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olitikaP

Tribünleri Boşaltıp Seyirciyi 
Sahaya İndirmek...

Türkiye’nin her şeyi alt üst olmuş vaziyette. Ne eği-
tim ve sağlık sistemi, ne silahlı kuvvetler, ne devlet ku-
rumları, ne parlamento, ne de ekonomi ve politika. Hiç 
biri işlemiyor. Ancak devlet yöneticilerinin, burjuva si-
yasetçilerinin ve bürokratların söylemlerine bakarsanız 
her şey tıkırında yürüyor. Sadece iç ve dış güçler, Türki-
ye düşmanları etrafımızı sarmışlar ve Türkiye’yi bitirme-
ye çalışıyorlar. Zannedersiniz ki her şey yolunda...

Suriye, Orta Doğu, Zarrab, Man Adası, CHP, AKP, Ku-
düs gibi gibi kavramlar her gün kulaklarımıza şırınga 
ediliyor. Burjuva siyasetçilerin tümü birbirini suçluyor, 
ağıza gelmeyecek hakaretler ediyorlar, birbirlerinin 
boynuna ip takacaklarını ilan ediyorlar. Sonra bir bakı-
yorsunuz “sözkonusu vatansa gerisi teferruat” deyip bir-
birlerinin ellerini sıkıyorlar, ya da aynı mitingde kürsü 
paylaşıyorlar.

Bu siyaset, kirlenmiş bir siyaset. Bu düzen çürümüş 
bir düzen. Can çekişiyor ama ağlayanı yok.

Fakat aktörler görüntüde kuyruğu dik tutuyorlar. 
Hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya çaba sarfediyorlar. 
Bu şovu çekmek için de kılıktan kılığa giriyorlar. Ve de 
en önemlisi henüz seyirciyi kandırabiliyorlar.

Seyirci... evet seyirci. Çünkü devlet yöneticileri ve 
burjuva politikacıları tribünlere sesleniyor. Tribünlere 
şov çekiyorlar. Ve tribünlerdekiler henüz izliyor. Neden, 
niçin, nasıl hala izliyorlar? Bu sorunun yanıtını kendileri-
ne vermek zorunda olanlar seyircilerin kendisi değil. Bu 
iktidara ve düzene karşı olanlar. Bu çürümüş ve lime lime 
dökülen sisteme karşı olanlar. Sosyalizmi savunanlar.

Seyirci, seyirci olmaktan çıkıp tribünlerden sahaya 
inince bu çürümüş düzenin burjuva politikacıları belki 
yine tribünlere seslenmeye çalışacaklar ama tribünler 
boş olacak, onları dinleyen olmayacak.

O zaman bugünki kibirli, yalancı, sahtekar söylem-
lerinin hiç bir anlamı kalmayacak.

Devrimciyim, demokratım, sosyalistim, komünistim 
diyen herkesin şapkasını çıkarıp önüne koyması lazım. 
Önümüze koymamız lazım. İstisnasız hepimizin. Bunu 
becerdiğimiz zaman tribünler yavaş yavaş boşalmaya 
başlayacak. Bir boşalmaya başladığı zaman kalanlar da 
bir anda tribünleri terkedecek. İşte bunu sağlamanın 
sorumluluğunun kimlerde olduğunu biliyor olmalıyız.
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KİRLENMİŞLİĞE, ÇÜRÜMÜŞLÜĞE, 
TÜKENMİŞLİĞE KARŞI,

BİRLEŞİK 
DEVRİMCİ 

MUHALEFET...



Büyük Ekim Sosyalist Devrimi dünyada 
kapitalizmden sosyalizme geçiş çağını açan ni-
teliksel bir değişiklik yaratmıştır. Paris Komü-
nü deneyinden sonra, Çarlık İmparatorluğunun 
bütün kurumları ile yıkılıp yerine işçi sınıfının 
devletinin kurulduğu tarihsel bir sıçramadır. 
Ekim Devrimi ile dünyada ilk defa sömürü-
lenlerin, ezilenlerin, yoksulların iktidarlarının 
uzun süreli yaşama geçmesi gerçekleşmiştir. 
Ekim Devrimi bu sömürü dünyasında başka bir 
dünyanın da mümkün olduğunu ispatlamıştır.

Ekim Devrimi, devrimin önderi Lenin’in 
“Bütün İktidar Sovyetlere!” belgisi ile başlat-
tığı devrimci atak sonucunda 7 Kasım 1917’de 
iktidarın İşçi-Köylü-Asker Vekilleri Sovyetleri 
tarafından ele geçirilmesi ile zafere ulaşmıştır. 
Bu mücadelenin komutasını Sovyetler Birliği 
Komünist Partisi-SBKP’nin öncülü olan Rus 
Sosyal Demokrat İşçi Partisi-RSDİP yürüt-
müştür. Böylece işçi sınıfının öncü politik ör-
gütü, komünist partisinin devrimdeki rolü de 
pratikte sınanmıştır.

Genç Sovyet Rusya iktidarının yaşama 
geçirdiği ilk eylem I.Dünya Savaşı’nın da so-
nunu getiren BARIŞ Deklarasyonu olmuştur. 
Savaş tam sonuçlanmamış olsa dahi, Sovyet 
Rusya savaştan çekilmiştir. Devrimini gerçek-
leştirmiş bir ülke olarak işçi-köylü iktidarının 
çözülmesi gereken ekonomik ve toplumsal so-
runlarını öne aldı.

Düşman boş durmadı. İçeride ve dışarıda 
genç Sovyet erkini yıkmak için yıllara yayılan 
bir iç savaş yaşandı. Yabancı emperyalist ve ka-
pitalist ülkelerin orduları ve çeteleri Sovyet top-
raklarında toplu katliamlar, cinayetler işlediler.

1918 yılında devrimin önderi Lenin’e ze-
hirli bir mermi ile uygulanan suikast sonucun-
da 1924 yılında, çok erken zamanda aramızdan 
fiziken ayrılmasına kadar sağlık açısından zor 
dönemler yaşadı. Kısacası emperyalist güçler 
Sovyet devrimini boğmak için her yola baş 
vurdular.

Buna karşın Bolşevikler önderliğindeki 
Rusya Komünist Partisi ve akabinde ulusal 
sorunun düzenlenmesinden ve Sovyet Cumhu-
riyetlerinin kurulması sonucunda oluşan Sov-
yetler Birliği Komünist Partisi önderliğinde 
ülkenin sorunlarına el attılar.

Çarlık ailesi ve yandaşları dahil, karşı-dev-
rimci güçler ile hesaplaşıldı.

Üretim araçları üzerindeki özel mülkiyet 
kaldırıldı, kısmen devlet, kısmen toplumsal 
mülkiyete dönüştürüldü.

Tarım ve sanayiide sosyalist planlı eko-
nominin yöntemleri ve kurumları oluşturuldu. 
Tarım sanayii endüstrisi bizzat kooperatifler 
eliyle organize edildi, Sovhoz ve Kolhozlar, 
bitki tarımı ve hayvan besiciliği ile süt ürünleri 
alanında planlı olarak geliştirildi. Sanayii ham-
lesi başlatıldı ve ağır sanayii kuruldu. Ülke çok 
zor koşullarda kendine yetecek düzeye gelme 
mücadelesi verdi ve bu hedefine ulaştı.

O günkü Çarlık Rusyası akabindeki ko-

şullarda ülkenin içinde bulunduğu gelişkinlik 
düzeyinde, ülke yönetiminde, ekonomide hiç 
deneyi olmayan kadroların omuzlarında bir 
anlamda efsaneler yaratıldı. Bu hedeflere ba-
şarıyla ulaşılmasının temelinde işçi sınıfının 
bilimine olan inanç ve onun ilkelerinin yaşama 
geçirilmesi yatmaktaydı.

En başta ülkenin baştan başa elektrifikas-
yonu ve demiryolları ağı örüldü. Bu sayede ge-
rek sanayiinin kurulması ve gerekse sosyal alt 
yapının kurulmasının koşulları yaratıldı.

Ülkede bir eğitim, kültür ve okuma yazma 
seferberliği başlatıldı. Çünkü eğitim ve kültür 
düzeyi düşük, okuma yazma oranı çok geriler-
de olan bir toplumda bu açıklar kapatılmadan 
herhangi bir kazanım sağlanamazdı. Bu süreçte 
aynı zamanda sınıf bilincinin gelişmesine yö-
nelik içerikler işlenerek toplumun sosyalizme 
olan ilgisi ve sosyalizm kuruculuğuna katılma-
sı için gerekli ideolojik koşullar geliştirildi.

Yerel Sovyet Organları ile Tüm Rusya 
Sovyeti’i arasında karşılıklı dinamik bir ilişki, 
bilgi ve karar akışı geliştirildi. Bu şekilde sını-
fın ve halkın yönetime katılımı sağlandı. Tüm 
bu faaliyetlerin merkezinde Parti belirleyici 
politik öncü ve eğitici rolü yerine getirdi. Parti, 
silahlı kuvvetler olan Kızıl Ordu’dan, fabrika-
lara, mahallelere kadar her alanda örgütlendi, 
kadrolar kazandı, eğitti, yetiştirdi.

Bu süreç içinde milliyetler sorununun çö-
zülmesi konusunda ulusların ayrılma hakkı 
dahil, kendi kaderini tayin etme hakkı ilkesi 
ışığında değişik milliyetler ve halkların mozaiği 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği oluştu-
ruldu. Birliğin resmi dili rusça olmakla birlikte, 
tüm birlik cumhuriyetlerinde ve özerk bölge ve 
cumhuriyetlerde halkların ana dilleri ikinci res-
mi dil olarak anayasaya işlendi ve uygulandı. Bu 
kazanımlar bugünün Rusya Federasyonun’nda 
dahi hala korunmakta ve uygulanmaktadır. 
Sovyet Rusya’nın dışında Letonya, Litvanya, 
Estonya, Moldova, Belarus, Ukrayna, Azerbay-
can, Gürcistan, Ermenistan, Tataristan, Kaza-
kistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, 
Tacikistan gibi toplam 16 Birlik Cumhuriyeti 
olarak Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birli-
ği’ni oluşturdular. Dağıstan, Abhazya, Kabartay 
Balkar, Başkurtistan, Yakutistan, Çeçen-İnguş, 
Acaristan, Türkistan, Kırım, Karelya, Nahçı-
van, Buryat, Çuvaşistan, Kalmıkya, Karelya, 
Komi, Mari, Mordovya, Kuzey Osetya, Tuva, 
Udmurtya, Gorno-Altay, Volga German, Kara-
kalpak gibi toplamda 24 tane de Özerk Sovyet 
Cumhuriyeti kurulmuştur.

Sağlık, eğitim, çocuk eğitim kurumları ve 
daha birçok sosyal hizmet ücretsiz  duruma ge-
tirildi.

Kara, deniz, hava, şehirlerarası ve şehi-
riçi ulaşım sübvanse edildi ve lüks olmaktan 
çıkarılarak her ferdin kullanabileceği duruma 
getirildi. Daha önce sermaye sahibi patronların 
ceplerine akan artı-değer, bu sefer fazla değer 
olarak devletin kullanımına, halkın sosyal hiz-
metlerine sunuldu. Bu sayede konut sorununun 

özellikle savaş koşullarında-
ki yıkımdan sonra sosyal bir 
sorun olarak çözümü yönün-
de somut gelişmeler sağlandı. 
1 milyondan fazla nüfusu olan 
kentlere metro zorunluluğu 20’li 
yılların sonunda kanunlaştı, kentlerde-
ki tüm konut ve işyerleri merkezi sıcak su ve 
ısıtma sistemine geçti. Sanayii tesisleri kendi 
enerji santrallerini kurdular.

Eğitim, bilim ve tıpta sonunda uzayı fet-
heden teknolojinin yaratılmasına kadar uzanan 
muazzam ilerlemeler sağlandı, birçok alanda 
kapitalist ülkeler bilim ve eğitimi geride bıra-
kıldı. Bulaşıcı hastalıklar önlendi, tıp alanında 
birçok yeni buluş gerçekleştirildi. Kapitalizm-
de sömürülen işçi sınıfının iktidarında nelere 
kadir olduğu yaşanarak görüldü. Kadının öz-
gürleşmesi ve eşit haklar elde etmesi, gençliğin 
eğitim, kültür ve spor alanında eğitilerek nite-
likli yurttaşlar olarak topluma ve üretim süreci-
ne kazanılması, yaşlı ve emeklilerin kendileri-
nin, çocukları ve torunlarının geleceklerinden 
endişe etmeden yaşayabilmelerinin sağlanması 
sosyalizm sayesinde oldu. Daha önce adını bile 
anamadıkları tatil yapma hakkı, işyerlerinden 
finansmanı ile birlikte ve tıbbi destekle gerçek-
leştirildi, tatil beldelerinde, dinlenme ve sağlık 
kontrolu amaçlı sanatoryumlar kurmak büyük 
işletmeler ve yerel yönetimler için yasa haline 
getirildi. İşsizlik ortadan kalktı, literatürden si-
lindi, iş hakkı bir insan hakkı olarak anayasaya 
girdi.

Bütün bu kazanımlar ve proletarya iktida-
rı altında sosyalizm kuruculuğu yürütülürken 
daha devrimden hemen sonra dünyanın her 
yerinde Ekim Devrimi’nin etkileri halkları sar-
maladı. Komünist Partiler kurulmaya başlandı. 
KOMİNTERN (Komünist Enternasyonal) ku-
ruldu ve Dünya Partisi olarak ülkelerde sek-
siyon biçiminde kurulup örgütlenen partilere 
ideolojik, politik, örgütsel destek sundu. Ka-
pitalist ülkelerde 100’ü aşkın Komünist Parti 
1918 yılından itibaren Leninci Bolşevik ilke-
lere göre kurulmaya başlandı. Ulusal Kurtuluş 
Hareketleri desteklendi. Proletarya Enternas-
yonalizmi kitaplardaki tariflerden gerçeğe dö-
nüştü. Asya, Afrika ve Latin Amerika halkları 
güvenebilecekleri bir güce kavuşmuşlardı.

Faşist Hitler rejiminin II.Dünya Savaşı 
çerçevesinde Sovyetler Birliği’ni yok etmeye 
yönelik amacı Kızıl Ordu’nun Stalin önderli-
ğindeki Sovyet ve Parti yönetimi sayesinde, 
kahramanlık destanlarının yazıldığı bir Büyük 
Anayurt Savaşı’na dönüştürüldü. Sadece Sov-
yetler Birliği’nde yenilmekle kalmayan faşist 
Alman orduları, Kızıl Ordu tarafından Berlin’e 
kadar süpürüldü. Doğu Avrupa ülkeleri özgür-
leştirildi, (Demokratik Almanya, Polonya, Ma-
caristan, Çekoslovakya, Romanya, Bulgaris-
tan, Yugoslavya, Arnavutluk ve hatta belli bir 
dönem Finlandiya ve Avusturya) bu ülkelerde 
daha sonra Sosyalizm’e yönelecek olan Halk 
Demokrasileri kuruldu.

Sovyet Rusya ve daha 
sonra Sovyetler Birliği daha 
1920 yılından itibaren ken-

di birliği dışında Proletarya 
Enternasyonalizmi’nin yaşama 

geçmesini sağladı. Moğolistan, 
Çin, Vietnam, Küba, Afganistan, Nika-

ragua devrimleri, Angola, Mozambik, Kongo, 
Zimbabve, Etyopya devrimleri ve daha nicele-
ri Proletarya Enternasyonalizmi’nin somutlan-
dığı pratikler oldular.

Bütün bu olumlu gelişmelere ve yaratılan 
birikime rağmen SSCB’de Sosyalizm maalesef 
karşı-devrime karşı ayakta kalamadı. 74 yıllık 
bir Sosyalizm kuruculuğu karşı-devrim ile so-
nuçlandı. Marksizm-Leninizm’in doğruluğuna 
inananlar, komünistler o gün bu gündür bu-
nun nedenleri üzerinde tartışıyorlar, sonuçlar 
çıkarmaya ve güncel mücadeleler için dersler 
edinmeye çalışıyorlar. ‘Nasıl oldu da ezilen ve 
sömürülen nüfusun ezici çoğunluğunun çıkar-
larını temsil eden bir sistem bu akibete maruz 
kaldı’ sorusu önemli bir konu olarak Komünist 
Partilerin gündemini belirledi. Hayal kırıklığı, 
yılgınlık, inançların sorgulanması, bilimin doğ-
ruluğunun tartışılması ana konu haline geldi.

Bu sorunun yanıtını bir açıklamada ver-
mek mümkün değildir. Aynı zamanda tüm yan-
larını ayrıntılı olarak dikkate alarak bu soruya 
verilebilecek tek bir yanıt da yoktur. Fakat ger-
çeği önce olduğu gibi kabul etmek zorundayız. 
Sebebi ne olursa olsun, dış veya iç faktörler, 
nesnel veya öznel nedenler ağır basmış olsun, 
sonuçta reel sosyalizm deneyimi bu şekilde 
reel süreci içinde daha önce ön görülmeyen bir 
kesintiye uğramıştır.

Partimiz, bu yenilgiyi geçici bir yenilgi 
olarak nitelemektedir. Bu yenilginin gerçek-
leşmesi çağımızın nesnel olarak kapitalizmden 
sosyalizme geçiş çağı olduğu gerçeğini değiş-
tirmiyor. Ancak, bu bakış açısı, sürecin kaldığı 
yerden aynı şekilde devam edeceği anlamına 
hiç gelmiyor. Toplumsal süreçler kesintiler 
yaşayabilirler, yaşananlardan sonuçlar, ders-
ler çıkarılır ve toplumsal mücadele, çıkarılan 
bu sonuçlar temelinde yeni bir düzeyde, daha 
ileri bir nitelikte yeniden üretilir. O anlamda 
yaşanan yenilgi Marksizm-Leninizm’in, işçi 
sınıfının bilimsel dünya görüşünün yenilgisi 
değildir. Onun belirli bir zaman sürecinde ya-
şanan uygulama denemesinin bir sonucudur. 
Bu nedenle de bütünsel anlamda bakıldığında 
bu sürece de “geçici” nitelemesi yapmaktayız.

Bundan sonra gerçekleştirilecek sosyalist 
devrimlerin hiç biri tıpa tıp Sovyet Devrimi 
ile aynı olmayacak. Sovyet Devriminden son-
ra gerçekleşen devrimlerde de olmadığı gibi. 
Her ülkenin ekonomik ve toplumsal geliş-
mişlik düzeyi, işçi sınıfının yapısı, düşmanın 
gücü ve örgütlülüğü, sınıf mücadelesi tarihi 
gibi etmenler her ülkede farklı süreçler izlen-
mesinin nedenlerini oluşturmaktadır. Ancak, 
Marksist-Leninist’ler olarak bizim dünyanın 
hiç bir köşesinde değişmeden uygulanması 
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Yeni Ekim’lere...
Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin 7 Kasım 2017 Tarihli Açıklaması:
Şanlı Ekim Sosyalist Devrimi’nin 100. Yıldönümünde Savaşsız, Sömürüsüz Bir Türkiye ve Dünya Kurmak İçin,



ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü 
İsrail’in başkenti olarak tanımasını, İsrail-Filis-
tin sorunu bağlamında zaten çok zayıf olan 
barış girişimlerini baltalayan, derhal durdu-
rulması gereken çok tehlikeli bir provokatif 
girişim olarak görüyoruz.

Uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler 
kararlarına alenen aykırı olan bu karar, olası 
etkileri ve zamanlaması açısından diğer 
Ortadoğu ülkelerindeki siyasi gerilimler-
den ayrı değerlendirilemez. Yıllardır Irak ve 
Suriye’de devam eden savaşlara ek olarak 
Suudi Arabistan’da başlayan taht kavgaları, 
Yemen’de derinleşen ambargo ve vahşet 
politikaları, Lübnan’daki siyasi istikrarsızlık ile 
birlikte düşünülünce, bu karar hem İsrail-Fi-
listin sorununu kangrenleştirir, hem de mer-
kezinde İran ve Suudi rejiminin bulunduğu 
ve tüm bölgeyi yıllarca kasıp kavurabilecek 
büyük bir savaşa zemin oluşturabilir.

Öte yandan AKP Hükümeti de yine 
Filistin meselesini iç politikaya tahvil ederek 
puan toplamaya çalışıyor. Unutulmamalıdır 
ki, Mavi Marmara mağdurlarına 20 milyon 
dolar değer biçen İsrail’e diz çökme anlaş-
ması 28 Haziran 2016 tarihinde Ankara ve 
Kudüs’te akdedilmiş, hükümet tarafından 
imzalanmış ve Meclis’te onaylanmıştı. Bu 
anlaşmaya “Hayır” oyu kullanan tek parti 
HDP olmuştu.

Mavi Marmara mağdurları ile Filistin 
meselesini bir köşeye fırlatan bu anlaşma 
metninde Kudüs’ü Ankara’ya eş bir kent 
olarak görerek fiilen İsrail’in başkenti olarak 
tanıyan AKP Hükümeti’nin bugünkü tutumu 
“kurtla birlikte kuzuyu yiyip, sonra sahibi ile 
oturup ağlama” siyasetidir.

Üç semavi dine ev sahipliği yapmış, 
cami, kilise ve sinagoglarıyla Müslümanlar, 

Hıristiyanlar ve Yahudiler için kutsal bir kent 
olan Kudüs, çoğulcu tarihi, kültürü ve sosyo-
lojisi ile her türlü tekçi siyasetin anti-tezidir. 
Trump’ın bu kararı, ülkemizde de aşina oldu-
ğumuz tekçi mantığın bir tezahürüdür. 

ABD Başkanı Trump’ı bu sorumsuz ve 
tehlikeli kararından geri dönmeye, Birleşmiş 
Milletler ve uluslararası toplumu da bu kara-
ra karşı aktif tutum almaya davet ediyoruz. 
Filistin halkıyla ve mücadelesiyle tarihsel 
dayanışmamız bu tür tek taraflı kararlar 
karşısındaki tutumumuzu da belirler. Kudüs 
ve Ortadoğu coğrafyasının tüm toprakları 
farklı kültürleri, halkları, inançları ve dilleri 
barındırır. Tarihsel, siyasal,  toplumsal ve 
barışçıl bütün çözüm önerileri de ancak bu 
gerçeklik üzerine müzakereci bir anlayışla 
inşa edilebilir. n
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gereken ilkelerimiz vardır ve sınıf mücadelesi 
nasıl gelişirse gelişsin, sosyalist devrim nasıl 
gerçekleşirse gerçekleşsin, bu ilkelerden taviz 
vermemiz söz konusu olamaz. Komünistleri 
diğer tüm devrimci, ilerici ve sosyalist akım-
lardan ayıran temel özellik de budur.

Burjuva devlet aparatının parçalanıp yerine 
proletaryanın devletinin kurulması ve komü-
nizme geçiş sürecinde devlet sönümlenene dek, 
devlet aparatının Proletarya Diktatörlüğü biçi-
minde örgütlenmesi. Sosyalist Devrim sonu-
cunda üretim araçları üzerindeki özel mülkiye-
tin kaldırılması ve gerek sanayiide gerekse de 
tarımda toplumsal mülkiyetin, kilit sektörlerde 
ise devlet mülkiyetinin ikame edilmesi. Planlı 
Merkezi Sosyalist Ekonomi’ye geçişin örgüt-
lenmesi. Bu üç ilke Marksist-Leninist teorinin 
yaşama geçirilmesi ve Yaşayan Sosyalizm’in 
kurulması için olmazsa olmaz ilkelerdir. Bunun 
ötesinde Proletarya Enternasyonalizmi teme-
linde uluslararası ilişkilerin yeniden düzenlen-
mesi ve ülke halkının Proletarya Enternasyona-
lizmi ruhunda eğitilmesi çok önem taşıyan ayrı 
bir ilkedir. Tüm bu ilkelerin gerçekleştirilebil-
mesi için de işçi sınıfının öncü politik örgütü 
olarak Komünist Partisi’nin öncü ve yönetici 
rolü olmazsa olmaz ilkemizdir. Devrimin başa-
rısının ve sürekliliğinin teminatı partinin faali-
yeti ve mücadelesidir.

Bu temel ilke ve dönüşümlerin yanısıra 
sınıfsal ayrımların dışında eski toplumda ya-
şanmış ulusal, kültürel, dinsel, mezhepsel çe-
lişkiler, milliyetler sorunu alanında yaşanan 
sömürgeci ve asimilasyona yönelik anlayışlar, 
Proletarya İktidarı’nın çözmek konusunda 
beklemeden adım atacağı alanlar olacaktır. 
Sovyet Rusya’da devrimden hemen sonra ku-
rulan Halklar Komiserliği (NARKOM) ve ona 
bağlı bir seksiyon olarak çalışan Müslüman 
Halklar Komiserliği (MUSKOM) bu alanda 
zengin deneyler içermektedir.

Tüm bu dönüşümler sosyalist devrimin 
birer ögesi olarak çözüm konusunda ele alın-
maya başlandığında ve gerçekleştirildiğinde 
ülke, sınıf farkından, milliyet ve kültür farkın-
dan kaynaklanan eşitsiz ayrımları ortadan kal-
dırmaya başlamış, gerçekten laik, sosyal, eşit 
ve demokratik bir toplum olma yoluna girmiş 
olacaktır.

1917 Büyük Ekim Devrimi sonrası Sov-
yet Rusya ve Sovyetler Birliği’nde bu ilkele-
rin uygulanmadığını hiç kimse iddia edemez. 
Ancak gerek dışarıdan müdahaleler yoluyla 
Sosyalizm kuruculuğunun başından itibaren 
boğulmak istenmesi, ve de gerekse bunun 
sonucunda ülkenin girdiği ilave maddi ve 
toplumsal sorunlar sosyalizm kuruculuğunun 
önceden tasarlandığı gibi uygulanmasına ola-
nak vermemiştir. 1914’den itibaren yaşanan I. 
Dünya Savaşı’nın etkileri, 1917’den 1938’lere 
kadar süren bir iç savaş, ve hemen akabinde 
SSCB’yi yok etmek için Alman Faşizmi’nin 
başlattığı ve 1941-1945 arası 20 milyondan 
fazla Sovyet yurttaşının kaybına neden olan II. 
Dünya Savaşı yaşanmıştır. Bu koşullarda yine 
de elektrifikasyon sağlanmış, demiryolları ağı 
örülmüş, ağır sanayii kurulmuş ve uzaya çıka-
cak teknolojiler yaratılabilmiştir. Aynı zaman-
da eğitim ve kültür alanında uygulanan politi-
kalar ile okuma yazma oranı, herkese eğitim 
eşitliği, sağlık, konut, ulaşım sorunlarının kök-
lü olarak çözümleri sağlanmış, bütün bu somut 
gelişmelerin dışında 1921’de Moğolistan, daha 
sonra tüm Sovyet Birlik Cumhuriyetleri, ve 
1945’den sonra önce Doğu Avrupa Halk De-

Trump, Kudüs kararı ile 
bölgesel bir savaşın fitilini 
ateşlemeye çalışıyor

Halkların Demokratik Partisi Merkez Yürütme 
Kurulu’nun  7 Aralık 2017 Tarihli Açıklaması:

mokrasileri, ardından Çin Halk Cumhuriyeti 
ve devamında Asya, Afrika ve Latin Amerika 
halklarının ulusal kurtuluş mücadeleleri, Blok-
suz Bağlantısız Ülkeler Topluluğu’nun siyasi 
ve ekonomik olarak desteklenmesine kadar 
Proletarya Enternasyonalizmi’nin tüm görev-
leri sonuna kadar yerine getirilmiştir.

1917’den 1945 yılına kadar ve ondan 
sonra da Büyük Anayurt Savaşı’nın yaraları-
nın sarılması sürecinde her gelişmenin kita-
bi olamadığı bir kehanet değildir. Bu süreçte 
Parti’nin üstlenmek zorunda kaldığı rol ve bu 
süreçlerde Sovyet kurumlarının yaşadıkları 
zayıflıklar Parti ile Devlet kurumları arasında 
kimi görevlerin öngörüldüğü gibi ayrılama-
masını da beraberinde getirmiş. Bu süreçler 
de bir takım alışkanlıklara dönüşmüş ve gerek 
Parti organ ve örgütlerinde, gerekse de Devlet 
organ ve kurumlarında deformasyonlara yol 
açmıştır. Yaşanan gerçekler sonucunda oluş-
muş ve zamanında müdahale edilemediği için 
giderilemeyen ve ideolojik olarak revizyonist 
ve reformist deformasyonlara neden olan bu 
sorunların savunulmasını yapmak bize düşme-
mektedir. Ancak tüm olguları da zaman ve me-
kan koşulları içinde değerlendirdiğimizde ve 
de özellikle emperyalist güçlerin her tür yön-
temi kullanarak Dünya Sosyalist Sistemi’ni 
boğmak için mücadele etiğini dikkate alarak, o 
süreçlerde daha iyisinin yapılamadığını da bu-
günden baktığımızda değerlendirmekteyiz. Bu 
noktada da bugünden bakarak gerçekleştirilen 
değerleri görmezden gelerek sadece toptancı 
bir olumsuzlama ve eleştiri tarzı ile mahkum 
etmek biz komünistlerin yöntemi olamaz.

Türkiye Komünist Partisi, dünya işçi sınfı-
nın en büyük kazanımı olan Büyük Ekim Sos-
yalist Devrimi ve 1991 yılına dek süren Yaşa-
yan, Reel Sosyalizmi bugün de dün olduğu gibi 
savunmakta ve sahip çıkmaktadır. Sosyalizm, 
1917 Büyük Ekim Devrimi sonrası dünyanın 
üçte birini kapsayan bir Dünya Sosyalist Siste-
mi durumuna gelmiştir. Bu olgu görmezlikten 
gelinebilecek bir gerçeklik değildir.

Bugün ne karaları bağlayıp oturacağız, ne 
demoralize olup “bu iş olmuyormuş” diyece-
ğiz, ne de bu deneyi yaşadığımız için ilkeler-
den taviz vererek teslimiyet ile eş anlamlı olan 
reformist yollara yöneleceğiz. Yaşanan Sosya-
lizm deneyinden öğrenerek, ilkelerimize bağlı 
kalarak daha iyisini yapmaya çalışacağız. Gü-
nümüzde varlığımızı ve mücadelemizi gerek-
çelendiren de bu yaklaşımımızdır.

Büyüklerimizden, önderlerimizden, hoca-
larımızdan, ustalarımızdan öğrendiklerimizi 
uygulayarak ve savaşarak daha iyisini yaşama 
geçirmek bizim görevimizdir. Deney ve tarihin 
sürekliliğin teminatı da bu savaşlar içinde doğ-
muş, gelişmiş, mücadele etmiş, inişler ve çı-
kışlarla tüm yaşanmışlıklarımızın öznesi olan 
partimiz Türkiye Komünist Partisi’dir.

Yaşasın Sovyet İşçi Sınıfı ve Halklarının 
Reel Sosyalizm Deneyimi!

Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi!
Yaşasın Marksizm-Leninizm!
Yaşasın Sosyalizm ve Komünizm!
Yaşasın Türkiye Komünist Partisi! n

Türkiye Komünist Partisi
Merkez Komitesi

7 Kasım 2017

(TKP Merkez Organı ATILIM Gazetesi Kasım 2017 
sayısında yayınlanmıştır. www.türkiyekomünistpar-
tisi.org sayfasından alınmıştır.)

EMEP Bursa Kongresi’ne Mesaj
“Tek Adam, Tek Parti rejimine karşı, Demokrasi ve Barış İçin Birleşelim” şiarıyla, 

05.11.2017 tarihinde toplanan Emek Partisi Bursa 8. İl Kongresi’ne, Politika Gazetesi 
Bursa Temsilciliğinin yanında çeşitli demokratik kurumlar da davetliydi. Barış, Güç ve Ey-
lem birliğine vurgu yapılan kongrede, gazetemiz temsilciliğinin aşağıdaki mesajı okundu...

EMEP’in yeni seçilen Bursa İl yönetimine başarılar diliyoruz...
EMEK PARTİSİ BURSA İL ÖRGÜTÜ 8. OLAĞAN KONGRESİ’NE
Kapitalist-Emperyalizmin ülkemiz temsilcisi AKP-Saray Rejimine karşı, başta emek-

çiler olmak üzere bütün toplumsal muhalefet kesimlerinin birleşik duruşu, demokrasi ve 
devrimci mücadelenin en güncel konusudur.

Ezilen, dışlanan, kapitalizmin hoyratça talanından zarar gören bütün kesimlerin sınıf 
hareketiyle ilişkilenen birliği, gerçek bir demokrasinin kazanılmasında zorunlu bir görevdir.

Böylesi bir toplumsal gereklilik üzerinden, 8. Olağan Genel Kurulu’nuza başarılar dili-
yor, demokrasi ve sosyalizm mücadelesindeki fedakâr katkınızı selamlıyoruz...

Politika Gazetesi Bursa Temsilciliği
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Ülke gündemi, içinden bakıldığı zaman 
çok karmaşık ve çelişkili gibi bir izlenim 
bırakıyor. Kısmen doğru. Ancak gündemi 
daha net değerlendirmek için kendimizi bu 
içerden bakıştan biraz uzaklaştırıp, dışarı-
dan bakmalıyız. O zaman bütünü ve geneli 
görmek daha mümkün oluyor.

