristiyan
ların, ülkemizde uygulanan siyasete "Hıristiyanca” di
yebilmek için ne kadar budala olmak gerektiğini anlama
mızın zamanı geçiyor.

Bugün, eğer ilerde çocuklarımız ve torunlarımız yaşa
yabilecekleri bir dünya bulacaklarsa siyasette ve ekono
mide bir şeylerin kökten değişmesinin gerektiğini bili
yoruz. Siyasetçilerimizin çoğu bunu biliyor, hemen hep
si de susuyor. Ve bundan vazgeçmeyi talep eden bir 
insanın rüya gördüğünde ya da kaos içinde olduğunda 
herkes hemfikir. Olmayan çevre politikasından, yalnız 
seçim kampanyaları sırasında söz ediliyor.

Fakat sorun yalnızca çevre değil. Bugün Hıristiyanlar, 
barışın nasıl korunduğunu ve uzlaşmanın nasıl sağlan
dığını bilebillrier. Barış isteniyorsa savaşa hazır olmak 
gerektiği, Hıristiyan inancına sahip olmadan da söylene- 
t>ilir. Savaşlar binyıllardan l>eri bu reçeteye göre hazırla
nıyor. Her şeyi yok edecek olan son nükleer savaş 
da bu reçete uyarmca engellenmeyecek. Barış isteyen, 
barışa hazır olmalıdır.

Bugün Hıristiyanlar, düşmanlıkların nasıl oluşturuMu- 
ğunu ve kendimizin banşa hazır ve istekli olduğunu 
ve hep diğerlerinin kötü ve saldırgan olduğunu söyle
menin bir yalan olduğunu bileblllrier. Barış isteyen, di
ğerini bir canavar değil insan olarak görmeye ve onunla 
açık yüreklilikle ve uzlaşmaya açık olarak konuşmaya 
hazır olmalıdır.

Bugün Hıristiyanlar, insanlığın yarısının açlık tehditi 
altında olduğunu ve bizim aşın ve gereksiz silahlanma 
için harcadığımızın küçük bir yüzdesinin, bu dünyada 
insan onuruna yaraşır koşullar yaratmak için yeterii ol
duğunu bilebilirler. Fakat biz yoksullara yardımdan söz 
ederken, kendimize yaptığımız her silahla onları daha 
yoksul yapıyoruz.

Bugün yeni bir banş politikast sözkonusudur. Yeni
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Ur teknoloji sözkonusudur. Yeni bir mülkiyet ve tüketim 
düzeni sözkonusudur. Partilerin hiçbirisinde buna iliş
kin bir taslak yok. Yeşiller de böyle bir taslağı tamamla
mış değiller. Fakat gene de, neyin gerekli olduğunu 
düşünmekte birkaç yıl daha Herdeler.

Hiçbir insanın gelecekte de artacak olan İşsizliği, bü
yüyen toplumsal sorunları, silahlanmayı ve silahsızlan
mayı ve birçok sorunu nasıl çözeceğimizi bilemediği 
bir dönemde, Federal Almanya'da parlamenter çalışma
nın nasıl olması gerektiğini kendi kendime soruyorum. 
Bu noktada herkes bunu kesinlikle biliyormuş gibi yapı
yor. Fakat özellikle çoğunluğu gençlerden oluşan bir 
grup çıkıp da "bırakın biraz da biz düşünellml” talebini 
Oltaya koyduğu zaman, bu bizim sistemimize uymuyor. 
Bizde demokrasi, yüzyıllarca hep aynı partilerin orada 
oturup bekçi köpekleri gibi çiftliklerini beklemeleri de
mek. Demokr&si demek, yeni hiçbir şeyin olmaması, 
beklenmeyen hiçbir şeyin, hele sıradan yurttaşlardan 
kaynaklanan, hele hele onyıllarca süren rutin sonucun
da aşınmamış birllerinden kaynaklanan hiçbir şeyin ol
maması demek.

Kimsenin tamamlanmış bir şey sunamadığı bir yerde, 
tamam olmayan bir şey söylenemez mi? Kimsenin reçe
tesinin olmadığı yerde, açık bir taslak ortaya atılamaz 
mı? Hayır! Çünkü siyasal olgunluğun kanıtı, bir parti 
programının demir gibi kapalı olması ve soldan sağa 
herkesin çelik bir iradeye sahip olması; Biz her zaman 
haklıydık. Biz her zaman haklı olacağız. Biz her şeyi 
bildik. Biz her şeyi biliyoruz. Bizim yeniden düşünmeye 
ihtiyacımız yok.

Hayat dolu, düşünen genç insanlar çıkıyorlar ve sorul
ması yasak sorular soruyorlar. Herkesin gözünün kapalı 
olduğu gelişmeleri görüyorlar. Ve bu kadar inanılmaz 
ve tehlikeli bir şey yaptıkları için bir adım sonra, bunlar
dan beş ya da onu parlamentoda oturduğu takdirde 
cumhuriyeti yönetllemez hale getireceklerini gösteren 
bir dehşet tablosu çizilecek. Halk temsilcilerimizin hü
kümet etme yeteneği ne kadar da zayıf!

Sahip oldukları bazı düşünceler, gelecekteki siyasetin 
geliştirilmesi için kaçınılmaz okluğundan Yeşillerden ya
nayım. Öncelikle, karanlık bir yoldan geriye dönülecek
se bu kaçınılmazdır.

Her insan hayatında, eğer yaşamak istiyorsa geri dön
mek zorunda olduğu anlar vardır. Bugün, eğer çocukla- 
nmız yaşayacaksa, kamusal ve özel hayatımızın birçok 
alanda geri dönüş zorunludur.

Ve bunun için destekliyorum. •

" B i*  K a d ın la r , . ,"

Yeşil hareket içinde feministler de etkin ve 
yaygın bir biçimde yeraiıyorlar. Siyasal olarak 
Yeşillerle beraber tavır almakla birlikte, kendi 

özgünlüklerini ve özerkliklerini korumakta da gayet 
titizler. Alttaki metin, feministlerin en etkin olduğu 

yeşil örgüt olan Hamburg Yeşil Alternatif Liste 
içinde yeralan kadınların kendi bağımsız 

programlarının önsözü.

Kadınlar toplumun her alanında dezavantajlı durumda.

Çalışma hayatında ne erkeklerle, eşit eğitim şansına 
sahibiz, ne de eşit işe eşit ücret alabiliyoruz. Bizden, 
toplumun çocuk yetiştirme, hastalara ve yaşlılara bak
ma gibi toplumsal görevlerini ücretsiz olarak üstlenme
miz ve erkeklere ev hizmeti sağlamamız bekleniyor. 
Çalışma hayatındaki etkinliğimize hSlâ "ek uğraş” gö
züyle bakılıyor. Ekonomik durum kötüleştiğinde, biz ka- 
dıniann erkeklerin çalışabilmesi için işyerlerini boşalta
rak yuvamıza, tencere başına dönmemiz gerekiyor. Vü-

Üstte: Bonn’da 300 bin kişinin katıldığı ve nükleer 
silahlan protesto İçin düzenlenmiş miting. Altta: 

Christabel Pankhurst için yapılmış bir afiş.

cudumuzun kullanımı ve cinselliğimiz üzerindeki karar 
hakkımız kabul edilmiyor, iletişim araçlannda genellikle 
erkekler için cinsel nesneler olarak sunuluyoruz. Buna 
karşı çıkıyoruz! Kadınlar olarak hayatımızı kendimizin 
belirleyebilmesi için mücadele ediyoruz.

Giderek daha çok kadın, kadının toplumun her alanın
da ezilmesine karşı mücadele etmek üzere etkin oluyor 
ve örgütleniyor. Güçlü bir yeni kadın hareketi ortaya 
çıktı. Kadınlann kendi kendine yardım etmesi ve kendi
lerini tanıması için oluşan gruplarda birbirimize destek 
oluyor ve özgürleşme mücadelemiz İçin gücümüzü, öz
güvenimizi, bilincimizi ve cesaretimizi geliştiriyoruz. Ka
dınlar birleştiler ve kadın merkezleriyle kadınlar için 
danışma merkezleri oluşturdular, kadınlar 218. madde

nin suçlu hale getiren uygulamasını kabullenmiyorlar 
ve bu maddenin tamamen kaldırılması İçin mücadeleyi 
sürdürüyorlar. Kadınlar i>anş hareketinde etkinlik gös
teriyorlar; kadınlar eşitsiz ücretlere karşı başanlı dava
lar yürütüyorlar, tecavüz davalannda kriminallze edici 
hukuk pratiğini mahkûm ediyorlar ve kadınlann hazırla
dığı projelerin finanse edilmesi için mücadele veriyorlar.

Beraber olursak güçlüyüz!

KADINLAR YEŞİL ALTERNATİF LİSTE'OE...

Yeşil Alternatif Llsie’âeM (GAL) kadınlann bir kısmı 
yıllardır kadınlann ezilmesine karşı kadın hareketi için
de mücadele veriyordu, bir kısmı yurttaş inisiyatiflerin
den ya da sol örgütlerden geliyor, bir bölümüyse ilk 
kez bir kadın grubu İçinde çalışmaya karar vermiş olan 
kadınlar.

Politikamızı, biz kadınlar olarak kendi başımıza oluş
turuyoruz. G4L’dekl kadınlann kendi karar verme hakla- 
nnın vazgeçilmez olduğunu düşünüyoruz; muhtemel bir 
“ azınlık” olarak biz kadınlar için bir erkek “çoğunluğu
nun” kadın politikası oluşturmasını kabul etmiyoruz. 
Kendi çalışmamız ve siyasal müdahalemiz üzerine özerk 
olarak kendimiz karar veririz.

Bizim kanımıza göre bu, GAL üyesi erkeklerle ve onla- 
nn çalışma gruplanyla tartışmamızı dışlamaz. G4L’dakl 
erkeklerin kadın sorunsalıyla daha güçlü biçimde İlgi
lenmesini arzu edilen bir şey sayıyoruz ve teşvik etmek 
istiyoruz.

Kadın politikasının, GAL'nin her alandaki politikasının 
önemli bir parçası olduğu görüşünden yola çıkıyoruz.

Kadının özgürieşmesi için toplumsal bir alternatife 
yönelik daha uzun vadeli mücadelenin bizim müadele- 
mlzin vazgeçilmez bir parçası olduğu bizce açıktır. Bun
dan dolayı, kadının durumunu iyileştirmek için -bu dev
lette mümkün olduğu ölçüde- verilen gündelik küçük 
mücadeleleri, kadının (ve aslında bütün İnsanlann) öz- 
gürieşmeslni imkansız kılan bu kapitalist-patriyarkal top
lum yapısının köklü bir eleştirisiyle bağdaştırmak bizim 
için bir zorunluluktur.

Bir Yeşil Alternatif IttHakı’na ve parlamenter faaliyete 
katılmamızın, çalışmamızı daha fazla yaygınlaştırmak 
için imkân sağladığı kanısındayız.

VE PARLAMENTODA

Kadın hareketinin, yıllardan beri altematif bir politika
nın dayanaklannı geliştirmiş olduğu tesbltinden yola 
çıkıyoruz. Bu gelişmenin devamıyız. Parlamentolardaki 
kadın politikasının parlamento dışı muhalefetle biriikte 
yaşayacağı ve öleceği bizim için açık bir şeydir. Fakat 
tartışmayı pariamenter düzleme de aktarmayı anlamlı 
buluyoruz, çünkü bu alanı egemen partilere terk edeme
yiz. Bize göre pariamentodaki çalışmanın anlamı, karşı 
baskı ve karşı kamuoyu oluşturmaktır.

Bu aynı zamanda, maddi Imkânlann güvencelenmeal, 
İyileştirilmesi ve baskılara karşı korunulması için müca
dele edeceğimiz gibi, tasanianmızı ve taleplerimizi par
lamentoya getireceğimiz ve etkin biçimde savunacağı
mız anlamına gelir.

Bizim için alternatif pariamenter kadın politikası de
mek, kadın gruplanndan ve inisiyatiflerinden, sendika
lardan ve işletmelerden kadınlaria yakın işblrilği içinde 
olmak demektir. Pariamenter etkinliklerimize bu kadın- 
laria birlikte karar vereceğiz.

Programımız, Yeşil Altematif kadınların tartışmasında 
şu anki durumu yansıtıyor. Fakat programımız ve talep
lerimiz üzerine -diğer kadınlarla ilişki içinde- tartışmayı 
sürdürmek İstiyoruz. Eğer pratiğimiz ya da çeşitli kadın 
inisiyatiflerinin istekleri bunu gerekil kılarsa, talepleri
mizi yeniden ele almaya ve düzeltmeye hazırız. •



M odem  Sosyalizm

Kadınlann Kurtuluş Hareketi

.Kadın haklan mücadelesinin başlangıcı, Fransız Devrimi’yle yükselen eşitlik ve özgürlük 
dalgasına rastlar. Fransız Devrimi sırasında kadınlar kitlesel olarak yapılan gösterilere katıldılar, 
siyasal kulüpler kurdular ve siyasal yazılann yer aldığı gazeteler çıkardılar. Fakat devrimin 
önderleri, kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmasından yana değillerdi ve kadmlar için 
devrimle başlayan bu özgürlük ortamı uzun ömürlü olmadı. 1793’de kadınların örgütlenme 
özgürlüklerine son verildi, tüm kadın kulüplerinin faaliyetleri yasaklandı, kadmlar “genel, oy 
hakkı”nm dışında bırakıldılar. Aynı yıl, 1791’de Kadın Haklan Deklerasyonu’nu kaleme alan 
Oiympe de Gouges, yazdığı bir yazıdan dolayı tutuklandı ve giyotine gönderildi.

Kadın hareketinin yeniden güç kazanması 1830 ve 1848 devrimleri sırasında oldu. Fransa’da 
kadınlar Temmuz 1830’da “şanlı üç gün” boyunca süren ayaklanmaya aktif olarak katıldılar, 
barikat kuranlann, cephane hazırlayanların ve ellerinde silahlarıyla mücadele edenlerin arasında 
yer aldılar. 1932’de Parisli kadın işçiler “Kadınlara Çağn” başlığıyla bir bildiri yayınladılar. 
Bildiride şöyle deniyordu: “Bütün halklann özgürlük adma ayaklandıkları ve proleterlerin 
kurtuluşlarını talep ettikleri bir çağda, bu büyük toplumsal özgürlük hareketinin karşısında biz 
kadınlar pasif mi kalmalıyız? Kaderimiz hiç bir şey talep etmemizi gerektirmeyecek kadar 
mudu bir kader mi? Şimdiye kadar kadar kadın sömürüldü ve zulme uğradı. Bu zulüm, bu 
sömürü sona ermelidir. Biz de erkekler gibi özgür doğuyoruz, ve insanlığın yansı öbür 
yarısına tâbi olma haksızlığına uğratılamaz.” 1832’den itibaren, Saint-Simoncu çevreden işçi 
kadınlar. La Femme Libre (Özgür Kadın) adlı bir dergi çıkarmaya başladılar. Derginin adı bir 
kaç kez değiştirilerek sonunda Tribune des Femmes (Kadınların Kürsüsü) oldu. Derginin 
yazarları, ev işinin ve sanayinin yeniden örgütlenmesi yoluyla kadmlar ve halk için özgürlük 
talep ediyorlardı. Kadınlann kurtuluşunun ancak kadınlann mücadelesiyle sağlanabileceği 
görüşündeydiler, aynı zamanda da sosyalist düşünceden yanaydılar. Saint-Simonculuk’un 
yamsıra, Fouriercilikten de etkilenmişlerdi. Fourier, ütopyacı sosyalistler arasında, kadın 
sorununa en önemli yeri verendi. Onun için kadının ezilmesinin ve özgürlüğünün derecesi, 
bir toplumun gelişme düzeyinin en önemli göstergesiydi. Fourier şöyle diyordu: “Genel olarak 
şu tez ileri sürülebilir: Toplumsal ilerleme kadının kurtuluşu yolunda atılan adımlara paralel 
yürür; aynı şekilde kadının özgürlüğünün azalması toplum düzeninin çöküşüne tekabül eder... 
Kadın haklannm geliştirilmesi tüm toplumsal ilerlemenin genel ilkesidir.” İnsanlığın yansı, 
diğer yansı tarafından baskı altında tutulursa, bunun etkisi kendini erkekler üzerinde de 
gösterir: Kadınlan ezerek kendi kendilerini zincire vurmuş olurlar. Fourier’in özel mülkiyetin 
varolmaya devam edeceği, sermaye, emek ve yeteneğin kooperatifler içinde birleştirileceği yeni 
toplum projesinde, kadınlar da erkeklerle eşit haklara sahip olacaklar, cinsel ve duygusal
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Avrupa resim geleneğinde, insan gövdesinin 
resmediimesi, i<endine özgü töre ve ifuraiiaria 
lioşuiiandınimış, “ nü”  diye anılan özel bir biçime 
dönüştü. Ancak kadın gövdesi “ nü”  kalıbı içersinde 
de özel bir yer tutuyordu. John Berger, “ nü”  
kalıbının kadına ilişkin önyargılarını şöyle betimliyor: 
“Avrupa dışındaki sanat geleneklerinde -Hint, Iran, 
Afrika ve Amerika yerlilerinin sanatında- çıplaklık hiçbir 
zaman edilgen değildir. Bu geleneklerde, bir yapıtın 
konusu cinsel çekicilikse, yapıt iki kişi arasındaki 
etkin cinsel sevişmeyi gösterir. Kadın da erkek gibi 
etkindir. Şimdi artık Avrupa geleneğindeki nü ile 
çıplaklık arasındaki farkı görebiliriz. (...) Nü bir sanat 
biçimidir. (...) Bu, bir ölçüde doğrudur - ama “ bir 
nü”yü görme biçimi yalnız sanatta olmaz: Nü 
fotoğraflar, nü pozlar, nü hareketler de vardır. Doğru 
olan nü'nün her zaman töreleştirildiğidir- bu töreleri 
koyan da belli bir sanat geleneğidir. Bu törelerin 
anlamı nedir? Nü neyi gösterir? Çıplak olmak insanın 
kendisi olmasıdır. Nü olmaksa başkalarına çıplak' 
görünmektir; insanın kendisi olarak algılanmamasıdır. 
Çıplak vücudun nü olabilmesi için bir nesne olarak 
görülmesi gerekir. (Vücudun nesne olarak görülmesi 
nesne olarak kullanılmasına yol açar.)" Kuşkusuz Batı 
reşim geleneği, bu geleneğe içkin olan töreleri 
sorgulayan, eleştiri konusu eden sayısız ("belki yüz 
kadar") resim de üretti. Manet’nin Kırda Kahvaltı's/ 
bunlardan biriydi. O güne kadar ancak belli bazı 
dekorlar içersinde resmediimesi uygun görülmüş olan 
nü'nün, çok farklı, burjuva sıradanlığını temsil etmek 
üzere biçimlenmiş kurallar uyarınca resmedilmiş bir 
manzara resminin ortasına yerleştirilmesi zamanında 
büyük bir skandal yaratmıştı. Manet’in resmindeki 
kadın, yalnızca kırdaki ahbaptan tarafından 
seyredilmekle kalmaz; seyirciye yönelmiş bakışı 
alegorik de olsa yine bir nesne, ancak seyirlik olarak 
varolabilen bir nesne durumuna indirgenmiş olduğunu 
ilan eder Manet’nin çağında çıplaklıkla nü’lüğün 
karıştırılması mümkündü; kadının çıplaklaştırılması onun 
indirgenmesinin en önemli araçlarından biri 
olabiliyordu. 20. yüzyılın ikinci yarısında, çıplaklıkla, 
kadını kışkırtıcı bir nesneye dönüştüren nü’lük 
arasındaki ilişki daha da çatallı bir nitelik kazandı; 
nesnelliğinin vurgulanması için kadının 'soyulması' 
yetersiz kalır; bir zamanlar Rubens’in bir yaşantısın, 
mümkün kılmış bir ânı kalıcılaştırmak, neredeyse bir 
berekete duyulan şükranı ifade etmek üzere 
resmetmiş olduğu gövdelere giydirilmiş, iç çamaşırlan 
onlan bir kez daha seyidi olmaya iade eder (üstte).
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"Kadın sorunu", "kadın haklan", "cinsel özgürlük", 
kimi zaman farklı adlar altında, kimi zaman içiçe 

geçerek Batı kamuoyunu, kapitalizmin geçici ve 
yüzeysel istikrar dönemlerine karşın sürekli bir 

bunalım içinde olduğu '20’ler, '30'lar ve '40'lar 
boyunca meşgul etti. Ancak, kendi içinde bir 

sürekliliği olan bu "uzun dönem" içersinde de bazı 
evreler ayırdetmek mümkün. I. Dünya Savaşının sona 
ermesini izleyen ve genellikle "Caz Çağı" diye anılan 

göreli büyüme döneminde, özellikle de Amerika'da, 
hızla tamamen büyük sermayenin kontrolü altına 

girmeye başlamış olan kitle iletişim araçlannda vurgu, 
"cinsel özgürlük" üzerindeydi; giderek modayla 

kışkırtılan ve kitlesel tüketimin hizmetine sunulan bir 
cinsel özgürlük üzerinde... Ancak ’20’lere ilerledikçe, 
bu şekilde süslenmiş bir cinsel özgürlüğün tanındığı 

kadınların çok açık olarak sınıfsal terimlerle 
sınırlhndırılmış olduğu, giderek gizlenemez bir hal 

almaya başladı. Sağdaki karikatürde, yabancısı 
olduklan bir hayatın sıradan şiddet olaylarını, açgözlü 

denebilecek bir ilgiyle okumakta olan, Caz Çağı 
döneminin tipik "koket" giysileri içindeki kadınlan 

görülüyor. Ancak '40’larda, özellikle ABD’nin savaşa 
girmesiyle birlikte kadının kitle iletişim araçlan için 

anlamı değişti. Artık, eksik olan işgücü açığını 
kapatmanın bir aracı haline gelmişti. II. Dünya Savaşı 

boyunca kadınlar, yalnızca hükümet afişleriyle değil, 
popüler dergilerin kapaklan aracılığıyla (altta) fabrika 
işlerinde ya da o zamana kadar "erkek iş i" olarak 

addedilmiş işlerde çalışmaya teşvik edildiler. 
Sözkonusu propagandanın, savaşın sona ermesinden 
sonra beklenmedik etkileri oldu. Savaş sırasında işe 

çağrılıp da, savaştan sonra "yuvaya dönme"ye teşvik 
edilmiş olan, ancak bu arada keni işgüçlerinin yaratıcı 

potansiyelini keşfetmiş olan kadınlar, 50’lerin baskıcı 
refah ortamında, muhalif bir kadın hareketinin 

oluşturulmasına önayak olamadılarsa da, bir direncin 
izlerinin 60'ların ve daha sonrasının çok daha militan 

kadın hareketine taşınmasına aracılık ettiler.

ihtiyaçlannın belirleyeceği özgürce ilişkilere girecekler ve toplumsal hayatın her alanında yer 
alacaklardı.

