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Avrupa’da Diktatörlüklerin Çöküşü
7 0 ’lerde Avrupa’nın güneyinde yer alan Portekiz, İspanya ye Yunanistan’daki gerici 
diktatörlükler yerlerini parlamenter rejimlere bırakarak ortadan kalktılar ve bütün batı Avrupa’da 
parlamenter bir rejimle yönetilmeyen hiç bir ülke kalmadı. Her birinin ortaya çıkış koşullan 
ve biçimlenişleri farklı özellikler gösterse de, bunlann ortak yanlan dünyanın bu bölgesindeki 
sonuncu uzun süreli diktatoryal rejimler olmalanydı. Önce, 1928’den 1968’e kadar Salazar 
yönetiminde, 1968’den beri de Caetano yönetiminde sürmekte olan Portekiz’deki diktatörlük 
Nisan 1974’de devrildi. Üç ay sonra da Yunanistan da 1967’de gelen Albaylar Cuntası iktidan 
terk etmek zorunda kaldı. Bu iki ülkeyi İspanya izledi. 1975 sonunda, ülkede iktidan 36 yıl 
boyunca tutmuş olan son diktatörün, Franco’nun ölümüyle Avrupa’daki son diktatörlüğün de 
sonu gelmiş oldu.

Bulunduklan coğrafî alan ve bu alandan genel olarak dünya kamuoyuna sunulmaya çalışılan 
mesaj itibariyle bu ülkelerdeki diktatörlüklerin daha uzun zaman varhklannı sürdürmeye 
devam etmelerinin koşullannda bu dönemde önemli değişiklikler oldu. Genel olarak Avrupa’da 
estirilen demokratik rejimler havasına karşılık, Akdeniz kıyılanndaki Avrupa’nın bu görece 
daha az gelişmiş ülkelerinde yıllardır demokrasi yaşanmıyordu. Oysa biraz kıyıda 
kalmışlıklanna rağmen ekonomik, kültürel ve toplumsal yapılan açısından Avrupa’nın bir 
parçası olan bu ülkelerde, Yunanistan dışında, çok uzun yıllardır ayakta durmakta olan 
diktatörlüklerin bir başka biçime dönüşmeleri ve Avrupa entegrasyonu sürecinin doğası gereği 
siyasal bakımdan genel olarak Avrupa standartlanna uygun bir hale gelmeleri gerekiyordu.

Dış etkinin yanısıra, bu ülkelerde varolan egemenlik ilişkilerinin sürdürülmesi için artık eski 
biçimlere ihtiyaç duyulmuyordu. Dış etkilerin iç yansımalan, ülkedeki egemen sınıflar bloku 
içindeki aynşmalann hızlanmasını etkiledi. İktidar bloklan içinde yaşanan hegemonya 
istikrarsızlığının sonucunda değişik buıjuva fraksiyonlannm devlet aygıtında organik olarak 
temsil edilmelerinin bir aracı olan diktatoryal rejimler işlevsizleşmeye yüz tuttu. Öte yandan 
bu süreç ile birlikte geUşmekte olan sınıf mücadelesinin şekillenmesinin yaratmakta olduğu 
sorunlar ise özellikle Portekiz ve Ispanya’da geçişin mümkün olduğunca çabuk, yumuşak ve 
egemenUk ilişkilerini zedelemeksizin olabilmesini gerekli kılıyordu. Bu etkilerin ağırlıklan ile, 
farklı dönemler ve olaylar yaşanmasına rağmen üç Akdeniz ülkesinde de birbiri peşisıra 
gerçekleşen rejim değişiklikleri ile askerî ve faşist diktatörlüklerden parlamenter temsili sisteme 
adım atıldı.

Diktatörlüklerin sona ermesiyle diğer Batı Avrupa ülkelerinin Portekiz, İspanya ve Yunanistan 
ile varolan ekonomik ilişkilerini geliştirmemeleri için ortada bir neden kalmadı. Üç ülkenin 
de Avrupa Ekonomik Topluluğu’na alınması yönünde adımlar atıldı ve bu ülkeler hem bu 
sûrece hem de İspanya ve Portekiz örneklerinde görüldüğü gibi Batı Avrupa’nın ve ABD’nin 
askerî faaliyetlerine dahil edildiler.

Bu ülkelerin siyasal rejimlerinde meydana gelen değişmelerin doğası hakkında birçok farklı 
belirlemeden söz edilebilir. Bunlardan birine göre, İspanya, Yunanistan ve Portekiz bu 
diktatoryal rejimler altında sanki bir kuluçka evresi yaşadıktan sonra bağımsız bir sanayileşme 
temeU oluşturmalan sonucunda, doğrusal bir gelişme ile egemen parlamenter devletler halini 
almışlardır. Oysa bu gelişmeci ideolojinin tezlerinin aksine bu ülkeler emperyalist uluslararası 
işbölümü süreci içinde düşük teknolojilere dayalı bir sanayileşme ile sınırlı bir gelişme 
göstermişler, düşük emek üretkenliğine dayalı bu sanayileşmenin yarattığı vasıflı ve vasıfsız 
işçiler arasındaki bölünme sonucunda vasıfsız işçiler uluslararası emek gücü pazanna çekilerek 
emperyaUst merkezlere ihraç edilmiş, vasıflı emeğin yeniden üretim ve eğitim maliyetleri bu 
bağımlı ülkelere bırakılarak gerektiğinde emilmek üzere bir rezerv halinde bırakılmıştır. 
Üretimden elde edilen artı değerden doğan kârlar ise büyük ölçüde merkezlere transfer 
edilmiştir

İktisadi yapının bu “dışandan” belirlenmişliğinden hareket eden bazı gözlemciler, siyasal 
rejimlerde meydana gelen değişiklikleri de doğrudan doğruya “dış” dinamiklere bağlama eğilimi
göstermişlerdir. Bu “dış” etken teorileri arasında en göze çarpanlardan biri, ABD ve Avrupa
arasındaki çelişmeleri, diktatoryal rejimlerden yana olan ABD karşısında parlamenter 
rejimlerden yana olan Avrupa arasındaki bir mücadeleye dayandırma görüşüdür. Oysa 
yakından bir bakış, ABD’nin bütün bu geçiş süreçleri sırasında birçok farklı ve çelişik
stratejiler izlediğini. Başkanlığın, Dışişlerinin, CIA ve Pentagon’un çoğu kere birbirleriyle çelişen
etkilerinin içeride cuntalar ve diktatörlükler arasındaki güç ilişkilerini sarsıntıya uğratarak 
ilerlediğini, beri yandan doğrudan doğruya diktatörlüklerin kendilerinin Ortak Pazar içinde 
ilişki ve dayanaklar aramaya çalışnklannı ve çoğu zamanda bunlan bulduklannı gösterebilir.
Bu ülkelerin Ortak Pazar’a diktatörlükler sürdüğü müddetçe alınmamış olmalannın en önemli 
nedenlerinden biri, büyük ölçüde tanmsal ihraç ürünleri üreten bu ülkelerin Ortak Pazar’a 
üye olmalan halinde Avrupa tanmmın tüm dengesinin etkilenecek olmasıydı. ABD ile Avrupa 
arasındaki antagonistik olmayan çelişkilerin asıl etkisi sermayenin uluslarasılaşması sürecinin 
doğası gereği, farklı emperyalist sermaye gruplan arasında kutuplaşan güç blokunda yaratılan 
kopuşmalar sonucunda rejimlerin istikrannı sarsmak ve çoğulcu bir yapıya imkan sağlamak 
oldu.
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Portekiz’de yerli burjuvazi, l<omprador burjuvazi ile 
topral( sahipleri arasındaki ittifal<tan oluşan egemen 
bloifun yapısını dağıtmalı ve bunu da çok fazia 
büyümüş olan tarım çıkarlanmn ağırlığını sorgulayarak 
gerçekleştirmek yoluna gitmişti. 1950-1960 arası 
uygulamaya konan istikrar planı, toprak sahiplerinin 
siyasal ağırlığını komprador burjuvazi lehine bir ölçüde 
azaltmayı başarmıştı. Toprak sahiplerinin siyasal 
ağırlığı zaten yavaş ilerleyen ekonomik ilerlemeyi 
önemli ölçüde engelliyordu. Sanayileşmenin, bağımlı 
kapitalist gelişme içinde daha da keskinleşen tarım- 
sanayi çelişkisi yüzünden kırsal bölgede büyük bir 
yıkım pahasına gelişmekten başka çaresi yoktu. Tüm 
bu etmenler toprak sahiplerinin sanayi sermayesi, 
başka bir deyişle yerli burjuvazi ile olan çelişkilerini, 
genel olarak bankacılık sermayesinde yoğunlaşmış 
bulunan komprador burjuvazi ile olan çelişkilerinden 
çok daha fazla sertleştiriyordu. Sanayileşme ile birlikte 
kırsal kesimde küçük köylü mülkiyetinin aşın derecede 
parsellenmesi, yani bölünmesi bir yandan kentlere 
doğru göçü hızlandırırken, diğer yandan köylülerin, 
kırsal kesimdeki proleterleşmeye, sanayileşmenin bu 
aşamasında tipik bir belirti olan sanayi ürünleriyle 
tarım ürünleri arasındaki fiyat uçurumunun giderek 
büyümesine karşı ve fabrika kurulması için tarım 
arazilerinin istimlâkına karşı mücadelelerinin 
yükselmesine de yol açı. Altta görüldüğü gibi toprak „ 
taleplerini düzenledikleri gösterilerde dile getiren 
köylüler, göç ettikleri kentlerin çevrelerini kuşatan 
gecekondu mahallelerinin yanm günlük ya da yasa 
dışı işlerde çalışarak hayatlarını kıt kanaat sürdüren 
sakinleri haline geldiklerinde, varolan rejime karşı 
muhalefetin en önemli dayanaklarından biri oldular.



J.İ1 .

Çöküşü

1970’lerde işçi l<omisyonlari toplumun diğer 
kesimlerine karşı uygulanan baskılara karşı da 

mücadele etmeye başladılar. Siyasi tutuktular İle 
dayanışma, idamlara ve İşkencelere karşı mücadele, 
öğrencilerin ve köylülerin taleplerini desteklemek için 

grevler örgütleniyordu. PCE'ye yakın olan sendikal 
çevreler uzun süre karşı çıktıktan sonra işçi 

komisyonları'n/ onayladılar ve kurdukları gizil sendikal 
örgütlenmeyi 1964’de dağıtarak işçi Icomisyonlan’nda 
çalışmaya başladılar ve bu harekete egemen olmayı 

hedeflediler, ispanya Komünist Partisi, bu 
örgütlenmelerin siyasal mücadeleden ayrı tutulmasına 

özen göstererek bu hareketin alanını sınırlamayı 
hedeflemekten geri durmadı. Oysa işçi 

i(omisyonian'n/n çoğunluğu Franco'yu devirerek 
sosyalist bir Iktidan kurmaktan yana olduklannı 

açıklıyorlar böylelikle ekonomik talepler doğrultusundaki 
mücadele ile siyasal hedeflerini birleştiriyorlardı. PCE 

ve diğer sol gruplar ve partiler eylemlerini ve 
görüşlerini işçi komisyonları'na kabul ettirmeye 

çabaladılar. PCE'ye göre bu tür İşçi örgütlenmeleri 
politik alanda faaliyet gösteren partinin denetimi 

altında olmalıydı. O nedenle de bu örgütlenmeler 
PCE tarafından yeni sendikalan oluşturacak organlar 

olarak değerlendirildi. Taban inisiyatifi ile planlanan ve 
sürdürülen eylemlerin yerine, yukarıdan aşağıya 

benimsetilmeye çalışılan eylemler geçmeye başladı. 
Benzer bir tartışma da PSOE’nm etkisi altında olan 

gizli UGT sendikası İçinde 1972’ye kadar sürdü. 
W'larin sonunda işçi sınıfının öğrenci hareketiyle 

birleşerek yükselen muhalefeti üzerine Franco 
diktatörlüğü işçi komisyonları'^ yasakladı. Ûreten- 
yöneten toplumsal İşbölümünün aşılmasının temel 

organlan olan ve doğrudan üretim birimlerinde gelişen 
bu İŞÇİ örgütlenmeleri kendilerini ekonomik veya 

siyasal alanla sınırlamayıp, her ikisini de içeren bir 
mücadeleyi sürdürmeleri ile geleneksel II. 

Enternasyonal'/n anlayışına karşı bir mücadele 
eksenini fiilen oluşturmuş oldular. Ancak gerek 

bunların koordinasyonunun yeterince sağlanamaması 
gerekse PCE veya PSOE gibi partilerin geri işçilere 
hitap ederek bu komisyonların faaliyetlerini denetim 

altına almayı beçermeleri öncü işçilerin etkilerinin azalmasına 
yolaçtı. işçi komisyonları Franco'nun ölümünden ve 

diktatörlükten yumuşak bir biçimde parlamenter rejime 
geçilmesinden sonra PCE’nIn yasal sendikaları haline 

dönüştüler. Böylelikle mücadele esnasında İşçi 
hareketinin iç dinamiği İle kurulmuş olan bu doğrudan 
örgütlenmeler, taşıdıktan dönüştürücü ve faaliyet içinde 

değiştirici özelliklerini yitirdiler ve yöneten-yönetilen 
ayrımını fiilen aşamamış olan geleneksel partilerin 
müdahaleleri ve katkılan ile düzen İçinde bir tür 

uzlaşma kurumlan olmaktan kurtulamadılar.

Avrupa yönündeki değişimin temel dinamiğinin ise birinci olarak içeride ezilen smıflann 
direnişlerinin ve İspanya ile Portekiz sözkonusu olduğunda aynca sömürgelerdeki kurtuluş 
hareketlerinin kalıcı mevziler kazanarak rejimlerin askeri ve bürokratik aygıtlannı yıpratmalan 
ve ihtilafa düşürmeleri, ikinci olarak Avrupa ülkelerindeki demokratik ve halkçı hareketlerin 
ve genel olarak kamuoyunun diktatörlüklere karşı mücadele eden İspanya, Portekiz ve 
Yunanistan halkları ile çok yakın bir dayanışma içinde bulunması olduğu söylenebilir. 
Böylelikle, İspanya, Yunanistan ve Portekiz’de halk kitlelerinin nefretle andıklan diktatörlükler 
son bulmuştur ama burjuva egemenliğinin yeni bir biçimi olarak parlamenter rejimler bu 
ülkelerde kapitalizmin kendisini yeniden üretmesinin daha elverişli bir biçimi olarak yeni 
onay mekanizmalarını egemenlik sistemine ekleyerek, gerçek kurtuluşun biçimi ve sürecine 
ilişkin yeni sorulann ve mücadelelerin yolunu da açmış bulunmaktadır.

İspanya
1939’da ordunun önderliği altında tüm siyasal iktidan ele geçiren İspanya’nm gerici güçlerinin 
ortak siyasal çıkarlan olmadığı gibi ortak bir ideolojileri de yoktu. Büyük toprak sahipleri ve 
finans aristokrasisi, kilise, muhafazakar askerler gibi geleneksel kesimler Monarşi, devlet ve 
toplumda hiyerarşi, devlet ve kilisenin birliği yönünde davranıyorlardı. Karlistlerin, Falanjistlerin 
ve diğer grupların egemenliklerinin sürmesinin yolu, gericiliğin tüm fraksiyonlannm ortak bir 
paydada buluşmalan ve bunlann onayladıklan bir otoritenin varlığı ile mümkündü. Franco, 
karşıtlıkları ortadan kaldıran veya dengeleyen bir merci olarak siyasal güçlerin istikrannın bir 
garantisi oldu. Büyük toprak sahipliği ile sanayi arasındaki ekonomik gerilimler ve karşıdıklar 
arka planı üzerinde gerici güçlerin koalisyonunu oluşturan ve adeta uzlaşmaz olan çıkar 
karşulıklarmı tüm ekonominin çıkarları açısından dengelemeye çahşan bir devlet doğdu. Bu 
devletin başında olan Franco’nun görevi ise siyasal ve ekonomik statükoyu sağlamakdı.

Franco diktatörlüğü İç Savaş sonrasında son derece ciddi ekonomik sorunlarla karşı karşıya 
kaldı. Savaşın yarattığı tahribat ve örneğin Flider Almanyası’nm yardım karşılığında İspanya’nm 
yeraltı ve yerüstü kaynakiannı sömürme talepleri ulusal bir sanayileşme eğilimini öne çıkardı. 
II. Savaş’m yarattığı yıkım ve 1929 bunalımı ardından parçalanmış olan dünya pazarı. Franco 
rejiminin 50’li yıllann ortalarına kadar süren otarşik politikalarım belirledi.

Tanmda ahnan kararlar büyük toprak sahiplerinin çıkarlan doğrultusundaydı. Kırsal kesimdeki 
işsizlik ucuz işgücü yaratıyor, ancak kırsal kesim proletaryasının şehirlere akması serbest 
dolaşımın kısıtlanması ile engelleniyor ve tanm emekçileri büyük toprak sahiplerine daha 
bağımlı hale geliyordu. Sanayileşme politikası ise esas olarak üretimi yeniden canlandırmaya 
yönelikti. Devlet uygun koşullarda finansman olanaklan yaratıyor, yatınmlan yönlendiriyor ve 
denetliyor, ücretleri ayarlıyor, hatta sermaye için yeterince rantabl olmayan alanlarda yatınm 
yaparak sanayileşmeyi teşvik ediyordu. Sanayi üretimindeki büyüme hızı 1950-1957 arasında 
yılda ortalama yüzde 8, tüm ekonomideki büyüme hızı ise yüzde 4,4 oldu. Hammadde 
üreten sanayi kollanndaki fiyat uygulamalan, yanlış yatmmlar, mali politikalar ve istihdam 
politikalan emek üretkenliğim artırmanın önünde ciddi engeller oluşturuyor ve bu alanda 
ciddi düşüşler yaşanıyordu.

Ekonominin içine düşmüş olduğu sorunlar köklü bir bunalım yarattı. Mali bunalım, enflasyon 
ve işçi grevleri rejimin ekonomik poUtikalannda değişiklik yapılması sonucunu doğurdu. 
1950’ler sonundaki istikrar planının ilk sonuçlan 60’lı yıllann başlannda görüldü. Bu 
yıllardaki ekonomik gelişmenin niteliğini gerek sanayi gerekse tanmdaki yükselen talepler ile 
iç pazarda düşen arz arasındaki çelişki oluşturdu. 1964, 65 ve 66’da ulusal gelirdeki yıllık 
ortalama artış yüzde 7,5-7,8 arasındaydı. Ancak bütçe açığı 1963’de 50 milyar peseta’dan, 
1966’da 140 milyara çıktı. 1966 sonunda derin bir ekonomik bunalım yaşanmaya başladı ve 
üretimdeki düşüşle birlikte işsizlikte bir yükselme görüldü. Bunalıma karşı uygulanmaya 
çalışılan parasal ve vergilere ihşkin önlemler rejim içindeki çıkar çatışmalan ve yapısal 
sorunlar nedeniyle başansızlığa uğradı. Rejimin sınırlan içinde kalınarak yapılabilecek tek şey 
ücretlerin 1967’de bir yıl için dondurulmasıydı. 1962’de gelişen işçi mücadelelerinin 
sonucunda devletin ücret dayatmasının yıkılmasından sonra ilk kez böylesi bir önleme 
başvuruldu. 1968-1971 arasındaki bunalım döneminde ücretler düşük, çalışma saatleri ise 
yüksekti. 1971-1972’de bir beyaz yakalı haftada 48 saat, bir mavi yakalı ise 58 saat 
çalışıyordu. Düşük ücretler fazla mesaiyi bir kural haline getirdi. Bu gelişmeler işçi 
mücadelelerinin ve örgütlenmelerinin yükselmesine ve şekillenmesine yol açtı.

İşçi H areketinin G elişim i

Franco’nun zaferi sonrasında İspanyol işçi hareketi büyük bir saldın ile karşı karşıya kaldı.
İşçi sınıfı ekonomik ve siyasal örgütlenmelerini yitirdi. Sendikalar dağıtıldı, tüm haklar yitirildi 
ve işçi sınıfı hızla atomize edildi. İşçi örgütlenmelerinin tek tük varlıklannı sürdürdükleri ve 
kadrolannı koruyabildikleri yerlerde ise varolan bölünmüşlük örgütlü bir direnişin 
başlatılmasını engelledi. Ücretler ve çalışma koşullan devlet tarafından belirlendi, toplu 
sözleşmeler ortadan kaldınidı, tek tek işyerlerinde işçiler ile ücret pazarlığı yapılması 
yasaklandı. İşçi sınıfının yaşadığı parçalanma ve şekilsizleşme süreci II. Dünya Savaşı 
sonrasına kadar sürdü. Savaşta faşizmin yenilmesi İspanya’daki direniş hareketlerini olumlu
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biçimde etkiledi. İlk olarak 1 Mayıs 1947’de Basklı direnişçiler ve gizli sendikalar Bask 
ülkesinde daha yüksek ücreder için işçilerin dörtte üçünün katıldığı bir genel grev çağrısında 
bulundular. 1951’den sonraki sanayinin gelişimi direnişin esas olarak üretim birimlerine 
kaymasına yol açtı. 1951’in ilkbahannda fiyatların yükselmesine karşı çeşitli mücadeleler 
gelişti. Toplu taşımacılığın pahalılaşmasına karşı Barselona’da 12 gün süren boykot bu karann 
geri alınmasını sağlarken, aynı zamanda Franco rejimine karşı ilk başannm da elde edilmesini 
sağladı. Nisan’da yine Bask ülkesindeki genel greve 200 bin işçi katıldı. Bir ay sonra 
Madrid’de bütün kamu taşıtlan, kahveler, restoranlar ve kamuya açık toplantılar boykot edildi.

’50’lerin ortalannda işsiz kırsal kesim nüfusu şehirlere akmaya başladı. Bu yeni işçi sınıfı İç 
Savaş dönemindeki işçi sınıfının mücadele deneyine ve bilincine sahip değildi. 1954-1955’deki 
fiyat amşlan o ana kadar olan en büyük greve yol açtı. Pamplona’da başlayan, Katalonya’ya 
yayılan ve tüm kuzeyi felç eden bu hareketin merkezinde metal ve tekstil sanayii vardı.
Resmî devlet sendikalan aşılarak talepler oluşturuldu. Diktatörlük bu mücadelede geri adım 
atarak 1956’da ücretleri yüzde 27 artırdı. Böylehkle ilk kez diktatörlüğe karşı duyulan 
çaresizlik duygusu yıkılmış oldu. 1956-1957’deki başanlar devlet ücret sistemini deldi. 
Diktatörlüğün yeni uygulamasına göre büyük fabrikalarda, o işletmedeki veya bölgedeki devlet 
sendikasının hazırlayacağı ve sadece o üretim birimini bağlayan kolektif sözleşmeler 
imzalanacaktı. Kolektif sözleşmeler ile diktatörlüğün hedeflediği, işçi temsilcileri aracılığıyla 
devletin ekonomi ve ücret politikalanna işçilerin desteğini sağlamak ve yine onlann aracılığı 
ile grev tehlikesini azaltmaktı. Devlet sendikalan kolektif sözleşme uygulamalanyla hükümetin 
liberalleşmiş ekonomi politikasına bir araç olmayı sürdürdüler. Bu durum ise Comisiones 
Obreras’ın (İşçi Komisyonlan-CCOO) doğmasının zeminini oluşturdu.

İşçi Komisyonlan'nın Doğuşu

1961’in ikinci yansından sonra ekonomik yükselme ile birlikte toplumsal çatışmalarda da bir 
amş görüldü. Kasım 1961’de Bask ülkesinin Guipuzcoa şehrinde demiryollan malzemesi üreten 
CAF fabrikasında kolektif sözleşmenin sonuçlanmasının uzaması üzerine işçiler direnişe 
geçtiler. Grev sırasında gerek polis gerekse devlet sendikası ile büyük çatışmalar yaşandı.
İşçiler ilk olarak 1956’daki büyük Bask grevinde tek tük ortaya çıkmış olan ve kendi 
doğradan temsilcilerinden oluşan işçi komisyonlan'nı kurdular. Bunun ardından en önemli grev 
dalgası İspanyol işçi hareketinin geleneksel ve tarihsel öncülerinden olan Asturya maden 
işçilerinden geldi. İspanya’nm savaş sonrasında kömür ithalatı ve üretimi açısından yaşadığı 
dönüşüm nedeniyle 1959’a kadar bu sektörde büyük baskılar ve son derece güç koşullar 
altında çalışan işçi sayısında istikrarlı bir yükselme yaşandı. 1960’dan sonra ise petrolün ve 
suyun enerji kaynağı olarak daha yoğun kullanılmaya başlanması ile birlikte kömür 
madenlerinde çalışan işçi sayısında düşüş yaşandı. Bu sektörde 1959’da 50 bin, 1962’de 43 
bin 700, 1964’de 40 bin, 1974’de ise 30 bin işçi çalışıyordu. Madenlerin yerel olarak 
dağılmışhklan ve her birinde az sayıda işçi çalışması güçlü bir grev dalgası için olumsuz 
koşullardı. 1962’deki grev dalgasının nedenini çelik işletmelerindeki ücret artışının aynının 
talep edilmesi oluşturdu. Görüşmeler sürerken devlet sendikalan üretim normlannm 
yükseltilmesini kararlaştırdılar. Nisan’da 7 işçinin yeterli çalışma performansını 
göstermemelerinden ötürü işten atılmalan ise grevin başlaması için son kıvılcımı oluşturdu. 
Diğer sektörlerin işçilerine de yayılan grev dalgası ay ortasında 77 bin işçiyi kapladı. Kısa 
sûrede tüm Ispanya’ya yayılan grevler, henüz birliğini kuramamış olan İspanyol işçi 
hareketinin dayanışma duygusunu ve eğilimini geliştirdi. Tüm ülkede üretim aksamaya 
başlarken grevci işçi sayısı da 400 bine ulaştı. Sermaye sınıfının ve diktatörlüğün olağanüstü 
hal ilan etmesi, polis, ordu ve Falanjistlerdin ortak baskılan sonuç vermeyince, işçilerin ücret 
artışı talepleri istendiği oranda olmasa da kabul edildi. Böylelikle devletin ücretleri dondurma 
politikalan de facto  yıkıldı ve işçi mücadelelerinin önü açıldı. Bu mücadele sürecinin İspanya 
işçi hareketi açısından en önemli özelliğini işçi kom isyonlan’nın  kurulması oluşturdu. Asturya, 
işçi komisyonlan’nın  ilk olarak en fazla sayıda ortaya çıktığı bölge oldu.

Ispanya’da varolan devlet sendikalan işçilerin örgütlenme ve birlikler oluşturmalannın 
önündeki engeller ve ekonomik ve siyasal olarak baskı altında tutulmalannın araçlan olarak 
cisimleşiyorlar, o nedenle de işçi hareketinin saldın noktalanndan birini oluşturuyorlardı. 
İlkbahar grevlerindeki işçilerin birliği, hareketin örgütlenmesinin yeni biçimlerini oluşturdu. 
İşyerlerinde doğrudan işçiler tarafından seçilen ve işçilerin taleplerini yönetime ve patronlara 
ileten bu yeni örgütlenmeler işçi kom isyonlan  oldular. Baskı koşullan nedeniyle çoğu zaman 
seçimler olmadan da gerçekleşen bu örgütlenmelerin başını üretim birimlerindeki öncü işçiler 
çekiyorlardı. İşçi kom isyonlan  hareketinin en önemli özelliği işçilerin birliğini sağlanması, bunu 
geliştirmesi ve gündelik işyeri mücadelesinde doğrudan işçi temsilciliğini gerçekleştirmesi idi. 
Mücadelelerin gelişmesi ile birlikte bu örgütlenmeler de artmaya başladı. 1962’de Asturya’da 
50’den fazla üretim biriminde işçi kom isyonlan  kuruldu. Sürekli örgütler haline henüz 
gelmemiş olan işçi kom isyonlan  görevlerini yerine getirdikten sonra dağılıyorlardı. Doğrudan 
üretim birimlerindeki işçilerden elde edilen destek ve güç sayesinde patronlann işçi 
komisyonlan ile yasalan aşarak pazarlığa oturmalan sağlandı.

Diğer şehirlerde ve bölgelerdeki işçi komisyonlannın  gelişimi ise farklı oldu. Asturya’da geçerU 
olan yüksek taban katılımı ve inisiyatifi diğer bölgelerde aynı oranda gerçekleşmedi. Bu 
grevlerdeki sıçrayışla birlikte işçi hareketi yeni örgütsel biçimler alanda yeniden şekillenmeye
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E uzkadi ta  A skasatuna

Avrupa’da ilk büyük ticaret impartoriuklarından birini 
kurmuş olmasına, Engizisyon’a ve kraliyeti çevreleyen 
görkeme karşın, Ispanya monarşisi, modern aniamda, 
sözgelimi İngiltere ya da Fransa’nınkine benzer, mutia- 
kiyetçi bir devlet yapısı kuramadı. Örneğin 19. yüzyılın 
başına kadar, Ispanya kralının Bask ülkesi diye bilinen 
Euzkadi’nin eyaletlerinden biri olan Vizcaya’da otorite
sini kullanabilmek için, önce yörenin merkezi Guerni- 
ca’daki meşe ağacının önünde bir sadakat yemini etme
si gerekiyordu. Yerel özerkliğini yitirmeden Ispanya İmpa- 
ratorluğu’na dahil olan Euzkadi'de iktisadi hayat büyük 
bir dinamizm kazanmıştı. Konumu sayesinde, Yeni Dün- 
ya’nın sağladığı imkânlardan yararlanarak bir iik serma
ye birikiminin gerçekleşmesi için son derecede elverişli 
bir ortam oluşturuyordu. Kıyıda ticaretle uğraşan mace
racılar burjuvalaşırken, özeiiikie Navarra ve Alava gibi 
iç bölgelerde, geçimlik tanm üzerine kurulmuş gelenek
sel hayat tarzı varlığını korudu. Bu ise kıria kent arasın
da, özeiiikie İUadrid’ ie ilişkilerin ne olması gerektiği ko
nusunda, ilk kez NapoiĞon savaşlannın ardından çıkan 
ayaklanmalar sırasında açık bir kutuplaşmaya dönüşen 
bir ayrışmanın doğmasına yoi açtı. Bu ayaklanmalarda, 
Euzkadi kınnın merkezi olan Navarra’da aynlıkçı ve böl- 
geci taiepier şidetie savunulurken, kıyı şeridindeki şe
hirler liberal ve merkeziyetçi Madrid hükümetinin yanın
da savaşıyorlardı. 1876’da sözkonusu ayaklanmaların 
sona ermesi, Euzkadi’nin iktisadi içine kapalılığına da 
son verdi. Sanayi geniş bir iç pazann imkânianndan 
ve Ispanya’nın koruyucu gümrük vergilerinden yararla
nırken Ingiliz sermayesi de böigeye girmeye başiadı. 
19. yüzyılın sonunda Bask ülkesinde büyük ölçüde dö
nem Avrupasma egemen otan liberal ve milliyetçi akım
lardan etkilenmiş yeni bir siyasai parti kuruldu: Partide 
Nacionallsta Vasco (Bask Milliyetçi Partisi - PNV). An
cak iç savaş sırasında güçler aynşması aynlıkçı ayak
lanmalar sırasındaki kutuplaşmayı tekrarladı; kır Fran- 
co’ya destek verirken PNV önderliğindeki kıyı şeridi, 
Euzkadi’nin özerkliğini ilan eden Cumhuriyetçi Madrid 
hükümetinin yanında savaştı. Ama cumhuriyetçi güçler
den tecrit edilmiş oian Euzkadi, Francocu güçlerin eline 
düşen iik  eyaletlerden biri oidu. Özerk eyaletin yeni 
hükümeti 1937 yazında Paris’e kaçtı ve li. Dünya Savaşı 
başlayınca bir yandan Fransız direnişine destek veren 
gernika birliklerini örgütlerken, bir yandan da yeraltında 
yeniden kurulan PVN’nin önderliğinde Euzkadi’deki di
renişi başlattı. Savaştan sonra Euzkadi, rejime karşı 
iik kitiesei direnişlerin görüldüğü eyaletlerden biri oldu. 
1947'deki Bilbao genel grevi hızla bütün böigeye yayıldı 
ve işçilerin yüzde 25’i işi bıraktı. Ancak grev Ispanya'da 
bir yankı bulmadı ve son derecede sert bir biçimde 
bastınidı. 1951’de Barceiona’daki taşıma işçilerinin baş
lattığı grevier dalgası hızia Ispanya egemenliğindeki bü
tün topraklara yayıldı. Euzkadi kıyı şeridindeki 250 bin 
işçi iki günlük bir greve gitti ve hiç beklenmedik bir 
şeklide grev dalgası iç bölgelere sıçradı. İik kez toplum
sal hoşnutsuzluk geleneksel kır-kent çelişkisini kesen 
bir nitelik kazanıyordu. Ancak PAfVnin ve sürgündeki 
hükümetin muhalefetinin en önemli dayanağı, ABD, Bri
tanya ve Fransa’nın, Franco rejimine düşmesini ya da 
demokratikleşmesini sağlayacak öiçüde baskı uyguia- 
yacakian vaadiydi. 1951’de ABD ispanya hükümeti ile 
bir üs anlaşması imzaladıktan sonra Amerikan yardım
ları başladı. Ispanya’nın “ ekonomik mucizesi”  başla
mıştı; 1960’iarda Ispanya, Avrupa’nın en hızlı kalkınan 
ekonomisi haline geldi. Bu kalkınma hızını mümkün kı
lan, devlet aygıtının biri bölgesel, biri sınıfsal iki toplum
sal katmanı aşırı bir sömürüye tâbî tutmakta kuiianıima- 
sıydı. Bir yandan, sınai yatırımlar hızla arttıniırken ücret
ler düşük tutuluyor, diğer yandan sınai yatırımlar Euzka
di, Katalonya gibi zaten sanayileşmiş bölgelere yapılır
ken, okul, yol, hastane gibi kamu yatınmiarı, yanmada- 
nın feodai güneyine akıtılıyordu. 1952’de ilk kez tama
men ’ içerden’ bir inisiyatifin ürünü olan bir muhalefet



JL> 1.1.VCİA C W l.  l.W iX X JLW X  JLJLl

başladı. Bir grup genç, Ekin (Yapmak) dergisini çıkar
maya başladılar. EkincWer cumhuriyetçi rejimin yeniden 
kurulmasıyla yetinmeyip taleplerinin arasına resmî dilin 
Bask dili olduğu bağımsız bir Bask devletini de katmakla 
PN^’nin perspektifinden ayrılıyorlardıysa da, ulusal kah
raman olarak gördükleri önderler İle İlişkilerini bir süre 
korudular. Ancak 31 Temmuz 1959’da Ekin grubu, ikna 
ettiği bazı PNV militanlarıyla birlikte yeni bir örgüt kur
duğunu İlan etti! EuzkadI ta Askatasuna (Euzkadi 
ve Özgürlük - ETA).

ETA tarihi boyunca üç temel eğilimi sanki sürekli 
olarak kendi bünyesinde yeniden üretti. Bu eğilimlerden 
en eskisi ve PNV mirası ile yakın İlişkisi olanı, Bask 
ulusunu doğrudan doğruya dilden hareketle tanımlayan 
“ kültüralist”  eğilimdi. Troçkizan “ işçlci eğitim”  ise, 
İspanyol işçilerin Basklı İşçilerin doğal müttefiki olduğu
nu, onların yalnızca İspanya oligarşisi değil Amerika 
ve Britanya oligarşisi ve kendi burjuvazisi tarafından 
da sömürüldükleri tezini temel alıyor,Ispanyol ve Basklı 
işçilerin birlikte gerçekleştirecekleri bir sosyalist dev
rim hedefliyordu. Üçüncü eğilimse "üçüncü dünyacı- 
lık” tı. Mao’nun görüşlerinden olduğu kadar Fanon'dan,

"satmak” la, üçüncü dünyacılar tarafındansa kısmî re
formlara verdikleri önemden ve bekle-görcü politikala
rından ötürü reformlzmle ve “ sosyal şovenizm” le eleş
tirilen “ işçlci eğilim”  örgütten atıldı. ” İşçici eğilim” ! 
tasfiye etmiş olan iki eğilim kendi aralarındaki hesaplaş
mayı sürdürdüler. Tamamen “ üçüncü dünyacılar” ın ege
men oldukları İkinci oturumda Euzkadi’de çalışan diğer 
işçilerin "mücadeleye ancak Bask halkının sosyokültü- 

' rel özelliklerini edindikleri” , yani Bask dilini öğrendikle
ri takdirde katılabilecekleri karara bağlandı. Ancak dil 
ve kültüre verilen bu önem “ kültüralist” ler için yeterli 
değildi. 5. genel kuruldan hemen sonra örgütten ayrıl
dıklarını ilan ettiler ve silahlı mücadeleyi ilkece redde
den çalışmalarını milliyetçi, sosyal demokrat ve anti 
Marksist bir doğrultuda sürdürdüler.

ETA ise var gücüyle 4. genel kurulda benimsenen 
stratejiyi hayata geçirmeye koyuldu. Özellikle sivil mu
hafızların gösterdiği tepki vahşiydi. 1 Mayıs gösterilerin
de halkın üstüne ateş açıldı; ETA üyesi olduğundan 
kuşkulanılan 16 yaşında bir çocuk öldürüldü. Haziran 
1968'de bir sivil muhafızı öldürdüğünden kuşkulanılan 
b lr£T4 militanı arabadan alınıp oracıkta kurşuna dizilln-

'80’lerin Bask ülkesinin Güney Fransa'daki bölgesi, gizlenilen ve eylemlerin planlandığı bir yer olarak güvenliğini 
yitiriyordu, ispanya yönetiminin baskısıyla, Fransız hükümeti ETA üzerindeki baskılannı şiddetlendirdi. Yapılan 
operasyonlarda yakalananlar arasında “ Txomin" kod adlı Domingo Iturbe Abasolo da bulunuyordu. Fransız 
yönetimi bunlan Ispanya’ya iade etmek yerine denizaşın ülkelere sürmeyi yeğliyordu.

Cezayir ve Vietnam deneyimlerinden esinlenmiş olan 
bu eğilim, Euzkadi'yi bir “ İç sömürge”  olarak tanımlıyor 
ve kurtuluş İçin devrimci bir savaş öngörüyordu.

ET/('nin tarihinde hep çok önemli bir yer tutan genel 
kurullardan 1964’te toplanan üçüncUsünde, örgütün 
amacını betimlemek İçin geçmişte kullanılan “ yurtsever 
direniş”  gibi kavramlar terkedilmiş ve “ "toplumsal”  
ve “ ulusal”  olan, kapitalizmin anayurdumuzdaki geliş
mesinin yarattığı aynı gerçekliğin soyutlamalarıdır”  gi
bi, “ üçüncü dünyacı”  ifadeler benimsenmişti. 196S’te 
toplanan 4. genel kurulda benimsenen stratejiye göre 
ise, ETA güvenlik güçlerine karşı silahlı bir mücadele 
yürüterek onlann baskıcı karakterlerini daha da açık 
bir biçimde gözler önüne sermelerini sağlayabilir, böy
lelikle de devrimci bir durumun nesnel koşullannı yara
tabilirdi. Hemekadar 4. genel kurulda 30 kişilik bir kır 
gerilla grubu yaratılmış, İzleyen aylarda da ilk banka 
soygunu gerçekleştlrllmlştlyse de, ETA bu stratejisini 
ciddi bir ölçekte fiiliyata geçirmeden İlk önemli bölün
mesini yaşadı. 1966’nın sonundaki 5. genel kurulun birin
ci oturumunda, kültüralistler tarafından, ulusal mücade
leyi Ispanyol sosyalist devrimcilerinin mücadelesine

ce, haftalar boyunca, yasaklanmış olduğu halde, bütün 
Euzkadl'de, onun anısına ayinler düzenlendi.

Ancak ET>t'nın ilk infazı, bu ilk dönemin sona ermesi
ne yol açtı. Seçilen şahıs Manzanas adlı sadist bir hapl- 
sane yöneticisiydi. İnfazın ardından neredeyse bütün 
Euzkadl'de olağanüstü hal ilan edildi ve 6 aylık bir ope
rasyon sonucunda ETA örgütü neredeyse tamamen çö
kertildi. Ama 1967-68’dekl hareketlilik sırasında bekle
nenin ötesinde bir kitlesellik kazanmıştı; çeşitli sendika- 
laria İlişki kurulmuş, bu arada ilk kez çok sayıda Bask 
olmayan işçi örgütle temasa geçmişti. Bu koşullann 
muhasebesini yapan 6. genel kurul, kendi içinde eski 
"İşçlci eğilim” ! yeniden üreterek, yurtdışına kaçmış ve 
5. genel kurulun ilkelerine sadık önderierin şiddetli tep
kisin! çekti. Ancak “ İşçlci eğilim ' ln ETA-VI üzerinde 
kurduğu hegemonya kısa ömürlü oldu. İşçilerin günde
lik mücadelesindeki temkinlilikleriyle milliyetçilerin ra
dikal talepleri arasındaki bağı kurmak mümkün olmadı. 
Özellikle 1971’de yaşanan bir olay tipikti: ETA-VI başla
ma aşamasında olan bir toplu sözleşmeye destek ver
mek üzere bütün siyasal mahkumlan açlık grevine ça

ğırdı. Çağnya mahkûmların çoğu uydu; ancak toplu söz
leşme görüşmeleri ertelenince, İşçiler her şey normal
miş gibi İşbaşı yaptılar. Geçmişteki Ispanyolcuiuk” ve 
“ pasifizm”  suçlamaları bu kez ETA-VI’ya yöneltildi 
ve kadrolar gruplar halinde ayrılmaya ve ETA-V'e katıl
maya başladılar. ETA-VI’rtm yönetici kadrolannın büyük 
bir bölümü de Ispanyol Troçkist örgütle birleşerek, 
"Ispanyolcuiuk” eleştirisini kadroların gözünde doğru
lamış oldular. Ancak ETA-V de kendi çelişkilerinden de 
yoksun değildi. Kendisini ETA-V/'dan aynştırmak için, 
silahlı mücadele vurgusunu her türlü tahlilin ve hatta 
kitleleri örgütlemenin önüne koymaya başlamıştı. An
cak tam da ETA-VI karşısındaki başarısı, devrimci müca
deleyi öncünün askeri mücadelesine indirgeyen per
spektifine sadık kalmasını engelledi. 1972 sonunda, tam 
ETA-VI'öan kadro göçünün başladığı sırada, ETA-V her 
biri kitleselleşme eğilimi gösteren üç cephe örgütle
mişti; Asker, kültür ve işçi cepheleri. Çoğunluğun işçi 
cephesinden kaynaklanan kadrolar asker? mücadelenin 
politik bir strateji ile koordine edilmesini talep ediyordu. 
Asker cephesi ise kitle örgütlenmesi için koşullann he
nüz olgun olmadığını öne sürüyor, öncü savaşın merke
ziliğinde ısrar ediyordu. Bu anlaşmazlıktan ET4'nin 
'BO'lerde de variiğını koruyacak, ETA (p-m) (politico- 
militar) ve ETA (m) (milis) ayrışması doğdu.

ETA, hizmetinde olduğu sermaye birikimi mantığına 
göre kurulmuş bir hayatın ilkeleri tarafından bile kavra- 
namayacak bir baskı iklimi olan Franco rejimine karşı 
başkaldırı olarak doğmuştu. Gerçi geçmişin ayrılıkçı 
ayaklanmalannın aksine, hem beslendiği entelektüel mal
zeme, hem yöneldiği hedefler, hem de tepkisini ifade 
ettiği hayat tarzı açısından modern bir hareketti; ancak 
diğer yandan meşruiyetinin önemli bir bölümünü, hâlâ 
varlığını koruyan geleneksel cemaat ilişkilerinden alı
yordu. Eylemleri arasında ortalama 8 ay bulunan ETA 
militanları, bu süre içinde kasabalarına geri dönüyor, 
akrabalarından, çocukluk arkadaşlarından oluşan ilişki
ler ağı İçersinde gündelik hayatlarını sürdürüyorlardı- 
çoğunlukla bir militan olduklannı, hiç değilse yakın çev
relerinden, gizleme gereğini de duymadan... Bu yüz
den, ETA’nın bir terör örgütü olduğu propagandası böl
gede hiçbir zaman tutmadı.

Ancak Franco’nun ölümünü izleyen geçiş süreci, faşi
zan devletin zorbalığının yerini sivil toplumun çok daha 

.görünmez iktidar mekanizmalanna bırakması, ETA'yı 
hazırlıksız olduğu bir konjonktürle karşı karşıya bıraktı. 
Bu konjonktür bundan böyle ETA’yı Avrupa’nın diğer 
devrimci örgütlerinin sorunsalına daha yaklaştırdı. Ger
çi geçişin, özellikle güvenlik aygıtlarındaki kadroların 
yenilenmesinin yavaşlığının halkta sabırsızlığa yol açtı
ğı 1976-80’de örgüt yeni koşullara uyum gösterebiliyor 
gibi görünüyordu. Örneğin ETA’nin kurulmasına önayak 
olduğu yasal cephe partisi Herri Battasuna (Popüler 
Birlik - HB) 1980 eyalet meclisi seçimlerinde oyların 
yüzde 26’dan fazlasını aldı. Ancak diğer yandan ETA’- 
nın şiddet eylemlerinin yöneldiği hedefler çeşitlenme
ye, güvenlik güçleri mensuplarının yanısıra taksi şoföle- 
ri, garaj tamircileri ve işçiler de öldürülmeye başladı. 
1979'da ETA’dan ayrılan ve anarşizan bir örgütlenme 
anlayışına sahip Commandos Autonomos (Otonom Ko
mandolar) bir kahveyi tarayıp bir PSOE üyesi ve bir 
işçiyi öldürünce, bütün sol sendikalar ETA şiddetine 
karşı b ir kitle gösterisi düzenlediler. 1980’de yaptığı 
bir çağrıya komünistlerden merkez sağdaki Bask milli
yetçilerine kadar bütün siyasal oluşumlar karşılık vere
rek yine kitlesel bir gösteride ETA'nin şiddetini kınadı
lar; San Sebastian ve Bilbao'dakI üniversiteler bir gün
lük protesto boykotu ilan ettiler. Bir zamanlar akıldışı 
bir baskı rejimine karşı verdiği devrimci mücadele sü
reci içerisinde, halkının en derin özlemlerini dile ge
tirdiğine inanan örgüt, liberalleşme süreci içersinde, 
bu özlemlerin bireysel ya da örgütsel birer yanılsamaya 
dönüşmesi tehlikesi ile karşı karşıya kalıyordu.
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ve parçalanmışlığını aşmaya başladı. Bask ülkesindeki işçi kom isyonlan  1963’te birleşerek 
merkezileştiler. Madrid’le ise 427 büyük ve 5590 küçük işletmede işçi kom isyonlan  faaliyet 
sürdürüyordu. Bu örgütlenmelerde çalışan işçi sayısı 115 bine ulaştı. I9 6 6 ’da tüm Ispanya’da 
işçi komisyonlan ciddi bir yükseliş gösterdi. Birçok bölgede işyeri ve işkolu düzeyindeki 
mücadeleleri koordine etme olanağı ortaya çıktı. 1966’da Madrid işçi kom isyonlan  bir program 
hazırladılar ve kendilerini işçi sınıfının bağımsız, demokratik ve birleşik hareketi olarak 
tanımladılar.

1964-1967 arasında işçi mücadelelerinde bir radikalleşme yaşandı. Fabrikalara gelmeme 
şeklindeki grevler, fabrika içinde grevler ve iş yavaşlatmalar basit protestoların, imza 
metinlerinin vb.’lerinin önüne geçti. Resmî verilere göre 1963-1966 arasında işçi 
mücadelelerinde sayısal bir düşüş yaşandı, 1967 yükseliş (1 9 6 6 ’nın üç katı kadar), 1968 ise 
düşüş yıh oldu. 1969 ve 1970’de yaşanan yükseliş, 1971 ve 1972’de düştü, ancak o güne 
kadarki ortalamanın üstünde kaldı. 1974 ise savaş sonrasının en fazla grevinin yaşandığı yıl 
oldu. Coğrafi açıdan Asturya’nın Oviedo, Bask ülkesinin Vizcaya ve Guipuzcoa gibi 
şehirlerinde ve Barselona ile Madrid gibi sanayi bölgelerinde mücadeleler bin kişiden fazla 
işçi çalıştıran büyük işletmelerde özellikle yoğun yaşandı.

Franco Diktatörlügü’nden Yum uşak Çıkış

İşçi mücadelelerinin ülke çapındaki koordinasyon düzeyi 70’li yıllarda yükseldi. İşçi hareketi 
yerel biçimlerini aşmaya ve daha önceleri gelişmediği bölgelere de yayılmaya başladı. Kitlevi 
işçi grevleri proleter olmayan kesimlerin de eylemlere katılmasına yol açtı. Devlet güçleri ile 
girişilen çatışmalar sonrasında tüm ülkede dayanışma eylemleri gerçekleşti. 1975’de diktatör 
Franco’nun ölümünden sonra 22 Kasım 1975’de İspanya Prensi, I. Juan Carlos adını alarak 
İspanya Mechsi önünde kral ilan edildi. Siyasal sürecin önemli bir noktasını başbakan Adolfo 
Suârez’in kapalı kapılar ardında yüksek üzeyli otuz askerle, onlara siyasal reform projesini 
sunmak ve açıklamak için yaptığı görüşme oluşturdu. Ordudan istenen destek komünist 
partilerin yasallaşması konusu dışında olumlu yanıt aldı. Kırk yıldan fazla bir süredir ilk defa 
televizyondan ülkeye seslenen bir yönetici, halk egemenliği, siyasal partiler, siyasal demokrasi, 
anayasal meclis gibi kavramları kullanıyordu. 11 Eylül 1976’da Enformasyon bakanı basına 
siyasal reformun nihai metnini sundu. Francocuların, temel yasaların devamlılığı, değişmezliği 
ve dönüşmezliği ilkelerinin tam tersi olarak, “kurallann halkın çoğunluğunun isteğiyle açık ve 
işlevsel bir biçimde reforma uğradıkları anda demokratik bir içerik kazanacaklan” tezi 
savunuldu. Eski Falanjist Adolfo Suarez’in başbakan olarak yönettiği adım adım reformlar 
süreci ile Franco diktatörlüğünden, burjuva parlamenter rejime yumuşak bir geçiş yapılmaya 
başlandı. Sosyalistler ve Hıristiyan D em okratlar yaz sonunda Suarez’in programını kabul ettiler. 
Af, siyasal partilerin ve sendikaların yasallaşmaları karşılığında, muhalefetin halk ve kitle 
hareketlerini bırakması. Monarşiyi ve Francocu geçmişi kabul etmesi koşullan vardı.

İlk Seçimler ve U zlaşm a

15 Haziran 1977’deki seçimlerden sonra Franco diktatörlüğü kurumsal olarak aşıldı, toplumsal 
uzlaşma zafer kazandı. Franco yanlısı blok içinde giderek artmış olan bölünmeler sonucunda 
bu blok bir değişim yaşıyordu. Adolfo Suarez’in çevresinde, Francosuz Francoculuğun 
yürütülmesinin imkansız olduğunu düşünen evrimci bir kesim toplandı. Diktatör Franco’nun 
tanımıyla, rejimin belkemiği olan ordu içindeki ittifak da çökmeye başlamıştı. Bir kesim 
geçmişe olan özlemlerini ifade ediyor, bir başka kesim ise siyasal reformlara bunlann 
monarşiyi dışlamaması nedeniyle katılıyordu. Bu reform projesinin gerçekleşmesinin koşulu 
olan demokratik muhalefetin bu sûrece katılması ise, bu tarafın da bölünmesi ve kendi 
tarihini önemli ölçüde terkederek, diktatörlük dönemini bir şekilde meşrulaştıracak olan adımı 
atması ile gerçekleşti.

Monarşinin niteliğinin siyasal sorgulama konusu edilmemesi ve her türlü kopuşcu projenin 
engellenmesi, oluşturulmuş olan mutabakatın temeli idi. Böylelikle geçmişin kurumlan 
yıkılırken, yeni dönemin kurumlan da yükseliyordu. Ortadan kalkan kurumlann görevlileri, 
ömeğin devlet sendikalannm bürokrasisi, devlet aygıtının diğer alanlarına dağıtılıyordu. Bu 
süreç demokratik muhalefetin işbirlikçi kesiminin yardımıyla, Francocu liberal Adolfo Suarez 
tarafından sağ populist bir çizgide gerçekleştirildi. Franco diktatörlüğünden burjuva parlamenter 
düzene yumuşak geçiş oldukça başanlı olarak şekillendirildi. Geçiş süreci öncelikle 1977 
seçimlerinde oyuna katılan radikal solu çözdü. Ardından kendi başdöndürücü yollannın 
kurbanı olan resmî Komünist Partisi’ni dağıttı. Geçiş döneminin esas partisini oluşturan 
Suarez’i, bu dönemin iç çelişkileri, ordu ve büyük finans çevrelerinin bu partiyi tam olarak 
desteklememeleri öğüttü. Geriye 80’li yıllarda iktidar olacak olan ve işçi sınıh ile geleneksel 
bağlanm bu dolayım üzerinden sarsacak olan PSOE kaldı. Böylelikle 40 yıllhk bir 
diktatörlüğün ardında bıraktığı tüm izler, ulusal ve toplumsal uzlaşma ile bir tür bellek 
kaybının sonucunda görülmez olan yeni bir tarihin ilk on yılı yaşanıyordu. Bu tarihin 
izlerinin gerçekten silinmiş olup olmadığı ise İspanyol toplumunun kendi tarihiyle 
hesaplaşacağı ilk fırsatta görülecekti ve yine başka ülkelerin ve toplumlann tarihsel 
süreçlerinin edindirdiği bir deneyime göre böylesi bir gelişmenin yaşanabileceği ihtimali 
geçerliliğini korumaktadır.
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Askerlerin, diktatörlüğe son veren 25 Nisan 1974 
harekâtı, halk arasında büyük coşkuyla karşılandı. 

Sokaklara dökülen kitlelerin amacı, Portekiz’de 
kapitalizmi yıkmak, ya da M FA yönetiminin 

uygulamalarını yeterince radikal bulmadıktan için ona 
karşı çıkmak değildi. Tam tersine, yeni kazandıktan 

özgürlükleri kutluyor, MFA tarafından 
gerçekleştirileceğine inandıktan, sömürgelerdeki 

savaşların sona erdirilmesi, oralarda savaşan 
askerlerin artık Portekiz'e geri dönmeleri, devlet 

aygıtlarının ve işyerlerinin faşistlerden temizlenmesi, 
ücret artışları gibi talepleri dile getiriyorlardı, işçiler ve 

mahalle sakinleri tarafından kurulan taban 
örgütlenmeleri, işçi komisyonlan ve mahalle komiteleri, 

daha sonra ortaya çıktılar. 1975 yazında iyice 
yaygınlaşan ve yerleşen bu örgütlenmelerin iktidardaki 
MFA yönetimi tarafından da desteklenmeleri ve teşvik 

edilmeleri sonucunda, Portekiz bir anda Batı Avrupa 
solunun yeni umudu haline geldi. Avrupa'nın çeşitli 

yerlerinden Portekiz'e gelen solcular, tarım 
kooperatiflerini, devlet işletmelerini, kışlalan ziyaret 
ediyorlar, ülkelerine döndüklerinde, Portekiz’de bir 

"komünist askerî diktatörlük" kurulduğu şeklinde resmî 
propagandaya karşı çıkmak için çeşitli toplantılar 

düzenliyor, sergiler açıyorlar, yazılar yazıyorlardı. Oysa 
Portekiz'de yaşanan süreçte sosyalizmin inşasından 

pek de kolay sözedilemeyeceğinin en önemli 
göstergelerinin başında, tüm bu taban 

örgütlenmelerinin, en başta da işçi komisyonlan ve 
konseylerinin merkezi bir koordinasyondan yoksun 

olmalan, atomize bir şekilde variıklannı sürdürmeleri 
geliyordu. Portekiz’de gerçek anlamda bir ikili iktidar 

söz konusu değildi. 25 Kasım 1975'den sonra bu 
taban örgütlenmelerinin etkisiz hale getirilmeleri ve 

dağıtılmalan da o ölçüde kolay oldu.



T O !
Çöküşü

Portekiz
Portekiz’de 5 Ekim 1910’da ilan edilen cumhuriyet, az geUşmiş bir sanayinin, uzun çalışma 
süresi ve düşük ücretlerin yol açtığı işçi muhalefetinin, tanmda düşük üretimin başlıca 
göstergelerini oluşturduğu toplumsal ve ekonomik bunalıma bir çözüm sunmaktan uzak kaldı. 
Beklenen darbeyi küçük bir ordu komutanı, General de Costa gerçekleştirdi. Yanma General 
Carmona ve 1925’te bastınlan bir ayaklanmanın lideri olan komutan Mendos Cabeçadas’ı da 
alarak üçlü cuntayı oluşturdu ve kısa bir süre sonra da bu üçlü cunta tarafından bir Milli 
Hükümet atandı. Bu hükümette, Maliye Bakanlığı görevini kabul eden Antonio Salazar, 
kendisine harcamalar konusunda tam yetki verilmeyince istifa etti. Ancak iç ve dış borçlar 
konusuna Salazar’ın halefinin çözüm getiremeyeceği anlaşılınca, kısa süreli çözümlerden 
vazgeçilerek, cunta hükümetine yeniden Salazar’ın alınması kararlaştınidı, 30 Temmuz 1930’da 
Salazar, bundan böyle ülkenin tek yasal siyasal örgütü olacak Uniao N adonal’in  (Milli İttifak) 
Manifestosu’nu açıkladı. Aynı yılda başbakanlık görevini de üstlenerek, Marcelo Caetano gibi 
arkadaşlannın da yardımıyla milli devlet yerine “korporatizm”i uygulamaya koymaya karar 
verdi, İlk adım olarak Caetano’ya hazırlattığı Estado Novo’yu (Yeni Anayasa) belirli seçmenlerin 
iştirakine izin verilen bir seçimle onaylattı. Bu anayasanın bir hedefi de, Portekiz’in 
sömürgelerinde istikrarlı bir düzeni yerleştirmekti. Milli İttifak, hükümetin bürokratik işlerini 
denetleyen hiyerarşik bir örgüt haline getirildi, aynca diğer faşist partilerde olduğu gibi, kısa 
sürede pasif yığınlan da saflanna alarak sivil bir polis örgütü oluşturulmasına önayak olması 
sağlandı,

Salazar, bütün bu örgüt çalışmalannm yanısıra, Legiao Portuguesa (Portekiz Lejyonu) gibi aşın 
sağ silahlı militanlan banndıran para-militer hücreler kurdu. Dış politikada da Portekiz, 
Avrupa’nın diğer ülkelerindeki faşist hareketleri destekliyordu. Örneğin İspanya’ya 20 bin 
kişilik bir Portekiz Lejyonu gönderildi, İspanya’dan Portekiz’e kaçmak isteyen cumhuriyetçiler

1573



PoUieknik O layı

ZAMANSIZ BİR ÖZVERİ Mİ, YOKSA BÜYÜK SİYASAL 
ANLAMI OLAN KALICI BİR SİMGE Mİ?

Hükümet darbesinin gerçekleştirildiği 21 Nisan 1967 
sabahı için uzun yıllar bir dizi mekanizma çalışmış, olay
lar ve durumlann nedensel bağlantılarından oluşan bir 
zincirin halkalan birbirini İzlemiştir.

Albayların gerçekleştirdiği “ kansız" ve olgun meyve 
kıvamındaki hükümet darbesine ilişkin ortada pek çok 
ve olağanüstü sorumluluklar bulunduğu halde, biz bura
da olaylann izlediği hukuksal seyri çözümlemek, sorum
lu aramak ya da herhangi bir kimseye sorumluluk yükle
me yönüne gitmeyeceğiz.

Biz, sadece 22 Nisan 1967’den 16 Kasım 1973 e kadar 
olan dönem İçindeki halk hareketinin niteliğine biraz 
değinmek istiyoruz.

Taktik hatalar bir yana, Nisan 1967'den önce güçlü, 
tehlikeli ve iyimser bir eyleme hazırlanmış olan bütün 
bir halk; 21 Nisan sonrasında kendini yorgun, çaresiz- 
başsız ve ilintileri kopmuş bir halde Cunta’nın yön belir
lemeyi çarpıtan kısırlaştırma taktiklerinin İnsafına sığı
nır bir durumda bulmuştur. Bu da onu yeniklik ve umut
suzluklarla dolu bir yazgı gibi etkileyerek çökertmiş ve 
yüzeysel yapay refahlann ve sportif heyecanlann tuza
ğına sürüklemiştir.

Onun sözcüleri ve siyasal öncüleri olan ve bu kimlik
lerini korudukları varsayılan kuruluşlar da diktatörlük, 
emperyalizm ve tekelleşmeye karşı verilecek cephesel 
bir savaşımın zorunluluğu önünde yedi yıl süreyle so
rumluluk ve yükümlülüklerinin yüceliğini kavrayarak dar 
kafalı siyasetlerini aşmayı başaramamışlardır. Bu siya
sal kuruluşlann herbirinl ayn ayrı ele almayacağız. An
cak, münferit olaylar dışında, genellikle ilerici güçleri 
çevresinde toplayarak bunlan sistemli ve doğru bir yı- 
ğınlaşmaya götürecek minimum bir siyasal program oluş
turulması için sorumlu ve içtenlikli çabaların harcandığı 
da görülmemektedir.

Örgütlenememenin- ve kargaşanın yarattığı ilgisizlik 
ve eylemsizlik havası içinde 1972’lere kadar geldik. Be
lirleyici ve önemli bir yıldır bu 1972. Çünkü siyasal 
kuruluşların tavandan kurmayı başaramadıkları yapılaş
manın temelleri o zaman atılmaya başlamıştır, içlerinde 
ilkel biçimde yönlendirme, yoğurulma ve yığmiaşn aya 
gidilebilecek mekânlar oluşturulmuştur. Bu fırsata sa
hip çıkabilecek sosyal topluluk üniversitelilerdi. Nite
kim, onlar da bunu sahiplenmeyi başardılar. Burada 
artık, öğrenci hareketinin göz kamaştırıcı eserlerini ver
mesi beklenen olağanüstü önemli katalitik etkinlikler 
başlamaktadır. Böylelikle de öğrenci hareketinin bütün 
parlak sonuçlarıyla birlikte kesin ve başanlı bir yığınlaş- 
ma, siyasallaşma ve boy ölçüşmeye yönelişin hareket 
noktası olan 1972 yazına gelinmiş olunmaktadır. İşte, 
diktatörlüğe karşı açılan tek ve etkin biçimdeki bir sava
şımın yığınsal hareketinin oluşturulması için İlk çaba 
böyle başlamıştır.

Bununla beraber, ortada sonuçlan kesin ve kaçınıl
maz olan iki de doğal faktör bulunmaktadır.

Bunlardan ilki, siyasal kuruluşların üretici sınıflan yı
ğınlar halinde örgütsel kesitlere yerleştirmek, politlze 
etmek, harekete geçirmek ve öğrenci hareketleriyle bağ
lantılarını sağlamak gibi başta gelen rollerini yerine ge
tirmemiş olmalandır. Biz burada, bu durumun becerik
sizlik ve ihmallerinin nedenlerini inceleyecek değiliz. 
Ancak bu, kaderciliğe dayanan bir başarısızlıktı.

İkincisi ise; doğasındaki kendine özgü yapısı, kuru- 
luşlannın öncülükçü katılımı ve doğal yayıcılarının sava- 
şımcılığı sayesinde hızla gelişen öğrenci hareketi, tek 
yönlü ve hidrosefal bir biçimde kademeleşmiştir. Bu 
öğrenci hareketi, olaylann akışı İçinde ta başından ön
cülüğe soyunmuş ve bu katalitik rolünü, ne yazık ki, 
kendi sonuna kadar sürdürmüştür. Öğrenci hareketine 
doğası İtibariyle oynayamayacağı bir rolün yüklendiği 
görülmektedir. Bilindiği üzere, öğrenci kesimi herhangi 
toplumsal bir sınıf değildir. Dolayısıyla üstleneceği ro
lün kaçınılmaz sonuçları da beraberinde gelecektir. Ça
lışan halk katmanlanyla bağlantısı bulunmayan ve eşgü
düm içinde olmayan bir öğrenci hareketi bütünleştirici 
çözümlere ulaşamaz. Tam tersine, çıkmazlara saplanır. 
Tabiî bu da yararlıdır.

Şimdi Politeknik Olayı'na, Kasım 1973’de geliyoruz. 
Neydi bu Politeknik Olayı?

Politeknik Olayı kimsenin eserî değildi. Sadece, ye
tersiz olmakla beraber, artık olgunlaşmış bulunan 
öğrenci hareketi tarafından tutuşturulmuş halka ait kor
kunç ve içten geldiğince bir patlamaydı. Bu olay, aşağı
daki beş temel faktörün etkisi altında bir halk ayaklan
ması boyutu kazanmıştır:

— Öğrencilerin deneyim ve savaşım gücü,

— Markezinis hükümetinin üretmekte olduğu özgür
lük düşüyle oluşan hava,

— Ekonomik ve sosyopolitik durumun acıklılığı ve ha
yat pahalılığı,

— Polisin garip hoşgörüsü.

Ancak, bu olayları izleyen kaçınılmaz durumun karak
teristiklerine de bir göz atmak gerekmektedir:

Sık sık umutsuzluk dolu eleştirilerde bulunan halkın 
önceleri çekingen, sonralan ise kararlı olmakla beraber, 
her dönemde eylemlere örgütsüz bir biçimde katılımı. 
Öyle ki, bir zamanlar eleştirilerle yetinen bu halkın, 
sonunda roman anlatımiannı geride bırakan çılgınlık ya 
da kahramanlık derecesindeki atılımları engellenemez 
olmuştur.

Özellikle başlangıçta, bazı öğrencilerin “ ya hep ya 
da hiç”  veya “ ya şimdi ya da hiçbir zaman”  gibi ideolo
jik  şaşkınlık ve kararsızlıklannı açığa vuran doğaötesl 
ve yanlış çizgideki aşırı sloganlar atmaları yerine; siya
sal değerlendirmelerde bulunup siyasal tercihler belirt
mek suretiyle hem örgütlü ve hem de gerçekçi bir tabiye 
belirleyip çıkışa ulaşılması. Kaldı ki, programlanmamış 
ve örgütlenmemiş yığınların aşın sloganları kötü sonuç
lar da doğurabilir. Nitekim, bu sloganların belirli bir 
ölçüde kötülüğü de görülmemiş değildir.

Daha başlangıçta politlze edilmiş ve çok ilerici bir 
yüksek öğrenim gençliği hareketiyle geniş halk yığını 
arasında hissedilir bir uzaklık bulunması. Bununla bera
ber, bu geniş halk yığını, politik ve ekonomik çıkarlan- 
nın savunulmasında yaşamsal gereksinimlerini bir ge
çim sorunu haline getirmek suretiyle başlatılan kavgada 
ilerici öğrenci hareketine oldukça yaklaşmıştır.

Birinin ya da yabancı siyasal öncülerden birilerinin 
yedeğinde olması gereken belirgin bir katılımsızlık.

Değişik siyasal ve ideolojik görüşler. Bazan çatışan, 
bazan da hiçbir yere varamayan bu görüşler, sonuç 
olacak eylem üzerinde savaşımcı bir birlik yaratmışlardır.

Yüksek öğrenim gençliği dışında kalan ve öğrenciler
le işçilerden oluşan kümelerin rollerinin belirgin ve ön
cü olmaması. Çünkü, bu kümeler kendileri bile ne yap- 
malan gerektiğini üniversitelilerden öğrenmeye çalışı

yor ve tamamiyle yersiz ve aşın tutum ve davranışlar 
İçine girerek arkadaşlarının sınıfsal duygularını kendi 
münferit eylemleri aşamasına çıkararak etkiliyorlardı.

İsteklerin açık seçik analizi yapılmaksızın ve perspek
tiflerle gerçek öneriler arasında bağıntı kurulmaksızın 
basit ve de her zaman başanlı olmayan bir slogancılığın 
kullanılması, kavram kargaşasını yaygınlaştırıyor, do
ğuştan güçsüzlükleri daha da yoğunlaştınyordu. Bu ko
şullar altında ise Cunta'nın devrilme olasılığının bulu
nup bulunmadığı, Pollteknlk’ln boşaltılıp boşaltılmama- 
sı, hükümet baskısına nasıl karşı konulacağı ve olayla
rın nasıl biçimlenebileceği gibi ilke sorular bile uygula
mada yanıtlanamıyordu.

Radyo istasyonunun ve sloganların pek çoğunun 
ahenksizliğinden anlaşıldığına göre, bütün bunlar, poll- 
tize edilmiş; ancak örgütlenmediği ve halk yığınianyla 
eşgüdüm içinde hareket etmekten aciz olduğu için pek
çok kurban vererek öğrenci eylemini çıkmaz bir yola 
sapmaya mahkûm eden aşılmaz güçsüzlüklerden başka 
neyi ifade ediyor?

Kasım olaylannın yorumuyla İlgili olarak ortaya çeşitli

Tam da Albaylar cuntasının istikrar kazanıyor gibi 
göründüğü 1970'lerin başında, rejime karşı başlatılan 
ilk sivii direniş, üniversite öğrencilerinden geldi. Atina 
Ûniversitesi’nde Hukuk Fakültesi öğrencileri okullarını 
işgal ettiler. İşgal son derecede sert bir biçimde 
bastırılmakla kalmadı; rejim boykotlara katılan 
öğrencilerin tecillerinin iptal edileceğine dair yeni bir 
karar çıkarttı. Ancak bunlar öğrenci gençliğin direnişini 
sindirmedi. 1974'teki referandumdan sonra 
Papadopulos, güdümlü bir demokrasiye geçişi 
mümkün kılmak için öngördüğü reformları açıklayınca. 
Kasım başında öğrenciler George Papandreu için 
düzenlenen bir anma töreninde polisle çatıştılar ve 
daha sonra Atina’daki Politeknik kampusunu, Patras 
ve Selanik'teki bazı üniversite binalarını işgal ettiler. 
Başlangıçta Papadopuios'un yaratmak istediği 
yumuşama imgesini zedelememek isteyen polis, 
öğrencilere karşı şaşırtıcı bir anlayışlılıkla davrandı. 
Ama öğrenciler kurdukları gizli bir radyo istasyonu
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Çöküşü

triler atıldı. Bunların bir kısmı, taze deneyim ve anıla- 
pslkolojik tepkilerinden etkilenmişti. Öteki bölümü 
, süper İhtilalcilerin, mekanistik analizlerini, yalnız 
yalnız kendi kafalarında var olan klişelerin yüzyıllar- 
geçerliiiğini koruduğunu doğrulamak üzere harekete 
;mişti...

limdi artık; olgun, ancak siyasal açıdan geri kalmış 
halkı “ normalleşme”  süreci içinde hareketle yegâne 
nağı kullanarak eğitmek, siyasal öncülüğün oiguniu- 
la bağlı bulunmaktadır.

‘oliteknik'te ölenlerin bizlere yüklediği görev ve 
ann özverilerinin anlamı, fraksiyon çatışmaları 
i lükslerden uzak olarak birlik ve savaşımı sürdür- 
ktir. Aksi ise, onların anısına saygısızlıktır. Birinin 
İliğini empoze etmek için gücünü saymak istemesi, 
kinin particilik marifetini tekelinde tutmak için sava- 
vermesi, bir üçüncüsünün ise katışıksız dogmatiz

min İhtilalciliği hakkında ninniler söylemesiyle birlik 
rçekleşmez.

sınırdan geri çevrilerek ölüme gönderildi. “Savaşa girme, ticaret yap” sloganıyla savaşa 
girmeyen Portekiz’de başbakan, her zamanki olağan ikiyüzlülüğüyle, savaş sonrasında Hitler’i 
desteklememesinin haklılığının ortaya çıkmış olduğunu dile getirebiliyordu. Salazar, İngiltere’ye 
de zaferinden ötürü bir kutlama mesajı göndermeyi ihmal etmedi. Savaş sonrasında, 
yoksulluğun, sefaletin, açlığın ve hastalıkların kol gezdiği bir ülke olma konumunu sürdüren 
Portekiz’de Salazar’ın, ilkini 1953-58, İkincisini 1959-64 yıllan arasmda uygulamaya koyduğu 
kalkınma planlan iktisadi gerilemeyi biraz olsun durdurabildiyse de, işçi ve köylülerin 
soruniannı çözmekten oldukça uzaktı. Buna eklenen sömürgeler sorunu siyasal huzursuzluğun 
artmasına yol açtı. Aynca hükümetin, başkanlık seçimleri için kendi gösterdiği adaylann 
karşısına çıkanlanlara “halk düşmanı” muamelesi yapması, umudunu serbest seçimlere bağlamış 
pasif yığmlan da siyasal mücadelenin içine çekmeye başlıyordu.

26 Eylül 1968’de işbaşına gelen yeni başbakan Caetano, kendi döneminde Salazarist rejimin 
temel ilkelerini olduğu gibi korudu, düzmece seçimler geleneğini sürdürdü. Bu dönemde, 
Portekiz ekonomisi yabancı sermaye sayesinde, 1970’de yüzde 27’ye varan yüksek büyüme 
oranlan kaydetti. Toplumsal yaşamın diğer alanlannda da değişiklikler yaşanmasına rağmen, 
ordu içerisinde rejime muhalif güçlerin sayısı giderek artmaktaydı. Nihayet Temmuz 1973’de 
Movimento das Forças Armadas (Silahlı Kuvvetler Hareketi - MFA) adında gizli bir örgüt 
kuruldu. 1974’de “ultra-Salazarist” beş birlik dışında bütün hava, deniz ve kara kuvvetleri 
harekete geçmeye hazırdı.

rORGO SEFERCIS K aranfil D evrim i

alığıyla diktatörlüğü devirecek bir öğrenci-işçi ittifakı 
rısı yapmaya başlayınca, Papadopulos PoUteknik’e 
Waria askerî birlikleri gönderdi. Çıkan çatışmada en 
34 kişi öldü, binlerce kişi tutuklandı. Ülkede 
yönetim tekrar ilan edildi. Politeknik olayları, 
jnun bir kanadını, ordunun egemenliğinin güdümlü 
olsa bir demokrasiyle bağdaşmayacağına ikna 
rek Papadopulos’un sonunu getirdi, 
end hareketinin bastırılmasının ardından cuntanın 
ma geçen tuğgeneral Gizikis döneminde bütün iktidar 
tanistan gizli askerî istihbarat örgütünün başındaki 
mklis’in eline geçti. Görünüşte çok daha sert ve zalim 
inderiik altında bütünlüğe ulaşmış gibi görünen askerî 
atörlüğün içinde gerçekte son derece derin bir 
ağın oluşmaya başladığı ise, Türkiye’nin Kıbrıs’a 
eri müdahaleye girişmesiyle birkaç ay sonra ortaya 
ıcak ve Yoannidis’in orduyu denetim altında tutamadığı 
jlecekti. Politeknik olaylan Yoannides’i iktidara 
rdiği an nesnel olarak cuntayı da kendi içinden bölmüştü.

25 Nisan 1974’te, gün boyu süren uzun askerî operasyonların sonucunda, Antonio Salazar’ın 
1928’den beri kademeli olarak oturtmuş olduğu ve 1968’den beri Marcelo Caetano’nun 
yönetiminde sürmekte olan diktatörlük sona erdi. Avrupa’nın bu en eski diktatörlüğünün sona 
ermesine yol açan harekat, MFA içinde yer alan 200 kadar subay tarafından planlanıp 
gerçekleştirilmişti. Yeni oluşturulan askerî cuntanın başkanlığına, Portekiz’deki yabancı 
sermayeyle ve NATO’yla iyi ilişkileriyle bilinen General Spinola getirildi. Portekiz halkı, 
darbeci askerleri kurtancılan olarak, daha sonra olaylara adını verecek olarak kırmızı 
karanfillerle karşıladılar. Askerlerin silahlanna takılan karanfillerden dolayı, 25 Nisan 1974, 
revoluçao das cravos (Karanfil Devrimi) olarak anıldı.

Portekiz, 1974’e gelindiğinde yalnızca Avrupa’nın en eski diktatörlüğü değil, aynı zamanda en 
eski sömürgeci gücüydü de. “Denizaşın eyaletler” olarak adlandınlan Afrika’daki sömürgeleri 
Gine-Bissau, Sao Tome, Angola ve Mozambik’de ulusal kurtuluş mücadeleleri sürmekteydi ve 
durum sömürgeci Portekiz için giderek umutsuzlaşmaktaydı. Portekiz, bir yandan Avrupa’nın 
en büyük sömürgecisi niteliğini taşırken, diğer yandan da Avrupa’nın en yoksul ülkelerinden 
biriydi. 1974’de Portekizlilerin büyük çoğunluğu neredeyse sefaletin eşiğindeydi. Kişi başına 
ortama yıllık gelir 640 dolarla Avrupa’nın en düşüğüydü ve halkın yüzde 8 0 ’i ulusal gelirin 
yansından azını paylaşmaktaydı. Vergiler 1960’dan beri dört kanna çıkmıştı. Kenderde, düşük 
ücretler beslenme yetersizliğine neden olmaktaydı ve konutlar son derece yetersizdi: Lizbon’da 
halkın yüzde lO’u gecekondularda yaşamaktaydı. Sağlık hizmetleri çok yetersizdi, çocuk 
ölümleri çok yüksekti (yüzde 44.8) ve 15 yaşından yukan kırsal kesim halkının en az yüzde 
30 ’u okuma yazma bilmiyordu. En can alıcı toplumsal sorunlann başında tanm sorunu 
geliyordu. Çalışan nüfusun yüzde 31 ’i tanm alanında faaliyet gösteriyordu. Bir yandan ülkenin 
kuzeyinde çok küçük işletmelere (4  hektara kadar), öte yandan güneyde çok geniş büyük 
arazilere rastlanmaktaydı. Toprak sahiplerinin yüzde 8 Ti ekilebilir topraklann yüzde 14’ünü 
paylaşırken, 113 büyük toprak sahibi bir hektardan daha az toprağı olan 314 bin küçük 
toprak sahibinin 4  katı, 505 bin hektar toprağı ellerinde bulundurmaktaydı. Afrika’da sürmekte 
olan savaş, ülkede çekilmekte olan sefaleti artırmaktaydı ve işçilerin yanısıra, şehirlerdeki orta 
tabakalar da bu durumdan paylanm almaya başlamışlardı.

Portekiz’de işçi hareketi, kökleri Salazar diktatörlüğü öncesine kadar uzanan, daha çok anarko- 
sendikalizmden etkilenmiş bir mücadele geleneğine sahipti. Bu hareket, diktatörlük boyunca 
ezilmeye çalışılmış, fakat köklerini kazımak mümkün olmamıştı. Salazar rejimi, işçilerin beş 
günlük çalışma haftası, işten çıkanimaya karşı korunma, işyeri kurullan, çeşitli sosyal haklar, 
toplantı ve grev hakkı gibi haklannı teker teker ellerinden almış, bağımsız sendikalan 
yasaklamıştı. Buna rağmen işçiler, en yoğun baskı koşullarında bile grev yapmaktan geri 
durmamışlardı. Diktatörlüğün son yıllannda işçi sınıfı, Salazar’ın korumacı politikalanm 
terketmesi ve ülkenin kapılannı yabancı sermayeye açması üzerine sayısal olarak büyümüş, 
sanayide çalışanlann tüm çalışan nüfusa oranı 1950’de yüzde 25’den 1970’de yüzde 35.8’e 
yükselmişti. Ülke nüfusunun sınıfeal yapısındaki bu değişiklikler ve yaşanan ekonomik 
bunalım sonucunda (fiyatlar 1969’la 1974 arasmda iki misli artmıştı) diktatörlüğün son 
yıllannda, özellikle büyük şehirlerde işçi mücadelelerinde bir artış söz konusuydu.

MFA subaylanmn programı üç ana noktadan oluşuyordu: Dekolonizasyon, demokratikleştirme, 
gelişme. Binbaşı Melo Antunes’in çevresinde toplanan subaylann hazırladığı MFA programında 
yer alan demokratikleşme noktası, siyasal poUsin ortadan kalkmasını, bütün siyasal suçlulann 
affinı, sansürün kaldınimasmı, seçimlere gidilmesini öngörüyordu, tik seçim tarihi, devrimin
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birinci yıldönümü olan 25 Nisan 1975 olarak sapanm ışü. MFA’nın iyi niyetli, fakat gerçekte 
muğlak kalan ve yeterince aynntılanna inilmemiş bu programının karşısına General Spinola 

'gerçek bir tasarıyla çıktı. Tecrübesiyle ordunun, şiddetin sömürge soruniannı çözemeyeceğini 
bilen Spinola, özerk duruma gelmiş eski sömürgelerden oluşan bir federasyonun, “Portekiz 
Birliği”nin kurulmasını savunuyordu. Spinola’nın tasansı modernize edilmiş yeni-sömürgeci ve 
kapitalist bir Portekiz tasansıydı ve yeni elde edilen banş içinde, diktatörlüğün korumacı 
yapılannı terkedip, kararlı bir biçimde modem kapitalist süreçler içinde yer almadan 
yaşayamayacağını anlayan Portekiz burjuvazisinin bir bölümünün sözcülüğünü yapıyordu. 
Kendisini geçici cumhurbaşkanı seçtirmeyi başaran Spinola, kazanmayı umduğu 1975 
seçimlerini beklerken, dekolonizasyonu mümkün olduğunca engelleyerek planmı hızla 
gerçekleştirmek istedi ve kendi programının uygulanmasını yakından izleyen MFA ile 
anlaşmazlığa düştü.

İşçi Komisyonları

25 Nisan’ı izleyen günlerde, devreye ne MFA’nın, ne de onu destekleyen Portekiz 
burjuvazisinin hesaba katmadığı bir faktör girdi: Kideler harekete geçti. Ülkenin çeşitli 
yerlerinde kitlesel gösteriler düzenlendi, işçiler yıllardan beri kendilerine tanınmayan grev 
hakkını kullanmaya başladılar. Fabrikalar işgal edildi, işyerlerinde diktatörlük yandaşı olarak 
taninanlar ve muhbirler kovuldu. İşçiler ücret artışlan, daha fazla tatil ve sosyal haklar talep 
ettiler. Yeni yönetim, işçilerin en acil ta lep kain  yerine getirdi, asgari ücretler yükseltildi, 
işsizHk sigortası ve sosyal sigorta uygulaıualanna geçildi. Fakat, MFA yönetiminin işçilere 
sunabileceği bunlarla sınırlıydı. Kısa süre sonra, sermayeyi Portekiz dışına aktarmaya, 
işyerlerini azaltmaya başlayan burjuvaziye ve mesleklere göre örgütlenmeye devam eden ve 
giderek bürokratikleşerek işçilerin taleplerine cevap vermekten uzaklaşan sendikalara karşı 
mücadeleler yeniden başladı. Yeni mücadele örgütleri, kısa süre içinde yaygınlaşarak hemen 
hemen tüm sektörlerde oluşan işçi komisyonlanydı.

İşçi mücadeleleri 1974 sonundan itibaren radikalleşerek yoğunlaştı. Mayıs 1974’de 
gerçekleştirilen ücret amşlan, fiyariann artması sonucu yıl sonunda değersiz hale gelmiş, 
işçiler, Karanfil Devrimi’nin kendi yaşam koşullarında fazla bir değişiklik getirmediğinin farkına 
varmışlardı. Komisyonlar yaygınlaşmaya devam ediyorlar, pek çok fabrikada tüm çalışanların 
katıldığı toplantılarda demokratik yöntemlerle seçilerek oluşturuluyorlardı. 11 Mart 1975’de 
Spinolacı güçler tarafından gerçekleştirilen bir darbe girişiminin başarısız kalması, harekete 
yeni bir ivme kazandırdı. Hareketin taleplerine uygun olarak banka ve sigorta şirketlerinden 
başlayarak sanayinin büyük bir bölümü millileştirildi. İşçi komisyonları, işten çıkarmalara, 
sermayenin Portekiz dışına kaçınimasına, yatınmlann durdurulmasına karşı etkili bir biçimde 
mücadele edebilmek için işçi denetimini sağlayabilmek amacıyla yeni örgütlenme biçimleri 
üzerinde tartışmaya başladılar.

25 Nisan’dan sonra ortaya çıkan bir diğer taban örgütlenmesi biçimi de mahalle komisyonlan 
oldu. Kidelerin, insanca bir yaşamı sağlayacak konut, sağlık hizmetleri vb. talepleri. Temmuz 
1974’den itibaren kurulmaya başlayan mahalle komisyonlanyla örgütsel bir çerçeveye kavuşmuş 
oldu. Mahalle komisyonlan, o mahallede ikamet edenlerin yaptıklan toplantılarda seçilen 
10-20 üyeden oluşuyordu. Boş ya da sahipleri tarafından terkedilmiş evlerin işgali, yönetimine 
ve örgütlenmesine tüm mahalle sakinlerinin katıldığı çocuk yuvası vb. projelerin hayata 
geçirilmesi, kültürel etkinlikler, ortak talepler tespit edilerek yerel yönetimlere iletilmesi, 
mahalle komisyonlarının başlıca işlevleri haline geldi.

Marttaki darbe girişiminin ardından, MFA içinde de radikal, sosyalizm yanlısı kanat hâkim 
duruma gelmişti. Yeni kurulan “Yüksek Devrim Konseyi”, en yüksek iktidar organı olarak tüm 
bankalann ve büyük sanayinin millileştirilmesine karar verdi, işyerlerinin işçiler tarahndan 
denetlenmesini, güneydeki Alentejo bölgesinde topraklara tanm işçileri tarafından el konmasını 
yasallaşnrdı. Millileştirme uygulamalannın ve işçi denetiminin anayasaya alınmasına karar 
verildi. Halk hareketini desteklemek, sağlamlaştırmak ve geliştirmek için “kültürel canlandırma” 
diye adlandınlan bir kampanya başlatıldı.

MFA’mn Bölünm esi ve “N orm alleşm e”

Siyasal partiler, ne kendi iktidarlanna ortak olabilecek taban örgütlenmeleriyle, ne de “kültürel 
canlandırma kampanyalan ile mutabık değillerdi. Sağ partiler “sağduyu”ya, özellikle kuzeydeki 
küçük köylülerin tutucu ve “banşçı sağduyusu”na dayanmak istiyorlardı. Sol partiler ise, 
politize olmuş kitlelerin kendilerinden kaçarak partiye dönüşmüş ya da kendi öz partisini 
kurmuş bir MFA’ya gitmesinden endişe ediyorlardı. 1973’de Federal Almanya’da SPD’nin 
desteğiyle kurulmuş olan Mario Soares’in önderliğindeki Sosyalist Parti, MFA’nın eylemlerine ve 
önerilerine karşı çıkarken, Salazar diktatörlüğü süresince yıllar boyu tek rnuhahf güç olan 
Komünist Parti MFA’yı onaylıyordu. Gerçi işçi komisyonlanna karşı karşı aldığı tavnn en 
belirgin özelliği, bu örgütlenmeleri sendikal hareket içinde eritmek yönünde olmuştu; fakat 
diğer sol güçler ve MFA’yla birleşerek Sosyalist Parti’yi de bu birliğin içine katılmaya
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Portekizli deviet adamı, 40 yıi süren diktatörlüğü süre
since ülkeyi baskı ve şiddetle yönetmiş diktatör Salazar, 
28 Nisan 1899’da Santa Comba Dao köyünde doğdu. 
Geleneksel Katolik bir ailenin 5 çocuğundan tek erkek 
çocuğu olarak aile geleceğine yönelik tüm planların 
üzerinde yapıldığı bir çocuktu. Ailesinin beklentilerinin 
aksine hiç de beklendiği gibi başarılı bir çocuk olamadı. 
Bu nedenle önce yerel öğretmenlerin açtığı özel okulda 
daiıa sonra da Vissau’daki Katolik Okulu’nda okudu; 
bu okulda geleneklere bağlı, itaatkar bir öğrenci iken 
aniden, 1908’de papaz olmaktan vazgeçerek okulu bı
raktı. Coimbra Üniversitesi’ne kabul edilmek için 2 yıl 
çalışarak bu üniversiteden 1914'de mezun oldu. Siyasi 
hayatı Üniversite yıllarında başladı; sekreterliğini yaptı
ğı Centro Academico de Democracia Crista (Hıristiyan 
Demokrasisinin Akademik Merkezi -CADC) cumhuriyet 
iktidarı tarafından kısa sürede kapatılmış fakat, kendini 
toparlayan CADC Katolik aydınların merkezi haline gel
mişti. 1914'de ekonomi asistanı olan Saiazar, 1916'da 
iktisat profesörü olduktan sonra, 1918'de hukuk dokto
ru derecesini de elde etti. Bu arada aynı yıl kurulacak 
olan Katolik Merkez Partlsl'nm  kuruluşunda etkin bir 
rol oynadı. 1921'de seçime katılan Parti’den meclise 
seçildi ancak, meclisteki yoğun siyasi tartışmalara duy
duğu tepki nedeniyle meclisten ayrılarak tekrar üniver
siteye döndü. 1926'da Üçlü Cunta zamanında maliye 
bakanlığına getirildi fakat, istediği yetkiler çok geniş 
bulunup verilmeyince istifa etti. Cunta içindeki anlaş
mazlık sonucu Antonio Carmona iktidarı yalnız ele geçi
rip, Salazar'ı yine fakat bu kez çok geniş yetkilerle 
maliye bakanlığına getirdi.

Maliye bakanı olduğu sırada askeri diktatörlüğün var
lığından yararlanıp ücretleri düşürdü ve dış borçları öde
meye başladı. Giderek rejimin en güçlü adamı olmaya 
başlayan Saiazar, başbakanlık görevini üstlendi ve yeni 
bir anayasa için hazırlık çalışmalarına başladı; kendisi
nin kaleme aldığı yeni anayasa, Mussolini İtalya'sını 
andıran otoriter ve korporatif bir diktatörlüğü Portekiz'
de de başlatan ilk adımdı. 1936'da dışişleri ve savaş 
bakanlığını da üstlendi ve İtalya'dan Mussolini, Ispan
ya'dan Franco ile yakın ilişkiler kurdu. II. Dünya Savaşı 
sırasında tarafsız kalmaya özen gösteren Saiazar, sava
şın müttefikler lehine dönmeye başlamasıyla, müttefik 
kuvvetlerinin Azor Adalan’ndaki hava ve deniz üslerin
den yararlanmasına izin verdi. 1949'da Portekiz'in NA- 
TO’ya üye olmasını sağlayarak, ülkenin Birleşmiş Millet
lere kabul edilmesi için önemli destek elde etti. Yoğun 
bir muhalefete rağmen şiddet ve baskı sayesinde ülke
de “ istikrarı" koruyabilmiş. Saiazar, 1968’de yazlık evin
de dinlenirken şeziongtan düşerek beyin sarsıntısı ge
çirdi ve iki yıl sonra, 1970’de öldü.
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1974’de iki Algdeniz üll<esinde, Porteldz ve 
Yunanistan’da önemti siyasai değişiidiider yaşandı. 

Porteldz’de 1930’ların başında Salazar’la başlayan, 
1960’lann sonunda Caetano ile devam eden 

diktatörlük dönemi, 1974’deki Karanfil Devrimi ile sona 
eriyordu. Yoğun kitle gösterilerinin ve diktatörlüğün 

yıkılmasının heyecanının coşkulu bir biçimde yaşandığı 
devrim günlerinde, bu durumu canlandıran afişler 

sokaklan kaplıyordu (üstte ve sağda). Öte yandan 
yine 1974 Yunanistan’daki Albaylar Cuntası’nın 

yıkıldığı yıl oldu. 1967’de darbeyle işbaşına gelen 
Albaylar Cuntası’na karşı ülke dışına sürgüne gitmiş 
olan muhalifler yoğun bir mücadele sürdürüyorlardı. 

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde Cunta’nın uygulamalarının 
arka planını açığa çıkaran ve bunlara karşı eylemlerini 

sürdüren muhalifler, 1968’de Cunta’nın düzenlediği 
anayasa referandumuna karşı seslerini yükseltiyorlardı. 

Fransa’da hazırlanmış olan afişte (altta) referanduma 
"evet" demenin tanklara, yani Cunta’ya “ evet’’ 

demek olduğu anlatılıyordu.

zorlamak, böylece devrimin kazanımlannı sürekli kılmak istiyordu. 25 Nisan 1975 
seçimlerinden Sosyalist Parti oylann yüzde 37.8’ini alarak en güçlü parti olarak çıkn. Komünist 
Parti, oylann yalnızca yüzde 12.5’i ile ancak üçüncü parti olabildi.

Seçimlerden kısa süre sonra, Temmuz 1975’de MFA bölündü. Yeni oluşan ılımlı kanat, artık 
Sosyalist Parti’nin  taleplerinden yana tavır alıyor, millileştirmelerin durdurulmasını, sendikalann 
ve Komünist Parti’nin etkinliğinin azaltılmasını, Baü’nın daha fazla korkutulmamasmı ve Avrupa 
Topîuluğu’ndan alınması umulan kredilerin yolunun açılmasını savunuyordu. MFA içindeki bu 
gelişmeler, ülke içindeki sağ güçlere de cesaret verdi. İçinde Salazarcılardan sağ liberallare. 
Sosyalist Partililerden tutucu küçük köylülüğe kadar çeşitli kesimlerin yer aldığı vurucu 
birlikler oluştu. Kuzey Portekiz’de Komünist Parti merkezleri ve sendika bürolan ateşe verildi, 
genel bir komünist avı başladı. Sağcılarla birlikte Sosyalist Parti de MFA içindeki sol kanadın 
temsilcisi kabul edilen başbakan Vasco Gonçalves’in geri çekilmesini talep etti. Gonçalves, 
hem MFA içindeki hem de dışardan gelen muhalefete karşı üç hafta boyunca hükümette 
kalarak sol çizgiyi korumaya çalıştı. Eylül başında çekilmek zorunda kaldı. Yeni kurulan 
geçici hükümette çoğunluk sosyal demokratlar ve liberallerden oluşuyordu ve derhal işçilerin 
kazanımlannı ve sosyal haklan geri almaya başladı; kredi umutlanyla yabancı sermaye için 
çekici koşullar oluşturma çabası içine girdi, MFA içinde, eski devrimci çizgiyi savunmaya 
devam eden, karşı devrimci olarak değerlendirdiği kararlan uygulamayı reddeden bir kanadın 
varlığını sürdürmesi, yeni hükümeti rahatsız eden konulann başında geliyordu, 25 Kasım 
1975’de Lizbon’un 50 kilometre kadar kuzeyindeki Tancos’daki paraşütçü birliklerin 
ayaklanması, son darbeyi indirme fırsatını yarattı. Günlerdir subaylan tarafından terkedilmiş 
ayaklanmacı askerler, özel bir komando grubu tarafindan kısa sürede yenilgiye uğratıldılar. 
Başta MFA’nm sol kanat önderi Carvalho olmak üzere öncüleri ev hapsine kondular, bir 
kısmı yedeğe aynidı, ülke dışına kaçtı, bazılan da tutuklandı.

Nisan 1976’da yapılan seçimleri Soares’in başkanlığındaki Sosyalist Parti kazandı, 1976’dan 
itibaren, anayasada yeralan reformlann tümü önce ekonomik önlemlerle, daha sonra da 
hukuki olarak ortadan kaldınidı, Tanm  alanında oluşmuş olan kolektif işletmelere devlet 
tarafından öncelikle verilen krediler kaldınidı. Aynı şekilde millileştirilmiş sanayi dallanna 
devlet tarafmdan sağlanan kaynaklar kesildi. Devlet işletmelerinde işçi denetimi kaldınidı. Yine 
50’den daha az işçi çahştıran işletmelerde işçi denetimi, 20’den daha az işçi çalıştıran 
işletmelerde işçi komisyonlannm kuruluşu yasaklandı.

27 Haziran 1976’da, Tancos olayının bastınimasında belirleyici bir rol oynayan Ramalho 
Eanes, geçerli oylann yüzde 61 .5 ’ini alarak cumhurbaşkanı seçildi, Portekiz halkının önemli 
bir kesimi seçimlerde oy kullanmayarak (kayıth seçmenlerin yüzde 24.5’i), kendisine sunulan 
yönetimle tam mutabık olmadığını ve kendisinden devrimin çalınmış olduğu duygusunu 
taşıdığını belli etti, fakat bu tek belirgin hoşnutsuzluk gösterisi oldu. Başlangıçta hedeflenen 
sürece, yani burjuvazi için de ayak bağı oluşturmaya başlamış olan diktatörlükten 
kurtulunarak. Batılı ölçüler içinde demokratik yöntemlerle bir kapitalist modernleşme sürecine 
artık girilmişti.
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Yunanistan: İç Savaştan Askerî Diktatörlüğe
iç savaşın ardından toplumsal muhalefetin tasfiyesine ve siyasal gericiliğin hegemonyasına 
karşın parlamenter olmayan “güçlü” hükümet zorlaması başarılı sonuç vermemiş, parlamenter 
kurumlan olan bir rejim kurulmuştu. Şubat 1950’de sıkıyönetimin sona ermesinin ardından 
yapılan ilk seçimlerle, 1963’e kadar birbirini izleyecek erken seçimlerin değiştiremediği sürekli 
bir sağcı parlamenter hükümetler dönemi açılmış oldu. Yunan sağı, Papagos ve Karamanlis’in 
başbakanlığında sürüp giden Milli Radikal Birlik hükümetleri döneminde, iç savaşın yarattığı 
felakederin ürküntüsü belleklerinden silinmeyen, Yunanistan nüfusunun yaklaşık beşte dördünü 
oluşturan küçük burjuvazi ve köylülük üzerinde etkili bir hegemonya kuracak bütün aygıtları 
ele geçirdi ve bu kitlelerle nüfusun yalnızca yüzde lO’unu oluşturan, solun başlıca dayanağı 
olan işçi sınıfı arasında derin bir ideolojik ve siyasal uçurum yaratmayı başardı. Sosyalist sol, 
özellikle Komünist Partisi ise bütün bu dönem boyunca itibanndan ve etkinliğinden çok şey 
yitirmiş olarak toplumsal ve siyasal hayatın kıyısına itildi. Sol güçlerin birliğini sağlamak 
üzere 1951’de oluşturulan Dem okratik Sol Birlik (EDA) ve öteki solcu örgütlerin yönetimi 
büyük ölçüde, sürgündeki komitelerin etkisi altındaydı ve bunlar da giderek Yunanistan’ın 
toplumsal ve siyasal gerçekliğinden uzaklaşıyorlardı. İşçi sınıfının sayıca azlığı ve parçalanmışlığının 
da katkısıyla dönem boyunca solun toplam oy potansiyeli yüzde 10 ile 15 arasında kaldı.

İktidar Blokunda P arçalanm a

Yunanistan’da iç savaş sonrası oluşan siyasal mekanizmada başlıca üç iktidar odağı yer 
alıyordu: Ordu, saray ve parlamento. Bu güçlerin büyük sermaye çevresinde birleştikleri ve 
ABD'nin giderek artan askerî ve mali destek ve kontrolü altında göreli bir istikrar kurduklan 
dönemde Papagos ve Karamanlis hükümetleri iktidar tekelini elde tuttular. Öte yandan bu 
dönemde Yunanistan ekonomisi özellikle Papagos’un iktisat bakanı Markezenis’in aldığı 
önlemlerle dünya kapitalizmiyle hızla eklemlendi. Yunanistan ekonomisinin canlanmasını 
sağlayan bu önlemlerin toplumsal sonucu, bir yandan kırdan kente büyük bir nüfus akışı, öte 
yandan köylülerin yaşama koşullarında ciddi bir gerileme oldu. Toplumsal çelişkiler 
şiddetlendi ve iç savaşın sarsıntısı atlatılırken, toplumsal ruh hali de değişmeye başladı. Bu 
ortamda burjuvazinin temsili tabanını genişleterek iktidan elde etmeyi amaçlayan M erkez 
Birliğinin kuruluşu, iktidar bloğundaki çatlamanın başlangıcı oldu. Hoşnutsuz şehirli ve 
kasabalı yığınların taleplerinin sözcülüğünü üstlenen Yorgo Papandreu’nun muhalefeti iç savaş 
sonrasında ilk kez siyasal mücadelenin toplumsal bir temel edinmesine de yol açtı. 3 Kasım 
1963’te yapılan seçimlerde M erkez Birliği (EK) oylann yüzde 42 ’sini alarak birinci parti oldu. 
İktidar bloğundaki bu parçalanmanın temelinde ise Yunanistan seçmeninin büyük çoğunluğunu 
oluşturan köylülüğün baskıdan kurtuldukça kendi sınıf çıkarlannı kavramakta gösterdiği büyük 
gelişme rol oynadı.

Krahn Darbesi

EDA'dan destek alarak hükümetini oluşturan Yorgo Papandreu, iç savaş hükümlülerini serbest 
bırakan, bir eğitim reformunu yürürlüğe sokan ve ücretlerle maaşlan yükselten yasalan 
çıkarttıktan sonra, yeniden seçime gitti. Kralın çaresizlik içinde çağırdığı yeni seçimler 
sonunda Papandreu’nun EK oylann yüzde 53’ünü alarak tek başına iktidara geçti. Gerek Kral, 
gerekse NATO ve Marshall planı ile Yunanistan üzerindeki askeri ve siyasal nüfuzu ele 
geçiren ABD giderek radikalleşen köylü seçmen tabanının denetlenebilmesi bakımından 
komünizm karşıtlığından şüphe etmedikleri Yorgo Papandreu’nun hükümette bulunmasından 
memnun görünüyorlardı ama EK’in tabanı toplumsal taleplerini daha büyük bir güçle öne 
çıkardıkça da tekelci büyük burjuvazinin toplumsal egemenliği sarsıntıya uğramaya başlıyordu. 
Kral, EK iktidannm sürmesinden gittikçe daha çok tedirgin olmaya başlayan büyük 
burjuvazinin çıkarlarına uygun olarak ilk uygun fırsatta Ek’i bölmeyi hedefleyen bir saray 
darbesini yürürlüğe koydu. Yorgo Papandreu’nun Kralcı generalleri görevden almayı reddeden 
savunma bakanını azlederek kendisini savunma bakanlığına ataması talebini reddeden kral 
Paul, başbakanı 15 Şubat 1965’te istifa etmek zorunda bıraktı, Papandreu da parlamento 
dışından bir kitle muhalefeti geliştirmeye başladı,

Albaylann “Prom etheus”u CIA

Kral ve parlamento, Kralcı subaylar ve ordu alt kademesi, büyük burjuvazi ve parlamento 
arasındaki bütün iktidar ilişkilerinin derin bir kriz yaşadığı günlerde, NATO’nun güneydoğu 
kanadını felce uğratacak bir muhtemel “komünist ayaklanması”na karşı ’’Prometheus Planı” 
adıyla kodlanmış dosya Albaylar Cuntası’na yol gösterdi, Papandreu ile ülkeyi seçimlere 
götürecek yeni hükümetin başındaki Kanellopulos arasında seçimlerin 28 Mayıs 1967’de 
yapılması için anlaşmaya vanldığı sıralarda Kralcı ordu üst kademesi muhtemel bir EK  
zaferine karşı müdahaleye hazırlanırken, alt kademedekiler Albay Papadopulos, Albay 
Makarezos ve Yarbay Pattakos triumvira’smın önderliğinde 21 Nisan 1967’de harekete geçerek 
kralı, parlamentoyu ve generalleri gafil avladılar.

Albaylar Cuntası
ABD’nin askerî çıkarlan, büyük buıjuvazinin eski hegemonya sistemine geri dönülmesi

1578

Karamanlis hükümeti döneminde, devlet içinde 
kurumlaşmaya başlayan faşist güçlerin katliamlan, 
devletin üst düzey yetkilileriyle aralanndaki işbirliği, 
iktidar ile muhalefet arasındaki sürtüşmeyi artırıyordu. 
1963 başlannda Tütün Tekelcileri Merkezi’n/n bir 
gösterisi sırasında jandarma'nm bir köylüyü öldürmesi 
üzerine tüm ülkede düzenlenen düzinelerce mitingde 
binlerce kızgın insan ERE hükümetine karşı seslerini 
yükseltiyordu. İşte böylesi bir siyasal ortamda. Barış 
Derneği kurucularından Grigoris Lambrakis (4), 
milletvekili sıfatından yararlanarak, işkence ve zulme 
karşı barışı savunabileceği bir platform yaratmak 
amacıyla, antik Yunan tanrılarının evi OIympos'a 
yürümeye karar veriyordu. Ertesi gün gazeteler, bu 
hümanist doktorun barış yürüyüşüne geniş yer 
ayırıyorlardı. Lambrakis, sağlıklı vücut yapısı ve 
güleryüzlülüğüyle tanınan, gerektiğinde proleter 
mahallelerini dolaşarak hastalan ücretsiz muayene 
eden bir EDA milletvekiliydi. Yürüyüşün üzerinden çok 
geçmeden. Barış Derneği üyelerinden Selanik'te 
düzenlenen "Silahsızlanmaya Çağn" gecesinde 
konuşma yapmak üzere bir davet aldı. Selanik 
doğumlu olması nedeniyle de çağrıyı seve seve kabul 
etti. İki milletvekili arkadaşıyla Selanik'e vardıklarında 
önce bir otele yerleştiler, sonra birlikte otelin hemen 
karşısında bulunan toplantı salonuna doğru yola 
koyuldular. hAeydanda toplanmış faşistlerden, polis ve 
jandarmalardan oluşan kalabalığı yarıp toplantı 
salonuna varmak onlan epeyce terletti. Bu arada, 
Lambrakis başına indirilen bir demir çubuk darbesiyle 
yaralanıyordu. Ancak bu, onun, biraz dinlendikten ve 
başındaki kanı temizlendikten sonra, hoparlörlerden 
meydandaki kalabalığın da dinlediği konuşmasını 
yapmasını engelleyemedi. Toplantı salonu taş 
yağmuruna tutulurken, Lambrakis konuşmasını 
tamamladı ve birkaç barışseverle birlikte sokağa çıktı. 
Polis, tüm uyarılara rağmen saldırılara karşı kayıtsız 
tavrını sürdürdü. 22 fAayıs 1963'tekl olayların trajik 
sonunu Z romanının yazan Vassilis Vassilikos şöyle 
yansıtıyor: "Tam o anda, kavşağın karşı köşesinden 
küçük bir kamyonet yıldırım gibi fırladı. Aracın 
arkasında diz çöküp bekleyen bir adam elindeki demir 
çubuğu Z'nin başına indirdi. Z  sallandı, yere 
yuvarlandı, kamyonetin tekerlekleri üzerinden geçip 
ezdi onu, yarım metre kadar sürükledi. Yolun 
ortasında kandan bir gölcük oluştu." “Z "  Yunanca'da
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‘zi" ya da “zet", yani “yaşıyor" ya da “ ölümsüz" 
sözcüklerinin başharfidir. O yalnızca adı geçen 
■amanın adı değil, aynı zamanda Costa Gavras'ın 
1968'deki Albaylar Cuntası döneminde sürgünde 
'aşadığı Fransa’da Vassilikos'un romanından uyarladığı 
filmin de adıdır. Çevrilmesinin üzerinden 20 yıl 
jeçmiş olmasına rağmen, Yunanistan’da gösterime 
girebilmek için Albaylar Cuntasının yıkılmasını 
beklemek zorunda kalan filmin müziklerini de Mikis 
Theodorakis (1) yaptı. Kültürel alan başta olmak 
üzere. Cunta'ya karşı direniş ve muhalefetini yıllarca 
örgünde sürdüren Theodorakis de ancak 1974'te,
'.unta devrildikten sonra ülkesine dönebildi. Kültür 
ilanındaki faaliyetlerinin yanısıra siyasal alanda da 
aal olan l\Aikis '80'lerde Yunanistan Komünist 
’anisi’nden milletvekili seçildi. Gösterime girdiği 
Merde büyük ilgi kazanan filmin yansıttığı 
lerçeklikten tek farkı, olayların soruşturulmasıyla 
lörevli genç savcının olayın perde arkasındaki 
orumlulannı da ortaya çıkarabilmesi ve 
argılayabilmesiydi. Cunta işbaşına geldiğinde ise 
anık sandalyesine oturtulan bu savcının kendisi 
lacaktı. Sarçetakis (3) adındaki bu genç savcı,
'ASOK iktidan döneminde Yunanistan cumhurbaşkanı 
eçildi. Kültür yaşamından bir diğer muhalif otan 
inema ve tiyatro oyuncusu Melina Mercuri (2) ise 
Mbaylar Cuntası'nın ardından siyasal yaşama dahil 
Idu ve PASOK’dan milletvekili seçilerek 
'apandreu'nun başbakanlığı döneminde Kültür 
İakanlığı yaptı.

talebinin yanısıra darbeyi yapanların da kendi öz talepleri vardı. Her ne kadar “komünistlerin 
ülkeyi ele geçirmek üzere olduklan” haberleşme araçlannı eline geçirmiş olan Papadopulos 
tarahndan yayılıyorduysa da, Albaylann asıl korktüklan bir EK zaferinin ardından sağcı ve 
faşist subaylann temizlenmesi ihtimaliydi. Öte yandan ülkenin 1950’den beri artan 
zenginleşmesinden kendilerine bekledikleri ölçüde pay düşmemiş olması askerlerin bir başka 
şikâyet nedeniydi. 1951’de kişi başına 112 dolar olan ulusal gelir 1964’te yaklaşık beş kat 
artarak 500 dolar olmuş, sıkı vergi politikalan sonucunda fiyatlar nisbeten sabit kalmış, 
turizm gelirleri ödemeler dengesi açıklannı kapatmış, gelir dağılımı eşitsizliklerine karşın 
yaşama standartlan düzenli olarak yükselmişti. Oysa bir Yunan generali bir Amerikan 
başçavuşu kadar maaş alıyordu ve darbeden sonra yapılan ilk iş askerlerin ücretlerini artırmak 
oldu. Kralın kendisine sadık subaylarla Cuntaya direnme girişimi çabucak boşa çıkanidı. Öte 
yandan darbenin ilk dönemlerinde herhangi bir sivil direniş de görülmedi. Yunanistan’ın 
tarihindeki öteki darbelerden farklı olarak Albaylann geçici bir askerî diktatörlükle siyasal 
hedeflerine ulaşır ulaşmaz iktidan terketmeye niyetleri olmadığı anlaşıldı. Irkçılık, anti- 
parlamentarizm, antikomünizm, dinsel gericilik korporatizm ve popülizmin kanşımından oluşan 
ideolojik payandalanyla bir “Güçlü Devlet” peşinde koşan, Metaksas’m tarihsel mirası üzerinde 
kalıcı bir diktatörlük girişimi Yunanistan’ın tüm canlı toplumsal ve siyasal güçlerine 
saldırmaya başladı. Muhalefetin önde gelenleri ve komünistler bir kere daha yakalanarak 
adalara hapse götürüldüler. Sistematik işkence muhalefeti pençesine aldı. Bürokrasi “sadık” 
olduğundan şüphe duyulan herkesten temizlendi. Ordunun yaklaşık altıda biri emekli edildi.

P-apadopulos’un cunta içinde bütün işlevleri kendi elinde toparlayarak kurduğu egemenlik tarzı, 
kendi gerihmleri ve çelişkileriyle birlikte çöküşünün imkânlannı da içinde banndınyordu. 
Büyük burjuvazinin çıkarlannı korumakla birlikte cunta geniş bir profesyonel politikacılar 
kitlesini saf dışı etmiş, burjuvazinin kitlesini siyasal hayatın dışına itmiş, farklı çıkarlann 
iktidar bloku içinde temsilini neredeyse olanaksızlaştırmıştı. Burjuvazi içindeki çekişmelerde 
daha çok Niyarkos, Onassis gibi büyük armatörlerin, komprador denebilecek kesimlerin 
çıkarlannı kollayan cunta, imalata yönelmiş olan yerli burjuvazilerin yaşama alanlannı sürekli 
olarak daraltıyordu. Sistematik zulüm ve çalışanlann aleyhine değişen gelir dağılımı, 
profesyonel politikacılann yanısıra aydınlar ve öğrencileri de ezilenlerin protestolannın sözcüsü 
haline getirdi. Cunta’nm sonunu getiren başlıca etmenlerden biri de öğrencilerin muhalefeti 
oldu. 1973 ve 1974’te giderek ivme kazanan öğrenci muhalefeti ve CIA’in adamı olmalanndan 
başka herhangi bir değere sahip olmadıklanna inanılan askerî istihbarat elemanlannm muvazzaf subaylar 
üzerinde kurduklan egemenliğe karşı ordu içinde doğan muhalefet bir yandan Kraldan öte 
yandan eski sağcı ve liberal politikacılardan destek görmemeye başladı. Politeknik okulu öğrencilerinin 
askerî istihbaratin şefi Yoannidis’in manipülasyonlan sonucunda kanla bastınlan direnişlerinin 
en belirgin ifadesi olduğu tepki ve gerilimlerin, Kıbns’ta enosis'i gerçekleştirerek bastınlabileceği 
düşüncesi Yunan ordusunu sonu gelmeyecek bir krizin içine attı. 1974’teki Sampson darbesini Atina’dan 
planlayan Albaylar, Türkiye’nin Kıbns’a müdahalesi karşısında yenilgiye uğrayınca ordunun büyük 
bölümü Papadopulos’a karşı cephe aldı. Papadopulos istifaya zorlandı. Konstantin Karamanlis 
sürgünde bulunduğu Fransa’dan ülkenin başına geçmesi için çağnidı ve rejimin tasfiyesi süreci başladı.

