
B
ir y›l› daha geride b›rak›yoruz. 21. yüzy›l›n
ilk y›l›n›n; 2000 y›l›n›n son günlerini yafl›yo-
ruz… Dünyaya bir göz att›¤›m›zda ama ger-

çekten 21. yüzy›lda yaflad›¤›m›z› söylemek için çok
tan›k gerekir! Evet bir yanda dünyada hiç bir za-
man görülmemifl bir üretim zenginli¤i yaflan›yor;
evet teknik hiçbir zaman olmad›¤› boyutlarda gelifl-
mifl durumda ve do¤ru kullan›ld›¤›nda dünya cen-
netini yaratmak için maddi imkânlar her zaman-
kinden daha olgun. Fakat di¤er yanda zenginli¤in
paylafl›lmas›ndaki adaletsizlik de, her zamankin-

den daha büyük uçurumlar yaratm›fl durumda.
Dünyan›n en zengin 250 insan›, 100’den fazla dev-
letin bütçesinden daha büyük bir para de¤erini elin-
de bulunduruyor. Zengin emperyalist ülkelerle; “ge-
liflmekte olan”, “geri kalm›fl” vb. biçimlerde katego-
rize edilen ba¤›ml› ülkeler aras›ndaki uçurum; her
ülkede de zenginlerle yoksullar aras›ndaki uçurum
büyüdükçe büyüyor. Dünya nüfusunun beflte biri
Birleflmifl Milletler örgütlerinin hesaplar›na göre
“yoksulluk s›n›r›”n›n alt›nda yafl›yor. Dünya nüfu-
sunun % 80’i tüm dünya gelirinin üçte birinden az›-
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bekleyen insanlar…
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dünya nüfusunun
beflte biri “yoksulluk
s›n›r›”n›n alt›nda
yafl›yor!



n› paylaflmak durumunda. Her üç saniyede bir, bir
çocuk açl›ktan, yoksulluktan ölüyor. Yoksulluk üze-
rine, zenginli¤in bölüflülmesindeki adaletsizlik üze-
rine somut verileri uzatmak istemiyoruz. Görmek
isteyenin görebilece¤i, bilmek isteyenen bilebilece¤i
ölçüde veriyi burjuvazinin kurumlar› bizzat kendi-
leri sunuyorlar. E¤er dünyada herkese yetecek ka-
dar zenginlik üretiliyorsa fakat buna ra¤men bu
dünyada yüzbinlerce, milyonlarca insan açl›ktan,

sa¤l›kl› içecek su yoklu¤undan, yeterli sa¤l›k hiz-
meti olmad›¤›ndan vb. ölüyor veya her gün ölüm
tehdidi alt›nda yafl›yorsa, bunun bir ad› vard›r:
Barbarl›k!

Barbarl›k yaln›zca milyonlarca insan›n mahkum
edildi¤i –zenginlik içinde– yoksulluk olgusunda gös-
termiyor kendini: Dünyan›n her yan›nda emperya-
lizmin ç›karlar› için gerici-karfl›devrimci savafllar
yürüyor; darbeler yap›l›yor; sisteme karfl› olanlar
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Yaln›zca 2000 y›l› içinde Seattle; Prag ve Nice zirvelerinde yanyana gelen emperyalist haydut-
lar› protesto gösterilerinde, gösterileri bast›rmak isteyen polisin tavr›, emperyalist efendile-
rin bütün insan hakk› vb. savunuculuklar›n›n bofl bir balon oldu¤unu göstermeye yeter.

Sudanl› bu çocu¤un
iste¤i sadece
yaflayabilmek!



zindanlara at›l›yor, iflkencelerden geçiriliyor vb.
vb. Bütün bunlar asl›nda bizzat emperyalist güçle-
rin marifetiyken ve onlar›n ç›karlar› do¤rultusun-
da gerçeklefltirilirken, emperyalistler ve propagan-
dac›lar›; sürekli olarak “bar›fl yanl›s›” görünmek-
ten, “insan haklar› savunucusu” pozlara girmek-
ten, k›sacas› sahtekârl›ktan yorulmuyor.