Kadınlar 1848 Devrimi’ne de aktif olarak katıldılar. 1789’daki kadın kulüplerini örnek alan 
kadın kulüpleri kuruldu. Bu kulüpler, aldıkları şiddetli tepkilere rağmen talepleri etrafında 
daha fazla kadını birleştirmek için mücadele ettiler; kadınlara seçme ve seçilme hakkı 
tanınması için çalıştılar.

Aynı yıllarda ABD’de de, kadınlar siyahların kurtuluş mücadelesinden etkilenerek kadın haklan 
mücadelesini başlattılar. 1848’de New York’da ilk kadın haklan konvansiyonu toplandı. 
Mücadelenin eksenini kadınlar için oy hakkı talebi oluşturdu ve 1869’dan itibaren belli başlı 
iki örgüt, National W om an Suffrage Association (Ulusal Kadın Oy Hakkı Birliği - NWSA) ve 
American W oman Suffrage Association (Amerikan Kadın Oy Hakkı Birliği - AWSA) tarafından 
yürütüldü. Daha radikal bir mücadele çizgisini savunan NWSA ve taşrada örgütienen ve daha 
tutucu ve ılımlı bir çizgi izleyen AWSA 1890’da birleşerek National American W om an’s 
Suffrage Association’ı (Amerikan Ulusal Kadın Oy Hakkı Birliği - NAWSA) kurdular. Örgütün 
ikinci başkanı Susan B. Anthony’nin hazırladığı ve onun adıyla anılan kadınlara oy hakkı 
tanınmasını öngören anayasa değişikliği taslağı uzun bir mücadele döneminden sonra, 1920’de 
kabul edilecekti. ABD’deki kadın haklan hareketi, daha çok burjuva kökenli kadınlar 
tarafından ve işçi hareketinden kopuk olarak yürütüldü.

İngiltere’de kadınlara oy hakkı mücadelesinin başlangıcını, 1865’de parlamentoya seçilmiş olan 
John Stuart Mill’in 1867’de sunduğu, kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesini öngören 
anayasa değişikliği taslağı oluşturdu. Taslak 73’e karşı 194 oyla reddedildi ama, özelhkle 
kadınlar arasında bu konuda duyarlılık sağlanması bakımından önemli bir adım oldu. Bu 
tarihte başlayan ve 1918’de 30 yaşın üzerinde ve mülk sahibi kadınlara oy hakkının 
tanınmasıyla sona erdirilen mücadeleye, Emmeline Pankhurst ve kızlan Christabel ve 
Sylvia’nm 1903’de kurduklan Women's Social and Political Union’un (Toplumsal ve Siyasal 
Kadın Birliği - WSPU) militan çizgisi damgasını vurdu. Buıjuva kadınlann yürüttüğü mücadele 
(yalnızca Sylvia Pankhurst sosyalist bir çizgi savunarak kadın işçileri örgütlemeye çalıştı ve 
1914’de WSPU’dan atıldı) İngiltere’de başka hiçbir ülkede olmadığı ölçüde sertleşti ve insan 
hayatına zarar vermemek ilkesine sadık kalma koşuluyla çeşitli şiddet yöntemlerine başvurdu.

Sosyalistler ve Kadın Hareketi
1848’e kadar sosyalistler, genel olarak kadınlann özgürlük ve eşitlik mücadelesiyle dayanışma
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insan haklarının ilanından 200 yıl sonra, kadınların 
bunlardan mahrum bırakılması, insana dair olana erkek
ler tarafından el konulması hâlâ yakıcı güncelliğini koru
yor. Tüm insanlar eşittir! Kadınlar eşit değil, başkalar, 
bundan da azlar. Bu kaderi bir dizi başka grup ve sınıfla 
paylaşıyorlar. Sınıfların eşitsizliğine, yani eşitlik dekla
rasyonundaki lafıza karşı, onun anlamına atıfta buluna
rak mücadele etmek sosyalist hareketin içeriğidir. Bu 
anlamda “ kadın sorunu” sosyalist hedeflere dahil gö
rünmektedir. Ancak işçi hareketi tarihi gündeminde, 
kadın haklan, “özgürlük” ve kurtuluş talepleri uğruna 
mücadele öyle mütevazı bir yer tutmuştur ki, - sırf güç 
ve zaman yetersizliğinden bile olsa - sık sık gündemden 
silinmiştir. Böylece kadın hareketi haklı olarak, işçi ha
reketi tarihinin ve siyasetinin bir eleştirisi olarak da 
ortaya çıktı. Bu iki hareket arasındaki gerginliklerle dolu 
ilişki, en yoğun ve en güncel biçimde, eşitlik politikası 
konusundaki tartışmanın aktanimasıyla özetlenebilir.

’60’lann sonunda, ’70’lerin başında tarihsel ve sosyo
ekonomik bakımdan oldukça farklı ülkelerde tüm kesim
lerden kadınlar bir araya gelerek kürtaj yasasına karşı 
protestolarda bulundular, kendi bedenleri üzerindeki ta
sarruf hakkını talep ettiler. Mücadeleler baştan itibaren 
işbölümü, mülkiyet, sömürü ve egemenlik gibi “ büyük” 
toplumsal sorunlarla bağlantılıydı. Kendiliğinden devle
te karşı ve kültüreldiler. Protestolar öncelikle, erkekler 
tarafından yönlendirilen sol politikanın yapılannda da 
gündelik bir alışkanlık haline gelmiş bir olgu olan, ege
menliğin normal karşılanmasına yönelikti. Feminist si
yasetin deneyimlere bağlılığı, herşeyden önce ve dikkat 
çekici bir biçimde siyasi açıdan bilinen ve denenmiş 
momentlerle aynı zamanda gündelik momentlerin de 
dile getirilmesinde ortaya çıktı. Bu t>ağlamı vurgulamak 
gerek, çünkü kadın hareketlerinin güçsüzleşmesi ve çö
küşünde bu boyutlann sonradan birbirinden aynlmalan- 
nın tayin edici bir payı oldu. Sosyo-ekonomik öncüller
deki - özellikle Avrupa’daki kuzey-gUney farkı bağlamın
da - eşitsizlik ve ardzamanlılığın yamsıra, hareketlerin 
başlangıcı için ortak bir koşul vardı: Ekonomik büyüme
nin ve elektronik yönlendirilen üretim araçlannın tik 
yayılmasının, refah devletine ilişkin unsurlann yerleşti
rilmesinin ve hükümetlerdee sosyal demokrat çoğun- 
luklann bulunmasının belirlediği bir dönemin sonuna 
rastlaması. Kadın hareketinin yükselişi, aynı zamanda 
öncelikle kadınların yer aldığı özel alanlan devletin daha 
hissedilir bir biçimde düzenlemesi ve denetlemesiyle 
de bağlantılı olarak, üretim ve yönetimde reform ve 
dönüşüm, daha fazla sosyal güvenlik ve tüketim dene
yimlerinden oluşan bir arka plana sahipti. Bu deneyim
ler belki zincirler İçinde özgürleşme olarak adlandınlabi- 
llr. Kadınlann toplumdaki gerçek hareket ve gelişim 
imkanlarıyla direniş davranışlan arasında çok gerilimli 
ve belirlenmesi zor bir ilişki söz konusu. Ya da diğer 
bir deyişle, direnişin de gelişebilmek için zaman ve 
mekana ihtiyacı vardır. Ne refahın mutlak yokluğu ne 
de aşın derecede varlığı toplumsal hareketlerin oluşma
sı için verimli bir zemin olabilir. Özgürlük havası en 
azından hissedilebilmelidir, hareket alanının reel darlığı
nın yarattığı memnuniyetsizliğin kolektif bir güce ulaşa
bilmesi için, imkâniann sezilebilir ve daha iyi bir toplum 
için kullanılacak malzeme tasarlanabilir olmalıdır. Böy
lece, sosyal demokrat reform politikası, tüm çelişkili 
darkafahlığıyla birlikte radikal bir değişim için verimli 
bir zemin olabilir.

’70’lerln sonunda ve ’80’lerln başında, neredeyse tüm 
ülkelerde ekonomik durum kötüye giderken sağ hükü
metler iktidan devraldılar. Toplumsal kazanımlann yok 
edilmesi, hane bütçelerinin ve burada özellikle kadınla- 
nn yükünün artıniması, özelleştirme ve eski kadın er

demlerinin yüceltilmesi gibi, Batı’daki muhafazakar hü
kümetlerin politikalannın karakteristik özellikleri günde
me geldi. Ve garip bir şekilde, bu tamamiyle karşıt yön
deki politikalann da kadın hareketini içerme ve felce 
uğratma potansiyeline sahip oidukian görüldü. Sosyal 
demokrasilerin ve muhafazakarlann politikalan bu nok
tada birbirine karşıt yönlerden hareketle aynı sonuca 
ulaşıyor görünüyorlar: hareketlerin depolitizasyonu.

Son yıllardaki, cinsiyetlerin tüm kamusal pozisyonlar
da eşit oranda temsil edilmesini sağlamak için kotalar 
koyma talebi konusunda kadın gruplan içinde sürdürü
len tartışmalar, kadın hareketine başlangıçtan beri açık
tan açığa eşlik etmiş önemli bir t>oyut etrafında döndü: 
Cinsiyetlerin eşitlik sorunu ve bunun tersi - farklılıkta, 
başkalıkta İsrar etme. Kadın sorununun toplumsal bir 
sorun, eşit olmayan ücret sorunu, eşitsiz mesleki şans 
sorunu vb. olarak ele alındığı yerde, kadınlar, toplumsal 
eşitlik için mücadele ediyorlar. Burada siyasal araçlar 
-genellikle devlete yöneltilen- taleplerdir. Hedef, kadın
lara ve erkeklere eşit muamele yapılan bir toplum gibi 
görünüyor, değişmiş bir toplum değil. Açıkça belli ki 
bu ifade anlamsız: Cinsiyetlere eşit muamele yapılan 
bir toplum değişmiş bir toplumdur. Bunu kavramak için, 
genel olarak bu toplumdaki cinsiyet ilişkileri ve ege
menliğin yeniden üretilmesinin arasındaki bağlantının, 
yani sermayenin yeniden üretilmesi, sömürü ve kadınla- 
nn bir cinsiyet olarak ezilmesi arasındaki bağlantının 
da analizini yapmak gerekiyor.

Kadın hareketinin '70’lerin başındaki başlangıcına ba
kış, bu bağlantılar hakkında bir tür sezgisel bilginin 
varlığını gösteriyor. Yeni kadın hareketinin eylemleri, 
radikal karakterlerini sistematik olarak eşitlik taleplerin
den vazgeçmelerine borçlu değildirler. Onlar daha ziya
de bu talepleri beklenmedik bir tarzda kadının ezilmesi
nin gündelik boyutlanyla birleştirdiler. Kuramlann ve 
eylemlerin merkezine beden politikası (ve onun günde
lik deneyimleri) ve toplumun yeniden üretilmesinin ara
sındaki bağlantı kondu. Ve bu bağlantı, eşitlik mİ, farklı
lık mı; reform mu, devrim mi sorusunun İleriye itilmesini 
beraberinde getirdi. Avrupa kadın hareketlerinin sonra
ki gelişme süreci içinde, geleneksel sosyalist örgütler
deki kadınlar dar görüşlü bir tarzda eşit ücret, eşit iş 
ve toplumsal denge taleplerinde ısrar ettikçe, geriye 
kalan hızla büyüyen hareketin içindeki beden sorunu 
etrafında oluşan grup ve eylemler de o denli hızla geliş
ti. Yeni kurulmuş olan bağ kopanidı. Tek bir nokta üze
rinde yoğunlaşan çok sayıdaki grup ve eylem bazı başa
nlar elde edebildi, aynı şekilde örgütler içinde yer alan 
kadınlar da eşitlik politikalannda küçük başanlar elde 
ettiler. Kadın hareketlerinde işbölümü çoğaldıkça ço
ğaldı. Tüm dünya değişik tek tek kadın grupları tarafın
dan ele alınacak çeşitli parçalara bölündü. Böylelikle 
yalnızca hareketin sosyalist perspektifi değil, kitlesel 
karakteri de kayboldu. Ve ancak bu andan İtibaren eşit
lik ve farklılık tartışmalan gündeme geldi. Tarihin ironisi 
şu ki, sosyalist kadınlar eşitlik politikası yürütmekle 
ve böylece dar kafalı reformculukla suçlanırken, top
lumsal bütünlüğü değişim stratejilerinden çıkarmış yeni 
hareketten bir dizi grup, ezilen kadınlığın tamamıyla 
başkalığı adına devrimci kurtuluş politikalarını temsil 
ediyor görünmeye başladılar.

Son 20 yıldaki kadın hareketi içinde ve onun etrafında 
yürütülen çeşitli tartışmalardan, kadının ezilmesini sınıf 
sorununa, ücretli emek sorununa, kapitalist sömürüye 
maletme yönündeki doğrudan denemelerin yetersiz kal
dığını görebiliriz. Kadının ezilmesi kapitalizmden eskiye 
dayanır. Diğer taraftan yalnızca erkeklerin iktidanna yö
neltilen açıklama denemeleri de, gündelik yaşama, de
neyime daha yakın bir alanda hareket etmelerine karşın, 
ikna edici olamamaktadırlar. Marx’in deyişiyle ifade et
mek gerekirse, merkezi sorun yaşamın üretimi ve türün 
yeniden üretimidir. Tarihsel olarak “kadın cinsinin dün
ya çapındaki yenilgişi” ve bununla birlikte yaşamın üre
timinde insanlar arasında kapitalizmin oluşumunun çok

öncesinden başlayan ve onun ötesine uzanan egemen
lik ilişkileri kanıtlanabilir. Bunun içinde cereyan ettiği 
biçimler -evlilik, aile- bundan dolayı kadın hareketinin 
önemli mücadele noktalandır ve birkaç istisna dışında 
erkek işçi hareketinin sağlamlaştırılmalan için mücade
le ettiği, kapitalist sömürüye karşı direnişin kaleleridir.

Kapitalist toplumlarda genel düzenleyici ilke kârdır. 
Kâr, ne üretileceğini ve bununla hangi emeğin “üretken” 
olduğunu ve ödeneceğini düzenler. Böylelikle rakipler 
tesbit edilmiştir: Sermayeye karşı onun amaçları doğrul
tusunda sömürdüğü ücretli işçiler. Peki, çok zaman 
gerektirdiğinden ve rasyonelleştiriimeleri mümkün ol
madığı için bir kâr getirmeyen, ama insanlığın ve dünya
nın devamı için hayati öneme sahip tüm diğer işler, 
değişimin dışında bırakılması amacıyla ücret ödenme
yen sevgi, karşılığını ödeyemeyecek durumda olahların 
(yaşiılann, hastalann, sakatlann, çocukların) bakımı gibi 
alanlar ne olacak? Bu etkinlikler toplumsal emeğin bü
tününden aynimakta ve bunu yapmaya uygun bir insan 
grubuna verilmektedir: Kadınlara. Bu uygunluk erkekle
rin, kadınlann yeniden üretim gücünü sahiplenmesinin 
ve kullanmasının tarihinden kaynaklanan marjinalleş
me, ezilme ve baskıya uğratılmayla ilintilidir. İdeolojik 
açıdan haklı gösterilmesi ise bu toplumsal ilişkinin do
ğallaştırılmasında yatmaktadır. Artık kadınlara ihtimam- 
kâr, şefkatli olma, sevgi verme özellikleri atfedilmekte
dir. Bu kültürei-sembolik alana aktanimış baskı ilişkisi, 
tüm maddi gerekçelerine karşın, kültürel alanda da neti- 
celendirilmeiidir. İnsan olarak kurtulmak İçin kadınlar, 
kendi doğalanna karşı mücadele etmek durumundadır
lar. Aleksandra Kollantay bunu kadınlann sevgiyle olan 
ilişkileri için talep etmişti: “ Yeni kadın yalnızca dış zin
cirlere karşı ayaklanmaz; o sevgi hapishanesinin kendi
sini protesto eder, günümüze özgü kötürümleşmiş psi
kolojinin sevenlere dayattığı zincirlerden korkar.”

İşlerliğe sahip bir patriyarkanın varlığından yola çıkı
lırsa, kadınlann siyaset alanına girmekte neden bu ka
dar büyük güçlükler çektiklerini anlamak o kadar zor 
değildir. Sözkonusu olan yalnızca, 20. yüzyıla kadar 
kadınlara verilmeyen seçme ve seçilme hakkı değildi: 
Bundan onyıllarca sonra da -1989’a kadar- parlamento
lar erkek figürleri sergileri olmaya devam ediyorlar. Po
litika bir meslektir, geçim için yapılır ve böylece erkekle
rin yetki alanına girmektedir. Kadınlan bundan uzak 
tutmak, büyük ideolojik zahmetlerle gerçekleştirilen kül
türel bir eylemdir. (Bu yüzden yeni kadın hareketinin 
başlangıcında ortaya çıkan -özel olan politiktir- sloganı 
egemenlik ilişkilerinin tersyüz edilmesini içeriyordu.) 
Politikayı yalnızca erkeklere tahsis etmek, toplumu ol
duğu gibi muhafaza etmek İsteyenlere yarar sağlamak
tadır,' öyle ki, burada da sermaye ile erkek egemenliği
nin birbirlerini karşılıklı güçtendinjlğlnden bahsedebiliriz.
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1976 ve 1977’de çıkmaya başlayan haftalık kadın 
dergileri Courage (Cesaret), Emma, alternatif gazete 
ve dergilerin hayal bile edemeyecekleri tirajlara 
ulaştılar. Emma yayınına 200 binlik bir baskıyla 
başladı; Courage, en parlak döneminde 80 bin adet 
sattı. Giderek daha siyasi bir çizgiye yönelen 
Courage, kadın hareketi içinde siyasi konulara ilginin 
azalmasının bir sonucu olarak 1984’te yayınına son 
verdi... Emma’yı çıkaranlardan ve Almanya’nın en 
tanınmış feministlerinden Alice Shwarzer

Tüm toplumdeki işbölümünü yeniden gözden geçir
menin ve bu işbölümünün başica türiü örgütlenmesinin 
zamanı gelmiştir. Çalışma süresinin kısaltılması şeklin
deki pragmatik talep, tüm çalışmanın bütün toplum üye
lerine yeniden paylaştırılmasının en azından tartışılabi
leceği bir çıkış noktası olabilir. Böylece - kadın hareke- 
tlndeh de öğrenerek- kadına maledilen alanları tüm top
lumsal çalışmanın bir parçası olarak görmek, ağırlığını 
belirlemek ve bilinçli bir tarzda stratejimize katmak müm
kün olabilir. İkinci bir adım, tüm işyerlerinin, sosyal 
konumlann ve politik alanların kadınlarla erkekler ara
sında eşit pay edilmesi olabilir. Bu masum ve reformcu 
görünen, cinsiyetlerin topluma eşit katılımı talebi, ege
menliği sağlamlaştıran tüm doğal anlayışları temellerin
den yoksun bırakır ve bu nedenle , ekonomik, politik 
ve kültürel bakımdan erkek egemenliğinin temelerini 
ortadan kaldırmaya yönelik bir toplumsal dönüşümün 
ön koşuludur.