D iktatörlüğün Tasfiyesi ve PASO K  İk tidan

Karamanlis’in Yeni D em okrasi (ND) partisinin oylann yüzde 54 ’ünü kazanarak çıktığı seçimler, 
iç savaş sonrasında Yunanistan’ın siyasal hayatında Komünistlerin legal olarak katıldıklan ilk 
oylama oldu. 1968’de SSCB’nin Çekoslovakya’ya müdahalesinin ardından SBKP çizgisindeki 
“Dış” ve Avrupa Komünizmi çizgisindeki “İç” olarak ikiye aynimış bulunan Komünistler’in 
geçici seçim ittifakı, eski D em okratik Sol Birlik'i de yanına alarak Birleşik Sol adıyla seçimlere 
katıldı ve oylann yüzde lO’uyla parlamentoda 8 sandalye ele geçirdi. Ancak değişen 
politikalanna karşın her ikisi de geleneksel siyasal ilişkilerin ürünü olan ND ve KKE’den 
başka bir üçüncü güç Yunanistan’da iç savaştan bu yana ortaya çıkan yeni güçleri ve yeni 
eğilimleri bünyesinde toplamayı başardı. Yorgo Papandreu’nun oğlu Andreas Papandreu 
önderliğindeki Fan Hellenik Sosyalist Parti (PASOK) kuruluşundan iki ay sonra girdiği 
seçimlerde oylann yüzde 14’ünü alarak 13 milletvekilliği kazandı. Karamanlis’in başbakanlığı dönemi, 
onun ağırdan aldığı Cunta döneminin unsurlannın devlet ve toplum yapısından temizlenmesi işinin 
halk kitlelerinin baskısı ile hızlandıniması dönemi oldu. Kendilerini bekleyen sondan kurtulabilmekten 
daha fazla bir toplumsal anlamı kalmamış olan birkaç darbe girişimi kolayca savuşturulduktan 
sonra gizli polisin, askerî istihbaratın ve Cuntanın önde gelenleri yargılandılar ve ağır cezalara 
çarptınidılar. Yunanistan NATO’nun askerî kanadından çekildi, Avrupa Ekonom ik Topluluğu’na 
üye oldu, modem kapitalist ilişkiler sisteminin gerektirdiği bir makyajdan sonra Yunan 
burjuvazisi, açık zomn yerini kitlelerin onayına dayanan bir hegemonyanın aldığı yeni bir 
siyasal yapı ile hükmünü sürdürmeye başladı. Kuşkusuz bu değişimin asıl motoru, Avrupa’da 
son elli yılda başka hiçbir halkın görmediği kadar ağır bir zulüm akında yaşamış olmasına 
karşın burjuvaziyi kendi talepleriyle uzlaşmak zorunda bırakan Yunanistan halkından başkası 
değildi. Yunanistan halkının değişim özlemlerinin kendisini şiddetle açığa vurduğu bu geçiş 
döneminin imkânlannı en iyi biçimde değerlendiren Papandreu’nun PASOK’u Albaylann ve 
Karamanlis’in “sattığı” Kıbns meselesini ve tarihsel Türk düşmanlığını merkezine alan 
milliyetçi retoriği, tekelciliğe ve ABD egemenliğine karşı popülist söylemi, yenileşme arzulanm 
dile getiren Allagi sloganı ile 1981 seçimlerini kazanarak Yunan sağını ilk kez bütünüyle 
siyasal sahnenin dışına sürüklemeyi başardı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Lambrakis 
suikastını açığa çıkartan Sarcetakis’i o dönemin ve geçiş döneminin başbakanı Karamanlis’in 
karşısına koyan PASOK, bütün bir tarihsel dönemin kapanışını trajik bir biçimde ilan etmiş oldu.
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İş î Kombyenlan Nedir?

Ispanya’da işçi komisyonlarının nitelikleri, 
sendikalarla ilişkileri, hedefleri üzerine 1966’da 

yayınlanan belge.

1- İŞÇİ Komisyonları (CCOO), dinî ve politik faridılılc 
gözetmeksizin bütün işçilerin birieşik muhalefetidir ve
ya işçilere faydası olmayan sendikal yapılara karşı işçi
lerin bir tavır alışıdır. Bu örgütlenmeler, işçilerin taleple
rini doğrudan savunma zorunluluğundan doğmuşlar ve

gürtOğün geleceğini ve sendikal biriiği hazıriamaya 
'ışacaklar. Bu nedenle işçi komisyonlan ne bugün, 
de gelecekte herfıangi b ir sendikal veya siyasal grup 
nak istememektedirier. Biz, İşçilerin kendi gelecekle- 
li belirlemelerine zemin hazırlayacak ve işçilerin ço- 
ınluğunun istediği biçimde sendikal örgütlenmesini 
ıratfflaya yardım edecek temel özgüriükier için müca- 
ele ediyoruz.

2- İŞÇİ Komisyonlan, işçi sınıfının çıkarlarını savunan 
lağımsız bir harekettir. Bu nedenle, her türiü dikey 
irgOtlenmeyi veya rejimin veya herhangi bir siyasal 
grubun direktiflerine göre davranmayı tamamen reddet
mektedir.

3- İşçi Komisyonları'nm faaliyetinin dayandığı temel 
Wce demokrasidir. Bu ilke, hem kararların alınmasında, 
hem de temsilcHerimizin seçilmesinde geçeriidir. Top- 
lantılanmıza katılan herkes, sınırsız ve hiçbir koşul aran
madan karariann alınmasına ve tartışmalara katılabilir. 
Biz, geleceğin demokrasisini uygulamaya çalışıyoruz; 
çOnkO biz biliyoruz ki t>ütan işçilerin demokrasisi, bizim 
geleceğimizdir.

4- CCOO, geleceğin sendikal örgütlenmesinin biçimi
nin ne olacağı üzerinde karar verebilmek için demokra
tik ilkeyi uygularken, sendikal biriik için de mücadele 
etmektedir. Fakat bu sendikal biriik, ancak özgüriük 
ve demokrasi içinde ideolojik farklılıklara rağmen bütün 
gruplann katılımıyla gerçekleşebilir. Düşüncemize göre, 
bölünme, tekellerin Ispanya'sında sınıfsal bir intihar de
mektir. Karşımızda biriik içinde davranan işverenler ve 
sanayi örgütlenmeleri bulunmaktadır. Devlet sendikası 
sorununda demokrasi ve özgüriükten yana olunmalıdır. 
Bu sorun gündemde okluğu müddetçe, değişik sendika
lara bölünmek ve parçalanmak bir tehlikedir. Bundan 
dolayı, bugünden başlayarak etkili bir biçimde özgüriük 
ve demokrasi içinde, sendikal biriik için mücadele etme
liyiz.

Burada bir noktaya dikkat çekmek gerekiyor. Bu anla
yışımız, yanlış triçimde tanımlanan özgüriüğe temel ola
maz. Savunduğumuz anlayış, ailelerimizin sırtından top
lanan paralaria oluşturulan sendikal araçlann ve tesisle
rin parçalanmasını gündeme getiremez.

5- CCOO, şu andaki işçi hareketi için büyük bir ilerie- 
medir. Çünkü yasal b ir duruma çıkış için zorunlu adım
lar atmaya başlanmıştır. Devlet sendikasının ve büyük 
kapitalistlerin bizi itmeye çalıştıktan yasadışılığı reddet
mekteyiz. BİZ, kendimizi “ izin verilmeyen bir örgütlen
me" olarak görmek İstemiyoruz. Biz, kamuoyunda ken
di adımızı ve imzamızı kullanmaya devam edeceğiz.

6- Biz ayrıca inanıyoruz ki, her dürüst sendikacı, sade
ce ücret artışlan ile uğraşmayacak (bu ücret artışları, 
zaten fiyat artışlan ile biriikte eriyip gitmektedir), aynı 
zamanda kendi sınıfının özgüriüğü için de savaşacaktır. 
Ve her dürüst sendikacı bu özgüriüğün, ancak işçilerin 
•konomik, sosyal ve politik mücadelelerde biriikte dav
ranmasıyla kaamılablleceğinl anlamak zorundadır.

Üstte: 15 Mayıs 1977'de Oviedo'da, la Pasionaria'nın 
Ispanya'ya geri döndüğü açıklanıyor. Ortada: 1940'da 
Handaye istasyonunda Franco, Hltler’i  karşılıyor. Altta: 

BHbao'da Lemoiz atom santralini protesto eden 
ETA'ron bir duvar resmi.

Her şeye rağmen, özgüriüğün ve demokrasinin koşul
lan yaratılıncaya kadar, CCOO, kendi görevlerini yerine 
getirmeye çalışacaktır. Ve CCOO’nun tanıdığı tek bir 
karar vardır, o da bütün işçiler tarafından ortaklaşa 
olarak alınmış karardır.

İŞÇİ KOMİSYONLAftl’NIN HEDEFLERİ

İŞÇİ Komisyonlan'nm  temel çizgisini şu biçimde özet
lemek mümkündür;

a) Bütün merkezlerde -fabrika, firma, imalâthane, bü
ro, vardiya çalışması, sanayi veya bölgesel biriikler- 
iş anlaşmasında belirtilen maddelerde yazılı olan işçile
rin çıkartannı korumak için güncel mücadele sürdür
mek. Bu mücadelenin kapsadığı sorunlar şöyledir: Işgü- 
nünün süresi, işten çıkarmalar, işçilerin yaş ve cinsiye
tine göre farklı muamele görmeleri, ücretler, kısacası 
emeği ilgilendiren bütün sorunlar.

b) Demokratik özgüriükier için mücadele. ÖzeHIkle 
sendikal hakların ve özgürlüklerin kazanılması. Böyle
ce, İşçiler, toplumda kendi seslerini duyurabilecekler
dir. Bu anlamda işçilerin dernek kurma, toplantı, seçim, 
grev yapma ve basın özgüriüğü için mücadele etmekte
yiz. •

EfA'nm  I .  Bildirisi

ET/A’nın tarihindeki en önemli olaylardan biri olan, 
dönemin başbai<anı Carrero Bianco’nun 

öldürülmesiyle ilgili E7<4'nın yaptığı açılclama.

Ulusal kurtuluş için devrimci sosyalist Bask örgütü 
ETA, 20 Aralık 1973 Salı günü, şu anki Ispanyol iktidarı
nın başkanı Luis Carrero Blanco'nun ölümüne neden 
olan suikastın tüm sorumluluğunu üzerine almaktadır.

Güney Bask’ta ve Ispanya’nın diğer bölgelerindeki 
yaygın mücadeleye karşı sürdürülen baskı, halkının ba
ğımsızlığı İçin savaşanlan yakalayarak, mahkûm ede
rek, işkence yaparak ve öldürerek faşist karakterini açık
ça göstermiştir.

Ispanyol büyük burjuvasının hizmetindeki cani, faşist 
güçler, çok kısa süre içinde diğer Basklı militanlar ve 
yurtseverler gibi en temel haklarını savunmuş oldukları 
kadar son derece basit ve açık bir gerçekten dolayı 
dokuz yoldaşımızı öldürdüler (Txabi, Txapheia, Xanki, 
Mikelon, Ihara, Txikia, Jon, Belzta ve Josu).

ETA tarafından gerçekleştirilen bu operasyon, Luis 
Carrero Blanco'nun şahsiyetinde Ispanyol oligarşisinin 
tüm güç odaklarını hedef almıştır. Bu eylem, ETA’Ğan 
9 yoldaşımızın ve bağımsızlık için her türiü baskıya karşı 
savaşmış ve savaşmakta olan tüm diğer yoldaşların kat
ledilmesi nedeniyle işçi sınıfının ve tüm Bask halkınm 
gerçek, devrimci yanıtı olarak yorumlanmalıdır. Rejimin 
en sert adamlarından, şiddet yanlısı baskıcı politikanın 
sorumlusu Luis Carrero Blanco, Franko sisteminin anah
tarı, onun sürekliliğinin ve sağlamlığının kefiliydi. Onun 
ortadan kaldırılması ile faşist rejim içinde birleşen farklı 
eğilimler (Opus Det, Falange, vs.) arasındaki gerilimin 
İktidar için gittikçe daha tehlikeli bir kimliğe bürüneceği 
kesindir.

Bu yüzden, Ispanyol başbakanına karşı düzenlenen 
ve tıaşanya ulaşan bu eylem, ulusal baskıya karşı ve 
Bask sosyalizmi için olduğu gibi Ispanya'daki tüm sö
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mürülen ve baskıya uğrayanlar İçin bir adım anlamı 
taşımaktadır.

Bask, Ispanya, Katalonya ve Galiçya’dakt işçiler ve 
tüm halk gibi dünyadaki tüm demokratlar, devrimciler 
ve anti-faşistier de bugün çok büyük bir düşmandan 
kurtuldular. Mücadele devam ediyor. Ulusal bağımsızlık 
ve sosyalizm için ileri!

Yaşasın bağımsız Bask!

Yaşasın Sosyalist Bask! •

ETA'nift IV . B lU M si

Carrero Blanco’nun öldürülmesinden sonra,
Franco yönetiminin Fransa'daki mültecilerin 

smırdışı ediimeierini talep etmesi üzerine, ETA’nm 
yayınladığı bildiri (23 Aralık 1973).

Franco rejiminin hizmetindeki Ispanyol İletişim organ- 
lan, Carrero Blanco'nun infazından sonra yeni bir kam
panya başlattı.

Şimdiye kadar da birçok kere denendiği gibi, Ispanyol 
devleti, bizim Güney Bask ve ispanya İçindeki diğer 
bölgelerde sürdürdüğümüz devrimci eylemler ile Kuzey 
Bask ya da Fransa devletinde İKtea hcMa almış olan 
Baskh mülteciler arasında lllfk i kurmaya çalışıyor.

Bazı resmî kaynaklara göre, F r ^ o  rejimi, rejimin 
bu "mahim şahslyeti’ ’ni İnfazdan dolayı, sulkastte yer 
abnadıkianna dair karşı konulamaz kanıtlar olmasına 
karşın, direk sorumlu olmakla suçladığı mültecilerin sı- 
mrdışı edilmelerini sağlamaya çalışıyor.

Bu tür bir smırdışı etme olayının olanaktan gerçekten 
mevcuttur. Herkes iki devlet arasındaki sıkı ilişkilerin 
larkmda. Paris birçok olayda Ispanyol hükümetinin bas
kıcı isteklerine göz yumdu. Demek kİ, ETA'nm  Bask 
halkının özgüriüğü için tam da faşizme karşı savaşması
na rağmen, Pompidou ve hükümeti Frankist iktidarın 
baskılarına yine göz yumabilirler. Kesin olarak smırdışı 
etme taleplerine uyacaklarını iddia etmek mümkün de- 
ğH, Fransız devletinin Frankist talepleri uzun süre gör
mezden geleceğini düşünmek de imkânsız: O halde Bask- 
lı mültecilerin, gerek Kuzey Bask'dan olsun, gerekse 
tüm sınır bölgesinden hatta tüm Fransız sınırianndan 
kapı dışarı edileceğini hesaba katmak gerekli.

Ancak mültecilerin ETA ile herhangi bir örgütsel bağı 
söz konusu değildir ve ET A, yalnızca Güney Bask ve 
t^NHiyol sınırian içindeki diğer bölgelerdeki eylemlerin 
hazırlanmasını ve uygulanmasını dikkate almaktadır. 
Fransız yönetim organları, ETiA’nın Kuzey Bask'ta ve 
Fransız devletinin sınırian içindeki diğer bölgelerde 
“ üsleri" olduğunu hiçbir zaman Ispatlayamadı. Biz bu 
"üsler"ln yalnızca diktan, İspanyol Iktidannın fantezile
rinde varolduğunu öne sürüyoruz. Bu tür manevralaria 
Üryandan emniyet teşkilatının yetersizliğini ve etkisizli
ğini örtbas etmeye çalışan bu Ispanyol iktidan, diğer 
yandan Fransız hükümetini Basklı politik mültecilere 
baskı uygulaması için zoriamaya çabalıyor.

Basklı mültecileri tehdit eden, baskı uygulayanlara 
yaygın ve etkili bir hareket için dünyadaki tüm demok
ratlan, anti-faşistleri ve devrimcileri harekete geçirmeye 
çağınyor. uluslararası kamuoyuna başvuruyoruz.

Yaşasın bağımsız Bask 
Yaşasın sosyalist Bask

Üstte: Karanfil Devrimi'nden sonra Lizbon 
caddelerinde askerier. Ortada: Portekiz Komünist 

Partisi W/7 bir gösterisi. Altta: Ispanya ve 
Yunanistan’daki diktatörlüklere karşı 1972’de İtalya'nın 

Cenrignano ş ir in d e  yapılan bir gösteri.

K aran iil Devnm i'nden Sonra 
İs fi ÖrgiiilenmeleH

Lizbon'daki bir işçi konseyi tüzüğü.

Tanımlama

işçi konseyi herhangi bir partiye bağlı olmayan birle
şik demokratik b ir örgütlenmedir. Amacı, işçi kitleleri
nin önderliği altında halkın iktidarını ve sosyalizmin ger
çekleşmesini sağlamaktır. Bu sosyalizm, üretim araçla- 
nnın toplumsallaştınimasma dayanmaktadır ve insanın 
insan tarafından sömürülmesine son verecek ve sınıfla
rın olmadığı bir topluma giden yolu açacaktır.

Hedefler

1) Bölgedeki İşçileri sosyalizmin kuruluşu yolunda 
gerekli görevler ve kapttalist sömürüye karşı mücadele
ler için hazırlamak.

2) Birieşik halk Iktidannın yaratılması ve organlann 
güçlendirilmesi aracılığı ile işçilerin birliğini sağlamak 
ve devleti işçilerin çıkarian doğrultusunda yeniden ör
gütlemek.

3) İşçilerin kendi ihtiyaçtan için gerekli olanlar üzerin
deki kontrollerini güvence altına almak ve kaderlerini 
kendi ellerine almalannı sağlamak.

4) Çalışan stnıflann çıkarian için ekonomiyi; üreti- 
min,flyatlann,klralann,taşımacılıktakl bilet flyatlannm v.b. 
kontrolü aracılığıyla kontrol altına almak.

5) Emperyalizmden tam bağımsızlık sağlamak amacıy
la içerden ve dışardan gelecek her türiü gericiliğe karşı, 
devrimin kazanımlarını korumak.

6) İşçilerin kurtuluşuna karşı yapılacak her türiü sabo
taj, boykot ve diğer saldınlan altetmek için işçileri polltl- 
ze etmek ve örselemek.

7) Sosyalizmin kuruluşu için gerekli olan direniş ruhu
nu yaratmak, işçilerin politik ve kültürel bilinçlerini yük
seltmek, kolektif özelliklerini geliştirmek, egoizmin her 
türiü biçimine karşı mücadele etmek, bireyselliği orta
dan kaMırmak, pasifliği kırmak, faşizmden ve kapita
lizmden geriye kalan tüm artıklan temizlemek.

Genel Özellikler

1) Bütün kararlar, demokratik bir biçimde ve el kaMır- 
mayla yapılan açık oyla alınırlar.

2) Azınlık, çoğunluğun iradesine bağlı olmak zorunda
dır.

3) Karariar basK biçimde çoğunlukla alınırlar, fakat 
genel toplantı faridı biçimde karar alırsa, o zaman genel 
toplantıdaki karar uygulamaya sokulur.

4) İşçi konseyinin toplantısı için üyelerin yüzde SO'sinin 
talebi gereklidir.

5) İŞÇİ ko n s e y in in  a lm ış  o ld u ğ u  k a ra ria r o na  d oğ ru dan  

ve y a  d o ğ ru d a n  o lm a s a  d a  b ir  b iç im d e  bağ lı o lan  tü m  

ö rg ü tle r  İç in  g e ç e riid ir .

6) işçi konseyinin veya yürütmesinin her üyesi onlan 
seçen toplantı tarafından her an geri alınabilirler.

7) işçi konseyinin organlannda çalışan bütün üyeler 
çalışmalan hakkında rapor vermekle yükümlüdürier.

8) Bölgesel veya genel sorunlar üzerine tam bir tartış
ma ve konuşma özgüriüğü bulunmaktadır.

9)işçl konseyinin çalışmalannı düzeltmek İçin, tartış- 
malann temeli e le ftlri ve özeleştiri ilkesine dayanmakta
dır.
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İşçi Konseyinin Oluşumu

1) CarnaksI bölgesinin işçi konseyi şöyle oluşmakta
dır: 200’den daha az işçi çalıştıran fabrikalar 2, 201-300 
arasında işçi çalıştıran fabrikalar 3, 301-’ 00 arasında 
işçi çalıştıran fabrikalar 4, 400’den fazi& işçi çalıştıran 
fabrikalar ise 5 temsilci gönderirler.

2) 20 'den daha az sayıda işçinin çalıştığı fabrikalar 
ise üretim sektörüne göre bir araya gelip, işçi komisyo
nu oluşturma yolu ile işçi konseyinde belirtilen kategori
lere uygun biçimde temsil edilirler. •

TeröHst Bir Rejim
ANDREAS PAPANDREU

Andreas G. Papandreu’nun Namlunun Ucundaki 
Demokrasi adlı kitabından.

Papadopulos ve arkadaşlannın iktidan bırakmaya hiç 
niyetleri yoktur. Yaptıklan her şey iktidarda kalma ama
cına yöneliktir. Muhaliflerini az ya da çok önem taşıyan 
mevkilerden uzaklaştırdılar. Polis, Jandarma, kamu ku
rumlan, üniversiteler, okullar, mahkemeler, belediye 
meclisleri, yerel meclisler, sendikalar, tanm kooperatif
leri, kısacası tüm resmi ve yan resmî kuruluşlar cuntaya 
karşı ve hatta tarafsız unsurlardan bütünüyle temizlen
di. Üç bine yakın subay -yani yaklaşık her beş subaydan 
biri- ordudan atıldı. Çok daha fazla sayıda devlet memu
ru ya emekliye sevkedildi, ya da işten çıkartıldı. Bu 
“ emekliye sevketme”  işlemleri tamamen keyfi biçimde 
yürütüldü. Atılan subay ve devlet memurlanndan pek 
çoğuna emekli maaşı bağlanmadı. Bunlar, rejimin red
dettiği kişiler olarak özel sektörde de İş bulamadıklann- 
dan yıkımın eşiğine geldiler. Rejimin saçtığı terör hep 
böyle ince uygulamalardan İbaret kalmadı. Hatta Yuna
nistan’ın yakın tarihinin, Nazi İşgali de dahil hiçbir döne
minde ülkeyi böylesine azgın bir terör dalgasının kapla
dığı görülmemişti. Dartıeyl İzleyen ilk onsekiz ay İçinde 
en az elllbin kişi tutuklandı. Bunlardan çoğu, tehdit 
ve hakaretle sindirildikten sonra salıverildi. Ama blnler- 
cesi hâlâ hapisanelerde, adalardaki toplama kamplann
da, sürgünde ya da gizli polisin, askerî polisin, jandar
manın, Merkezi İstihbarat ÖrgütO’n iin  sorgu odaiannda 
bulunmaktadır.

Bunlardan yüzlercesl, özgür dünyanın tasavvur ede
bileceğinin çok ötesinde işkence ve aşağılamalara uğra
tılmıştır. Rejimin muhalefeti ezme çabası, mesleki sa- 
dizm ve ustalıkla birleşince, Yunanistan’da daha önce 
hiç uygulanmamış bazı işkence teknikleri ortaya çıkmış
tır. Falaka, kurşuna dizer gibi yapma, cinsel organlara 
elektrik verme son derece yaygın uygulamalardır. Bir
çok kimse işkence odalanndan ömür boyu sürecek sa
katlıklarla çıkarken, bazılan da İşkencecilerin ellerinde 
ya da "salıverildikten”  kısa bir süre sonra can vermiştir.

Aslında sindirme çabalan tutuklama, hapsetme, iş
kence ve sürgün uygulamalannın çok ötesine geçmekte 
ve ülkenin her köşesine uzanmaktadır. Cuntanın deneti
mi altındaki adli sistem, cuntanın muhaliflerini herhangi 
bir suç uydurup cezalandırmak amacıyla kullanılan bir 
mekanizmaya dönüşmüştür. Cuntaya karşı dostça duy
gular beslemeyen yurttaşlann vergi tx>rçian “ yeniden 
hesaplanmakta” , bunlar “ geçmiş vergi borçlannı”  öde
meye zorlanarak mail lıakımdan yıkıma uğratılmaktadır
lar. Çalışma izni ve ruhsatı, sürücü belgesi gibi şeyler 
cuntanın muhaliflerine verilmemekte, verilmiş olanlar 
da geri alınmaktadır. Üniversite eğitimi, dört aşamalı 
güvenlik soruşturmasından geçebilen gençlere özgü bir 
ayncalık haline gelmiştir. Rejime ilişkin eleştiri ya da 
kuşkuiann açıkça dile getirilmesi kesinlikle yasaktır. Son 
derece kapsamlı ve etkin bir sansür altındaki gazeteler 
her ^ n  cuntaya ve onun İzlediği siyasetlere övgüler 
yağdırmaktadırlar. Yunanlılar bugün, daha önceden ta-

Üstte: Haziran 1968’de Papadapoulos hükümeti yemin 
ediyor. Ortada: Sürgünde çıkan bir Yunan 

gazetesinde, yurtseverlik simgelerinin Cunta tarafından 
özgürlüğü bastırmak için kullanıldığı teşhir ediliyor. 
Altta: Yunan Dış Komünist Partisi genel sekreteri 
Florakis, Ekim 1981'de Atina’daki bir toplantıda.

savvur dahi edemeyecekleri bir karabasanı yaşamakta
dırlar.

Uluslararası A f Örgütü, 27 Ocak 1968'de Yunanistan’
daki durumla ilgili bir rapor yayımladı. Bu rapor, doğru
dan doğruya İngiliz Barosu’ndan Anthony Marreco ile 
Amerikan Barosu'ndan James Becket’in elde ettikleri 
bulgulara dayanmaktadır. •

A lbayiar Cuntası'nda İşkeate

Oriana Faiiaci’nin Aiexandros Panagoulis ile 1973 
Ağustos’u sonunda yaptığı söyleşiden.

O.F.: Ya bileklerindeki yara izleri?

A.P.: Onlar damarlarımı açar gibi yaptıkları zaman 
oldu. Ciddi bir şey değildi. Derinden kesmediler. Neyse, 
biliyorsun, bedenimin her yanında yara izleri var. Za
man zaman bilmediğim bir tanesini görüp “ Peki, bu 
ne zaman oldu?”  derim. İşkencenin üçüncü haftasından 
sonra artık bunlara aldırış etmez oldum. Bir yerierde 
kanımın aktığını, bir yerlerde etlerimin parçalandığını 
gördüm ve yalnızca şunu düşündüm: “ Tannm yine baş
lıyoruz.”  Genellikle işkencelerine beni bir telle kamçıla
yarak başlarlardı. Beni kamçılayan Tlıeofiloyannakos’- 
tu. Ya da beni bileklerimden tavana asarak saatlerce 
böyle bırakırlardı. Buna katlanmak güçtü, çünkü bir sü
re sonra bedenin üst kısmına felç gelmiş gibi olur. Yani 
artık kollarınızı ve omuzlarınızı hissetmezsiniz. Soluk 
alamazsınız, bağıramazsınız, hiçbir biçimde isyan ede
mezsiniz. Onlar da bunu çok iyi biliyorlardı elbette, 
ve ben bu noktaya gelince belime vururlardı.

Hiç alışamadığım neydi biliyor musun? Soluksuz kal
mak. Theofiioyannakos burnumu sıkıp, iki eliyle ağzımı 
ve burnumu kapatarak beni soluksuz bırakırdı. Ah, bu 
her şeyden beterdi. En kötüsü buydu. Burnumu ve ağzı
mı bir dakika süreyle tıkayıp saate bakardı ve ancak 
rengim moranrken bir solukçuk almama izin verirdi. 
Ancak onu ısırmayı başardığım zaman bundan vazge
çerdi. Bir kez az daha parmağını koparıyordum. Ama 
sonra bu işi battaniye He yapmaya başladı. Dayanamadı- 
ğım bir başka şey de aşağılamalardı. Bana işkence ya
parken hiçbir zaman susmadılar. Hiçbir zaman. Bağınr- 
lar, bağınrlardı... Sesler gürlemelere dönüşürdü... Ve 
sonra hayalar arasında söndürülen sigaralar.

Dinle. Neden bunlan yalnız benden dinlemek istiyor
sun? Bu doğru değil. Bunlan yalnız bana yapmadılar 
ki. Eğer dörtyüzblr no.lu hastaneye gidebilirsen, Binba
şı İMustaklIs’i görmek istediğini söyle. Onun sorgusu 
sırasında aionl kullandılar. Aloni nedir, bilir misin? İş
kenceciler çevrenizde bir halka oluşturur, sizi ortaya 
alarak aynı anda hepsi birden vurmaya başlarlar. Onun 
da bel kemiğine ve ensesine vurmuşlardı. Hâlâ her yanı 
felçli. Şimdi bitkisel bir hayat yaşıyor ve hekimler onun 
tıbben öldüğünü söylüyorlar.

O.F. Sana bir şey sormak istiyorum, Aleko. Bütün 
bunlar başına gelmeden önce fiziksel acıya dayanıklı 
miydin?

A.P. Ah, hayır hayır. Küçük bir diş ağırsı bile beni 
anlatılamayacak kadar rahatsız ederdi. Kan görmeye 
dayanamazdım. Insanlann acı çektiğini görmeye bile 
katlanamazdım. Fiziksel acıya dayanabilen insanlara hay
ran olur, bunu nasıl başardıkiannı anlayamazdım. İnsan 
gerçekten olağanüstü bir yaratık, sürprizlerle dolu. İn
san nasıl değişiyor, buna inanmak güç. İnsanın en daya
nılmayacak şeye bile dayanabileceğini göstermesi ola
ğanüstü. Çeliğe ateşle su verilir atasözü gerçekten doğ
ru, biliyor musun? Onlar bana işkence ettikçe ben daha 
dayanıklı oldum. Onlar bana işkence ettikçe ben daha 
çok direndim. •



M odem  Sosyalizm

Savaş Sonrası Sosyal Demokrasi
1950’ler ve 1960’lar (kimi ülke koşullannda kısmen ’70’ler), Ban Avrupa’da sosyal 
demokrasinin altın yıllan oldu. II. Dünya Savaşı sonrasında kapitalizmin yeniden 
yapılanmasına eşlik eden büyüme süreci, sosyal demokrat partilere Keynes esinli “sosyal 
politika”lannı uygulamak için geniş bir manevra alanı bıraktı. Bu koşullar altında sosyal 
demokrasi, kapitalist devletle işçi sınıfı lehine ve kendi söylemi içinde uzun vadede 
“sosyalizmi” kurmaya dönük reformlar uğruna işbirliği yapan bir parti olmaktan, kapitalist 
devleti bizzat yöneten, işleten parti olma aşamasına geçti. Bu değişim, sosyal demokrat 
ideolojinin içeriğine yansıdı, bu partiler, ideolojik değişimlerinin yanısıra, iktidar olmanın 
verdiği özgüvenin de etkisiyle, entemasyonalist ve Marksist gelenekten kopuşlannı açıkça 
formüle ettiler. ’70’lerin sonlarında dünya emperyalist sisteminin bunalımının derinleşmesiyle 
altın çağ bitti, sosyal demokrasi sermaye partileri karşısında geri çekildi. Bu gerileme, 
ideolojik ve siyasal bir bunalımı koşulladı. Sosyal demokrasi, sınıfsal, siyasal, ideolojik, teorik 
temellerini gözden geçirmeye zorlanırken; Marksizmi en azından teorik yöntem olarak yeniden 
kabullenmeyle, yeni sağın/yeni muhafazakârlığın siyasal-ekonomik programlannı uygulamaya 
vekâlet edebilen otoriter bir “devlet partisi” olma konumlan arasmda bocaladı. Ancak bu 
bocalama, ’80 ’ler boyunca da, “sosyal demokrat altın çağ”ın nostaljisini, rehabilitasyon 
umudunu esas alan ekonomist bir mantığın mecrası dışına akabilecek radikal, devrimci 
yönelimlere yolaçmaktan uzak kalacaktı.

Sosyal Demokrasinin Altın Çağı ve ’70’lerin Sonundaki 
Büyük Bunalımı
n. Dünya Savaşı’ndan sonra, ABD’nin Marshall yardımıyla ivme kazanan ekonomik yeniden 
inşa süreci, Avrupa’da sosyal demokrat partilere, son derece elverişli bir siyaset zemini yarattı. 
Bu elverişliliği değerlendirmenin ilk örneklerini, 1945-1951 döneminde İngiltere İşçi Partisi ve 
iktidannı kahcılaştıran İsveç İşçi Partisi verdiler. Esin kaynağı, tam istihdamı ve “gelir 
dağıtmayı”, belirli bir enflasyon pahasına da olsa, ekonomik canlanmanın/büyümenin motoru 
sayan popüler veçhesiyle, Keynesyen iktisattı. Ne esin kaynağı, ne de bu esin kaynağından 
üretilen reçetelerin özü, sosyal demokrasiye özgü değildi. Dünya kapitalist sisteminin merkezi 
konumundaki ABD’de Roosevelt’in uyguladığı New D eal (Yeni Düzen) politikası, sonradan 
“İsveç modeli”, “Alman modeli” olarak sistemleştirilen sosyal demokrat ekonomi-politikalann 
ilk örneği sayılabilir. Özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında hızla gelişen tüketim mallan 
sanayii başta olmak üzere, ekonominin gelişen sektörlerinin büyümesini sağlamak için iç 
pazarı genişletmek amacıyla, işçi sınıhmn, marjinal kesimlerin (işsizler, muhtaçlar, vs.) alım 
gücünü artıracak bir politika izlemek, kamu harcamalannı artırmak; Batı Avrupa’da yalnızca 
sosyal demokrat değil, burjuva sağ partiler tarahndan da izlenen bir programın temel 
unsurlanydı. Sosyal demokrasinin, bu koşullarda “sosyal refah devleti”nin miman sayılmasının 
nedeni, Keynesyen bir programı işçi sınıh ve alt orta sınıf kitleleri yaranna sunabileceği 
imkânlarla bütünleştirerek formülleştirebilmesi; ve bu programın smırlannı, sağlık, eğitim gibi

Sosyal demokrat partilerin çeşitli tarihsel dönemlerde 
çifte stardart örneği oluşturdukları sık sık yaşanılan 
bir olaydır. Ingiliz Labour Party bu açıdan önemli bir 
örnektir. Genel olarak dünyada sömürgeciliğe ve 
işgale karşı çıkan bu parti, Ingiltere ile Kuzey İrlanda 
arasındaki ilişki sözkonusu olduğunda tamamen farklı 
bir tutumu benimser ve hükümette olsa da olmasa 
da Ingiliz askerlerinin fiilen Kuzey İrlanda’daki işgali, 
baskıyı ve terörü sürdürmelerine karşı çıkmaz. Kuzey 
İrlanda’da fiili işgale karşı mücadele eden IRA'n/n 
tutuklu üyelerinin başlattıktan açlık grevlerinde 5 
fJiayıs 1981'de, Bobby Sands’in ölümünden sonra, 
Ingiliz yönetimi, taleplerin kabul edilmesinin IRA 
eylemlerini meşrulaştıracağı gerekçesiyle katı tutumunu 
sürdürünce, ölümler ardarda gelmeye başladı. Ingiliz 
yönetiminin katı tutumunu destekleyen tek ülke 
Türkiye idi. Sands, yüzyılımızda Ingiliz sömürgeciliğine 
karşı aç kalarak direnme yolunu seçen ve bu yolda 
yaşamını yitiren Katoliklerin onüçüncüsüydü.
Belfast’taki duvar resimleri açlık grevcilerini kahraman 
ilan ediyor, onlan ‘ ‘Adalet uğruna açlığa katlanarak 
yaşamlarını ortaya koyanlar kutsanmıştır" ifadesiyle 
destekliyordu (üstte). Ölenlerin adlarının da 
anıldığı "Son Selam" başlıklı bir diğer duvar resmi 
ise IRA7/ savaşçıları, yitirdikleri yoldaşlarını geleneksel 
bir tarzda silah atışlarıyla son kez selamlarken 
gösteriyor (solda).
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Savaş sonrasında Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde sosyal 
demokrat veya düzenle uzlaşma halindeki komünist 

partilerin hedefledikleri veya yaratmaya çalıştıklan 
toplumsal uzlaşma modeli her zaman varolan 

kapitalist düzenin çerçevesine sığmıyor ve gerek işçi 
hareketi içinde gerekse toplumun diğer kesimlerinde 

çeşitli biçimler ve yöntemler altında muhalefetlerin 
doğmasını engelleyemiyordu. İşçi hareketi genel olarak 

sendikalarında ve geleneksel mücadele biçimlerinde 
kendini ifade ederken, toplumun diğer kesimlerinde 

özellikle ’70-’80’lerde şehir gerillası biçiminde ortaya 
çıkan ve silahlı propagandayı esas mücadele yöntemi 

olarak , tanımlayan gruplar gelişiyordu. Ülkenin 
güneyinden kuzeyine ve diğer Kuzey Avrupa 

ülkelerine yoğun göçün eşlik ettiği, '60’lardaki 
dramatik ekonomik büyümenin ardından, İtalya, 

1968/69’lardan başlayarak emeğin sermayeye karşı 
militan bir mücadelesine sahne oldu. Geniş sol 

yelpaze içinde Renato Curcio çevresinde örgütlenen 
Brigate Rosse (Kızıl Tugaylar) da vardı. Brigate 

Rosse'nm gerçekleştirdiği adam kaçırma, öldürme, 
"halk dûşmanlan"nı (hakimler, savcılar,sanayi 

kuruluştan yöneticileri v.s.) cezalandırma eylemleri 
arasında en önemlisi, 16 Mart 1978’de Hıristiyan 

Demolırat Parti lideri Aldo Moro’nun kaçırılmasıydı. 
Aido Moro, PCi’n/n "Tarihsel Uzlaşma" tezine yakınlık 

duyan - Hıristiyan Demokratların başında geliyor ve 
kaçırıldığı sırada bu stratejiyle ilgili bir parlamento 

otunımuna gidiyordu. Hıristiyan Demokrat lider 55 gün 
tutsak kaldıktan, militanlar tarafından sorgulandıktan 

sonra öldürüldü. Bu olayda, başka çevrelerin (ömeğin 
diğer Hıristiyan Demokrat ya da batılı istihbarat 

servisleri kökenli) çıkariannın sözkonusu olup olmadığı 
bugüne kadar ortaya çıkarılamadı. ’80’lerde birer birer 

yakalanan Brigate Rosse militanlanndan bir kısmı, 
yaptıklanndan pişmanlık duydukları ve polisle işbiriiği 

yaptıklan takdirde af olanağına kavuşabillyoriardı. 
Yandaki fotoğrafta 1979’da Roma’da, PO ’nin de 

katıldığı, Aldo Moro’nun ölüm yridönümü gösterileri görülüyor.

temel İnsanî ihtiyaçlann karşılanmasını kamulaştıracak şekilde genişleten adımlan 
atmasındandır. Ama bu genişleme, sosyal demokrat söylemde sınıfsal “eşitleşme”nin ölçüsü 
sayılan gelir dağılımında köklü değişimlere yolaçmış değildir: 1973 verileriyle, İngiltere’de İşçi 
Partisi iktidan ainnda nüfusun yüzde lO’u millî servetin yüzde 67 ’sine, sosyal demokrasinin 
cenneti sayılan İsveç’te ise gene halkın yüzde lO’u milli servetin yüzde 40 ’ma sahiptir.

Sosyal Demokrat İdeolojinin Değişimi ve “Yeni Korporatizm”

II. Dünya Savaşı’ndan sonraki yıllarda, sosyal demokrat partiler ideolojik olarak Marksizmden, 
siyasal olarak da komünist partilerle ortak zeminleri paylaşmaktan, işbirliğinden uzaklaştılar. 
Soğuk savaş döneminde, burjuva rejimlerin anti-komünist işbirliğine zorlayan, komünist 
cenahın ideolojik söyleminin ise düşmanlaşüran etkileri karşısında bocalamalan ve çoğunlukla 
anti-komünizme yönelmeleri, bu sürecin negatif etmenidir. Sosyal demokrasinin (kimi durumda 
anti-komünist olmayabilse de) a-komünist (komünist olmayan), yönetimleri iktidar 
pratiklerinden kaynaklanan pozitif etmenlerle pekiştirmiştir. Sosyal demokrasi, bu iktidar pratiklerini 
“modelleştirerek”, kendi siyasal-toplumsal programını, kapitalizmle komünizm arasında özgün 
bir “üçüncü yol” olarak tanımlamaya yönelecektir. 30  Ocak 1951’de Frankfurt’ta, Sosyalist 
Entemasyonal’m  kurulması, Avrupa sosyal demokrasisinin kendisini yeni bir odak olarak ortaya 
koymasının simgesel göstergesi olmuştu. Sosyalist Entemasyonal’in kuruluş bildirgesindeki sözler, 
sosyal demokrat ideolojinin negatif ve pozitif unsurlannın ipuçlannı veriyordu: “Komünistler, 
sosyalist gelenekleri sahiplenme hakkına sahip olamazlar. Çünkü onlar bu geleneği, tanınmaz 
hale gelecek şekilde tahrif etmişlerdir. Dogmatizme dönüşen komünizm, yeni bir emperyalizm 
aygıtıdır. Özgürlük olmadan sosyalizm olmaz. Sosyalizm ancak demokrasiyle gerçekleştirilebilir, 
demokrasi ise ancak sosyalizmle tamamlanabilir.” Sosyal demokrasinin kendisini mümkün bir , 
“üçüncü yol” olarak kurgulaması, ekonomist bir temelde gerçekleşiyordu. Büyûmeci bir 
konjonktür içinde sosyal refah devletinin işlevlerinin genişletilebildiğini gören sosyal demokrat 
ideologlar; ekonominin doğrusal gelişmesi içinde, üretim araçlannm toplumsallaşnnimasına 
atfedilen sonuçlara ulaşılabileceğini vazediyorlardı. Polemiğe girdikleri “komünizm”in 
perspektifini üretim araçlannm kamulaştınlması ve emekçi smıflann siyasal iktidan olarak 
gördükleri; üretim ilişkilerinin, üretim ilişkileri içinde üreticinin konumunun ve bizzat 
iktidar/siyaset ilişkilerinin dönüşümüne ilişkin bir tasanma sahip olmadıklan (çoğu kez, 
polemikte olduklan KFler de böyle bir tasanma sahip olmadığı) için; işçi örgüderinin 
(sendikalar ve parti) ekonomik karar alma süreçlerinde giderek belirleyici olduğu, sefaletin 
ortadan kalktığı, maddî-manevî gelişme imkânlannm “eşitleşme”ye yöneldiği bir düzenin, 
gerçekten devrimi ikame eden reformlara imkân verdiği kanısmdaydılar. Bu toplumsal ilerleme 
sürecinin olmazsa olmaz maddî ve ideolojik koşulunun ekonomik büyüme olması; özgürlük 
ve eşitlik imkânlannm bile maddî normlara/rakamlara indirgenmesi, sosyal demokrasinin 
devleti yönetme pratiği içinde edindiği teknokratik bürokratik söylemi uçlaşnrdı. Bu durum, 
sosyal demokrasinin ekonomist pragmatizmim geliştirerek, Marksizmin teorik-ideolojik 
mirasından kopuşunu başh başına hızlandıran bir işlev gördü.

Sosyal demokrasinin ekonomik-teknokratik bir söylem edinmesi, parlamentarizme salt araçsal 
değil, temsil ettiği işçi sınıfımn ekonomik ve siyasal nüfuzunun gerçekleşebileceği merci olarak 
sıkısıkıya bağlanması, devlete verdiği anlamda da kapsamh bir değişikliğe yol aça. Bemstein’ın
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Avrupa Komünizmi

3 Haziran 1976’da Fransız Komünist Partisi’nip Pan- 
tin’de düzenlediği mitingde Enrico Beriinguer, halk önün
de iik defa Avrupa komünizmi kavrammı kullandı. Kav
ram, daha 1975’deki tarihsei buluşmalarda (Italyan Ko
münist Partisi, Ispanyol Komünist Partisi ve Fransız 
Komünist Partisi arasında) açıkça dile getirilmeden or
taya çıkmıştı. 1976 Berlin Konferansı’nda Beriinguer 
tarafından açıkça ilan edilen Avrupa komünizmi, asıl 
Madrid Baharı (Mart 1977) sırasında benimsendi. Beriin
guer, Cariilo ve Marchais ortak bir “ demokratik 
sosyalizm”  arayışında ilk kez birleştiler.

Avrupa komünizminin gerçek kaynağı, 1968-69’da ya
şanan, komünist politikalarda bir dönüm noktasına va- 
nlmasına, hattâ stratejilerin yenilenmesine yol açan çif
te bunalımdı. Önce Stalinlzmin bunalımı: Prag Baharı, 
sonra Avrupa komünizmi yanlısı partiler tarafından 
“ onaylanmayan”  Sovyet müdahalesi. Aynı zamanda 
Fransız Mayıs’ı ya da yaygınlaşan İtalyan Mayıs’ının, 
varolan komünist praksisleri tartışma konusu yapan ve 
Avrupa’nın önüne sosyalizm sorununu yeniden koyan 
işçi mücadeleleri ve yeni demokratik öznelerin (gençlik, 
feminizm, çevrecilik) ortaya çıkmasıyla belirginleşen ka
pitalizmin bunalımı. Italyan komünistlerinin terminoloji
siyle bulunmak istenen bir “ üçüncü yol” du; varolan 
bloklar mantığını ve onların “ modellerini”  reddeden ve 
Togliatti’nin çok merkezciliğinde ve Gramsci’nin hege
monyasında hâlâ varolan, Sovyetik ve Leninist “ mo- 
del” le -Avrupa işçi sınıfı hareketinin Ruslaştırılması- 
Batı’da '20’lerde başarısızlığa uğrayan demokratik dev
rimin özgüllüğü arasındaki eski tarihsel çelişkiyi çözme
yi deneyen bir “ üçüncü yol” .

Bu koşullarda Avrupa komünizmi, başlangıçtan itiba
ren çelişkili bir tarihsel süreci kapsadı. Bu sürecin teorik 
ve siyasal sınırları kısa süre sonra içinde bulunduğu 
krizin ya da yeni dile getiriliş biçimleri (1977-1981) yo
luyla ortaya çıkacaktı. Bu nedenle başından itibaren 
herkes öneminde birleştiyse de, yorumu ve geleceği 
konusunda derhal farklı düşünceler ortaya çıktı: Bazıları 
için komünist partilerin giderek “ sosyal demokratlaş- 
ması” na yol açan üstü örtülü bir reformizmdl (E. Man- 
del'in bütün Troçkist eleştirilerle örtüşen Avrupa Komü- 
nizmi'nin Eieştirisi’nöekl tezi), diğerleri için ulusallaşa
rak “ Stalinizmden arınmak”  isteyen olanaksız bir komü
nizm ertelemesi (örneğin A. Krigel'in Başka bir Komü- 
n/zm?'inde, Hachette, 1977) ya da Berlinguer'in Italyan 
Komünist Partisi'nin 25. kongresinde dediği gibi II. ve
III. Enternasyonal’den sonra oluşan yeni bir tarihsel 
evre oldu. Tarihsel iddia başlamıştı.

Avrupa komünizminin en önemli özelliklerinin başın
da komünist partilerin Moskova’dan giderek daha ba
ğımsız olma istekleri geliyordu. Bu bağımsızlığın anlamı 
kendini Çekoslovakya’nın İşgalinin onaylanmamasında, 
SSCB'de özgürlüklerin ve siyasal demokrasinin yoklu- 
ğunujf, siyasal sorunların çözümünde idari ve baskıcı 
yöntemler kullanılmasının (psikiyatri hastaneleri, tutuk
lamalar...) şiddetle eleştirilmesinde gösterdi. Her türlü 
yönetici partinin ve devletin, her türlü devlet tarafından 
sansüre uğratılmış sosyalizm anlayışının (partl-devlet- 
plan bileşimi) ve devrimci çıkarları Sovyet devletinin 
pratiğiyle bir tutan bir “ proletarya enternasyonalizmi” - 
nin reddi bu bağımsızlığın diğer göstergeleri oldu. 1976 
Berlin Konferansı'nda, “ proletarya enternasyonalizmi”  
(ve Marksizm-Lenlnlzm) gibi “ ortodoks”  kavramlar ter- 
kedilerek yerine İtalyan delegasyonu tarafından öneri
len “ enternasyonal dayanışma”  kabul edildiğinde, bu 
noktadan yola çıkılarak yalnızca varolan durum ve anlık 
güçler ilişkisi onaylanmış oldu.

Çünkü, bu eleştirel konumların ötesinde, sorgulanan 
Doğu ülkelerinin - sosyalist ya da değil - doğası ve

Enrico Beriinguer

çeşitli bileşenleriyle Stalinist “ model” di: Devlet, parti 
ve planın birleştirilmesi, “ reel sosyaltzm''in bürokratik 
ve özgürlükleri öldüren yapısı, Sovyetler Birliği'nin bü
yük güç politikası, içsel Stalinizm. Egemen olan Avrupa 
komünizmi bu alanda, “ işçi demokrasisinin olmamasına”  
ve “ aşırı güçlü bir bürokrasiye”  getirdiği eleştirilere
- hattâ sosyalizmi reel sosyalizmle eşitlemeyi reddeden 
azınlık görüşlerine - rağmen çoğunlukla temkinli kaldı 
ve pek tutarlı olmadı. Özellikle yaşanan anda varolan 
Avrupa komünist açılımın henüz ünlü “ deformasyon”  
kuramlarını aşamadığı Fransa'da bu geçerliydi; Ekono
mik temel sosyalisttir, fakat üst yapı (henüz) demokratik 
değildir. (Deformasyon tezi Fransız Komünist Partisi 
tarafından SSCB ve Bizde, Paris 1978, savunuldu. R. 
Bahro tarafından AlternatU’de benzer bir perspektif ve 
Sol Avrupa komünizmi adına eleştirildi. Aynı teze, Jean 
Elleinstein'ın SSCB’ye ayrılmış eserlerinde, özellikle 
SSCB Tarihi'rıde rastlanmaktadır.) Bu nedenle, Fransız 
Komünist Partisi’nin 23. Kongresi'nde Sol B irlik'in ko
puşu sırasında sosyalizmin “ olumlu global bir bilanço” - 
su tezinin yeniden yürürlüğe konulmuş olmasına şaş
mamak gerekir.

Bu çeşitli tavırlar, doğrudan ya da dolaylı bir biçimde 
gelişmiş kapitalist toplumlann değişiminde ve sosyaliz
min kurulmasında bütün bir Marksizm - daha da çok 
“ Leninizm” - taslağını sorguluyordu. Bu nedenle Avru
pa komünizmi öncelikle sosyalizme demokratik geçiş 
stratejisi alanında yer alıyordu. Siyasal alanda, Leninist 
devlet çözümlemelerinden koparak (sınıf egemenliği ve 
“ proletarya diktatörlüğü” ), çok partililik ve çoğulcu öz
gürlükler, demokratik iktidar değişikliği, devlet ve toplu
mun demokratikleşmesi (ulusallaştırmayla birlikte ya da 
onsuz), sendikaların özerkliği, parti ve devleti birbirin
den ayırmayı ve sosyalizme tamamen “ demokratik so- 
run” dan hareketle yaklaşmayı talep etti.

Avrupa komünizmi konusunda yorum farklılıklan var. 
Partiye yönelik “ liberal yönetim”  yorumunda Avrupa 
komünizmi öncelikle iktidara giden barışçı parlamenter 
yola biçilen değerin artırılması (seçilmiş kurulların önce
liği) ve/veya yeni ekonomik ve toplumsal alanlara yayıl
ması gereken kurumsal bir çerçeve olarak geçerlilik 
kazanıyor (eşitsizliklerin azaltılması, demokratik planla
ma). Bu nedenle de çoğulculuk, iktidar değişimi, seçim 
ittifakları ve bunların Avrupa'da komünist politikalara 
tercümelerinde ısrar ediliyor: Hıristiyan güçlerle ittifak
ların yolunu açan ve Hıristiyan Demokratlaria “ ulusal 
dayanışma politikası”  hedefleyen terihsel uzlaşma; Fran
co sonrası İspanyol usulü demokratik dayanışma ya 
da Fransız sol birliği (1972-1977). Bütün bu durumlarda 
ulusal konumlardan kaynaklanan farklılıklara rağmen, 
toplumun demokratik-sosyaiist dönüşümü artık herhan
gi bir “ proletarya diktatörlüğü” ne, karşı güçleri ezen 
herhangi bir egemen sınıf iktidarına değil, komünist, 
sosyalist, sosyal-demokrat ve Hıristiyan güçlerle yeni 
ilişkilere açılan bir kurumsal çoğunlukçu ittifakın kurul
masına bağlanır.

Buna karşın, bir anlamda Gramscl'ye dayanan "sol 
Avrupa Komünizmi yanlısı" akımlar içinde (Trentin, Ing-

Santiago Cariilo George Marchais

rao, Vacca, Poulantzas, Laclau...) ağıriık, devletçi olma
yan bir geçişi mümkün kılmak İçin, yönetenler ve yöne
tilenler, kitleler ve iktidar arasındaki ilişkileri değiştiren 
bir “ kitle demokrasisi” ne verilmektedir. Bundan dolayı 
temsili demokrasiyle üretimde ve toplumda taban de
mokrasisinin (konseyler, özyönetim) birbirine eklemlen
mesinde ısrar edilmekte, buradan çıkarak da, tabandan 
başlayarak ve kesinlikle sosyo-politik olarak yenilene
cek sendikalann merkezi rolü vurgulanmaktadır. Bun
dan dolayı cinsel baskıya, devlet baskısına ya da geliş
me baskısına karşı çıkarak sosyalizme yaklaşımı yenile
yen sınıfsal antagonizmalara Indirgenemeyen toplumsal 
hareketlerin büyük itici gücünden söz edilmektedir. Kı
sacası, Avrupa komünizminin ve Gramscl’ye duyulan 
ilginin gelişmesiyle uluslararası yankı bulan tüm bu ça
lışmaların merkezinde eleştirel bir Lenin sonrası Mark- 
sizmin geliştirilmesi yer almaktadır.

Böyle bir çeşitlilik, farklı partileri de etkiledi. Böylece, 
İtalya'da Avrupa komünizmi projesi bir anlamda Grams- 
ci ve Togliatti’nin geleneğine dayanabildi. Buna karşılık 
Fransa'da Avrupa komünizmi Stallnizm’den annma ko
nusunda bilinen “ geclkme” den, her şeyden önce de 
uvriyetrist ve jakoben geleneklere aşılanmış olarak var
lığını sürdürmeye devam eden Neostalinizm'den dolayı, 
talep edilen demokratik değerlerle tamamen çelişen 
“ şaşırtıcı”  biçimler aldı. Fransız Komünist Partisi, ger
çek bir tartışma yürütmeden “ proletarya diktatöriüğü'- 
'nden vazgeçilmesine karar verdiğinde, daha kısa süren 
Avrupa komünizmi döneminde, solun kopmasından son
raki -kendisini 1981 seçimlerindeki başarısızlığına 
götüren- gerçek zayıf noktasını gözler önüne sermiş 
oldu: Stratejisi konusunda derine inen demokratik bir 
tartışmayı reddetmesi, her türlü eleştiriyi reddeden ve 
demokratikten çok bürokratik bir merkeziyetçilik uygu
layan parti yönetiminde tek seslilik prensibinin sürmesi.

Reformist ve Neostalinist kanadın arasında kalan Av
rupa komünizmi dayandığını ilan ettiği demokratik, ta
bana yönelik özyönetim stratejisini pratiğe geçirmedi. 
Açıkça, komünist partilerde, tarihsel ve stratejik bir kim
lik bunalımına yol açtı ve kendini "Sovyet yanlısı”  en 
sekter ve geri karşı saldınlarla karşı karşıya bıraktı.
26 Nisan 1981'deki seçimlerde görülmemiş bir oy azal
masıyla cezalandınlan Fransız Komünist Partisi’nin bu
nalımı, özellikle dramatik ve dikkat çekici oldu. Yüzde
16 oy oranıyla 1930'lardakl düzeyine döndü ve çok seç
men kaybetti. Kuşkusuz bu bunalım 180 derecelik bir 
dönüşe yol açan ve bütün stratejileri yıkan bir Avrupa 
komünizmiyle ilintilidir. 22. Kongre'ye damgasını vuran 
1975-77 arasındaki Avrupa komünizmi açılımı (sol biriik 
stratejisi, SSCB ile araya bir mesafe koyma, proletarya 
diktatörlüğünden vazgeçilmesi), Afganistan'ın İşgaline 
destek veren, “ sosyalizmin olumlu global bllançosu” n- 
dan sözeden (23. kongre) ve 1930'lu yıllann stilinde 
bir anti-sosyalizmin egemen olduğu “ prosovyetik 
dönem”  izledi. François Mitterrand'ın Fransız Komünist 
Partisi’nin yardımıyla kazandığı zafer ve sonrasında ko
münistlerin hükümete katılmalan, uğranan başansızlı- 
ğın gerçek nedenleri üzerinde demokratik bir tartışma
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yapılmadan yeni bir taktik değişikliğe yoi açtı.

Avrupa komünizmi yaniisı politikalarını sürdürmeleri
ne ve hattâ uluslararası alandaki konumlarını da güçlen
dirmelerine rağmen, Ispanya Komünist Partisi ve İtalya 
Komünist Partisi'mn bunalımı da, biraz sulandırılmış 
olmakla birlikte aynı şekilde öğretici oldu. Fransız Ko
münist Partisi'rAn Afganistan işgalinde IMoskova’yı des
teklediği sırada, Italyan Komünist Partisi (ve İspanyol 

i Komünist Partisi) işgali, ilkesel nedenlerden ve dünya 
siyasal güçlerini "büyük güçlerin”  çatışmasına indirge
meyi reddeden, yeni, bloksuz bir enternasyonalizmi sa
vunan çok merkezli bir anlayış adına onaylamıyordu.

I  Bu partiler, gelişmelere tavır aldıkları ölçüde - Polonya’-
I daki siyasal deneyle gösterilen dayanışma bu tavrı güç- 
ılendlrdl - SSCB’nin "barış gücü" ve “ detant öncüsü”  
olarak rolünü ilk kez sorgulamaya başladılar.

Halbuki, uluslararası alandaki bu “ tutarlı”  Avrupa ko
münist tavırlara rağmen, kapitalist bunalım ve Italyan 
Komünist Partisi ve İspanyol Komünist Partisl’n\n hükü
met politikalarının başarısızlığı, sonuçlarını bir partiler 
bunalımında, saldırgan ve programatik olmaktan çok, 
savunmacı bir demokrasi anlayışına yöneilnmesinde gös
terdi (Ispanya’da hükümet darbesi tehlikelerine ve İtal
ya’da terörizme karşı). Bu bakımdan Ispanyol Komünist 
Partisi’nin son “ geçiş kongresi”  (Temmuz 1981) çok 
ilginçtir. Gerçi konumu ve presti|i zayıflayan Santiago 
Carillo (oylann sadece yüzde 68’ini aldı) Sovyet yanlısı 
olmakta kararlı çok küçük bir “ Afganlı”  azınlığa karşı 
Avrupa komünizmini ayakta tutabildi. Fakat ne pahası
na? Ve her şeyden önce hangi Avrupa komünizmini? 
Partinin üçte birini oluşturan ve yönetimin “ merkezci”  
yöntemlerine, yeni demokratik tartışma noktalarından 
kopanlmış, partiyi uzlaşmayı örgütlemeye çalışan bir 
seçim makinası olarak kavrayan anlayışa karşı çıkan 
“ yenilikçiler” ln eleştirel belgesinin altını çizdiği gibi: 
“ Avrupa komünizminin gelişmesi için yeni tip bir Mark
sist parti temei sorun haline gelmiştir ve bu sadece 
ispanya için geçerli değildir.”  Bu nedenle kongrede, 
kendi platformları temelinde azınlıklar için söz hakkı, 
azınlık akımların resmen tanınmasını ve III. Enternasyo- 
la! yöntemlerine son veren bir İç demokrasi talep etti- 
er. Bu yeni tip parti burjuva toplumunun yeni hareketie- 
'Ine açık olacak ve yalnızca devlete ve otoriter yapılara 
dayanmış olmayacaktı (“ Yenliikçiier” in Bildirisi).

Kısacası, Avrupa komünist partileri kendi içlerinde 
(urumsal değişikliklere gitmezlerse, Avrupa komüniz- 
ninln sonunda Avrupa'daki komünist partilerin ve onla- 
ın siyasal-programatik etkilerinin yavaş yavaş çökme
sine yol açması tehlikesi söz konusudur. Fransız zafe- 
Inden beri tam bir gelişme içinde olan sosyalist Avrupa 
loluyla karşılaştırıldığında, SSCB’nin prestij kaybının 
re “ reel sosyallzm"in inandıncılığını yitirmesinin kur
anı oian Avrupa komünizmi için bilanço, hattâ özeleştiri 
re yeni bir yön alma zamanı gelmiş gibi görünüyor. 
Muhalefete döndükten ve Hıristiyan Demokratlaria “ ulu- 
lal dayanışma”  politikasını terkettikten sonra, İtalyan 
[omünistlerl kendi yanlışlannın karşısına çıkıyoriar: Dar 
iemokrasi anlayışı, her türiü demokratik yaşamın zara- 
ına devleti “ işgal”  etmiş oian kokuşmuş Hıristiyan De- 
nokratlaria tepeden yönetim, gençlikten kopuş, aydın- 
arla ilişkilerde bunalım vb. Burada Avrupa komünizmi, 
laha geniş bir Avrupa solu içinde kendine bir gelecek 
ıramaktadır. Fakat, refah devletinin demokratik gelişme 
)lanaklanna olduğu kadar yeni dtoriteciliğe ve iiberaU 
nuhafazakar korporatizme de (Reagan ya da Thatcher) 
leliflŞe zemini hazıriayan bunalımı karşısında hangi so- 
nut stratejiyle? Bu soruya verilecek cevap, muhteme- 
en, daha şimdiden hayal kurmaya yer bırakmayan bir 
arihe sahip olan Avrupa komünizminin geleceği konu
lunda karar verecektir. Demokratik ve özyönetimci bir 
iosyalizm sorusu - sosyalizmin sorusu - artık ortaya 
İtilmiştir ve bu sorudan kaçınılamaz.

CHRISTINE BUCİ-GLUCKSMANN

tezleriyle şekillenmeye başlayan, Hllferding’in 1920’lerdeki siyasal-ekonomik tahlilleriyle 
somutluk kazanan “klasik” Alman reformizmi, devleti, sınıfsal uzlaşmanın ve sosyalizme dönük 
reformlann hukukî çerçevesi/alanı olarak görürdü. “Yeni” sosyal demokrasi ise, devleti, 
yüklendiği Keynesyen iktisadi politika işlevleriyle; bizzat reformlan gerçekleştirecek, reformlann 
yapılabileceği zemini oluşturacak bir özne olarak kavramaya yöneldi. Bu durumda, işçi sınıh 
için de devlet dışsal bir mücadele ve müdahale alanı olmaktan çıktı; içinde yerahnması, 
eklemlenilmesi yarar getirecek bir aygıt olarak tasarlandı. Kapitalizmin II. Dünya Savaşı’ndan 
sonraki yeniden yapılanmasında devlet gerçekten, sınıfsal çelişkilerin sistemin devamım 
güvenceleyecek şekilde dengelendiği bir “merci”, bir “düzey” olmanın ötesine geçip sermaye 
fraksiyonlannm farklılaşan, çelişebilen çıkarlannı sistemin bütününün çıkannı gözeterek, 
sırasında aktif müdahalelerle dengeleyen “bütünsel kapitalist” bir öznellikle yüklenme eğilimine 
giriyordu. Sosyal demokrasi, bu bütünsel kapitalist aygıta, işçi sınıfının ekonomik çıkarlannı 
ek bir vektör olarak dahil etti; bu durum, devlet aygıtının daha verimh bir işlerlik 
kazanmasını sağlaması bakımından, kapitalist sistemin rasyonellerine uygundu. Sosyal 
demokrasi açısından devlet yapısının demokratikleştirilmesine, sistem açısından ise “bütünsel 
kapitalist aygıtın mükemmelleştirilmesine” tekabül eden bir çerçevede, devletin yapısında ve 
sendikal ilişkilerde önemli bir dönüşüm gerçekleştirildi. Sosyalist literatürde tripartizm [üç 
ayaklıhk] olarak da tanımlanan bu yapılanma, sendikal ve siyasal ilişkilere korporatist bir 
nitelik kazandırdı. Sosyal demokrat partilerle sendikalar arasındaki ilişki, özellikle bu yapılann 
geleneksel olarak içiçe geçmiş olduklan ülkelerde, salt “işçi sınıfının ekonomik çıkannm 
azamîleştirilmesi” çerçevesinde işbirliği boyutuna indirgenmeye başladı. Bu durum, partilerin 
giderek daha fazla bürokratikleşmesini getirirken, sendikalann bürokratikleşmenin yanında son 
derece inisiyatifsizleşmelerine yolaçtı. Bütün işlevleri korporatist organlara devredilen 
sendikalara koşut olarak, işçi sınıfı alt-kültürü de yok olmaya başladı. Ekonomik büyümenin 
ve sosyal refah aygıtındaki gelişmenin sunduğu konforlarla İnsanî yeniden üretime ihşkin 
ihtiyaçlann giderilmesinin yanısıra, ihtiyaçlann içeriğinin ve karşılanma biçimlerinin tayininin 
de devletleştirilmesi, işçi sınıh alt-kükürünün oluşumunu gerçekleştiren sımfsal-toplumsal 
inisiyatifleri “gereksizleştirdi”.

1970 ’ler, Ekonomik Bunalım ve Sosyal Demokrasinin Bunalımı

Sosyal demokrasinin miman ve kiracısı olduğu sosyal refah devletinin varlığını güvenceleyen 
ekonomik büyümenin duraklayabileceğine dair sinyaller, 1960’lann sonlannda algılanmaya 
başlanmıştı. 1970’lerde bu sinyallerin ciddileşmesi ve dünya kapitalist sistemindeki bunalım, 
sosyal refah politikalanyla birlikte sosyal demokrasinin hızla gerileyişini beraberinde getirecekti.

1960’lardaki ilk sinyaller, “klasik” Keynesyen derslerde tam istihdamın ve “canlı” ekonominin

IRA’n/n (İrlanda Cumhuriyet Ordusu) önde gelen isimlerinden Robert ("Bobby") Sands (1954-1981) (solda), ilki 
Aralık 1980'de, İkincisi Mart 1981’de başlatılan açlık grevlerinin önderliğini yaptı. Açlık grevleri; 1) Hapishane 
üniforması yerine mahkumların kendi giysilerini giyme hakkı, 2) Hapishane işlerini yapmayı reddetme hakkı, 3) 
Eğitim etkinlikleri düzenleme, haftada bir mektup gönderme ve bir ziyaretçi kabul etme hakkı, 4) Şartlı tahliye 
hakkının yeniden tanınması, 5) Diğer tutukluiarla serbestçe görüşme hakkı talepleri çerçevesinde gündeme 
gelmişti. Bu arada, açlık grevi sırasında, Sands’in 32 binin üzerinde oyla parlamento üyeliğine seçilmesi, 
hükümeti mahkumiann seçilme hakkını da ellerinden almaya götürdü. Silahlı mücadelenin Federal Almanya'daki 
en önemli temsilcisi, Ulrike Meinhof (ortada) ve Andreas Baader (sağda) ile Gudrun Ensslin çevresinde 
örgütieneff*'Hote Armee Fraktion (Kızıl Ordu Fraksiyonu-RAF) öğrenci hareketinin içinden çıkmıştı. 1968’de adını 
duyurmaya başlayan örgüt, 1972’de Frankfurt ve Heideiberg’teki Amerikan garnizonlarının ve Hamburg'la 
Springer basın tekeline ait bir binanın bombalanması olaylarının ardından önderlerinin tutuklanmasından sonra da 
eylemlerini sürdürdü. Tutukluiar hapishane koşullarına karşı açlık grevine başlarken, Şosyai Demolcrat Parti ve 
Liberai Demokrat Parti iktidar koalisyonu da RAF davalarının görülmesini kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak için 
gereken ceza yasası değişikliklerini yapıyordu. 21 Mayıs 1975'te Baader-Meinhof davasına başlandı. 9 Mayıs 
1976’da Meinhof’un, diğer önderlerle biriikte kaldığı Stammheim hapishanesinin özel olarak inşa edilmiş 
bölümünde ölümü üzerine, tutuklulann serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla bir dizi eylem gerçekleştirildi. 
Savcı Buback'm, işveren sendikası başkanı Hans Martin Schleyer'ln öldürülmesi, Lufthansa hava yollarına ait bir 
uçağın Mallorca seferi sırasında Modagişu'ya kaçırılması bunlann başlıcalarıydı. Yolculann, 18 Ekim 1977'de, 
hava korsanlarının dördünden üçünün öldürülmesiyle, GSG 9 adlı özel timler tarafından kurtarılmasından birkaç 
saat geçtikten sonra, Baader, Ensslin ve Raspe'nin hücrelerinde kendilerini asarak intihar ettikleri haberi 
duyuruldu. Ölü bulunduğu bildirilen Irmgard Möller'de bıçak yaralarına rastlanmıştı.
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bedeli olarak göze alınan enflasyonun zaman zaman beklentilerden fazla yükselmesi ve kimi 
ulusal ekonomilerde büyümenin yavaşlamasıyla görülmüştü. 1970’lerin başında gündeme gelen 
ve 1973’de doruğa varan enerji bunalımı, huzursuzlukları panik boyutuna vardırdı. Sosyal 
demokrat partiler bunalımın yapısal nedenlerini deşifire etmeye yönelmeden, tıkanmayı (başta 
eneıji olmak üzere) kaynaklardaki darlıkla açıkladılar. Petrol üreticisi Üçüncü Dünya 
ülkelerinin kapitalist metropollere yeniden petrol vermeye başlamasından sonra, 1976-1977  
döneminde bunalımın aşıldığı düşünülebildi; ancak ’70lerin sonlarında dünya ekonomik 
sistemindeki tıkanma, İngiliz Marksist Hobsbawm’in saptadığı gibi, kapitalizmin 1930’lardan 
beri en ağır bunalımını yaşadığını ortaya koydu. Büyüme durmak zorundaydı, çünkü iç ve 
uluslararası pazarlar tıkanmış, özellikle yaanm  mallan üreten sanayilerde üretim fazlalan 
ortaya çıkmışo. 1970’lerin ortalanndan itibaren, ABD’den başlayarak sermaye ve hükümetler 
planlı ve bilinçli daralma, durgunlaşma eğilimine girdiler. Hem enflasyonun tırmanması, hem 
de “bir miktar” enflasyon bedeli karşılığında gerçekleşeceği vazedilen ekonomik büyümenin 
durması, istihdamın da hızla gerilemesi (ABD ve Batı Avrupa’da işsiz sayısı 1975’de 15 
milyon, 1979’da 18 milyon, 1980’de 23 milyona çıkacaktı), Keynesyen ekonomi-politiği 
çözümsüz kılıyordu. Keynesyen politikalann uygulanabilirliği, Marksist iktisatçı Andre Gunder 
Frank’m vurguladığı gibi, devletin veya uluslararası bir metropoliten merkezin düzenleyici işlev 
görebildiği bir sistemi varsayıyordu. Kapitalist sistemin uluslararası niteliği, bunalım 
derinleştikçe, ulusal düzeyde düzenleyici olabilen devletlerin inisiyatifini kısıtlıyor; uluslararası 
düzeyde düzenleyici rol oynayabilecek ABD merkezli sermaye ise, Emest Mandel’in saptadığı 
gibi, ’70’lerin ikinci yansında rekabet gücünü yitirerek bu potansiyelini yitiriyordu. Yeniden 
büyümeyi sağlayabilecek bir işlerliğin sağlanabilmesi, uluslararası sermaye içinde yeni üretici 
güçlerin/teknolojilerin, yeni pazar ve birikim yapılanmalannın, dolayısıyla yeni üstünlük ve 
güç dengelerinin oluşm am ı gerektiriyordu. Sermaye açısından, hem bu geçişi sağlamak, hem 
de geçiş sürecinde tırmanması kaçınılmaz olan uluslararası rekabete dayanabilmek, sermaye 
üzerindeki yüksek vergilendirme politikasıyla, yüksek sosyal harcamalanyla sosyal refah 
devletinin en azmdan tatil edilmesini zorunlu kılmaktaydı. Metropoliten devlet, 1950’lerden 
beri büründüğü aktif bütünsel kapitalist yapısı içinde, bu yeniden yapılanmada yalnızca sosyal 
harcamaıan kısarak pasif ve negatif bir rol değil, sermaye birikiminin ve yaanmlann  
yönlendirilmesindeki imkânlanyla aktif, pozitif bir rol oynamak durumundaydı.

Burjuva sağ partilerin bu bunalım karşısında ekonomik-politika veya siyasal çözüm  
üretemedikleri ülkelerde (kimi durumda iktidar geleneğine de sahip olmadan) hükümet 
sorumluluğunu üstlenmek durumunda kalan sosyal demokrat partilerin ilk refleksi,
ABD/İngiltere kökenli yeni sağın/yeni muhafazakârlığın ve monetarizmin çözümlerini 
uygulamak oldu. Partiler içinde ağır basan sağ ve merkez kanatlar, sosyal demokrat 
politikanın idamesinin zorunlu koşulu saydıktan büyüme ivmesini yeniden yakalamak için, 
geçici olduğunu düşündükleri önlemler âldılar; sosyal devlet harcamalannı kısmaya, 
sübvansiyonlan azaltıp işsizliğin artmasına gözyummaya yöneldiler. Ancak ’70’lerin sonlannda, 
sosyal demokrasinin egemen sınıflar ve “sistem” karşısındaki pazarlık ve temsiliyet gücünün 
dayanağını oluşturan, kendileri de karşılığında partiden bunun rantını isteyen sendikalarla 
sosyal demokrat partiler arasındaki ilişki zayıflamaya başladı. Bir yandan, sosyal devletin “alt 
gelir gruplan”nı sübvanse eden yapısı içinde göreli üstünlüklerini yitiren vasıflı işçi kesimleri 
yeniden muhafazakârlığın liyakatçı-kariyerist söyleminden etkilenerek sosyal demokrasiyi 
terkederken; öte yandan, işsizliğin artması ve korporatist mekanizmalarla sağlanan gelişmelerin 
gene aynı mekanizmalarla geriye götürülmesine tepki duyan işçiler, sendikalan radikal tavırlara

nous av(Nv̂

1971'de PSF'n/n genel sekreterliğine, radikal 
demokratik hareket içinde yeraiırken, 1960'iarın 
ortalarında De Gauiie rejimine karşı ortak soi 
kampanya içinde popülist bir söylem benimseyen 
Mitterand seçildi. PSF'de, aralarında Mitterand'ın 
dengeyi sağladığı üç ana eğilim vardı: PSU’dan 
ayrılarak “yuvaya" dönmüş olan, modernist adem-i 
merkeziyetçi, özyönetimci bir sosyalizm söylemi 
tjenimseyen (sonradan aldıklan adla) La Deuxieme 
Gauche (İkinci Sol) kanat; İskandinav ve Almanya- 
Avusturya sosyal demokrasisinin deneyimlerini 
önemseyen teknokrat-ekonomist sağ kanat; Marksist 
ve Leninist mirası en azından söylem ve "yöntem”  
düzeyinde benimseyen Centre d’Etude, de Recherche 
et d’Education Socialiste (Sosyalist İnceleme, 
Araştırma ve Eğitim Merkezi - CERES) odaklı sol 
kanat. PSF, bu kanatları ve Michel Rocard, Gilles 
Martinet, Jacques Jullard (İkinci Sol), Pierre Mauroy
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(sağ kanat), Jean Pierre Chevenement fCERES) gibi 
parlak enteilektüel simalanyla, zengin ve donanımlı bir 
kadroya da sahipti. PSF, ilk önemli hamlesini, "anti- 
komûnizmin sol için en büyük tehdit" olduğunu 
savunan CERES'm hararetle destekliği bir adım atıp, 
Fransız Komünist Partisi ile “ ortak program" 
oluşturarak yaptı. İtalya’da ise, PCI faridı bir yol izledi 
ve “ tarihsel uzlaşma" politikalarıyla Hıristiyan 
Demokratlarla anlaşma yolunu aramayı tercih etti. 
"Birlikte öyle çok şey yaptık ki”  ifadesini propaganda 
afişlerinde kullanan Mitterand, 1789 Fransız Devrimi, 
1830 Lyon ayaklanması, 1871 Paris Komünü, II. 
Enternasyonal7n önderlerinden Jean Jaures’yi, 2.
Dünya Savaşı sonrasındaki Halk Cephesi'/?/ kendi 
geleneği içinde ele alarak, kendi yaptıklarını da 
böylesine bir tarihsel bağlam içine oturtmak istiyordu 
(üstte). Yanda, 1976’da PCi’nin Roma'da yaptığı bir 
gösteri görülüyor.

Ingiltere'de Labour Party'n/'n (İşçi Partisi) 1945-1951 iktidar dönemi, İsveç'le biriikte, kıta Avrupası'ndaki sosyal 
demokrat partiler için temel esin kaynaklarından biri oldu. Muhalefette olduğu 1951-64 döneminde, eşitlik ve 
"gelişmenin”  zorunlu koşulunu ekonomik büyüme olarak gören ekonomist ve modernleşmeci bir söylem edindi. 
'64’te yeniden iktidara gelen Labour, muhafazakâr yapısı belirgin olan İngiliz siyasal toplumsal kültürünü 
modernleştirici uygulamalara ağırlık verdi: Labour, bu iktidar döneminde ekonominin/sermayenin yeniden 
üretiminin genei-bütünsel çıkarını gözetme anlamında daha rasyonel bir çizgi izledi. İngiltere'de işçi sınıfının alt- 
kültürel varlığının unsurlarını hâlâ muhafaza etmesi ve ayrımlaştırıcı "sınıf" kimliğinin “doğal" bir hayatiyete 
sahip olması da, bu ülkede sınıfsal uzlaşma zemininin fazla formaileştirilmesini engelliyordu. Bütün bunların 
etkisiyle, 1964-1970 döneminde Labour-TUC ilişkisi son derece gerilimli gelişti. LP, 1970 seçimlerinde yenilgiye 
uğradı fakat. Muhafazakâr Parti'n/n 1973-74 dünya bunalımı karşısında çaresiz kalarak yıpranması üzerine,
1974'te tekrar iktidara geldi. Callaghan başbakanlığındaki hükümetin soldan ve sağdan aldığı tepkiler, '70'ierin 
sonlarında yoğunlaşmaya başladı. Mayıs 1979 seçimlerinde 1935'den beri en ağır yenilgisini alarak iktidan 
Muhafazakâr Parti'ye bıraktı. Thatcher başkanlığındaki bu dönem '80'lerin ortasına doğru, baştan beri Ingiltere'de 
militan potansiyeli koruyan maden işçilerinin büyük grevleriyle sarsıntılara uğradıysa da Yeni Liberalizm 
uygulanmaya devam ediyor. Fotoğrafta, 1984-5 grevleri sırasında, önderleri Arthur ScargiH'in portresini taşıyan 
maden işçileri bir yürüyüş sırasında görülüyor.

zorluyorlardı. İşsizliğin artması ve korporatist yapılar içinde hantallaşmalarından gelen 
etkisizlikleri nedeniyle, sendikalann üye sayısında hızh bir düşüş de görülmekteydi. Sonuçta, 
sosyal demokrasinin smıfeal-siyasal temsil gücü, kapitalizmin istikrarlı büyümesi çıkmaza 
girdiği anda yıpranmaya başlamıştı. Bunlann yanında, ekonomik üretim ilişkileri alanının 
dışından kaynaklanan yeni toplumsal hareketlerin (feminist hareket, yeşil hareket, anti-nükleer 
hareket...) sağladığı radikal açılımlar, sosyal demokrat hareketin hem tabanını, hem de 
popülaritesini eritmekteydi. Kurumlaştırdıklan korporatist siyaset pratiğini otoriter-teknokratist 
bir üslup içinde yeni sağın programlanyla bütünleştirmeye çalışan parti içi merkez-sağ 
çoğunluklanna karşı; yeni toplumsal hareketlerle eklemlenmeyi savunan ve bu çerçevede 
Marksist sosyalist literatürü yeniden farkeden bir tür “yeni sol” çizgiyle, devlet güdümlü 
“sosyal” politikayı kapsamlı kamulaştırmalarla radikalleştirme yanlısı devletçi sol çizginin 
oluşturduğu muhalif kanatlar ortaya çıktı.

Batı Avrupa’da sosyal demokrasi ideolojik ve siyasal olarak mütecanis bir yapıya sahip 
değildir. Ağırlıkla İskandinavya, oradaki pratiklerele benzerlikler gösteren Almanya, Avusturya 
ve parti-sendika-devlet ilişkilerinde korporatist etmeni görece az organik bir niteliğe büründüğü 
İngiltere’deki partiler sosyal demokrasinin klasik biçimleri olarak anılabilir. Bu öbek içinde, 
korporatist ilişkilerin organikleşme düzeyinin yanısıra, ideolojik bakımdan da ayrımlar vardır. 
Almanya ve Avusturya’daki sosyal demokrat partiler, Marksist geçmişleriyle reddiyeci de oka 
canlı yönleri hâlâ kalabilen bir hesaplaşma ilişkisi içindedirler; İsveç ve İngiltere’de ise kayda 
değer bir Marksist geçmişin “yükü” yoktur. Fransa ve İtalya’daki sosyalist partiler, II. Dünya 
Savaşı’ndan sonra, uzun süre maıjinalleşme riskiyle ve zorlukla ayakta kalabilen bir politika 
izledikten sonra; am k arkaikleşen II. Enternasyonal politikalanndan ve söyleminden 
uzaklaşarak, yukanda “klasik” olarak tanımlanan yeni sosyal demokrat partilere benzemeye, 
benzedikçe de güçlenmeye başlamışlardır. 1980’lerde yeni sağın ideolojik belirleyiciliğindeki 
dünya konjonktüründe iktidar olan Fransız Sosyalist Partisi özelinde bu süreç çok hızlı ve 
ilginç bir seyir izlemiştir.

Güney Avrupa’da, İspanya ve Yunanistan’da ise “sosyalizm” adını anti-monarşist, anti-faşist 
radikal demokratik reformlan, kültürel-toplumsal modernleşmeyi ve “sosyal adaletçi” sınıfsal- 
siyasal uzlaşma zemini oluşturmak misyonuyla, bu misyon çerçevesi radikal bir söylemle
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birleştiren sosyal demokrat nitelikli partiler; ’80 ’lerin koşullannda, faşizan-otoriter rejimden 
buıjuva demokratik rejimlere “yumuşak” geçişi sağlarken, yeni liberalizmin rasyonelleriyle 
uyumlu ekonomi politikalar izlediler.

“İsveç Modeli”
1889’da, Alman sosyal demokrasisinin Lasalle’cı kanadmm ideolojik geleneğinden etkilenerek 
kurulan SAP, başından itibaren uzlaşmacı, reformist bir yaklaşıma sahip olmuştu. 1920’de,
Çiftçi Birlik Partisiyle koalisyon yaparak, (Almanya’da I. Dünya Savaşı sonrasındaki özgün 
oluşumlar bir yana bırajcılırsa), Avrupa’da iktidara gelen ilk sosyal demokrat parti oldu. Ancak 
SAP’m üretim araçlannm kamulaştınlması doğrultusundaki ısran, bu iktidara dayanak oluşturan 
sınıfsal uzlaşmanın altı ay içinde çökmesine yol açtı. Özellikle ağaç sanayiindeki üstünlüğüyle 
hızh bir sanayileşme sürecine giren İsveç, 1920-1932’lerde, dünya ekonomik bunalımı 
yansımasıyla ağır ekonomik bunalım ve kitlesel işsizlikle karşı karşıya kaldı. 1932’de dünya 
bunalımının en ağır evresi geride kahrken, SAP, ekonomik gelişmeyi ve toplumsal-siyasal 
yapıyı istikrara kavuşturma iddiasıyla iktidara geldi. Dünya bunalımından olumsuz yönde 
etkilenen ve korumacı devlet politikalanm talep eden köylülüğün temsilcisi Çiftçi Birlik Partisi, 
SAP’m iktidannı mümkün kılan desteği sağlıyordu. Keynesyen tezleri ve önerileri uyarlayan 
SAP ideologu Emst Wigforss’un çerçevesini çizdiği istihdamcı, kamusal yatınm lan teşvik eden 
bir sosyal pohtikalar paketi uygulamaya kondu. İşsizlik sigortası, konut yapımını teşvik fonlan 
(1934), çocuklu ailelere ve göçmen işçilere ekonomik yardım (1937), iki haftalık tatil hakkı 
(1938) yürürlüğe sokuldu, emekli maaşlan artınldı (1935), kır emekçilerinin mesaileri yasayla 
belirlendi (1936). Sanayi sermayesi kayınlarak, diğer sermaye, rant, veraset vergileri artınldı.
Bu önlemler. Çiftçi Birlik Partisi’y le  kurulan ittifakın yanısıra, daha geniş zeminli bir sınıfsal 
uzlaşmaya dayandınidı. İki yıl süren müzakerelerden sonra 1938’de Svenska Arbetsi 
givarföreningen (İsveç İşverenler Birliği - SAF) ile Landsorganisationen i Sverige (İsveç - 
Sendikalar- Ulusal Birliği - LO) arasında Stockholm’ün sayfiyesi Saltsjöbaden’de imzalanan 
kapsamlı anlaşma, sendikal düzeyde bu uzlaşmanın temelini oluşturdu. Hızla tekelleşerek İsveç 
sanayi üretiminin üçte ikisini gerçekleştirir hale gelen büyük holdinglerin (Volvo, Atlas Copco, 
Ericsson, Elektrolux, SKF, Sandvik) denetimindeki SAFla son derece disiplinli ve merkezî bir 
örgütlenme olan LO’nun global düzeyde verdikleri kararlar “tabanlan” için bağlayıcı 
olduğundan, Saltsjöbaden’de temeli atılan sınıfsal uzlaşma geleneği, gerçekten çatışmasız bir 
sendikal ve siyasal hayatı güvencelemiş oluyordu. Periyodik LO-SAF görüşmelerinde alınan 
kararlar parlamentoda onaylanınca yasa güca kazanacak kadar tayin ediciydi.

II. Dünya Savaşı’ndan, Avrupa’nın diğer ülkelerine göre son derece az yıpranmış olarak çıkan 
ülkede, Komünist Partisi'nin anti-faşist dalgadan yararlanarak 1942 seçimlerinde yüzde 10.3 oy 
alarak geçici bir yükselme yaşaması dışında, SAP’ın hegemonyası sürdü. 1946’da parti ve 
hükümet başkanlığını Per Albin Hansson’dan devralan Tage Erlander önderliğindeki sosyal 
demokrasi, savaş sonrası konjonktürü, yeni bir kamusal genişleme programıyla değerlendirdi. 
Eğitim, sağlık hizmetlerinde ve kiralarda geniş çaplı devlet sübvansiyonu devreye sokuldu. 
Wigforss’un etkisiyle, 1950’de, sanayi sermayesini de kapsama dahil eden yeni vergi reformlan 
(Tapıldı. Bu arada ekonomik gehşmeye bağlı olarak beyaz yakalı işçillerle memurlann sayısının, 
jeleneksel olarak sosyal demokrasiye yakın mavi yakalı sanayi işçileri aleyhine artmasından 
tedirgin olan SAP, 1950’lerde, gene Çiftçi Birlik Partisi'yle ittifak yapü. Bu parti de SAP gibi, 
ardan kente göçün yoğunlaşmasıyla, “taban kayması” sorunundan muzdaripti. 1960’larda, 
tanmın hızla sanayileşmesi sonucunda Çiftçi Birlik Partisi etkinliğini yitirmeye başladı. Buna 
carşüık, işçi sınıh içinde ücret ötesinde radikal talepler ortaya koyan radikal hareketlenmeler 
jrtaya çıka. Bu değişim, SAP’ın ’60’lardaki iktidar ortağının artık Çiftçi Birlik Partisi değil, oy 
jranı yüzde 5 civannda olan KP olmasında yansıdı. Bu durum aynı zamanda, SAP’ın mutlak 
;oğunluğu oluşturacak güce yaklaştığının ifadesiydi. Nitekim 1968 seçimlerinde SAP, KP’nin 
»lünmesinden de yararlanarak, oylann yüzde 50.2’sini almayı başaracaktı. ’60 ’larda SAP’ın 
dtlesel desteğini geliştiren etkenler, reformlann kapsamlan genişleyerek sürmesi ve dış 
)olitikada izlediği çizgiydi. ’60’larda konut yapımı, bütün nüfusun bannm a ihtiyacını 
tarşılayacak şekilde geliştirildi; sosyal 'Sigorta sistemi bütün çahşanlan kapsayacak hale geldi; 
alışma süresi haftada 40 saate indi; çahşanlann yıllık izin hakkı 4  haftaya çıktı; eğitim 
amamen kamulaşnnidı. ’70’lerin başında İsveç, kişi başına düşen gelir hesabıyla dünyanın en 
nüreffeh ülkesi durumundaydı. İsveç, 1960’lann başlanndan itibaren, anti-emperyalist ulusal 
:urtuluş mücadelelerini maddi ve diplomatik düzeyde açıkça destekledi; Vietnam’a saldıran 
^D’ye karşı diplomatik ilişkilerin ciddi ölçüde bozulması pahasına sert tavır aldı. İsveç, 
961’den beri, ulusal bütçesinin yüzde l ’i oranında parayı, karşılıksız ve koşulsuz olarak 
zgelişmiş Üçüncü Dünya ülkelerine gönderiyordu. İsveç, uluslararası diplomaside bağımsızlık 
(lücadelelerini ve Üçüncü Dünya ülkelerinin gelişmesini destekleyen, banşçı bir tavn 
lenimseyerek emperyalizmin ilkel ve saldırgan biçimlerine karşı çıkarken, İsveç holdingleri, 
ünya pazannda büyük emperyalist güçler haline geliyorlardı.

AF, gücünün doruğunda girdiği 1970’lerda, işçi sınıh içindeki radikal eğilimler, giderek 
erinleşen dünya ekonomik bunahm ve uzlaştıniması oldukça zor olan bu iki gelişmenin 
luşturduğu gerilim alanının baskısı altında kaldı. SAP, ekonomide ve sendikal düzeyde 
evletin müdahalesini artırarak bunahmm “İsveç modeli”ni tehdit eden etkilerini törpülemeye 
ılışü. 1974’de, geleneksel LO-SAF ilişkilerine müdahale ederek, Saltsjöbaden’den beri süren 
nıfeal uzlaşmanın kapsamını genişletti: 1 Mayıs 1974 anlaşmasının en önemU yönü, işçilerin
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BERLİNGUER, ENRİCO 
(1 9 2 2 -1 9 8 4 )

Avrupa Komünizmi savunucularından Itaiyan siyaset 
adamı Enrico Berlinguer, 25 Mayıs 1922'de Sardunya’
nın Sassari icentinde, uzun yıllar sosyalist harei(etle 
süren ilişicisi nedeniyle “ saygınlığı”  yıpranmış aristol(- 
rat bir ailenin çocuğu olaraic dünyaya geldi. Siyasete 
yaicınlığı çol( küçük yaşlarda başladı; henüz 8 yaşınday
ken, yaşadığı küçük Stlngo kasabasında, belediyenin 
temizlik İşlerini yeterince iyi yürütememesini protesto 
eden bir toplantıya katıldı. 15 yaşındayken, Mussolinl’- 
nin faşist yönetimine karşı mücadele eden gruplarla 
ilişki kurdu. 1943’te, Italyan Komünist Partlsl’ne res
men üye oldu ve kısa bir süre sonra, Sassari Gençlik 
Kolu’nun sekreterliğine getirildi. Ocak 1944’te anti-faşist 
direniş hareketleri düzenlemek suçuyla bir süre tutuk
landı. Aynı yıl önce Uluslararası Komünist Gençlik Teş
kilatı üyesi olup daha sonra Genç Komünistler Federas- 
yonu’nun ulusal sekreterliğine seçilen Berlinguer 1945’te 
PCI Merkez Komitesi üyeliğine, 1946’da ise Genç Komü
nistler Federasyonu'nun genel sekreterliğine getirildi. 
1958’de inançlı bir Katolik olan Letizia ile evlendi. Bu 
evlilikten dört çocuğu oldu. Karısı aynı zamanda Berlin
guer’in hayatı boyunca sürecek olan Kiliseyle bağını 
kurmada kendisine çok yardımcı oluyordu.

19 Mayıs 1968’de Roma’dan milletvekili seçilmesinin 
ardından 12. PCI Kongresi’nde genel sekreter yardımcı
lığına, 1972'de Milano’da yapılan 13. Kongre’de ise ge
nel sekreterliğe getirildi. Ve bu görevi ölene kadar sür
dürdü. 1973’te “ Avrupa Komünizmi”  denen siyasal akı
mın temsilcilerinden olan Beriinguer’in siyasi hayatının 
en önemli tezlerinden biri olup, daha sonra PC/’ye 
’70’lerln başından itibaren Fransa ve Ispanyol Komü
nist Part/’lerinden ayıran “ tarihsel uzlaşma”  tezini ilk 
kez Partinin yayın organı RlnascIta’öaM (Yeniden Do
ğuş) bir makalesinde dile getirdi. Geniş halk yığınlarıyla



işten çıkarılmasını güçleştirmesi, tazminatlan büyük ölçüde artırmasıydı. İşçi sınıfı içindeki 
radikal unsurlar ve partinin sol kanadı ise, “İsveç modeli”nin muhafazasıyla yetinmeye yatkın 
değildi. 1969’da. kuzeydeki Kiruna bölgesindeki kömür madenlerinde birkaç ay sûren grev, 
Saltsjöbaden’den beri gerçekleşen ilk büyük grevdi ve bu radikal yönelimlerin ilk işareti 
olmuştu. 1970’de, bunu makina yapım sanayiindeki kendiliğinden grev dalgası izledi. İşçi 
sınıfında, sendikalann bürokratik yapısına ve SAP’la paylaştıklan büyümeci-ekonomist ideolojiye 
karşı tepkiler ortaya çıkmaya başlamıştı. Buna bağlı olarak, katılımcı talepler arttı; sendikalar 
da ayak uydurmaya çalıştılar. 1974’de yürürlüğe konan bir yasayla, sendika işyeri 
temsilcilerine, “işçinin hayatı veya sağlığıyla ilgili acil durum veya tehlike” durumunda, 
bulunduklan fabrikalarda üretimi durdurma yetkisi verildi. İşyeri temsilcileri, işletmelerde 
üretim planlamasına katılma yetkisi de aldılar. LO’nun 1971 kongresinde, partinin ve 
sendikanın sol kanadından Rudolf Meidner’in gündeme getirdiği ve kendi adıyla anılan bir 
tasan, bütün bu radikal zorlamalardan ve kazanımlardan fazla tartışma yarattı ve sermayeyle 
SAP arasındaki tarihsel uzlaşmanın yıkılmasa da ilk kez sarsılmasına yol açtı. Meidner’in 
“Ücretliler Fonu” Planı, birkaç on yıllık sûre içinde, aşamah olarak, bütün özel şirketlerin 
hisselerinin çoğunluğunun, oluşturulacak bu fon kanalıyla sendikalann mülkiyetine geçmesini 
öngörüyordu. İsveç sermayesinin bütün fraksiyonlan M eidner Plam ’nı dehşetle karşıladılar. Sol 
kanat, M eidner Planı’m  SAP’ın 1976 seçim programına dahil etmeyi başannca, SAF, “Fon 
sosyalizmi tehdidine karşı mücadele” ilan etti. 1976’da, üç sağ partiden oluşan burjuva blok, 
SAP’m karşısına, M eidner Planı'na ve 1 Mayıs 1975 Anlaşmasının getirdiği kısıtlamalara 
muhalefetini, “İsveç modeli”nin bûrokratik-korporatist yapısına karşı “bireysel özgürlüklerin, 
inisiyatiflerin” teşvikini öngören bir söylemle çıktı. Bütün ihtiyaçlann devlet ve korporatist 
yapılar aracılığıyla karşılandığı, toplumsal faaliyetlerin devlet ve korporatist yapılar dolayımıyla 
yürütüldüğü ülkede; sağın “Kendine güven!” sloganı etkili oldu. Bu söylem, 1970’lerin sonunda 
İngiltere’de Thatcher’ın, ABD’de Reagan’ın kullanacağı yeni sağ söylemin, rakibin 44 yıllık 
iktidarda bulunan güçlü SAP olduğu koşullardaki ilk versiyonuydu. Bu söylem, vergi 
yüklerinin azalmasını, göreli üstünlüklerinin artmasını isteyen vasıflı işçi kesiminde de yankı 
buldu. SAP, yalnızca buıjuva sağ partilerin saldınlanyla yıpranmadı. ’70’lerin ikinci yansında 
kabaran anti-nükleer ve yeşil hareket, sağın SAP’la tamamen paylaştığı büyümeci-ekonomist 
ideolojiye karşı eleştiriyi gündeme getirdi. Ancak yeşil hareketin ideolojik ve siyasal 
olgunluktan uzak olması, bu eleştirinin de, burjuva blokun önderi Thorbjöm  Faildin 
tarafmdan demagojik bir şekilde kullanılabilmesine zemin hazırladı. Bütün bu bileşenlerin 
etkisiyle, Ekim 1976’da yapılan seçimlerle, SAP 44 yıl sonra iktidan bırakmak zorunda kaldı.

Ne var ki, “İsveç modeli” SAP’m iktidardan gitmesiyle yıkılmadı. Bu modelin sınıfsal-siyasal 
temelini oluşturan Saltsjöbaden geleneğinin sürmekte olması, bunun ilk nedeniydi. İsveç 
sermayesi, sınıfsal uzlaşma ortamının getirdiği istikrardan vazgeçme niyetinde değildi. SAF-LO 
işbirliği sürdü. SAF-LO görüşmeleriyle 1977’de yürürlüğe sokulan “Kararlara Katılma Yasası”, 
sendika temsilcilerinin, işletmelerde, işten çıkarmalar dahil emek gücüne ilişkin her türlü

kurulan canlı bağlar olmaksızın komünist bir İktidarın 
ayakta kalma şansının bulunmadığına ilişkin bu tez bir 
uzlaşma siyasetini İçermekteydi. 1976 seçimlerinde bu 
“ tez”  doğrultusunda Hıristiyan Demokratiar’la koalis
yon hükümeti kurmayı teklif eden PC/’nm çabaları boşa 
çıktı. Sosyalizme geçişin birden fazla yolu olduğunu 
düşünen Beriinguer için PC/'nın izlemesi gereken yol 
Rusya'da Ekim Devrimi’nin ve öteki sosyalist ülkelerin 
izlediği yol değildi; İtalya'da sosyalizme geçiş, demok
ratik yapı aracılığıyla ve çok partili sistem içersinde 
gerçekleşecekti.

Dış politikada Beriinguer, SSCB'nin 1968 Çekoslovak
ya, 1979 Afganistan ve 1980 Polonya olaylarındaki tutu
munu eleştirdi, İtalya'nın NATO üyeliğini onayladı. Av
rupa özelinde ise demokratik, ilerici ve barışçı bir Avru
pa Topluiuğu'nun sosyalizme geçiş sürecinde yararlı 
olacağına inanmakta, PC/’nın EEC ve Avrupa Parlamen
tosu gibi kuruluşlara katılarak, bunların demokratik bir 
biçimde gelişmesine katkıda bulunmasını savunmaktay
dı. 8 Haziran 1984 günü Padua’da yürütülen seçim kam
panyasının bir parçası olarak yaptığı konuşma sırasın
da fenalaşarak dört gün süren bir komaya giren ve 
aynı kentte PC/’nın Gramsci, Togliatti ve Longo’dan 
sonra beyin kanamasından ölen dördüncü lideri olan 
Beriinguer, ölümünden sonra zafere ulaşabildi. 18 Hazi
ran gecesi açıklanan seçim sonuçlarına göre PC/ tari
hinde ilk kez, Hıristiyan Demokratların aldığı oyları aşa
rak en büyük parti oldu.

“ Görevinizi yapın, kapı kapı dolaşarak düşüncelerini
zi anlatın.”  Bu sözler Avrupa Parlamentosu için yürütü
len seçim kampahyası sırasında “ üzgün çehreil”  Bertin- 
guer'in Padua’da yaptığı konuşmanın son sözleriydi.

llftidann, hayatı l<endisi ve 
başl<aian için çeidimez 
i<ılınmaması için uğraşan Oiof 
Paime, her zaman 
savunduğu "enternasyonalist 
ahiaif”  l<aygusuyla hareket 
ederek 1975'te Franco 
diktatöriüğü altındaki 
İspanyoliaria dayanışmasını 
da sokaklarda, Franco 
döneminin kurbanları için 
para toplayarak gösterdi.
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karara katılmalarım öngörüyordu. Ancak bu yasa, buıjuva blok hükümetinin baskısı ve 
sendikalann “uzlaşma ortamını bozmamak için” bu yetkilerini çoğunlukla salt ilk işten 
çıkanlacaklan belirlemek üzere kullanmalan nedeniyle etkin bir silaha dönüşemedi. 1978’de 
ise, SAF ile LO, “Çalışma Çevresi Yasası”nın yürürlüğe girmesini sağladılar. Bu yas da, çalışma 
koşullanmn sağlıklılığının devlet ve sendika yetkililerince denetlenmesini sıkılaştınyordu. Dünya 
ekonomik bunalımının derinleşmesi karşısında manevra alanlan daralan buıjuva partileri,
SAFın 44 yılda oturttuğu sistemin esasını değiştirecek uyumlu bir bütünlüğe sahip olmamanın 
da sıkıntısını yaşadılar. 1980’lere girerken, buıjuva blok karşısındaki muhalefet armanmaya 
başladı. 1980’de, büyük bir kendiliğinden grev dalgası koptu. İsveç tarihinin en kapsamlı grev 
ve lokavtlan yaşandı. Buıjuva blokun nükleer eneıji kullanımını tedricen sımrlamaya ilişkin 
vaadlerini yerine getirmemesi üzerine protesto gösterilerine başlayan anti-nükleer hareket; 
Avrupa’ya NATO tarahndan nükleer başlıklı füzeler yerleştirilmesine karşı uluslararası bir 
kampanyaya öncülük eden Olof Palme’nin mesajına karşıhk vererek, SAFa yakınlaşti. SAP, 
nükleer eneıjiyi tedricen, 2010’da tamamen tasfiye edilecek şekilde devreden çıkaracağını 
vaadederek, yeşil hareketin kesin desteğini aldı. SAP, 1982 seçimleri öncesinde, 1980  
grevleriyle sarsılmış görünen s ın ıfa  uzlaşmanın yeniden sağlamlaştınimasından başlayarak,
“İsveç modeli”nin rehabilitasyonunu öneren bir kampanya yürüttü. Yeni sağ söylemle polemiğe 
girildi, işsizliğe ve eşitsizliklere karşı “dayanışma” slogam öne çıkanidı. Sonuçta, halkın 
çoğunluğu “model”in restorasyonuna oy verdi; SAP, Komünist Partisfnin desteğiyle, aid sene 
aradan sonra iktidara yerleşti.

Ancak, keskinleşen uluslararası rekabetteki göreli üstünlüklerini yitirmemeye çalışan İsveç
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Oslo Belediye Binası duvar resmi. Age Storstein 
tarafından yapılmış bu duvar resmi, Norveç 
toplumunun 19. yüzyıldan 20. yüzyıla doğru evrimini 
canlandmyor. 19. yüzyılda İsveç’in güdümünde olan 
Norveç'in sosyal demokrasisinin deneyimi, ‘ İsveç 
modeli"yle benzerlikler arzeder. II. Enternasyonal 
geleneğini izleyen Art>eiderpartiet (İşçi Partisi - AP), 
1929’dan beri, 1966-1971 arasındaki kısa bir kesinti 
dışında, ülkede sürekli iktidar olmuştur AP, II. Dünya 
Savaşı’ndan sonra NATO’nun kuruluşunda yeralarak. 
Batı kapitalizmiyle siyasal düzeyde bütünleşmiştir. Öte 
yandan, AP, SAP’dan farklı olarak burjuva sağ 
partilerle ilkesel olarak ittifaka yanaşmadı; parti önderi 
Reiulf Steen SBKP ile, SAP önderliğinin kimi zaman 
tepkisini doğuracak ölçüde iyi ilişkiler geliştirdi. AP’ın 
bu "iki yüzlülüğünde’ ’, içindeki güçlü sol kanadın 
payı vardı. Petrol üreticisi ülke olmanın ekonomik 
rahatlığına dayanan AP, Isveç’tekine benzer bir 
sınıfsal uzlaşma temeli üzerinde, gelişkin bir sosyal 
refah aygıtı inşa etti. Devlet/parti-sendika ve sermaye 
arasındaki korporatist iletişim, ’70’lerin ikinci yansında, 
sosyal devlet uygulamalannın frenlenmesine ve ücret 
artışlannın sınırlanmasına dönük bir sağ bunalım 
politikasının uygulanmasına imkân verdi. Parti içinde, 
bu politika çerçevesinde ideotojik tartışmalar



yoğunlaştı. Sol kanat “ İsveç modeir’nin dayandığı 
korporatist ideolojik etmenleri ve bürokratikleşmeyi 
eleştirirken, Steen önderiiğindeki parti merkezi Avrupa 
Komûnizmi'nin ideolojik çerçevesine yakınlaştı. 
Danimarka Sosyal Demol<rat Partisi (SDP) ise,
Marksist kökenli olmakla biriikte, '20’lerden itibaren 
işçi sınıfının yanısıra köylü-çiftçi, memur ve küçük 
burjuva tabanına dayanan bir kitle partisine dönüştü. 
'68 dalgasının etkisiyle tabanındaki radikal unsurların 
uzaklaşmasıyla güç yitiren SDP, '70'ierde de, dünya 
ekonomik bunalımının etkisiyle sertleşen burjuva sağ 
muhalefetin baskısıyla karşılaştı. Aşın vergilendirmeye 
ve sosyal refah devletinin genişlemesine karşı, bireyci 
bir söylemle ortaya çıkan neo-llberal muhalefet,
SDP’y/ geriletti. Danimarka sosyal demokrasisi, 
isveç'deki gibi korporatist sendikal yapıların bu ülkede 
olmayışı nedeniyle, 1975-1985 döneminde, sermayenin 
baskısıyla sendikaların direncini dengelemekte ciddi 
güçlüklerle karşılaştı. 1978/79 döneminde sağ partilerle 
kurulan ve sosyal harcamalan kısıtlayan koalisyon, 
sendikalann tepkisi sonucunda yıkıldı. Ancak dünyanın 
kişi başına düşen gelir bakımından en zengin beş 
ülkesinden biri olan Danimarka'da da SDP'nin 
dayandığı sınıfsal uzlaşma zemini ayakta 
kalmayı sürdürüyor.

büyük sermayesi, “model”in üstelik sağlamlaştırılarak restore edilmesine direnç gösterdi.
1983’de bütün işletmelerin tedricen sendikalann mülkiyet yönetimine geçmesini öngören 
M eidner Planı’nın gündeme gelmesi, SAFı LO’ya ve hükümete karşı sertleştirdi. Ekim 1983’de, 
SAFın çağnsıyla, İsveç tarihinin en büyük sağcı gösterisi gerçekleşti: 75 bin kişi Meidner’in 
“Ücretliler Fonu” yasa tasansma karşı yürüdü. Sonuçta yasa yumuşatılarak çıktı: Ücret 
amşlanndan yapılacak kesintilerin, işletmelerin hisselerini sann almak üzere merkezî bir 
sendikalar Fon’unda toplanacağı saptandı; böylece işletmelerin sendikalann eline geçmesi, 
imkânsızlaşnnlmasa da güçleştirilmiş ve çok uzun vadeye ertelenmiş oluyordu. SAF, 1983’den 
sonra, Saltsjöbaden geleneğinde de değişiklikler yapılmasını istemeye; görüşmelerin, 
anlaşmalann merkezî düzeyden özel şanlann dayatılabileceği, belirli sektörlerde göreli 
üstünlükler sağlayabilecek tavizlerin kopanlabileceği kısmî, sektörel düzeye kaydınimasını talep 
etmeye başladı. LO, emek süreçlerinin “Amerikanlaştıniması” veya “Japonlaştıniması” olarak 
tanımladığı bu taleplere karşı kampanya başlattı. ’80’lerin ortalanndan itibaren dünya 
ekonomisindeki canlanmanın yansımasıyla, gerilimler azalacak, “İsveç modeli" yeniden uyumlu, 
istikrarh işleyişine kavuşacaktı.

Almanya: “Birleşik Eylem”
Sozialdem okratische Partei Deutschlands’m  (Alman Sosyal Demokrat Partisi - SPD), Avrupa’nın 
en eski işçi sınıh partisi olması; son derece merkezî, disiplinli, büyük bir örgüte sahip
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bulunması; aynca sosyalizmin ve Marksizmin tarihindeki ağıriıkh (ve dramatik) yeri 
bakımmdan, Federal Almanya’da II. Dünya Savaşı’ndan sonra sosyal demokrasinin yaşadığı 
oluşum, özel bir öneme sahiptir.

SPD, II. Dünya Savaşı’nın yıkımı sonrasında Almanya’nın Batılı müttefikler işgalindeki Batı 
kesiminde yeniden örgütlenirken, uzun süre, ideolojik tutarlılıktan uzak bir evre geçirdi. SPD 
sol kanadının ve Komunitische Partei Deutschlands’m  (Alman Komünist Partisi - KPD) 
“kalelerinin” Sovyet denetimindeki Doğu Almanya’da kalmış olması; bunun yanında Nasyonal 
Sosyalizmin iktidarı öncesinde KPD’yle paylaşılan (ve izleri direniş yıllannda da silinemeyen) 
çatışmalı, düşmanca ilişkinin mirası, partinin anti-komünist tutumunu korumasına yol açtı.
1933 öncesindeki “komünizm eşittir faşizm eşittir totaliteryanizm” denklemi, Nazi Almanyası- 
SSCB Saldırmazlık Paktı referansıyla pekişmiş ve partinin resmî ideolojisinin temel taşı 
olmuştu. Marksizmin, sosyalist olmanın gerekli koşulu olmadığı düşüncesi de, SPD 
önderliğince açıkça ifade edildi. Böylece SPD, KPD’ye  uzak durarak, Almanya’yı kapitalist Batı 
ittifakına bağlayan burjuva demokratik anayasasının yapılmasında aktif yer aldı. Ancak SPD, 
sermaye ve burjuva kamuoyu nezdinde, hâlâ “komünizan” şaibesini muhafaza ediyordu. Bunun 
bir nedeni Alman burjuvazisinin, soğuk savaş döneminde iyice katılaşacak olan anti-komünist 
hezeyan geleneği ise; diğer bir nedeni de SPD’nin her şeye rağmen sunduğu radikal 
görüntüydü. Partinin karizmatik başkanı Kurt Schumacher, Nazi zindanlannda on yıl kalmış 
ve bir kolunu kaybetmiş olmanın verdiği bilenmişlikte kararlı ve tavizsiz bir anti-faşist 
mücadele geleneğini temsil ediyordu; bu imaj bile. Nasyonal Sosyalizm iktidannı dolaylı da 
olsa bir şekilde desteklemiş olan Alman burjuvazisi için yeterli bir ürküntü sebebiydi. 
Schumacher’in üretim araçlarının kamulaştınimasını asgarî program olarak vazeden; ABD 
egemenliğindeki kapitalist dünya sistemine askerî (NATO) ve ekonomik (Marshall Planı) 
bağlanmaya karşı çıkan anti-emperyalist söylemi, SPD’nin radikal görüntüsünün diğer önemli 
unsurlarıydı. SPD, Marshall yardımının gelmesiyle merkez-sağ koalisyon Christlich Demokratische 
Partei (Hıristiyan Demokrat Parti - CDU), Christlich-Soziale Union (Hıristiyan Sosyal Birlik - 
CSU) tarahndan inşasına başlanan, kitle tüketimine dayalı pazar ekonomisinin mutlaka 
ekonomik bunalımla sonuçlanacağım umuyor; II. Dünya Savaşı öncesindeki gibi güçlü bir 
ideolog ve teorisyen kadrosuna sahip bulunmamasının da etkisiyle, kapitalizmin yeniden 
yapılanmasının dinamiklerini kavrayamıyordu. SPD, bu tutarsız görünümüyle, 1949 (yüzde 
29.2) ve 1953 (yüzde 28.8) seçimlerinde ağır yenilgiye uğradı. KPD ise 1949’da yüzde 5.7, 
1953’de yüzde 2.2 oy alarak marjinal kalmıştı. Bu arada, kapitalizmin ve pazann genişleyerek 
toplumsal yeniden-üretimin ritmini değiştirdikçe ve ticarileştirdikçe, işçi sınıfı alt kültürü de 
parçalanmaya başladı.

SPD’nin İdeolojik D önüşüm ü

Bunun üzerine SPD, ’50’lerin ortalarından itibaren değişmeye yöneldi. 1954’de, ölen 
Schumacher'in yerine başkan olan Ollenhauer, İngiliz İşçi Partisi ve “İsveç modeli”ni örnek 
alarak yeniden yapılanma yanlısıydı. SPD, ilk olarak, statükoyu içine sindirdi: F.Almanya’nın 
NATO'ya katılması “banşçı” mülahazalarla benimsendi; 1954’e dek savunulan, “iki Almanya’nın 
yeniden birleştirilmesi için çaba harcanması” görüşü terkedildi. 1950’lerin ikinci yansında, 
ülkeye NATO’nun nükleer füzelerinin yerleştirilmesi karanna karşı yükselen banşçı hareket 
çerçevesinde, radikal demokrat entelejensiya ve banşçı Hıristiyan muhalefet tabanıyla iletişim 
kuruldu. SSCB’nin Macaristan’a müdahalesinden sonra başlayan ve 1956’da KPD’nin 
kapatılmasına yolaçan anti-komünist devlet terörünün baskıcı etkisine rağmen, SPD 1957’de 
oyunu yüzde 31.8’e çıkardı. SPD’nin ideolojik-siyasal dönüşümünün en bütünlüklü uğrağı, 
1959’da Bad Godesberg’de yapılan parti kongresinde kabul edilen yeni parti programıdır. 
Godesberg programını dayatan önderler, paradoksal bir şekilde, pani üst yönetiminin komünist 
ve SPD dışı radikal sosyalist hareketlerden gelen “yaşlı kurt”lan, W illi Eichler ve Herbert 
Wehner’di. Sosyalizmin düşünsel mirasım “Hıristiyan etiğine, hümanizme ve klasik felsefeye” 
dayandıran programın ünlü sloganı, “Mümkün olduğu kadar rekabet -Ancak zorunlu olduğu 
ölçüde planlama!” idi. Böylece kapitalist özel teşebbüsün asilliği onanırken; “sosyalizm”in 
gerçekleşmesi, partinin temel şiarlan olarak benimsenen “özgürlük, eşitlik ve dayanışma”nın, 
ekonomik büyüme ve sosyal refah artışı sayesinde doğrusal gelişmesine bağlanıyordu. 1961 
seçimlerine, Godesberg programı ile “sınıf partisi” kimliğini “kitle partisi” kimliğiyle değiştirmiş 
olarak ve Alman sosyal demokrasisinin geleneksel (am k dogmatik sayılan) mirasından çok, II. 
Dünya Savaşı ve sonrasında gözlemlediği “İsveç modeli”nin esinleriyle politika yapan W illy 
Brandt’ı başbakan adayı göstererek giren SPD, oylannı yüzde 36.2’ye çıkardı. Tırmanma 1965 
seçimlerinde de sürdü (yüzde 39.3). 1966’da, ülke nüfusunun yaklaşık üçte birini banndıran 
ve geleneksel olarak Hıristiyan Demokrat partilere güç veren büyük bir Katolik işçi kitlesinin 
yaşadığı Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde SPD’nin ilk kez yerel iktidan ele geçirmesi; partinin 
yerieşik üye ve seçmen tabanının smırlannı zorladığının önemli bir işareti oldu.