Bunlar›n “bar›fl yanl›s›” görünmelerinin sahte-
kârl›¤›n› anlamak için, her birinin andaki savafl
alanlar›na ne kadar silah satm›fl olduklar›n›, bun-
dan ne kadar kâr elde ettiklerini sorgulamak yeter!

Bunlar›n insan haklar›n›, demokrasi savunuculu-
¤unu vb. ne kadar “ciddiye” ald›klar›n›, her y›l yap-
t›klar› de¤iflik zirve toplant›lar›n› protesto
gösterilerine karfl› tak›n›lan tav›rlar, s›-
n›r güvenli¤ini koruma ad› alt›nda al›-
nan tedbirler ve bunlar›n sonuçlar›
gösteriyor. Yaln›zca 2000 y›l› içinde
Seattle (ABD); Prag (Çek Cumhuriye-
ti) ve Nice (Fransa) zirvelerinde
yanyana gelen emperyalist haydut-
lar› protesto gösterilerinde, göste-
rileri bast›rmak isteyen polisin
tavr›, emperyalist efendilerin bü-
tün insan hakk› vb. savunucu-
luklar›n›n bofl bir balon oldu¤u-
nu göstermeye yeter.

Bu tav›rlar›n veya örne¤in s›-
n›r d›fl› edilmek istenen yaban-
c›lara karfl› tak›n›lan tav›rlar›n
bir ismi vard›r: Barbarl›k! ‹çte
asl›nda anda iktidarlar› tehdit
alt›nda olmad›¤› halde bile, en
ufak bir ‘rahats›zl›k’ karfl›s›nda
bile faflist tedbirlere baflvurma,
içte faflistlefltirme! ‹deolojik
alanda ›rkç›l›¤› körükleme! Mili-
tarizmi körükleme, dünyan›n ye-
niden paylafl›lmas› dalafl›nda güç-
lerini düzenleme! Yapt›klar› budur.

Önce k›flk›rt›lan, büyümelerine göz
yumulan, yer yer desteklenen, geli-
nen yerde bir dizi emperyalist ülkede
egemen siyasi partilere ciddi bir rakip

haline gelen aç›k faflist partilere karfl› yürütülen
resmi/devlet damgal› “antifaflist”(!!!) gösteri ve
mücadele sahtekârl›klar› da bu gerçeklerin üzerini
örtemez. Kendileri ›rkç› olanlar›n, ›rkç›l›¤a karfl›
mücadele edermifl gibi görünmesi sahtekârl›ktan
baflka bir fley de¤ildir. Ayn› “insan haklar›”n›, o
haklar kendi düzenlerine karfl› kullan›lmak istendi-
¤inde ayaklar alt›na alanlar›n, insan hakk› savunu-
culu¤unun sahtekârl›k olmas› gibi.

Dünyan›n halini k›saca tan›mlamak gerekirse,
onun ‘emperyalist barbarl›k’ diye adland›r›lmas›
do¤rudur. Bu barbarl›k, kâr h›rs›yla dünyada ya-
flam temellerinin sars›lmas›, do¤an›n emperyalist
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Aç›k faflist partilere karfl› yürütülen
devlet damgal› “antifaflist”(!!!) gösteri ve

mücadele sahtekârl›klar› geçti¤imiz y›l da sürdü!

Seattle’de polisin göstericilere tavr›: Barbarl›k!
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hoyrat talan› sonucu, do¤al dengelerinin bozulmas›
noktas›na gelmifltir. ‹kibin y›l› tam bir ‘seller y›l›’
olmufl; milyonlarca insan, insan yap›s› iklim de¤i-
flikli¤inin sonucu olan ‘seller’ alt›nda evini bark›n›
yitirmifl, Afrika’da yüzbinler ölmüfltür. ‹nsanl›¤›n
ve dünyan›n asl›nda bu barbarl›¤›n çok daha uzun
sürmesine tahammülü yoktur. Sözkonusu olan ar-
t›k her zamankinden daha çok ve acil olarak ya
emperyalist barbarl›¤›n kendisi ile birlikte tüm in-
sanl›¤› y›k›l›fla, çöküfle götürmesi; ya da emperya-
list barbarl›¤a devrimle son verilmesi alternatifidir.