Ekonomik sorunlar had safhada. Döviz 
kuru, enflasyon, cari açık, iç borçlanma, dış 
borçlanma gibi tek tek ögeleri ayrıntısıyla 
değerlendirmemiz gerekmiyor. Herşey or-
tada. Yoksullaşma artıyor. Asgari ücret ve 
emekli aylıkları aylık olarak düşünülmüş 
olsa da hanelerin değişken olmayan aylık 
temel giderleri karşılandıktan sonra azami 7 
günlük ihtiyaca yanıt veriyor. 21 gün, yani 
3 hafta açıkta kalıyor. Bunun sonucunda in-
sanlarımız 7 günlük gideri 30 güne bölerek 
açlık sınırında ve sağlıksız beslenme koşul-
larında yaşamlarını sürdürüyorlar. 

Ülkedeki ekonomik ve politik sorunlar 
tribünlere yönelik kof ajitasyon ile örtülme-
ye çalışılıyor. Esasında sadece kof ajitasyon 
değil. Kof ama içi yalan ve riya dolu. Ol-
mayan şeyler varmış gibi olanlar da yokmuş 
gibi gösteriliyor. Bu malzeme de “Milli ve 
İslami” bir sosla halklarımıza sunuluyor. 
Yasaklanmamış tüm TV’ler ve tüm burjuva 
basını istinasız ama değişik ölçülerde bu ko-
roya katılmış vaziyette.

Bu çerçevede Türkiye gündemini işgal 
eden temel konular şunlar; Suriye Politika-
sı, Zarrab Davası ve Kudüs meselesi. Bu üç 
konu da ard arda birbirlerini bastırmak için 
kullanılıyor. Tek tek ele alalım.

Suriye Politikası: 
Türkiye’nin sürdürdüğü Suriye politika-

sı iflas etmiştir. Neden ve sonuçlarına deği-
şik yazılarda yer verdik. Emevii Camii’sin-
de cuma namazı kılma hayali Soçi’de daha 
önce “katil” olarak nitelenen Esad ile anlaş-
mayla sonuçlandı. Daha önce Süleyman Şah 
türbesi operasyonu için YPG’den lojistik 
ve güvenlik desteği aldığını “unutan” yö-
netim, dönemin PYD ve Rojava Kantonla-
rı Eş Başkanı Salih Müslim ile Ankara’da, 
İstanbul’da görüşmeler yapan aynı yönetim 
bugün PYD’yi PKK’den dolayı baş düşman 
ilan etmiş durumdadır. Garantisini veriyo-
ruz, yarın PKK ve PYD ile de çok değil bir 
süre sonra anlaşmak zorunda kalacaklar. 
Başka çıkışları yok. 

Kürt Özgürlük Hareketi’nin bölgede ki-
lit bir noktada olduğunu en az bizim kadar 
onlar da görüyor. Bu olguyu ne fiziki, ne 
siyasi ne de savaş yoluyla değiştiremezler. 
Son tahlilde diyalog kurup sadece Suriye 
açısından değil, Türkiye açısından da adil, 

demokratik ve barışçıl siyasi bir süreç baş-
latmak zorundalar. Bugünlerde bu sürecin 
dayattığını bildikleri için bilgi kirliliği yarat-
mak amacıyla saldırgan bir dil kullanıyorlar. 

Zarrab Davası:
Suriye politikalarındaki hezimetin üs-

tünü örtmek için Zarrab Davası’nı kullanı-
yorlar. Öyle bir hava yaratıyorlar ki, sanki 
Türkiye hiç NATO üyesi değil, ABD ile hiç 
bir bağımlılık ilişkisi yok, ve dünyaya kafa 
tutuyor. Kof ajitasyon derken biraz da bu 
içeriği kastediyoruz. Zarrab adlı palyaçoyu 
büyütüp semirten kendileri. ABD’nin İran 
Ambargosu’na karşı İran ile ticaret yapmak 
muhakkak bir suç sayılır anlamına gelmez. 
Bu durumda Almanya, Fransa, İtalya, İsviç-
re, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya ve bilu-
mum başka ülke emsal gösterilebilir. Bıra-
kın başka ülkeleri ABD’nin büyük tekelleri 
İran ile ticaret yaptılar. O halde Zarrab’ın 
ABD’de yargılanması veya Zarrab’ın İran 
parasını zimmetine geçirdiği için İran tara-
fından kovuşturulup soruşturulması Türki-
ye’yi kaç derece ilgilendirir? Hiç ilgilendir-
memeli. Ancak anlaşılan konu bu değil. İran 
ile ticarette devlet adına devlet yöneticileri, 
yetkilileri ve bürokratları tarafından usul-
süzlükler yapılmış. 

Zafer Çağlayan, Egemen Bağış ve 
Muammer Güler’in adları neden rüşvet id-
diası ile ortalıkta dolaşıyor. Bunu kendi şah-
si çıkarları için yaptılar ise neden yargılan-
madılar? Zarrab neden yargılanmadı? Yok 
değil, bu şahıslar daha üstleri adına bu işleri 
yaptılarsa o zaman ne yapılması gerekiyor? 
Dezenformasyon ve bilgi kirliliği yaratmak 
için yoğun bir algı kampanyası yürütmek 
gerekiyor. Buna da “kof ajitasyon” dedik ki, 
bu niteleme aslında hafif kalıyor. 

CHP Başkanı K.Kılıçdaroğlu’nun bü-
yük reklamlarla iki haftadır açıklayacağını 
duyurduğu belgeler de kof belgeler. Ülkede 
milyarlarca dolar çalmış bir iktidara karşı 
7 sene önce gerçekleştirdikleri bir Offsho-
re şirket kuruluşu ve oraya havale edilen 
15 milyon dolar parayı bayraklaştırıyor-
lar. Barzani ile yapılan petrol ticaretinden, 
Azerbaycan ve İran ile yapılan petrol ticare-
tinden, THY’na yapılan uçak alımlarından, 
köprü, tünel, tüpgeçit, otoyol, havalimanı 
inşaatlarından, tüm iç ve dış devlet ihale-
lerinden, satınalmalardan, silah ve askeri 
malzeme alımlarından, usülsüz banka kre-
dilerinden, büyükşehirlerin yol, su, elektrik, 
peyzaj ihalelerinden, ve daha aklımıza dahi 
gelmeyen bin bir türlü kaynaktan çalınan 
paralar varken, ve bunları belgeleri ile ispat-
lamak mümkünken, neden 7 sene önceki bir 
olay bayrak gibi göndere çekiliyor? Gerçek-
ten demokratik muhalefet yapma niyetinde 
olan bir parti; işçinin, emekçinin, işsizin, 
emeklinin, yoksulun cebindeki parayı çalan 

bir iktidarla böyle mi mücadele eder? Doğ-
mamış ve tüyü bitmemiş yetimin hakkını yi-
yenlere karşı sadece şov yapmak demokrasi 
mücadelesine hiç bir katkı sağlamaz.

Kudüs Meselesi:
ABD Başkanı Trump, Kudüs’ü İsrail’in 

başkenti ilan ettiği için kıyamet kopuyor. 
Evet kopması da gerekir. ABD emperyaliz-
mi ve AB emperyalistleri ile işbirliği içinde 
olmayan tüm demokratik güçlerin kıyamet 
koparma hakkı var. Hakkın ötesinde kopmalı. 

Ancak TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 
ne oluyor da bu konuda tepki gösteriyor 
(gibi yapıyor)? 

TC, bugüne kadar İsrail ile imzaladığı 
tüm devletlerarası anlaşmalarda, ki buna 
Mavi Marmara tazminat anlaşması da dahil-
dir, Kudüs’ü İsrail devletinin başkenti ola-
rak kabul etmiştir. Devletlerarası ilişkilerde 
belirleyici olan hangi şehirde imzalandığı 
değil, o ülkenin başkentidir. İmzaların altına 
atılan tarihin yanına başkentlerin adı yazılır. 
İsrail devleti de bugüne dek bütün anlaşma-
larda başkent olarak Kudüs’ü belirtmiştir.

Bunun da ötesinde somut kanıt. Tarih 1 
Mayıs 2005. TC Başbakanı Recep Tayyip 
Erdoğan Kudüs’te Başbakanlık konutunda 
İsrail Başbakanı Ariel Şaron tarafından kar-
şılanıyor. Ariel Şaron kameraların karşısın-
da Ortadoğu Barış sürecine vurgu yaptıktan 
sonra, Erdoğan’a dönerek, “Yahudi milleti-
nin başkenti ve İsrail’in başkenti Kudüs’e 
hoş geldiniz” ifadelerini kullanıyor. Erdo-
ğan, “Bu sıcak karşılamadan dolayı teşek-
kürlerini” sunarken, o da Ortadoğu Barış Sü-
reci’ne vurgu yapıyor. (Bkz.: https://www.
youtube.com/watch?v=rvPvYSgm5hs )

Kudüs konusunda dünyanın bütün kı-
talarındaki, özellikle Orta Doğu ve Filistin 
halklarının devrimci güçlerinin nasıl bir mü-
cadele içine gireceklerini önümüzdeki gün-
ler hepimize gösterecek. Ancak bu konuda 
ağızlarını açma hakları dahi olmayanların 

cuma hutbeleri okutmaları, mitingler düzen-
lemeleri kitleleri kandırmaya ve uyutmaya 
devam eden şov olmaktan başka hiç bir an-
lam taşımamaktadır.

Tespitimiz:
1. Başta Cumhurbaşkanı R.T. Erdoğan 

ve AKP olmak üzere, tüm burjuva partileri 
gerçekleri söylemiyorlar. Tribünlere oynu-
yorlar.

2. Had safhaya ulaşmış olan ekonomik 
ve politik sorunları çözemedikleri ve çöze-
meyeceklerini bildikleri için sürekli gündem 
değiştiriyorlar.

3. İşçileri, emekçileri, işsizleri, emekli-
leri, yoksulları kandırıyorlar. Onların milli 
ve dini hassasiyetlerini kendi amaçları için 
istismar ediyorlar.

4. İktidarlarının 2015 Haziran’ında biten 
ömrünü yeni komplolarla uzatmaya çalışı-
yorlar.

5. Çürüyen, dökülen ve can çekişen ka-
pitalist devlet düzenini ayakta tutmak için 
yöntemler geliştiriyorlar. 

Çözüm önerimiz:
1. İşçisi, emekçisi, köylüsü, emeklisi, 

işsizi, yoksulu ile, tüm Türkiye halklarının 
bu çürümüş düzene son vermek için ortak 
mücadelesinin örgütlenmesi gerekir.

2. Tüm demokratik, devrimci, sosyalist, 
komünist muhalefet güçlerinin asgari ortak 
müştereklerde bir araya gelip muhalefet ha-
reketini kitlesel olarak yükseltmesi gerekir.

3. Bu amaçla bir yandan üst düzeyde 
diyalog, işbirliği ve eylem birlikleri oluş-
turulurken, fabrika, maden, tersane, liman, 
işyeri, mahalle ve köylerden başlamak üzere 
tüm bu muhalefet güçlerinin tabanları, des-
tekçileri, çevreleri, seçmenleri bir araya ge-
lerek meclislerini oluşturması gerekir.

4. Parlamentoda halkın vekili olarak bu-
lunan demokrat, devrimci, sosyalist, komü-
nist vekiller seçim bölgelerinde bizzat mec-
lis çalışmalarının örgütlenmesine ön ayak 
olmak, örgütlemek ve onların sadece parla-
mentoda değil, birleşik devrimci muhalefet 
hareketinin kamuoyu önünde temsilcileri 
olmak durumundadırlar. 

5. Merkezde ve yerellerde tüm devrimci, 
demokratik, sosyalist, komünist hareketler, 
partiler, dernekler, sendikalar, örgütlenme-
ler birleşik devrimci muhalefet hareketinin 
meclislerinin, halk ve işçi meclislerinin 
oluşmasında aktif çalışmak ve vekillerle ko-
ordinasyonu sağlamak zorundadırlar.

6. Ayrılık noktalarının tümünü bir kena-
ra bırakarak ortak noktalar temel alınarak 
birleşik devrimci muhalefet yaşama geçiril-
melidir.

Başka çıkış yolu yok... n

Son Gelişmelere Kısa Bir Bakış;

Başka Çıkış Yolu Yok...

İşçisi, emekçisi, köylüsü, emek-
lisi, işsizi, yoksulu ile, tüm 
Türkiye halklarının bu çürümüş 
düzene son vermek için ortak 
mücadelesinin örgütlenmesi 
gerekir.

Tüm demokratik, devrimci, 
sosyalist, komünist muhalefet 
güçlerinin asgari ortak müşte-
reklerde bir araya gelip muha-
lefet hareketini kitlesel olarak 
yükseltmesi gerekir.
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q Orhan DEMİRBAĞ

Yine bir Kasım ayı, yine sonbaharda 
ağaçların yapraklarını döktüğü gibi aramız-
dan ayrılan yoldaşlar... TKP  MK Genel 
Sekreterleri Zeki Baştımar (Yakup Demir), 
İsmail Bilen (Marat) yoldaşlar ve parami-
liter faşist çetelerin katlettiği Talip Öztürk 
(Orhan Tok) ile Ali İhsan Özgür... Ve 
faşist darbecilerin zindanlarında ser verip 
sır vermeyen yoldaşımız Mustafa Asım 
Hayrullahoğlu’nun (Deniz) katledilişinin 
yıldönümü... Kuşkusuz daha bir çok arkada-
şımız vardır bu netameli ayda yitirdiğimiz. 
İLD, İGD, İKD ve diğer yığın örgütlerinde, 
sendikalarda mücadele veren arkadaşımız, 
yoldaşımız, isimsiz sıra neferlerimiz...

Aslında ben anma yazısı yazmayı pek 
sevmem. Öteki önemli olayların yıldönüm-
lerinde de sanki yasak savmak gibi birbi-
rinin kopyası yazılarla sayfalar doldurmak 
anlamsız gelir bana. Ama yazılmazsa da 
sanki o insanlara ihanet edilmiş gibi, tarihin 
o dönemindeki yaşanan olaylar unutulmuş 
gibi değerlendirilir çoğu kimse tarafından. 

Türkiye Komünist Parti’sinin üyeleri, 
sempatizanları, yolu kesişmiş insanlar artık 
Deniz yoldaşı çok iyi tanıyorlar. TKP İstan-
bul İl Komitesi Sekreteri Deniz’in, partisi 
için nasıl çırpınıp didindiğini iyi biliyorlar. 

Politika Gazetesi Kasım ayında 4. 
yayın yılını geride bıraktı. TKP MK eski 
üyesi Ömer Ağın, Politika Gazetesi’nin ilk 
sayısında (Kasım 2014) yapılan söyleşide 
Deniz yoldaş için şunları söylemişti: “Onun 
komünist, devrimci kişiliği unutulmaya-

caktır. Tekrarlıyorum, Mustafa’nın, Deniz 
yoldaşın ölümü sıradan bir ölüm değildir, 
parti açısından kaybı da sıradan bir kayıp 
olmamıştır. Deniz yoldaş, -belki o dönem-
lerde teorik olarak hiç birimiz tam yeterli 
olmasak da- işçi sınıfının yükselen mücade-
lesi ve Kürdistan’ın özgürlük mücadelesinin 
bir arada yürütülmesinde en öncü isimler-
den biriydi. Bugün yaşasaydı aynı yerde 
dururdu. Onun devrimci duruşu ve kişiliği, 
Türkiye ve Kürdistan komünistleri için 
büyük örneklerden biridir.”

Sevgili Ömer’in Deniz için söylediği bu 
cümleleri özellikle aldım buraya. Çün-
kü Partinin likide edilmesinden bu yana 
geçen şunca yıl sonra ortalıkta dolaşan ve 
kendilerini TKP’li diye adlandıran birçok 
öbek, Mustafa  Hayrullahoğlu’nun Diyar-
bakırlı bir Kürt olduğunu bile gizlemeye 

çalışıyor. Kemalizmin sığ sularında kulaç 
atan, “Vatan, Cumhuriyet, Bayrak” edebi-
yatıyla Deniz’e sahip çıkmaya çalışıyorlar. 
Maalesef bu öbeklerle bağlanmayan ama 
kendisini komünist sayan kimi eski yol ar-
kadaşlarımız da Kürt Özgürlük Hareketi’ne 
karşı hasmane bir tutum içinde davranmaya 
devam ediyorlar.

Yukarıda ilk sayısının birinci sayfasını 
kullandığım Proleter İstanbul gazetesi, 
Deniz yoldaşın İstanbul İl Komitesi’nin 
faşist cunta koşullarında yayınlanan yayın 
organı. Örgütlenmesinde emeği olan ama 
yayını göremeyen yoldaşımızın anısına tam 
dört yıl aralıksız yayınlandı. Parti yöneti-
mince Proleter İstanbul’un yayınına son 
vermemiz istendiğinde tam da likidasyonda 
sona gelindiği günlerdi. Bu operasyon par-
tiyi dağıtanların Deniz’i de bitirmesiydi. n

Bilen (Marat) 
Yoldaş

Aramızda!

Türkiye Komünist Partisi’nin 1973-
1983 yılları arasında MK Genel Sekre-
terliği görevini yürüten Bilen (Marat) 
yoldaşı ölümünün 34. yıl dönümünde 
anıyoruz. Bilen yoldaşı anmak, O’nun 
Marksizm-Leninizm’e, Proletarya Enter-
nasyonalizmine, Proletarya İktidarına 
olan inancını örnek almak demetir. 
Bilen yoldaş son nefesini verene kadar 
parti içinde ve dışındaki sağ ve “sol” 
sapmalara karşı mücadele verdi. Parti 
örgütünün, ideolojik aparatın, kadrola-
rın niteliğine önem verdi. Bilen yoldaş 
için partililik, partileme, partilenme çok 
önemli kavramlardı. İnce eleyip sık do-
kurdu. Bir komünistin sahip olması ge-
reken özellikler konusunda çok hassastı. 
Sol güçlerin eylem birliği politikalarına 
çok önem verir ama “komünistlerin bir-
liği” gibi bir tanımlamayı “safsata” olarak 
değerlendirirdi. Bilen yoldaş, TKP’de 
komünist olunur görüşüne sıkıca sahip 
çıkardı. Bu anlamda dışarıdan kurulan 
baskılara karşı sonuna kadar ilkeli olarak 
direndi ve partinin sağa kaymasına, 
sosyal demokratlaşmasına kapı açacak 
“birliklere” karşı çıktı.

Bilen yoldaşın kaybından sonra, 
O’nun kimi öğrencileri partiye ve öğret-
menlerine ihanet ettiler. Bilen yoldaşın 
öngörülerinin tam tersini yaparak 
partiyi tasfiye noktasına getirdiler. Onun 
için tasfiyeyi, likidasyonu aşma stratejisi 
Bilenci bir stratejidir. POLİTİKA Gaze-
tesi Kollektifi olarak BİLENCİ çizgiye 
sadık kalarak kendi alanımızda üzeri-
mize düşeni yerine getirme konusunda 
kararlıyız. BİLENCİ ÇİZGİ, MUSTAFA 
SUPHİLERİN ÇİZGİSİDİR, LENİNCİ 
BOLŞEVİK KOMİNTERNCİ ÇİZGİDİR. 

Bilen yoldaşı ölüm yıl dönümünde 
bu bilinç ve kararlılıkla anıyor, SENDEN 
ÖĞRENDİKLERİMİZ İLE UTKUYA ULA-
ŞACAĞIZ diyoruz. Sana söz Bilen yoldaş, 
söz Marat yoldaş... n 

Politika Gazetesi Yayın Kollektifi

Alman Komünist Partisi (DKP) Parti 
Genel Başkanı ve Başkan Yardımcıları 
FİDEF’e gönderdikleri bir mesajda, 
Düsseldorf’ta yapılacak 4 Kasım mitin-
gine yönelik baskılar eleştirdiler. Yapılan 
açıklama şöyle:

Değerli dostlar,

DKP başkan ve başkan yardımcıları 
olarak 4. Kasım’da Düsseldorf’ta gerçekleş-
tireceğiniz büyük mitinge yönelik baskıları 
protesto ettiğimizi size bildirmek isteriz.

Bu, kısmen gülünç olan baskı ve eziyet-
ler aslında FAC’de anayasa tarafından ga-
ranti edilen yürüyüş ve toplanma hakkının 
kullanılmasına yöneliktir.

DKP olarak kendimizi işçi hareketi-
nin antifaşist, demokratik, ilerici-ulusal 
demokrat ve sosyalist taleplerinin bastırıl-
masına karşı gelişen tüm protestoların ve 
Ortadoğu’daki tüm demokrasi ve toplumsal 
ilerleme için mücadele eden hareket ve 
örgütlerin parçası olarak görmekteyiz.

Türkiye’de diktatörce AKP rejiminin 
inşa edilmesini protesto ediyoruz ve tüm 
siyasi tutukluların hemen serbest bırakılma-
sını itiyoruz. Ki bu Kürt halkının en önemli 
önderlerinden birisi olan A. Öcalan için de 
geçerlidir.

Demokratik, sosyalist ve komünist örgüt 
ve partiler üzerindeki yasakların, özellikle 
on yıllardır devam eden TKP yasağının ve 
aralarında PKK olmak üzere Kürt örgütleri 
üzerindeki yasakların kaldırılmasını talep 
ediyoruz.

Emperyalist devletlerin on yıllarca Orta-
doğu’daki halkların ve devletlerin çıkarla-
rına karışmalarını lanetliyoruz. Bağımsız 
bir devlet olarak Suriye’nin parçalanıp, 

TKP ve PKK Üzerindeki Yasak Kaldırılsın!
dağıtılması denemelerini, nasıl daha önce 
Libya ve Irak’ın, başta ABD, NATO ve AB 
olmak üzere, emperyalizmin entrikalarıyla 
teritoryal bağımsızlık ve bütünlüklerinin 
parçalanmasını reddettiğimiz gibi, reddedi-
yoruz.

Filistin halkının 242 nolu BM Örgütü 
kararı gereğince kendine ait devleti kurma-
sını ve İsrail devleti ile Filistin devletinin 
karşılık tanınmış sınırlar içerisindeki barış-
çıl komşuluklarını destekliyoruz.

Federal Alman emperyalizminin her 
türlü müdahalesini durdurmasını, Alman 
silah ihracatının durdurulmasını, Alman 
askerleri ile askeri “danışman ve eğitmenle-
rin” bölgeden hemen geri çekilmesini talep 
ediyoruz. n

DKP Yönetim Kurulu adına

Patrik Köbele (Parti Genel Başkanı), 
Wera Richter ve Dr. Hans-Peter Brenner 
(Başkan Yardımcıları)

Deniz Yoldaş’ı Anmak... 
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q  Halit ERDEM

Ben daha çok DİSK’in kuruluşunun 50. 
Yılı ve ikinci elli yılın perspektifleri boyu-
tunda meseleyi ele almak istiyorum. Konfe-
rans konuları tarihimize özenle seçilmiş. Si-
yasal ve sendikal tarihin birlikte ele alınması 
da önemli. Böylece birçok durumda iç içe 
geçen bu iki süreci birlikte ele almak müm-
kün olacak. Emeği geçenlere teşekkür edi-
yorum. Konuyu geçmeden önce tarihe bakış 
üzerine bir kaç şey söylemek istiyorum; 

Tarih bugündür

Günün meseleleri tartışılırken tarih ge-
nellikle ihmal edilir. Her şey bu güne sı-
kıştırılmış şimdiye bağlandığında, tarih ve 
gelecek bağlamından kopartılır. Sermayenin 
tarihsel akışı kesintisiz bir birikim yaratmış-
tır. Günümüz bu zincirleme gelişimin sonu-
cudur. 

Devlet ve sermaye toplumu boşuna ta-
rihsiz bırakmıyor. Her aracı kullanıyor. Şe-
hir öyküleri, devlet gelenekleri, hanedan 
tarihleri bitmez tükenmez anlatı konularıdır. 

Sermayenin baskı ve sömürüsünü sür-
dürmesi için çıplak zor’un dışında başvur-
duğu en önemli araç aynı zamanda meş-
ruiyet sağlayıcı yumuşak güç, ideoloji ve 
tarihtir. 

Bu nedenle kendi tarihinden, gelenek-
lerinden kopartılmış toplumu yönetmek ko-
laydır. 

Emeğin tarihi
Buna karşıt olarak, sermaye birikimi 

ve yol açtığı iktidar aygıtlarının baskılarına 
karşı ezilen halklar, emekçiler her zaman, 
mekan ve koşulda bir direnme ve alternatif 
ortaya koymuşlardır. Tarih aynı zamanda 
emekçilerin direnme tarihidir. Bir sürekli-
likten bahsetmek büyük emek ve çaba gös-
terilmesi gereken bir alandır. Bize böyle 
bir zincirin olmadığı direnişlerin kopuk ve 
rastlantı sonucu ortaya çıktığı anlatılmaya 
çalışılmaktadır. 

Tarihimizde var olan direniş ve sermaye-
nin egemenliğine karşı yürütülen mücadele 
ve ortaya konulan alternatifler incelenirken 
elbette başarılardan söz etmeliyiz, başarıdan 
da ders çıkarılır. Ancak yenilgiler de, neden 
istenilen sonuçlara ulaşılamadığı da ele alın-
malıdır. 

Cevabını aradığım, tartışmaya çalıştığım 
soru şudur; Neden bu haldeyiz? Ortaya koy-
duğumuz alternatifler, politikalarımız mı ye-
tersizdi? Bu soruları tarihimize başvurarak 
yanıtlamaya ve aramaya çalışacağım.

Tarihimizde bir sendikal 
mücadele geleneği var mı?
Emek tarihimiz çok eski ve parlak değil. 

Ancak büyük mücadeleler verildi, çok acılar 
yaşandı. Bu mücadelelere katılan, hayatı-
nı veren herkesi saygıyla anıyorum. Ancak 
tarihi düşünürken yeni sorular da ortaya çı-
kıyor; bir tecrübe birikiminden söz edebilir 
miyiz? İşçi sınıfının siyasal mücadelesi, ko-
münistler, burjuva ulus devlet inşasına kar-
şı hangi alternatif yol ve yöntemler ortaya 
koydular ve bunların sonuçları nasıl bir sınıf 
mücadelesi geleneği ve birikimi yarattı. Bu 
başlı başına incelenecek bir konu. Bu alanı 
sadece emek ve sendikal mücadele bağla-
mında ele almakla yetineceğim. 

1920’nin başlarından 1940 yılının sonla-
rına kadar geçen 20 yıl, Türk milliyetçiliği-
ne dayalı, emperyalizme bağımlı, bir kapi-
talist ulus devletin kurulması sürecidir. Sol 
hareket ve emekçiler üzerinde ağır baskılar-
la geçen yıllardır. Kürt halkının katliamlara, 
iskan ve asimilasyona uğratıldığı yıllardır. 
Bu dönemin ayırt edici karakteristiği, işçi 
sınıfının siyasal mücadelesinin, ulus devle-
te alternatif oluşturacak politikalar yerine, 
Kemalist devlet kuruculuğuna eklemlenme, 
onun politikalarını destekleme şeklinde ge-
lişmiş ve sonradan üzerinde yürünecek bir 
yol yöntem ortaya konulamamış olmasıdır. 

Emek hareketi de yasadışı grevlerle, 
sol aydınların çabalarıyla devletin faşist ör-
gütlenmelerine karşı direnişlerle bu sürece 
karşı çıkmıştı. Ancak bu karşı çıkışlar, yeni 
kurulmaya başlanan devlet fabrikalarında, 
özel sektörde, devletin örgütlemeye çalıştığı 
esnafın, küçük üreticinin, köylünün, iş mü-
kellefiyeti köleliğinin, savaşın sebep olduğu 
toplumsal yıkım ve yoksulluğa karşı halkın 
örgütlü direnişine dönüştürülemedi. 

1947’de devlet müesses sendikal niza-
mın yasal ve pratik temellerini döşerken, 
devlet işletmelerini esas almıştı. O dönemde 
özel sektör hem gelişmemişti hem de dev-
let sektöründe olduğu gibi emir ve talimatla 
sendika kurmak mümkün değildi. 

Gelecek yıllara damgasını vuracak mü-
cadele bir başka damardan yürümekteydi. 
Sendika aidatlarının elden toplanması nede-
niyle yaşanan maddi zorluklar içinde daha 
çok özel sektörde faaliyet gösteren sendi-
kalar bir mücadele geleneğinin temellerini 
döşediler. Sendikacılar, koltuklarının altında 
iş uyuşmazlığı dosyaları ile Bölge Çalış-
ma Müdürlükleri’nin kapılarını aşındırıyor 
ve büyük zorluklarla cüzi ücret artışları, iş 
kazalarının önlenmesi, çalışma koşullarının 
iyileştirilmesinin mücadelesini verdiler. 

Rejimle bağları olmayan sendikacılar, 
devrimci bir işlev gördüler ve 1960 sonra-
sının yükselen işçi mücadelelerinin temel-
lerini attılar. Türkiye işçi sınıfının sendikal 
geleneği, iktisadi ve demokratik temelde 
böyle oluştu ve 1961 anayasasının getirdiği 
elverişli koşullarda yükselerek devam etti. 

1963 yasaları da, yasaların kabulünden 
sonraki yıllarda yürütülen sendikal müca-
deleler incelendiğinde görüleceği gibi de-
mokratik anlayıştan uzak, merkeziyetçi, 
sendikaları çoğu durumda çaresiz bırakan ve 
hak kayıplarına yol açan sorunlarla birlikte 
çıkarıldı. Buna rağmen genişleyen yasal 
imkanları kullanarak ve yasaları zorlayarak 
mücadele geleneği sürdürüldü.

DİSK, 1967’de kuruldu ve kuruluşun-
dan sadece üç yıl sonra, içinde CHP’li sen-
dikacıların, Türk-İş’in ve hükümetin dahli 
olduğu varlık yokluk sorunuyla karşılaştı. 
Siyasal iktidara karşı 15-16 Haziran 1970 
büyük işçi direnişi örgütlendi. 

Direniş sonrası toplu sözleşmelerde 
yükseliş, işçilerde özgüven artışı ve serma-
yeye bütünsel karşı çıkış eğilimleri yüksel-
di. 1975 yılında toplanan 5. Genel Kurulda 
yönetim, DİSK’in birliğini ve büyümesini 
sağlayacak bir yapıda şekillendi. İşe alınan 
TKP’li uzmanların katkılarıyla sendikal mü-
cadeleye yeni kavramlar getirildi. “Sınıf ve 
kitle sendikacılığı” sendikalara parti misyo-
nu da yükleyen bir açılımı “demokratik mer-
keziyetçilik” bu sürecin hayata geçirilmesi-
nin yöntemi olarak kullanıldı. 

Kongreden 1977 sonbaharına kadar iki 
eğilimli bir süreç yaşandı; DİSK yeni sen-
dikaların katılmasıyla büyüdü. DİSK’e bağlı 
sendikalar faşist örgütlenmelerin yuvalan-
dıkları devlet işletmelerinde örgütlenme, fa-
şist yayılmaya son verme mücadelesi verdi. 
Seydişehir, İskenderun, Tariş, Ceylanpınar 
ve daha pek çok yerde işçi direnişleri ya-

şandı. DİSK en büyük konfederasyon olma 
yolunda ilerliyordu. Ekonomik demokratik 
mücadele önemli ücret ve sosyal haklar ar-
tışlarıyla desteklenerek sürerken bir başka 
eğilim, siyasal bölünmüşlük şiddetlendi.

TKP’nin DİSK üzerinden etkisini geniş-
letme, örgütleri ele geçirme, yeni sempati 
halkaları yaratma politikaları, DİSK’in de 
örgütler arasında ayrım yapması, kendi gö-
rüşünün dışındaki parti, dernek ve siyasal 
görüşleri politik argümanlarla dışlaması ve 
eleştirmesi, faşizme karşı kitlesel direnci za-
yıflattı, ekonomik mücadeleyi etkiledi ve bu 
alanda da gerilemeler yaşandı. 

Özetle Türkiye işçi sınıfının sendikal 
mücadele gelenekleri 1947 ile 1980 arasını 
kapsayan bu süreçte oluştu. İşçi sınıfının 
siyasal hareketleri, bu mücadeleyi siyasal 
motifler ekleyerek etkilemeye ve yönlen-
dirmeye çalıştı. Ancak siyasal mücadeleye 
kısa vadeli ve faydacı yaklaşım, sol siyasal 
partileri de inandıkları devrimci hedefler 
uğruna mücadelesini engelledi. Parti po-
litikalarının başarısı daha kapsamlı bir 
incelemeye konu olabilir ancak sendikal 
mücadeleyi zayıflattığı gerçeği ortadadır.  

Çıkarılması gereken sonuçlar 

İşe, işçi sınıfının mücadelesini bölen, 
zayıflatan nedenleri tespit etmek ve bu za-
yıflıklara karşı, mücadele yolları arayarak 
başlanabilir. Ve ne zaman başlarsak başla-
yalım, tarihten gelen ağır yükleri sırtımız-
dan atmadan, geçmişimizle yüzleşmeden 
ve yanlışlarımıza karşı dürüst bir yaklaşım 
göstermeden atacağımız adımlar bizi sonuca 
götürmez. Bu iki temelden hareket ederek 
DİSK’in gelecek 50 yılında belirleyeceği 
strateji ve planların hazırlanmasına katkı 
amacıyla bir kaç öneride bulunmak istiyo-
rum. 