SPD’nin, Godesberg programıyla gerçekleştirdiği ideolojik dönüşümünü siyasal pratiğe 
uygulaması bakımından belirleyici olan deneyim, 1966’da CD U/CSU nun  federal meclisteki 
çoğunluğunu yitirmesi üzerine oluşturulan CDU/CSU-SPD koalisyonu oldu. Koyu muhafazakâr 
maliye bakanı Strauss ve eski Nazi başbakan Kiesinger’le aynı çatı altında hükümet 
sommIuluğu paylaşmak, SPD’nin siyasal uzlaşma esnekliğini geliştirdi. SPD, 1966-1968 
döneminde, yükselen öğrenci hareketi ve parlamento dışı muhalefet karşısında; “ikinci bir 
Weimar/ikinci bir Nazi diktatörlüğü” kâbusunu engelleme saikiyle, hükümet ortağıyla birlikte
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PALME, OLOF 
(1 9 2 7 -1 9 8 5 )

İsveç sosyal demokrasinin önderi Sven Oiof Joachim 
Paime 31 Ocak 1927’de Stockholm'de doğdu. 3 çocuklu 
ailenin en küçük çocuğuydu. Babası Gunnar, İsveç si
gortacılık tarihinde İsim yapmış Sven Todor Paime'nin 
oğluydu ve ailenin büyük pay sahibi olduğu bir sigorta 
şirketinin yöneticisiydi. Annesi Elisabeth Lettonyaiı soylu 
bir ailenin kızıydı. Oiof dedesi Sven Todor ile babaanne
si Hanna'nın Stockholm’ün seçkinler semti Östermalm'- 
daki evinde büyüdü. Düzen, tasarruf ve sorumluluk gibi 
burjuva değerlerinin egemen olduğu bir ortamda dur
gun ve sessiz bir çocukluk geçirdi. Önce Beshow özel 
okuluna daha sonra da 10 yaşındayken Slgtuna yatılı 
okuluna gönderildi. Tarih ve dil dışındaki derslere kayıt
sız kaldı. Meraklı kişiliği ekonomik bağımsızlık arayışı, 
mezuniyetinin hemen ardından Oiof Paime'yi gazetecili
ğe çekti. Savaştan sonra Ohio eyaletindeki tanınmış 
Kenyon Coiiege'de bir yıl okumak üzere burs kazanınca 
ABD’yi gezip tanıma fırsatını elde etti. Ünlü edebiyat 
eleştirmeni John Crowe Ransom’un çalıştığı bu okulda 
Llberai-Sosyaiist düşüncelerden oldukça etkilendi. Me
zuniyetinden sonra üç ay süren ABD yolculuğu onda 
derin izlenimler bıraktı. 1948’de İsveç'e dönerek Stock
holm Üniversitesi Hukuk tıölümüne girdi. 1949 başların
da İsveç Öğrenci Birlikleri Federasyonu'nun dış ilişkiler 
bürosunda görev aldı. Delege ve gözlemci sıfatıyla Al
manya, İngiltere ve Çekoslovakya'ya gitti. Özellikle Çe
koslovakya gezisi birkaç yönden yaşamını ve düşünce
lerini etkiledi. 1952’de İsveç Öğrenci Birliği Federasyo
nu başkanlığına getirildi. Bu dönemde Güney Afrika’da
ki ırk ayrımına karşı para toplanıldı, Afrikalı ve Asyaiı 
öğrencilere burs verilmesi için baskı yapıldı. 1951’de 
Hukuk Fakültesini bitirdi. 1953’de Genel Kurmay Habe- 
raima Dairesinde sekreter olarak çalışmaya başladı.

Parlak ve karizmatik kişiliği, bilgisi ve zekası İsveç



"Alman modeli", İsveç modeli kadar sağlam ve 
oturmuş değildi; dolayısıyla "sosyal devlet" politikası 
Hıristiyan-sosyal koalisyon tarafından oldukça geriye 

götürüiebildi ve SPD ile sendikalar içinde ciddi 
ideolojik-siyasal bunalım başgösterdi. Yıllardır 

yerleşikleşen teknokratik, büyûmeci söylem parti içinde 
yaygın eleştiriyle karşılaştı; özellikle yeşil hareketin 

başarısı gözönüne alınarak, bu yeni toplumsal 
muhalefet potansiyelini ve ekolojik çelişkileri dikkate 

alma gereği tartışılmaya başlandı. 1985/86’da Hessen 
eyaletinde SPD ile Yeşiller partisi kısa ömürlü de 

olsa koalisyon ortaklığına gittiler. Uzun süre partinin 
genel sekreterliğini yürüten Peter Glotz'un başını 

çektiği bir grup, SPD'nin Büyük Koalisyon'la girdiği 
devletçi-bürokratist yöneliminden kopması için, işçi 

sınıfı alt kültürünün unsurlarının yeniden 
canlandırılmasını savundu. Bu arada, Birleşil< Eylem 

sürecinde iç dinamizmlerini yitirmiş olan sendikalarda 
da, devletin ve korporatist ilişkilerin kayırıcılığından 

mahrum kalmalarından sonra yeni, radikal yönelimlerin 
ipuçları görülmeye başlandı. 1984 yazında, 35 saatlik 

iş haftası talebi etrafında Almanya’nın II. Dünya 
Savaşı sonrasındaki en büyük çaplı grev dalgası 

gerçekleşti: Bu talep ilk önce 1978/79'da çelik 
işçilerinin grevinde dile gelmişti (yanda). Bu grev 
dalgası çerçevesinde, üretim sürecinin örgütlenme 

biçimlerini de gündeme getirebilen, ücret ötesi 
taleplerin ortaya konulduğu görüldü. Ancak sendikal 

ve siyasal düzeyde bütün bu arayışlar, partinin 
Kanatlarının oluşumunu belirlerken; SPD merkezi, 

"kitle partisi" olmanın gereğini yerine getirerek, 
'70’lerin "sosyal devlet" çizgisinin restorasyonundan 

öte açılımlara imza atmadı.

Sosyal Demokrat İşçi Partisi yöneticilerinden bazılarının 
ilgisini çekmişti. 20 Eylül 1953’te Oiof Paime, Başbakan 
Erlander'In özel kalem müdürü oidu. 1956’da soylu bir 
ailenin kızı olan Lisbetiı Beck-Friis’ ie ikinci evliliğini 
yaptı ve bu evlilikten 3 oğlu oidu. 1957’de Jönköping 
bölgesinden milletvekili seçilerek Parlamentoya girdi. 
"Güçlü Toplum”  politikası doğrultusunda, birçok alan
da 1960’ların başından itibaren uygulamaya konacak 
olan reformların iıazırianmasında ön saflarda yer aldı. 
Hazırlık çalışmalarına katıldığı ve yer yer büyük bölüm
lerini bizzat kaleme aldığı reform tasarıları, konut sektö
rü,' sosyal yardım sektörü ve eğitim gibi farklı alanları 
içeriyordu. “ Çantasız Bakanlık”  dönemini 1965’ten iti
baren ulaştırma ve haberleşme bakanlığı dönemi izledi. 
Palme'nin 1969’da yapılan Kongre'de Sosyal Demokrat 
İŞÇİ Partisi liderliğine ve dolayısıyla İsveç başbakanlığı
na seçilmesi Eriander’ le 16 yıllık çok yakın beraberliğine 
ve İsveç politikasına büyük öiçüde ağırlığını koymuş 
olmasına rağmen şaşkınlıkla karşılandı. 1976-82 döne
minde hükümet bunalımları ve sağ kanat partilerinin 
oluşturduğu koalisyonlar birbirini kovaladı. 1982 seçim
lerine yoğun bir kampanya ile giren Sosyal Demokratlar, 
bu kampanya sırasında özellikle Oiof Palme’nin 
neo-liberalizme karşı konuşmaları ile puan topladılar 
ve yeniden iktidara geldiler. 1982 seçim kampanyası 
Palme'nin en istekli en hırsii mücadelelerinden biri oi
du. Sosyal Demokratlar 1985’te yapılan seçimler sonun
da İktidarda kaldılar. 1982’de saptanmış olan politikada 
önemli bir değişiklik yapılmadı. Paime’ye göre, “ İsveç 
doğru yoldaydı. Gerekil oian zamandı.”

*

Olof Paime seçimlerden 4 ay sonra 28 Şubat gecesi, 
sinemadan evine dönerken Stockholm'ün caddelerin
den birinde henüz bilinmeyen bir nedenle bilinmeyen 
bir kişi tarafından öldürüldü.

son derece otoriter ve baskıcı bir tutum aldı. Mayıs 1968’de, öğrenci önderi Dutschke’ye 
düzenlenen suikastten sonra yükselen parlamento dışı muhafeleti bastırmak için çıkarılan 
“Olağanüstü Hal Yasalan”nda SPD’nin de imzası vardı. Bu politika, özellikle partinin gençlik 
örgütü Jungsozialisten  (Genç Sosyalistler - Jusos) tarafından tepkiyle karşılanıyordu. Büyük 
Koalisyon döneminde SPD’nin CDU/CSU  çizgisinden aynlan iki özgül politikası vardı. Biri, 
W ehner destekli dışişleri bakanı Brandt’ın yürüttüğü Ostpolitik'ü (Doğu Politikası). Brandt, 
Demokratik Almanya başta olmak üzere, sosyalist blok ülkeleriyle Federal Almanya’nın 
ilişkilerinin yumuşamasına yönelik önemli adımlar atarak, ülkenin siyasal kültürünün 
üzerindeki ağır anti-komünist perdenin aralanmasına katkıda bulundu. İkinci ve “Alman 
modeli”nin temelini oluşturacak olan politika, ekonomi bakanı Kari Schiller’in öncülüğüyle 
gerçekleşen Konzentrierte Aktion (Birleşik Eylem) idi. Birleşik Eylem'le tıpkı İsveç’deki gibi, 
işveren örgüderi, devlet ve SPD’yle büyük ölçüde bütünleşmiş Deutsche Gewerkschaftsbund’un 
(Alman Sendikalar Birliği - DGB) arasında geniş kapsamlı ve merkezî toplu pazarlıklarla, 
sendikal düzeyde sıkı işbirliğine gitmelerini sağlayan bir ilişki-iletişim mekanizması 
kurumlaştmldı. İktisadi yapının bütünlüğünün gereklerini gözeten ve sendikal uyuşmazlıkları 
greve ulaşmadan, yukarıdan aşağıya doğru ve işverenlerle tek tek sendikalan bağlayıcı şekilde 
çözen bu korporatist “Eylem”, büyük sermayenin onayını kazandı.

SPD, 1969 seçim kampanyasında, savaş sonrası doğan genç kuşaklann, ülkenin siyasal 
toplumsal kültürünün katı muhafazakâr yapısına olan (ve ’68 ’de uç veren) tepkisini massetme 
kaygısını da gözeterek, “Modem Almanya’yı biz yaratacağız” sloganını kullandı ve oy oranını 
yüzde 42 .7 ’ye yükseltti. Laik büyük buıjuvazinin ve liberal küçük burjuvazi/bürokrasinin 
temsilcisi olan küçük Freie Dem okratische Partei (Hür Demokratik Parti - FDP) ile koalisyon 
yaparak hükümet oldu. Başbakanlığa, W illy Brandt geldi. Brandt başbakanlığındaki 1. SPD/FDP 
koalisyonu, sosyalist blokla yumuşama politikasını somut sonuçlara, anlaşmalara vardınrken; 
bir yandan da SPD’nin önemle vurguladı “sosyal devletin inşası” doğrultusunda adımlar atıldı. 
Devlet bütçesinde eğitim, sağlık, vb. “sosyal” harcamalann payı arünidı. Parti içinde, Helmut 
Schmidt önderliğindeki sağ kanat, büyümeci-ekonomist ve teknokratik söylemiyle öne çıkmaya 
başladı. ’68 öğrenci hareketinin dağılmasından sonra önemlice bir kesimi SPD’ye yönelen genç 
sosyalistler ve ’68 ’de radikalleşen Jusos tarahndan desteklenen sol kanatçı gündeme getirilen 
“daha kapsamlı” siyasal reformlann, ekonomik gelişmeye ve sosyal refahın artmasına bağlı 
olduğu vazediliyordu. SPD yönetimi, bir yandan “yeni kuşağı” temsil eden sol muhalefetle 
tamamen ters düşmemeye çalışarak, ömeğin 1919’da sosyal demokratlann yönetimindeki polis 
tarahndan öldürülen Kari Liebknecht ile Rosa Luxemburg’u “parti tarihinin onurlu simalan” 
olarak “rehabilite” ediyordu. Öte yandan, siyasal radikalleşmeyi ve siyasetin ağırlığının 
parlamento/Birleşik Eylem alanının dışına kaymasını önlemek için, baskıcı önlemler 
alınmaktaydı. 1972’de çıkanlan, “komünisderin ve aşın uçlann” devlet hizmetinde görev 
almasını engelleyen Radikalenerlass (Radikaller Karamamesi) bu politikanın en behrgin 
örneğidir. SPD, devletin baskı aygıtını da “aşın uçlara ve terörizme karşı” olağanüstü geliştirdi. 
Federal polisin ve siyasal polisin bütçesi 1969-1971 döneminde iki katına çıktı; eskiden 
yalnızca sınırlarda görev yapan Bundesgrenzschutz’un  (Federal Sınır Komma) faaliyet alanı ve 
kadrosu, ülke içinde anti-terör komando işlevi görecek şekilde genişletildi; 1975’de, kısa 
sürede 230 bini aşkın yurttaşın fişleneceği, iç güvenlik amaçlı bir bilgisayar ağı 
oluştumlacaktı.

Koalisyon Ortaklığından Muhalefete

Bütün bunlara rağmen, sosyal demokrasi dışında güçlü bir radikal sosyalist örgüdenmenin 
yokluğu nedeniyle gençlik hareketinin kidesel olarak SPD’ye akması ile, SPD 1973’de “tarihî”
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seçim zaferini kazandı: Oylann yüzde 45.8’ini alarak ve bu kez FDP’yle daha az tavizle 
koalisyona giderek iktidannı güçlenerek korudu. SPD yönetimi, bir dahaki seçimde tek başına 
iktidar olarak, “İsveç modeli”ni tam anlamıyla tekrarlama umudunu açıkça ifade etmekteydi. 
Ancak SPD, çok geçmeden yıpranmaya başladı. Eneıji bunalımının ekonomi üzerindeki 
olumsuz etkileri, bütün programı ekonomik büyümenin istikran üzerine kurulmuş olan SPD’yi 
inisiyatifsiz bir durumda bırakırken; 1974 ilkbaharında Herbert W ehner denetimindeki ve 
Ulaşım İşçileri Sendikası, Birleşik Eylem  uzlaşmasının çerçevesini aşan ücret talebiyle greve gitti. 
Ardından, başbakanlık bürosunda görev yapan Guillaume adh uzmanın Demokratik Almanya 
Cumhuriyeti casusu olduğu ortaya çıktı ve Brandt başbakanlıktan istifa etmek zorunda kaldı. 
Yerine sağ teknokratik çizginin temsilcisi Helmut Schmidt başbakan oldu. 1975 Parti 
Kongresi’nde sosyalizmin inşasına dönük katılımcı, özyönetimci projeler üretilmesini savunan 
sol umhalefetin ve Erhard Eppler önderliğinde, büyümeci ideolojiyi eleştiren ekolojik-yeşil 
muhalefetin mücadelesine rağmen, resmî politikada Schmidt’in çizgisi sürdü. Bu arada partide 
bir tür işbölümü oluştu. Parti başkanlığına getirilen Brandt, pani çerçevesinde derinlikli teorik 
tartışmalara ve radikal yönelimlerin çarpışmasına cevaz verirken; Schmidt yönetimindeki 
hükümet politikası, nesnel, teknik, neredeyse politika-dışı bir düzeyde yürüyordu. Sosyal 
demokrat söylemde “sosyal devlet”in diğer adı, Leistungsgesellschaft (Verim toplumu) olmuştu; 
Birleşik Eylem’de, “sınıfsal uzlaşmayı” sağlaması yönü kadar, ulusal/toplumsal verimin rasyonel 
bir şekilde artmasına katkıda bulunması bakımından meşrulaştınlıyordu. Schmidt, denetimli bir 
Keynesyen politika ile, enflasyon ve işsizlik artışını dizginlemeyi ve Alman sanayiinin göreli 
üstünlüklerini geliştirerek uluslararası rekabette ağır basmasını sağlamayı başardı. SPD, 1976 
seçimlerine Schmidt’in ekonomik bunalımı atlatmayı sağlayan bu “uzman” ve “iş bilen” 
kimliğini öne çıkararak; “Almanya modelinin inşasına devam!” sloganıyla girdi. Oylan yüzde 
42.6’ya düşmesine rağmen, 3. SPD/FDP koalisyonuyla iktidarını sürdürdü. Bu dönemde 
SPD’nin hem soldaki, hem sağdaki toplumsal destekleri aşınmaya devam etti. Büyük 
sermayenin SPD’yle ciddi olarak zıdlaşmasma yol açan siyasal girişim, 1977’de, İsveç’tekinden 
çok daha dar kapsamlı bir “İşletmelerde Yönetime Katılma” yasasının yürürlüğe konması oldu. 
Sonradan Kızıl Ordu Fraksiyonu tarafından öldürülen Hans Martin Schleyer yönetimindeki 
Alman işveren sendikalan, bu yasaya karşı çıkarak geçici olarak Birleşik Eylem’den  çekildiler; 
Ruhr’daki kömür işçileri de bunun üzerine 35 saatlik iş haftası talebiyle greve gittiler.
Yönetime Katılma Yasası, Şubat 1979’da Federal Anayasa Mahkemesi kararıyla yürürlüğe girdi; 
ancak sermayeyle sosyal demokrasi arasındaki uyumun bozulduğu ortaya çıkmıştı. SPD,
’70’lerin ikinci yansında yükselen yeşil hareketin dinamiklerini kavrayamayarak; bu yeni anti- 
kapitalist muhalefet potansiyelini ve yeni gençliği massetme şansını da kaçırmıştı. (Bakınız:
Yeşil Hareket.) Bu koşullarda SPD 1980 seçimlerinde CDU/CSI/nun, başbakan adayı Strauss’un 
faşizan muhafazakâr kimliğinin tepki toplayarak beklenen oranda oy alamaması sayesinde 
(yüzde 42.9 oyla) iktidarda kalabildi. Ancak 4. “sosyal-liberal” koalisyonun hareket alanı, 
iyiden iyiye daralmıştı. ABD Başkanı Reagan’m dayatmasıyla, NATO’nun Avrupa’ya (ve 
Almanya’ya) nükleer başlıklı füzeler yerleştireceğinin gündeme gelmesi üzerine doğan toplumsal 
muhalefeti değerlendiren SPD’nin, 1980 kampanyasında “Almanya’nın güvenliği için” sloganın 
kullanması, 1976’daki oy oranını koruyabilmesinde etkili olmuştu. Schmidt, NATO’nun nükleer 
silahlanma planlan karşısındaki 1980’den sonra izlediği teslimiyetçi politikasıyla, bu desteği de 
heba etti. Parti başkanı Brandt’ın 1982’de, yeşil ve anti-nükleer hareketle yakınlaşmayı savunan 
bir söylemi benimsemesi, Schmidt’in tutumunun doğurduğu tepkiyi ve politikasının militarist 
sonuçlannı ortadan kaldırmaya yetmedi. Birleşik Eylem’in  korporatist yapısı içinde sendikaların 
taleplerini dizginleyerek yürüttüğü “kemer sıkmacı” politikaya rağmen, ağırlaşan dünya 
ekonomik bunalımı karşısında “sosyal devlet”in tasfiyesinde daha radikal adımlar atılmasını 
isteyen burjuvazinin SPD’den tamamen kopuşu, FDP’nin koalisyonu süresinden evvel 
bozmasında yansıdı. Mart 1983’de yapılan erken seçimlerde SPD’nin oyları yüzde 38.2’ye 
düştü; sosyal-liberal koalisyon yerini Hıristiyan-sosyal (CDU/CSU-FDP) koalisyona bıraktı.

G ER L'EU R O K

Avusturya: “Sosyal Ortaklık’
Avusturya’da Sozialistische Partei Österreichs (Avusturya Sosyalist Partisi - SPÖ) ve ona yakın 
Österreichische Gewerkschaftsbund (Avusturya Sendikalar Birliği - ÖGB) I. Dünya Savaşı’ndan 
sonra olduğu gibi II. Dünya Savaşı’ndan sonra da; ülkede burjuva demokratik-parlamenter 
düzenin oturtulması gayesiyle hareket ettiler ve Hıristiyan-demokrat Österreichische Volkspartei 
(Avusturya Halk Partisi - ÖVP) ile ittifak oluşturdular. 1945’den 1966’ya kadar süren bu 
Büyük Koalisyon sırasında SPÖ, ülkenin bağımsız bir cumhuriyet olarak ayakta tutulması 
misyonu uğruna, ÖVP’li eski Nazilerin bulunduğu kabinelerde yeralmayı bile içine sindirdi. 
Partinin sol kanadının muhalefetine rağmen; geleneksel önderler kuşağından geriye kalan son 
isim olan, sağ kanadın ideologu (ve devlet başkanı) Kari Renner’in ağırlığı ve savaştan 
yıpranmış ülkede bütün radikal güçlerin elini bağlayan siyasal takatsizlik, uzlaşmacı yaklaşımın 
sistemleşmesini getirdi. II, Dünya Savaşı’nın bitiminde, Sovyerier Birliği’nin de desteğiyle geçici 
olarak biraz güçlenebilen Kommunistische Partei Österreichs (Avusturya Komünist Partisi - KPÖ) 
ile yapılan birkaç aylık ittifaktan sonra, SPÖ, anti-komünist bir tutum benimsedi. SPÖ’nün 
Büyük Koalisyon döneminde gerçekleşmesini sağladığı iki temel pohtika oldu: İlki,
Avusturya’nın NATO’ya girmeyerek tarafsız kalmasını sağlamaktı. Bu tarafsızlık tercihi gibi,
İsveç sosyal demokrasisinden esinlenilerek uygulanmaya başlayan ikinci politika ise, 
Wirtschafts-und Sozialpartnerschaft (İktisadî ve Sosyal Ortaklık - WuSP) yönelimiydi. 1957’den 
itibaren, WuSP çerçevesinde, ÖGB ile işveren temsilcilerinin eşit sayıda temsil edildikleri ve
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Altta, 20 yıldır sosyalist hareket içinde buluıian Felipe 
Gonzales 1982 yılındaki seçim kampanyaları sırasında. 
Sözkonusu kampanya sırasında Felipe’nin ve başkanı 
olduğu PSOE'ran en önemli temalarından biri barıştı. 
Üstteki PSOE afişi “Avrupa'yı barış yoluyla 
dönüştürme" çağrısı yapıyordu. Sözkonusu barış 
programının başlıca unsurlanndan biri NATO’dan 
çekilmekti: fakat Gonzalez, bir yandan barış şiarlan 
atarken diğer yandan da 1986’da yapılan 
refarandumda İspanyolların büyük bir çoğunluğunu, 
NATO’da kalınması konusunda ikna edebildi.



EK (Milli Birlik) önderi Georgios Papandreu’nun oğlu 
ve partinin sol kanat önderi Andreas Papandreu 1968'de 

sürgünde bulunduğu Batı Avrupa'da, Panhellenik 
Kurtuluş Hareketi’n/ (PHK) örgütledi. Papandreu, 

PHK'de, 1967 darbesi ile Yunanistan'daki 
hegemonyası açığa çıkan ABD'ye karşı anti- 

emparyaiist bir söyleme ağırlık verdi. 1970'lerin 
başından itibaren yerli burjuvazi nezdinde de 
güvenilirliğini yitiren askerî cuntanın 1973'de 

"denetimli" bir demokrasiye dönüş için yaptığı seçim 
çağrısını reddeden Papandreu, bu kararlı tutumuyla 
işçi sınıfı ve küçük burjuvazinin radikal unsurlarının 

sempatisini kazandı. Kıbrıs'taki ENOSİS'c/ 
(Yunanistan'la birleşme yanlısı) darbenin ardından 

Türkiye'nin adaya askerî müdahalesiyle, hedeflediği 
"ulusal zafer" atmosferini de yaratamayan cunta, 

1974 yazında iktidarını fiilen yitirdi. Ağustos'ta ülkeye 
dönen Papandreu, PHK’y/ Panhelenik Sosyalist 

Parti'ye (PASOK) dönüştürdü. PASOK, esas desteğini, 
kentsel ve Yunanistan’da oldukça yaygın ve güçlü 

olan kırsal küçük burjuvaziden alan popülist bir parti 
niteliğindeydi. Eylül 1974'de yapılan seçimlerde 
yeniden örgütlenen EK'de yer almayı reddeden 

Papandreu, böylece sol popülizmi sağ popülizmden 
ayrıştırmayı hedeflerken; iç savaşın yıkıcı mirasının 
süren etkileriyle hâlâ çok bölünmüş olan komünist 

hareketten de uzak duruyordu. PASOK, 1974 
seçimlerinde yalnızca yüzde 14 oranında oy alabildi. 
1974'den sonra PASOK, ABD'deki başkanlık seçimi 
kampanyalarının, "aday"ın karizmasını öne çıkaran, 

reklamatif ve ad hoc (belirli bir hedef doğrultusunda 
biraraya gelen) siyasal biçimini parlamenter siyasal 

düzeye ve popüler söyleme uyarlayarak örgütlenmesini 
geliştirdi. Kasım 1977 seçimlerinde, oy oranını yüzde 
25.3'e çıkardı. PASOK’un propagandasının odağında, 

gene anti-emperyalist motifler vardı: 1976'da 700 
milyon dolarlık askerî yardım karşılığında ABD üslerine 

izin verilmesine karşı çıktı, dış ticaretin 
bağımsızlaştırılmasını savundu. Bu bağımsızlıkçılık, 

entemasyonalist bir anti-emperyaiizm anlayışına değil, 
Türkiye'yle ilişkiler konusunda şoven tonlar da 

arzedebilen milliyetçi bir söyleme dayanıyordu. 1978'de 
(Türkiye'nir) NATO Güneydoğu kanadı dönem 

başkanlığını üstlenmesi üzerine) ABD üslerinin 
kaldırılmasını savunarak, 1980’de Yunanistan’ın 

NATO’nun askerî kanadına dönüşüne karşı çıkarak 
milliyetçi/anti-emperyalist radikalizm dozajını artıran ve 
ekonomik bunalımın belirleyici olduğu siyasal ortamda 

Papandreu’nun ekonomist akademik kariyerini öne 
çıkaran PASOK Ekim 1981 seçimlerinde oyların yüzde 

48'ini alarak iktidar oldu. Papandreu hükümeti, ilk 
aşamada, vaadettiği temel demokratik reformlan 

gerçekleştirdi: Ülke dışındaki sürgünlerin dönüşüne 
izin verdi, başta ordu olmak üzere, bütün devlet 

kurumlarındaki cunta kalıntısı faşizan unsurlan tasfiye 
etti, sansürü kaldırdı, kilisenin elindeki işlenmeyen 

topraklar kamulaştırıldı, medeni kanun 
demokratikleştirildi, seçmen yaşı 20'den 18'e indirildi. 

Dış politikada, FKÖ, SSCB ve Küba’yla ilişkilerini 
geliştirirken; ABD ve NATO’yla ilişkileri konusunda, 

seçim öncesinde vaadettiği programdan geri gitti. 
NATO’yla görece mesafeli bir ilişki kurmakla birlikte;

ABD ve NATO nezdinde, Yunanistan-Türkiye 
dengesinde ülkesinin göreli üstünlüğünü gözeten bir 

pazarlık gücünü hep elinde bulundurmaya çalıştı. 
1983’de vaadinin aksine, ABD üslerinin süresini 

uzatan bir anlaşma imzaladı. Ekonomide ise, 
1980’lerin ilk yarısında bir ölçüde popülist politikaları 

zorladıktan sonra 1985’den itibaren İMF’/n önerileri 
doğrultusunda hareket etmeye başladı, ücretleri 

dondurdu. Bu politikası, Papandreu’nun Bonapartist 
etmenlerle yüklenmeye başlayan karizmatik önderliğini 

kurumlaştırması ve birtakım yolsuzlukların ortaya 
çıkması sonucunda iyice yıpranan ve işçi sınıfından 

aldığı oylan KP ve radikal sol partilere kaptıran 
PASOK, 1989’daki seçimlerde yenilgiye uğrayarak 

iktidardan düştü. PASOK’un bunalımı, işçi sınıfı ile 
ilişkisini organikleştiremeyerek, sol popülist karakteri 

ile "Vasik" sosyal demokrasi arasında’-' sallantılı 
konumundan kurtulamayışı olarak tanımlanabilir. 

Fotoğrafta, 8 Ekim 1981 seçimlerinin galibi PASOK 
taraftarlarının kutlamalan görülüyor

hükümetin de katıldığı bir komisyon, ücret ve emek gücüne ilişkin geniş kapsamh düzenleme 
yetkisine sahip oldu. SPÖ’nün sağ kanadıyla, özellikle Renner’in izinden giderek yükselen 
Bruno Kreisky ile iyi ilişki içinde olan ÖGB, savaştan sonra ülke ekonomisinin yeniden inşası 
ve faşizmin (ve “her türlü totaliteryanizmin”) hortlamasına izin vermeyecek sağlam bir 
parlamenter demokratik düzenin oturtulması hedefi doğrultusunda uzlaşmacı bir çizgi izlemişti. 
“Sosyal Ortakhk’la  oluşturulan korporatist mercilerde ÖGB’nin güçlü bir şekilde temsili, 
sendika ve SPÖ yönetimi açısından bu “sorumlu” tavnn ödülü, sermaye açısından ise ülke 
sanayiinin gelişmesi açısından rasyonel bir işbirliği anlamına geliyordu. Bu yönelim, Partinin 
resmî ideolojisinde de karşılığını buldu. Otto Bauer’in I. Dünya Savaşı sonrasındaki siyasal 
ortamı (ve o dönem kurulan Büyük Koalisyon’u) açıklamak için ortaya koyduğu “sınıfsal 
güçler arasmda denge durumu”na ilişkin “burjuva devlet aygıtının proletaryanın bilincini ve 
gücünü geliştirmek için kullanılabileceği” tezleri (Bakınız: Avusturya Devrimi ve Austro- 
Marhsizm; Avrupa’da Sosyalist Devrimler) ebedîleştirildi. “Sınıflar arasında denge”nin 
daima varolacağı ve zaten bunun gerekli, istenir bir durum olduğu varsayımıyla, devlet, kalıcı 
bir sınıfsal uzlaşmanın mercii ve aygıtı olarak saptandı.

SPÖ, ÖCE başkanı Ohla’nın birtakım yolsuzluklannm ortaya çıkmasının da getirdiği itibar 
kaybının etkisiyle, 1966 seçimlerinden gerileyerek çıktı ve muhalefete çekildi. Muhalefette, 
partinin uzlaşmacı-reformist kimliği daha da pekiştiv 1967’de Kreisky’nin Parti başkanlığına 
seçilmesi, bu eğilime ivme kazandırdı. Kreisky, “yeni reformizmin eski refrormizmden 
farkının”, bölüşümde ve genel anlamda eşitliğin sağlanmasının, üretimin artınimasma bağlı 
bulunduğunu kavramak olduğunu ifade ederek; sosyalizmin, kapitalizmi sosyal refah devleti 
aracılığıyla denetleyerek, “üretim araçlannm kullanım/tasarruf yetkisini koşulsuzca kapitalistlere 
bırakmayarak” gerçekleştirilebileceğini savunuyordu. Kreisky’nin başkanlığında SPÖ, Almanya’da 
SPD’ninkinden çok daha katı bir anti-komünist tavır aldı ve Katolik Kilisesi ile kurduğu 
ilişkiler sonucunda, kiliseden sosyalist olmanın Hıristiyanlıkla bağdaşabileceği doğrultusunda bir 
açıklama “kopardı”. Bu açıklama, SPÖ’nün gelişmesi açısından önemliydi; çünkü geleneksel 
olarak büyük kentlere dayanan parti, ülkenin taşrasında sanayinin gelişmesine ve işçi sınıhmn 
ağırlığının artmasına rağmen, Hıristiyanlığın belirleyici toplumsal-ideolojik etkisi nedeniyle 
güçlenemiyordu. SPÖ, 1960’lann ikinci yansında pekiştirdiği yeni kimliğiyle, 1970 
seçimlerinden birinci parti olarak çıktı. SPÖ, bir süre önce ÖVP’den aynlan (eski Nazilerin de 
bulunduğu) orta sınıf partisi Freiheitliche Partei Österreichs (Avusturya Hürriyet Partisi - FPÖ) 
ile koalisyon hükümeti kurdu. Ekim 1971’de gidilen erken seçimlerde ise salt çoğunluğu elde 
ederek tek başına iktidar oldu.

’70’ler, Avusturya’da sosyal demokrasinin iktidannda geçti; burjuva blok, "Kreiskyland” (Kreisky 
ülkesi) sloganını kullanıyordu. 1973/74’de enerji bunalımı nedeniyle enflasyonun ani 
yükselmesi bile sınıfsal-siyasal uyum havasını bozmadı; SPÖ 1975 seçimlerinde salt 
çoğunluğunu korudu. Bu yıllarda, medenî hukukta muhafazakâr mirası tasfiye eden kapsamh 
reformlar gerçekleştirildi; eğitim ve sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilme düzeyi yükseltildi, 
çalışma yasasında işçiler lehine kapsamh düzenlemeler yapıldı; “Sosyal Ortaklık” çerçevesinde 
ücretlerde önemli artışlar sağlandı. Kreisky, uluslararası politikada da etkin bir çizgi izledi:
ABD merkezli kapitalist metropollere karşı Üçüncü Dünya ülkelerinin “hukukunu savunan” bir 
söylem geliştirdi: (Nikaragua ve El Salvador’da ABD politikasını en açıkça eleştiren Avrupalı 
sosyal demokrat parti SPÖ olacaktı); FKÖ’yü Batı Avrupa’da ilk tanıyan ülke de Avusturya 
oldu. Kreisky, ABD ile SSCB arasında siyasal-askeri yumuşamadan yana aktif tavır aldı.

SPÖ, ’70’lerin sonlannda gerileme sürecine girdi. WuSP’un SPÖ’nün iktidan döneminde iyice 
tahkim edilmesiyle, sendikalann ağırlığı artan korporatist ihşkiler içinde tamamen
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bürokratikleşmesi, parti içinde sol kanadın eleştirilerinin yoğunlaşmasına yol açıyordu. 7 0 ’lerin 
.ortalanndan itibaren gelişmeye başlayan yeni toplumsal hareketler (başta yeşil hareket ve 
feminizm), karşısında baskıcı-parlamentarist bir tavır alan parti, genç ve sol tabanda desteğini 
hızla yitirdi. 1978’de, Zwentendorf nükleer santralinin işletmeye sokulup sokulmayacağını 
belirlemek üzere yapılan referandumda Kreisky’nin “evet” sonucu çıkmaması halinde istifa 
edeceğini açıklamasına rağmen “hayır” oylannın daha fazla çıkması, bu yıpranmanın en 
belirgin ifadesi oldu. Kreisky istifa etmedi; üstelik SPÖ 1979 seçimlerinde de salt çoğunluğunu 
korudu. Ancak 1983 seçimlerinde beklenen gerileme gerçekleşti: SPÖ’nün iktidar olabilmek 
için FPÖ desteğine muhtaç olması üzerine Kreisky başbakanlıktan istifa etti. SPÖ’lü 
Sinowatz’m başbakanlığında SPÖ-FPÖ koalisyonu kuruldu. Bu yıllarda, dünya ekonomik 
bunalımının ve yeni sağın yükselişinin sınıfsal-siyasal mücadelelerde uluslararası düzeyde 
yarattığı gerilim, sendikal düzeyde korporatist etmenin, siyasal düzeyde uzlaşma etmeninin ağır 
bastığı Avusturya’ya, gecikerek de olsa yansıdı. Bu gealim, 1986’da Devlet başkanlığı 
seçiminde doruğa ulaştı. ÖVP’nin, eski bir Nazi olduğu saptanan Kurt Waldheim’i devlet 
başkanlığına aday göstermesi ve Waldheim hakkındaki iddialara Nazi geçmişini yalanlayarak 
değil, dönemin Nazi işbiriikçisi kukla Avusturya hükümetini meşrulaştırmaya çalışarak karşılık 
vermesi, SPÖ’nün II. Dünya Savaşı’nın bitiminden beri ilk defa Avusturya burjuvazisinin ve 
muhafazakâr güçlerinin faşist geçmişiyle ideolojik-siyasal hesaplaşmaya girmesine yol açtı. 
Polemikler, gösteriler ve kampanyalarla siyasal gerilim hayli tırmandı. Waldheim, 1945’den beri 
ilk kez SPÖ-ÖVP uzlaşması olmadan seçilen bir devlet başkanı olarak göreve başlarken, 
ülkedeki “tarihsel uzlaşma” ilk kez ciddi bir sarsıntı geçirmiş oluyordu.

Fransa: Yeni Liberalizmin Dünyasında Sosyalist İktidar
Fransa’da II. Dünya Savaşı’ndan sonra, II. Enternasyonal geleneğini sürdüren Section Française 
de İIntemationale Ouvriere (İşçi Enternasyonali Fransa Seksiyonu - SFIO), 1945 ve 1946 
seçimlerinde oyların yüzde 20’ye yakınını almasına karşın (1945: yüzde 18.5, 1946: yüzde 
17), soğuk savaş ideolojisine gösterdiği kayıtsız şartsız teslimiyetin tabanındaki olumsuz etkisi 
nedeniyle hızla güç yitirdi. Bir süre sonra, partiden kopan sol kanat. Parti Socialiste Unifie’yi 
(Birleşik Sosyalist Parti - PSU) kurdu. 1962 seçimlerinin sonuçlan, Fransa’da solun 
dağınıklığını ortaya koyuyordu: Parti Communiste Française (Fransız Komünist Partisi - PCF) 
oylann yüzde 21.8’ini, SFIO yüzde 12.6’smı, PSU yüzde 2.4’ünü almıştı. SFIO ve PSU, ağırlıklı 
bir siyasal güç haline gelmek sorununun yanısıra, ideolojik bunalımla karşı karşıyaydılar.
Gerek örgütsel yapıları, gerek düşünsel geçmişleri dolayısıyla İskandinav ve Alman-Avusturya 
sosyal demokrasisine benzemeyen ve köklü gelenekleri nedeniyle bu deneyimleri model 
almaya da yanaşmayan bu partiler; PCF ile burjuva partileri arasındaki alanda dururken, 
ayırdedici özgül bir programatiği ortaya koy(a)mamanın açmazını yaşıyorlardı. SFIO’nun 1965 
kongresinde, II. Dünya Savaşı öncesinin “eski” sosyal demokrasisinin izlerini taşıyan sol 
kanadın ağırlığını koymasıyla SFIO, De Gaulle rejimine karşı PCF ile işbirliği ilkesini 
benimseyerek yeni bir yönelime girdi. Aynı yıl yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde PCF,
SFIO ve PSU ile 1950’lerden itibaren çeşitli yapılar oluşturan radikal demokrat örgütler, bu 
sonunculardan Toplumsal Eylem M erkezi’nin  başkanı François Mitterand’ı ortak aday gösterdiler. 
PCF ile sosyalist partilerin yakınlaşması süreci, 1965 cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra da 
devam etti. Bir yandan SFIO’nun sol kanadı PC Fye  yaklaşırken; ülkede kapitalizmin hızla 
modemleşmesi nedeniyle, daha çok SFIO’da toplanan beyaz yakalı işçilerle, teknikerlerle 
ilişkiyi siyasal bakımdan önemseyen PCFnin de bu partiden daha az uzak durmasına 
yolaçmaktaydı.

SFIO, 1968 parlamento ve 1969 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ağır yenilgiler yaşadıktan 
sonra, ideolojik-siyasal yenilenme hamlesine girdi. Temmuz 1969’da yapılan kongrede, parti II. 
Enternasyonal geleneğinden sembolik düzeyde koparak. Parti Socialiste Française (Fransız 
Sosyahst Partisi - PSF) adım aldı. Ancak gerçek yenileşme, Mayıs 1971’de yapılan ünlü 
Epinay kongresinde gerçekleşti. 1978’e kadar olan seçimlerin ikinci turlann da PCF ile PSF, 
birbirlerine görece güçlü olduklan yerlerde destek vererek ittifak yaptılar. Ancak ilk tur 
seçimlerde alınan oylar, bu süreçte PSFnin II, Dünya Savaşı sonrasında ilk kez PCFyi 
geçtiğini gösterdi, 1973’de her iki parti yüzde 20 civannda iken; 1978’de PCF aşağı yukan 
aynı düzeyde kalmış PSF ise yüzde 25’e ulaşmıştı. Bu süreci gören PCF, 1977’de ortaklığı 
bozdu, 1978’de, yeni toplumsal hareketlerle yakın ilişkiyi ve radikal ekonomik-siyasal adem-i 
merkezîleşmeyi savunan Confederation Française Democratique du Travail (Fransız Demokratik İş 
Konfederasyonu - CFDT) destekh İkinci Sol önderi Rocard ile sağ kanat önderi Mauroy’un 
parti yönetimini ele geçirmek için harekete geçmeleri üzerine CERES’le ittifak yapan Mitterand, 
bu ittifakın gereği olarak radikal sol bir yönelime girdi: Ocak 1980’de, radikal anti-emperyalist 
ve pro-Sovyet tezler de içeren bir "Sosyalist Proje” ilan edildi. Sosyalist Proje, “millîleştirme, 
adem-i merkeziyetçilik ve planlama” yoluyla “eşitlikçi bir kapitalist topluma geçiş”i 
öngörüyordu. Oldukça kapsamlı bir kamulaştırma uygulamasını vaadeden ve burjuva basınca 
“Leninist” olarak tanımlanan bu programın siyasal-ideolojik çerçevesi, Fransa’nın yaşayan 
önemh Marksist düşünürlerinden Henri Lefebre tarafmdan “Kuzey Avrupa sosyal 
demokrasisinin Fransa’da yeniden yaratılması” olarak yorumlanıyordu,

PSF, Mayıs 1981’deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine, aday Mitterand tarafından “geleceğin kentli 
uygarlığının” nesnel verileri olarak teknokratik bir eklemlenme içinde sunulan bu Sosyalist
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Klasik literatürde “ metropol”  tabir edilen ülkelerde 
özellikle 1980’lerln başianndan İtibaren büyük bir güç 
ve ivme kazanarak bu ülkelerin siyasal ve toplumsal 
yapılarında köklü ve kurumsal değişikliklere yol açan, 
bunun yanında gelişmekte olan/az gelişmiş ülkeler ve 
bu referans çerçevesinde herhangi bir kategoriye yer
leştirilmesinde güçlük çekilen (kapitalizm dışında müta
laa edilebilecek bir gelişme/sanayileşme modelini be
nimsemiş) ülkelerin de orta ve uzun dönemli stratejileri
ni tümüyle gözden geçirmelerini zorunlu kılan “ ideoloji”  
ve bu ideolojinin siyasai pratiğinin neo-iiberaiizm olarak 
tanımlanmış olması, aslında sırtını The City ve Wall 
Street'e dayamış bulunan uluslararası medyanın {The 
Economist, Financial Times, Time, Newsweelf ve ben
zerleri...) kolay okunabllme kaygısından kaynaklanan 
klişeciliğinin bir sonucudur. Her şeyden önce, seçim 
kampanyası sırasında, üstelik bir de Walter Mondaie'i 
aşırı sola kayıyor olmakla suçlayabilen bir zihniyetin 
liberalizmle İlişkisi kanımca nicelik ve nitelik olarak rah
metli Joseph McCarthy’nin hümanizmle ilişkisinden bir 
karış öteye geçemez. (Kaldı ki McCarthy/hümanizm iliş
kisi İle tırnak içerisinde neo-llberai pratik arasında yapı
labilecek benzetme ve karşılaştırmalar kuşkusuz bu ör
nekle sınırlı değildir.) Ancak bu yazı esas olarak neo- 
iiberai etiketli ideolojinin liberalizmin soyağacındaki ye
rini değil, bu ideolojinin siyasal pratiğini ve sonuçlarını 
kısaca değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Dolayısıyla te
rim seçimindeki yanlışlığa ilişkin bu kısa notun bununla 
sınırlı tutulması ve bu çerçevede neo-liberalizmin, salt 
tartışmanın sürdürülebilmesi açısından herhangi bir nes
neye verilen herhangi bir ad olarak kabui edilmesi yarar
lı olacaktır.

Neo-llberai İdeolojiye ilişkin değerlendirmelerde dü
şülen temel yanılgılardan birl, bu ideolojinin (ya da dün
ya görüşünün) kökenleri araştırılırken ya çok gerilere 
gidilerek Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, 
Henry David Thoreau, (ve hatta kemiklerini sızlatarak) 
Thomas Jefferson ve Thomas Paine’e kadar uzanan 
bir soyağacının bir dalından diğerine sıçramak (kİ bizzat 
Ronald Reagan, özellikle “ Hür Dünya”  retoriğini bu 
çerçeveye oturtmaya özen göstermiştir), ya da tam ter
sine neo-liberalizmin tarihini Amerika birleşik Devletle- 
r i’nde Ronald Reagan ve Birleşik Kraliık'ta Margaret 
Thatcher’ın siyaset sahnesine çıktıkları günden başlat
maktır. Kuşkusuz neo-llberai ideologlar. Adam Smith 
ya da Thomas Jefferson’dan yerinde ve zamanında ya
pılacak bazı alıntıların piyasaya sundukları mamulü da
ha yenilir, yutulur hale getirmeye yardımcı olacağının 
farkındadırlar ve bu yolla normatif bir iktisat anlayışını 
bizzat tarihin yerine ikame edebilmek için ellerinden 
geleni ardına koymamaktadırlar. Ve yine kuşkusuz, Ro
nald Reagan ve Margaret Thatcher, spot ışıklarının da 
üzerlerine çevrilmiş olmasından yararlanarak neo- 
liberalizmin ete kemiğe bürünmüş simgeleri haline gel
meyi başarmışlardır. Ancak neo-liberalizmin tarihsel ge
lişimi içerisinde, bu gelişimi yönlendirme açısından en 
az Reagan ve Thatcher kadar önemli iki siyasai kişiyi 
(kişiliği demeye dilim varmıyor) unutmamak gerekir: Jo
seph McCarthy ve Richard M.Nixon.

Joseph McCarthy, bilindiği gibi, U.S. Chamber of Com
merce (A.B.D. Ticaret Odası), Adalet Bakanlığı, FBI, 
House Committe on Un-American Activities (Temsilciler 
Meclisi Amerikan Aleyhtan Faaliyetler Komitesi), Ku Klux 
Klan gibi saygıdeğer Amerikan kuruluşlarının II. Dünya 
Savaşı sonrasında yolun solundan yürümeyi tercih eden
ler ve solaklar da dahil olmak üzere solcu kabul ettikleri 
herkese karşı açtıklan topyekün savaşın “ sancak gemisi”  
olma görevini üstlenmiş saygıdeğer bir politikacı idi. 
“ McCarthyizm”  olarak anılan çılgınlık döneminde arala
rında Dış İşleri Bakanı Acheson’ın da bulunduğu yüzbin- 
lerce Amerikalı solculukla suçlanarak fişlenmiş. Savun-



ma Bakanı Marshall da dahil olmak üzere yüzblnlercesl- 
nln de Amerikan aleyhtarı faaliyetlerde bulunduğu iddia 
edilmişti. Her ne kadar Joseph McCarthy’nin duracağı 
yeri bilememesi nedeniyle daha sonra yolları aynidıysa 
da gerek Richard M.NIxon'in, gerekse Ronald Reagan’ın 
siyasal kariyerlerindeki ilk ve belki de en önemli dersle
rini McCarthy’den almış oldukları bir gerçektir.

Ricliard M.Nixon’in siyasal kariyeri de a^' .ıaa bir an
lamda nerede durması gerektiğini bilememesi nedeniyle 
sona ermiştir. Ancak Nixon’in Amerika’' ■'»muoyunda 
neredeyse bir ahlakî şok yaratan bir skandal sonucunda 
istifa etmek zorunda kalmış olması bile Nixonizm’in (ki 
küçük harfle yazılması tavsiye edilir) Amerikan siyasal 
yaşamındaki etkinliğini ortadan kaldıramamıştır. Rea
gan döneminde de Vietnam’da savaşan askerlerle birlik
te Nixon’in itibarı da fiilen İade ediin'’'  •'■jlunmaktadır. 
Aslında bunda şaşırtıcı bir şey yoktur, çünkü gerek 
ideolojik olarak gerekse siyasal pratik açısından

1980'de Londra’da, giderek artan işsizliği protesto 
etmek için yapılan gösteride "Çalışmak istiyoruz. 
Hemen Şimdil" ve “ Thatcher'a İşsizlik Sigortası 
Verin!" sloganları kullanılıyordu.

McCarthy-Nlxon-Reagan çizgisi bir süreklilik arzetmek- 
tedir. Kanımca bu üç kişi arasındaki en önemli farklılık, 
McCarthy ve Nixon’in aşın antipatik olmalarına karşın 
Reagan'ın Amerikan kamuoyunu İrangate ile bir ilişkisi 
bulunmadığına inandırabilecek kadar sempatik olmayı 
başarabilmesidir. Bunun dışında benzerlikler dehşet ve
ricidir. McCarthy döneminde neler olduğu yukarda kısa
ca özetlenmişti. Nixon'in başkanlığı döneminde ise tele
fon dinleme, fişleme gibi birlik ve bütünlüğü korumaya 
yönelik faaliyetler adamakıllı yaygınlaşmış, gizli operas
yonlar tezgahlamak üzere Beyaz Saray’da bir “ özel so
ruşturma dairesi”  oluşturulmuş. Domuzlar Körfezi'nden 
emekli ajanların yönettiği bu daire istenmeyen ifadeler 
verebilecek kişileri tehditle korkutmak, diplomatik bel
geleri tahrif etmek, savaşa karşı düzenlenen gösterilere 
yönelik provokasyon grupları oluşturmak gibi görev ve 
sorumluluklar üstlenmişti. Reagan döneminde ise CIA, 
devlet protokolünde en ön sıralarda yer almaya başla
mış (ki Reagan açısından Yüksek Mahkeme’den önce 
geldiğini söylemek sanırım abartma olmayacaktır), ülke 
içindeki ufak işleri FBI üstlendiğinden kabına sığama
yan İstihbarat elemanları birçok ülkenin kaderini değiş
tirmeye yönelik projelere el atmışlardır. Gerek Nixon, 
gerekse Reagan dönemlerinde, SSCB ve genel olarak 
“ sosyalist ülkeier’ ’le olan İlişkilerde bir yumuşama gün
deme gelmesine rağmen (ki Reagan dönemindeki yu
muşama ortamının daha gözle görülür nitelikte olduğu
nu belirtmeden geçmemekte yarar vardır) silahlanma

harcamalarında en ufak bir kısıntı gündeme gelmemiş, ' 
tam tersine silahlanmaya aktarılan fonlar reel olarak 
ve önemli ölçüde artmış, özellikle Reagan döneminde 
akıl almaz boyutlara ulaşmıştır. Bunun yanında hem 
Nixon hem de Reagan sosyal amaçlı kamu harcamaları
nı kısabilmek için büyük çaba göstermişler, özellikle 
sağlık ve eğitim hizmetlerinin kalitesi her iki başkan 
döneminde de'gerilemiştir.

Margaret Thatcher, “ neo-liberal”  cemaat İçerisinde 
genellikle Ronald Reagan’ın özel kalem müdürü olarak 
kabul edilmiş olmakla birlikte (ki kendisi de bu izlenimi 
değiştirmek için bir çaba göstermemiştir denilebilir) as
lında Birleşik Kraiiık’ta sınıflar arası müesses ilişki ve 
dengeleri sonuna kadar zorlayan kararlı tutumuyla ka
nımca en azından bu ülkenin siyasal tarihi özelinde 
çok daha özgün bir katkıda bulunmuştur. Thatcher’ın 
Reagan'a oranla çok daha militan bir neo-llberal olduğu
nu söylemek bir abartma olarak kabul edilmemelidir 
çünkü Reganizm’in karşısına ‘sol’ ve ‘liberal’ muhalefet 
(gerçekten saygıdeğer bazı akademik çevrelerin ve sen
dikacıların dışında) olarak Walter Mondale, Gary Hart, 
haydi haydi rahip Jesse Jackson’dan başka kimse çık
mazken, Margaret Thatcher aynı politikaları güçlü ve 
organize bir sınıf hareketine karşı, üstelik de popüler 
kalmayı başararak uygulayabilmiştir. E.J. Hobsbawm’in 
deyişi ile, Birleşik Krallığın tarihinde, “ Ülkenin yönetici
leri, bunalımlar başedilemeyecek denli tehlikeli olma 
noktasına geldiklerinde, ipin ucunu kaçırmanın maliye
tin i hiçbir zaman gözardı etmediler. Yöneticilerin en 
büyük siyasal etkinliğe sahip kesimi, modern Britanya’
nın temel siyasal gerçeğini, bu ülkenin işçi sınıfı çoğun
luğunun mutlak muhalefeti karşısında yönetilemeyece- 
ği ve bu çoğunluğun önemli bir kısmıyla uzlaşmanın 
küçük maliyetinin her zaman göze alınabileceğini he
men hiç unutmadılar...”  Thatcherizm’ln anlaşılabilmesi 
için bu değerlendirme iki açıdan önemlidir: Margaret 
Thatcher uyguladığı politikalarla hem işçi sınıfının sayı
sal çoğunluğunu siyasal azınlığa dönüştürmeyi başar
mış, (ki 1979 ve 1983 seçimlerinde İşçi ParT/s/’nden 
Muhafazakâr Partl'ye önemli bir oy kayması gözlenmiş
tir), hem de 1984’deki kömür işçileri grevi örneğinde 
görüldüğü gibi gerekli gördüğünde “ bunalımlar başedl- 
lemeyecek denil tehlikeli olma noktasına geldiklerinde”  
dahi gerilemeyerek İngiliz siyasal yaşamındaki 
“ consensus”  geleneğinden bir kopuşu temsil etmiştir.

“ Neo-llberal”  ideologların her türlü uluslararası fo
rumda ısrarla vurguladıkları uluslararası ticaretin libe
ralleşmesinin bu ticart ilişkilerde yer alan bütün ülkele
rin refah düzeylerinin artmasına yol açacağı yolundaki 
tezlerinin samimiyeti ve inandırıcılığı hayli kuşkulu ol
makla birlikte bu ve buna benzer görüşler “ neo-llberal”  
retoriğin temel propaganda malzemesini oluşturduğun
dan kısaca ele almakta yarar görüyorum. Kanımca “ neo- 
liberailerin”  serbest ticaret ya da ticaretin liberalleştiril- 
mesinden anladıkları ile 18. ve 19. yüzyıllarda Britanya 
İmparatoriuğu’nu yönetenlerin serbest ticaret anlayışı 
arasında önemli bir fark yoktur. Yani: “ Başkalarının 
ihraç pazarlarını ele geçirebilen ve hatta tüm dünyadaki 
ihraç pazarlarının büyük bir bölümünün üzerinde kısa 
sürede tekelci bir egemenlik kurabilen bir ülke kendi 
sanayicileri için sanayi devrimini gerçekleştirmeyi müm
kün ve tıazen de fiilen zorunlu kılacak ölçüde ihraç 
sanayilerini genişletebiliyordu. İşte Britanya'nın 18. yüz
yılda başardığı şey buydu... Bu noktada Sanayi Devri
mi’nin doğuşundaki üçüncü etkene, hükümete gelmek
teyiz. Bu noktada Britanya’nın potansiyel rakiplerine 
göre üstünlüğü oldukça iıelirglndir. Britanya bazı ülke
lerden (Fransa gibi) farklı olarak bütün dış politikasını 
ekonomik hedeflere bağlı kılmaya hazırdır...”  (E.J. Hobs- 
bawm) Her ne kadar iki dünya savaşı sonrasmda olu
şan dengeler ABD ve Birleşik Krailık’ın neo-llbera- 
lizmln yükseliş döneminde keyfî bir ‘gambot poli
tikası’ izlemelerini bir ölçüde engellediyse de, her 
iki ülkenin de fırsat bulduklarında bu tür maceralardan 
kaçınmayacakları yaşanan olaylarla kanıtlanmıştır: Gre

nada, Beyrut, Falklands ve benzerleri...

Çok özet olarak belirtmek gerekirse, neo-liberalizmin 
‘serbest ticaret’ doktrini, ‘klasik’ pazar paylaşım yön
temlerinin uygulama olanaklarının sınırlı olduğu günü
müz dünyasında, petrol şoku ve üçüncü dünyanın borç 
bunalımının derinleşmesi gibi gelişmelerin de katkısıy
la, (ki yukarda da değindiğimiz gibi bu unsurlar geliş
mekte olan/az gelişmiş ülkelerin hemen tümünün kal
kınma stratejilerini ve temel önceliklerini yeniden göz
den geçirmelerini ve bir çoğunun da yüzseksen derece
lik bir dönüş yapmasını zorunlu kılmıştır...) daha sofisti
ke ve gerek uluslararası kamuoyu, gerekse bizzat bu 
politikaların dayatıldığı ülkelerin insanları açısından ‘da
ha kolay kabul edilebilir’ pazar paylaşım politikalarının 
uygulanması için gerekil felsefî zemini yaratmaktan baş
ka hiçbir amaca hizmet etmemektedir.

Ancak burada sorulması gereken soru şudur: Bütün 
bunlara rağmen neo-llberal ideoloji nasıl olup da bu 
denil popüler olabilmiş, bu denli büyük bir güç kazana
bilmiş, Reagan ve Thatcher gibi liderler nasıl olup da 
geleneksel muhaliflerini fiilen safdışı bırakarak ülkeleri
nin ve dünyanın kaderi üzerinde bu denli etkili olabil
mişlerdir?.. Kanımca bu soruya verilebilecek yanıtlar
dan biri de, neo-llberal politikacı ve ideologların özellik
le '70’ierden itibaren gözlenmeye başlanan İktisadî ve 
toplumsal değişiklikleri, özellikle de ‘ İktisadî gelişme’ 
kavramının kazandığı yeni boyutu, yani klasik aniamda 
‘sanayileşme’ ile İktisadî gelişmenin, en azından birçok 
insan açısından artık ‘özdeş’ kabul edilmediğini (sezgi
sel olarak da olsa) muhaliflerinden daha erken algılamış 
olmalarıdır. Şöyle ki, klasik aniamda sanayileşmenin 
sınırlarına çok önceden varmış olan ve uzunca bir süre
dir de bu sınırları zorlamakta olan ülkelerin İktisadî yapı
larında 1950'lerde önemli bir değişim gözlenmiş, örne
ğin “ 1956’da Amerika Birleşik Devletleri, tarım dışı sek
törde istihdam edilen İşgücünün yüzde 50’slnden fazla
sının artık mavi yakalı ya da el emeğiyle geçinen İşçi”  
olmaktan çıktığı ilk büyük güç haline gelmiştir. “ Mavi 
yakalı işçilerin sayısı, beyaz yakalı denilen-perakende 
ticaret, idari işler, iletişim, araştırma, eğitim ve hizmet
ler sektöründeki diğer kategorilerde çalışanların sayısı
nın altında kalmıştır...”  (Alvin ToffIer) Ve bu eğilim, 
tarım sektörünün göreli öneminin giderek azaldığı diğer 
ülkelerde de giderek güçlenmiş, özellikle ’70’lerle birlikte 
iletişim ve bilişim teknolojisinde ortaya çıkan hızlı geliş
meler, bunların finans sektörü üzerindeki etkileri vb. 
nedenlerle salt hizmetler sektörünün göreli ağırlığı art
makla kalmamış, bizzat klasik sanayi sektörünün üretim 
teknikleri ve istihdam yapısında da büyük değişmeler 
gözlenmiştir. Ve ne yazık ki neo-llberal ideologlar ve 
politikacılar, bu değişimin siyasal çağrışımlarını algıla
makta daha erken davranmışlar, ve sonraları bu geliş
melerin yarattığı siyasal potansiyeli bütünüyle kavradık
larında bütün popüler propagandalarını bu çerçeveye 
oturtmakta tereddüt etmemişlerdir. Neo-liberalizmin mu
halifleri (ömeğin İngiliz İşçi Partisi) ise, belki geleneksel 
tabanlarını yitirmek kaygısıyla, muhafazakâr bir politika 
izlemeyi tercih etmişler, bu değişimi Büyük Bunalım 
yıllarının maden ve metalürji işçisi perspektifinden de
ğerlendirmekte ısrarlı davranmışlar, muhalif politika li
teratüründe artık “ sanayisizleşme”  gibi kavramların da 
dahil edildiğini görmezlikten gelmişlerdir. Kaldı ki, örne
ğin Reagan ve Thatcher'ın kamu harcamalarının kısıl
masının zorunlu olduğu yolundaki saptamalanna karşı 
çıkarken (ki aslında her ikisi de tam tersini yapmışlardır, 
kastettikleri yalnızca sağlık ve eğitim gibi belli kamu 
harcamalarının kısılmasıdır) Keynesgil arazinin dışına 
çıkmamayı tercih etmiş ve bu nedenle de sürekli “ artan 
kamu harcamaları-artan enflasyon”  ikileminde tıkanıp 
kalmışlardır.

Özetle söylemek gerekirse ’80’ii yıllarda insanlık bir 
daha geri gelmemek üzere bir on yıl daha yitirmiştir.

UĞUR UZBAY
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Proje'yle', bir yandanda “Amerikan ve Japon emperyalizminin, uluslararası kapitalizmin vahşi 
,işleyişi”ne karşı “teknolojik atılım”, “iç pazann yeniden fethi” gibi hedeflerle, Fransa’da 
“ortalama” seçmende yaygın olan şoven duygulara hitap ederek; Mitterand’ın ismi etrafında da 
“güçlü adam” imajını oluşturmayı ihmal etmeyerek girdi. İkinci turda, PCF seçmeninin 
desteğiyle, oylann yüzde 52’sini alan Mitterand, Fransa’nın ilk sosyalist cumhurbaşkanı oldu. 
Haziran’da Mitterand’ın parlamentoyu feshederek yapılmasını sağladığı erken seçimlerde de PCF 
ve PSF üstünlük sağladılar; 4 PCFli bakanın katılımıyla, sosyahst bir hükümet kuruldu. PSF 
iktidan, Keynesyen bir ekonomi politikayı hiç düşünmedi. Dünya ekonomik bunalımının 
koşullannda, ülkede paylaş(tır)ılabilecek gelir fazlasının yaratılmasının, Fransa sanayisinin 
uluslararası emperyalist rekabette güçlü bir konum edinmesi gerektiği kabulünden hareketle; 
enformatik gibi, dünya kapitalist sistemi içinde hegemonik niteliğe sahip olabilecek modern 
teknolojilere dayalı sanayileri teşvik etmeye öncelik veriyorlardı. Kamulaştırma programı da, 
“ideal bütünsel kapitalist” olarak, devletin elinde bu yönlendirmeyi yapabilecek gücün 
yoğunlaşmasını sağlamayı amaçlamaktaydı. Maliye bakanlığını üstlenen, partinin teknokratik sağ 
kanadından Delors, monetarist politikalara da açık olduklannı vurgulayarak, ücretlerin de 
teknolojik-sinai gelişme şiarının gereklerine bağımlı olduğunu ifade etmişti. Nitekim, Fransız 
sermayesinin temsilî isimlerinden Yvon Gattaz da 1982 başında, “hedeflere ulaşmak için 
kullanılacak araçlara ilişkin görüş aynlıkları dışında, cumhurbaşkanının politikasını 
onayladıklanm” açıkladı.

PSF, kamulaştırma programının bir bölümünü uygulayabildi. Şubat 1982’de 2 sanayi grubu, 2 
malî şirket, 36 banka kamulaştırıldı. Böylece, sanayinin toplam cirosunun üçte biri, banka 
mevduat ve kredilerinin dörtte üçü devletin denetimine geçmiş oldu. Sermayenin fazla büyük 
tepkisiyle karşılaşmayan kamulaştırma programı bedel ödenerek yürütüldüğü için (PCF-PSF
1982 ortak programı ise bedelsiz kamulaştırmayı öngörmüştü), ilk aşamasında tıkandı. Bu 
arada 1982’de çıkarılan bir yasayla, kamulaştınlan işletmelerde, devlet ve işçi temsilcilerinin 
yeralacağı ortak yönetim organları oluşturulmasına girişildi. PSF yönetimince, bütün sanayi 
içinde model olacağı umulan bu uygulama; PSF hükümetinin kendisini açıkça destekleyen 
CFDT ve daha tereddütle destek veren komünist Confederation Generale du Travail (Genel İş 
Konfederasyonu - CGT) ile, korporatist ilişkiler geliştirme yöneliminin en önemli adımı idi. 
“Sanayideki gelişmeyi ulusal uzlaşma ile sürdürme” (Delors) ve “patronlar ve işçiler arasında 
iyi bir toplumsal iUşkiler sistemi kurma” (Rocard), PSFnin İskandinav ve Almanya-Avusturya 
sosyal demokrasileri ile paylaştığı amaçlarıydı. PSFnin “klasik” anlamda sosyal demokratlaşma 
sürecini, iktidar pratiği içinde tamamladığı düşünülebilir.

PSF, iktidarı döneminde, toplumsal alanda önemli reformlar yapmayı başardı. Ölüm cezası 
kaldınidı, idare ve adalet sisteminde reformlar gerçekleştirildi, yerel yönetimlerin yetkileri 
artınidı. İktidann ilk döneminde, Keynesyen reçetelere sınırlı ölçüde de olsa başvurulup 
istihdam yaratıcı ve ücret artırmaya dönük kamu harcamalarına yer verildiyse de, 1983’den 
itibaren Delors’un ağırlığıyla bu uygulamalar dizginlendi. Bu arada, işçi sınıfının radikal 
unsurlannm tepkisinin yanısıra, özellikle orta sınıflar ve küçük sermayenin anti-PSF bir 
konuma geçmesiyle. Temmuz 1984 yerel seçimlerinde PSF de PCF de büyük yenilgiye 
uğradılar. Mauroy’un yerine bu kez Febius’un başkanlığında kurulan yeni hükümet, enflasyonu 
düşürmeye dönük monetarist bir politika izlemeye başladı. PCF bu hükümeti desteklemeyerek 
bakanlarını çekti. Mart 1986 parlamento seçimlerinde ise çoğunluğu burjuva blokun elde 
etmesi üzerine, sosyalist cumhurbaşkanı Mitterand, -çok da zorluk çekmeden- sağ bir 
hükümetle işbirliği yapmak zorunda kalacaktı.

İtalya: PSI’nin Sosyal Demokratlaşma Süreci 
ve Artan İnisiyatifi
İtalya’da, kökü II. Enternasyonal geleneğine dayanan Partito Sodalista Italiano  (İtalyan Sosyalist 
Partisi - PSI), Fransa’dakine benzer bir şekilde, Partito Communista Italiano  (İtalyan Komünist 
Partisi- PCI) ve Dem ocrazia Cristiana (Hıristiyan Demokratlar - DC) ile arasındaki ideolojik- 
siyasal ihşkiyi ve mesafeyi tayin etmeye çalışarak, uzun süre kimhk bunalımı yaşadı. Faşizm 
ve savaş döneminde güçlü bir direniş geleneğine sahip bulunmayan PSî, II. Dünya Savaşı’ndan 
sonra hızla güç yitirdi ve yüzde lO’larda dolaşan bir parti haline geldi. 1950’lerin ortalarına 
dek, ülkede burjuva demokrasisinin kurumlaşması çerçevesinde PCI ile yaptıkları işbirliğini, 
1956’da Macaristan’ın SSCB tarahndan işgali üzerine sona erdirdiler. Bu arada 1947, Sarragat 
önderliğindeki sağ azınlığın komünistlerle işbirliğini eleştirerek partiden aynlıp Partito Sodalista  
Democratico Italiano’yu  (İtalyan Sosyal Demokrat Partisi - PSDI) kurması, PSTyi yıpratan bir 
başka etken olmuştu. 1964’de, PSI, genel burjuva demokrasisinin muhtemel bir faşizm veya 
otoriter rejim tehlikesi karşısında ayakta kalması amacıyla, DC ağırlıklı koalisyon hükümetine 
katümca; bu kez partinin sol kanadı koparak Partito Sodalista di Unitâ Proletaria’yı (Sosyalist 
Proleter Birlik Partisi - PSİUP) kurdu. 1966’da, PSDI ile PSI, Partito Sodalista Unitâ (Birleşik 
Sosyalist Partisi - PSU) adı altında birleştiler. PSDI, birleşmenin koşulu olarak, komünisüerle 
her türlü işbirliğinin reddedilmesini ortaya koymuştu; ancak PSl/nun PSI kökenli unsurlan, 
gerek sosyalistlerle komünistlerin birarada bulunduğu C onfederazione Generale Italiana del 
Lavoro’da (İtalya Genel İş Konfederasyonu - CGIL), gerekse yerel yönetimlerde işbirliğini 
sürdürdüler. Temmuz 1969’da, gene komünistlerle işbirliği konusunda çıkan bir anlaşmazlık 
üzerine, eski PSDI’nin sağ çoğunluğu aynlarak PSDI’yi yeniden kurdu; PSU da yeniden PSI 
adını aldı.
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KREİSKY, BRUNO 
(1 9 1 1 - . , , )

13 yıl başbakanlık görevinde bulunan AvusturyalI si
yaset ve devlet adamı Kreisky, 12 Ocak 1911 ’de Viyanalı 
bir fabrikatörün oğlu olarak doğdu. İik ve orta öğrenimi
ni Viyana’da tamamladıktan sonra Viyana Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Daha orta öğrenimi 
sırasında sosyalist mücadeleye katılan Kreisky önce 
Sosyalist İşçi Gençliği örgütüne, 15 yaşında İse Avus
turya Sosyal Demokrat Partisi’ne üye oldu. 1934’te siya
si görüşleri ve Otto Bauer’In diktatörlüğe karşı ayaklan
ma çağrısının Parti yönetimince desteklenmemesi üze
rine, yönetimin pasifliğini eleştirerek Parti’den koptu. 
Devrimci Sosyalistler grubunu kurup, yeraltına geçtik
ten sonra tutuklanarak, 18 yıl hapis cezasına mahkûm 
edildi. Ancak kısa bir süre sonra serbest bırakıldı. Avus
turya’nın Mart 1938’de Almanlar tarafından işgal edil
mesiyle Kreisky bu kez Yahudiliği de gözönüne alınarak 
ikinci kez tutuklandı. Gestapo’nun elinden kaçmayı ba
şararak İsveç’e sığındı. Bu ülkede sosyal demokratların 
yığınlar üzerindeki etkisi ve kazandığı zaferler, Kreisky’- 
yi de etkiledi ve Austromarksizmden kopmasına yol 
açtı. Kreisky 1942 yazında Alman işgali altındaki ülkele
rin sosyal demokratlarının katıldığı. Küçük Enternasyo- 
na/’de Willy Brandt ve Norveçli sosyal demokratlarla 
tanışma imkanı buldu.

1945’te Nazilerin Avusturya’yı terk etmesinden sonra 
Vlyana’ya dönen Kreisky, 19S6’da ilk kez Sosyalist Par
ti'den  milletvekili seçildi ve 1959’da dışişleri bakanı 
oldu. 1966’ya kadar bu görevi sürdüren Kreisky, 1 Şu
bat 1967’de Sosyalist Parti başkanlığına seçildi. Bu gö
reve geldikten sonra Kilise İle Partisi arasındaki anlaş
mazlığı ortadan kaldırmak için yoğun çaba gösterdi, 
1969’da Parti’nin proletarya diktatörlüğünü kınayan bir 
bildiri yayınlamasını sağladı. Kreisky, 10 Ekim 1971’de 
yapılan erken seçim sonunda Sosyalist Parti'nin salt 
çoğunluğu elde etmesiyle başbakan oldu. Politikacılar 
için vergi ayrıcalıklarının kaldırılması, siyasal partilerin 
siyasal eğitim veren kurumlara para yardımı yapılamsı 
yoluyla desteklenmesi gibi yasalar çıkarttı. 1972’de kür
tajı serbest bırakma yasa teklifi Kreisky’nin de desteğly- 
ile parlamentodan geçirildi. 11 Nisan 1975’te İse asistan 
ve öğrencilere üniversite yönetimine katılma hakkı ve
ren teklif yasalaştırıldı.

Yahudi kökenli olmasına rağmen Filistin sorununda 
Filistinlilerden yana tavır alan Kreisky FKÖ’nün Avru
pa’da ilk olarak Avusturya’da temsilcilik aşamasını sağla
dı. 1982-1983’de Reagan’ın El Salvador’daki rejime ve 
Nikaragua’daki kontralara sağladığı desteğe karşı çık
ması Kreisky’yi dünya çapında bir lider konumuna getir
di. Ancak, Sosyalist Parti’nin parlamentoda mutlak ço
ğunluğu yitirmesi üzerine önceden verdiği sözü tutarak 
başbakanlıktan istifa etti. Yine aynı Partl’den Fred Sino- 
vatz başbakan oldu.



II. Enternasyonal geleneğini izleyen Batı Avrupa 
sosyal demokrat partileri, 30 Ocak 1951'de, yeni bir 

enternasyonal örgütlenme kurdular: Sosyalist 
Enternasyonal (SE). Sosyalizmi burjuva demokrasisinin 

imkân verdiği “ sosyal refah devleV'nin doğrusal 
gelişiminin sonucu olarak kavrayan bir temelde ve 

anti-komünist niteliğinin altı çizilerek kurulan SE; 
panilerin kendi ulusal politikalarıyla ilgili hiçbir yaptırım 

ve yönelim saptama yetkisine sahip olmadan, 
enternasyonalist değil, diplomatik bir misyonla 

kurulmuştu. SE'in başkanlığını, kuruluşundan 1963'e 
kadar SPD başkanı Ollenhauer, 1963’den 1976'ya 
kadar SPÖ önderlerinden Pittermann yürüttü. SE 

1976'daki Cenevre kongresinde, başkanlığına SPD 
önderi Willy Brandt'ın gelmesiyle, sembolik bir 
diplomatik organ olmaktan çıkarak; uluslararası 

politikada etkin bir lobi olmaya yöneldi. Brandt'ın 
öncüsü olduğu bu atılım öncelikle, sosyal 

demokrasinin Batı Avrupa'da gerek siyasal iktidar 
düzeyinde ciddi bir deneyim ve güç birikimi 

oluşturması, gerekse bu deneyimlere dayanarak işçi 
sınıfı hareketi içinde komünist ve radikal sosyalist 

odaklar karşısında -Batı Avrupa çerçevesinde 
düşünüldüğünde- hegemonik bir konuma gelmesi ile 

mümkün olmuştu. Konjonktürel olarak da, 1973/74 
enerji bunalımının ardından 1975/76'da dünya 

ekonomisinde yeniden istikrarlı bir büyüme umudunun 
belirmesi; İngiltere, Almanya, Avusturya, İsveç, Norveç 

ve Danimarka'da iktidar olan sosyal demokrat 
partilerin, çıkarlarını bölgesel düzeyde ortaklaştıracak 

ekonomik-siyasal stratejiler oluşturma arayışı için umut 
vermekteydi. Brandt, SE için üç temel hedef belirledi: 

Dünya çapında sağlam bir barış için çaba 
gösterilmesi; Kuzey-Güney ilişkilerinin, yani Üçüncü 

Dünya'yla ilişkilerin geliştirilmesi; bütün dünyada insan 
hakları ihlallerinin önüne geçilmesi için tavır alınması. 

Böylece, tamamen Batı Avrupa'nın metropol ülkelerinin 
yönetimindeki SE, kıta-aşın bir faaliyet alanını 

tanımlamış oluyordu. Nitekim, 1978 kongresi 
Vancouver'da (Kanada), 1980 kongresi Madrid'de,
1983 kongresi Sydney’de (Avustralya) yapılacaktı. 

1970'lerin sonlarına gelinirken, SE'de üye parti sayısı 
47'ye, gözlemci üye parti sayısı 15'e yükselmişti. Üye 

partiler arasında Latin Amerika'dan 9, Asya'dan 5, 
Afrika'dan 3 parti vardı. Gözlemci üye partiler 

arasında, merkezleri zaten Batı Avrupa başkentlerinde 
bulunan, Avrupa Orta Doğusu Sosyalist Birlik üyesi 

Bulgaristan, Çekoslovakya, Macaristan, Romanya, 
Polonya, Yugoslavya, Estonya, Letonya, Litvanya'nın 

marjinal mülteci Sosyal Demokrat Partileri de 
bulunuyordu. SPD’nin denetimindeki Friedrich Ebert 
Vakfı, güçlü malî imkânlarıyla, dünyanın her yerinde 

sosyal demokrat partiler için, maddi ve bilgi donanımı 
bakımından önemli bir destek odağı olarak, SE’nin 
faaliyetini tamamlıyordu. SE'nin karizmatik önderleri 
Brandt, Paime ve Kreisky, '70'lerin ikinci yarısında 

özellikle Ortadoğu'da FKÖ’nün, Orta Amerika'da 
Sandinistlerin anti-emperyalist mücadelesini 

destekleyerek, ırkçı, faşist, askerî-otoriter rejim 
uygulamalanna karşı çıkarak, ABD ile SSCB arasında 
bir tür “hakemlik" misyonuyla silahsızlanmacı, barışçı 

çözümleri gerçekleştirmeye çalışarak belirii bir 
diplomatik etkinlik üretebildiler 1980’de SE’nin 

özellikle Üçüncü Dünya’yla yakınlaşmaya ve 
azgelişmiş ülkeleri kalkındırmaya dönük çabalarını 

daha üst düzeye sıçratma arayışını, Kreisky’nin 
“Üçüncü Dünya’ya yönelik Marshall Planı" önerisi 

ortaya koydu. Kreisky'nin uluslararası diplomatik 
forumlarda uzun süre savunduğu bu öneri Marksist 

ekonomist Andre Gunder Frank'ın saptadığı gibi, 
ABD’nin II. Dünya Savaşı’ndan sonra görece verimsiz 
sanayilerini de ortaya kaydırarak Batı Avrupa’da yeni 
bir pazar ve ekonomik genişleme imkânı yaratmaya 

dönük stratejisini, ekonomik olarak tıkanan Batı 
Avrupa metropolleri ile Üçüncü Dünya ülkeleri 

arasındaki ilişkiye uyarlama arayışının ifadesiydi. Bu 
öneri, keskinleşen emperyalist rekabet ortamında yankı 

bulmadı. 1980’iere girerken Federal Almanya ve 
İngiltere (hatta bir süre için İsveç) gibi temel 

kalelerini yitiren ve iktidarda kaldığı ülkelerde de 
ideolojik-siyasal olarak gerileyen sosyal demokrasi; 
SE'/ de etkin bir diplomatik aygıt olarak kullanma 

imkânlarını da büyük ölçüde yitirdi. Fotoğrafta, Belçika 
Sosyalist Partisi’n/n Enternasyonal'm kuruluşunun 100. 
yıldönümünü kutlamak için düzenlediği gösteri görülüyor.

Bu karmaşık örgütsel aynşmalar, beraberinde PSI’da ideolojik netleşmeyi getirmekten de uzak 
kaldı. PSI, II. Dünya Savaşı’ndan sonraki dönemde koruduğu geleneksel merkezî, disiplinli 
yapısından da uzaklaşarak, pragmatist bir kitle partisi haline gelmişti. Eskisi gibi kuzeyli işçi 
sınıftna değil, daha çok vasıflı işçilere ve kentli orta sınıflara dayanıyordu. PSI, İtalya 
siyasetinde, sınıfsal-siyasal “denge unsuru” olma misyonuna dayanarak varoluyordu. 1964’den 
itibaren DC ağırlıklı hemen her hükümette önemsiz bir-iki bakanlıkla yer alıyordu. PSI 
kökenli PSDI’li Sarragat ve ’70’lerin sonunda PSI’li Pertini, “denge” ve “uzlaşma”yı temsil eden 
kişilikleriyle cumhurbaşkanı seçilmişlerdi. 1976’da partinin başkanlığına gelen Bettino Craxi, 
PSI’nin etki alanından daha fazla uzaklaşarak, “Batılı” anlamda sosyal demokrat bir partiye 
benzeyen, rasyonalist, büyümeci bir söylemi benimsemesine önderlik etti. Craxi, “liberal 
çoğulculuktan sosyalist çoğulculuğa geçerken ekonomik çoğulculuğun sağlamlaştıniması” 
gerektiğinden söz ederken; sosyalizmi burjuva demokrasisinin ve karma ekonominin doğrusal 
gelişmesinde gören klasik sosyal demokrat bakış açısını yansıtıyordu. 1983 seçimlerinde PSI 
uzun süredir ilk defa yüzde lO’dan fazla oy aldı (yüzde 11.5). DC’nin fazla gûç yitirmesi 
nedeniyle, gene karmaşık parlamenter “denge” mülahazalanyla, Craxi İtalya’nın ilk “sosyalist” 
başbakanı olarak göreve başladı. Craxi, dünya ekonomik bunalımının baskısı karşısında 
popülist-Keynesyen politikalan devre dışı bırakarak, sıkı para politikası uygulamaya çalıştı. Bu 
şekilde ulusal sermayenin desteğini sürekli kılarken, dış politikada da Sicilya’ya NATO 
füzelerinin yerleştirilmesine cevaz verecek uzlaşmacı bir çizgi izledi. Craxi hükümeti, PSI’nin 
“farkını”, devlet yönetiminin modernleştiren, rasyonelleştiren (İtalya’da bütçe ilk kez bu 
hükümet döneminde vaktinde hazırlandı!) teknokratik-bürokratik yetenekleriyle, gelişmeci bir 
söylem içinde ortaya koymaya çalıştı. 1983’de kiliseyle uzlaşılarak Katolikliğin “devlet dinî” 
olmaktan çıkaniması, PSI hükümetinin önemli başanlanndan biri oldu. Bu arada, 1983’den 
itibaren, hükümet sendikalarla işveren örgütleri arasındaki toplu pazarlıklara da etkin bir 
şekilde müdahale etmeye başladı. Böylece “Kuzey Avrupa tipi” denilen korporatist sendikal 
ilişki biçiminin İtalya’ya uyarlanması için ilk adımlar atılmış oldu. 1987 seçimlerine kadar 
(yaklaşık dört yıl) hükümeti yöneterek İtalya’da savaş sonrasının en istikrarlı başkanlanndan 
biri olan Craxi’nin başkanlığındaki PSI; yeni liberal ekonomik reçeteleri uygulamaktan 
kaçınmayan bu iktidar pratiğini “işbilirlik” ve “gerçekçilik” motifleriyle sunarak, ciddi bir 
bunalım yaşayan PCI üzerinde de etkili olmayı başardı.

İspanya: “Klasik” Sosyal Demokrasiye Doğru “Değişim”
Partido Sodalista Ohrero Espanol (İspanyol Sosyahst İşçi Partisi - PSOE), Franco döneminde 
gerek ülke içi direnişte, gerek sürgündeki siyasal örgütlenmede son derece etkisiz ve marjinal 
bir parti durumuna gelmişti. Partido Communista de Espana (İspanya Komünist Partisi - PCE) 
önderi Santiago Cariilo, “PSOE’nin yüzyıllık geçmişini, 40 vıllık bu tatille harcadığını” 
söylemiştir. Ancak Franco döneminin son yıllarda, ülkedeki siyasallaşmanın gelişmesine bağlı 
olarak, genç ve dinamik unsurlann parti yönetimine ağırlığını koyması, PSOE’yi dirileştirmeye 
başladı. 1974’de, ülke dışında yapılan son kongrede genel sekreterliğe gelen Felipe Gonzales 
ve yönetimde etkin bir yere gelen Alfonso Guerta, bu kuşağın temsilcileriydi. PSOE’ye yakın 
Union General de Trabajadores (Genel İşçi Birliği - UGT) sendikasının güçlenmesi de, partinin
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A vrupa'nın S iyasal 
Biriesmesi

Avrupa’nın birleştirilmesi fikrinin uzun bir tarihsel geç
mişi vardır. Avrupa’yı birleştiren Roma İmparatorluğu, 
sınırları İçindeki ülkelere “ Roma Barışı”  vadederek on
ları elinde tutmayı denerken, Roma Cermen imparator
luğu yine aynı Avrupa’yı din gücü İle bir araya getirmeye 
çalışmıştır. 11. yüzyılın ikinci yarısında başlayan Haçlı 
Seferleri de Avrupa ülkelerini bir devlet yapısı içinde 
birleştirmediyse de, onbinlerce Avrupah'yı beraberinde 
sürüklemiştir. Öte yandan Birleşik Avrupa din baskısın
dan kurtuluşun bir aracı olarak da görülmüş, Fransız 
siyaset yazarı Pierre Oubols, Katolik kilisesinin baskıla
rını giderebilmek için Ortaçağ’da bir Avrupa konfede
rasyonu kurulmasından bahsetmiştir.

17. yüzyıla gelindiğinde, IV. Henri’nin bakanı Fransız 
devlet adamı Maxlmillien De Bethune Sully’nin, Avru
pa'da banş için görünüşte Türklere, takat aslında, Habs- 
burgiara karşı 15 devletin katıldığı bir Avrupa Cumhuri- 
yeti'nin kurulmasını önerdiğini görmekteyiz. Yine 17. 
yüzyılda Avrupa Birliği somut bir görüş olarak, Amerika
lı yazar William Penn tarafından ortaya atılmıştır. Os
manlI İmparatorluğu'nun temsilcilerini de içerecek bir 
Avrupa Parlamentosu öneren Penn, bu Parlamento’nun 
Avrupa’daki askeri güçlerin kullanımı hakkında çoğun
luk usulüyle kararlar almasını istemiştir. Penn'e göre, 
Avrupa’da sağlanacak banş, ortak bir ekonominin ve 
kültürün de gelişmesine yardımcı olacaktır.

19. yüzyılda da Avrupa barışı için Avrupa’nın birleş
mesinin gerekli olduğu yolunda görüşler oluşturulmaya 
devam edilmiştir. Proudhon, bir sonraki yüzyılı haber 
veren görüşlerinde, Avrupa'nın bir konfederasyon ya 
da federasyon yolu ile birleşmemesi halinde büyük bir 
felaketle karşılaşılacağını belirtmiş ve ölümünden 50 
yıl sonra yaşanan I. Dünya Savaşı adeta onun bu sözle
rini doğrulamıştır.

I. Dünya Savaşı'ndan sonra ise, Fransız siyaset adamı 
ve Yazarı Edouard Herrior, birlik konusunu ele alıp çe
şitli olasılıklar üzerinde dururken, AvusturyalI diplomat 
ve yazar kont Richard Nicolous Coundenhove - Kalergi, 
1923’de yayınladığı Paneuropa adlı eserinde Avrupa 
Federasyonu fikrini somut bir plan olarak savunmuştur. 
Kalergi, ünlü kişilerin himayesinde Paneuropa - Union 
adlı bir dernek de kurarak, bunun başkanlığına Fransız 
Dışişleri Bakanı Aristide Briand’ın getirilmesini sağla
mıştır. Bu dönemde Avrupa İktisadî Birliği ve Gümrük 
Birliği gibi Avrupa Birliği’ne yönelik İlginç hareketler 
ortaya çıkmıştır. Bunlar arasında en ilginci, A. Briand’ın 
1929'da Milletler Cemiyeti’nin genel kuruluna sunduğu 
ve Avrupa devletlerinden oluşan bir federasyon önerdi
ği muhtıradır. Bu muhtıra, proje haline getirilmek üzere 
komisyona havale edilmişse de, yeni siyasal koşullar 
bu projenin hazırlanmasını engellemiştir.

II. Dünya Savaşı bitiminde Avrupa Birliği hareketini 
güçlü bir şekilde yeniden ortaya çıkaran en önemli adım
lardan biri Winston Churchill tarafından atılmıştır. Churc
hill, 1946’da Zürich Üniversitesi’nde, Almanya ve Fran
sa’nın banşması ve Avrupa Biriiği’nin kurulması konula
rına değinmiştir.

ChurchiU’in konuşmasını İzleyen yıllar, Avrupa’nın bir
leştirilmesi yolundaki çab a la rın  en fazla yoğunluk ka
zandığı dönemdir. Bunun bir nedeni, birleşmenin artık 
Avrupalılarca barışın tek güvencesi olarak algılanması
dır. Ancak, Avrupa’yı böyle bir fikre iten neden, sadece 
bir siyasal banş arzusu değil, aynı zamanda İki Dünya 
Savaşı’nın Avrupa’da yol açtığ ı ekonomik hasardır da. 
A vrupalIları bu d ü ş ü n ce le re  sürükleyen bir d iğ e r neden 
ise. Birleşik Batı Avrupa’nın Amerika Birleşik Devletleri

için daha az bir yük, komünizme karşı daha güvenil 
bir engel teşkil edeceğine dair görüştür. Bu dönemin 
dikkate değer bir özelliği, Avrupa’da bir siyasal güç 
haline gelmesinin yolunun Avrupa’nın bütünleşmesin
den geçtiğine İnanan Fransa’nın Avrupa’nın birleştiril
mesi çabalanna öncülük etmesidir.

Avrupa’nın birleştirilmesi hareketi, uluslararasındaki 
özel hukuka ilişkin birtakım bileşimlerden, Avrupa Kon
seyi gibi kamu hukuku alanındaki siyasal birleşimlere 
doğru yol açmıştır.

5 Mayıs 1949’da Avrupal1 10 devletin (Belçika, İngilte
re, Fransa, Danimarka, Fransa, Hollanda, İrlanda, İsveç, 
İtalya, Lüksemburg) katılmasıyla kurulan ve İktisadî, tek
nik ve siyasal alanlarda, ileri düzeyde bir işbirliğine 
dayalı büyük bir siyasal birliğin kurulması amacına yö
nelik olan, Avrupa Federasyonu için elverişli siyasal 
koşullar yaratması beklenen, Avrupa Konseyi’nin, daha 
kuruluşunda, İngiltere’nin ulusal egemenlik haklarının 
kullanılmasının kuruluşlara devredilmesini kesinlikle red
detmesi önemli bir çelişki yaratmıştır.

Bu yüzden de önce sadece İktisadî alanda gerçekleş
tirilmesi öngörülen bütünleşme Konsey için uzak bir 
ülke olarak kalmıştır. Ancak, Avrupa’nın bütünleşmesi 
konusundaki gereksinme giderek ağırlık kazandığı İçin 
bu gereksinmeyi karşılayacak başka kuruluşlara yöne- 
linmiştir. Bu yoldaki en önemli çabalaroan biri, Fransız 
Dışişleri Bakanı Robert Schuman’a aittir. Schuman 
1950’de Almanya’ya yaptığı çağında, sanayi hammad
desinin (özellikle kömürün) paylaşımının yarattığı so
runlann Fransa ile Almanya arasında sık sık zor kullanıl
masına neden olan siyasal anlaşmazlıklara yol açtığına 
değinerek, bunun ancak, siyasal ve iktasadî dayanışma
yı içeren bir Avrupa Birliği kurulmasıyla önlenebileceği 
görüşünü ileri sürmüştür. Schuman’m esas felsefesi, 
banşta olduğu gibi savaşta da temel sanayiilerin hem 
üretiminin hem de kullanımının uluslar üstü bir duruma 
bırakılmasının onların savaş aracı olarak kullanılmasını 
önleyeceğiydi.

18 Nisan 1951 ’de Paris Antlaşması ile kurulan A vrupa 
Kömür Çelik Topluluğu’nun gerisinde de bu siyasal amaç 
yatmaktaydı. Federal Almanya Cumhuriyeti, Belçika, 
Fransa, İtalya, Lüksemburg ve Hollanda tarafından ku
rulan Avrupa Kömür Çelik Topluluğu’ndaki icra ve karar 
organı olarak gösterilen “ Yüksek Otorite”  bu topluluğa 
uluslar üstü bir karakter ve fonksiyon yüklemiştir. Altı 
üye ülkenin ekonomisi üzerinde doğrudan ve kesin etki 
yapacak kararlar, bunlann temsilcilerinden (Özel Bakan
lar Konseyi’nden) bir noktada bağımsız olarak alınmak
taydı.

Avrupa Kömür Çelik Topluluğu’nun kurulmasını Avru
pa Savunma Topluluğu girişimi İzlemiştir. Kore Savaşı’- 
yla birlikte, ABD, Federal Almanya’dan müttefik bir güç 
olarak yararlanmak İçin, onun silahlandınlmasını gün
deme getirmiş, ancak Almanya’nın tek başına hareket 
edebilecek bir askerî güce tekrar kavuşması olasılığı 
Fransa olmak üzere diğer Avrupa ülkelerini kuşku ve 
kaygıya sürüklemiştir. Bu ortamda Fransız hükümeti 
başkanı Pleuen, ortak bir Avrupa Savunma gücü projesi 
geliştirmeye yönelmiştir. Avrupa Savunma Topluluğu, 
Avrupa Kömür Çelik Topluluğu üyelerince kurulacak 
ve F.Almanya’nın askerî güçleri, kurulacak uluslar üstü 
nitelikleri bu topluluk İçerisinde diğer üye devletlerin 
askerî güçleriyle bütünleştirilecek bir Uluslarüstü Sa
vunma Bakanlığı’na bağlanacaktı. Avrupa Savunma Top- 
luiuğu’nun 38. maddesi bu topluluğun Geçici Meclisi’- 
nin kuruluşundan ve bazı görevlerinden bahsederken, 
bu görevlerden biri olarak; “ federasyon ya da konfede
rasyon yöntemleri içinde, güçler aynmına saygılı ve 
bu kurula uygun bir işbirliği sisteminin ne olabileceği”  
konusunda araştırma yapılmasından söz etmekte ve böy
lece bir Avrupa Siyasal Topluluğu hedefini de öne çıkar
maktaydı. Sonuçta Avrupa Kömür Çelik Topiuiuğu’ûan

ve Avrupa Konseyl’nüen alınan üyelerce kurulan “ ad 
hoc”  meclis bir Siyasal Birlik Antlaşması hazırladıysa 
da, Avrupa Savunma Topluluğu Antiaşması’nm 1952’de 
Fransa’nın karşı çıkışıyla reddedilmesi sonucu, bu ant
laşma da otomatikman reddedilmiş oldu. Fransız ordu
sunun yabancı siyasal güçlerin söz sahibi olduğu bir 
makamın emrine verilmesinin ulusal egemenliğe aykın 
olduğunu savunan De Gaullecülerin Itlrazlan, Avrupa’
nın bütünleştirilmesine karşı takınılan ulusçu akımlann 
da ne denli güçlü olduğuna işaret etmekteydi.

Avrupa Kömür Çelik Top/u/uğu’nun kurulmasından 
sonra, 1957'de Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa 
Atom Ener/isi Topluluğu’nun oluşturulmasıyla, Avrupa 
ekonomik bütünleşmesi hız kazanmıştır. Bu toplulukla- 
nn kurucu antlaşması olan Roma Antlaşması’na bakılır
sa, burada da siyasal bütünleşme anlamına gelebilecek 
ifadeler kullanıldığı görülür. Antlaşmanın önsözünde bir 
siyasal işbirliğinden ziyade “ birlik” ten sözedilmesi, üye 
devletlerin bu birliği kurmaya kararlı olduğunun belirtil- 
m.esi, bu antlaşmayla Avrupa ülkelerini bölen anlaşmaz- 
lıklann, engellerin ortadan kaldırılacağının, yani bir si
yasal banşın vurgulanması ve Avrupa ülkelerinin sosyal 
ve siyasal gelişmenin ortak bir eylemle güvence altına 
alınması amacının açıklanması, ekonomik bütünleşmeyi 
İzleyecek bir siyasal bütünleşmenin hazırlanmasının he
def haline getirildiğini göstermektedir. Ancak, bu hedef 
hiçbir zaman Avrupa Siyasal Birliği projesindeki kadar 
açık ve somut değildir. Aynca, Avrupa Ekonomik Toplu- 
luğu’ndan ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu't\dan, 
Avrupa Kömür Çelik Topluluğu’ndakl “ Yüksek Otorite”  
niteliğindeki komisyonlar geri plana atılmak suretiyle, 
bu gibi topluluğa hiç değilse görünüşte uluslarüstü bir 
karakter kazandırmaktan kaçınılmıştır.

Öte yandan, AKÇT, AAET ve AET’nu “ Avrupa 
Toplulukları”  adı altında birleştiren 1965 tarihli birleştir
me antlaşması üzerine 1967'de hazırlanan tam birleşme 
projesi üzerinde görüşen Avrupa Parlamentosu, 15 Ma-
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yis 1968 tarihli oturumunda şu husustan kararlaştırmıştır:

1. AET antlaşmasına enerji kaynakları ve araştırma 
faaliyetlerine ilişkin hükümler de eklenmek suretiyle, 
üç topluluğu bir topluluk halinde birleştirip kaynaştıra
cak bir tek antlaşma yapılması,

2. Üç antlaşmada aynı ad altında farklı rejimlere tabi 
olan işlemlerin tek tipe indirilmesi,

3. Parlamentonun doğrudan, genel seçimle oluşturul
ması,

4. Topluluğun yürütme gücünün yetki devri yoluyla 
kuvvetlendirilmesi,

5. Kararların çoğunlukla alınması sistemine daha ge
niş ölçüde yer verilmesi.

Ancak, Avrupa Parlamentosu'nun, 1965 tarihli antlaş
masının 32. maddesine dayanarak aldığı bu kararlar 
tümüyle gerçekleştirildiği takdirde Avrupa Toplulukları 
bir Avrupa Federal Devleti’ne dönüştürülmüş olacaktır 
ki, bu yol henüz açık değildir.

Avrupa Topluluklarına üye ülkeler arasında imzalanan 
“ Tek Belge”  de siyasal işbirliği esaslarını ilk kez yazılı 
bir metin olarak ortaya koymasına rağmen, “ siyasal 
bütünleşme”  kavramı yerine “ siyasal lşbirliği” nden söz 
edilmesi, üyeler arasında 1992'de gerçekleştirilmesine 
çalışılan tam iktisadi bütünleşmenin bir siyasal bütün
leşme İle tamamlanıp tamamlanmayacağı konusunda 
ortak bir görüşe ulaşılmadığını göstermektedir. Ayrıca, 
siyasal bütünleşmeden ne anlaşıldığı, yeni bir “ federas
yon”  mu yoksa bir “ konfederasyon”  üzerinde mi duru
lacağı da tartışmalıdır.

GÜL TEZEL

Avrupa Ekonomik Topluluğu’na üye ülkeler arasında 
sık sık çıkan sorunlar genellikle tarım alanındaki 
sübvansiyonlara yönelik oluyordu. Tek tek ülkelerdeki 
çiftçilerin süt, hububat ve et olarak ürün fazlalan AET 
tarafından satın alınıyordu. Ancak bu alandaki ürün 
fazlalan öyle bir noktaya ulaştı ki sonunda AET’n/n 
tüm depolan tereyağı, et gibi ürünlerle doldu ve 
bunlar tûketilemeden bozulma tehlikesi ile karşı 
karşıya kaldılar. Afrika'da insanların açlıktan öldükleri 
bir dönemde yiyeceklerin ziyan edilmelerinin ötesinde 
bir başka sorunu ise bunlan üreten çiftçiler 
yaşıyorlardı. Çünkü fazla ürünün karşılığınm AET 
kasalarından ödenememesi ürünlerin çiftçilerin elinde 
kalmasına yol açıyordu. Huzursuzlukların oluşmasına 
yol açan bu durum karşısında her ülkenin maliye 
bakanı ilk olarak kendi ülkesindeki çiftçilerin fazla 
ürünlerini satın alma eğilimini gösteriyordu. Bu ise 
AET kasalarına akan paraların azalmasına yol 
açıyordu. '80'lerin ortasında AET bütçesinin yaklaşık 
üçte ikisi tarıma gidiyordu. Avrupa'da çiftçilerin çalışan 
nüfusun sadece yüzde 7,7'sini oluşturduğu ve 
AET'nin gayrt safi hasılasının sadece yüzde 4,2'sini 
ürettikleri gözönünde bulundurulursa bu durumun 
yarattığı eşitsizliğin boyutlan da anlaşılacaktır. 1980 
ortalarında tanm 37 milyar markla sübvanse edilirken, 
informatik ve yeni teknolojilere sadece 20 milyon 
mark kalıyordu. Bu ise teknoloji ve haberleşme 
alanında Japonya ve ABD ile rekabet etmek isteyen 
AET’n/n malî kaynaklarını yanlış yere aktarması 
anlamına geliyordu. Bu açıdan AET'nin hedeflediği 
tarım sübvansiyonunu azaltmak, diğer alanlardaki 
sübvansiyonu ise artırmaktı. Tüm bu olanlar tek tek 
ülkelerdeki çiftçilerin hükümetlerini protesto etmelerine 
yol açmaktadır. Ürettiği sütü ya da şarabı yollara 
dökerek protestolarını İfade eden İtalyan çiftçileri, 
gümrük kapılarını tıkayarak trafik akışını engelleyen 
Belçikalı çiftçiler ve başbakanlarının kuklasmı sembolik 
olarak tutuşturan Fransız çiftçileri bu protesto 
hareketinin başını çekiyorlardı.

dirilmesine ivme vermekteydi. PSOE, üretim araçlanm ve bölüşümü toplumsallaştırmaya dayalı 
radikal programı ve söylemi, kravatsız, blucinli genç önderliğinin “düzen dışı” görünümü ile 
PC Fnin kitleler nezdindeki radikalizm tekelini kırmayı başardı ve Franco’nun ölümünden 
sonra yapılan ilk seçimlerde (1977) yüzde 29,5 oyla ikinci parti olmayı başardı. (PCE yüzde 
9.2’de kaldı).

Francocu bürokrasinin parlamenter düzenle uzlaşmaya yatkın “ılımlı” kesimleri ve burjuvazinin 
çıkarlan çatışabilen değişik fraksiyonlannm oluşturduğu “hassas” bir ittifaka dayanan demokrat 
Suârez önderliğindeki hükümetin, ülkede burjuva demokrasisinin temel mekanizmalannı 
“yumuşak” bir geçişle kurumlaştırdığı 1977-1981 döneminde, PSOE kendi içinde kapsamh bir 
dönüşüm geçirdi. Bu dönüşümde, partinin Batı Avrupa/İskandinav modelini benimsemesini 
isteyen Sosyalist Enternasyonal ve özellikle SPD önderliğinin payı büyüktü. SPD’nin Friedrich 
Ebert Vakfi, PSOEye. büyük para ve “eğitim” yardımı yaparak, öncü kadrolannın formasyonunu 
bu doğrultuda etkilemeye çalışü. 1977 seçimlerinde de, radikal söylemine rağmen iç savaşı ve 
Franco dönemini intikamcı bir yaklaşımla ele almayarak, “geleceğe dönük” bir yaklaşımla 
siyasal-sınıfsal kutuplaşmayı dizginlemeye büyük önem vermiş olan PSOE, 1977’den nesnel ve 
bütünlüklü bir uzlaşmacı programa yöneldi. 1979 kongresinde, bu yönelimi temsil eden ve 
“Marksizmin doğmalaştınlmasma son verilerek, geniş kitlelere açık” bir görünüm kazanmasını 
savunan Felipe Gonzales, Alfonso Guerra önderliğindeki Marksist kanadın yönetimdeki 
etkinliğini sona erdirmeyi başardı. 1979 seçimlerine parti içi tartışmanın yoğunluğu altında 
giren PSOE, istikrarcı-“işbilir” bir imaj sunmaya çalışarak yürüttüğü kampanya sonucunda, 
yüzde 30.5 oyla ikinci parti konumunda kaldı (PCE de küçük bir artışla yüzde 10.6’ya çıktı). 
Suârez’in dayandığı siyasal-sınıfsal ittifakın bileşenlerine aynimaya başladığı 1979-1982 
döneminde PSOE ideolojik-siyasal dönüşümünü tamamladı. Bu dönemde asken darbe 
söylentilerinin, 1981’de Yarbay Tejere girişiminin yenilgiye uğratılmasına rağmen gündeme 
gelmesi, PSOE’nin istikrarcı söyleminin etkililiğinin artmasına katkıda bulundu. PSOE, Suârez 
yönetimindeki buıjuva ittifakın dağılarak erken seçime gidilen 1982’de, istikrarcı uzlaşmacı bir 
söylemle ve “Değişim” sloganıyla etkin bir kampanya yürüttü. 1974’de üretim araçlannın 
kamulaştınlmasım vazeden programın yerini, özel sektörün karma ekonomik yapıdaki yerini 
güvenceleyen, Ispanya’nın kesinlikle Avrupa Ekonom ik Topluluğu’na  (AET) girmesini savunan 
modernleşmeci kalkınmacı bir program almıştı. Dünya ekonomik bunalımının daha da 
ağırlaştığı sorunlar karşısında, ekonomik modernleşmeyi uluslararası kapitalist işbölümü 
çerçevesindeki yeniden yapılanmaya eklemlemeyi isteyen büyük sanayi sermayesi bu programa 
açık destek veriyordu. Felipe Gonzales, 1982 seçim kampanyasında, Oiof Paime’nin sözlerini 
referans gösterip “zenginliği değil yoksulluğu ortadan kaldırmak gerektiğini” söyleyerek, Batı 
Avrupa sosyal demokrasisiyle bütünleşme niyetini de açığa vurdu. Burjuvazinin yanısıra kilise 
ve orduya karşı da radikal çıkışlar yapılamayarak, din etkisindeki toplumsal kültürü ve 
orduyu rasyonelize etmek gerektiğini savunan programatik, teknokratça vaadler dile getirildi.
Bu arada anti-emperyalist motifler de ihmal edilmeyerek, ABD ve NATO karşın bir söylemle 
birlikte, İspanya’dan NATO’da kalıp kalmamasını belirlemek için referandum yapılacağı 
açıklandı. PSOE, PCE’nin yüzde 3.9’a düşerek büyük yenilgiye uğradığı 1982 seçimlerinden, 
oylann yüzde 46 ’smı alarak, zaferle çıktı.

Felipe Gonzales hükümeti, ilk olarak ağırlığını, vaadettiği toplumsal-kültürel reformlan 
gerçekleştirmeye verdi. Eğitimde kilisenin müfredat üzerindeki etkisi ve özel okullanyla 
kurduğu hegemonya geriletildi; 400 şirket ve 20 bankasıyla İspanya’nın en büyük holdingi 
olan, kilise denetimindeki Rumasa kamulaştınidı. Ordu (sivil) savunma bakanlığının kesin 
denetimine bağlandı. Franco döneminden kalan çok sayıda general tasfiye edildi ve gelişen 
askeri teknolojinin gereklerini özümseyen “modem ” komutanlann desteğiyle silah donanımı ve 
işleyiş rasyonelleştirilirken, ordu mevcudu düşürüldü. Bu arada ordunun siyasal yönetime 
potansiyel müdahale gerekçelerinden olabilecek Bask sorununda da uzlaşma yolu, Bask 
ülkesinin bağımsızlığına karşı mücadele eden Euskadi Ta Askatasuna’ya  (Bask ülkesine 
Özgürlük) karşı devlet terörünün sistemleştirilmesiyle bulundu. PSOE hükümeti sınırlı özerklik 
önlemleriyle, Bask’taki toplumsal muhalefeti de yatıştırmayı başardı. PSOE, sanayi ve banka 
sermayesiyle yakın ilişki içinde olan maliye bakanı Miguel Boyer’in inisiyatifiyle, burjuvazinin 
“modem” fraksiyonlanyla arasındaki uzlaşma zeminini sağlamlaştırdı. Rumasa holdingi 
kamulaştınimasmm “istisnaî” niteliği vurgulanırken, bünyesindeki bazı verimli şirketlerin özel 
sektöre devredilmesinin yanısıra; devlet aygıtının çatışmalara yol açmadan 
rasyonelleştirilmesinde sağladığı başan, büyük sermayenin PSOE hükümetine olan desteğini 
kalıcılaştırdı. Buıjuva demokrasisinin sağlamlaştıniması Franco döneminin anılannı hâlâ 
belleklerinde taşıyan işçi sınıfının ve küçük burjuvazinin geniş kesimlerinde, PSOE’ye desteğin 
sürmesini sağladı. İspanya’nm A ETna  girmesiyle hız kazanan “Batılılaşma” ve 
“Avmpalılaşma”nın muhafazakâr kültürün hegemonyasını kıran dinamikleri, onyıiiardır kilisenin 
ağır kültürel baskısı altında bunalan ülkede PSOE için başlıbaşına önemli bir destek kaynağı 
oldu. PSOE hükümeti. Batı bloku tarafından İspanya’ya A E T yt  girmenin koşulu olarak sunulan 
NATO üyeliği konusunda da geri adım atarak; söz verdiği referandumu gerçekleştirmesine 
rağmen, NATO’da kalma doğmltusunda yoğun bir kampanyaya öncülük etti ve “NATO’ya evet” 
sonucunun çıkmasını sağladı. Büyük ölçüde benimsenen Batı Avrupa sosyal demokrasi 
modelinden farklı olarak, karar alma süreçlerine yapısal olarak “bağlanmalan” sağlanmayan işçi 
sendikalannm; ücret artışlannın kısulanmasma karşı 1984 ve 1988’de yaygın grevlere öncülük 
etmelerine ve işsizliğin artmasını engelle(ye)memesine rağmen, PSOE, modemist bir “işbilir” 
kimliğinin etkileyiciliğiyle, geniş kitle desteğini 1980’lerin sonlanna dek sürdürdü.
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GodBsberg Programı

Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) temel 
programından bölümler.

13-15 Kasım 1959 arası Bad Godesberg’de yapılan 
olağanüstü SPD kongresinde kararlaştınlmıştır.

Sosyalizmin temel değerleri

Sosyalistler, her İnsanın kişiliğini özgürce geliştirebi
leceği ve topluluğa hizmet eden bir birey olarak insanlı
ğın siyasi,İktisadi ve kültürel yaşamına sorumluluk taşı
mak suretiyle katılabileceği bir toplumu hedefliyor. Öz
gürlük ve adalet blrbiriyie bağlantılıdır. Çünkü insan 
onuru kişinin, ham kendi başına sorumluluk taşımasın
da hem de kişiliğini geliştirmesi ve eşit haklara sahip 
olarak toplumun şekillendirllmesine katılması için, bir
likte yaşadığı Insanlann haklarını tanımasında yatmak
tadır.

Özgürlük, adalet, dayanışma ve aralarındaki ortak ba
ğın insanlara getirdiği karşılıklı yükümlülük sosyalist 
iradenin temel değerleridir.

Avrupa’da kökleri Hıristiyanlık etiğinde, hümanizmde 
ve klasik felsefede yatan demokratik sosyalizm; nihai 
doğrular ilan etmek istemiyor. Bunun nedeni, dünya 
görüşleri ya da dinsel doğrulara karşı anlayışsızlık ya 
da kayıtsızlık değil, tersine, içeriğinin ne bir siyasal 
parti ne de devlet tarafından bellrlenebileceğl kişisel 
İnançlara saygıdır.

Almanya Sosyal Demokratik Partisi manevi özgüriü- 
ğün partisidir. Değişik inanç ve düşünce akımlanndan 
insanlar topluluğudur. Bu İnsanlar arasındaki mutat>a- 
kat, ortak ahlaki temel değeriere ve siyasal hedeflere 
dayanmaktadır. Sosyal Demokrat Parti İm temel değer
lerin ruhuna uygun bir yaşam düzeni hedeflemektedir, 
özgüriük ve adaleti kurmak,muhafaza etmek ve sosya
lizmin tuı alanda kendini kanıtlaması kalıcı bir görevdir. 
(...)

Yolumuz Sosyalist hareket tarihi bir görevi yerine 
getirmektedir. O, ücretli işçilerin kapitalist sisteme karşı 
doğal ve ahlaki bir protestosu olarak başladı. Üretici 
güçlerin bilim ve teknik tarafından görülmemiş ölçüde 
geliştirilmesi küçük bir kesime zenginlik ve güç sağlar
ken, ücretli işçilere önceleri yalnızca sıkıntı ve sefalet 
getirdi. Egemen sınıfların ayncalıklannı ortadan kaldır
mak ve insanlara özgürlük,adalet ve refah getirmek: 
İşte sosyalizmin anlamı buydu ve günümüzde de budur.