***

K
uzey Kürdistan – Türkiye’de barbarl›k yer
yer emperyalist efendilerin bile, ‘biraz insaf’
dedikleri boyutlardad›r.

Önce ekonomik alanda zenginli¤in paylafl›m›ndaki
korkunç dengesizlik ülkelerimizde ç›plak gözle gö-
rülen boyutlardad›r. Bir yanda gösteriflçi/görmemifl
bir zenginlik; di¤er yanda milyonlarca yoksul, aç
insan! Dengesizlik öyle aç›k ki, M‹T Genel Sekrete-
ri yapt›¤› bir söyleflide görgüsüz zenginli¤i gösteren
bir TV program› için “Televole beni bile komünist
eder” diyebiliyor!

Siyasi alanda demokrasi ad›na uygulanagelen hep
faflizm olmufltur. Ve bugün de böyledir.

Öyle bir “demokrasi”dir ki; uygulanan, faflist sis-
teme karfl› mücadelede egemen s›n›flara tutsak
düflmüfl insanlar, her biri iflkence tezgâh›ndan geç-
mifl tutsaklar; F tipi ad› verilen hücre tipi cezaev-
lerinde kendilerini bekleyenin ne oldu¤unu bildikle-
ri için, hücrelere girmemek için, ç›plak canlar›n› el-
lerindeki tek silah olarak kullanmak durumunda
kalmaktad›r. En basit bir demokratik hakk›n elde
edilmesi veya korunmas› için can bedeli bir müca-
dele zorunlu olmaktad›r. Bu yaz›y› kaleme ald›¤›-
m›z gün F tipine karfl› ölüm orucu 54. gününde idi.

Can bedeli mücadele yürüten devrimci tutuklular›n
bir bölümü için art›k ölüm orucu ertesi –ölümler ol-
masa bile– yeniden eski sa¤l›¤›na kavuflabilme nok-
tas› geçilmiflti. Ve Meclis’te kimi itler ç›k›p, birçok
baflka itin düflündü¤ünü gö¤sünü gere gere yüksek
sesle ilan edebiliyordu: “B›rak›n gebersinler!”. Dev-
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F tipi cezaevlerine karfl› ve
açl›k grevini desteklemek için d›flarda
yap›lan eylemliliklerde polis azg›nca sald›r›yor! 

2000:
Tam bir “seller y›l›!”

Mozambik’te
sellerden

binlerce kifli
hayat›n› kaybetti!



rimci tutsaklar saat saat, dakika dakika ölüme
yaklafl›rken, Adalet Bakan› “Aceleye gerek yok-
tur!” diyordu!!! F tipi cezaevlerine karfl› ve açl›k
grevini desteklemek için d›flarda yap›lan eylemlilik-
lerde polis azg›nca sald›r›yordu. Yaln›zca ülke için-
de de¤il, ülke d›fl›nda da faflistler açl›k grevi destek-
çilerine azg›nca sald›r›yor, Hollanda’da bir devrim-
ci faflistlerin b›çak darbeleriyle katlediliyordu. Bü-
tün bunlar›n bir ad› var: Barbarl›k.

Bu barbarl›k kendini akl›n›za gelen her alanda
gösteriyor. 

Örne¤in ulusal sorunu al›n: Öncelikle PKK’nin ba-
fl›n› çekti¤i mücadele sonucu Türk hakim s›n›flar›
k›y›s›ndan köflesinden ‘Kürtler’in varl›¤›n› kabul et-
mek zorunda kald›lar.

Fakat bugün bile hâlâ devletin çeflitli kurumlar›
“Kürtçe TV olur mu, olmaz m›?” tart›flmas› yürütü-
yor. M‹T aç›klama yap›yor ‘yararl› olur’ diyor; Ge-
nelkurmay karfl› ç›k›yor; “PKK’ya yarar!” diyor
vb. Her iki yan aç›s›ndan da Kürt ulusundan insan-
lar›n kendi dillerinde yay›nlara sahip olmalar› on-
lar›n en tabii hakk› de¤il, Türk devletinin taktik
kayg›larla bahfledece¤i bir lütuf!