Kürt sorunu 

Bugün önümüzde duran can alıcı sorun-
ların başında Kürt ve Türk emekçileri ve sol 
güçlerin arasındaki ayrılık duruyor. Sendi-
kacılar işçi sınıfı iktidarında tüm sorunların 
çözüleceğinden bahsedebiliyor, sosyalizmi, 
komünizmi anlatabiliyorlar ama Kürt mese-
lesine geldiğinde bir tutukluk bir genelleme 
söylemi ortaya çıkıyor. Sorunu görebilmek 
için yakından başlayalım. Kürtler yıllarca 
kendi kimliklerini öne çıkarmadan Türk 
emekçileri ile aynı saflarda sendikalarda, 
siyasi partilerde mücadele verdiler halen 
de veriyorlar. Yine yakın zamana kadar 
Sol siyasetçiler, hitabet ve yazılarına Türk 
işçi sınıfı diye başlıyordu. Kürdistan yerine 
Kürtlerin yaşadığı kendi vatanları “doğu ve 
güneydoğu” diye tanımlanıyor, Kürt sorunu 
bir geri kalmışlık sorunu olarak görülüyor-

Sendikalar, Demokratik İşçi Meclisleri, 
Direniş, Mücadele ve Komünistler...
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Özetle Türkiye işçi sınıfının sendi-
kal mücadele gelenekleri 1947 ile 
1980 arasını kapsayan bu süreçte 
oluştu. İşçi sınıfının siyasal ha-
reketleri, bu mücadeleyi siyasal 
motifler ekleyerek etkilemeye ve 
yönlendirmeye çalıştı. Ancak siya-
sal mücadeleye kısa vadeli ve fay-
dacı yaklaşım, sol siyasal partileri 
de inandıkları devrimci hedefler 
uğruna mücadelesini engelledi. 
Parti politikalarının başarısı daha 
kapsamlı bir incelemeye konu ola-
bilir ancak sendikal mücadeleyi 
zayıflattığı gerçeği ortadadır. 



du. Bu nitelemelerin ve benzer versiyon-
larının, ulus devletin kuruluş yıllarından 
başlayarak sürdürülen devlet retoriği ile bir 
uyumu, benzerliği var mı? Öncelikle bunu 
düşünmeliyiz.

İşçi sınıfının siyasi mücadele tarihine 
bakıldığında ise sorunun nereden kaynak-
landığı daha açıkça görülebilir. 

Ayrıntılar ortaya çıkarılmayı ve üzerinde 
kapsamlı bir çalışmayı gerektirse de soru-
nun temeli Türk komünistlerinin, Komünist 
Enternasyonal üyesi Türkiye Komünist Par-
tisi’nin ve bu politikalardan etkilenen Türk 
Sol’unun, Kürt meselesini, feodalizmin tas-
fiyesi olarak kabul etmesi, kapitalizmin mo-
dernleştirici misyonu olarak görmeleridir. 
İstisnaları olsa da Türk Sol’u devletin, Türk 
milliyetçiliği temelinde Kürtlerin ana dilini 
yasaklayan kültür yok edişi, iskan ve katli-
amlarını açık olarak desteklemişti. 

Türk komünistleri Kürtlerin ağır jandar-
ma baskısına karşı en ufak direnişini emper-
yalizmin oyununa gelme olarak nitelemiş, 
emperyalizmin güdümünde kurulan kapita-
list Türk ulus devletini, devletin kuruluşunda 
ortaya atılan “yedi düvele karşı savaş”, anti-
emperyalizm gibi nitelemeleri sürdürmüştü. 

En küçük başkaldırısında devletin en 
acımasız işkence ve baskılarına maruz kalan 
sol, ordunun devrimciliği, devletçilik, üniter 
yapı, antiemperyalizm gibi Türk ulus devle-
tinin ideolojik etkilerinden kurtulamamıştır. 

Aynı şekilde, bizim kuşak komünistler ve 
sol hareketler Ermeni meselesiyle karşılaştı-
ğında da uzun süre bocalamış, çözümsüz, ta-
rafsız, sözü olmayan bir tutum içinde olmuş, 
devletin ideolojik, politik manipülasyonları-
na açık bir vaziyette kalmıştır. Komünistler, 
Ermeni tehcirinin ve Kürt katliamlarının so-
rumlularının yargılanmasını isteseydi veya 
İttihat Terakki Cemiyetinin başlattığı daha 
sonrada Kemalizmin sürdürdüğü Türkleştir-
me, arındırma politikalarına karşı çıksaydı, 
bu acı ve soylu meselelere bugün bu derece 
donanımsız ve duyarsız kalmaz, geçmişi-
mizdeki dirence tutunurduk.  

Dersim katliamından sonra memleketin 
üzerine çökertilen ölüm sessizliği, Türki-
ye İşçi Partisi’nin 60’ların sonuna doğru, 
“Doğu Mitingleriyle” kırılmaya çalışıldı. O 
günlerde hala, “doğu ve güneydoğuda ya-
şayan” veya “Kürtçe konuşan vatandaşları-
mız” olarak nitelenen Kürtlerin sorunlarının 
gündeme getirilmesini faşist rejim, Türkiye 
İşçi Partisi’ni kapatmayla karşılık vermişti. 
Bu şiddetli tepkinin de farkına varmayan 
sol, bu başlangıcı devam ettirememişti, ta ki 
Kürtler yeniden başkaldırana kadar. Komü-
nistler, sol, sadece baskılardan dolayı değil, 
çünkü baskı ve eziyetler her dönem devam 
etmişti; teorik ve ideolojik nedenlerle bu so-
runa ilgisiz kalmışlardı. 

Sol, Türk milliyetçiliğinin konformiz-
mine kapılmasaydı, bir alternatif ortaya ko-
nulmasa bile bu gün Kürt adını anmaktan 
bu denli korkmaz, Kürtlerin özgürlüğü ve 
hak mücadelesini de kendi mücadelesinin 
bir parçası olarak kabul edebilirdi. Sol si-
yasetten neşet eden bu körlük, emek mü-
cadelesine de yansımıştı. Bu nedenle Türk 

işçi hareketi, Kürtler’in mücadelesine ilgisiz 
kalmış, faşizme karşı mücadelede en büyük 
müttefiki ile güçlerini birleştirmekten, ortak 
mücadeleden yoksun kalmıştır. 

Bu nedenlerle DİSK’in, KESK’in bu 
gün ortaya koydukları siyasal duruş tarihe 
geçecek önemdedir. Ancak hepimizin malu-
mu olduğu gibi bu duruş işçi tabanından ve 
sendikalardan yeterli destek görmemektedir. 
Bu gün Türkiye komünistlerinin, sol çevre-
lerin, demokratların en önemli görevi Türk, 
Kürt ve diğer tüm emekçi kesimlerin ortak 
mücadelesi için köprüler kurmak, eğitimler, 
konferanslar düzenlemek ve ortak mücade-
lenin yollarını döşemektir.

Bir olanak olarak demokrat aydınların ve 
akademisyenlerin adil bir barış ve demokrasi 
için imzaladıkları bildiriyi, işçi sınıfının yüz 
binlerce imza ve gösterilerle desteklemesi, 
faşizmin Türkiye emekçilerine koyduğu tec-
rit ve ambargoyu kırmak ve faşizmi gerilet-
mek için önemli mücadele yolları açabilirdi. 
Bu tabu kırılırsa daha birçok yol bulunabilir.

Sermaye birikimi temelinde kurulan ik-
tidar aygıtları muazzam ölçülerde ideolojik 
bilgi kurumları üretmişlerdir. Toplumların 
direnişlerinin ve alternatifsizliklerinin bir 
kaynağı da kuşkusuz sermayenin uyguladığı 
dizginsiz zor ve baskının yanında, aynı za-
manda bu kurumların ürettiği meşrulaştırma 
araçlarının baştan çıkarıcı rolüdür. Günümü-
zün devleşen iletişim ağlarını, robotların, 
yapay zeka araçlarının üretime sokulduğunu 
bunların yanı sıra çevre, kadın, yoksulluk ve 
işsizliğin felaket boyutlarında sorun oluşla-
rını da gözlemlediğimizde toplumsal yapı-
lanmadaki kanserleşmeyi görebiliriz. 

Bu faşizmdir. Faşizm, tekelci sömürüyü 
gerçekleştirmek için zor’un en üst biçimi-
dir. Başka şekilde de tanımlanabilir. Ancak 
bizim öğrendiğimiz klasik tanımdan daha 
geniş kapsamlı olduğu muhakkaktır. Ve ide-
olojik hegemonya olmadan faşizm sürdü-
rülemez. Sorun en başta bu ideolojik hege-
monyayı kırmak ve bu günün alternatiflerini 
ortaya koymak ve bu uğurda mücadeledir. 
Faşizme karşı mücadelede zayıflıklarımızı 
görebilirsek bunlara karşı direncimizi artı-
rabiliriz. Yola güçlü çıkarız. Mücadelenin 
uzun süreceğini ve bu günden yarına bir şe-
yin değişmeyeceğini dikkate almalıyız. On 
yılların birikimi doğmaların, ön yargıların 
kısa zamanda değişmeyeceğinin bilincinde 
olarak davranmak, toplumun özgürlük ve 
demokratik alanını genişletecek stratejik ve 
taktik yaklaşımları bulmak, uygulamak zo-
rundayız.

Sendikalarda yönetim ve 
hegemonya sorunu 
aşılmalıdır
Geçmişte olduğu gibi sendikal mücade-

lenin yükseldiği dönemlerde de, sendikalar, 
siyasal partiler ve örgütlerde kıyasıya bir ik-
tidar mücadelesi verildiği hatırlardadır. Me-
sele özde yönetimi yani iktidarı ele geçirme 
mücadelesiydi. Yönetimde olan hangi görüş 
ve düşünce olursa olsun işçinin, toplumun, 
ülkenin sorunlarını ve çözümlerini en iyi o 
biliyor ve bildiklerini de herkese kabul ettir-

meye çalışıyordu. Yönetimde olmanın esba-
bı mucibesi buydu ve yönetimi ele geçiren-
ler bu yolla toplum üzerinde bir hegemonya 
kuruyordu. 

Oysa unuttuğumuz esas mesele sendika 
bir kitle örgütüydü. Farklı düşünce, gelenek, 
kimlik ve inançlara bağlı çalışanlar vardı. 
Onlara kendi düşünce yapımızı ve ideolojik 
yaklaşımımızı işçilere, emekçilere üstenci 
bir dille empoze ediyor, onları bu fikirleri 
kabule zorluyordu. İktidarda olanlar düşün-
ce sistemini, sloganlarını farklı sol fraksi-
yon ve görüşlere de kabul ettirmeye çalı-
şıyor, kabul etmeyenleri elindeki araçlarla 
cezalandırıyordu. Grevlere yaklaştırmıyor, 
1 Mayıslara katılmalarını önlemeye çalışı-
yordu. Oysa ana çoğunluk, komünistlerin, 
solcuların sendikaların iktisadi, demokratik 
mücadele geleneklerinden gelen kararlılığını 
onaylıyordu. İşçi yığınlarının ve çalışanların 
bu siyasi ve ideolojik dayatmalara itibar 
etmediğini sol partilere oy vermeyerek her 
seçimde gösteriyordu da. Oysa biz bunları 
görmedik, görmek istemedik. 

Bu çabaların çoğunun içi boş bir böbür-
lenme olduğu 12 Eylül faşist darbesiyle orta-
ya çıktı. Komünist, legal, illegal sol partiler 
bir yana cephe çağrıları yapan sendikacılar, 
işçileri 12 Eylül faşist darbesine karşı işçi-
lere grevlerini koruma, ekmeğini, haklarını 
savunma için direnme çağrısı yapamadılar. 
Karşılık bulurdu veya bulmazdı belki de 
işçilerin ekmeğini işini koruma gücü, po-
tansiyeli açığa çıkardı. Buna kimse cesaret 
edemedi, çünkü yasalar içinde verilen ücret 
mücadelesi farklıdır, faşist darbeye karşı 
mücadele farklıdır. 

Bunu herkes üst perdeden konuşmasına 
rağmen kimse bilmiyordu. Ama yüz binlerce 
işçinin bir çağrımızla meydanları doldurdu-
ğuna bakarak buyurgan, üstenci, muktedir 
dilimiz, tavırlarımız ve politikalarımız bize 
dürüstçe umut bağlamış yığınlar bir yana 
pek çok devrimciyi üzdü, hayal kırıklığına 
uğrattı. 

1977 1 Mayıs katliamı, 1978 16 Mart, 
Kahramanmaraş katliamı, her gün onlarca 
yurtseverin katledilmesi de körleşmeyi, or-
tadan kaldıramadı. Devletin sermayenin na-
sıl gaddarca cinayet işleyeceğine dair yete-

rince fikrimiz yoktu. Devleti tanımıyorduk. 
Faşizm üzerine çok konuşulup geldi, geliyor 
söylemlerine rağmen, önlem alınmadı çünkü 
kimse neyle karşılaşacağını bilmiyordu. Şid-
dete maruz kalan ve sindirilen halkın daha 
büyük bir şiddete, saldırıya karşı koyabilme-
si için halkın aydınlatılması ve karşılaşıla-
bilecek gelişmelerin bilinmesi gerekiyordu. 
Bu gereklilik bugünde geçerlidir. 

Toplumu ilgilendiren 
meselelerde Demokratik 
İşçi Meclisleri 

Düzenle çıkar bağları olmayan ama dü-
zenin ideolojik propagandalarının etkisiyle 
onlara oy veren milyonlarca emekçiye bir 
sözümüz olmayacak mı? Onların bu mu-
azzam propaganda makinesinin etkisinden 
kurtulmalarını sağlayacak bir yol biliyor 
muyuz? Yoksa oturup iktidardan düşmeleri-
ni ya da yukardan talimatla sendikaları ele 
geçirmelerini ya da bir kararla devrimci sen-
dikaları, emek örgütlerini kapatmalarını mı 
bekleyeceğiz. 

Bu sorunlar kanunların koyduğu sı-
nırların, yasakların dışında, fabrikalar-
dan başlayarak, bölgelerde ve şehirlerde 
emekçileri, toplumu halka halka saracak, 
birbirinin içine geçen çemberlerden oluşa-
cak ve giderek tüm çalışanları, emekçileri 
kapsayacak Demokratik İşçi Meclisleri’nin 
kurulması, oluşturulmasıyla çözülebilir.

Bunun için toplumda ki tüm düşünceleri 
önemseyen, dinleyen, emekçinin işçinin çı-
karlarını gözeten, politikalarla yola çıkmak 
yeterlidir. Bunun için yeni bir şey icat etme-
miz de gerekmiyor. Toplumdaki sıkıntıları 
eziyeti herkes yaşıyor. Yeter ki sorunları ve 
çareleri hep birlikte düşünelim ve müzakere 
edebilelim. Emekçilerin, çalışanların sorun-
larından başlayarak oluşacak güven verici 
ortamlarda siyaset de, memleketin sorunları 
da gündeme getirilebilir. 

Burada içtenlik ve dürüst yaklaşım önem 
kazanıyor. Geçmişe sünger çekerek, tarihte 
her sosyolojik topluluğun, dindarların, Kürt-
lerin, azınlıkların yaşadığı zorlukları, bas-
kıları dile getirmeden ve cumhuriyetin, tek 
parti döneminin dilini, söylemini değiştir-
meden, dürüst bir özeleştiri yapmadan karşı-
mızdaki insanlar bize niye inansın. 

Burada kendi kimliğimizle davranmak 
önemlidir. Bunun için dini öğrenmeye ya da 
dindar gibi davranmaya da gerek yok. Bu-
nun zaten sahte bir yaklaşım olduğu kolayca 
anlaşılır. 

Bu tartışmalar, kendisine Atatürkçü, Ke-
malist diyen ve yine sosyolojik bir tabanı 
temsil eden seküler kesimi de içine alabilir. 
Onlar da bir gün bu karanlık günlerin geçip, 
eski güzel günlere dönmenin kof hayalin-
den bu tartışmalara katılarak vazgeçebilir-
ler. Bu kendini değiştirme ve dönüştürme 
ancak böyle demokratik tartışma, görüşme 
ortamında gerçekleşebilir ve bu değişim ve 
dönüşüm herkesin olduğu gibi bizim için de 
geçerlidir. 
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Düzenle çıkar bağları olmayan 
ama düzenin ideolojik propagan-
dalarının etkisiyle onlara oy veren 
milyonlarca emekçiye bir sözümüz 
olmayacak mı? ... Bu sorunlar 
kanunların koyduğu sınırların, 
yasakların dışında, fabrikalardan 
başlayarak, bölgelerde ve şehir-
lerde emekçileri, toplumu halka 
halka saracak, birbirinin içine 
geçen çemberlerden oluşacak ve 
giderek tüm çalışanları, emekçi-
leri kapsayacak Demokratik İşçi 
Meclisleri’nin kurulması, oluştu-
rulmasıyla çözülebilir.



Burada solculara, hangi çizgide olursa 
olsun komünistlere, sosyalistlere çok büyük 
görevler düşüyor. Bu demokratik meclisler-
de ve ortamlarda kendi yoldaşlarımızı ikna 
ederken kullandığımız argümanlar yeterli 
olmayabilir. Burada olmaması gereken tek 
şey, zorbalık ve üstenciliktir. Tüm fabrikayı, 
çalışanları, ahlaki ve demokratik bir yön-
temle birleştirebilir, tüm sorunları birlikte 
müzakere edebilir, politikalar belirleyebilir 
ve kararlar oluşturabiliriz. Demokratik si-
yaset demokratik ortamın varlığına bağlıdır. 

Toplumun tüm farklılıklarına saygılı 
yaklaşım, Farklılık temelinde eşitlik ve uz-
laşı gereği, Siyasi cesaret, Ahlaki öncelik, 
Konulara hakimiyet, tarih ve güncellik bi-
linci, Bütünsel, bilimsel yaklaşım demokra-
tik siyasetin özellikleri olarak sıralanabilir. 

Bu demokratik oluşumlar kapitalizmin 
bize unutturduğu dayanışma, yardımlaş-
ma, israftan kaçınma, karşısındakinin 
acısını paylaşma gibi duyguları yeniden 
hatırlamamızı ve hayatımıza sokmamızı 
sağlayabilir. 

Geçmişte zaman zaman partiler ve si-
yasal hareketler arasında birlikler doğuyor, 
ortak hareketler gelişebiliyordu. Sözgelimi 
TKP ile TİP arasında ortaya çıkan çatışma ve 
daha sonra oluşan birlik izahı zor süreçlerdi 
ve tepedeki hegemonya savaşlarından doğu-
yordu. Keza ortaya atılan “cephe” çağrıları 
toplumu birleştiren değil ayrıştıran militarist 
kökenden sözlüğümüze girmiş kavramlardı. 
Genellikle tepede olan bitenden çalışanların 
haberi yoktu, olsa da onun katılımını kimse 
istemiyordu. Demokratik süreçler oluşurken 
böyle uzlaşılar ve birliktelikler olabilir an-
cak bu tartışmalar toplum önünde, demok-
rasi ve eşitlik temelinde yapılabilir ve bir 
başka düşüncenin aleyhinde ve onu alt etme 
amacı gütmemelidir. 

Gerçek birlik ve beraberlik her düşünce-
nin kendini en iyi ifade edebileceği ortam-
larda ve herkesin katkı ve katılımıyla alınan 
kararlarla oluşur. Bu meclislerde ortaya çı-
kan düşünceler halka halka bu toplumun her 
üyesinin bağlı olduğu siyasi partileri etkile-
yebilir. Partilerin, giderek iktidarların keyfi, 
toplumun aleyhine kararlar almasını zorlaş-
tırabilir. Bilinçli, kendinin ve toplumun çı-
karını birlikte kollayan ve koruyan bir kültür 
doğabilir. Kapitalizmin ve faşizmin topluma 
unutturduğu, toplumu sindirdiği ideoloji-
lerden kurtulmanın bir yolu bu olabilir. Fa-
şizmin kitle tabanı edinmesinin önü ancak 
tabanda yaratılan demokratik toplumsal ya-
pıların örülmesi ve meydana getirilmesiyle 
mümkündür. 

İşsizlik
Emek mücadelesinde, en önemli zayıf-

lıklarımızın başında işçi sınıfının parçalan-
mış olması gelmektedir. Sermaye ve devlet 
tekeli, işçileri, örgütsel, ideolojik, ekonomik 
çıkarlar temelinde bölüp parçalayarak kendi 
rejimini sürdürmüştür ve bu durum ağırla-
şarak devam etmektedir. En az önemsenen 
ama en hayati olandan başlarsak sermaye ve 
devlet çalışanları işçi, işsiz olarak bölmüş-
tür. Bu gün işi olan yarın işsiz kalabilir. İşsiz 

insan artık bir nesne, bir sayı haline getiril-
miştir. Sermayenin alan dışına ittiği işsizler, 
önce sendikaların üye sayısından düşülüyor, 
sendika dışına itiliyor. Sendikacıların içi boş 
söylemlerinin malzemesi olma dışında unu-
tuluyor, kendi kaderine terk ediliyor. 

Tarihimizde sendikalar, işsizliğe böyle 
duyarsız kalmamış, mitingler, Ankara’da 
meclise yürüyüşler düzenleyerek işsizliğe 
çare arama girişimlerinde bulunmuşlardı. 
Sonraları işsizlik, kapitalizmin bir gereği 
gibi kabul edilip mücadele gündeminden 
çıkarıldı. İşsizlik sorunu sendikal mücadele-
nin ayrılmaz bir parçası haline getirilmelidir. 

Bir çırpıda parçalara ayrılmış statülerin 
bazılarını sayabiliriz. Taşeron işçisi, vasıflı, 
vasıfsız, büro işçisi, beyaz yakalılar, kamu 
işçisi, 4b, 4c, memur. Bu statü ve farklılık-
ları devlet büyük bir titizlikle koruyor. Tekel 
işçilerinin aylarca süren direnişi ve sonuç-
ları ortadadır. Özelleştirmelere kadar kamu 
işçisi, olan bitene seyirciydi. Her grup kendi 
çıkarı için mücadele veriyor. Kimin canı ya-
nıyorsa bağırıyor, dayanışma istiyor. Devle-
tin hizmetini gördürdüğü ve 657 ile koruyup 
kolladığı memurların on binlercesini faşist 
rejim bir kararla her tür hak mağduriyeti ile 
birlikte kapı önüne koydu. Toplu sözleşme 
yapabilen yüzde beş azınlık elindekileri 
kaybetmemenin mücadelesini veriyor ancak 
grevler bir kararla yasaklanıyor. Örnek çok. 
Durum vahim ve bu parçalılığa karşı en ba-
sit mantıkla, işçi sınıfının birliğinin bir çıkış 
yolu olabileceği önerilebilir ama sorun o ka-
dar basit değil. 

Sendikalarda yönetim ve 
iktidar mücadelesi sorunu
aşılabilir? 
Devlet veya sendika her yerde iktidar 

aynı zamanda hegemonya demektir. Ka-
nunlar bu yapıyı kurmuş ve düzenlemiştir. 
Kanun sınırları içinde bu sorun çözülemez. 
Sendikalar, sendika temsilcileri ve dele-
ge sistemleri ile baştakilerin, yönetimlerin 
sağlam bir kalesi haline getirilmiştir. Bunu 
göz önünde tutmak zorundayız. Kanunlar-

la oluşturulmuş bu düzeni aşacak kurumlar 
bulmalıyız. 

Geçmişte, işçilerin mücadeleye katılma-
sı, kendi kararlarını almaları için sendikal 
demokrasiye önem veren mücadeleci sen-
dikalar, sendika temsilcileri ve delegeleri-
ni seçimle belirleme, grev oylaması, toplu 
sözleşmenin imzalanması gibi konularda 
temsili demokrasinin araçlarını kullanmıştı. 
Ancak doğrudan demokrasiye, işçilerin doğ-
rudan katılımına yönelen eğilimler de bas-
tırılmış, merkezin denetimine bağlanmıştı. 
Birçok alanda sıkıştığımızda kanuna sığın-
dığımızı hatırlayalım. 

Yasalara, yönetmeliklere 
fiili müdahale
Sendikaların bölünmesi, işçilerin par-

çalara ayrılmasının aracı, kanunlar ve yö-
netmeliklerdir.  Söz gelimi işkolları yö-
netmeliğine göre hali hazırda, bir tekstil 
fabrikasında farklı mesleklerde olan işçiler 
aynı sendikaya üye olabiliyor. Ama bir orga-
nize sanayi bölgesinde, metal, tekstil, kim-
ya, hizmet, nakliye alanında kurulu onar, on 
beşer işçi çalıştıran işletmelerde çalışanlar 
ayrı sendikalara üye olmak zorunda bırakı-
lıyor. Bu da bu sistem içinde örgütsüzlük ve 
sendikasızlık demektir. Sistem mükemmel 
işliyor. Yasa böyle yapılmış. 

Burada var olan her tür imkandan ya-
rarlanarak, Serbest Bölge, Organize Bölge 
Sendikaları kurmak, bunları aynı bölgede 
Şehir Sendikaları olarak veya işçi birlikleri 
halinde bir araya getirmek, sistemi zorla-
yıcı bir yapı haline gelebilir. Oluşacak işçi 
meclisleri ve bu meclislerde tüm işçilerin 
demokratik temelde katılımıyla alınacak ka-
rarlarla bu yapılar kurulabilir. Adı ve biçimi 
ortaklaşa belirlenebilir. Parası, imkanı olan 
sendikalar, ortak komisyonlar kurma, maddi 
ve hukuksal yardım yapma yönünde zorla-
nabilir. Kanun değişikliği önergeleri veril-
mesi doğrultusunda siyasi partilerin desteği-
ni alma yolları denenebilir. 

Geçmiş yıllarda Devrimci Sağlık-İş 
sendikasının işçilerin mücadelesiyle yasal 

sınırları zorlayarak taşeronlaşmaya karşı 
elde ettiği kazanımlar, Tersane, işçilerinin 
iş cinayetlerini önleme ve örgütlenme mü-
cadeleleri, İnşaat işçilerinin iş cinayetlerine 
karşı, iş güvencesi, sigorta hakkı ve örgüt-
lenme için kurdukları derneklerin sendikaya 
dönüştürülmesi esinleyici örneklerdir. Ya-
saların içinde, sermayenin izin verdiği çer-
çeveden çıkamazsak sendikacılık belki bit-
mez ama bu günkü halinden kurtulamaz. Bu 
konuda yedi işkolu enternasyonali’nin tek 
bir sendika çatısı altında ve ortak mücadele 
kararında birleşmeleri de önemli bir ulusla-
rarası destektir. 

Ana koşul, mücadele

Eğer bu çabalar sözde kalır ve mücade-
le edilmezse, bu mücadelenin gerektirdiği 
bedeller göze alınmazsa her şey havada kal-
maya mahkumdur. Türkiye’de Sol’un tarihi 
mücadelelerle ve acılarla doludur. Komünist 
ve Sol Partilerin, politikaları ne olursa olsun 
onu sorgulamadan inançları uğruna mücade-
leye atılan insanların ölümlerle, işkence ve 
zindanlarla hayatlarını hiçe sayarak diren-
meleri, emek tarihimizin onur sayfalarında 
yerini almıştır. 

Vedat Türkali’nin Güven romanında 
anlattığı isimsiz komünistler, vurulan, iş-
kencelerde öldürülen devrimciler, 16 Hazi-
ran’da, direnişlerde polis kurşunlarıyla vu-
rulan emekçiler ve faşist katillerce vurulan 
işçi sınıfı önderi Kemal Türkler’in anıları 
hafızalarımızda yerini koruyacaktır. 12 Ey-
lül faşist cuntasının öldürdüğü, işkencelerle 
öldürerek kaybettiği devrimcilerin yakınla-
rının sürdürdüğü Cumartesi Annelerinin di-
renci mücadelelerin esin kaynağıdır. 

Komünistler, solcular emek mücadele-
sinde büyük fedakarlıklar göstermişlerdir. 
Sekiz ay süren Maden-İş grevlerinin yükünü 
taşıyanlar, mücadelenin en önünde olmuşlar 
ve işçilerin güvenini, takdirini kazanmışlar-
dı. Komünist, partili, partisiz, dindar, alevi, 
Kürt,  farklı inançtan, kimlikten düşünce-
den işçilerin mücadelesi işçi ve emek hare-
ketinin tarihidir. Bu tarih bugün ve bundan 
sonraki mücadelelerde ders çıkarılmak ve 
sermayenin, devletin baskı ve dayatmalarına 
karşı emeğin alternatifleri olarak örnek alın-
mak üzere yazılmalıdır. 

Bu gün fabrikalarda, işletmelerde de-
mokratik, ahlaki, karşılıklı saygı ve toplu-
mun ortak çıkar ve idealleri için bir birlik-
telik sağlanabilirse, faşizmin kitle tabanı 
daraltılabilir, demokratik, ahlaki toplumun 
temelleri atılabilir. n

* (TKP’li sendikacı, 12 Eylül 1980 öncesi 
DİSK / T.Maden İş Sendikası eski Merkez Yü-
rütme Kurulu Üyesi Halit ERDEM’in 28-29 
Ekim 2017 tarihlerinde İstanbul’da toplanan 
“EMEK TARİHİ KONFERANSLARI-III / 
TÜRKİYE İŞÇİ SINIFI TARİHİNE ELEŞ-
TİREL BAKIŞLAR 1923-1980” Konferansı-
na sunduğu tebliğin yazarı tarafından kısal-
tılmış metnidir.)
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q  Armağan BARIŞGÜL

Kürtler’in Trakya’ya ilk göçleri 
Bizanslılar, Selçuklular, Moğollar, Germi-
yanoğulları ve Osmanlılar dönemlerinde 
gerçekleşmiştir. Diasporaya çıkan Kürt 
halkına acımasız bir asimilasyon politikası 
uygulandı. Kürt halkının bu politikayla 
değerlerinden, kültüründen, inançlarından, 
tarihinden, dilinden ve özünden koparılması 
amaçlanıyordu. 

Kürtler’in Trakya’ya göçünün Moğol-
lar’ın saldırıları sonucu başladığı iddia 
edilmektedir. Moğollar’ın 1225, 1243, 1258 
yıllarında Transkafkasya, Küçük Asya ve 
Bağdat’a yönelmeleri sırasında önlerine ge-
len her şeyi yıktıklarını, genç, ihtiyar, kadın 
ve çocuk ayırt etmeksizin katlettiklerini ve 
bu katliamlara da  en çok Kürtler’in maruz 
kaldığı söylenmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulma-
sından sonra milyonlarca Kürt yerinden 
yurdundan ve özünden koparıldı. Bugün 
Trakya’nın her il ve ilçesinde Kürtler’e 
rastlanmaktadır. Bu da bize göstermektedir 
ki Kürtler’in sürgün edilmesi Osmanlı’dan 
Türkiye Cumhuriyeti’ne miras kalan bir 
devlet politikasıdır. 

Şeyh Said Kıyamı’ndan sonra en 
büyük acıları kıyama katılanların aileleri 
ve yakınları yaşamıştır. Şeyh Said’in ailesi 
Trakya’ya, Cibranlı Halid Bey’in ailesi 

de Muğla’ya sürgün edilmiştir. Şeyh Said 
Kıyamı’ndan sonra sürgünlerin en çarpıcı 
yönü ise, ilk sürgün edilenlerin halkına ve 
vatanına karşı ihanet içerisinde olan  TC ile 
işbirliği içindeki Kürt aşiretlerinin olması-
dır. 

1930’larda Zilan Deresi’nde yapılan 
soykırımdan sadece bir aile kurtulmayı ba-
şarır. O aile de Çanakkale’ye sürgün edilir. 

Kürtler’in Trakya’ya göç etmesinin 
başlıca iki temel nedeni vardır. Birincisi, 
devletin Kürt halkına karşı uyguladığı soy-
kırım, asimilasyon ve baskı politikalarıdır. 
İkincisi ise ekonomik nedenlerdir. Türkiye 
Cumhuriyeti devleti başkaldıran, ulusal 
kimliğine sahip çıkan bazı Kürt ailelerini 
Trakya’da zorunlu iskana tabi tutmuştur.

Özellikle 90’lı yıllarda Bölgede 
Kürtler’e karşı başlatılan kirli savaş, Batı 
bölgelerine olduğu gibi Trakya’ya da bir 
göç başlattı. Aile ve aşiret bağlarını kopar-
mak ve parçalamak için ayrı ayrı yerlere 
mecburi iskana tabi tutmuştur. Sürgün olan 
Kürtler, ana memleketlerinde yaşanan kat-
liamların unutulmaz acısıyla, topraklarına 
ve orada kalan yakınlarına olan büyük bir 
hasret içinde yaşamak zorunda kalmışlardır. 
Ulusal kimliğin belirleyici yanı anadil ve 
topraktır. Bu ikisinden koparılan kişi öz 
benliğini yitirir. Kendisini devamlı yabancı, 
ezik, boynu bükük hisseder ve ezilir. İkinci 
temel neden ise ekonomik nedenlerdir. 
Ekonomik nedenler, Kürtler’in Trakya’ya 
kitlesel olarak göç etmesinde belirleyici rol 

oynadı. Kirli savaşla köylerin yakılıp yıkıl-
ması, boşaltılması, yaylaların yasaklanması 
ekonomisi tarım ve hayvancılık üzerine 
kurulu olan Kürdistan ekonomisini çökertti. 
Kürtler can derdinden sonra bir de ekmek 
derdine düştüler. Geçici olarak göç ettikleri 
yer ve bölgelerde kalıcı oldular. Trakya 
bir işçi yatağı olduğundan kadın, erkek ve 
genç çoğunlukla fabrikalarda işçi olarak 
çalışmaktadırlar. Fabrikalarda çalışmayan-
ların çoğunluğu ise inşaatlarda işçi olarak 
çalışmaktadır. Bugün Çorlu, Çerkezköy, 
Velimeşe, Kapaklı, Lüleburgaz ve Veli-
köy Organize Sanayi Bölgelerinde çalışan 
işçilerin ezici çoğunluğu Kürt’tür. İnşaat 
sektöründe de çalışanların çoğu Kürt’tür. 
Fabrikalarda çalışmayan veya çalışama-
yan Kürt kadınları ise ev ve işyerlerinin 
temizlik işlerini yapmaktadır. Sigortasız ve 
güvencesiz çalışmaktadır. Bu kesim sosyal 
ve politik faaliyetlerden uzak durur. 