İşçiler mücadelelerinde kendi başlannaydılar. Kendi 
durumlannın farkına varmaları, onu değiştirme konu
sundaki kararii iradeleri, dayanışma İçersinde gerçek- 
leşUrdikleri eylemler, mücadelelerinde ekle ettikleri ba- 
şanlar öztıllinçlerinin uyanmasını getirdi. Ağır yenilgile
re ve bazı yanılgılara rağmen, 19. ve 20. yüzyılda işçi 
hareketi taleplerinin çoğunun tanınmasını sağladı. Kar
nını doyurmasına dahi yetmeyen bir ücret için günde 
IS saat çalışmak zorunda kalan bir zamanların korunma
sız ve tüm haklardan yoksun proleteri, yasal 8 saatlik 
iş gününe, iş güvenliğine, işsizlik, hastalık ve emeklilik 
«Igortasına kavuştu. Aynca çocukların çaiıştınimasmın, 
kadınlann gece çalıştırılmasının yasaklanmasını, gençli
ğin ve anneliğin korunmasını sağladı ve ücretli izine 
kavuştu. Toplantı özgüriüğü, sendikal örgütlenme,söz- 
leşme ve grev hakkı ekle etti. Şimdi de işyeriı«de karar
lara katılma hakkım kabul ettirmek üzere. Bir zamanlar 
egemen ernıftarm sömürü n«ane«ind*n başka Mr şey 
değilken, şimdi eşit hak ve yflkOmHİKHdere sahip btr

Üstte: Kasım 1959’daki SPD'nin Godesberg Parti 
Kongresi. Ortada: 10 Aralık 1971’de Willy Brandt 

Nobel Barış ÖdûlO'nü alırken. Altta: Açlık grevinde 
ölen IRA7; tutsaklar için Belfast'ta düzenlenen gösteri.

devlet vatandaşı olarak toplumda yerini alıyor. Avrupa’
nın bazı ülkelerinde sosyal demokrat yönetimler döne
minde daha şimdiden yeni bir toplumun temelleri atıl
mış bulunuyor. Sosyal güvenlik ve iktisadın demokratik
leştirilmesi gitgide büyüyen bir ölçüde gerçekleştirildi. 
Bu başarılar, İşçi hareketinin fedakâriıklaria dolu yolu
nun kilometre taşlandır. Böylelikle işçi hareketi tüm 
Insanlann özgürleşmesine hizmet etti. Sosyal Demokrat 
Parti bir işçi sınıfı partisinden bir halk partisine dönüştü.
O, sınai devrim ve tüm yaşam alanlannı teknikleşmesly- 
le ortaya çıkan güçleri, genel adalet ve özgüriüğün hiz
metine sunmak istiyor. Kapitalist dünyayı inşa eden 
toplumsal güçler bu güncel görevi yerine getiremiyor
lar. Gerçi tarihim i, etkileyici teknik ve iktisadi gelişme
lerle doludur, friurt felaket getİMn bir savaşlar zinciri,

görülmemiş boyutlarda kitlesel işsizlik, mülksüzleştirici 
enflasyon ve iktisadi güvensizlik de ona dahildir. Eski 
güçler, zorba komünizmin karşısına, siyasal ve kişisel 
özgüriük, kendi kaderini tayin, iktisadi güvenlik ve sos
yal adaletten oluşan yeni bir düzen programı çıkartama- 
mışlardır. Bundan dolayı, sömürgeciliğin baskısını üze
rinden silkinip atan, ulusal geleceklerini özgürce inşa 
etmek ve dünyanın refahında pay sahibi olmak İsteyen 
genç devletlerin dayanışma yardımı taleplerini de karşı
layamazlar. Bu devletler, komünistlerin onlan kendi nü
fuz alanlarına dahil etme denemelerine karşı direnmek- 
tedirier.

Komünistler özgüriüğü radikal bir biçimde bastırmak- 
tadıriar. insan haklannı ve kişiler ve halklann kendi 
kaderierini tayin hakkını İhlal etmektedirier. Onlann ikti
dar aygıtına karşı bugün, giderek artan bir ölçüde komü
nizmle yönetilen ülkelerin insanlan da karşı çıkmakta
dır. Bu ülkelerde de dönüşümler yaşanmaktadır. Bu 
ülkelerde de, hiçbir yönetimin uzun süre bastırmayı 
başaramayacağı özgüriük eğilimleri güçlenmektedir. Fa
kat komünist yöneticiler kendi çıkartan için mücadele 
ediyoriar. Halklannın sırtından, özgüriük için gitgkle bü
yüyen bir tehdit haline gelen iktisadi ve askeri bir güç 
oluşturuyorlar.

Bu nedenle dünyanın umudu, iyi niyetli herkesle l>ir- 
iikte, sıkıntı, korku, savaş ve k>askının olmadığı insana 
yakışır bir toplum yaratmak isteyen demokratik sosya
lizmin temel değerieri üzerinde inşa edilen bir düzendir.

Burada ve tüm dünyada, erkek ve kadın herkes görev 
başına çağniıdır.

Alman topraklannda sosyalistler, demokratik sosya
lizmin temel değer ve taleplerini tanıyan herkesi safla- 
nnda selamlayan Almanya Sosyal Demokrat Partisi’nde 
toplanıyorlar. •

Sosyalist Mnfomasyonel
2-4 Haziran 1962’de Oslo’da toplanan Sosyalist 
Enternasyonal Genel Konseyi'nin açıklamasından 

bölümler.

Sosyalizm ve sanayileşmiş ülkeler?

Toplumsal değişiklikler için dinamik itici güç en güçlü 
olarak, demokratik-sosyaiist partilerin etkin bir nüfuzu
nun olduğu ülkelerden yayıldı. Tarih, proletaryanın git
gide sefilleşmesi teoremini doğrulamadı. Kapitalizmin 
en kötü aksaklıktan sosyalist partilerin, sendikalann ve 
kooperatiflerin sürekti çabalanyla ortadan kaldınMı. Mül
kiyet hakkının yeni biçimleri ve üretim üzerinde denetim 
oluştu. Kitlesel İşsizlik ortadan kaldınidı, çalışma süresi 
kısaltıldı, sosyal güvenlik yükseltildi ve eğitim ve mes
lek olanaktan genişletildi.

Sosyalist partilerin muhalefette olduğu yerierde t>ile, 
rakipleri kamuoyu tarafından, işsizlik ve toplumsal refah 
sorunlannı geniş çapta sosyalist önlemlerle çözmeye 
zoriandı. Benzer şekilde ABD’de, sendikalann ve diğer 
toplumsal bakımdan ilerici güçlerin baskısı gelişmeyi 
etkiledi.

Tüm bu düzelmelere rağmen sanayileşmiş toplum ha
len ckidi aorunlarta karşı karşıyadır. Bunlann, demokra
tik sosyalizmin İlkeleri uygulanmadan çözülemeyeceği
ne İnanıyoruz.
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Ekonominin ve Icatnu Icuruluşlannm devlet tarafından 
sürekii denetimi kuşkusuz ekonomik krizlerin yeniden 
ortaya çıkma tehlikesini azaltmaktadır. Buna rağmen, 
sürekti ekonomik büyümeyi kesintiye uğratan gerileme
ler vardır.

Ekonomik gücün gitgide yoğunlaşması ve tekellerin 
büyümesi denetim altına alınmazsa, bunlar da ciddi so
runlar yaratır. Sınai İşletmelerin büyüyen kapsamı bü
yük güce sahip, fakat bu gücün kullanımından topluluğa 
karşı sorumlu olmayan yöneticilerden oluşan yeni bir 
toplumsal sınıf yarattı. Bu grubu, toplumsal sorumlulu
ğunun bilincine vardırmak sosyalizmin görevidir.

Gerçi yatırımlar çoğu ülkelerde yükseldiler, fakat sık 
sık gerçekten planlanmış bir ekonominin ulaşabileceği
nin çok altındadırlar. Üstelik sermaye yatırımları da sık 
sık yanlış yönlendirilmekte, ekonominin temellerini planlı 
bir biçimde sağlamlaştırmak ya da acil toplumsal ve 
kültürel gereksinmeleri gidermek yerine, hızlı kapitalist 
kârlara yönelmektedirler.

Gerçi çoğunluğun yaşam standardı hatırı sayılır ölçü
de yükseldi, fakat zenginlik ve gelir dağılımında kaba 
dengesizlikler halen varolmaya devam etmektedir. Özel 
zenginliğin daha büyük bölümü halen bir azınlığın eHn- 
dedir. Vergi vermekten kaçınılması ve sermayeye aşın 
ölçüde değer verilmesi bu kötü durumu desteklemekte
dir. Toplum halen, doğum ve miras gibi raslantıiar sonu
cu eğitim ve yetişmede farklılıklar doğuran, mevki ve 
yaşam düzeni farklarına dayanan sınıflara t>öiünmüş|Sr. 
Sırf maddi hedeflere aşırı değer verilmesi, tekdüzeliğe 
bağlanmayı güçlendiren modern reklam ve “ küitür- 
işletmesi” nin ticarileştirilmesiyle yükselmektedir.

Demokratik sosyalizm çok şey elde etti, fakat daha 
büyük görevler henüz önünde durmaktadır. Günümüz 
toplumunun aksaklıklarını ortadan kaldırmak için her 
derde deva bir araç yoktur. Eğer mülkiyetin adil bir 
dağıiımma ulaşmak istiyorsak, bunun için daha genişle
tilmiş kamu mülkiyeti ve denetimine ve özel tekelleri 
dizginleyecek, vergi sistemini radikal bir biçimde yeni
leştirecek ve tüketiciyi koruyacak başica yasama araçla- 
nna gereksinmemiz vardır. Devletin demokratik karar
namelerle yetkilendirilmiş müdahalesi, iktisadın hızlı bir 
büyümesini, yeterli sermaye yatınmlannı ve modern bi
limsel yöntemlerin derhal uygulanmasını sağlamak için 
kesinlikle zorunludur. Bu nedenle, iktisadi ve toplumsal 
bir planlama iktidarın merkezi görevidir.

Demokraside işçiye, sanayi ve iktisatta genel olarak 
karar ve durumlar üzerinde etkin bir nüfuz sağlayan 
bir yapı yaratılmalıdır.

Demokrasiler iktisadi araçlarını, halkı uzun süreli çı- 
karlanna hizmet etme ve dünya iktisadi gelişmesine 
daha güçlü bir katkıda bulunma hedefine bağlı olarak 
kuilanmalıdır.Dünya ticaretinin, yüksek gümrük vergile
ri ve kambiyo veya para bunalımları tarafından engellen
meden sürekli gelişmesini teşvik etmek için demokrasi
ler sıkı bir işbirliğine girmelidir. Ikt*isadi planlama devlet 
sımrlannın dışına taşmaktadır. Yerel iktisadi örgütlen
melerin kurulmasıyla bu olgu da hesaba katılmış olmak
tadır.

Kişiliğin özgürce gelişmesi, yalnızca iktisadi ve top
lumsal yaşamın bir reformu İle güvence altına alınabilir. 
Halen yoksulluk içinde yaşayanlar için daha iyi yaşam 
koşullan yaratılmalıdır; bu da bir adil ücretler, etkin 
sosyal sigorta ve aile yardımı, bireysel yardım ve bakım 
sistemidir. Genel bağlayıcı U r eğitim sistemi, demokra
tik bir tarzda herkes için eşit yükselme şansı sağlamalı
dır. Devlet yurttaşlığı eğitimi bir demokraside hayati 
bir öneme sahiptir ve yalnızca devlet tarafından değil, 
bilakis siyasal partiler, sendikalar, kooperatifler ve ye
tişkinler eğitimi için dernekler tarafından da teşvik edil- 
fflelkllr.

Demokrasi ancak, IşIemMlyla canlı Mr biçimde llgllt 
ve bunun için blHnçllce çalışan yurtaştara dayandığı

Üstte: Olof Palme'nin öldürüldüğü yer. Ortada: 
1947’de Roma’da komünist gençlik kongresinde 

Berlinguer, Togliatti ile birlikte Altta: 14 Mart 1979'da 
Kreisky Mısır devlet başkanı Mübarek’i karşılıyor.

sürece varolabilir. Bölgesel ademî merkeziyetçilik ve 
sınai demokrasi demokratik süreci genişletebilir v6 de
rinleştirebilir. Basın, radyo ve televizyon demokratik 
etki ve kısıtlamalardan bağımsız kalmalı ve siyasal ve 
küKürei sorunların özgürce tartışıldığı bir forum oluştur
malıdır. (...)

İçinde bulunduğumuz onyılın gereği

1951 yılında Frankfurt’ta şunu açıklamıştık: “ Sosya

listler, bir barış ve özgürlük dünyası, insanların insanlar 
ve halkların halklar tarafından sömürüimediği bir dünya, 
üzerinde bireyin kişiliğini geliştirmesinin tüm insanlığın 
verimli gelişmesinin öncülü olduğu bir dünya için müca
dele ediyorlar.”  Bu sözler tHzim kanımızı özetlemektedir.

Biz şimdi tarihin bir dönüm noktasındayız. Doğaya 
hükmeden ve olgun bir adalet ve eşitlik duygusuna 
sahip olan insan, eylemenin ve düşünmenin eski kalıp- 
iannı üzerinden atmaya koyulmaktadır.

Biz demokratik sosyalistler, kişiliğin tam gelişmesinin 
tüm siyasal etkinliğin en değerli hedefi olduğu kanısın
dayız. Özgürlük ve demokratik yönetim vazgeçilemez 
değerli haklardır. Her insanın eşit hak, eşit itibar ve 
eşit gelişme olanaklarına sahip olmaya hakkı vardır. 
Hiç kimsenin ırk, ten rengi, milliyet, inanç ya da cinsiyet 
farkından dolayı haklanna tecavüz ediimemeHdir.Toplu- 
luk maddi araçların bir azınlığın zenginleşmesine değil, 
herkesin mutluluğuna hizmet etmesini sağlamalıdır, öz
gürlük, eşitlik ve refah, insanların aralarında bir seçim 
yapması gereken seçenekler değil, bilakis birlikte ulaşı
lacak ve herkesi muttu edebilecek ülkülerdir.

Biz fetih yoluyla değil iletişim yoluyla barışı inşa et
meye kararlıyız.

KapHailzmin müsrif adaletsizliğini olduğu gibi, komü
nizmin ruhsuz tiranlığını da kabul etmiyoruz.

Bize göre özgürlük ve eşittik değerli ve insantann 
mutluluğu için önemlidir. Onlar insâniann kardeşliği ül
küsünü taşıyan iki sütundur.

Bu ülküye inancımızı yineliyor ve bu bağlamda tüm 
insanlık adına konuştuğumuzu biliyoruz.

Sosyalist Enternasyonal dünyadaki tüm insanları, ön
celikle gençliği, geçmiş nesitierin çabalarıyla açılan ola
nakları kullanmaya ve daha iyi bir dünya için mücadeleyi 
sürdürmeye çağırıyoruz. •

İsveç'te Damokratik 
Sosyalizm
OLOF PALME

Olof Palme’nin Neue Gesellschaft (Yeni Toplum) 
adlı dergide 1970'^de yayınlanan yazısından 

bölümler.

Demokratik sosyalizmin daha iyi bir toplum düşünce
sini, özgür ve eşit insanlar yaratmak şeklinde özetleye
biliriz. Sosyal demokrasinin ilk ortaya çıktığı zamanlar
da, er geç devrime ve proletaryanın iktidarına yol aça
cak olan bir tarih inancının yerine geçen düşünce de 
bu olmuştur.

İsveç’de komünistler bu adımı atamadılar. Son yıllar
daki bölünmüşlükleri, yeniden reformist bir çizgiye oturt
ma sancıtan olarak değerlendirilebilir. Bu eskiden oldu
ğu gibi bugün de büyük zorlukları beraberinde getiriyor; 
çünkü bilindiği gibi onlar reformizm düşüncesini kabul 
etmedikleri İçin sosyal demokrasiden kopmuşlardı. Eğer 
şimdi reformizmi onaylayacak olurlarsa, bir komünist 
partinin hiçbir meşru dayanağı da kalmayacaktır.

Biz sosyal demokratlar için insanlığın eşitliği fikri her 
zaman siyasi inançlarımızın başında geldi; bütün aiyasi 
pratiğimiz bu düşünceyi gerçekleştirme çal>ası olarak 
tanımlanabilir. Bu amaca doğru yol alırken, sürekli deği
şik somut adımlar atmak zorunda kaldık. Örneğin 
1930’larda İsveç'te yepyeni bir ekonomik politika yara
tırken başlıca hedefimiz, işsizlikten doğan eşitsizlikleri 
gidermekti. Hastalık sigortasını, yılda dört haftalık izin 
süresini, çocuk parasını karara lıağlarken ya eğitim ria* 
nmda reformlara girişirken gözümüzün önünde hap « fil- 
IHc hedefi vardı. (...)
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Efttllk düşüncesi, sosyal demokratların toplum kura
mının köşe taşlanndan biridir. Fakat eşitlik İlkesinin 
neden tam da günümüzde tartışmaların odak noktası 
haline geldiğini insan merak edebilir. Bu soruya cevap 
verebilmek için aynı zamanda partimizin çalışma tarzını 
da incelemeliyiz.

Tartışmalar 1960’ların başında patlak verdi. Ondan 
önceki yıllarda İsveç İşçi Partisi ve sendikal hareket, 
toplumda eşitliği gerçekleştirmeye yönelik bilinçli adım
lar atmıştı; gelir dağılımında önemli ölçüde adalet sağla
nabilmişti örneğin. Biz bu gelişmenin hızını kesmeden 
devam edeceğini ümit etmiş ve hedefimize yaklaşabil
mek için yeni reformlara girişmiştik. Örneğin eğitimde, 
konut yapımında, sağlık alanında vb. devlet nüfuzunu 
artıncı önlemler almıştık. Sosyal politikalar çerçevesin
de, o güne kadar ihmal edilen azınlıklann sorunları ön 
plana çıkmaya başlamıştı. Sendikalar ücret politikasın
da büyük bir dayanışma içine girmiş ve özellikle enflas
yonun yükseldiği yıllarda oldukça başarılı faaliyetlerde 
bulunmuşlardı.

Ancak bütün bunlara rağmen dışarıda artan bir huzur
suzluk hissediyorduk. Bütün güçleriyle çalıştıkları halde 
diğerlerine kıyasla hâlâ sefil maaşlar alan İnsanlar vardı. 
Belki başka sektörlere oranla daha düşük maaşlar öde
nen bir işkolunda çalışıyorlardı; belki oturdukları bölge
deki iş imkânları başka yerlere kıyasla daha sınırlıydı. 
Bu İnsanlar, kendilerini refah toptumunun dışına düş
müş hissediyorlardı.

Tüm toplum İçin düşünüldüğünde ekonomik zorunlu
luk ilişkileri gitgide zayıflarken, bazılarının günlük ge
çim derdinde hiçbir düzelme olmamıştı. İnsanların gün
delik hayatında kök salmış, çalışan nüfusla sıkı ilişkiler 
içinde olan bir parti, bu gerçeklerden ders çıkartmak 
zorundaydı.

Herkesin mümkün olduğunca eşit duruma getirilmesi 
sorunu, başka ülkelerdeki gelişmeler izlendiğinde daha 
da belirgin hatlar kazanıyordu. Zengin sanayi ülkelerin
de değişik toplumsal gruplar arasındaki uçurumun gitgi
de açıldığını görüyorduk. Bu, yalnızca eşitsiz bir durum 
arzetmiyor, aynı zamanda toplumda dayanışma ruhu
nun temelden dinamitlenmesi anlamına da geliyordu. 
Amerikan gettolanndaki ayaklanmalar ve Fransa’daki 
huzursuzluklar, bu toplumlarda bazı kesimlerin, başka- 
lanna ayncalık sağlayan bir düzen içinde kendilerini 
ihmal edilmiş hissettiğini ortaya koyuyordu.

Bu gelişmeler, İşçi sınıfı hareketinde her zaman canlı
lığını muhafaza etmiş bir düşünceyi b ir kez daha haklı 
çıkartmakta idi: Üretimin artması ve genel refah düzeyi
nin yükselmesi iyidir; ama artan refah adilce dağıtılmaz, 
ıradaki uçurumlar kapatılmaz ise refah tek başına daha 
İyi bir toplum yaratmaz. Tersine, böyle durumlarda ar
tan refahla birlikte gerilimler, çelişkiler de çoğalır ve 
toplumdaki dayanışma ruhu sekteye uğrar, özellikle şu 
liralarda sanayi toplumundaki teknolojik gelişmelerin 
ird açtığı risklerin de farkına varıyoruz. Rasyonaiizas- 
ron ve iktidann özel ellerde toplanması, işsizliğe yol 
ıçan başlıca faktörleri oluşturuyor. (...) •

Ekonomik Planlam a ve Smal 
Demokrasi

1980'de İngiltere'de Trade Union Congress (TUC) 
ve Libour Party tarafından oluşturulan Ortaii 

Komite'rvn hazırladığı rapordan parçalar.

Bölüm VI

Eylem Programı

152. Bu raporda yeralan öneriler, işçi hareketinin, 
kÜtoMİ işsizlik, amal çöküş ve toplumsal eşlUlzllk konu-

Üstte: 3 Haziran 1976'da Avrupa ifomûnistlerinin 
buluşması. Beriinguer (sağda), J.P. Paireanit (solda). 

Altta: 1964'de T.U.C. i(ongresinde Harold Wilson 
Labour Party delegesi olaraic konuşurken.

lanndaki sorunlara yanıtının özünü oluşturmaktadır. Bu 
rapor, soyut veya mekanik kaygılara dayanmamaktadır. 
Tersine geniş ölçüde acil, pratik sorunları ele almış 
bulunuyoruz. Bir İşçi HükümetI’nin ve sendika hareketi
nin, çalışan halkın tam katılımıyla, tam istihdamı ve 
adil bir toplumu gerçekleştirmesine olanak verecek çer
çeveyi tanımlamaya çalışmaktayız.

153. Yüksek ve sağlıklı bir ekonomik büyüme düzeyi
ne yeniden dönülmesi, tam istihdam hedeflerini sağla
manın temel koşuludur. Bu ancak, plan önceliklerinin, 
sendikacıların sınai demokrasinin genişletilmesine yö
nelik özlem ve strate|lleriyle uzlaştırılmasıyla başarıya 
ulaştırılabilir. Dolayısıyla temel amaç, işçilerin sendika
ları aracılığı ile her düzeyde karar almaya katılımiannı 
sağlayarak ve hükümet ve sanayi arasında daha siste
matik bir ilişkiyi geliştirerek ekonomik düzeyi yükselt
mektir. Tam istihdama dönüş için sanayinin yeniden 
İnşası yeterli değildir, ilave olarak, iş yaratmaya doğru
dan katkı sağlayacak, kamusal hizmetler gibi ekonomik 
sektörlerin genişlemesine büyük bir özen gösterilmesi 
gerekir. (...)

Eylem Öncelikleri

158. Sınai demokrasi üzerinde temellenen yeni bir 
planlamanın çerçevesini çizecek önlemlerin, gelecek iş
çi Hükümeti açısından önemli bir önceliği vardır. Bu 
konuda üç tür önlem gereklidir; Hükümet mekanizma
sında değişiklikler yapılması ve mevcut yasal iktidarla- 
nn kullanılması gibi yönetsel önlemler; iş yaratmaya 
yönelik ekonomik önlemler; ve planlama araç ve yön
temlerini gerçekleştirmeye ve sendikacılara yeni haklar 
sağlamaya yönelik hukuksal önlemler. Bu çeşitli türde 
önlemlerin uygulamaya konulmasında uyulacak zaman
lamada farklılıklar olacaktır. Ancak, bu rapora hakim 
olan inanca göre, bu önlemler birbirleriyle yakından 
ilişkilidirler; dolayısıyla, bütün bu önlemler mümkün ol
duğu ölçüde acil olarak uygulamaya konulmalıdır.

159. Bu nedenlerle, gelecek işçi iktidarı, sendika ha
reketi ile birlikte, toplu pazarlık önerilerinin, kurumsal 
reformun ve hukuksal değişimin bir karışımını uygula
maya koyacaktır. Hükümet mekanizmasındaki değişik
likler, toplu pazarlığın çeşitli yönlerinin geliştirilmesi, 
sendikalann yapısal açıdan arıtılması, ilk ve sürekli eyle
me girişmeyi gerektiren konulardır. Gelecek işçi Hükü
meti için, yeni görevlerin ve yetkilerin yaratılması, plan
lama ve sınai demokrasi yolunda mevcut engellerin kal
dırılması, bu alanda gerekli olduğu hallerde yasal des
teklerin sağlanması amacına yönelik mevzuat da önde 
gelen bir öncelik taşıyacaktır. Planlama ve sınai demok
rasi arasındaki ilişkinin ortaya konulmasında da bu mev
zuattan yararlanılabillr. Dolayısıyla, ilg ili bütün hususla
rı tek bir metin İçinde kapsayan ve planlama ve sınai 
demokrasi arasında yapısal ve işlevsel ilişki kuran bir 
Ekonomik Planlama ve Sınai ilişkiler Yasası ilk fırsatta 
yürürlüğe konulmalıdır.

160. Bu yasa, demokratik planlama için gerekli tutarlı
lığı ve sağlamlığı gerçekleştirmek üzere, çalışma huku
kunun ve ortaklık hukukunun çeşitli yönlerini, planla
ma, işgücü politikası ve sanayiye yardım vb. konulann 
yasal çerçevesi içinde bütünleştirecektir. Bununla bir
likte, mevcut mevzuattan geniş ölçüde yararlanılması 
ve aynı zamanda mevcut mevzuatta önemli değişiklikler 
yapılması beklenmelidir ve özellikle ortaklık hukuku ala
nında bu değişiklikler önemli yansımalar doğuracaktır. 
Bu yaklaşımın canalıcı bir diğer yanı da Yasa'nın, parla
mentonun eğilimlerini, adil müdahaleye yolaçacak pO- 
rüzleri giderecek yolda, en açık bir biçimde ortaya koy
ması gereğidir.

161. Plan kararlarının alındığı her düzeyde ve her 
öttemll aşamada sendikaların katılımının sağlanması ge
rekir. Bu, karar almada demokratik baskının sistematik 
b ir biçimde kendisini ortaya koymasını güvence altına 
alacaktır. Ulusal düzeyde. Ulusal Planlama Konaeyl ile 
ilg ili ve yukarıda belirlendiği üzere bir ekonomik karar 
alma için yapılacak düzenlemeler, sandika haratotMn
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ekonomik gelişmeyi İlgilendiren belirleyici kararlara tam 
olarak katılımına imkân verecektir. Aynca, sendikacıta- 
nn, kendi işletmelerinin ve işyerlerinin planlamasına 
tam olarak katılımını mümkün kılacak yeni haklan ve 
düzenlemeleri de açıklamış bulunuyoruz. Böylesine bir 
düzenleme, sendikacılann her düzeyde planlama siste
miyle ilgili ve bu sistemi güçlendirecek katkılarına ve 
insiyatiflerine olanak tanıyacaktır; böylece sendikacıla- 
nn amaçlarının gereği fiilen yerine gelmiş olacaktır. •

Tarihse! Uzlaşma
ENRICO BERLİNGUER

Enrico Berlinguer’in 14. Parti Kongresi’nin 10 
Aralılt 1974 tarihli oturumuna sunduğu rapordan 

bir Ijölüm.

(...) PCf’nın hükümet sorumluluğuna doğrudan katıl
ması, siyasal yönetim metodlan ve yönlendirme açısın
dan, devlet kadrolannda, ülkenin genel ikliminde ve 
çalışanların kamu otoritesi karşısındaki tutumunda nitel 
bir dönüşüme yol açar. Böylelikle çalışan kitlelerin ve 
halkın güveni yemden kazanılacaktır ki bu çalışanlann 
ve tüm yurttaşlann, şimdiki zor dönemi aşmak için ya- 
pacaklan zorunlu katkılan sağlamak açısından çok önem- 
Hdir.

Tarihsel uzlaşmayı komünistlerle kurulacak yeni bir 
hükümet veya yeni bir çoğunluk önerisi olarak kabul 
etmemek gerek. Gerçi bu işin önemli bir yönüdür, ama 
tarihsel uzlaşma politikası, bir yandan yeni bir hükümet 
formülünden ötede bir şey olduğu gibi, öte yandan 
da daha bugünden siyasal ilişkiler ve eylem yöntemine 
İlişkin bir zemin oluşturmaya yöneliktir. Bu öneriler hep 
ivedi sorunlann çözümünü kolaylaştırmaya yardımcı fak
törler olup partileri ve ülkenin neresinden olursa olsun 
tüm temsilci kurullarındaki demokratik güçleri, karşılıklı 
anlayış ve anlaşma zemini aramaya çağırmaktadır. Bu 
açıdan bakınca, birçok toplantılarda ve yerel yönetim 
kurullannda daha şimdiden ilerlemeler kaydedildiğini 
görürsünüz, ama bu ileri adımlan daha yaygınlaştırmak 
mümkün. Öte yanda PCI karşısındaki çekimserliği kö
künden silmek de özlü bir sorundur ve demokratik parti
ler arasındaki ilişkiler elverdiğince verimli kılınması açı
sından çözüme kavuşturulması gerekir. Bu temkin ve 
çekimserliği yenmek ne partiler arasında bir bahar hava
sı estirmek anlamına gelir ne de partilerin kendi pozis- 
yonlannı birbirine harman etmek. Ama şu anlama gelir; 
Siyasal tartışma ve hareketler demokratik kurallara say
gı duyularak yürüsün ve demokratik kurumlar eksiksiz 
ve kusursuz çalışsın.

(...) halya açısından baktığımızda İtalya Cumhuriyeti 
İle papalık görevi arasındaki ilişkileri İkili mutabakatlarla 
kesinliğe kavuşturmanın ne kadar önemli okluğunu dai
ma sezinledik. Bu tutumu onaylıyor ve hfikOmeti, van- 
ian mutabakatı yeniden ele almaya yönelik görüşmeleri 
başlatmaya bir kez daha çağınyoruz.

Aynı zamanda İtalyan Katolikleri'nin toplumsal ve si
yasal hareketlerini de gözönüne alıyor ve büyük Katolik 
kitlelerle aramızda bir uyum, yaklaşım ve anlayış havası
nın yaratılması için durmadan çaba gösteriyoruz. Bu 
çabalann, çalışan sınrflann başanlan açısından olumlu 
etkileri, demokrasi davasına olumlu katkılan oldu, ülke
miz halkının bağnnda onulmaz yaralann açılmasını ön
ledi. Şuna İşaret etmek gerekir ki, Katolik dünyanın 
önemli güçleri ve örgütleri son yıllarda lıiç durmadan 
sola kaydılar. Hattâ anti-kapitailst ve antl-emperyalist 
anlam taşıyan söylem ve eylemlere giriştiler. Bu sola 
kayış, ifadesini, halkın Demoerazla Cristlana içindeki 
güçlerinin yarattığı dipdiri baskıda bulunuyor.

(...) Tüm Katolik âlemine karşı bu siyasal ve entelek
tüel eylemi sürdürürken D unocnda  CrisHana (DC) İle 
olumlu llişkllef arayışı Içind* dm a ■orununu elbette

Üstte: 1977 Bologna’da şehri dolduran güvenlik 
güçleri. Ortada: 2  Mart 1977’de Madrid'de Santiago 
Carillo, Georges Marchais’yI karşılıyor. AHta: Mario 

Soaris kendisini kuüayan partllerie blrHkta.

bir yana iteklemiyoruz. Kimileri, İtalya’nın siyasal gelişi
mine ilişkin görüşlerimizin hiç kuşkusuz önemli bir öğe
sini oluşturan bu tutumumuzu kınıyor. Bu suçlamalann, 
antl-komünizmin gemi azıya aldığı dönemdeki DC tem
silcilerinden gelmesi ya da daha birkaç yıl önce, orta-sd 
siyaseti öven sosyalist partinin önemli kişilerinden gel
mesi çok ilginçtir. O oıta-sol siyaseti ki, DC ile PSf 
arasında tarihsel bir mutabakat olarak yorumlamak ge
rekir. Komünist partisine t>u suçlamalar yapthyor. ITC’nIn 
siyasetiyle mücadele etmekten ve DC’nIn küstahlık ve 
kibirine karşı direnmekten geri kalmayan biricik partiye 
yapılıyor. OC’nin tutum ve eğilimlerinde meydana gele
bilecek köklü değişmelere karşı mücadele etme zorun
luluğunun dalma bilincinde oMuk. Bizim kavgasını dai
ma sorgulayarak verdiğimiz ve hâlâ vermekte olduğu
muz şey, DC’nin değişmez gibi görünen “ yapı” sından 
gelen çizginin bilimsel temelini ve ciddilik ölçüsünü 
açığa vurmaktır. DC, Hıristiyan Demokrat Parti yapısın
da derin çelişkiler bulunan bir partidir. Büyük hohilng- 
lerie, çıkarcı ve asalak gruplarla sarmaş dolaş bir parti
dir. Ama öyle bir partidir ki, halkın taleplerini kemfl 
köklerini ve belli geleneklerini saklı tutarak yerine getir
mek zorundadır. Çünkü köylüler, kadınlar, işçiler gibi 
orta tabakanın geniş kitlelerini saflarında tutmaktadır.

(...) Bizim kanımıza göre, örgütlü işçi hareketinin tüm 
kesimlerinin bütün bu tür çağnlan şimdiye kadar oldu
ğundan çok daha açık biçimde geri İtmesi gerek. İtalyan 
solunun İki büyük partisinin birbirlerinden kopmamaca- 
sına etkin ortak eylemini, PCI İle PSI arasında bütünsel 
ilişkileri yaratmak, bütün yenileşme süreçlerini ileri gö
türmek açısından başlıca koşuldur. Bu süreçlere Katolik 
âlemde ve DC içinde gerekli olduğu kadar mümkün 
olan süreçler da dahildir. Toplumun sMyalist anlamda 
yeniden biçimlenmesine giden yolu açma uğrunda sos
yalist ve komünistlerin ortak eylem sorunu neyse bu 
da öylesine önemli bir sorundur. SoMakl seçmen oyları
nın yüzde 51'e ulaşmasını belirleyici bir faktör olarak 
görenlerin tutumunu hayalcilik olarak nitelerken bu so
runu gözardı etmedik, aşağılamadık da. DC İle sol parti
ler arasındaki kuvvet dengesinde sol partiler lehine bir 
kaymanın -üstelik böyle bir kaymayı gösteren somut 
belirtiler var ortada- DC’nin eğitim ve pozisyonundaki 
gerekli değişmeyi belirleyecek en önemli koşullardan 
biri olduğunu vurgulamak İsteriz.

Bu koşullar altında, gerek bizim gerekse PSI İçin iki 
parti arası İlişkilerin durumunu dürüst ve açıkça tartış
ma masasına getirme zamanının geldiğini söylüyoruz. 
Bunu, İtalyan işçi sınıfının siyasal ve düşünsel birilğinl 
yükseltmek ve sürdürmek için istiyoruz. Bu arada işçi 
sınıfı partilerinin farklılığını ve tam özerkliğini de vurgu
luyoruz.

(...) Bu iki partinin, orta-sol hükümetin ilk döneminde 
ve PSI ile PDSf’nm birieşmesi sırasında birbirlerine yö
nelttikleri acı polemik çek gerilerde kaMı. Nedir kİ bu 
polimeğin zorladığı kararlar işçi hareketinin ağırtığmı 
yumuşatarak bu harekete büyük zaran dokundu, hare
ketin perspektifini bir ölçüye kadar gölgeledi. Buna rağ
men hareketin önceki yıllarda kurulmuş dokusai bütü
nünde hiçbir çatlak meydana gelmedi. Ne ilkeler açısın
dan ne de orta-sol hükümet deneyimi sırasında iki parti
nin, halkın bu iklal de sosyalist zlhniyetU partisinin hü
kümete karşı farklı birer tutum İçinde olabileceklerini 
asla yadırgamadık. Polemiğin konusu Katolik kitleleriyle 
ve DC ile iletişim yoliannı aramaktan neyin kastedildiği 
idi ve bu arayışın, demokrat ve işçi hareketlerinin bü
tünsel dokusunu parçalama tehlikesi de ele alınıyordu. 
Oylar, birliği bozucu ve zıtlaşmacı bir siyasetin, işçi 
hareketi ve özellikle PSI açısından ne denli zararlı oldu
ğunu kanıtlamıştır. Sosyalistlerin büyük çoğunluğu bun
dan hiç kuşku duymuyor. (...)

Uğrunda çalıştığımız ve ruhunu, İtalyan halk hareketi
nin üç büyük tarihsel öğesi arasındaki uyum ve IfUrHğl 
gereğinin yarattığı siyasal perspektif, bW, ONcenhı siya
sal hayatında öbür öğelerin oynayabileeeMwi ohmıhı 
rolleri desteklemeye sürüklüyor değildir. Söz konusu 
öğeleri ilerici eğilimler* Nb««MemotoM tip iw  e la n *
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tanımlayabiliriz. Ne yazık M bu tipin önemi bugün artık 
aqriflamıştır. Bunun çe fitll nedenleri var. Üstelik ülke- 
ıdzdeki liberal ve demokratik geleneğin en iyi kesimi 
tç i sınıfının ileri güçleri de partimizin içinde yer almış 
Mihınuyor. Liberal öğenin ağırlığını yitirmesindeki IMr 
Mfka neden de PL/’nin önüne geçilemeyen çöküşüdür. 
Bu parti, sağın kendi İçine kapalı dar görüşlü ve dlnami- 
|M  yitirmiş köhne şemalannı durmadan tekrarlamaktan 
kendini kurtaramadı. PSD/’ye gelince, onun şimdiki ço
ğunluğu, kendi İçinde giderek daralarak, hattâ anti- 
komünist ve anti-sosyallst provokasyon yapma işlevini 
yüMenerek OC'nin bile sağına kaymaya başladı. O ne
denle artık halyan sosyal demokrat geleneğini bile tem- 
■R edemiyor. DC’nin bu partiye kendi siyasal ve parla- 
manter gücünden daha geniş çapta ağırlık ayıracağını 
tahmin etmek saflık olur.

Buna rağmen, PLİ ve PSDI içinde öyle dar görüşlü 
kapanık ve maceracı pozisyonlara teşne olmayan ve 
baHfM demokratik değişikliklerin gerekliliğine inanan azın- 
hk kanatların bulunduğunu görmezlikten gelemeyiz.

ra/'nın temsil ettiği pozisyonlarla da ciddi bir uzlaş
manın gerekirliğini takdir etmiyor değiliz. Gerçi bu po
zisyonlar bizimkilerle taban tabana zıt, ama onlar da 
halk katlanndan ve ideololik akımlardan gelen kaygı, 
ihtiyaç ve önerileri ifade ediyor ki belirli noktalarda bun
larla da uyum sağlamak mümkün. •

İspanyol, İtalyan, Fransız 
Komünist Parlilori'nln O riak  

Deklarasyonu

Mart 1979 Madrid toplantısında Cariilo Beriinguer 
ve Meschais tarafından Avrupa l(omünizminin 

benimsendiğini açıklayan belge.

2 ve 3 Matt 1977 günü Madrid’de, Ispanya KP genel 
sekreteri Santiago Cariilo PCI genel sekreteri Enrico 
Beriinguer ve FKP genel sekreteri Georges Marchals 
yoUaşiar biraraya geldiler. Çağnyı Cariilo yoldaş yap
mıştı. Georges Marchals ve Enrico Beriinguer bu vesi
leyle, Ispanyol KP’ye ve bütün Ispanyol demokratik ku- 
rukışiara demokrasi için mücadelelerinde ve özgür Ispan
ya'nın İnşasında Fransız ve Italyan komünistlerinin des
tek ve dayanışmalarını İfade ederler.

FKP ve Italyan KP'si Ispanyol halkının demokrasiye 
kesin ve tam dönüşe ulaşacağına ilişkin inancını ifade 
eder. Bu demokrasinin temel kriteri gerçekten özgür 
seçimlerin yapılması için kaçınılmaz olan bütün demok
ratik güçlerin ve komünist partinin yasailaşmasıdır. Bu 
iki parti Ispanya’da politik tutuklulann sert>est bırakıl
ması için uğraşan, provokasyonları sonuçsuz tnrakacak 
çabalan sürdüren ve demokrasiye doğru yürüyüşü en
gellemek amacını güden faşist cinayetlere son vermek 
İsteyen herkesle dayanışmasını açıkça ilan eder. Yuna
nistan ve Portekiz’deki faşizmden sonra, Frankocu dik- 
tatöriüğün son bulması Avrupa’nın durumunda kesin 
ve önemli bir değişikliği temsil etmektedir.

Ispanya'daki demokratik gelişme Italyan ve Fransız 
halkı için özel bir önem taşımaktadır.

Bugün, üç ülke, ekonomik, sosyal, politik ve ahlâki 
bir bunalım yaşamaktadır. Bu bunalım, toplumun geliş
mesi için yeni çözümlerin zoruntuluğunu açığa çıkar
maktadır. Bu üç ülkede var olan koşullann farklılığı 
yanısıra, Ispanyol, halyan ve Fransız komünistleri buna- 
hma olumlu bir alternatif sağlamak, gerici yönelimlerie 
savaşmak, yenilenme ve iierieme politikasma katkıda 
bulunmaya hazır politik güçlerle geniş bir anlaşma yap
mak zorunluluğunu ifade ederier. Bu da işçilerin ve 
partilerinin variiğını zorunlu kılar. İşçilerin acil çıkarian- 
m korumanın yanısıra, komünistler, dolayısıyla, derin 
demokratik reformları öne çıkartırlar.

Üstte: Aralık 1966'da Hanoi'de Beriinguer, Ho Chi 
Minh ile birlikte. Altla: T.U.C. merkez binasının 

bahçesinde duran I. ve II. Dünya Savaşı’nda ölen 
sendikacılara adanmış heykel.

Kapitalist sistemin bunalımı her zamankinden daha 
fazla, demokrasiyi geliştirmek ve sosyalizme doğru iler
lemeyi gerektiriyor. İtalya, Ispanya ve Fransa komünist
leri sosyal ve politik güçlerin çoğulculuğuyla, bireysel 
ve kolektif özgüriüğün, düşünce ve ifade, basın, örgüt
lenme ve toplanma, gösteri yapma, dolaşma, sendikal 
grev yapma, özel hayat, genel oy, dinî, kültür, değişik 
kültürel ve felaefi akımlan ifade etmek özgüriüklerinln 
geliştirilmesi, garanti altına alınması ve saygı gösteril
mesiyle yeni l>ir toplum kurmak için hareket etmekte 
anlaşmışlardır.

Sosyalizmi özgüriük ve demokrasi içinde gerçekleş
tirme iradesi her üç partinin bağımsızca geliştirecekleri 
anlayışlarda görülebilir.

Her üç parti, partilerin bağımsızlığı, hak eşitliği, birbir
lerine karışmama, her üç ülkenin koşullanna tekabOl 
eden sosyalist toplumlann inşaaı için orijinal çözümler

ve yollann özgür seçimine saygı temelinde, dostluk ve 
uluslararası dayanışmayı geliştirmeyi hedefler.

Madrid toplantısı, İspanyol, İtalyan ve Fransız komü
nistleri için banş İçinde birarada yaşama ve detant için 
yeni adımlara, silahlanmanın azaltılması için gerçek iler
lemelere, Helsinki konferansının eksiksiz uygulanması
na, karşıt askeri bloklar halinde Avrupa’nın lıölünmesi- 
nin aşılmasına, yeni uluslararası düzene ve gelişmekte 
olan ülkelerle gelişmiş ülkeler arasında yeni ilişkilerin 
kurulmasına verdikleri temel öneminin altının çizilmesi
ne fırsatı oldu. •

Komünizm İçin

PC/’den ayrılan II Manifesto grubunun Ekim 
1970'de yayınlanan platformundan ijazı tezler.

1) İtalya ve Avrupa solu uzunca bir süredir açık, t>ü- 
tünleşmlş bir stratejiden yoksundur. Batı solunun tarih
sel bakımdan gelişmesinde rot oynayan iki ana anlayış 
da bir tMinaiıma girmiştir; Fazlaca bir öneme sahip olma
yan İtalyan sosyal demokrasisinden ziyade Kuzey Avru
pa sosyal demokrasileri tarafından temsil edilen refor
mist anlayış; devrimin '20’lerde yenilgiye uğramasından 
sonra, batının en güçlü komünist partilerine temel teşkil 
etmiş olan halk cephesi anlayışı.

2) Reformist stratejinin tıunalımı herhangi bir ülkeyle, 
herhangi bir zaman dilimiyle ilgili değildir. Daha ziyade, 
reformizmin umut bağladığı modern kapitalist gelişme 
bu stratejinin öncüllerinin iflasına neden olmuştur.

3) Günümüzde, kapitalizm koşullannda iktisadi büyü
menin hiç de toplumsal ilerlemenin temeli olmadığı, 
daha ziyade ters yönde bir etkisi olduğu ortaya çıkmış
tır, Gelir, yükselme şansı ve güç eşitliği, hericese çalış
ma İmkânı, fabrikalar ve şehirierde çalışma ve yaşam 
koşullarının düzeltilmesi, kadının özgürleşmesi ve ülke
nin her yöresinde eşit gelişme gibi "refah toplumu" 
hedefleri doğrultusunda, iktisadi gelişmeye koşut bir 
yol katedllememektedir; hattâ bazen bunlardan uzakla- 
şılmaktadır. Reformist pratikle, sistemin mantığına rağ
men, bu hedeflerden bazıianna ulaşılsa trile, aynı mantı
ğın çözülmek istenen sorunlann içeriğini çarpıttığı gö
rülecektir.

(...)

15) Sonuçta, hem SSCB’nin dünya devrimi için odak 
noktası olma özelliğini gitgide yitirmesi, hem de Italyan 
kapitalizminin dönüşmesi reddedilemez olgular olarak 
kendilerini dayattılar. O andan itibaren, halk cephesi 
çizgisini oluşturan momentler (eski kitle partisi kavramı, 
pariamentarizme aşın değer veren anlayış, partinin bü
rokratikleştirilmesi) , artık başlangıçtaki stratejllerie bir 
bağlantılan kalmadığından, eski belirlenimlerini yitirdi
ler ve yeni bir ideolojik revizyonizm sürecine tekabül 
eden saf reformist bir pratiğin öğeleri haline geldiler. 
Ve reformist anlayışın da pratiğe uygulanamayacağı an
laşılınca, komünist partiler sosyalizme geçiş konusunda 
h«r türiü perspektifden yoksun kaldılar.

IS) “ İtalya’da sosyalizmin yolu”  böylelikle, içi eklek
tik olarak çeşitli içeriklerle doldurulan l>oş bir kavram 
haline geldi: Katışıksız pariamentarizmden konseyler 
geleneğiyle oynaşmaya kadar varan, reformist bayağı
lıklardan en azami ölçüde iktidar istemine kadar, burju
va partileriyle koalisyona izin veren bir taviz arayışından 
sohın yeniden yapılanması tartışmalanna kadar varan 
İçeriklerdi bunlar. Yalnızca, tarihsel sürece soyut bir 
güveni temsil eden tarihselci bir eğilim ile strateji eksik
liğini maskeleyen taktiksel bir uyanıklıkla ayakta kalma
yı başardılar. Bu noktada, günümüz İtalyan solu I. Dün
ya Savaşı sonrasındaki durumunu hatıriatmaktadır: Ka
fa karışıklığı ve yeteneksizlikte kendini gösteren, maksi- 
malizm ile leformlzmin İç içe geçmişliği olgusunu. (...) •



M odem  Sosyalizm

Filistin Devrimi
1948’de İsrail devletinin kurulmasıyla artık diplomat ve uzmanlann konusu olmaktan çıkarak 
bütün dünya kamuoyunun ilgisini üzerinde toplayan Filistin, daha o zaman bile “geleneksel” 
bir toplum değildi. Bugün artık “Ortadoğu devrimci çemberinin merkezi” diye nitelenmesi 
daha güç görünüyor da olsa, 40  yılı aşkın bir süredir dünya kapitalist sistemini kontrol eden 
güçlerin kendisine dayattığı tâbî konuma direnmekte olan Filistin halkı, sözgelimi bu 
bağlamda sık sık karşılaştınidığı Çin Hindi halklarının aksine, anti emperyalist mücadele için 
seferber edeceği köklü geleneklerden yoksundu; bu gelenekler bölgeye çok daha önceden 
nüfuz etmiş olan kapitalizm tarafından çözülmüş, Filistin halkı, hiç değilse yüz yıldan beri, 
dünya kapitalizminin dönemsel gereklerine göre alt üst olan dünyasını sürekU olarak yeniden 
kurmaya alışmıştı. Bu anlamda 1947’de başlayan sıcak savaş döneminden önce de, Filistin 
halkı kendisini kapitalizmle mücadele içersinde şekillendiren bir halktı.

Eski Filistin
Filistin’de geleneksel düzen, aşiretler, ulema ve Osmanh bürokrasisi arasında kurulmuş bir 
dengeye dayanıyordu. Aşiret yapısı, yalnızca Fihstin yöresinde sayılan zaten çok fazla olmayan 
göçebeler arasında değil köylerde de varlığını sürdürüyordu. İstanbul tarafından tayin edilen 
valiler tarafından tesbit edilen vergi yükümlülükleri, aşiret şeyhlerinin yardımıyla köylerin 
büyüklüğü temelinde hesaplanıyordu. Verginin bilfiil toplanması ise, çoğu zaman şeyhle aynı 
kişi olan mültezime bırakılıyor ve böylelikle iltizam sistemi ile aşiret yapısı içiçe geçmiş 
oluyordu.

Devletin denetimi aşiretler arasındaki rekabetin, genellikle, silahlı çatışmaya dönüşmesini 
önleyecek kadar güçlüydü. Şeyhlerin en önemU görevlerinden biri, resmî Şari'a al- 
Muhammadiyya’ya  (Muhammed’in Şeriatı) kıyasla yerel törelerin izlerini çok daha fazla taşıyan 
Şari’a al-HaliVe (Halil İbrahim Şeriatı) göre köy hayatı içersinde ortaya çıkan anlaşmazhklan 
çözüme bağlamaktı. Asayişin bu şekilde şeyhler ve devlet tarafından temin edildiği, köylülerin 
askere alınmadığı, angaryanın bulunmadığı ve vergi yükümlülüklerinin görece düşük olduğu bu 
koşullarda Filistin km , tahıl tanmmm yanısıra banndırdığı sebze bahçeleri, çömlekçiler, 
değirmen ve fınnlar, sabun ve susam ve zeytin yağı imalathaneleri ve hamamlarıyla çok 
zengin ve müreffeh bir görünüm kazanmıştı. Ancak 19. yüzyılın ikinci yansında koşullar hızla 
değişmeye başladı. 1858’de çıkanlan Toprak ve Kadastro yasalan, iltizamlan misarla 
devredilebilir kılıyordu. 1867’de ise yabancılann toprak sahibi olabilmeleri yasallaştınidı. Son 
olarak, 1869’da Mecelle devlet mülkiyetinde olan mirî topraklann, özel mülkiyete konu 
olabilecek mülfelere dönüştürülebilmesini yasallaştınnca, geçmişte çoğunlukla aşiret ya da köy 
tarafından seçilen şeyhlerin, bir toprak sahipleri sınıfına dönüşmesinin önündeki bütün 
engeller kalkmış oluyordu. Şehirlerin de sınıfsal kompozisyonunu değiştiren bu büyük 
dönüşüm 1870’lerde büyük ölçüde tamamlandı; 1850’de kısmen merkezî devletin denetiminin 
zayıflamasının sonucu olarak çıkmış olan aşiretler arası iç savaş 1874’te sona erdiğinde, artık 
büyük çoğunluğu şehirlerde yaşayan şeyhler mülklerini sahip olduklan köylerin sayısı ile ifade 
ediyorlardı.

Bu yeni zenginlerin, şehirlerdeki Müslüman cemaat içersindeki iktidarlannı paylaşmak zorunda 
olduklan en önemli kesim, ulemaydı. A şraf (şarijin  çoğulu) diye anılan ve çoğunluğu 
peygamberin soyunda geldiğini iddia eden Filistin ve özellikle Kudüs uleması, ulemanın Dar 
ül İslam’ın diğer şehirlerinde olduğundan daha da ayncalıkh bir konumdaydı. Bunun nedeni 
yalnızca Kudüs’ün kutsal bir şehir olması değildi; Arap alemindeki çoğu yerin aksine 
Filistin’de töre mirasın bütün varisler arasında eşit olarak pay edilmesini öngörüyordu. 
Mülkünün bu şekilde bölünmesini engellemek isteyen toprak sahiplerinin önemli bir bölümü, 
topraklannı, işletmelerinde, yasal olarak loncalar halinde örgütlenmiş aşrafin  hizmetlerine 
başvurmak ve onlara beUi bir gelir ödemek zorunda olduklan vakıflara dönüştürüyorlar, bu 
ise özel mülkiyetin yaygınlaşmasıyla birlikte, geleneksel bir korporasyon olan aşrafin  gücünün 
azalacağına artmasına yol açıyordu. Ancak bu dönemde bir bütün olarak Müslüman cemaatın 
şehirlerdeki Hıristiyan azınlıkla arasında olan güç dengesinde önemU bir değişme 
gerçekleşiyordu. Aşra/ ve şeyhlerin yeni servetlerini üretken yatınmlannı dönüştürmektense 
gösterişU tüketimde sarfetmelerinin başhca nedenlerinden biri, mevcut hukuki çerçevenin, 
azınlıklarla rekabet etmelerine imkân tanımamasıydı. Tanzimatla birlikte hukuki eşitlik elde 
etmiş olan Hıristiyan ve Yahudi azınlıklar, yabancı konsolosluklardan elde ettikleri beratlarla, 
sözkonusu ülkeye tanınan kapitülasyonlardan yararlanabiliyor, gümrük dahil bütün vergilerden 
büyük ölçüde kurtuluyorlardı. Özellikle azınlıklann iç ticarede uğraşması üzerindeki yasak 
kalkınca, şehirdeki şeyhlerle topraklan arasındaki ilişkinin kurulması da, büyük ölçüde, mali 
sermayeyi (tefeci ya da banka sermayesini) kontrol eden azınlıklar tarafından gerçekleştirilmeye 
başladı. Özellikle ihracata yönelik narenciye üreten büyük plantasyonlar kurulması ve toprağın 
bir spekülasyon konusu haline gelmesiyle, köylülük üzerindeki 1897’de yüzde 12.5 olan vergi 
yükü, 1900’lerde kimi yerlerde yüzde 50’ye yaklaşmış, vergi borcu artık net değil brüt ürün 
üzerinden hesaplanmaya başlamıştı. Bu koşullardaki toprağını satmayan köylü bile borç kölesi 
haline geliyordu. Köylülüğün proleterleşmesi bir kuşak içersinde tamamlanmıştı.

1600

Bugün dünyada yaşamakta olan tahminen 5 
milyondan fazla Filistinlinin 1.6 milyondan fazlası, 
anayurtlan olarak bildikleri İsrail işgali altındaki 
topraklarda yaşıyor. 1948’de İsrail Devieti’nin ilan 
edilmesini önceleyen süreç içersinde “ resmî”  İsrail 
ordusu ve terör örgütlerinin saçtığı bütün dehşete 
karşın, 120 bin kadar Arap yeni İsrail’in topraklarında 
kaldılar. Sayılan 1967 savaşına varıldığında 650 bini 
aşan bu Araplar teorik olarak İsrail “yurttaşı”  
sayılıyorlar; büyük inşaat işlerindeki amelelikler dışında 
İsrail ekonomisinde çok önemli bir yer tutan kamu 
sektöründe istihdam edilmiyorlar: işadamıysalar ithalat 
yapamıyorlar; B tipi diye anılan bir kimlik kartı 
taşıyorlar. Ancak koşullan yine de, resmen işgal 
altında olduğu kabul edilen topraklarda ve önemli bir 
bölümü de mülteci kamplarında yaşayanların 
koşullarıyla kıyaslamak mümkün değil. Örneğin Gazze 
şeridinde yaşamakta olan 500 bin Filistinli’den yaklaşık 
üçte biri ilâ yarısı kamplarda yaşıyor. 1967 savaşı 
sona erer ermez ilhak edilen Doğu Kudüs’te yaşayan 
60 bin Fiiistinii’ye ise yurttaşlık değil, “özel bir statü”  
tanındı. Bugünkü intifadanm merkezi olan ve 
Yahudiler tarafından Tevrat’taki isimleriyle, Judea ve 
Sammaria diye anılan Batı yakasında ise 900 bin 
Filistinli yaşıyor (sayılar FKÖ'nün tahmini rakamlarıdır). 
1988’de intifadan;n başlamasından önce Batı Yakası, 
İsraillilerin yoğun bir polis baskısıyla sağladıklan 
sükûnetle övünüyordu. Ancak bu koşullarda bile, 
FKÖ’ye katılan ya da destek verenlerin dışında tek 
tek bireyler de kişisel hınçlarını, oy kullanmamak, 
resmen İsrail olarak tanınan topraklara gitmemek, 
evden çıkmamak gibi pasif direniş biçimleri aracılığıyla 
gösteriyorlardı. Tayysir Barakat’m üç dilde “Kahrolsun 
İşgal”  yazan afişi, bu hıncın derinliğinin çarpıcı bir 
ifadesi.

&
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Onyillardir ulus olma, ulusal devlet kurma ve kendi 
topraklarının üzerinde bağımsızlık içinde yaşam 

mücadelesi sürdüren Filistinlilerin, bu çabalarının, 
kararlılıklarının, mücadeleciliklerinin dünya kamuoyunda 

yarattığı haklı meşruiyet, dayanışma ve destek 
verilmesini sağladı. Mücadelenin çeşitli aşamalarında 
ve dönemlerinde kullanılan yöntemler farklılaşıyordu. 

Silahlı mücadele 1940'ların sonlarından itibaren 
direnişin eksik olmayan bir parçası oldu. Değişen 

konjonktür kimi zaman mücadelenin siyasal ve 
diplomatik öğelerini öne çıkardı. Kimi zaman ise işgal 
edilmiş bölgelerde yaşayan halkın gündelik mücadelesi 

süreci esas olarak belirledi. Mayıs 1988’de başlayan 
İntifada, bu tür mücadelelerin en gelişkinini oluşturdu. 

Ayaklanmanın Birleşik ÖnderiiitVne yerel olarak tekabül 
eden uiusai itomiteler ı̂ e mücadele komiteleri oluştu. 

Bunun da ötesinde nöbet komiteleri, eğitim komiteleri, 
esnaf komiteleri, ihtiyaçları giderme komiteleri, 

enformasyon komiteleri, gönüllü çalışma komiteleri, 
tarım komiteleri gibi örgütlenmeler işgal altında 

gündelik yaşamdaki eksikleri gidermek veya 
ayaklanma ile ilgili ortaya çıkmış olan sorunlan 

çözmek için kuruldular Şu veya bu biçimde işgal 
bölgesindeki tüm nüfusun içinde yer almasının 

hedeflendiği ve doğrudan ihtiyaçların yarattığı bu 
komiteler, oluşturacaktan ve sürekli kılmayı istedikleri 

bir ağ ile gündelik yaşamı doğrudan ele almayı, 
yönlendirmeyi ve İsrail'den adım adım bağımsızlaşmayı 
hedeflediler. Bu potansiyeli fark eden İsrail devleti bu 
komiteleri yasakladı. Bir ulusal kurtuluş mücadelesinin 
de ana ekseninin, askerî örgütlenmelerin ötesinde bir 

toplumsal örgütlenme olduğunun örneklerinden birini 
oluşturan bu komiteler, Filistin Devrimi'nin gelecek 

dinamiklerinin nasıl bir zemin ve eylemlilik üzerinde 
yükseleceğini de göstermiş oldular.

Balfour Deklarasyonu ve Britanya Mandası

Filistin, tarih boyunca Yahudiler için bir cazibe merkezi olagelmişti, ancak buraya olan 
Yahudi göçü hiçbir zaman yörenin nüfus kompozisyonunu kalıcı bir biçimde 
dönüştürememişti. 1980’de başlayan programlarla Yahudilerin kitlesel olarak Rusya’dan kaçmaya 
zorlanmasıyla bu durum değişmeye başladı. Ancak Yahudilerin rotası onlan doğrudan doğruya 
Filistin’e götürmüyordu. “Hayırsever” diye anılan Baron Edmond de Rotschild, Yahudilerin 
Filistin’de kendi satın aldığı topraklar üzerinde yerleştirilmelerine önayak oluyordu.

Ancak Yahudiler’in Filistin’e göçüne asıl hız kazandıran faktör, 1897’de Theodor Herzl’in 
önderliğinde Basel’de toplanan Birinci Dünya Siyonizm Kongresi oldu. Böylelikle, “Yahudilerin 
kendilerine ait bir anavatanlan olması gerektiği” yolundaki, 19. yüzyıl boyunca daha çok 
edebi ve kültürel düzlemlerde dile getirilmiş olan görüş, ilk kez bir “Yahudi devleti” talebi 
çevresinde örgütlenmiş bir kurumla siyasal bir programa dönüşmüş oluyordu. Ancak, ilk 
döneminde Siyonizm tutarlı ve hom ojen olmaktan uzaktı; özellikle Doğu Avrupa ve Rusya’da 
Poale Zion (Siyon İşçileri) tarafından benimsendiği biçimiyle, Marksizm’den olduğu kadar 
Tolstoy’un yan mistik sosyalizan görüşlerinden de etkilenmiş bir “emek dini” olarak 
kavranıyor ve Yahudiler’in Marksist örgütü niteliğindeki Bund ile rekabet ediyordu. Bu “sol 
Siyonistler”in başlıca hedefi, ayndedici özelliğinin Yahudiler’in “anormal bir şekilde toplumun 
yüksek ve üretken olamayan katmanlannda yeralması olan toplumsal piramid”i tersine 
çevirmekti. Bu yüzden sol Siyonistler için Filistin’e göç, sömürü ilişkisinden uzaklaşmak, el 
emeğine ve toprağa geri dönüş olarak kavranıyordu. Ancak Siyonizmin tarihi açısından çok 
daha tayin edici olacak olan, bu “sol” ideologlar değil Theodor Herzi ve halefi Chaim 
W eizmann gibi, çok daha pragmatik örgütçülerdi. Afrika’nın güneyinde kendi adına bir ülke 
kuran Cecil John Rhodes’dan (bkz. İngiliz Emperyalizminin Çözülüşü ve Siyah Afrika) çok 
etkilenmiş olan Herzl’in bütün çabası, dönemin egemen güçlerini bir Yahudi Devleti’nin kendi 
çıkarlan açısından ne kadar elverişli olacağına ikna etmeye yönelik oldu. Gerçi Herzl’in de 
gönlünde yatan anayurt Filistin’di ama yeterh destek sağlandığı takdirde, Arjantin, Doğu Afrika 
ya da başka herhangi bir toprak parçasına razı olabihrdi. Osmanh Sultanı ve Alman 
Kayzeri’nin ikna etmede başansızlığa uğrayan Herzi, hayatının son yıllannda, finans kapitalin
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Siyonizm

Siyonist mitolo|inin il(i temei dayanağı vardır. Buniar- 
dan birincisi, Yahudiierin yüzyıilardır (iiubin yıi önce 
Babii Kralı Nabukadnazer tarafından Filistin'den ihraç 
edlleiiberl) “ anavatana”  dönmek hayali İle yaşamış ol
duklarıdır. İkincisi ise, birincisine bağlı olarak, bütün 
Yahudiierin, hem “ sürgün”  döneminde hem İsrail dev
letinin kurulmasından sonra, Siyonist oldukları ve zaten 
başka türlüsünün düşünülemeyeceğidir.

Yaygın, sürekii ve etkili bir propaganda sayesinde, 
bu “ anavatana dönmek hayali ile yaşayan mazlum millet”  
mitolojisi Batı dünyasında tümüyle kabul görmektedir. 
Böylesine yaygın bir şekilde kabul görmesi herhangi 
bir Siyonist konspirasyonu veya sadece propaganda me
kanizmasının etkisine değil, SIyonizmin doğduğu döne
min tarihsel koşullarına bağlıdır. SIyonizmin maddi te
meli, 19. yüzyılın sonlarında Avrupa emperyalizmi İle 
uygunluk İçinde ve onun bir parçası olarak doğmuş 
olmasında aranmalıdır. Dünya kamuoyunda yaygın bir 
sempati kazanması ise Nazi Aimanyası’nda 6 milyon 
kadar Yahudinin katledilmesi sonucu gerçekleşmiştir.

Siyonizm, yani dünyadaki Yahudi nüfusun bin yıldan 
fazla bir zamandır Filistinli Arapların yerleşik bulunduğu 
bir bölgede hak sahibi oldukları iddiası, 1880-1890'da 
geliştirilmiştir. İlk ciddi siyasi ifadesini 189S'de Avustur
yalI gazeteci Theodor Herzl'in Yahudi Devleti {Der Ju- 
denstaat) kitabında bulmuştur, ilk  Dünya Siyonist Kong- 
resi'nin toplanması ise 1897’de gerçekleşmiştir. Yahu
diierin tarih boyunca Hamursuz Bayramının ilk gününde 
dualarını “ Seneye Kudüs’te l”  sözleriyle bitirdikleri doğ- 
nj olmakla birlikte, 1890'lara kadar siyasi/felsefi bir akım 
olarak SIyonIzmden sözetmek mümkün değildir.

SIyonizmin dini kökleri kutsal kitap Tevrat'taki bazı 
bölümlerde yatar; Yahudiierin Tann'nm “ seçilmiş kullan”  
olduklan, Filistin'den sürgünlerinin geçici olacağı ve 
Mesih'in gelişiyle tüm Yahudiierin Filistin’e dönecekle
ri. Mistik ve dini bir anlam taşımakla biriikte, bu inançla- 
nn içinde bulunduğumuz yüzyıla kadar Yahudiler için 
somut bir anlam taşımamış olduklan bellidir. Dört mil
yon Yahudi'nin göç ettiği 1880-1929 arasında, göçmen
lerden 3 milyon 250 bini Kuzey Amerika’ya, 490 bini 
Batı Avrupa’ya giderken, sadece 120 bininin Filistin’e 
gitmesi, Kudüs'ün Yahudiler için Mekke’nin Müslüman- 
lar için taşıdığı anlamdan öte bir anlam taşımadığını, 
siyasi ve somut değil, dini bir öneme sahip olduğunu 
gösterir.

SIyonizmin siyasi bir hareket olarak formüle edilmesi, 
örgütlenmesi ve taraftar kazanması Doğu Avrupa’da 
1880 ile I. Dünya Savaşı arasında gerçekleşmiştir. Bu 
dönemde Batı Avrupa ülkelerinde Yahudiler yüzyılı aş
kın bir süredir tüm haklara sahip vatandaşlar olarak 
yaşamaktaydılar. Aydınlanma döneminden ve özellikle 
Fransız Devriminden sonra, Fransa, İngiltere, Hollanda 
ve Almanya’da Yahudiler ortaçağlarda kendilerini ezen 
baskılardan, yasaklardan ve kınmlardan kurtulmuşlar, 
toplumun bir parçası olmuşlardı. Doğu Avrupa'da İse 
durum değişikti. Dünyadaki Yahudiierin büyük çoğunlu
ğunun yaşadığı Polonya ve Rusya’da koyu bir feodaliz
min kalıntılan ağır ağır çöküyor, bunun yerine yükselen 
zayıf bir kapitalizm toplumu Batı Avrupa'nın İktisadi 
ve siyasi düzeyine çıkamıyordu. Büyük toplumsal çal
kantılar henüz Çarlığı ve Avusturya Macaristan impara- 
toriuğu’nu devirememiş, halk ağır bir baskı ve sefalet 
altında eziliyordu. Burjuva demokrasisinin, en basit in
san haklannın yokluğunda, Yahudiler özellikle ağır ko
şullarda, toplumun geri kalanından büyük ölçüde yalıtıl
mış “ geto” larda, her an kınma uğramak korkusu içinde 
yaşıyoriardı.

Özellikle Rus Çarlan, “ böl ve yönet”  siyasetinin eski

ustalan olarak, Yahudi azınlığı günah keçisi olarak kul
lanıyor, düzenli aralıklarla polis ajanlan tarafından gale
yana getirilen halkın Yahudi köylerini basmasına, yüz
lerce insanın katledilmesine göz yumuyor, hattâ bunlan 
teşvik ediyordu.

Böyiesl bir katliam Nisan 1903’de Kişinev köyünde 
yaşandı. Fakir köylü halk bölgenin tek gazetesinde ya
yınlanan bir dizi Yahudi aleyhtarı yazı sonucu galeyana 
gelerek bu Yahudi köyünde iki gün boyunca inanılmaz 
bir vahşetle yüzlerce Yahudi’nin canına kıydı. Gazete
nin sahibi Yahudi düşmanlığı ile meşhur İçişleri Bakanı 
Von Plehve İdi. Bu katliam bütün dünyada büyük yankı
lar uyandırdı ve Filistin’e ciddi sayıda Yahudi göçü bu 
dönemden sonra başladı. Yine de, Hitler'In Yahudi 'so- 
run’una “ nihai çözüm” ü uygulamaya başlamasına ka
dar, Filistin’e göç eden Yahudi sayısı 100 binin çok 
üzerinde değildi.

Siyonizm, iki bin yıllık bir hareket olmadığı gibi, 
1880’ierde doğumundan sonra Doğu Avrupa’da bile Ya- 
hudiier arasında uzun zaman ancak çok küçük bir azınlı
ğın desteğini kazanabilmişti. Rusya’da giderek artan 
Yahudi düşmanlığına karşı Yahudiler arasında üç türiü 
örgütlü tepki gelişti. Bunlardan en yaygın olanı, Yahudi- 
lerin ayn olarak örgütlenmesini savunan sosyalist Bund 
(Utvanya, Polonya ve Rusya Genel Yahudi İşçiler Birli
ğ i) idi. Bund, Yahudi işçiler için ayn bir devrimci parti 
olarak kurulmuş, Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi 
(RSDİP) ile federatif bir şekilde birleşmiş, onbinlerce 
üyesi olan, temelde milliyetçi b ir örgüttü. Milliyetçiliği 
nedeniyle 1903’de RSDİP'tSer\ kopmuş, 1906'da tekrar 
birleşmiş, daha sonra yine koparak nihayet Menşevizme 
kaymıştı.

Yahudi düşmanlığına karşı mücadele etmek İsteyen 
Yahudiierin İkinci büyük bir bölümü, Troçki, Zinoviev, 
Kamenev, Radek, Sverdlov, Martov ve daha binlercesl 
gibi, devrimci örgütlerde toplanmışlardı. Yahudi düş
manlığının kökünün ancak kapitalizmin devrilmesiyle 
kazılacağım ve bunun ise ancak işçi sınıfı içindeki her 
türiü aynmın aşılması ile mümkün olacağını savunan 
bu Yahudiler Bolşevik ve Menşevik Partilerinin safiann- 
da yer almışlardı: Lenin’in dediği gibi, “ Yahudi düşman
lığına, hükümetin ve sömürücü sınıfların ırksal ayrımcı
lığı ve milli düşmanlığı körüklemeye yönelik bu iğrenç 
çabasına karşı başanyia mücadele etmek için Yahudi 
proletaryası İle Yahudi olmayan proletaryanın tam bir 
birilk oluşturması gereklidir.”

Siyonizm ise Yahudi düşmanlığını kaçınılmaz bir olgu 
olarak kabul ederek, bu nedenle, buna karşı örgütlene
rek mücadele etmenin anlamsız olduğunu savunuyor
du. Siyonizm ırkçılığı sınıflı toplumlann ve özellikle ka
pitalizmin bir sonucu olarak değil, insan doğasının te
mel öğelerinden biri olarak yorumiuyordu. İnsan doğası 
değiştirilemeyeceğine göre, Yahudiler için tek çıkar yol 
kendi devletlerini yaratarak başka ülkelerde azınlıklar 
olarak yaşamaktan kurtulmaktı.

Bundcular, Bolşevikier ve Menşevikierle kıyaslandı
ğında, Siyonistler Rusya ve Polonya’da Yahudiierin çok 
küçük bir azınlığını örgütleyeblimişlerdl. Siyonist lider
lerden Weizmann 1903’de Herzi’e gönderdiği bir rapor
da “ Siyonist hareket Yahudi gençliğin en iyi unsuriannı 
kendine çekmeyi başaramadı... Yahudi öğrenci kitlesi
nin neredeyse tümü devrimci hareketi destekliyor”  diye 
yakınıyordu. Siyonizm ancak Sovyetler BIriiği’nde Stall- 
nizmln zaferinden sonra Yahudi düşmanlığının tekrar 
canlanmasıyla ve Alman faşizminin Yahudi katliamıyla 
dünyadaki Yahudiierin hemen tümünün desteklediği bir 
hareket haline gelebildi.

SİYONİZM VE EMPERYALİZM

SIyonizmin siyasi yaratıcıian, örgütsel kuruculan ve 
ilk  önderieri çoğunlukla Batı AvrupalI ve Kuzey Ameri

kalı Yahudilerdi. Bu önderter, emperyalist, milliyetçi ve 
ırkçı Avrupa'nın çocuklarıydılar. Hareketi yarattıklan dö
nem, Avrupa kapitalizminin dünyanın dört bir köşesini 
askeri veya iktisadi olarak işgal ettiği, pazar, hammadde 
ve ucuz emek peşinde tüm dünya ülkelerini sömürge
leştirdiği, emperyalizmin en şanlı dönemiydi. Zaman 
zaman en vahşi, en barbarca yöntemlerle tariaianndan, 
çöllerinden ve dağianndan kopaniarak üretime koşulan 
uluslar, halklar ve kabileler, bir şeklide Londra ve Paris'
teki liberal kamuoyuna izah edilebilmeliydi. İzahat bir 
yandan sömürge ülkelere uygarlık götürüldüğü şeklini 
alırken, bir yandan da derisi beyaz olmayan bu halkların 
zaten tam anlamıyla İnsan da olmadıklan şeklini aldı. 
Dönemin saygın antropoioglan en bilimsel yöntemlerie 
Afrikalılann kafatasiannı ölçmeye, AsyalIların vücut ko
kularını saptamaya koyulmuşlardı.

Bu dönemde bir İngiliz, Fransız veya Alman vatandaşı 
içinde, üstelik aydın ve liberal bir vatandaş için, Av
rupa ırkiannın üstünlüğü ve diğer ırklar karşısında

Çarın öidürûimesi üzerine Yahudiierin günah iieçisi 
haline getiriimeleriyie 1882'de başlayan göçler sonucu 
Filistin’e geien Yahudi sayısı 30 bin i<adardı. 
1904-1914 arasındaid iidnci göç dalgası da aynı 
üii(eieri kapsıyordu. Yahudiiere bu kez de, 1904^05 
Rus-Japon Savaşı’ndaki yenilginin ve - 1905 Devrimi’nin 
faturası ödetilmek isteniyordu. Boişevikierden 
umduklarını elde edemeyen ve karşı devrimci 
Beyazların saldırısına uğrayan yaklaşık 35 bin kişilik 
bir kitle, 1919-1923 arasındaki üçüncü göç dalgasını

“ uygariaştıncı”  bir görev taşıdıkian sorgulanmayacak 
ölçüde doğal bir inançtı. SIyonizmin İlk önderieri de 
bu inançla yoğurulmuşiardı.

Dönem aynı zamanda emperyalist güçler arasındaki 
dengelerin çok belirgin olduğu bir dönemdi. Dünyanın 
çoğu bölgesinde, İngiliz İmparatoriuğu’nun çıkarlanna 
ters düşen bir hareketin uzun süre yaşama şansı kısıtlıy
dı. Dönemin ve koşullanmn ürünleri olan Siyonistler 
İçin bu kolay anlaşılan ve kabul edilen bir veriydi. Nite
kim, HerzI’den başlayarak, siyonistler Yahudi devletini 
yaratabilmek İçin emperyalist devletlerden birinin des
teğini kazanmak zorunda olduklannın bllincindeydiler 
ve çaiışmaiannın önemli bir kısmı bu desteği kazanma
ya yönelikti.

Herzi, 1895’de bir Avusturya gazetesinin muhabiri 
olarak Fransa’da ünlü Dreyfus mahkemesini izledi. Ya-
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Ortadoğu

hudi asıllı bir subayın İşlemediği bir suçtan dolayı mah
kum edildiği bu mahkeme Fransa’da yaygın bir Yahudi 
düşmanlığı dalgasının yükselmesine yol açtı. Başta Zola 
olmak üzere birçok aydının Dreyfus’u desteklemesiyle 
mahkeme bütün dünyada büyük ilgi topladı. Herzi bu 
olaydan şu sonucu çıkardı; “ Paris’te ... Yahudi düşman
lığını tarihsel olarak anlamayı ve onu bağışlamayı başar
dım. En önemlisi, buna karşı savaşmanın boş ve anlam
sız olduğunu anladım.”  Hemen bundan sonra, Herzi 
bağımsiz, ayrı ve sadece Yahudilere özgü bir devletin 
gerekliğini savunan kitabını yazmaya başladı.

Herzi dindar değildi. Der Judenstaat’ta formüle edilen 
Siyonizm’in dinsel bir yönü yoktur. Yahudi devletinin 
Filistin’de kurulması gerektiği yönünde bile bir vurgu 
yoktur. Hatta Herzi bir süre Arjantin olasılığı üzerinde 
durmuştur. Fakat kısa bir süre sonra, mistik ve dinsel 
unsurların siyonizmin ideolojik yönünü güçlendireceği
nin ve ’ulus’ bilincinin yaratılmasında yararlı olacağının 
farkına varan Herzi, Filistin’de karar kılmıştır.

oluşturdu. 1924-1931 arasında, yenidan kurulan 
Polonya devletinin karşılaştığı zorlukların sorumlusu 
olarak görülen, çoğunluğu sağ görüşlü 82 bin kadar 
Yahudi dördüncü göç dalgasını gerçekleştirdi. Nazi 
Almanyası'ndan kaçan 197 bin kişilik beşinci 
Aliyah'tan (gûç dalgası) sonra, doğrudan bir İsrail 
devleti kurulmasına yönelik göç dalgalarının 
sonuncusu ise 1943'te başlayarak kuruluş tarihi 
1948'e kadar sürdü. Yukarda deniz yolunu kullanarak 
göç etmiş olanlar', görülüyor.

Bu dönemde Filistin Osmanlı İmparatorluğu’nun bir 
parçasıdır. Herzi ve arkadaşları bir yandan Abdülhamit 
İle görüşüp bölgede bir Yahudi devletinin kurulması 
için izin almaya çalışırken, bir yandan da dönemin emper
yalist güçlerinden bu proje için destek kazanmaya çalı
şırlar. Herzi, Alman Kayzer’i ile görüşür. Çarlık Rusya’
sının Yahudi katliamları düzenleyen İçişleri Bakanı Von 
Plehve ile pazariık eder ve ünlü İngiliz emperyalisti, 
Rodezya'yı sömürgeleştiren (ve bu ülkeye adını veren) 
Sir Cecil Rhodes ile yazışmalarda bulunur. Herzl’ln an
lattıkları hep aynı şeydir ve dönemin emperyalist dünya 
görüşü ile uygunluk içindedir: Siyonistler Filistin’ i Avru
pa adına sömürgeleştlrecekierdir, bu bölgede Avrupa 
uygarlığının bir uzantısını oluşturacaklardır. Herzl’in söz
leriyle: “ Filistin’de Avrupa’nın Asya’ya karşı korunma 
hattının bir bölümünü oluşturacağız, barbartığa karşı 
uygarlığın bir uç boyu olacağız. Tarafsız bir devlet ola
rak Avrupa ile temas halinde olacağız, buna karşılık 
Avrupa bizim yaşamımızı garantileyecek.”

Filistin'in I. Dünya Savaşı’nda İngiltere’nin eline geç
mesiyle, Siyonistler bütün çabalarını Ingiliz Hükümeti 
üzerinde yoğunlaştırdılar. Weizmann bir Ingiliz gazete
sinde şöyle yazıyordu: “ Ingiltere Yahudilerin Filistin'e 
yerleşmesini desteklerse... buna karşılık ülkeyi gelişti
rebilir, oraya uygariiğı götürebilir ve Suez Kanalı’nın 
bekçileri olabiliriz.”  İmparatorluğun baştacı olan Hin
distan’a gözünü diken rakip emperyalist güçlerin yolu
nu kesmesi açısından Suez Kanalı Ingiliz dış siyasetinin 
kilit noktalarından biriydi.

İngillzlerie biriikte Osmanlı Imparatorluğu’na karşı sa
vaşan Araplara bunun karşılığında verilen bağımsız Arap 
devleti sözü yerine getirilmeyince Arap dünyasında ge
lişen İngiliz düşmanlığı Siyonistlere bir koz daha verdi. 
Ingiltere’nin bölgede bir müttefike ihtiyacı vardı. Daha 
1917’de Ingiltere Hükümeti Dışişleri Bakanı Lord Balfo- 
ur’un adını taşıyan bir deklarasyon ile Yahudilerin Filis
tin ’e yerieşmesini desteklediğini ilan etmişti. Böylece, 
İngiltere Siyonistleri, Siyonistler ise İngiltere’nin Filis
tin ’deki çıkariarını destekliyordu. Bundan sonraki yıl
larda bu karşılıklı destek İngiliz emperyalizminin çıkarla
rına denk düştüğü ölçüde sürdü. Bölgede Arap milliyet
çiliğinin yükselmesi, Ingiltere’yi zaman zaman bu hare
ketle de dostça ilişkiler kurma çabalarına ve Siyonizme 
verdiği desteği azaltmaya itmesine rağmen, aslen daha 
güvenilir bir müttefik olan Siyonizm, dolaylı ve dolaysız 
destek almaya devam etti.

İSRAİL DEVLETİNİN KURULUŞU

I. Dünya Savaşı'nın sonunda Filistin’de 56 bin Yahudi 
ve 700 bin Arap yaşıyordu. II. Dünya Savaşı’nın hemen 
sonrasında ise, faşizmden kaçarak Filistin’e gelenlerle 
biriikte Yahudi nüfus 600 bine çıkmıştı. İsrail’in kuruldu
ğu 1948’de yeni devletin sınırları dışına kaçan Filistinli 
Arapların sayısı ise 840 binin üzerindeydi.

Siyonistler, onyıiiardır genellikle Beyrut ve Kahire gibi 
büyük kentlerde yaşayan Arap toprak ağalarından top
rak satın alıyor olmalarına rağmen, 1948’de Filistin’deki 
toprakların sadece yüzde 8.6’sı Yahudilerin elindeydi.

İsrail devleti kurulduğu andan itibaren bütün emper
yalist güçlerin desteğini topladı. Başta artık Ingiltere’
nin yerini almış olan Amerika Birleşik Devletleri olmak 
üzere, İngiltere, Fransa ve Sovyetler Biriiği yeni devleti 
tanımakta tereddüt etmediler. İsrail devleti silah zoruy
la, yerli Arap halk terörlze edilip topraklarını terketmeye 
zorianarak kurulmuştu. Yeni devletin sınıriarı içinde ka
lan yarım milyona yakın Filistinli Arap bir dizi temel 
insan haklarından yoksun olarak yaşamaya mahkum 
ediliyordu. Buna rağmen, 1948-1968 arasında İsrail 7.5 
milyar dolar atarak Amerikan yardımı alan ülkeler ara
sında birinci sıraya oturdu.

Amerika ile İsrail’ in iiişklsi karşılıklı çıkarlara dayanı
yordu. Amerika’nın sağladığı iktisadi ve askeri yardıma 
karşılık, İsrail bölgede Amerika’nın en güvenilir müttefi
ki görevini üstlenmişti. İsrail Ha'aretz gazetesinin 1951 ’de 
izah ettiği gibi: “ İsrail’i güçlendirmek Batılı güçlerin 
Ordadoğu’da denge ve istikrarı korumalanna yardımcı 
oluyor. İsrail bir bekçi köpeği işlevini görüyor... İsrait, 
komşuiarından biri Batı’ya karşı izin verilenden daha 
öte bir saygısızlıkta bulunduğunda, bu ülkeyi cezalan
dırmakta tereddüt etmeyecektir.”  Bu dönemde Ortado
ğu’nun dünyanın en önemli petrol bölgesi olduğunun 
artık biliniyor olduğunu hatıriatmakta fayda var.

SİYONİZM VE IRKÇILIK

Siyonizm bir sömürgecilik hareketi olmakla birlikte, 
klasik Avrupa sömürgeciliğinden farklıdır. Bunlardan 
İkincisinin amaçlanndan biri sömürgeleştirdiği ülkeler
de yerel halkın emeğini kullanmak iken, Siyonizm sö
mürgeleştirdiği ülkede yerel halkı sınırdışı etmeyi amaç
lamıştır. Sadece Yahudilerden oluşan, Yahudilere ait

bir devletin kurulması, kaçınılmaz olarak l>ölgede eski
den beri yaşamakta olan ve Yahudi olmayan halkın sü
rülmesini gerektirmektedir. Diplomatik çevrelerde bunu 
pek vurgulamamakia biriikte, ilk Siyonist önderierin bu 
konuda hiçbir kuşkuları olmamıştır. Filistin’de toprak 
satın almakla görevli Yahudi Acentesl'n\r\ görevlilerin
den R.Weitz 1940’da şöyle yazmıştır; “ Kendi aramızda 
açıkça bilmeliyiz ki bu ülkede İki ulus için yer yoktur... 
Bağımsız bir ulus olmak hedefimiz bu küçük ülkede 
Araplar varoldukça başarıya ulaşamayacaktır. Tek çö
züm Arapların bulunmadığı bir Filistin veya en azından 
bir Batı Filistin yaratmaktır... Bunun da tek yolu Arapları 
buradan komşu ülkelere transfer etmektir; tümünü trans
fer etmektir: tek bir köy, tek bir aşiret kalmamalıdır... 
Ancak böylesi bir transferden sonradır ki bu ülke mil
yonlarca ırkdaşımızı içine alabilir hale gelecektir.”  Bu 
çözüm, Filistinlilerin “ transfer edilmesi” , hem devletin 
kuruluşundan önce hem daha sonra defalarca gündeme 
getirilmiş ve tartışılmıştır.

Böylesi bir “ transfer”  uygulanmamış olmakla birlikte, 
devletin kurulmasından önce Siyonistler Filistinlileri dış
lamak için çeşitli siyasetler uygulamış; devletin kurulu
şuna yol açan savaşta ise savaşın gerektirdiğinin çok 
ötesinde bir vahşet kullanarak Filistinlilerin korku İçinde 
komşu ülkelere kaçmalarını sağlamaya çalışmışlardır.

Siyonistlerin 1948 öncesinde Filistin’ i sömürgeleştir
me sürecinin üç sloganı vardı. Toprağın Fethi: Toprak 
sadece Yahudiler tarafından işienmeii; gerektiğinde sa
tın alınarak, gerektiğinde ise zor kullanarak toprak Filis
tinlilerden ele geçirilmeli. Emeğin Fethi; Sanayi tümüyle 
Yahudi emeğiyle işletilmeli; bu amaçla Yahudi işyerleri
nin Filistinlilere iş vermesi yasaktı, Yahudi sendika kon
federasyonu Hlstadrut sadece Yahudi işçileri örgütlüyor 
ve dahası, Arap emeğinin boykot edilmesinde başrolü 
oynuyordu. Toprağın Ürünü: Arap topraklarının ürünü 
tümüyle boykot ediliyordu, Yahudiler sadece Yahudi 
çiftliklerinden ve dükkanlarından alışveriş ediyorlardı. 
Bu sloganların ve boykotların uygulanması yolunda Si
yonistler hem Araplara karşı hem boykotu kıran Yahudi- 
tere karşı şiddet kullanmakta tereddüt etmiyoriardı.

İsrail devletinin kurulmasından sonra, ırkçılık devletin 
resmi ideolojisi haline gelerek devlet yapısında kurum
sallaştırıldı. Bunun belki de en çarpıcı örneği Dönüş 
Yasası'dır. Bu yasa gereğince, dünyanın herhangi bir 
yerinde doğmuş olan bir Yahudi İsrail’e gidebilir, orada 
yerleşebilir ve yerleşme sürecinde devletten yardım gö
rür. Buna karşılık, 1948 savaşı sırasında kaçan, Kudüs 
doğumlu bir Filistinli doğum yerine dönemez.

Bugün İsrail sınıriarı içinde yaşayan Filistinlilerin ku
rumsal bir ırkçılığa maruz kaldıkları, İkinci sınıf vatandaş 
oldukları daha binbir örnekle belgelenebilir. Aşağıda 
sıraladıklarımızdan bir kısmı bugün geçerli olmamakla 
biriikte hepsi çeşitli zamanlarda geçerii olmuşlardır. Nü
fusun yüzde 30’u Arap olmasına rağmen İsrail’in resmi 
dili Ibranice’dir ve eğitim sistemi bu dil üzerine kurul
muştur. Arapların hangi bölgelerde ve hangi işlerde 
çalışabilecekleri yasaiaria kısıtlanmıştır. Arapların sen
dikalaşma hakkı yoktur. Bağımsız Filistin örgütleri ya
saklanmıştır. Bir Filistin örgütünün üyesi ya da taraftan 
olmak suçtur, cezası ise sadece hapis değil suçlunun 
evinin yıkılmasıdır. Filistinli işçilerin ortalama ücreti Ya
hudilerin ortalama ücretinin yarısının az üstündedir. Fi
listinliler ağırlıklı olarak tarım ve inşaat sektörlerinde 
çalışırlar.

Kısacası, Siyonizm hem felsefi hem pratik düzeylerde 
ırkçı bir akımdır. Felsefi düzeyde ırkçılığı (Yahudi düş
manlığını) insan doğasının bir parçası olarak kabul eder 
ve bunun karşısına kendi ırkçılığı ile çıkar. Pratik düzey
de ise, ırk temeline dayanan ve resmi ideolojisi gereği 
diğer ırkları dışlamayı gerektiren bir devlet kurmuştur.

RONI MARGUUES
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global taleplerinin fiili politikalara tercüme edilmesinde, 20 yüzyılın ikinci yansında istihbarat 
servislerinin oynayacağı kilit rolü oynayan Britanya diplomisisi ile iUşki kurdu. Herzl’in 
1904’te ölümünden sonra Filistin’in tarihi açısından trajik bir önem taşıyacak bu ilişki halefi 
Weizmann tarafından sürdürüldü.

Her ne kadar Siyonizm ve Birinci Dünya Siyonizm Kongresi’n de  kurulan Ulusal Yahudi Vakfı, 
Filistin’e olan Yahudi göçüne hız kazandırdıysa, ne “sol” Siyonistlerin coşkusu, ne Herzi ve 
çalışma arkadaşlannın halefi Filistin’in nüfus kompozisyonunda kahcı bir iz bırakmayı 
başaramadı. 1882 ile 1914 arasında Filistin’e göç etmiş olan 100 bin kadar Yahudi’nin 
yansından fazlası ülkeyi 1914’ten önce terketti. 1914’te en “iyimser” tahminlere göre 
Filistin’deki Yahudi varlığı toplam nüfusun yüzde lO’una ulaşmıyordu. Topraklann ise yalnızca 
yüzde 2’si Yahudiierin mülkiyetindeydi.

Ancak I. Dünya Savaşı’nm sürekli değişen, karmaşık güç dengeleri Britanya dışişleri 
bakanlığının bölgeye çok daha aktif bir biçimde müdahale etmesine yol açtı. Bu dönemde, 
Britanya politikası birbirinden farklı ve çoğunlukla çelişen üç farklı çıkar odağının baskısı 
akında şekillendi. Bunlardan birincisi, İngilizler’in Osmanh İmparatorluğu’nun güney cephesini 
zayıflatmak için ihtiyaç duyduğu Araplardı. Savaşın ilk yıllannda Britanya yetkilileri Mekke 
Şerifi Hüseyin ibn Ali ile yaptıklan görüşmelerde, sınır konulan ve yönetim biçimini özellikle 
muğlak bırakarak, savaş sonrasında yalnızca Arap yanmadasını değil, bugünkü Suriye, Irak, 
Lübnan ve Filistin’i de kapsayacak bir Arap Konfederasyonu kurulacağını vaad ettiler. Bu 
tasan Siyonistlerin özlemleriyle açıkça çelişiyordu; oysa Britanya devlet adamlan içersinde, bir 
kısmı, Britanya içindeki Yahudi nüfusu artmakta olduğundan, yani, anti-Semitik gerekçelerden 
ötürü, bir kısmı ise Amerika’da Siyonizm’in artan etkisinden ötürü, Britanya’nın Siyonizm’e 
vereceği desteğin ABD’yi savaşa katılmaya teşvik edeceğine inandığından, Siyonizm’i 
destekleyen oldukça çok sayıda nüfuzlu insan vardı. Üstelik, Şerif Hüseyin’e vaad edildiği 
biçimiyle Arap Konfederasyonu, yalnızca Siyonistlerin özlemleri ile değil, Fransa’nın emperyalist 
emelleriyle de çelişiyordu. Amerikan kamuoyunun, Amerika’nın dünya politikasında merkezî 
bir rol alması konusundaki isteksizliğinin farkında olan İngiliz devlet adamlan, Amerika savaşa 
katılsa bile, savaştan sonra Almanya’nın yeniden güçlenmesi ve Bolşevizm  tehlikelerine karşı, 
bir Britanya-Fransa ittifakının elzem olduğunu düşünüyorlardı. Fransa ile Britanya arasında 
imzalanan gizli Sykes-Picot anlaşması, Arap Konfederasyonu’nu Fransız emperyalizmini ve 
Siyonizmi tatmin edecek şekilde sınırlandırmayı öngörüyordu. Bu anlaşmaya göre, (bugünkü 
Lübnan’ı da içeren) Büyük Suriye Fransa’nın, bugünkü Irak’ı içeren Mezopotamya Britanya’nın 
nüfuz bölgesi olarak tanımlanıyor, Filistin’in yönetimi ise dünya Yahudiliğinin “ülkenin 
geleceğiyle vicdani ve duygusal bir ilişkisi olduğu”nu gözetmesi kaydıyla bir uluslararası 
yönetime bırakılıyordu. Böylelikle Arap Konfederasyonu’nun  fiili egemenlik alanı Arap 
yanmadası ile sınırlandınimış oluyordu.

Ekim 1916’da Şerif Hüseyin Arap ayaklanmasını başlattı. Ancak Britanya kuvvetleri 9 Aralık 
1917’de Kudüs’e girdiğinde, geleceğe yönelik bu çeşitli planlar arasındaki çelişkiler henüz su 
yüzüne çıkmamıştı. Gerçi arada, Kasım 1917’de, dışişleri yetkililerinden ve bir zamanlann 
başbakanı Arthur J. Balfour’dan Lord Rotschild’e bir mektup şeklinde kaleme alınmış ünlü 
Balfour Deklarasyonu yayınlanmıştı ama sözkonusu deklarasyon “Yahudiierin anayurdu”ndan 
sözediyor, yönetim biçimine değinmiyordu. (Yine de yayınlandığı andan itibaren yalnızca 
Siyonisder değil, Britanya devlet aygıtının önemli bir kesimi de bunu bir devlet vaadi olarak 
yorumlayacaktı.) Araplar, ancak, Bolşevikier bütün gizli anlaşmalann yanısıra Sykes-Picot 
anlaşmasını da yayınlayınca seslerini yükseltmeye başladılar. Çok geç kaldıklannı, ancak savaş 
bittikten sonra anlayacaklardı.

Yoktan Devlet Yaratmak

Arap ayaklanması sırasında, zaman zaman kendi hükümetinden bağımsız hareket edebilen 
“İngiliz casusu” T.E. Lawrence’in (Osmanh ve Türk kaynaklannın “İngiliz Lavrens”i) oynamış 
olduğu rol bugün hâlâ tartışma Konusu. Ancak potansiyel Arap Konfederasyonu’nun  kralı 
olarak Şerif Hüseyin’in oğullanndan Faysal’ı seçenin Lawrence olduğu biliniyor. Faysal 
Londra’da Lawrence aracılığıyla, W eizmann’la görüştü ve Siyonisder’in para yardımı karşısında, 
Araplar bağımsızlığım kazandığı takdirde, Filistin topraklannda, Yahudilerle Araplann birlikte 
bir Filistin hükümeti kurulabileceği vaadini verdi. Ancak metni kısaltarak İngilizce’ye çeviren 
Lawrence, “Araplann bağımsızlığı” koşulunu çıkardı. Dahası, Faysal 1919 başında Paris’te bir 
gazeteciye, baskı altında tutulan Milletler Cemiyeti tarafından tayin edilen Müslüman ya da 
Hıristiyan bir otoriteyi kabul etmek kaydıyla Yahudiler’in Filistin’de hoş karşılanacağını 
söyleyince, Lawrence hemen Faysal’m ağzından bir mektup kaleme alarak, “Siyonist tasanlanm 
son derece ılımlı bulduğunu” ve iki cemaat arasında bir “karşılıklı işbirliği” öngördüğünü 
bildirdi. Böylelikle Lawrence/Faysal, Siyonist tasanyı onaylayan bir Arap ses yaratmış oluyordu.

Bir yandan da Ortadoğu’nun bölüşülmesi Sykes-Picot anlaşmasında öngörülen doğrultuda 
gerçekleştiriliyordu. Şam’da göndere Kral I. Faysal ibn Hüseyin’in bayrağı çekilmişti ama 
yönetim fiilen Fransızlar’ın elindeydi. Dahası, Lübnan Dağı çevresinde Marunî Hıristiyanlann 
çoğunlukta olduğu bir'^devlet kurmayı tasarlayan Fransa, Beyrut’ta Faysal’m otoritesini, ismen 
bile olsa tanımayı reddetmişti. Faysal’ın önderliğinde seçilen Suriye Ulusal Meclisi manda 
yönetimini tanımadığını açıklayarak 8 Mart 1920’de Suriye’nin bağımsızlığını ilan etti. Ertesi
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Temmuz 1920'de Fiiistin'deld Ingiiiz asiteri yönetimi 
sona erdi ve bölgenin iii( Genel Valisi olarai( atanan 
Sir Herbert Samuel işbaşına geldi. Fotoğrafta 
Kudüs'teifi hüi(ümet sarayının i<abul salonunda i<raiiyet 
kararnamesinin okunması görülüyor (altta solda). Bu 
yıllarda Britanya imparatorluğu’nun başlıca amacı 
tıölgedeki varlığını perçinlemek ve konumunu 
sağlamlaştırmaktı. Bu nedenle Araplarla Yahudiler 
arasında ortaya çıkabilecek her türlü anlaşmazlık 
engellenmeli ve büyük boyutlara varmadan 
bastırılmalıydı. Ingiiiz asıllı bir Yahudi olmasına ve 
Siyonist eğilimlere yakınlık duymasına rağmen Samuel, 
bu amacı gerçekleştirmek için kollarını sıvadı. '20’ierin 
başında Filistin, Araplarla Yahudiler arasında cereyan 
eden kanlı çatışmalara sahne oldu. Kudüs’teki Nebi- 
Mussa Bayramı sırasındaki Nisan katliamından bir yıl 
sonra, 1 Mayıs 1921’de liman şehri Yafa'da 47 
Yahudinin ölümüyle sonuçlanan çatışmalar çıktı.
Olaylar diğer tıölgelere de sıçradı. Varolan 
Siyonistlere, I. Dünya Savaşı sonrasında göç 
dalgasıyla Sovyetler Birliği'nden gelen sosyalist 
Siyonistlerin propagandalarının eklenmesi, geleneklerine 
sıkı sıkıya bağlı Arapian galeyana getirdi. İngiliz 
Genel Valisi'nin kanlı çatışmalar karşısında ilk tepkisi, 
Filistin'e Yahudi göçünü, geçici bir süre için de olsa, 
kısıtlamak oldu. Dönemin sömürgeler bakanı Winston 
ChurchiU'in, 1921 likbahan’ndaki Arapian yatıştırmak 
amacına yönelik olan ziyareti sırasında Şerif 
Hüseyin'in oğlu Emir Abdullah'a, Mavera-i Ürdün 
topraklarını vaadetmesiyie Filistin’in bölünmesinin ilk 
adımı atılmış oluyordu. Aynı yıl kurulan ve Yahudiierin 
yerleşmesinin yasaklandığı Mavera-i Ürdün Emirliği, 
1917 Balfour Deklarasyonu'nda kurulması öngörülen 
İsrail yurdunun önemli bir bölümünü kapsıyordu. 
Yönetime katılma konusunda İngiliz manda yönetimi 
her iki tarafa da gerektiği kadar taviz veriyor, 
böylelikle kendi varlığını koruma hedefine bağlı 
kalmaya çalışıyordu. Fransız manda yönetimi ise farklı 
bir karakter taşıyordu. Bunu, Fransız egemenliği 
altında olan Dürziler örneğinde gözlemek mümkündü. 
1861'de oluşturulan özel Cebel Dürzi Mutasarrıfiığı’nda 
yaşayan Osmanh uyruğu Dürzilerin, 1918 plebisitinde 
Fransız mandasını seçmeleri sonucu kurulan Dürzi 
devleti ancak 1929’a değin yaşayabildi, bu tarihten 
sonra ise Lübnan devletine dahil oldu. 1923'te Cebel 
Dürzi'nin, Dürzilerce seçilmiş Fransız valisi yüzbaşı 
Carbillet, halkın düşmanlığına yol açan modern 
yönetsel ve toplumsal reformlar başlattı. Kabile 
hiyerarşisini ve geleneklerini yıkmaya çalışan Fransız 
manda yönetiminin, şikayetlere kulak asmayıp zorbaca 
davranarak bazı Dürzi önderlerini Haziran 1925’te 
tutuklatması üzerine, tüm bölge halkı ayaklandı.
Sultan el-Atraş önderliğindeki Dürziler, Ağustos’ta 
Fransızlan yendiler. Eylül'de Suriyeli milliyetçilerin de 
katılmasıyla ayaklanma Şam'a ulaştı. Dürzilerin (altta 
sağda) hoşnutsuzluğu Lübnan'ın güneyine doğru
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yayılmaya devam etti. Fransa, 1926 boyunca 
isyancılarla savaştı. 1927 ortalarında ayaklanma sona 
erdi. Bundan sonra Cebel Dürzi bölgesi Fransızların 
daha da sıkı denetimi altına girdi. Vali gibi yüksek 
memurlar artık seçilmek yerine, genellikle Fransızlar 
tarafından atanmaya başladı. I. Dünya Savaşı 
sonunda İtilaf Devletleri’nin işgaline uğrayan ve 
1920'de Büyük Lübnan Devleti’nin başkenti ilan edilen 
ve Fransızların bölgedeki asker ihtiyacını karşılayan 
takviye birliklerinin karaya ayak bastığı liman kenti 
olan Beyrut (üstte), Fransız manda yönetiminin elinde 
tuttuğu bölge içinde ekonomik gelişme açısından en 
önemli yerlerden biriydi.

ay, 4  Nisan’da, savaşın yol açmış olduğu açlığı yeni geride bırakmış olan Filistin’de bir 
ayaklanma çıktı. Özellikle Kudüs’teki Yahudi mahallelerine saldıran asilerin başlıca talebi, 
yalnızca tarihsel ve kültürel değil, maddi ve iktisadi bağlarla da bağlı olduklan Suriye’yle 
birleşmekti. 4 gün süren olaylarda 9 kişi öldü, 244 kişi yaralandı.

Irak’ta, Faysal yönetiminde bir Arap Konfederasyonu  umudunun suya düşmesi üzerine Haziran 
başında çıkan ayaklanmanın sonucu ise çok daha kanlı oldu. Ayaklanmanın bastmiması 
sırasında 2 bin kişi öldü. Bu arada, 25 Temmuz’da Fransızlar büyük bir kısmı Senegal ve 
Mağrib’den devşirilmiş 90 bin askerle Şam’ı işgal etti. Faysal kaçmak zorunda kaldı. Ancak iki 
emperyalist gücün ayaklanmalar karşısında benimsedikleri siyasal çözümler arasında önemli 
bazı farklar vardı. Fransız yönetimi vakit kaybetmeden, zaten Britanya’nın nüfuz bölgesine 
bırakılan Filistin’i yitirmiş olan Büyük Suriye’yi 5 ayn birime ayırdı: Beyrut ve Lübnan Dağı 
çevresinde, sınırlan Hıristiyan bir çoğunluk sağlayacak şekilde düzenlenmiş. Büyük Lübnan; 
Alevi devleti olarak tanımlanan Latakya; Dürzilerin devleti Cebel Dürzi; Halep ve Şam özerk 
bölgeleri. İngilizler ise. Irak ayaklanmasının hemen ardından T. E. Lawrence’m da aracılığından 
yararlanarak, önce Arap Konfederasyonu  sonra Suriye tahtından olmuş olan Faysal’ı İrak 
krallığına razı ettiler. Ancak bu düzenlemeler ne Arap Konfederasyonu  vaadine ihanet 
edilmesinin doğurduğu öfkeyi, ne de bölgedeki geleneksel ilişki kurma, ticaret yapma 
tarzlanmn sekteye uğramasının yarattığı huzursuzluğu yatıştırabildi. Faysal’ın Irak krallığının 
tam kesinleşmekte olduğu sırada, Şerif Hüseyin’in üçüncü oğlu, Abdullah, Suriye’yi kurtararak 
Arap Konfederasyonu’nu  yeniden diriltmek amacıyla Ağustos 1921’de Filistin’in önemli 
merkezlerinden Amman'a girdi. Britanya bu tehdide, yine Irak’ta uyguladığına benzer ama 
daha “radikal” bir çözümle karşılık verdi. O zamana kadar Filistin’in bir parçası olan Ürdün 
ırmağının doğu yakasında yeni bir krallık, Ürdün Krallığı (o zamanki adıyla Transjordan; 
Ürdün-ötesi) ilan edildi ve Abdullah ibn Hüseyin birinci Ürdün kralı oldu.

Böylece bölgenin yeni siyasal coğrafyası tesbit edilmiş oldu. Artık Galile ve Ürdün vadisini 
Şam, Halep ve Hama’ya bağlayan geleneksel ticaret yollan kapanmıştı. Bundan böyle Kudüs’te 
yaşayan biri, Beyrut ya da Şam’da yaşayan kuzenini ziyaret etmek için hem bir pasaport hem 
bir Fransız vizesi almak zorunda kalacaktı; “bağımsız” Cebel Dürzi’de yaşayan aşiretler 
Hanan’daki akrabalanndan aynimıştı; topraklan Ürdün nehrinin her iki yakasına uzanan 
aileler iki ayn hükümete vergi ödemek durumundaydılar. Bu koşullarda ve büyümesi yeniden 
hız kazanan dünya kapitalizminin mümkün kıldığı yabancı sermayeyle, yeni devlederin inşa 
süreci başladı. Ancak ayaklanmalann basünimasmda olduğu gibi, inşa sürecinde de Fransız ve 
İngiliz mandalan arasında belirgin üslup farklan vardı. Fransız yönetiminde olan bölgelerde 
sıkıyönetim 1925’e kadar kaldınimadı. Bu dönem içersinde bölgeye yapılan askerî yatmmlar 
sivil yatınm lann 10 misliydi.
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Aralık 1924’te Şam ve Halep özerk bölgeleri birleştirilerek Suriye devleti oluşturuldu. Ertesi 
yıl, Dürziler Fransız mandasına karşı ayaklandı. Sıkıyönetimin kaldınimasımn ardından kurulan 
Halk Partisi ayaklanmaya destek vermekle kalmadı, bütün Büyük Suriye’ye yayılmasına önayak 
oldu. Fransız hükümeti bir yandan Şam’ı bombalarken, diğer yandan da Lübnan’da kendisine 
sadık bir yönetim yaratmak umuduyla 1926’da Paris’te bir Lübnan Anayasası hazırlattı; devlet 
başkanının Hıristiyan, başbakanın Müslüman olmasını öngören bu anayasa, savaştan sonra 
benimsenecek olan Ulusal Sözleşmenin  ipuçlannı ta,şıyordu. Bütün bu önlemlere karşın Dürzi 
ayaklanmasının bastıniması iki yıl sürdü. 1928 yılında, kendine popüler bir taban yaratmanın 
kaçınılmazlığının farkına varan Fransız yönetimi bir Ulusal Meclis toplandıysa da, Meclis Fransız 
mandasını reddedince, yeniden dağıttı. 11. Dünya Savaşı’na kadar, Fransız yönetimi ile 
Suriye’deki Arap milliyetçileri arasında bir uzlaşma sağlanması mümkün olmadı. Suriye’de 
yaşanmakta olan sorunlar Fransızların Ortadoğu’daki etki alanlannı genişletmelerini önledi ve 
bunun sonucu olarak Siyonist taşanlarla Filistin direnişi arasındaki mücadele, emperyalist 
güçler içinde yalnızca Britanya’nın belirlediği bir siyasal ve hukuki çerçeve içersinde yaşandı.

İngilizler, Yişuv ve A şra f

Filistin’deki Yahudi cemaati, (Yişuv), savaştan sonra Filistin’deki Britanya yönetimi 1920’de bir 
istikrara kavuşur kavuşmaz kendi kalıcı kurumlarını yaratmaya başladı. Gelecekteki İsrail 
Devieti’nin düzenli ordusunun çekirdeğini oluşturacak H agannah  (Savunma) 1920’de kuruldu. 
Aynı derecede önemli bir sivil gelişme ise, dünyanın en tuhaf işçi örgütlerinden biri olan 
Histadrut’un (İsrail Yurdunun İbrani İşçilerinin Genel Federasyonu) kurulmasıydı.

Filistin’e gelen Yahudiler’in çoğunun kısa bir süre içinde ülkeyi terkettiği savaş öncesi 
koşullannda Siyonist önderler için kritik sorunlardan biri, uluslararası Siyonist örgütlerin temin 
ettiği kaynaklarla açılan işletmelerde ve alınan tarlalarda çalıştırılacak işçilerin bulunması idi. 
Hedeflenen “hırsızlannm bile Yahudi olduğu” bir toplum olduğundan Arap işçilerin 
çalıştırılması mümkün olduğunca kaçınılması gereken bir şeydi. Bu koşullarda, Siyonistlerin 
benimsediği çözüm, “Arap fellahlarla aynı kültürel düzeyde” diye betimlenen doğulu 
Yahudiler’i Filistin’e gelmeye kışkırtmaktı. Örneğin kendisi sol Siyonistlerden olan (ve

Ben Gurion ile tanıştıktan sonra, 1921’de Filistin’e yerleşen Golda Meir (3 Mayıs 1898 Kiev ■ 8 Ocak 1978 
Kudüs) İsrail Devleti'nin kurucuları arasında yer aldı. ABD’de Milwaukee Siyonist İşçi Partisi önderlerinden biri 
olan Meir, yeni çevresinde siyasal faaliyetlerini Histadrut’fa (Yahudi Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu) görev 
alarak sürdürdü. 1928'de Kadın işçi Konseyi İdarî sekreterliğine getirildi ve bu kuruluşu 1932-1934 arasında 
ABD’deki Öncü Kadın Örgütü'nde temsil etti. Geri döndükten sonra Histadrut Yürütme Komitesi üyesi olarak 
çalıştı. II. Dünya Savaşı sırasında Ingiliz manda yönetimiyle yapılan görüşmelerde SIyonizmin sözcülüğünü yaptı. 
1946’dan İsrail devletinin kuruluşuna kadar Yahudi Ajansı Siyasal Bölümü başkanlığı yaptı. Ocak 1948’de 
ABD’ye giderek İsrail için 50 milyon dolar topladı. 14 Mayıs 1948'de bağımsızlık bildirgesini imzalarken Geçici 
Devlet Konseyi’n/n tek kadın üyesiydi. Eylül 1948'den, 1949’daki ilk genel seçimlerde Siyonist İşçi Partisi’nden 
milletvekili seçilene kadar Moskova büyükelçiliği yaptı. Ben Gurion hükümetindeki çalışma ve sosyal güvenlik 
bakanlığı sırasında konut ve yol yapımıyla ilgili temel programlar ile Yahudi göçmenlere yönelik istihdam 
politikalan yürüttü. 1956-1966 arasındaki dışişleri bakanlığı döneminde, bağlantısız ülkelerin diplomatik desteğini 
kazanmak amacıyla, yeni Afrika devletlerine teknik yardım politikasını geliştirdi. Şubat 1966'da genel 
sekreterliğine getirildiği parti içindeki uyuşmazlıkların ardından kurulan İsrail İşçi Partisi'n/n genel sekreterliğini 
yaptı. 28 Ekim 1969 seçimlerinde İsrail İşçi Partisi çoğunluğu sağlayamayınca, 6 partinin temsilcilerini kapsayan 
koalisyon hükümetini kurdu. Başbakanlığı sırasında, Ortadoğu’da barışın sağlanabilmesi için Araplarla doğrudan 
görüşmeleri savundu. Önceleri Amerikan barış planlarını redettiyse de, 31 Temmuz 1970’te Mısır ile banş 
görüşmelerinin başlatılması için geliştirilen ABD formülünü kabul etti. Yürüttüğü dış politikaya yöneltilen yoğun 
eleştiriler sonucu 1973'te istifa etti. Fotoğrafta İsrail  ̂ bir diğer kurucusu olan Nahum Goldmann (sağda) ile Golda 
Meir (solda) görülüyor.
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1967’de Arap-israll Savaşı’nda İsrail’in İşgal ettiği top
rakları geri vermemesi konusundaki uzlaşmaz tavrı ile 
tanınan İsrailli devlet ve siyaset adamı, Siyonist önder 
Menahem Begin 16 Ağustos 1913'te Polonya’nın Brest- 
Litovsk kentinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini bu kentte 
tamamladıktan sonra, 1935’te Varşova Ünlversltesi'nde 
hukuk öğrenimi gördü.

1929’da katıldığı Siyonist gençlik örgütü Befar’da, 
kısa sürede örgüt içi çalışmaları nedeniyle yükselerek, 
1932’de yönetici kadro içine girdi. Begin, Şeria irmağı’- 
nın iki yakasını da içine alan bir Yahudi devleti kurmayı 
amaçlayan Betar örgütünün, 1938’de lideri oldu. 1939’da 
Almanların Varşqva’ya girmesi üzerine Wiino’ya kaçtı; 
annesi, babası ve erkek kardeşi ise kaçamayarak, topla
ma kampiannda öldüler. Yine aynı yıl, bu kez Sovyetler 
Birliği askerlerince tutuklanarak 8 yıla mahkum oldu 
ve Sibirya’ya sürgüne gönderildi. 1941’de cezası ta
mamlanmadan serbest bırakılmasının ardından, sürgün
deki YahudI-Polonya Ordusu'na katıldı; bu orduyla bir
likte 1942’de Filistin’e gitti.

1943’ten 1948’e kadar, militan bir grup olan Irgun’ye 
katıldı ve bu örgütün komutanlığını üstlendi. 1946’da 
Kudüs’teki İngiliz karargâhı olarak bilinen King David 
Oteii’nin havaya uçurulması ve ardından Deir Yassin 
adlı Arap köyüne karşı girişilen kıyımda 850 kişinin öl
dürülmesi olaylarında öncülük ettiği gerekçesiyle İngi
lizler tarafından başına ödül kondu.

Begin, 1948’de İsrail devletinin kurulmasından sonra 
Irgun kadrosundan, başkanlığını kendisinin yaptığı He
art adlı yeni bir parti oluşturdu. 1949’da Knesset’e (Mec
lis) giren Parti, İşçi Partlsl'ne karşı 7 seçim kaybederek 
sürekli muhalefette kaldı. 1967-70 arası sandaiyesiz ba
kan olarak Ulusal Birlik hükümetine katılan Begin, 1970'te 
LIkud (Birlik) koalisyonunun başkanı oldu. 1977’de U- 
kud  seçimleri kazandı ve Begin 21 Haziran’da hükümeti 
kurarak başbakan oldu. 1979’da Mısır devlet başkanı 
Enver Sedat İle uzlaşma görüşmelerinin sonucu bir ba
nş antlaşnası imzaladı. Bu barış antlaşması ona ve 
Sedat'p 1978 Nobel Barış Ödülü’nü kazandırdıysa da, 
girişlm.eri başta Filistin olmak üzere birçok Arap ülkesi 
tarafından tepkiyle karşılandı. 1980’dekl seçimlerde par
tis i çoğunluğu kazanamadı ama. Begin yine bir koalis
yon hükümeti kurarak başbakanlığını sürdürmeye muaf- 
fak oldu. Bağımsız bir Filistin devleti kurulması konu
sundaki muhalefetini ısrarla devam ettiren Begin, aynı 
yıl savunma bakanlığını da üstlendi.