“Türkiye Türklerindir!” diyenler, sonra da kalk›p,
örne¤in “Almanya Almanlar›nd›r! Türkler d›flar›!”
diyenleri “›rkç›l›kla” suçluyor! Hakl› olarak! Fakat
bunun ›rkç›lar›n ›rkç›lar› ›rkç›l›kla suçlamas› gibi
bir garabet örne¤i oldu¤unu göremeyecek kadar da
körler! ‹lkellik, barbarl›k!

Ya da insanlararas› “normal” iliflkileri al›n; ka-
d›nlara ve çocuklara karfl› tav›rlar› al›n! Bütün
araflt›rmalar kad›nlara karfl› fliddetin –daha Türk-
çesi daya¤›n– asl›nda ola¤an vaka oldu¤unu göste-
riyor. Kad›n intiharlar› art›yor! Yaln›zca erkek ege-
men devlet de¤il –o kendini bütün rezilli¤i içinde gö-
zalt›nda ve tutukevlerinde devletin elinde tutsak
olan kad›nlara tecavüzde gösteriyor–; a¤abey, dede,
baba daya¤› da, din ve töre bask›s› da vb. kad›nla-
r› eziyor.

Çocuk e¤itiminde dayak genifl kitleler aç›s›ndan
hâlâ esas araç durumunda! Evde dayak, sokakta
dayak, tarlada, atölyede, okulda dayak… emekçi
çocuklar›n gündelik hayat›n›n ayr›lmaz parças›. Ço-
cuklar gözünü barbarl›¤a aç›yor ülkelerimizde!

Ve biz 21. yüzy›l›n ilk y›l›n› geride b›rak›yoruz!
‹nsanl›k art›k uzayda uydu kentler kuracak; dün-

yada do¤a ile uyum içinde ihtiyaca göre planl› ya-
p›lacak bir üretimle tek aç, aç›k, muhtaç insan› b›-
rakmayacak zenginli¤i yaratabilecek tekni¤e, bilgi-
ye, donan›ma sahip!

Buna ra¤men hâlâ barbarl›¤›n egemen olmas› in-
sanl›k aç›s›ndan gerçekte utan›lacak bir durumdur.

Bu barbarl›¤›n alternatifi var m›?
Evet var: Sosyalizm! Üretimin temeline hep daha

fazla kâr› de¤il, çal›flan insanlar›n sürekli artan
maddi ve manevi ihtiyaçlar›n› en iyi biçimde karfl›-
lamay› koyan sistem. Böyle bir sistemin maddi te-
meli ancak tüm üretim araçlar› üzerinde özel mül-
kiyetin (bu ister kifli, ister grup, ister kapitalist
devlet mülkiyeti olsun farketmez) kald›r›lmas›; top-
lumsal mülkiyetin sa¤lanmas›d›r.

Biz, “Alternatif vard›r, sosyalizmdir!” dedi¤imiz-
de, bir çoklar›ndan gelecek itirazlar› duyar gibiyiz:
“Ama sosyalizm y›k›ld›! Bugün var olanlar da (Çin,
Kore, Vietnam, Küba) asl›nda emekçiler aç›s›ndan
kapitalist ülkelerden pek farkl› de¤il, hatta kapita-

list ülkelerde yer yer emekçiler daha fazla hakka
sahip vb.”