Sosyalist-feminist ya da daha doğrusu Marksist- 
femlnist adı altında insanlığın büyük sorunlarının ele 
alınmasındaki doğallık, “ feminist" takısının cüretkar bir 
iddia olup olmadığı konusunda kuşkular uyandırabilir. 
Bu kavram yaklaşık onyıl önce, bir mücadele kavramı 
olarak ortaya çıktığında tepkiyle karşılandı. Bunu kendi
lerine maledenier, hem MarksizmI hem de kendilerini 
gülünç duruma düşürmekle suçlanıyorlardı. Bu her yan
dan engellenmeye çalışılan bilim ve politikanın kısa tari
hi, Marksizmin feminist eleştirisinin Marksizmin varolan 
yorumunun bir eleştirisi olduğunu gösterdi. Marx’a da- 
yandınlan mücadelelerin ücretli emek ve sermayeye karşı 
verilen mücadelelere İndirgenmesi, dikkatin tek çıkış 
noktalı tek bir egemenliğe yöneltilmesi, yaşamın üreti
minin ve kültür ve ideoloji alanlarında cereyan eden 
kadının ezilmesinin gözardı edilmesi erkek bir işçi hare
keti geleneğinin, yani erkek egemen bir Marksizmin 
eseridir. Fakat bu arada, Marx’in ortaya koyduğu insan
lann kendi başlarına toplumsallaşması, yaşam etkinlik
lerini ortak ve egemenlik ilişkilerine dayanmadan dü
zenlemeleri sorunu, özellikle kadınlar için, hâlâ güncel 
bir araştırma ve politika sorunu olarak kalmaktadır. Ka- 
dınlann bakış açısını dahil ederek varolan Marksizm’e 
daha fazla diyalektik taşımak mümkün olabilir. Kapita
lizm ve partiyarka arasındaki egemenlik bağlantısı, pra
tik politikaya tercüme edilmek için, somut olarak yaşa
mın tüm alanlannda ortaya çıkanimalıdır. Bireysel yeni
den üretim alanında elde edilen deneyimlerin, toplum 
yapısının büyük sorunlarıyla eşzamanlı dile getirilişi, 
eşitlik sorunlannı yalnızca eşit haklar perspektifinden 
dışan taşırarak özgür bir topluma taşıyacaktır. Bu, bi
reysel deneyimleri kamu alanına çekecek ve oniann 
başka bir toplum düşüne katılmasını sağlayacaktır.

FRIGGA HAUG

İçindeydiler. Proudhon, kadın kurtuluş mücadelesine şiddetle karşı çıkan ilk sosyalist oldu. 
Proudhon’a göre, kadınlar evlerinde oturmalı, kocalan ve çocuklanna mutlu bir hayat 
sağlamak için uğraşmalıydılar. İyi bir ev kadını, anne ve eş olabilmek için harcamalan 
gereken çaba, zaten kadınlara toplumsal hayata ve üretime katılmak için zaman bırakmazdı. 
Özellikle Fransa’da güç kazanan Proudhonculuk’a karşı 1848’de çıkmaya başlayan L ’Opinion des 
Femmes (Kadınlann Görüşü) adlı dergide yayınlanan yazılarla sert bir tartışma yürütüldü. 19. 
yüzyılın ikinci yansında, işçi hareketinin kadın hareketine ve kadın haklanna bakışı ve 
feminizme karşı tutumu açık bir biçimde tarif edilmiş değildi. Daha çok burjuva kadınlar, 
sufrajetler tarafından eşidikçi taleplerle yürütülen mücadeleler, taşıdıklan sınıfsal karakter ve 
doğrudan üretim süreciyle ilintili olmadıklan gerekçesiyle tepkiyle karşılandı. Almanya’daki 
Lassallecılık’ın etkisi altındaki işçi hareketi, kadınlann üretimde yer almasını dahi 
reddediyordu. 1867’de AUgemeiner Deutscher Arbeiterverein’m  bir karannda şöyle deniyordu: 
“Kadınlann büyük sanayi işliklerinde çalıştınlması zamanımızın en öfke uyandıncı 
uygulamalanndan biridir. Öfke uyandıncıdır, çünkü bu yolla işçi smı&nın maddi durumu daha 
iyiye değil daha kötüye gitmektedir ve işçiler ailenin yıkılmasıyla kendilerine kalan manevi 
değerlerin sonuncusunu da kaybederek sefil bir duruma düşürülmektedirler... Bu duruma 
yalnızca sermayenin iktidannın ortadan kaldmlmasıyla son verilebilir.” Alman sosyalisderi 
içindeki Marksist kanadın temsilcilerinden W ilhelm Liebknecht ve August Bebel ise 
Lassallecılardan farklı bir bakış açısına sahiptiler. Liebknecht ve Bebel, 1875’de Gotha’da 
kurulan Allgemeine Sozialdem okratische Arbeiterpartei’m  (Genel Sosyal Demokrat İşçi Partisi) 
programına kadınlar için oy hakkının alınmamasını eleştirdiler; ama “cinsiyet farkı gözetmeden 
20 yaşın üzerindeki tüm Reich vatandaşlanna genel, eşit, gizli ve doğrudan oy hakkı ve özel 
ve kamu hayatında kadınlann hukuki olarak erkeklerden dezavantajlı bir konuma getiren tüm 
yasalann kaldırılması” talepleri ilk olarak 1891’deki Erfurt Kongresi’nde parti programına 
alındı. Aynı kongrede, redaksiyonunu Clara Zetkin’in üstlendiği bir kadın gazetesinin 
çıkaniması da karara bağlandı. Gazetenin adı. Alman sosyalist hareketinin kadın sorununa 
bakışını da yansıtıyordu: Gleichheit (Eşitlik). SPD’nin 1914’de savaş kredilerinden yana oy 
kullanması ve ardından bölünerek USPD’nin oluşmasından sonra, L/SPD’nin içinde yer alan 
Clara Zetkin’in 1917’de derginin redaksiyonundan uzaklaştınimasına kadar, Gleichheit, 
kurtuluşlan ancak sosyalist bir devrimle gerçekleşebilecek işçi kadınlan sınıf mücadelesi 
saflanna kazanabilmek amacıyla eğitmeyi asıl görevi olarak tanımladı.

Alman Marksistleri arasında kadın sorununa en büyük önemi verenlerin başında gelen Bebel 
1875’de yayınladığı Kadın ve Sosyalizm  başlıklı kitabında şöyle diyordu: “Kadınlarla erkekler 
arasında kadınlann aleyhine varolan elle tutulabilir hukuki eşitsizlik, ileri kadınlar arasında, 
kanunlan değiştirmek yoluyla eşitlik sağlamak için siyasal haklar talebini ortaya çıkardı. Bu, 
işçi sınıfim siyasal iktidan ele geçirmek üzere ajitasyona yönelten düşüncenin aynısıdır. İşçi 
sınıfi için doğru ve haklı olan, kadınlar için yanlış ve haksız olamaz.” Kadınlann erkeklerle 
eşitliğini, sınıf mücadelesine katılmalannm gerekliliğini savunan sosyalist kanadın, I. 
Enternasyonal içinde başaramadığı, ancak II. Enternasyonal içinde gerçekleşebildi. II. 
Entem asyonal’in  1891’deki Kongresinde, genel kararlann arasına, tek tek ülkelerdeki sosyalist 
partilere, kadınlara sivil hukuk ve siyaset alanlannda erkeklerle eşit haklar sağlanmasını talep 
etme yönünde çağn yapılması karan alındı. Bu kararla birlikte 1891, Marksizm’le feminizm 
arasındaki ilişkinin tarihsel gelişmesi açısından bir dönüm noktası oluşturdu ve işçi hareketi 
içinde Marksist bir kadın hareketi gehşmeye başladı. Sosyalist hareket içinde, kadınlann 
üretim süreci içinde yer almalannı, proleterleşmelerini reddeden görüşler etkisini tamamen 
kaybetti. 1899 Kongresi’nde II. Enternasyonal, Clara Zetkin’in savunduğu, kadınlann üretime 
katılmalannm sosyalist hareketin gelişimi açısından yararlı olduğu ve kadın işçilerin 
örgütlenmesine özellikle önem verilmesi gerektiği şeklindeki görüşlerini kabul etti. Diğer 
yandan sosyalist kadın hareketi, kendini burjuva kadın hareketinden aynştırmak, bu akımla 
arasındaki çizgileri kesin bir biçimde çizmek için çaba gösterdi.

İlkesel düzeyde kadınlara oy hakkının tanınması, II. Entem asyonal’in  1907 Stuttgart 
Kongresi’nde gerçekleşti. Aynı yıl yine Stuttgart’ta toplanan I. Enternasyonal Sosyalist Kadınlar 
Kongresi, bir Kadın Entem asyonali’n in  kurulmasını ve örgütün başkanlığına Clara Zetkin’in 
getirilmesini kabul etti. 1910’da toplanan II. Kadın Entem asyonali’nin  aldığı kararlann arasında, 
1857’de New York’lu kadın işçilerin kitlesel biçimde greve gittikleri gün olan 8 Mart tarihinin 
uluslararası kadın günü olarak kabul edilmesi de vardı.

19. yüzyılın sonlanndan itibaren, işçi hareketi içinde kadınlara, özellikle de kadın işçilere 
verilen önem artO. Sosyalistler, kadın işçilerin, devrimci mücadele içinde merkezî bir öneme 
sahip olduklannm ve sömürülenlerin sömürülenleri olarak onlann katılmadıklan bir devrim 
mücadelesinin hiçbir zaman başanya ulaşamayacağının propagandasını yaptılar. Aynı şekilde 
kadınlann kendi haklan için verdikleri mücadele de ancak işçi kadınlann kanhmıyla başanya 
ulaşabilirdi, çünkü ancak onlar bu mücadeleyi belirleyici alan olan ekonomik alanda 
sürdürebilirlerdi. Daha sonra, ’60 ’larda yeniden başlayacak olan kadın hareketi sırasında radikal 
feminisder, sosyalistlerin bu tespitini reddedecekler, belirleyici olanın ekonomik alan 
olmadığını savunacaklardı.

Sosyalisder, kadınlann kurtuluşunun ancak proleteryanın önderliğinde gerçekleşecek bir 
devrimin ardından mümkün olabileceğini savunuyorlardı. Kadınlar, işçi sınıfı partilerinin içinde 
örgütlenmeliydiler. Bağımsız kadın örgütleri kurmalan ve bu örgütlerle proleteryanın
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mücadelesinden ayrı bir kadın mücadelesi sürdürmeleri genel olarak kabul gören bir görüş 
değildi. 1917 Rus Devrimi, kadınların durumunun iyileştirilmesi, örneğin çocuk bakımının 
toplumsal düzeyde örgüdenmesi yönünde gösterilen çabalara, çıkanlan tüm kadm haklannı 
koruyan yasalara rağmen, kadınlann gerçek anlamda kurtuluşunun devrimin ardından 
kendiliğinden gerçekleşmeyeceğinin kanıtı oldu. Hem sosyalizm, hem de kadınların 
özgürleşmesi için kararlı bir mücadele sürdüren Alexandra Kollontay, ekonomik ve hukuksal 
alanda getirilen iyileştirmelerin yetersizliğini vurgulayarak aynı zamanda bir ahlâk devrimine 
de gerek olduğunu, evlilik kurumunun, kadın-erkek ilişkilerinin de kökten değişmesinin, 
kadınlann cinsel açıdan da özgürleşmesinin önemini vurguladı. Tüm bu konularda geniş bir 
tartışma ortamının yaratılması gerektiğini savunan Kollontay’m bu görüşleri etkinUk 
kazanamadı. Stalin döneminde ise, “ailenin kutsallığı” ideolojisi yeniden üretilmeye ve öne 
çıkanlmaya başlandı; kadınlann duygusal ve cinsel ilişkilerinde özgürleşmesinden ise am k söz 
edilmiyordu.

’60’lar ve Yeni Kadın Hareketi
Yeni kadm hareketi, ’60 ’lann ortalanndan itibaren daha çok sanayileşmiş ülkelerde ve bu 
ülkelerin de kentsel bölgelerinde başladı. Hareketin içinde yer alan kadınlann büyük 
çoğunluğu, ortalamaya oranla iyi eğitim görmüş “orta sınıflardan geliyordu. Bu yıllarda, kadın 
hareketinin geliştiği ülkelerin hemen hemen tümünde kadınlar çalışan nüfusun üçte birinden 
biraz fazlasını oluşturuyorlardı (ABD’de yüzde 42 ’sini). Çalışan kadınlann aldıklan ücretler, 
erkeklerin ücretlerinin yansıyla üçte ikisi arasında oynuyordu. Bu durum bu ülkelerin 
hepsinde kadınlarla erkeklerin eşit olduklannm kanunlarla behrlenmiş olmasına rağmen 
böyleydi. Çalışan kadınlann büyük çoğunluğu vasıfsız işlerde çalışıyorlardı. “Eşit işe eşit ücret” 
prensibinin kanunlarla ve uluslararası anlaşmalara atılan imzalarla kabul edilmiş olmasına 
rağmen, eşitsizlik heryerde açıkça uygulanmaktaydı. Yine eğitimde herkese eşit fırsat 
tanındığının açıklanmasına karşılık, üniversite öğrencilerinin genellikle yüzde yirmibeşinden azı 
kadın öğrencilerdi (Bu oran yine kural dışı bir durum olarak ABD’de yüzde 40’ı aşıyordu). 
Ailelerde erkekler çocuklann velisi idiler ve kadının geUri erkeğin gelirine ekleniyordu. Evlilik 
boyunca ve boşandıktan sonra erkeklerin kadınlann geçimini temin etmesi zorunluluğunu 
getiren kanunlar ise kadının erkeğe bağımlılığının altını çizer nitelikteydiler. II. Dünya 
Savaşı’m izleyen yeniden inşa yıllannın ardından bauh ülkelerde oluşmakta olan “refah ve 
tüketim toplumlan” kadını “gerçek tüketici” olarak keşfetmişler, reklamcılığın her alanında 
“güzel ve bakımlı” kadınlar, yeni tüketici modeli olarak sunulmaya başlamıştı. Kadının gerçek 
mesleğinin, ailesinin bakımı, günlük ihtiyaçlannm karşılanması, mutluluğu, iyiliği vb. için 
çalışmak olduğu her yanda vurgulanıyordu. Kürtajın yasal olduğu ülkelerde bile, kadınlann bu 
haktan yararlanabilmeleri için, kendilerini alçaltıcı açıklamalarda bulunmalan (mesela ruhsal 
sağlıklannın bir çocuğun sorumluluğunu yüklenmeye uygun olmadığını kanıtlamalan) 
gerekiyordu.

Tüm bu nesnel koşullar, kadınlann örgütlenerek bu durumun değiştirilmesi için mücadeleye 
girişmesinin temelini oluşturuyordu. Fakat kadınlann harekete geçmesinin asıl dinamiği, ’68 
gençlik ve öğrenci hareketi oldu. Geniş bir biçimde hareketin içinde yer alan kadınlar, en 
önemli özelliklerinin başında anti-otoriterliği, geleneksel iktidar ve hiyerarşik örgütlenme 
biçimlerini eleştirmesi gelen, yeni bir toplum projesi yaratma hedefiyle ortaya çıkan ’68 
hareketinin içinde bile kendilerinin ikincil durumda kalmaya devam ettiklerini, yeni oluşan 
örgütler içinde de erkeklerin baskısı altında bulunduklannı farkedince, kendi durumlannı 
değiştirebilmek için kendileri örgütlenmeye yöneldiler.

Kadın hareketi, teorik düzeyde her türlü her türlü egemenliği reddediyordu. Bu teorik tutum, 
pratiğe de yansıtılmaya çalışıldı ve önderlerin yaratılmasını engellemek için kollektif çalışma 
yöntemleri geliştirilmeye çalışıldı. Pek çok yerde örgütsel işler, dışa, örneğin basma demeç 
verme, tartışma toplantılanna katılma gibi işler için rotasyon prensibi getirildi. Bazı kadın 
gruplannda kadınlar kollektif bir biçimde makaleler ve kitaplar yazmaya yöneldiler. Kadın 
hareketi, bu kollektif çalışma biçimlerini yerleştirerek, hem her gün içinde yaşamak 
durumunda bulunulan hiyerarşik yapılanmayı kendi içinde kırmak, hem de erkeklerin baskısı 
altında yaşamaktan kurtulup benzer baskı biçimlerini bu sefer kendi içinde oluşturmamak için 
çaba gösterdi.

Kadm hareketinin en yaygın örgüdenme biçimi küçük gruplar oldu. En az beş-altı, en çok da 
20-25 kadından oluşan bu gruplar, hareketin içinde hakim olan görüşe göre, kadınlann kendi 
aralanndaki dayanışmayı güçlendirmeye, kişisel ilişkiler kurmaya en uygun örgütlenme 
biçimleriydiler. Kişisel alandan, yani her kadının kendi hayatında yaşadığı, karşı karşıya 
kaldığı baskı biçimlerinin dile getirilmesinden, bu baskı biçimlerinin analiz edilmesi ve 
ortadan kaidıniması için stratejilerin oluşturulmasına, yani siyasal alana geçişin ve bu iki 
alanın sürekli birbiriyie ilişki içinde bulunabilmesinin imkânlan sağlanmaya çalışıldı.
Kadınlann geleneksel toplum yapısı içinde birinden birine yatkın oidukian iki ekstremden 
kurtulmalan sağlanmahydı: Yani ne kadınlar toplumsal hayattan ve siyasetten dışlanmış 
bireyler olarak saatlerce yalnızca kendileri ve gündelik bayatlan üzerine konuşmakla 
yetinmeliydiler, ne de erkekler gibi davranmaya yönelip kendilerini, kendi kişisel durumlan ve 
deneyimlerini dışlayarak yalnızca öznel durum üzerine fikir yürütmeliydiler. Hareketin içinde
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Korsesini çıi<anp ataralf özgürleşen Yeni Kadın’ı 
hicveden bir i<ahl<atür. 20. yüzyılın başmdaid kadın 
hareketinin, modern kadını, "doğal”  erdemlerinden ya 
da tarih boyunca edinmiş olduğu manevi hasletlerden 
yoksun bırakarak, "suni bir varlık”  haline 
dönüştüreceği endişesi, yalnızca erkekler ve anti- 
feminist kadınlar tarafından değil, kendilerini kadın 
kurtuluş hareketi içinde gören bazı kadınlar tarafından 
da dile getiriliyordu. Örneğin bir zamanlar Bolşevik 
sempatizanı olmuş olan, Amerikalı anarşist Emma 
Goidmann yüzyıl başında "Kadının Kurtuluşunun 
Trajedisi" üzerine yazdığı yazıda şöyle diyordu: 
"Bugüne değin elde edilen sonuçlarkadını tecrit etti 
ve kadını, ona çok gerekli olan o mutluluk pınarından 
yoksun bıraktı. Sadece görünüşte gerçekleşen kurtuluş 
modern kadını suni bir varlık haline getirdi; hani şu 
Fransız fidanlıklarında yetişen arabesk tarzda, piramit, 
tekerlek, çelenk şeklindeki ağaçlan ve fidanlan 
hatırlatıyor insana; kadının iç dünyasının ifadesiyle 
ilgili olmayan biçimlerle karşı karşıyayız. Böyle 
fidanlıkta yetişmiş kadınlara her yerde rastlamak 
mümkün, özellikle de entelektüel sayılan çevrelerde. 
(...) Kadın kurtuluşuyla ne elde etti? Birkaç eyalette 
eşit oy hakkı. Birçok iyi niyetli kişinin savunduğu gibi 
politik hayatımızı kötülüklerden arındırdı mı bu?
Elbette hayır. (...) Kurtuluş, kadına erkekle ekonomik 
eşitlik sağladı; artık kadın kendi mesleğini ve işini 
seçebiliyor ama geçmiş ve halihazırdaki eğitimi ona 
erkekle rekabet edebilecek donanımı vermediğinden, 
çoğunlukla piyasa şartlarına ayak uydurabilmek için 
müthiş bir enerji harcıyor, canlılığını tüketiyor ve 
sinirlerini yıpratıyor. (...) Kalabalık işçi kızlar ve 
kadınlar kitlesi için ev ortamının sınırlılığı ve baskısının 
yerini fabrikanın, atölyenin, mağazanın, büronun baskı 
ve sınırlılığı alınca ne kadar bağımsızlık sağlanmış 
oluyor? Üstelik bir de buna, ağır bir işgününün 
sonunda "evim, güzel evim" diye düşünen birçok 
kadın için, soğuk, kederli, dağınık ve çekici olmayan 
bir eve gitmenin yükü ekleniyor. Ne muazzam 
bağımsızlık! Tezgâhın arkasında, dikiş veya yazı 
makinesinin başında "bağımsızlık’’larından bıkmış 
usanmış yüzlerce kızın ilk evlilik teklifinin üstüne 
atlamasına şaşmamalı.' (...) Kadının bağımsızlığının ve 
kurtuluşunun kavranışındaki sığlık; sosyal statüsü farklı 
birine aşık olmaktan duyulan endişe; aşkın özgürlüğü 
ve bağımsızlığı yok edeceği korkusu; aşk ya da 
annelik sevincinin kadını mesleğinden geri bırakacağı 
dehşeti; bütün bunlar özgür modern kadını zorunlu bir 
rahibeliğe itiyor, hayatın netlik sağlayan acılan, derin, 
baştan çıkarıcı sevinçleri kadına değmeden, onun 
ruhunu kavramadan önünden geçip gidiyor."