Eylül 1983’te yedi yıldır sürdürdüğü başbakanlık gö
revinden çekildi. Bu İstifa bazı yorumcular tarafından, 
1982'de gerçekleşen Sabra ve Şatlla katliamından çok 
sonra haberdar olması ve bu nedenle tüm dünyadan 
gelen tepkilere göğüs gerememesinden diye düşünülür
ken, başka bir takım yorumcular tarafından ise, kansı- 
nın ölümünün kendisini bir deprasyona sürüklemesi ve 
siyasetle uğraşamayacak kadar özel hayatı içinde boca
lamaya başlaması diye yorumlandı.



w r i a u o g u

Ben Gurion yönetimindeki sol işçi hareketinin askerî 
yeraltı örgütünün eylemlerinden farklı olarak, sağcıların 

askerî yeraltı hareketi Irgun şiddete şiddetle karşılık 
verme yanlısıydı. Tel Aviv ve Yafa arasında işleyen 
ve yalnızca Arap yolcu taşıyan trenlerin el bombalı 

saldırılarla havaya uçurulması gerçekleştirdiği eylemler 
arasındaydı (yanda). 1940 yazında Irgun büyük bir 

bunalım geçiriyordu. Daha önce Polonya'daki sağcı 
gençlik örgütü Betar’ın başında bulunmuş, şimdi de 

Filistin'deki sağcı hareketin önderliğini yapan Wladimir 
Jabotinsky, Yahudilerin Filistin’e göçünü yasaklayan 

İngiliz manda yönetimine karşı yürütülen şiddet 
eylemlerinin durdurulmasını, Nazi Almanya’sına karşı 

savaşan İngiltere’nin yanında yer alınmasını 
savunuyordu. Komando merkezi üyesi Abraham Stern 

ise, savaşın Ingilizleri zayıflatıp ülkeden kovabilme 
şansını doğuracağından, Almanya ve İtalya’dan 

yararlanılması gerektiğini düşünüyordu. Asıl düşmanın, 
Avrupa’daki Yahudi halkın kökünü kazıyan Hitler mi, 
yoksa Filistin'e özgür göçü ve bir Yahudi devletinin 

kurulmasını engelleyen İngilizler mi olduğu 
çerçevesinde başlayan şiddetli tartışmalar örgütün 

bölünmesine yol açtı. Ugun’dan kopan ve 
mücadelenin o anki iktidar sahiplerine karşı ülke 

içinde sürdürülmesini savunan yeni yeraltı örgütünün 
adı Lehi’ydi. Daha sonralan Stern, İngilizlere karşı 

ortak bir mücadele yürütmek için Nazi Almanyası’yla 
ittifak yapmaya kalkışacak, ancak yolladığı kuryeler 

yakalanarak planlan suya düşecekti. 1942'de Lehi için 
zor günler başlıyordu: Stern öldürülmüş, örgüt 

üyelerinin çoğu tutuklanmış, geriye kalan 80 kadan 
ise ülkenin dört bir yanına dağılmış ve pasif bir 

konuma itilmişlerdi. 31 Ağustos 1942'de iki Lehi üyesi 
kaçmayı başardı: İzak Şamir ve Elijahu Giladi. Izak 

Şamir örgütten geriye kalanlan da -bunlar beş genç 
erkekten ibaretti- çevresinde toplayarak komutayı ele 

aldı. Ancak kısa zamanda görüş ayrılıkları ortaya çıktı. 
Şamir, Stern'in düşündüğü gibi, halkın dayanışmasını 
sağlamak için İngilizlere karşı derhal eyleme geçmek 

gerektiğinde ısrar ederken; Giladi, halk üzerinde 
egemenlik kurulmasından sonra, kendilerinden kat kat 

güçlü düşmanla savaşa girişilebileceği görüşünde 
diretiyordu. Güçlü bir birlik sağlamak için de önce 

Irgun ve Haganah önderlerinin ortadan kaldırılmasını 
öneriyordu. Tartışmalar, Şamir'in önayak olması 

sonucunda Giladi'nin ortadan kaldırılmasıyla son 
buldu. Bu olaydan sonra toparlanmaya başlayan Lehi 

örgütü, 31 Ekim 1943’te Kudüs yakınlarındaki bir 
hapisaneden tünel kazarak kaçan 20 eski savaşçısının 

da katılımıyla eski günlerine dönme ve yeniden iyi 
örgütlenmiş bir güce kavuşma yoluna girdi. Lehi 

yönetimi 1944’te, Irgun içinde önderlik mertebesine 
yükselen Menahem Begin ile buluştu. Begin'in iki 

grubu yeniden birleştirme önerisi, ideolojik ve taktik 
görüş ayrılıkları aşılamadığından reddedildi. Sorun, 

yine İngilizlere karşı takınılacak tavırdan 
kaynaklanmıştı. Bu bağlamda, Sovyetler Birliği’nden 

alınacak yardımla Britanya İmparatorluğu'na karşı 
savaşma fikri ortaya atıldı. Stern’in mantığı 

(düşmanlarımın düşmanı dostumdur) hala geçerliliğini 
sürdürüyordu. Aynı yıl içinde, Kahire’de Britanya 

İmparatorluğu’nun Ortadoğu temsilcisi olarak bulunan. 
Lord Moyne ünvanlı Walter Edward Guiness'in 6 

Kasım’da vurulması tüm dünyayı sarstı. Bu tip 
eylemler Irgun’u ve Haganah’/ da etkiliyordu. İngiliz 

manda yönetiminin bir bölümünü barındıran Kudüs'teki 
Kral David oteline Irgun’un bombalı bir saldırı 

düzenlemesinden sonra Tel Aviv'e giriş çıkışlar 
yasaklandı. İngilizler, ev ev, oda oda dolaşarak her 

köşeyi yeraltı savaşçılarını yakalamak için didik didik 
ediyorlar, kimlik kontrolü yapmak için erkekleri şehrin 

ana meydanında topluyorlardı. 26 Haziran 1946 
Filistin'deki Yahudilerin neredeyse tüm siyasal 

önderlerinin tutuklandığı Kara Cumartesi olarak tarihe 
geçti. Ancak Lehi üyelerinin çoğu, aramalardan 
zamanında haberdar olduklarından şehir dışına 

kaçmayı başardılar. Yahudi terör örgütleri içinde 
yeraianlar, İsrail devletinin kurulmasından sonra devlet 

kademelerinde önemli görevler üstlendiler. Ancak 
Filistinli savaşçıların eylemleriyle karşılaştırılabileceği 

kaygısı, o n l i ^  geçmişlerini tarih kitaplarından silmeye
yöneltti

dolayısıyla mümin olmayan) Sahmuel Yavnieli, Aralık 1910’da Yemen’e giderek oradaki Yahudi 
cemaate “Mesih’in gelmesinin yakın olduğu” ve Filistin’de “bütün Yahudiler’i büyük servetlerin 
beklemekte olduğu”nun propagandasını yapmıştı.

Ancak savaştan sonraki büyük göç dalgalan bu sorunu, hiç değilse geçici olarak, çözdü.
Kritik tarih 1924 yılıydı. Bu yıl ABD, iltica edebilecekleri sınırlandırdı. Böylehkle FiUstin’e 
alternatif olabilecek en büyük cazibe merkezi de büyük ölçüde ortadan kalkmış oluyordu.
Buna bağlı olarak, hem Filistin’e göç edenlerin burayı terketme oranlan düştü, hem de 
göçmenlerin sınıfsal özellikleri de değişti. Yahudi sermayesi artık Filistin’e yalnızca uluslararası 
Siyonist örgütler değil, bilfiil göç edenler aracılığıyla da akmaya başlamıştı. (1920-1935 yıllan 
arasında Filistin’e Yahudi göçmenler tarafından getirilrâ sermayenin, aynı dönem içersindeki 
toplam manda bütçesinin iki katından daha fazla olduğu tahmin ediliyor.) Siyonist önderler 
tarafından bir işçi örgütü olarak kurulan Histadrut, bu sermayenin de yönlendirilmesinde haün 
sayılır bir rol oynadı, yatmmlar yaptı, işletmeler açtı ve Siyonizm’in çıkarlanyla çatıştığına 
karar verdiği durumlarda grev yapılmasını önledi. Siyonist önderliğin işgücü pazanna yaptığı 
yegâne müdahale Histadrut aracılığıyla da olmadı. 1929’da bütün Siyonist örgütlerin üst 
kurumu ve siyasal temsilcisi olarak kurulmuş olan Yahudi Bûrosu’nun  finanse ettiği bütün 
projelerde yalnızca Yahudiler’in çalıştınlabileceği kurala bağlandı. Manda yönetimini de ikna 
etmeyi başararak Büro ertesi yıl, kamu sektöründeki projelerde çahştınlacak işçilerin, toplam 
işgücünün kompozisyonuna göre değil, cemaatlerin vergi katkılanna göre belirlenmesi karannı 
aldırttı. Savaş sonrasında Filistin’in iktisadi hayatının canlanmasında yegâne etken Yahudi 
sermayesi değildi. Filistin’in, Sykes-Picot anlaşmasında öngörüldüğü gibi uluslararası bir 
yönetime değil de Britanya mandasına bırakılmasının başlıca nedeni, Britanya’da emperyalist 
çıkarlan temsil eden politikacılann burayı, Doğu’yla ilişkiler açısından imparatorluğun 
candamarlanndan biri olarak görmeleriydi. Gerçekten de, manda döneminde Hayfa ve Lod’da 
birer büyük havaalanı yapıldı; Filistin hem hava hem deniz yoluyla Delhi ve Londra’ya, 
demiryollan ile Ürdün, Suriye ve Arap yanmadasma ve karayolu ile de Basra Körfezi’ne 
bağlandı. Bütün bunlara bağlı olarak ticaret hacmi da hızla artmakta gecikmedi. 1923 ile 
1935 arasında Filistin’in ithalatı üç kattan fazla arttı; ancak dış ticaret açığındaki amş da 
bundan biraz daha azdı. Bu açık, büyük ölçüde Yahudi sermayesi ile, kısmen de narenciye 
ihracatı ile karşılanıyordu. Narenciye ihracatı öylesine gelişmişti ki, 1930’lann ortasına 
vanidığında Filistin’in toplam ihracat gelirlerinin yüzde 8 0 ’i narenciyeden kaynaklanıyordu. Bu, 
ülkenin iktisadi hayatının, pratikte tek bir ürüne bağımlı hale gelmesi ve geçimlik tanm 
yapılan bölgelerin narenciye plantasyonlanna çevrilmesiyle, kırdaki sefaletin daha da 
derinleşmesi anlamına geliyordu.

Bu süreç yalnızca kırdaki proleterleşmeyi tamamlamakla kalmadı, şehirde yaşayan toprak 
sahipleri ile a şra f  arasındaki derıgeyi de değiştirdi. Toprak sahipleri, artan toprak 
flyatlanndan ve narenciye ihracatından elde ettikleri geliri, hızla gelişmekte olan dış ticarette 
bir pay sahibi olmakta kullanarak güçlü bir ticaret burjuvazisinin çekirdeğini oluşturdular. 
(1931 ’de Müslüman nüfusun tahminen yüzde 8’i ticaretle ilgili işlerden kazanıyordu.) Gerçi 
a şra f  da servetini bu şekilde ticari sermayeye dönüştürmek imkânına sahipti ve bu kesimden 
bazılan bunu yaptıysa da, vakıflara manda yönetimi tarafindan el konması ve yönetim 
içindeki ayncahklı konumlanm yitirmeleri, aşrafın  itibanna önemli bir darbe vurmuş oldu. 
Böylelikle Müslüman cemaatin içindeki egemen bloku temsil eden ve yakın geçmişte artık 
neredeyse tamamen kaynaşmış olan aşra/-toprak sahipleri ittifakı içersinde, potansiyel olarak 
önemli olabilecek yeni aynşmalar doğdu. Ancak İngilizler egemenler arasında ve a şra f  
önderliğinde doğabilecek bir muhalefet cephesini ustaca bölmeyi başardılar. Nisan 1920’deki 
olaylardan sonra, ayaklanmayı desteklemiş olan, Kudüs’ün en önemli iki sillesinden birine 
mensup Musa Paşa Kazım al Hüseyni görevinden alınarak, yerine rakip ailenin
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Filistin Komünist Partis i

Filistin Komünist Partisi, Şubat/Mart 1919’da Poalel 
Zlon (SIyon işçileri) Partisl’nin Yafa'da topianan 13. 
Konferansında böiünmesi sonucunda Icuruldu. Poalel 
Zlon 1900’de Rusya'da Mlnsi('de kurulmuştu. Siyonist 
bir işçi harelceti oluşturulmasını amaçlıyordu. En önemli 
teorisyenierinden Ber Boroçov’a göre, Yahudi işçileri 
için “ normal”  sınıf mücadelesi, diğer uluslardan işçiler
le Yahudiler arasında varolan karşıtlıklar yüzünden müm
kün değildi. Bu nedenle çeşitli ülkelerdeki Yahudi işçile
ri önce Siyonist mücadeleye kazanmak gerekliydi. An
cak “ normal”  bir Yahudi toplumu kurulduktan sonra 
işçiler sınıf mücadelesine yöneltilebiilrlerdi. 13. Konfe- 
rans'tan sonra partiden ayrılan sol kanatla parti arasın
daki anlaşmazlık ise bir dil sorunuydu: Sol kanat, parti
nin dilinin İbranice olmasını reddediyor ve Yidiş kullanıl
masını İstiyor, ayrıca Hapoel Hatzalr (işçi Gençliği Siyo- | 
nist Partisi) İle birleşilmesine karşı çıkıyordu. Poalel 
Zion’dan ayrılanlar, başka sol gruplarla birlikte. Ekim 
1919'da, daha sonra Filistin Komünist Partisi (FKP) adı
nı alacak olan Mlfleget Poalim Sozlallstllm'i (Sosyalist 
İşçi Partisi - UPS) kurdular.

MPS'in kurucuları yalnızca Yahudilerden oluşuyordu 
ve parti başlangıçta yalnızca Yahudi İşçiler arasında 
faaliyet gösterdi. Parti, ilk döneminde Siyonist projeyi 
desteklemeye devam etti, bununla birlikte ana faaliyet 
merkezini oluşturan sendikal çalışma İçinde ağırlığın 
bu hedefin gerçekleştirilmesine verilmesini reddetti. Fa
kat sendikalar içinde de Siyonist eğilim daha güçlüydü 
ve Histadrut’un Aralık 1920’deki kongresinde, örgütün 
23 kişiden oluşan yönetimine yalnızca iki MPS üyesi 
girebildi.

MPS'in Araplara yönelik ilk faaliyeti, 1 Mayıs 1921’de 
çıkardığı bir Arapça bildiri oldu. Bu bildiride, ülkeye 
gelen devrimci Yahudi işçilerin Arap işçilerle birlikte 
Yahudi, Arap ve İngiliz kapitalistlerine karşı mücadele 
etmeyi hedeflediklerinden söz ediliyordu. Bildiri Araplar 
arasında fazla yankı bulpıadı. HIstadrut'un Yafa'daki 
yasal 1 Mayıs gösterisinin karşısına, MPS'in izin veril
memiş bir gösteriyle çıkması, Arapların Yahudiiere sal
dırmasıyla sonuçlanan çatışmalara neden oldu. Olaylar, 
İngiliz yönetimi tarafından, MPS’ye karşı baskı uygula
maya başlamak ve ileri gelen parti üyelerini Filistin dışı
na sürmek için bahane olarak kullanıldı.

MPS, kuruluşundan itibaren, pek çok Arap ülkesinde
ki benzerleri gibi, azınlık mensuplan tarafından kurul
muş bir komünist partinin yaşadığı tüm güçlükleri, Filis
tin ’in özgün koşullarından dolayı daha da artmış bir 
biçimde yaşadı. Sosyalizm gereği savunmak zorunda 
olduğu enternasyonalizm adına, nüfusun çoğunluğunu 
oluşturan ve Siyonist ve Yahudi azınlığı ciddi bir tehlike 
olarak değerlendiren Araplara yöneldiğinde düşmanca 
bir tavırla karşılaşıyordu. Diğer taraftan da, Siyonizmi 
eleştirdiğinde Yahudi azınlık tarafından “ hain”  olarak 
değerlendiriliyor, tecrit ediliyor ve İngiliz manda yöneti
mi tarafından baskıya uğruyordu. Komünist partiler için 
varolan "azınlık sorunu”  Filistin'de diğer ülkelerde ol
duğundan daha vahim boyutlardaydı; çünkü buraya ge- 

' len Yahudi azınlık, kendisi için bir “ anayurt”  kurma 
çabası içindeydi ve bu nedenle Araplar onlan, kendileri
ni yurtlanndan kovmak isteyen düşmanlar olarak görü
yorlardı. Bu sorun, Filistin Komünist Partlsl’nin tüm 
tarihi boyunca partinin faaliyetini güçleştirici bir nitelik 
taşıdı.

Arap işçilerin ve köylülerin örgütlenmesi sorunu, Fi
listin Komünist Partlsl’nin Komintem’le ilişkilerinin de 
ana eksenini oluşturdu. Komintem, üyeliğe kabul edil

mek için müracaat eden Poalel Zlon'a, 1921’de Styoniz- 
me karşı kesin tavır almasını ve "F ilistin  Programı” - 
ndan vazgeçmesini şart koşmuştu. Poalel Zlon, 1922'de 
bu şarta uymayı kesinlikle reddedince Komintem, parti 
içindeki komünistlere partiyi terketme çağrısı yaptı. Bu 
çağrı üzerine, 1 Mayıs 1921 olaylarının ardından dağıl
mış olan UPS üyeleri yeniden toparlanmaya çalıştılar. 
Kendini hâlâ Poalel Zlon'un bir parçası olarak görmeye 
devam eden parti yönetiminin Siyonizme karşı kesin 
tavır almaktan kaçınması, MPS içinden kesin anti-Siyonist 
bir tavır benimseyen bir kanadın ayrılmasına yol açtı. 
Komlntem'\n tavrı ise, bu arada Filistin Komünist Partisi 
adını almış olan MPS ile ayrılan grubun bir an önce 
birleştirilmesi yönündeydi. 9 Temmuz 1923'de iki fraksi
yon, FKP adı altında birleştiler. Yeni parti programı, 
açıkça anti-SIyonistti. Mart 1924'de FKP Komintern'e 
kabul edildi. Komintem'in FKP'ye ilk direktifi, Arap kit
lelerine yönelmek ve bir Yahudi işçileri örgütü olmaktan 
bir an önce çıkmak oldu. Bu yöndeki direktifler, sonraki 
yıllarda da devam edecekti.

FKP, Komintern'in bu direktiflerine uygun olarak Arap 
kitleleriyle bağ kurabilmek için çaba göstermeye başla
dı. 1924-26 arasında Araplara yönelik bir dergi çıkarttı, 
Arap işçilerini sendikal faaliyetlere katılmaya yöneltmek 
için çalıştı. Arap köylülerin, Yahudiler tarafından satın 
alınan topraklarından sürülmelerine karşı tavır aldı. Arap 
milliyetçi hareketine karşı tavrı ise, hareketin “ feodal”  
unsuriardan temizlenmesi ve böylece anti-emperyalist 
niteliğinin güçlendirilmesi yönünde çalışmak şeklindey
di. FKP, bir yandan Arap kitleleri mtlllyetçi hareketin 
büyük toprak sahiplerinden oluşan önderiiğine karşı 
seferber etmeye çalışırken, diğer yandan da bir anti- 
emperyalist birilk cephesi oluşturabilmek amacıyla ön
derlikle ilişkilerini ayakta tutabilmek için çaba gösterdi. 
Fakat bu ilişki 1928'de tamamen koptu. Ülkenin içinde 
bulunduğu özel koşullardan dolayı, tüm çabalarına rağ
men FfCP’nin Arap kitleler arasında etkinlik kazanabil
mesi ancak çok kısıtlı bir çerçeve içinde gerçekleşebil
di. Buna rağmen, ’20'ler boyunca, FKP sınırii sayıda 
da olsa, partiye Arap kadrolar kazanmayı başardı.

Partinin Arap kitleler İçinde bir güç haline gelememiş 
olduğunun en belirgin kanıtı. Ağustos 1929'da Kudüs'
teki ayaklanma sırasında olaylara hiçbir şekilde müda
hale edememesi oldu. Ağustos 1929 olayları, parti için
de “ Araplaştırma''nın öneminin yeniden vurgulanması
na, Komlntem'\n de bu yöndeki direktiflerini yeniden 
güncelleştirmesine neden oldu. EKKI'mn 1929 olayları
nın ardından FKP'ye ilettiği kararların arasında, “ tepe
den tırnağa Araplaştırma, Araplar arasında sendikal ça
lışmanın güçlendirilmesi, tüm örgütlenmenin Araplar 
arasında çalışmaya göre yeniden düzenlenmesi”  vardı. 
Bundan sonraki yıllarda, Araplaştırma yönünde atılan 
tüm adımlara, yüksek parti organlarında çoğunluğun 
Araplarda olması yönünde alınan önlemlere rağmen, 
parti üyelerinin çoğunluğunun Yahudilerden oluşmaya 
devam etmesi engellenemedi.

1929 olayları sonuç olarak FfCP'nin bundan sonra izle
yeceği politikalar açısından merkezi bir öneme sahip 
oldu. Bu tarihten sonra FKP, Arap ve Yahudi işçileri 
biriikte İngiliz emperyalizmine ve onun yardakçıları olan 
Siyonistlere ve Arap “ efendller” e karşı mücadele yürüt
meye çağırmaktan, Yahudiler ve Araplar arasında yürü
tülen faaliyetleri birbirine paralel iki alan olarak değer
lendirmekten vazgeçti. 1929’dan sonra FKP için, birincil 
mücadele hedefi, Arap kitlelerin ulusal kurtuluşuydu 
ve Yfhudiler’ in yapması gereken, bu mücadelenin des- 
teklenmesiydi. BKKI de Ekim 1929'da FKP'ye ilettiği 
karariarında, partiyi Filistin ulusal kurtuluş mücadelesi
nin önemini vurgulamaya çağırdı. Bu tarihten sonra 
örgütlenmek istenen kitle de Arap ve Yahudi işçilerden 
çok Arap köylüler oldu.

Milliyetçi hareketin desteklenmesi ve örgütlenmesi 
hedeflenen kitlenin işçilerden köylülere kaymasına rağ
men, FKP, daha bir süre, sosyalist devrim perspektifiyle 
ulusal kurtuluş perspektifini birarada yaşatmaya çalıştı. 
1933'den itibaren ise, partinin tek hedefi ulusal kurtuluş 
mücadelesini desteklemekti. Bu gelişmede, Komintem'in 
halk cephesi politikasının ve FKP'yi, “ ulusal kurtuluş 
devriminin görevlerini ön plana çıkarmamış, partinin 
Araplaştırılmasını gerçekleştirmemiş ve geniş Arap kit
lelerinin destek ve sempatisini kazanmayı başaramamış 
oimak” ia (7. Komintem  Kongresi belgeleri) suçlaması
nın da büyük rolü oldu.

izlediği bu çizginin mantıksal sonucu olarak FKP, 
1936’da başlayan ayaklanmayı koşulsuz destekledi, fa
kat ayaklanma içinde aktif bir rol oynayamadı. Partinin 
Arap üyeleri ayaklanmaya katıldılarsa da, bunu komü
nist kimlikleriyle değil Arap kimlikleriyle yaptılar, hattâ 
bir kısmı FKP’den ayrılarak İstiklâl Partlsl'ne girmeyi 
tercih etti.

1936’dan sonra Filistin’de iki topluluk arasında tam 
bir bölünme gerçekleştiğinden, parti İçindeki Yahudi 
ve Arap komünistlerinden birbirinden ayrı çalışmalan 
şeklindeki eğilimler yeniden güç kazandı. 1937’de, Ya
hudi parti üyelerinin bir “ Yahudi Seksiyonu”  kurmaları
na izin verildi. "Yahudi Seksiyonu” , partinin tamamen 
Arap yanlısı tutumunu eleştiriyor, Yahudiler arasında 
çalışmaya gereken önemin verilmediğini savunuyordu. 
1939’da “ Yahudi Seksiyonu”  çözülerek parti içindeki 
bu bölünme görünürde ortadan kaldırıldı, ama varolan 
krizin bu kadar kolay çözülemeyeceği kısa süre sonra 
ortaya çıktı: Ağustos 1940’da Yahudi parti üyelerinin 
bir bölümü Haemeth (Gerçek) adıyla yeni bir örgüt kura
rak, “ Yahudi Seksiyonu” nun geleneğini sürdürmeye 
çalıştılar. Haemeth, Filistin’de Yahudiierin artık büyük 
ve bağımsız bir topluluk oluşturduklarını ve bu nedenle 
Yahudiiere yönelik daha aynntılı ve farklı politikalar iz
lenmesi gerektiğini savunuyordu. 1940-42 arasında iki 
fraksiyon arasında sert tartışmalar sürdü.

II. Dünya Savaşı’nın başlangıcında ve Hitler-Stalin Pak- 
tı ’nın ardından, FKP savaşı emperyalistler arası bir sa
vaş olarak değerlendiriyor, Filistinli Arap ve Yahudiierin 
savaşa katılmalarına ve Filistin’deki İngiliz yönetimine 
karşı çıkıyordu. Bu tutumunu, Almanya’nın Sovyetler 
Birilği’ne saldırmasının ardından değiştirdi. Müttefikleri 
desteklemeye, ilk kez de İngiliz yönetimine karşı çık
maktan vazgeçmeye başladı. Böylece, FKP 1921'den 
beri ilk kez legalleşti. Haemeth de parti içinde biriiği 
yeniden sağlayabilmek amacıyla kendini feshederek par
tiye katıldı. Fakat bu birilk, varolan aynlıkların da orta
dan kalktığı anlamına gelmiyordu. 10 Mayıs 1943'de, 
HIstadrut'un örgütlediği Hayfa'daki İngiliz Asken Kamp- 
lannda başlayan grevi, Arap parti üyelerinin destekle
meyi reddetmeleri (Arap işçilere karşı aynmcı bir tutum 
izleyen HIstadrut’un direktiflerine uygun davranmak is
tememelerinden dolayı) sonucunda FKP bölündü. Bö
lünmeden sonra ortaya çıkan, Yahudilerden oluşan iki 
fraksiyon, daha sonra yeniden birleşerekFKP adını taşı
mayı sürdürdü. Yahudiierin Filistin’de artık bir halk oluş- 
turduklannı savunan ve Siyonizme en yakın olan kanat 
ise, daha sonra İbrani Komünistleri adı altında gruplaştı. 
Partinin Arap üyeleri, Ulusal Kurtuluş BIrilğl adlı yeni 
bir örgütte birleştiler. Filistin Komünist Partisi ve İbrani 
Komünistleri, süreç içinde Siyonizme yakınlaşmayı, 
1948’de İsrail Devleti’nin kuruluşunu coşkuyla karşıla
yacak kadar ileriye götürdüler. Artık İsrail Komünist 
Partisi (Maki) adını almış olan parti, Sovyetler Biriiği'nin 
İsrail Devieti’nin kuruluşunu destekleyen politikasına 
da uygun olarak, 1948 Savaşı’nda aktif olarak Siyonist
lerin yanında yer aldı.
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Ortadoğu

29 Kasım 1947 tarihli 181 sayılı Birleşmiş Milletler 
taksim kararına göre en verimli topraklar dahil 

Filistin'in yüzde 56,4'ünü Yahudilere verdi. Daha fakir 
ve küçük bölgeler ise Filistinlilere bırakılıyordu. O 

tarihte yaklaşık 840 bin kadar Filistinliye karşılık, 640 
bin Yahudi aynı topraklar üzerinde yaşıyordu (solda). 

Yahudilerle Araplar arasında çıkan silahlı çatışmalar 
sonucunda ise İsrail, toprakların yüzde 11'ini ilhak 

ederek, Filistin ülkesinin toplam yüzde 67,4'ünü aldı. 
Silahlı çatışmaların ertesinde İsrail ve işgal altındaki 

topraklarda Filistinlilerin yüzde 83'ü yaşarken, yurtları 
dışında yaşayanların oranı yüzde 37'yi buluyordu 

(sağda). Bu oranlar 1967 savaşından sonra yüzde 50, 
yüzde 50 olarak gerçekleşti. 1979'a gelindiğinde 

izlenmiş olunan uygulamaların sonucunda bu oran 
yüzde 42,9 ve yüzde 57,1 oluyordu. Düşme eğilimi 

1982'de de sürüyor ve oranlar yüzde 40,8 ile yüzde 
59,2 olarak ortaya çıkıyordu. Dünyanın çeşitli 

köşelerine dağılmış olan Filistinlilerin 1983'deki 
yerleşim oranları ise önemli bir sonucu vurguluyordu. 

1948'de işgal edilmiş olan Filistin'de 690 bin. Batı 
Yakası'nda 945 bin, Gazze Şeridi'nde ise 576 bin 

kişi yaşıyordu. Kendi topraklarının dışında yaşayanlar 
ise önemli ölçüde Arap ülkelerine bölünmüşlerdi.

Bunların içinde Ürdün'de 1 milyon 350 bin, 
Lübnan'da 492 bin, Kuveyt'te 351 bin, Suudi 

Arabistan'da 280 bin, Suriye'de 253 bin Filistinli 
yaşıyordu. Mısır, Birleşik Arap Emirliği, Irak, Katar, 
Libya ve diğerlerinde de yaklaşık 232 bin Filistinli 

yaşıyordu. İsrail başbakanı Goida Meir 1969’da 
"Filistinliler diye birşey yoktu... mevcut değillerdi" 

diyerek varolan bir halkı görmezden gelirken, İsrail 
Knesset Dışişleri komisyonu sekreteri David Hacohen 

"Fakat onlar insan değil, halk değil, onlar sadece 
Arap" diyerek ırkçılığı doruk noktasında ifade ederken, 

sürmekte olan bir mücadelenin hangi zeminden 
kaynaklandığını da gösteriyordu.

FILISTIN’de, BM’nin
1947’de ÖNERDİĞİ TAKSİM PLANI

İSRAİL SINIRLARININ .
1949’dan sonraki GENİŞLEMESİ

1___ 1 İSRAİL

I 1950'den beri Balı Ürdün

Havaalanları

------------ 3 Nisan 1949 sınırları

------------ Petrol boru hattı

' Akka 

Hayfa

Sur

Tel Aviv-Yala

temsilcilerinden Ragıp Bey al Naşaşibi getirildi. Ancak aradan daha bir yıl geçmeden boşalan 
Kudüs müftülüğüne ve yeni kurulan Yüksek Müslüman Şeriat Meclisi’nin (YMŞM) başkanlığına, 
yine al Hüseyni ailesinden Hacı Emin getirildi. Bu iki mevki, belediye reisliği ve müftülük 
manda yönetimi sonuna kadar bu iki rakip ailenin elinde kaldı. Ancak geleneksel egemen 
smıflann bu şekilde bölünerek yatıştıniması, kuşkusuz, popüler hoşnutsuzluğun da dindiği 
anlamına gelmiyordu. Aksine, köylülerin topraksızlaşması ile şehre göç hızlanıyor ve Kudüs’te, 
Hayfa’da, Yaffa’da ve diğer şehirlerde, geleneksel seçkinlerle organik bir ilişkisi olmayan yeni 
bir proletarya ve işsizler ordusu doğmaya başlıyordu. Üstelik Arap yedek işgücü ordusunun 
bolluğundan ve manda yönetiminin ayrımcı politikalanndan ötürü, zaten vasıfsız Arap 
işçilerinin ücreti, aynı işi yapan Yahudi işçilerininkinin üçte biri ilâ yansı kadar az olduğu 
gibi, 1919-1930 yıllan arasında bu ücret de üçte iki ilâ üçte dört oranında azaldı. 1929’da 
gerek Müslümanlar gerekse Yahudiler tarafindan kutsal kabul edilen Ağlama Duvan’na 
Yahudiler’in sahip çıkmak istemesi çeşith şehirlerde ayaklanmalara yol açtı. Bastınimasmda 
İngiliz güvenlik güçlerinin yanısıra H aganah’m  da rol aldığı ayaklanmada 113 Yahudi, 116 
Arap öldü. 1933’teki ayaklanma, Filistin’de yaşayan Yahudiler’den çok doğrudan doğruya 
Yahudi göçünü hedef almıştı. Ancak, köylülerin katılmadığı her iki ayaklanma da, 
koordinasyondan yoksun ve tek tek şehirlerle sınırlı kaldı.

Birinci İntifada

1930’larda a şra f  içersindeki bölünme de giderek manda yönetiminin kontrol edebileceği 
boyutlan aşmaya başlamıştı. O kadar ki, Naşaşibi ailesi taraftan olanlarla Hüseyni taraftan 
olanlar, artık m uarızlar (manda yönetimine karşı olanlar) ve m edisçiler (YMŞM’ine taraf 
olanlar) diye anılmaya başlanmıştı. Gerçi müftülüğü ellerinde tutan Hüseyniler de, ilkece, 
manda yönetimine karşıydılar ve 1930’lann ortasında, toprak vergilerinin mevcut hükümete 
ödenmesine karşı bir kampanya başlattılar. Ama altta kalmak istemeyen Naşaşibi ailesi, vergi
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ödememe kampanyasma karşı çıkan toprak sahiplerinin de desteğim alarak, tngilizler’in bir 
yasama meclisi ve diğer temsili kurumlann oluşmasına önayak olmamalannı protesto etmek 
üzere manda yönetiminde çalışan bütün Araplar’ı istifaya davet etti. Manda yönetimiyle 
birlikte çalışmakta olan VMŞM’ni kontrol etmekte olduğundan bu çağrının doğal muhatabı 
olan Hüseyni ailesi vergi ödememe kampanyasında vazgeçti.

Aşraf, görünüşte mandaya karşı olan ancak aşiretlerin ve ailelerin birbirleriyle rekabetini ifade 
etmekten öteye gitmeyen jestlerde bulunmaya devam ederken, 1936 başında kırda köylülerin 
sefaleti isyana dönüşmeye başladı. Ocak ayı içinde Yahudilerin satın almış olduğu topraklan 
terke zorlanan köylüler, taşlarla polislere saldırdılar. Arap milliyetçiliğinin iki merkezindeki, 
Mısır ve Suriye’deki gelişmeler Filistin’deki şehirlerde de ilgiyle izleniyordu. Mısır-Britanya 
anlaşması sonucunda sonucunda İngiliz askerlerinin Süveyş Kanal Bölgesi dışında kalan yerleri 
terketmesi kararlaştırılmış, Mısır Milletler Cemiyeti üyeliğine kabul edilmişti. Suriye’de ise 
Fransız işgaline karşı ilan edilen genel grev sürüyordu. Ancak Şubat ve Mart aj^lannda 
toplanan Avam ve Lordlar Kamaralan aşrafın  yasama meclisi, Yahudi göçünün durdurulması 
ve köyli^lerin mülksüzleştirilmesi taleplerini reddedince Nisan ortasında, yönetimi bütün ülkede 
sokağa Ç'ıkma yasağı ve olağanüstü hâl ilan etmeye sevkedecek şiddette olaylar çıktı.
Olağanüstü hâl sırasında bütün büyük şehirlerde kurulan yerel komitelerin yaptığı genel grev 
çağrısı bütün Arap işletmelerinde yankı buldu. Ayaklanma, daha bu ilk evresinde, aşrafın  
kontrolünün dışında gelişmeye başlamıştı. Bütün çağnlara karşın, müftünün başkanlığında 
aşrafın temsilcilerinden kurulmuş Yüksek Arap Komitesi kamu sektöründeki Arap işçileri bir 
dayanışma grevine çağırmayı reddetti. Gerçi müftülüğü kontrol eden Hüseyni ailesinin rakibi 
Naşaşibi ailesi kamu sektörüne yönelik grev çağrısını destekliyordu ama ailenin kontrolündeki 
belediyeler dışında tutulmak kaydıyla... Dahası, toprak sahiplerinin çıkarlannı kollayan bu aile, 
güz yaklaştığında greve son çağnsı yapmakla kalmadı, Ürdün, İrak ve Suudi Arabistan gibi 
diğer Arap ülkelerini de bu çağnya katılmaya ikna etmekle, asileri olası bütün desteklerinden 
mahrum bırakmış oldu. Buna rağmen Ekim ayı içersinde, Yaffa limanında Tel Aviv’deki 
Yahudi cemaatine gönderilen sandıkların silah içerdiği keşfedilince, kamu sektörü çahşanlan 
olan dok işçileri greve gitti. Ancak ayaklanmanın geleceği açısından kritik evre köylülüğün 
isyanı oldu. Kendilerinden alınmış topraklan işleyen Yahudiler’e saldıran bir grup köylü bir 
ölü verdi. Kasım ayı içersinde ise, Kudüs aşrafını işbirlikçiliği ve dinden dönme ile 
suçlayarak ilişkisini kesmiş, Şeyh İzzeddin Kasım önderliğindeki bir çete Galile dağlannda 
İngilizler’e karşı cihad ilan etti. Bunu izleyen 18 ay boyunca bütün Filistin kırı manda

Tevrat'ta israiloğullannın (Ibranilerin) amansız düşmanı 
olarak zikredilen Filistler, M.Ö. 1190 tarihinde, Mısır 
firavunu III. Ramses’e mağlup olduktan sonra, adı 
geçen firavunun vassali olmak ve ona vergi ödemek 
şartıyla Filistin'in güneyine yerleşmişlerdi. 18. yüzyılın 
ikinci yarısından itibaren tarih sahnesine çıkan İsrail 
kavmi, Tevrat'a (Ahd-i Atik ya da Eski Ahit) göre, 
önceleri yaşadıklan Kenan diyarından kıtlık nedeniyle

Nazizm ve Siyonizm

Ocak 1933'de Hitler’in iktidara geimesiyie Nazi Ai- 
manyası’nda Yahudiierin üikeyi terketmeieri ve kalanla
rın yok edilmesi için yürütülen uygulamalar hakkındaki 
biiglier artık oldukça yaygın biçimde biliniyor. Siyonist 
hareketin Nazi Aimanyası’na karşı tutumu ve aralarında
ki iiişki ise pek bilinmiyor ve yeni yeni ortaya çıkarılıyor. 
Ama tarihçilerin şimdiye kadar geniş oranda gözardı 
ettikleri konu, İngiliz hükümetinin Siyonist-NazI ilişkileri 
karşısındaki tutumu ve bunun Filistin’deki olayları nasıl 
etkilediğidir.

İlk İncelenmesi gereken, 1930'iardaki üçlü ilişkide ta
rafların hedeflerinin ne olduğu. Siyonizm, resmî önder
lerinin sayısız açıklamalarında ortaya koydukları gibi, 
Filistin'e Yahudi göçünü teşvik etmeyi ve orada Siyo
nist bir devletin kurulmasını amaçlıyordu. Nazizm, ge
ne iyi bilindiği gibi, Almanya’yı ve olanaklı olduğu kada
rıyla Avrupa’yı judenrein yani Yahudisiz duruma getir
meye çalışıyordu. Amaçları pek açıklanmamış olan İngi
liz emperyalizminin hedefi ise, sonraki olayların da ka
nıtladığı gibi, Filistin’de Siyonist gücü artırmak, itiraf 
edildiği gibi, kontrol altında bir gelişimle Arap dünyasını 
ikiye bölen stratejik bir noktada, Afrika, Asya ve Avru
pa'nın kavşağında Batılı emperyalist birliğin ileri kara
kolu olacak Siyonist devletin kurulmasına yardımcı ol
maktı.

Bu buluşma noktasında, üç tarafın da Avrupa Yahudi- 
lerini Filistin'e göç etmeye zorlamak isteyecekleri açık. 
Bunun anlamı üçünün de kalıcı bağlaşıklar olacağı değil 
elbette. İngiliz emperyalizmi başlangıçta Nazizmi ko
münizme karşı potansiyel bir bağlaşık olarak görmüş,

bu görüş 1938 lUünih Anlaşması’yia ifade edilmiş; daha 
sonra Alman emperyalizminin kendi çıkarlarını tehdit 
eden rakip olduğunu görmüş, ertesi yıl da II. Dünya 
Savaşı patlak vermişti. Savaşın bitiminde Siyonizm, ka
zanan yanda bulunmanın kendi çıkarına olacağını kavra
mış, Nazizme karşı bazı eylemlere girişilmiş ayrıca emper
yalizmin merkezinin Amerika Birleşik Devletlerl’ne ka
yacağı görülerek, İngilizlere karşı terörist kampanya yü
rütülmeye başlanmıştır.

NAZİLERİN SİYONİSTLERE VERDİĞİ GÖREV

1933’de Baron Leopold Itz von Mildenstein’m Filistin’i 
ziyaret etmesi, karşılıklı işbirliği anlayışının sürdüğünü 
gösteriyor. “Von Mildenstein hem Nazi Partisi üyesi 
hem de Hitler'in seçkin muhafızları SS örgütü üyesiydi. 
Ziyarette yol arkadaşı Yahudiydi, Kurt Tuchler. Almanya 
Siyonist Federasyonu göreviisiydi. Karısı da yanınday
dı. Filistin ziyaretinde onları yanyana getiren neden, 
Almanya'yı Yahudisiz veya Nazilerin dedikleri gibi Ju
denrein görme arzusunu paylaşmalarıydı. Henüz Nasyo- 
nal Sosyalistlerin ‘Yahudi sorunu'nun nasıl çözülebile
ceğine ilişkin bir çabaları yokken, Yahudi yurdu yarat
mak ve Filistin'e Yahudiler! göç ettirmek isteyen Siyo
nistler sorunun yanıtını bulmuşlardı...

Nazi Partlsl’n\n Yahudi sorunuyla ilgili tutumundan 
hoşnut olmayan SS, kendi Yahudi siyasetini belirleme
ye başlamıştı. Bu siyaset Yahudilerin Filistin’e göç etti
rilmelerine dayanıyordu ve Siyonist programla çakışı
yordu...

Baron’un özel etkisi çok geçmeden ona SS üstleri 
arasında Siyonizm ve Yahudi sorunu uzmanı olarak ün 
kazandırdı. Siyonist programın gerçekçi ve pratik oldu
ğu inancı, meşgul Nazi kuramcıların uzun süredir için
den çıkamadıkları Yahudi sorunundan kurtulmalarında 
etkili oldu, partili yoldaşlarına çıkış yolu olarak görün

dü. Ocak 1933'deki Nazi zaferinden sonra, daha önceki 
sınırlı başarılarına karşın Alman Yahudi toplumu içinde 
önemli bir güç durumuna gelen Siyonistierle işbirliği 
böylelikle gerekli oldu. Gerçekten Hitler'in iktidara gel
mesinden sonra Siyonizm çok güçlenmişti. Almanya 
Siyonist Federasyonu’nun iki haftada bir çıkan gazetesi 
Juedlsche Rundschau’nun satışlarındaki büyük artış bu 
gelişimi yansıtır. Hitler öncesi dönemde ortalama 10 
binin altında kalan satış, 1933’ün sonunda 38.500’e 
ulaşmıştı.

Eski Alman Yahudiliği önderlerinin, Yahudileri Hit
ler’in iktidarına karşı hazırlamaktaki başarısızlığına da
yanan Siyonizm kazandığı yeni popülerlikle Yahudi top
lumu üstünde daha fazla iktidar isteğinde bulundu. Hit
ler’in iktidara geldiğinin ertesi günü Juedlsche Rund
schau, Yahudi haklan için mücadelenin ancak Yahudi 
halkına ve ulusuna (Volkstum) bağlılıklarında daima ku
sursuz olanlarca yani Siyonistierce yürütülebileceğini 
yazıyordu. 7 Nisan’da gazete bütün Yahudi grup
ları içinde yalnızca Siyonistlerin Nazilerle iyi niyetli ve 
‘dürüst ortaklar’ olarak ilişki kurabileceklerini iddia et
mekteydi...

Tuchler böylelikle von Mildenstein’la ilişki kurdu ve 
etkili bir Nazi gazetesine Yahudi Filistini’yie ilgili olumlu 
şeyler yazmak istediğini söyledi. Von Mildenstein kendi
sinin Filistin’i ziyaret etmesine izin verilmesi koşuluyla 
bu İsteği kabul etti. Dahası Tuchler’den kendisine kıla
vuzluk yapmasını istedi. Böylece 26 Eylül 1934’de Go- 
ebbeis’in etkili gazetesi DerAngrlff'Ğe Von Lim adıyla 
ilk 'E/n Nazi faehrt nach Palaestina' yazısı çıktı.

Von Mlidenstein’in makaleleri ‘çölü yeşerten' ve Ya
hudileri ‘Aryan süpermen’e benzeten Siyonizme övgüy
le doluydu. Siyonist propagandacıların övgüleri bile bu 
dereceye varamamıştı.

1610



Urtadoğu

Mısır’a göç etmek zorunda kalmış, çoğalmalarını 
Mısır’ın geleceği açısından tehlikeli gören II.
Ramses’in tüm erkek çocuktan öldürme girişiminden 
sonra ise, Musa önderliğinde M.Ö. 1176'da Filistin 
topraklarına doğru göç için yola koyulmuştu.
Günümüzde İsrail devletinin varlığını sürdürdüğü 
toprak parçasına Ibranilerin M.ö. 1136’da varmış olmaları, 
bu toprakların Filistinlilere ait olduğunu göstermektedir.

yönetime tamamen kapandı. Telefon ve telgraf bağlantıları kesildi; Irakla Hayfa arasındaki 
boru hattı imha edildi; Yahudiler’e toprak satışı yasaklanmakla kalmadı, toprak sahiplerinin 
bütün alacakları ilga edildi, şehirli alacaklılann asilerin kontrolündeki kasaba ve köylere 
girmesi yasaklandı. 1937’de Britanya hükümeti bölgeye 20 bin asker ve yüzlerce hava 
kuvvetleri personeli gönderdi. Buna rağmen Genel Vali’nin “küçük ölçekli bir toplumsal 
devrim”e benzettiği ayaklanma 1939’a kadar sürdü ve gerçekten de, kimi bölgelerde 
bastıniması ancak Naşaşibiler gibi toprak sahipliği ile işbirlikçiliği tamamen kendi bünyesinde 
birleştirmiş grupların İngiliz yetkililere aktardıklan özel ve gizli bilgiler sayesinde mümkün 
oldu.

İsrail Devieti’nin Kuruluşu
Almanya’da 1933 seçimlerinde Nazilerin iktidara gelmesi, dolaylı olarak da olsa, Ortadoğu’daki 
ve özel olarak Filistin’deki bütün güç dengelerini etkiledi. İsrail tarihçiliğinde aliyah  diye 
anılan göç dalgalannın (l.s i: 1882-1903; 2.si: 1903-14; 3.sü: 1918-23; 4.sü: 1923-26; 5.si: 
1932-39; 6. ve sonuncusu: 1945-48) beşincisinde Filistin’e çoğunluğunu Naziler’den kaçan 
Orta Avrupa Yahudileri’nin oluşturduğu 225 bin kişi göç etti (4.sünde göç edenlerin sayısı 60 
bindi). Ama Nazi yönetimi aym zamanda, bir yandan Avrupa’yı Yahudiler’den anndırmak için, 
gayn resmî düzeyde Siyonistler’le işbirliği yapmakta sakınca görmezken, diğer yandan da 
Ortadoğu’da Siyonist Britanya’ya karşı Araplann destekçisi rolüne aday olmayı deniyordu. Bu 
politika Arap milliyetçileri arasında köklü bir yankı bulmadıysa da Fransa ve Britanya 
yönetimlerini tedirgin etmeye yetti. Her ikisi ve özellikle Britanya I. Dünya Savaşı sırasında 
karşı karşıya kalmış olduğuna benzer bir açmazın karşısındaydı. İki dünya savaşı arasında, 
yabancı düşmanlığının iyice Amerika’da bundan ustaca bir propaganda malzemesi olarak 
yararlanan Siyonisderin etkililik dereceleri iyice artmıştı. Ancak diğer yandan, olası bir savaşta, 
yoğun Alman propagandasına rağmen, Araplann anti-faşist ittifak içerisinde yer almalan, hiç 
değilse tarafsız kalmalan isteniyordu. Irak petrolünün öneminin yanısıra Mısır’ın doğrudan 
doğruya bir cephe olma olasılığı vardı.

Ayaklanmanın sonuçlannı da gözönünde bulunduran Britanya Şubat 1939’da, savaşın artık 
iyice kaçınılmaz göründüğü bir sırada, bir yuvarlak masa toplayarak, Britanya’nın Filistin için 
tercihinin ne Arap ne Yahudi olan, ama gerek Araplann gerekse Yahudiierin çıkarlannı

NAZİ YÖNETİMİNDE SİYONİST ETKİ YAYILIYOR

Von Mlldensteln Yahudiierin dostu değildi (ne de 
olsa Nazi Partisi üyesiydi ve SS’di). Onun dostluğu 
Yahudiierin yalnız kendisine siyonlst diyen kesiminey- 
di. Asimile olduğu söylenen Yahudiler, kendisinin önce 
Alman, sonra Yahudi olduğunu söyleyen Yahudilerle, 
bütün ırkçı duygulardan çekinen Yahudiler için düşün
celeri, resmi parti politikasının aynısıydı...

Der Angrlff bir Naziyle bir Yahudinin Filistin’e yaptı
ğı ziyaretin anısına Svastika ve Yahudi Yıldızıyla bezen
miş madalya bastırdı. Von Mildenstein’ın başarısı, 
1934’ün başlarında SS yöneticilerine, Yahudi sorunu
nun çözümünün Yahudiierin Filistin’e göç ettirilmesi 
olduğunu kabul ettirmesindeydi. Gerçekten makaleleri 
ona önem kazandırdı, 1935 yazında SS istihbarat kolu
nun Reinhardt Heydrich’in Güvenlik Teşkilatında Yahu
di masasına atandı. Yeni görevine atanır atanmaz von 
Mlldensteln fikir babalığını yaptığı siyaseti uygulamaya 
koyuldu.

Güdülen siyasetin özü, gördükleri bütün baskılara 
karşın Filistin’e göç etme isteği göstermeyen Yahudiie
rin Siyonist etkinliğinin artırılarak göç ettirilmelerini sağ
lamaktı. Irkçı, göç taraftarı Siyonistlerle, Nasyonal Sos
yalizmi bozucu asimiiasyoncular arasında ayrım göze
ten SS örgütü, Yahudi toplumu içinde Siyonistlerin ko
numunu güçlendirmeye çalışıyordu. SS görevlileri Siyo
nistlerin eylemlerini teşvik etmek ve Siyonist olmayan- 
lannklni bastırmak üzere talimat almışlardı. Siyonistler 
öteki gruplara verilmeyen ayrıcalıklara sahiptiler. Mart 
1935 tarihli bir polis kararnamesinde, örnek olarak, 
Siyonist gençlerin Siyonist olmayanlara göre kayırılma- 
sı emredilmişti. Siyonistlerin üniforma giymelerine izin 
vardı. SS, Siyonistlerin Yahudiler! Filistin’in zor koşulia- 
nna hazırlayan meslek ve kır eğitim kamplarına hoşgö
rüyle bakıyor, onların Nazi görevlerine girmelerine asi- 
milasyonculara göre daha fazla kolaylık sağlıyordu. 15

Eylül 1935 tarihli Yahudiierin Alman yurttaşlık haklarını 
ellerinden alan ve onları parya kabul eden Nuremberg 
Yasaları bile Siyonistler için özel bir hüküm taşıyordu: 
Alman renklerini taşımaları yasaklanan Yahudiler kendi 
bayraklarını yani Siyonist amblemi, beyaz üstüne mavi 
Yahudi Yıldızını taşıyabileceklerdi.

VON MILDENSTEIN'DAN EICHMANN’A

Başka bir tarihsel açıklamaya göre, von Mlldensteln 
ününü çok daha erken kazanmış, Yahudiiere karşı Nazi 
politikasının oluşmasında büyük rol oynamıştır. “ SD- 
yurtiçi(iç işler) müdürlüğü olarak bilinen örgütte Yahudi 
sorunu için ayrı bir masa kurulmuş (11-12 koduyla), 
SS Untersturmführer Leopold von Mlldensteln yönetime 
getirilmiştir. Mlldensteln 1934 sonunda bürokraside 11- 
1123 olarak kodlanan SIyonizmle ilgili göreve Adolf Eich- 
mann’ı atadı. Bir yıl içinde Almanya’daki ve yurtdışında- 
ki önde gelen Yahudilerle ilgili araştırma programı ger
çekleştirildi. Yahudi basını izlendi. Dünya çapında mes
lek eğitimi veren Yahudi örgütü ORT ve Ortodoks Yahu
diierin örgütü Agudat Israel hakkında araştırmalar yapıl
dı. Bu türden başka çalışmalar yürütüldü ve uzmanlar 
yetiştirildi. Siyonizm uzmanı Eichmann yanında asimi- 
lasyoncular, Ortodokslar ve hayırseverlik masaları ku
rularak buralara da uzmanlar atandı. (Eichmann’a göre, 
çalışma arkadaşları Dleter Wisliceny ve Theodore Dan- 
neker, Avrupa Yahudilerinin dışarı atılmasının örgütlen
mesine kendilerini adamış, canla başla çalışıyorlardı.)”

Bazı tarihçiler von Miidenstein’ın emekli olarak yerine 
Eichmann’ın geldiği dönemi, Nazilerin Yahudi politikası
nın bütünüyle değiştiği ve Hltler'in ürkütücü ‘son çözüm’ 
görüşünün uygulanmaya başlandığı dönem olarak de
ğerlendirirler. Gerçekten Fransız atasözü ‘plus ca chan
ge, plus c'est la m£me chose’ burada çok uygun düşü
yor. İktidara yönelmesinden çöküşüne kadar Nazi reji
minin bu konudaki ana politikası Yahudiierin Avrupa’
dan uzaklaştırılması olmuştur. Naziier Yahudiierin Filis

tin’e, cennete, cehenneme veya Madagaskar’a mı gitti
ğine (oraya gönderilmeleri de düşünülmüştü) aldırma
mışlardır, yeter ki Avrupa’dan uzaklaşsınlar. Nazi siya
setçiler Yahudiierin Filistin’e göç ettirilmesi için Siyo
nistlerle işbirliği yapmaktan, sonra da kalanları yok et
mekten çok memnun kalmışlardır. Yani, Yahudiierin Fi
listin’e göç ettirilmesini amaçlayan Siyonist kampanya 
da, ‘son çözüm’de Nazi hedefleriyle tam uyuşmaktadır, 
iki Siyonist yazar bu durumu ifade etmişlerdir: “Ocak 
1938’de (Hitler) Yahudi göçünün Filistin’e yöneltilmesi 
ve bu yol kapanınca da kendisine önerilen yok etme 
kamplarına giden son ‘çözüm’ü kolaylıkla benimsemiş 
ve emretmiştir.” Dolayısıyla, Nazi siyaseti, von Mildens- 
tein’m görüşüyle de, savaşın sürdüğü Avrupa’da lojistik 
zorlamalar taktik değişiklikleri zorunlu kıldığında farklı 
yöntemleri de aynı tutarlılıkla benimsemiştir.

Yoğunlaştırılmasının dışında stratejik olarak siyaset 
aynı kalmıştır. 1938’de, Viyana’dakI Yahudi Göç Dairesi 
Başkanı Eichmann, Siyonist görevli Moşe Bar Gilad’la, 
Avusturya’daki Nazi yetkililerin Siyonist genç öncüleri 
eğittikten sonra Avusturya Yahudilerinin Filistin’e göç 
etmeleri konusunda bir antlaşma imzalamıştır. Benzer 
bir antlaşma Alman Yahudilerinin Filistin’e göç etmeleri 
için Siyonist ajan Pinhas Ginsberg’le Berlin’de Gestapo 
merkezi arasında imzalandı. Eğitime ilişkin olarak Eich 
mann sözlerini tuttu. Çiftlikler ve araç gereç sağlandı. 
Bir defasında genç Yahudiiere eğitim çiftliği sağlamak 
için bir manastırdan rahibeleri boşalttırdı. 1938’in sonu
na gelindiğinde bin kadar genç Yahudi Nazilerin sağla
dığı kamplarda eğitim görmekteydiler. Bu eğitim Siyo
nist harekete çok yararlı oldu, Irgun, Hagana ve Stern 
gibi terörist çetelerin üyeleri Filistinlileri kendi yurtların
dan atmak üzere buradan yetişti; Siyonist devletin ön
cüleri Kibbutzim’de yerleşenler de bu eğitim kampların
dan geldi.

ABU FİRAS
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demokratik mekanizmalarla kollayacağı bir devlet biçimi- olduğunu ve Britanya mandası 
altındaki Filistin’e Yahudi göçünün gelecekteki beş yıl için toplam 75 bin kişiyle 
sınırlanacağını, daha sonra ise Arap nüfusun nzası olmadan kimsenin göç edemeyeceğini ilan 
eden bir Beyaz Kitap yayınladı. 1939 yılı Siyonistler’in üç yeni cephe açmalanna yol açtı.
133 bin Filistinli Britanya’nın Afrika ordusuna gönüllü olarak başvurdu. Kabul edilen 30 bin 
kişi, Yahudi birlikleri halinde örgütlendi ve Libya, Girit ve Suriye cephelerinde savaştılar. 
Siyonizmin geleceği açısından daha önemli olan cephe ise ABD’ydi. 1942’de, New York’ta 
Biltmore Oteli’nde toplanan Amerikan Siyonist Konferansı, bir Yahudi Devleti talebini içeren 
Bikmore Programı’m  kabul etti. Yişuv’un cepheye gitmeyip Filistin’de kalmış üyelerinin 
faaliyetleri ise daha çeşidiydi. Bir kısmı yöredeki cephane imalatını örgütlüyor, bir kısmı 
Beyaz Kitap'm öngördüğü sayılan aşmak üzere Filistin’e kaçak Yahudiler’in girmesini 
sağlıyorken, diğer bir kısmı ise gelecek sekiz yıl boyunca yörenin ayrılmaz bir parçası olacak 
terör atmosferini yaratmaya başlıyordu. Daha yuvarlak masanın toplantılan sürerken, 27 Şubat 
gecesi Filistin’in çeşitli bölgelerinde patlayan bombalar 38 Arabi öldürüldü.

Savaşın Avrupa’da sona ermesi Siyonist eylemleri çeşidendirdiyse de, mücadelenin genel 
doğrultusunda bir değişikliğe yol açmadı. Kasım 1944’te Britanya’nın Ortadoğu’da Meskûn 
Devlet Bakanı, artık neredeyse resmî bir ordu olarak değerlendirilen Haganah'tan  kısmen 
bağımsız hareket eden 200 kişilik Stern çetesi tarafından öldürüldü. Bundan sonra, Siyonist 
terör, Araplan olduğu kadar İngilizleri de hedef alacaktı. 1946’da, 2 bin kişiye ulaştığı 
tahmin edilen Irgun çetesi, Britanya’nın asken ve sivil memurlannın kaldığı Hotel David’i 
bombalayarak 91 kişinin ölümüne yol açtı. Diğer yandan Amerika’daki propaganda faaliyeti de 
yeni bir yoğunluk kazandı. 1948’de Amerika’daki Yahudi seçmen sayısı 4.5 milyondu; üstelik 
bu seçmenlerin çoğunluğu. Amerikan seçim sistemi tarafından kritik addedilen bazı şehirlerde 
yoğunlaşmış bulunuyordu. Ama diğer yandan savaş Amerika’daki yabancı husumetini 
yumuşatmak doğrultusunda hiçbir şey yapmamıştı. Mayıs 1945-Eylül 1946 arasında ABD 
yönetimi ülkeye 5,718 adet Yahudi mülteci kabul etmişti. (Aynı dönem içerisinde Britanya’nın 
kabul ettiği Yahudi mülteci sayısı ise 70 bindi. Küçük Dominik Cumhuriyeti, savaş sonunda 
100 bin Yahudi mülteci kabul edeceğini ilan etti.) Savaş sonunda Britanya Beyaz Kitap'a sadık 
kalmaya çalışıyordu; çeşitli gerekçelerden ötürü...

Savaş sonunda İngiltere Beyaz Kitap’a sadık kalmaya çahşıyordu; çeşitli gerekçelerden ötürü... 
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6 gün süren 3. Arap-israil Savaşı sonunda İsrail 
kendi coğrafî alanının kat be kat fazlasını yaklaşık 
800 bin kişilik bir nüfus ile birlikte ele geçirdi. 
İsraillilerin bu saldırısı sırasında işgal edilen Batı 
Ürdün'de yaşamak istemeyen Filistinliler, Ürdün ırmağı 
üzerinden Doğu Ürdün’e kaçıyorlardı. Son derece 
verimli olan ve esasen Filistinlilerin yaşadıklan bu 
bölge için Ürdün Krallığı fıiç bir önemli yatırımda 
bulunmamış, burasının siyasal, ekonomik ve kültürel 
açılardan son derece geri kalmasını sağlamıştı.
Filistinli savaşçılar işgal edilmiş bölgeleri bir halk 
savaşının başlatılması açısından son derece uygun 
buluyorlardı. 20 Ağustos 1967'de El Fetih “ Siyonist 
kalelere karşı saldırı" karan aldı. Ancak işgal edilmiş 
bölgelerde siyasal ve askerî üsler kurma denemesi 
birkaç ay içinde başarısızlığa uğradı. Bunun üzerine 
El Fetih Ürdün topraklarında gerilla eylemlerine girişti. 
21 Mart 1968'de yaşanan Karame çatışması, Ürdün 
Krallığı ile Filistinli gerillalar arasındaki ilişkileri 
gerginleştirdi. FKÖ’nün stratejisi "Arap kitleleri 
devrimcileştirmekti". Halk savaşı stratejisinin bir 
hedefini de gerici Ürdün rejimi oluşturuyordu. Kasım 
1968’de Kral Hüseyin ilk olarak ordu aracılığı ile 
Filistinli milislerin hareket alanlarını kısıtladı. FKÖ’nün
1970 yazındaki 7. Kongre’sinden hemen sonra 
FDHKC Kral Hüseyin’e karşı mücadeleyi yoğunlaştırdı.
2 Eylül 1970’de düzenlenen suikast sonucunda Kral 
yanlısı gruplarla, FKÖ milisleri arasında çatışmalar 
çıktı. 16 Eylül'de Ürdün’ün kuzeyindeki bazı bölgelerin 
kurtarılmış ilan edilmesi ile birlikte Kral Hüseyin bir 
askerî hükümet kurdu ve FKÖ'ye karşı saldın emrini 
verdi. 17 Eylül'de Amman'ı çeviren rejimden yana 
gruplar Filistinlileri ağır bir bombardıman ateşine 
tuttular. Savaş 6 gün sürdü. 22 Eylül’de saldın 
karşısında geri çekilmeyi tercih eden Suriye 
gruplarından sonra Filistinliler tek başlarına kaldılar ve 
Filistin tarihine Kara Eylül adı ile geçen yenilgi 
yaşandı.



Ortadoğu

Ürdün'de yaşanan olaylar sonucunda üslerini yitiren 
FKÖ 7ü gruplar yeni üsler i(uracaklan yerler aramaya 

başladılar. 1968’de ilk gruplar Suriye’den güney doğu 
Lübnan’a girmeye başladılar. 1969’a kadar El Fetih, 
Saika ve FNKC, kıyı şehirleri olan Beyrut, Sidon ve 

Tirus’a girerek üsler kurmaya başladılar. FKÖ 
Lübnan’ın güneyinde siyasal ve askeri varlığını 

güçlendirdi ve adeta devlet içinde devlet olarak 
davranmaya başladı. Gerek Beyrut’taki gerekse 

Lübnan’daki Filistin varlığı İsrail devleti için büyük bir 
rahatsızlık kaynağı idi. Bu nedenle, Mart 1978’de 

İsrail ordusu Litani ırmağına kadar olan ve Filistinliler 
tarafından kontrol edilen bölgeye saldırdı. 1980’de ise 

İsrail ordusu 5 kez Lübnan’a girerek FKÖ üslerine 
saldırdı. Filistinlilerin Kiryat Şmona ve Nahariya’ye 

yaptıklan roket saldırısından sonra, İsrail hava 
kuvvetleri Beyrut, Damur ve Nebatiye’deki FKÖ 

merkezlerini bombaladı ve 500’ün üzerinde sivilin 
ölümüne yol açtı. 3 Haziran 1982’de İsrail’in Londra 

konsolosuna düzenlenen suikast yeni bir operasyonun 
bahanesi oldu. 6 Haziran’da İsrail ordusu Lübnan’a 
girdi. Hedef FKÖ’nün Lübnan ve Beyrut’taki siyasal 

ve askeri varlığına son vermek, Suriyeliler’in 
egemenliğini sona erdirerek Maruniler tarafından 

yönetilecek bir Lübnan’a bu dolayım ile egemen 
olmaktı. 14 Haziran’da İsrail ordusu Maruni milislerin 
yardımı ile Doğu Beyrut üzerinden daireyi tamamladı. 
Filistinlilerin son derece güç koşullar altında haftalar 

süren direnişinin ardından, 12 Ağustos’da sürekli 
bombardıman emrini veren ve "Beyrut kasabı”  adıyla 

tarihe geçen Ariel Şaron, Filistin sorununu askeri 
olarak sona erdireceğini varsayıyordu. Sivil halkın 

bombardıman sonucunda zarar görmesini engellemek 
istediklerini dile getiren Arafat ve diğerleri, içlerindeki 

tartışmalardan sonra Beyrut’u terk etmeye karar 
verdiler. 19 ve 20 Ağustos’da İsrail kabinesi ve FKÖ 

yönetimi ABD’nin resmi temsilcisi olan Philipp 
Habib’in çekilme planım kabul etti ve 22 Ağustos ile 

1 Eylül 1982 arasında Filistinli savaşçılar, 
Beyrut limanını terk ederek 8 Arap ülkesine doğru 

yola çıktılar. Beyrut şehri Filistinli savaşçıların 
ayrılması ile birlikte önemli bir özelliğini yitirmiş oldu. 

Bütün yıkık dökükleri, çelişkileri, çeşitliliği ile 
Ortadoğu’nun metropolü olan bu şehrin kozmopolit 

mozaiğinden bazı parçalar eksildi.

Yalnız 1945-47 arasında 133 İngiliz askeri Siyonist çeteciler tarafından öldürülmüş Filistin 
yönetiminde deneyim kazanmış devlet adamlan, yoğun bir askerî yardım olmaksızın yörede 
bir Yahudi devletinin yaşayamayacağına ikna olmuşlardı. Diğer yandan Amerika himayesinde 
bir Yahudi devletinin bölgedeki kendi nüfuzlarını azaltacağına inanıyorlardı. Ancak 1945’teki 
New York seçim kampanyasında Filistin sorununun tuttuğu merkezî rol Amerikalı 
politikacılara, Yahudi lobisinin gücünü gösterdi. Amerika ile İngiltere arasında bir anlaşmanın 
sağlanamaması üzerine 1947 başında konu Birleşmiş Milletlerce havale edildi ve Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulu 29 Kasım 1947’de Filistin’de biri Arap biri Yahudi olmak üzere iki 
devlet kurulmasını öngören ünlü taksim karannı aldı. Oylanması sırasında İngiltere’nin 
çekimser kaldığı karara ABD’nin yanısıra SSCB de olumlu oy vermişti. Bu, Arap dünyasında 
yeni yeni gelişmekte olan komünist harekete, etkisinden yıllar boyu kurtulamayacağı bir darbe 
vurmuş oldu. Çoğu Arap ülkesindeki komünist partiler bölündü, Kasım 1947’de Şam’da 
yapılan taksim aleyhtan gösterilerde üç komünist öldürüldü.

Britanya’nın BM kararı uyannca 15 Mayıs 1948’de Filistin’den çekileceğini ilan etmesi üzerine, 
bölgedeki Irgun ve Stem  (Lehi) gibi çeteler faaliyetlerini daha da yoğunlaştırdı. 9 Nisan 1948’de 
H aganah  subaylarının komutasında her iki çeteden de bir grup Deir Yassin köyünü basarak 
çoğunluğunu kadın ve çocuklann oluşturduğu 254 kişiyi öldürdü. Arapları kaçmaya teşvik 
etmek üzere katliamın propagandası bizzat Irgun tarafından yapıldı. Nisan sonunda Irgun 
Yaffa’ya saldınnca 70 bin kişilik Arap nüfusun 67 bini şehirden kaçtı. 14 Mayıs’ta son Ingiliz 
askerlerinin de Filisitin’den çekilmesinin hemen ardından, 15 Mayıs’ta İsrail Devieti’nin 
kuruluşu ilan edildi.

Birinci Arap İsrail Savaşı

Birinci Filistin ayaklanması sırasında Yüksek Arap Komitesi çevresinde bütünleşmeyi başarmış 
aşrafin  arasında II. Dünya Savaşı sırasında yeni bölünmeler başgöstermişti. Yeni gelişmekte 
ol m  entelencensiyanın mensuplan, daha çok buıjuvazinin çıkarlanmn sözcülüğünü yapan 
İstiklal Partisi çevresinde toplanırken, Kudüs müftülüğünü elinde tutmaya devam eden Hüseyni 
ailesinin önderliğini kabul etmiş olan a şra f  da Arap Filistin Partisi’ni kurmuştu. Savaştan sonra, 
Arap Birliği devletlerinin de birlikte çalışmayı tercih ettikleri İstiklal Partisi, Ulusal Kurtuluş 
Birliği, Arap İşçileri D em eği gibi örgütlerle de birleşerek bir Arap Ulusal Cephesi oluşturmuştu. 
Ancak, Yahudilerle girişilecek ve kaçınılmazlığı artık aşikâr olan çatışmaya aşrafin  temsil ettiği 
güçlerin de katkısı elzem olduğundan ve a şra f  da Filistin’e girmesi yasaklandığından Mısır’da 
ikamet eden Kudüs müftüsünün kontrolünde olmayan hiçbir harekete katılmadığından, 1946 
sonunda Filistin içinde yeni bir Yüksek Arap Yürütme Komitesi kuruldu ve Ocak 1947’de 
Komite Hüseyni yandaşlarına mutlak bir çoğunluk sağlayacak şekilde genişletildi. Bütün bunlara
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karşın müftü, Ekim 1947’de, Arap Birliği’ni oluşturan 7 devletin (Mısır, Ürdün, Suriye, Irak, 
Suudi Arabistan, Yemen ve Lübnan) ortak bir askerî komisyon oluşturulması karanna karşı 
çıktı. Bu ihtilaflardan ötürü. Aralık 1947’de çatışmalar başladığında Filistin’deki Arapların 
örgütlülük derecesi son derece zayıftı. Arap Birliği devlerieri 500 Filistinli ve 2.500 Birlik 
bir Caiş al İnkaz  (Kurtarma Ordusu) oluşturduysa da, bu ordu İngiliz askerleri Filistin 
topraklarında oluğu sürece bilfiil müdahale edemiyordu. Diğer yandan İngiliz ordusu da, resmî 
politikası tarafsızlık olmakla birlikte, hem Suriye’den gönderilen çetelere karşı Yahudiler’e 
destek veriyor, hem kendi boşalttığı bölgelerin Siyonist kontrolüne geçmesine yol açacak 
istihbaratı sağlıyordu. (Diğer yandan, bölgede yaşayan çeşitli Avrupalılann -Yugoslav, Polonyalı, 
Alman-lngili’z ordusunu terkeden bazı İngiliz askerleri de Arap çetelerle birlikte Irgun ve 
Stem’e karşı mücadele ediyordu.)

Aralık 1947-Mayıs 1948 arasında Filistin’deki en güçlü direniş grubu, Kudüs müftüsünün 
Mısır’da gönüllü askerlerden oluşturduğu Caiş al Cihad al M ukaddas’d ı (Kutsal Cihad Ordusu). 
Ancak Araplarla Siyonistler arasındaki mücadelenin sertleşmesine paralel olarak Arap önderlik 
arasındaki rekabet de derinleşiyordu. Nisan içersinde Caiş al Cihad al M ukaddas’a komutanlık 
etmekte olan, Hüseyni ailesine mensup Abdül Kadir’in .ölümüyle sonuçlanan Kudüs 
mücadelesinde, Suriye’den gelen gönüllü birlikleri müftünün gönüllüllerine yardım etmeyi, 
onlarla aynı safta dövüşmeyi reddettiler. Bu yenilgiden sonra Filistin’de Kudüs müftüsünün 
askerî-sivil bütün örgütü dağıldı. İsrail Devleti’nin ilanının ardından Caiş a l İnkaz  Filistin 
topraklarına girdiğinde, 700 bin Filistinli topraklannı terketmiş, Gazze’ye ve Ürdün nehrinin 
doğu yakasına kaçmıştı bile. Buna rağmen savaşın ilk evrelerinde Arap Birliği ordulan başanlı 
olduysa da, Birleşmiş Milletler'in I I  Haziran’da ilan ettiği bir aylık ateşkesten azamî ölçüde 
yararlanan İsrail bu arada, ABD, İngiltere ve Fransa’dan büyük miktarlarda silah satın aldı; 
Çekoslovakya bu süre içinde İsrail’e bir havaalanı sundu. Temmuz’da çatışmalar yeniden 
başladığında güçler arası denge artık değişmiş, Caiş al İnkaz  gerilemeye başlamıştı. İkinci bir 
ateşkesin ilanından ve İsrail tarafından ihlalinden sonra 16 Eylül’de Birleşmiş Milletler 
temsilcisi Kont Bernadotte, İsrail’in geçen aylarda işgal etmiş olduğu Necef çölü de dahil 
olmak üzere Arap Filistin’iyle Ürdün’ün birleştirilmesini, Kudüs’ün uluslararası bir yönetime 
bırakılmasını ve topraklarından kaçmak zorunda kalan Filistinliler’e dönme 'hakkını içeren bir 
banş anlaşması teklif etti; ertesi gün Kudüs’te arabasıyla gezerken askerî bir barikatta 
durduruldu ve makineli tüfekle taranarak öldürüldü.

Birinci Arap-israil Savaşı, Arap Birliği’nin fiilen çözülmesiyle sona erdi. Kasım ve Aralık’ta 
Hagannah seri ve şiddetli bir operasyon sonucunda Necef çölünü işgal ederek Filistin’in 
Araplara bırakılmış kısmını ikiye bölmüş oldu. Bu arada Ürdün Kralı Abdullah’ın 
komutasındaki Arap Birliği orduları geri çekilmekte olan Müftü’ye sadık askerlerle. Mısırlı 
gönüllülerden oluşan feda'iyyin’i silahsızlandınyorlardı. I Aralık’ta ilan edilen ateşkesin ilk 
gününde Abdullah, Jericho şehrinde, Ürdünlü ve Filistinli delegelerin katıldığı büyük bir 
törende, Filistin ve Maveri Ürdün’ün, “Ürdün Haşimi Krallığı” adı altında bölünmez bir bütün 
oluşturduğunu ilan etti; Suriye ve İrak askerlerini Caiş al İnkaz’dan  geri çekti. Yalnız kalan 
Mısır, 24 Şubat 1949’da İsrail’le bir ateşkes anlaşması imzalamak zorunda kaldı. 1949’da 
çeşitli Arap ülkeleriyle imzalanan ateşkes anlaşmalannın sonucunda, BM’in 1947 taksim 
kararının İsrail’e bıraktığı topraklardan yüzde 21 daha fazlası fiilen İsrail egemenliğine girmiş 
oldu.

Arap Milliyetçiliği
1948-49 yenilgisi, siyaset sahnesinde ilk kez 1. Dünya Savaşı sırasında ve ertesinde, özellikle 
Şerif Hüseyin ve Kral Faysal’ın çevresine topladığı güçler aracılığıyla çıkan Arap 
milliyetçiliğinin yeniden ve çok daha büyük bir toplumsal güç olarak ortaya çıkmasına yol 
açtı. II. Dünya Savaşı’nı izleyen de-kolonizasyon dalgasından ötürü zaten itibar yitirmekte 
olan, siyasal iktidarlannı sömürgeci güçlerle sürdürdükleri işbirliğine borçlu olan yöneticiler bir 
bir devrildi. İlk örnek Suriye’ydi. 30 Mart 1949’da yapılan darbe, bir darbeler ve karşı- 
darbeler zincirinin ilk habercisiydi. Siyasal iktidar 1950 ile 1954 arasında fiilen Albay Adib 
Şişakli’nin elindeydi ve bu dört yıllık askerî rejim, 1952’de Arap Sosyalist Partisi ile birleşen 
Baas Partisi’nin güçlenmesi için mükemmel bir çerçeve oluşturdu (bkz. İran ve Ortadoğu’da 
Devrimler). 20 Temmuz 1951’de, Kral Abdullah’ın manevralan sonucu Ürdün vatandaşı ilan 
edilmiş olan Filistin’lilerden biri Abdullah’ı öldürdü. Taht, onun ruhî dengesi yerinde olmayan 
oğluna geçti. Ancak 1950’lerin başındaki gelişmelerden en önemlisi, kuşkusuz, Mısır’daki Hür 
Subaylar darbesiydi (bkz. Arap Afrikası’nda Devrimler). Darbenin önderi Nasır, aynı yıl tahta 
geçen Kra\̂  Hüseyin’i Kahire’ye davet ederek, Ürdün ile İngiltere arasında hâlâ sürmekte olan 
sömürgecilik döneminden devralınmış ilişkileri kesmesi için baskı yapmaya başladı. Hüseyin 
Ürdün’de İngiliz mevcudiyetinin simgesi haline gelmiş olan askerî danışman Sir John Glubb’ın 
görevine 1 Mart 1956’da son verdi.

Nasır izlediği milliyetçi iktisadi politikalarla da Arap dünyasına öncülük ediyordu. Sanayinin 
başlıca eneıji maddesi olarak petrolün hızla kömürün yerini almaya başlamasıyla (1 9 5 5 ’de 
ABD toplam enerji ihtiyacının yüzde 67 ’sini petrolden karşılıyordu) Arap dünyasının iktisadi 
önemi de artıyordu. Nasır’m öncülüğünde Arap yönetimleri bu yeni kaynaklarla bir yandan
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Yukarıdaki fotoğrafta, Beyrut'taki BurJ ei Barajnetı 
mülteci kampında eğitim sırasında dinlenmeye çekilmiş 
kadın askerler görülüyor İşgal ve sürgün hayatı 
Filistin kadınlarının geleneksel yaşam biçimlerini 
değiştirmiş, onlan ulusal kurtuluş mücadelesinin birer 
militanı yapmış. Birçok kampta askerlik eğitimi gören 
Filistinli kadınlar direniş içinde büyük öneme sahipler 
Yüzyıllardır alışageldikleri aile ve toplum içindeki 
yerleri, özellikle Islamiyetin dayattığı geleneksel roller, 
işgale karşı tüm ulusun topyekun savaşmak zorunda 
kaldığı tarihsel dönemde daha fazla varlığını 
koruyamadı. Kadınlann, erkeklerin bulunduğu 
ortamlarda veya cemaat içinde yüzlerini bile 
göstermeleri yasakken, onlar erkeklerle yanyana 
direndiler, hattâ Filistin Devrimi'nin birer kahramanı 
haline geldiler. İşgal altındaki topraklarda yönettiği 
başarılı gerilla eylemleriyle Filistinli kadınların devrim 
içindeki yerini gösteren ve 1978'de şehit düşen Delal 
El Mugrabi ve FHKC örgütünün uçak kaçırma 
olaylarında adını duyurmuş üyesi Leyla Halit (altta) bu 
kadınlardan sadece ikisiydi. 1969'da silah ve el 
bombalan ile Amerikan hava yolu TWA’nin bir Boeing
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707 uçağını 112 yolcusu ile Roma havaalanından 
Şam’a kaçıran Leyla Halit, havaalanına İnişten ve 
yolcuların indirilmesinden sonra uçağı bomba ile 
havaya uçurmuştu. Bundan bir yıl sonra, Eylül 
1970’de bu kez bir İsrail uçağını kaçırmak isterken 
başarısızlığa uğramış ve yanındaki arkadaşı 
vurulmuştu. Bunun ardından altı hafta boyunca 
Londra yakınlarında bir hapishanede kalan Halit, 
Ortadoğu’da yoldaşlarının kaçırdıkları İngilizler 
karşılığında serbest bırakıldı. 1975’de örgüt içinde 
Habaş ve onun yardımcısı olan Abu Bassam’ın 
ardından üçüncü kişi haline gelen Leyla Halit, 
FHKC’nin dış ilişkileri ve örgütlenmesi ile ilgilendi. 
Uçak kaçırma eylemleri İçin “biz kimseyi rahatsız 
etmek istemiyorduk, sadece dünya kamuoyunun 
Filistinliler hakkında düşünmesini istiyorduk’’ diyen 
Leyla Halit, “ mücadelenin o döneminde bu eylemler 
gerekli idi. Uçak kaçırma olayları siyonlst 
propagandanın etkisi ile körleşmiş olan insanları, 
görüşlerini gözden geçirmeye yöneltmeliydi. 1970’de 
eylemlere son verdik, çünkü bunlar hedeflerine 
ulaşmışlardı’’ açıklaması ile hedeflenenleri dile 
getiriyordu. Hayfa’da doğmuş ve Beyrut’ta büyümüş 
olan Leyla Halit, Lübnan’daki Amerikan 
Üniversitesi’nde okumuş, daha sonra Kuveyt’te 
öğretmenlik yapmıştı. Filistin kamplarında çocukları 
eğitirken (sağda), beş yaşında silah derslerine 
başlandığını, onbir yaşında ise çocukların kendi 
silahlarını taşıyabildiklerini söylüyordu. Ayrıca 
kamplarda Filistinli kadınların eğitimleri ve sorunları ile 
de ilgilenen Leyla Halit, Filistinlilerin özgürlük 
mücadelesinin Sembollerinden biri olarak tüm dünyada 
benimsendi.

yeni kalkınma projeleri geliştirmeye çalışırken, bir yandan da İsrail’e baskı uygulamanın 
yoliannı araştırdılar. Örneğin Akabe Körfezi ve Süveyş Kanalı İsrail gemilerine kapatıldı; 
1949’da savaştan sonra Süveyş’i geçmeyi deneyen ilk İsrail gemisi Bat Galime el konuldu ve 
1955’e kadar iade edilmedi; İngiltere kontrolündeki Irak Petrol Şirketi bile Hayfa’daki 
merkezini Lübnan’da Tripoli’ye taşıma gereğini hissetti.

Lübnan’da Ulusal Sözleşme

Ancak Arap milliyetçiliğinin en beklenmedik tezahürü Lübnan’da ortaya çıkanıydı. Fransızlann 
kurarken Lübnan’a atfettikleri işlev, kısmen Siyonistlerin İsrail’e atfettiği işleve benziyordu;
Arap dünyasının ortasında Batı uygarlığını temsil etmek; Arap dünyasını uygarlaştırmak. 
Dahası, bu ülkü, kendilerini Haçlılann halefi sayan Marunilerin nisbeten daha fanatik olanlan 
arasında da coşkuyla benimseniyordu. Ancak 11. Dünya Savaşı sonrası Fransızlarla, manda 
yönetiminin başhca destekçisi durumunda olan Maruniler’in bile arası açılmıştı. Paris 
düştüğünde otomatikman Alman işbirlikçisi Vichy yönetimine geçen Lübnan, 1941’te de 
Gaulle’ün Özgür Fransa  güçleri ve İngiliz ordulan tarafından birlikte kurtanimıştı. Ancak 
Lübnanhiann bütün beklentilerini hayal kınklığına uğratacak bir şekilde ve İngilizlerin bütün 
ısranna karşın, de Gaulle yönetimi de Lübnan’a bağımsızlık tanımakta ayak sürüyordu. Ancak 
1943’te yapılabilen seçimleri büyük bir çoğunlukla manda yönetimine karşı olanlar kazandı. 
Bunun üzerine Fransız genel valisi, Cezayir’deki önderliğe danıştıktan sonra devlet başkanı vl 
başbakan da dahil olmak üzere, yeni seçilen hükümetin bütün ileri gelen üyelerini 
tutuklatarak bir kalede hapsetti ve Lübnan’ı “Arap dünyasının Batı ucu değil, Hıristiyan 
Batı’nm doğudaki ucu” diye tanımlayan Emile Edde’yi devlet başkanı olarak tayin etti. Bunun 
üzerine yalnızca Suriye’de değil, o zamana kadar birbirleriyle rekabet eden mezheplere 
bölünmüş olan Lübnan’da da yekpare bir şekilde desteklediği bir direniş başladı. Gerek bu 
direniş gerekse uluslararası kamuoyunun ve özellikle İngiltere’nin baskısı yüzünden Fransızlar 
1946’da çekilmek zorunda kaldı ve 1943’te seçilen hükümet yeniden göreve başladı. (Yine de 
1946’da çekilmeden önce, ayaklanmayı bastırma gerekçesiyle Şam’ı bombalayan Fransız ordusu 
burada 500 kişinin ölümüne yolaçtı.)

Göreve gelen devlet başkanı Maruni Bişara Houri, Maruni cemaat içersinde, dinî inanışına 
sahip çıkmakla birlikte bunu Arap bir çerçeve içinde sürdürmek isteyen azınlık görüşü temsil 
ediyordu. Başbakan ise Sünni Riad Solh’tu. Fransızlardan devralınan ve devlet başkanının 
daima bir Maruni, başbakanın Sünni, meclis başkanının ise Şii olduğu bu sistem, Lübnan’ın 
hiçbir zaman yazıya geçirilmeyen “ulusal sözleşme”sinin bir parçasıydı. Yine bu sözleşmeninin 
İngilizler’in bir önerisinden devralınan bir öğesine göre, bürokrasi ve orduda da, Hıristiyanlarla 
Müslümanlar arasında 6.5 oranı korunacaktı. Oysa Lübnan’da ana bölünme ve çatışmalar, tarih 
boyunca dinler arasında değil mezhepler arasında olagelmiştir. Örneğin 1830’lara kadar 
Lübnan’da istikran koruyan temel ittifak Hıristiyan Marunilerle, kendilerini Müslüman addeden
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ancak diğer Müslüman mezhepler tarafından zmdık sayılan Dürziler arasında kurulmuş ittifaktı. 
19. yüzyılın ortasında bu iki cemaat arasında savaş çıktığında Şiiler Marunilere destek 
verirken, Ortodoks Rumlar Marunilere karşı Dürzilerin yanında savaşmışlardı. Dolayısıyla, 6.5 
oranı, ülke nüfusunun karmaşık yapısını yansıtabilmekten, bu yapının belirlediği hassasiyetlere 
karşılık verebilmekten uzaktı.

Seçim sistemi bu konuda biraz daha hassastı. Her bölgede herkes eşit oyla seçime katılıyor, 
ancak o bölgeden seçilebilecek milletvekilleri mezhebe göre tayin ediliyordu. Örneğin 
Beyrut’un doğusundaki dağlık yörede bir seçim bölgesi olan Aley’in meclise iki Maruni, iki 
Dürzi ve bir Rum Ortodoks temsilci yollayacağı tesbit edilmişti. Mezhepleri ne olursa olsun, 
bölgedeki bütün seçmenler bütün temsilcilikler için oy kullanıyor, ancak bu bölgede yalnız 
Maruniler, Dürziler ve Rum Ortodokslar aday olabiliyordu. Çeşidi bölgelerdeki bu temsilci 
sayıları 1926’daki nüfus kompozisyonuna göre yapılmış, 1932’den sonra ise, siyasal 
gerekçelerden ötürü bir daha nüfus sayımı yapılmamıştı. Çeşitli cemaatlerin nüfus artış hızları 
farklı olduğundan (özellikle de Müslümanlannki Hıristiyanlannkinden, Şiilerin de 
Sünnilerinkinden hızlı olduğundan), yapılacak yeni bir sayım siyasal güç dağılımının 
değişmesini gerektirecekti. Ancak anti-emperyalist mücadelenin bütün halkı kaynaştırmış olduğu 
1946’da nüfus kompozisyonu ile siyasal güç dağılımı arasındaki bu tutmazhk, henüz ciddi 
sürtüşmelere yolaçacak boyutlara ulaşmamıştı. Devlet başkanı Houri, çok güçlük çekmeden bir 
denge pohtikası izleyebildi. 1948’de Lübnanlı askerlerin Arap Birliği ordulanmn saflannda 
İsrail’e karşı savaşa gönderilerek Müslümanlann hassasiyetleri gözetilirken, 1950’de Suriye’yle 
geçmişten beri korunan gümrük birliği kaldınlarak, Maruni tûccarlann çıkarlan korunmuş 
oluyordu. Ancak bu denge politikası farklı çıkarlan uzlaştırmaya, ulusal bir kimlik yaratmaya 
değil, uluslararası sermayenin sunduğu “pasta”yı paylaşmaya yönelikti. Çünkü, feodal ilişkilerin 
çok güçlü olduğu, Beyrut gibi büyük şehirlerdeki patronaj ilişkilerinin bile feodal temeller 
üzerine kurulu olduğu Lübnan’ın za ’imlerine (feodal beyler), biçilen rol uluslararası sermayenin 
Ortadoğu mümessili olmaktı. Bu yüzden diğer Ortadoğu ülkelerinde olduğunun aksine,
Beyrut’un geçmişte Arap dünyasının (ve entelektüel milliyetçiliğinin de) entelektüel 
merkezlerinden biri olmasına ve 1946’lardaki beklenmedik canlanmaya rağmen, milliyetçiliğin 
hiçbir türü Lübnan’da kalıcı bir siyasal ve iktisadi programa dönüşemeyecekti.

Sorunlann ilk işareti, daha 1948 savaşının hemen sonunda belirmeye başladı. Filistin’den 
kaçan 700 bin Filistinlinin 140 bini Lübnan’a sığındı. “Ürdün Haşimi Krallığı”, zaten ayn bir 
Filistin Devleti’nin inkân üzerine kurulmuş olduğundan, Ürdün’e kaçan Filistinlilere 
otomatikman yurttaş statüsü tanınıyordu. Suriye’de ise yurttaş statüsü tanınmamakla birlikte 
devlet memuriyeti ve ordu onlara açıktı. Lübnan’ın karmaşık mezhepler mozayiği ise yeni bir 
azınlığı kabul etmedi. Filistinlilere ne yurttaş statüsü ne iş imkânı tanındı. Filistinli çocuklar 
Lübnan’da ancak BM’in açtığı okullara devam edebiliyor, ebeveynleri ile birhkte Lübnanlılar 
tarafından “hayvanat bahçesi” diye anılan mülteci kamplannda yaşamaya mahkûm edildiler.
Öte yandan 1951’de Bişara Huri’nin yerine destekçilerin Lübnan Dağlan’nın en geri Maruni köylerinden 
gelen Kamil Şamun seçildi. Şamun, Lübnan’ı, Arap dünyasının ortasında, geçmişin Fenikelileri’nin 
varisi olarak görülen Marunilerin vatanı olarak değerlendiren geleneksel Maruni çoğunluğunun

“ Tel El Zaatar'da katledilen Filistinli mülteciler" adlı 
bu desen 1976'da İsmail Şammut tarafından yapılmış. 
13 Nisan 197S'te Filistinli ve Lübnanlı yolculan, 
Beyrut'un doğu kesimindeki Teli El Zaatar mülteci 
kampına götüren otobüs, Beyrut'un banliyösü Aya El 
Rommaneh'te Falanjist Parti'ye mensup milisler 
tarafından pusuya düşürüldü. Silahsız yolculara açılan 
ateş sonucu yolcuların otuzu öldü, yirmi beşi 
yaralandı. Bu olay daha sonra Tel El Zaatar’ın 
Falanjistler tarafından kuşatılmasıyla devam edecekti. 
Bu kuşatma Lübnan İç Savaşı'nın en uzun ve kanlı 
çarpışması oldu. Kamil Şamun'un Ulusal Liberal 
Partisi'n/n milisleri olan Kaplanlar ve görevi resmen 
23 Eylül'de sona erecek olan Cumhurbaşkanı 
Süleyman Franciye'ye bağlı silahlı güçler, Beyrut'un 
Hıristiyanların denetiminde olan doğu kesiminin 
ortasında bulunan Tel Zaatar ve Cisr B-Paşa Filistin 
mülteci kamplarını kuşattılar. Bu kuşatmaya daha 
sonra Falanjistler ve Sedir Ağacının Muhafızları da 
katıldı. Cisr El-Paşa küçük bir mülteci kampıydı ve 
fazla dayanamadı; kuşatmanın başlamasından beş gün 
sonra düştü. Tel Zaatar ise tam bir abluka altında, 
yiyeceksiz, içeceksiz ve ilaçsız tam 54 gün, tepesine 
yağan kurşun, top ve roket mermilerine rağmen 
dayandı. Filistin Devrimi'nin onur simgesi olan 
yaklaşık 10 bin Tel El Zaatarlı yakın tarihin gördüğü 
en görkemli savunmayı gerçekleştirdi. Her tarafından 
kuşatılmış kampa FKÖ, o sırada Suriyeli birliklerin 
saldırısına hedef olduğu için yardıma gelemedi.
Toplam 55 bin merminin yağdığı kampta, yiyecek ve 
içecek sevkıyatı Hıristiyan Milislerce engellendiği ve 
su borulan patladığı için, başta küçük çocuklar olmak 
üzere birçok kişi susuzluk ve açlıktan ya öldü ya da 
hastalandı. Kampın sorumlusu Muhsin, uzlaşılması 
veya "teslim olunması" için gelen basın mensuplarına 
sonuna kadar direneceklerini bildirdi. Kampın 
boşaltılması kararından sonra, beyaz bayraklarla dışan 
çıkan insanların öldürülmesi dahi tüm dünyanın 
seyirden vazgeçip birşeyler yapmasına yeterli bir 
gelişme olmadı.
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İsrail’in Filistin topral<larını işgal politikalan, 
Filistinlilerin bir kısmının Lübnan’daki mülteci 

kamplarında ağır koşullarda yaşamasına yol açarken 
(sağda), diğer bir kısmının ise yaşadığı topraklar 

üzerinde sefilleşmesi sonucunu doğuruyordu. 
Ekonomik yaptırımlar veya ev tahribatlarıyla kolektif 

cezalandırma yöntemleri uygulayan İsrailliler, kimi 
zaman da köylülerin ağaçlarını budayarak onlan geçim 

kaynaklarından yoksun bırakıyorlardı (altta). İşgal 
bölgelerinin elden çıkarılmaması konusunda tüm 

siyasal güçlerin görüş birliği içerisinde olması !.:,rairi 
bir ikilem karşısında bırakmaktaydı. Yöre halkı ucuz 
işgücü ve İsrail kökenli malların tüketicisi ntarak işe 
yararken, gerek ekonomik gerekse siyasal haklarına 
sahip çıkmaya kalkıştığında rahatsız edici bir unsur 
haline gelmekteydi. Statükoyu korumak için İsrail’in 
uygulamalarının yanısıra, iki bölge arasındaki sınırın 

kalkması kendiliğinden gündeme gelen ekonomik 
değişikliklere de yol açmıştır. Bölgenin çehresini 
değiştiren gelişmeler arasında, cl: .,suz olanların 
yanısıra, yeni üretim yöntemlerinin uygulanmaya 

konması ve yeni tüketim alışkanlıklarının oluşması 
sayılabilir. 1967 sonrasında yaşanan ekonomik 

büyüme döneminde sanayinin ucuz işgücü talebini 
karşılayan Filistinli işçiler İsrail’de çalışabiliyor, ancak 

geceleyemiyorlardı. Çoğu günübirliğine işyeri ile 
ikametgahı arasında gidip gelirken, bir kısmı da 
yasaklara rağmen işveren tarafından fabrikalara 

hapsedilerek orada yatmalarına göz yumuluyordu. Bu 
işçilerden bazılarının hapsedildikleri mekanlardan 

çıkmayı başaramadıklarından, çıkan yangınlar sonucu 
öldükleri bilinmektedir. Filistinliler İsrail’de kısa süreli 

çalıştıklarından sürekli bir işyeri talep edemiyorlar, 
sendika aidattan ücretlerinden kesilmesine rağmen, 
sendikaya üye olamıyorlardı. Böylelikle gerektiğinde 
işe alınıyorlar, istendiğinde ise işten atılabiliyorlardı. 

Resmi olarak "Eşit işe eşit ücret" ilkesi geçerli 
olmasına rağmen, Yahudi işçilerden çok daha düşük 
ücret alıyorlardı. Yasal olarak çai"itıklan takdirde ise 

vergi, sosyal sigorta ve emeklilik payları ücretlerinden 
kesiliyor, ancak bu gibi hizmetlerden yararlanma 
İsrail’deki bir ikamet adresine bağlı olduğundan 

yararlanamıyorlardı. Sınır bölgelerinde köle pazarı 
diyebileceğimiz yapılarda Filistinliler çocuklarını İsrailli 

işverenlere gündelikçi olarak sunuyorlardı.

görüşünün temsilcilerinden biriydi. Buna rağmen yönetiminin ilk yıllannda Arap 
milliyetçiliğinin manevi üstünlüğü henüz çok güçlüydü. Bu dönemde, Lübnan Üniversitesi. 
Planlama Ofisi ve Genel Planlama Bakanlığı gibi işlerlik kazandırıldığı takdirde, bir ulusal 
pazar ve kimlik yaratmaya hizmet edebilecek kurumlann temeli atıldı. Mısır ve Filistinliler 
için olduğu gibi Lübnan için de dönüm noktası 1956 oldu.

Süveyş Bunalımı: İkinci Arap-İsrail Savaşı

1950’lerin ikinci yarısı emperyalist güçler açısından, Ortadoğu’da bir iktidar boşluğu yıllarıydı. 
İngiliz kamuoyu için imparatorluk ülküsü cazibesini tamamen yitirmeye başlamıştı. Suriye ve 
Lübnan’daki hezimetinden sonra Fransa ise Ortadoğu’daki dayanaklarını yitirdiğinden ve 
özellikle de Kuzey Afrika’daki sömürgeleri açısından Nasır örneğinden son derece rahatsız 
olduğundan, Nasır’ııi örneğini izlemekte olan Arap yönetimlerine karşı yalnızca düşmanca bir 
tavır takınıyor ve İsrail’le özel bir ilişki geliştirmeye çalışıyordu. Mayıs 1950'de ABD, İngiltere 
ve Fransa’nın birlikte yaymladıklan ve İsrail’le Arap devletlerinin kendilerini birbirlerine karşı 
savunma gerekleri olduğu ve bu ülkelere silah satışının, karşılıklı meşru-müdafaa ilkesi 
çerçevesini gözeterek yapılması gerektiğini kabul eden Üçlü Deklarasyon’a rağmen, bu 
dönemde Fransa İsrail’in başhca silah kaynağı haline geldi. Yeni emperyalist güç olarak ön 
plana çıkmakta olan ABD’nin dış politikası ise çelişkili eğilimlerin baskısı altında 
şekilleniyordu. İsrail’in kuruluşu sırasında ABD’nin oynamış olduğu rol, Arap ülkeleri nezdinde 
itibar kaybetmesine yol açmış, bu ise petrol ihtiyacını gözönünde bulunduran Amerikan 
politikacılannı daha Arap yanlısı bir tutuma yöneltmişti. Ancak Amerika’daki Yahudi lobisi 
yönetimin bu doğrultuda yapabileceklerine çok katı sınırlar çiziyordu.

Öte yandan, İsrail de gerek “savunulabilir sınırlar”a ulaşmak kaygısıyla, gerek Mısır’ın öncülük 
ettiği İsrail’e karşı iktisadi boykot politikasını cezalandırmak için Arap ülkelerine (Ürdün'e ve 
özellikle Mısır’a) karşı saldırgan askerî politikalar izliyordu. Örneğin Ekim 1953’te İsrail 
ordusu tarafından Gazze şeridindeki Kibya köyüne düzenlenen baskında 63 kadın erkek ve 
çocuğun öldürülmesi. Batı basınında bile II. Dünya Savaşı’ndaki Lidice katliamına benzetilmişti. 
Daha sonra 1954’te Filistinli f e d a ’iyyinin saldınsına misilleme olarak bir başka köyü basarak 9, 
kişi öldürdüler. Temmuz 1954’te ise yeni bir taktik benimseyerek Mısır’a yolladıkları gizli 
ajanlanna, İngiltere ve ABD ile Mısır arasındaki ilişkileri bozmak için, sözkonusu ülkelerin 
Mısır’daki mülklerini sabote etmeleri talimatım verdiler. (Komplo uygulanamadan ortaya 
çıkanidı ve iki ajan asıldı.)

Ancak Süveyş bunalımının doğmasına ve İkinci Arap-İsrail Savaşı’nın patlak vermesine yol 
açan İsrail’in bu uygulamalan değil, Amerika’daki Yahudi lobisinin ve İngiltere’deki azınlıktaki 
emperyalist eğilimin gücüne bağlı olarak ortaya çıkan, birbirleriyle bağlantılı iki sorundu: 
Mısır’ın silahlanma ihtiyacı ve Assuan Barajı projesi. Arap Biriiği’nin 1948 yenilgisi ve İsrail’in 
süren saldırganlığı Nasır’ı silahlanma gereğine ikna etmişti. Ancak bu dönemde Türkiye ile 
Irak arasında Bağdat Paktı’nın imzalanmasına önayak olan İngiltere, Arap dünyasında gereğinde 
Nasır’a karşı da bir ağırlık oluşturabilecek bir ittifakın peşindeydi. ABD’de ise Eisenhower’m 
danışmanlan 1954’teki senato seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti’nin  gerilemesinin Yahudi 
oylannm kaybedilmesine bağlı olduğunu söylemişlerdi. Silah satışı burada da reddedildi.
Bunun üzerine 1955’teki Bandung’daki Bağlantısızlar Konferansı’na giderken Zhou Enlai’yle
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görüşen Nasır, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Mısır’ın Sovyetler’den silah alabilmesine yardımcı 
olmasını istedi. Bu görüşmenin sonucu Mısır’a Çekoslovakya üzerinden Sovyet silahlannın 
satılması oldu.

Ancak bunun üzerine, ABD ve İngiltere daha önce vaad etmiş olduklan bir yardımı, Assuan 
barajı için gerekli yatınmı kestiklerini açıkladılar. Nasır da cevaben, 26 Temmuz 1956’da 
barajın yapımım finanse edebilmek için o zamana kadar İngiltere kontrolünde bulunan Süveyş 
Kanalı’nı millileştirdiğini açıkladı. Bu açıklamanın Batı’da uyandırdığı ilk tepki, Nasır’m Hitler’e 
mi, Mussolini’ye mi daha çok benzediği üzerine bir tartışmaydı. Devrilmesi gerektiği 
konusunda ABD, Fransa ve İngiliz yönetimleri hemfikirdi. Ancak 1956 Amerika’da başkanlık 
seçimi yılıydı ve Eisenhower bir “barış platformu” üzerinde seçilmek istiyordu. Büyük 
müttefikler anlaşamayınca İngiltere ve Fransa, bu kez İsrail’den yararlanmaya karar verdi. 
Hazırlanan ortak plana göre 29 Ekim’de İsrail Süveyş Kanalı’na 50 km. mesafede bir 
noktadan operasyona başlayacak ve 31 Ekim’de Kanal’ın kıyısına varacaklardı. Bu noktada 
İngiltere ve Fransa, savaşan her iki tarafa da ortak bir ültimatom vererek Kanal’m 16 km. 
gerisine çekilmelerini buyuracak ve Kanal’m zarar görmesini engellemek üzere Kanal bölgesini 
işgal edeceklerdi.

Ancak taraflar birbirlerine askerî planlannı göstermemişlerdi. İsrail ordulan 29 Ekim Pazartesi 
sabahı gerçekten de Kanal’a 50 km. mesafede bir noktada operasyona başladılar ancak batıya 
Kanal’a doğru ilerleyeceklerine Akabe Körfezi boyunca güneye doğru ilerlediler ve Körfez’in 
çıkışını kontrol eden Tiran adalannı kontrolleri altına aldılar. Çarşamba günü İngiltere ile 
Fransa’nın her iki tarafın da askerlerinin Kanal’ın 16 km. gerisine çekilmelerini talep eden 
ültimatomu yayınlanıp işgalleri başladığında, İsrail ordusu hâlâ Kanal’a 50 km. mesafedeydi.

Amerika’nın tepkisi beklenenden şiddetli oldu. Eisenhower, operasyonun seçimlerden önce 
başlatılmasıyla kendisini ihanete uğramış hissediyordu. Daha da önemlisi, BM’de Sovyetler 
Birliği’nin Macaristan’a müdahalesini kınamakta olan ABD’nin diplomatik açıdan bu müdahale 
karşısında kayıtsız kalması olanaksızdı. Amerika hâzinesinde bulunan İngiliz sterlinlerini hızla 
piyasaya sürdü; Avrupa’ya petrol sevkiyatını durdurdu; İngiltere’nin IM Fden alcaklanm bloke 
etti. Taraflar BM’nin 3 Kasım’daki ateşkes çağnsmı kabul etmek zorunda kaldı. 14 Kasım’da 
Knesset (İsrail parlamentosu), Akabe Körfezi’nin İsrail gemilerine açık tutulması ve Gazze 
şeridinde asker bulundurulmaması kaydıyla işgal ettiği topraklardan çekilmeyi kabul etti.

Uluslaşma Süreçleri
1956-67 arasındaki dönem Ortadoğu’da II. Dünya Savaşı’ndan sonra en uzun süreli banşın 
yaşandığı dönem oldu. Bu süre içersinde bölgede tarihin en benzersiz uluslaşma (ve 
uluslaşamama) süreçleri yaşandı. Topraksız kalmış bir halk dağılmış bölgede ve dünyada 
dağılmış olduğu, mülteci kamplanndan üniversite kampuslanna kadar birbirine benzemeyen 
sayısız yerde bir ulusal bilinç geliştirdi. Diğer yandan İsrail’de ise 2 bin yıllık bir efsane 
üzerine kurulmuş bir devlete uygun bir ulus yaratmanın yol açtığı çelişkiler su yüzüne VO'lerin sonlarına doğru, İsrail'de de barış yanlısı 

hareketler oluşmaya başlamıştı; bu hareketler Filistin 
Devleti’nin tanınmasından çok barış talebinden 
kaynaklanıyorlardı. Ancak parlamento dışı muhalif 
hareketler, sorunun çözümü için savaşı kesinlikle 
reddederek iki halk arasında gerçekçi bir uzlaşma 
önermekle, İsrail Devleti’nin o zamana kadarki resmî 
politikası olan Siyonizmi sorgulamış oluyorlardı. Peace 
Now (Barış, Şimdi) ve Lübnan’daki Savaşa Karşı 
Komitev gibi örgütler bu tür muhalif örgütlerden 
sadece ikisi. Eylül 1982’de Sabra ve Şatila’daki toplu 
kıyımlardan sonra Tel Aviv’de düzenlenen protesto 
gösterilerine yaklaşık 400 bin Israilli katıldı. Bu 
gösteriler, gerçekleştirilen kıyımın araştırılması için bir 
Araştırma Komisyonu kurulmasıyla sonuçlandı. 
Komisyon şu sonuçlan elde etti: Begin olaylara ilgisiz 
kalmış ve savunma bakanı Şaron'un herşeyin yolunda 
olduğu biçimindeki yatıştırmalarıyla yetinmiş: Şaron 
falanjistleri engelleyecek yerde onların işini 
kolaylaştırmış; dışişleri bakanı İzak Şamir ise 
kamplardaki olaylar konusunda gelen ihtariara 
aldırmamıştı. Komisyon Şaron'un istifa etmesini 
önerirken, yükümlülüklerini yerine getirmediğinden 
dolayı suçlu gördüğü General Rafael Eitan’ın beş 
yıllık görev süresi yakın bir zamanda sona 
ereceğinden onun geri çekilmesinden feragat 
edilebileceğini düşünüyordu. Komisyon'un kararına 
başlangıçta kulak asmayan Şaron, 1983'te İsrailli barış 
yanlılarının Kudüs'te gerçekleştirdikleri protesto 
gösterileri sonucunda, Şaron taraftarlarıyla girişilen 
çatışma sonucu kimin attığı belli olmayan bir el 
bombasının bir barış yanlısını öldürmesinden sonra 
istifa etmek zorunda kaldı. Fotoğrafta, İbranice 
pankartlarıyla İsrailli gençler, savunma bakanı Şaron'u 
ve başbakan Begin'i protesto ediyoriar.
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Dünya Yahudi Kongresi 3. Başkanı Dr. Nahum 
Goldman, 1947’de Montreal’de “ Neden ille de 

Filistin?" sorusunu şöyle yanıtlıyordu: “ Yahudiler bir 
Yahudi anayurdunun kurulması için Uganda’yı, 

Madagaskar’ı ya da başka yerleri elde edebilirlerdi, 
kesin olarak Filistin’den başka bir yeri istemediler. 

Filistin’in dinî öneminden, ölü deniz sularından 
buharlaşma yoluyla beş trilyon değerinde metaloid ve 

toz halinde metal elde edileceğinden, Filistin toprak 
altının Amerika kıtasının tüm rezervlerinin toplam yirmi 

misli fazla petrol ihtiva ettiğinden ö*'mu  değil, 
Filistin’in Avrupa, Asya ve Afrika arasında bir kavşak 

noktası olmasından, Filistin’in dünya için
stratejik bir askeri merkez olmasından ötürü!"

1920’den beri başlayan İsrail’in ordu kurma 
çabaiarı/çalışmalan Haganah adlı askerî örgütle 

gerçeklik kazanmaya başladı. 1948’e gelindiğindeyse 
İsrail devletinin 15 Mayıs'ta kuruluşunun hemen 

ardından 10 gün sonra İsrail Güvenlik Güçleri'nin 
kuruluşu resmen ilan edildi. Bu ~,au iki ay sonra, 

dönemin koşulları içinde en mükemmel olan teçhizatla 
donatılmış 60 bin askere kadar ulaştı. ’70’lerin 

sonlarına gelindiğinde, İsrail artık dünya üzerinde en 
güçlü orduya sahip bir ülke olarak ayırt edici 

özelliğini koruyordu. İsrail Güvenlik Güçleri diye 
tanımlanan bu ordu, kara, deniz ve hava kuvvetleri 

ve bir de Nahal diye adlandıran sınır bölgelerinde 
özel eğitim gören askeri birliklerin bir bütünlüğünden 

oluşuyor. Ayrıca her an hazır durumda çağrılmayı 
bekleyen, eğitilmiş kadın Ve erkeklerden oluşmuş bir 

yedek sivil savunma gücünü de içeriyor. İsrail 
Güvenlik Güçleri harcaması da yine kayda değer: 

'70’lerin sonunda gayri safi milli hasıladan aldığı pay, 
yüzde 26 ile 30 arasında değişiyordu. Resmî olarak 

170 bin askerlik bir güce sahipti ve bu rakam bir 
çağn ile 455 bine yükselebiliyordu. Aynı tarihlerde 

İsrail nüfusunun 3.2 milyon olduğu gözönünde 
bulundurulursa, ordunun büyüklüğü konusunda bir fikir

elde edinilebilir.

çıkmaya başladı. Lübnan ise birinci iç savaşından görijnürde fazla etkilenmedi. Başdöndürücû 
kalkınma hızının, mezhepler temelinde tanımlanmış cemaatleri birbirine bağlayan geleneksel 
ilişkileri ikame edecek yeni ilişkiler yaratmadığı, toplumun dünya ölçeğinde artmakta olan 
ticaret hacmi dışında birarada tutan bir bağ kalmadığı, ancak kapitalizmin dünya ölçeğinde 
bir bunalıma girdiği, büyümenin durduğu 1970’lerde anlaşılacaktı.

İsrail’in Toplumsal Çelişkileri

İsrail devleti kurulur kurulmaz, temelinde yatan ideolojinin çelişkileri ile yüzleşmek 
durumunda kalmıştı. Siyonizm, bütün Yahudiierin ideolojisi olma iddiasıyla, Aşkenazi diye 
anılan Orta ve Doğu Avrupa Yahudilerinin bir kesimi tarahndan geliştirilmiş bir ideolojiydi. 
Ancak Batı’nm geri ve ilkel Ortadoğu’daki temsilcisi olacağından, bir din devleti değil laik, 
liberal ve demokratik bir devlet olarak kurulması kasdedilmişti. Zaten çoğunluğunun dinle 
ilişkisi hayli zayıflamış olan Siyonist önderlik için Yahudilik sonradan, inanarak 
kazanılabilecek bir şey değil, soydan devralınabilecek bir özellikti; bu yönüyle dinden çok bir 
ırka yakındı. Ancak bunun için de, geçmişte bir ırkı tarif etmek için kullanılagelmiş bütün 
özellikler -kültür, ten rengi, diğer fiziki özellikler vb - Yahudiler; bir ırk olarak tarif etmekte 
yetersiz kalıyordu. Kuşkusuz, devletin kurulduğu günlerde önderliğin karşılaştığı sorunlar, bu 
tür ideolojik güçlüklerden kaynaklanmıyordu. O zaman da, her zaman olacağı gibi, başlıca 
sorun güvenlikti. Devletin ilanını izleyen aylarda Hagannah, Irgun ve Sren çeteleri İsrail 
Güvenlik Güçleri adıyla tek bir komuta altında birleştirildi. Bu şekilde oluşturulan düzenli ordu 
gerçi küçüktü ama kadınlar dahil bütün yetişkin yurttaşlara getirilen askerlik yükümlülüğüyle, 
İsrail herhangi bir seferberlik ânında 200 bin kişilik bir orduya sahip olabilecek duruma geldi 
(1948 ’de İsrail’deki toplam Yahudi nüfusu 640 bindi).