Kapitalizmin barbarlığı ve çürümüş-
lüğü, Kürtler’in yoğun olduğu mahalle ve 
beldelerde açıkça görülmektedir. Alkol ve 
uyuşturucu bağımlılığı yaygındır. Öğrenim 
yapamayan ve işsiz gençlik içinde uyuştu-
rucu kullanımı had safhadadır. Buralarda 
yaşayan Kürtler kendi aralarında anadil-
leri Kürtçe konuşur. Sokakta ise Türkçe 
konuşurlar. Göç ile yöresel giyim kuşamları 
yavaş yavaş terk edilmektedir. Ev içinde ve 
düğünlerde Kürtçe türküler, ağıtlar dinlenir. 
Halay ise düğünlere damgasını vurur. Ha-
laysız Kürt düğünü düşünülemez. Gençler, 
ulusal kimliğini korumakta ısrarlıdır. Yurt-

severlik ruhuyla yetişmektedir.

Trakya’da yaşayan Kürtler çifte ezgi 
ve sömürünün ağır koşulları altındadır. 
Ucuz iş gücü dayatması altında çalışarak 
yaşamlarını sürdürmektedir. Trakya yerli 
halkıyla tam bütünleşemediği gibi bölgeyi 
de terk edemiyorlar. En büyük etken ise iyi 
kötü bir geçim kaynağı sağladıkları içindir. 
Çoğu memleketlerine dönmek istese de 
Bölgedeki kirli savaştan dolayı dönemiyor-
lar. Zoraki bir yaşam sürdürüyorlar. Gençler 
için durum daha farklıdır. Burada doğup 
büyüyen gençlerin tek sorunu iş sorunudur. 
İşe girerek çalışan ve rahat geçinenler ken-
dilerini mutlu hissetmektedir. Çocukların 
çoğunluğu Kürtçe bilmemekte ve Türkçe 
konuşmaktadır.

Trakya’ya yerleşen Kürt ailelerinin ilk 
isteği işe girmek ve ardında da bir konut 
sahibi olmaktır. Bu ikisini elde edenler, ge-
leceğe güvenle bakmaktadır. Konut sahibi 
olan hep Trakya’da kalacağını düşünmek-
tedir. 

Kürtlerin Trakya gerçeğinden iki sonuç 
çıkarılmalıdır. Birincisi, ulusal kimliklerini 
kaybetmemeleri için kültürel, sosyal ve 
politik haklarını elde etmeleri için müca-
deleleri desteklenmelidir. Bu konuda Kürt 
devrimci-demokratları kadar ezen ulus dev-
rimcilerine, sosyalistlerine ve komünistle-
rine belirleyici görev düşmektedir. İkincisi 
ise, proleterleşen Kürt işçi ve emekçilerine 
sınıf bilinci kazanmaları için birleşik sınıf 
savaşımı geliştirilmelidir. En ağır ve zor 
koşullarda çalışan Kürt işçileri objektif 
olarak sınıf savaşımına katılmaya yatkın-
dır. Ancak konut sahibi, ötesinde araba ve 
lüks edinme istemi onları 7 gün çalışmaya 
ve kendilerine değil dinlenme zamanı, boş 
zaman yaratmalarına bile izin vermemek-
tedir. Burada diyalektik bir bağ vardır. Bu 
aynı zamanda bir çelişkidir. Bu çelişkinin 
çözülmesi sınıf bilincinin yükselmesi için 
çözülebilir. O zaman Kürt işçileri hafta ara-
sı ve her hafta sonu fazla mesai yapmanın 
kendilerine yarardan fazla zarar getirdiğini 
anlayacaklardır.

Türk ve diğer uluslardan görece daha 
fazla asimile olmuş işçilere bilinç götürmek 
işçi sınıfının politik örgütünün görevi ise, 
Kürt işçilerine bilinç götürmek de öyle-
dir. İşçi sınıfının politik örgütü, komünist 
partisi, Kürt işçi ve emekçilerinin en değerli 
evlatlarını saflarına kazanmak için çalış-
maktadır. Bu görev Kürt işçi ve emekçile-
rinin demokratik partilerde legal siyasete 
katılmaları ile çelişmez. 

Bunun için “Savaşsız ve Sömürüsüz 
Bir Dünya” savaşımının Türkiye’deki 
avangard müfrezesi olan TKP’nin politi-
kalarını savunan bizler bu görevi yerine 
getirmekle mükellefiz. n

Trakya’da Kürt Göçmenler

Dünyayı Taşıyoruz, Hakkımızı İstiyoruz!

7 Aralık 2017 Perşembe günü, İstanbul Makine 
Mühendisleri Odası salonunda basın açıklaması yapan 
KARAYOLU TAŞIMACILIK EMEKÇİLERİ SEN-
DİKASI kurucu temsilcileri Türkiye’deki kamyon ve TIR 
şoförlerinin sendikasını kurduklarını ilan ettiler.

Kamyon ve TIR şoförlerinin yaşadıkları sorunları 
açıklayarak neden sendikaya ihtiyaç duyulduğunu belirten 
kurucu üye Fuat BEKTAŞ, ŞOFÖR dergisi ve SOSYAL 

MEDYA hesapları üzerinden beş yıldır bu çalışmayı 
yaptıklarını, özellikle son bir aydır yoğun bir çalışmayla 
100 binin üzerinde çalışanın bu konuda bilgilendirildiğini, 
dolayısıyla şoförler arasında büyük bir heyecan yarattığını 
belirtti.

Basın açıklamasında sigortalı olarak çalışan 732 bin 
şoförün bulunduğu, ancak sigortasız çalışan şoför sayısı-
nın bilinmediği belirtildi.

DÜNYAYI TAŞIYORUZ, HAKKIMIZI İSTİ-
YORUZ! belgisi ile yola çıkan KARTAŞ-SEN kurucu 
temsilcileri, ilk toplantılarını yaptıklarını ve resmi başvuru 
yaparak örgütlü mücadeleyi başlattıklarını belirttiler.

Politika Gazetesi Yayın Kurulu ve Çevresi olarak taşı-
ma sektörü işçi ve emekçilerinin yanlarında olduğumuzu, 
gerek yayınlarımızda, gerekse de yerel temsilciliklerimiz 
vasıtasıyla KARTAŞ-SEN çalışmalarını destekleyeceği-
mizi duyururuz. Okuyucu çevremizi il, ilçe, mahalle ve 
köylerinde KARTAŞ-SEN çalışamalarını fiilen destekle-
meye çağırıyoruz.

Politika Gazetesi İstanbul Temsilciliği
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q Mehmet TOSUN

“Çılgınca bir coşkuyla,  sınırsız sevgi-
mizi açığa vuracağımızı zannederiz bazen. 
Yaşadığımız ülkeye, çocuğumuza, yakını-
mıza, sevgilimize maddi dünyaya sığmaz 
bir tarifle ifade etmeye çalışırız sevgimizi. 
Ama bu sevgiyi dillendiriş, mutluluk içerip 
içermediğiyle ilişkilendirilmez çokça. Evet; 
sevgi mutluluk içermeli, bir insanda bütün 
insanlığı görebilmeliyiz...  Değer verdiği-
mizi çılgın bir ritüelle anlık yüceltebiliriz.  
Ama bütün insanlığı sevme bireysel sevgiyi 
besleyen ana kaynakken, konuyu buradan 
kavramak zor gelir nedense.

Toplumsal pratikte sevgi bulanık, 
dağınıktır. Sisler üzerinde yüzer. Eşitlikçi 
içerikte ahlak disiplini oluşturamayan 
insan, toplumsal pratiğinde de kendini aşa-
maz ...  Çokça bütün insanlığa değer veren 
hümanizma her alanda söylenir durur da;  
kanlı savaşların, etnik kırımların, bir halkın 
yaşam alanlarının tümden yok edilmesinin, 
gelir adaletsizliğinin, işsizliğin, çocuğu-
nu okutamamanın, toplumsal yaşamdaki 
hoşgörüsüzlüğün v.b.  bir yığın sorunun tüm 
insanlık üzerinde yarattığı travmayı kendi 
üzerimize alınmayız...  Sokaklar çilekeş 

yaşam öyküleriyle dolu. Cinsiyetçi saldırı-
lar gündelik yaşamın bir parçası nerdeyse. 
Ortalama birçok insan için yaşamı, yaşam-
larını tehdit eden unsur olarak görülür bu. 
Gelecek için parlak hayaller kurulur da, 
bunun için sokakları kuşatmak, yürekten 
yüreğe bağ kurmak kaçınılmaz bir seçenek 
olarak ortaya çıktığında, o bireysel egoizm 
bir kabuk gibi sarar benlikleri...  Yaşan-
mışlıkların iç dünyasına yolculuk zordur, 
risklidir. Sorumluluk yükler bireye... Onun 
için severiz, çok severiz de, bunu mutluluğa 
dönüştürecek süreçlerinde elimizden bir 
şey gelmez!..  Unutmamalı ki insanla ilgili 
her şeyi kucaklar sevgi. Yaşam bir ‘sevgi 
denemesidir’ aslında…

Olayların dizilişi belli bir mantık 
içinde birbirini yaratması, birbirleriyle 
ilişkisi içinde gerçekleşmiştir. Bazı şeylerin 
ortaya çıkması belirli bir bütünsellik içinde 
gerçekleşir. Böyle bir nedensellik içinde 
yaşamda olup bitenlere bir anlam katmak, 
sorgulamak, nedenini aramak düşünce 
ve ahlaki olgunluğa ulaşmada belirleyici 
etkiler de yaratacak kuşkusuz.”

* * *                                                                                                

Balıkçı kayıkları ve yolcu gemilerinin 
denizde bıraktığı köpüren kıvrımlı izleri 
seyretti. Denizden kıyıya doğru, tadını 

yıllardır bildiği serin sağlık dolu bir hava 
esiyordu. Az önce sevgi üstüne okuduğu 
satırları  düşünerek geçti eski  hükümet 
konağını. İlçenin incir mevsiminde köşe 
başlarına siyah-beyaz incirlerini sergi-
leyen üreticilerin özendiren davetlerini 
geride bırakarak, belediye önünden iskele 
yönündeki daracık kaldırımda yürümeye 
çalıştı. Bankaları geçip balıkçılar sokağı-
na gelince, trafiğin usandırıcı yoğunluğu 
sürse de, balık tezgahlarına açılan alanda 
rahatlamıştı. Belki binlerce kez geçmişti 
bu sokaktan. Balıkçıların çaprazında ‘Terzi 
Ahmet’ levhasını da binlerce kez görmüştü. 
Ahmet’in “gel çayımı iç” davetine bu kez 
hiçbir gerekçe üretmeden girdi dükkanın 
kapısından. Bu dükkanın kırk yılı aşan 
öyküsünü biliyordu aslında. Bir yapı ötede 
denizin yumuşak esintisine, hoyrat olmayan 
dalgaların kıyıya çarpmasıyla oluşturduğu 
sese yabancı değildi. Makinenin başında 
yaşamını iğne deliğinden geçirme çabası 
içindeki Ahmet’i selamlarken, bu caddenin 
yıllar önceki durumunu anımsamaya çalıştı.  
Rafları pala pırtıyla dolu eski, onarılması 
gereken giysiler düzensizce oraya buraya 
serpiştirilmiş, köşede sürekli açık ufak bir 
televizyon ve konukların oturması için ko-
nulmuş bir sandalye...  Bu ufacık dükkanda 
kocaman kara gözleriyle ayrımsız herkese 
gülümseyebilen terzi, hayatın en acımasız 
yerinden omuzlarına yüklediği paya razılan-
mıştı...

Bir dağ köyünün kara yağız delikanlı-
sıydı Ahmet. Yaz günlerinde ulu çam ağacı-
nın fısıltısıydı babasından anımsadığı. Gü-
neş gibi ılık, apaydınlık dokunuşu kalmıştı 
hatırında. Kocakır’ın çeşmeleri gürültülü 
seslerle akıyordu. Yazın sarısını görmeden 
düştüler yola. Ovalarda işçilik ettiler, cırcır 
böceklerinin çağırdığı türkülerle uyudular... 
On ikisine gelmeden büyüdü Ahmet. Denizi 
gördü sonra bir yakını aracılığıyla. Sevdi 
denizden esen pürüzsüz rüzgarı. Sabahın 
erken saatlerinde balıkçıları bekleyen cılız 
kediler gibi sığındı liman kentine. Köyü 
ile bütün geçmişi; baharın erken yeşilinde 
kıra bir rüzgar gibi koşması, cılız ve eski  
kiremit damları ve bir yaz sabahının dilsiz 
küçük pencerelerin zoraki gülümseyen 
parıltıları arasında bom boş sokakların 
insansız uğurlamasıydı.

Çalışıyordu Ahmet ne iş bulursa. Sonra 
terzi çırağı olmaya karar verdi. İşten arta 
kalan zamanında terzilik öğreniyor, kendi 
işliğini kurma hayaliyle, güneşin kırmızı 
ışıkları daha vurmadan cama yollara düşü-
yordu. Tezgaha usta olarak oturduğu gün 
ayakları yere basmıyordu sevincinden. Top 
top kumaşlar dizmişti raflara. En iyilerinden 
bir takım geçirmişti sırtına. Terzi Ahmet’ti 
artık... İyi terziydi. Yıllar geçtikçe daha da 
pişti işinde. Güzel giyiniyordu. Ne de olsa 
kendi işiydi... Köyüne gidiyordu sık da ol-
masa. Gözleri dokunuyordu bazen kızların 

gözlerine. Nedenini kestiremediği, orada 
başlayıp biten ilgilere üzülüyordu. Sevgi, 
özlem ve acının sınırı yoktu. Köyünün 
lekesiz gökyüzünde akıp dağılan gülüşü hep 
özledi.

Kalabalıklaştı Ahmet. Çocukları büyü-
dü. Uyku dışında, işinde geçirdi zamanını. 
Denizin ılık rüzgarı gönlünü okşadı, soğuk-
lar hançer gibi saplandı yüreğine. Her şeyin 
belli bir sırası var. Başladığı gibi sürmüyor 
yaşam. Denizin hırçın, boz rengi yıllarca 
yaladı pencereden yüzünü... Bir gün şafağın 
pembeliği  beyaza  dönüşmeden yürüdü 
dükkanına. Ayaklarının eskisi gibi basma-
dığını fark etti. O gün makinenin pedalını 
çevirmedi ayakları. Sonra geç kalmışsın 
dedi doktor. Yatması gerekiyordu hastane-
de. Masrafını sordu ilkin. Sigortaya borcu 
vardı. Kendi olanaklarıyla ödemesi güçtü. 
Çoluk çocuk ne yapar... Tedaviye başladı 
Ahmet. Aklı estikçe gitti hastaneye. Her gi-
dişinde raflardaki kumaş topları eksildi. Is-
rarlı uyarılara rağmen yatmadı hastanede... 
Bir gün güneşin renklerini fark edemedi. 
Yatağından kalkamıyordu. Hastaneye götü-
rüldüğünde sağlığından çok tek düze sürüp 
giden yaşamın zorluklarını düşünüyordu... 
Döndüğünde yaşamı farklıydı artık. Kamu 
haklarından yararlansın diye, sonradan yok 
saydıkları bir de rapor tutuşturdular eline.

‘Yanlış tedavi ettiler beni’ diyordu. 
‘Kırk yıllık emeğim var benim. Ödeyeme-
dim diye sigortamı yaktılar. Topu topu iki 
yıl sigortam gözüküyor. Bunca yılda emekli 
olamaz mı insan?..’  Tırnakları parmakları-
na gömülmüş, eski bir giysiyi zor kavrıyor 
eli. Destek olmadan yürüyemiyor. Sabah 
sandalyesine oturunca kalakalıyor öylece. 
Sırım gibi kara yağız Ahmet bir cüceye 
dönüşmüş nerdeyse... ‘Yüzde altmış rapor 
alabiliyormuşum’ diyor.’ Belki malulen bir 
şey yapılabilir...’ Nefes alıyorsan umudunu 
yitirmezsin...

Verimli toprakların üzerindeki yeşil 
kentin daracık sokağında yarım asırlık terzi; 
nemin, soğuğun ve yoksulluğun saldırı-
sına direnemedi. Çevresindekilerin kısıtlı 
ilgisine rağmen, Sosyal Devlet’in(!) tüm 
olanakları sakat kalmasını önleyemedi. 
Bir insanın yaşam savaşı şaşkınlık belirten 
gözlerle bitmemeli... Sabahın erken saat-
lerinde adımlarını sürüyerek işliğine varan 
insan, yorgunluğunu yüklediği gövdesiyle, 
okşayıcı bir kucaklayışla barışık olmalı. 
İpeksi bir karşılamayla varmalı evinin 
kapısına akşamları. Bunca yıllık emeğin 
biriktirdikleriyle karanlığa terk edilmemeli. 
Gece bastırınca çıldırtan bir suskunluğa 
gömülmemeli...

Bireysel kurtuluş ıstırap vericidir. Uta-
nılasıdır bazen... Yaşam bir sevgi denemesi-
dir. Bir insanda bütün insanlığı üretebilirse 
sevgi, mutluluğa dönüşecektir... n

“Bir İnsanda Bütün İnsanlığı Görebilmek“

Bursa’da Yine İş Cinayeti
Gürsu ilçesi Organize Sanayi 

Bölgesi’ndeki boya fabrikasında, 
buhar kazanından kaynaklı bir pat-
lama da beş işçi yaşamını yitirirken, 
on beş işçi de yaralandı. Patlama 
sonucunda çevre de büyük hasar 
gördü. Yaşamını yitiren işçilerin ad-
ları şöyledir:Yavuz Demir, İbrahim 
Can, Yasir Saraç ile Suriye vatanda-
şı oldukları belirtilen Ebu Hüseyin 
ve Muhammed Hassif.

Ülkemizde iş cinayetleri günlük 
yaşamın bir parçası. Yetkililerin, 
patlamanın olduğu  fabrikanın Bursa ilinde teknolojik olarak yenilenmeyen iki fabrikadan 
biri olduğunu açıklaması, olası kazaların olabileceği ve önlem alınmadığının bir göstergesi. 
Ülkemizde her gün 200’e yakın iş kazası meydana geliyor. Ortalama her gün 5 işçi yaşamı-
nı yitirirken, bir o kadar işçi de ömür boyu iş göremez ölçülerde yaralanıyor. Bu durum iş 
cinayetlerinde Türkiye’yi en başlara koyuyor.

Kapitalizmin kâr hırsı, doymak bilmeyen aç gözlülüğü işçilerin kötü yaşam koşullarının 
ve iş cinayetlerinin ana nedeni. Bilinmelidir ki, bu ölümler alın yazısı değil. Uygulanan dev-
let politikaları sermaye lehine işlerken, denetimsizlik, taşeronlaşma, güvencesiz çalıştırma, 
sendikasızlaştırma biçimindeki sonuçlar, kapitalizme karşı  işçi sınıfının birlik olma zorunlu-
luğunu ortaya koyuyor.

İşçiler, demokrasi güçleri patlama sonucu gerçekleşen katliamın geçiştirilmesine, 
OHAL’i sermaye için getirdiklerini söyleyenlerin, acıklı nutuklarla sorumlulukları yokmuş 
gibi davranmalarına izin vermemelidir.. OHAL ve KHK’ların emek düşmanı sonuçları; 
güvenli bir çalışma yaşamı, iş-ekmek-özgürlük mücadelesiyle geriletilebilir...

Yaşamını yitiren işçilerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Politika Gazetesi Bursa Temsilciliği
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q Akın ÖZTÜRK

Değerli dostlar,

Burada bu mezarın başında, kaybettiği-
miz bir dostumuzu, kardeşimizi, amcamızı, 
babamızı dava arkadaşımızı ve yoldaşımızı 
anmak üzere toplanmış bulunuyoruz.

Onunla aynı saflarda mücadele edenler 
olarak buradayız, buradasınız. 

Buraya gelmekle verdiğiniz desteğe bü-
yük değer biçiyoruz. Hepinize teşekkür edi-
yoruz. 

Bugün burada olmasa da onun çağrısını 
elden ele, gönülden gönüle taşıyanlara da 
teşekkür ediyoruz.

Değerli Dostlar, 

Bu etkinliğimiz bir anmadır. Devrim 
şehidimiz Talip Öztürk’ü ve onun şahsında 
tüm devrim şehitlerimizi anma etkinliğidir.

Bu bir anma etkinliğidir; totem değildir, 
Ölülerimizi tabulaştırma değildir. Onların 
yaşamlarını mücadelemize katmaktır, onları 
mücadelelerimizde yaşatmaktır.

Onların savaşım deneyimlerini günümü-
zün mücadelesiyle birleştirmektir. Ve nihayet 
mücadeleye çağrıdır.

Bu ve bunun gibi anma etkinliklerimiz 
geçmişe övgü ve özlem de değildir. Ders 
alma çağrısıdır. Tarihine sahip çıkma çağrı-
sıdır, dünü bugüne bağlama çabasıdır. Tari-
hine geleneğine sahip çıkmayanlar, gelece-
ğine de sahip çıkamaz.

Kökü olmayanın geleceği olmaz.

Ortak değerlerine sahip çıkmayanlar, 
özgürlük ve toplumsal adalet davasına da 
sahip çıkamazlar.

Bu nedenle diyoruz ki; Tarihimizi suçla-
yanlar, geleneğimizin mücadelesine yön ve-
ren kadrolarını ve onların eylemlerini suçla-
yanlar, bizimle beraber gelmesinler.

16 Kasım’da Talip Öztürk’ü, ve onun 
şahsında tüm dava yoldaşlarını, Mehmet 
Çakmak Yoldaşı, Mustafa Asım Hayrul-
lahoğlu’nu, Ali İhsan Özgür’ü, Alptekin 
Kordağ’ı ve nihayet Karadeniz’de boğduru-
lan 15’leri ve Bilen yoldaşı saygıyla anıyo-
ruz.

Onlar mücadelemize ışık tutuyor, yolu-
muzu aydınlatıyorlar.

Onları saygıyla anıyoruz ve diyoruz ki, 
Talipler bizimle, Denizler bizimle, Mehmet-

ler bizimle... Mustafa Suphi’den İ.Bilen’e 
bu tarih bizim tarihimizdir. 

Değerli Dostlar, hedefe giden çeşitli yol-
lar ve yöntemler olabilir, fakat hedefin ken-
disi tektir. Bu hedef özgür ve insanca yaşama 
hedefidir. İnsana layık koşullarda eşit ve öz-
gür yaşama hedefidir. 

Burada yatan devrimci, özgür ve insan-
ca yaşama hedefini seçtiği için burada yatı-
yor. Toplumdaki her bireyin insana layık ko-
şullarda eşit ve özgür yaşam formu kazanma 
hedefini dava edindiği için burada yatıyor.

Hedefe götüren, mücadelenin biçim ve 
araçları da çeşitlidir, fakat hedefe götürecek 
tek biçim mücadelenin kendisidir.

Mücadelesiz başarı, bedelsiz mücadele 
yoktur. 

Ne var ki biz çok ağır bedeller ödedik. 

Değerli dostlar, dönem değişti, çağ de-
ğişti, savıyla hedefi de hedefin gereği olan 
mücadeleyi de bırakanlar var. Kuşkusuz, 
dönem değişti, çağ da değişti. Ama kulluk 
rejimleri değişmedi, sömürü ve baskı düzen-
leri değişmedi. Özgür ve insanca yaşama 
arzuları değişmedi. 

Tam tersine ülke ve dünya öyle değişti ki, 
özgür ve insanca yaşama arzusu çağımızın 
en önemli talebi haline geldi. 

Bu talep çağımızın en büyük ve en nihai 
hedefidir. 

O halde, Talip Öztürk ve yoldaşlarının 
seçtiği hedef ve bu hedefin gereği olan mü-

cadele çağımızın en asli hedefi, en asli ol-
gusudur. Onun ve onların hedefi bizim de 
hedefimizdir.

Bu hedefi seçen ve bu yolda yürüyen 
Talip Öztürk ve onun şahsında bu yolda 
dövüşerek düşen dava yoldaşlarını saygıyla 
anıyoruz.

Değerli Dostlar, 

Burada yatan devrimci, ezenlerin, sö-
mürenlerin, muktedirlerin saflarını değil; 
ezilenlerin, sömürülenlerin ve dışlananların 
saflarını seçmiş olduğu için burada yatıyor.

Burada yatan devrimci, emeği en yüce 
değer olarak gördüğü ve bütün dünya emek-
çilerinin yeni bir dünya hedefinde birliğini 
savunan enternasyonal bir çizgiyi, evrensel 
insanlık çizgisini benimsediği ve savunduğu 
için burada yatıyor.

Burada mezarının başında anmakta ol-
duğumuz devrimci, tüm demokratların, tüm 
ezilenlerin demokratik temelde, anti faşist 
cephede birleşmesini savunduğu için bura-
da yatıyor.

Değerli dostlar, Talip Öztürk’ün ya-
şamıyla ve mücadelesiyle verdiği örnek ve 
bizlere bıraktığı miras, bir hareketin  hem 
önünde yürümek, sembolü olmak, kitle önde-
ri olmak; hem de onun sıra neferi olmaktır.

Bir hareketin önünde yürümek, sembolü 
olmak, kitle önderi olmak zor iştir.  Hata kal-
dırmaz, aman vermez, özel bir alan bırak-
maz. 

Talip Öztürk bunu başarmış, bu sınav-

dan yüzünün akıyla çıkmıştır. 

Yığın önderi olmak zordur. Tarihsel bir 
hareketin yığın önderi olmak çok daha zor-
dur. Fakat bunlardan çok daha zor ve aynı 
ölçüde anlamlı olan ise, önünde yürüdüğü 
tarihsel hareketin aynı zamanda neferi ol-
maktır. 

Talip Öztürk, bir hareketin yalnızca yı-
ğın önderi olmayı başarmamış, ondan daha 
önemli ve zor olanı, önünde yürüdüğü tarih-
sel hareketin aynı zaman neferi olmayı da 
başarmıştır. 

Gurura kapılmamış, mütevazi ve alçak 
gönüllü olmasını bilmiş, özündeki hümanist 
değerleri ve hoşgörüyü, derin demokrasi 
kültürüyle birleştirmeyi başarmıştır. 

Onun bu özelliklerini örnek alıyor ve onu 
onun şahsında bu yolda düşen tüm ölümsüz 
sıra neferlerini saygıyla anıyoruz. 

Şan olsun, böylesi bir sıra neferini öne 
çıkaran Birlik ve Dayanışmaya!  Şan olsun 
sıra neferi Talip Öztürk olan böyle bir ha-
rekete! 

Değerli dostlar, pek çoğunuzun da bil-
diği gibi “Talip Öztürk Yaşamı ve Müca-
delesi” başlığı altında bir kitap hazırlamak 
üzere, arşiv oluşturuyor; kitap için belge do-
küman, yazı ve röportajlar topluyoruz. 

Bu çalışmada ilkemiz, geleneğin tüm 
yanlarını eğilimlerini kucaklamaktır. 

Genel hatlarıyla çalışma hazırlandı ama 
çok önemli bir eksiği var. Bu eksiklik sizlerin 
sesi, çağrısı, katkıları, yazılarıdır.

Her Birlik ve Dayanışma’cıdan, her 
gelenek taraftarından ve her ilericiden bu 
kitapta esintiler olsun. Yüz bin çiçek açsın 
istiyoruz. Eksik olan budur. 

Görüşleriniz yer alsın.

Kitabımız geleneğin kolektif yapıtı olsun. 

Değerli dostlar burada bulunan her 
arkadaşın konuşma hakkı vardır. Şimdi söz 
sırası sizde. Konuşmalarınızı kısa tutmanızı 
rica ederek sizlere söz veriyoruz.

Bu anma eylemi burada bitiyor. Böylesi 
kritik bir anda, Talip Öztürk’ü anma eyle-
mine katılan ve sınıf düşmanlarına inat bir 
kez ve her yıl destekleyen dostlar lütfen te-
şekkürlerimizi kabul ediniz. n

* (16 Kasım 2017 tarihinde Talip Öz-
türk yoldaşımızın mezarı başında, öğrenci-
si, yeğeni ve yoldaşı Akın Öztürk’ün yaptığı 
konuşma)

Talip Öztürk Mücadelemizde 
Yaşıyor, Yaşayacak...
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q Nadejda KRUPSKAYA

Rusya’da işçi hareketi, sanayimizin geri 
kalmışlığından dolayı ancak ‘90’lı yıllarda 
gelişmeye başladı. Rusya işçi sınıfı hareke-
tinin bu gelişimi, başka bir dizi ülkede işçi 
sınıfının çoktan başlamış olan geniş çaplı 
devrimci mücadeleleri döneminde, Büyük 
Fransız Devrimi’nin, 1848 Devrimi’nin ve 
1871 Paris Komünü’nün mevcut deneyim-
leri ışığında başladı.

Uluslararası işçi hareketinin büyük dev-
rimci önderleri Marks ve Engels, devrimci 
mücadelenin ateşinde çelikleştiler. Marks’ın 
öğretisi toplumsal gelişmenin yolunu gös-
teriyordu: Kapitalist toplumun komünist 
toplum tarafından çözülüşünü ve kaçınıl-
maz parçalanışını gösteriyordu, yeni top-
lum biçimlerinin alacağı gelişmenin yolunu 
gösteriyordu, sınıf mücadelesinin, sosyalist 
devrimin yolunu gösteriyordu, bu mücade-
lede proletaryanın rolünü ve engellenemez 
zaferinin yolunu gösteriyordu.

Bizim işçi hareketimiz Marksizm’in 
bayrağı altında gelişti; bu gelişim ağır aksak 
ve kör adımlar biçiminde değildi, hedef bel-
li, yol belliydi.

Lenin, Rus proletaryasının mücadele yo-
lunu Marksizm’in meşalesiyle aydınlatmak 
için olağanüstü çaba gösterdi. Marks’ın ölü-
münden bu yana 50 yıl geçti, ama partimiz 
için Marksizm, onun hareketlerini yönlen-
dirmekte bir rehber olarak kalacaktır. Leni-
nizm, Marksizm’in yalnızca bir geliştirilme-
si, derinleştirilmesidir.

Bu nedenle de, Lenin’in Marks’ı na-
sıl çalıştığı sorusunun aydınlatılmasının ne 
denli önem taşıdığı tamamiyle anlaşılır bir 
konudur.

Lenin, Marks (öğretisi)
üzerine yetkin bir 
bilgiye sahipti
Lenin, 1893’de Petersburg’a geldiğinde, 

Marks ve Engels’in eserleri üzerine olan ge-
niş bilgisiyle o zamanki bütün marksistleri 
şaşırtmıştı.

Marksist çevrenin oluşmaya başladı-
ğı doksanlı yıllarda, genel olarak yalnız-
ca Kapital’in I. cildi okunuyordu. Büyük 
güçlüklerle de olsa, Kapital’i edinebilmek 
mümkündü. Diğer Marks yazıları için ise 
durum oldukça kötüydü. Çevre üyelerinin 
çoğu Komünist Manifesto’yu dahi okuma-
mışlardı. Ben, örneğin, onu ilk kez ancak 
1898’de sürgündeyken ve Almancası’ndan 
okumuştum.

Marks ve Engels’in yazıları kesinlikle 
yasaktı. Vladimir İlyiç’in 1897’de Novoye 

Slovo dergisine yazdığı Ekonomik Roman-
tizmin Karakteri Üzerine adlı makalesinde, 
dergiyi hoş olmayan durumlardan korumak 
için, Marks ve Marksizm kelimelerini kul-
lanmadığını ve bunları “ima etmek” zorunda 
kaldığını belirtmek, bu durumu göstermek 
için yeterlidir.

Vladimir İlyiç, Marks ve Engels’in 
ulaşılabilecek tüm Almanca ya da Fransız-
ca yazılarını bulmaya gayret ediyor ve bunu 
başarıyordu da. Anna İlyinitça, Lenin’in 
kızkardeşi Olga ile nasıl Felsefenin Sefa-
leti’nin Fransızcası’nı okuduğunu anlatır. 
Ancak yazıların büyük bir kısmını Alman-
ca orijinal metinlerinden okurdu. Marks ve 
Engels’in eserlerinden en önemli, en ilginç 
yerleri kendisi için Rusça’ya çeviriyordu.