/ 1.

Savaşın ilanı, kadın hareketinde ayrışmaları ve bir 
anlamda netleşmeleri de beraberinde getirdi; 8 Mart 

1908’de Avrupa’nın hemen hemen tüm ülkelerinde 
kadın emekçilerin eşit işe eşit ücret ve oy hakkı 

taleplerini ve savaşa karşı olduklarını ilan eden büyük 
gösteriler düzenleyen sosyalist kadınlarla, savaştan 

yana tavır alan burjuva feministleri kesin olarak karşı 
karşıya kaldılar. Savaşın ilanıyla birlikte Ingiltere’de 

WSPU, hükümetin savaş hazırlıklarını destekleyerek, 
cephane fabrikalan ve silahlı kuvvetlere kadın işçi ve 

eleman temini için bir seferberlik başlattı. WSPU, 
1915 Haziran’ında Lloyd George’dan 2000 paund’luk 

bir para yardımı alarak TUC’un ücret düzeyini yüksek 
tutabilmek için kadın işçilerin işe alınmasına karşı 

çıkan politikasını protesto eden gösteriler düzenler ve 
“Hizmet Etme Hakkı Istiyoruzl”  sloganını 

mücadelelerinin şiarı haline getirirken, sosyalist 
kadınlar aynı yıl İsveç'te emperyalist savaşa karşı 

çıkan Barış Konferanstan düzenliyorlardı. Fotoğraftaki 
(yanda) Amerikalı delegeler 1915’de İsveç'te yapılan 

Uluslararası Kadın Barış Konferansı’na katılmaya 
gidiyorlar. Üstte çağdaş kadın kurtuluş hareketinin, 

neredeyse evrensel olarak benimsenmiş amblemi. Bu 
amblem biyolojik özellikler temelinde tanımlanmış olan 

cinsel kimlikle kadın hareketi arasındaki sorunlu 
ilişkinin çarpıcı bir ifadesidir de aynı zamanda. 

Amblemde yeralan kadınlık işareti geleneksel olarak 
tıp ve diğer biyolojik bilimlerde "dişVUğe işaret etmek 

için kullanılır. Kadın hareketi ise, bir yandan bu 
"dişi” llğin haklarını savunurken, aynı zamanda bu 

tanımın kendisine de karşı çıkmakta, biyolojik 
kategorilerin kültürel eşitsizlikleri örtmek ya da 

meşrulaştırmak için kullanılmasına karşı çıkmaktadır.

yer alan kadınlar, “tipik kadınca” davranışlarla, “kopya edilmiş erkekçe” davranışlar arasında 
yeni bir yol bulma durumunda olduklarını düşünüyorlardı.

Çeşitli ülkelerdeki kadın hareketleri, genellikle benzer eylem biçimleri geliştirdiler. Eylemler ve 
kampanyalar, kadınlann mazur bırakıldıklan ekonomik, hukuki ve cinsel baskıya karşı 
yöneldiler. Kadının yeniden üretim alanındaki rolü sorgulandı, çocuk bakımı ve eğitim 
sistemine ilişkin talepler de önemli bir yer tuttu. Taleplerin önemli bir kısmı eşitlikçiydi, eşit 
iş, eşit ücret, meslek hayatında eşit şans gibi talepler önde geliyordu. Cinsel baskıya karşı 
taleplerin eksenini serbest ve ücretsiz kürtaj ve doğum kontrolü oluşturdu. Bir kısım 
kampanyalar, kadına cinsel nesne olarak bakılmasını protesto etmeye yönelikti. Kadın 
vücudunun bir meta haline getirilmesine karşı “vücudum bana aittir” sloganı geliştirildi.

Kadın hareketi içinde süreç içinde belirginleşen iki ana eğilim, sosyalist feminizm ve radikal 
feminizm, kadın sorununun kökenlerinin tespiti, örgütlenme ve kadınlann kurtuluş 
perspektifleri açısından birbirlerinden farklılaştılar. Buna rağmen kendi içlerinde de bu 
eğilimlerin teorik bakışlan, eylemleri ve talepleri çeşitli ülkelerde birbirinden farklı özelliklere 
sahipti. Ömeğin kendilerini sosyalist ve Marksist olarak tanımlayan bazı feminist gruplar, ev 
işine ücret ödenmesi talebini hareketin merkezine olunurlarken, yine başka sosyalist feminist 
gruplar bu talebi, ev işini kurumlaştıracağı ve kadınlann evlerinin içine hapsolma ve 
toplumsal hayatın dışında kalma durumlannı hiç bir şekilde değiştirmeyeceği, hattâ 
güçlendireceği gerekçesiyle reddettiler.

Radikal Feminizm

ABD’de oluşan kadın hareketi içinde güçlü bir eğilim haline gelen radikal feminisder. yeni bir 
cinsiyetçi toplum teorisi oluşturmaya çalıştılar. Radikal feministlere göre, kadınlann ezilmesi, 
tüm diğer baskı biçimlerinden önce varolmuş, ilk ve birincil baskı biçimiydi. Tarihteki ilk iş 
bölümü kadınlar ve erkekler arasındaki iş bölümüydü ve erkeklerin kadınlar üzerindeki 
iktidan ilk iktidar biçiminin temeli olmuştu. Radikal feministlerle sosyalist feministler 
arasındaki en önemli aynm, Marksizme bakışlan oldu. Radikal feministlere göre, Marksist 
teori, kadınlann ezilmesini baskıyı analiz edemezdi, çünkü üretim araçlan üzerindeki özel 
mülkiyetten yola çıkarak kadınlann durumunu açıklamak mümkün değildi. Ekonomiden değil, 
farklı cinsiyetlerin varlığından yola çıkarak yeni bir gerçeklik düzeyinden harekede bir analize 
gidilebilirdi. Bazı radikal feminisder, ömeğin Shulamith Firestone, kendi teorilerinin Marksizmi 
dışlamadığını, Marksizm’den daha ileri giderek onu da içerdiğini ve aştığını iddia ettiler. 
Firestone’a göre, kadınlarla erkekler arasındaki en önemli fark kadınlann doğurganlığıydı ve 
bu durum erkekler tarahndan kadınlan baskı altmda tutmak için kullanılmıştı. Kadınlar, 
yalnızca tüm batı kültürünü değil, tüm kültürü, hattâ doğayı sorgulamak zorundaydı. Feminist 
devrim, yalnızca spesifik tarihsel bir toplum biçimine, kapitalizme karşı değil, tüm doğaya 
karşı gerçekleşecekti. Nasıl sosyalist devrim için ezilen sınıfın, proleteryanın ayaklanması 
gerekiyorsa, feminist devrim için de ezilen cinsin, yani kadınlann ayaklanması gerekiyordu. 
Kadınlar doğurganlık yükünden kurtulmalıydılar, bunun için de teknolojinin suni doğumu 
gerçekleştirmeyi mümkün kılacak biçimde geliştirilmesi talebini ileri sürmeliydiler. Ancak 
böylece tarihte ilk kez aile gereksizleşecek, böylece kadınlar biyolojik kaderlerinden 
kurtulacaklar ve kadınlarla erkekler arasındaki bu en önemli biyolojik fark ortadan kalkacaktı.

Radikal feministler için erkek şovenizmini yaratan en önemli etkenlerin başında psikoloji
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geliyordu. 1970’de yayınlanan New York R adikal Feminist Manifesto'da şöyle deniyordu:
Erkek şovenizminin anlam ve amacmm her şeyden önce psikolojik açıdan kendini tatmin 
olduğu kanısındayız; bu şovenizmin ekonomik koşullara bağlı temelleri ancak ikinci sırada 
gelmektedir... Bu nedenle de kapitalizmin veya herhangi bir başka ekonomik sistemin 
kadınlann ezilmesinin nedeni olduğuna inanmıyoruz. Aynı şekilde kadınlann ezilmesinin 
sadece ekonomik temelde gerçekleşecek herhangi bir devrim sayesinde ortadan 
kaldınlabileceğine de inanmıyoruz. Erkeğin kadın üzerinde iktidar kurması ve onu mahfetmesi, 
acı vermek amacını taşımaz, duyduğu iktidar ihtiyacından dolayı kadının kişiliğini parçalar, 
onu kendine tâbi ve itaatkar kılar...” Özet olarak radikal feminizm, kadınfan baskı altında 
tutanın herhangi bir toplumsal sınıf veya üretim biçimi değil, erkekler olduğunu ve tarih 
boyunca ortaya çıkmış bütün toplum biçimlerinin cinsiyetçi olduğunu savunuyordu. Kendilerini 
sosyalist olarak tanımlayan ülkelerde kadınlann durumunun hiç de iç açıcı olmamasının da 
kanıtladığı gibi, sosyalizm kadınlar için önemli bir kazanım getiremezdi.

Sosyalist Feminizm

Sosyalist feministler, Marksizmin kadınlann durumunu açıklamak ve çözüm yolllan önermekte 
yetersiz kaldığı, fakat tarihsel materyalizmin kadınlann durumunun analizi için doğru yöntem 
olduğu görüşündeydiler. Kadm hareketi için, sınıflı toplum teorisi ve sosyalist devrimin 
gerekliliği geçerliğini korumaktaydı. Sosyalist feministler, radikal feministler gibi kadınlann 
kapitalizm öncesi toplumlarda da baskı altında olduklannı, tarihsel süreç boyunca bu baskının 
biçiminin değişmiş olduğunu savunuyorlardı. Fakat erkeklere karşı mücadele, kadınlann tüm 
mücadele perspektiflerini oluşturamaz ve kadınlann kurtuluşu tek başına bir kadm hareketiyle 
sağlanamazdı; sosyalist hareketle birlikte yürümek zorundaydı. Radikal feministlerden farklı 
olarak sosyalist feministler, kadmlar arasındaki sınıf farklılıklannm önem taşıdığından, bir 
biııjuva kadının yaşadığı baskının, bir işçi kadının altında yaşadığı baskıdan farklı olduğundan 
yola ■ çıkıyorlardı. Kadmlar, ait oidukian toplumsal sınıftan daha özgür olamazlardı ve 
kadınlann kurtuluşu, kapitalist sistem içinde mümkün olmayacağı için de feministler anti- 
kapitalist ve sosyalist olmak zorundaydılar. Sosyalist feministlerin, sosyalist teoriye getirdikleri 
en önemli eleştiri, esas olarak üretim süreciyle ilgilenmiş ve onu incelemiş olması, buna 
karşılık yeniden üretim alanını, teorinin ve pratiğin ilgi alanı dışında bırakmış olmasıydı. 
Sosyalist feministler, sosyalist devrimin, kadınlann kurtuluşu için gerekli koşul olduğunu, fakat 
yeterli olmadığını savundular. Kapitalist toplum içinde, kadınlann örgütlenmesini ve 
durumlannı iyileştirici gelişmeleri sağlamak, devrimden sonra da kadınlann durumunun 
gerçekten radikal biçimde değişmesine yönelik mücadele sürdürmek için bağımsız kadm 
örgüdenmeleri varlıklanm korumalı ve sosyalizm mücadelesinin de içinde yer almalıydılar.

İtalya’da Kadm Hareketi

İtalyan kadm hareketi, diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, öğrenci ve gençlik hareketinin 
içinden doğdu ve başka hiçbir yerde olmadığı kadar güçlü bir hareket haline geldi. İlk 
bağımsız kadm grubu, 1967’de kurulan Demistificazione Autoritarismo Partiarcal (Ataerkil 
Otoriterliğin Açığa Çıkaniması - DEMAU) oldu. Öğrenci hareketi içinde yer alan pekçok 
kadm, solun kadınlara bakışının, onlann üretim süreci içinde aldıklan yerle sınırlı olduğu, 
kadınlann yeniden üretim sürecindeki yerlerinin incelenmediği görüşünde birleşti. Siyasal 
partiler (özellikle sol partiler) ve sendikalar içinde yer alan kadınlar, bu kurumlar içindeki 
konumlannı sorgulamaya başladılar. Bu kurumlann geleneksel yapılannm, kadm olarak 
özneleşmelerine izni vermediği düşünen pek çok kadm kitleler halinde partilerden istifa 
ettiler.

Yeni oluşmaya başlayan kadm hareketi içinde gittikçe daha fazla kadının savunduğu bir görüş 
de, sınıf kavramının kadınlan buıjuva kadmlar ve proleter kadınlar olarak ikiye böldüğü 
şeklindeydi. Aile içinde durmadan yeniden üretilen iş bölümü, kadınlann toplum içindeki 
ikincil rollerini belirliyor ve böylece bir “kadm kastı” yaratılıyordu. Kadınlann yeni bir 
tarihsel kimlik edinebilmelerinin tek yolu, kollektif bir biçimde toplum içindeki ortak 
durumlannın bilincine varmalanndan geçiyordu; bunun için de kadınlann “ezilmişliklerinin 
bireysel gettosunu terketmeleri, kendi yaşam koşullannı kendilerinin belirlemeleri ve bağımsız 
olarak örgütlenmeleri” gerekiyordu. Kadmlar, üzerlerindeki baskıyı toplumsal ve bu nedenle de 
siyasal bir sorun olarak gördüklerini açıkladılar. “Özel olan politiktir” sloganı, kadınlarla 
erkeklerin birarada yer aldıklan örgüdenmeleri terkeden feminisderin sloganı oldu. Kadmlar, 
bireyler olarak yaşadıklan baskıyı birbirlerine anlatmak ve analiz etmek amacıyla küçük 
gruplar kurdular. Bir anda yaygınlaşan bu gruplar ve “feminist kollektifler” sürekli bileşimi 
değişen, dağılan, yeniden oluşan örgütlenmeler olarak belirgin bir siyasal yön kazanamadılar. 
Fakat kadm hareketi içinde iki farklı eğiUm belirginleşmeye başladı. Bunlardan biri, Rivolta 
Femminile (Kadınlann Başkaldınsı), 1970’den itibaren kendini “erkek dünyasıyla” antagonist bir 
çelişki içinde gördüğünü açıkladı. Bu eğiUm, kadmlar için işçi hareketi ve Marksist teorinin 
bir alternatif olmadığı, çünkü sınıf mücadelesinin bir iktidar mücadelesi olduğu ve iktidann 
da “erkek düşüncesinin en temel unsurlanndan biri”ni oluşturduğu görüşündeydi. Rivolta 
Femminile’ye  göre “kadın sorunu insanlığın köklü değişiminin aracı ve amacıdır. Bir geleceğe 
ihtiyacı yoktur. Proletarya, buıjuvazi, kabile, klan, ırk, yaş, kültür aynmı yapmaz. Ne 
yukardan, ne de tabandan gelir. Ne yönetilir, ne örgütlenir, ne yaygınlaştınlır ne de 
propagandası yapılır. Yeni bir sözdür, yeni bir özneyi dile getirir ve yaygmlaştınlması yaşanan
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K adınlan Sevmek

Kadın olmak aya gidilen zamanda okuma yazma bil
memektir. Gece sokağa çıkmaktan çekinmek, laf atıldı
ğında utanıp tersleyememek, dayak yediğinde “yine 
ne yaptım?” deyip kendini koruyamamaktır. Boğaz tok
luğuna dünyayı doyurmak, silip süpürmek ve yeniden 
doyurmak, hergün ne pişireceğini düşünüp başka şey 
düşünemez hale gelmektir. Kadın olmak günde 24 saat 
hizmet verip “çalışıyor musunuz?" sorusuna cevap ara
maktır. Canını dişine takıp meslek edindiğinde yine bü
tün evlşlerlnden sorumlu tutulmak, evkadınlığından sıy- 
nlamamak, ne patrona ne kocaya yaranmaktır. Doğur
duğu çocuğa adını verememek, erkek doğurana kadar 
doğurmaya mecbur olmak, doğuramadığında horlanmak- 
tır. Kadın olmak erkeklerden az beslenmek, az sevil
mek, yaşlandığında bunları sağlığıyla ödemektir. Kadın 
olmak İnsandan sayılmamak, erkeklerden 150 yıl sonra 
oy verebildiğinde oyunu kendi için kullanamamaktır. 
İstediği kadar çocuk doğurmaya kalktığında “cadı” de
nip meydanlarda yakılmak, kovuşturulmayı göze almak
tır. Bedeninden utanmak, onu tanımamak, sevmemek, 
yük gibi taşımaktır. Erkeklere haz ve çocuk vermek 
için yaratıldığına İnandırılmaktır. Kadın olmak kocasının 
İKikıcılığını, sekreterliğini, menajerliğini boğaz tokluğu
na yapmayı doğal bulmaktır. Dünyayı taşıyıp seyretmek 
zorunda kalmaktır. Siyasal örgütlerde çalışmaya yelten- 
se başkaiannı kurtarmak için bildiri basıp çay pişirmeye 
razı olmaktır. Yaşamının vermek olduğunu sanıp, hayat
ta kalmak için türlü cambazlıklar icad etmek, bunun 
için aynca horlanmaktır. Kadın olmak her türlü gaspın 
prototipi olmak, adı küfürle eş tutulmaktır.

Feminizm bu köleliğe son vermeye çalışır. Kadınlann 
durumunu kökünden değiştirmek için verilen bireysel 
ve kolektif çabaların tümüdür, feminizm. Feministler 
dışında hiçbir özgürleştirici söylem kadınların özgül ko
numuyla doğrudan ilgilenmedi, ezilmelerini tarif etmedi, 
ezenin adını koymadı. Erkekleri özgürleştiren, vatan
daşlık konumuna getiren Aydınlanma ve özellikle Fran
sız Devrimi yüzyıllardır süregelen eşitsizliği doğa kavra
mıyla meşrulaştırdı, NapolĞon Kanunuyla yasallaştırdı: 
Kadınlar reşit değildir, vesayet altında tutulması gere
ken sorumsuz varlıklardır: Oy veremezler. Deliler, ço
cuklar gibi... Kadınlar bu şekilde kamu alanından dışlan
dılar, bilgi sermaye biriktirmeleri engellendi. Bu süreç 
içinde özel alan lead edildi, kadınlar özel alana sürüldü. 
Sosyalizm, İnsanlığın kurtuluşunu işçi sınıfının kurtulu
şuna bağladı, kadınların ezilmişliğini de toplumsal üreti
me katılmamalarıyla açıkladı. Kadınlar yığınsal olarak 
üretime(?) katıldıklarında sorun kalmayacaktı. Cinslera- 
rası işbölümü, kadınlık, analık, sorgulanmadı. Ezilmenin 
doğal olduğu anlayışı değişmedi.

Feminizm, kadınlann durumunun doğal değil toplum
sal olduğunu kabul ettirdi. Yüzyılın başında, feministler 
mücadelelerini genel politika alanında sürdürmüşlerdi: 
Oy hakkı, yasal eşitlik talepleri gibi.. '70’lerln Kadınların 
Kurtuluş Hareketi ise kadınlann görünmeyen, adı kon
mayan, dolayısıyla da yok sayılmış ezilmişliklerini görü
nür kıldı, baskının biçimlerini, sonuçlarını araştırdı ve 
en önemlisi kadınları l>oyunduruk altında tutan düzenin 
adını koydu: Patriyarka. Ve onu betimlemeye, mekaniz
malarını anlamaya girişti. Feminizm kadınların durumu
nu iyileştirmeye çalışmakla kalmaz; en temel, en yay
gın, en eski, dolayısıyla da en köklü egemenlik ilişkisi 
olan cinsler arasındaki iktidar ilişkisini açık ederek in
sanlann tümünü kapsayan kölelik ilişkisini kökünden 
sarsar.

Kadınların binlerce yıldır süren sömürü, ezilme, hor
lanma, dışlanmadan silkinip, yeni bir bilinç geliştirmesi, 
dünyayı kendi çıkarian doğrultusunda kavramaya başla
ması son derece zor ve acılı bir süreç. Bildiğimiz, inan
dığımız her şeyin bizi uyutmak İçin uydurulduğunu anla-
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mak vakit alıyor. Birlikte yaşamak İçin “yaratıldığımızı” 
sandığımız erkeklerin bizi baskı altında tutmaiannın ge
risinde yalnızca sevgi ya da gelenek yatmadığını kavra
mak, ne biçim oyuna gelindiğini anlamak, tier şeyi yeni 
baştan düşünmeye kalkışmak, feminizmle mümkün. Ve 
tabii ki, ürkütücü, çünkü atasözlerinden sağduyuya, dev
letten, hukuk, eğitim gibi kurumlara, herkes bize karşı. 
Çünkü hiçbir egemen sınıf, zümre ya da ülke erkek 
cinsi kadar yaygın değil. Çünkü her şeyi altüst etı^eye 
çalışırken yaslanacak tarihimiz, değerlerimiz yok. Ka- 
dınlann tarihini keşfetmek, tarihe kadın açısından bak
mak yeni bir olay. Oysa kurtuluş hareketlerinin olmazsa 
olmaz şartı gönderme yapılabilecek, övünülecek özgür 
bir geçmişe, direnebilmiş bir kimliğe sahip olunduğunu 
sanmak değil midir? Efsanevi de olsa, boyunduruk altı
na alınmanın öncesinin varlığı, yenik düşmüşlüğün ta
rihsel olduğunun, değlşebilirtlğlnin garantisi değil mi? 
Nitekim yeni feminist hareket tarih kaciar antropolojik 
araştırmalara da çok önem verdi.