Yeni yönetimi bekleyen ikinci bir sorun ise kaçan 700 bin Filistinlinin boş bıraktığı 
topraklardı. Bu yalnızca, iktisadi bir sorun, nüfusun nasıl besleneceği sorunu da değildi. 
Ürdün’de, Galile’de, Gazze şeridinde sınır boylanna yerleşen Filistinlilerin bazılan, geceleri 
sının aşıyor, tarlalannı işlemeye devam ediyordu. Öte yandan BM de mültecilerin geri 
dönebilmelerinin sağlanması için baskı yapıyordu. İşgal edilen topraklann gerçekten İsrail 
Devleti tarafından temellük edilebilmeleri için, Yahudiler tarafından işlenmeleri gerekiyordu. Bu 
yüzden, yüzyıl başından beri aralıklı olarak dünya ölçeğinde sürdürülen “İsrail’e göç” için 
propaganda kampanyasına, devletin ilanından sonra Filistin’e akışı daha da hızlanmış olan 
Yahudi sermayesinin de sağladığı imkânlardan yararlanarak (1950-69  arasında Filistin’e 8 
milyar 800 milyon dolar tutannda dış sermaye girdi) hız kazandınidı. İhtiyaç duyulan 
özellikle köylüler olduğundan ve Aşkenazi arasında köylülerin oranı düşük olduğundan, 
kampanyanın özellikle yöneldiği hedef. Kuzey Afrika’da ve Arap ülkelerinde yaşayan 
Yahudilerdi. 1949-53 arasında İsrail’in nüfusu 1 milyon 600 bine çıktı. 1 milyonluk bu 
artışın yaklaşık yansı Naziier tarafından yerlerinden edilmiş Avrupa Yahudileriydi. Geri kalanı, 
Aşfeenazilerin aynm gözetmeksizin Sefardik  ya da “Doğu Yahudileri” diye andıklan Kuzey 
Afrika ya da Arap Yahudileriydi.

Kuşkusuz, bu yanm milyon insanın göç etmesinde, Arap-İsrail savaşının ardından hem mağrip
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hem maşnkta Yahudi dûşmanhğmm tırmanmaya başlaması etkili olmuştu. Ancak Pas ve Irak 
gibi, Yahudi cemaatin yerli kültürle çok daha bütünleşmiş olduğu yerler için de Siyonistler, 
özellikle Yahudi düşmanlığını kışkırtmak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Örneğin Irak’ta 
Yahudi gençliğin önemli bir kesimi Komünist Parti üyesi ya da sempatizanı idi. Burada 
1940’ların sonunda Yahudi Komünist Anti-Siyonist İttifak’ın  çıkardığı günlük gazete 6 bin 
satarken, 1946’da düzenlenen Siyonist mitinglere katılacak 30-40 kişiden fazla bulunamıyordu. 
Örneğin daha sonra Knesset üyeliği de yapacak olan Mordecai Ben-Porat Bağdat’taki çeşitli 
sinagoglara ve Yahudilerin devam ettiği kahve ve dükkanlara bombalar koydu. Başka bazı 
ajanlar Kazablanka’da Yahudi aleyhtarı broşürler dağıttı.

Asıl sorunun terkedilmiş toprakların kolonizasyonu olduğu 1950’lerin ilk yansında, bu şekilde 
göçe kışkırtılan “Doğu Yahudileri” silahlı Aşkenazi gençlerin kurduklan kibbutzlar (kolektif 
tanm işletmeleri) ile korunan sınır boyunun hemen berisindeki topraklara yerleştiriliyorlardı.
Bir Doğu Yahudisi’ne verilen toprak miktan 1930’larda yerleşen A şkenaziye verilenin yüzde 
lO’u kadardı.

Ancak İsrail Devleti’nin ayrımcı niteliği, asıl 1950’lerin ikinci yansında başlayan sanayileşme 
ve şehirleşme sırasında belirginlik kazandı. Bu süreç içersinde iktisadi eşitsizlikleri aşan bir 
dizi uygulama kurallaştı. O kadar ki, bugün İsrail’deki eşitsizliklerin bir sınıf sisteminden çok 
bir kast sistemini andırdığı söylenebilir. Bu sistemin en alt basamağında, kendi içlerinde de 
dört kademeye aynlan Araplar yeralmaktadır. Müslüman köylüler, gönüllü olarak 
başvurduklannda bile askere alınmamaktadırlar. Hıristiyan Arap köylülerse, gönüllü olarak 
başvurduklan takdirde, askerlik yapabiliyorlar. Son olarak göçebe Bedevî aşiretler ve Dürzilerse, 
npkı Yahudi yurtaşlar gibi askerlik yapmak zorunda. Ancak İsrail’de askerlik yalnızca bir 
yükümlülük değil; kamu sektöründeki herhangi bir işte çalışabilmek, bir terhis belgesine sahip 
olmaya ve güvenlik soruşturmasından temiz çıkmaya bağlı. Ordudaki eratın yüzde 72’sini 
oluşturduklan halde, en yüksek dört rütbeye sahipler arasında, kendilerinden schwarze (zenci) 
diye sözedilen Doğu Yahudileri’nin bulunması olanaksız gibi. Dahası 1967’yi izleyen aylarda 
İsrail Güvenlik Güçleri’nin  propaganda işleriyle görevli yetkilileri basına iletilecek fotoğraflan 
seçerlerken, “Slav” ya da “Arap” görünüşlü eraün daha çok arkalarda ve silik bir şekilde ve 
hatta tercihan hiç görünmemesini tercih etmişler, tankına ya da uçağına yaslanmış “tipik”
İsrail askeri fotoğrafı için, sarışın, uzun boylu “nordik” görünüşlü askerleri tercih etmişlerdi.

Lübnan’da B ir in ci İç  Savaş

İsrail Batı ile bağlannı İkinci Arap-İsrail Savaşı ile perçinlerken, Lübnan’ın aynı sonucu elde 
etmesi ancak bir iç savaş sonucunda mümkün olabildi. Bunda Nasır’m Arap dünyasında 
Süveyş sayesinde elde etmiş olduğu prestij kadar, Amerika’nın bölgeye yönelik politikalannın 
giderek daha kararlı ve ısrarlı bir nitelik kazanmasıydı. Süveyş krizi Amerikan yönetimini çok 
güç bir durumda bırakmıştı. Soğuk savaşın giderek derinleşmekte olduğu koşullarda, II. Dünya 
Savaşı’ndan beri Amerika’nın en güvenilir müttefiki olarak kabul edilegelmiş Britanya’nın, 
potansiyel bir komünist olarak görülen bir önderliğe karşı giriştiği operasyona müdahale
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7967 işgali örtcesinde Batı Şeria’da 900 bin ve 
Gazze Şeridi'nde 400 bin civarında Filistinli yaşıyordu. 
Savaş sırasında ve hemen sonrasındaki kaçış ve göç 
dalgasının ardından, Ağustos/Eylül 1967’deki nüfus 
sayımı Batı Şeria'da yaklaşık 600 bin, İsrail tarafından 
savaşın hemen ertesinde ilhak edilen Doğu Kudüs'te 
66 bin ve Gazze Şeridi'nde 356 bin kişinin yaşadığını 
tespit ediyordu. Böylelikle İsrail vatandaşı olan 320 
bin Araba, kontrol altında tutulan bir milyona yakın 
insan daha ekleniyordu. İsrail'in işgal bölgelerinde 
kalmak ve bu bölgelerin niteliğini esaslı bir biçimde 
değiştirmek konusundaki kararlılığı en belirgin biçimde 
gösteren, buralarda kurulan yerleşim birimleridir. Bu 
bölgelerdeki İskan süreci çeşitli yerleşim tiplerine 
tekabül eden üç aşamada gerçekleşti, ilk aşamada, 
işçi partileri yanlılarının askerî-stratejik amaçlara uygun 
olarak çoğunlukla Ürdün Vadisi'nde oluşturduklan 
yerleşim birimleri vardı. Bunian tasarlayan Jigal Ailen, 
“Devlet sınırı olmayan bir sınır güvenli bir sınır 
değildir (...) Boylu boyunca Yahudiler tarafından iskan 
edilmeyen bir sınır bir devlet sının değildir" diyordu. 
Savaş sırasında Batı Şeria’dan kaçan Arapların el 
konulan topraklarında tarım yapılırken, bir yandan da 
toprağın eski sahiplerinin geriye dönüp hak iddia 
etmemeleri için bölge sıkı güvenlik önlemleri altında 
tutuluyordu. Zamanla başka temellere dayanan iskan 
politikaları ortaya çıktı ve gitgide daha fazla önem 
kazandı. Bunlardan en önemlisi, Guş Emunim’in 
başını çektiği. Batı Şeria'daki toprakların aslında tarihi 
İsrail topraklan olduğunu, dolayısıyla buraya 
yerleşmenin başlı başına bir değer taşıdığını, böylelikle 
bir Filistin devletinin kurulmasının dayanaklarının da 
tamamıyla ortadan kaldırılacağını savunan dinsel- 
milliyetçi ideolojiydi. Buna bağlı olarak 1975'te 
tasarlanan ve 1977'de Likud’un iktidara gelmesiyle 
daha güçlü bir biçimde teşvik edilen yerleşim birimleri 
ikinci aşamayı oluşturdu. Arapların yoğun olarak 
yaşadığı dağlık bölgelerdeki bu yerleşim birimlerine 
pek fazla rağbet edilmediğinden, 1982'den başlayarak 
banliyölerde yerleşim birimleri uygulamaya konuldu.
Bu bağlamda devlet tarafından sübvanse edilmiş ve 
dolayısıyla ucuz ev ve apartmanların inşası, bu 
tasarının ideolojik motivasyona sahip olmayan 
insanlara da çekici gelmesine yol açtı. Zaten aşın 
nüfuslu şehirlerden kaçmak isteyen bir kesimin varlığı, 
devletin bu kesimi yeni yerleşim bölgesine kanalize 
etmesini kolaylaştırıyordu. Üçüncü aşamada gündeme 
gelen İskan politikasının başarılı olduğu söylenebilir: 
1982'de Batı Şeria’da 21 bin Yahudi yerleşik 
haldeyken, 1987'de bu rakam 65 bine ulaştı. İsrail 
yönetiminin, resmî olarak ilhak etmese de, bölgedeki 
varlığını sağlamlaştırmaya yönelik diğer önlemleri ise
1) Toprağın İsrail denetimi altına alınması ve Araplar 
tarafından kullanımının kısıtlanması 2) Su 
çıkarılmasının ve kullanımının İsrail tarafından 
denetlenmesi 3) işgal bölgesinin İsrail çıkarlan 
doğrultusunda ulaşıma açılmasıydı. Diğer yandan 
yasama, yürütme, yargı yetkileri, atama ve görevden 
alma doğrudan veya dolaylı olarak bölge ordu 
komutanlarının elindeydi. İşgalin özellikle ilk onyılında 
yöre halkına sağladığı bazı imkanlar (İsrail'de ucuz 
işgücü olarak Yahudilerin yapmaktan kaçındıktan 
işlerde çalışarak Araplar kendi bölgelerinde oldukça 
yüksek bir alım gücüne tekabül eden bir ücret 
alıyorlardı) bölge halkının bu duruma bir süre 
uyumluluk göstermesini getirmişti. Ancak ekonomik bir 
bunalımın yaşanmaya başlaması ve bölgede önceden 
beri varolan insan haklan ihlallerine, ideolojik kökenli 
İskan politikalan bağlamında bölgeye yerleşen kesimin 
yerli halka karşı giriştikleri saldın ve kurşunlama 
olaylan da eklenince bir direnişin adım adım doğması 
engellenemez hale geldi. Kendiliğinden protesto 
eylemlerinin oluştuğu 70’lerin ortasında ordu, o 
zamana kadar içişlerine karışmaktan kaçındığı 
üniversiteye giriyor, okullara müdahalede bulunuyor ve 
ezici çoğunluğun oylarıyla işbaşına gelmiş 
belediyelerin bütçelerini kısmaya ve hareket alanlannı 
sınırlamaya yöneliyordu. Bu davranışlar çeşitli 
protestolara ve eylemlere yol açıyordu. Kapatılmış 
olan Birzeit Üniversitesi’nin açılmasını talep eden afiş 
ile (solda), öğretmenler birliğinin direniş çağrısı olan 
el ilanı (sağda) bu protestoların yaygınlaşmasının 
araçtan oluyorlardı.



Filistinlilerin özgürlük mücadeleleri sürecinde 
oluşturmuş oldukları önemli kurumlardan biri de 

Filistin parlamentosu ile eşdeğer olan Filistin Ulusal 
Konseyi y/r. Bu Konsey, FKÖ içindeki gruplann ve 
çeşitli meslek örgütlerinin temsilcilerinden, yaşamın 
çeşitli alanlarında önde gelen Filistinlilerden oluşur. 
Doğrudan seçimler aracılığıyla oluşturulmasa da bu 

Konsey ile hedeflenen Filistin halkının mümkün olan 
en geniş temsilinin sağlanmasıdır. Anayasal olarak bu 
Konsey, FKÖ’nün politikalarını ve programını oluşturan 

ve karara bağlayan en yüksek kurumdur. Görev 
süresi 2 yılla sınırlanmış olan Ulusal Konsey, 

Yürütme Kurulu’nun veya üyelerinin dörtte birinin 
isteğiyle toplanır. 1964-1967 arasında yılda bir kez 

topianan bu Konsey, Temmuz 1968’den sonra toplantı 
sayısını ikiye çıkardı. Konsey tarafından seçilmiş olan 

bir başkanlık organı, toplantılarında FKÖ ve 
organlarının faaliyetleriyle ilgili olan Yürütme Kurulu 

raporlarını değerlendirir, Ulusal Fon ve FKÖ bütçesini 
görüşür. İlk üç toplantıda 400'ün üstünde olan üye 
sayısı, çalışma koşullarının kolaylaştırılması amacıyla 

100-180’e düşürüldü. Ulusal KonseyVn 1973 sonunda 
yapılan toplantısında bir Merl^ez Konseyi seçildi. Bu 
organ kararların izlenmesi ve yürütülmesi görevi ile 

yükümlendirildi. Bu organın başında Ulusal KonseyVn 
sekreteri bulunmaktadır. FKÖ İçindeki örgütlerden El 
Fetih 4, Saika 2, FHKC 2, pDKC 2, Arap Kurtuluş 
Cephesi 2, çeşitli mesleki birlikler 6 ve bağımsızlar 

ise 5 üye ile bu organda temsil edilmektedirler. 
Ulusal Konsey, FKÖ Yürütme Kurulu'nu seçmektedir. 

Bir tür bakanlar kurulu olan bu organ sık sık 
toplanmaktadır. Bu Kurul, Ulusal Konsey'e karşı, 
buranın belirlediği siyaset, plan ve programların 

yürütülmesiyle ilgili olarak toplu sorumluluk altındadır. 
Ondört kişiden oluşan bu Kurul'u/ı kendi belirlenmiş 
görev alanları vardır. Yürütme Kurulu’nun dört ana 

işlevi vardır: Filistin halkını temsil eder, FKÖ’nün 
çeşitli organlarını denetler, programlar belirler, 

FKÖ’nün mali politikasını izler, kararlar alır ve bütçe 
hazırlar. Yürütme Kurulu, Konsey tarafından ve onun 

içinden seçildiği için onun yapısını da genel olarak 
temsil eder. Parlamentosu, Bakanlar Kurulu gibi 

kurumlan ile adeta bir devlet gibi çalışan Filistinliler, 
bunlara denk düşen resmi bir devletten yoksun olma 

durumlarını Filistin Devleti’nI ilan ederek ve Arafat'ı 
Devlet Başkanı seçerek ortadan kaldırdılar. Ancak 

halen üzerinde bu kurumlan işletecek topraklardan 
yoksun olan Filistinlilerin mücadeleleri, bu eksen 

etrafında sürmeye devam ediyor.

etmek. Amerikan devlet adamlan arasmda kimsenin gerçek tercihlerini yansıtmıyordu.

Eisenhower bu durumun yol açtığı huzursuzluğu, 1957’de yeniden başkan seçilir seçilmez ilan 
ettiği Eisenhower doktriniyle telafi etti. Bu doktrinle Amerika “uluslararası komünizmin 
denetimindeki herhangi bir ülkenin açıktan açığa saldınsı karşısında kullanılmak kaydıyla” 
herhangi bir Ortadoğu ülkesine askerî ve malî yardımda bulunmaya hazır olduğunu 
açıklıyordu. Doktrinin ilk uygulanmaya çalışıldığı yerlerden biri Lübnan oldu. Arap 
milliyetçiliği ile Batıcılık arasında, nerdeyse kendine rağmen sürdürmekte olduğu denge 
politikasını 1950’lerin ikinci yansında terketmeye başlamıştı. 1956’da İngilizler’in önayak 
olduğu Bağdat Paktı’nı destekledi. Yine aynı yıl, Britanya ile Fransa’nın Süveyş’i işgal etmesini 
kınamayı reddetti. Nasır’ın bütün Arap dünyasında karizmatik bir kahraman düzeyine 
yükseldiği bu dönemde, Müslüman cemaati açısından daha da kötüsü, 1957 yılında Şamun’un 
Eisenhower doktrinini kabul eden yegâne Arap önderi olmasıydı. Bunun üzerine içinde ıhmiı 
sosyalist Kemal Cumblat’ın önderliğindeki Dürziler’den Şamun’la arası iyi olmayan Maruniler’e 
kadar herkesin içinde yer aldığı bir milliyetçi cephe oluşturuldu. 1958’de Suriye ile Mısır’ın 
Birleşik Arap Cmhuriyeti’ni oluşturması, milliyetçi cephenin Arap milliyetçiliği doğrultusundaki 
muhalefeti daha da radikalleşti. Baharda muhalif bir Maruni gazetecisinin öldürülmesi üzeribne 
milliyetçilerin ilan ettiği genel grev çağnsı geniş yankı buldu ve ülke üç gün için tamamen 
felç oldu. Genel grev mezhepler arasında, ordunun tarafsız kaldığı bir iç savaşa dönüştü. 
Şamun bu noktada Eisenhower doktrini uyannca ABD’den yardım istedi ve Beyrut’a tam 
olarak ne yapmalan gerektiğini bilmeyen 10 bin Amerikan askeri çıkanidı. Eylül 1958’de 
savaşan taraflar kendi devlet başkanı adaylannda ısrar etmekten vazgeçerek, Lübnan’da, 
toplumsal mevkilerini doğrudan doğruya ait olduklan patronaj ilişkilerine borçlu olmayan 
yegâne kesimlerin, teknokrat ve subaylann temsilcisi, General Çehab’ın başkanlığını kabul 
ettiler. Çehab’ın yönetimi Lübnan’ın devlet aygıtının ve genel olarak siyasal hayatının 
modernleştirilmesi yönünde en kararlı çabalann gösterildiği dönem oldu. Lübnan’da 
derinleşmekte olan toplumsal eşitsizliklerin bir toplumsal devrime gebe olduğunu öngören 
Çehab, kırda elektrifikasyonu, devlet destekli bir sağlık ve sosyal yardım sistemini, kır ve 
kentte bir su şebekesi inşasını içeren geniş çaplı bir kamu harcamalan programı başlattı. 
Ancak Çehab’ın reformlan onu her adımda, za’imlerin yerleşik çıkarlan ile karşı karşıya 
getiriyordu. Bu yüzden, kendisine, sayılan zaten son derece sınırlı olan teknokrat ve 
subaylann dışında popüler bir taban yaratamayan Çehab, yönetiminin ikinci döneminde 
giderek sivil ve askerî istihbarat örgütlerinden yararlanarak muhalefeti sindirme yolunu 
izlemeye başladı. Bu yüzden, 1964 seçimlerinde, bütün za'im ler bir kez daha tek ortak 
noktası “Çehab’a karşı olmak” olan bir cephe oluşturarak, onun adayındansa, Şari Helou’nun 
başkan olmasını sağladılar. Zaten bu sırada, Nasır’ın anti-emperyalist politikalan yüzünden 
İskenderiye, İsrail’in nisbeten daha otarşik iktisadi politikalan yüzünden Hayfa gibi geleneksel 
Umanlar uluslararası sermaye için çekicihklerini yitirmeye başlamış, yalnızca ticari değil, malî 
bir merkez olarak da Doğu Akdeniz’de rakipsiz kalan Beyrut’un başdöndürücü büyümesi 
başlamıştı.
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Emel ve S il R adikalizm i

Lübnan’da 1950’lerin başına kadar Şiiler nüfusun beşte 
birini oluşturan, toplumsal ve siyasal yaşamda marjinal 
bir konuma sahip olan bir azmlıktı. Ancak daha sonra 
bir dizi süreç ve etken onların temel bir önem kazanma
sına yolaçtı.

Birinci olarak, ihracata yönelik tarım kapitalizminin 
geleneksel Şii köylerini vahşice talan etmesi sonucu 
borçlanan, topraklarını satmak zorunda kalan binlerce 
aile büyük şehirlerin sefil banliyölerine iş bulabilmek 
için göçtü. 1975’e doğru kırsal nüfusun yüzde 40’ı şe
hirlere göç etti, bu oran Şiilerde yüzde 60’a kadar çıktı.

İkinci olarak, kapitalizmin gelişmesiyle beraber güçle
nen devlet aygıtı, denetiminin gevşek olduğu taşraya 
da ulaşmaya başladı. Böylelikle Şiilerin iktidarla ilişkisi
ni sağlayan soylu toprak sahiplerinin önemi azaldı. Yok
sul aile çocukları orduda, devlet dairelerinde iş bulma 
olanağına kavuştu. Devletin eğitime önem vermesi so
nucu 15 yıl içinde okuma şansı bulan Şİİ çocukların 
sayısı 4 kat arttı. Gençler Lübnan Ünlversltesi’nde para
sız eğitim şansına sahip oldu. Yol, elektrik gibi altyapı 
hizmetlerinin yaygınlaştırılması sonucu Şiiler merkezi 
Beyrut olan Lübnan pazarına eklemlendiler. Bütün bun
ların sonucu Lübnan’da bir Şii entelijansiyası boy ver
meye başladı.

1974’de Lübnan’daki Şii nüfusun yüzde 63’ü şehirli
leşmişti. 1948’de Beyrut’un yüzde 7’sini oluşturan Şiiler 
1974’de yüzde 45’e çıkarttılar oranlarını.

Ülke çapında 1948’de 225 bin kişiyle üçüncü büyük 
azınlık olan Şiilerin nüfusu 1975’e varıldığında 800 bine 
çıkmıştı. Yani üçte birini oluşturdukları Lübnan'ın en 
kalabalık azınlığı haline geldiler.

BİR LİDER, BİR HAREKET

Nicelik olarak Lübnan’da bu denli etkin bir güç oluştu
ran Şiilerin politik alanda da aynı etkinliğe ulaşabilmesi 
için dinsel inanışlarındaki “ başkaldıran, devrimci” özü 
keşfedebilmeieri; bunun için de yine tarihlerinde olduğu 
gibi güçlü bir İmam’ın ortaya çıkması gerekecekti.

Bu İmam Lübnan topraklarına 1959’da ayak bastı. 
Tur şehrinde oturan Lübnan Şillerinin manevi lideri Ab- 
dülhüseyin Şerafeddin ölümü halinde yerine 1928’de 
İran’ın kutsal Kum kentinde doğmuş Musa Sadr’ın geç
mesini vasiyet etmişti. Iran, Irak ve Lübnan’a dağılmış 
saygın bir Iran ailesinin ferdi olan Sadr 31 yaşında Lüb
nan vatandaşlığına geçti. İlk yıllarında kişisel karizması
na, ailesinin saygınlığına ve şaşırtıcı din bilgisine daya
narak otoritesini sağlamlaştırma yoluna gitti.

Ardından Şii cemaatinin birliği için kolları sıvadı. Yö
netici sınıf içinde Şiileri temsilen bulunan büyük toprak 
sahiplerinin, cemaatin gözalıcı gelişmesine ayak uydu
ramadığını gözlemleyerek yeni yeşermeye başlayan seç
kin aydınların önünü açmaya çalıştı. Bu amaçla Yüksek 
Şii Konseyi’ni oluşturdu ve 22 Mayıs 1969’da bu konse
yin liderliğine seçildi.

Musa Sadr, bir azınlıklar mozaiği olan Lübnan Devie
ti’nin varlığına hiçbir zaman itiraz etmedi. Bir dizi azınlı
ğın yaşadığı bir ülkede etkin bir azınlık olmayı, Sünnile- 
rin ezici bir çoğunluğa sahip olduğu geniş bir Arap 
ülkesinde ezilen azınlık olmaya yeğledi.

Bu kaygıyla 1960'da Rum Katolik Piskoposu Greguar 
Haddad’la “Toplumsal Hareket” i oluşturdu; 1962’dekl 
Müslüman-Hıristiyan diyaloğuna katıldı; 1971’de Güney 
Lübnan’da tüm Müslüman ve Hıristiyan liderleri bir ko
mitede bir araya getirdi; 1974’de cemaatierarası bir sek-

retaryanın kurulması ve solcu Hıristiyanlarla hükümete 
yönelik ortak bir muhtıra yazılması gibi tavırlarla her 
kesimden aydınlar arasında geniş bir diyaloğun kapıları
nı araladı.

Tüm Şiileri bir çatı altında toplamak için 22 Haziran 
1973’de kurduğu Hareket el Mahrimun (Yoksunlar Hare
keti) ise gün geçtikçe güçlenerek Lübnan politik sahne
sine damga vurdu ve vurmaya devam ediyor.

BİR RADİKAL HAREKETİN KİMLİĞİ

Yoksunlar Hareket'in kimliğinin incelenmesi gerek Lüb
nan'ı, gerekse de radikal bir İslâm! hareket! anlayabil
mek açısından önemli ipuçları veriyor. Hareket'in hitap 
ettiği toplumsal çevre ikili bir özellik gösteriyor. Kimi 
zaman yalnızca Şiilere seslenilirken, kimi zaman dinsel 
ayrımlara hiç değinilmeden tüm Lübnan’ın yoksul ve 
mağdur kesimlerine mesajlar yollanıyor. Bazı durumlar
da İse Şiiler ve yoksullar aynılaştırılıyor.

Örneğin İç Savaş günlerinde Şiiler tarafından kuşatıl
mış olan Kaa adlı Hıristiyan köyündeki ablukaya bizzat 
Musa Sadr son verebiliyor. 18 Mart 1974’de Baalbek’te 
yürüyen 100 bin kişi “ Lübnan’da tek b ir yoksul kalma- 
yıncaya dek savaşı sürdüreceklerine” yemin ediyorlar 
ama içlerinde başka bir din ya da mezhepten tek bir 
yoksul yok.

Yoksunlar Harekeli’nin temelinde tek bir olumlama 
var: Şii olmak. Karşı çıkışlar ise hiçbir şekilde dinsel 
değil: Ekonomik yoksunluk, siyasetten dışlanmışlık, ay
rımcılık, eşitsizlik. Diğer bir deyişle Hareket'in hedefi 
bağımsız bir Şii devleti kurmak değil. Örneğin Sadr 
Şubat 1974'de şu sözleri ediyor: “ Bundan böyle Şii 
ikinci sınıf vatandaş olmayı reddetmeli. Artık yöneticile
re, Şiilerin sırtından Beyrut'a çıkma ve her önüne gele
ne Bekaa milletvekili olma iznini vermemeliyiz.”

BİR RADİKAL HAREKETİN DÜŞMANLARI

Radikal bir Şii hareket! olarak Yoksunlar Hareketi’n'm 
toplumsal düşmanları fazlasıyla genel: Tekeller, sömür
geciler, ayrıcalıklar ve büyük ölçüde yöneticiler. Düş
manın tanımlanmasında politik yön de belirgin bir şekli
de öne çıkıyor: “Yetersiz ve iltimasçı sorumlular... in
sanları sömüren yöneticiler... çağdaş despotlar...”

Düşmanların belirlenmesinde sınıf ilişkilerine ve va
rolan ekonomik düzene hemen hemen hiç gönderme 
yapılmaması büyük ölçüde Lübnan Solu’ndan farklı ola
bilmek için.

Bir diğer önemli nokta ise bir tek istisna dışında şahıs
lara yönelik saldırılara Hareket’in itibar etmemesi. Bu 
istisna da Meclis başkanı, yönetici sınıf içindeki bir 
numaralı Şii, Musa Sadr’ın baş rakibi Güney Lübnanlı 
yarı-feodal lider Kamil El Esad.

Dış düşmanı saptamak ise çok kolay: İsrail. Olayları 
sınıf mücadelesi temelinde ele almayan Hareket'in de
ğerlendirmelerinde ise bot miktarda ikilemler ve ahlâki 
yorumlar mevcut: Yönetilenler-yönetenler; ezilen azınlık- 
ezen azınlık; “ Direnişimiz” ya da “ Filistin Devrimi”- 
Israilll düşman.

Ve düşman “ paraya düşkündür”; “ Egemenliğini sür
dürebilmek için savaşa, fanatizme, ırk ayrımlarına baş
vurur” ; “ Halkın kanını emer; vatan hainidir.”

Israilli düşman ise kötülükle özdeştir, toprak (Güney 
Lübnan) ve su (Lübnan'ın) için İşleyemeyeceği suç yok
tur, İmam Hüseyin’i öldüren Yezid’in takipçisidir.

Ordu ise Hareket tarafından her zaman aklanır. İsrail'e 
karşı gösterilen basiretsizliklerin sorumluları kötü idare
ciler ve subaylardır. Aynı şekilde gerektiğinde Şiilerin

üzerine de kurşun sıkan Ordu'nun kabahati yoktur, on
lara öyle emir verilmiştir.

BİR RADİKAL HAREKETİN KİTLE TABANI

1975 başlarında Lübnan Şiileri arasında üç farklı ku
tup sözkonusuydu: Geleneksel liderler (Zalmler), Yok
sunlar Hareketi ve Marksistier ile Saasçı Sol.

Bunlardan birincisinin sırtını dayadığı katmanlar şun
lardı: Büyük toprak sahipleri; aşiret reisleri; gelenekçi 
din adamları; yarıcılar; küçük çiftçilerin bir kısmı; küçük 
memurlar; alt-proletarya.

Sol İse kitle desteğini daha çok şu kesimlerden alıyor
du: Yeni seçkin aydınların bir kesimi: Öğretim üyeleri.

Emel't/en kopan radikal Şii örgütlerinden İslâmî 
Emel’/n merkezi, önderi Hüseyin Musavi’nin doğup 
yaşadığı ülkenin kuzeydoğusundaki tarihi Baalbek 
şehriydi. Kudüs’ü kurtarmak ve İslam devleti kurmak 
başlıca amaçlan oluştururken, 30 bin nüfuslu şehrin 
gündelik yaşamını da dinsel kurallar belirliyordu. 
Şehrin ana meydanına Humeyni’nin adı verilmiş, 
çevreyi yeşil-beyaz-kırmızı İran bayraklarıyla siyah Şii 
sancaktan kaplamıştı. Kendini artık ulusal kökenden 
bağımsız olarak tanımlayan hareketin militanlan, diğer 
ülkelerden gelen gönüllü komandolarla birlikte İran’da 
açılan askerî kamplarda eğitiliyorlardı. Böylelikle 
uluslararası İslami radikalizmin bir parçası haline 
gelen örgüt, Iranlı gönüllülerin de katılımıyla

avukatlar, gazeteciler; yoksullaşan küçük çiftçiler; tarım 
işçileri; sanayi işçileri.

Yoksunlar Hareketi İse daha yaygın bir kitle tabanına 
sahipti: Tarım ve ticarette yeşermeye başlayan yeni 
burjuvazi; esnaf ve zanaatkârlar; yeni seçkin aydınlar
dan memurlar, genç din adamları, serbest meslek sahip
leri; bunalım içindeki küçük çiftçiler; ilkokul öğretmen
leri; köyden göçetmiş işçiler; düşük ücretli memurlar...

Görüldüğü gibi radikal Şii hareketi daha çok doğrudan 
kültür şokuna uğrayan ve statülerinde olumlu ya da 
olumsuz büyük değişiklikler olan katmanlar tarafından 
daha iyi işitileblllyor. Öte yandan Sol’un ideolojisi gere
ği diğer dinsel gruplarla birlikte hareket etme zorunlulu
ğu; gelenekçi kesimin gitgide çözülmekte olan feodal
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Filistin: Yeni Bir Ö nderliğe Doğru

1949 yenilgisi, manda yönetimi boyunca Filistin aşra fim  önderlik etmiş olan Hüseyni ailesinin 
kesin bir biçimde etkisizleşmesi sonucunu doğurduysa da, kolektif bir birim olarak aşrafın  
toplumsal kimliğinde ya da hayat tarzmda köklü bir dönüşüme yol açmadı. Zaten geleneksel 
olarak iktidarlarını toprak üzerindeki giderek mutlaklaşan tasarruf hakkına ve “yabancı” bir 
iktidarla kendi halkları arasında aracılık etmeye borçlu olan a şra f  bu rolünü, toplumsal 
meşruiyetini hızla yitirmek pahasına. Kral Hüseyin’in Ürdün’ününde de sürdürdü. Ancak 
1950’lerin ortasında aşrafın  yeni bir kuşağı, gelişmekte olan burjuvazi ile de ittifak kurarak 
Kral Hüseyin’e karşı sadık ancak etkili bir muhalefet sürdürmeyi denediler. Daha 1951’de 
seçim hileleriyle yalnızca Hüseyin’e sadık milletvekillerinden oluşmasına özen gösterilen Meclis, 
bütçenin yüzde 65 ’inin güvenlik güçlerine, yüzde 25’inin de saraya aynimasını protesto etmiş, 
bunun üzerine de Kral Meclis’i feshetmişti. Yeni seçimlerde a şra f  ailelerinden gelme Batı 
yakası milletvekillerinden ikisi adaylıklarını Komünist Parti’den koydular. Ancak radikal 
muhalefetin kitleselleşmesi asıl 1954 yılında gerçekleşti. Bu yıl, mülteci kamplanndaki sefalet 
koşullarını, yeni oluşturulan Ulusal M uhafızların, İsrail’e karşı baskınlar düzenleyerek, sınırlı da 
olsa bir çete savaşı sürdüren feda'iyyin'in silahsızlandınimasını protesto etmek için düzenlenen 
gösterilerde, villalar ve Amman’daki hükümet binalan yakılmaya başlandı. Bu yılki seçimler 
yine hileli yapıldıysa da, yeni Meclis, Kral’ın meclisi fermanla dağıtamayacağını, üçte ikidense 
mutlak çoğunluğun güvensizlik oyunun hükümeti devirmek için yeterli olacağını öngören yeni 
bir anayasa kabul etti.

Öte yandan parlamento dışında kalmış olan muhalifler de boş durmuyordu. Kendisi genç bir 
banker olan Süleyman al-Nabulsi Filistinli ve Ürdünlü toprak sahipleriyle şeyhlerinin yanısıra, 
yeni gelişmekte olan burjuvazinin temsilcilerini de bünyesinde biraraya getiren, Milliyetçi 
Sosyalist Parti adlı bir parti kurdu ve daha sonra desteklerini aydınlardan ve bürokrasinin alt 
kademelerinden alan Baas ve Komünist Parti ile ortak bir cephe kurarak yeni bir seçim için 
ajitasyon yapmaya başladı.
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16 Eylül 1982’de Batı Beyrut'a hakim olan İsrail 
ordusunun izniyle, öldürülen önderlerinin intikamını 
almak için Falanj milisleri korkunç bir vahşete 
başvurdular Katliama bizzat katılmış bir 
Falanj milisinin anlattıkları, İsrail ordusunun Sabra ve 
Şatilla mülteci kamplarındaki kıyımla (solda) ilgisini 
açıkça sergiliyordu: "Sonra bir düzine kadar, üzerinde 
rütbe işareti bulunmayan yeşil üniforma giymiş Israilli 
geldi. Yanlarında haritalar vardı ve çok iyi Arapça 
konuşuyorlardı, (...) Falanj üniformalı bazı İsrailliler de 
bizimle birlikteydi. Subaylarımız bize, "Size eşlik eden 
İsrailli arkadaşlar, birliklerine haber vermeden aranıza 
katılan gönüllülerdir Onlar sizin görevinizi 
kolaylaştıracaklar" gibi açıklamalarda bulunuyorlardı 
(...) Bu arada gizli buluşmamıza katılan İsrailli 
danışmanlan yeniden gördüm. Bunlardan biri telsizle 
konuşuyor ve bize kamp girişinin yakınına doğru geri 
dönmemizi işaret ediyordu. Birkaç dakika sonra İsrail 
topçulan direnen kamp mahallelerini ateşe tutuyorlardı. 
Yeniden ileri çıktığımızda, dostu düşmanı ayırd 
edebilmek için İsrailliler bize aydınlatma fişekleriyle 
yardımcı oluyorlardı (...) Bu sırada İsrail ordusunun ilk 
buldozerleri geldi. Bir falanj subayı "Herşeyi yere 
gömün, görgü tanıklarını yaşatmayın, şimdi herşey 
yıldırım hızıyla yapılmalıdır" diye emirler yağdırıyordu." 
FKÖ’nün, Filistin halkının meşru temsilcisi olarak 
görüldüğü kamplarda, elektrik direklerine yapıştırılmış 
olan Arafat posterleri (altta), bu örgütün önderine 
duyulan özel sevginin bir ifadesiydi.
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HABBAS, CORC 
(1 9 2 5 -,,,)

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC)’nln kurucusu 
ve önderi, Filistinli Marl(sist Core Habbaş 1925’te Ku
düslü bir Ortodol(s ailenin çocuğu olarak doğdu. 1948’de 
Filistin’den ayrılan Habbaş, Beyrut’taki Amerikan Üni- 
versitesi’nde tıp öğrenimi gördü. Üniversite öğrenciliği 
sırasında çoğunluğu öğrenciler ve öğretim üyelerinde- 
noiuşan Arap Milliyetçi Hareketl'ne katıldı. Başlangıçta 
Birleşik Arap Cumhuriyetleri’nin kuruluşunu destekle
yen ve aralarında Core Habbaş ve Nayif Havatme’nin 
de bulunduğu 4MH önderliği Birlik’In çökmesinden son
ra Hasırcılar ve Baasçıiardan koparak El Fetih örneğine 
uygun biçimde fedai örgütleri kurmaya başladılar. Core 
Habbaş, hareketin Filistin kolu olarak örgütlenen İnti
kam Gençliği adlı örgüt içinde etkin bir rol oynadı.

Eylül 1964’te, Arap dünyasında yaşanmakta olan ge
nel radikalleşme sırasında AMH içinde Nasıreilıktan ko
pan, ve kurtulaş için silahlı mücadele programını savu
nan sol kanat hareketi içinde yer aldı. Geriye Dönüş 
Yiğitleri, İntikam Gençliği ve Filistin Kurtuluş Cephesi 
adı altında örgütlenmiş olan fedai gruplarının 1967’de 
Arap-israil Savaşı’ndaki yenilgiden sonra, bir araya ge
lerek kurdukları Filistin Halk Kurtuluş Cephesi içinde 
FKC önderi Ahmet Cibril ile düştüğü ideolojik itilafın 
ardından, Ahmet Cibril örgütten syrıldı ve Habbaş’ın 
savunduğu Marksist eğilim örgüte egemen oldu. Ocak 
1969'da kısa bir süre Şam’da hapiste kaldı. Ocak sonun
da Nayif Havatme’nin sol kanat muhalefetinin de örgüt
ten aynimasından sonra, örgütün tek lideri haline geldi. 
Havatme’nin, Core Habbaş’a yönelttiği küçük burjuva 
ideolojisi ile uzlaşma, Arap rejimleriyle iyi geçinme suç
lamasına karşılık Habbaş, çoğunluğu küçük burjuva olan 
Filistin halkı ile birleşmek ve bir ulusal kurtuluş savaşı 
yürütmek için onlarla yabancılaşmamak ve direnme ha
reketinin gereksindiği askerî desteği elde tutmak için 
“ilerici” Arap rejimleriyle lıelli bir ilişkinin gerekliliğini 
savundu. Ancak, FHKC’nin yönetici kademelerinin 
Marksist-Leninistlerden oluşması görüşünde de ısrar 
etti. 1968'de El Fetih ve öteki Filistin direniş örgütleri 
ile birlikte girdikleri FKÖ’den Yom Kippur Savaşı’nın 
sonrasında Arafat’ın İsrail’i tanıma imasında bulunması 
üzerine ayrıldı. 1971 başlarında, Ürdün’de “ Kudüs’e 
giden yol Amman’dan geçer” şiarıyla Kral Hüseyin'in 
egemenliğine karşı Özgür Ürdün Hareketl’ni kurarak ye
raltı mücadelesine girişti. Ancak, 1971 Temmuz’unda, 
Hüseyin’in Filistin kamplarına karşı saldırısından sonra 
Lübnan'a yerleşti. 1973 Arap-israil Savaşı’ndan sonra, 
İsrail’le sorunlann diplomatik yollardan çözülmesine karşı 
çıkan dört Filistinli direniş örgütünün oluşturduğu Red 
Cephesi’n\n önemli sözcülerinden biriydi. Habbaş, FKÖ'- 
nün Kral Hüseyin’le uzlaşma girişimlerini şiddetle eleş
tirerek bu tutumu “teslimiyetçilik” olarak nitelendirdi. 
İsrail işgali altındaki Batı Şerla ve Gazze’de FHKC’nIn 
yeraltı hücreleri oluşturmasına öncülük etti. Defalarca 
suikast girişimlerine hedef olan Habbaş, bunlardan bi
rinde kısmî felce uğradı. Halen, FHKC’nin önderliğini 
yürütmeye devam etmektedir.

Al-Nabulsi’nin 1956 seçimlerinde çoğunluğu alarak oluşturduğu hükümet, bütün radikal 
söylemine karşın, ne monarşiye ne de toplumsal düzeydeki eşitsizliklere karşıydı. Temsil 
ettikleri Arap milliyetçiliğinin başlıca radikal unsuru anti emperyalizmdi. Bu yüzden iktidara 
gelir gelmez, Ürdün’ün büyük Arap ulusunun bir parçası olduğunu ilan edip Arap topraklan 
üzerindeki Fransız ve Britanya egemenliğine son verilmesi çağnsmda bulundular. Bu sırada 
patlak veren İkinci Arap-İsrail Savaşı ve popüler düzeyde yol açtığı galeyan, saray çevresinden 
kaynaklanabilecek herhangi bir olası muhalefetin önünü kesmiş oldu. Yönetimin üçüncü 
ayında süresi sona eren Britanya Ürdün savunma paktının yenilenmemesi, SSCB ve Çin Halk 
Cumhuriyeti ile diplomatik ilişkiler kurulmasıyla, bu anti emperyalist perpspektif pratik 
sonuçlannı vermeye başladı.

Ancak sarayla al-Nabulsi hükümeti arasında kurulmuş olan ittifak geçiciydi. 1957 başında,
Kral Hüseyin özel olarak Amerikan elçiliğine Eisenhower doktrinini desteklediğini bildirdi.
Daha sonra dışişleri bakanlığının işlevlerini Kral şahsen üstlenince bir anayasa bunahmı doğdu 
ve 10 Nisan 1957’de al-Nabulsi’nin istifasını izleyen 15 gün içersinde ülke bir devrimci 
durumun eşiğine geldi. Ancak kargaşadan askerî bir darbe tehlikesini de atlatan Hüseyin 
üstün çıkü. Bunda al-Nabulsi çevresindeki yöneticilerin bir toplumsal devrim olasılığını göze 
alamamalannm da payı vardı. 25 Nisan’da sıkıyönetim ilan edildi, 4 gün sonra Kral ABD’den 
10 milyon dolarlık bir acil yardım paketi aldı. Bunu izleyen 6 ay içersinde ABD’nin yaptığı 
30 milyon dolarlık yardım Ürdün’ün “hür dünya” içindeki yerini iyice perçinleyecekti, 1956 
yılı, Filistin aşra fm m  toplumsal düzeydeki meşruiyetini sürdürebilmesi için son şansıydı. 
Muhalefet saflannda yer almış olanlann bazılan yurt dışına kaçarak sürgündeki muhalefete 
katıldıysa da, çoğunluk Hüseyin yönetimiyle banşmayı tercih etti.

Proleterleşen Köylülüğün Direnişi

1949’da İsrail’den kaçmak zorunda kalmış tahminen 430 bin Filistinli BM’in açmış olduğu 
mülteci kamplannda yaşıyor, kendilerine başka yerde bannak bulan 250 bin kişi ise bu 
kamplardan yiyecek yardımı alıyordu. Bu kamplar, sözde, mültecileri terkettikleri topraklara 
yeniden yerleşinceye kadar banndırmak üzere kurulmuş geçici yerleşimlerdi. Ancak Birleşmiş 
Milletler İktisadi Taram a Misyonu Nisan 1950’de yayınladığı raporda, sözkonusu mültecilerin 
bulunduklan ülkenin iktisadi hayatına önemli bir katkı sağlayabilecek işgücü olarak tanımlıyor, 
fiilen asimilasyon anlamına gelebilecek öneriler yapıyordu. Daha sonra da BM komisyonlannm 
yaptıklan yatmmlar, destekledikleri projleer hep bu asimilasyon perspektifini 
gözeterek tasarlanacaklardı.

Kamplarda yaşayan ve toprakla bütün ilişkilerini yitirdikçe, vasıfsız olduklan halde inşaatlarda 
ya da küçük atölyelerde çalışmaya başlayan köylüler aynı zamanda giderek daha radikal 
muhalefet biçimlerine yöneliyorlardı. 1950-51 yıllannda Filistinli mülteciler bulunduklan her 
yerde BM taksim karanna ve BM uygulamalanna karşı kitlesel gösteriler yaptılar. 1952’de ise 
sürgündeki Filistinlilerin ilk örgütleri ortaya çıkmaya başladı. Batı yakasında, bunlann içinde 
en önemlilerinden biri, Beyrut’taki Arap Milliyetçi Hareketi'nin  desteklediği Barışa Muhalefet 
Örgütü, Al Tar  (İntikam) adlı kendi gazetesini yayınlamaya başladı. Gazze şeridinden eğitim 
görmek üzere aynimasma izin verilen öğrenciler ise Kahire’de Mısır’daki Filistinli Öğrenciler 
D em eği’n i kurdular.

Filistin direnişinde, 1950’lerin ikinci yansında 1960’lann başında birçok bakımdan bir geçiş 
evresiydi.' Bir yandan mevcut Arap rejimlerinin bir parçası olarak faaliyet gösterenlerle, manda 
yönetimi sırasında Filistin’de kurulmuş örgütler mültecilerin direnişini koordine etmeye, ona 
bir biçim kazandırmaya çalışırken, diğer yanda da sürgün koşullan kendi örgütlenme 
biçimlerini yaratıyordu. Örneğin 1943’te Filistin Komünüst Partisi’n in  dağılmasından sonra 
manda Filistin’ininde Usbah al-T aharrir al-Vataniyyi’yi (Filistin’in Ulusal Kurtuluş Birliği) kuran 
Arap üyeleri 1948’de karargâhlannı Batı yakasına taşımışlar ve yasadışı ilan edilmelerine 
karşın, 1949’da Ürdün Komünist Partisi adını almışlardı. Milliyetçi Cephe içinde katıldığı 1956 
seçimlerinden Milliyetçi Soyalist Parti’d en  sonraki en güçlü parti olarak çıkan Ürdün Komünist 
Partisi hükümete bir tanm bakanı da vererek, Arap dünyasında bir hükümete katılan ilk 
komünigst partisi olmuştu. Ancak özellikle 1956’da ÜKP Kral Hüseyin’in baskı 
yönetiminden en çok payını alan örgütlerden biri olmuştu! Hükümet yalnızca Marx,
Engels ve Lenin’in değil ÜKP ile ideolojik bir akrabalığı olduğuna inanılan Sati al-Husri, al- 
Şarkavi gibi Arap felsefecilerinin, George Bernard Shaw, Gorki, ve Puşkin’in de eserlerini 
yasakladı. 1959’da legal bütün örgütlerini yitiren partinin başkanı Fuad Nasır Doğu Avrupa’ya 
kaçmak zorunda kaldı. Öte yandan, milliyetçi Arap buıjuvazileriyle ittifaka girmeyi bir “sağ 
sapma” olarak değerlendiren, bağımsız bir Filistin Devleti kurma talebine proleter 
enternasyonalizmi adına karşı çıkan parti, 1960’lann başında tabanının büyük bir bölümünü, 
özellikle Nasır’ın etkisi altındaki Arap milliyetçiliğine kaybetti. Partinin aydın kadrolanndan 
küçük bir grup ise kokarak, çıkardıklan Filistinuna (Filistinimiz) adlı aylık dergiyle El-Fetih’in 
görüşlerinin yaygınlaşmasına hizmet etti. Baas’ın Arap milliyetçiliği karşısındaki tutumu ise 
komünistlerinkinin tam tersiydi. Nasırcılıkla birlikte Arap milliyetçiliğinin en önemli iki 
kanadından birini oluşturan Baasçılığın Ürdün seksiyonu oluşturan Ürdün Baas Partisi üye 
sayısını 1956’da 34  bine ulaştırmıştı. Ancak 1956’dan sonra Arap birliğim giderek daha çok 
ön plana çıkarması, Suriye ve Irak’taki gücünün artmasını sağladıysa da, Filistin’in sorunun 
çözümünü sürekli olarak Arap birliğinin kuruluşuna tâbî kılması ve pratikte ertelemeci bir
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Yaser A ra fa t

Filistin Devleti’nin ilk Başkanı, Filistin Kurtuluş Örgü- 
tü’nün 1969’dan bu yana en uzun süreli ve üçüncü 
başkanı ve en büyük Filistinli siyasal hareket El-Fetlh’ in 
Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi kurucusu ve lideri.

Arafat’ın Kudüslü veya Gazzeli olduğu rivayet edilir. 
Bununla biriikte, Mısır’ın başkenti Kahire’de 24 Ağustos 
1929’da doğduğu yakın çevresince belirtiliyor. Babası
nın ilk evliliğinden olan yedi çocuğun altıncısı olarak 
dünyaya gelmiştir. Üç erkek, üç kız kardeşi vardır. Tam 
İsmi Muhammed Yaser Arafat'tır, annesi Kudüs’lü olup, 
Kudüs'ün en köklü ailelerinden olan Abu Suud'un kök
leri Hz. Muhammed döneminde Arabistan yarımadasın
dan bu kente gelen ilk Müslümanlara uzanıyor. Bu ne
denle, Arafat'ın anne tarafından ailesi, Hazreti Muham
med İle akral>alık iddia edebilmektedir. Arap aile gelene
ğinde, bu olgu, bir aileye bir tür asalet kazandtrıyor. 
Baba tarafından ise Gazze’nin Kudva klanı ile yine Ku
düs’ün en ünlü ailelerinden Hüseynî klanı ile bağlantılı
dır. Arafat'ın çocukluk yıllarında Filistin ulusal mücade
lesinin lideri olan Hacı Emin el-Hüseynî, Kudüs Müftüsü 
idi ve klanın en önemli ferdiydi. Arafat’ın babası Abdür- 
rauf ei-Hüsyen! el-Kudva, Hüseynî klanının ‘‘yoksul” 
kanadından sayılıyor.

Yaser Arafat, sekiz yaşına kadar, şimdi Filistin Kızıla- 
yı’nın başkanı olan ve kendisinden dört yaş küçük kar
deşi Fethi ile birlikte, Kudüs'te oldukça yoksul bir or
tamda yaşadı. Sekiz yaşında tekrar Kahire'ye döndü. 
II. Dünya Savaşı'na kadar uzanan çocukluk yıllarında 
fırtınalı bir aile yapısı içinde yaşadı ve bu dönemde 
Kahire'de Yahudiiere büyük merak salarak onları tanı
maya çalıştı. O yıllarda Mısır‘da büyük Yahudi topluluk
ları yaşamaktaydı. 13-14 yaşlarında, Mısır Meclisi’nde , 
çay ocağında çalışırken, politikayla da ilgilenmeye baş
ladı.

Yaser Arafat, savaş bitiminde 17 yaşına geldiğinde, 
İngiliz egemenliğine karşı sürdürülen mücadeleye de 
iştirak etti. Mısır’dan Filistin'e silah ve cephane kaçırıl
ması faaliyetinde yer aldı. Savaş sonrasındaki Mayıs 
1946 ile 1948’de İsrail Devleti'nin kuruluşu arasında 
geçen süre, sürgündeki Filistinli liderlerin Kahire’de top- 
landıklan ve Filistin toprakları üzerinde kıyasıya bir ça
tışmanın hüküm sürdüğü dönemdi. Yaser Arafat’ı deli
kanlılık yaşlarında yakalayan bu dönemin, geleceğin 
Filistin önderi üzerinde silinmez izler bıraktığı kesindir. 
Nitekim, Yaser Arafat, ilk silahlı eğitimini bu sıralarda 
yaptı ve Filistin silahlı ayaklanmasının lideri Abdülkadir 
Hüseynf'nin hayranlan ve yandaşlanndan biri oldu. Ay
nı dönemde, Mısır'ın en etkili anti-emperyalist örgütü 
Müslüman Kardeşler olduğu için, o örgüt ile de belirli 
ilişkiler içine girdi. Yaser Arafat, Abdülkadir Hüseyni’- 
nin Kudüs yakınlarında bir çarpışmada öldürülmesinden 
sonra, gizlice Filistin topraklarına girerek silahlı eylem
lere girişti. İsrail'in kuruluşuna kadar geçen aylarda, 
Arafat, RlisUn’in güneybatısında, Gazze bölgesinde Müs
lüman Kardeşler'den Mısırlı gönüllülerle birlikte savaştı. 
İsrail Devleti, 15 Mayıs 1948’de ilan edildiği yani Filistin
liler hesabına mücadele kaydedildiğinde, Yaser Arafat
19 yaşındaydı. Arafat, İsrail'le savaşa tutuşan Arap or- 
dulanyla birlikte bir süre daha Filistin’de kaldı. Ateşkes 
ilan edildikten ve silahlar toplanmaya başladıktan sonra 
Kudüs bölgesine geçti ve Abdülkadir Hüseynl’den arta 
kalan gerilla birliklerine katılarak, bir süre daha umutsuz 
bir silahlı mücadele yürüttü.

1949 başında büyük bir moral çöküntüsü İçinde Mı
sır’a döndü ve öğrenimini sürdürmek için Amerika Birle
şik Devletleri'ne ğitmeye karar vererek vize t>aşvuru- 
sunda bulundu. Filistinli önderin yaşamının bu kesiti, 
tarihte rastlantılann oynadığı rolü göstermesi açısından 
çarpıcıdır. Eğer, Kahlre’deki Amerikan Büyükelçiliği, vi

zeyi geciktirmese, yıllar sonra Amerikan politikasının 
Ordadoğu’daki en büyük başağrılarından biri haline ge
lecek olan bir siyaset adamının oluşması engellenmiş, 
bambaşka bir hayat çizgisine sürüklenmiş olacaktı. Ben
zer bir saptamayı, 1 Ocak 1980 gecesi Beyrut’ta kendi
siyle görüşen bir Türk parlamento heyetine Arafat da 
yapmıştı. Babasının I. Dünya Savaşı’nda Türk orduların
da subaylık yaptığını anlatan Arafat, “OsmanlI vatanda
şı olan Birçok Filistinli subay, savaşın bitiminde Türkiye 
topraklarında kaldı ve daha sonra Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşlığına geçti. Babam bir raslantı sonucu dönme- 
seydi; belki ben de bugün bir Türk vatandaşı olarak 
yaşıyor olurdum; yani Filistin Kurtuluş Örgütü lideri 
Yaser Arafat olmazdım” demişti.

1950’de Amerika’ya gitmekten umudun kesen Yaser 
Arafat, Kahire Üniversitesi'ndeki mühendislik öğrenimi
ne geri döndü. 1950'lerin ilk yarısı, Filistin’in gelecekte
ki liderinin kim olacağına ilişkin ilk İşaretleri verdi. Ara
fat, bir yandan Filistin Öğrenciler Birliğ i Başkanı olarak, 
Filistin siyaset arenasında tıelirirken, bir yandan da. 
Cemal Al>dülnasln önderliğinde 1952'de Mısır'da Krallık 
rejimini deviren Hür Subaylar Hareketi ile yakın ilişkiler 
kurdu. 1956'da, Süveyş Kanalı bunalımında ya da bir 
başka adıyla Mısır'a karşı İngiltere, Fransa ve İsrail üçlü 
saldırısı diye bilinen savaşta, Arafat, hayatının ikinci 
askerî deneyimini elde etti. Bir grup gönüllü ile birlikte 
Kanal bölgesinde İngiliz hatlarının gerisine sızarak sa
botaj faaliyetlerine girişti. Bu savaş sırasında, Arafat, 
bir patlayıcı uzmanı olarak göze çarptı.

1950'lerin ikinci yarısı Arafat’ın Filistin Öğrenciler Bir
liğ i Başkanı olarak çevresindeki arkadaşlarıyla birlikte, 
bir yeraltı Filistin kurtuluş hareketi oluşturmak konu
sunda ilk çabalarına giriştiği döneme İşaret eder. Ara- 
fat'in bu dönemden arkadaşları arasında Salah Khalaf 
(Abu İyad) ve Faruk Kaddumi’yi not etmek gerekir. An
cak, en önemli bağlantı, 1954’de Gazze'de İsrail’e karşı 
gizliden gizliye askeri eylemlerde bulunan 19 yaşındaki 
Halil el -Vezir’in tutuklanarak Mısır zindanlarına atıldığı 
sırada gerçekleşti. Filistinli öğrencilerin lideri olarak, 
Mısır’da tutuklanan tüm Filistinlilerie ilgilenmeyi görev 
sayan Arafat, Halil el -Vezir'i (Abu Cihad) bu vesile 
ile tanıdı.

Arafat-Halii el-Vezir ilişkisi, daha sonraki Filistin Ulu
sal Kurtuluş Hareketl'n\n (El-Fetih) temellerini atacaktır. 
Arafat'ın Abu Cihad ile beraberliği, İkincisinin Nisan 
1988'de Tunus'ta bir İsrail baskınında öldürülmesine 
kadar kesintisiz sürdü.

iki arkadaş, 1950'lerin ikinci yansında bir yeraltı dire
niş örgütünün kurulması için kollannı sıvadıklannda, 
Arafat, inşaat mühendisi olarak, Filistinlilerin yoğun ola
rak bulunduklan Kuveyt’te çalışmaya başlamıştı. Aynı 
şekilde, Salah Khalaf ile Faruk Kaddumi de Kuveyt’te 
çalışıyorlardı. El-Fetlh’\n kesin kuruluş tarihi saptana
mamışsa da, 1959 olarak kabul edilmektedir. Filistin 
Ulusal Kurtuluş Hareketi (Hareket el-Tahrir el-VatanIyye 
el-Filistiniyye) sözcüklerinin başharflerinin Arapçasının 
tersten okunuşu ile elde edilen El-Fetih’\n fikir l>abası 
Abu Cihad olmakla ve kollektif liderlik ilkesi kabul edil
mekle birlikte, Arafat, kısa süre içinde ‘‘bir numara” 
olarak kendisini kanıtladı.

El-Fetih, '60’lann başında Lübnan başkenti Beyrut’ta 
gizlice Falastinuna (Flllstinimiz) adlı gizli bir yayın çıka
rarak, onun çevresinde örgütlenmeye çalıştı. Ulusalcı 
nitelikte olan kuruluşun yapısı, Almanya'daki Filistinli 
öğrenciler arasındaki yoğun hücre çalışması nedeniyle 
başlangıç dönemlerinde, tipik bir aydın örgütü özelliği 
taşıyordu. Yaser Arafat, El-Fetlh'\n 1 Ocak 1965'te silah
lı mücadeleye başlamasına da önayak oldu. El-Fetlh'i 
silahlı mücadeleye iten nedenlerin başında, 1964'de Mı
sır'ın Pan-Arap lideri Nasır'ın kendi denetiminde Filistin 
Kurtuluş Örgütü’nü kurdurması ve başına Filistin kö
kenli bir diplomat olan Ahmet Şukeyıî'nln getirilmesi

geliyordu. Filistin davasının, Arap diplomatik girişimle
rinde bir koz olarak kullanılacağından ve sürgünde dağı
nık olarak yaşayan Filistin halkının Filistin Kurtuluş ö r
gütü çevresinde toplanacağından endişe eden Arafat 
ve arkadaşian, eyleme geçmeye karar verdiler. Bu ne
denle, 1 Ocak 1965'te Arafat ve arkadaşlannın oluştur
duğu ilk silahlı müfrezeyle, silahlı eylemin başlaması, 
Filistin yakın tarihinde, ‘‘Filistin halkının kendi kaderini 
kendi eline alışı” olarak algılanıyor. Silahlı eylemin baş
laması, El-Fetlh'e Filistin halkı arasında efsanevi bir 
özellik kazandırdı ve bu yüzden, birkaç yıl sonra, çeşitli 
akımlan ve Arap rejimlerini temsil eden Filistin gerilla 
örgütleri ortaya çıktığında, El-Fetih, en güçlü “gerçek 
anlamda” Filistinli örgüt olma özelliğine sahip oldu.

Silahlı eylemin başlaması, Arafat'ı da Arap rejimleriy-

Yaser Arafat, Filistin haikıoın kurtuluş mücadelesinde 
başka hiçbir önderin olmadığı ölçüde karizmaya sahip 
oldu. Bu etkililiği sayesinde yalnızca birçok farklı 
eğilimdeki siyasal ve askerî kuruluşu FKÖ çevresinde 
birleştirmekle kalmadı. Filistin halkından da önder 
olarak sürekii bir onay aldı. İsrail işgali altındaki

le çatışma haline soktu. 1966’da Suriye’de tutuklandı. 
Dönemin Suriye Savunma Bakanı Hafız Esad’ın ikna 
edilmesiyle salıverildi. Aynı dönemde, Lübnan toprakla- 
nndan İsrail'e karşı eylem düzenlerken de yakalandı 
ve bir süre Beyrut zındanlannda yattı. 1967 Arap-İsrail 
Savaşı, Arafat’a ve Filistin mücadelesine yepyeni ufuk
lar açtı. Haziran 1967'de altı gün süren savaş, Filistin 
topraklannın tümünün isralf'ln eline geçmesi ve başta 
Mısır olmak üzere, Suriye ve Ürdün'ün acı bl yenilgiye 
uğramasıyla sonuçlandı. Arap bozgununun külleri ara
sından El-Fetih etkili bir gerilla hareketi olarak belirledi. 
Böylece, yeraltından çıktı ve halklan önünde yenilginin 
sıkıntısını yaşayan Arap devletleri, Arap onurunu temsil  ̂
eden bu gerilla hareketine destek ve meşruiyet vermeye 
mecbur kaldılar. Haziran ile Eylül 1967 arasında kalan 
yaz aylannda, Yaser Arafat, gizilce işgal altındaki Batı
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Şeria’ya girerek, Kudüa ve Ramaiiah'ta, işgal aitındaki 
topraklarda El-Fetih örgütünün hücrelerinin oluşturul
masını ve mücadelenin örgütlenmesini üstlendi. Birkaç 
kez, İsrail kuvvetlerinin elinden kıy payı kurtuldu.

1967 Savaşı’nın ardından Filistin silahlı hareketinin 
meşruiyet kazanmasıyla birlikte Filistin Halk Kurtuluş 
Cephesi (George Habbaş önderliğinde) ve Saika (Suriye 
denetiminde) gibi yeni gerilla örgütleri de sahneye o ’.:,. 
Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Ahmet ŞukeyrI devrildi. 
Yerine Yahya Hammuda adlı bir avukat getirilrx v«ni 
şartlar, Yaser Arafat’ın düşünce tarzı üzerinde de etkisi
ni gösterdi. El-Fetlh'\ Filistin Kurtuluş Örgütü'ne rakip 
gören Arafat, bu düşüncesini değiştirerek, Filistin Kur
tuluş örgütü’nün sayıları artan Filistin gerilla örgütleri 
için bir siyasal çatı olarak düşünülebileceğini tasarladı.

topraidarda başlatılan ikinci "İntifada" FKÖ’nün 
yalnızca askeri değil, toplumsal bir direnişi de 
örgütleme yeteneğini ortaya koydu. Bu ayaklanmanın 
öncü birlikleri olan gençler ve çocuklar için Arafat, 
"benim küçük generallerim”  derken, çocuklar da 
"ihtiyar"ın resimlerini ellerinden düşürmüyorlardı.

El-Fetih, diğer örgütlerle birlikte FKÖ'ye katıldı. 1969‘da, 
Filistin Kurtuluş Örgütü liderliğine Yaser Arafat seçildi. 
Böyece, 1967'den beri “3 El-Fetih Sözcüsü” sıfatıyla 
uluslararası kamuoyunun önüne çıkan ve bu sayede 
tanınan Yaser Arafat, artık 20 yıl süreyle milyonlarca 
insan tarafından ezberienen unvanını elde etti: Filistin 
Kurtuluş Örgütü lideri Yaser Arafat...

Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yaser Arafat’ın 1969-
1971 arası dönemi Ürdün yıllandır. Filistin Kurtuluş Ör- 
gûtü'nün merkez karargahı Amman; askeri mücadele 
hattı Şeria nehri boyunca uzanan Ürdün-Israil ateşkes 
sınınndaki gerilla üsleridir. 1970 ve 1971'deki iç savaş, 
Arafat’ı ve kadrolannı Temmuz 1971’de Ürdün’ü terke 
mecbur etmiş, ancak bu dönemde ve özellikle 1970'de

binlerce Filistinlinin hayatını kaybettiği “ Kara Eylül” 
çarpışmalan esnasında, Arafat’ın bir askeri lider ve dev
let adamı niteliklerini ilk kez sergilemesine tanıklık et
miştir.

Arafat, Eylül 1970 günlerinde kuvvetlerinin en önünde 
savaşmış, birkaç kez kılpayı ölümden kurtulmuş, cesa
reti ve özverisiyle, Filistinli savaşçılann nezdinde gücü
nü ve etkisini pekiştirmiştir. Buna paralel olarak, sava
şın durdurulması çabalannda, Nasır’ın girişimiyle Kahi
re’de toplanan olağanüstü Arap Zirvesi’nde, Arap dev
let başkanlan ve krallarla eşit düzeyde masaya oturarak, 
devlet adamlığının basamaklarını tırmanmıştır.

Arafat’ın 1971-1982 arası dönemi Lübnan yıllandır. 
Bu dönemin tayin edici dönüşümü 1974’den sonra ger
çekleşti. Ekim 1974’de patlak veren Dördüncü Arap- 
israil Savaşı, uluslararası ve bölge dengelerini değiştir
di. Savaştan sonra aynı yıl içinde Fas’ın Rabat kentinde 
toplanan Arap Zirvesi’nde Filistin Kurtuluş Örgütü, “ Fi
listin halkının biricik meşru temsilcisi” olarak oybirilğly- 
le ilan edildi. Böylece, Filistin Kurtuluş Örgütü, sürgün
de ve özellikle Lübnan’da bir devlet örgütlenmesi haline 
geçti. Uluslararası diplomaside Filistin’in siyasal ifadesi 
oldu, bu olgu, Arafat’ın da uluslararası konumunu güç
lendirdi. Aslında, “yumurta-tavuk” örneği, Filistin Kur
tuluş Örgütü’nün böylesine bir kimlik kazanması da, 
Arafat’ın politikalan sayesinde idi. Lübnan’da 1975-76’da 
patlak veren iç savaşla biriikte, Filistin Kurtuluş Örgülü, 
“devlet içinde devlet” haline dönüştü. Arafat da, bu 
mini-devletin fiili başkanı olarak, Lübnan başkenti Bey
rut’u yabancı konuklannı kabul ettiği fiili başkenti olarak 
kullanmaya başladı.

Filistin kurtuluş Örgütü'nün “ Filistin halkının biricik 
meşru temsilcisi” ilan edildiği Rabat Zirvesl’nden son
ra, Arafat’ın New Ybric'ta Birleşmiş Milletler kürsüsünden 
ilk kez konuşmasıyla, yani Filistin davasının uluslararası 
meşruiyet kazanmasıyla başlayan süreç, Beyrut’ta pe
kişti ve 1980’lere kadar Filistin Kurtuluş Örgütü, 100’den 
fazla ülke tarafından tanınarak diplomatik ilişkilere geç
ti. Yaser Arafat da, giderek, dünya çapında bir diploma
si ustası olarak belirdi. İsrail’i giderek tehdit eden bu 
süreç, 1982’de İsrail’in Lübnan’ı ve başkenti Beyrut’u 
işgal etmesiyle ve Filistin Kurtuluş Örgütü’nün ait yapı
sına ağır bir darlıe indirmesiyle sona erdi. Yaser Arafat 
ve FKÖ kadrolan deniz yoluyla, Lübnan’ı terkettiler. 
Arafat’ın yeni karargahı Tunus’ta kuruldu.

Ancak, Arafat, bir süre sonra tekrar Lübnan’a dönmek 
istedi. Bu dönemde, kendisiyle Arap politikasında önce
lik ve önderiik konusunda şiddetli bir rekalıete girişmiş 
bulunan Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad, El-Fetih için
de bir isyan başlatmıştı.

Arafat, Suriye başkenti Şam’dan sınırdışı edildlkterı 
sonra, mücadele karargahını Lübnan’ın kuzeyindeki li
man kenti Trablusşam’da kurdu. Bir süre sonra, Suriye 
birilkleri ve desteğindeki isyancı güçler tarafından kuşa
tıldı. Ekim 1983’de, Arafat, birbuçuk yıl içinde ikinci 
kez kuşatma altında kaldı ve kanlı çarpışmalardan sonra 
yine deniz yoluyla, birkez daha dramatik şartlar altında 
Lübnan’ı terketti.

1982 ve 1983, Arafat’ın itlbannm en çok sarsıldığı, 
can güvenliğinin en büyük tehlikeler altına girdiği kara 
bir dönem, bozgun ve yenilgi yıllan oldu. Ne var ki, 
Yaser Arafat, kendisine dünya politika sahnesindeki çe
kiciliğini kazandıran en büyük yeteneğini ortaya koydu 
ve yenilginin külleri arasından tekrar etkili bir siyaset 
adamı olarak ortaya çıktı. Filistin mücadelesinin t>aşe- 
dilmeyen usta liderine, tarihin kaydettiği en akıl almaz 
suikast girişimi bu dönem içinde yapıldı. 1 Ekim 1985’de 
İsrail savaş uçaklan 3000 kilometre yol katederek, Tu
nus’ta Arafat’ın evini bombalayarak yeriebir ettiler. Bü
yük bir rastlantı sonucu, binada olması gerektiği halde, 
ont>eş dakika uzaklıkta olan Arafat canını kurtarabildi.

Arafat, daha önce de, Suriye ve Lübnan’da sayısız sui
kasttan kurtulmuştu.

Yaser Arafat’ın siyasal hayatının en önemli dönemeç 
noktalanndan biri, bu kara dönemi 1987’de Cezayir’de 
yapılan Filistin Ulusal Konseyi (FKÖ’nün sürgündeki 
parlamentosu) toplantısında, 1982’den beri parçalan
mış bulunan Filistin ulusal birilğini, kendi önderiiği ve 
politikalan etrafında ve Filistin Kurtuluş Örgütü bünyesi 
içinde birieştirmesiyle gerçekleşti.

Bu gelişmeden bir süre sonra, İşgal altındaki Filistin 
topraklan, Kudüs, Batı Şeria ve Gazze’de Aralık 1987’de 
başlayan büyük ayaklanma (intifada), Rllstin meselesi
ne dünya çapında yepyeni boyutlar getirdi. Uluslararası 
ve bölgesel dengeler bir kez daha sarsıldı. Ayaklanan 
Filistin halkı, Yaser Arafat’ın önderiiğini kesin, tartışıl
maz biçimde kanıtladı. Ayaklanmanın getirdiği yeni şart
larda toplanan Filistin Ulusal Konseyi, 15 Kasım 1988’de 
Cezayir’de, bağımsız Filistin Devletl’nln kurulduğunu 
ilan etti. Arafat, bu devletin başkanlığına seçildi.

Bağımsızlık ilanı kadar önemli bir adım, Arafat’ın ilk 
kez İsrail devletinin 1967 sınırian öncesindeki variiğını 
kabul ettiğini bildirmesi oldu. Bu adımdan sonra, Ameri
ka Birleşik Devletleri lie Filistin Kurtuluş Örgütü arasın
da ilk kez İlişkiler kuruldu, müzakereler başladı, Böyle
ce, Ortadoğu’nin siyasal süreci yön değiştirdi. Bu adım- 
lann atılması, dünya diplomasi tarihinde görülmemiş 
biçimlerde mümkün olabildi. Yaser Arafat’ın Birleşmiş 
Milletler Genel Kururunda konuşma yapmak için New 
York’a gitmesi engellenince. Aralık 1988’de 161 ülkenin 
delegeleri New York’tan kalkıp Cenevre’ye geldiler ve 
Arafat’ı dinlediler.

Böylece, Arafat, koskoca Birleşmiş MlIletler’I “ayağı
na getiren” ilk ve tek uluslararası şahsiyet unvanını 
da kazandı.

Yaser Arafat, hiç evlenmedi. Sık sık “Filistin Devrimi 
ile evli olduğunu” vurguladı. Başında siyah-beyaz kefi
yesi, üzerinde askeri giysiyi, belinde Colt tabancasıyla 
ilginç bir figür olarak, milyonlarca insanın belleğine yer
leşti. İdeolojik olarak Arap milliyetçiliği İle Filistin yurt- 
severilğlnin kırması sayılır. Yetiştiği ortam ve tarihi dö
nem buna imkin verdi. Siyasal manevra kabiliyeti son 
derece yüksek, kıvrak bir diplomat ve en önemlisi, Filis
tin siyaset arenasının bu yüzyıl içinde eşini görmediği 
ölçüde gerçekçi, daha da ötesi pragmatik bir politikacı 
olarak göze çarptı. Koyu bir dindariiğına rastlanmamak- 
la biriikte, Müslüman kimliğini sık sık vurgular. Konuş- 
malanna genellikle kuran ayetleriyle başlar ve öyle biti
rir. İçki ve sigara kullanmaz.

İsmi, Filistin sözcüğü ile eş anlamlı bir duruma gel
miştir. Dünyada, ülkesi ve halkı ile bunca özdeşleşen 
ve simgeleşen ikinci bir siyaset adamına rastlamak zor
dur. Mükemmel bir hatiptir. Elinde Churchlll'i hatıriatan 
zafer İşareti, hareketli gözleri ve dudaklanndan eksik 
etmediği geniş tebessümüyle kendine özgü bir karizma
ya sahiptir, inanılmaz bir enerjiyle yaşar. Genellikle, 
sabaha karşı OS’te uyur ve güne 09'da başlar. Aralıksız 
çalışma, sürekli seyahat etmesi, hangi saat nerede ola
cağını kendisinden başka hiçkimsenin bilmemesiyle gi
zemli bir kişilik ortaya koymuştur.

Sevecen ama otoriter bir yönetim biçimiyle, Filistinli 
siyasal kadrolar arasında, bilge kişi anlamında kullanı
lan “ ihtiyar” lakabıyla anılır. Filistin ve Arap dünyası 
onu, Yaşer Arafat isminden çok, yeraltı döneminden 
kalma takma adı Abu Ammar ile tanır.

Özel hayatı son derece sade ve mütevazidir. Ama 
uluslararası siyaset sahnesinin en renkli kişilerinin ba
şındadır.

CENGİZ ÇANDAR
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tutum içine girmesi Filistinli mültecilerden gördüğü desteği büyük ölçüde yitirmesine yol açtı. 
Arap milliyetçiliğinin diğer kanadı ise, Ürdün’de 1950’lerin başında Beyrut Amerikan  
Üniversitesi’nde, çoğunluğu Filisitinli Hıristiyan Araplardan oluşan öğrenciler tarafından 
kurulmuş Arap Milliyetçi Hareketi tarafından temsil ediliyordu. Baas’ın aksine 1950’lerde Arap 
Milliyetçi Hareketi, Nasır’ın da etkisiyle bir toplumsal devrim perspektifindense, Filistin 
sorununun
böylesi reformlar bir ulus-devletin hukuki ve kurumsal çerçevesini gerektirdiği için, Arap 
Milliyetçi Hareketi örgütlemekte başarılı olduğu köylülere pratikte bir mücadele tarzı önermek 
konusunda yetersiz kalıyordu.

1950’lerin ikinci yansında FiUstinli mültecileri etkileyen yegâne süreç, kaynağını manda 
koşullannda ya da diğer Arap ülkelerinin siyasal hayaünda bulan siyasal önderliklerin 
yetersizliklerini kanıtlaması olmadı. Bu dönem, petrolün bütün Arap dünyasının iktisadi 
hayatını köklü bir biçimde alt üst ettiği dönemdi de aynı zamanda. Petrol kaynaklannın 
yarattığı imkânlar bir yandan kapitalist üretim iUşkilerinin, modem alışkanhklann Arap 
toplumsal hayatına çok daha derinden nüfuz etmesine zemin hazırlarken, bir yandan da 
Fihstinh mültecilerin önünde, inşaat sektörünün ve küçük işletmelerin boyutlannı çok aşan 
yeni iş imkânlan ve ufuklar açıyordu.

Filistin Burjuvazisinin Doğuşu

1950’lerde dünyada üretimi en çok ve hızlı artan ürün, belki de, petrol oldu. 1939’da 4 
milyon ton olan petrol üretimi, 1958’de 35.8 milyon tona ulaşmıştı. Üretimin başladığı 
1938’de Suudi Arabistan’ın petrol üretimi ancak 500 bin varildi, I9 5 0 ’de ise günde 546,703 
varil çıkanlıyordu. 10 yıl sonra bu rakam (günde) 1.2 milyon varile ulaştı. Aynı eğilim 
Körfez devletleri için de geçerliydi.

Petrol üretimin özellikle yoğun olduğu Arap yanmadası, Arap dünyasında kapitalist ilişkilerin 
en az nüfuz etmiş olduğu bölgelerden biriydi. Filistin ise, Siyonist propagandanın inandırmaya 
çalıştığının aksine, Ortadoğu’nun en gelişkin bölgelerinden biriydi. Dolayısıyla 1950’lerin ikinci 
yansından itibaren vasıflı işgücüne sahip mülteci Filistinliler ile sermayeye petrol üreten Arap 
ülkeleri arasında doğal bir işbölümü gelişti. O kadar ki, 1970’e vanidığında, dünyadaki toplam 
Filistinli nüfusunun yüzde 6.6’sı petrol üreten Arap ülkelerinde yaşıyordu.

Buralara göç edenler yalnızca vasıflı kol işçileri de değildi. Modem bir iktisadi üretimin 
gerektirdiği mühendislik, sağlık vb. hizmetler de büyük ölçüde İngiliz ve Amerikan okullannda 
yetişmiş kadrolar tarafından karşılandı. Dahası bu kadrolann önemli bir kesimi de, Körfez’in 
yeni devlet aygıtlannda kilit roller oynadı. Ömeğin 1950’lerde Kuveyt’e ilk ulaşan 
Filistinliler’den biri olan Muhsin al Kattan, Kuveyt’in eğitim ve öğretim sisteminin inşa 

.edilmesinin başhca sommiusu oldu. Oğlu 1950’lerin sonunda Abdul Muhsin al-Kattan ’50’lerin 
sonunda Bayındırlık Bakanlığı müsteşan olduğunda Kuveyt’teki sayısı birkaç bine ulaşan
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1982'de yaklaşık 11 hafta sûren kuşatmanın ardından 
İsrail, FKÖ ve Lübnan 14 maddelik bir plan üzerinde 
anlaşmaya vararak ABD, Fransız ve Italyan askeri 
birliklerinin denetimi altında Filistinlilerin Beyrut'tan 
çekilmesini kararlaştırdılar. Filistinli savaşçıların zafer 
işaretleri ve silah atıştan aitında Beyrut'u terketmeleri, 
konuyla ilgili tüm çevrelerin gelecek üzerinde çeşitli 
tahminlerde bulunmalarını engellemiyordu. FKÖ içinde 
Arafat yanlıları ve karşıtlan olarak ortaya çıkan 
bölünme, Beyrut'u terk eden gruplann da gidecekleri 
ülkeyi belirliyordu. Suriye ile iyi ilişkilere sahip olanlar 
Suriye’ye, FHKC ve FHKC-Genel Komutanlık Güney 
Yemen’e, El Fetih ise Tunus, Kuzey Yemen ve 
Sudan'a gidiyordu. Askeri açıdan haftalar süren 
Beyrut direnişi, tarihsel bir örnek olarak 6 Gün 
Savaşı'nda yenilen tüm Arap devletleri ile 
karşılaştırıldığında çok farklı bir yere konsa da ve o 
açıdan bakıldığında bir başan olarak değerlendirilse 
de, sonuç olarak FKÖ Lübnan'da ve özellikle 
Beyrut’ta bulundurduğu askeri gücünü ve adeta devlet 
içinde devlet olma konumunu yitiriyordu. Bu sonuç 
FKÖ içinde ciddi tartışmalara, ayrışmalara ve hatta 
silahlı çatışmalara kadar varan bir süreci başlattı. El 
Fetih içindeki Arafat yaniiları-karşıtlan ayrışması, 
Suriye’nin de fiili ve askeri desteği ile birlikte silahlı 
çarpışmalara yol açıyor, yüzlerce Filistinli savaşçının 
bu kez Filistinlilerin kurşunlan ile ölmeleri sonucunu 
doğuruyordu. Bunun ötesinde gruplar arasındaki 
ilişkiierin varmış olduğu nokta açısından Filistin Ulusal 
Konseyi mefluç bir hale geliyor ve toplanamıyordu. 
Hatta bunun de ötesinde Filistin direnişinin adeta 
sembolü olan Arafat’ın önderliği sorgulanıyordu. Ancak 
yine de bu sorunların aşılması ile biriikte süreç esas 
olarak nesnel belirlenimierie birlikte diplomatik ağırtıklı 
olarak işlemeye başladı. Aynı zamanda işgal edilmiş 
bölgelerdeki siyasal çalışma ve örgütlenme faaliyetleri 
yıllar sonra ilk kez hak ettiği önemi kazanmaya 
başladı. İşgalci devlet için ekonomik, siyasal hatta 
askeri açılardan ciddi sorunlar yaratabilecek olan 
potansiyeli içinde taşıyan bu bölgelerdeki mücadele ve 
örgütlenme, aynı zamanda soruna toplumun içinden 
gelen dinamiklerle çözüm yaratma olanaklarını da 
taşıyordu. Nitelüfh'Beyrut’un terk edilmesinden sonra 
Filistin mücadelesinin yeniden dünya kamuoyunda 
güncelleşmesini ve ilk sıraya gelmesini sağlayan 
hareketlilik ve eylemlilik Mayıs 1988'de İntifada ile 
biriikte ortaya çıktı. Yıllar sonra ilk kez işgal edilmiş 
olan tjöigeierde yaşayanlar kendi kaderierini tayin
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elmek üzere harekete geçtiler. Doğrudan doğruya bir 
devletin içinden müdahale ve mücadele anlamına 
gelen bu gelişme, sonuç olarak sınırlar ötesinde bir 
dış düşmana karşı savaşıldığı izlenimini vermeyi 
başarmış olan İsrail devletini güç duruma düşürme 
olanağını da içinde barındırıyor. Böylelikle işgal 
edilmiş bölgelerde yaşayanlann mücadelesinin 
gelişmesi, İsrail içinde de kendi devletlerinin 
uygulamalarından memnun olmayan kesimlerle 
Filistinlilerin yakınlaşmalarını ve Arap-Yahudi 
dayanışmasının bu eksende kurulmasını sağlayacaktı.

Filistin cemaati sürgündeki cemaatlerin en zengini haline gelmişti. Daha bu dönemden 
başlayarak bu cemaat El Fetih’in  başlıca mali dayanaklarından biri oldu (daha sonra bu 
katkılar doğrudan doğruya hükümet tarafından vergi şeklinde toplanacaktı). Abdül Muhsin Al- 
Hani M üteahhitlik Şirketi’ni kurarak Sheraton Oteli’nin, Kuveyt Havaalam’mn inşaatını üstlendi. 
Filistin sermayesinin faaliyet alanı Arap yarımadası ile de sınırlı değildi. Örneğin Filistin’deki 
en eski işletmelerden biri olan, 1930’da Filistinli bir köylü tarafından kurulmuş Arap Bankası, 
1948’de merkezini Amman’a taşıdıktan sonra Ürdün K alkınm a Bankası’m n  hisselerinin bir 
bölümünü satın aldı ve yerel işletmelere sağladığı kredilerin yanısıra, Ürdün Petrol Rafinerisi 
Şirketi’n in  kurulması için gerekli fonları temin etti. 1967 savaşında Filistin’deki bütün 
şubelerini kaybetmesine rağmen, 1968’de Arap dünyasındaki bir düzine şubesine ek olarak 
İsviçre, Batı Almanya ve Nijerya’da yan kuruluşlara sahip bulunuyordu. Ancak Arap 
dünyasında Filistinliler’in oynadığı bu rol tepki çekmekte gecikmedi. Daha 1957’de Suudi 
Arabistan hükümeti Amerikan petrol şirketleriyle, istihdam edecekleri işçilerin yüzde 70’inin 
yerli olmaları, gerekli evsafta yerli personel bulunmadığı takdirde .ise Arap Birliği yurttaşlannm 
tercih edilmeleri gerektiğine dair bir anlaşma imzaladı. Benzer bir anlaşma 1958’de Kuveyt’te 
imzalandı. Bu tür uygulamalar, yalnızca Filistinli işçilere yönelik değildi; yerli sermayeyi teşvik 
etmek için alınan önlemler ister istemez Filistin sermayesinin faaliyet alanını daralnyordu. 
Aram co’nun  özel bir şubesi olarak kurulan Arap Sınai K alkınm a Bankası yalnız 1955 yılında 
126 Suudi müteaahhite 9 milyon dolar ödedi. 1960’larda bu tepkilerin şiddetlenmesi Filistin 
burjuvazisinin radikal milliyetçi çözümlere yönelmesinde önemli bir rol oynadı. Örneğin 1962 
yılında Lübnan devlet başkanlığına adaylığını koymaya hazırlanan, en önemli Filistinli 
işadamlarından Emile Bustani’nin bir uçak kazasında ölmesi, bir çok insan tarafından bir 
sabotaj olarak yorumlandı. 1967 yılında Lübnan M erkez  Bankası’mn Filistinli eski bir banka 
kâtibinin kurduğu Intra Bank’a, bankanın aktif serveti borçlannı 50 milyon dolar aştığı halde, 
borç vermeyi reddederek müflis ilan etmesi, ticari olmaktan çok ulusal bir değerlendirmenin 
sonucuydu.

1950’lerin ikinci yansında gerçekleştirilen bu sermaye birikimi, sürgündeki Filistin halkının 
nüfus kompozisyonunun değişmesine, hayat tarzlanmn çeşitlenmesine yol açmıştı. Filistin 
direnişinin geleceği açısından özellikle önemli olan bir gelişme, gerilla hareketinin önderliğini 
sağlayacak olan, genç bir aydın nüfusun yetişmesi oldu.

FKÖ  ve Silahlı Mücadele
1960’lar Nasır için zor yıllar oldu. 1958’de Lübnan’da General Çehab’m devlet başkanı 
seçilmesinde etkili olmuş, yine aynı yıl Mısır ile Suriye’nin birleşerek Birleşik Arap 
Cumhuriyeti’ni kurmalannı sağlamışa; 28 Eylül 1961’de bir ordu darbesi Suriye’nin
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bağımsızlığım ilan ederek Birleşik Arap Cumhuriyeti’ne son verdi; 1962’de Nasır’ın desteklediği 
ve Birleşik Arap Cumhuriyeti’ni yeniden kurmak amacıyla kalkışılan darbe girişimi 
başansızlıkla sonuçlandı. Hemekadar 1963’te Irak ve Suriye’de askerî darbeler, Nasır’ın 
politikalanna daha yakın yönetimlerin işbaşına geçmeleriyle sonuçlandıysa da, sözkonusu 
darbeler Nasır’ın desteğiyle ya da ülkedeki Nasırcı gruplar tarafından değil Baas  partileri 
tarafından yapılmıştı. Hatta Suriye’de Nasırcı yöneticiler darbeden sonra tedricen tasfiye 
edildiler. Bu sırada, 1962’de Yemen’de Nasırcı bazı subaylann katkısıyla gerçekleştirilen darbe 
de Mısır’ı Nasır döneminin en uzun süreli askerî macerasına kışkırtmıştı. Daha 1964’de 
Yemen’de iç savaşa fiilen katılan Mısırlı askerlerin sayısı 40 bini bulmuştu (bu sayı 1970’de, 
Mısır ordusunun yaklaşık yansı demek olan 70 bine ulaşacaktı). Nasır’ın Devrim Felsefesi,
Mısır’ı üç büyük dünya çemberinin kesiştiği bir ülke olarak tanımlıyordu (bkz. Arap 
Afrikası’nda Devrimler): İslam çemberi, Arap çemberi ve Afrika çemberi. Politikalannın Arap 
dünyasında uğradığı başansızlıklar Nasır’ın diplomatik faaliyetlerini Afrika’ya yöneltmesine,
İsrail’e karşı mücadeleyi o alanda sürdürmesine yol açtı. Kongo’da Lumumba’yı desteklemenin 
yanısıra (bkz. Siyah Afrika’da Devrimler), Gine ve Mali gibi eski Fransız sömürgelerini ziyaret 
ederek Bağlantısızlar hareketi içinde ilerici bir ittifak kurmaya çalıştı. Buna karşılık İsrail,
Kenya, Gana ve Tanganika’ya yardım yapıyor, İsrail ajanlan Sudan’daki aşiretleri merkezî Arap 
yönetimine karşı kışkırtıyordu. Mücadelenin odak noktasının bu şekilde güneye kayması, 
Filistinlilerin sorunlannm, ister istemez, ikinci plana düşmesine yol açtı. O kadar ki, Ocak 
1964’teki Arap ülkeleri konferansında Nasır, Filistin sorununu “acil olmayan” bir sorun olarak 
değerlendirebiliyordu. Ancak bu değerlendirmesi büyük bir tepki ile karşılanacaktı. Çünkü 
1963’teki gelişmeler Filistin sorununun bir kez daha Arap dünyasının gündemini belirlemeye 
başlamasına yol açmıştı. Ağustos içersinden İsrail hükümeti Ürdün ırmağının yatağını. Batı 
yakasını sulannm yüzde 75’inde mahrum bırkacak şekilde değiştirme çalışmalanna başlamış, 
bunun üzerine bölgeye yollanan Suriye birlikleri ile İsrail birlikleri arasmda silahlı çatışmalar 
çıkmışn. Nasır’ın Suriye’deki Baas yönetimini itidale davet etmesi ve BM’nin arabuluculuk 
çabalannı desteklemesi, radikal taraftarlannı hayal kınklığına uğratmıştı. Aynı yıl içersinde 
Arap Birliği’ndeki Filistin temsilcisi Ahmad Hilmi’nin de ölmesi üzerine, sorunun bir kez daha 
bütün Arap ülkeleri tarafından tartışılması kaçınılmaz oldu. Eylül 1963’te toplanan bir Arap 
Birliği konferansında Suriye’nin de desteğiyle Irak, Ürdün ırmağının Batı yakasında ve Gazze 
şeridinde bir Filistin Devleti’nin kurulmasını önerdi. O günün bağlamında bu öneri, Arap 
dünyasında Mısır’ın önderliğine ve Filistin sorununda Mısır ve Ürdün’ün oynamakta olduğu 
özel role bir son verilmesi anlamına geliyordu. Önerinin reddedilmesini sağlayan Nasır’ın 
iOcak 1964’te çağırdığı toplantıda, Ahmad Hilmi’nin yerine Nasır’ın adayı Ahmad Şukayri 
seçildi ve kendisine, bütün Arap başkentlerini ziyaret ederek görüş aldıktan sonra Filistinliler’i 
temsil edecek bir siyasal birim oluşturma görevi verildi. Filistin Kurtuluş Örgûtü’nün kuruluşu 
28Mayıs-2 Haziran 1964 tarihleri arasında Kudüs’te toplanan Filistin Ulusal Konseyi tarafından 
ilan edildi. Konsey Ürdün, Suriye, Lübnan, Mısır, Katar, Kuveyt ve Irak hükümederi tarahndan 
seçilmiş 242 delegeden oluşuyordu. Toplantıya bütün Arap ülkelerinin dışişleri bakanlan da 
kanidı ve Ahmad Şukayri FKÖ’nün başkanlığına seçildi ve 15 kişilik bir Yürütme Komitesi 
kurmakla görevlendirildi; Arap Bankası'mn  sahip ve kurucusunun oğlu Abdul Macid Şoman 
da, Arap hükümetlerinden görüşmelerle tayin edilecek miktarda, mültecilerden ise kişi başına 
yılda çeyrek dinar (yaklaşık 1 dolar) olmak üzere aidat toplamakla görevlendirildi. Eylül 
ayında İskenderiye’de toplanan Arap Birliği zirvesinde ise mevcut Arap ordulannda görev 
yapmakta olan Filistinliler’den oluşan bir Filistin Kurtuluş Ordusu kurulması karan alındı.

Lübnanlı bir gazetecinin deyimiyle “bir seçkinler 
kulübü diktatörlüğü" ile yönetilen Lübnan 
Cumhuriyeti'ndeki tüm önemli siyasi önderler yıllar 
txiyunca önde gelen politikacılar olarak varolmayı 
sürdürmüşlerdi. Siyasi sistemin esas taşıyıcılan ise 
hem şehirlerde hem kırsal kesimde sınır tanımaz bir 
güce sahip olan za'imlerdi. Dürzilerin başlıca iki 
önderi Şeyh Kama! Cumblatt (en solda) ve Emir 
Macid Arslan'a za'imlik, Dürzi cemaatini yüzyıllar 
boyunca yöneten rakip ailelerden intikal etmişti. 1977 
başında Kamal Cumblatt Suriyelilerin düzenlediği bir 
suikaste kurban gittikten sonra, oğlu Valid Cumblatt, 
isteksizce de olsa, başta dirense de, Dürzilerin önderi 
olarak babasının konumunu devralmakla kalmıyor, aynı 
zamanda sol ittifakın önderliğini de üstleniyordu.
Çünkü manevi önderliklerini yaptıklan dinsel 
cemaatlerin geleneksel bağlan, herhangi bir za’im/n 
kendi mezhebi dışında kalan topluluktan peşinden 
sürüklemesini imkansız hale getiriken, Kamal Cumblatt 
Arap milliyetçiliğinin ve sol kanadın sözcüsü haline 
gelmeyi başarmıştı. Cumblat kendine özgü ılımlı bir 
sosyalizm yanlısıydı. Topraklarının büyük bir bölümünü
o zamana kadar kiracı konumunda olan köylülerine 
dağıtarak cemaatiyle arasınsaki feodal ilişkiyi bir 
ölçüde kırmıştı. Ama diğer yandan Cumblat tipik bir 
" iy i"  za’im gibi cemaat üyelerinin bireysel sorunlan 
da dahil olmak üzere her türlü sorunuyla da yakından 
ilgilenmeye devam ediyordu. Hassas dengelerin 
yaşandığı ve siyasi istikrarsızlıklar sonucunda sürekli 
yeni koalisyonların oluştuğu Lübnan’da, ülkenin siyasal 
yelpazesinin solunda yer alan ve akılcı, tutarlı siyasi 
görüşleriyle tanınan Cumblat da muhtelif zamanlarda 
neredeyse sağ kanat politikacılarıyla tümüyle ittifak 
yapmak zorunda kalıyordu. Bunlardan en önemlisi 
1970’lerde Şehab’a karşı 1958 iç savaşında başrolü 
oynayan fromajlstlere verdiği destektir. Şehab 
reformlan yanlısı olan ve za’im sistemini kıyasıya 
eleştiren Cumblat’ın nasıl olup da böyle bir karar 
aldığı kolay anlaşılır bir şey değildir. Ancak oğlu Valid 
Cumblat za'imliği devraldığında babasının politiakasının 
daha ilkeli ve tutarlı yönünü sürdürmeye özen 
gösterecekti. Soldaki resimde Lübnan'daki Şiilerin 
önderi Nabih Berri (solda) ile birlikte . Toplumun en 
yoksul kesimini oluşturan Şiiler, Lübnan nüfusunun 
yüzde 40'ını oluşturduktan halde, siyasal sistem 
içersinde en az temsil edilen kesimdi. Daha 
1970'lerin başında İmam Musa Sadr'ın önderliğindeki 
Harel<et el Mahrimun Lübnan’ın sinik siyasal hayatına 
tamamen yabancı bir taşkınlıkla geleneksel siyasal 
sistemi zorlamaya başlamıştı. Ancak Musa Sadr'ın 
1978'deki esrarengiz ölümünden sonra, artık Emel 
diye anılmaya başlayan hareketin başına geçen Nabih

Görünüşte FKÖ’nün kurulması Arap-İsrail çatışmasında yeni bir sertleşmeye işaret ediyordu 
ama aslında bütün sürecin ana amaçlanndan biri, Irak ve Suriye’nin Baas rejimleri ile Nasır 
arasmda doğmakta olan çelişkileri yumuşatmak ve Filistin direnişini mevcut Arap rejimlerinin 
kontrolü altında tutmaya devam etmekti. Şukayri’nin seçtiği Yürütme Komitesi’nde, halk 
sınıflannm gözünde güvenilirliklerini tamamen yitirmiş geleneksel a şra f  ailelerinin temsilcileri
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Bern, Bati eğitimi almış sakin bir aydındı ve amacı 
Şiiler'in Lübnan'ın toplumsal siyasal ve toplumsal 
hayatındaki yerini kurumsallaştırmak, Şiiler'in dinsel 
coşkulannı esinlendiren eşitlik ve adalet taleplerine 
dünyevi bir biçim kazandırmaktı. Bu yönelim onu hem 
Lübnan'daki mezhepçiliğin ötedenberi en tutarlı 
eleştirmenlerinden biri olan Cumblat'ın olduğu kadar, 
ülkenin o zamana kadar karşılaşmış olduğu en 
modern siyasal kurum olan FKÖ’nün de doğal 
müttefiki haline getirdi. Gerçi Şiiler, özellikle yoğun 
olduklan güney Lübnan'da İsrail baskınlarından 
çektiklerinden ötürü kimi zaman FKÖ'yü sorumlu 
tutabiliyor, Filistinliler’in kendi dini inanışları ve töreleri 
karşısındaki duyarsızlıklarına isyan edebiliyorlardı ama 
1982 yılında İsrail işgali başlayınca Filistinlilerle birlikte 
aynı saflarda çarpışmakta duraksamadılar. 1982’de 
kurulan Dürzi-Şii-Filistinli İttifakı Lübnan tarihinin o 
zamana kadar gördüğü en ilkeli ittifaktı.
Kalıcılılaşablldiği takdirde, mezhep çıkarlan değil ortak 
inanç ve ülküler temeline oturması olasılığı en yüksek 
siyasal birliktelik olan bu ittifakın kurulmasında, FKÖ 
içindeki “ tek güvenilir diyalog adamı”  olarak tanınan 
Abu Cihad özellikle etkili olmuştu. Filistin Devrimi'nin 
sessiz başmimarlarından Abu Cihad (asıl adı, Halil El 
Vezir). 1940'lı yıllardan beri Filistin direniş harekinin 
içindeydi; FKÖ’nün ikinci adamı ve Yaser Arafat'ın 
“sol koluydu” . El-Fetih Silahlı Kuvvetleri’nin komutanı 
olarak örgütü 1970’deki Ürdün katliamında ve 1975-76 
Lübnan İç Savaşı’nda yokolmaktan kurtarmıştı.
Sağdaki resimde (soldan birinci) İsrail’in Beyrut 
kuşatması günlerinde Bekaa vadisinde Yaser Arafat’la 
birlikte direnişi planlarken görülüyor. Abu Cihad’ın 
askerî yetenekleri örgütün, tamamen yokolmadan 
Beyrut'tan çekilmesini sağladıysa da, Cumblat ve 
Berri ile birlikte kurmuş olduklan ittifak kalıcı bir iz 
bırakmadı. Lübnan'da uluslararası sermayenin, Suriye 
gibi bölgesel süper güç olmaya öykünen devletlerin 
ve İran devriminin açığa çıkardığı kontrolsüz öfkenin 
yarattığı merkezkaç eğilimler, önderlerin çaba ve 
iyiniyetleri ile frenienemeyecek kadar güçlüydü.
1984'te Berri son bir kez umutsuz bir mezhepçilik 
sisteminin ilgası çağrısı yaptı. Ertesi yıl iç savaş 
yeniden patlak verdiğinde artık. Emel de kendi 
zaferinin yolunun başka mahrimunun (yoksunlar) 
yokedilmesinden geçtiği inancı doğrultusunda 
davranmaya başlamıştı. 1985'te Dürzi-Şii ittifakı Batı 
Beyrut’un kontolünü eline geçirdikten sonra, Emel 
milisleri bu kez Filistinlilerin kamplarına saldırdı; 
çatışma büyüdü, Filistinlileri savunmaya çalışan 
Dürzilerle Şiiler çatışmaya başladı. Lübnan'daki ilerici 
cephe yerini bugün hâlâ sürmekte olan kördöğüşüne 
bırakmıştı.

ile buıjuvazinin, mevcut Arap rejimlerine yakınlıkları bilinen temsilcileri aşağı yukan eşit 
ağırlıkta temsil edilmişti. Çeşitli sol Arap milliyetçi kişi ve örgütler Ulusal Konsey’e 
çağrılmamış, FKÖ’nün kurucu kurulları arasında yer alma talepleri reddedilmişti. Filistin 
direnişinin içerilmesine hizmet edecek böylesi bir örgütün kurulması kararında etkili olan 
etmenlerden biri de. El Fetih’in  hiç değilse Nasır’ın haberdar olduğu ve karşı çıkağı 
faaliyetleriydi.

El Fetih
Adı Arapça “Filistin Kurtuluş Hareketi” kelimelerinin baş harflerinin tersten okumasından 
(H arakat al-Tahrir al-Filistin: A l-Fatah) oluşan El Fetih 1958’de Kuveyt’te kurulmuştu. 
Kurucularının arasında daha baştan batın sayılır bir çeşitlilik vardı: Örneğin daha çok kod 
ismi Abu İyad’la tanınan Saleh Halef solcu olarak biliniyorken, Halid Hassan (Abu Said) eski 
bir “müslüman kardeş”ti. Bu noktada onlan biraraya getiren yegâne inanç, FiUstin’in 
kurtuluşunun kitlelerin silahlı eylemiyle mümkün olacağıydı. Ancak paylaştıklan başka bazı 
ortak özellikleri de vardı: Örneğin çoğu, 1950’lerin başında Mısır'daki Filistinli Öğrenciler 
Dem eği'nin  örgütlenmesinde çalışmışa. Dahası sınıfsal konumlan ve meslekleri bakımından da 
birbirlerine benziyorlardı. Anne tarafindan Filistin’deki Hüseyni ailesine akraba olan Yaser 
Arafat gibi, Faruk Kaddumi (Abu LutO de petrol mühendisiydi. O sırada Katar’da öğretmenlik 
yapmakta olan Kamal Advan da daha sonra petrol mühendisliği tahsil edecekti. Halid Hassan 
ise Kuveyt belediyesinin sekreterliğini yürütüyordu. Örgüte ilk kaalanlar arasında da Suudi 
Arabistan’da ve diğer Körfez devletlerinde çalışmakta olan mühendis, öğretmen ve memurlar 
önemli bir yer tutuyorlardı. Büyük bir gizlilik içinde sürdürülen faaliyetleri başlangıçta üyeler 
yalnızca kendi maaşlan ile finanse ediyorlardı; daha sonra Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt ve 
Libya’daki Filistinli işadamlan ve memurlardan da maddi yardımlar alınmaya başlandı. 1959’da 
Ürdün Komünist Partisi’nden kopan bir grupla birlikte Filistinuna gazetesinin yayınlanmaya 
başlaması, özellikle Ürdün, Suriye ve Lübnan’da El Fetih hücrelerinin örgütlenmesine hız 
kazandırdı. Cezayir Kurtuluş Savaşı’nın 1962’deki zaferi El Fetih için son derecede önemli 
oldu. Yalnızca silahlı mücadelenin önemine ilişkin tezlerini doğruladığı için değil, bu 
noktadan itibaren Cezayir yönetiminin, Nasır’ın muhalefetine rağmen El Fetih kadrolanna 
gerilla eğitimi konusunda önemli bir destek vermeye başlamalanndan da ötürü...

FKÖ’nün kurulduğu 1964’ün sonunda. El Fetih önderliği Bati yakasında toplanarak, 1 Ocak 
1965’te İsrail’in Ürdün ırmağının yatağını değiştirmek için inşa etmekte olduğu tesislere karşı 
ilk silahh eylemlerini gerçekleştirdiler. Ocak’ın ilk haftasında çeşitli mülteci ^m plannda 
dağıtılan ve El Asifa (Kasırga) imzasını taşıyan bildiri İsrail’e karşı silahlı mücadelenin 
başladığını ilan ediyordu. El Asifa El Fetih’in silahlı kolunun adıydı; bir başansızlık halinde El 
Fetih’in  faaliyetlerini sürdürebilmesi için, başlangıçta bu adın kullanılmamasına karar verilmişti.

Üçüncü Arap-israil Savaşı

1960’lar Batı kamuoyu tarafından Siyonizmin belli bir grubun ya da ulusun çıkarlannı ifade 
eden bir ideoloji olarak algılanmaktan çıkıp, doğruluğu sorgulanmadan kabul edilen bir
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değerlendirme tarzı haline geldiği yıllar oldu. Bunda özellikle Amerika’nın kültürel hayatında 
Yahudiler’in çok ağırlıklı bir yer tutması ve Amerikan kültürel ikliminin özellikle Hollywood 
aracılığıyla bütün dünyanın kültürel hayatı üzerinde tarihte eşine rastlanmamış bir hegemonya 
kurması etkiU olmuştu. O kadar ki, II. Dünya Savaşı’ndan sonraki Siyonist terörün büyük bir 
tepki uyandırmış olduğu İngiltere’de bile. Üçüncü Arap-İsrail Savaşı’nın başladığı sıralarda 
yapılan kamuoyu yoklamalan halkın yüzde 50’sinin İsrail’i desteklediğini, Arap tarahna sempati 
duyanlann yüzdesinin ise 2’yi aşmadığını gösteriyordu. Kuşkusuz Batı ile sürdürülen ilişki 
yalnızca manevi ve kültürel düzeyle sınırlı kalmıyordu. 1948’de İsrail Devleti’nin kurulmasına 
rağmen, daha önceden Siyonist bir devletin çekirdekleri olarak tanımlanmış Dünya Siyonist 
Örgütü ve Yahudi Bürosu gibi kurumlar lağvedilmemiş, aksine sözkonusu kurumlann İsrail 
devlet yapısı ile özel ilişkileri olduğu anayasada belirtilmişti. Bu özel ilişkilerin başlıca 
gerekçeleri Dünya Siyonist Örgütü'nün hükümetler düzeyinde kurulamayacak siyasal ilişkilerin 
kurulmasına imkân vermesi ve Yahudi Bürosu’nun 70 ülkede kurulmuş farklı adlar altında 
kurulmuş çeşitli şubelerinin düzenlediği kampanyalarla İsrail Devleti’ne malî kaynaklar temin 
etmesiydi. O kadar ki 1948-76 arasmda bu kampanyalar aracılığıyla İsrail’e aktanlan malî 
kaynaklann yekûnu 4 milyar 500 milyon dolan buldu (bu yekûnun üçte ikisinin kaynağı 
Amerika’ydı), Üstelik Yahudi Bürosu’nun, kendilerini Siyonist olarak tanımlayan siyasal partilere 
yasal olarak yardım yapma hakkı bulunduğundan, bu kaynaklar İsrail’deki siyasal yelpazenin 
belli sınırlar içinde tutulmasında kullanılıyordu.

Bütün bunlara rağmen, devletin ilk on yılında Siyonizmi sorgulayan bir azınlık, üstelik etki 
alanını genişleterek varlığını sürdürebilmişti, Miflaga Kommunistit Israelit (Maki- İsrail Komünist 
Partisi) 1948’de, Filistin Komünist Partisi’nin  1943’teki bölünmesinden sonra ortaya çıkmış olan 
iki örgütün, Arap üyelerin çoğunlukta olduğu Ulusal Kurtuluş Birliği (UKB) ile Yahudi üyelerin 
çoğunlukta olduğu ve hâlâ Filistin Komünist Partisi (FKP) adını taşımaya devam eden örgütün 
yeniden birleşmesiyle kurulmuş ve 1949’daki seçimlerde toplam oylann yüzde 3’ünü almıştı. 
Hızlı nüfus artışı Mafei’nin de tabanının genişlemesini sağladı ve partinin üye sayısı 1951’de 8 
bine ulaştı. 1953’te ana muhalefet partisi Mifleget Poalim  M euhedet (Mapam- Birleşik İşçi 
Partisi) bölünerek solunu Mafei’ye kaptırdı. Bu gelişmeler sonucunda 1955 seçimlerinde 120 
kişihk Knesset’teki temsilci sayısını 4 ’ten 6’ya çıkardı. Bu büyümenin de verdiği güvenle M aki 
1956 sonrasında savaşın yarattığı histeri koşullannda bile savaşı “emperyalistlerle birlikte ve 
Arap halklanna karşı yapılmış” diye nitelendirerek Siyonizmi eleştirmeyi sürdürdü.

Ama İsrail’in siyasal hayatının Siyonist olmayan bir ses de içerdiği bu dönem uzun sürmedi. 
1959’da, Maki Moskova’nın da etkisiyle Nasır’a karşı Irak’taki General Kasım’ı destekleyince 
Arap nüfusun desteğini büyük ölçüde yitirdi. Hemekadar, daha sonra tekrar Nasırcı bir 
söylem benimsediyse de, 1963’teki İsrail-Suriye çatışmalannda toplumun askeıîleşmişlik 
derecesi, artık partinin bütünlüğünü kommasına elvermeyecek kadar ilerlemişti. Bölünme 
1965’te kummlaştı; ancak partinin anti-siyonist ve banş yanlısı mirasına sahip çıkarak 
seçimlere katılan Reşima Kommunisit H adaş’m  (Rakah- Yeni Komünist Liste) aldığı oy oranı, 
Mafei’nin 1949’daki oy oranına düşmüştü.

1963 olaylan, Şimon Peres’in “bu savaşa on yıldır hazırlanıyorduk” dediği “6 gün 
savaşlan”nm ilk provası olmuştu. Gerçekten de 1955-67 arasında İsrail hükümetlerinde 
savunma bakanlığı ile başbakanlık hep aynı kişi tarafından yürütülmüş, yalnızca siyasal değil 
bütün kritik iktisadi kararlar da öncelikle askerî gerekler gözönünde bulundumlarak alınmıştı. 
Bu dönem aym zamanda ordunun, İsrail’in ancak saldın inisiyatifini elinde bulundurduğu 
sürece Araplar’a karşı bir savaşı kazanabilecği tezine dayanan yeni bir stratejik anlayışı 
benimsediği dönem oldu.
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Ayaklanma, başkaldırı anlamına gelen Arapça intifada 
sözcüğü dünya kamuoyunun nezdinde, işgal 
bölgesinde yaşayan Filistin halkının silahsız, ancak 
etkili direnişini simgeleyen anahtar bir sözcük haline 
geldi. Sözcüğün adlandırdığı somut olaylar 8 Aralık 
1987'deki bir trafik kazasıyla başladı. Gazze plakalı 
araçların kontrol edildiği İsrail ile Gazze şeridi 
arasındaki yeşil hatta, bir İsrail askerî aracı, bekleyen 
araçlara çarparak dört kişinin ölmesine, yedi kişinin 
ağır yaralanmasına yol açıyordu. Ölen dört işçiden 
üçü, Gazze'nin kuzeyindeki 60 binlik nüfusuyla en 
büyük sığınmacı kamplarından biri olan Çabaia'dandt. 
Kamp sakinleri kazayı, bir gün önce vurulan Israilli 
bir işadamının intikamının alınmasına yönelik bir eylem 
olarak yorumladılar; böylelikle ölenler bir anda 
bağımsızlık mücadelesinin şehitleri mertebesine 
yükseldiler. Aynı akşam 10 bin kişinin katıldığı bir 
cenaze töreninin ardından gösteriler sürüyordu. Ertesi 
gün Çabala'da bir göstericinin vurulmasından sonra 
protesto dalgası diğer kamplara da yayıldı. Ordunun 
gösterileri dağıtmak için müdahalesi şiddetli bir 
direnişle karşılaştı. Göz yaşartıcı gaz ve plastik 
mermilerin yanında, ateşli silahlar da kullanması ölü 
ve yaralı sayısının artmasına yol açtı. Olaylar Kudüs’e 
de sıçradı ve Araplarla Yahudiierin barış içinde 
birarada yaşadıklan mitini yıktı. Fotoğraflarda, eldeki 
en ilkel olanaklarla direnişlerini sürdürmeye çalışan 
7’den 70’e bölge halkının çabalan görülüyor.



İslâmî radikalizmin tüm Arap dünyasında yayılması, 
FKÖ önderi Yaser Arafat’ı da etkiliyor, İntifada’nm 

başlamasından hemen sonra. Ocak 1988’de yaptığı 
bir konuşmaya Kuran'dan bir ayetle başlıyordu: 

“ Blsmillahlrrahmanirrahim/ Ey Rabbimiz üzerimize 
sabır yağdır! Ayaklarımıza kuvvet ve sebat ver! Kâfir 

kavme karşı bize yardım et!" Taş Çocukları Kuşatma 
Zincirini Kırıyor hitabı, şöyle devam ediyordu: (...) Ey 
Sarsılmaz tAücadeiemizin Yolcuları Kadın, Çoçuk ve 

Erkeklerimiz!... Kader, temiz topraklarımız üzerinde 
yaşayan kadınımız, çocuğumuzun haysiyet ve hayat 
hakkı, vatan ve milletimizin hürriyeti uğrunda ulusal 
mücadelemizi tarihsel sonuçlarına ulaştırma görevini, 

bu imanlı topluluğun ve mücahit halkın omuzuna 
yüklemiştir... Düşmanın çelik, kurşun ve bombalarına 

karşı taş atan gencecik Filistinlilerin cesetleriyle Arap 
Filistinin çoşan ruhu, işgal zindanlarındaki şerefli 

yiğitler, kadın, çocuk, ihtiyar ve yiğitleriyle bu 
topluluk, bugün yeni bir tarih, parlak bir ufuk 

yaratmaktadır... Bugün bu gencecik Filistin kuşağı 
yiğitçe uyanış bayrağını kaldırmış, devrim kararını 

temiz kanlarıyla yerine getiriyorlar... Bugün halkımızın 
kahramanlık destanı ve güçlü iradesi önünde 

kuşatmanın zincirleri kopmaya başlamıştır Alfabe 
çocuktan kutsal taş çocuklarıyla birlikte, kan ve kader 

birliği uğrunda o şaheser devrim ezgilerini yarattılar. 
Alttaki fotoğrafta, ’70’lerin ortalarından beri resmî bir 
şekilde askere alınıp eğitilen çocuklardan biri, eğitim

sırasında görülüyor.