Bu itirazlara karfl› her zaman söyledi¤imizi bir
kez daha yineleyelim:

Y›k›lan sosyalizm de¤ildi, de¤ildir. Y›k›lan sosya-
lizm ad›na yozlaflm›fl bürokrat burjuva, sosyalfa-
flist diktatörlük rejimleridir. Sovyetler Birli¤i’nde
1917 Ekim Devrimi’yle bafllayan ve Lenin ve Sta-
lin önderli¤inde muazzam baflar›lar elde etmifl olan
sosyalizm deneyimi, ne yaz›k ki sosyalist sistem
içinde büyüyüp geliflen revizyonistlerin iktidar› ele
geçirmesi ile kesintiye u¤ram›fl; Sovyetler Birli¤i ve
onunla birlikte bir dizi Do¤u Avrupa ülkesi sosya-
lizm ad›na devlet kapitalizmi yoluna girmifltir. Y›k›-
lan budur! Bugün Çin’de, Kore’de, Vietnam’da, Kü-
ba’da proletaryan›n diktatörlü¤ü de¤il, milliyetçi
burjuvazinin diktatörlükleri iflbafl›ndad›r. Bu ülke-
ler sosyalist ülkeler de¤ildir.

Büyük insanl›¤a, dünyaya gerçek sosyalizm ge-
reklidir.

Peki sosyalizme varmak mümkün müdür ve nas›l
mümkündür? Evet sosyalizme varmak mümkün-
dür. Ve o yaln›zca mümkün de¤il, insanl›¤›n gelece-
¤i aç›s›ndan zorunludur da… E¤er sosyalizm iflçi s›-
n›f› ve emekçi y›¤›nlar›n mücadelesiyle kazan›la-
mazsa, dünyay› bekleyen hep birlikte çöküfltür. 30-
35 y›l –ki proletaryan›n Sovyetler Birli¤i’nde ger-
çekten iktidarda oldu¤u ve sosyalizmi inflaya yönel-
me f›rsat› buldu¤u süre en fazla bu kadard›r– b›ra-
kal›m flimdi 6 milyon y›l olup olmad›¤› tart›fl›lan in-
sanl›k tarihini, bir insan›n hayat› aç›s›ndan bile
uzun olmayan, bir insan hayat› içine s›¤abilecek bir
süredir. Bu süre içinde sosyalist bir iktidar›n iflçi-
ler, emekçiler için elde etti¤i baflar›lar burjuvazinin
hayalinin bile yetiflemeyece¤i muazzam baflar›lar-
d›r. O halde, sosyalizm mümkündür. Yeter ki, iflçi-
ler, emekçiler bolflevik bir devrimle emperyalizmin
ve uflaklar›n›n iktidar›n› yerle bir edip kendi ikti-
darlar›n› kursunlar; yeter ki iflçiler, emekçiler ken-
di iktidarlar›n› hem devrilen sömürücü s›n›flardan,
hem d›fl sald›r›lardan hem de bizzat iflçi s›n›f› için-
den ç›kacak, kendi kiflisel, ailevi, grupsal ç›karlar›-
n›, toplumsal ç›karlar›n›n önüne geçirmek isteye-
cek revizyonist burjuva yolcular›n aç›k ve kapal›
sald›r›lar›ndan koruyabilsinler!

Hiç kimse olmaz demesin! Olur! Yeter ki iflçiler,
emekçiler içinden ‘yahu olmaz’ diyenler, olmazl›¤›n
nedeninin kendileri olaca¤›n› kavras›nlar.

Neden olmayacakm›fl?
Kuzey Kürdistan-Türkiye’de de, bütün dünyada

da nüfusun büyük ço¤unlu¤unun en az % 80’inin
sosyalizmde kaybedece¤i hiç bir fley yoktur! Kaza-
naca¤› kendi iktidar›; kazanca¤› yeni, koca bir dün-
ya vard›r!

2001 y›l›na girerken Kuzey Kürdistan-Türkiye’de
ve bütün dünyada iflçileri, emekçileri, tüm ezilenle-
ri bu bilinçle selaml›yor, gelece¤in mimarlar›na ses-
leniyoruz:

Bu dünyan›n emperyalist barbarl›k içinde batma-
s›n› istemiyorsan›z; insanlar›n bar›fl içinde, kardefl-
çe birarada yaflayacaklar›, sömürünün de¤il özgür
eme¤in egemen oldu¤u bir dünya istiyorsan›z:

Bütün ülkelerin iflçileri birlefliniz! Bütün ülkele-

rin iflçileri ve ezilen halklar birlefliniz!
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