70’lerin feministleri solcu örgütlerde cinslyetlertn- 
den dolayı ezildiklertni anlayan kadınlardır çoğunlukla. 
Bir yandan politikanın alanını genişletirken bir yandan 
da geleneksel biçimleri sorgulamak, farklı politika bi
çimleri aramak bu kadınlar için özellikle vazgeçilmez 
oldu. Feminizm erkekleri hareketten dışlayarak, ezilme
ye karşı mücadeleyi ezilenlerin elinden almamaya çalı
şarak, öncü ve temsilci kabul etmeyerek geleneksel 
politika yapma biçimlerinde kopuş yarattı. Küçük grup
lar, bilinç yükseltme gruplan Kadınlann Kurtuluşu Hare-

Örgütlerine erkekleri almayarak örtük de olsa egemen 
cinsle hesaplaşan bir sufrajet tutuklanırken:

keti’nin temel örgütlenme biçimini oluşturdu. “Toplu 
olarak kendinden hareket etmek” , kadınların ezilmeleri
ni tahlil etmenin tek yoluydu. Kendi ezilmişliğinden sö- 
zetmek ezilmişliğin etkilerini sınırlamanın, değişmenin, 
giderek farklı politikalar üretmenin İlk adımını oluştur
du. Bilinç yükseltme gruplannm zamanla dönüştüğü 
proje grupları -kahveden sığınağa, yayınevinden erkek 
mesleklerini öğretmeye gibi- patriyarka içinde çeşitli 
direniş alanlan yarattı. Küçük gruplarda herkesin söz 
hakkı, karara katılması daha kolay olduysa da biçimsel 
örgütlenme yapılarının sistematik reddi kadınları “yapı- 
sızlığın despotluğu”na teslim etti. İlişkiler zoriaştı, sü
rekliliği sağlamak mesele oldu. Böyle bir durumu önle
yecek gelenek, bilgi yoktu. Daha önceki feministlerin 
verdikleri mücadeleler hep gizlenmiş, unutturulmuştu. 
Her başkaidıran nesil kendini ilk ve tek sandı.

Özel alanın politikasını yapmanın ve geliştirilen yön
temlerin yarattığı bu türden güçlükler dışında feminist 
kadınları kadınlık durumuna özgü zortuklar da bekler:

• Ne kadar feminist olursa olsun bu kadınlann arka
sında onlann bakımını ücretsiz görecek kimse olmaması 
bakımından sorumlu olduklan bir ya da birkaç çocuktan 
olması, kadınların politika yapmaya yeterli vakit ayıra- 
mamalarıyla sonuçlanır.

• Erkek egemen düzene karşı çıkmak, İsyankâr kadın- 
lann karşı cinsle özel ilişkllertni zorlar. Erkekler ne ka
dar iyi niyetli olurlarsa olsunlar, genellikle hakkını ara
yan, her şeyi sorgulayan kadınlardan uzun zaman haz
zetmezler ve er veya geç feminist kadınlann duygusal 
birliktelikleri bunalıma girer, kadınlar yıpranır.

Kadınlann hepsi ezilse de feminist bilinç geliştirmele
rinin karşısına nesnel, özel, ideolojik, tarihsel bir yığın 
engel dikilir:

• Kadınlann büyük çoğunluğu geçimlerini ev kadınlığı 
yaparak sağlarlar ve ev dışında ücretli çalışmalanna 
izin verildiğinde aldıklan ücretler, iş bulabildikleri alan
lar tek başına geçinmelerine olanak vermez. Boşanmak, 
sahipsiz kalmak geçim sıkıntısı, açlık demektir. Kendile
rine bırakılan azıcık alanın sınıriannı zoriadıklarında şid
detle karşılaşırlar. Bu şartlarda daha iyi bir yaşam biçimi 
hayal etmeleri bile zoriaşır. Feminist fikirlerden çekinirier.

• Ezilen her toplumsal grup gibi kadınlar da azınlık 
psikolojisi geliştirir, egemen unsurun değerlerini be- 
nlmserier. Egemen unsurun arasına karışabilmek her 
azınlık grup gibi kadınlara da birtakım haklar getirir. 
Ancak birkaç ezilenin egemen unsurun arasına karışmış - 
olması aradaki egemenlik ilişkisini sona erdirmediği gibi 
aldatıcı bir bilincin yerleşmesine de neden olur. Bu 
bilinç aldatıcıdır çünkü ezilenlerin ezilmesinde toptan 
bir değişme olmamıştır, ezilmenin nesnel şartları sür
mektedir. Böylece ezilenlerin bir kısmı ezilmişliğini red
deder, isyanı yaşamaz, isyan edenlerle aradaki ilişkiyi 
kavrayamaz, “ benim meselem değil” diyebilir. Özgür
leşmiş kadınlar da hemcinslerini sevmezler, aşağılarlar. 
Çeşitli beceriler geliştirip cinslerine alt yazgıyı hafiflet
meye çalışıriar. Kimi kadınlann toplumda erkeklere ayn- 
lan yerlere gelmeyi başarması bu kadınlan hemcinsle
rinden ayınr. Bu istisnai kadınlan da mücadeleye çek
mek zordur. Ktayatlan yaşadıklannı inkâr ve çeşitli sınır
lan yüceltmekle geçer. Erkek kadın eşitliğini var sanır
lar, bundan yararlanamadığını gördükleri kadınları suç- 
lariar, kaderlerinden sorumlu tutarlar.

• Cinsiyet ayınmı dışındaki etmenlerin neden olduğu 
ezilmelere karşı ulusal, sınıfsal boyutta mücadele eden 
kadınlara politik bilinçleri en gelişmiş, en dinamik un- 
suriar olarak bakmak gerekir. Ancak onlann da bilinci 
kendileri, cinsleri için bir bilinç değildir. Femlnlstleştlk- 
leri takdirde mücadelenin yaygınlaşmasını kolaylaştıra- 
bllirier ama aksi takdirde yavaşlatabilir ya da saptırabi- 
lirler de. Nitekim uluslannın ya da işçi sınıfının kurtulu
şu için mücadele eden bu kadınlara kadınlık durumunun 
sınıflan ve ulusları kesen bir durum olduğunu anlatmak 
neredeyse imkânsızdır. Burjuva kadınlardan söz eder
ler, kadınların ancak burjuva karısı olabileceğini, kadın 
burjuvalann son derece ender olduğunu bilmezden ge- 
lirier, “burjuva kadınları”nı baş düşman ilan etmeye 
kadar giderler.. Ayrıca tüm dünyayı kurtarma iddiasıyla 
politikleşmiş bu kadınlara cinsel baskı, ırza geçme, kür
taj, dayak gibi kadınlara özgü sorunlar politika dışı gözü
kür, çünkü bu sorunlar kamusal değildir, dünyayı kur
tarmaya yetmez.

Kadınlann özgürleşmesinden yana olduklannda bu 
kadınlar tahlillerinde cinsiyet farkına dayalı eşitsizlikleri 
ataerkilllkten gelen baskı ve gelenekler, ideolojik kalın
tılar olarak tanımlariar. Bu tahlilde gözardı edilen, gör
mezden gelmek istenen iki cins arasındaki çıkar çelişki
sidir. İki cins arasında çıkar çelişkisi olabileceğini dü
şünmek bağımsız bir toplumsal mücadele alanı açmak 
demektir: Bu zor olduğu kadar tehlikelidir de. Sınıfsal 
çıkar üstüne inşa edilen mücadeleyi bölmek, zayıflat

mak gibi önemli bir tehlike sözkonusu. Bunu da kendi 
sosyalist açılanndan haklı olarak göze alamazlar.

• Azınlık psikolojisi etkisini toplumsal mücadele için
de yer alan kadınlarda da gösterir: kendi ezilmişliklerini 
inkâr pahasına, maruz kaldıklan cinsiyetçiliği görmez
den gelmeye çalışıriar: Yalnızca emekçi kadınlar ezil
mektedir, baş ve tek sorumlu kapitalizmdir, orta sınıf 
kadınlan kamu yerlerinde görünmüyortarsa “ iç 
zincirlerinin” gücündendir! İç zincir tahlili maddeci ol
madığı gibi birçok işlevi de yüklenir: Kadınlar ezilmeye 
razı oluyorlarsa tembelliklerinden ya da şımank oyukla
rındandır, kapitalizm dışında onlan ezen bir düzen yok
tur, düşman içimizdedir. Kadınlann ezilmesi kapitalizme 
yarar, erkeklere değil. Böylece kadınlık durumunun mad
deci bir tahlilini yapmaya gerek de kalmaz. Çünkü mad
deci feminist tahlil kendinden önceki maddeci tahlilleri 
allak bullak etti: toplumsal İşbölümü, üretim, sömürü 
gibi kavramlara yeni tanımlar getirdi, toplumsal cins 
kavramını yerleştirdi. Bu kavramlar sosyalistlerin bilgi
lerini sorgular, onlarla çelişir yok saymak uygundur.

Maddeci feminist bir tahlil kadınlann durumunu üre
timdeki yerlerine bakarak anlamayı gerektirir. Kadınla- 
nn emeğine baba ailesinde ve evlilikte, kan bağları ve 
evlilik anlaşması yoluyla, yani kapitalizm dışı bir üretim 
ilişkisinde elkonur. Bütün kadınlann ezilmişliğinin ortak 
paydası, cins olarak, aile emekçisi olmaya yazgılı doğ- 
malandır. Aile emekçiliği köleliğe benzer, çünkü İşveren 
değiştirmek sözkonusu değildir, yeni işveren-kocayı seç
mek bile ailenin işidir. Kadınlar erkekler arasında mal 
gibi değiştokuş edlllrier. Kadınlann emekgüçleri özgür- 
leşmemiştlr, ailelerine aittir. Kadınlann emeklerinin kar
şılığı harcanan emeğin cins ve miktarına değil, kadınla- 
nn kime ait olduğuna bağlıdır. Kimi kadının kafesi altın
dan kimisininki çamurdan olur bu yüzden. Emeğinin 
karşılığını geçim olarak almak özgürieştirici değildir, 
ücret almaya benzemez. Ücretsiz aile işçisi olarak taria- 
da, tezgahta, bakkal dükkânında verilen emek “alle”ye 
yarar, kadının konumunu değiştirmez, aile reisi tarafın
dan gasp edilir. Kapitalist üretim ilişkisine ancak koca
sının izniyle girebilen kadınlar da her şeyden önce evka- 
dını sayılıriar: meslekleri ne olursa olsun ücretli çalış
ması geçici olacak, aile bütçesine katkı olacak kadar 
kazanacak ve bütün evlşlerini aşkından yapacaktır. Ka- 
dınlann emek piyasasındaki yerierini köle olma nitelikle
ri belirier: Kadınlann yığıldıklan iş kollannda ücretler 
düşer, o meslek saygınlığını yitirir. Böylece piyasayla 
evlilik kurumu arasında kadınlan evkölesi olarak tutmaya 
yarayan ikili bir mekanizma gelişir: Bir yandan piyasanın 
kadınlara özgü şartlan kadınlan ücretli çalışmaktan cay
dırır eve dönmeye iterken öte yandan, evlilik kontratının 
gereklerini yerine getirdikçe kadınlar, evlşleri dışında 
ücretli bir işe girme olanaklannı büsbütün kaybederler. 
Evlilik uzun sürdükçe kadının piyasa değeri düşer evlili
ğe mahkûmiyeti artar. Maddeci feministler pir aşkına 
çalıştınimaya sömürü derier.

Feminist olmak, toplumsal cins bilinci geliştirmek, 
perspektif değiştirmektir: Dünyaya ve kadınlara kadın 
açısından bakmak, görülen her şeyin kadınların gaspe- 
dllmiş emekleri sayesinde erkeklerin ellerinde biriktiğini 
düşünmeye alışmak, en ötekiler gibi olmayan erkeğin 
bile bu düzenin nimetlerinden yarariandığını anlamak, 
erkeklerin dünyaya bakışımızı blçin\[$ndlrecek kadar içi
mize sindiklerini, hayal gücümüze elkoyduklarını gör
mektir. Bütün bunlardan kurtulmak için sürekli tetikte 
bulunmak gerektiğini, kendi fikirlerimize bile güven ol
madığını, en beklenmedik anda düzenden yana olabile
ceğimizi akılda tutmaya çalışmaktır.

Feminist olmak kadınlan sevmektir: Kadınlan keşfet
mek, ortaya çıkarmak, anlamak, tanımak. Azınlık psiko
lojisinden sıynlıp ezilen bir cinse alt olmanın gerektirdi
ği isyan ve dayanışmayı yüklenmektir.
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andır.” Rivolta Femminile, kadının kurtuluşunun aracını, yeni özgün bir cinsellik arayışında ve 
erkeklerle cinsel ilişkinin reddinde görüyordu. Lezbiyenligi kadınların kurtuluşunun başlangıcı 
ve siyasal bir alternatif olarak tanımlayan grup, kadın cinselliği üzerine ileri sürdüğü 
görüşlerle kadm hareketini etkilemesine rağmen, siyasal eğilim olarak fazla yandaş bulamadı.

Movimento di Liberazione della Donna (Kadın Kurtuluş Hareketi - MUD) ise, teorisi ve 
pratiğiyle tamamen farklı bir örgütlenmeydi. MLD, 1970’de Partito Radicale’nin  (Radikal Parti) 
inisiyatifiyle kurulmuştu ve siyasal ve mali açıdan partiye bağlıydı; buna karşılık İtalya 
çapında partiden ayn bir örgütlenmeye sahipti. MLDnin çizgisi, genel olarak eşitlikçi bir çizgi 
oldu; sadece yan otonomdu ve kadm hareketinin tercihleriyle, partinin tercihlerinin çelişkiye 
düştüğü anlarda partiden yana tavır almayı tercih etti. Öğrenci ve işçi hareketinin ardından 
oluşmuş olan yeni sol örgütlerden biri olan Potere Operaio'dan  (İşçi Gücü) ayrılan bir grup 
feministin kurduğu Lotta Femminista (Feminist Mücadele), sosyalist (Marksist) feminizmin 
temsilcilerinden oldu. Lotta Femminista, kadınlann kurtuluşunun antikapitalist bir devrimle 
birlikte düşünülmesinin gerekliliğinden yola çıkıyor, buna karşılık bağımsız örgütlenerek, 
kadınlann devrim sürecine bağımsız katılımının sağlanmasını savunuyordu. Grup, kadınlann 
ezilmesinin maddi temelinin, evde ücret almadan yapmak zorunda kaldıklan ev işinde 
görüyordu. Buradan yola çıkarak, kadınlara ev işi karşılığında ücret ödenmesi talebini ileri 
sürdü. Lotta Femminista, küçük gruplarda yürütülen feminist çalışmanın, sonuç olarak bireysel 
ve özel bir niteliğe sahip olduğu görüşündeydi. Bu nedenle dışa dönük siyasal faaliyet 
yürütmeyi savunarak mahallelerde proleter kadınlarla çalışmalar başlattı. 1974’de gerçekleştirilen 
“ev işine ücret” kampanyası, aynı zamanda grup içinde bu konuya ilişkin görüş aynhklannm 
ortaya çıkmasına yol açtı ve bölünmeyle sonuçlandı. Bir bölünme daha 1974’de gerçekleşti ve 
MLD’den aynlan bir grup feminist Movimento di Liberazione della Donna Autonomo’yu 
(Otonom Kadm Kurtuluş Hareketi - MLDA) kurdular. ULDA  için de en önemli sorunlann 
başında, kadm hareketinin işçi hareketiyle ilişkisi geliyordu. Kadınlann aile içinde yaptıklan 
ev işi, baskı altında tutulmalannm ve ezilmelerinin temel nedeniydi ve bu nedenle ev işinin 
toplumsallaştıniması gerekiyordu. Sermayenin zorlamasıyla kadınlann erkekler tarafından 
sömürüldüğü gerçeği bağımsız bir kadın hareketini zorunlu kılıyordu ve bağımsız bir kadın 
hareketi işçi hareketiyle bir çelişki oluşturmuyor, tam tersine onun gerçek birliğini sağlamak 
işlevini görüyordu.

1976’da doruk noktasına ulaşan kürtajın yasallaştıniması kampanyası, feminist hareketin dışa 
dönük faaliyederinin merkezini oluşturdu. Bu kampanya sırasında, tüm siyasal partiler ve 
kamuoyu, feminist hareketi bir güç olarak algıladılar ve onun meşruluğunu kabul ettiler. 
Kürtajın yasallaşması hareketinin, gücünü ve dinamiğini kaybetmesi ve 1978’de kadınlann 
kürtaj konusunda özgür iradelerinin kabulünü reddeden bir kürtaj yasasının çıkmasıyla devam 
eden süreç, aynı zamanda kadm hareketinin yavaş yavaş siyasal alanı terketmesine ve daha 
çok yerel ve kültürel bir hareket niteliğine bürünmesine sahne oldu.

İngiltere’de Kadın Hareketi

İngiliz kadm hareketi, 1967 sonunda, öğrenci ve işçi hareketinin, ABD’de güçlenmekte olan 
kadın hareketinin ve teorilerini psikolojik bir temele oturtmaya çalışan çeşitli siyasal gruplann 
etkisiyle doğdu. İlk kadın örgütlenmeleri, geleneksel sol grup ve örgütler içinde oluşturulan 
kadm fraksiyonlan oldu, daha sonra otonom kadm gruplan oluştu. ABD’de olduğu gibi temel 
örgütlenme biçim i küçük gruplardı. Mart 1970’de tüm İngiltere çapında kadm gruplannm bir 
araya geldiği ulusal bir konferans yapıldı. Konferansın sonucunda da her gruptan iki 
temsilcinin yer aldığı National Coordinating Commitee (Ulusal Koordinasyon Komitesi - NCC) 
kumidu. NCC, hareketi herhangi bir şekilde temsil yetkisine sahip değildi ve bir programı da 
yoktu. Yalnızca içinde yer alan bütün gruplann ortak eylemlerini yürütmekle yetkiliydi. En 
önemh görevi, yılda üç ila dört ulusal konferans hazırlamak ve örgütlemekti. 1970’de yapılan 
kongreye katılan kadmlar, dört talep tespit ettiler: 1. Doğum kontrol araçlanna her kadının 
serbestçe ulaşabilmesinin sağlanması ve serbest kürtaj; 2. Ücretsiz ve herkesin yararlanabileceği 
bir şekilde örgütlenmiş çocuk bakımı; 3. Eğitimde ve meslek hayatında eşit şans; 4. Eşit 
ücret. 1974’de bu taleplere kadınlann hukuki ve mali bağımsızlığının sağlanmasını ve 
lezbiyenlerin farklı muameleye maruz bırakılmasının engellenmesini içeren iki talep daha 
eklendi. NCCnin düzenlediği konferanslann sonuncusu 1978’de yapıldı ve burada alınan bazı 
kararlar (kadm hareketinin talepleri arasına tecavüze ve kadınlara uygulanan şiddete karşı 
çıkan bir talebin de eklenmesi) çeşitli gruplar arasında şiddetli tartışmalara yol açınca bu 
tarihten sonra başka ulusal kadın kongresi toplanmadı.

İngiltere’de de kadm özgürlük hareketinin içindeki en önemli aynşma ve en sert tamşmalar 
radikal feminisderle sosyalist feministler arasında gerçekleşti. Tarüşma konulannm başında 
erkeklerle ve sol örgütlerle eylem birliği yapılıp yapılmaması geliyordu. Örneğin 1979’da Trade 
Union Congress’in  (Sendika Kongresi) kürtaj hakkı için düzenlediği yürüyüş sosyalist feministler 
tarafından çok olumlu bir dayanışma gösterisi olarak değerlendirilirken, radikal feministler bu 
eylemi erkeklerin kadın hareketine kendi' damgalannı vurma çabası olarak eleştirdiler. Aynı 
şekilde 1978’deki Ulusal Kongre’de çıkan kadınlara karşı şiddet ve pornografi konusundaki 
tartışmalarda, radikal feminisderin büyük çoğunluğu pornografinin yasaklanmasından yana tavır 
alırken, sosyalist feminisderin çoğunluğunun tavn pornografiyi protesto etmek, ama genel 
olarak devlet tarafından sansür uygulamasına karşı çıkılarak bu tutumu pornografi konusunda
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ismi kadınların oy hakkını kazanmak için verdiği mü
cadeleyle, yani süfrajet hareketiyle bütünleşen Emmeli
ne Pankhurst 14 Temmuz 1858’de Manchester’de doğ
du. Babası, servetini kendi çabasıyla elde etmiş bir 
pamuk eğirme ve çivltleme fabrikatörü, annesi ise 
1840'larda Tahıl Yasalan’na karşı başgösteren ajitasyo- 
na katılmış, siyasetle ilgili bir kadındı. Emmeline İlk 
öğrenimini bir kızlar okulunda gördükten sonra, 13 ya
şında babasıyla birlikte Paris’e gidip Ecole Normale’e 
kayıt oldu. 1970 Fransa-Prusya savaşı sonrasında Al
manların Paris’i işgal etmeleri, Emmellne’in Alman düş
manlığının temelini oluşturdu. Okulu bitirdikten sonra 
evlenme yaşına gelmiş olmasına rağmen, babası, evlilik 
İçin “drahoma” istendiğini duyunca “ kızını hiçbir erke
ğe satmayacağını” söyleyerek onu Mahchester’e geri 
getirdi. Emmeline 1879’da kendisinden oldukça yaşlı 
olmasına rağmen, inanmış bir cumhuriyetçi ve Lordlar 
Kamarası'nın kaldırılmasını ve toprağın kamulaştınlma- 
sını savunan avukat Richard Pankhurst’le evlendi. Ric
hard sosyalist eğilimlerinin yamsıra 1868’de Manches
ter’de ilk sufrajet derneklerinden birisinin kuruluşuna 
önayak olmuş bir kadın hakları savunucusuydu.