Vladimir İlyiç’in 1894’de illegal olarak 
yayınlanan ilk büyük çalışması olan “Hal-
kın Dostları Kimlerdir” ve Sosyal Demokra-
siye Karşı Nasıl Savaşırlar, Komünist Ma-
nifesto’ya, Ekonomi Politiğin Eleştirisi’ne, 
Felsefenin Sefaleti’ne, Alman İdeolojisi’ne, 
Marks’ın 1843 yılında Arnold Ruge’ye yaz-
dığı bir mektuba ve Engels’in Anti-Dühring 
ile Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kö-
keni’ne dair işaretler içermektedir.

“Halkın Dostları”, Marks’ın eserlerini 
pek tanımayan o zamanki marksistlerin ço-
ğunun bakışaçısını olağanüstü biçimde ge-

nişletti; onlar bir yığın soruyu yeni bir ışık 
içine oturttular ve muazzam bir başarı elde 
ettiler.

Lenin’in bir sonraki çalışması olan Na-
rodnikçi Yapının Ekonomik İçeriği ve Onun 
Bay Struve’nin Kitabındaki Eleştirisi’nde 
18. Brumair’e, Fransa’da İç Savaş’a, Got-
ha Programının Eleştirisi’ne ve Kapital’in 
II. ve III. ciltlerine dair işaretler buluyoruz. 
Daha sonra göç yılları sırasındaki yaşamı, 
Lenin’e, Marks ve Engels’in eserlerini bü-
tünüyle tanıma ve üzerinde çalışma olanağı 
tanıdı.

Lenin’in 1914’de Granat Ansiklopedi-
si için kaleme aldığı Marks Biyografisi, İl-
yiç’in, Marks’ın eserlerini nasıl yetkin bir 
biçimde tanıdığını en isabetli şekilde göste-
riyor.

Bunu, Lenin’in Marks yazıları üzerin-
de çalışırken O’ndan yaptığı sayısız alıntı-
lar da kanıtlamaktadır. Lenin Enstitüsü’nde 
Marks’tan alıntıları içeren birçok defter mu-
hafaza edilmektedir.

Vladimir İlyiç, bu alıntıları çalışmala-
rında kullanırdı, onları hep yeniden okur 
ve dipnotlar koyardı. Ama Lenin, yalnız-
ca Marks’ı değil, O’nun bütün öğretisini 
de derinlemesine kavramıştır. Komünist 
Gençlik Örgütü’nün 1920’de yapılan II. Rus 

Kongresi’nde Vladimir İlyiç, gençlere, “in-
san bilgisinin bütününü edinmenin, bu bil-
ginin komünizmin ezberlenmiş bir şey değil, 
kendinizin üzerinde düşündüğü bir şey ola-
cağı, modern eğitim açısından kaçınılmaz 
olan sonuçları kapsayacağı”nın anlaşılması 
gerektiğini söylüyordu. “Bir komünist dü-
şünün ki, ciddi ve sıkı birçok çalışma yap-
madan, eleştirel olarak incelenmesi gereken 
olguları anlamadan, edindiği hazır sonuçlar 
yüzünden komünizmi ile övünüyorsa, çok 
acınacak durumda bir komünist olacaktır”.

Lenin, yalnızca Marks’ın yazılarını 
değil, burjuva cephesindeki karşıtlarının 
Marks ve Marksizm üzerine yazdıklarını 
da okuyordu. Onlarla yaptığı polemikler-
de, Marksizm’in temel ilkelerini açıklı-
yordu.

İçinde narodniklerin (Mihaylovski, Kri-
venko, Yujakov) bakışaçısını Marks’ın ba-
kış açısıyla karşılaştırdığı “Halkın Dostları 
Kimlerdir” ve Sosyal Demokratlara Karşı 
Nasıl Savaşırlar (Russkoya Bogatstvo der-
gisinde çıkan bir makaleye yanıtı), O’nun 
ilk büyük çalışmasıydı.

Narodnikçi Yapının Ekonomik İçeriği ve 
Onun Bay Struve’nin Kitabındaki Eleştiri-
si adlı makalesinde de, Struve ve Marks’ın 
bakış açıları arasındaki temel farklılıkları 
gösteriyordu.

Tarım sorununu incelediği sıralarda ise, 
içinde Alman sosyal-demokratları David 
ve Herz ile Rus eleştirmenler Çernov ve 
Bulgakov’un küçük-burjuva görüşlerinin 
Marks’ın görüşleriyle karşılaştırıldığı Tarım 
Sorunu ve Marks’ın Eleştirmenleri adlı ça-
lışmasını yazıyordu.

“Du choc des opinions jaillit verite” 
(görüşlerin çarpışmasından gerçek doğar) 
der, İlyiç’in severek tekrarladığı bir Fransız 
sözü. İlyiç, işçi hareketinin temel sorunla-
rında, her zaman sınıfsal konumlara işaret 
etmeye ve onları karşılaştırmaya çalışırdı.

Çok karakteristik bir 
özelliği, Lenin’in farklı 
görüşleri nasıl 
karşılaştırdığıdır
İçinde Lenin’den alıntılar, planlar, ra-

porlar için planlar vb. olan 1917 öncesi dö-
nemdeki Tarım Sorunları üzerine kaleme 
alınmış olan XIX. Toplu Cilt, bu konuya ışık 
tutmaktadır.

Vladimir İlyiç, “eleştirmenler”in görüş-
lerini özenle toplar ve düzenlerdi; çarpıcı 
ve karakteristik yerleri özellikle not alır ve 
Marks ile karşılaştırırdı. “Eleştirmenler”in 
düşüncelerini özenle analiz ederek, bunların 
sınıfsal yapısını göstermeye gayret ederdi. 
Bunu yaparken de, özellikle önemli ve ya-
kıcı sorunları en açık biçimde öne çıkarırdı.
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Lenin Marks’ı Nasıl Çalışırdı? (I)

Nadejda Krupskaya, V.İ.Lenin’in eşi ve mücadele yoldaşı...
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V. İ. Lenin, çoğu kez bir soruyu kasten 
sivriltirdi. O, yalnız ses tonunun önemli ol-
duğunu değil, -gerektiğinde sert ve keskin 
de konuşulabileceği görüşündeydi- özünü 
verebilmenin önemli olduğunu düşünürdü. 
Sorge ile mektuplaşmaların Rusça çevirisi-
nin önsözüne Mehring’ten yaptığı şu alıntı-
yı yazıyordu: “Mehring, Marks ve Engels’in 
‘iyi bir ses tonuna pek önem vermediklerini 
söylerken oldukça haklıdır... çıkardıkları gü-
rültüyü nasıl uzun uzadıya düşünmüyorlar-
dıysa, göğüslemek zorunda kaldıklarına da 
ağlaşmıyorlardı...” Lenin’in kendine özgü 
ve sert bir üslubu vardı; O, bunu Marks’tan 
öğrenmişti. Şöyle derdi: “Marks, Engels ile 
kendisinin bu ‘sosyal demokratlar’ın berbat 
yöntemine karşı nasıl sürekli mücadele ettik-
lerini anlatır, ve bu mücadele çoğu zaman 
sert bir biçimde geçerdi.” Lenin sertlikten 
korkmazdı, ancak, verilen karşılığın da so-
runun özünü karşılamasını isterdi.

Lenin’in sıkça kullandığı ve çok sevdiği 
bir sözcük vardı: “Kılı kırk yarmak”. Eğer 
bir polemik, sorunun özüne dokunmayıp 
karşıtın görüşlerini çarpıtıyor ve önemsiz 
ayrıntılara takılıyorsa, şöyle derdi: “İşte bu, 
kılı kırk yarmaktır”.

Lenin, kesin olarak, sorunu açıkça orta-
ya koymayı değil, sadece önemsiz fraksiyon 
ayrılıklarını nakletmeyi amaçlayan polemi-
ğe de şiddetle karşı çıkardı. Bu, menşevik-
lerin sevdiği bir yöntemdi. Söylenmiş ol-
dukları asıl bağlamdan ve somut durumdan 
kopartarak, Marks ve Engels alıntıları örtüsü 
altında, yalnızca fraksiyonel hedefler güder-
lerdi. Sorge ile Mektuplaşmalar’ın önsözün-
de Lenin şunları yazıyordu:

“Marks ve Engels’in İngiliz-Amerikan 
işçi hareketi için yaptıkları önerilerin kolay-
ca ve hiç pürüzsüz olarak Rusya’daki koşul-
lara uygulanabileceğine inanmak, Marksiz-
mi, onun yönteminin araştırılması ve belirli 
ülkelerdeki işçi hareketinin somut tarihsel 
özgünlüklerinin çalışılması için değil, küçük 
fraksiyonel, entelektüel amaçlar doğrultu-
sunda kullanmak demektir.”

Lenin Marks’ı nasıl çalışırdı
Böylece dolaysız olarak Lenin’in 

Marks’ı nasıl çalıştığı sorusuna geliyoruz. 
Bu kısmen yukarıda verilmiş alıntıda da 
görülebiliyor: Marks’ın yöntemi açıkça an-
laşılmalıdır. Marks’tan belirli ülkelerdeki 
işçi hareketinin özgünlüğünün incelenme-
si yöntemi öğrenilmelidir. Bunu Lenin de 
yapıyordu. Marks’ın öğretisi Lenin için bir 
dogma değildi, tersine, eylem kılavuzuydu. 
Bir keresinde ağzından “Marks’ın önerile-
rine kulak vermek isteyenler...” ifadesi çık-
mıştı. Çok karakteristik bir ifadedir bu. Biz-
zat kendisi, “sürekli Marks’ın tavsiyelerine 
başvuruyordu”. En zor anlarda, devrimin 
dönüm noktalarında hep yeniden Marks’a 
başvururdu. Bazen kabinede ziyaret edildi-
ğinde, herkes telaş ve heyecan içindeyken, 
İlyiç Marks’ı okuyor olurdu ve ancak güç-
lükle bundan alıkonulabiliyordu. Sinirlerini 
yatıştırmak için değil, işçi sınıfının güç-
lerine ve onun nihai zaferine olan inancını 
güçlendirmek için değil -Lenin bu inancı 

fazlasıyla taşıyordu-, Marks’ın tavsiyelerine 
başvurmak için, işçi hareketinin sımsıcak 
günlük sorunlarına O’ndan yanıt bulmak 
için Marks’ın yazılarının içine gömülüyor-
du. Franz Mehring’in İkinci Duma Üzerine 
adlı makalesinde Lenin şunları yazıyordu:

“Bu tür kişilerin gerekçeleri, yaptıkla-
rı alıntıların başarısız seçimine dayanır: 
Büyük burjuvaziyi gerici küçük-burjuva-
ziye karşı desteklemekle ilgili genel tezleri 
alıyorlar ve bunları eleştirmeksizin Rus 
devrimi için kullanıyorlar. Mehring, bu ki-
şilere iyi bir ders veriyor. Marks’ın, burjuva 
devriminde proletaryanın görevlerine dair 
tavsiyelerine uymak isteyenler, tam da Al-
man burjuva devriminin zamanına ilişkin 
Marks’ın yargılarına başvurmak zorunda-
dır. Bizim menşeviklerin bu düşüncelerden 
böyle korkuyla kaçmaları boşuna değildir. 
Biz bu görüşlerde, Rus burjuva devriminde 

Rus ‘bolşeviklerinin’ uzlaşmacı burjuvaziye 
karşı yürüttükleri o amansız savaşımın en 
mükemmel, en açık ifadesini görüyoruz.”

Marks’ın benzeşen durumları çözüm-
lemeye adanmış olan yapıtlarına başvurmak, 
onları özenle çözümlemek, şimdiki zamanın 
uğrakları ile karşılaştırmak, benzerlikleri ve 
farklılıkları açık seçik ortaya dökmek -işte 
Lenin’in yöntemi buydu. Bunun 1905-1907 
Devrimi’ne olan uygulanması, Lenin’in bu 
yöntemi nasıl kullandığını en açık biçimde 
gözler önüne sermektedir:

“Şimdi tarih bize, herhangi bir başka 
ülke proletaryasının tüm acil görevlerinin 
en devrimcisi olan acil bir görev verdi. Bu 
görevin gerçekleştirilmesi, yalnız Avrupa 
gericiliğinin değil Asya gericiliğinin de en 
güçlü dayanağının yokedilmesi, Rus prole-
taryasını uluslararası proletaryanın öncüsü 
durumuna getirecektir.”

Daha 1905 devrimci savaşının Rus işçi 
sınıfının uluslararası rolünü artırdığını, 
1917’deki Çarlık monarşisinin yıkılışının 
Rus proletaryasını gerçekten de uluslararası 

devrimci proletaryanın öncüsü yaptığını ve 
bunun, Lenin’in Ne Yapmalı’yı yazmasından 
yalnız 15 yıl sonra gerçekleştiğini biliyoruz. 
1905’de, işçilerin 9 Ocak’ta Kışlık Saray’ın 
önünde kanlı bir biçimde kurşunlanmaların-
dan sonra, devrimci dalga daha da yüksel-
meye başlayınca, Parti kendisini en keskin 
biçimde, kitlelerin nereye götürüleceği ve 
hangi taktiği uygulamaları gerektiği sorusu-
nu önünde buldu. Ve burada Lenin Marks’a 
başvuruyordu. Marks’ın Fransız ve 1848 
Alman burjuva demokratik devrimi üzerine 
olan yazılarını özel bir dikkatle inceliyordu: 
Fransa’da Sınıf Savaşları’nı ve Alman dev-
rimi üzerine olan K. Marks ve F. Engels’in 
Yazınsal Mirasları’nın III. Cildini (Mehring 
tarafından yayımlandı).

Haziran ve Temmuz 1905’de Lenin, 
rotalarının liberal burjuvazi ile uzlaşmaya 
yöneldiği menşeviklerin taktiğini, bolşevik-

lerin işçi sınıfını otokrasiye karşı silahlı mü-
cadeleye dek varacak kararlı ve uzlaşmaz bir 
mücadeleye çağıran taktiğiyle karşılaştırdığı 
Demokratik Devrimde Sosyal Demokrasi-
nin İki Taktiği adlı broşüründe, Çarlığın işi 
bitirilmelidir diye yazıyordu:

“(Yeni Iskracılar) konferansı, iktidarın 
Çar’ın elinde kaldığı sürece, herhangi bir 
temsilcinin herhangi bir kararının, 1848 
Alman Devrimi tarihinde ünlenmiş olan 
Frankfurt Parlamentosu’nun ‘kararları’ 
gibi aynı şekilde boş ve zavallı gevezelik-
lerden öte gidemeyeceğini unuttu. İşte tam 
da bu yüzden, devrimci proletaryanın tem-
silcisi Marks, ‘Neue Rheinische Zeitung’ 
(Yeni Ren Gazetesi)’nde, çok güzel sözler 
söyledikleri, bir sürü demokratik ‘karar-
lar’ aldıkları, her türlü özgürlüğü ‘tesis 
ettikleri’ için ve gerçekte ise yalnız iktidarı 
kralın ellerine bıraktıkları ve kralın emrin-
deki askeri şiddete karşı silahlı mücadelede 
örgütlemedekileri için, Frankfurtlu liberal 
´Osvobojdeniyeciler´i acımasız bir alayla 
eleştirmiştir. Ve Frankfurtlu ´Osvobojde-
niyeciler´ gevezelik ederken kral zamanını 

bekliyor, askeri güçlerini sağlamlaştırıyor-
du; ve fiili iktidara dayanan karşı-devrim, 
bütün demokratları o tüm harikulade ‘ka-
rarları’ ile birlikte ortadan siliverdi.”

Lenin şunu soruyordu: Burjuvazi, Çarlık 
ile yapılacak bir uzlaşmanın yardımıyla Rus 
Devrimi’ni engellemeyi başarabilecek mi, 
yoksa Marks’ın bir keresinde dediği gibi, 
Çarlığı “kabaca” mı ortadan kaldıracak? 
“Devrim kesin zafere ulaşırsa -o zaman 
biz Çarlıkla Jakobenler’in tarzıyla ya da 
isterseniz, kabaca hesaplaşacağız.” “Tüm 
Fransız terörizmi -diyordu Marks, 1848’de 
‘Yeni Ren Gazetesi’nde-, burjuvazinin, mut-
lakiyetin, feodalizmin ve dar kafalı toplum 
düşmanlarının işini görmesine yarayacak 
kaba bir terbiyeden başka bir şey değildir.” 
“Sosyal-demokrat Rus işçilerini demokratik 
devrim çağında ‘jakoben’ öcüsüyle korkut-
maya çalışanlar, acaba hiç Marks’ın bu söz-
lerinin anlamını düşünmüşler midir?”

Menşevikler, taktiklerinin uç devrimci 
muhalefetin bir partisi olarak kalmak oldu-
ğunu ve bunun kısmi, aşamalı bir şekilde 
“iktidarı ele geçirme”yi ve bu şehirde ya da 
öbür şehirlerde devrimci komünlerin oluştu-
rulmasını kapsam dışı bırakmadığını söylü-
yorlardı. “Devrimci komünler” ne demektir, 
diye soruyor Lenin ve yanıtlıyor:

“Devrimci düşüncenin karmaşıklığı, on-
ları her zaman olduğu gibi devrimci safsa-
taya götürüyor. Evet, sosyal-demokrasinin 
temsilcilerinin aldıkları bir kararla ‘dev-
rimci komünler’ sözcüğünü kullanmaları 
bir safsatadır ve başka hiçbir şey değildir. 
Marks, eğer geçmişten sağ kalmış ‘etkile-
yici’ isimlerin ardında geleceğin görevleri 
gizlenmişse, bu türden safsataları yargıla-
mamıştır bile. Tarihte rolünü oynamış bir 
ismin başdöndürücülüğü, böyle durumlarda 
boş ve zararlı bir aldatmacaya dönüşüyor. 
Eğer artık çoktan başlamış olan isyanın 
zaferle sonuçlanması durumunda yarından 
başlayarak hükümete baskı uygulayacaksak, 
işçilere ve tüm halka neden geçici bir dev-
rimci hükümet istediğimizi, hangi değişim-
leri gerçekleştireceğimizi adıyla, açık seçik 
ve ikili bir anlamı olmadan anlatmalıyız. 
Politik önderlerin önünde duran sorular 
bunlardır.”

“Bu, Marksizmi yüzüne gözüne bulaştı-
ranlar hiçbir zaman Marks’ın eleştiri silahı-
nı, silahın eleştirisiyle yer değiştirmenin ge-
rekliliği üzerine olan sözleri konusunda kafa 
yormadılar. Marks’ın adını ağızlarından dü-
şürmeden, gerçekte, otokrasiyi özgürce eleş-
tiren, demokratik bilinci pekiştiren ve dev-
rim zamanının, hem tabandan hem tavandan 
bir eylem zamanı olduğunu anlayamayan 
Frankfurtlu burjuva gazetelerinin ruhhali 
içinde taktik kararları alıyorlar.”

“Devrimler tarihin lokomotifleridir, der 
Marks.” Marks’tan yapılan bu alıntı, Le-
nin’in alevlenen devrimin rolünü nasıl de-
ğerlendirdiğini göstermektedir.

(Devam Edecek)
(Unter dem Banner des Marxismus (Mark-

sizmin Bayrağı Altında) Sayı: 1-2, Mart / Nisan, 
1933)

V.İ.Lenin  Pravda gazetesini inceliyor.



q Ahmet ÇAVLI

1917 Ekim Devrimi’nin 100. yılının kut-
landığı bugünlerde, Güney Kürdistan’daki  
referandum veya bağımsızlık yönelişinin 
üzerine, bölgedeki  gerici yobaz faşist güçler 
büyük bir ittifak kurarak yürüdüler. Kendi 
içinde birliktelikten yoksun olan Kürtler de 
ne yazık ki, örgütlü bir karşı çıkış koyamadı-
lar. Böylece, Kürt devrimini görünür kılacak 
referandum bir anda işlemez duruma getiril-
di. Ancak bu devrim sürecinin bittiği veya 
çöktüğü anlamına gelmez. Irak ve diğer 
devletlerle ilişki geliştirerek bir kazanç elde 
edebileceğini düşünen bölgedeki toplumsal 
ilerleme karşıtı bazı kişi ve grupların oluşu 
dahi bu sürecin yenilgi ile sonuçlandığı an-
lamına gelmez. Halklar kardeş olduğu gibi 
devrimler de kardeştir. Bugün belki Kerkük 
bu sürecin dışında kalmış gibi görünebilir 
ancak devrimler Afrin’den Deyrezor’a kadar 
devam ediyor. Devrim gerçeği böyle iken, 
bazıları gibi devrim teorisinin tersine, Ker-
kük ve Kürt coğrafyasının diğer yerlerinde 
yaşanan durumu geçici yenilgi veya çöküntü, 
moral bozukluğu olarak adlandırmak doğru 
değildir. Yenilgi olarak mahkum edilmek 
istenen Paris Komünü’nün 1917’de Sovyet 
Sosyalist devrimini doğurduğu unutulmama-
lıdır. 1917 Ekim Devrimi’nin tüm dünyadaki 
ilerici güçlere, ulusal kurtuluş mücadelesi 
veren halklara ışık olduğu, rehber olduğu 
aşikarken, Vietnam Devrimi’ni, Küba Dev-
rimi’ni selamlayanların, Kobane Devrimi’ne 
dostça eleştiri getirenlerin, referandum 
sonrasında oluşan durumu selamlaması ge-
rekmez mi? 1990’lı yıllardan beri YNK ve 
KDP’yi bir araya getirmek isteyen ilerici 
güçler bu konuda yetersiz kalmışlar Kerkük 
ve bağımsızlık konusunda kendi aralarında 
çelişki yaşayan iki partiyi ikna edememiş-
lerdir. Kısacası, referandum sonrası oluşan 
durum, Türkiye, İran ve Irak üçlüsünün bir 
araya gelişinden çok, Kürtler arası dağınık-
lıktan ileri gelmiş gibi görünüyor.

Neden dağınık? 

Nasibini soldan, sosyalizmden alama-
yanlar, tarihsel ve diyalektik felsefeden  
ders alamayanlar, sürekli partisinin çıkarını 
aşiretsel çıkarını kurmuş oldukları ayrı ayrı 
silahlı güçlerin çıkarlarını kendi halkının 
geleceğinden önce görenler, bir türlü feodal 
ideolojik düşünceden sıyrılamayanların dü-
şeceği durum budur. Ekonomik açıdan ulu-
sal davasını ve partisinin önünde ailesini dü-
şünen örgütsel yapılar bu durumda olurlar. 
Örnek vermek istiyorum. Bu örgütsel yapı-
lar iktidara geldiklerinde petrolü millileştir-

seydiler, toprak reformunu yapsaydılar, halk 
meclislerini kursaydılar, işçi köylü konsey-
lerini kurmuş olsaydılar bu duruma kesin-
likle düşmezlerdi. Sadece kendi ailelerinin 
geleceğini düşündüler ve bundan dolayı halk 
iki örgütsel yapıya da sahip çıkmadı, bundan 
sonra da çıkmaz. Öyle anlaşılıyor ki, asıl 
kırılma Pavel Talabani’nin yani YNK’nin 
ana omurgasının bu üçlü ile yaptığı gizli an-
laşmada yaşanıyor. Kerkük’ün güvenliğini 
sağlamak zorunda olan YNK peşmergele-
rinin çekilmesiyle birlikte Irak Ordusu ve 
Haşdi Şabi birlikleri kolayca Kerkük’e gir-
diler. Görünen o ki, ihanetin kapsamı YNK 
ile sınırlı değildir. KDP ve Neçirvan Barza-
ni’nin yanlışları ve kariyeristliği yüzünden, 
peşmergelerinin etkili olduğu bazı bölgele-
rin de kısa sürede Irak Ordusuna geçmiş ol-
ması bu ihanetin içinde KDP’den birilerinin 
de olduğunu gösteriyor. 

Referandum sonucunu işlevsizleştirme-
yi amaçlayan bu ihanetin tespit edilip, so-
rumlularının teşhir edilmesi gerekiyor. Aksi 
durumda, Irak Ordusu yönünü Erbil’e bile 
çevirebilir. 20 Ekim’de Altınköprü’de olan-
lar bunun için erken bir uyarıdır. Peşmerge, 
direniş gösterdi, bu doğrudur ama 220 bin 
kişilik ordu nerede, 50 bin peşmerge nerede,  
çünkü çıkarları zedelenmesin diye silahlı 
güçlerine emir vermediler, Kerkük ihaneti-
ne kadar da Kürtler bu üstünlüğü ellerinde 
tutuyordu. Ve sonuçta Kürtler geri adım attı. 
Şimdi Kürdistan’da yeni bir dönem başlıyor. 
Yeniden toparlanıp geçmişten ders alınarak 
daha güçlü bir giriş yapılacak bir dönem...

Yeni dönemde Kürdistan’da KDP-YNK 
hegemonyası olmayacağı kesin. Ve bağım-
sızlıkçılık ile soslanmış ideolojisiz Barzani-
ciliğin olmayacağı da... Güney’deki geliş-
meler güneydedir elbette ancak  Kürtlerin  
yaşadığı her hangi bir şehrinde yaşanan 

gelişmeler sadece o bölgeyi ve parçayı de-
ğil bütün parçaları etkiliyor. Ve bu da bütün 
parçalara yansıyacaktır. Ortadoğu’nun kalbi 
durumunda olan Kürdistan, kadim tarihte in-
sanlığın beşiği olarak bilinir. Sahip olduğu 
jeostratejik imkân ve zenginlikleriyle insan-
lık açısından hep önemli bir coğrafya olmuş-
tur. Bu gerçeklik, her dönemin egemenleri-
nin Kürdistan coğrafyasına göz dikmelerine 
yol açmıştır. Dolayısıyla Kürdistan, gerek 
egemenlere karşı Kürtlerin özgürlük mü-
cadelesinden dolayı ve gerekse egemenle-
rin pay kapma çabalarından dolayı, hep bir 
mücadele coğrafyası olagelmiştir. Bugün de 
benzer bir durum yaşanmaktadır. Kürt coğ-
rafyasını işgal etmiş olan devletler, Kürtlerin 
özgürlük, demokrasi, barış ve emek mücade-
lesini önlemek için çırpınmakta, buna karşı 
Kürt halkı, dört parça Kürdistan’da destansı 
bir özgürlük mücadelesi sürdürmektedir.

Ortadoğu siyasetini
Kürtler belirliyor
Ortadoğu’da ve Kürtlerin yaşadığı böl-

gelerde her şey çok hızlı ve yoğun yaşanı-
yor. Türk  hükümetinin başını çektiği Kürt 
karşıtı blok, Kürtlere karşı sürdürdüğü sava-
şı, bütün Kürdistan’a yaymaya çalışmakta-
dır. Kürtlerin özgürleşmesini kendi varlığı-
nın sonu olarak gören Türk devleti, büyük 
çabalarla ve yüksek düzeyde tavizler vere-
rek oluşturduğu Kürt karşıtı blokla birlikte, 
Kürtlerin özgürleşmesini önlemek için her 
yolu deniyor, her yönteme başvuruyor, her 
kılığa giriyor. İran’la işbirliği planları ge-
liştirmekte, arkasında Rusya’nın ve Esad’ın 
gönüllü askerliğine hazır olduğunu ilan et-
mekte, aynı anda, Esad’ı Kürtlerle savaşma-
sı için cesaretlendirmeye ve teşvik etmeye 
çalışmaktadır. AKP-Saray Rejimi fırıldak 
gibi dönmekte, girmedik delik, çalmadık 
kapı bırakmamaktadır. Kürtlerin özgürlük 
mücadelesinin nelere kadir olduğunu bu ge-
lişmeler ortaya koymaktadır. Kürtler uçsuz 
bucaksız Moğolistan bozkırlarında olsalar 
bile AKP-Saray Rejimi yöneticileri Kürtle-
rin insani isteklerini kabul etmiyorlar, Af-
rin’e giriyor olmuyor, Mumbiç’e saldırdılar 
olmuyor, Fırat Kalkanı harekatına girişiyor 
olmuyor, İdlib’e giriyor olmuyor, Kürtlere 
karşı düşmanca tavır içindeler, Kürtler ne 
yapsın nereye gitsinler, uzaya mı gitsinler, 
kendi topraklarında yaşıyorlar, insanca kar-
deşçe yaşamak istiyorlar. Perinçek kafasıy-
la olmuyor bu işler. Perinçek’liler Mustafa 
Suphi ve yoldaşlarının ölüm emrini verenle-
rin yanında saf tutan, onun sistemini, rejimi-
ni savunan Nasyonal-Sosyalistler’dir yani 
ırkçı ve milliyetçidirler.

Dış politikada, Kürtlere karşı savaşma-
ları için kadim düşmanlarının elini ayağını 

öpen AKP, aynı yolu iç politikada da de-
nemektedir. Bahçeli’yi baş tacı etmesinin, 
Atatürk’e övgüler düzmesinin altında yatan 
temel neden, Kürt düşmanlığıdır.  AKP-SA-
RAY Rejimi açısından tüm  Kürt coğrafyası 
savaş alanı, tüm Kürtler hedef durumdadırlar.

Ortadoğu’da yüz yıl önceki statü yürü-
müyor, yeni statü henüz oluşmamış. Yeni 
statüyü Kürtler oluşturacaklar. Bu nedenle 
Ortadoğu sorunu, ekonomik anlamda pet-
rol sorunu, siyasal anlamda Kürt sorunudur. 
Kürtler özgürleşmeden Ortadoğu sorunu 
ortadan kalkmayacaktır. Aslında bütün bu 
gelişmelerin her biri bir diğerinden bağımsız 
değildir. Bunların hepsi birbirine ve toplamı 
da Kürtlerin özgürlüğüne bağlı. Bu neden-
le herkes biliyor ki Kürtler, Ortadoğu’nun 
siyasetini belirlemektedirler. Son dönemde 
Kürtlere yapılan ırkçı, kafatasçı, şoven, fa-
şist çıkışlar, artık Kürt kadınlarına yönelmiş 
durumda. AKP-Saray çevresi, Kürt kadın-
larının çok çocuk yaptıklarından şikayetçi. 
Bununla Kürt ve Türk kadınlarını karşı kar-
şıya getirmek istediler, kadınları doğurma 
makinası gözüyle değerlendirdiler, bu man-
tık yanlış ve ırkçı bir yaklaşımdır. Özellikle 
bölgede birebir temasımda da bu yaklaşım 
Kürtler arasında nefret ve kinle karşılan-
makta, ‘bir namusumuz kalmıştı onada el 
attılar’ diyorlar. 

Sonuç olarak 

Moral bozukluğuna hiç gerek yok. Dev-
rim çıkışları zikzaklıdır, bir adım ileri iki 
adım geri de olabilir, önemli olan net tavır 
koymaktır. Kime karşı? Aşiretsel düşünce-
ye, feodal ideolojik düşünceye. Halktaki 
umutsuzluk geçici, kimse sevinmesin, yeter 
ki çağa uygun yapılanmalar, örgütlenmeler, 
mahalle meclisleri, köy, şehir, kent konseyi 
yapılanmalar, işçi konseyine dayalı komünal 
yapılara alan açılsın.

Çünkü Kürt halkı, bu türden sanal, pa-
zarlıkçı ve her an ihanet edebilecek daya-
naklara değil, haklılığına, kendi örgütsel 
gücüne, evlatlarının sürdürdüğü özgürlük 
mücadelesinin yarattığı anlam ve değerlere  
inanmaktadır. Onun için mutlaka halklar ve 
demokrasi güçleri  kazanacak. Sonuç olarak, 
parçalar arası ulusal birlik ile her parçanın 
kendi içindeki birliğin sağlanması gerekiyor. 
Sağlanan birlik mevcut parçanın ilerici, dev-
rimci, işçi köylü, demokrasi güçlerinin bir-
liktelik ve ortak mücadelesiyle örülmelidir, 
halkların kardeşliği temelinde birlikler sağ-
lansa; özgürlük, kardeşlik, halklar kazanır. 
Mutlaka  kazanacağız, barış halayını birlikte 
çekeceğiz. n
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İhanete Karşı Devrimci Tavır 
Ortak Mücadele

Moral bozukluğuna hiç gerek yok. 
Devrim çıkışları zikzaklıdır, bir 
adım ileri iki adım geri de olabilir, 
önemli olan net tavır koymaktır. 
Kime karşı? Aşiretsel düşünce-
ye, feodal ideolojik düşünceye. 
Halktaki umutsuzluk geçici, kimse 
sevinmesin, yeter ki çağa uygun 
yapılanmalar, örgütlenmeler, 
mahalle meclisleri, köy, şehir, kent 
konseyi yapılanmalar, işçi konse-
yine dayalı komünal yapılara alan 
açılsın.



q Nurani ERSOY

Bu yazıya başlarken kafamda “Celladına Tapmak” baş-
lığı vardı. Fakat yazının konusu Aleviler olunca bu sözün 
çok acımasız olduğunu düşündüğümden, bir duvar yazısı 
olan yukarıdaki başlığı kullanmayı uygun gördüm. Çünkü 
amacımız bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek. Hem de in-
san sevgisini inançlarının zirvesine oturtan bir felsefi anla-
yışın o bal akan üzümlerini – eşitleyerek- pay ederek ye-
mek tüm derdimiz. Daha doğrusu, bu yazımızda amacımız 
ne Alevileri dövmek ne de onlara methiyeler dizmek. Asıl 
derdimiz, gelecekte -çok da uzak görünmüyor- yaşanabile-
cek büyük tehlikelere ve saldırılara dikkat çekip Alevilerin, 
yarından tezi yok, bir an evvel -yeniden- gerçek dostları olan 
komünistlerle buluşmalarının gerekliliğini bir kez daha yi-
nelemek.