Bu tezin hayatta sınanması için 1967 yılının seçilmesinin nedenleri arasında El Fetih’in 1965 
yılında başlattığı gerilla mücadelesi önemli bir yer tutuyordu. Özellikle Suriye’deki Şubat 1966 
darbesinden sonra, ülkenin yeni yöneticisi Saleh Cedid El Fetih'e operasyonlann merkezi 
olarak Suriye’yi kullanmalan konusunda açık kart verince, gerilla mücadelesinin etkililiği daha 
da artmıştı. 1967 başında İsrail çatışmaları tırmandırmaya başladı. Nisan başında 
sınır boyunda tank birlikleri arasında meydana gelen, 6 Suriye jetinin düşürüldüğü 
bir hava muharebesinin ardından muzaffer İsrail jetleri Şam’ın kenar mahallelerinin üzerinde 
alçak uçuş yaptılar. O güne kadar, “henüz hazırlıksız olduklan” için itidal öneren Nasır bile 
Mayıs ortasında Mısır ordusunu alarma geçirdi. Ay sonunda da, Ürdün ile Mısır arasında 
imzalanan bir ortak savunma anlaşmasından sonra üç tabur Mısır askeri Amman’a sevkedildi. 
Ancak bütün önlemler bir sonuç vermeyecekti. 5 Haziran’da İsrail uçaklan daha havalanma 
fırsatım bulamayan Mısır Hava Kuvvetleri’ni imha etti. 7 Haziran’da Ürdün yalnızca Doğu 
Kudüs’ü değil bütün Batı yakasını İsrail’e terketmişti. 8 Haziran’da Gazze şeridi ve bütün Sina 
yanmadası İsrail kontrolüne geçmiş, ordu Süveyş Kanalı’na dayanmıştı. 10 Haziran’da Suriye- 
İsrail sınırlanndaki Golan tepeleri işgal edildi. Tam 6 gün sürmüş olan Üçüncü Arap-İsrail 
Savaşı’nda İsrail kuvvetleri yaklaşık bin, Araplar ise 18 bin kayıp vermişlerdi.

“6 Gün Savaşı” diye anılmaya başlayan savaşın maddi düzeydeki sonuçlan Filistinhlerin hayat 
standartlannm bir kez daha düşmesi oldu. Ancak diğer yandan savaş, Filistin sorununun 
mevcut Arap yönetimlerinden kısmen bağımsızlaşmış, kendi örgütlerini kurmuş Filistinlilerin 
katkısı olmadan çözülemeyeceği bilincinin yalnızca Filistinliler arasında değil, Araplar arasında 
da kök salmasına hizmet etti. Savaştan sonra Nasır Moskova’ya giderken yanında, 1967’ye 
kadar faaliyerierini engellemeye çalışmış olduğu Yaser Arafat vardı. Düzenli ordunun yenilgisi 
gerilla savaşının önünü açmıştı. 17 Eylül’de savaş öncesi sınırlar yakınındaki Yad Hannah 
kibbutzunun  sulama kanalı havaya uçuruldu; iki gün sonra Batı yakasındaki Arap dükkân 
sahipleri kepenklerini kapadılar, aynı gün Kudüs’te bir otelin önünde bir bomba padadı. Bir 
kaç gün sonra bir kibbutza ait bir fabrikaya sabotaj yapıldı ve Aralık ayı içersinde El Fetih 
ilk kez kendi adını kullanan bir ilan yayınladı: “Bugün Filistin halkı kendi kaderini ellerine 
olmaya karar vermiştir.” Ama 21 Aralık’ta bu kez altında başka bir imza, Filistin Halk Kurtuluş 
Cephesi’n in  imzası bulunan bir bildiri daha yayınlandı. El Fetih’in verdiği esinle Filistin halkı 
yeni gerilla örgütleri yaratıyordu.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi

1960’lann başında, kısmen Nayif Havatme gibi önde gelen kadrolannın bilfiil katılmış olduğu 
Yemen iç savaşının da katkısıyla Arap Milliyetçi H areketi hızla sola kaymaya başlamıştı. Daha 
1959’da İngiltere’de eğitim görmüş olan bir Filistinli subay, Ahmad Cibril Suriye’de (daha 
sonra Filistin Halk Kurtuluş Cephesi-Genel Komutanlık  diye ünlenecek olan) Filistin Kurtuluş 
Cephesi (FKC) adlı bir örgüt kurmuş ve 1961’de gerilla eğitim faaliyetlerine başlamıştı.
1962’de Arap Milliyetçi H areketi Nasıreilıktan tamamen koptuğunda, üyelerinin hiç değilse bir 
kısmı için FKC  doğal bir çekim merkezi haline geldi.

Ancak Nasırcıhktan ideolojik düzeydeki kopuş, aynı zamanda pratik alışkanlıklar ve 
örgütlenme düzeyinde de bir kopuş anlamına gelmiyordu. 1962’de kendisini Marksist-Leninist 
olarak ilan eden Arap Milliyetçi H areketi’n in  Filistin kolu olarak örgütlenmiş Geriye Dönüş 
Yiğitleri 1966’da mücadele yöntemi olarak gerilla savaşını benimsemeye karar verdi. Ancak 
Kahire’yi gizhce ziyaret eden Habbaş’a Nasır’m yaptığı öneri doğrultusunda, bu kararın 
uygulanmasının bir yıl ertelenmesine karar verildi ve ancak 6 gün savaşından sonra. Geriye 
Dönüş Yiğitleri Cibril’in önderliğindeki Filistin Kurtuluş Cephesi ile Filistin Halk Kurtuluş Cephesi 
(FHKC) adı altında birleşerek, 6 Ekim 1967’de ilk silahlı eylemlerini gerçekleştirdi.

FHKC Filistin direniş örgütleri içinde en doğurganı oldu. Daha kuruluşunun üzerinden bir yıl 
geçtikten sonra Ahmed Cibril koparak Filistin Halk Kurtuluş Cephesi-Genel Komutanlık adlı 
bağımsız bir örgüt kurduğunu ilan etti. Ancak asıl önemli bölünme 1969 başında yaşandı. 10 
Şubat 1969’da Beytut’ta yayınlanan haftalık Al Hurriyah dergisi, Arap Milliyetçi Hareketi’nin en 
kıdemli önderlerinden Nayif Havatme önderliğindeki bir “sol kanat hizbin” bildirisini 
yayınladı. FHKC  içindeki ılım lılan “küçük buıjuvazi”yi temsil eden “toy kahve 
entelektüelleri”ni eleştiren sol kanat, iki hafta sonra örgütten aynidığmı ve Filistin Demokratik 
H alk Cephesi (DHKC) adı altında yeni bir örgüdenmeye gidildiğini açıkladı. Her iki cepheyi 
de El Fetih’ten ayıran farklar içinde, politika ve askerî strateji açısından en önemlisi, mevcut 
Arap rejimlerine karşı takınılacak tavırdan kaynaklanıyordu. El-Fetih, bütün Arap rejimleri 
nezdinde sağlamış olduğu itiban, büyük ölçüde, “başka ülkelerin içişlerine kanşmamayı" bir 
ilke olarak benimsemiş olmasındandı. Bu anlamda, devleder arası ilişkileri düzenleyen bu 
uluslararası hukuk ilkesini benimsemekle El Fetih daha kurulduğu andan başlayarak, kendisini 
gelecekteki bir devletin çekirdeği gibi tanımlamış oluyordu. Oysa her iki halk cephesi de 
Filistin’in kurtuluşu sorununu Ortadoğu devriminin bir parçası olarak görüyor, Siyonizm’e karşı 
verilen savaşın gerici Arap rejimlerine karşı sürdürülecek bir mücadeleyle birlikte 
yürütülmesini öngören bir perspektifi benimsiyorlardı. Ancak FHKC küçük buıjuvazinin de 
gerici rejimlere karşı sürdürülecek mücadeleye katılması gerektiği üzerinde dururken, DHKC 
yalnızca yoksul köylüler ve işçilerden oluşan Asya proletaryasına dayanan bir mücadele 
perspektifi benimsiyordu. Politika ve askerî strateji düzlemindeki bu fark örgüderin sınıfsal
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tabanına ve iç yapısına da yansıyordu. Toplumsal devrimden hiç sözetmeyerek ulusal kurtuluş 
üzerine yoğunlaşması, El Fetih’i Filistin burjuvazisi için çekici kılıyordu. Öte yandan 
fedayilerinin kuffiyah gibi geleneksel giysiler giymesi, propagandasında şehadet ve cihad  gibi 
temalardan yararlanması ise köylülerin örgüt karşısında yabancılık çekmemesini sağlıyordu. 
Ancak kuşkusuz. El Fetih’in  silahlı direniş örgütleri arasındaki en büyük örgüt haline 
gelmesindeki en önemli etmen, burjuvazinin sağladığı kaynaklar sayesinde fedayilere ayhk 
ücret verebilmesi ve savaşta yaralananlann ve ölenlerin ailelerinin bakım lannı üstlenmesiydi. 
Dahası El Fetih elinde bulundurduğu malî kaynaklan Batı’daki banka ve borsalara yatırarak 
değerlendirmeye özen gösteriyordu. Bilinçli olarak mülksüz kesimleri örgütlemeye 
yöneldiklerinden gönüllü katkılardan ve üyelik aidatlanndan oluşan kaynakları çok daha kıt 
olan halk cepheleri ise, bu tür değerlendirme biçimlerine rağbet etmiyorlardı. Bu anlayış 
farklılığı örgütlerin tercih ettikleri sivil kurumlaşma biçimlerine de yansıyordu. Fedayileri 
mülteci kampiannda sivillerle fazla kaynaşmayan El Fetih hastane ve okul gibi sivil 
kurumlann inşasında BM, Kızılay, Kızılhaç vb. uluslararası örgütlerle işbirliği yapıyordu. Halk 
cephelerinin projelerinde ise gerillalar aktif bir rol alıyor, sivil halkın katılımı özendiriliyor ve 
hastane, okul gibi kurumlara içkin olan hiyerarşik ilişkilerin aşıldığı alternatif örgütlenme 
biçimleri araştınlıyordu. Ömeğin ABD ve Avrupa’da eğitim görmüş uzman doktorlan istihdam 
eden, en yeni ameliyathanelerle donatılmış Filistin Kızılay  örgütünün hastanelerine karşılık, 
koruyucu hekimliğin tedaviden daha çok vurgulandığı FHKC kliniklerinde daha çok sağlık 
memurlanndan yararlanılıyordu.

Filistinlilerin ve Arap ülkelerinin İsrail devleti ile 
sürdürdükleri savaşta esir düşenlerin değiş tokuşu 
önemli bir olaydı. Tek tek yurttaşlarına büyük değer 
verdiğini ve bir tek kişiyi bile düşmanın elinde 
bırakmadığını her fırsatta ifade eden ve yaptıklan ile 
de fiilen gösteren İsrail devleti, bu değiş tokuşlarda 
son derece dengesiz oranlan bile kabullenmekten 
kaçınmadı. İsrail'in FKÖ'yü veya bunun parçası olan 
herhangi bir örgütlenmeyi tanımamasından dolayı, bu 
değiş tokuşlarda genellikle tarafsız bir kurum olarak 
Birleşmiş Milletler ya da bunun bir yan kuruluşu 
işlemleri yürütüyordu. 22 Mayıs 1985'te, Filistin Halk 
Kurtuluş Cephesi-Gene/ Komutanlık üyesi olan bin yüz 
tutuklu, üç Israilli karşılığında serbest bırakıldı. 
Uluslararası Kızıl Haç'ın aracılık ettiği bu değiş tokuş 
Cenevre'de gerçekleşiyordu. Uçağa binen Filistinliler 
zafer işaretleri yaparak Trablus'a doğru harekete 
geçtiler.

Gerilla Hareketi ve FKÖ

Haziran 1967 yenilgisinden hemen sonra El Fetih’in  aldığı en önemli .siyasal karar, Filistin 
Ulusal Konseyi’ne katılarak kontrolünü ele geçirme karanydı. Bunda o kadar başanlı oldu ki, 
Temmuz içersinde toplanan Konsey, başkanlığa Ali Şukeyri yerine komünistlikle suçlandığı için 
Ürdün’e sokulmayan avukat Yahya Hammuda’yı seçmekle kalmadı. Ulusal Sözleşme’y e El 
Fetih’in temel ilkesi olan “Filistin’in kurtuluşu ancak silahlı mücadele ile gerçekleşecektir” 
şianm da ekledi. Ancak 1967 sonrasında El Fetih’in  başanlan siyasal düzlemle sınırlı değildi. 
Gerçi El Fetih’in  Fkim’de başlatmış olduğu gerilla faaliyetlerine karşı İsrail yoğun bir 
misillemeye girişti -ömeğin Kasım’m ikinci yansında Batı kıyısındaki Çiftlik köyünü oluşturan 
800 evin hepsi yerle bir edildi- ama buna rağmen Şubat 1968’den sonra işgal altındaki 
bölgelerdeki eylem sayısı ayda 30 ’u aştı. Bu koşullarda İsrail ordusu El Fetih’e  karşı geniş bir 
operasyon düzenlemeye karar verdi ve 21 Mart’ta zırhlı araçlar ve hava kuvvetleri tarafından 
desteklenen düzenli İsrail birlikleri direnişin karargâhı olarak bilinen Ürdün Irmağı’mn doğu 
kıyısındaki El Karame mülteci kampına saldırdılar. El Fetih ilk kez gerilla taktiği uyannca,
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Ortadoğu

Şii Emel örgütü lideri ve Yaser Arafat’ın düşmanı 
olarak bilinen Nebih Berri, 1982'de İsrail işgal 

kuvvetlerince bölgeden kovulmuş FKÖ savaşçılarının 
yeniden Lübnan'ın güneyinde yerleşik hale gelmelerini 

engellemiş, böylelikle de bir anlamda Suriye'nin 
çıkarlarına da hizmet etmişti. Çünkü Filistinlilerin 

denetimi altındaki bir Güney Lübnan İsrail'e karşı 
girişilecek daha fazla şiddet eylemi ve dolayısıyla 

Suriye’nin seyirci kalamayacağı misilleme eylemleri 
anlamına geliyordu. Filistinlilerin boşalttığı yeri 

Emel yen ayrılan örgütlerden, Şeyh Fadlailah'ın (altta 
solda) önderlik ettiği Hizbullah'/n doldurduğu 

söylenebilir: Şii milisler, İsrail'e huzur vermeme 
doğrultusundaki değişmez kararlılıklarını daha ılımlı bir 

politika yanlısı Nebih Berri'nin karşı çıktığı türden 
eylemlerle gösteriyorlardı. Bu eylemler arasında, 

bölgedeki Barış Gücü askerlerini öldürme, yaralama 
ve uçak kaçırma eylemleri vardı. Uçak kaçırma 

eylemleri sırasında yolculara zarar vermeme gayreti 
içinde olan FKÖ'lülerin tersine, Hizbullah milisleri 

gerektiğinde yolculan öldürmekten çekinmiyorlardı (altta 
sağda). Kurulduğu 1982’den bu yana birkaç bin 

savaşçıyı çevresinde toplayan örgüt, diğer irili ufaklı 
radikal Şii örgütleri gibi Lübnan’da bir İslam 

Cumhuriyeti kurma amacını güdüyordu. Savaşçıları 
İranlI Pasdaran (Devrim Muhafızları) tarafından eğitilen 

örgütün mücadele ettiği esas gücü, çoğunluğunu 
Lübnanlı Şiilerin oluşturduğu ve İsrail tarafından 

eğitilen, silahlandırılan ve finanse edilen SLA (Güney 
Lübnan Ordusu) oluşturuyordu. İsrail 1985'te geri 

çekildikten sonra bu ordu sınırdaki tampon bölgeyi 
kontrol etmeye başlamıştı.

geri çekilmektense, İsrail ordusuyla düzenli savaşa girmeyi kabul etti ve bir gün süren 
muharebe sonucunda, kamptaki sivil mültecilerin de yoğun desteği sayesinde, İsrail ordusunu 
geri püskürttü. Böylelikle ilk kez bir Arap askerî gücü düzenli savaş çerçevesi içersinde 
İsrail’e karşı savaş kazanmış oluyordu.

Bu tür başarılar, mevcut Arap rejimlerini de gerilla savaşı içinde aktif bir rol almaya 
yöneltti. Bu konuda öncülüğü savaştan hemen sonra H alk Kurtuluş Savaşı Öncüleri 
örgütünü ve onun askerî kanadı olan Saika’yı (Yıldınm) kuran Suriye’deki Baas  rejimi yaptı.
1968 içersinde Ürdün, Batı kıyısı, Suriye ve Kuveyt’ten Baas  temsilcileri biraraya gelerek Baas 
Partisi’nin Birleşik Filistin Örgütü’nü kurdular. Irak’taki Baas rejimi ise Arap Kurtuluş Cephesi ile 
bu kervana katıldı. Şubat 1969’da gerilla örgütlerinin resmen temsil edildiği ilk oturum olan 
Filistin Ulusal Konseyi’n in  beşinci kongresi toplandığında, örgütler arasındaki ilişki henüz hâlâ 
dostaneydi. Kongre’de bundan böyle Filistin Ulusal Meclisi işlevi görecek olan toplulukta çeşitli 
örgütlerin temsil oranlannı belirlendi: Bu oranlara göre, 105 kişilik meclisin 33 üyesinin El 
Fetih, I 2 ’sinin FHKC, 12’sinin Saika, 11’inin FKÖ’nün eski yürütme kurulu, 5’inin FKÖ askerî 
kolu olan Filistin Kurtuluş Ordusu, l ’inin FKÖ’nün Ulusal Fonu, 3 ’ünün öğrenci, işçi, ve kadın 
örgütlerinin temsilcilerinden, 28’i ise bağımsızlar arasından seçilecekti. FHKC bu formülü 
reddederek bütün örgütlerin eşitlik temeli üzerinde birleşmesi gerekçesiyle Ulusal Meclis’te 
yeralmayı reddettiyse de, daha sonra çoğu durumda toplantılara katılmış ve böylelikle Ulusal 
Meclis’in büyük ölçüde temsilî bir organ olarak algılanması sağlanmıştır. Aynı kongrede Yaser 
Arafat’ı da FKÖ başkanlığına seçen Meclis, DHKCnin FHKCden kopuşu gerçekleştikten sonra 
sözkonusu örgüte de FKÖ’ye  ve ona bağlı Filistin Silahlı M ücadele Komutanlığı’na  katılma 
çağnsı yaptı ve ortak “hazine”den bir miktar para ve silah yardımı yaptı. Bu sayede 1970’e 
vanidığında DHKC fedayi sayısını 1,200’e yükselterek El Fetih, Saika  ve FHKCden sonra 
dördüncü büyük örgüt durumuna yükseldi. Tam sayılar bilinmemekle birlikte, dünyadaki 
toplam Filistinli nüfusunun henüz 5 milyona ulaşmadığı bu dönemde El Fetih’in  gerillalannm 
sayısının 15 bini bulduğu tahmin ediliyor. Yaklaşık aynı sayıda asker kontrol etmekle birlikte 
Saifea’nın gücünün ne kadannm Filistinli ne kadannm Suriyeli olduğu bilinmiyor. FHKCnin 
1970’lerin başındaki gücünün ise 2 ila 3 bin gerilla arasında olduğu sanılıyor.

Yıpratma Savaşı

Ancak 6 gün savaşından sonra FKÖ askerî gücünü sivil örgütlenme düzeyinde tekrarlamakta 
aynı derecede başanlı olamadı. Daha savaş tamamlanmadan Batı kıyısını işgal eden askerî 
komutanın yayınladığı ve “hükümete, yasamaya, tayinlere ve yönetime dair bütün yetkileri” 
kendisinde toplayan bildirisi, ateşkesten sonra da yürürlükte kaldı. Buna rağmen, ateşkesten 
hemen sonra, yörenin önde gelenlerinden 30 kişi batı kıyısında bir Filistin devleti kurulması 
karşılığında işgalcilerle işbirliği yapmayı teklif ettiler; reddedildiler. Yıl sonuna kadar 
örgütlenmesinde özellikle Ürdün Komünist Partisi’n in  öncülük ettiği bir dizi grev ve protesto 
gösterisi yapıldıysa da, Aralık’ta önder kadrolann tutuklanarak sürülmesi bu ilk direniş 
dalgasının hızını kesti. Öte yandan Ağustos 1967’de Hartum’da toplanan ve “İsrail’le banşa 
hayır; İsrail’i tanımaya hayır; Filistin topraklan üzerine pazarlık etmek üzere görüşmeye hayır” 
kararlannın alındığı Arap Birliği zirvesindeki birlik havası kısa sürede dağıldı. 22 Kasım 
1967’de BM’in, bir yandan İsrail’in 6 Haziran öncesi sınırlanna dönmesini talep ederken, diğeı 
yandan adil ve kalıcı bir banşın sağlanmasını, bölgedeki egemen devletlerin güvenilir sınırlar 
içinde yaşama hakkına saygı gösterilmesi şartına bağlayan 242 sayıh karan yayınlandı. Suriye 
ve Irak’taki Baas, Cezayir’deki FLN rejiminin ve FKÖ’nün itirazlanna karşın Nasır ve Kral
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Hüseyin karan onayladıklannı belirttiler. Ancak uluslararası politika alanındaki bu aynşmaya 
karşın, askerî strateji konusunda Nasırla FKÖ’nün büyük çoğunluğu arasında bir görüş birliği 
vardı; her ikisi de İsrail’e karşı nihai ve topyekün bir savaş perpspektifini dışlamadan, gerilla 
çetelerinin kilit bir rol oynayacağı uzun süreli bir yıpratma savaşı öngörüyordu. Daha Nasır’ın 
yıpratma savaşım resmen ilan ettiği Mart 1969’dan önce İsrail’le Arap güçlerinin sınır 
boylannda birbirleriyle çatıştığı 2 bine yakın olaydan 200’ü Mısır sınınnda, bini Ürdün 
smınnda, diğerleri ise Suriye ve Lübnan sınırlannda cereyan etmişti.

Kara Eylül

Ancak yıpratma savaşı stratejisi konusundaki görüş birliği evrensel değildi. Bir kere Kral 
Hüseyin, Karame zaferinden sonra imha edilmiş bir İsrail tankının üzerinde “şimdi artık 
hepimiz fedayiyiz” diyerek fotoğrafçılara poz verdiyse de, gerilla savaşının gerektirdiği kitlesel 
seferberlik derecesini, kendi iktidanna karşı bir tehdit olarak görüyordu. 1968 sonbahannda 
Ürdün silahlı kuvvetleri ile FKÖ  içindeki gruplann gerillaları arasmda silahlı çatışmalar 
başladı.

Diğer yandan halk cepheleri de FKÖ içindeki çoğunluk eğilimini oluşturan El Fetih’le 
a>Tilıklannı koruyor, Arap rejimleri içinde en gericisi olan Ürdün’deki Haşimi rejimle 
mücadeleyi sürdürüyorlardı. Ömeğin 1970’de Kral Hüseyin’e, her ikisi de Filistinliler tarafından 
olmak üzere iki suikast girişiminde bulunulmuştu. Ancak 1968-70 iki cephe arasındaki strateji 
ve sınıfsal taban farklannın daha da derinleştiği yıllar oldu. Kadrolar düzeyinde siyasal 
eğitime atfettiği önemle ön plana çıkan DHKC, giderek genç aydınlan ve özellikle yurtdışında, 
ABD ve Avrupa’da eğitim görmekte olan üniversite öğrencilerini kendisine çekiyordu. Ama 
diğer yandan da, belki de paradoksal görünebilecek bir şekilde, stratejisinin kilit noktasını 
işgal altındaki topraklarda yapılan silahlı eylemler oluşturuyordu. Oysa aynı dönemde FHKC, 
Siyonizmin emperyalizmin bir ajanı olduğu tesbitinden hareketle, mücadeleyi dünya çapında 
sürdürme kararı almış, DHKC tarafından sert bir biçimde eleştirilen uçak kaçırma eylemlerini 
başlatmıştı. Temmuz 1968 ile bu tür eylemleri durdurma karan aldığı Aralık 1973 arasında 
FHKC Arap dünyası dışında 16 eylem gerçekleştirdi. 1970’e vanidığında FKÖ’yü oluşturan 
örgütlerden bu üçü, El Fetih, FHKC ve DHKC arasındaki siyasal ve stratejik farklar öylesine 
derinleşmişti ki, 27-28 Ağustos tarihleri arasında Filistin Ulusal Meclisi Amman’da olağanüstü 
bir toplantıya çağnidı. Ancak toplantıyı gerekli kılan yegâne etmen, örgütler arası farklar 
değildi; uluslararası konjonktür de Filistin davası aleyhine değişme eğilimi gösteriyordu. 1967 
savaşından sonra, Suriye ve Mısır ile ABD arasındaki diplomatik ilişkiler kesilmiş, bölgedeki 
güçler dengesi Amerika aleyhine bariz bir biçimde değişmişti. Doğan iktidar boşluğunu 
Sovyetler Biriiği’nin doldurması, dönem koşullannda, kaçınılmazdı. 1967 sonrasında SSCB 
özellikle Mısır’in askerî ihtiyaçlanmn başhca tedarikçisi konumuna geldi. Nasır geçmişte, İL 
Arap-İsrail Savaşı’nı izleyen yıllarda yapmış olduğu gibi, bir yandan uluslararası arenada 
SSCB’ye yaklaşırken, öte yandan ülke içinde ve bölgesel ilişkilerinde giderek daha sağ bir 
politika izlemeye başladı. 6 gün savaşından önce sol ülkedeki tek parti olan Arap Sosyalist 
Birliği içerisindeki komünist ve sol önderliğin etkisiyle geniş bir anti-feodal kampanya başlatmış 
ve savaş sırasında kitlesel seferberlik girişimlerinde bulunmuş Sosyalist Gençlik Örgütü 1969’da 
dağıtıldı. Arap ülkeleri düzeyinde ise yine aynı yıl Libya’da Kral İdris’i deviren Kaddafı 
yönetiminin yaptığı birleşme çağnsına karşı Nasır kayıtsız kaldı. Mısır’ın Arap “devrimci” bir 
Arap birliğinin öncüsü olmaktan çıkarak ulus-devletleşme sürecinin Nasır döneminde vardığı 
uç nokta ise 1970 yazında Amerikan dışişleri bakanı Rogers’m adıyla tanınan banş planını 
kabul etmesi oldu. Sözkonusu plan, temelde BM’in 242 sayılı karan temelinde bir ateşkesin 
kabul edilmesinin ötesinde yeni hiçbir şey içermediğinden, FKÖ’nün dışında kumimuş bir 
Ortadoğu düzeni öngörüyordu.

Arap dünyasında adı yıllardır Arap birliği ve Filistin sorunuyla özdeşleşmiş olan Nasır’ın 
FKÖ’yü bu şekilde terketmesi, halk cepheleri ile çatışması zaten, neredeyse Ürdün’de bir ikili 
iktidardan sözedilmesini mümkün kılacak kadar sertleşmiş olan Kral Hüseyin için bir işaret 
oldu. 7-9 Eylül tarihleri arasında FHKC toplam 425 yolcu taşıyan üç uçağı kaçınp Amman 
yakınlannda bir havaalanına inmeye zorlayınca, 17 Eylül’de Ürdün ordusu Amman’ın 
kuzeyindeki Filistin mülteci kamplannı top ateşine tutmaya başladı. 20 Eylül’de Suriye tank 
birlikleri Ürdün’e girdi; bunun üzerine ABD, Moskova ve Suriye arasında cereyan eden yoğun 
bir diplomatik trafikten sonra Suriye geri çekilmeye ikna edildi. 10 gün sonra Sudan devlet 
başkanı Numeyri ve Nasır’ın çabalanyla bir anlaşmaya vanidıysa da kalıcı olmadı; 28 Eylül’de 
Nasır öldü ve iç savaş sürdü. ’’Kara Eylül” yalnızca Filistin kurtuluş- hareketini değil bütün 
Arap dünyasını köklü bir biçimde etkiledi. 19 Ekim’de Suriye’deki Baas  rejiminin Salih Cedid 
önderliğindeki radikal hizbi Hafız Esad önderliğindeki bir darbe tarahndan devrildi. Hafız 
Esad’m ilk yaptıklarından biri Saika  örgütünde geniş çaplı bir temizliğe girişmek ve Suriye 
topraklannın gerilla faaliyetleri için kullanılmasını yasaklamak oldu. Bu sırada Ürdün’de bütün 
şiddetiyle sürmekte olan iç savaşta El Fetih aktif olarak savaşmaktan kaçınıyor, arabuluculuk 
rolü oynamaya çalışıyordu. Ancak Hüseyin batı yakası da dahil olmak üzere Ürdün’de özerk 
bir Filistin örgütüne tahammül etmemeye kararlıydı. Bütün önder kadrolanyla birlikte El 
Fetih’in de kaülmak zomnda kaldığı iç savaş. Temmuz 1971’de FKÖ’nün Ürdün’ü terkederek 
Lübnan’a çekilmesiyle sonuçlandı.
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HAVATME, MAYIF

Bir yandan İsrail’e karşı silahlı mücadeleyi sürdürür
ken aynı zamanda İsrailli Marksistlerle de ilişkiye geçen 
ilk Filistinli direnişçi, Filistin Demokratiiı Haik Kurtuluş 
Cephesi'n\n önderi Nayif Havatme, 1935 yılında Ürdün’
de al-Salt’ta Hıristiyan bir Bedevi aşirette doğdu. Beyrut 
Arap Üniversitesi’nde öğrenim gördüğü sırada 1954’de 
Arap Milliyetçi Hareketi’ne katıldı. Ürdün, Irak ve Lüb
nan’da faaliyet gösterdi. General Kasım'ın siyasi polis
leri tarafından izlendiğinden uzun süre saklanmak zo
runda kaldı. Saklandığı yerin yasak yayınlar da bulundu
ran bir kitapçının tavanarası olması ona, bu süreyi 
Marksist-Leninist eserlerin büyük bir çoğunluğunu oku
yarak değerlendirme imkânını verdi. Ancak, yine de 
sonunda Bağdat’ta tutuklanmıştır. 1963’te General Ka- 
sım’m öldürülmesinden ve Baas rejiminin iktidara gel
mesinden dolayı hapisten çıktıysa da, rejimle işbirliği 
yapmayı reddedince yeniden tutuklandı. Bu arada Am
man Yüksek Mahkemesi tarafından da gıyaben idama 
mahkum edilmişti. Hareketin 1966’daki kongresinde 
Marksizme dayalı “ bilimsel sosyalizm”! benimsediğini 
açıkladı. 1968’de Güney Yemen’deki yeni hükümetin 
radikal siyasi programının oluşturulmasına katkıda bu
lundu. Havatme, Arap Milliyetçi Hareketi’n\n Filistin Şu
besi olarak örgütlenmiş olan Geriye Dönüş YIğitleri’nin 
Filistin Haik Kurtuluş Cephesi'ne dönüşmesine, Üniver- 
site’den beri arkadaşı olduğu Core Habaş ve Dr.Had- 
dad’la birlikte önderlik etmekle birlikte, giderek hem 
Ürdün Komünist Partisi ile hem Lübnan’daki Komünist 
Eylem Örgütü ile ilişkilerini geliştirdi ve 1969 başında 
FHKC’öen koparak Filistin Demokratik Halk Kurtuluş 
Cephesl'n\ kurdu. “ Uzun süreli halk savaşı” stratejisini 
benimsediği için zaman zaman “ Maocu” olarak nitelen
dirilmiş olmakla birlikte, DHKC'n\n Sovyetlerle ve diğer 
Varşova Paktı ülkeleri ile ilişkisi daima kardeşçe oldu. 
FKÖ önderliği içersindeki entelektüel kişilerden biri ola
rak tanınan Havatme’nin 1967 yenilgisi üzerine yazdık- 
lan ve çıkardığı sonuçlar, örgütün 1973 öncesi ve sonra
sındaki politikalarının belirlenmesinde etkili oldu. Batı 
Şeria ve Gazze’de FKÖ’nün bir devlet kurma hakkının 
savunulması konusunda Arafat’ın yanında yer aldıysa 
da, Lübnan iç savaşının hemen başında “ red cephesi” 
ile birlikte faianjisttere karşı savaşa katıldı.



Ortadoğu

1 Eylül 1982’de, son FKÖ birliklerinin Lübnan’ı 
terkettiğl gün, bir radyo konuşmasında Reagan 

Ortadoğu’daki ihtilafların çözümü için "Batı Yakası’nda 
ve Gazze’de Ürdün ile işbirliğine giderek Filistinlilerin 

kendi yönetimlerini kurmalarını" öneriyordu. Nasır 
döneminden beri Ortadoğu’da bir tür "Pax 

Americana" doğrultusunda girişimlerde bulunan 
Amerikan diplomasisi. Camp David’in, Filistinliler 

sorununa açıklık getirilmediği müddetçe Ortadoğu 
sorununun çözümünde tek başına yetersiz kalacağına 

kanaat getirmişti. Ancak yeni öneriler doğrultusunda 
görüşmelerin başlatılmasının önünde üç belli başlı 

engel vardı: İsrail’in FKÖ ile pazarlık etmeyi 
reddetmesi: Ürdün kralı Hüseyin’in işgal bölgelerinin 

sorumluluğunu yalnızca FKÖ’ye devreden Arap Birliği 
kararlarına (Rabat 1974) bağlılığı ve son olarak da 

FKÖ’nün Filistin sorununu yalnızca bir mülteci sorunu 
olarak gören Birleşmiş Milletler‘/n 242 sayılı kararını 

tanımasının olanaksızlığı. Bunlara bir de İsrail’in işgal 
bölgelerinde uyguladığı saldırgan iskân politikalan 

eklenince, herhangi bir Arap devlet adamı için 
görüşmelere katılmak ihanetle suçlanmasına yetiyordu. 
Reagan konuşmasında, Filistinliler sorununun yalnızca 
mülteci sorunundan ibaret olmadığına yer veriyor ve 
görüşmelerin başlayabilmesi için iskân politikalarının 
derhal durdurulmasının gerekliliğinden bahsediyordu. 

Batı Yakası ve Gazze’de barışçı bir çözüm olarak ne 
bağımsız bir Filistin Devleti’nin kurulmasının ne de bu 

bölgelerde İsrail egemenliğinin ya da sürekli 
denetiminin olanaklı olduğunu belirtiyor, nihai statü 

olarak Ürdün ile birleşik özerk bir Filistin bölgesi 
öneriyordu. Ancak Reagan planı, görüşme sürecinde 

izlenebilecek yönteme yer vermemekteydi. Ne 
FKÖ’den bahsediyor, ne de Filistinlilerin görüşmelere 

katılım biçiminden sözediyordu. Kral Hüseyin tepki 
göstermekte geçikmedi. 6 Eylül 1981’de Fas’ta, 

bağımsız bir Filistin Devleti talebini öne süren fakat 
dolaylı yoldan İsrail Devleti’ni de tanıyan ve böylelikle 
Hartum Zirve Konferansı’ndaki politikalanndan kısmen 

vazgeçen bir Arap Zirve Konferansı toplanmıştı. Aldığı 
kararlarla Arap Birliği, zamanın Suudi Arabistan 

veliahtı Prens Fahd'ın Ağustos 1981’de önerdiği planı 
kabul etmiş oluyordu. Na Fahd Planı ne de Fas 

Planı, bir Ürdün-Filistin federal devletini öngörüyordu. 
Rabat Zirvesi'nde bu karar FKÖ'ye bırakılmıştı. Kendi 
kaderini tayin hakkını bağımsız bir devlet kurarak ya 

da federal bir devlete dahil olarak gerçekleştirmek 
isteyip istemediğini FKÖ’nün kendisi karara 

bağlamalıydı. Kral Hüseyin Arap Birliği’nden daha 
somut bir tavır takındı: 20 Eylül 1982’de FKÖ’ye, 
birlikte bir Ürdün-Filistin federal devleti çerçevesi 

çizmeyi ve işgal bölgeleri halkının oyuna sunmayı 
önerdi: 7 Ekim'de Kara Eylül’den beri Ürdün 

hapishanelerinde tutuklu bulunan 736 eski Fedai 
serbest bırakıldı. 2 gün sonra Arafat Amman’a geliyor 

ve günlerce süren görüşmelerden sonra Haşemi 
devleti ile sıkı bir ittifak içinde olduğunu açıklıyordu. 

21 Aralık’ta Reagan'la yaptığı görüşmede Kral 
Hüseyin bağlayıcı bir FKÖ kararından olmasa bile 

Arafat’ın onayından sözedebiliyordu, ABD’nin iskân 
politikalarını durdurmak ve Lübnan’dan çekilmek 

konusunda İsrail’e baskı yapıp yapmayacağıyla 
ilgileniyordu. Reagan ise, FKÖ’nün hangi koşullar 

altında 242 sayılı karan tanıyıp tanımayacağı ve öne 
çıkmış üyelerini görüşme delegasyonuna gönderip 

göndermeyeceği noktası üzerinde duruyordu. Bu siyasi 
ortamda Şubat 1983’de Cezayir'de toplanan Filistin 

Ulusal Meclisi hem devrimci eylemciliği hem de 
diplomatik girişimleri bir perspektif olarak ortaya 

koyuyordu. Arafat, cebinde 31 Aralık-5 Nisan arası 
Kral Hüseyin’le biriikte hazırladıktan Konfederasyon 

planıyla’, FKÖ Yürütme Komitesi'nin bulunduğu 
Kuveyt’e gittikten 5 gün sonra onun yerine FKÖ 

önderliğinin bir üyesi yeni önerilerle Amman’a geldi. 
Reagan planının öne sürdüğü koşullar örgüt içinde 
çoğunluğun onayını alamamıştı. Kral Hüseyin Rabat 
kararlarına işaret ederek "işgal edilmiş bölgelerdeki 

kardeşlerimiz" üzerindeki sorumluluğu FKÖ’ye 
devrettiğini açıkladı. Fotoğrafta, 1982’de Fas'da 

toplanan Arap zirvesi görülüyor.

Dördüncü Arap-İsrail Savaşı: Yom Kippur ya da Ramazan

1971’i izleyen iki yıl, yakın tarih içersinde İsrail’deki Siyonist yönetimin kendisini en rahat 
hissettiği dönem oldu. Mısır Rogers Planı’m kabul etmekle yıpratma savaşma, hiç değilse 
resmen, son vermiş, Suriye Kara Eylül sırasında Amerikan diplomatik baskısı tarafından 
tarafsızlaştınimış, Ürdün fiilen İsrail’in müttefiki gibi davranmıştı. Ama Hafız Esad’ın ABD’nin 
diplomatik baskısına tepkisi Ocak 1971’de Moskova’ya giderek yoğun bir malî ve askerî 
yardım garantisi almak olmuştu. Mısır’ın ise Süveyş kanah kapalı olduğu sürece statükoya razı 
olması sözkonusu olamazdı. Henüz daha Ürdün’deki iç savaş sürerken Nasır’m yerini alan 
Enver Sedat Yaser Arafat’la ilişki kurarak, yeni bir Arap-İsrail savaşı halinde El-Fetih’in  askerî 
katkısının ne kadar olabileceğini soruşturmuştu. Bu yıllar Nasır’m öncülük ettiği bağlantısızlık 
politikasının en parlak sonuçlarım verdiği yıllar oldu. 1971’de Libya, Suriye ve Mısır bir 
Birleşik Arap Federasyonu’nun  temellerini attılar. Temmuz 1972’de ise Sedat Mısır’daki yaklaşık 
15 bin Sovyet danışmanının ülkeyi terketmesini istedi. Ancak, bu gelişme 1973’te önce, 
beklendiği gibi Mısır’ın blok değiştirerek Amerika’nın “müşteri”lerinden biri haline gelmesiyle 
sonuçlanmadı. Ancak kendisine Ortadoğu’da d ^ a  yakjh bir müttefik arayan Sovyetler’le Suriye 
arasındaki ilişkilerin daha da yoğunlaşmasına yolaçd. Bu koşullarda Mısır İsrail’e karşı ve bu 
sefer Arap inisiyatifiyle başlatılacak yeni bir Arap-îsrail savaşının planlannı, ABD, SSCB ve 
İsrail istihbarat servislerine sezdirmeden yapabiliyordu. 1 Ekim 1973’te Sedat Sovyet elçisine 
yakın bir gelecekte Mısır’ın ateşkesi ihlal edebileceğini bildirdi. İsrail, ordulannı ancak 5 
Ekim’de, tesbit edilen saldın tarihinden bir gün önce alarma geçirebildi ve bu gelişme 
Amerikan istihbarat servisleri için de tamamen bir sürpriz oldu. İsrail’de Yom Kippur adh 
bayram olan, Mısır’da ise Ramazan’a rastlayan 6 Ekim’de başlayan saldın, ABD’nin İsrail’e 
yaptığı günde 1,500 tonluk askerî yardıma rağmen, düzenh Arap ordulanmn İsrail’e karşı 
kazandığı ilk askerî zaferle sonuçlandı. Dahası 4 Arap-İsrail savaşı çeşitli Arap ülkelerinin 
Arap birliği ülküsünün en parlak ve son ifadelerinden birini gerçekleştirmelerine imkân 
verecekti. Suudi Arabistan’ı izleyen diğer Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri, İsrail’e yapmakta 
olduğu yardımı protesto etmek üzere Amerika’ya ve petrol ahmmda Amerika’nın aracılık ettiği 
ülkelere karşı bir petrol ambargosu uygulamaya başladı. Ancak bu görüntü yanıltıcıydı. Yom 
Kippur Savaşını izleyen yıllar Arap birliğinin nihai bir şekilde çözüldüğü yıllar oldu. Geçmişte 
fetih ve doğu Akdeniz ticaretinin bütünleştirdiği geniş bir imparatorluk yapısı çerçevesi 
içersinde edinilmiş ve 19, yüzyılın sömürgecilik koşullannda kendisini yeniden üretebilmiş 
olan Araphk kimliği artık, farklı ve kimi zaman çatışan çıkarlannı tek tek ulus devletler 
aracılığıyla ifade eden burjuvazilere bölünüyordu. Ancak kuşkusuz buralarda sözkonusu olan, 
klasik anlamıyla “milli burjuvazi”ler değildi. Sedat’ın, serbest bölgeler yaratılmasını, kamu 
sektörünü daraltmayı, yabancı yatınm lan özendirmeyi öngören infitah (açık kapı) programıyla, 
Mısır burjuvazisi yabancı sermayenin temsilciliğini üstlenmek üzere Mısır’ın Filistin konusunda
geleneksel olarak benimsemiş olduğu askerî yükümlülükleri feda ederken. Hafız Esad’m
kimliğinde simgelenen Suriye’deki askerî bürokrasi, kendisini bölgede dengenin korunmasının 
kilit unsuru olacak süper güç konumuna aday olmakla, emperyalist dünya sistemine, belki 
daha karmaşık bir yoldan ama aynı derecede bağımlı bir hale geliyordu.

Emperyalizm Çağında Bir Ulusal Kurtuluş Savaşının Paradoksları

Kara Eylül, Filistin halkının tarihinde bugün de sürmekte olan paradoksal bir sürecin ilk 
adımını oluşturdu. Bir yandan FKÖ ile temsil ettiği Filistin halkı arasındaki coğrafi mesafe 
açılırken, öte yandan gittikçe daha sıkı maddi ve manevi örgütsel bağlar kuruldu. Yalnız o 
kadar da değil: 1973’ten sonra FKÖ Siyonizm’e karşı sürdürdüğü mücadele içersinde İsrail 
ordusuyla olduğu kadar ve hatta daha da sık olarak Arap güçleriyle savaşmak zorunda 
kalacaktı,
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Oysa izleyen ilk yıllarda harekât başarıya ulaşmış, FKÖ’nûn yöredeki varlığına son verilmiş 
gibi gözüküyordu. O kadar ki, İsrail yönetimi 1972 yılma vanidığında işgal altındaki 
topraklarda belediye seçimlerine bile izin verecek kadar duruma hakim görünüyordu. İlk önce 
boykot çağnsı yapan Kral Hüseyin, seçimlerden birkaç hafta önce İsrail’in geri çekilmesini ve 
Ürdün ırmağının her iki yakasında Haşimi hanedanına bağlı bir Birleşik Arap Krallığı 
oluşturulmasını öngören bir banş planı ilan etti, Ürdün taraftarlan, seçimlere FKÖ’nün karşı 
çıktığı bu banş planını kampanyalannın ana teması haline getirerek katıldılar ve iki kasaba 
dışındaki bütün belediye seçimlerini kazandılar. Ancak Batı kıyısı da, özellikle tarihî Ürdün 
Komünist Partisi tarafından temsil edilen radikal bir gelenekten yoksun değildi, Marksist 
Leninist DHKCnin kuruluşundan sonra işgal altındaki topraklarda giriştiği eylemler ve 
başlangıçtaki “uç sol” tavrını kısmen gözden geçirerek, çok net bir entemasyonalist çizgiyi 
benimsemesi ve bu çizgi doğrultusunda İsrail soluyla ilk ilişki kuran Filistin örgütü olması, 
ÛKP’nin kadrolannı derinden etkilemiş, iki grubun birbirlerine “kardeş örgüt” muamelesi 
yapmalarıyla sonuçlanmıştı. Ocak 1973’te iki örgüt, Filistin Ulusal M edisi’nin  onayıyla, birlikte 
Ban kıyısı merkezli bir Filistin Ulusal Cephesi (FUC) kurdular ve Batı kıyısında sağ ve merkez 
Haşimi hanedanı taraftarları tarafından temsil edilirken sol, FUC tarafından temsil edilir hale 
geldi. Ancak Ürdün’ün İsrail’in en zayıf noktası olan Batı kıyısında bir cephe açmadığı için 
büyük ölçüde itibar kaybettiği Ekim 1973 savaşı, bu dengeyi değiştirerek, sağ ve merkezi de 
Filistin milliyetçiliğine kazandırdı. Savaştan sonra Kasım 1973’te Cezayir’de toplanan Arap 
Zirvesi, FKÖ’yü Filistin halkının tek meşru temsilcisi sayan bir karan kabul etti; ancak karar . 
oybirliğiyle alınmamıştı. Kral Hüseyin FKÖ’yü ancak kamplarda yaşayan mültecilerin temsilcisi 
saymakta ısrar ediyordu. Dahası, Kasım’da Ürd',:.ii savaşın sonuçlarını tesbit edip “adil ve 
kahcı bir barış” sağlamak üzere toplanacak Cenevre Konferansı’na, FKÖ Filistin halkının tek 
meşru temsilcisi olarak kabul edildiği takdirde katılmayacağını bildirmişti. Arap dünyasında, 
ABD’nin FKÖ’yü dıştalayan bir çözüm dayatmak için kullanabileceği bu çatlaktan çok daha 
önemlisi, FKÖ’nün kendisinin Cezayir zirvesine bölünmüş olarak girmesiydi.

Red Cephesi

BM’in, İsrail’in 1967’de işgal ettiği topraklardan çekilmesini öngören 242 sayılı karannı veri 
kabul ederek toplanacağı bilinen Cenevre Konferansı öncesinde, DHKCnin, El Fetih tarafından 
da kabul edilen “Filistin’in kurtuluşu sürecinde ara aşamalar olabileceği” tezi kritik bir önem 
kazandı. Verili konjonktürde bu tez her iki örgüt tarafından da, İsrail’in terkedeceği Batı 
kıyısı ve Gazze şeridinde FKÖ tarahndan bir Filistin devleti kurulabileceği şeklinde 
yorumlanıyordu. Bağımsızlar, Filistin Ulusal Cephesi ve Suriye ile İsrail arasında Golan’daki 
askerî kuvvetlerin birbirinden aynimasmı sağlayan anlaşmanın imzalanmasından sonra Suriye 
kontrolündeki Saika  da, bu tez doğrultusunda Cenevre Konferanslan’na katılınması gerektiğini 
savunuyordu.

Oysa 242 sayılı karar, aynı zamana, FKÖ’nûn o zamanda kadar karşı çıkmış olduğu, İsrail 
Devleti’nin tanınması gerekliliğini içeriyordu. Bu noktaya dikkati çeken FHKC, FHKC-Genel 
Komutanlık ve Irak kontrolündeki Arap Kurtuluş Cephesi, FKÖ içindeki “red cephesi”ni 
oluşturarak Cenevre Konferansı’na katılınmasma şiddetle karşı çıktılar. Bu, FKÖ’nün tarihinde o 
zamana kadar yaşamış olduğu en ciddi bölünmeydi. Ancak yaşanmakta olan bölünme, kısmen, 
örgüderi de kesen bir fikir aynşmasından kaynaklanıyordu. Örneğin El Fetih önderliğine karşı 
kadroların önemli bir bölümü “red cephesi”ne yatkınlık duyarken, FHKC içinde çoğunluk 
eğilimini temsil eden Haddad’a karşı, genel sekreter Habbaş belirli koşullar altında Cenevre’ye 
gidilebileceğini düşünüyordu. Bu etmen, bölünmenin nihai bir kopmaya dönüşmesinin 
önlenmesinde etkili oldu ve Filistin Ulusal M edisi’nin  Haziran 1974’te toplanan 12. Genel 
Kurulunda bir uzlaşma formülüne varıldı.

Bu formüle göre 242 sayılı karar ve bu karar temelinde yürütülen bütün uluslararası 
görüşmeler reddediliyor, ancak İsrail işgalinden kurtanlacak bütün topraklar üzerinde “halkın 
ulusal, bağımsız ve savaşçı otoritesini” temsil eden bir devlet kurulabileceği karara 
bağlanıyordu. Haziran kararlannı yoğun diplomatik çabalar izledi. Enver Sedat’ın ve Ürdün’ün 
malî olarak bağımlı bulunduğu Suudi Arabistan Kralı Faysal’m yoğun baskıları. Batı kıyısında 
yaşayan önde gelen 200 Fihstinlinin gönderdiği dilekçe sayesinde, Ekim 1974’te Rabat’ta 
toplanan Arap Zirvesi’nde Kral Hüseyin de ikna edilerek FKÖ Filistin halkının tek meşru 
temsilcisi sayıldı. Bu da, FKÖ’ye BM’in yolunu açmış oldu, 13 Kasım 1974’te yapılan Genel 
Kurul toplantısına, kufiyyası ve belinde tabancasıyla katılan Yaser Arafat, yaptığı iki saadik bir 
konuşmayla dünya devlederinin temsilcilerine Fihstin sorununu anlattı.

Bu diplomatik başanlara ve petrol ambargosuna rağmen ’70’lerin ikinci yarısında, Arap 
biriiğinin bir hayal olarak bile muhafaza edilemeyeceği kanıtlanmakla kalmadı, Filistinlileri 
dışlayan bir Ortadoğu düzeninin kahcılaştınlmasmda bilfiil Arap devletleri çalıştı, 4 Eylül 
1975’te imzalanan ve İsrail ordusunun Sina yanmadasmdan çekilmesiyle sonuçlanan II, Sina 
Ara Anlaşması, 3 yıl sonra Camp David anlaşmasıyla sonuçlanacak ve Mısır’ı Fihstin 
sorunundaki taraflardan biri olmaktan çıkaracak sürecin ilk adımı oldu. Bu noktada devreye 
Suriye’nin girmesi ve FKÖ’nün ortak bir Suriye-Filistin askerî yönetiminin kurulması önerisini
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Ortadoğu'da güç dengelerinin öncelikti olarak askeri 
düzeyde kurulmuş olması her türden politik ya da 
ekonomik olgunun eninde sonunda böyle bir genel 
tablonun yeniden üretilmesine katkıda bulunmaktadır. 
Öte yandan bir diğer görüngü de, askeri ve politik 
denklemlerin, giderek geçici ya da kalıcı biçimde 
oluşan veya dağılan ittifakların sürekli değişikliğe ve 
muazzam bir hareketliliğe sahip olmalarıdır. Son 
yirmibeş yıl içinde, hiçbir bölge bu kadar büyük 
ölçüde dışarıdan müdahalelere, düzeni bozma 
çabalarına, güç dengesini lehine çevirme yolundaki 
mücadelelere ve kargaşalıklara sahne olmamıştır. 
Askeri dengelerin aslında bir dengesizlik ve süregiden 
bir oynaklık anlamına geldiğini bu durum çok iyi 
ispatlamaktadır. Bu yüzden, Ortadoğu'daki askeri ve 
politik dengelerdeki süratli değişikliklerin taraflar 
tarafından her zaman tüm boyutlarıyla algılanması, 
giderek bu sayede bir “ dengeli" politika oluşturulması 
kolay kolay beklenemez. Nasır’ın ölümünden sonra 
Camp David'e kadar giden yol Ortadoğu’da aktif olan 
hiç bir güç, hiç bir çevre, hatta Camp David 
mimarları tarafından bile kolay kolay öngörülemezdi. 
Bir diğer önemli dönüşüm ise İran'ın Amerika 
tarafından toptan kaybedilmesi, ve İsrail karşıtı güçler 
arasında birinci sıraya yükselmesiydi. Ancak Iran-irak 
savaşı, böyle bir desteğin önemli bir süre için 
ertelenmesine yol açtı. Yine de Iran Devrimi’nin 
etkisiyle Ortadoğu’da İslamcılık eğilimlerinin 
güçlenmesi, zaten karışık olan ortama yeni boyutlar 
kazandırdı; ama asla “ çözüm şansları" yaratma 
yoluyla değil. Sonuç olarak Filistin sorununun 
çözümsüzlüğü özel olarak bağımsızlık mücadelesinin 
“ uluslararasılaştıniması", ve öncelikle İsrail’in 
bekâsının ABD’nin temel dış politika sorunu haline 
getirilmesinin yarattığı uluslararası politik ortamda, 
1975’lerde “ kurulabilecek"miş gibi görünen Filistin 
devleti ancak 15 Kasım 1988’de, Cezayir’in “ Kasr ei- 
Snoubar"un (Camlar Sarayı) genel kurul salonunda 
ilan edilebildi. Yaser Arafat (üstte), tüm Filistin halkı 
adına okuduğu bildiride “ Filistin Ulusal Konseyi, 
Tann'nm adıyla, Filistin Arap halkı adına toprağımız 
Filistin'de başkenti Kudüs olan Filistin Devleti’nin



Ortadoğu

kuruluşunu ilan eder" diyordu. Bağımsız Filistin 
Devleti’nin ilan edilişi tartışmaları en nihayet 1988'de 
son bulmuş ve Filistin direnişinin hemen hemen tüm 
liderleri tarafından kabul görmüştü. 15 Kasım’dan üç 
gün önce FHKC önderi Core Habbaş, FDHKC önderi 
Nayif Havatme, El Fetih Merkez Komitesi üyesi Abu 
İyad, Filistin Komünist Partisi Politbüro üyesi 
Süleyman El Neccab, Fransa’da yayınlanan El Yom 
El Saba dergisine verdikleri demeçte Filistin Bağımsız 
Devleti'nin kurulmasının gerekli olduğunu söylüyordu. 
Devletin kuruluşunu hep birlikte onaylayan önderler, 
BM'nin 242 sayılı karannı tanıyıp tanımama 
konusunda ayrılıyordu; Abu İyad, "Filistin Devleti'nin 
bağımsızlığı ve Filistin halkının kendi kaderini tayin 
hakkının tanınması şartıyla karan kabul edebileceğini" 
söylerken, Habbaş "sadece uluslararası meşru 
zeminden hareket edilmesi" gibi muğlak bir istekle 
cevaplandırıyordu; Havatme ve Neccab ise "bu 
koşulun 1980’de kaldığını ve ayaklanmayla birlikte 
daha gelişmiş bir ortamın doğduğunu ve bu nedenle 
yeni şartlara uyacak bir formülün gerekliğinden" 
sözediyorlardı. Aslında 15 Kasım’da Cezayir’de 
yaşananiann temelleri 9 Nisan’da Gorbaçov’un Arafat’ı 
kabulünde gündeme geldi. Gorbaçov Arafat’a İsrail'i 
tanımasını, BM’nin 1973 tarihli 242 ve 338 sayılı 
kararlarını uluslararası bir barış konferansı için temel 
almasını istiyordu. Haziran’da da Arafat Arap 
zirvesinde kendisini Arap dünyasına kabul ettiriyor, bir 
süre sonra da uluslararası bir konferansta İsrail ile 
doğrudan görüşmelerin başlatılmasını kabul ediyordu; 
sonuçta BM’nin 181 sayılı karan ve uluslararası 
konferansın temel alacağı şartıyla 242 ve 338 
kararlan da kabul edilirken, terörizm mahkum 
ediliyordu. Ama tüm bunlar intifadanın sona ereceği 
ve Filistin’de savaşın duracağı anlamına gelmiyordu. 
Filistin halkı işgal edilmiş topraklarda yaşadıkça, kendi 
toprağına sahip bir ülke olmayıp sürgün bir devlet ve 
sürülmüş bir halk olmaya devam ettikçe intifada da 
devam edecek. Bağımsız Filistin Devleti’nin ilanı 
savaşın biteceği anlamına asla gelmiyor, yeni bir 
savaşın farklı bir platformda süreceğinin 
göstergesinden başka birşey değil.

kabul etmesi, bir zamanlar Nasır’ın Mısır’ma bağlanan umutlann, bu kez Esad’m Suriye’sine 
bağlanabileceği umudu çok kısa sürdü ve bir yıl sonra Lübnan’da trajik bir şekilde hüsrana 
uğradı.

Lübnan İç Savaşı

Daha 1970’den önce, İsrail’in çok daha aktif kışkırtmasıyla. Kara Eylül’ü andıran bir komplo 
Lübnan’da da denenmiş, ama toplumsal istikrann henüz bozulmamış olduğu koşullarda, 
Müslüman çoğunluğu temsil eden başbakan Raşid Karami’nin ağırlığım koymasıyla ordu 
komutanı General Bustani ile Yaser Arafat arasında 1969’da Kahire’de imzalanan anlaşmayla 
Filistinlilerin Lübnan’daki varlığına hukuki bir çerçeve kazandınlmıştı.

Ancak 1970’lerde dünya bunalımının de etkisiyle Lübnan’daki mezhepler arasında kurulmuş 
olan hassas denge işlememeye başladı ve bu koşullarda Batı sermayesinin temsilciliğini 
üstlenmiş başlıca grup olan Maruniler, meydana çıkmakta olan bütün hoşnutsuzluklardan 
Filistinli mülteci ve fedayileri sorumlu tutmaya başlamışlardı. Ancak Maruni-Filistinli 
düşmanlığı, aynı zamanda, giderek sertleşmekte olan Lübnan’a içkin sınıf mücadelelerini hem 
gizlemeye hem ifade etmeye yanyordu. Örneğin Şubat 1975’te Sidon’da çıkan olaylarda 
hemekadar sonunda, subaylannm çoğunluğu Maruni olan Lübnan ordusu ile “red cephesi”ne 
mensup Filistinli gerillalar karşı karşıya geldiyse de, çatışmaya yol açan olaylar, Müslüman 
balıkçılann eski devlet başkanı Kamil Şamun’un kurduğu balıkçılık konsorsiyumunu protesto 
etmek için gösteriler düzenlemeleri ve ordunun onlar üzerine ateş açması yüzünden çıkmıştı. 
İç savaşsa, iki ay sonra en güçlü Maruni örgütü olan falanjistlerin  Ayn el Rumaneh’te bir 
otobüse saldırarak 27 Filistinliyi öldürmesi üzerine çıktı.

İç savaşın birinci yılı boyunca İsrail’den giderek artan miktarlarda destek gören Maruniler, 
Kemal Cumblat önderliğinde bir Ulusal H areket oluşturmuş olan ülkedeki bütün sol ve 
Müslüman gruplara karşı savaştılar. “Red cephesi”nin yanısıra DHKCnin de Ulusal Hareketin 
saflannda çarpıştığı birinci yıl boyunca El Fetih savaşın dışında durmaya çalıştı ve zaman 
zaman arabuluculuk girişimlerinde bulundu. Arahk 1975’te açıkça yenilmekte olduğunu gören 
Maruniler, stratejilerini değiştirerek kuzeyde ve Doğu Beyrut’ta kurtanlmış bölgeler yaratarak 
bir taksim planı uygulamaya başladılar. Bu ise. Doğu Beyrut’taki Filistin mülteci kamplannı 
ele geçirmelerini gerektiriyordu. Uyansına karşın kamplar kuşatılınca El Fetih’in  savaşa girmesi 
iç savaşın ölçeğini değiştirdi. Kısa zamanda, Lübnan’da iktidann bir devrimci ve sol Kemal 
Cumblat-FKÖ koahsyonuna geçeceği anlaşılınca Suriye’nin Lübnan işgali ve daha özgül olarak 
FKÖ’ye karşı harekâtı başladı. Beklenenin aksine Saika’nm  büyük çoğunluğu destek 
vermektense El Fetih saflanna katıldı. Ancak bu safhada Arap dünyası henüz FKÖ ile Suriye 
arasında topyekün bir savaşa hazır değildi. Suudi Arabistan’ın müdahalesiyle FKÖ ile Suriye ' 
arasında bir anlaşma imzalandı.

İç savaş biri için bitmiş gibi göründüyse de, Maruniler yeni müttefikleri Suriye’nin işgali 
altında bile taksim planından vazgeçmiyorlardı. Bu koşullarda doğabilecek yeni bir Suriye-FKO- 
Lübnan solu ittifakı ise 1978’deki birinci İsrail işgali ile önlenecek, 1982’de 90 bin askerin 
katıldığı ikinci İsrail işgali sonunda ise 9 bin fedayi Beyrut’u terketmek zorunda kalacaktı. Bu 
süreç içersinde bölgede etkili olan taraflann niteliği de köklü bir dönüşüm geçirdi; 1960’lann 
sonunda FKÖ  içinde biraraya gelmiş örgütlerin ya da tarihi boyunca Lübnan’ın toplumsal 
yapısını belirlemiş ittifaklann aksine, Lübnan iç savaşı boyunca ortaya çıkan siyasal özne ya 
da kurulan ittifaklar -örneğin 1982’den sonra FKÖ içinde Arafat önderliğine karşı ortaya 
çıkan, Suriye destekli Abu Musa hizbi ya da 1978’den sonra İsrail desteğiyle Güney 
Lübnan’da askerî kontrolünde bir “Özgür Lübnan” kuran Maruni Binbaşı Saad Haddad-, artık 
halk smıflannın tarihsel ve toplumsal kökleri olan bölümlenmelerini değil, çeşitli düzeylerdeki 
süper güçlerin güncel pohtik hesaplannı, neredeyse dolaysız bir biçimde yansıtıyorlar. Ancak, 
bütün bunlara rağmen, Kara Eylül’den 18, Beyrut’u terketmek zorunda kalmasından 6 yıl 
sonra FKÖ 15 Kasım 1988’de bağımsız Filistin Devleti’nin kurulduğunu ilan ettiler.

Bu direnişin sürekliliğinin sağlanmasında bütün dünyaya yayılmış olan Filistin sermayesinin 
hatm sayılır katkısı olmakla birhkte, asıl tayin edici etken FKÖ’nün işgal altındaki Filistin’deki 
halk desteğini yitirmemiş, aksine süreç içinde güçlendirmesi ve örgütlemesi olmalı. 1976’da 
daha Lübnan’da iç savaş sürerken Batı kıyısında yapılan belediye seçimlerinde bir kasaba 
dışındaki bütün seçimleri FKÖ yanlısı adaylar kazanmıştı. Bu dönemde başlayan protestolar ve 
kadın komiteleri, sendikalar, gençlik kuruluşlan aracılığıyla sürdürülen örgütlenme doruğuna 
Aralık 1987’de “çocuk general”lerin öncülük ettiği intifada  ile ulaştı.

Lübnan iç savaşıyla ve özellikle bünyesinde yalnız bir ulusal kurtuluş değil toplumsal devrim 
perspektifi de banndıran FKÖ’nün Beyrut’u terketmesiyle birlikte, merkezi Filistin olan bir 
Ortadoğu devrimi umudunun geri çekildiği söylenebilirse de, Filistin halkının direnişi sürmekte 
olduğu gibi, henüz emperyalizm bütün bölgede devrimin enkazı üzerine yeni ve istikrarlı bir 
düzen inşa etmeyi başarabilmiş değil.

163S
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f  İliştin Ulusal Süxl»smBsi

Filistin Ulusal Konseyi'nce Temmuz 1968’de 
düzeltilen biçimiyle.

Madde 1 — Filistin, Filistinli Arap halkın anayurdudur, 
Arap yurdunun ayrılmaz parçasıdır ve Filistin halkı Arap 
ulusunun aynlmaz parçasıdır.

Madde 2 — Filistin, Ingiliz mandası sırasında sınırla- 
nyia bölünmez bir bütündür.

Madde 3 — Filistinli Arap halk yurtlannda meşru hak
lanna sahiptirler, ülkelerinin kendi İsteklerine ve tama- 
miyle kendi iradelerine göre kuruluşa kavuşmasından 
sonra kendi kaderlerini tayin etme hakkına sahiptirler.

Madde 4 — Rlistinli kimliği, gerçek, öze ilişkin ve 
katilımsal bir niteliktir, ana-l)abalanndan çocuklanna ge
çer. Siyonist işgal ve Filistinli Arap halkın toprakların
dan çıkartılması, başlarına gelen tüm felaketler, Filistinli 
kimliklerini ve Filistin toplumunun üyesi olma nitelikleri
ni, onlar olumsuzlarsa da, yitirmelerine yol açmaz.

Madde 5 — Filistinliler, 1947’ye kadar olağan olarak 
Filistin'de yaşayan, oradan çıkartılmış veya orda kalmış 
olsalar da bu nitelikleri d^lşmeyecek olan Arap ulus
tur. Bu tarihten sonra FllistinJİ bir babadan doğan her
kes de Filistinlidir.

Madde 6 — Siyonist İşgalin başlangıcına kadar Filis
tin’de yaşamış olan Yahudiler de Filistinli sayılır.

Madde 7 -  Maddi, fiziki ve tarihsel olarak Filistin'e 
bağlı bir Filistinli kimliğinin bulunduğu tartışılmaz bir 
gerçektir. Filistinlilerin devrimci Araplar olarak yetiştiril
mesi, yurtlarının maddi ve manevi kimliğini öğrenmeleri 
için bütün öğrenim ve bilinçlendirme yollannın kullanıl
ması, kurtuluşa kadar, yurtlarını geri almak üzere askeri 
ve silahlı mücadeleye hazırianmalan ve tüm variıklannı 
ve canlarını feda etmelerinin sağlanması milliyetçi bir 
görevdir.

Madde 8 — Filistin halkının şimdi yaşadığı dönem, 
Filistin'in ulusal kurtuluşu için mücadele verilen tarihsel 
bir dönemdir. Filistin ulusal kuvvetleri arasında yaşanan 
çelişkiler İkinci derecededir, Siyonizm ve emperyaliz
min güçlerinin karşısında Filistinli Arap halkın temel 
çelişkisi adına, bunlara son verilmelidir. Bu temekle 
Filistinli kitle, yurdunda veya sürgünde yaşıyor olsun, 
örgütleriyle ve kişisellikleriyle, Filistin'in tekrar ele geçi
rilmesi ve silahlı mücadeleyle kurtaniması için tek bir 
ulusal cephe oluştururiar.

Madde 9 — Filistin’in kurtuluşu İçin tek yol silahlı 
mücadeledir. Dolayısıyla silahlı mücadelede taktik bir 
aşama değil, bütünlüklü stratejidir. Rllstinli Arap halk, 
silahlı mücadelelerine devam etmek ve ülkelerinin kur
tuluşu ve oraya geri dönmek için silahlı halk devrimi 
İçin çalışmaktaki mutlak karariilıklarını ve yılmaz azimle
rini ifade eder. Aynı zamanda, Filistin’de normal yaşam 
haklannı ve kendi kaderlerini belirieme haklanyla ege
menlik haklannı İfade eder.

Madde 10 — Komando eylemleri Filistin halk kurtuluş 
savaşının çekirdeğini oluşturur, Rllstin halkının ve en
telektüel gücünün harekete geçirilmesi ve Filistin silahlı 
devrimine katılması için bütün cephelerde eyleme geçil
mesi gereklidir. Aynı zamanda Filistin halkının değişik 
kesimlerinde ve Arap kitleler arasında kalıcı bir blriiğln 
sağlanması, devrimin sürmesinin garanti altına alınması

W A N T E D !
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üstte: Filistin Kurtuluş Örgütü'nün amblemi. Ortada: 
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ve zafer kazanılana kadar daha fazla ivme kazanması 
için gereklidir-

Madde 12 — Filistin halkı, amaçlannda kendilerine 
düşen görevi yerine getirebilmek için, Arap blriiğlne 
İnanır, fakat, mücadelenin bu aşamasında, Filistin kimli
ğini özenle korumalı, kimlik bilincini geliştirmeli ve bu
nu çözecek veya dağıtacak her türlü plana muhalefet 
etmelidir.

Madde 13 — Arap biriiği ve Filistin’in kurtuluşu iki 
aynlmaz amaçtır, birinin elde edilmesi, ötekinin gerçek
leşmesi demektir. Böylelikle Arap biriiği Filistin'in kur
tuluşuna, Filistin’in kurtuluşu, Arap biriiğinin kuruluşu
na ulaştırır. Amaçlardan biri için çalışmak, öteki amacın 
gerçekleşmesi için çalışmak anlamındadır.

Madde 14 — Arap ulusun kaderi ve gerçekten Arap 
variiğının kendisi, Filistin davasının kaderine bağlıdır. 
Bu karşılıklı lıağlılıktan, Arap ulusunun Filistin’in kurtu
luşu için mücadelesi ve onu amaçlaması doğar. Filistin 
halkı, bu kutsal ulusal hedefin gerçekleşmesinde öncü 
rol oynar.

Madde 15 — Bir Arap için Filistin’in kurtuluşu ulusal 
bir görevdir. Siyonist ve emperyalist saldınnın Arap 
yurdundan kovulması ve Filistin'de SIyonizmin yok edil
mesini amaçlar. Bu amaca ulaşmak için mutlak sorum
luluk, Filistin halkının öncülüğünde Arap halklara ve 
hüKümetlere düşer. Arap ulusu, Filistin'in kurtuluşu İçin 
bütün askert, beşeri, moral ve manevi güçlerini Filistin
lilere etkin bir destek olmak için harekete geçirmelMir. 
Özellikle silahlı mücadele aşamasında, Filistin halkına 
mümkün olan t>ütün yardımı sağlamalı, maddi ve beşeri 
desteği vermeli, silahlı devrimde önderilk rollerini sür
dürebilmeleri için, yurtlarını kurtarana kadar onlara her 
türiü olanağı ve şansı tanımalıdır.

Madde 16 — Filistin'in kurtuluşu, manevi bakış açısıy
la, Kutsal Topraklara güvenlik ve sükun atmosferi geti
recek, ülkenin dinsel mabetlerini emniyet aKına alacak, 
ırk, renk, dil ve din farklı olmadan herkese ibadet ve 
ziyaret özgürlüğü sağlayacaktır. Filistin halkı, dolayısıy
la, dünyadaki bütün manevi güçlerin desteğini bekle
mektedir.

Madde 17 — Filistin'in kurtuluşu, insanlık açısından, 
Rlistinli bireye onurunu, gurur ve özgüriüğünü verecek
tir. Filistin halkı, dolayısıyla, tüm insanlık onuruna ve 
özgüriüğüne inananların desteğini t>eklemektedir.

Madde 18 — Filistin'in kurtuluşu, uluslararası açıdan, 
kendini savunmadan kaynaklanan bir tepkidir. Filistin 
halkı, bütün halkların dostluğunu amaçlar, dolayısıyla, 
özgüriüğü seven, adaleti seven ve banşı seven bütün 
devletlerin, Filistin'deki meşru haklannı kazanmalanna, 
ülkede barış ve güvenliğin yeniden kurulmasına ve ulu
sal egemenlik ve özgürlüklerine yeniden kavuşmaianna 
destek olmalarını teklemektedir.

Madde 19 — Filistin’in 1947'de bölünmesi ve İsrail 
devletinin kurulması, zamanın geçmesinden bağımsız 
olarak, tamamıyla gayrimeşrudur. Çünkü İn i durum, Fi
listin halkının İradesine karşıdır, yurtlanndaki doğal hak- 
lannın ihlalidir, Birieşmiş Milletler Sözleşmesinin ilkele
rine özellikle de kendi kaderini belirleme hakkına karşıdır.

Madde 20 — BaNour Bildirisi, Filistin mandası ve bun
lara dayandınlan her şey yok ve geçersiz sayılmaktadır. 
Yahudiierin Rllatin’le ilgili tarihsel ve dinsel bağlan bu
lunduğu iddialan, tarihsel gerçeklerie ve devleti oluştu
ran gerçek kavramlaria uyuşmamaktadır. Yahudiler, ken
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di kimlikleriyle tek bir ulus oluşturmamaktadırlar, dahil 
oMukları devletlerin yurttaşlarıdırlar.

Madde 21 — Filistinli Arap halk, kendilerini silahlı 
devrimle ifade ederek, Filistin'in tam kurtuluşu yerine 
geçecek bütün çözümleri, Filistin sorununun eritilmesi
ne yönelik tüm önerileri veya sorunun uluslararasılaştı- 
nlmasını reddeder.

Madde 22 — Siyonizm uluslararası emperyalizmle or
ganik bağları bulunan ve dünyadaki kurtuluş hareketle
riyle İlerici hareketlerie çelişen siyasal bir harekettir. 
Doğası gereği ırkçı ve fanatik, amaçlan gereği saldır
gan, yayılmacı ve sömürgeci ve yöntemleri gereği fa
şisttir. İsrail Siyonist hareketin aletidir, Arap yurdunun 
ortasına stratejik olarak yerleştlriimlş, Arap ulusunun 
kurtuluş, biriik ve İierieme umutlarıyla savaşan dünya 
emperyalizminin coğrafi üssüdür. İsrail, Orta Doğu'da 
vs tüm dünyada banşa yönelik sürekli bir tehdit kayna
ğıdır. Filistin’in kurtuluşu Siyonist ve emperyalist variı- 
ğa son vereceğinden Orta Doğu’da banşın kurulmasına 
katkıda bulunacaktır, dolayısıyla Fllstin halkı, bütün ile
rici ve banşsever güçlerin desteğini beklemektedir ve 
İnanç ve eğilimlerine bakmaksızın onlan Filistin halkına 
her türiü destek ve yardımı vermeye ve yurtiannın kur
tuluşu için verdikleri haklı mücadelede yaniannda bu
lunmaya davet eder.

Madde 23 — Güvenlik ve barış istekleri, hak ve adalet 
İstekleri gibi, bütün devletlerin, Siyonizmi gayrimeşru 
bir hareket olarak değeriendirmelerini gerektirir. Halklar 
arasında dostça ilişkilerin korunması ve yurttaşlann kendi 
yurtlarına bağlılıklannın emniyet altına alınması için Si
yonizmin variiğı yasadışı bırakılmalı ve eylemleri yasak
lanmalıdır.

Madde 24 — Filistin halkı, adalet, özgürlük, egemen
lik, kendi kaderini belirleme, İnsanlık onuru İlkelerine 
ve bütün halklann bu İlkelerden yararianma hakkına
İnanır.

Madde 25 — Bu beyannamedeki ilkelerin ve hedefle
rin gerçekleşmesi için Filistin Kurtuluş Örgütü, Filistin'
in örgüt anayasasına uygun biçimde kurtulmasındaki 
rolünü yerine getirecektir.

Madde 26 — Filistin Kurtuluf Örgütü, Filistin devrimci 
kuvvetlerini temsil eder, Filistin Arap halkının yurdunu 
yeniden ele geçirme, onu kurtarma, ona dönme ve bü
tün askeri, siyasal ve mali alanlarda kendi kaderini belir
leme, aynca Araplar içi ve uluslararası alanda ne gereki
yorsa yürütme mücadelesinden sorumludur.

Madde 27 — Filistin Kurtuluş Örgütü bütün Arap dev
letleriyle işbiriiği yapar, hepsiyle olanaklan ölçüsünde 
yardımlaşır ve aralarında tarafsız bir siyaset güder, kur
tuluş savaşının gerekleri temelinde hareket eder, hiç 
bir Arap devletinin iç işlerine kanşmaz.

Madde 28 — Filistin Arap halkı, ulusal devrimlerinin 
gerçeklik ve bağımsızlığını ifade eder, her türlü müda
hale, vekillik ve yönetimi reddeder.

Madde 29 -  Filistin halkı ülkelerini kurtarma ve yeni
den ele geçirme temel ve gerçek hakkına sahiptir. Filis
tin halkı bütün devlet ve güçlere karşı İlişkisini, Filistin 
davasındaki tutumlanna ve amaçlanna ulaşmaları için 
FİHstin devrimine verdikleri desteğe göre belirleyecektir.

Madde 30 — Kurtuluş savaşında silahla döğüşenler 
ve silah taşıyanlar halk ordusunun çekirdeğidirler, Filis
tin Arap halkının kazanımlannı koruyacak güç onlardır.

Madde 31 — Örgütün bayrağı, bağlılık andı ve marşı 
olacaktır. Bunlara özel kurallara bağlı olarak karar veri
lecektir.

Madde 32 — Filistin Kurtuluş örgütü ’nün anayasası 
olarak tanınacak dan düzenlemeler bu beyannameye 
•Menecektlr. örgütün, organlannın ve kurumlannın na-
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sil kurulacağı, birbirieriyle İlişkileri ve Beyanname gere
ği görev ve sorumluluklan belirlenecektir.

Madde 33 — Bu Beyanname, Filistin Kurtuluş Örgütü 
Ulusal Konseyi'nin değişiklik amacıyla toplanmış özel 
toplantısında bütün üyelerin üçte iki oyu olmadan de- 
ğlştirilmeyecektir. •

Siyonizm vb İsra il
CEMAL ABD Û'N NASIR

Mısır Devlet Başkanı Nasır’tn, Devrim Felsefesi 
adlı, 1960-63 arası konuşmalarından oluşturulmuş 

kitabından bir bölüm.

Arap bilincinin ilk öğelerinin, Ingiltere’nin Yahudilere 
yasal sahiplerinden gasp edilmiş bir ulusal yurt verdiği 
Balfour Deklarasyonu’nu protesto etmek için her 2 Ara- 
lık'ta okul arkadaşlanmla biriikte boykot yaptığımız or
taokul zamanlannda zihnime süzüldüğünü hatıriiyorum.

O zaman okulumdan niye hevesle çıktığımı ve hiç 
görmediğim bu ülke İçin niye öfkelendiğimi kendime 
sorduğumda duygulanmdan başka cevap bulamıyordum. 
Daha sonra özel olarak Filistin mücadelelerini, genel 
olarak da bu bölgeyi bir takım aç canavariann pençele
rinde harap olacak kolay bir ava dönüştüren tarih ve 
koşullan inceleyen bir askeri okul öğrencisiyken konu
yu bir biçimde kavramaya başladım.

Kurmay okulunda Filistin mücadelesi ve Akdeniz so- 
runlannı daha geniş aynntılanyla okumaya başlayıp da 
olgulann temelleri karşıma dikildikçe konuyu anlayışım 
durulaştı.

Ve Rllstin bunalımı ufukta belirdiğinde artık Filistin’
deki savaşın yabancı ülkede savaşmak olmadığına sıkı
ca inanmıştım. Bu duygulanmdan kaynaklanmıyordu; 
kendini savunmanın dayattığı bir görevdi. •

Taksim Karan

29 Kasım 1947’de BM Genel Kurulu tarafından, 
Gelecekteki Filistin Hükümeti Konusunda Taksim 

Karan adıyla anılan karardan bir bölüm.

Genel Kurul,

Mandatör devletin isteği üzerine ikinci olağan oturum
da Filistin’in gelecekteki yönetimi sorununun ele alın
ması için hazıriık yapacak bir özel komite oluşturulup, 
talimat vermek üzere özel oturumda toplanmış;

Bir özel komite oluşturmuş ve Filistin sorunuyla ilgill 
bütün husus ve sorunlan inceleme ve sorunun çözümü 
İçin öneriler hazıriama talimatı vermiş;

Oybiriiğiyle kabul edilmiş bir dizi tavsiyeyle özel ko
mite çoğunluğunun onayladığı ekonomik biriik taksim 
planını da içeren Özel Komite rapurunu (lıelge A/364) 
almış ve incelemiş olarak,

Filistin’de mevcut durumun genel refaha ve uluslar 
arasında dostça İlişkilere zarar vermesinin muhtemel 
okluğunu gözönüne alır.

Mandatör devlet Rllstin'in tahliyesini 1 Ağustos 1948'e 
kadar tamamlamayı planladığını beyan eder.

Filistin’deki mandatör devlet olarak BIrieşIk Krallık 
ve SM’nIn bütün üyelerinin, Rllstin'in gelecekteki yöne
timiyle ilglll olarak, aşağıda açıklanan Ekonomik BlrHMe
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Taksim Planı'nın benimsenip, yerine getirilmesini tesvi
ye eder;

a) Güvenlik Konseyi'nin planın yürütülmesi İçin ge
rekli tedbirleri almasını,

b) Geçiş döneminin koşullan gerekli kılarsa, Güvenlik 
Konseyi’nin Filistin'deki durumun banşa yönelik bir teh
dit oluşturup oluşturmadığını değerlendirmesini, böyle 
bir tehdit karanna vanrsa uluslararası banş ve güvenliği 
konımak üzere Genel Kurul'un verdiği yetkiye ek olarak 
BM Antiaşması'nın 39. ve 41. maddeleri uyannca tedbir
ler almasını,

c) Güvenlik Konseyi'nin bu kararla öngörülen yerle
şim düzenini zorla değiştirmeye yönelik her girişimi 
banşa yönelik bir tehdit, banşın ihlâli ya da bir saldın 
eylemi olarak belirlemesini,

d) Vesayet Konseyi’ne bu planda kendisi İçin öngörü
len sorumluluklar konusunda bilgi verilmesini temenni 
eder.

Filistin’de yaşayanları, bu tasarıyı işlerliğe sokmak 
İçin kendilerine düşen adımlan atmaya davet eder.

Bu tavsiyelerin hayata geçirilmesini engelleyebilecek 
ya da geciktirebllecek herhangi bir eylemde bulunmak
tan kaçınmaian için bütün hükümetlere ve halklara baş-

Kudüs'ün Stafüsii

BM'nin, Asrial'e Kudüs’ün statüsünü değiştirme 
uygulamalarından vazgeçmesi ve bunların 

durdurulması için 4 Temmuz 1967'de verdiği 
2243 No’lu çağn kararı.

Genel Kurul,

Kudüs'te İsrail'in şehrin statüsünü değiştirmek için 
ysptıkiannm sonucu olarak ortaya çıkan durumdan cid
di biçimde endişelenerek

1. Bu uygulamalannın geçersizliğine karar verir,

2. İsrail'e alınmış olan önlemlerin durdurulması ve 
Kudüs’ün statüsünü değiştirecek uygulamalardan bun
dan sonra vazgeçmesi çağnsında bulunur,

3. Genel Sekreterden, durumla ve bu karann uygulan
masıyla llgli gelişmeleri kabulünden sonra en geç bir 
hatta içinde Güvenlik KonseyI'ne ve Genel Kurul'a ra
por etmesini İster. •

Ortadoğu'da AdU ve K a im  
Banfut HkmlmHnln Saptanm ası

BM Güvenlik Konseyi’nin 22 Kasım 1967'de, 
Ortadoğu'da dil ve kalıcı banşın ilkelerinin 

saptanması konusunda verdiği 224 nolu karar.

Güvenlik Konseyi,

Ortadoğu'daki ciddi durumla ilgili endişesinin devam 
ettiğini ifade ederek.

Savaş yoluyla toprak elde edinilmesinin kabul edlle- 
. meyeceğini ve bölgedeki her devletin güvenlik İçinde 
yaşayabilmesi İçin kalıcı ve adil bir banş yolunda çalış
manın gerekliliğini vurgulayarak,

■ttOn 0ye ülkelerin Birleşmiş Milletler Sözleşmesini

1. Cemal Abdû’n Nasır (Mısır Devlet Başkanı), 2. Izak 
Rabin (İsrail Devlet Başkanı), 3. Salim Rubai Ali 

(Güney Yemen Devlet Başkanı), 4. II. Faysal (Irak 
Kralı), 5. David Ben Gurion (İsrail Devlet Başkanı).

kabul ederek Södeşmenin 2. maddesiyle uyumlu dav
ranma yükümlülüğüne girmiş olduklannı kuvvetle vur
gulayarak,

1. Sözleşmenin ilkelerinin tam olarak uygulanabilme
sinin aşağıdaki ilkelerin yerine getirilmesini de içeren 
adil ve kalıcı bir banşın Orta Doğu’da oluşturulmasını 
gerektirdiğini belirtir:

I) Son çatışmada işgal edilen topraklardan İsrail silahlı 
kuvvetlerinin çekilmesi;

II) Bütün iddialann ve kavgacı tutumun sona erdiril
mesi, bölgedeki her devletin egemenlik, toprak bütünlü
ğü ve siyasal bağımsızlığıyla, güven ve banş içinde 
yaşama hakkının kabulü ve teltdit ve kuvvet kullanımın
dan korunmuş karşı tarafça tanınmış sınırianna saygı 
duyulması ve bu durumun onaylanması;

2. Ayrıca aşağıdaki zorunluluktan belirtir;

a) Bölgedeki uluslararası sularda denizciliğin sertMst- 
llğinin güven altına alınması,

b) Mülteci sorununa adil bir çözümün bulunması,

c) Bölgedeki her devletin, askerden anndınimış böl
geler oluşturulması önlemleri de dahil, topraklannın do
kunulmazlığının ve siyasal bağımsızlıklannın güvence 
altına alınması,

3. Genel Sekreter’den, anlaşmalann sağlanması ve 
bu karann hükümleri ve ilkeleriyle uyumlu bir çözümün 
kabul edilmesi ve banşın kurulması çabalanna yardımcı 
olmak üzere Orta Doğu’ya bir Birleşmiş Milletler temsil
cisi atanmasını ister,

4. Genel Sekreter’den özel temsilcinin çabalanndaM 
gellşmeierie ilgili bir raporu mümkün olduğu kadar kısa 
sürede Güvenlik KonseyI’ne ulaştırmasını ister. •

Siyonizm  vo İrkç ılık

BM Genel Kurulu’nun 10 Kasım 1975'te Siyonizm 
ve ırkçılık konusunda verdiği, 3379 no.lu karar.

Genel Kurul,

20 Kasım 1963 tarihli 1904 (XVIII) sayılı karanyla Her 
Türtü irk Aynmcılığmın Ortadan Kaldıniması için BM 
Bildirisi'nin ilanını ve özellikle ‘her türiü ırk aynmı ve 
üstünlük kuramı bilimsel olarak yanlış, ahlak olarak mah
kûm edilmesi gereken, toplumsal olarak adaletsiz ve 
tehlikelidir’ beyanını ve ‘dünyanın bazı bölgelerinde hâ
lâ geçerii olan ırk aynmının bellril hükümetlerce yasal, 
İdari ve öteki araçlarla uygulanmak oMuğu’ tehlikesine 
işaret ettiğini anıımayarak.

Genel Kunii, 14 Aralık 1973 tarihli ve 3151 G (XXVIH) 
sayılı karanyla Inter alla Güney Afrika ırkçılığı İle Siyo
nizm arasındaki kötü amaçlı bağlaşıklığı mahkûm ettiği
ni de anımsatarak,

Meksiko City'de 19 Haziran - 2 Temmuz 1975 tarihleri 
arasmda toplanan Uluslararası Kadın Günü Dünya Kon
feransının, Kadınlann Eşitliği ve Banşın Gelişimine Kal
kılan konulu Meksika Bildirisi’nin ‘uluslararası işbirliği 
ve banş, ulusal özgüriük ve bağımsızlığın kazanılması
nı, sömürgecilik ve yeni sömürgeciliğin ortadan kaMınl- 
masını, yabancı işgalin, SIyonizmin ve apartheldin ve 
bütün biçimleriyle ırk aynmının yok olmasını gerektirir 
ve halklann onuruyla kendi kaderlerini belirieme hakla- 
nnın tanınmasını zorunlu kılar' ilkesinin ilanını dikkate 
alarak,

Kampala’da 28 Temmuz • 1 Ağustos 1975 tariMeri
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anmnda toplanan Afrika BIrilğl Örgütû'nan Devlet ve 
Hükümet Başkanlan Kurulu'nun on Ikind olağan toplan
tısında kabul edilen 77 (XII) sayılı karann 'ZImbabve 
ve Gflney Afrika’daki ırkçı re]imler ortak emperyalist 
kökene sahiptirler, bir bütün oluştururlar ve aynı ırkçı 
yapıya sahiptirler, insanın onur ve dürüstlüğünü baskı, 
altına alma amacına yönelik siyasetlerinde organik bağ
lan vardır’ değerlendirmesini de dikkate alarak,

Lima’da 25-30 Ağustos 1975 tarihleri arasında topla
nan Bağlantısız Ülkeler Dış İşleri Bakanlan Konferansı
nın, Bağlantısız Ülkeler arasında karşılıklı Yardımlaşma
yı ve Dayanışmayı Yoğunlaştırmak ve Uluslararası Banş 
ve Güvenliği Güçlendirme Stratejisi ve Siyasal Bildirisi
nin Siyonizmi dünya banş ve güvenliğine yönelik tehlike 
olarak mahkûm ettiğini ve bütün ülkelerin bu ırkçı ve 
emperyalist ideolojiye muhalefet etmesi çağnsmda bu
lunduğunu da dikkate alarak,

Siyonizmin, ırkçılığın ve ırk ayrımının bir türü olduğu
na karar verir. •

fVlbffn D0 Vİ0 H K urulm ası'yla  
İlg ili BM K aran

BM Genel Kurulu’nun 10 Aralık 1982’de, Filistin 
Devleti Kurulmasına ilgill kararından bir bölüm.

10 Aralık 1982 Cuma günü Genel Kurul, gündeminde 
buhınan Filistin sorununu tartışarak dört karar kabul 
etti. Genel IfLurul konuyla İlgili 58 konuşmacıyı dinledi 
ve tartışmalar 2 Arahk’ta tamamlandı.

Karar tasanlanndan iki (belge a/32/1.42) Filistin halkı
nın vazgeçilmez haklannı kullanması Komitesinin öneri
leriyle İlgiliydi. Genel Kurul komitenin önerilerini rapor
daki biçimiyle kabul etti. Genel Kurul, Güvenlik Konse- 
yl'nln. Komitenin önerileriyle İlgili Genel Kurul kararian- 
mn, 31/20, uygulanmasında geç kalındığına dikkatini 
çekti (Komttenin önerileri Filistin sonınunun çözümü 
için bir temel ortaya koyuyordu). Karar tasansı 119 leh
te, 2 aleyhte (İsrail ve ABD), 21 çekimser oyla kabul edlMi.

hdncl kararda (belge a/37/1.43) Genel Kurul, Genel 
Sekreter’den sekreteriiğin Fiiistiniiierin haklarıyla ilgili 
bölününOn Genel Kurul kararlannda aynntısıyia belir
lendiği üzere Filistinlilerin haklan Komitesine danışarak 
görevlerini yürütmesini sağlamasını istedi. Karar 121 
lehte, 3 aleyhte (Kanada, İsrail, ABD) ve 18 çekimser 
oyla kabul edildi.

Genet Kurul, Genel Sekreterden, bölümlere görevleri
ni yüritteMlecekieri zorunlu kaynaklan sağlamasını, sek- 
rebKUğin hatıerleşme ve öteki bölümlerinin Filistinlilerin 
haklan bölümüyle İşbiriiği halinde çalınarak, Filistin so
runuyla ilgili çeşitli yönlerin de kapsama alınmasının 
ve görevlerin eksiksiz olarak yerine getirilmesinin sağ
lanmasını İstedi.

Üçüncü karar tasansı hükümleri (belge a/27/1.44) Ge
nel Kurulun Hllstin sorunuyla İlgili Ulualararaaı Konfe
rans toplanması İçin daha önceki çağn karariannı ve 
bumın Blrtefin lf Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür örgü- 
Mf'nün (UNESCO) Paris’teki merkezinde 16-27 Ağustos 
1983’te gerçekleştirilmesi çağnsmı içeriyordu, bu belge 
123 lehte, 2 aleyhte (İsrail ve ABD) ve 23 çekimser 
oyla kabul edildi.

Genel Kurui’un kabul ettiği karar (belge a/37/1.47) 
Genel Sekretere mistinlilerin, kendi kaderierini bellrie- 
me ve Riistin’de bağımsız Arap devleti kurma haklan 
dahil, vazgeçilmez hakiannın tanınması çağnaında bu
lunuyordu. Bu belge 113 lehte, 4 aleyhte (Kanada, Kos
ta Rlka, İsrail ve ABD) ve 23 çekimser oyla kabul edlkli.

Gm m I Kurul, bu meUnle, Konaey’den, Filistin’de ba-

En Üstte: Emel milislerinin amblemi. Üstte: İşgal 
bölgelerinde yasaklanmış Filistin t-shirtleri Altta: 
Duvarlara yazılmış El Fetih sioganian. En Altta: 

Beyrut Havaalanı’nda T.W A’ya alt, iade edilmeyi 
bekleyen uçağın kapısındaki aloganlan temizleyen 

Lübnanlı kadın.

ğımsa Arap devleti kurulması önerisi dahil, Filistin hak
larıyla ilgili planın yürüriüğe konulması için zorunlu ön
lemleri almasını istedi.

Metnin öteki hükümlerinde Genel Kurul, kuvvet kulla
nımı yoluyla toprak edinilmesinin kabul edilemez oldu
ğu ilkesini yeniden vurguladı, kapsamlı, adil ve kalıcı 
bir banşın, İsrail'in 1967’de işgal etmiş olduğu Filistin’
den ve öteki Arap topraklanndan, Kudüs dahil, koşulsuz 
olarak çekilmedikçe kurulamayacağını vurguladı.

Genel Kurul aynca, özel siyasal komitenin önerileriy
le, uydu yoluyla doğrudan televizyon yayını yapılmasıy
la ilgili temel ilkeleri düzenleyen bir karar dahil, 15 
karar ve İki tavsiyeyi kabul etti.

Genel Kurui’un son karar tasanlanyla ilgili oyiamala- 
nnda 107 lehte, 13 aleyhte ve 13 çekimser oy verildi 
(belge a/37/646, karar IV).

Uzayla İlgili üç karar da oylama yapılmadan kabul 
edikti. Bu karariardan biriyle Genel Kurul, üye devletler
den uzayla ilgili anlaşmalann kabul edilmesini ve bunla
ra katılınmasını istedi (karar no: 1). Öteki kararda hükü
metlere, uzayın banşçı kullanımıyla ve keşfiyle ilgili ikin
ci Uluslararası Konferansın önerilerinin kabul edilmesi 
çağnsmda bulundu (unlspace 82) (karar no: 2). Üçüncü 
kararla 1971 sorumluluk sözleşmesinin kabulü ve buna 
katıiınması İçin çağnda bulunuyordu (karar no: 3).

İsrail’in işgal altındaki Arap topraklannda yürüttüğü 
faaHyetlerie ilgili olarak (belge a/37/688) Genel Kurul 
yedi karar tasansını kaimi etti. A karannda Genel Kurul,
134 lehte, 1 aleyhte (İsrail) ve 1 çekimser (ABD) oyla, 
Cenevre Sözleşmesinin İşgal altındaki topraklarda ge- 
çeriillğlni yenklen vurguladı.

B karannda Genel Kunıl, 134 lehte, 1 aleyhte (İsrail) 
ve 1 çekimser (ABD) oyla İsrail’in yerleşim politikasını 
kınadı.

Genel Kurul, belirti İsrail faaliyetleriyle ilgili olarak, 
ayn bir oylamayla, 93 lehte, 20 aleyhte ve 20 çekimser 
oyla, faal paragraf 6’yı ve 1949 Cenevre Sözleşmesiyle 
ilgili, gene ayn bir oylamayla, 107 lehte, 19 aleyhte 
ve 9 çekimser oyla faal paragraf 16.’yi kabul etti.

C karannda, 112 lehte, 2 aleyhte (İsrail ve ABD) ve
21 çekimser oyla Genel Kurul, özel komitenin İsrail’in 
faaliyetlerini araştırma yetkisini yeniledi ve işgal altın
daki topraklardaki özel faaliyetlerinin kınanmasını kabul 
etti.

Genel Kurul 113 lehte, 1 aleyhte (İsrail) ve 1 (ABD) 
çekimser oyla, sürgüne gönderilen Filistinli önderierin 
tıemen geri dönmelerinin kabul edilmesini istedi (karar 
D). İsrail’in Golan tepelerindeki faaliyeti 113 lehte, 1 
aleyhte (İsrail) ve 2 çekimser (Maiavi, ABD) oyla kınandı 
(karar E).

Son olarak Genel Kunıl, 134 lehte, 1 aleyhte (İsrail) 
ve 1 çekimser (ABD) oyla, çeşitli Batı yakası belediye 
başkanlannın öldürülmesi girişimlerini de kınadı (karar 
G). •

Filistin Dmvleti

FİLİSTİN KURTULUŞ ÖRGÜTÜ

Filistin Ulusal Konseyi'nin (Cezayir, 12-15 Kasım 
1988) 19. olağanüstü oturumunda (intifada 

Oturum) yayınlanan bağımsızlık ilanı.

Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla.

Üç tek tannh dinin yurdu olan mistin, FHMInil Ar^ı
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halkının doğduğu, toprak, üzerinde büyüdüğü, geliştiği 
ve kendini gösterdiği yerdir. Filistin halkı hiçbir zaman 
Filistin’den ayrı tutulamamış, Filistin’le olan bağları za- 
yıflamamıştır. Bu yüzden Filistin halkı, tarihi ve toprağı 
arasındaki biriiği sürekli korumuştur.

Filistin halkı, tarih boyunca, saldırılara ve Filistin’in 
güçlerin ve uygariıklann kavşağı üzerindeki tarihi ve 
yaşamsal konumundan yararianmak amacıyla yapılan 
diğer tasarılara karşı savunmasında, umulmayan düzey
lere ulaşan bir kimlik oluşturdu. Bütün bunlar, halkın 
pditlk bağımsızlıktan yoksun bırakılmasında etkili oldu. 
Ancak Filistin ve halkı arasındaki kopmaz bağı, toprağı
nın karakterinde, halkının ulusal özelliklerinde korundu.

Bir dizi kültür ve uygarlıkla beslenen, zengin ve çeşitli 
bir mirasla esinlenen Filistin Arap halkı, ata mirası top- 
rakianyia blriiğlnl güçlendirerek kendi kişiliğini oluştur
du. Tapınaklar, Kiliseler ve Camilerden Yaratıcıya yük
selen dualar banş ve merhamet ayinleri, gerçekte Filis
tin’in mesajıydı. Ve ardarda gelen kuşaklar boyu Filistin 
Arap halkı kendisini özgüriük ve anayurt için yerilen 
bir savaşa çekincesizce verdi. Halkımızın kopmayan 
ayaklanmalar zinciri, bizim ulusal bağımsızlık istemimiz
de kahramanca somutlandığından halkımız galip gel
mek için mücadeleyi sürdürdü.

Modern çağda herkes için eşitlik ve adalet öngören 
yeni bir değerier sistemi açıklandığında, Filistin Arap 
halkı, bölgesel ve yabancı düşman güçlerce diğer bütün 
halklaria aynı kaderi paylaşmaktan mahrum edildi. Ada
lete yardımcı olunmadığında, dünya tarihinin adalete 
uygun bir gidişat kazanmasının da engellendiği tekrar 
görüldü.

Ve yaralı Filistin halkı, “Filistin, halksız, bir topraktır’’ 
yalanını bayrak eden bir başka tür işgalin İnsafına terke- 
dlMI. 1919 Uluslar Biriiği (Cemiyet-i Akvam) Sözleşme
sinin 22. maddesinde ve 1923 Lozan Anlaşması’nda, 
uluslar topluluğu, eski Osmanh vilayetlerinin RMstIn da
hil Araplara alt tüm topraklannın geçici olarak bağımsız 
uluslar halinde özgüriüklerinin verilmiş olduğunu kabul 
ediyorduysa da, dünyanın bir kısmı bu yalanla kandırıldı.

Kendi kaderini tayin etme hakkından yoksun bıraka
rak ve ümidinin kırılmasına yolaçılarak, Filistin Arap 
halta, tarihi bir haksızlığa uğratıldı. Buna, RlIstin’I biri 
Arap, diğeri Yahudi İki devlete ayıran 181 sayılı BM 
Genel Kurulu Karan (1947) İzledi. Halen, Filistin Arap 
hatkının egemenlik ve ulusal bağımsızlık hakkını güven
ce altına alan uluslararası hukuk koşullannı bu karar 
oluşturmaktadır.

Filistin’in ve diğer Arap topraklannın İsrail kuvvetle
rince aşamalaria İşgali, Filistinli sivil halkın çoğunluğu
nun atadan kalma evlerinden sürgün edilmesi ve mülk- 
süzleştlrilmesi örgütlü terörie sağlandı; geriye kalan Fi- 
listlnliler, anayurtlannda boyunduruk altına alındılar, ulu
sal yaşamiannın tahrip edilmesine katlanmaya zorlandı
lar ve zulme uğratıldılar.

Böylece uluslararası hukuk ilkeleri İhlal edildi. Geri 
Dönüş Hakkı, Bağımsızlık Hakkı, Topraklan ve Anayurt
lan Üzerinde Egemenlik Hakkı dahil Filistin Arap halkı
nın ulusal haklannı tanıdığı için BIrteşmIf M illetler Söz
leşmesi ve kararian ayaklar altına alındı.

Filistin ve civannda, uzak ve yakın sürgünde Filistin 
Arap halkı, Bağımsızlık ve Geriye Dönüş Haklanna inan
cını hiçbir zaman kaybetmedi ve hiçbir zaman bu İnan
cında tereddüt etmedi. İşgal, kitle katliamlan ve parçala
ma, azimli ve boyun eğmez Rlistinlller kaderlerine doğ- 
nı ileri atılırken, kendi öz ve politik kimliğinin Filistinli 
bilinci üzerinde en küçük bir başan elde edilmesini sağ
layamadı. Filistinli politik kimliği, sert mücadelelerin 
sınavından daha da pekişmiş ve sağlamlaşmış olarak 
çıktı.

Filistinlilerin ortak ulusal Irwlesi kendine politik Mr 
cisimleşme yarattı: Bir bütün olarak bölgesel ve ulusla-

En Üstte: Sabra Şatila katliammdan sorara Tel 
Aviv’den Aşkolort’a otobûst kaçıran Filistinli gencin, 
bir İsrail gazetesinde (Hadoşat) yayınlanan fotoğraf, 

(jstte: Arafat, Kreisky ve Willy Brandt'la birlikte 
Viyana'da bir basın toplantısında. Altta: Lübnan 
Başbakanı Kamil Şamun. En Altta: Ördün Kralı 

Hüseyin.

rarası kurumlarla ilişkilerinde dünya topluluğunca Filis
tin halknın tek yasal temsilcisi olarak tanınan Filistin 
Kurtuluş örgütü (FKÖ), Filistin halkının vazgeçilmez hak
larının kesin bilinci, Arap uiusiann uzlaşması ve ulusla
rarası hukuk alanı üzerinde yer alarak büyük halkının 
mücadelesine önderilk etti, zaferieriyle, Filistin halkını 
tek ve bölünmez güçlü bir irade haline getirdi; kKle 
katliamına uğradıklannda, hapsedildiklerinde bile Filis
tin direnişinin içerisinde ve dışında Arap ulusunun ve 
dünyanın bilincini yükseltti ve aydınlattı. FKÖ, modem 
çağ dünyasının özgüriük hareketleri arasındaki ünü ba
kımından en başta gelenidir.

Şimdi, işgal altındaki Filistin topraklannda geniş bir 
hareket alanı ve güç kazanan topyekun ulusal ayaklan
ma, intifada, anayurdun dışında mülteci kamplanndakl 
kahramanca direnişte olduğu gibi Filistin gerçeği ve 
haklannın yüksek bilincine sahiptir. Şimdi, sonunda per
de, bütün bir yalan ve İnkar dönemini kapatmıştır, intifa
da, çok uzun bir süredir, Filistinlilerin biriikte varoluşu
na karşı çıkmak için kendine özgü bir biçimde mitlere 
ve teröre bel bağlayan İsrail resm! görüşünü kuşatma 
altına almıştır, intifada ve onun kesin devrimci etkileri 
sayesinde Filistin tarihi artık karariaştıncı noktaya var
mıştır.

Filistin halkı atalanndan kalan topraklardaki vazgeçil
mez haklannı en açık bir biçimde kabul ve ilan eder;

Şimdi, doğal haklanna, bu tarihsel ve yasal haklann 
uygulanmasına ve anayurtlannın özgüriüğü ve bağım
sızlığını savunmak İçin kendilerini feda eden biriıiri ar
dınca gelen kuşaklann kutsal anısına dayanarak,

Arap Zirve Konferansında kabul edilen Kararlan uygu
layarak ve Birleşmiş Milletler Ö rgûtû 't^n  1947’den bu 
yana verdiği Karariarda daimleşen uluslararası huku
kun verdiği yetkiye dayanarak.

Ve Filistin Arap halkının kendi kaderini tayin, politik 
bağımsızlık ve kendi toprakları üzerindeki egemenlik 
haklannı uygulayarak,

Filistin Ulusal Konseyi, Tann ve FIHstin Arap halkı 
adına, Filistinli toprağımız üzerinde, başkenti Kudüs (El 
Ouds es Şerif) olmak üzere Filistin Devleti’nin kuruluşu
nu ilan eder.

Filistin Devleti, nerede olurlarsa olsunlar, Filistinlile
rin devletidir. Filistin Devleti, Filistinlilerin ortak ulusal 
ve kültürel kimliklerini kullanabilecekleri ve haklann ta
mamen eşit olarak uygulandığı bir devlettir. Dinleri, po
litik inançlan ve insanf değerieri, düşünce özgüriüğü; 
partileşme özgüriüğü; azınlığın haklannın çoğunluk ta
rafından korunması ve çoğunluğun kararlanna azınlık 
tarafından saygı gösterilmesi; sosyal adalet ve etnik, 
dinsel, ırksal ya da cinsel bir aynm gözetmeyen eşit 
haklar; hukuk düzenini ve yargı bağımsızlığını güvence 
altına alan bir anayasa; ve Filistin’in yüzlerce yıllık tinsel 
ve uygariık mlsan olan dlnt hoşgörü ve biriikte varoluşa 
tümüyle bağlılık temelinde kumlan demokratik paria- 
menter bir yönetim sistemince güvence altına alınacaktır.

Filistin Devleti bir Arap devletidir; halkı, Arap ulusu
nun ve bu ulusun mirası, uygarlığı ve toplumsal ilerle
me, birilk ve özgüriük amaçlanna ulaşmak yönündeki 
isteminin kopmaz bir parçasıdır. Filistin Devleti, Arap 
devletleri arasındaki eşgüdümü güçlendiren Arap Dev
letleri Biriiği Sözleşmesine bağlılığını teyld eder. Ve 
Arap yurttaşlannı, İsrail işgaline son verme amacını 
taşıyan devletimizin variiğını pekiştirmeye ve güçlendir
meye, potansiyellerini harekete geçirmeye, çabalannı 
yoğunlaştırmaya çağınr.

Filistin Devleti, Birleşmiş Milletler ilke ve amaçlanna, 
insan Haklan Evrensel Bildirisine bağlılığını İlan eder. 
Aynı zamanda Bağlantısızlar Hareketinin ilke ve politika
lanna da bağlıdır.

Aynca banş İçinde biriikte yaşama ilişkilerine bağlı,
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bartfsever bir devlet olduğunu Han eder. Adil ve haklara 
saygı temelinde sürekli bir banfin kurulmasını, böylece 
insanlığın refah potansiyelini, mükemmele ulanmak İçin 
dumlu bir rekabeti ve hak ve adaleti tek dayanak olarak 
kabui edenlerin korkudan uzak bir geleceğe sahip oIhm- 
sım güvence altına almayı sağlamak üzere bütün devlet
ler ve halklarla birlikte çalışacaktır.

Filistin Devleti, Sevgi ve Banş'ın ülkesinde barış için 
yürüttüğü mücadele bağlamında. Birleşmiş Milletleri Fi
listin Arap halkına ve anayurduna karşı özel olarak so- 
nımiu olmaya çağırır. Bütün banş ve özgürlüksever halk- 
ian, güvenliği sağlamak, halkının trajedisini hafifletmek 
ve FİHstin topraklan üzerindeki İsrail işgaline son ver
mek şeklindeki amaçlarına ulaşmasına yardımcı olmaya 
davet eder.

Filistin Devleti, uluslararası ve bölğesei sorunlann 
çözümünde. Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve kararia- 
nyla uyumlu banşçı araçlara inanan bir devlet olduğunu 
ilan eder. Güç, şMdet ya da terörizm tehdidini ya da 
bunlann, kendi toprak bütünlüğü-poiitik bağımsızlığına 
veya bir başka devletin doprak bütünlüğüne karşı kulla
nılmasını (hiçbir ön yargıda bulunmaksızın, kendi topra
ğını ve bağımsızlığını savunma doğal hakkı dışında) red
deder.

Bu yüzden, bugün 15 Kasım 1988, diğer günler gibi 
değil. Yeni bir şafağın eşiğinde dururken, anayurt İçin 
gösteıdlklerl fedakarlığın safiyeti göklerimizi aydınla
tan, toprağımıza hayat veren Filistinli ve Araplann, kay
bettiklerimizin kutsal ruhlan önünde saygıyla eğiliyo
ruz. Yüreklerimiz, kutsal intifada'dan, kamplannı sür
günlerin, parçalananlann kavgasında döğüşen ve dire
nenlerden, özgüllük bayrağını yükseltenlerden, çocuk- 
ianmızdan, yaşlılanmızdan, gençlerimizden, mahpusla- 
nmızdan, sürgünlerimizden, yaralılanmızdan, kamplar
da, köylerde ve kentlerde kutsal toprağımıza bağlı kalan 
herkesten yayılan ışıkla dolup taşıyor. Cesur Filistinli 
kadınlan, ekmeğimizin ve yaşamımızın koruyucuiannı, 
halkımızın sonsuz ateşinin muhafudannı özel olarak se
lamlıyoruz. Kutsal şehitlerimizin ruhlan önünde, Filis
tinli Arap halkımıza, dünyanın her köşesindeki ö ^ü r  
ve onuriu halklara söz veririz kİ, işgal sona erene kadar 
mücadelemiz sürecek, egemenliğimizin ve bağımsızlığı
mızın temelini güçlendireceğiz.

Bu nedenle, büyük halkımızı Filistin bayrağı altında 
toplanmaya, bayrağımızı yükseltmeye ve savunmaya ça- 
ğınyoruz. Bayrağımız ancak Ihi şeklkie ayayurduğumuz- 
da, bugün ve daimi özgüriüğün anayurdu olan yurdu
muzda özgürlüğümüzün ve onurumuzun daimi sembolü 
olabilir.

Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla.

“De ki: Ey Allahım, Alemlerin Efendisi,
Sen, Dünyayı kime istersen ona verirsin, 
ve Dünyayı kimden İstersen ondan alırsın.
Sen kimi İstersen onu yüceltirsin, 
ve kimi istersen onu alçaltırsın,
İyilik senin elindedir;
Sen her şeye kaadlrsln.”

Sadaq Allahul Azim •

a  FmHh

El Fetih Meri(ez Komitesl’nce Ocak 1969'da 
Kabul Edilen Yedi İlke.

1. Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi El Fetth, Filistin 
halkının ve kendi ulusal kimliğini ortaya koymak üzere 
ülkesini Siyonist sömürgeleştirmeden kurtarma İradesi
nin İfadesidir.

Üstte: Goida Meir istafa etmeden kısa bir süre önce 
Savunma .Bakanı Moşe Dayan'ia bir kabine 

toplantısında. Ortada: FDHKC'n/n önderi Nayif 
Havatme, Libya Başkanı Caliud’ia birlikte. Altta: 
"Özgürlük Nerede? Banş Nerede?" diye soran 

Riistinii çocuğun yaptığı bir resim.

2. Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi El Fetih, etnik ve 
dinsel bir topluluk olarak Yahudilere karşı mücadele 
etmemektedir. Teokratik, ırkçı ve yayılmacı bir sisteme 
dayalı sömürgeleştirmenin, Siyonizmin ve sömürgecili
ğin ifadesi olarak İsrail devletine karşı mücadele etmek
tedir.

3. Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi El Fetih, Filistin 
halkının variiğını ve hakkını gözönünde tutmayan her
hangi bir çözümü reddeder.

4. Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi El Fetih, 22 Kasım 
1967 tarihli Güvenlik Konseyi Karannı ve bu karann 
ortaya çıkardığı Jarring Mlsyonu'nu koşulsuz olarak red
deder.

Bu karar Filistin halkının ulusal haklannı görmezden 
gelmektedir. Kararda Filistin halkının variiğından söze- 
diimemiştir. Bu temel faktörü görmezden gelip de t>anş- 
çil olma iddiası taşıyan her çözüm yolu başansız kalma
ya mahkum olacaktır.

22 Kasım 1967 karannın ya da herhangi bir sözde- 
siyasi çözümün hangi taraf olursa olsun kabul edilmesi, 
yabancı işgaline ve Siyonist sömürgeleştirmeye karşı 
mücadelesini amansızca sürdürmeye kararii olan Filis
tin halkı için hiçbir biçimde bağlayıcı değildir.

5. Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi El Fetih, mücadele
sinin nihai amacının dinlerine bakılmaksızın bütün yurt- 
taşiann eşit haklardan yararianacağı bağımsız, demok
ratik bir Filistin Devleti’nin yeniden kurulması olduğunu 
İlan eder.

6. Filistin, Arap anayurdunun bir kısmını oluşturduğu 
için Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi El Fetih, Filistin 
Devleti’nin ilerid ve birieşik bir Arap toplumunun kuru
luşuna aktif katkılarda bulunmak için çaba gösterecektir.

7. Rllstin halkının mücadelesi, Vietnam ve diğer As
ya, Afrika, Latin Amerika halklarının mücadeleleri gibi 
ezilen halklann sömürgecilik ve emperyalizmden kurtu
luş sürecinin bir parçasıdır. •

SüyİBfİ
CORC HABBAŞ

3 Ağustos 1974 FHKC lideri Core Habbaş’la 
yapılan Beyrut'ta çıkan Aİ-Hadaf\A yayınlanan 

söyleşiden bir bölüm.

Soru: Ekim savaşından sonra Filistin ve Arap polltika- 
lannın durumlan hakkında analiziniz nedir?

. Cevap: Ateşkesten bu yana dokuz ay geçti; bu süre 
içinde, bazı Arap ve uluslararası güçler İsrail’in Arap 
topraklanndan çekilmesini garanti eden Güvenlik Kon- 
seyl'nin 242 ve 338. kararlanna dayanan bir politik mü
cadeleye giriştiler ve bu arada Filistin halkının haklan- 
nın tanınmasını nasıl adlandıracaklannı başarmaya ça
lıştılar.