İlk çocukları Christabel 1880’de, Sylvia 1882’de, genç 
yaşta ölen oğullan Henry Francis 1884’de, Adela 1885’de 
ve küçük oğullan Harry 1889’da doğdu. Çocuklar ilk 
ve hepsini hayat boyu belirleyecek olan asıl eğitimlerini 
evde, evin günün bütün önemli siyasal konularının tar
tışmasının yapıldığı ortamında aldılar. Önce Manches
ter’de, daha sonra gittikleri Londra’daki evlerine gelen
ler arasında, yakın aile dostu olan Bağımsız İşçi Partisi’- 
nin kurucusu Kelr Hardle’nin dışında, Louise Michel, 
William Morris, Ton Mann, Grant Allan, Errlco Malates- 
ta, Wilhelm Liebknecht ve Marx’in kizi Elenor da vardı. 
1889'da Kadınlar Oy Hakkı Birllği’ni kuran Emmeline, 
bu örgütün çalışmaları sonucunda 1894’de evli kadınla
ra yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakkının tanın
masından sonra, Manchester Beledlyesl’ne bağlı Yok
sul Yasası Dalresi’nde çalışmaya başladı. Bu görevi 
sırasında, işçi sınıfının, özellikle de en düşük ücretli 
işlerde çalışan kadınların, hele evli olmayan çocuklu 
kadınların durumlarını yakından tanıma fırsatı bulan Em
meline, aralarında kızı Chrlstabel’ln de de bulunduğu 
bir grup kadınla Women’s Social and Political Unlon’i 
(Kadınların Toplumsal ve Siyasal Blrllği-WSPU) kurdu. 
Heyecanlı, çok İyi bir hatip, ama otoriter, sufrajet hare
keti diktatoryal yöntemlerle idare eden ve hırslı bir ka
dın olan Emmeline Pankhurst, hareketin merkezinin 
Londra’ya taşınmasından sonra, kısmen hareketin strte-



Çeşitli toplumsal kesimlerden kadınlan birleştiren en 
önemli taleplerin başında boşanma hakkı geliyordu. 

Geleneksel bir Katolik ülke olan İtalya’da boşanmak 
yasal açıdan mümkün değildi. 1974’de yapılan bir 

referandumla yeni boşanma yasası kabul edildi. Tüm 
sol partilerin boşanma hakkından yana tavır aldıklan 

kampanya ve sonuçta çoğunluğun boşanma 
yasasından yana oy kullanması, henüz başlangıç 

aşams 'n olan feminist harekete önemli bir ivme 
kazandın;:. Kadınların bir sonraki talebi, serbest ve 

ücretsiz kürtaj oldu. Onbinlerce İtalyan kadını bu talep 
etrafında birleşti. Fotoğrafta, boşanmanın yasallaşması 

için gösteri yapan İtalyan kadınlan görülüyor.

jlsi etkili yüksek sınıf kadınlarıyla yakınlaşmayı gerektir
diğinden, kısmen de bu, kendi eğilimlerine daha yatkın 
olduğundan giderek muiıafazakarlaştı. Birliğin bu aşa
mada kullandığı mücadele yöntemleri arasında parla
mentoya yürüyüşler düzenlenmesi, seçim gösterilerin
de olay çıkarılması ve hükümet temsilcilerinin soru yağ
muruna tutularak zor duruma düşürülmesi yer alıyordu. 
Emmeline, mücadelesinin önünde en büyük engei ola
rak gördüğü Liberal Parti’ye karşı şiddetli bir muhalefet 
yürütmek amacıyla, bu partinin toplantılarında karışıklık 
yarattığından 1908-1909’da üç kez tutuklandı. Emmeii- 
ne'in önderliğindeki WSPU, 1912’den sonra alış veriş 
merkezlerindeki vitrin camlarının taşlanması, posta ku- 
tulanndakl mektupların yakılması, müzelerdeki sanat ya- 
pıtlannın tahrip edilmesi, boş binaların ateşe verilmesi 
gibi şiddet eylemlerine girişti. Aslında örgütü doğrudan 
eyleme yönelten en önemli gelişmelerden birisi çok 
daha önce gerçekleşmişti. Daha 12 Mayıs 1904’de Em
meline Pankhurst ve başka bazı oy hakkı derneklerin
den kadınlar, İşçi Partisi’ne bağlı, Lancashireli dokuma 
işçileriyle kadın kooperatiflerinden 400 kadar temsilciy
le birlikte parlamento önünde toplanmışlar ve mecliste 
kadınlara oy hakkı verilmesi görüşmelerinin yapılması 
nedeniyle slogan atmaya başladıklarından polis tarafın
dan dağıtılmışlardı. Bu olay, örgütü devletle çatışma 
dönemine sokmuştu. Böylesi etkinlikler nedeniyle 
1912’de tutuklanan Pankhurst, siyasal tutuklu sayılması 
için kadın hareketinin tutuklu diğer üyeleriyle birlikte 
açlık grevine gitti.

Ancak i. Dünya Savaşı’nın patlak vermesinden sonra, 
kadınların savaş sanayinde çalıştırılması için açılan “si
vil seferberliğe” bütün gücüyle katılarak sosyal şoven 
bir tavn benimsedi. Savaş sırasında Amerika’ya giderek 
Amerikalıları Almanya’ya karşı savaşa girmeye ikna et
meye çalıştı. Savaş sonrasında, savaşın yarattığı yeni 
durum ve “genel oy” ilkesine dayalı bir seçim yasası 
hazırlanması gereği sonucu 1918’de kabul edilen yasay
la, 30 yaşından büyük, ev sahibi, ev sahibiyle evli, 5 
Sterlin gelir getiren işlerde çelışan ya da üniversite 
mezunu kadınlara oy hakkı tanındı. Savaş sonrasında 
bir süre ABD, Kanada ve Bermuda’da yaşayan Emmeli
ne, 1926’da İngiltere’ye döndükten sonra Muhafazakar 
Parti tarafından Avam Kamarası’na aday gösterildiyse 
de, seçiiemeden 14 Haziran 1928’de Londra’da öldü. 
Ölümünden birkaç hafta önce çıkarılan yeni bir yasayla, 
1918’de konmuş kısıtlamalar kaldırılarak kadınlara da, 
erkeklerle eşit seçme ve seçilme hakkı tanındı.

da sürdürmek şeklinde oldu. Feministler arasmda çıkan diğer bir tartışma da, siyah kadınlann 
ve ulusal kurtuluş mücadelelerini destekleyen (veya İrlandalılann kurtuluş mücadelesine 
katılan) kadınlann, kadın özgürlük hareketine getirdikleri Avrupa merkezcilik suçlamasıydı. 
’80’lerin başından itibaren siyah kadınlar ayn örgütlenmeye ve feministler arasmda önemli bir 
akım oluşturmaya başladılar.

Fransa’da Kadın Hareketi

Fransa’da kadın özgürlük hareketinin (Mouvement de Liberation des Femmes - MLF) başlangıcını 
öğrenci hareketinin içinden gelen kadınlann Paris’te kurduklan küçük gruplar oluşturdu. 
Hareketin içindeki tartışmalar, işçi ve öğrenci hareketiyle kadın sorunlan arasındaki ilişkiler 
etrahnda yoğunlaştı. Bu gruplann bir araya geldikleri toplantılarda tamşılan konulardan biri de 
kadın hareketinin nasıl örgütleneceği ve ne gibi stratejiler izleyeceği sorunu idi. Bu 
tartışmalar, hareketin henüz bir kitlesellik kazanmadığı başlangıç yıllannda oldukça soyut bir 
düzeyde kaldı. Hareketin kitleselleşmesine ise, kürtaj ve doğum kontrol araçlan konusu yol 
açtı. Kadınlann kendi vücutlan üzerindeki tasarruf haklannı kazanmak ve başkalannın 
kendileri hakkında karar vermesine artık bir son vermek amacıyla başlattıklan kürtajın 
yasallaşması mücadelesi, bir anda kadınlann kitlesel bir biçimde bu mücadelenin talepleri 
etrafında birleşmelerini beraberinde getirdi. ’60’lann sonunda başlayan bu mücadeleye en 
büyük ivmeyi kazandıran gelişme. Nisan 1971’de “343 Kadının Manifestosu” diye adlandınlan 
metnin Le M onde gazetesinde yayınlanması oldu. Kamuoyunda tanınmış kadınlar, bu metni 
imzalayarak, Fransa’da yıllardan beri gizli ve gizli yapılmak zorunda olduğu için de çeşitli 
tehlikeleri beraberinde getiren bir operasyon olan kürtajı kendilerinin de yaptırdıklannı 
açıkladılar. Kürtajın yasallaşması mücadelesi kısa zamanda kitleselleşti, kadın örgüderine kısa 
süre içinde onbinlerce kadından destek mektuplan geldi. Feminist hareket, kürtaj sorunundan 
yola çıkarak, kadınlann baskı alanda bulunduğu tüm alanlan ve durumlan sorgulamaya 
başladı.

Genellikle diğer ülkelerde de olduğu gibi, Fransa’da da kadın hareketi, izlenecek stratejiler ve 
hareketin perspektifleri konusunda çeşidi görüşlerin aynı anda varolduğu bir hareket oldu. Bir 
kısım kadın gruplan, siyasal alandan tamamen çekilmeyi ve kadınlar için yeni alanlar, yeni 
ütopyalar yaratabilmek için çeşitli örgütlenme biçimleri denemeyi savundular. "Bir diğer görüş, 
çeşitli toplumsal güçler gibi kadınlann da bir örgüt, ömeğin bir kadın partisi etrafında 
birleşerek tüm toplumsal mücadelelere katılmasını ve tüm kadınlann ortak çıkarlannı temsil 
etmesini savunuyordu. Üçüncü bir görüş de kitlesel bir hareket temehnde yükselecek otonom 
bir kadın örgütlenmesi oluşturarak, her türlü toplumsal mücadelenin içine kadınlann bakış 
açısını taşımaktı. Kadın mücadelesi içinde en çok tartışılan konulann arasmda, kadınlann 
siyasete bakışlan ve siyasal mücadeleyle ilişkileri geliyordu. Bir kısım feminisder belh siyaset 
biçimlerini erkekçe olduklan, özel hayatla kamu hayatını birbirinden kesin çizgilerle ayırdıklan 
için reddettiler. Kadınlar, erkeklerden farklı oluşlannı da içerecek yeni bir siyaset biçimi 
yaratmalıydılar. Geleneksel solun, en başta da Fransız Komünist Partisi’n in  kadınlann
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Marksizm  ve Feminizm: 
Yöntem ve İdeoloji

Marksizm ile feminizmin birbiriyie bağdaşıp bağdaşa
mayacağı, ya da birbirine indirgenip indirgenemeyeceği 
tartışması ’60’larda feminizmin ikinci dalgasının ortaya 
çıkmasıyla birlikte yeniden ve farklı bir düzeyde başladı. 
Yüzyıl başı Marksistieri kadınların kurtuluşunun teorik, 
ideolojik ve politik çerçevesini kurmak için Marksizmin 
ve işçi sınıfı hareketinin yeterli kaynaklara sahip oldu
ğunu savunmuşlar (“Marksistler ve Kadın", Arşiv (deri. 
Nali Sathgan), 11. Tez, Sayı 9), “ burjuva feministlerl’’y- 
le ilişkilerini kesin bir biçimde koparmışlardı. Ancak, 
yeni-feminizmin radikalliği ’60’ların Marksistlerinin en 
azından bir bölümünü farklı bir yaklaşımı benimsemeye 
itti ve giderek Marksist bir feminizmin oluşturulmasına 
yönelik, yöntemsel-politik-ldeolojik bir tartışma süreci 
başladı. Ne var ki, aradan on yılı aşkın bir süre geçtiğin
de, ABD’ii feminist Heidi Hartmann sorunun hâlâ doyu
rucu bir çözüme kavuşmadığını bir yazısının başlığında 
çarpıcı bir biçimde dile getiriyordu; “ Marksizm ile Femi
nizmin Mutsuz Evliliği’’ (1979). Ancak Hartmann’ın me
sajı kesin bir çözümsüzlüğün tescili anlamını taşımıyor
du. Tersine, yazının başlığının ikinci yarısı “ Daha İleri 
Bir Birliğe Doğru” idi.

Bu birliğin, ya da sentezin çerçevesini oluşturmak 
için Marksizmi ve feminizmi ilkin yöntem düzleminde 
sonra da ideolojik-politik düzlemde ele almak gerekir. 
Bu, kesinlikle bu düzlemlerin birbirinden kopartılmasını 
önermek anlamına gelmez. Yöntem tartışması, t>öyle 
bir birliğin neden gerekli ve olanaklı olduğuna ilişkin 
öncülleri ortaya koymamızı sağlayacağı İçin belli bir 
öncelik taşır. Aslında bu, ideolojik-politik düzlemde be
lirli tezler ileri sürmeden önce feminizmin ve Markslz- 
min çıkış noktalarının çelişip çelişmediğine bakmak an
lamına gelir.

YÖNTEM SORUNLARI

Feminizmin, özellikle de yeni-feminizmin, hareket nok
tası bir cins olarak kadınların erkekler karşısında tâbi 
bir konumları olduğu, yani bütün kadınların bütün er
kekler tarafından ezildiği saptamasıdır. Kısacası, her
hangi bir feminist kuram bütün kadınlann ezilmişliğinin 
en derindeki ortak kaynağını açıklamak zorundadır. Bu, 
nasıl olup da, bütün dünyada her sınıftan kadının, bili
nen yazılı tarihin büyük bölümünde, erkekler tarafından 
ezildiği sorusunu cevaplandırmak demektir. Başka bir 
deyişle, kapitalizmin çok öncelerinden bu yana varlığını 
sürdüren ve sınıfsal konumlan ne olursa olsun bütün 
kadınlan boyunduruğu altında tutan cinsiyetçi sistemi 
kuramsal olarak temellendirmek.

Feminizm kadınlan birleştiren bu ortak ezilmişliği nes
nel bir ‘durum’ olmaktan çıkanp ortak bir bilince dönüş
türecek bir sloganla ortaya çıkmıştır; Özel olan politiktir! 
Bu sloganın işlevi, kadınların özel yaşamlannda tek baş
larına ve kişiselmiş gibi yaşadıklan sorunlann bir cinsi
yete ait olmaktan kaynaklandığını açığa çıkartmaktır. 
Bu, sınıf aidiyetinden farklı ve bütün kadınlarca paylaşı
lan bir toplumsal kimliğin adının konmasıdır.

Böylece, feminizmin ilk öncülü, sınıflan bir uçtan öbür 
uca kesen bir toplumsal grup kimliğini erkek egemenli
ğinin karşısına yerleştirir. Marksist bir feminizm kuramı
nın mümkün olması İçin de bu özgül egemenlik İlişkisi
nin sınıf egemenliği içinde eritllmemesi İlk koşuldur. 
Sınıfları ve sınıf mücadelesini tarihin temel belirleyicisi 
olarak gören Marksizmle cinsiyete dayalı egemenliğin 
sorgulanmasını bağdaştıran/eklemleyen bir kuram nasıl 
olanaklı olabilir?

Marksizmin yönteminde sınıflardan daha temel olan

ve sınıflan da açıklayan bir kategori vardır: Emek kate
gorisi. Tarihsel maddecilik insanlann toplumsal konum
larının ve bu konumlann İfade ettiği egemenlik İlişkisi
nin açıklanması İçin her şeyden önce insanlann üretim 
faaliyetine bakılması gerektiğini öne sürer. Sınıflan da 
belirleyen zaten bu üretim faaliyeti içinde birbirleriyle 
kurdukları üretim ilişkileridir.

İşte bu noktada, kadınları bütün üretim tarzlannda 
(en azından yazılı tarihin büyük l>ölümünde) erkeklerin 
karşısına yerleştiren bir özgül faaliyet çıkar ortaya; Ka- 
dınlann aile içinde sürdürdükleri üretim faaliyeti, aile 
ilişkileri İçinde harcadıklan emek. Kapitalist üretim İliş
kilerinin hâkim olduğu durumlarda bu üretim faaliyeti, 
ailenin bütün fertlerinin yaşamlannı sürdürmeleri, ken
dilerini yenlden-üretmelerl için kadının harcadığı karşı
lıksız emektir. Öte yandan, yeniden-üretim alanının so
rumluluğunu ücret karşılığı başka kadınlara (bakıcı, hiz
metçi) bırakmış olan ve ev dışında herhangi bir işte 
çalışmayan burjuva kadınlara eve kapatıldıklan için emek
lerini harcama özgürlüğüne sahip değildirler. Kendi 
emekleri üzerinde tasarruf haklan yoktur; emeklerinin 
denetimi kocalarının ellerindedir. Bu da aile içinde kadı
nın emeğine elkonmasının bir biçimidir. Kapltalizm- 
öncesl İlişkilerin varlığını sürdürdüğü durumlarda ise, 
kadın aile dolayımıyla toplumsal üretime katılır. Ailenin 
aynı zamanda üretim birimi de olduğu çeşitli toplumsal 
düzenlemelerde (toprağa bağlı büyük aile, küçük toprak 
sahibi aile, esnaf aile vb.) kadının emeği aile reisi erkek 
tarafından denetlenir. Aile üyeliğinin dolaysız sonucu 
olarak erkek tarafından kadının emeğine elkonur.

Aile ilişkileri içinde kadının emeğine şu ya da bu 
biçimde elkonması cinsiyetçi işbölümünün gerçek İçeri
ğidir. Tarihsel kökenleri ne olursa olsun, aile içindeki 
bu elkoyma, kadının aile dışındaki ve sermaye (ya da 
feodal bey) karşısındaki ikincil konumunun, güvence
siz, düşük ücretli işlere mahkûm olmasının temelini oluş
turur. Maddeci bir feminist kuramın bütün kadınların 
ezilmesini açıklayan genel öncülü böyle kapsayıcı bir 
'elkoyma' kavramıdır. Bu kavram erkek egemenliğini 
maddi bir temele yerleştirir ve cinsiyetçillkten bütün 
erkeklerin çıkarı olduğunu ortaya koyar.

Ancak, Marksizmin salt 'maddecilik’ten farkı ve ona 
üstünlüğü tarihsel maddecilik olmasıdır. Marx’a göre, 
insanlann genel üretim faaliyetlerinin belirleyiciliği fark
lı tarih dönemlerinde farklı toplumsal biçimler altında 
ortaya çıkar. Başka türlü söyleyecek olursak, kadınlann 
aile içinde harcadıklan emek, farklı toplumsal ilişkiler 
içinde yer alan aile biçimlerine göre nitelik değiştirir. 
Bütün kadınlann emeğine aile içinde elkonması, kadın
larla erkekler arasında tarih-aşın, değişmeyen, tek bir 
sömürü ilişkisi olduğu sonucuna varmak İçin yeterli 
değildir. Tarlada çalışan kadının kocası tarafından elko- 
nan emeği ile fabrika işçisi kadının kocası tarafından 
elkonan ev emeği ve ev dışında çalışmayan kentli kadı
nın ev emeği aynı sömürü kavramı ile ifade edilemez. 
Bütün kadınlann paylaştığı ortak ezilmişliği karşılaya
cak tek bir soyutlamaya vanp, onu kadınlann toplumsal 
konumunu dönüştürecek ‘Aşil topuğu’ olarak belirle
mek olanaksızdır. Kısacası, kadınlann kurtuluşlan için 
yıkmayı hedefleyecekleri tek bir ‘ekonomik’ ilişki, 
'ekonomik' bir merkezi odak yoktur. Herhangi bir odak 
varsa, o da ailedir.

Tarihsel maddeci bir yöntemle kadınlann ezilmişliğini 
açıklamaya çalışan feminist bir kuram toplumsal bütü
nün, örneğin kapitalist toplumsal formasyonun, bir iç 
düzenlenişi olduğunu, bu bütünün emek-sermaye çeliş
kisi temelinde yükselen karmaşık, belirli bir belirlenim 
hiyerarşisine tâbi bir bütün olduğunu gözönünde tut
mak zorundadır. Toplumsal bir ilişki biçimi olan erkek 
egemenliği, bu bütün içinde sermaye egemenliğinin ya- 
nısıra değil, onunla eklemlenmiş olarak yer alır. Bu yön
temsel yaklaşımın zorunlu bir uzantısı ise şudur; Kadın- 
lann emeğine erkekler tarafından elkonmasına son ve

rilmesi için, kapitalist toplumsal formasyonun temeli
nin, yani sermaye ilişkisinin ortadan kalkması gerekli 
ama yetersiz bir koşuldur.