Bir sistemi mutlak benimseyip o sistem içinde inançla-
rıyla, yaşam felsefesiyle var olmaya çalışan Aleviler, bel-
ki bu sistem içinde var olacak, yaşayacak ama hafif ateşte 
kaynayan suya atılmış kurbağa misali, yavaş yavaş ölmeye 
başlayan yaşam felsefesi, inanç ve ritüelleri ile yok edilme-
ye mahkum edilmiştir. Gerçi yakın tarihimizde olduğu gibi, 
Maraş’ı, Çorum’u, Sivas’ı, Dersim’i tekrar devreye sokmak 
da mümkün.

Bu belirlemelere karşılık olarak, Aleviler diyebilir ki 
“Daha ne olsun; köyümüzde, şehrimizde Cem evlerinde 
inançlarımızı yaşayabiliyoruz, devletin okullarında okuya-
biliyoruz; okuyanlarımız her türlü devlet kurumu ve kade-
mesinde görev alabiliyor, özel şirketler kurabiliyor, hatta 
parti lideri bile olabiliyor.” Doğrudur, devletin çizdiği ve 
belirlediği nitelik ve ölçüde, Alevi yurttaşlarımız ibadetleri-
ni yerine getirebiliyor, devletin her kademesinde (gizli izle-
me dosyasının sağ üst köşesinde kırmızı çarpı işareti yoksa) 
bir kademeye kadar önemli (!) görevler alabiliyor; şirketler, 
hatta partiler kurabiliyor. Ancak bütün bunlar Alevileri sis-
teme angaje etme, merkezde ve kontrol altında bulundurma; 
sistemin -ki bu, acımasız bir sömürü mekanizmasıdır- birer 
parçası haline getirme ve asimilasyon çalışmasından başka 
bir şey değildir.

Doğaldır ki sisteme yedeklenmek üzere, 1960’tan itiba-
ren büyük şehirlere göçle birlikte eğitimli Aleviler -ki çoğu 
zorunlu olarak Alevi olduğunu gizlerdi- devlet kurumla-
rında, özel sektör işletmelerinde, siyasi partilerde önemli 
görevler üslenmiş; sivrilenler, ikbal sahibi olanlar, zirveye 
yakın yerlerde vazife kapanlar, sermaye biriktiren, şirketler 
kuranlar, işin doğal sonucu, sisteme yedeklenip kaybedecek-
leri şeyleri korumak ve geleceğe büyüterek taşımak adına, 
ister istemez, sömürü ve asimilasyonun birer parçası, hatta 
yönlendiricisi olmuşlardır.

Diğer yandan, şehirlere göç edip şehirlerin kenar mahal-
lelerinde, gecekondularda kendilerine yer bulabilen; atölye-
lerde, fabrikalarda, hizmet sektöründe acımasız sömürü çar-
kının içine girerek yaşama tutunabilen Alevilerin çocukları, 
gençleri ise radikal sol grupların -ağırlıklı olarak- militan 
kadroları olmuş ve sistemli bir biçimde devlet aygıtı tarafın-
dan ya katledilmiş ya da bu feodal yapılı radikal örgütlerin 

köhnemiş zihniyetleri sebebiyle köklerinden, ailelerinden 
ve sosyal çevrelerinden soyutlanmışlardır. Sınıf mücadele-
sine ve devrimci örgütlere doğru yerden bakıp doğru şeyler 
yapan yüz binlerce Alevi genç bulunmakla birlikte, sözünü 
ettiğimiz bu radikal örgütler sebebiyle yaşanan ayrışma, ko-
puş ve acı deneyimler, ister istemez, Alevi anne-babaları, 
aileleri, gerçek dostları olan sosyalist-devrimci örgütlerden 
uzaklaştırmış ve sistemin içine itmiştir.

Köylerde, kasaba ve şehirlerde, fabrika ve atölyelerde 
sistem içine mahkum edilen Alevilerin çoğu, doğal olarak, 
sistemin ‘SOL’ diye yutturduğu kurumların, örgütlerin, par-
tilerin kontrolü altına girmiştir. İzzettin Doğan’a devlet 
desteği ile kurdurulan ‘Cem Evleri’, kendini ‘kurucu irade’ 
olarak ifade eden CHP, Perinçek tarafından yönetilen VP 
(Vatan Partisi) ve devlet tarafından kontrol edilen birçok 
siyasi taşeron siyasi yapı, birer tuzak olarak Alevileri mer-
keze çekip sınıf mücadelesinin uzağına itmekte oldukça ba-
şarılı olmuşlardır. Sisteme uymayan bilinçli, muhalif Alevi 
bireyler, örgütler ve parti üyeleri ise her türlü tuzak, tehdit 
ve korkutmayla pasifleştirilmeye, yıldırılmaya çalışılmış ve 
günümüzde de çalışılmaktadır.

Bütün bunlardan hareketle, Aleviler, önce o çok güven-
dikleri CHP’nin kurucularının kimler olduğuna bir bakarlar-
sa ‘halktan’ bir kişi bile bulamayacaklarını; Dersim, Çorum, 
Maraş, Sivas katliamlarının yapıldığı dönemlere bakarlarsa 
iktidarda CHP’nin olduğunu göreceklerdir. Devletin yönlen-
dirme ve desteği ile ‘Cem Evleri’ni  kuran İzzettin Doğan’ın 
ve her zaman olduğu gibi, özellikle son zamanlarda Avru-
pa’daki demokratik Alevi örgütlerinin yöneticilerini ihbar 
eden “Aydınlık” gazetesinin milli şefi Doğu Perinçek’in  
kim olduklarını araştırırlarsa bu kişilerin gerçek kişilikleri 
ve niyetleri ortaya çıkacak  ve yıllardır nasıl kandırıldıkları-
nı anlayacaklardır.

Yani dememiz o ki Aleviler, alanı ve sınırları belirlenmiş 
bu sistem içinde ve mekanizmanın çarklarını yıpratmamak, 
bozmamak koşuluyla bu topraklarda hep yaşayacak, hatta 
çoğalarak; zaman zaman saldırılara maruz kalarak, inkâr po-
litikalarıyla birlikte var olacaktır. Ancak bütün bunlar Alevi 
olmanın, Alevi inancı ile yaşamanın, ritüellerinin hangisi ile 
uyuşmaktadır? Bunları düşünmekte yarar var. Aleviler bü-
tün bu yaşananlara, belirlemelere akılcı ve sınıf bilinci ile 
yaklaşırsa umarım işte o zaman gerçek dostlarının kim oldu-
ğunu ve gerçek kurtuluş yolunun ne olduğunu anlayacaklar-

dır. Diğer yandan, komünistler, sosyalistler, devrimciler de 
bugüne kadarki politika ve anlayışlarını nesnel ve eleştirel 
bir yöntemle gözden geçirip yeni yöntem, siyaset ve söy-
lemlerle Alevileri -tekrar- sınıf mücadelesiyle buluşturmak 
zorundadır. Yüzyıllardır acılarıyla yaşamayı, ayakta kalmayı 
başarabilen Aleviler, işçi sınıfının yakacağı isyan ateşini ilk 
gören olacaktır. Bundan eminiz. Yeter ki bizler o ateşi yaka-
cak örgütlü mücadeleyi başlatabilelim. n
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Gardiyana Aşık Olan Mahkum 
Özgürlüğü Sev(e)mez

Sarnıçtaki Su
Sırsız sınırsız, bir gece

Kan saati çalıyor ansızın

Sözcükler harlıyor karanlığa

Gömlek değiştirir gibi sürünüyor

Yaşlı bir yılan, çatal çatal uzayan diliyle

 

Dil oynak bir türkü de söyler aslında

Acıyı oyup gözyaşlarıyla ağıt yapar

Kızgın çeliğe sürer gibi sarnıçtaki suyu

Ruhları bedenden çekilmiş savaş kayıpları

Toprağın derinindeki ışıksız yalınlığına sığınırken...

 

Yüzünde zamansız akrepler yuvalanır ah!

Kavgasız, gürültüsüz terk edersen özgürlüğünü

Elindeki gelincikler bahara inat, soluverir gülüm

Korkular büyür döşünde, sağır ve kör anlarla loy!

Siz susarsınız, suskuların ucunun kanadığı saatlerde.

Ali Özenç ÇAĞLAR

Yani dememiz o ki Aleviler, alanı ve sınırları 
belirlenmiş bu sistem içinde ve mekanizmanın 
çarklarını yıpratmamak, bozmamak koşuluyla 
bu topraklarda hep yaşayacak, hatta çoğala-
rak; zaman zaman saldırılara maruz kalarak, 
inkâr politikalarıyla birlikte var olacaktır. An-
cak bütün bunlar Alevi olmanın, Alevi inancı 
ile yaşamanın, ritüellerinin hangisi ile uyuş-
maktadır?



q Murat ÇAKIR

2016 Kasım’ında Donald Trump’ın 
ABD başkanlık seçimlerini kazanmasının 
ardından belirginleşen “korumacılık poli-
tikası”, hem emperyalist-kapitalist dünya 
düzeninin oyun kurallarında değişiklikler 
yapılacağına işaret ettiğinden, hem de ABD 
emperyalizmi ile başta F. Alman emperya-
lizmi olmak üzere, diğer emperyalist güçler 
arasındaki çelişkileri derinleştireceğinden, 
Avrupa’daki sermaye fraksiyonlarının kay-
gılarını artırmıştı. Trump’ın “pata-küte” 
yönetim stiline, ırkçı ve cinsiyetçi yaklaşım-
larına karşı Avrupalı hükümet temsilcileri 
ve burjuva medyası tarafından dile getirilen 
sert tepkiler, aslında bu kaygılara tercüman 
oluyordu. Gazetemizde yayımlanan “2017: 
‘Demokratörlük’ döneminin başlangıcı mı?” 
başlıklı makalemize bu çelişkilere ve olası 
sonuçlarına dikkat çekmiş, “tekelci burju-
vazinin belirli bir fraksiyonu siyasi elitleri 
ve devlet bürokrasisini ‘hizmetçi’ statüsü-
ne indirgeyerek, iktidarı ilk kez kendi eline 
alıyor” tespitini yapmıştık. Şimdi, aradan 
geçen bir yıl sonrasında, geriye bakıp, bir 
bilanço çıkartarak tespitlerimizi gözden ge-
çirme sırası geldi.

Trump’ın hükümetini oluşturmasından 
bu yana uyguladığı politikalara baktığımız-
da gözümüze çarpan ilk özellik, Trump’ın 
seçim kampanyasında kullandığı sert retorik 
ile uygulamaya soktuğu reel politikası ara-
sındaki büyük farklardır. O zamanlar yapılan 
seçim analizleri, seçmenlerin Trump’a “dev-
let aparatından veya elitlerden olmadığı, 
halkın istemlerini önemsediği” gerekçesiy-
le oy verdiklerini tespit etmekteydi. Hatta 
bugün dahi buna inanan seçmenlerin sayısı 
hala yüksek düzeyde. Ancak gerek Trump’ın 
hükümete aldığı isimlere, gerekse de uygula-
dığı politikalara bakıldığında, bu gerekçenin 
hiç bir maddi temeli olmadığı görülebilir. 
Hükümet üyelerinin şahsi varlıkları temel 
alındığında, ABD tarihinde ilk kez böylesine 
bir “milyarderler kabinesinin” iktidara gel-
diğinden bahsedilebilir: Hükümet koltukları-
na Maliye Bakanı Steven Mnuchin, Ticaret 
Bakanı Wilbur Ross ve Trump’ın damadı 
ve dış politika danışmanı Jared Kushner ile 
mali sermayenin; Dışişleri Bakanı Rex Til-
lerson, İçişleri Bakanı Ryan Zinke, Enerji 
Bakanı Rick Perry ve Çevre Bakanı Scott 
Pruitt ile enerji ve petrol tekellerinin, ni-
hayetinde Savunma Bakanı James Mattis, 
Anavatan Koruma Bakanı John F. Kelly ve 
Ulusal Güvenlik Danışmanı Dina Powell 
gibi isimlerle de askeri-sınai kompleksin 
temsilcileri oturmaktadır.

“Keçinin bahçıvan yapılması” misali 
oluşturulan ABD hükümeti doğal olarak tüm 
siyasi kararlarını bu sermaye fraksiyonları-

nın lehine alıyor ve uygulamaya sokuyor. 
Özellikle enerji, silahlanma ve çevre politi-
kaları bu alanlarda faaliyet gösteren tekel-
lerin yönetim kurullarında alınan kararlarla 
uygulamaya sokulan konseptlerden farksız. 
Zaten aksini de beklemek hayli naif olurdu. 
Trump yönetiminin ilk günden bu yana uy-
gulamaya soktuğu politikalar burjuva ekono-
mistlerince dahi “radikal piyasacı reformlar” 
olarak nitelendiriliyor ve sosyal ihtilaflara 
yol açacak sonuçları nedeniyle eleştiriliyor. 
Bu “reformların” başında her alanda dü-
zensizleştirme zorunluluğu, kamu personel 
sayısının masif bir biçimde azaltılması için 
atılan adımlar, devletin kamu sektöründeki 
istihdamdan ve altyapı yatırımlarından siste-
matik olarak vazgeçmesi, sermaye ve şirket 
vergilerinin yüzde 15’e indirilmesi ve sosyal 
politika programlarının büyük bir bölümü-
nün feshedilmesi geliyor.

Sosyal giderler ve altyapı yatırımları söz 
konusu olduğunda “bütçe konsolidasyonu 
zorunluluğu” gerekçesiyle kısıtlamalar sa-
vunulurken, “Önce Amerika” ve “Güçlü dış 
politika” gerekçesiyle silahlanma ve yurt 
için güvenlik bütçelerinde devasa artışlar 
planlanıyor. Kısacası, işçi sınıfının ve halkın 

büyük bir bölümünün yaşamsal ihtiyaçları 
sözde “tasarruf” politikalarına kurban edi-
lerek, daha fazla piyasalaştırılırken, zaten 
dünyanın en yüksek silahlanma bütçesine 
sahip olan ABD askeri-sınai kompleksine 
milyarlarca Dolar ayrılıyor. Merkezi Stock-
holm’da bulunan Uluslararası Barış Araş-
tırmaları Enstitüsü SIPRI’nin verilerine 
göre, ABD “savunma” bütçesi yaklaşık 640 
milyar Dolar ile, stratejik düşman olarak ta-
nımlanan Rusya Federasyonu ve Çin Halk 
Cumhuriyeti’nin toplam savunma giderle-
rinin iki katından fazla. Böylelikle NATO 
üyesi ülkelerin toplam “savunma” bütçeleri 
bugün neredeyse bir trilyon Dolar’a ulaşmış 
durumda. Ve görüldüğü kadarıyla da bu sayı 
önümüzdeki yıllarda daha da artacak, çünkü 
başta F. Alman emperyalizmi olmak üzere, 
emperyalizmin merkez ülkeleri NATO üye-

lerinin “savunma” giderlerini GSMH’larının 
yüzde ikisine çıkartmaları için bastırıyorlar.

Saldırgan dış politika 
ivme kazanıyor
Trump yönetimi, Trump’ın seçim kam-

panyasında bol keseden verdiği tüm vaatlerin 
tersine, ülke içerisinde hem yurt içi güvenlik 
politikalarını, hem de neoliberal programı 
radikalleştirerek, yeni sosyal krizlere kapıyı 
açıyor. Dış politikada ise saldırganlığını ar-
tırarak ve bilhassa nükleer cephanesini kul-
lanma tehditlerini savurarak dünya çapında 
silahlanma giderlerinin, dolayısıyla savaş 
tehlikesinin artmasına neden oluyor.

Dış ticarette, gene seçim kampanyasın-
daki vaatlerin aksine, korumacı politikalar 
henüz uygulamaya sokulmuş değil. Transat-
lantik ve Transpasifik Serbest Ticaret Ant-
laşmaları TTIP ve TPP’den vazgeçen ABD, 
uluslararası yatırım sözleşmeleri konusunda 
da bazı düzeltmeler yapıyor. Tam bir geri-
ye dönüş olmasa da, özellikle aşırı sağcı ve 
serbest ticaret karşıtı Steve Bannon’un hü-
kümetten uzaklaştırılması ve yapılan bazı 
personel değişiklikleriyle hükümette temsil 
edilmeyen sermaye fraksiyonlarının lehine 

belirli bir denkleştirmeye gidildiği fark edi-
liyor. Diğer yandan dikkat çeken bir diğer 
nokta da, Obama döneminde karar altına 
alınan ve özellikle Çin menşeli şirketle-
re yönelik olarak uygulanan kısmi gümrük 
yaptırımlarında da, ilan edilmesine rağmen 
sertleştirmelere gidilmemiş olmasıdır. O açı-
dan dış ticarette belirli bir sürekliliğe dikkat 
edildiğini görebiliyoruz.

Dış politikadaki en önemli yön değişik-
liğinin Küba ve İran politikalarında gerçek-
leştirildiğini söyleyebiliriz. Özellikle İran’a 
yönelik politikada, Obama dönemine na-
zaran, İsrail ve Suudi Arabistan’a çok daha 
fazla yakınlaşıldığı ve daha sıkı işbirliğine 
girildiği dikkat çekiyor. Buradan, Ortado-
ğu’ya yönelik stratejik adımlarda İsrail ve 
Suudi Arabistan’a daha büyük rol tanınaca-
ğından hareket edilebilir, ki gerek İsrail’in 

Suriye’ye yönelik, gerekse de Suudi Arabis-
tan’ın Lübnan’a yönelik tehditkâr söylemle-
rini artırmalarının bu beklentiye dayandığı 
tahmin edilebilir. Afganistan politikasında 
ise, gene vaatlerin aksine, ABD askerlerinin 
sayısının azaltılmasından vazgeçildi ve diğer 
NATO üyesi ülkelerin isteğine uygun olarak 
konuşlandırılan birlik sayısının artırılmasına 
karar verildi. Bunu kısmen, Afganistan’da 
henüz istediği rolü oynayamayan F. Alman 
emperyalizmine verilen bir taviz olarak oku-
mak mümkün. Ancak verilen bu tavizin asıl 
nedeni, F. Almanya’nın güçlü pozisyonda 
olması değil, ABD’nin askeri gücünü ağır-
lıklı olarak Pasifik bölgesinde, daha doğrusu 
Çin Halk Cumhuriyeti karşısında konumlan-
dırma arzusudur.

ABD uzun zamandır NATO’nun diğer 
üye ülkelerinin hem silahlanmaya, hem de 
müdahale savaşları ve işgallere daha fazla 
bütçe ayırmalarını ve daha çok angajman 
göstermelerini talep ediyor. Zaten son ay-
larda ifade edilmeye başlayan “NATO Söz-
leşmesinin 5. Maddesi sadece silahlanma 
bütçelerini yurt içi GSMH’larının yüzde 
ikisine yükselten NATO üyeleri için geçerli 
olsun” fikri, bu yöndeki baskıların artırıla-
cağına işaret ediyor. Bilhassa Doğu Avru-
pa’daki NATO üyesi ülkelerin AB’ndeki 
diğer NATO üyelerinin bu koşulu yerine 
getirmeleri için ABD’nin yanında yer alıyor 
olmaları, ittifak durumunda, yani bir NATO 
üyesi ülkenin saldırıya uğraması durumun-
da, ortak savunmanın olmama olasılığı teh-
didinin etkisini gösterdiği görülüyor. ABD 
emperyalizminin NATO’daki partnerlerin-
den daha fazla angajman göstermelerini is-
temesi, aynı zamanda dünya çapında “daha 
fazla sorumluluk” üstlenmek isteyen F. Al-
man emperyalizminin de işine geliyor. Za-
ten hala koalisyon görüşmelerini sürdüren 
muhafazakar CDU/CSU ve Yeşiller partileri 
temsilcilerinin kullandıkları, neredeyse keli-
mesi kelimesine aynı olan Trump karşıtı söy-
lemlerin amacı da Federal Ordunun daha çok 
yurt dışı görevine gönderilmesine toplumsal 
rızayı sağlamayı hedefleyen propagandadan 
başka bir şey değil ve bu biçimiyle doğrudan 
ABD’nin Pasifik Stratejisini destekliyor.

Trump’ın Pasifik politikalarında ve Çin 
Halk Cumhuriyeti’ne yönelik yaklaşımda 
Obama’dan farklı bir yol izlemediği gö-
rülüyor. 2012’de karar altına alınan ABD 
Pasifik Stratejisinde herhangi bir değişiklik 
söz konusu değil. Aslına bakılırsa Pasifik 
Stratejisi ABD emperyalizmi açısından 21. 
Yüzyılın en önemli meydan okumasına, yani 
Çin Halk Cumhuriyeti’ni (ÇHC) kuşatmaya 
ve geri püskürtmeye yönelik uzun vade-
li konumlanış anlamını taşıyor. ABD’yi bu 
konumlanışa zorlayan iki temel neden var: 
Birincisi, ABD’nin dünya çapında mutlak 
hegemonyasında oluşan çatlaklar, ikinci-
si ise, ÇHC’nin güçlenmesi ve etkinliğinin 
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Trump’ın Seçim Zaferinden   Bir Yıl Sonra ABD...

Pasifik Stratejisi ve ÇHC’ne yönelik sert söylemin Trump için aynı za-
manda iç politikada avantaj sağlaması söz konusu. Trump, ÇHC’ne, 
F. Almanya’ya veya komşu Meksika’ya karşı kullandığı söylemi, 
ABD içindeki sosyal sorunların üstünü örtmeye yarayan serbest ti-
caret antlaşmaları karşıtı toplumsal iklimi sürdürmenin aracı haline 
getiriyor. Bu şekilde ÇHC’ni ve Avrupalı ülkeleri, kendi hükümetinin 
yürüttüğü sermaye yanlısı politikaların yol açtığı sosyal sorunların 
ve reel ücret kayıplarının günah keçisi olarak göstererek, iktidarının 
meşruiyetini güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu konuda başarılı olduğunu 
ABD’de yapılan araştırmalar gösteriyor. 



ivme kazanmasıdır. ÇHC peş peşe iktisadi 
atılımlarda bulunur, askeri gücünü gelişti-
rirken, ABD’nin dünya çapındaki GSH’daki 
payı 30 yılı aşkın bir süreden beri hala aynı 
oranda kalmaya devam ediyor.

ÇHC’nin devasa hammadde ve ener-
ji açlığı ve serbest nakliyat yollarına olan 
gereksinimi, ABD emperyalizminin eline 
askeri baskı olanaklarını artırma fırsatlarını 
veriyor. ÇHC zaten bu nedenle bir taraftan 
ihracatının çok büyük bir bölümünü yaptı-
ğı Güney Çin Denizi ve devamındaki deniz 
nakliyat yolları üzerindeki etkinliğini artır-
maya çalışıyor, ama diğer taraftan da farklı 
bölgesel işbirliği girişimleri ve 21. Yüzyılın 
en pahalı projelerinden birisi olduğu iddia 
edilen “Yeni İpek Yolu” projesiyle alternatif 
kara nakliyat yollarını açmak istiyor. “Yeni 
İpek Yolu” projesi resmi olarak, olası bir 
ABD-ÇHC ihtilafında deniz nakliyat yolla-
rının daralması veya kapatılması durumunda 
ÇHC ihracatının kara nakliyatı üzerinden 
devamının sağlanması için başlatıldı. Ham-
madde ve enerji bağımlılığı ÇHC’ni hem iç 
pazara öncelik vermeye (ki Çin Komünist 
Partisi’nin son kurultay kararları buna yö-
neliktir), hem de AB ile ABD’nin arka bah-
çelerinden, yani Afrika ve Latin Amerika’da 
çeşitli ülkelerle ticaret ve ekonomi antlaşma-
ları yapmaya zorluyor. Bu nedenle de makul 
diplomasi ve ihtilaflardan kaçınan dış politi-
ka izlemek zorunda kalıyor.

Obama yönetimi ÇHC’nin bu dışa ba-
ğımlılığını ABD lehine stratejik avantaj fır-
satı olarak görmüş ve Pasifik Stratejisinde 
karar kılmıştı. Dönemin Dış İşleri Bakanı 
Hillary Clinton, Pasifik Stratejisini gerek-
çelendiren konuşmasında ÇHC’nin dışa 
bağımlılığının “dünya barışı için yeni teh-
ditler oluşturduğunu” vurguluyordu. ABD 
emperyalizmi, Pasifik Stratejisi ile askeri 
gücünün büyük bir bölümünü Pasifik bölge-
sine yığmayı planlıyor. Bunun temel nedeni 
de, ÇHC’ni hem kendi ordusuyla, hem de 
stratejik partnerleriyle kuşatma altına alarak, 
nakliyat yollarını sekteye uğratma ve ÇHC 
ekonomisinin “atar damarlarını” tek darbe 
ile kesebilme tehdidini sürekli kılabilmektir. 
Trump yönetimi her halükarda bu stratejiyi 
devam ettirme kararlığında ve Trump’ın son 
Uzak Asya gezisinin sonuçları bunu göster-
di.

Pasifik Stratejisi ve ÇHC’ne yönelik sert 
söylemin Trump için aynı zamanda iç politi-
kada avantaj sağlaması söz konusu. Trump, 
ÇHC’ne, F. Almanya’ya veya komşu Meksi-
ka’ya karşı kullandığı söylemi, ABD içinde-
ki sosyal sorunların üstünü örtmeye yarayan 
serbest ticaret antlaşmaları karşıtı toplumsal 
iklimi sürdürmenin aracı haline getiriyor. Bu 
şekilde ÇHC’ni ve Avrupalı ülkeleri, kendi 
hükümetinin yürüttüğü sermaye yanlısı poli-
tikaların yol açtığı sosyal sorunların ve reel 

ücret kayıplarının günah keçisi olarak göste-
rerek, iktidarının meşruiyetini güçlendirme-
yi amaçlıyor. Bu konuda başarılı olduğunu 
ABD’de yapılan araştırmalar gösteriyor: Bu 
araştırmalara göre, toplumda ABD’nin so-
runlarının diğer ülkelerden kaynaklandığı, 
korumacı politikalarla sorunların çözüle-

bileceği algısının hala yaygın ve Trump’ın 
seçmen desteği - bazı eyalet seçimlerinde ve 
yerel seçimlerde Demokratların elde ettiği 
başarılara rağmen - hala yüksek düzeyde.

Egemen blokta çelişkiler 
derinleşiyor
ÇHC’ne yönelik politikanın diğer bir 

etkisi, Rusya ile olan ve Obama döneminde 
derinleştirilen ihtilafın yumuşatılmak isten-
mesi. Trump yönetimi, gerek Cumhuriyetçi-
ler, gerekse de Demokratlar arasında yükse-
len itirazlara kulak asmadan, Rusya ile olan 
ihtilafı olanaklı olduğunca dondurma eğili-
mini gösteriyor. Anımsanacağı gibi, Trump 
2017 Şubat’ında yaptığı bir konuşmada Rus-
ya ile “ortak noktaların bulunmasının iyi bir 
şey olacağını” vurgulamış ve şunun altını 
çizmişti: “Unutmamak gerekir ki, biz çok 
güçlü bir nükleer gücüz, ama onlar da öyle. 
Bundan hiç şüphe duymamak lazım”. Elbet-
te buradan ABD’nin Rusya ile barış içinde 
yaşama politikasını istediği gibi bir sonuç 
çıkmaz, ancak görülen Trump yönetiminin 
Rusya ile olan ihtilafı, güçlerini ÇHC’ne 
karşı yoğunlaştırmak aracıyla dondurmak 
isteğinde olmasıdır.

Bu yaklaşım “müdahaleciler” olarak 
adlandırılan şahin politikacıların tepkisine 
yol açıyor. En başta Cumhuriyetçi Sena-
törler John McCain ve Lindsey Graham 
olmak üzere, Trump’ın Rusya politikaları-
nı baltalamak isteyen kesimler bugünlerde 
Rusya’nın başkanlık seçimlerini manipüle 
ettiği gerekçesiyle yürütülen soruşturmaya 

sarılmış durumdalar. Zaten daha önce, 25 
Temmuz’da ABD Temsilciler Meclisi büyük 
bir çoğunlukla, 419’a karşı üç oyla Rusya, 
İran ve Kore Demokratik Halk Cumhuriye-
ti’ne karşı çeşitli yaptırımları öngören bir 
yasayı kabul etmişti. Bu yasa doğal olarak 
Trump yönetiminin hareket alanını daraltmış 

oldu, çünkü bizzat Trump’ın kendisi İran ve 
Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’ni “şer 
ülkeleri” olarak ilan etmiş ve bu ülkelere 
karşı tehditler savunmuştu. Bu nedenle tam 
anlamıyla bir ikilemle karşı karşıya kalmıştı: 
Eğer yasaya karşı çıkıp, veto etseydi, hem 
İran ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti 
politikalarında inandırıcılığını yitirirdi, hem 
de “Rusya’nın yardımıyla başkan seçildiği” 
suçlamalarına temel kazandırmış olurdu. 
Trump yasayı kabul etmek zorunda kaldı 
ve Rusya politikasını zora soktu. Nihayetin-
de suçlamaları boşa çıkartmak zorundaydı. 
Trump Mayıs ayı başında, Rusya ile illegal 
ilişkiler suçlamasını araştırtan FBI Başkanı 
James Comey’i görevden almıştı, ancak 
şimdi özel yetkilerle donatılmış müfettiş 
Robert Mueller’in yürüttüğü soruşturma ile 
karşı karşıya. Mueller, Ekim sonunda ilk da-
vaları mahkemeye kabul ettirdi ve muhteme-
len Trump’ın seçim kampanyası ekibinden 
bazı önemli isimleri tutuklamaya hazırlanı-
yor. ABD medyası ise “Rus manipülasyonu” 
başlığında verdiği haberlerle Trump yöneti-
mi üzerindeki baskıyı artırdı. Gözlemciler, 
soruşturmanın 2018 sonuna kadar süreceğini 
ve büyük bir olasılıkla 2018 Kasım’ında ya-
pılacak olan Kongre Seçimlerini etkilemek 
için kullanılacağını belirtiyorlar. 

Nitekim bu soruşturma Trump’ın başı 
üzerinde “Demokles’in kılıcı” misali salla-
nıyor ve aynı zamanda ABD egemen bloğu 
içerisindeki derin çelişkileri açığa çıkartıyor. 
Şimdilik Trump karşıtlarının pozisyonlarını 

güçlendirmiş oldukları söylenebilir. Gerçi 
Dış İşleri Bakanı Tillerson, her ne kadar 
“Rusya sorunların çözümünde yeterince 
yardımcı olmuyor” diye hayıflansa da, iki 
ülke arasında “iyi ilişkilerin kurulmasından 
yana olduklarını” vurguluyor, ama kabul 
edilen yasada öngörülen yaptırım kararları 
da Rusya’yı karşılık vermeye zorladığından, 
işler çetrefilleşiyor. Örneğin Trump tam da 
yeni sınıftan uçak gemisi olan “Gerald R. 
Ford” uçak gemisini teslim aldığı gün basına 
Rusya’nın ABD uçak gemilerini tek vuruşta 
batırabilecek güçte olan yeni bir roket yap-
tığı haberleri düşüyordu. Bu arada Rusya 
ve ÇHC arasında askeri işbirliğinin geniş-
letildiği haberleri de gelmekte. Temmuz’da 
Baltık Denizinde ÇHC ve Rusya deniz kuv-
vetlerinin gerçekleştirdikleri ortak deniz ma-
nevrasının ardından, 30 Temmuz 2017’de St. 
Petersburg’da düzenlenen deniz kuvvetleri 
geçiş törenine ÇHC savaş gemilerinin de ka-
tıldığı bildiriliyordu. Aynı gün ÇHC devlet 
başkanı Xi Jinping’in Pekin yakınlarındaki 
bir askeri üstte düzenlenen ve yeni nükleer 
başlıklı stratejik silahların gösterildiği geçit 
törenine katıldığı haberleri veriliyordu. So-
nucunda ABD emperyalizminin Rusya ve 
ÇHC arasına mesafe koyma çabaları tersine 
dönmüş ve her iki nükleer gücü askeri işbir-
liğine zorlamış oldu.

Trump’ın seçilmesinden ve hükümetini 
kurmasından bu yana geçen süreç, Trump 
yönetiminin ömrü konusunda öngörüde bu-
lunmak için yeterince veri sağlamıyor. An-
cak ABD emperyalizminin, egemen blok 
içerisindeki çelişkilerin derinleşmesine rağ-
men, dünya çapındaki hakimiyetini daha da 
zora sokmamak için, yasama dönemi bitme-
den bir değişime izin vermeyeceği büyük bir 
olasılık. 