Bu politikanın sonucu nedir?

Suriye ve Mısır cephelerinde yeniden alınan toprakla- 
nn hesabı nedir? Bu neyin bedelidir?

Emperyalist düzlemde: Amerikan eticisinin bölgeye 
geri dönüşü, bu politikalar sonucu Amerikan emperya
lizminin önemli ba^nsı. Ekonomik ve moral politikanın 
genişleyerek sürdürülmesi. Bu gerçeklik, emperyaliz
min çirkin yüzünü gizlemeye çalışan tüm güçlere karşın 
düşmanın doğasını ve saMırgan kimliğini ortaya koyu
yor. Emperyallanln etkisinin bölgeye dönmesi sonuçla- 
n SSCB ile Arap halkının yakın İlişkilerini etkiledi. Bun
lar son dokuz ayda yüzeye çıkan en somut gerçeklenSr.



383

Arap düzleminde; Suriye ve Mısır cephelerinde bağ
lantısızlık adımlanna dönüş. Bu sistemler onlann askeri, 
savunma güçlerini yokettt ve mücadelelerini sürdürme
lerini olanaksızlaştırdı. Bunun yanısıra Arap halkı ile 
olan savaşımında Siyonizmin desteklediği emperyalist 
ülkelerin uyguladığı petrol ambargosu kaldınidı.

Burada, şuna dikkat edilmelidir; öngörülen “ yerleşme”  
planlan Amerika’daki İç olaylardan (ömeğin Watergate 
skandali) ve dünyadaki diğer gelişmelerden etkilenebi
lir. Ancak açık olan şu kİ, Amerika bu “ yerleşme”  ga
rantisini kendi çıkarian doğrultusunda mümkün olan 
sn uzun zaman aralığına itmek konusunda karariı kala
cak. Bundan dolayı çabalar daha çok “ yerieşmeye”  
yönelik olacaktır. Bu açık prensibe dayalı olarak, Arap
lar geri aldıklan her toprak parçasının bedelini İsrail 
ve Amerika’ya ödeyeceklerdir.

Soru: Bu yılın Ağustos ayında SSCB'ye yapılacak olan 
Yaser Arafat liderliğindeki FKÖ delegasyonu ziyaretine 
doğru Cephe'nin durumu nedir?

Cevap: Cephe delegasyona katılmamaya karar verdi. 
Birçok konudaki anlaşmazlığımKa karşın bu durum SSCB 
karşısında aldığımız bir tavır değildir. SSCB’yi halkımı
zın mücadelesinin destekleyici bir gücü olarak görüyo
ruz. Sovyetierin Rllstin ve Arap mücadelesinin arkadaş
tan okluğunu düşünüyoruz. Politik yerieşimin genel çiz
gileri üzerinde anlaşmalan ve 242. Karar’ la ilg ili ortak 
düşünceleri yüzünden Amerika ile Sovyetleri aynı kutu
ya koymak yanlıştır.

Soru; ned Cephesi Filistin ve Arap düzlemlerinde 
hangi pratik adımlan atacak?

Cevap; Gerçekte, Red Kuvvetleri Filistin ve Arap kuv
vetlerinin aşağıdaki analizinden ortaya çıkan tanımın
dan başka birşey değildir; Şimdi sunulan politik yerleşi
min bir parçası gerçekleşirse Filistin Devrimi zor durum
da kalır ve biter. Devrimin sürmesi, ancak önerilen poli
tik yerieşim planlanna karşı çıkarak ve savaşarak sağla
nabilir. Bu kuvvetler tek cephe imiş gibi çalışıyorlar. 
Ancak şimdiye dek önemli bir çıkış yapamadılar. Bir 
cephede örgütlenmeleri ve politik programlannı yapma
lılar. Aynca kurtuluş örgütünün yerieşmenln bir parçası 
olmaması yolundaki saptamalardan korunmak için. Kur
tuluş örgütü, ile aynı çerçevede çalışmalılar.

Sonı; Filistin Halk Kurtuluş Cephesl’nin yakın gelecek 
İçin, Araplar ile dayanışma arasındaki ilişkiye bakışı 
nasıl?

Cevap; Filistin dayanışmasının yalnızca Filistin halk 
kitlesine bağlı kaldığında, devrimci Filistin partisi de 
kurulsa, birleşik Filistin cephesi de oluşturulsa yaşadığı 
çelişkkten sıynlablleceğine inanmıyoruz. Daha da önem
lisi, sonın güçler dengesi olduğundan emperyalizmin 
planlannı defetmek de yeterii olmuyor. Bu nedenle Filis
tin dayanışmasının tek çıkış yolu Arap Devrimine bütün
leşmiş bir parça olmasındadır. Filistin halkının mücade
lesinin zaferini garanti edebilecek olan Filistin, Ürdün, 
Suriye, Mısır, İrak, Lübnan halklarıdır. Filistin askeri 
mücadelesi. Batı ve Doğu iıankalan ile Filistin toprakla- 
nnın sınırları ile tahdit edilmeyip coğrafi ve İnsanî bo
yutlarda hareket edebildiğinde Filistin topraklannı çev
releyen her yeri kapsayacak kadar genişler. İşte o za
man karşıt güçler FHİstIn devrimini vuramayacakiardır.

Soru; Son Filistin Ulusal Konseyi sırasında Kurtuluş 
Csp/ıes/’nin kabul ettiği on maddenin açıklaması nedir?

Cevap; Bu on maddeyi ben kendi ellerimle yazdım. 
Ve duydukianmın tümü yalan. Kasti veya değil, ancak 
halk önünde popüler cepheye karşı yapılmış iftira giri
şimleri var. 12. Toplantı sırasında Ulusal Konsey tarafın
dan kabul edilebilecek, politik program çerçevesinde 
bazı maddeler ortaya koymuştum. Bu maddeler daya
nışma hareketini tartışmasız biçimde yerleşme planı çer
çevesinin dışında bırakıyor. Bu maddelerin arasında Ge
nova Konferansı’nın ve 242. Karar’ın açık maddeleri

IJstte: Arafat, Kral Hüseyin ile birlikte. Ortada: Şamir 
bir ABD ziyareti sırasında; arka planda Ronald 

Reagan. Altta: "Kudüs’te herkese yer var!" diyen 
Kral Hüseyin, ABD Başkanı Ronald Reagan ile 

birlikte.

de var. Halk Cephesi adına yazdığım bu maddeler, Halk 
Cephesi tarafından temsil edilen politikanın çizgisinde- 
dlr. Bu on madde temelinde, uzun vadede gerçek ve 
güçlü bir ulusal birilk olamayacak gibi görünüyor. Birie- 
şlk bir politik çerçeve olmadıkça ulusal birilk varolamaz. 
Kurtuluş Örgütü, bütün yanlış anlarnalardan anndınimış 
ve çok açık biçimde öngörülen yerleşim planlarını red
detmelidir.

Soru; Bundan sonraki aşamada Filistin Halk Kurtuluş 
Cephesl'n\n Lübnan Cephesl’nden beklentileri nelerdir?

Cevap: Şüphesiz, özellikle Lübnan’daki dayanışma 
üzerine hamleler beklemek gerekiyor. Bu bilimsel bir 
çıkanm. Niçin? Çünkü öngörülen yerleşme Filistin daya
nışmasını da İçermeyi hedefliyor. Bu bir gerçek. Filistin 
dayanışması üzerinde doğrudan politik ve askeri müda
haleler söz konusu. Böylece dayanışma, sonunda yer
leşme planının çerçevesine grimeye zorlanacak, öte 
yandan Lübnan’daki dayanışma hâ li devrimci bir yapı 
taşıyor. Filistin silahı bu bölgede hâlâ var. Düşmanın, 
dayanışma hareketini emperyalist çıkarian ve uzun va
deli kârlan ile çelişmeyecek bir konuma getirene kadar 
bu devrimci yapı karşısında çalışması doğaldır.

Tam olarak ne demek istiyorum? Herhangi bir tepkisel 
emperyalist İsrail planı karşısında tam anlamıyla daya
nışma hareketiyle yüzleşilecek. Kendimizi Mayıs fotoğ
rafının önünde bulacağız, yeniden. Diğer bir deyişle, 
tüm dayanışma hareketi birleşik çerçevede toplanacak. 
Düşman gelip, Şatli Halk Cephesi’ne saidınp izole ede
bilecek mi? Hayır. Çünkü bunun sonunda, karşısında 
tüm Filistin sllahlannı bulacak. Herşey bu atakla ortaya 
çıkacak. Burada dayanışma hareketine yönelik askeri 
bir müdahalenin zoriuğunu görebiliyoruz.

Şimdi biz, düşmanın amaçlanna ulaşmaması için gö
zümüzü dört açmalıyız. Filistin dayanışmasını vurmak 
isteyen herhangi bir entrika ile karşılaşıldığında ana 
hedef Lübnan halk hareketi ile tam bir kaynaşma olmalı
dır. Ancak böylesi bir bütünlük tüm entrikalan bozabilir.

Filistin H alk  Kurtuluş Cephesi 
Platform u

1967’de başlayan bölünmelerden sonra Core 
Habbaş’ın önderliğinde şel<illenen Filistin Halk 

Kurtuluş Cephesi'nin yayınladığı platform.

1. Konvansiyonel Savaş, Burjuvazinin Savaşıdır. Dev
rimci Savaş Halkın Savaşıdır.

Arap burjuvazisi sllahlannı, çıkariannı kutsamak ya 
da imtiyazlannı riske etmek için artırmadı. Arap milita
rizmi, Arap ülkelerindeki sosyalist devrimci hareketleri 
bastırmak için bir araç konumuna gelmiştir. Burjuvazi 
siiahlann kitleler üzerindeki bürokratik gücünü artırmak 
ve işçi ve köylüleri oluşan politik güçten uzaklaştırmak 
için kullanmıştır. Bir proletarya ideolojisi oluşturmaksı- 
zın veya onlan örgütlemeksizin işçi ve köylülerin yardı
mını istemiştir. Ulusal burjuvazi genellikle iktidara aske
ri darbeler aracılığı İle gelir. Gelir gelmez de bürokratik 
pozisyonunu güçlendirir. Terörün yaygın uygulamalan 
nedeniyle, bir yandan devrim hareketini savunan herke
si tutuklayıp, devrimci harekete baskı uygularken bir 
yandan da devrimden bahsetmek mümkün olabiliyor.

Arap burjuvazisi, Filistin sorununu Arap halklannın 
kendi ilgilerinden ve İç problemlerinden uzaklaştırmak 
için kullanmıştır. Burjuvazi, Filistin’de dalma devlet sı
nırlan dışındaki bir zafer üzerine topladı ümitlerini. Böy
lece bürokratik pozisyonlannı ve sınıf çıkarlannı koruya
bileceklerdi.

Haziran 1967 savaşı burjuvazinin konvansiyonel sa-
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v i ;  teorisini çUrOttü. İsrail için en iyi strate|l b ir an 
önce vazgeçmektir. Düşman sllahlannı hareketli kılmayı 
uzun süre sürdüremez. Çünkü ekonomik krtz yoğunla
şabilir. Amerikan emperyalizminden tam destek alır ve 
bu yüzden hızlı savaşlara ihtiyaç duyar. Bu nedenlerden 
dolayı fakir halkımız İçin en iyi strateji uzun vadeli bir 
Mtieier savaşıdır. Halkımız zayıflığını Filistin ve Arap 
UtMerinl hareketlendirerek ve düşmanın zayıflığını or
taya çıkararak yenebilir. Arap dünyasında Siyonizmin 
ve Arap emperyalizminin zaytfiaması, yüzleşmek için 
devrimci savaş talebini de getiriyor.

2. “ Banş Çözümü”  için bir t>askı aracı olarak gerilla 
savaşı.

Filistin mücadelesi Arap ve dünya özgüriük hareketi
nin bir parçasıdır. Arap burjuvazisi ve dünya emperya
lizmi Filistin sorunu için “ banşçıi çözüm”  öneriyoriar. 
Ancak bu öneri emperyalizmin ve Siyonizmin çıkariarına 
hizmet ediyor. Arap burjuvazisi dünya pazanndan izole 
edilmekten ve dünya kapitalizminin arabulucu rolünü 
kaybetmekten korkuyor. Bu nedenle, petrol üreten Arap 
ülkelerinin (Haziran Savaşı sırasında başlatılan) Batı’ya 
karşı uyguladıktan boykot kınMı. Dünya Bankası başka
nı McNamara, bununla ilg lll olarak kredi vermeye hazır
dı. Arap burjuvazisi “ banşçıi çözüm”  İçin uğraşıyorsa,- 
bunu emperyalist pazar ile İç pazar arasındaki arabulu
cu rolünden ekle edeceği kâr için yapıyor. Arap burjuva
zisi henüz gerilla hareketlerine karşı değil, hatta zaman 
zaman onlara yardım ediyor. Ama tHinun nedeni, tıanş- 
çıl çözümde baskı aracı olarak gerillalann variiğını öne 
sürmektir. Gerillalar sınıf bilincine ve net bir politik tav
ra sahip olmadıkça böylesi bir banşçıi çözüm için uğra
şanlar arasındaki karşıtlık aşılamayacaktır. Bu nedenle 
gerillalar adımlannı net amaçlaria halk savaşına doğru 
yönlendirmeikiirier.

3. Devrimci Teorisi Olmayan Devrimci Savaşa Hayır

Gerilla hareketinin başlıca zayıflığı askeri politik prog
ramın aşamaiannı yeniden yaratabilecek ve Filistin aa- 
vaşçılannın ufuMannı aydınlatabilecek bir devrimci ide- 
otojiye sahip oimamasındandır. Devrimci ideolojisi ol
mayan uiusai mücadele lae henüz başlangıçta materyal 
ve pratik Ihtiyaçlanna hapsoiacaktır. Arap İHJrjuvazIsi 
öngördüğü sınıriar çerçevesinde ulusal mücadeleye be
lirti bir katkı sağladı. Bunun açık bir örneği, B  Fatih'in 
hiçbir Arap ülkesinin iç işlerine kanşmayacağını açıkla
dığında Suudi Arabistan’ın El Fetlh’e sunduğu maddi 
yardımdır.

Gerilla hareketlerinin çoğunun ideotojik silahlan ol
madığından, onlann kaderini Arap burjuvazisi tayin ede
bilir. Bu nedenle Filistin halkının mücadelesi, emperya
lizm, Siyonizm ve Arap tıurjuvazisi egemenliğine karşı 
savaşacak işçi ve köylülerle desteklenmelidir.

4. Devrimci Ideotojinln önderiiğindeki Sınıf Savaşı 
özgüriük Savaşıdır.

Mücadelemiz sınıfsal değil ulusal mücadeledir diye
rek problemlerimizi görmezlikten gelemeyiz. Ulusal mü
cadele sınıf mücadelesine yansır. Ulusal mücadele top
rak ve topraklanıtdan uzaklaştınlan köylülerin mücade
lesidir. Burjuvazi İç pazan kontrol etmek amacıyla böyle 
bir hareketi yönlendirmeye lıer zaman hazırdır. Burjuva
zi eğer uiuaal hareketi kontrol altına ahrsa, konumunu 
güçlendirir ve banşçıi çözüm kisvesi altında emperya
lizm ve Siyonizmin çıkarian doğrultusunda yönlendirir.

Bundan ddayı özgürlük mücadelesi gerçeği Işçtter 
ve köylülerin başrolde oMuklan bir sınıf mücadelesklir. 
Eğer küçük burjuvazi başrolü alırsa ulusal devrim smıf 
çıkariannın kurt>anı durumuna gelecektir. Siyonizmin 
uiusai biriik iatediğini söylemek Siyonizmin sınıt yapısı
nı bilmemek demektir.

İsrail karşısındaki mücadele herşeyden önce bir sınıf 
mücadeiesktir. Bu nedenle baskı altındaki stmf Siyo- 
nlzmie yüzleşecek tek smıftır.

Üstte: Mayın tarialannda, bir mayını etkisiz hale 
getirmeye çalışan iki El Fetih gerillası. Oriada; 

Cenevre'de yapılan Lübnan Uzlaşma Konferans'ında 
Vaiit Cumblat. Attta: 1964’te Beyrut’ta, Beyaz Miferier 

adıyla bilinen Fransız askerleri; görevleri savaşmak 
değil, sadece gözleyip rapor vermekti.

5. Devrimci Mücadelemizin Ana Bölgesi Filistin’dir.

Sonuç mücadelesi Filistin’de olmalıdır. Silahlı halk 
mücadelesi, Siyonist düşmanın savaş sllahlannı ve eko
nomisini yıkmak için en basit silahlarla kendine yetebi
lir. Halk mücadelesinin Filistin’e kayması Ürdün vadi
sindeki sınır hareketlerinden çok kitlelerin ajite ve orga
nizasyonuna tıağlıdır.

Gerilla örgütleri İşgal edilmiş topraklarda eylemlerine 
başladıklannda Siyonizmin silahlı kuvvetlerinin çirkin 
baskısı ile karşılaştılar. Çünkü bu örgütler devrimci ide
olojiye ve programa sahip değillerdi. Tüm eylemler sınır 
çarpışmalanna dönüştü.

6. Ürdün’ün İki Bölgesinde Devrim

Filistin’le, diğer Arap ülkelerinden daha ilgili olan do
ğu Ürdün’deki mücadeleyi ihmal etmemeliyiz. Filistin’
deki devrim problemi Ürdün’deki devrim problemine 
diyalektik olarak bağlıdır. Ürdün monarşisi, emperya
lizm ve Siyonizm arasındaki zincirleme İlişkiler bu bağ
lantıyı kanıtlamıştır.

Doğu Ürdün’deki mücadele, doğru olanı yani sınıf 
mücadelesi yolunu seçmelidir. Ürdün’deki başlıca prob
lem kitleleri ulusal ve sınıf mücadelesine taşıyıp, örgüt
leyebilecek, etkin b ir program olan Marksist-Leninist 
bir partinin yaratılmasıdır, iki bölgedeki mücadelelerin 
uyumu, Filistin İçindeki rezervleri garanti edecek ve 
köylü ve askerleri sınır topraklanna doğru hareketlendi
recek örgütlerin koordine çalışması ile gerçekleştirilel>l- 
lir. •

Kurtuluş ĞrgütiİH0  B ir Bakış
NAYİF HAVATME

(FDHKC) önderi Nayif Havatme’nin, Ekim 1969’da 
Beyrut’ta yayınlanan Filistin Demokratik Halk 
Kurtuluş Cephesi adlı kitabından bir bölüm.

Kurtuluş Örgütü’nün ihtilalci bir kimlik kazanması, 
bu örgütün yasama, yürütme, askeri ve klarf organlann- 
da bir dizi dönüşüm yapılmasına bağlıdır. Bu dönüşüm
leri şöyle özetlemek mümkündür;

1- Filistin Ulusal Mecllsl’nln ulusal, namuslu, ilerici 
ve savaşçı gruplardan kurulması ve siyasal hayatiannda 
ulusal savaşçı oMukiannı göstermiş olan, fakat örgütsel 
bağlaria örgüte bağlı bulunmayan unsurtann da bu mec
liste sembolik olarak temsil edilmeleri; Meclisin gerici 
unsuriardan ve direnme hareketinin saflan arasınds ça
lıştığı hakle bu hareketi parçalamaya, birtakım kanlı 
çatışmalara sürüklemeye ve direnmeyi yürüten gruplar
la kitleler arasındaki İlişkiler konusunda hastalıklı bir 
ortam yaratmaya çalışan karşı-devrimci güçlerden oklu
ğu birçok münasebette ispat edilmiş olan ulusal açıdan 
şüpheli örgütlerden temizlenmesi.

2- Yürütme Kurulu’nun birinci derecede savaşçı güç
lerden kurulması.

3- Bürokratik idari organlann tüm sınıfsal Imtiyazlany- 
la biriikte dağıtılması ve Direnme Hareketi grupiannda 
oMuğu gibi, ulusal gönülllülere dayanan yeni organlann 
kurulması.

4- Kurtuluş Ordusu'nun savaşçı bir gerilla ordusu 
haline gelmesine çalışılması ve ordudaki tüm maddi 
ve manevi sınıfsal Imtlyazlann kaMınIması; aynca rütbe 
ve maaşlann, en üst derecesi en alt derecesinin lU 
katından fazla olmayacak şeMkle ayarianması; ordu saf
lan arasındaki İç llişkllertn, aitten üste doğra yapılacrt 
seçimlere dayanan demokratik esaslar üzerinde kurul
ması ve kontrol İşleriyle muhasebe işlerini yönetecek 
“ Asker Mecllsleri” nln kuralması. •
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El Felih'/n Z a fe r M arsı

FKÖ’nün Karame zaferi üzerine yr^ılan ve 
bestelenen zafer marşı

Kazandı Fetih.
Devrimimiz kazandı.
Kazandı.
Kazandı bilek,
Tankı uçuran bilek.
Kanımız aynı kandır, ey Karame 
Aynı kandır, aynı kandır.

Arap yurdunun en önünde.
Halk kurtuluş savaşı İçin,
Aynı kandır, aynı kandır.

Toprak ateşler İçinde,
Devrimcilerin birliği işte oradadır, ey Karame. 
Etele, ey Karame,
Etele etele.
Ve atevter yayılıyor, ey Karame.

Yayılıyor yayılıyor.
Devrimcilerin birliği oradadır işte.
Fedayllerinki.

Direniş M arsı

BM’nin 242 sayılı kararının reddedilmesi ve silahlı 
mücadelesinin sürdürülmesi kararından sonra, 

Filistin halkının direnişini temsil eden Fetih Marşı.

Ey halkım, yükselt silahını ey hatkıml 
Yükselt ki bütün dünya kurşunlarımızın sesini

dinlesin.

Halkım yolunu kuvvetiyle açıyor,
Öyle ki, devrimin! dünyada durduracak kuvvet

yoktur

Bizim bu çözümümüzü reddediyorlar.
Ve biz de yolumuzdan gayrı her çözümü

reddediyoruz.
Ey halkım, yükselt silahını,
Silahını yükselt!

Reddetti gevezeliği, reddetti kâğıt parçalarını,
reddetti vaatleri.

işte böyle kaptı halkımız silahı.

Ey halkım, yükselt silahını,
Süahını yükselt!

A rafa t K ara Eylül'ü  
A nlatıyor,

23 Mart 1971 tarihii Fateh dergisinde yayınianan, 
Yaser Arafat’la Kara Eylül üzerine yapılan 

söyleşiden bir bölüm.

Fateh: Flüstin devriminin siyasa! çözüme ya da sözde 
Rogers barış planına cevabı nedir?

Arafat: Cevap, devrimin sahnede teme! ve tayin edic! 
bir unsur olarak kalmasında yatmaktadır. Filistin devri
mi etken bir unsur olarak kaldıkça İsrail hiç b ir barış 
formülünü asta kabul etmeyecektir. Çünkü tıöyle bir 
durumda başlıca amacını elde edemeyecektir: Güvenliği.

Fateh; 30 Ocak 1970’de Amman’da Filistin gençliğine 
hitap ederken şöyle demiştiniz; “ 1969 Arap tertipleri

IJstte: Fiiistinli tutsaldarla dayanışma afişi. Ortada: 
Israii saidırısı sırasında Beyrut'ta direnen El Fetih 
militanları Altta: Hıristiyan Falanj miiisleri Beyrut'ta 

devriye gezeri<en.

yılı, İdi, 1970 ise uluslararası komplolar yılı olacaktır.”  
Zaman devrimci öngörünüzün doğru olduğunu kanıtla
dı. 1971 yılının dağarcığında Filistin devrimi İçin ne 
vardır?

Arafat; 1971 yılı kahramanlıklar yılı olacaktır. Yıl süre
since sadece bizim Filistin İıalkının d ^ it ,  tüm Arap 
ulusunun kaderi karariaştırılacaktır ve gelecek kuşaklar 
için de.

Fateh: Geçen Eylül’de Ürdün’de tam olarak olan nedir 
ve bu devrimi nasıl etkiledi?

Arafat; Kara Eylül’de olan sadece Ürdün askeri rejimi
nin devrime karşı bir saldınsı değil, bir bütün olarak 
Filistin nüfusuna karşı bir soykırım (Jenosit) girişimidir. 
Bu girişim Merkezi İstihbarat Örgütü (CIA) tarafından 
yazıldı, yapıldı ve yönetildi...

Filistin devrimi geçen Eyiül’de yenilmemiştir ne aske
ri ne de siyasal bakımdan.

Çatışma Ürdün ordusunun 120.000 ton TNT’ye eşit 
malzeme kullanmasına rağmen direnmeyi ezemediğini 
göstermiştir...

ABD’nin emsali görülmemiş ve kesintisiz hava sevkı
yatı dahil olmak üzere acil cephane sevkiyatı olmasa 
İdi, Ürdün ordusu savaşın en şiddetli günlerini çıkara
mazdı.

Kara Eylül’de devrime binen yükler de ağır olmuştur.

Devrim 3.400 üzerindeki ölünün ailelerine bakmak yü
kümlülüğünü ve 10.800 civarında yaralının bakımını üze
rine aldı.

Fateh; 3.400 ölü ve 10.800 yaralı rakamları devrimin 
askeri kadrolannın safları içindeki kayıpları mı ifade 
ediyor?

Arafat: Hayır. Kayıpların çoğu sivilleri kapsamaktadır. 
Size bir fik ir vermesi için; askeri kayıplarımız 910 savaş
çıyı içine almaktadır. Bunun 826’sı Fetih’tendir.

Fateh; Filistin devrimi niçin Ürdün’deki savaşı sona 
erdirmeyi kabul etti ve 27 Eylül’de Ürdün hükümeti 
İle Kahire’de bir anlaşma imzaladı?

Arafat: Size söylediğim gibi. Eylül saldırısı sadece 
bize Filistinli devrimcilere yöneltiimemişti, aynı zaman
da bir bütün olarak Fllstinli nüfusa karşı girişilmiş bir 
soykınm çabasıydı.

Kamplan topçu ateşi ile dövdükleri vakit, niyetleri 
halkımızı, çocuklarımızı ve kadınlarımızı imha etmekti.

Soykınmı önlemek ve “ İki Yemen”  yaratılmasının önü
ne geçmek zorunda idik. Ve İki adım atmak için bir 
adım geri atmak bir devrimin karakteristik bir yeteneği
dir. Önemli olan geri çekilişin örgütlü ve hesaplanmış 
olmasıdır...

Fateh: Filistin devriminin sona erdiği ya da en azından 
ona diz çöktürüidüğü yolundaki iddialan nasıl yorumla
yacaksınız?

Arafat: ...Eylüi’den bu yana altı ay geçti ve devrim, 
önderiiğinin tümü ve militan kadroian İle burada bulun
maktadır.

Elbette ki, devrimin matemini tutanlar vardır. Sözde 
barış planı, halk devrime sadık kaldıkça uygulanamaz. 
Bu nedenle komplonun bir yanı halkı devrimin sona 
erdiğine inandırmaktı.

Devrimin güçleri sayısal olarak Eylüi'den bu yana art
mıştır. Bir örnek vermek gerekirse: Eylül’de 910 savaşçı 
yitirdik fakat o günden bu yana 4500 savaşçı Ürdün 
ordusundan kaçarak Filistin devriminin saflanna katıldı.



386
Bu rakam bizim askeri eğitim kamplanmızın mezunlan- 
nın sayısmın üzerindedir.

...Başka türlü İfade etmek gerekirse, 1950'lerln so
nunda ortaya çıkmış ve millet dalıa hSlâ uyurken 1965'te 
İMşlatılmı; olan devrim; 1967’de millet datia hâlâ ser
semliğini atamamışken süren devrim; geçen Eylül’de 
kafasını giyotinin altından çekei>llen devrim; bu devrim 
asla sona ermeyecektir ve ona diz çöktürülmeyecek- 
tlr. •

1988 Cezayir Olağanüstü 
Arap Z irvesi Deme€İ

Cezayir’deki olağanüstü Arap zirvesi sonunda 
yayınlanan demecin tam metni

— Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Başkanı Ek
selans Başkan Şadll Bencedld’ln girişimi ve davetiyle 
Arap devletlerinin mafestelert, ekselansları, kralları, baş
kanlan ve emlrieri Cezayir’ in l>aşkentlnde 7 ve 9 Haziran 
1988 tarihleri arasında olağanüstü zirve konferansında 
toplanmışlardır.

— Konferans, ulusal ve tarihsel sorumluluklarına bağlı 
kalarak, Arap ulusunu bugün ve gelecekte tehdit eden 
ve bu önemli aşamada karşısına çıkan sorunlan İncele
miş, ulusal güvenliğini koruma ve Arap yurdunu savun
ma karannı yinelemiştir.

— Konferans Filistin Arap halkının, yanm yüzyıldan 
uzun süren amansız mücadelesinde bir halka olarak 
ve Arap dayanışmasının birieştirici unsuru Filistin Dev- 
rlml'nln bölünmez bir parçası olarak Intltada’yt selam
lar. Filistin halkının İsrail İşgaline karşı direnişte, işgal 
altındaki topraklannı kurtararak yeniden yurtlanna ka
vuşma, tek meşru temsilcileri Filistin Kurtuluş Örgütü 
önderilğinde kendi kaderlerini bellrieme ve ulusal yurt- 
lannda l>ağımsız devletlerini kurma haklannı savunma
daki kararlılıklannı ve kahramanlıklannı onur ve kıvanç 
duyarak selamlar. Konferans Golan’da Suriye ve Güney 
Lübnan’da Lübnan yurttaşlannın İsrail İşgaline karşı gös- 
teıdikleri ulusal direniş mücadelesini de selamlar.

— Konferans/nt/fada’nın etkinliğini artırmak, devamı
nı ve yükselişini sağlamak üzere alınabilecek önlemleri 
tartıştı. Filistin halkının Filistin Kurtuluş Örgütü önderil- 
ğlnde vazgeçilmez ulusal hedeflerine ulaşana kadar di
reniş ve Intlfada’yı sürdürmelerini sağlamak için her 
yol ve biçimde gerekil yardımı ulaştırma karariılığını 
yineledi.

— Konferans işgal altındaki Arap topraklannın kurta- 
nlması ve gasbedilen Arap hakiannın geri alınması İçin 
düşman İsrail’le karşı karşıya gelen devletlere savunma 
olanaklarını birleştirebilmeleri İçin desteklenmeleri yo
lundaki karariılığını kuvvetlendirdi.

— Konferans, İsrail’in Arap topraklannı İşgal altında 
tutmaya devam etmesinin, Filistin halkının vazgeçilmez 
haklarını tanımamasının silahsız Filistin halkına karşı 
giriştiği özüyle ve biçimiyle savaş suçu niteliği kazan
mış bulunan baskı uygulamalannın, İsrail’in ırkçı, saldır
gan ve yayılmacı yapısını ortaya koyduğunu vurguladı.

— Konferans BM Güvenlik Konseyine çağnda buluna
rak İsrail’ in Birleşmiş Milletler karariannı uygulamasını 
sağlamaktaki sorumluluğunu yerine getirmesini, bütün 
işgal altındaki Arap topraklanndan hemen ve tamamiyle 
çekilmesini, Filistin topraklannın Birleşmiş Milletlerin 
geçici gözetimine alınarak hem kendi yurttaşlannın hem 
Filistin halkının vazgeçilmez ulusal haklannı kullanabil
melerinin güvence altına alınmasını İstedi.

— Konferans Ortadoğu’da l>anş kurulması İçin yürü
tülen çabalarla ligill gelişmeleri gözden geçirdi. Bu ça- 
balann yavaş, etkisiz ve İsrail’ in barışı reddeden ısrarii

IJstte; Basın, eğitim ve i<Oltûr alanında Fiiistiniiierin 
kimliğini sansür yoluyla ortadan kaldırmaya çalışan 

İsrail'in tutumunu simgeleyen Süleyman Mansur'un bir 
karikatürü. Ortada: Filistinlilerin zafere olan inançlarını 

vurguladıklan bir gösteri. Altta: işgal bölgesinde 
yaşayan bir çocuğun çizdiği resim.

tutumu karşısında yetersiz olduğunu gördü. Konferans, 
(daha önceki) Arap zirvelerinde özellikle 1982 Fas zirve 
kararlannda kabul edilen İlkelerin özü Filistin sorunu 
olan Arap-israil anlaşmazlığının çözümü İçin temel oluş
turduğunu bir kez daha ortaya koydu. BM gözetiminde, 
uluslararası meşruluk ve BM kararian çerçevesinde İs
rail’ in İşgal altındaki bütün Arap topraklanndan ve Filis
tin ’den tamamiyle çekilmesi ve Filistin halkının vazge
çilmez ulusal haklannı tanıması gerekliliğine uygun oia- 
rak uluslararası Ortadoğu banş konferansının toplan
masını destekleme karannı kuvvetlendirdi. Söz konusu 
(uluslararası) konferans katılımcılann Güvenlik Konse- 
y l’nln daimi beş üyesiyle Filistin halkının tek meşru 
temsilcisi FKÖ dahil bütün taraftann öteki taraflarla eşit 
haklarla katılma hakkı bulunduğu anlayışıyla kabul ediMI.

— Konferans, Araplarm İsrail’e uyguladığı boykota 
karşı bazı yabancı ülkelerin aldıklan karariann Araplann 
ayncalıklı haklanna karşı düşmanca olduğunu ve Siyo
nist variiğın yalıtılması çabasını kırmak, Arap topraklan- 
nı İşgali sürdürdüğü bir zamanda onun ekonomik potan
siyelini güçlendirmek amacını taşıdığını gördü.

— Konferans başka uluslarca ve ulusal grupiaşmalar- 
ca kullanılan meşru araç (ticaret ambargosu) olan (İsra
il’ i) ijoykot hükümlerinin üye ülkelerce sürdürülmesine 
duyduğu bağlılığı kuvvetlendirdi.

— Konferans Amerika Birleşik Devletleri’nln İsrail yan
lısı ve Arap ulusuna ve Filistin halkının vazgeçilmez 
haklanna karşı düşmanca olan siyasetinde ısrar ettiğini 
iıellriedl. İsrail’ in saldırganlığını cesaretlendiren, İnsan 
haklannı çiğneyen ve tanş çal>alannı engelleyen, dün
ya banş ve güvenliğinin Güvenlik Konseyi’nin daimi 
üyelerinden biri olarak sağlanmasında sorumluluğu bu
lunan Amerika Birieşik Devletleri’nln konumuyla ters 
düşen siyasetini destekleyen bu tutumu kınadı.

— Konferans, Filistin halkının haklı mücadelesini des
tekleyen, işgal altındaki Filistin ve Arap topraklanndaki 
İşgal yetkililerinin ırkçı ve baskıcı uygulamalarını kına
yan Bağlantısızlar Hareketi’nin, Afrika Birliği Örgütü’- 
nün, Islâm Konferansı Ğrgütü't\Qn, Doğu Bloğu’nun ve 
Avrupa ülkeleriyle barışsever ve özgüriük yanlısı halkla
nn, parlamentolann ve güçlerin tutumiannı takdirle kar
şıladı.

— Konferans, Lübnan’daki tehlikeli koşullan gözden 
geçirerek Lübnan’ın güneyindeki İsrail İşgalinin sona 
erdirilmesi İçin desteğini İfade etti. Lübnan'm egemenli
ğini, güvenliğini, toprak bütühiüğünü savunmasına kar
şı duyduğu dayanışmayı yeniden ifade ederek kendisini 
içinde bulduğu savaş durumuna son verilmesi, Lübnan 
toprağında yeniden egemenliğini kurarak ekonomik du
rumunu kurtarması için yardımcı olacağını bellriedl. Ulu
sal uzlaşmanın sağlanması İçin toplu çai>a gösterilmesi 
yolundaki acil çağnsmı yineledi.

— Konferans, Lübnan ulusal direnişini, Lübnan halkı
nın İsrail İşgaline karşı yürüttüğü mücadeleyi bütün araç
larıyla desteklemeyi ve dayanışma İçinde bulunmayı sür
düreceğini belirleyerek selamladı.

— Konferans, İran-irak Savaşı konusunu ve İran'ın 
uzlaşmaz tutumuyla, Arapların Siyonist düşmanla mü
cadelede kaynakiannı büyük oranda tüketen savaşta 
ısrar edişini derin endişeyle inceledi. Geçen Kasım'da 
Amman olağanüstü zirvesinde alınan, savaştaki Arap 
Körfez Ülkeleri'nin Iran saldırganlığına, tehdidine uğra
dığını ve iç işlerine karışılmış olduğunu ifade eden ka
rarlan yeniden vurguladı.

— Konferans, Irak'la tamamiyle dayanışma İçinde ol
duğunu, egemenliğini, bağımsızlığını ve topraklarının 
dokunulmazlığını meşru olarak savunmasının yanında 
bulunduğunu yineledi. Irak'ın barış girişimleri karşısın
daki olumlu tutumunu ve çatışmanın onuriu, kapsamlı, 
adil ve kalıcı biçimde çözülmesini sağlamaya yönelik 
Güvenlik Konseyi'nin 598 nolu karannı kabul etmesini 
övgüyle karşıladığını belirtti.
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— Konferans, Irak topraklarının İran tarafından işgali
ni reddetti ve kınadı. İran’ın savaşı devam ettirmesini, 
Arap ve uluslararası barış girişimlerini, BU  kararlannı 
karşılıksız bırakmasını ve Güvenlik Konseyi'nin 598 no
lu kararını reddetmesini kınadı.

— Konferans, uluslararası topluluğu, söz konusu ka
rann madde ve ruhuyla uygulanması ve aynlmaz bütün 
olarak bütün hükümlerinin gerçekleştirilmesi için so
rumluluğunu yerine getirmeye çağırdı. Güvenlik Konse
yI’ne BM Sözleşmesi hükümleri gereği İran'ın söz konu
su karara uymasının sağlanması İçin uygun önlemleri 
hızla alması çağnsında bulundu.

— Konferans, Arap Irak'ın Fao-Şalamçeh bölgesini 
kurtarmasını onur ve kıvançla selamladı. Irak'ın İran'ın 
İşgal ettiği öteki topraklannı kurtarması için onunla tam 
dayanışma İçinde olduğunu ifade etti. Ulusal görev ve 
Arap ulusal güvenliği ve Arap toprak bütünlüğü kararına 
bağlılık olarak bu İfadesini ortaya koydu.

— Konferans, Irak-iran Savaşı'nın sürdürülmesiyle bazı 
bölge ülkelerinin özellikle Kuveyt'in güvenlik ve istikra- 
nnın tehdit altında kaldığını gördü. /Vmman olağanüstü 
zirvesinde alınan kararlan tekrarlayarak; dış saldın kar
şısında Körfez ÜlkelerI'nIn yanında kararlılıkla yer aldık- 
lannı üye ülkeler vurguladı. Konferans aynca İran tara
fından Körfez Ülkelerl'ne karşı uygulanan bütün terö
rizm biçimlerini, İç İşlerine karışma, sabotaj eylemleri 
ve özellikle Kuveyt ve Suudi Arabistan gibi söz konusu 
bazı ülkelerin iç güvenliğini etkileyen tutumu kınadı.

— Konferans, Suudi Arabistan'ın Kutsal Topraklara 
yapılan haccı düzenlemek ve hacılara kolaylık ve yar
dım sağlamak için aldığı eylemleri desteklediğini ve bun
larla dayanışma içinde olduğunu İfade etti. Kutsal Yerle
re, hac farizalanna, hacılann güvenlik ve emniyetine 
ve Suudi Arabistan'ın egemenliğine saygı duyulması 
gereğini yeniden vurguladı.

— Konferans, Arap ulusal güvenliğinin bölünmez bü
tün olduğu, bir üye ülkenin egemenliğine yönelik saldı- 
nnın veya terör eyleminin bütün Arap ulusuna yönelik 
olduğu inancını yineledi. Konferans bu kapsamda İsra
il’in İrak atom reaktörüne, Tunus'ta FKÖ karargahına 
saldırılannı ve şehit Halil al-VezIr'in öldürülmesini, ma
sum sivilleri hedef alan Lübnan saidınlannı kınadı.

— Konferans Amerika'nın Libya Cemahiriyesine sal- 
dınsını kınayarak Libya'nın güvenlik ve emniyetine yö
nelik tehditler karşısında yanında olduğunu açıkladı. 
Uluslararası anlaşmalara uygun olarak SIrte Körfezi’nin 
Libya'nın egemenliği altında olduğunu kabul ettiğini ve 
bu egemenliği desteklediğini açıkladı.

— Arap ulusun çıkarian, gelecek kuşaklan ve ulusal 
güvenliğine yönelik tehlike ve tehditleri inceleyerek Arap 
ülkeleri arasındaki ilişkilerin olumlu gelişiminden duy
duğu memnuniyeti ifade etti. Arap ülkeleri arasındaki 
birliği güçlendirmek, bağiantılannı geliştirmek ve ortak 
girişim ve kurumlan geliştirmek için mevcut atmosferin 
daha da iyileştirilmesi yolundaki çabalan yoğunlaştırma 
karannı aldı.

— Konferans, bütün biçimleriyle uluslararası teröriz
min kaynağı her ne olursa olsun kınayarak özellikle 
Filistin halkına ve Arap dünyasına karşı Siyonist varlığın 
uyguladığı sistematik devlet terörünü mahkûm etti. Kon
ferans uluslararası terörizmi insan ahlak ve değerleri
nin, uluslararası kural ve anlaşmalann çiğnenmesi ola
rak değerlendirdi. Terörizmle halkların özgürlük ve ba
ğımsızlık İçin verdikleri meşru ulusal mücadelelerini ay
nı biçimde değerlendirme çabalannı reddetti.

— Konferans Güney Afrika’daki ırkçılık uygulamalan- 
nı her biçimiyle reddederek Siyonist kuruluşla Pretoria 
rejimi armındakl ırkçı i>ağlaşıklığı kınadı. Güney Afrika 
v« Namibya haiklanyla dayanışmasını, Güney Afrika'da
ki kurtuluş haraketiartn* tam dMtağini, Pretoria rejimiy- 
!•  mücadei* edan Afrika davl«tl«rinln yanında olduğunu

E j a i l y ®  The ‘ Mirror’s ’
Mssss^fi to Ed6r

NO WAR
OVER EGYPT!
T H E  24-Power Conference on the Suez Cansi is now goins to  be a 22>Power 

Conference, i t  opens in London on T h u rtd a y -w ith  Egypt and Greece absent 
and wKh R u tfla  ominously present.

üstte: özgürlük ve barış özlemini dile getiren bir 
çocuk resmi. Ortada: Daily Mirror gazetesinin İsrail- 
Mısır Savaşı bağlamında attığı manşet. Altta: Yaser 

Arafat Trablus'ta satranç oynarken.

ve Güney Afrika halklannın özgüriük, egemenlik ve ba
ğımsızlık haklannı tanıdığını İfade etti.

— Konferans, Afrika B irliği Örgütü'nün 25. yıldönü
münü selamlarken Afrika ülke ve halklannın Araplann 
hakh davalannı öncelikle Filistin davasını sürekli des
teklemelerinden duyduğu minneti ifade etti. Konferans 
Afro-Arap Işbiriiğlnin ve ioırumlannın ortak hedefler çer
çevesinde geliştirilmesi ve birieştirilmesi gerekliliğini 
vurguladı.

— Konferans uluslararası sahnedeki olumlu gellşme- 
lerie, gerilimi azaltan ve bölgesel çatışmalan çözmeye 
yönelen çabalan özellikle nükleer silahsızlanma süreci
nin hıziandınlmasını yakından İzledi. Yumuşamanın dün
yanın her yerindeki halklann ilke ve hedeflerini özellikle 
bağlantısızlann kongrelerinde üstünde durduklan umut
lan gerçekleştireceği beklentisini ifade etti. Halklann 
özgüriük, kendi kaderini tıellrleme, egemenlik ve bağım
sızlık umutiannın gerçekleştirilmesine, yumuşama yar
dımcı olabilir. Kalkınan ülkelerin toplumsal ve ekonomik 
soruniannı çözmede katkıda bulunur ve Üçüncü Dünya 
uiusiannın dengesizliğinden ciddi endişe duyduğu dün
ya ekonomik düzeninin yeniden blçimlendlrilmeslne yar
dımcı olur. Konferans yumuşamanın haklı bölgesel so
runlara adil çözümler getireceğine ve Akdeniz'de, Hint 
Okyanusu'nda ve öteki yerlerde nükleer silahlardan ann- 
dınlmış bölgelerin İlan edilmesine yol açacağına inanır.

— Konferans Cezayir Başkanı Benceddid'In zirve top
lantısı için girişimde bulunmasını ve başansı için ola- 
naklan sağlamasını minnetle anar. Oturumlann gerçek
leştirilmesindeki inceliğini de övgüyle karşılar... Cezayir 
hükümetinin büyük Cezayir halkının konukseverilğinl' 
de minnetle karşılar, e

filis tİn  D b y İ b H  İçin Geçici 
Hvirvmef İlam

12-15 Kasım 1988’de Cezayir’de, Filistin Ulusal 
Konsey’inin 19. Olağanüstü Oturumu’nda 

yayınlanan geçici hükümet İlanı.

Filistin Ulusal Konseyi 19. Olağanüstü Oturumunda 
(htifada Oturumu), şu kararian almıştır:

1. R llstin Devleti için en kısa zamanda geçici bir 
hükümet kurulacaktır.

2. Merkez Komltesi'nin onayıyla Merkez Komitesl'ne 
bırakılan Geçici Hükümet’In kuruluşunun zamanlanma- 
sını, Filistin Kurtuluş Örgütü Merkez Konseyi ve Yürüt
me Komitesi yapacaktır. Merkez Konseyi, Filistin halkı
nın Filistin toprağı üzerinde tam egemenliğini sağlama
sına kadar faaliyet gösterecek bir Geçici Hükümet siste
mi kuracaktır.

3. Geçici Hükümet, geniş bir politik yelpaze temelin
de, ulusal biriiği somutlaştırabilecek bir biçimde^ işgal 
altındaki Anayurt'dan ve dışından Filistinli önder kişilik
ler, din adamlan ve teknotratlann katılımıyla kurulacaktır.

4. Geçici Hükümetin programı, Bağımsızlık Bildirisi, 
Filistin Kurtuluş Örgütü’nün Politik Programı ve Ulusal 
Konsey'in daha önce almış olduğu karariar temelinde 
hazırianır.

5. Filistin Kurtuluş örgütü  ve FKÖ Yürütme Komitesi, 
kurulduğu açıklanıncaya kadar Geçici Hükümetin yetki 
ve sorumiulukiannı üzerine almakla görevlendirilmiş
tir. •



M odem  Sosyalizm

Afganistan

Afganistan, tarih boyunca büyük medeniyetlerin smınnda yeralmış bir bölgeden, burada 
yaşayan halklann etnik kompozisyonu da gözetilmeden İngiltere tarafmdan 1893’de, 
finanse ettikleri bir krallık olarak yaratıldı, 19, yüzyıl boyunca, İngiltere ile Rusya’nın nüfuz 
alanlarının karşılaştığı bölgede yeraldığı için, her iki imparatorluk da yörenin diğerinin 
kontrolü altına girmemesine ve herhangi bir özerk ve güçlü iktidann gelişmemesine özen 
göstermiş, İngiliz orduları birkaç kez böylesi bir olasılığı önlemek için, Hindistan’daki 
ordulannı kullanarak bölgeyi istila etmişlerdi, 1893’te İngilizler’in tayin ettiği Emir Abul 
Rahman Han’ın saltanatı başladığında, ülkenin bütün topraklannın ancak yüzde 12’sini 
oluşturan ekilebilir toprakların büyük bir kısmı feodal bir mülkiyet töresine tâbî olmakla 
birlikte, ülkeye ancak İslamiyetle birlikte girmiş feodalizmin çatısı altında kabile gelenekleri 
hâlâ etkililiklerini sürdürüyorlardı. Ülkede hepsi aşiretler biçiminde örgütlenmiş on “ulus” ya 
da kavim, Puştunlar, Tacikler, Hazarlar, Özbekler, Türkmenler, Imaklar, Farsibanlar, 
Nuristanlılar. Beluciler ve Kırgızlar yaşıyordu, 1978’de 15 milyona ulaşacak olan nüfusun 
yansını oluşturan Puştunlar da, aralanndaki ilişki genellikle düşmanca olan iki aşirete, 
Popolzai ve Gilzai aşiretlerine bölünmüştü.

■ ı r



Atganistan

Aşağıda bir propaganda afişi görülen Babrak Karmal'i 
iktidara getiren 1979’daki Sovyet işgali, Afgan 
devriminin kendine özgü başarı ve sorunlarını 

unutturdu. Afganistan Demokratil< Halk Partisi iktidara 
askeri bir darbe ile gelmiş olmakla birlikte açıkça 
devrimci bir programa sahipti. Yürüdüğe koyduğu 
toprak reformunun daha da başarılı olarak yoksul 

köylülüğü tamamen devrim saflarına çekememiş 
olmasının başlıca nedeni, parti kadrolannın tamamının 

Afganistan’ın sayıca çok az modernleşmiş, orta 
sınıflarından gelmeleri, kırla bütün ilişkilerini iki kuşak 

öncesinde kaybetmiş olmalarıydı. Toprak reformu 
uygulamasında, zaten geleneksel işlevleri arasında, 

toprağın aşiret üyeieri arasında bölüştürülmesi de olan 
cigradan (köy cemaat meclisi) yararlanıldığı ölçüde, 

devrim soldaki resimde görüldüğü gibi büyük bir 
coşkuyla karşılandı. Ancak çoğu yerde, yöreyi 

tanımayan, deneyimsiz ve genç kadroların kullanılması, 
tam tersi sonuçlan doğuruyor, toprak sahipleriyle 

yoksul köylüler arasındaki sınıfsal karşıtlıktansa, aşiret 
bağlan ve merkezî iktidara karşı beslenen geleneksel 

düşmanlık ön plana çıkıyordu. Örneğin bir durumda 
genç bir partili, yerel han hakkında kötü konuşunca 

köylüler kendisini öldürmüştü, işin asıl paradoksal yanı 
ertesi günkü polis baskınında tutuklanan köylülerin 

hepsinin, toprak reformundan yararlanmış, yoksul 
köylüler olmasıydı. Bu tür olayların sonunda, sağdaki 

resimde görülen Beluciler örneğinde görüldüğü gibi, 
400’e yakın büyük toprak sahibi, cigra/an 100 bin 

Sovyet ve Afgan askeri, 80 bin polis ve binlerce parti 
görevlisine karşı silahlanmaya ikna edebildi.

Kendisi, daha kalabalık olan Popolzai aşiretinden olan Emir Abdul Rahman Han’m İngilizlerin 
sağladığı malî kaynakları kullanarak ilk yaptığı şeylerden biri, Gilzai'lerden başlayarak diğer 
uluslara karşı kanlı seferler düzenlemek, geleneksel yerleşim biçimlerini altüst etmek, örneğin 
Gilzai’leri Hazarlann yoğun olduğu bir bölgede iskân etmek oldu. Modernleşmenin son derece 
yavaş seyrettiği 20. yüzyıl boyunca, bu tür politikaların sonucu olarak ulus ve aşiretler 
arasındaki düşmanlıklar derinleşti. Gerçi, I. Dünya Savaşı’ndan sonra Afganistan'ın 
bağımsızlığını ilan edip, İngiltere’yle süren bir yıllık savaştan sonra, bunu İngilizler’e de kabul 
ettiren, Bolşevik yönetimle iyi ilişkiler kurmaya çalışan Emir Amanullah Han, kadınların 
geleneksel giysileri olan purdah’ı yasaklamak, modem bir yüksek okul kurmak, eğitim görmek 
üzere Avrupa’ya öğrenci yollamak gibi modem reformlara kalkışmış ancak dinî temalarla 
başlatılan bir ayaklanma sonucu devrilmiş, ayaklanmayı bastıran Nadir Han 1973'e kadar 
iktidarda kalacak hanedanı kurmuştu. Emir Amanullah Han’ın akıbetinden ibret alan Nadir 
Han, kurmuş olduğu okulun adını Nacat (selamet) diye değiştirmiş, müfredatın daha 
geleneksel olmasını sağlamış, Almanya’daki Nazi yönetimi ile yakın ilişkiler kurmuştu. Ancak 
bütün çabalanna rağmen Nacat okulu bir muhalefet odağı olmayı sürdürdü. 1933’de, kraliyet 
ailesinin çeşitli üyelerine karşı yapılmış bir dizi suikastten sonra Nadir Şah’m kendisi, bu 
okulun öğrencilerinden biri tarafından öldürüldü.

Nadir Şah’ın yerine ismen, 15 yaşındaki Zahir Şah kral olduysa da, iktidar bir saray 
darbesiyle devrilinceye kadar mutlak bir iktidar sürdüren başbakanlarda oldu. Ancak 1946'da 
başa geçen Serdar Şah Mahmud’la birlikte Afganistan’ın geleceği açısından kritik bir rol 
oynayacak bir liberal dönem başlamıştı. Bu dönemle birlikte yurtdışında eğitim görmüş gençler 
ve devletin küçük bürokrasisinde çalışan aydınlar ilk kez kendilerini ifade edecek, cılız da 
olsa bir kamuoyu oluşturmaya başlamışlardı. 1947’de, kadınlara eşit haklar tanınmasını, batıl 
itikatlann, eskimiş törelerin aşılmasını, yolsuzluklara son verilmesini, ulusal sanayinin 
kurulmasını öngören bir manifesto yayınlayarak kurulan Tehrik-i N aucavanan B aidar (Aydın 
Gençlik Hareketi - TNB) 1950’de ülkenin tek üniversitesi olan Kabil Üniversitesi’nde, aynı yıl 
yasaklanacak ilk öğrenci demeğini kurdu, 1951’de bir dizi dergi yayınlamaya başladı 
(Afganistan’da ilk günlük gazete 1968’de yayınlanacaktı). Ancak 1953’te kendisi de hanedandan 
olan savunma bakanı Serdar Davud Han ve Zahir Şah’m yaptığı bir saray darbesinden sonra 
TNB kapatıldı ve alışıldık baskı dönemi yeniden başladı. Buna rağmen varolduğu kısa süre 
içersinde, 1960’larda Hizb-e D em okratik Afganistan Halk'ı (Afganistan Demokratik Halk Partisi 
HDHA) kuracak önderlerin hepsi, bu kısa ömürlü hareket içinde ilk siyasal eğitimlerini almış 
oldular.

Afganistan ve Sovyetler
1947’de Hindistan’ın bölünerek Pakistan’ın kurulması Afgan yöneticileri, özellikle de Puştun 
olanlan için yeni bir sorun yaratmıştı. Puştunlann önemli bir bölümü, yeni Pakistan’a 
bırakılan topraklarda yaşıyordu. Serdar Davud Han başbakan olarak iktidarı fiilen tekbaşma 
elinde tuttuğu 10 yıl boyunca nihai olarak Afganistan’la birleşecek bir “bağımsız Puştunistan” 
idealini ulusal bir sorun haline getirmeye çalıştı. Uluslararası alanda da, 1950’ler boyunca 
Pakistan’ın ABD ile ilişkileri yoğunlaştıkça, Davud Han da SSCB ile bir dizi yardımlaşma, 
saldırmazlık ve işbirliği anlaşması imzaladı. Bu anlaşmalar içinde gelecek açısından en 
önemlisi, 1956’da imzalanan ve SSCB’nin Afgan ordusunun modernleştirilmesi ve
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silahlandmlmasi yükümlülüğünü üsdendiği askerî anlaşmaydı. Bu anlaşma çerçevesinde 1956- 
1977 arasında 3.700 Afgan subayı (toplam subay sayısının üçte biri) Sovyetler Birliği’nde 
eğitim gördü. Sivil alanda ise 1956’dan başlayarak 5 yılda bir ilan edilen kalkınma planlan 
için gereken fonlann yaklaşık yüzde 70’i Sovyet kaynaklı oldu.

Ancak bütün bu yatınmlara karşın, sanayileşme ve modernleşme süreçleri, “aşağıdan” bir 
hareketlenme yaratacak ölçüde hızlı değildi (1 9 6 2 ’de ülkedeki toplam sanayi işçisi sayısı 
henüz 20 bini aşmıştı). Bundan sonraki reform girişimi yine yukarıdan, Kral’m kendisinden 
geldi. İktidann saray darbeleriyle değiştirildiği aile yönetimi yerine, meşruti bir monarşi 
yerleştirmeye karar veren Zahir Şah 1962’de ilk kez bir yurt gezisine çıkarak, aşiret reisleriyle 
doğrudan ilişkiler kurdu ve Mart 1963’te Serdar Davud Han’ın istifasını istedi. Ekim 1964’te 
kabul edilen ve Zahir Şah’m hiçbir zaman imzalamadığı Anayasa, Kral ve parlamentonun 
görevlerini birbirinden ayırdetmemekle birlikte, ilk kez ülkede açık bir siyasal faaliyete imkân 
tanıyordu.

Demokratik Afganistan Cumhuriyeti'nin ilk başbakan 
ve cumhurbaşkanı Nur Muhammed Taraki (altta) 
HDHA’n/n belki de en popüler önderiydi. Halkla 
kaynaşmayı çok iyi bilen ve kendisi de yoksul bir 
memur ailesinden gelen Taraki, daha devrimden 
hemen öncesine kadar borçtan yakasını kurtaramayan 
biriydi. Aynı zamanda kısa hikayeler de yazan Taraki 
hakkında anlatılan fıkralardan biri, devrimden önce 
kendisini takip eden sivil polise gidip “yahu şu 
ayaklarım beni öldürdü, gel, ikimize de birer otobüs 
bileti alayım" dediğiydi. Taraki tarafından 27 f^art 
1979’da Başbakanlığa getirilen Hafızullah Amin ise, 
Taraki’nin tersine, tam anlamıyla iktidar hırsıyla 
tutuşan biriydi. Afganistan Demokratik Halk Partisi 
içindeki gücünü gittikçe arttırıyor, giderek Devlet 
Başkanı Taraki’ye karşı ıktidan daha büyük bir ölçüde 
kendi elinde altında toplamak istiyordu. Nitekim 16 
Eylül 1979'da toplanan Afganistan Demokratik Halk 
Partisi Merkez Komitesi, Hafızullah Amin’i oybirliğiyle 
Parti Genel Sekreteri seçiyor, aynı zamanda da 
Taraki öldükten sonra yerine geçecek lider olarak 
gösteriyordu. Bu değişiklik, Afganistan Demokratik 
Halk Partisi'nm geleneklerine uygun olarak, pek de 
“ diplomatik" olmayan bir yoldan gerçekleştirildi:
Taraki, 9 Ekim'deki resmi hükümet açıklamasına göre 
“ uzun süren bir rahatsızlıktan sonra” , Babrak Karmal 
yönetimi ve karısının 1979’dan sonra yaptığı 
açıklamara göre ise, Taraki, Afganistan tarihinin 
yoksul kökenli bu yegâne yöneticisi, Amin’in emriyle, 
yastıkla boğularak öldürüldü. Gerçi Taraki, asi 
f\Aüslüman aşiret liderleriyle bir uzlaşma zemini arama 
taraflısı olan Amin karşısında Sovyetler Birliğl’nde bir 
kesim tarafından destekleniyordu ama Brejnev, Taraki 
görevlerinden azledildikten sonra. Amin’e ona ne 
yapacağının kendi sorunu olduğunu bildirmiş, hayatını 
kurtarmak için herhangi bir girişimde bulunmamıştı. 
Amin de, Taraki kadar Sovyetler’e sadık kaldığı halde 
onlar tarafından öldürülmekten kurtulamadı. 27 Aralık 
1979 gecesi, Afganlı aşçılara güvenmediği için 
kullandığı Rus aşçıların yemeğine karıştırdığı uyku 
Hacının etkisi altında derin bir uykuya dalan Amin, 
beklentilerin aksine yardımcıian tarafından Kızılordu 
Sağlık Bölüğü'ne götürülmedi. Çağrılan Afgan 
doktorların midesini yıkaması sayesinde Amin’in bilinci, 
kendisine karşı düzenlenen operasyon başladığında 
yerine gelmişti. Geneikurmay’a telefon ederek 
ayaklanan birliğin hangisi olduğunu sorduğunda 
verilen “ dost ordu”  cevabına inanmadı. Askerler 
sarayın kapısından girmek üzereyken bile karısına 
“ endişelenme, Sovyet ordusu bizi kurtarmaya şimdi 
gelecektir”  diyordu. Solda, olaydan sonra Kabil’in 
gündelik hayatının bir parçası haline gelen Kızılordu 
askerleri görülüyor.

Afgan Komünizminin Doğuşu

TNB’nin kapatılışını izleyen yıllarda, tutuklanmamış olanlar ve hapisten çıkanlar, siyasal 
faaliyetlerini çalışma gruplan sürdürmekle sınırladılar. Sayılannm beş ya da altıya vardığı 
tahmin edilen gruplardan Mahmudi kardeşler tarafından yönetileni 1964’te Çin yanlısı bir 
parti kurarken, 1965’te diğer bütün çalışma gruplannı temsilen 30 kişi biraraya gelerek 
HDHA’yı kurdular. İktidara gelene kadar ve hatta ondan sonra bile Parti’yi liberal ve ilerici 
olarak tanıtıp Marksist kimliğini gizlemek HDHA’nın başlA;a taktiklerinden biri olacaktı. Eylül 
1965’te yapılan seçimlere Merkez Komiteye seçilen 7 kişi Eylül seçimlerine aday olarak katıldı 
ve kısmen ülkede yapılan bu ilk parlamenter seçimlere kırdaki şeyh ve ağalar 
katılmadığından, HDHA adaylanndan üçü seçimleri kazandı, Merkez Komite’nin tek kadın 
üyesi Anahita Ratebzad ise kadınlara aynimış milletvekilliklerinden birine seçildi. Ancak 
parlamento çalışmaya başlar başlamaz, HDHA rejimle çatışmaya girdi; Zahir Şah hükümeti 
kurma görevini, geçmişteki baskı döneminin başbakanlanndan Muhammed Yusufa verince 
özelhkle HDHA’nın birinci sekreteri Babrak Karmal’m çağnsına uyan Kabil Üniversitesi 
öğrencileri Ekim 1965’te parlamentoyu bastılar ve ancak askerlerin müdahalesiyle 
çıkarnlabildiler. Partinin rejimle iki çatışması ise Nisan 1966’da haftalık yayın organı H alk’ı 
çıkarmaya başladıklannda yaşandı.

Parlamentoya seçilmiş olan HDHA üyeleri H alk  dergisinin kışkırtıcı bulduklan ve kapanmasına 
yol açtığını düşündükleri “kızıl” logosuna karşı çıkıyor, derginin genel yayın çizgisini “sol 
maceracılık” diye nitelendiriyorlardı. Öte yandan, özellikle Parti’nin birinci sekreteri 
konumundaki Babrak Karmal’m parlamentoda yaptığı, krah öven konuşmalar da, bundan sonra 
HDHA- Halk grubu diye anılacak olan dergi çevresindekiler tarafından “aşın kraliyetçi” ve 
“oportünist” diye nitelendiriliyordu. Taktikler konusundaki bu bölünme aynı zamanda kısmen

1642



Aiganistan

Dr. Necibullah Han’m (üstte), Babrak Karmal’in yerini 
alması, Gorbaçov’un başını çektiği uluslararası 

yumuşama siyasetinin sonuçlarından biriydi. İlk kez 
Ekim 1965’teki öğrenci olaylan sırasında ön plana 

çıkan Necibullah, Babrak Karmal’ın kardeşinin 
arkadaşıydı. Nisan devriminden sonra Parçam 

önderlerinin diplomatik sürgünü sırasında Tahran’a 
büyükelçi olarak atanmış, Babrak Karmal dönemindeki 

ilk görevi ise istihbarat şefliği olmuştu. Daha sonra. 
Parçam'm ordu içindeki örgütlenmesi öteden beri zayıf 

olduğundan, Karmal tarafından kendisine tümegenereal 
rütbesi verildi, iktidara tırmanışı ise Kasım 1985’te 

başbakan yardımcılığına atanmasıyla başladı. 
Gorbaçov, Nisan başında Babrak Karmal’i f\^oskova’ya 

çağırarak Nisan devriminin yıldönümü kutlamalarında 
Necibullah’ın ön planda görülmesini sağladı. Devrim 
günü ise ilk kez Pravda'da sert bir Karmal eleştirisi 

yayınlandı. Moskova’dan döndükten bir gün sonra 
HDHA'mn Merkez Komitesi Karmal’ın “sağlık 

gerekçesiyle’ ’ sunduğu istifa dilekçesini kabul etti, 
istifa haberinin yayınlandığı gün Karmal’ın sevgilisi ve 

ülkenin Kadın Örgütü'nün yöneticisi Anahita Ratebzad, 
Necibullah ve Gorbaçov aleyhine sloganlar atayarak 

yürüyen bir kadınlar gösterisinin başına geçti. Bunun 
üzerine. Temmuz 1986’da toplanan ve Karmal ve 

Ratebzadd’ın katılmadığı 19. parti plenumunda, 
Necibullah Ratebzad’ın partiye olan hizmetlerini 

övdükten sonra "Kadınlar Örgütü’nü kişisel kontrolden 
arındırarak partinin kolektif ellerine teslim ettiği’ ’ni 

açıkladı. Ancak Necibullah bu noktada henüz 
Gorbaçov’un dış politikasını anlayabilmiş değildi. Bu 

dönemde yaptığı konuşmalarda onlan “ vatan hainleri" 
diye nitelemeye devam ediyordu. Aralık 1986’da ise 

bir “ ulusal uzlaşma" çağrısı yaparak mücahid 
temsilcileri ile bir "ulusal hükümet" kurmaya hazır 

olduğunu açıkladı. Ocak ayında Afgan hükümeti tek 
taraflı bir ateşkes ilan etti. Mayıs 1987’de ise 

sürgündeki Zahir Şah’la Necibullah yönetiminin temas 
kurduğu yolunda haberler yayılmaya başladı. Zahir 

Şah bu haberleri doğrulamadığı gibi yalanlamadı da. 
Mayıs 1987’de BBC’nin onunla yaptığı bir söyleşide 

“kendi başkanlığında kurulcak gelecekteki bir 
hükümetin, Sovyetlerle barış içinde birarada yaşama 

ilkeleri çerçevesinde bir işbirliği geliştirebileceğini" 
açıkladı. Bu haberler "ulusal uzlaşma" önerisini 

yekpare bir şekilde reddeden mücahitler cephesinin 
bölünmesine yol açtı. Batı basının "ılımlı" diye 

nitelediği ve işgalden öncedenberi rejime karşı dinî 
temelde bir savaş sürdüren Gilani ve Mucaddadi, 

Zahir Şah lehine gösteriler düzenlerken, parti kuran 
ilk anti-komünistierden olan Hikmetyar, komünizmin 

ülkeye Zahir Şah döneminde girdiğine dikkati çekerek, 
onu “kabul edilmez" bulduğunu açıkladı: “Zahir Şah 

Afganlar’a karşı o kadar çok suç işledi ki, onu 
bağışlamak mümkün değil."

kurucu üyelerin sınıfsal temellerini yansıtıyordu. Hepsi devletle yakın ilişkisi olan orta 
sınıflardan gelmekle birlikte, iki grup bürokrasinin farklı düzeylerini temsil ediyorlardı. 
Parlamentoya seçilenlerin oluşturduğu Parçam  (Bayrak) grubu üyeleri genellikle yönetici 
görevlerde çalışmış ailelerden geliyorlardı. Derginin yayın yönetmeni ve Parti’nin genel 
sekreteri Nur Muhammed Taraki’nin çevresindeki H alk grubunda ise kırsal kökenli ve nisbeten 
daha düşük maaşlarla çalışan memurlar ve Puştun olmayan, azınlık aşiretler daha ağırhktaydı. 
Her iki grubun da Merkez Komite’de ağırlığı ele geçirmeye çalışmasıyla geçirilen iki yıldan 
sonra bölünmenin Mayıs 1967’de nihaileşip, her iki grubun (HDHA adını kullanmaya devam 
ederek) kendi Merkez Komitelerini kurması, beraberinde yeni oluşumları getirdi. Örneğin 
kendisi bir Tacik olan Gulam Dastgir Pancşeri Groh-i Karagar’ı (İşçi grubu) kurdu, ancak 
1968’de kendi grupsal kimliğini koruyarak, yeniden Halk grubuna katıldı. Muhammed Zahir 
Ofak, devrimden sonra da HDHA’dan bağımsız faaliyetlerini sürdürecek olan Camiat-i 
İnklabyun’u (Devrimci Parti) kurdu. Ancak çok geçmeden aşiretler sorunun üzerinde önemli 
bir etkisi olacağı bölünmeler 1967 yılıyla sınırlı kalmadı. Örneğin daha ilk Merkez 
Komite’deki iki Tacik üye arasmda, Tacikler’i kimin temsil edeceği konusunda bir rekabet 
vardı. Bu yüzden, 1968 yılında Groh-i Kargar’ın yeniden Halk grubuna katılması üzerine, 
grupta kalmış olan diğer Tacik üye Dr. Tahir Badahşani ayrılarak Sitm-e Milli (Ulusal Baskı) 
adı altında, açıkça Tacik milliyetçiliğinin mücadelesini veren kendi örgütünü kurdu. Neredeyse 
bütün dünyada olduğu gibi 1960’lann sonu Afganistan’da da kitlesel bir hareketlilik yıllanydı. 
Yalnızca Mayıs-Haziran 1968 arasmda Kabil fabrikalannda 19 grev yapıldı. 1965’te başlayan 
öğrenci gösterileri ise hız kazanarak sürdü. Grevlerde, çoğunluğu Hazar ve Şii olan işçileri, 
aşiret ve din temelinde örgütleyen SAMA özellikle etkili oluyordu. Öğrenci hareketiyle ilgili 
olarak ise SAMA, Parçam'ı çıkarmakta olan HDHA’nın parlamento grubu ile rekabet ediyordu. 
Bu dönem, yeni bir dergi için izin alamayan Halk grubunun etkisinin azaldığı bir dönemdi. 
Ancak 1968’den sonra Çin yanlısı SAMA’nın bir bölünme sürecine girmesi, etkililiğinin kısmen 
azalmasına yol açtı. SAMA adım taşımaya devam eden grubun dışındakiler, Afganistan’ın temel 
sorununu ulus sorunu olarak teşhis ettiklerinden, örgütlerinin adlannın dahi (Puştun’la 
eşanlamlı olan) Afgan ya da Afganistan kelimesini içermemesine özen gösterdiler.

K raliyetin Sonu

Okur yazarlık oranının son derce düşük, aşiret kurumlannın son derece güçlü olduğu 
Afganistan koşullannda yeni seçilen parlamento gerçek bir iktidar odağı olabilmekten uzaktı. 
Dahası, Afganitan’a borç veren uluslararası sermaye kurumlannın gözünde demokrasi, ülkenin 
iktisadi itibanm zedeleyen bir deneydi. Kötüleşen iktisadi koşullan 1971-72’de 500 bin kişinin 
açlıktan ölmesiyle sonuçlanan kıtlığı derinleştirdi. Öte yandan, yeni anayasanın 24. maddesiyle 
siyasetten menedilmiş olan kraliyet ailesi üyeleri de saray darbesi girişimlerinde bulunmaktan 
geri kalmıyordu. Sonunda ailedeki çeşitli gruplann (özellikle orduyu kontrol edenlerinin) 
anlaşması sonucunda 17 Temmuz 1973’te bir saray darbesiyle Serdar Davud yeniden iktidan 
ele geçirdi ve Afganistan’ın artık bir cumhuriyet olduğunu ilan etti. Darbeden sonra bütün 
siyasal partiler kapatılırken Parçam  grubu HDHA adı altında faaliyetlerini sürdürdü. Ancak 
Davud her tür kurumsallıktan titizlikle kaçınıyordu. Ömeğin bir toprak reformunun gereğine 
inandığı için kendi topraklannı köylülere dağıtmış; bunun, hiç değilse ülkedeki yaklaşık 400 
büyük toprak sahibine örnek olacağını ummuştu. Yine bu yüzden kendisi HDHA’ya üye 
olmadığı gibi, iktidannı kurumsallaştıracak aygıtlar yaratmaya da girişmedi. 1973’te Davut İran 
Şahı ile 1 milyar dolarlık bir yardım anlaşması imzaladı. Kuşkusuz dış politikadaki bu
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değişiklikler iç politikaya da yansımış, Davud’un Parçam la  ilişkileri gevşemiş, solun diğer 
kesimleri içinse hayat daha da güçleşmişti. Önderliği milliyetçi olmakla birlikte kadrolannın 
çoğunluğunu Maocuların oluşturduğu Sitm-e Milli, Taciklerin çoğunlukta olduğu Badahşan 
yöresinde silahlı bir ayaklanma başlatmı$tı. SAMA da önderleri idam edildikten sonra başka 
bir yörede silahh bir ayaklanma başlattı. Diğer yandan Davud’un aydın despotizminin 
gerektirdiği politikalar, bugünkü rejime karşı da savaşmayı sürdüren Gülbettin Hikmetyar’ın 
Hizb-i İslami, Burhaneddin Rabbani’nin Cem aat-ı İslami, Maulvi Muhammed Nabi’nin Harkat-ı 
İslami gibi gruplarının Pakistan’a geçerek oradan silahlı ayaklanma çağrılan yapmaya 
başlamaları sonucunu vermişti.

Nisan D evrim i

HDHA’mn  bölündüğü 1960’ların ortalarından beri Sovyetler Birliği gerek KP aracılığıyla, 
gerekse Kabil’deki elçilikleri aracılığıyla yeniden birşleşmeyi telkin ediyordu. Diğer yandan 
Parçam’m  Davud’la ittifakının sona ermiş olması, grubu birleşmeye daha istekli hale 
getiriyordu. İran’ın Tudeh’inin önderi İhsan Tabari’nin arabuluculuk ettiği bir sürecin sonunda 
Temmuz 1977’de ve bir devrim stratejisinin bir parçası olarak iki grup birleşmeye karar 
verdi. Ancak iki grup arasındaki denge, 1960’ların sonundaki denge değildi. 1973’ten sonra, 
özellikle 1950’den beri Kabil’in bütün öğretmen okullannda ders vermiş olan Hafizullah Amin, 
bütün ülkeyi dolaşarak, taşraya dağılmış olan eski öğrencilerini Halk grubu adına örgütlemişti; 
daha da önemlisi ordu içinde çalışmıştı. Bu yüzden Halk  grubu Merkez Komite düzeyinde 
eşidiği kabul etmekle birlikte, özellikle ordu içindeki örgütlenmede eşitliği kabul etmiyordu. 
Buna rağmen, Temmuz-Ağustos 1978’de yapılack bir devrim için birlite çalışmaya karar 
verdiler.

Bu arada sol üzerindeki baskı anıyordu, 17’yi 18 Nisan 1978’e bağlayan gece, 1950’lerde 
Babrak Karmal’le aynı çalışma grupiannda bulunmuş, Parçam'm  en kıdemli önderlerinden 
Ustad Emir Akbar Hayber Han evinde bilimeyen silahlı kişilerce öldürüldü. Hükümet cinayeti 
Hizb-i İslami’ye  atfettiyse de HDHA’nın her iki kanadı da, hükümeti sorumlu tuttular. Hayber 
Han için düzenlenen cenaze törenine 15 bin kişi katıldı ve törende her iki grubun da 
önderi, hem Taraki hem Karmal birer konuşma yaptı. Bunun üzerine HDHA’nın fiili varlığına 
son vermeye karar veren Davud önderliği tutuklattırmaya başlattı. Ancak devrimin 
başlangıcının Hafizullah Amin’in tutuklanması olmasına karar verilmişti. 25-26 Nisan gecesi 
Taraki ve Karmal’la birlikte önderliğin büyük bir kısmı Kabil’in kötü ünlü Pulçarki 
hapisanesine götürüldü. Amin’in yalnızca ev hapsine alınması, gerekli mesajlan iletmesine 
imkân verdi ve 27 Nisan öğleni tank birlikleri başkanlık sarayını kuşatarak ateş açtılar.
Akşama kadar süren çatışmada Serdar Davud Han öldü. Ancak akşam 7 haberlerin 
“Bismillahirrahmaninahim” sözleriyle başlayan ve devrimin sosyalist niteliğini ilan etmeyen bir 
mesajla rejim değişikliği halka duyuruldu.

Do Rangi ve Şeker Bayramı Komplosu

Devrimden hemen sonra kurulan hükümette Parçam  ve Halk grupları eşit şekilde temsil 
ediliyordu. Ancak devrimin ertesinde parti içinde “do-rangi” (ikilik) diye betimlenen ve 
partinin işleyişini tamamen felce uğratan bir durum çıktı. Halk grubu, iktidann asıl sahibi
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Sovyet desteidi Babrai< Karmal yönetimi, İran ve 
Paidstan üzerinden yapılan yoğun propagandaya i<arşı, 

şehirierde kendisine bir taban yaratmayı başarabildi. 
Kampanya daha yönetimin ilk günlerinde başlamıştı. 

Örneğin, Nisan 1980’de Kabil’deki bütün kız okullarını 
bir Karmal ve Kızılordu aleyhtan gösteriler dalgası 

kapladı. Gerekçe, Moskova’da okumakta olan Afgan 
bir kızın yazdığı iddia edilen bir mektuptu. Sekiz 

arkadaşıyla birlikte deneysel bir laboratuarda 
tutulduğunu ve hepsinin, üstün bir melez ırk yaratmak 

amacıyla çeşitli erkeklerle cinsel ilişki kurmaya 
zorlandığını iddia ediyordu. Mektubun fotokopilerinin 

dağıtılması üzerine çıkan gösteriler üç gün sürdü ve 
Kabil’de hayatı tamamen felç etti. Gösterilerin 

yatışmasının hemen ardından bu sefer okulların su 
kuyuları zehirlendi ve yüzlerce kızın hastanelere 

yetiştirilmesi gerekti. Şabname diye anılan “gece 
mektupları", zehirlemenin sorumlusunun, 

göstericilerden intikam almak isteyen hükümet 
olduğunu yaydı. Ancak Haziran’da, gerek Moskova 

mektubunu, gerekse zehirlemenin sorumlusu olduğu 
tesbit edilen bir İran ajanı yakalandı. Aslında özellikle 

şehirli kadınlar,anti-sovyetik propaganda için son derece 
elverişsiz bir ortam oluşturuyordu çünkü bu kesim 

nüfusun, belki de komünist rejimden en çok 
yararlanmış kesimiydi. Sağda yeralan resim komünist 

rejimin çok fazla nüfuz edememiş olduğu kırdaki 
kadınlarla kenttekilerinin farkının çarpıcı bir ifadesi... 
Ama diğer yandan Kızılordu mensuplarının ayrıcalıklı 
muamele görmesi, gündelik hayatta tepki çekiyordu.

Bir yandan da Sovyetler’in varlığı 
karaborsa ticaretini başdöndürücü boyutara çıkarmıştı. 
O kadar ki, Kızılordu askerleri ile yapılan karaborsa, 

doğrudan doğruya mücahitlerin Kızılordu’ya karşı 
sürdürdüğü savaşı finanse etmekte kullanılabiliyordu. 

Ekim 1980’de, askerlerden Marlboro karşılığında 
mermi satın alırken tutuklanan onsekiz yaşındaki 
Abdul Hamid, bu ticareti altı aydır sürdürmekte 

olduğunu itiraf etmişti. Oysa aynı suçtan yakalanan 
Sovyet askerleri hakkında hiçbir işlem yapılmıyordu. 

Bu ticaret, o kadar kârlıydı ki, danışman ve 
subayların çoğu, geldikten kısa bir süre sonra Japon 

ya da Alman yapımı bir araba satın alabilecek 
duruma geliyorlardı. Çok geçmeden esrar ve eroinin 

de bu karaborsanın ayrılmaz unsurlarından biri haline 
gelmesiyle, bu ticaret daha da kârlı hale gelecekti. 

Afganlar arasında zaten yaygın olan uyuşturucu 
alışkanlığının Kızılordu’ya da sıçraması öyle boyutlara 

varacaktı ki, Sovyet yöneticileri tarafından bir dış 
politika sorunu değil ülke sorunu olarak 

değerlendirilmeye başlayacaktı. Ancak bütün bunlar, 
halkın l^us askerlerini şükranla uğurlamasını önlemedi.
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Komünist rejimin sanayide elde ettiği sonuçlar fazla 
parlak değildi. Gerçi, Karmal partinin 1982'deki 9. 
Kongre’sinde ülkedeki 300 sınai işletmede 150 bin 
işçinin çalıştığını açıklamıştı ama bu rakamlar 
Afganistan hakkında biraz fikri olan herhangibiri için 
inandırıcılıktan tamamen yoksundu. İç savaş 
koşullarında kilit bir önem taşıyan silah sanayinde 
bile, yerli üretim büyük ölçüde küçük atölyelerde 
sürdürülüyordu. Bu bakımdan, 1985’teki 14. 
plenumunda Babrak Karmal'in, bundan böyle özel 
girişimin destekleneceği yolundaki açıklaması, yalnızca 
kolektifleştirme değil, ağır sanayi yaratma hedefinden 
de bir ölçüde uzaklaşıldığı anlamına geliyordu. 1985’te 
özel işletmelere bankaların verdikleri kredi, bir önceki 
yıla oranla yüzde 77 artarak 199.2 milyon dolara 
ulaştı. Ancak bu kredinin büyük bölümü sağdaki 
resimde görülen türden küçük atölyelere verilmişti. 
Ancak kuşkusuz, savaş büyük ölçüde bu silahlarla 
değil, dünyadaki bütün silah şirketlerinin cömertçe 
Afganistan’a yığdığı en modern silahlarla 
sürdürülüyordu. Soldaki resimde görülen mücahit 
kamplarının bulunduğu Pakistan-Afganistan sınır 
boyundaki silah pazarında silahların fiyatı uluslararası 
standardın yüzde 50 altındaydı. Bundan yararlanan 
mücahitler fiyat farkından yararlanacak şekilde silah 
ticareti de yapıyorlardı.

f i

olacak Devrimci Konsey  içersinde “üçüncü güç” olarak ordu mensuplannm da bulunmasında 
ısrar ederken. Parçam  karfi çıkıyordu. Sonuçta bulunan formül, ordu mensuplannm önce 
partiye alınarak Konsey’e dahil edilmesi, bir uzlaşmanın ürünü gibi görünüyorduysa da, fiilen 
Parçam'ın yenilgisi anlamına geliyordu. Haziran sonunda yapılan Merkez Komite toplantısında 
Parçam  önderlerinin diplomatik sürgüne gönderilmesine karar verildi. Babrak Karmal Prag’daki 
büyükelçilik görevinin başına geçmek üzere Kabil’dan aynimadan Parçam  önderleri Şeker 
Bayramı’na rastlayan 4 Eylül’de bir “saray darbesi” yapmaya ve hâlâ merkezî iktidara karşı 
savaşan devam eden Sitm-e Milli ile birlikte bir Birleşik Ulusal Cephe hükümeti kurmaya 
karar verdiler. Ancak Parçam ’ın  ordu içinde hâlâ çok örgütsüz olması, planın başan şansını 
çok azaltıyordu. Bunu gözönünde bulunduran Hindistan’daki büyükelçi. Halk önderliğini 
plandan haberdar etti. Bunun üzerine sonbaharda parti içinde büyük bir P arçam a  avı başladı. 
Ancak bu temizliğe rağmen, özellikle de önderlik içindeki bölünme kadrolar düzeyinde aynı 
şiddette yaşanmamış olduğundan parti P arçam a  izlerden tamamen anndınlamadı. Hatta, Halkın 
geleceği açısından ölümcül olacak bir bilgisizlik. Federal Almanya’daki büyükelçinin, aslında 
Parçam  sempatizanı olduğunun biUnmemesi oldu. Oysa, kimi zaman gruplann bir diğerini 
Maocu, Troçkist ya da Titocu diye tanıtmalanna rağmen HDHA içindeki bölünmede taraf 
tutmamaya başlangıcından beri özen gösteren Sovyetler Birliği, Karmal’in Çekoslovakya’ya iltica 
talebinin kabul edilmesini sağlamıştı.

Devrimin Programı

Parçam  üylerinin sürgününden sonra yeni hükümetin ilk uygulaması, borçluluk yüzünden 
ipotek edilmiş topraklann 5 dönümden az olanlannın sahiplerine iade edilmesi karannı almak 
oldu. Reformlann uygulanışındaki hoyratlık, kimi yerlerde köylüleri ayaklanmaya itiyordu. Buna 
rağmen, gerek bu şekilde kendiliğinden patlak veren ayaklanmalar, gerek büyük toprak 
sahiplerinin başlattıklan, gerekse Sitm-e Milli’ninki gibi aynlıkçı ayaklanmalar, devrimin birinci 
yılında geniş ve koordine bir karşı devrime dönüşmedi. Dış pohtikadaki en önemli gelişme 
ise Aralık 1978’de imzalanan ve daha sonra Sovyet işgalinin gerekçesi olacak, Afganistan’ın 
gerek gördüğü takdirde Kızılordu’nun  müdahalesini isteyebileceği, maddesini içeren Sovyetler’le 
yardımlaşma ve dostluk anlaşmasının imzalanması oldu. Ancak bütün bunlar olurken parti 
içindeki huzursuzluk yaüşmamıştı. Parçam’ın tasfiyesi tamamlanmamış olduğu gibi, örgüt 
içersindeki en güçlü adam olan Hafizullah Amin ile çevresinde bir kişi kültü yaratılan, 
başbakan ve devlet başkanı Taraki’nin arası giderek açılıyor, her iki şef, diğerinin ölümünü 
içeren komplo senaryolan hazırlıyorlardı. Kabil’deki Sovyet elçiliği Amin’e karşı Taraki’yi 
destekler, hatta ona karşı tasarlanan bir askerî darbenin planlanmasına katılırken, Afgan 
istihbarat servisinde çalışan KGB ajanlan Amin’i sürekli bilgilendiriyorlardı. Çatışmadan Amin 
galip çıktı, Taraki Ekim 1979’da öldürüldü. Ancak bu dönemde Pakistan, Çin ve ABD’nin 
sağladığı yardımla ayaklanmalar hızla büyürken, parti ordunun sadakatini bile yitirmeye 
başlamıştı. Bu noktada. Amin her ikisi birden aynı günde iflas eden zıt doğrultuda iki 
politika başlattı. Bir yandan karşı devrime verdiği desteği kesmesi için Pakistan’la diplomatik 
ilişkiler kurarken, diğer yandan SSCB’den 10 bin asker istedi. 22 Arahk 1979 günü, Kabil 
havaalanında dışişleri bakanı Pakistan dışişleri bakanı Ağa Şah’ı beklerken, bakanı taşıyan 
uçak Kabil havaalanına inm ek yerine Tahran’a doğru devam etti. Gerekçe olarak yoğun kar yağışı 
gösterilmişti. Yoğun kar yağışı beklenen 10 bin askerin ilk partisini getiren Sovyet uçaklanmn inişini 
engellemedi. Sözkonusu askerler 27 Aralık akşamı başkanhk sarayını topa tutarak Amin’i öldürdüler.

t ,
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General Kim ll~sung'un 
Şarkısı

Bağımsızlık sonrası Kore Demokratik Halk 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve baştjakanı olan 

Kim ll-sung’un anısına yazılmış Kore şarkısı.

Djangbaik dağlan üzerinde kan İzleri 
Amnok nehri sulannı kaplayan kan İzleri 
Bugün özgür Kore'nin sembolleridir.
Bu kutsal kan İzleri halkımızın güvencesidir 
Sevgili Generalimiz, ismin kutsaldır 
General Kim İl-sung, ismin hep panklasın

B ağlantısızlık H areketi

Hindistan’da yayınlanan Hint gazetesinin yayın 
yönetmeni Vijay Sekhri'nin bağlantısızlık hareketi 

içinde Kore'nin oynadığı role ilişkin makalesi.

Anti-emperyalist bir mücadele yürüten ve dostluk ve 
işbirilğinl hedefleyen bağlantısızlık hareketi her geçen 
gün daha da güçleniyor. Bu hareket emperyalizmin sal
dın ve yağma politikasının karşısındaki en büyük güçtür.

Emperyalistler, bağlantısızlık hareketini gelişmekte 
olan küçük yoksul ülkelere yönelik politikaların en bü
yük düşmanı olarak görmektedirier. Mart 1983'de Yeni 
Delhi'de toplanan 7. Bağlantısızlar Konferansı, bu ülke
lerin katılımı olmadan hiç bir uluslararası sorunun çözü
lemeyeceğini açıkça kanıtladı.

Bağlantısız ülkelerin dış işleri bakaniannın katılımıyla 
'70'lerin ortalarında Peru'nun başkenti Lima’da düzen
lenen konferans, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni 
üyeliğe kabul etti. Böylece diğer ülkeler Kim ll-sung'un 
tecrübesinden yararianma fırsatını buldular.

Başkan Kim il-sung Aralık 197S'de yayınlanan bir ma
kalesinde "bağlantısızlık hareketi çağımızın en devrimci 
antlemperyalist gücüdür”  demişti. Bu ifade bağlantısız
lık hareketinin ruhunu tanımlamakla kalmadı, harekete 
yeni bir hız verdi. Kim il-sung aynı makalede, iktisadi 
bağımsızlığın önemine değinmiş ve iktisadi olarak ba
ğımlı bir ülkenin siyasal bağımsızlığının mümkün olma
dığını açıklamıştı.

Aynı makalede başkan şunları da söylemişti: “ Bağ
lantısızlık hareketinin yüksek ideallerini gerçekleştirmek 
ve bu amaçlara varmak için, işbirliği ve dayanışmayı 
yükseltmeliyiz. Ancak böylelikle antlemperyalist müca
delemiz başanya ulaşabilir.”

Güney Kore'nin ABD biriikierince işgali günümüzün 
en hazin trajedilerinden biridir. Bugünden başlayarak 
Kore'nin bölünmüşlüğüne son vermek için ve dünya 
banşını güçlendirmek için güçlerimizi seferber etmeli
yiz. Yeni Delhi'de düzenlenen zirve Kore halkıyla daya
nışma içinde olduğunu ilan etti. •

Kere İzlen im leri

Guyana haber alma servisi görevlisi Edwin Ali'nin 
Kore'ye yaptığı gezi izlenimleri.

30 •
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üstte: Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Devlet 
Başkanı Kim İl-sung çalışma <xiasmda. Ortada: Kore 

Demokratik Halk Cumhuriyeti'nde basılan bir pul. 
Altta: Kore'de Devrim sonrasında yapılan bir anıt.

Pyongyang'da düzenlenen Uluslararası Gazeteciler Se
mineri vesilesiyle Kore'ye yaptığım seyahatte Kore Dev
rimi müzesini gezdim. Devrimin önderi Kim li-suny'un 
fikirleri ve yaşantısını en küçük ayrıntısına kadar müze
de bulmak olanağını buldum. Böylece Kore'yi daha ya
kından tanıma fırsatını da buldum. Kim il-sung Kore 
halkının izlemesi gereken yolu açıklıkla ortaya koymuş
tur. Başkan, ülkenin refaha kavuşması ve yeniden bir
leşmesi için Kore halkını bekleyen fedakariıklar karşı
sında umutsuzluğa kapılınmamasını, aksine daha büyük 
bir şevkle işe sanimak gerektiğini ortaya koymuştur. 
Aynca Amerikan emperyalizminin Kuzey Kore'ye yöne
lik  komplolanna karşı dikkatleri çekerek Kore halkını 
uyanık olmaya çağırmıştır. Emperyalist komplolar, eşsiz 
başkan Kim ll-sung'un önderilğinde boşa çıkartılacaktır. 
Müzede gördüklerim bu kanımı iyice güçlendirdi. Gerek
tiğinde bir asker, bazen yakın bir dost, gerektiğinde 
ise disiplinli bir devlet adamı olarak hayatını Kore halkı
na adayan başkan, kendi şahsında Kore halkının özlem 
ve isteklerini coşkuyla ortaya koymuştur.

Bütün dünya halklan adına başkan Kim ii-sung'a uzun 
ömürier diliyorum. Başkan insanlığın kurtuluşuna giden 
yolda hepimize çok zengin derslerle dolu bir örnek sun
muştur. işte tam da bu nedenle kendisine teşekkür et
meyi bir görev biliyorum. •

12 , Dünya O enflik  ve 
ö ğ re n ti Festivali Üzerine

Moskova’da düzenlenen 12. Dünya Gençlik ve 
Öğrenci Festivali’ne katılan Japon delegasyonu 

başkan yardımcısı Kim Tchang Ryong, delegasyon 
üyesi Kim Djin Beum, işçi temsilcisi Kang Hyeun 

Deuk, öğrenci temsilcisi Moun Kyeung Deuk, 
sanatçılar temsilcisi Tchoâ Ran Hy ve Bûgünkü 

Kore dergisinden Bak Kwang Oung'un katılımıyla 
düzenlenen açık oturumdan bölümler.

Bak Kvvang Oung: 12. Dünya Gençlik ve Öğrenci Fes
tivali “ Anti-emperyalist dayanışma, banş ve dostluk”  
sloganları altında Moskova’da yapıldı. Festivale ISO ül
keden gelen 20 bini aşkın genç katıldı. Bu festivaldeki 
izlenimlerinizi anlatabilir misiniz.

Kim Tchang Ryong: Festivale ülkemizden 5 yüzden 
fazla delege katıldı. Başkan Kim il-sung şöyle demişti: 
“ Gençlik anti-emperyalist mücadelede öncü savaşçı bir 
rol üstlenmek zorundadır.”

Bu festival emperyalistlerin saldın ve yağma polltika- 
lannın doruğuna çıktığı bir dönemde yapıldı. Bütün dün
yadan gelen biz gençler ise bu atmosfer içinde anti- 
emperyalist ve l>anş söylemli bir mücadele bayrağını 
yükselttik.

Kim DJİn Beum: Size festivalin üçüncü günü Anti- 
emperyalist Dayanışma Merkezi'ndeki bir toplantıyı an
latacağım. Bu toplantıda zözalan Kore Demokratik Halk 
Cumhuriyeti temsilcisi “ Asya’nın gençleri ve öğrencile
ri l>ağımsızlık talebiyle anti-emperyalist mücadeleyi 
yoğunlaştırmalıdırlar”  diye konuşmasına başladı. Tem
silci Amerikan emperyalizminin Güney Kore'ye yönelik 
sömürgeci politikasını mahkum ettikten sonra Güney 
Koreli gençleri anti-emperyalist mücadeleye çağırdı. Bu 

'konuşma çılgınca alkışlarla sona erdi.

Kang Hyeun Duek: Güney Kore halkının demokrasi 
mücadelesi ve Kore'nin yeniden birieştirilmesi mücade-
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leşiyle dayanışma çığlıkları Moskova’da yankılandı. Fes
tival boyunca Moskova Öğrenciler Sarayı’nın karşısın
daki meydan Güney Kore’den saldırgan Amerikan birlik
lerinin geri çekilmesi ve tam bağımsızlığın kazanılması 
talepleriyle inledi. Meydan Kore Demokratik Haik Cum
huriyeti bayrakları, afişler ve bütün dillerde yazılmış 
antl-emperyalist pankartlarla donatılmıştı.

Moun Kyeung Deuk; Festival boyunca düzenlenen 
mitinglerde söz alan konuşmacılar Güney Kore’yi Uzak 
Doğu’ya ilişkin saldırı politikası gereği nükleer bir üs 
haline getirmek isteyen Amerikan emperyalizmini kına
dılar. Bölgede işbirliği halinde bulunan Güney Kore, 
Japonya ve Amerika dünya üzerinde nüfuz alanlarını 
genişletme mücadelesinde karşılarında geniş bir muha
lefet cephesini bulacaklar.

Tchoö Ran Hy: Komünist Gençlik Birliği Merkez Komi
tesi sekreteri, ABD ve İtalya temsilcileri ve Afrikalı genç
ler ABD’nin Kore’nin iç işlerine karışmasını şiddetle 
eleştirerek Kore'nin birleştirilmesi lehine konuşmalar 
yaptılar. •

Halk G it Derse G ideriz

İkibine Doğru dergisinin 25 Aralık 1983 tarihli 
sayısında yayınlanan Afganistan Temsilcisi Abdu 

Samed'ie yapılan görüşme.

— Mücahitlerin kimi yerleri ele geçirdiklerini duyuyo
ruz. Son durum hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz?

— Aslında en önemli siyasal olay Pakistan’la yaptığı
mız Cenevre Anlaşması. Anlaşmaya Amerika ve Sovyet
ler de garantör devlet olarak imza koydu. İki önemli 
nokta var; Bir, Sovyet askerlerinin çekilmesi; iki, Pakis
tan’ın mücahitlere verdiği her türlü desteği kesmesi. 
Anlaşma gereği geçen Ağustos’ta Sovyet askerlerinin 
yüzde 50’si ülkeyi terketti. Ama Pakistan, bırakın müda
haleye son vermeyi, tam tersine desteğini artırmaya 
başladı. Örneğin mücahitlerde Cenevre Anlaşması ön
cesi sahip olamadıkları, karadan karaya atılan 40-50 
km. menzilli roketler var şimdi. Bunlarla kentlerde 750 
vatandaşımızı öldürdüler, Pakistan üsler vermeye, si
lahlandırmaya devam ediyor. Hatta kendi topraklarında 
bir hükümet kurulmasına bile izin verdi. Bunlar anlaş
maya aykırı şeyler. Bizim 31 bölgemiz var. Bunların 
26’sında bir tek Sovyet askeri yok. Üstelik buralar, Pa
kistan sınırında, en kritik bölgeler. Sürekli, Sovyet as
kerlerinin çekildiği yerlerin birgün sonra işgal edileceği
ni söylemişti mücahitler. Hangisini aldılar? Ellerine ge
çen bir tek kent yok. Uzaktan roket atıyorar, o da azaldı.

Kabil’i işgal etmeleri bir rüya. Pakistan’da bir hükü
met oluşturmaları sadece propaganda.

— Neden Sovyet birlikleri Kabil’ i savunmak için geri 
döndüler?

— Bakın, şimdi Kabil, Pervan, Bağlan, Herat ve Sa- 
mangan, Moskova’ya giden karayolu üzerindedir. Sov
yet birlikleri buralardan tam çekilmediler; ancak askert 
operasyonlara da katılmıyorlar.

— Suudi Arabistan'da Sovyetler ve mücahitler arasın
da görüşmeler yapılıyor. Nedir bu görüşmelerin aslı?

— Biliyorsunuz, biz bir Sulh-u Milli programı başlattık. 
Bütün gücümüzle ülkeye barışı getirmeye çalışıyoruz. 
Bu konuda hangi ülkeden, hangi grup veya kişiden ge
lirse gelsin her türiü yardımı kabul ederiz. Suudi Arabis
tan’daki görüşmeler bizim muhalefetle defalarca yaptı
ğımız doğrudan ve dolaylı görüşmeler sonucu başladı.

— Her anlaşma biraz ödün vermeyi gerektirir. Bana 
kısaca ne tür ve nereye kadar ödün vereceğinizi anlatır

Üstte: "Saygın Önderimiz Kim li-sung çok yaşasın" 
yazılı bir pul. Altta: Japonya’da uçak şirketi 

Lockheed'e karşı yapılan bir gösteri.

mısınız? Dilediğiniz anlaşmayı yapabilmek için ne gibi 
kozlara sahipsiniz?

— Programımızın en önemli hedefi banş. Sulh-u Mil- 
l i ’nin temelinde yumuşaklık, esneklik var. Bu programı 
uygulamaya koyduğumuz 22 ay içinde 17 binden fazla 
tutukiuyu serbest bıraktık. Sovyetier'in geri çekilmesi 
için gerekli adımları attık, atıyoruz. Ülkeyi terk edenlerin 
tümünün dönmesine yönelik çağniar çıkardık. Muhale
fete bir koalisyon hükümeti kurmaya hazır olduğumuzu 
söyledik; ve kurduk. Şimdi kabinede mücahitlerden de 
temsilci var. Tek parti yönetiminden çok parti yönetimi

ne geçtik. Geçen yıl 29 Kasım'da bir anayasa yaptık. 
Buna göre seçimler yapıldı, başkan seçildi. Cenevre 
Anlaşmasını imzaladık. Şimdi bir parlamentomuz var. 
İsterseniz siz bunlara ödün deyin, biz bahş İçin atılmış, 
doğru ve atılması gereken adımlar olarak görüyoruz.

Mücahitlerin şimdiye kadar söyledikleri hiçbir şey yok.
Biz barış konusunda karariiyız, 1 Ocak 1989'dan baş

lamak üzere 15 günlük ateşkes öneriyoruz. Ardından, 
Afganistan'a silah gelmesin diyoruz. Ne bize, ne onlara. 
Daha sonra da, geniş tabanlı bir hükümet kurmayı öneri- 
yonjz. Hatta, bütün bunları Birleşmiş Milletler gözeti
minde gerçekleştirmeyi öneriyoruz.

Bu arada Loyacerga da önerilerimiz arasında. Loya- 
cerga 250 yıllık geçmişi olan gelenekMİ bir kurum. Ka
bile temsilcilerinden oluşan bir meclis. Ülke ne zaman 
bunalıma girse, bu meclis toplanıp meseleleri görüşü
yor. Anayasayı onaylamak ve başkanı seçmek de bu 
yüksek meclisin görevi.

— Bunlar gerçekten önemli ödünler. Neden yapıyor
sunuz? BanşseverilğInizden mİ? Güçsüzlüğünüzden mi?

— Son zamanlarda mücahitlere onlarca öneri götür
dük. Bütün bunlan banş istediğimiz için yapıyoruz. On
lardan gelen bir tek öneri yok. Buyrun yönetin desek, 
ülkeyi yönetecek programlan yok. Bu kez de, birbirleriy
le zaten yapmakta olduklan savaşı şiddetlendirerek kan 
dökmeye devam edecekler.

B İZ kesinlikle onlardan çok güçlüyüz. Önerilerde bulu
nuyoruz, çünkü halkımız savaştan bıktı. Barış istiyor. 
Savaşta ısrar etmek halkın tüm desteğini yitirmek demek.

Esnek davrandıkça kazanıyoruz. Ancak savaşın kaçı
nılmaz olduğu noktada gücümüzü de gösteririz. Dışar
dan destek almadan mücahitler kesinlikle dayanamazlar.

— Seçim öneriyorsunuz, ya kaybederseniz?

— Seçim istemek hükümeti halkın seçmesini İstemek
tir. Biz halkın karşısına oniaria biriikte çıkarmaya hazırız.

— Ateşkes öneriniz bir zaman kazanma çabası olarak 
da yorumlanıyor, iktidarınızın günleri sayılı diye düşü
nenler var.

— Ateşkesten sonra, BM gözetiminde seçime de va
rız, diyoruz. Bir taktik olamaz, kaybedersek gittik de
mektir. Ama onlar kabul etmiyoriar. Çünkü seçimde 
kaybedeceklerini biliyorlar.

Ülkenin yüzde 98'l bizim, yüzde 2’si de Sovyetier'in 
elinde diyorlardı. Ama şimdi Sovyetier’in gitmesi için 
ellerinden geleni yapıyoriar. iddialan doğruysa, bırak
sınlar Soyvetler gitsin ve ülkenin yüzde 100'ü onlann 
olsun.

— Aylar önce bir görüşmenizde ikinci sekreteriniz Mu
hammed Sabır “ Gerekirse Sovyetler'I tekrar çağınnz" 
demişti. Şimdi mücahitler iktidara gelirse, İslâmî bir 
rejime karşı, Sovyetler Avrupa'nın da desteğini alarak 
Afganistan'a girer diye düşünenler var.

— Sovyetlerle Kral Emanuliah zamanında yapılmış bir 
anlaşmamız var. Sovyetier'in gelmesi İçin bizim çağır
mamız gerek. Eğer Sovyetier'in geri geleceği endişesi 
varsa, bunun garantisi de bizim önerilerimizdir. Geniş 
tabanlı bir hükümet öneriyoruz. Orada mücahitler de 
olacak.

— Geçmişten bugüne bir değerlendirme yapsanız, ne
leri doğru neleri yanlış yaptığınızı söylersiniz?

— Bu değerlendirmeyi yapıyoruz. Şimdi attığımız bü
tün adımlar bu değeriendirmenin sonucudur. Geçmişte 
esnek ve yumuşak olamadığımızı gördük. Sulh-u MİIH'- 
yi, geniş tabanlı hükümeti hep on yıllık bir değerlendir
menin sonucu olarak öneriyoruz. •



390

MücahidleHn D in n ifi

Afganistan Islâm Devleti Dışişleri Bakanı 
Gültıeddin Hikmetyar ile yapılan söyleşiden bir 

bölüm.

Mustafa Esad: Yabancı ajanslar geçtiğimiz aylardaki 
•n önamii iıaberieri arasında sizin Ceiatabad yakınların
da yaralandığınızı duyurdular. Bu iıaberin sıhhatini sor
mak istiyorum.

GOİbeddln Hikmetyar: Ben Ceiaiabad'da başlayan ça- 
tifinalann hemen ardından bölgeye gitmek İstedim. Fa
in t Afganistan'daki geçici hükümet kurma çabalan se- 
baHyie arzum tahakkuk etmedi. Ardından Islâm Ülkeleri 
Difltlari Bakanlan Toplantısı başladı. Bunun üzerine 
gUaffledim. Oradan döner dönmez yeni bir dış geziye 
çıkmadan Celalatuıd'dakl kardeşlerimin yanına gitmek 
latadim. Allah'a hamd-ü sena olsun kİ RIyad'dan döner 
dönmez Karazikab'a mıntıkasına Celaiabad'dan takri
ben 3 km. uzaklıkta olan yere kadar gittim. Orada göğüs 
gAğOse diyebileceğimiz çatışmalar sürmekte idi. Yol 
boyunca çeşitli mücahld kamplanna uğrayıp kardeşleri
min Ihtiyaçlannı tespit ediyordum. Ceiaialıad Havaalanı
na 3,5 km. yakınında bir mücahld kampında akşam na
mazı kılıyorduk. Biz birinci rek’atın secdesinde iken 
ibn uçaklan kampa saldırdılar. Çok yakınianmıza düşen 
bombalar sebebiyle mescidin tavanını örttüğümüz ağaç
lar her tarafa yıkıklı. Biz uçaklann uzaklaşmasından sonra 
namazımızı tamamlamak üzere 30 metre ötede yeniden 
cemaat oMuk. Fakat bu sefer gelen uçaklar her tarafı 
bombalıyorlardı. Allah'a hamd-ü senalar olsun Riıslar 
Itabet ettiremedller. Ve biz cephedeki vazifelerimizi yap
tıktan sonra gerisin geriye salim bir şekilde döndük.

— Celalabad'daki son durum hakkında bize bilgi vere- 
UHr misiniz?

— Sizinle şu konuşmayı yaptığımız sırada da Ceiaia
bad'da kardeşlerimiz Allah'ın dinini yeryüzüne hakim 
kılabilmek İçin cihadiannı sürdürmekteler. Şehir tama
men mücahidlerin kontrolü altında. İçerde yaşayan in
tanlar bizim halkımız biz rusiar gibi rahatça karşımızda 
Um varsa öldürelim diyemiyoruz. O insanlara biz yakın
da laiâmı sunacağız ve onlan biz yöneteceğiz ve daha 
da önemlisi o şehri biz yöneteceğiz. Biliyorsunuz Cela- 
labad Kabil'e giden en önemli yol ve burada yedi tane 
Afgan ordusunun en büyük kıtalan bulunmakta. Buna 
rağmen mücahld birliklerimiz Ceialabad’ın kuzeyini hat
ta Ceiaiabad yolunu kontrol altına aldılar. Güneyde ise 
havaalanının önierindeier. Batıdan ise 2 km. kadar yak- 
laşıkh. Bütün bunlar Celaiabad’ın düşmek üzere oldu
ğunu göstermekte. Fakat her şey hakkın elinde ne ola
cağını ancak ve ancak Allah bilir.

— A^anistan’dakl yönetimin düşmemiş olması Ka
bil'in hâlâ ele geçirilmemiş olması Sovyetler BIriiği'nIn 
dOnya ajanslannda daha önce söyledikleri Afganistan'
da problemin silahla çözülmesinden önce siyasal netl-

iarin alınması fikrine hak kazandırdığını iddia edenler 
var?

— Moskova Neclb'ln Iktidannın olabildiğince uzun sür- 
maainl arzu etmekte. Çünkü Moskova yönetimi Afganis
tanlI İdarenin tamamen mücahidlerin eline geçtiği an 
kandlalnin de aonu olacağını bilmekte. Bundan dolayı 
Moskova yönetimi dünya devletlerinin mücahidleri prob
lemlerle karşı karşıya bırakması için çağnlarda bulun
makta.

— Afganiatan Islâmi Devleti'nin Dışişleri bakanı ola
rak ton lalâm Konferansı kararlarını değeriendirir misi
niz?

— EHıamdüiiiiah kararlar oldukça iyi. Afganistan dev
letinin mücahidler tarafından korunmasını mücahidlerin 
Islâm konferansında temsiline kimse karşı çıkmadı. Yal
nız üç devlet Suriye, Güney Yemen ve Filistin Kurtuluş 
örgütü mUlahazaiaranı belirttiler. Bunun haricinde Irak, 
Kuzey Yemen, ıvyaiz yani tarafsız kaldılar. Böylece beş

\

Üstte: Afgan Mücahidleri esir aldıklan bir Sovyet 
askeri ile birlikte. Ortada; Afganistan'daki Sovyet 

askerlerinden birinin ailesine yazdığı mektup. Altta: 
Mücahidlerin komutanlarından Şahit Halil.

devlet, üçü açıktan ikisi ise fikrini belirtmedikleri için 
diğer devletlerin hepsi Afganistan Islâm Devleti'nin var
lığını kabul etmiş oldular.

— Afganistan'da durum mücahidler açısından nedir?

— Afganistan'ın yüzde 95'inl mücahidler kendi kont
rolleri altında tutuyorlar. Pek çok şehir mücahidlerin 
kendi sistemleriyle idare edilmekte. Şu ana kadar alına
mayan birkaç şehir icaldı bu şehirier de mücahidler tara
fından tamamen çevrili. Mücahidlerin moralleri Ruslann 
da çekilmesinden sonra oldukça yüksek. Aradaki tefrika 
noktaları izale edilmekte süratlice.

— Afganistan’da Kabil rejimi süresince bazı devletler 
Afganistan’daki Islâm devletini tanımakta kararsızlar. 
Sizce bu ne şekilde yorumlanabilir?

— Ceialabad’ın ve Kabil’ in düşüşü Inşaallah çok ya
kın. Bazı devletler hâlâ Afganistan’da Kabil devletinin 
variiğını kabul ediyoriarsa bu bir yanılgı. Çünkü kâğıt 
üzerinde Kabil hükümetine halkın desteği yok. Çeşitli 
kademelerde temsil yetkisi de yok. Herkesin kabul ettiği 
b ir Islâm devleti var Afganistan'da. Bunu bazı devletler 
kabulde gecikiyor. Afganistan Islâm devletini Iran ve 
Pakistan’ın hâlâ tanınmamış olması pekçok siyasal mer
kezce tartışılıyor. Biz bunun asıl sebebini hâlâ bilmiyo
ruz. Fakat her an bu İki devletin bizi tanımasını da 
bekliyoruz. Son yırtdışı gezimde Malezya da bizi tanıdı 
böylece dördüncü devlet oldular. Diğer ziyaret ettiğim 
devletler ise Inşaallah yakında tanınz şeklinde vaad etti
ler. Fakat ne zaman bunu söylemiyoriar.

— Sovyetler BIrilğl ve Hindistan ard arda geçtiğimiz 
aylarda mücahidlerin kurduğu hükümeti tehdit eden be
yanatlarda bulundular. Ne dersiniz?

— Biz Hindistan'ı olsun, Sovyetler Birilğini olsun çok 
yakından tanımaktayız. Eğer Ruslann tehditleri kendi 
güçlerini ortaya koyuyor İdiyse niçin Sovyetler Blriiğl'- 
nln askerieri Afganistan'da iken bize bir şey yapamadılar.

— Son günlerde Afganistan'da mücahidlerie beraber 
çarpışan Araplar hakkında Vahhabiliği yaydıklan şeklin
de itham var. Bu konudaki düşünceniz nedir?

— Batılı haber ajanslarının bu şekildeki birtakım ha- 
berieri çeşitli Arap gazetelerinde de var ben de gördüm. 
Bu Müslümanlann tek cephe altında toplanmasına yö
nelik bir saidınnın parçalan. Afganistan cephesi yalnız 
AfganlIlara ait değil, aynı şeklide mücahidiere karşılık 
saldıniann yalnızca komünistler tarafından gerçekleşti
rildiğini de kimse söyleyemez. Hıristiyanlaştırma propa
gandası başabaş Afganistan’da. Çeşitli uluslararası ör
gütler iyilik yapıyoruz diyerek AfganlInın akidesini boz
ma çabasındaiar. Biz nasıl Afganistan’da mücahidlerin 
saflannı birieştiyorsak Afganistan cephesi Inşaallah bü
tün Islâm ümmetinin de birleşmesine vesile olacaktır. 
BİZ meseleye ancak bu şekilde t>akıyoruz. Afganistan’a 
gelen Arap kardeşlerimiz olmuştur bizlerie omuz omuza 
çarpışan çok kardeşlerimiz vardır şehld düşen çok insa
nımız vardır. Bu kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz.

— Türidye’deki MüslUmanlara iletmek istediğiniz bir 
mesaj var mı?

— Afganistan'da mücahld kardeşlerimiz sîzlerin dua- 
lannıza muhtaç. Daha ötedeki yardımiannızdan pek ön
ce eldeki imkânlarla bu ortak cihada katılın. Bu Allah'ın 
verdiği b ir fırsattır. Bu fırsatı kaçıraniann sonraki üzün
tüleri pek fayda vermez. İnanıyoruz ki Allah-u Teala 
bize nasnnı çok yaklaştırmıştır. Yıllar süren savaşın 
ardından yeni bir nesil çıktı. Dün cihadın başladığı gün 
on yaşında olan insanlar bugün cihad neslinin asıl un- 
suriandır. Mücahidlerin dün tecrübeleri yoktu. Mücahid- 
ierin bugün clhadda askeri alanda en üstün kuvvet oldu
ğunu Batılı, Doğulu bütün asker! uzmanlar ittifakla ka
bul etmekteler. Şimdi biz yeni bir deneyim içindeyiz. 
Allah bize bilmediğimiz pekçok şeyi öğretti. Evet bugün 
mücahidler dünden daha güçlü. •