İDEOLOJİK-POLİTİK DÜZLEM

Bütün kadınlann ortak ezilmişliğinin Marksizme ku
ramsal bir öncül olarak dışarıdan ‘zerk edilmesi’ ve 
Marksizmin bu yolla 'zenginleştirilmesi’ yöntem düze
yinde belki olanaklı olurdu, ama Ideoloji-politik düzlem
de böyle bir 'katkı’ yeterli olamaz. Erkek egemenliği 
feodalizmin kalıntısı, burjuva ideolojisinin uzantısı otan 
ya da bilinçsizlik, cehalet sonucu ortaya çıkan bir anla
yış olmadığına ve erkekler bu ilişkide taraf olmaktan 
bir çıkar sağladığına göre, kadınlann kurtuluş mücade
lesi 'en Marksist’ erkeklerin egemenliğini de hedef alan 
bir mücadeledir. Öte yandan, ezilen bir toplumsal grup

Avrupa banş hareketinde önemli bir yeri olan 
Greenham Common, 1981 Eylüi’ûnden itibaren 
özeliii<ie silahlanmaya karşı kadın mücadelesine sahne 
olan yerlerden de biridir, ilk Cruise Missiles 
füzelerinin buralardaki üsse yerleştirilmesinden sonra 
da, kadınlar çeşitli biçimlerde mücadelelerini 
sürdürdüler. Buluş, inat ve yüreklilikleriyle kısa 
zamanda, İngiliz nüfusunun yüzde 94’üne hem 
kendilerini hem de füzelerin varlığını duyurmayı 
başardılar. Defalarca hapis ve para cezalarına 
çarptırılan, çadırian ellerinden alınmasına rağmen

olarak kadınların bu mücadele içinde geliştirdikleri ve 
kullandıklan düşünceler bütünü olan feminizm erkek 
egemenliğine karşı çıkışın İdeolojisidir. Sınıfsa! olmayı
şı ve bütünsel bir toplum projesi önerisi getirmeyişi 
feminizmin bir ideoloji olmasını engellemez; sistematik 
bir egemenlik biçimine -cinsiyetçi sisteme- karşı verilen 
bir mücadele süreci içinde geliştirilmiş olması bir ideo
loji statüsüne sahip olması İçin yeterlidir. Bu iki önerme 
bir araya getirildiğinde, Marksizmin bütün insanlann 
kurtuluşunu amaçlayan bir dünya görüşü olmasının, 
onun feminist ideolojiyi kapsayan bir ideoloji olması 
için yeterli bir neden oluşturmadığı ortaya çıkar. Femi
nizm Marksizmin öncülleriyle çelişmese de -ki çellşmez- 
kendi özgül varlığının İdeolojik ve politik temelleri vardır.

Marksizm sınıfsız ve bütün İnsanlığın kurtulduğu bir 
toplum projesi sunar. Ancak yine Marksizm çok-yönlü,
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kurtulmuş bireylerden oluşan bu topluma varmak İçin 
sınıf mücadelesini zorunlu bir evre olarak ileri sürer. 
Başka türlü söyleyecek olursak, varılacak hedef ile kate- 
diiecek yoi arasında şöyle bir farklılık vardır; Bu iki 
sürecin belirleyenleri apayrıdır. Kurtulmuş birâylerin 
‘tariivöncesi', sınıf aidiyetinin belirlediği bireylerin mü
cadelesinden oluşur. Benzer bir diyalektik kadınların 
kurtuluşu mücadelesinde de sözkonusudur. Erkekler 
açısından belli bir yabancılaşmıştık anlamına da gelen 
erkek egemenliğinin yıkılması için, yani tüm insanlığın 
kurtuluşuna ulaşmak için, özgül bir egemenliğe tâbi 
olan kadınların kendi tâbiyetleri temelinde ve kendi ide
olojileri ile bir mücadele vermeleri gerekir. Aslında, Mark
sizmi ütopyacı sosyalizmden ayıran önemli bir farklılık, 
‘somutun diyalektiği' denebilecek bu anlayıştır. 
Devletsiz-sınıfsız bir toplumun kuruluşunu devletin ve 
sınıfiann soyuf olarak yadsınmasına/olumsuzlanmasına

yılmayan kadınlar, 25 ile 50 arasında değişen bir 
sayıda ûs yakınındaki bir yeşil alanda kurduklan 
çadırlarda yaşıyorlardı. Mücadelelerinin bu kadar uzun 
süreli olmasını, bir anlamda da aralarında erkeklerin 
bulunmamasına, dolayısıyla iç çatışmaların 
yaşanmamasına bağlayan kadınlar kendilerine örnek 
olarak süfrajetieri görüyorlardı. Çeşitli eylemler içinde 
kadınlar bir çok kereler de üssü çevreleyen tel 
örgüleri de sökmeye kalkıştılar (üstte). Kendileriyle 
konuşmaian komutanlan tarafından yasaklanan 
askerler de bunu engellemeye çalışıyorlardı.

bağlamaz Marksizm. Tersine, sınıf çelişkisinin çözülme
si, bu çelişkinin kutupları arasında somut, tarihsel bir 
mücadele sürecinin yaşanmasıyla mümkün olur.

Kadınlann kurtuluşu genel bir ‘insanlığın kurtuluşu’ 
iıedefine terk edilemez. Erkek egemenliğinin ortadan 
kalkması için bu soyut evrensel hedefin tarih içinde 
somutluk kazanması gerekir. Bu somutluğu da ancak 
kadınlann, özgül bir egemenlik biçimi olan erkek ege
menliğine karşı verecekleri mücadelenin ideolojik pers
pektifi sağlar. Ne var ki, sözü edilen bu perspektif sınıf
sız toplum projesinden kopuk olmadığı ölçüde arı bir 
feminizm değil, Marksist (sosyalist) feminist bir pers
pektiftir.

GÛLNUR SAVILAN

Özgürleşmesinin yolunu ev dışmda çalışmalarında ve üretime katılmalarında gören ve 
kadınların ayn örgüdenmelerini gereksiz bulan tavn feminisder tarafından eleştirildi. Yine 
kadınlann yeniden-ûretim sürecindeki rolü ve ev işinin kadınlann ezilmesinde oynadığı rol, 
feministlerin teorik çalışmalan içinde merkezî bir konuma sahip oldu. Radikal feminisder, 
patriyarkal sömürünün, yani kadınlann ev işi yoluyla erkekler tarafından sömürülmelerinin, 
kadınlar evleri dışında ücredi olarak çalışıyor olsalar bile temel sömürü biçimi olduğunu 
savundular. Bu görüşe göre, kadınlar patriyarkal sınıf tarafından sömürülen bir sınıf 
oluşturuyorlardı ve birleşmeleri halinde tüm toplumu dönüştürecek bir güç haline 
gelebilirlerdi.

Federal Almanya’da Kadın Hareketi

’68  öğrenci hareketinin deneyimleri, hareket içinde yer almış olan kadınlann kendilerini 
erkeklerin karşısında ikincil bir konuma düşürülmüş hissetmeleri sonucunda ’60’lann sonunda 
Federal Almanya’da da yeni bir kadın hareketi doğmaya başladı. Kadın hareketi başlangıçta 
öğrenci hareketinden kopuk ve bağımsız bir örgüdenmeye sahip değildi. Çeşidi sol siyasal 
gruplara yakın, bu gruplann üyesi kadınlar, kadın birlikleri kurdular ve başlangıçta daha çok 
teorik çalışmaya yöneldiler. Kendilerini sosyalist olarak tanımlayan bu kadınlann büyük bir 
kısmının amacı, toplumsal hayatın tüm alanlanna yönelik geniş araştırmalar yapmak, 
Marksizmle feminizmin ilişkisini yeniden kurmaya çahşmakü. Hareketin yaygınlaşmasına, 
değişik kesimlerden kadınlan arasına katmaya başlamasına ve basın için ilgi çekici bir olgu 
haline gelmesine neden olan, aynı Fransa’da olduğu gibi kürtajın yasallaştıniması mücadelesi 
oldu. 1971’de, Fransa’da kadınlann kürtaj yapürdıklannı açıklayan metinlerinin yayınlanmasının 
hemen ardından benzer bir eylem Almanya’da da gerçekleştirildi. Tanınmış kadınlann 
imzalannm yayınlanmasının hemen ardından yüzbin kadar kadın daha kendi kendilerini ihbar 
ettiler. Ceza kanununun kürtajı yasaklayan 218. maddesine karşı başlatılan bu kampanya, 
kadın hareketi içinde yeni bir tartışmanın da başlangıcı oldu. Örgütlenme sorunu ve 
kadınlann erkeklerden ayn bağımsız kadın örgütleri kurmasının gerekliliği konusunda başlayan 
tartışmalar, otonom bir hareketin gerekliliğini savunan feminisderle kendilerini hâlâ sosyalist 
olarak tanımlayanlar arasmda bir aynşmayı da beraberinde getirdi.

Kürtaja karşı kampanyanın başlangıcını izleyen yıllarda, otonom kadın hareketi süratle 
gelişmeye başladı. Büyük şehirlerden küçük yerleşim birimlerine kadar ülkenin her yerinde 
kadın gruplan kuruldu, kadın kitapçılan, kadın kahveleri açıldı, üyeleri sadece kadınlardan 
oluşan birlikte yaşama cemaaderi kurulmaya başladı. 1975’de, kocalan ya da birlikte 
yaşadıklan erkekler tarafından kendilerine şiddet uygulanan kadınlann sığınabilecekleri kadın 
evlerinin ilki kuruldu. Geniş çaplı bir feminist yayın faaliyeti başladı, çıkmaya başlayan 
feminist dergilerin yanısıra çeşidi yayınevleri de kadın sorununa yönelik yayınlar için ayn 
bölümler oluşturdular. Feminist sağlık merkezleri kurulmaya başlandı. Kadın sorunu, toplumsal 
hayatın çeşith alanlanna sızmayı, buralarda izlerini bırakmayı başardı. Otonom hareketin 
etidleri, geleneksel partilerde ve sendika vb. örgütlerde de kendini gösterdi ve buralarda kadın 
komiteleri, kadın çalışma gruplan vb. kurulmaya ve güçlendirilmeye başladı. Kadın hareketinin, 
’70’lerin başında kürtaja karşı kampanyalarla kitlesellik kazandığı ve güçlendiği diğer Avrupa 
ülkelerinde olduğu gibi, Federal Almanya’da da hareket ’80’lerle birlikte militanlığını yitirmeye 
başladı.

ABD’de Kadın Hareketi

ABD’deki kadın hareketi, Black Power hareketi gibi ’60’lann başında gelişen geniş bir reform 
hareketinden doğdu. Kadın hareketi, gelişimi boyunca eşitlikçi liberal gruplardan sosyalist 
feministlere ve radikal feminisdere kadar uzanan bir çizgi izledi. 1967’de kurulan ve liberal 
kadın hareketinin temsilcisi olan National Organization o f  W omen  (Ulusal Kadın Örgütü - 
NOW) tüm kadın gruplan içinde en geniş örgüdenmeye sahip olanı oldu. 1970’lerde NOW 
izlediği reformcu çizgiden dolayı artık ne kendisi, ne de diğer kadın örgütleri tarafından 
kadın hareketinin bir parçası olarak nitelendirilmiyordu.

ABD’deki kadın hareketini Avrupa’daki harekederden ayıran önemh noktalardan biri, burada 
hareketin oluşumunu ve gelişimini etkileyen bir işçi hareketi ve sosyalist hareket olmayışıydı. 
ABD’de sosyalist feministlerle, radikal feministler arasındaki aynşma, daha çok öğrenci örgüden 
ve savaş karşıtı gruplar içinde yer alan ve bu gruplarla birlikte bir siyasal faaliyet yürütmeyi 
gerekli gören öğrenci kadınlarla, feminist devrimin birincil amaç olduğunu savunan ve tüm 
diğer örgüdenmelerin kadınlan baskı alünda tuttuklannı söyleyerek onlann içinde yer almayı 
reddeden kadınlar arasmda oldu.

ABD’deki kadın hareketinin içinde yer alan kadınlann büyük çoğunluğu, Avrupa’da olduğu 
gibi orta sınıftan geliyorlardı. Hareketin oluşmasında Black Power hareketi önemli bir rol 
oynamıştı. Kendilerini emperyalizmin ve kapitalizmin vatanında ezilen bir halk olarak 
tanımlayan siyahlardan etWlenen kadınlar, benzer bir anlayıştan yola çıkarak kadınlann 
durumunun analizine girişmişlerdi. Buna rağmen kadın hareketinin içine önemli ölçüde siyah 
kadın kazanmak mümkün olmadı. ABD’deki kadın hareketi de büyük ölçüde küçük gruplar 
şeklinde örgüdendi. Bazı gruplar ise, daha sıkı örgütsel bir yapı oluşturdular, üye kayıt ettiler 
ve merkezî bir biçimde eylemlerini, diğer pratik ve teorik faaliyetlerini planladılar.
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" A lte m a H n e r" in  
A lie m a tH Ie rî

Berlin'deki Yeşil örgüt olan Berlin Alternatif Liste, 
Yeşil Parti’nm ortalama çizgisinin biraz dışında 

duran bir yapıya sahip oldu. ’68 kuşağının 
öğrenci hareketinden ardakalanların birlikte 
yaşama komünleriyle başlatıp birçok alana 

yaydıkları, küçük adacıklar içinde alternatif bir 
hayatın nüvelerini oluşturma arayışı içinde ortaya 
çıkan “ Alternatit hareket” , bu akımın çizgisinde 

belirleyici. Genel olarak anarşist düşünce 
geleneğinden kabul edilebilecek olan Alternatiflerin 
1984’de yayınlanan program taslağında yer alan, 
büyük ölçüde Alternatif yaşam tarzının kurumsal 

çerçevede geliştirilmesi savunulması niteliğini 
taşıyan "Özyardım-Özbelirleme-Dayanışma”  

politikası konusundaki metinler.

AL’nin birçok üyesi alternatif projelerde ve özyardım 
inisiyatiflerinde aktif olarak çalışıyorlar. AL, bu alterna
tif hareketin parçası ve ifadesi olarak oluşmuştur ve 
halen öyledir. Biz alternatif projelerin toplumsal alanda, 
sosyal devletin ileriye doğru dönüşümüne önemli ölçü
de katkıda bulunabileceğini ve bulunmakta olduğunu 
savunuyoruz.

Bu projeler, insanlann sosyal hizmetlerin ve/veya sos
yal yardım holdinglerinin yetersizliklerine, yanlışlıkları
na, katılaşmalarına ve bürokratikleşmelerine karşı tepki
ler sonucunda oluştular.

Örnekler: Sakatlann ve gençlerin kendi araiannda oluş
tukları birnkte oturma projeleri yurtlardaki ve huzur ev
lerindeki izolasyona ve dıştalanmaya karşı, kendi biçim
lendirdikleri ortak hayatı koydular; ebeveyn-çocuk İnisi
yatifleri, çocuk yuvalarındaki emanet mantığının karşısı
na, birlikte yaratıcı bir öğrenmeyi koymaya çalışıyorlar; 
danışma hizmeti veren, mağdurlann bizzat örgütlediği 
birçok yer, resmi kurumlann vesayetine ve bürokratik 
yönetimlerine karşı bir alternatif sunuyor; kadın projele
ri, özellikle kadın evleri, resmî sosyal politikanın bugü
ne kadar sükunet İçinde görmezden geldiği bir toplum
sal sorunun çözümüne yöneliyorlar. Örnekler dizisinin 
daha çok uzatılması mümkün.

Bu projelerin çok yönlü amaçlarının içeriksel bir de
ğerlendirmesini bu seçim programında yapmak istemi
yoruz, yapamayız da. Ama bizim bu hareketlerde özel
likle desteklediğimiz,

— Toplumsal sorunların neler olduğunu ve nasıl çö
zülebileceklerini sosyal bürokrasilerin değil, insanların 
belirlemesi;

— Toplumsal sorunların ve bunlardan etkilenen grup
lann izolasyonunun ve dıştalanmasının pratikte yani in
sanlann bunalımlan ve sorunları üzerine, onların çalış
ma ve yaşama ilişkileri içinde gidilmesi ve bunların çö
zümünün denemesi yoluyla eleştirilmesi;

— Egemen sosyal bürokrasiye alternatif olarak, özbe- 
lirlemeye ve özyönetime dayanan bir sosyal hizmetler 
örgütlenmesinin kurulmak istenmesidir.

Mevcut egemen biçimiyle sosyal devlete yönelen bu 
pratik eleştiri, işçi ve sendika hareketinin mücadelesiyle 
elde edilmiş olan, zor dürümdakiler İçin sosyal güven
ceye, ya da toplumun yol açtığı sosyal sorunların so
rumluluğunun devletçe yüklenllmesine yönelik değildir. 
Bu söylediğimiz özellikle sosyal demokratlara, gelenek-

Üstte: 1915’de New Yorif’ta düzenienen ve 20 bin 
i<adınm l<atıtdığı miting. Altta: WSPU’nun propaganda 

afişlerinden biri.

çl sendikalara ve reel sosyalistlere yöneliktir. Eleştiri 
daha ziyade, ihsanları dıştalayan, denetleyen, bağımlı 
kılan ve bağımlı tutan kamusal ve yarı - kamusal sosyal 
hizmetlerin olumsuz niteliğini hedef almakta, özbelirle^ 
meye ve özyönetime dayanan dayanışmayı ve sosyal 
hizmetlerin temelden demokratik bir dönüşümünü amaç
lamaktadır. (...)

ALTERNATİF SAĞLIK POLİTİKASI 

Biz programımızla, şehrimizdeki İlerici ve bireyi önem

seyen bir sağlık politikasından yana tavır alan herkese 
yöneliyoruz. Bu nedenle, sağlık politikasıyla ilgili inisi
yatiflerle, sendikalarla, tek tek çalışanlarla, özyardım 
gruplarıyla ve varolan politikadan mağdur olan herkesle 
birlikte çalışıyoruz.

Aynen 100 yıl öncesinde olduğu gibi bugün de, hayat, 
koşullarındaki genel düzelme, halkın sağlığı üzerinde 
belirleyici etkiye sahip. O zamanlar, halkın büyük bir 
l>ölümünün ölümüne neden olan hastalıklar, yoksulluk
tan kaynaklanıyordu. Sağlık kurumlan tarafından aşı 
programlarının uygulanması, yüksek ölüm oranının düş
mesinde sadece küçük bir etki yaptı. Bugün halkın şikâ
yetçi olduğu başlıca hastalıklar gruplan; kalp yetmezli
ği, solunum yolu hastalıktan, stres, romatizmal hastalık
lar ve kanser. Aynı şekilde bunlar da, ancak hayat ve 
çatışma koşullanndaki bir değişmeyle köklü bir şekilde 
üstesinden gelinebilecek hastalıklar.

Egemen sağlık sistemi gerçi hastalann “tamirinde” 
inkâr edilemeyecek beceriler kazandı, ama hâlâ sağlık 
alanında köklü bir düzelmeyi gerçekleştirebilecek du
rumda değil. Eğer şimdi ağırlık verdiği tedavi edici hiz
metler yerine nihayet önleyici sağlık hizmetlerini kesin 
biçimde teşvik etmeye yönelirse, gene de köklü bir 
düzelmeye önemli katkıda bulunmuş oturdu.

Biz, bir yandan hastalığa yol açan nedenleri saptayıp, 
öte yandan bu temel üzerinde sağlık politikasına İlişkin 
önlemler geliştirmeyi görevimiz olarak görüyoruz. (...)

ANTERNATİF BİLİM POLİTİKASININ HEDEF 
PERSPEKTİFLERİ VE STRATEJİLERİ

Bilimsel araştırma ve eğitim sürecinin doğrultusu ve 
teknoloik uygulamaları konusundaki siyasal mücadele
ler şu hedef perspektifleri içinde veritmetidlr:

1. Bilim ve tekniğin gelişmesinde algılamanın, hayal 
gücünün, düşünmenin, öğrenmenin, araştırmanın, tek
nik buluşun ve çalışmanın “konvivial” yani hayatın 
insanî-kültürel ve doğal çeşitliliğini koruyan ve gelişti
ren biçimleri yönünde radikal bir nitel içyapı değişimi 
gereklidir.

2. İnsanî hayat koşullarının güvenceye alınması ve 
düzeltilmesi için, varolan bilimsel eğitim ve araştırma 
süreçlerine ve sonuçlarına ulaşmanın demokratikleşti
rilmesi gereklidir.

3. Bitimin ve teknolojinin gelişimi ve bunun birbirine 
zıt iki unsur otan toplumsal ve çevresel etkileri ve mali
yetleri üzerindeki, giderek daha merkezi ve oligopotist 
yapıya bürünen toplumsal denetimin demokratikleştiril
mesi ve nihayet, bllimsel-teknolojik potansiyellere ha
kim otarak toplumsal egemenlik kurma ve toplumu yön
lendirme oianaklannın ortadan kaidıniması gereklidir.