Sonuç itibariyle emperyalist-kapitalist 
dünya düzeninin içinde bulunduğu çoklu 
kriz ortamları, emperyalizmin mutlak ha-
kimiyet sağlamasını engelliyor, eşik ülke-
lerinin ve Rusya veya ÇHC gibi emperya-
lizmin hedefinde olan ülkelerin karşıt güç 
oluşturmalarını teşvik ediyor. Buna rağmen 
dünyanın barışa yaklaştığı söz konusu değil-
dir. Tam aksine, gerek emperyalist ülkeler 
arasındaki, gerekse de emperyalist ülkele-
rin egemen sınıflarının arasındaki çelişkiler 
ve bunların diğer ülkeler arasında yol açtığı 
güvensizlik iklimi, silahlanma yatkınlığının 
artması ve ekonomik çıkarları askeri araç-
larla kollama isteğinin yaygınlaşması, dünya 
çapındaki savaş tehlikesini artırıyor. Geride 
bıraktığımız bir yılın gelişmeleri bize, ilan 
edilmemiş Üçüncü Dünya Savaşının sıcak 
savaşa dönüşmesi olasılığının arttığını gös-
teriyor. n
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Trump’ın Seçim Zaferinden   Bir Yıl Sonra ABD...



10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk’ün 
ölüm yıldönümüdür. CHP’lilerin, Kema-
listlerin, cuntacıların, darbecilerin, Türk 
milliyetçilerinin, gericilerin, sağcıların, 
faşistlerin 10 Kasım’larda bayrakları ile 
marşları ile sokağa çıkmaları, Anıtkabir’e 
gitmeleri anlaşılır bir durumdur. Ancak 
kendine devrimci, sosyalist ve komünist 
nitelemelerini uygun görenlerin bu günü 
aynı şekilde anmaları mümkün değildir, 
olmamalıdır. Neden?

En başta komünistler, fakat sosyalist 
ve devrimciler de Türkiye Komünist Par-
tisi’nin kurucuları ve ilk MK’sının Ke-
malist Burjuvazi tarafından planlı olarak 
katledilmeleri konusunda böyle bir politik 
cinayet işlenmemiş gibi davranamazlar. 
Alevi halkına karşı işlenen katliamları 
kabul etmemelidirler. Kürt halkına karşı 
yürütülen sömürgeciliği, asimilasyonu, 
imha, inkar ve terörü destekleyemezler. 
Türkiye’nin emperyalizme göbekten ba-
ğımlı sermaye egemenliğindeki kapitalist 
düzeninin, NATO üyeliğinin destekçisi 
olamazlar. Türk milliyetçiliğini ve Sunni 
Hanefi İslam egemenliğini kabullenemez.

Hele İstiklal Marşındaki şu sözlerle 
kendilerini kesinlikle özdeşleştiremez. Şu 
mısraları bir de o gözle okuyalım:

“korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; 
sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. 
o benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; 
o benimdir, o benim milletimindir ancak. 

çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal! 
kahraman ırkıma bir gül! ne bu şiddet, bu celal? 
sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal... 
hakkıdır, hakk’a tapan, milletimin istiklal! “

Hakka tapan bir millet ve ırk... Tapmak 
niye, inanmak yetmiyor mu? Sözü edilen 
millet hangi millet? Irk ne demek oluyor? 
Yurt da sadece “o milletin”... Baştan sona 
gericilik, milliyetçilik ve ırkçılık ajitasyo-
nu içeren bir Cumhuriyet anlayışı. Hangi 
Cumhuriyet? Kemalist Cumhuriyet!

Kemalizm burjuva akımıdır, sermaye 
sınıflarının düşüncesidir, milliyetçiliktir, 
ırkçılıktır, işgücü sömürüsüdür. Kemalist 
olan burjuvazinin etkisindedir. Çünkü 
kemalizm burjuvazinin savunduğu bir 
görüştür. Onların Cumhuriyeti kapitalist 
bir devletin cumhuriyetidir, yönetim biçi-
midir. Vahdettin ile Mustafa Kemal farklı 
değildir, aynı emperyalist güçlere ve iş-
birlikçi sermaye sınıfının temsilcileridir-

ler. Diyanet Başkanlığı’nın devlet kurumu 
olarak var olduğu ve sadece sünni islamın 
hanefi mezhebini destekleyip finanse et-
tiği bir ülkede başka dinler ve mezhepler 
varsa ve bunların da sayısı nüfusun yarısı-
na yakınını oluşturuyorsa bu ülkede burju-
va cumhuriyetinin kuruluşundan itibaren 
laiklikten söz edilemez. Emperyalizme 
karşı mücadele adına, komünistler, enter-
nasyonalist İslamcı bolşevikler, kesilerek 
imha edilmişse, Aleviler, Kürtler, Erme-
niler, Rumlar, Süryaniler, Ezidiler kırıma 
uğramışsa, Osmanlı’nın katliamları kabul 
edilmemişse, bu düzen aynı düzenin deva-
mıdır demektir. 

TKP’liler için Mustafa Suphi ve yol-
daşlarımızın katilleri, 27 Mayıs, 12 Mart, 
12 Eylül askersel faşist darbelerinin öz-
neleridirler. Mustafa Kemal işçi sınıfı ve 
komünistler açısından “tarihsel bir lider” 
değildir. Olsa olsa işçi sınıfının ve ezilen 
yoksul emekçi halkların sınıf düşmanı an-
lamında “tarihsel bir kişiliktir”. 

Bu nedenlerden dolayı aşağıda mesaj-
larını alıntıladığımız çevrelerin kendileri-
ne yakıştırdıkları isimler ve nitelemeler ile 
gerçek kimlikleri arasında ciddi bir çelişki 
görüyoruz. Anlamakta zorlanıyoruz diye-
meyeceğiz, çünkü vatandaşlar düşüncele-
rini açık ve net olarak ifade etmişlerdir.

SİP/KP’nin Haber SOL’u: “Mustafa 
Kemal, ilerici hamleler gerçekleştirdiği, 
tarihin akışının hızlanmasına yardımcı ol-
duğu için tarihsel bir liderdir. Ölümünün 
79. yılında bunlardan hiç söz etmeden, 
bütün bu kazanımların ortadan kalktığı-
nı itiraf etmeden, ahlarla-vahlarla, sahte 
gözyaşlarıyla, hamasi nutuklarla tören 
düzenleyip nutuk atanlar iki yüzlü yalan-
cılardır. Onların ipliğini pazara çıkaraca-
ğız.(...) Bu bilinç ve kararlılıkla 10 Kasım 

2017’de Mustafa Kemal’e saygıyla...”

TKH’nın Gazete Manifesto’su: 
“Mustafa Kemal’in imparatorluğa karşı 
verdiği Cumhuriyet mücadelesinin, em-
peryalizme karşı verdiği bağımsızlık mü-
cadelesinin ve bunun kazanımlarının, bu-
gün yaşadığımız tabloya bakıldığında, tek 
tek yok olduğu aşikar.” 

1920 “TKP” Facebook sayfası: 
“Emperyalizme karşı bağımsızlık mü-
cadelesi veren ve Cumhuriyet devrimini 
gerçekleştiren Mustafa Kemal Atatürk’ü 
ölümünün 79. yılında saygıyla anıyoruz.” 

HTKP’nin İleri Haber’i: “Hem Vah-
dettinci hem Mustafa Kemalci, hem laik 
hem yobaz, hem Cumhuriyetçi hem Os-
manlıcı olunmaz.” 

Bütün açıklamaların ortak bir yanı 
var. HANGİ CUMHURİYET, KİMİN 
CUMHURİYETİ? Bunun yanıtı yok... 
Aslında var da, kapitalist cumhuriyete sa-
hip çıkma adına var. Bizim de karşı çıktı-
ğımız budur. 

Şimdi bu vatandaşların yeni bir sorunu 
daha oluştu. AKP Mustafa Kemal’e sahip 
çıkmaya başladı. Tabii ki Ergenekoncu 
Kemalist paşalar ile AKP’nin girdiği it-
tifakın sonucunda onların da AKP’ye bu 
kadar dayatmaları olacaktı. Fakat SOL 
adına onların devletlerine sahip çıkanlar 
şimdi Mustafa Kemal’i paylaşamama der-
dine düştüler. Kendilerine kolaylıklar dili-
yoruz. Uğraşsınlar ama bilsinler ki bu uğ-
raşların sınıf mücadelesi ile bağı yoktur.

Tavsiyemiz şudur; Safınızı belirleyin 
vatandaşlar, ya burjuvaziden yana olacak-
sınız ya da işçi sınıfından. İkisi birlikte 
mümkün değildir. n
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Mustafa Suphi ve Yoldaşlarımızın 
Kemikleri Sızlıyor!

Yaşasın Büyük 
Sosyalist 

Ekim Devrimi

7 Kasım 1917, Büyük Sosyalist Ekim 
Devrimi’nin 100. Yıl dönümünü kutluyoruz. 
Rusya Çarlık İmparatorluğu’nu yıkarak işçi-
köylü-asker Sovyetleri’nin iktidarı Lenin’in 
önderliğindeki RSDİP’nin politik yöneti-
minde yeniden kurmaları süreci 7 Kasım 
Devrimi ile başladı. Dünya’nın ilk sosyalist 
devrimi, proletarya diktatörlüğü, işçi sınıfı 
iktidarının, proletarya enternasyonalizmi-
nin yolu bu tarihte açıldı. Ekim Devrimi ile 
dünyada yeni bir çağ açıldı. Kapitalizm’den 
Sosyalizm’e Geçiş Çağı. 1991’de Sovyetler 
Birliği’ndeki karşı devrime karşın, dünyanın 
üçte birine tekabül eden Dünya Sosyalist 
Sistemi’nin resmen ortadan kalkmasına 
karşın, sınıf mücadelesi uluslararası alan-
da klasik Marksçı-Leninci ilkeler ama yeni 
yöntemler ile sürüyor. Bu yenilgi geçici bir 
yenilgidir. Sınıf savaşımı bu tür gelişmeleri 
yaşayabilir. Ancak Büyük Ekim Devrimi ve 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin 
bu dünyada bıraktığı iz sadece bir nos-
taljiden ibaret değildir. Bir gerçekliktir. Ve 
yepyeni koşul ve biçimlerde burjuvazinin 
korkulu rüyası olmaya devam etmektedir. 
Tüm emperyalist-kapitalist sistem kapsa-
mındaki ülkelerde anti-komünizmin bir 
numaralı ideolojik mücadele kriteri olması 
bu gerçeğin burjuvazi tarafından itirafıdır. 

Türkiyeli komünistler anti-komünizmin 
ne demek olduğunu 1920’den beri kendi 
bedenlerinde yaşıyorlar. Erdoğan bugün 
en büyük tehlike olarak hala “komünizm 
tehlikesini” ifade ediyorsa, TC devletinin te-
mel kodları anti-komünist doktrin üzerine 
kurulmuşsa bunun bir nedeni vardır. Türki-
yeli komünistler, işçi sınıfının politik öncü 
örgütü Türkiye Komünist Partisi saflarında 
örgütlenerek burjuvazinin korkularını ger-
çekleştirmek için mücadele ediyorlar.

Büyük Ekim Sosyalist Devrimi’nin 100. 
Yılında, Lenin’in ülkesi Rusya’da onyıllarca 
yıl resmen yaşayan ve etkileri fiilen bugün 
de süren bu devrim, dünyanın yeni dev-
rimlere gebe olmasının habercisidir. Baş-
lığında SAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR 
DÜNYA İÇİN yazılı olan POLİTİKA Gazetesi 
bu mücadelenin taşıyıcı gücünü bugünkü 
koşullarda belli bir alanda temsil etmekte-
dir. SAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜN-
YA, SOSYALİST BİR DÜNYA’dır, GÜNEŞLİ 
DÜNYA’dır. n

YENİ EKİM’LER İÇİN İLERİ!

YAŞASIN SOSYALİZM!

Politika Gazetesi 
Yayın Kollektifi



Mustafa Suphi Vakfı’nın düzenlediği 
İstanbul ilçelerindeki temsilci yoldaşların 
katıldığı toplantı 3 Aralık 2017 Pazar günü 
saat 13:00 ile 17:00 arası Vakıf binasında 
gerçekleştirildi.

- Açılış ve Saygı Duruşu
- Ekim Devrimi ile ilgili sunum
- Ekim Devrimi ve Günümüz Görevleri 

ile ilgili bir konuşma
- Vakıf çalışmaları ve günümüz görevle-

ri ile ilgili görüş ve önerilerin tartışılması
- Kararlar
- Kapanış

gündemi ile gerçekleşen toplantıda sunum-
lar ilgi ile izlendikten sonra 4. gündem 
maddesi konusunda birçok yoldaşımızın 
söz aldığı verimli bir görüş alış verişi yü-
rütüldü ve bunun sonunda da ortak kararlar 
alındı.

Toplantı Enternasyonal Marşı’nın söy-
lenmesi ile sonuçlandı ve akabinde birlikte 
yemek yendi ve sohbet edildi.

Ayla ve Nurani yoldaşların yaptığı 
yarım saatlik sunum; Ekim Devrimi’nin ör-
gütlenme sürecini, inişler çıkışlar, parti içi 
tartışmalar, ayrışmalar ve her defasında ye-
niden nasıl niteliksel faktörün güçlendirildi-
ğini içeriyordu. Özellikle Parti vurgusunun 
ağırlıkla ele alındığı, Lenin’in bir stratejist 
olarak sergilediği muazzam bilimsel öngörü 
ele alındı. Sunumun sonucunda hiç bir 
devrim sürecinin masa başında yazılarak 
gelişmeyeceği ve cetvelle çizildiği gibi 
yaşamda gerçekleşmeyeceği gerçeği bir kez 
daha bilince çıkmış oldu.

Ardından Vakıf Yönetim Kurulu adına 

Kemal yoldaş tarafından yapılan konuş-
mada Ekim Devrimi sonucu gerçekleşen 
Reel Sosyalizmin kazanımları, karşılaştığı 
sorunlar, sorunları çözmek için geliştirilen 
ve geliştirilemeyen yaklaşımlar ele alındı. 
Karşı-devrimin bir bütünsel süreç içinde 
geçici bir yenilgi olarak değerlendirildiği 
ve ilkeler konusunda ikircimsiz yaklaşımın, 
günümüz koşullarının gerçekleri ile bir-
leştirilerek yeni Ekim’lerin yaratılmasının 
mümkün olduğu vurgulandı.

Tartışma ve görüş alışverişi bölümünde 
Ekim Devrimi’ne ve onun ülkemizdeki 
savunucuları komünistler olarak her şeyden 
önce tek tek yoldaşlar olarak ne yaptığımız, 
yapmadığımız ve yapamadıklarımız üze-
rinde durulduktan sonra, Ekim Devrimi’nin 
de belirleyici faktörü olan Parti olgusunun 
önemi üzerinde duruldu. Mustafa Suphi 
Vakfı olarak bilimsel alanda yapılan çalış-
maların parti pratiğinin gelişmesine olan 
katkıları değerlendirildi, eğitim çalışma-
larına olan ihtiyaç vurgulandı ve İstan-
bul’da bölge çalışmaları konusunda somut 
gelişmeler kaydedildiği tespit edildi, eğitim 
çalışmalarını ve bölgelerdeki faaliyetleri 
içeren yeni kararlar alındı.

28 Ocak 2018 tarihi için “Ekim Dev-
rimi, ONBEŞ’ler ve SSCB’de Karşı-Dev-
rim” konulu bir toplantı kararı alındı.

İstanbul’un ilçelerinden seçilmiş 25 
temsilci yoldaşın davet edildiği ve haklı 
mazeretleri olan 5 yoldaş dışında tüm 
yoldaşların eksiksiz katıldığı toplantı tüm 
katılımcı yoldaşların aldıkları ortak kararla-
rın memnuniyeti ile sonuçlandı. n
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Gelin Yüzleşelim...
q Aydın DOST

Kanlı tarihimiz o kadar karanlık o kadar çığlık sesleri ile dolu ki atalarımızdan 
devraldık, çocuklarımıza anlatır olduk.

Bütün kimlikler yaralı acılarla dolu. 

Bireyler ve toplumlar kendisini sorgulamadıkça kendisi ile yüzleşmedikçe 
adil ve demokratik, eşit haklara dayalı  barış nasıl sağlanır?

Parti ve devlet başkanları arasındaki anlaşma ile mi?

Kin ve nefretin yerine barış sevgi nasıl sağlanacak, okullardan cemaat ve 
camilerden çıkıp “ey insanlık nere gidiyoruz” hiç sorgulayan çıkmayacak mı?

Her inançtan her ulustan insanlarımız, her gün şu soruyu kendimize sorma-
mız gerekmiyor mu?

“Ne zaman yüzleşmeliyiz. Çocuklarımıza çevremize anlatmalıyız?

Hani inançlar, dinler insanlığa barışa çağırıyordu.”

Ülkemizde ve Orta Doğu’da çoğunluğu Müslüman olanlar birbirlerini kes-
mekten, vurmaktan ne zaman vaz geçecekler.

Cuma namazından çıkıp Alevileri yakanlar. Katli vaciptir diyenler? Ve onların 
çocukları, gençleri, aydınları ne zaman yüzleşecekler?

Şöyle bir tarihe bakalım. Hristiyanlar ne yapmışlar.

Bilim dinden bağımsız olmadıkça hep dinin engelleri ile karşı karşıya-
dır.

22 Haziran 1633 günü Galileo Engizisyon Mahkemesi tarafından ortaya attı-
ğı görüşlerle dine karşı çıkmak suçundan yargılandı. Engizisyon Mahkemesi şu 
karara varmıştı; “Galileo kiliseye karşı işlediği suçları ve küfürleri samimiyetle, temiz 
bir kalp ve inançla geri almazsa, mahkeme tarafından ömür boyu hapse mahkûm 
edilecektir”. Mahkeme başkanı, Galileo’nun düşünüp karar vermesi için oturuma 
15 dakika ara verdi. Duruşma başlayınca mahkeme başkanı hâkim bu değerli 
bilim adamının bilimsel çalışmalarından uzak ömür boyu hapiste kalmasını 
istemediğinden “Galileo dünya dönmüyor değil mi?” diye sorunca Galileo bir süre 
düşündü. Arkadaşlarının fısıldayarak “Dünya dönmüyor deyiver. Dilin mi kırıla-
cak” ısrarları arasında “sayın hâkim sizin dediğiniz gibi olsun” diyerek yanıt verdi. 
Galileo’nun mahkeme salonundan çıkarken kapıda, kendi kendine şu sözleri 
mırıldandığının duyulduğu rivayet edilir: “Ben dünya dönmüyor desem de, dünya 
dönmeye devam ediyor.” 

ÖRNEK TAVIR. Ülkemizde neden olmasın?

Papa II. Jean Paul 1979`da Papalık Bilimler Akademisi`nin önünde yaptığı 
bir konuşma ile bilim ile inançlar arasında herhangi bir ayrılık olmadığını ifade 
etmiştir. Beraberliğin bir nişanesi olarak da, GALİLEO’YA İTİBARININ İADE EDİ-
LECEĞİNİ söylemiştir. 1980 yılında bilim insanları, din adamları ve tarihçilerden 
oluşan komisyon kararına göre; kilisenin Galileo`yu mahkûm etmekle büyük 
hata işlediğini kabul edilmiştir. 1992’de ise Vatikan, “evrenin merkezi dünyadır” 
savını geri çekip, Toscanalı inatçı bilim adamının haklılığını kabul etmiştir. Böyle-
ce Galileo, 359 yıl önce tahkir edilerek mahkûm edildiği kilise tarafından 359 yıl 
sonra beraat ettirilerek aklanmış ve itibarı geri verilmiştir.

Bu yazıdaki verilen örnekten umarım biz Türkiyeliler, Orta Doğu’dakiler, 
yönetenler, yönetilenler dersler çıkarmadıkça savaşlar ve kin nefret devam ede-
cektir. Hadi gelin yüzleşelim. n

Ekim Devrimi’nin 
100. Yılı ve Güncel 
Görevlerimiz



q Mehmet DEMİR

Güney Kürdistan referandumu ve ar-
dından yaşanan gelişmeler üzerine çeşit-
li yorumlar ve değerlendirmeler yapıldı. 
Ortaya çıkan sonuçlara göre bir şeyler 
söylemek ve suçlamalarda bulunmak en 
kolay iş olsa gerek. Yüzyılın Kürtler için 
ortaya çıkardığı şansı, yeni bir Sykes-Picot 
benzeri anlaşmanın kurbanı etmemek için 
doğru adımların atılması gerekmektedir. 
Bugün Kürtler, yüzyıl öncesinin Kürtleri 
değildir. Bu gerçeği bilmekteyiz. Ulusal 
birlik ve kendi iç sorunlarını aşmada is-
tenilen düzeyden uzak da olsalar, önemli 
bir güce ulaşmış durumdadırlar. Bölgenin 
demokratikleşmesi sorunundan, Kürtlerin 
özgürlük mücadelesini ayrı tutmak daha da 
zorlaşmıştır. İran ve TC’nin Kürt karşıtlı-
ğında ifadesini bulan  ortaklıkları, referan-
dum karşısında aldıkları tutumla daha da 
netlik kazanmıştır. Referandum, bu ortak 
düşmanlığın bir kez daha görülebilinmesi 
için bir vesile olmuştur. Her iki rejimin de 
bölgede Kürtlerin kazanımlarını engelle-
mek  için aralarındaki çelişkileri bir kenara 
bıraktıklarını görebildik. Bu devletlerden 
herhangi birine dayanarak veya onların 
yaratmaya çalıştıkları mezhepsel çelişki-
lere taraf olarak bölgede kazanımlar elde 
edilemez. Bu devletler geçmişte de bunu 
yaptılar ve başarılı da oldular. Bir kez daha 
aynı senaryonun başarılı olmasının önünde 
durabilmek için, barışı ve halklar arasında 
dayanışmayı öne çıkarmak gerekmektedir.

Gelecek Referandumdan da
Önemlidir

Referanduma giden süreçte yeterli ha-
zırlığın yapılamadığı ve Güney Kürdis-
tan’da ulusal birliğin sağlanamadığı çokça 
dile getirildi. Parlamento ve hükümeti ça-
lışmayan bir idarenin referandum sonuçla-
rını değerlendirmekten uzak olduğunu ve 
kendilerinin de hesap edemeyecekleri ge-
lişmelere yol açacağını belirtmiştik. Bun-
ların bir halkın kendi kaderini tayin etmesi 
önünde bir engel olmadığını ve bu karara 
saygı duyulması gerektiğini de söylemiştik. 
Sıra Kürtlere gelince ulusların kendi kader-
lerini tayin hakkını unutan ve ‘daha zamanı 

gelmemiştir’ diye karşı çıkanları da eleştir-
miştik. Referandum sonrasında yaşananlar 
bunları hiç bir şekilde haklı çıkarmaz. Tam 
tersine Kürt halkının özgürlük mücadelesi-
ne destek olamadıkları ve onlar karşısında 

sorumluluklarını yerine getiremedikleri 
için, bu tavırlarını yeniden gözden geçir-
meleri gerekmektedir.

Referandum sonrasında yaşanan ge-
lişmeler, Kerkük başta olmak üzere tartış-
malı bölgelerin yeniden Irak Hükümetinin 
denetimine geçmesi, Kürtler için bir hayal 
kırıklığını da beraberinde getirdi. Güney-
deki Kürt örgütleri birbirlerini ihanet ve 
savaşmamakla itham etmeye ve sorumlulu-
ğu karşı tarafın üzerine atmaya başladılar. 
Suların daha durulmadığını ve bu yönlü 
suçlamaların,  bir dönem daha yüksek sesle 
dillendirileceğini görebilmekteyiz. Birbiri-
ni karşılıklı suçlamalarla, ortaya çıkan yeni 
gelişmeleri sağlıklı bir şekilde değerlendir-
mek mümkün olamaz. Bu tür yaklaşımlar, 
Kürtlere gerekli olan ulusal birliğin yaratıl-
ması önünde de engeldir. Tabii ki eleştiriler 
olacak ve her kesim bu süreçte kendinden 
kaynaklanan hatalarını değerlendirmeye 
tabi tutmalıdır. Ama karşısındakini suç-
lamakla geleceğe dönük doğru adımların 
atılması başarılamaz.

Referandum ve sonrasında Kerkük’ün 
Irak Hükümetinin denetimine girmesi, tar-
tışma konusunun temeli olursa geleceğe 
dönük doğru adımların atılması gerçekle-
şemez. Kaldı ki bu tartışmalı bölgelere dö-
nük, Irak Hükümetinin referandum olmasa 
da bir müdahalede bulunacağı biliniyordu. 

Referandumu bir bahaneye dönüştürerek 
süreci erkene aldılar. Bu açıdan referan-
dumu aşarak geleceğe bakmak ve bundan 
sonra nelerin yapılabileceği ve yapılması 
gerektiği üzerinde odaklanmak gerekmek-

tedir. Geleceğin kurtarılması günlük bazı 
başarılardan daha da önemlidir. Etnik ve 
mezhepsel farklılıkların yoğun olduğu böl-
gelerde çatışmalardan uzak bir çözümün 
geliştirilmesi giderek daha da önem kazan-
maktadır. Bunu gerçekleştirecek olanlar da 
bölgedeki demokrasi güçleridir. Milliyetçi-
liğin hız kazandığı bir dönemde demokrasi 
güçlerinin seslerini daha bir yüksek tonda 
çıkarmalarının önemi artmaktadır. Irak de-
mokrasi güçlerinin güçlü bir sesi olsaydı, 
referandum ve sonrasında yaşananlar kuş-
kusuz farklı olacaktı. Yine Kerkük’te tüm 
halkları içerisine alan bir ortak yönetim ku-
rulmuş veya geliştirilmiş olsaydı sonuçlar 
farklı olurdu. Kerkük’ün tüm kesimlerini 
içerisine alan bir idari ve örgütlü yapının 
hayata geçirilememiş olması da bir eksiklik 
olarak kayıtlara düşülmelidir.

Güney Kürdistan’ı 
Bekleyenler

Referandum sonrasında bir kırılmanın 
yaşandığı ve bu süreci atlatmaya dönük  
bir belirsizliğin hakim olduğu Güney Kür-
distan’ı neler beklemektedir? Birbirlerini 
ihanet ve savaşmamakla suçlayarak sorun-
lara bir çözüm bulunamaz. Federal yapının 
tüm siyasi partilerinin katılımı ile işlerliğe 
kavuşturulması ve birliğin sağlanması ge-
rekmektedir. Bu olmadan Kürdistan’ı ege-
menlikleri altında bulunduran devletlerin 

oyunlarını bozmak mümkün olmaz. Halk-
lar ile barış içerisinde bölgede kurulacak  
bir yaşam,  Kürtlerin birliğinin bir kazanımı 
olacaktır. Güneyin bu konuda başarısız bir 
örnek oluşturduğunu biliyoruz. Hem hükü-

met ve hem de peşmerge birlikten uzak bir 
görüntüdeydi.

İlk ele alınması gerekenin birliği sağ-
lamak olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu 
şekilde geleceğe dönük başarılı adımlar atı-
labilinir. Gerçi herkes birlikten bahsediyor. 
Ama biraraya gelmek söylendiği kadar da 
kolay olmuyor. Bunun çok çeşitli sebepleri 
olmakla birlikte, bölgesel ve aşiretsel çı-
karların ulusal çıkarlardan önde tutulması-
dır da diyebiliriz. Çok parçalı bir idarenin 
olması ve yerel güçlerin kendi aralarında 
bölgeleri paylaşmalarının bir başka izahı 
olamaz. KDP kendi bölgesindeki parlamen-
toyu kapatabiliyor ve parlamento başkanı-
nın o bölgeye girişini engelleyebiliyorsa, 
orada Kürt halkını temsil eden bir iradenin 
eksik olduğuna işarettir. Bu tür sorunların 
önümüzdeki süreçte ne kadar aşılacağını ve 
mevcut güçlerin bunları aşmada ne kadar 
istekli davranacaklarını daha bilemiyoruz. 
Kişisel ve örgütsel çıkarlar ulusal çıkarların 
önüne konuldukça yenilgilerin yaşanması 
kaçınılmazdır. Ayrıca ilşkilerde şeffaflığın 
yaşanması gerekmektedir. TC ve İran ile 
kurulan ilişkiler açık değildir. Bu ilişkiler 
karşılığında alınan ve verilenler nelerdir? 
Kürt halkı tarafından bilinmemektedir. Re-
ferandum sürecinde AKP-Saray Rejimi’nin 
temsilcileri tarafından IKBY nelerin neler 
karşılığında verildiği bir şekilde dile geti-
rildi. Ancak daha açığa çıkmamış ilişkiler 
ve anlaşmalar mevcuttur.
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Umutsuzluktan Umuda 
Kürt Özgürlük Mücadelesinde Yeni Dönem

İran ve TC’nin Kürt karşıtlığında ifadesini bulan  ortaklıkları, referan-
dum karşısında aldıkları tutumla daha da netlik kazanmıştır. Referan-
dum, bu ortak düşmanlığın bir kez daha görülebilinmesi için bir vesile 
olmuştur. Her iki rejimin de bölgede Kürtlerin kazanımlarını engellemek  
için aralarındaki çelişkileri bir kenara bıraktıklarını görebildik. Bu dev-
letlerden herhangi birine dayanarak veya onların yaratmaya çalıştıkları 
mezhepsel çelişkilere taraf olarak bölgede kazanımlar elde edilemez. Bu 
devletler geçmişte de bunu yaptılar ve başarılı da oldular. Bir kez daha 
aynı senaryonun başarılı olmasının önünde durabilmek için, barışı ve 
halklar arasında dayanışmayı öne çıkarmak gerekmektedir.



Kürtler, Bölge Halklarının 
Demokrasi Mücadelesine 
Nasıl Yaklaşmalı?

Milliyetçiliğin her halk gibi Kürtlere de 
kaybettireceğini defalarca belirttik. Bugün 
ABD’den tutalım da bir çok alanda gelişen 
sağcı ve milliyetçi akımlar dünyamızı yeni 
bir tehlikeye atmak istemektedirler. ‘First’, 
önce benim ülkem demekle sorunlar çö-
zülmemekte, tam tersine ağırlaşmaktadır. 
Kürtlerin ulusal sorunu çözülmediğinden 
dolayı, ulusal taleplere milliyetçi pencere-
den bakmayabiliriz. Ya da her ulusal talebi, 
bugün dünyayı bir yerlerinden etkisi altına 
almaya çalışan milliyetçi akımlarla aynı 
kefeye koymamak gerekmektedir. Burada 
yanılgılar başlamakta ve Kürtlerin bugün 
yürüttükleri özgürlük mücadelesiyle böl-
gede demokrasi ve barış cephesinin önemli 
bir parçası oldukları görülmemektedir.

Buna karşılık belirli Kürt çevrelerdeki  
milliyetçi söylemlerin varlığı inkar edil-
mez. Bunlar da öncelikle ‘First’ Kürdis-
tan demektedirler. Hatta daha ileri giderek 
Kürtlerin bölgedeki diğer halklar ile bir 
ilgileri olmadığı ve onların demokrasi so-
runlarının Kürtleri ilgilendirmediği ve ilgi-
lendirmemesi gerektiğini söylemektedirler. 
Hatta bazıları daha da ileri giderek ‘varsın 
bu devletler diktatörlüklerle yönetilsinler, 
önemli olan Kürtlerin ulusal çıkarlarıdır’ 
demektedirler. Referandum ve sonrasında 
yaşanan gelişmeler bunun böyle olmadığını 
göstermiştir. Sömürgeci devletlerin, kendi 
aralarındaki çelişkileri bir kenara bırakarak 
ortak ittifak yapmaları Kürtlerin de bölge 
halkları ile ortak bir mücadele birliğinin ge-
lişmesine önem vermeleri gerektiğini orta-
ya çıkarmıştır. Sömürgeci güçlere tamamen 
sırtını dayayarak özgürlük yolunda gidile-
meyeceği bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Güney Kürdistan’da bugün yaşanan 
dramın Irak, İran ve Türkiye’deki demok-
rasi güçlerinin güçsüzlüğünün bir eseri 
olduğunu da unutmamak gerekmektedir. 
Denilebilinir ki; bu güçler zaten zayıf, ama 
gelişmesi için katkıda bulunmanın önünde 
hiç bir engel yoktur. Referandum öncesi ve 
sonrasında Rudaw Medya yayınları içeri-
sinde olan bazı kişilerin TC ve hükümetine 
yönelik açıklamalarına bakınca KDP çev-
relerinin demokrasi güçlerinden çok AKP 
gericiliğine dayanarak ilerlemek istediğini 
görüyoruz. İran’ın Şii eksenine karşı Sünni 
cephenin bir bileşeni olduklarını ve Türki-
yenin desteklemesi gerektiğini dile getiri-
yorlardı. Türkiye’nin referandum sonrası 
İran ve Irak ile aynı cephede yer alması 
bunları şaşırtmışa benziyor.

AKP içerisinde yer alan ve işbirliği 
içerisinde olan bazı Kuzeyli Kürtlerin de 
bu argümana sığınarak Barzani’ye destek 

vaadinde bulundukları açığa çıktı. Bunlar 
esasında Rojava mücadelesine ve Kürt Öz-
gürlük Hareketine karşı bir alternatif olarak 
KDP’yi öne çıkarmaya çalıştılar. İşler cid-
dileştiğinde de Erdoğan ile bir araya gele-
rek ilk karşı açıklamayı da bunlar yaptılar. 
Bir şekilde borsada Barzani’ye oynayanlar 
ve adı etrafında spekülasyon yapanlar kay-
betti. Buna, Güney Kürdistan ve Barzani 
adı üzerinden kendilerine Kürt Özgürlük 
Hareketi karşısında siyasi bir gelecek oluş-
turmaya çalışan bazı Kürt örgütlerinin de 
kötü bir yönlendiricilik yaptıklarını ekle-
yebiliriz.