Bu hedef perspektiflerinin izlenmesinde, verili toplum
sal kuşuilarda, egemen düşünme ve öğrenme biçimle
riyle zorunlu çelişkiler ortaya çıkacaktır. Bunlann siya
sal geçiş ve uzlaşma çözümleriyle ele alınmalan, aynı 
zamanda kamuoyunca anlaşılır hale getirilmeleri gerekir:

a) Geleneksel bllimsei hizmetlerin büyük bir bölümü 
ancak egemenliğin teknokratik merkezlerde merkezileş
mesi, yoğunlaşması ve hayat tarzlannın standardize edi
lerek yoksullaştınlması pahasına mümkündür. Bu 
nun nedenleri arasında, geleneksel olmayan konvivial 
araştırma ve teknik biçimlerinin henüz yeterince gelişti
rilmemiş olması ya da anlaşılmaması ve varolan, yüzler
ce yıllık bilimsel ve teknik gelişme tarafından da belirte-
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nen egemenlik yapılanmaları yer alır. Bunların kırılıp 
yerlerine adem-i merkezi ve anarşist toplumsallaşma 
biçimlerinin geçirilmesi uzun vadede gerçekleşebilecek
tir.

b) Ne geleneksel sömürücü, cinsiyetçi, ırkçı ya da 
dinci "doğallık” ve “ kendi kendine yardım” tasarımla- 
nyla, ne de teknokratik, sisteme uyarlı “ekolojik” dü
şünceyle kanştırılmaması gereken, hayata İlişkin yeni 
eşitlikçi, doğal ve sosyal bilimler ile teknolojik biçimler, 
halkın büyük kısmının ve gündelik bilincimizin muhafa
zakâr ya da saptırılmış bilinç biçimlerine ve alışkanlıkla- 
nna ters düşüyor. Ama bunlar sadece gönüllü ve katı
lımcı çalışma temelinde denenebilir ve geliştirilebilirler; 
siyasal-yönetsel müdahaleler ve zorlayıcı önlemlerle uy
gulanamazlar. •

Sufraiet H areketin  Yükselişi
SYLVIA PANKHURST

19. yüzyılda tarihi sufrajet hareketin tarihi ile 
içiçe geçmiş olan Pankhurst ailesine mensup

Sylvia Pankhurst, 1931'de yazdığı The Suffragette 
Movement (Sufrajet Hareketi) adlı kitapta, 

hareketin yükselişi şöyle anlatılıyor.

1832’deki ilk Parlamento Reformu Yasası’ndan önce, 
bu ülkede temsili hükümetin sadece gölgesi vardı. Mary 
Wollstonecraft 1792’deki durumu haklı olarak şöyle be
timliyordu: “Gelecekte daha ısrarlı olarak peşine düşe
ceğim bir konuda, keyfî bir tarzda, Hükümet’in istişare
lerinden herhangi bir şekilde söz sahibi otamadan yöne- 
tiimektense, kadınların da temsilcileri olmasına gerekti
ği hakkında yapacağım bir İma bite kahkahalara yol 
açacaktır. Ama bu ülkedeki temsilî sistem, yalnızca des
potizmin bir aracı olduğundan kadınların da şikayete 
pek fazla hakları yok, çünkü onlar da, çocuklarının ağzı
na bir lokma ekmek veremezken kraliyetin maliyetinin 
bedelini ödeyen sayısız işçi kadar temsil ediliyorlar."

1832 Yasası İngiltere tarihinde ilk kez “erkek şahıs” 
ibaresini kullanarak, kadınları açık olarak ilan ettiği oy 
hakkından mahrum bıraktı. Oysa ilk kez 1697'de Mary 
Asteil tarafından dile getirilen ve 18. yüzyılda Mary Woll
stonecraft tarafından kapsayıcı bir biçim verilen kadın- 
lann özgürleşme talebi giderek destek kazanıyordu. John 
Stuart MiH’in parlamento adaylığı sırasında bu eğilim 
büyük bir hız kazandı. Hernekadar Miti kendi adaylığı 
İçin kampanya yürütülmesine karşı çıktıysa ve seçmen
lere bir konuşma yapmaya ancak güçlükle ikna edllebil- 
diyse de, St. James Hall’dakl ilk konuşmasında kadınla
ra oy hakkı verilmesi için ateşti bir çağrıda butundu 
ve benzer bir talebi seçim konuşmasında da yineledi.

Ekim 1865'te kadınların oy hakkı mücadelesini sür
dürmek üzere Manchester’de bir Ulusal Kadın Sufrajet 
Demeği kuruldu. (...) Daha Manchester Ulusal Kadın Sut- 
ifjtt Derneği'nin kurutmasından önce bite, asıl amacı 
oy hakkı olmamakta birlikte Londra’da fahrî sekreterinin 
öncü eğitimci Emlly Davtes olduğu ve Emity Davies’te 
Elisabeth Wollstenhotme'un bu konuda tebliğler sundu
ğu Kensington Derneği vardı. 1865’te parlamentoya se
çilmesinden kısa bir süre sonra John Stuart MİM, suffra- 
jet arkadaşlarına, parlamentoya en az yüz ktşt tarafın
dan imzalanmış bir Kadınlara Oy Hakkı için yasa tasarısı 
sunacağını açıkladı. 27 Nisan’da Emity Davtes ve çatış
ma arkadaşlarına yasa tasarısının sunulmasına tyt bir 
başlangıç teşkil edeceğini düşündüren bir olay oldu. 
Bu, o zamanki liberal Reform Yasa Tasarısı hakkında, 
muhafazakâr grubun önderi olarak bilinen Dlsraell’nln 
yaptığı bir açıklamaydı: “Daima, eğer oy hakkı evrensel
leşecekse bunun kadınlan da içermesi gerektiğine İnan
dım: daha da ötesi, kadınların yerel davalara bazen 
bakabildiği, kilise hamisi olarak görev görebildikleri bir 
ülkede, mülk sahibi kadınlara oy hakkı mutlaka verilme
lidir."

Üstte: Mayıs 1849 seçimlerinde kadınların oy hakkı 
için kampanya yürüten kadınlar. Altta: WSPU 

kurucularından Emmeline Pankhurst.

Emily Davies ve çalışma arkadaşları (...) gün biraraya 
gelip bir dilekçe yazdılar ve içeriği hakkında Mill'in de 
onayını aldıktan sonra, Elizabeth Garrett evinde topla
nan gayrı resmî bir komite oluşturarak imza toplamaya 
başladılar. 15 gün kadar bir süre içinde 1499 İmza top
landı. Manchester’daki demek de çalışmalara katıldı ve 
Elizabeth Wollstenholme tek başına 300 imza topladı. 
Parlamento mülkiyeti oy hakkının temeli olarak tarif 
ettiğine göre mülk sahibi kadınlara da oy hakkının tanın
ması gerektiği mantığı üzerine kurulmuş olan dilekçe.

süfrajetieri harekete geçiren sloganın Özgüriük, Eşitlik, 
Kardeşlik olduğu Manchester’da kaleme alınmış olsaydı 
almış olacağı şekilden daha farklıydı.

( .. .)

Amacına ulaşamayan Reform tasarısı. Liberal Hükü
met 1866’da düşünce kadük oldu. Muhafazakârlar rakip
lerini hüsrana uğratmak için 1867’de oy hakkını hane- 
halkma veren reform yasasını geçirdiler. Bu önlem üze
rinde yapılan tartışmalarda John Stuart Mill, pariamen
todaki kadınlara oy hakkı savunusunu yaptı. •

Doğum Kontrolü ve  
Kom ünistler

1922’de, Büyük Britanya Komünist Partisi'n'm 
haftalık yayın organı The Communist’te uzun 

süren bir tartışma yaşandı. Tartışmaya yol açan 
derginin 11 Mart 1922 tarihli sayısında yayınlanan 

iki yazıydı. Stella Browne imzalı birinci yazıda, 
kadının kurtuluşunun koşulları sayılıyordu:

Uygun olduğu herhangi bir işi yapabilmek... Cemaatın 
çocuğa ve çocuk sahibi kadına yeterii özel bakım sağla
ması... Anneliğin kabul ve reddi konusundaki bütün 
sorumluluğun kadınlara bırakılması, yeni bir canı gönül
lü olarak dünyaya getirmesi ya da tamamen vazgeçme
sinin annenin, istenmek ve hoş karşılanmanın da doğ
mamış çocuğunun temel bir insan hakkı olduğunun ka
bul edilmesi...Cinsel İlişkilerin hukuki ve iktisadi zorla
malardan kurtarılması ve insanın doğumu reddetme hak
kı, 1915’te ve yine 1917’de belirttiğim gibi, sosyalist 
ahlakın temel bir ilkesidir.

Aynı sayıda yayınlanan Cedar Paul imzalı yazı 
ise doğum kontrolünün ancak komünist bir 

toplumda istenen sonucu vereceğini savunuyordu.

Erkekler ve kadınlar komünist bir toplum yaratma ba
siretini gösteremezlerse, modern zeki kadınlar ya insan 
ırkı yokolana ya da insan öncesi bir zihniyete dönesiye 
kadar doğum kontrolü yapacaklardır (çünkü yalnızca 
yarı-budala olan kadınlar anne olmaya razı olacaklardır). 
Irkın intiharını istenmiyorsa, tam bir komünizm bir kaçı
nılmazdır.

Aynı dergide Ağustos ayında "Clete”  takma 
adıyla yayınlanan bir yazı, bu kez, doğum 

kontrolünün işsiz sayısını azaltacağını, bunun ise 
kapitalistlerin çıkarma olduğunu iddia ediyor, 

doğum kontrolünü savunanları babalık haklannı 
ihlal ettikleri gerekçesiyle eleştiriordu. Stella 

Browne cevabını 19 Ağustos’ta yayınladı:

Komünizm, mutlak cinsel eşitliği ve cinsel dayanış
mayı savunan yegâne öğreti olduğundan, kadınlar için 
doğum kontrolünün, erkekler için İşyeri ve İş koşulları
nın kontrolünden hiç de daha az asli olmayan bir sorun 
oMuğunu belirmeme izin verirsiniz umanm. Doğum kont
rolü, kadının kendi kendisini belirieme, kişiliğini ve çev
resini kontrol edebilme çabasının kritik faktörüdür.

Bir hafta sonra, Ceiete’den yana S. Francis 
imzalı daha sert bir yazı yayınlandı:

Eğer kadınlar mevcut çalışma koşullarına karşı sürdü
rülen mücadelede kendi üstlerine düşeni yerine getir
mede biraz daha kararii davransalar, çocuk yetiştirme
nin ve erkek egemenliğinin kötülüklerinden biraz daha 
az sözelseler, ancak gerçek iktisadi özgüriüğün elde 
edilmesiyle kazanılacak olan sahici cinsel eşitliğe bu
gün daha yakın olurduk. Cinsel eşitlik konusunda, kadın 
yoldaşlanmın çoğu, kapitalist kafalı kızkardeşleri kadar 
sağlıksız düşünüyor. Artık cinselliği bir saplantı haline 
aetlrmls olan voldaslanmızın. kadının erkeâe sözde “esa-
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reti"nln sadece kendisinin İktisadi bağımlılığından kay
naklandığını ve ancak kapitalist rejimin sona ermesiyle 
son bulacağını anlamalarının zamanı geldi. Üstelik ha
yatta cinsel edimin dışında şeyler de vardır... Şalisen 
ben yoldaşlarımızın enerjilerinin daha azını buna, daha 
çoğunu da Marksist ahlakın İlkelerini öğretmeye ayırma- 
lan halinde, SSKP'nln III. Entemasyonal'\n daha etkili 
Mr şubesi haline geleceğine inanıyorum. •

SİZİ Terked iyon/z Yoldaşlar

Proleter Birlik Partisi’nöer\ ayrıian 12 İtalyan
kadınrn, partiden ayrıinna nedenlerini anlattıkları ve 

partiye gönderdikleri n^ektuptan bir bölüm.

Üye kimliklerimizi yenilemeyeceğiz, onlan başkalany- 
la da değiştirmeyeceğiz, çünkü, bu, partinin bütün siya
sal programını olumsuz değerlendirdiğimiz anlamına ge
lir. Bununla partiye İlişkin hiçbir fikrimiz olmadığını, 
partinin olumlu ve olumsuz özelliklerini gözden geçir
mediğimizi söylemek istemiyoruz. Sadece siyasal moti
vasyonumuzun, feminizmden, kadın hareketi İçindeki 
siyasal etkinliğimizden ve de partideki kadınlarla İlişki
mizden kaynaklandığını söylemek istiyoruz. Biz, Prole
ter Birlik Partisi İçindeki rolümüz ve tarihimiz konusun
da hemfikiriz; partide geçerli cinsiyet rollerinin, müca
dele ve siyasal örgütlenme İle İç İçe geçmesi bizi, parti
nin feminist hareket içinde olgunlaşmış İçerik ve hedef
lerle tamamiyle uzlaşmaz olduğu kanısına vardırmıştır. 
Yeni tip bir partiden neler İstiyorduk? Muhakkak ki, 
feminist olmasını değil. Meşruluğunu, başlangıçta orta
ya konmuş projeye duyulan İnançtan alan bir tartışma 
İstiyorduk; öyle bir İnanç vardı kİ, gücünü İşbölümünü 
aşma, kişinin yaratıcılığına olumlu yaklaşma, kamusal 
ve özel yaşam arasındaki kopukluğu bertaraf etme he
defleri temelinde birleşmek İçin sol güçlerin giriştiği 
yeni bir deneyden almaktaydı.

Feminist gereksinimlerin yeniliği bize, örgüt İçinde 
toplumsal devrimci değişimin motoru olacak, bu'gerek
sinimlerle partinin rolünün bir sentezi İçin angaje olma
ya götürdü. Bu sentez, kadınlann gereksinimleri konu
sunda anlayış yaratmalı ve hareket özerkliğini teşvik 
etmeliydi. Feminist bir koordinasyon kuruluna sahip 
olmamız, geleneksel kadın kurullan sorununu çözme 
ve "kadın sorunu”nu cinsiyet rollerinin doğru çözüm
lenmesi bakımından yeniden gündeme getirme konu
sunda partinin iradesini yansıtıyordu. Diğeri tüm yeni 
sol İçindeki gelişmelerin tersine, feminist koordinasyon 
kurulu Proleter Birlik Partisi İçinde bu anlamda akılcı 
bir değere sahipti. (...)

Kadın-erkek çelişkisini kuramsal bakımdan yeterince 
esaslı ele almamamız, hem partiyle ilişkimizin olumlu 
hatlarını hem de yeni bir partinin diyalektiği için örnek 
teşkil edebilecek diğer bir İlişkiyi tahribata uğrattı. II 
manifesto gazetesinden bahsediyoruz. Gazete gerçeklik 
ve siyasal örgüt "çlzgl”sl arasındaki çelişkileri dile ge
tirmek için kurulmuştu ve giderek sadece bir parti orga
nı haline geldi. Bir örnek: feminist yoldaşlann çoğunlu
ğunun partiden aynlması gazetede yankı bulmadı. Bu 
yeni ilişkinin başansızlığa uğraması Leninist parti anla
yışını ve bununla birlikte baştan beri varolan gerçekliğin 
yeterli kavranışın onu değiştirmeye yeteceği yönündeki 
aydınlanmacı eğilimi ortaya çıkarmıştır. Feminist hare
ketteki pratiğimiz vasıtasıyla bir yandan yeni olmak İste
yen bir partinin feminist hareketin tarihsel yeniliğini 
tanımanın beraberinde getirdiği siyasal içerikleri yaşa
ma geçirmesi konusunda Proleter Birlik Partisi'n\n yete
neksizliği kanısı oluştu. Diğer yandan bu evrede, femi
nist pratiğimizi artık bizi parti İçinde etkin bir rolle, 
bu parti yeni sol bir parti olsa da bağdaştıramayız: belki 
de söz konusu olan sadece Prolatar Birlik Partlal’nin 
değli, Mlakts tüm solun dargörOşlülOğüdür. Har halü
karda haiMcet İle partinin bağdaşması İmkansız görünü
yor

Militant Women Tortured— 
Militant Men Received by the Kin|.

IJstte: 1910'lardan kadmlara oy hakkı kampanyası 
yürüten bir sufrajet. Altta: Öhristabel Pankhurst’ûn 
yönettiği Suffragette dergisinin 31 Temmuz 1914 

tarihli sayısı.

Belki de bu uyuşmazlık aşaması gelecekte aşılacaktır; 
ancak bu, sadece Proleter Birlik Partisi ve yeni sol 
bu yıllarda oluşmuş yeni gereksinimlere ve gerçekliğe 
indirgemeci ve ekonomist olmayan bir tarzda yanıt vere
bilmeyi başardığı zaman gerçekleşebilir ve feminist ha
reket 20 Haziran’ın (devrimci solun seçim yenilgisi) ge
rektirdiği gibi ileriye doğru bir atılım yapmayı başardığı 
zaman gerçekleşebilir.

Kadın yoldaşlann partiden aynimalan kuskunlukla kar
şılandı. Bu olgu, 20 Haziran’dan sonra değişik bir karak
tere bürünen farklılığı en sonunda ortaya çıkardı. Artık 
her siyasal yenilik süreci artık uzun süreli bir perspekti
fe sahip olmalıdır. Kadının kurtuluşu artık ilerki bir za
mana kalmış görünüyor. Bu tesbit bizi, geçmiş üzerine 
daha esaslı düşünmekle ve yeni yollar aramakla yüküm
lü kılıyor. Kürtaj konusundaki mücadele bunun için iyi 
bir örnektir. “ Eski” bir anlayış (eski çünkü bu anlayış 
bir hareketin canlılığını, içeriklerinin devrimci karakteri 
yerine sadece ya da esas olarak seferber edilebilme 
yeteneğine bakarak ölçmektedir) kadın liareketinin iki 
momentini bir yanda büyüme diğer yanda ise her alanda 
eşit olmasa da gerileme olarak kavramaktadır. Böylesi 
bir mantığı toptan reddediyoruz.

Hareket içinde çeşitli toplumsal tabakalardan çok sa
yıda kadın daima varoldu ve kadınlann eski ve yeni 
soi içinde örgütlendikleri geleneksel ya da “deneysel” 
yapıiann dağılmasına yol açtı. Feminist hareket için bu 
yüzden, kadınlann “tarihsel gerekslnimleri”yle uyum 
sağlamak için, kendi özgül mirasını siyasal araçlar, çö
zümlemeler ve özerk pratik yardımla istikrarlı bir hala 
getirmek ve genişletmek önem kazanmıştır. Bu yüzden, 
hareketin yeni deneyimlerini dile getiren yeni gerçekler
le ve herşeyden önce geleneksel tarzda siyaset yapma
nın imkansız hale gelmiş olmasıyla uğraşmak zorunday
dık. Efadesini kadın hareketinde bulan yeni bir yaşam 
kalitesi talebine ve kadınlara karşı yeni saldınlar karşı
sında, yeni bir siyaset biçiminin zorunluluğu artık gör
mezlikten gelinemez. Yeni siyasal araçlar bulma zorun
luluğundan hareketle, feminist hareket kürtaj sorununu 
yeniden ele almak istemektedir. Biz feministler olarak 
bu sorunun bir yasaya indirgenemeyeceğini ve bir ya
sayla, hatta hareket ve parlamento arasında oluşturula
cak doğrudan bir bağlantıyla dahi çözülemeyeceğini 
söyledik. Şimdi söz konusu olan, kürtaj konusundaki 
mücadeleye vermiş olduğumuz içerikleri yeni bir bütün
lük arayışı çerçevesinde yeniden ele almamızdır.

Bu bütünlüğü “ parti İçinde olmak zorunda olarak” 
değil, “ hareket içinde olarak” anlıyoruz, bununla kara- 
nmızın ve pratiğimizin siyasal karakterini yeniden vur
guluyoruz. Kapitalist toplumdaki kadınlar olarak duru
mumuzu sadece böyle kavrayabiliriz. Sadece böyle, bi
rinden birini tercih etme yoluyla, sorunun iki ana çelişki
den (kadın-erkek ve emek-sermaye) birine indirgenme
sini engelleyebilir, böylece kadın olarak durumumuzu 
sistem için daha işlevsel bir biçimde yeniden belirleme 
denemesine karşı siyasal bir yanıt arayabiliriz. Bazı nok
talan sayalım:

1) Kadının tarihsel ve maddi, yani siyasal bir boyut 
olarak öznelliğin “ keşfi” geleneksel çözümlemenin de
ğişimi anlamına gelir.

2) Kadının kurtuluşu tavrı sermayenin kadın işgücünü 
boyunduruğu altına almasına karşı tek gerçek saldındır: 
eşit haklar tavn bu ilişkiye pek dokunamamıştır.

3) Mücadelemizin bütünsel karakteri, özgül bir hedef 
olan kürtaj sorununda da okluğu gibi, işlevsel aile plan
laması kapitalist arzulanna karşı bir yanıttır.

Bu başlıklarla, sol içinde hâlâ kuram ve siyasal bakım
dan kabul gören, altyapı ve üstyapının birbirinden me
kanik olarak aynlmalanna karşı çıkarak, feminist hare
ketin bu ilişkiyi nasıl yeniıten belirlemeye başladığına 
değinmek istedik. Feminizmin hakim ideolojisinin tersi
ne çevrilmiş bir yansımaaı, tujrjuvazinin olumauz bilinci 
işlevini gören her kavranışına karşı çıkıyoruz. •