Barzani referanduma çocukluk hayali-
nin gerçekleşmesi olarak da bakabilir veya 
bazılarının vaadlerine inanarak da adım at-
mış olabilir. Bir çok kişi aynı soruyu soru-

yor. Uluslararası destek olmadan neden bu 
adımı atmak istedi? Bunu iç sorunlardan 
kurtulmak için atılmış bir adım olarak da 
görebiliriz. Bir bakıma ileri gitmek veya 
geri dönmek, gelinen noktada bir şey de-
ğişmeyecekti ve her iki olasılıkta da benzer 
sonuçlar olacaktı. Bunu Barzani de gördü. 
Bağımsızlıkta evet demiş bir halk desteğini 
eline alarak en azından görüşme masası-
na güçlü oturmak istedi. Bunu da kendisi 
için doğru adım olarak gördü. Sonuçları, 
kısa vadede kaybedilmiş gibi bir görüntü 
çıkarsa da karşımıza, referandumun ken-
disi Kürt halkının özgürlük mücadelesinde 
önemli adımların atılmasına da yol açacak-
tır. Başlangıçta da belirttiğimiz gibi sonuç-
lar şu anda nasıl bir görüntüye yol açarsa 
açsın kazanan Kürt Özgürlük mücadelesi 
olacaktır.

Milliyetçiliğin ele bayrak yapılmasının 
ve diğer halklarla ortak mücadelenin ko-
şullarını geliştirmemenin Kürtlere bir şey 
kazandırmayacağı bir kez daha açığa çıktı. 

Halklar arasındaki dayanışmaya değer ver-
mek, Kürtlerin kendi aralarında oluşturmak 
istedikleri birliğin önünde engel de değil-
dir. Tüm bu süreçlerden sonuç alarak çı-
kabilmek için ulusal birliğin gerekliliği bir 
kez daha pekişti. 

Kürt Özgürlük Mücadelesi,
Ulusal Birliğe Önem Vermeli

Bugün Kürt Özgürlük Hareketinin 
önünde iki önemli adım bulunmaktadır. 
Bunlardan birincisi Ulusal Birlik için çalış-
malara hız vermek ve sonuç alıcı adımlar 
atabilmektir. Diğer önemli adımsa Rojava 
devrimi ve kazanımlarını korumakla birlik-
te daha da geliştirmektir. Bunların öylesine 
kolay adımlar olmadığını şimdiye kadar ya-
şanan gelişmelerden de bilmekteyiz.

Ulusal birlik meselesinde varolan so-
runlar bilinmektedir. Kürt örgütlerinin 
siyasal farklılıklarının yanısıra dış müda-
halelerdir. Bunların öyle kısa bir zaman 
dilimi içerisinde aşılması pek de mümkün 
görünmüyor. Yapılması gerekenler ayrı-
lıkları engel olmaktan çıkarmaktır. Bugün 
ortaya çıkan sonuçta bir şekilde herkesin 
bir sorumluluğu vardır. Genel doğruları 
söyleyerek bir sonuç alınamayacağı defa-
larca kanıtlandı. Tam tersine belirli çevreler 
bunların ardına gizlenerek suları bulandır-
maktadırlar.

Bugün bölgenin  yeniden dizayn edilme 
çabaları daha geniş bir boyut kazanmış du-
rumdadır. Geniş bir cephede bir mücadele 
söz konusudur. Kimilerine göre ‘Arap Ba-
harı’ hala devam ediyor. Bölgenin mevcut 
şekilde yönetilemediği uzun bir dönemdir 
bilinmektedir. ABD’den Rusya’ya kadar 
uluslararası güçler ile bölge gerici devletle-
ri, tüm Ortadoğuya yeniden şekil vermede, 
kendi çıkarlarını egemen kılmak için yoğun 

bir çaba içerisindedirler. Bu egemenlik mü-
cadelesinden Kürtlerin en yakından etki-
lendiklerini biliyoruz. İşte bu mücadelede 
başarılı olmak adına Kürtler için Ulusal 
Birlik vazgeçilmezdir.

Rojava mücadelesi sadece DAİŞ çetele-
rine karşı bir savaş olarak görülmemelidir. 
Kürt Özgürlük Mücadelesinin önemli bir 
gelişme yaşamasının da ötesinde Rojava 
ve Suriye’nin kuzeyinde yaşayan halklara-
rasında birliğin de önemli bir deneyimidir. 
Bu deneyimin savaşın bitiminde de sür-
dürülmesi önem arz etmektedir. Buradaki 
bu mücadele deneyimi, halklara barış içe-
risinde ve birbirlerinin haklarına karşılıklı 
saygı temelinde birlikte yaşayabilecekleri-
ni göstermektedir. Bu modelin boğulmak 
isteneceği ve saldırıların olacağını gözar-
dı etmiyoruz. Bu modelin geliştirilmesi 
ve daha geniş halk kesimlerini bünyesine 
katması, birlikte yaşayabilmenin mümkün 
olduğunu da gösterecektir. Halklar arasında 
bir düşmanlığın olmayacağı bunun egemen 
çevrelerden kaynaklandığını gösterebilmek 
açısından da önemli bir deneyim olarak ge-
liştirilmek zorundadır.

DAİŞ’e karşı verilen mücadelenin ba-
şarılı olması ve ortak mücadelenin geliş-
tirilmiş olması aynı zamanda halklara da 
güven aşılamaktadır. Savaşta kazanılanın 
yeniden inşa sürecinde korunması buradaki 
mücadelenin önemli bir hedefi de olmalı-
dır. Adım adım çözüme doğru giderken dış 
tehlikeleri iyi okuyabilmek ve buna göre 
tedbirler geliştirmek Rojava mücadelesinin 
yeni başarılarla devamını getirecektir.

TC’nin başında bulunan AKP-Saray 
yönetiminin Rojava’daki kazanımları boğ-
mak için yoğun bir saldırganlık içerisinde 
olduğunu biliyoruz. Kuzey Kürdistan’da 
savaş düğmesine basmakla kalmayıp Kürt 
karşıtlığını her parçadaki gelişmeye karşı 
bir tavırla devam ettirmektedir. Bunun önü-
müzdeki günlerde artarak devam edeceği 
görülmektedir. Baskı ve çatışmaları artı-
rarak hükümet edebileceğini gören faşist 
rejimin saldırganlığı artarak devam edecek-
tir. OHAL ile keyfi davranışlarını ve bas-
kılarının dozajını artıracaklardır. Yedeğine 
aldığı MHP ve aradığı adalet arayışı yolda 
kalan CHP’nin koltuk değneğiyle AKP’nin 
daha da saldırganlaşacağı görülmektedir. 
Bu saldırganlığa karşı tek çare demokratik  
dayanışmayı yükseltmek ve halkların ortak 
mücadelesinin barış yoluna evrilmesinin 
yolunu açmaktır. Kürt Özgürlük Hareketine 
bu yeni mücadele döneminde,  ortak müca-
denin koşullarını geliştirecek bir görev de 
düşmektedir. Kürdistan’ı sömürgeleştiren 
egemen güçler yenilmeden halklarımızın 
özgürleşmesi ve barış içerisinde yaşamaları 
mümkün değildir. n
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q Yusuf KÖSE

Ekim Devrimi’nden söz ederken Sta-
lin’den söz etmemek; Stalin’i yok saymak, 
Ekim Devrimi’nin kazanımlarını ve öğre-
tilerini yok saymaktır. Bunu başaranlar (!) 
var ve de Stalin’siz bir Ekim düşleyenlerin 
olduğu da bir o kadar gerçek. Özellikle de 
burjuvazi ve onun beşinci kolu gibi çalışan 
troçkistler.

Burjuvazi’nin komünistlerin ve komünist 
önderlerin neden düşmanı olduğunu burada 
anlatmak, okuyucuyu aptal yerine koymak 
olur. Burjuvazi her zaman komünizmin ve 
komünizmin teorik ve pratik önderlerinin bir 
numaralı düşmanı olmuştur. 

Marx ve Engels düşmanı burjuvazi, Le-
nin, Stalin ve Mao Zedung düşmanı olmayı 
sürdürmüşlerdir. Bunda şaşılacak ya da ya-
dırganacak bir yan yok ve komünistler için 
de olamaz. Çünkü bu bir sınıf mücadelesi ve 
burjuvazi kendi saltanatına karşı çıkan, on-
ların teorik olarak altını oyan ve pratikte ise 
sandalyesini altından çekenlerin her zaman 
düşmanı olagelmiştir.

Daha Ekim Devrimi arifesinde, burju-
vazi ve onunla kol kola yürüyen küçük bur-
juva oportünizmi ve revizyonizmi, Lenin’i 
teşhir etmeye başlamışlardı. Burjuvazinin 
tüm olanaklarını kullanarak ve onlarla kol 
kola, omuz omuza yürüyerek, Bolşevikleri 
ve önderleri Lenin’i teşhir ve tecrit etmek 
için bütün güçlerini harcamışlardı. Rus işçi 
ve emekçiler çıkarlarının ne yanda oldukla-
rının bilincinde olduğu için Lenin’i ve onun 
görüşünü sahiplendiler. Lenin’in görüşleriyle 
kitlelerin çıkarları bütünleşmişti. Rusya so-
kaklarında, köylerinde ve savaş cephelerine 
zorla sürülen emekçilerin çıkarları Lenin’in, 
“Tüm İktidar Sovyetlere” belgisinde ete ke-
miğe bürünmüştü. Teori salt teori olarak kal-
mamıştı, pratikle bütünleşmişti. Kitlelerin 
çıkarlarıyla ortaklaşmış ve onların eylem slo-
ganları haline gelmişti. Bu düşüncenin mad-
dileşmiş haliydi ve devrimin diyalektiğiydi.

Bütün emperyalist basın ve radyolar, Le-
nin’in diktatörlüğünden dem vurmaya baş-
lamışlardı. “Demokrat Rus Çarlığı”nı yıkan 
diktatör LENİN! Emperyalist burjuva basını 
bunu yazıyordu. Salt emperyalist burjuva ba-
sını değil, işçilerin ve emekçilerin özgürlüğü 
karşısında onunla dost olan küçük burjuva 
oportünizmi için de Lenin “diktatör”dü... 
Marx ve Engels’in, Paris Komünü için söyle-
diklerini, Lenin, açıktan yazmıştı “beyler, bu 
bir proletarya diktatörlüğüdür!” 

Kokuşmuş sistemin temsilcisi çarlığın yı-
kılışına ağıt yakanların, Lenin’i diktatör ilan 
etmesinin, kitlelerin gözünde hiç bir önemi 
yoktu. Çünkü Lenin, ezilenlerin önderi ve 
dostuydu. Köhnemiş burjuva diktatörlüklerin 
ise keskin kılıcıydı.

Lenin’in erken ölümü, Ekim Devrimi’nin 
de onunla (emperyalist burjuvazinin iç düş-
manların beklentilerinin aksine) ölmesini 
getirmemişti. Tersine, dünya proletaryasının 
ve ezilen halkların ilk ve tek sosyalist ülkesi, 
Stalin önderliğinde her geçen gün güçleniyor 
ve enternasyonal proletarya ve ezilen halkla-
ra güven ve cesaret vermeye, ışık olmaya de-
vam ediyordu.

İşte bu aşamadan sonra, emperyalist bur-
juvazi dışta ve içte de troçkistler ve yandaş-
ları eliyle tecrit, teşhir ve yıkıma başladılar. 

Stalin önderliğindeki genç sosyalist dev-
let için dış düşmanı alt etmek, saldırılarını 
ve yıkımlarını savuşturmak kolaydı. Çünkü 
onlar açıktan savaşıyorlardı. Ama onların 
beşinci kolları olan troçkist ve diğer küçük 
burjuva oportünist muhalifler ise, “sosyalizm 
savunuculuğu” adı altında, burjuvazinin yı-
kımına içeriden katılarak destek veriyorlardı.

Önce “işçi muhalefeti” olarak ortaya çık-
tılar. Ancak, kısa süre içinde bunlar teşhir 
edildi. Lenin tarafından, bütün ileri sürdük-
leri teorileri çürütüldü ve bu teorilerin sosya-
lizm yıkıcılığı olduğu teorik olarak ispatlan-
dı. İşte bu “muhalefet”, 1930’lardan itibaren 
emperyalist burjuvazinin sosyalist ülke için-
deki beşinci kolu durumuna geldiler. Başını, 
Troçki çekiyordu. 

Troçkizm, sosyalizm yıkıcılığı ve sosya-
lizme karşı emperyalist burjuvazi ile işbirliği 
yapan bir akım olarak II. Dünya Savaşı dö-
neminde daha net olarak ortaya çıkmıştır. Bu 
aşamadan sonra troçkizm, işçi sınıfı içindeki 
oportünist bir muhalefet değil, karşı devrimin 
hizmetindeki bir örgütlenme olarak varlığını 
sürdürmüştür.

Emperyalist burjuvazi, sosyalizmi dı-

şardan müdahale ile yıkamayacağını daha 
devrimin ilk günlerindeki üç yıllık iç savaşı 
destekleyerek ve bizzat katılarak öğrenmişti. 
İçerden  “sosyalizm savunucuları” adı altın-
da muhalif yaratarak bu işi başaracaklarını 
düşündüler. Bu nedenle de tüm sosyalizm 
karşıtı ya da o yönde gelişecek eğilimleri 
desteklediler.

Burada hedef Stalin’di. Stalin’in, teşhir 
ve tecrit edilmesi ve yıkılması, sosyalizmi 
yıkmakla eş anlama gelmişti. Stalin, em-
peryalist basında her gün, “kıyıcı”, “kitle 
katliamcısı”, “ülkesinin insanlarını açlığa 
mahkum eden”, “demokrasiyi yok eden bir 
diktatör” olarak gösterilirken, Troçki ise, 
aynı basında, “mağdur” ve “demokrat” ola-
rak yer alıyordu. Troçki ve troçkistler bu bur-
juva övgülerden çok memnun kalıyorlardı.

Dünyayı kana bulayan emperyalist burju-
vazi, SSCB içinde yaşayan halklar için “göz 
yaşı” döküyordu (!) Ne kadar humanist bir 
burjuvazi varmış ta komünistler bilmiyormuş 
(!) Ama, Troçki ve diğer karşı-devrimci iç 
düşman haline dönüşen küçük burjuva opor-
tünizmi, emperyalist burjuvazinin, bu sosya-
lizm düşkünü “humanist” elini boş bırakma-
dılar. Bütünüyle onların sosyalizm düşmanı 
taktiklerini uygulamakta bir beis görmediler. 
Çünkü, ideolojik ve siyasal olarak burju-
vaziyle özdeşleşmişlerdi. Bu özdeşleşme 
1930’ların kaçınılmaz “temizliğini”, pro-
letarya diktatörlüğünün (sosyalist ülkenin) 
önüne koymuştu. Lenin çok açık yazmıştı. 
“Oportünizme karşı savaşılmadan emper-
yalizme karşı savaşılamaz.” 

1930’lar, SSCB’de, oportünizm artık işçi 
sınıfı içinde bir muhalif olmaktan çıkarak, 
karşı-devrimci bir örgütlülük olarak sosyaliz-
mi yıkmayı önlerine esas görev koymuşlardı. 

Sosyalizm kendini savunmak durumundaydı 
ve öyle yaptı. (1)

Ekim ile iktidara gelen işçi sınıfı, 
SSCB’ni korumak ve sosyalizmi ilerletmek 
için ya burjuvazinin içerdeki beşinci kolunu 
temizleyecekti ya da hızla hazırlığı yapılan 2. 
Dünya Savaşı’nda, emperyalist burjuvazinin 
esas hedefi olan SSCB yıkılacaktı.

Her şeyi kendi koşulları içinde değerlen-
dirme yoksunu olanlar, ne yazık ki, Stalin’e, 
burjuvazinin gözlüklerinden bakıyorlar. Bü-
yük Ekim Devrimi’ni Stalin’sizleştirdikleri 
gibi, dünyanın ilk sosyalist ülkesini de Sta-
lin’sizleştirme çabaları içine giriyorlar.

Bunu, özellikle, emperyalist dünya bur-
juvazisi ve onlarla el ele yürüyen troçkistler 
yapıyor. Hiç bir zaman Marksizm ile uyuş-
mamış olan troçkist ideoloji, “sosyalizm 
savunuculuğu” adı altında, enternasyonal 
proletaryanın ve ezilen halkların ilk sosyalist 
devletini ve onun kazanımlarını Stalin şah-
sında yıkmayı hedeflemişlerdir. Burjuvaziye 
beşinci kol olma teorik zemini kendini bura-
dan besliyor.

“Aslında devrim Şubat’ta oldu ve çarlık 
otokrasisini çökertti. Devrim Şubat’ta oldu 
ve Ekim (1917) Bolşevik Parti devleti ele 
geçirdi” (2) gibi küçük burjuva zırvalıkların, 
nasıl karşı devrimciliğe dönüştüğü SSCB 
içinde görülmüştür. Bu tür zırvalıkların Ekim 
Devrimi aşamasında Rus burjuvazisi ile nasıl 
kol kola girdiğine tarih tanıklık etmiştir. Ve 
bu tür anlayışların kolayca beşinci kol duru-
muna gelebildiği, 1940’ların ortasında enter-
nasyonal proletaryanın ilk sosyalist ülkesinin 
yıkım çabalarında tarihe kaydedilmiştir.

Stalin Savunulmadan 
Sosyalizm Savunulamaz
Ekim Devrimi’nin teorik önderi Lenin 

ise, pratik önderi Stalin’dir. Stalin’i salt pra-
tik önder olarak görmek ya da göstermekte 
eksik kalır. Stalin aynı zamanda teorik ön-
derlerden biridir. Bu devrimden önce de, Le-
nin’in ölümünden sonra üstlendiği görevler 
açısından da böyledir. 

Stalin, tüm yaşamı boyunca sosyalizm 
düşmanlarına karşı ideolojik ve siyasal ola-
rak mücadele etmiş ve aynı zamanda ulus-
lararası proletaryanın önderliğini yapmıştır. 
Bunu inkar etmek, sosyalizmin tüm kazanım-
larını yok saymaktır.

Yaşamı Bolşevik partisinin örgütlenme-
sinde ve önderliğinde geçen Stalin’in, Dev-
rim günlerinde en önde yer alması ve en zorlu 
görevleri üstlenmesi ve Lenin’in ölümünün 
ardından Bolşevik Parti’nin Lenin’in yeri-
ni alacak kişi olarak Stalin’i göstermesi ve 
seçmesi, Stalin’in Ekim Devrimi öncesi ve 
sonrasındaki rolü ile doğrudan bağlantılıdır. 

Ekim Devrimi’nin önderi Bolşevik Par-
ti’si, Lenin’in yerine, güven vermeyen, sü-
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rekli yalpalayan Troçki’yi partinin başına ge-
tiremezlerdi. Bunun bir intihar olduğu daha 
o zamandan biliniyordu. Çünkü o, “Brest 
Litovsk Anlaşması”ndaki tavrıyla, “İşçi Mu-
halefeti” adı altında sosyalizm yıkıcılığıyla, 
“sendikalar”daki anlayışıyla, NEP karşıtlı-
ğıyla, “tek ülkede sosyalizm yaşamaz” yakla-
şımlarında görülmüştü. O, sosyalizmin yaşa-
ması için zorunlu olarak (nesnel koşullardan 
dolayı) başvurulması gereken soluklanma 
taktiklerinin karşısında yer almıştır. Troç-
ki’nin önceki yaşamı, Lenin’in deyimiyle 
“oynaklık-kaypaklık” üzerine inşa edilmişti. 
Bolşevikler ve işçiler bunu biliyordu. Troçki, 
Ekim Devrimi’nden önce rolü neyse, sosya-
lizmin inşasında da rolü aynıydı: Bozguncu-
luk ve yıkıcılık!

Stalin döneminin sosyalizmini eleştiren-
ler (troçkist, anarşist ve burjuvalar hariç), 
sosyalizmin kapitalizm ile komünizm arasın-
da bir geçiş süreci olduğunu gözardı ediyor-
lar. Sosyalizm kurulunca (bütün dünya kapi-
talist ve tek bir ülkede sosyalizm yaşatılmaya 
çalışıldığı gerçeği varken), her şeyin güllük 
ve gülistanlık olacağını var sayıyorlar. Daha 
ötesi, emperyalist burjuvazinin yoğun saldırı 
ve yok etme çabası ise görmezden geliniyor. 
Ve ilk sosyalist ülkenin bir çok hatalar yapa-
cağını ve hatalar içinde doğruları bulabile-
ceği (yoğun kuşatılmışlık altında) gerçeğini 
akla getirmeyenlerin, sosyalizmi inşa gerçe-
ğini anlayabilmeleri de zor oluyor.

Stalin zamanında işçi ve emekçiler, yani 
sosyalist inşayı yapanlar ve yürütenler, hiç 
bir burjuva ülkesinde olmayan haklara sahip-
lerdir. İşçi ve emekçiler en geniş demokratik 
hak ve özgürlüklerin sahipleri ve yaratıcıları 
olmuşlardır. Proletarya diktatörlüğü en ge-
niş sosyalist demokrasiye sahiptir. Kadın-
ların, çocukların ve tüm işçilerin yaşamları 
ve özgürlükleri kendi elleriyle günden güne 
geliştirilmiş ve zenginleştirilmiştir. Ulusların 
kendi kaderini tayin hakkı ve özgürlükleri, 
tarihte ilk defa bu denli barış içinde ve öz-
gürce kullanılmıştır. SSCB zoraki değil, barış 
içinde ve gönüllüce birlikteliğin bir ürünü 
olmuştur. 

Toplumsal mülkiyetin alanı, üretici güç-
lerin ve üretimin gelişmesine koşut olarak ge-
nişlerken, kolektif mülkiyetin alanı giderek 
daralmıştır. Kitlelerin refah düzeyi günden 
güne yükselmiştir.

SSCB, elbette salt emperyalist burjuva-
zinin saldırısı ve kuşatmasıyla yıkılmamış-
tır. Emperyalist ülkeler bunu Ekim Devrimi 
günlerinde ve daha sonra ise II. Dünya Savaşı 
döneminde doğrudan saldırarak denemişler, 
ama yıkamamışlar, tersine, Stalin’de dediği 
gibi; 1917-1920 arası (iç savaş) saldırmala-
rına karşılık daha fazla ülkenin SSCB katıl-
masına neden olmuşlardır, ve eğer yeniden 
saldırılarsa (II. Dünya Savaşı öncesi bir açık-
lama) daha fazla ülkenin sosyalist olmasına 
neden olacaklardır. Ki, bu doğrulanmıştır.

Sosyalizmin yıkılması, daha çok kendi 
hataları ve içerden küçük burjuvazini saldı-
rısı ve bürokratlaşmanın gelişmesi üzerine 
yıkılmıştır. Küçük burjuva meta üretimi, 
kapitalizmi yeniden ve yeniden doğurmuş 
ve üst yapıda bürokratizmin gelişmesine ve 
kökleşmesine olanak hazırlamıştır. Stalin’in 

dediği gibi; “komünist bürokrat, bürokratın 
en tehlikeli tipidir.” 

Modern revizyonizm, “sosyalizm” adı 
altında en tepelere yerleşmiş ve devlet organ-
larına çöreklenmişlerdir. Merkezi Kontrol 
Komisyon’un da ortadan kaldırılması ve de 
işlevinin önemsizleştirilmesiyle birlikte, bü-
rokratik yapının yıkıcılığının önü de açılmış 
oldu. 

Elbette burada Stalin’in de sorumluluğu 
olmasına karşın, SSCB’ni yöneten yapının 
kolektif bir yapı olduğu gözardı edilmeme-
lidir. 

Stalin, daha 1928 yılındaki bürokratizm-
le ilgili uyarı ve görüşleri, daha sonraları bir 
nevi unutuldu.

Stalin, SB Komünist gençlik Birliği VIII: 
Kongre’sindeki (16 Mayıs 1928) konuşma-
sında, “Tabandan Kitlesel Eleştiriyi Örgüt-
leyin” dedikten sonra devam ediyor:

“İkinci sorun, bürokratizme karşı müca-
dele görevi, eksikliklerimizin kitlesel eleştiri-
sinin örgütlenmesi görevi, tabandan kitlesel 
denetimin örgütlenmesi görevi ile ilgilidir.

İlerlememizin en kötü düşmanlarından 
biri bürokratizmdir. O bütün örgütlerimi-
zin, gerek parti örgütlerinin gerek Komünist 
Gençlik Birliği örgütlerinin, gerek sendikal 
örgütlerin gerekse de ekonomik örgütlerin 
içinde yaşar.  ... Yeni bürokratlar sözkonu-
sudur, yoldaşlar, Sovyet iktidarına sempati 
duyan bürokratlar sözkonusudur, ve nihayet 
komünist saflardan bürokratlar sözkonusu-
dur.”

Ve Stalin, bürokratizme karşı mücadele 
yöntemini ortaya koyar:

“Şimdi esas mesele, genelde bürokratiz-
me karşı, özelde çalışmamızdaki eksikliklere 
karşı, tabandan geniş bir eleştiri dalgasını 
harekete geçirmektir.

“... Tabandan eleştiriye, tabandan dene-
time, başka şeylerin yanı sıra, milyonlarca 
kitlenin bu deneyimlerinin yitip gitmemesi 
için, bunların gözönüne alınması ve hayata 
geçirilmesi için gereksinimimiz var.

Partinin acil görevi budur: Bürokratiz-
me karşı müsamahasız mücadele, tabandan 
kitlesel eleştirinin örgütlenmesi, eksiklikleri-
mizin giderilmesi üzerine pratik kararlarda 
bu eleştirilerin gözönünde tutulması.” (3)

2. Dünya Savaşı yıkımında 26 milyon va-
tandaşını kaybeden SSCB, savaş sonrası to-
parlanması ve sosyalist ekonomiyi geliştirme 
çabaları içinde, bürokratik yapının gelişmesi-
ni önleyemediği gibi bunu görememiştir de. 
Küçük burjuva revizyonist anlayışlara karşı 
ideolojik ve pratik mücadele küçümsenmiş-
tir. Parti içi temizlik, “artık buna gerek yok, 
sosyalizm bütünüyle yerleşti” (G. Malen-
kov’un sunduğu XIX. Parti Kongresi Rapo-
ru- 1952 Ekim) anlayışı, parti içi bürokratla-
rın temizliğini engelleyen bir yaklaşımdı. (4)  
XVIII. Kongre’den sonra parti üye sayısı hız-
la artıyor. Aday üyelerle birlikte yaklaşık 2.5 
milyon olan üye sayısı XIX. Kongre’ye ge-
lindiğinde yaklaşık 7 milyona çıkıyor. Savaş 
sırasındaki büyük kayıplar dikkate alınınca, 
savaş sonrası bu hızlı artışın, beraberinde bir 
sürü komünist olmayanların da parti saflarına 

katıldığını ortaya koyuyor. Stalin’in katıldığı 
son kongre (XIX.) bu yığılmanın ideolojik 
yozlaşmayı doğurabileceğini göremedi.

Stalin’in 1928 yılında ortaya koyduğu, 
“tabandan eleştiri ve denetim”, özellikle 
1945 sonrası, savaşın yıkımlarını giderme 
çabası içinde önemli ölçüde unutuldu. Bü-
rokratizm, hiç bir zaman gitmemişti, ama es-
kiden daha fazla uyanıklık ve taban denetimi 
varken, savaş sonrası taban denetimi ve bü-
rokratizme karşı ideolojik mücadele ve pratik 
önlemler ikinci plana düştü.

Her şeye karşın, Ekim Devrimi Stalin’siz, 
Stalin ise Ekim devrim’siz ve SSCB’nin inşa 
sürecinin dışında ele alınamaz. Ve sosyaliz-
min savunulması Stalin’in savunulmasıyla 
birlikte olabilir.

Nasıl ki, sosyalizm ve komünizm Marx, 
Engels, Lenin ve Mao’suz ele alınamazsa, 
aynı şekilde Stalin’siz de ele alınamaz. Marx, 
Engels, Lenin, Stalin ve Mao, uluslararası 
proletaryanın büyük öğretmenleridir. Onlar-
sız proleter sosyalist devrimler ve proleter 
enternasyonalizmi düşünülemez.

Stalin, enternasyonal proletaryanın bir 
büyük öğretmeni ve Ekim Devrimi’yle bir-
likte SSCB’nin inşasında yer alan ve önderlik 
eden bir komünisttir. Onu savunmak Ekim-
leri, sosyalizmi ve komünizmi savunmaktır. 
Onu savunmak, işçi sınıfı ve emekçilerin sos-
yal kurtuluşunu, ezilen halkların emperyaliz-
me karşı mücadelesini savunmaktır. 

Burjuvazi ve onun ideolojik çöplüğünden 
beslenen kesimler, Stalin’i (en azından kitle-
lerin bilincinde) yıktıkları zaman sosyalizmi 
yıkacaklarını bildikleri için, Stalin’e karşı 
büyük bir karşı-devrimci saldırı cephesi aç-
mışlardır. Bu karşı-devrimin anti-komünizm 
cephesidir. Emperyalist burjuvazi, Stalin’i 
yıkarak-öldürerek, işçi sınıfı ve emekçilerin 
tarihsel sosyalizm deneyimlerini, sosyalist 
mücadele belleğini ve bilincini yok etmeyi 
hesaplamaktadır. Buna müsaade edilemez. 
Bu nedenle, Stalin’i savunmak, kapitalizmi 
yıkıp sosyalizmi inşa etmeyi savunmaktır. n

 
(1) 1934-38 arası karşı-devrimci örgütlülüğün 

yıkımına katılanların mahkemeleri bütün kamuoyuna 
(yabancı elçilikler, yazarlar vs.) açık yapılmıştır. Bir 
çok yabancı gazeteci, yazar, elçilik görevlileri, eski 
anlı şanlı “komünistler” ile görüşmüşlerdir. Ve bun-
ların hepsi sosyalizme karşı suç işlediklerini kabul 
etmişlerdir. Hiçbiri yaptıklarının doğruluğunu savun-
mamış, savunamamıştır. Ve bu yargılanmaların tüm 
belgeleri o günün gaztelerinde günlük yayınlandığı 
gibi, 1956’ya kadar kamuya açıktı. Kurşçev revizyo-
nizmi belgeleri ortadan kaldırmıştır. Bu  yargılama-
lar, burjuvazinin anti-komünist, anti-Stalinst propa-
gandalarına rağmen, tarihin en açık , en demokratik  
yargılamları olmuştur. Örneğin, liberal  Alman yazar 
Lion Feuchtwanger, 1937 mahkemelerine katılmış ve 
Karl Radek ile görüştürülmüştür. L.Feucht Wanger’in 
kitabı; 1937 Moskova, sf. 141 (almanca, PDF olarak 
ulaşılabilir) 

(2) F. Başkaya, Özgür üniversite, 09.11.2017

(3) Stalin, Eserler, C. 11, sf. 68-71, İnter Yayınları 

(4) Bkz. Yusuf Köse, Sınıflı Toplumdan Sınıfsız 
Topluma Dönüşüm Mücadelesi
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 Selanik Cad. 82/32
Kızılay:  Turhan Kitabevi: Yüksel Cd. No: 8

İZMİR
Alsancak:  Yakın Kitabevi: Kıbrıs Şehitleri   

 Cad. No:104/A
Buca:  Emek Kitabevi: Vali Rahmi Bey,   

 Uğur Mumcu Cd. No:2, 
ANTALYA
Merkez:  Kitapkurdu Sahaf: Elmalı Mh. 25.   

 Sk. No:5/A M.paşa
TRABZON 
Merkez:  RA Kitabevi: Uzun Sk. Saray   

 Çarşısı No:60 Trabzon
RİZE
Fındıklı:  Arkadaş Kitap-Kırtasiye: 
 Cumhuriyet Cd. No: 50/B
MARDİN
Kızıltepe:  Aldemir Basım Dağıtım: Orduevi   

 Karşısı No:6 D:6
DİYARBAKIR
Yenişehir:  Vilaf Kitabevi: Koop. Mh. Akkoyunlu 4 Sk.  

 Mekan Apt No:11/B  
Yenişehir:  Özde Büfe: Ofis Ekinciler Cad.   

 Devran Apt Altı
EDİRNE
Merkez:  Bellek Kitabevi: Sabuni Mh. M.   

 Günel İş Mrk.D:Z-08, Balıkpazarı

ESKİŞEHİR
Odunpazarı:  İnsancıl Kitabevi: İstiklal Mh.   

 Yeşiltepe Sk. 24/A, 
BALIKESİR
Erdek:  Ekin Kitabevi: Yalı Mah. Neyyire   

 Sıtkı Cad. No:15,      
AYDIN
Didim:  Emek Büfe: Mavi Şehir Belediye   

 Halk Pazarı, Didim
MALATYA
Merkez:  Fidan Kitabevi: Kiğılı Cami, No:1

SAMSUN
İlkadım:  Penguen Kitabevi: Çiftlik Mh.   

 Ümraniye Sk. No:27/A
ŞIRNAK
Merkez:  Kelepir Kitabevi: Sökmenler Plaza, 
 Zemin Kat, No:4

KARAMAN
Merkez:  Danış Kitabevi:  Külhan Mah.   

 2.İstasyon Cad No:5
KIRŞEHİR
Merkez:  Gül Kitabevi:  Ahi Evren Mh. 735. Sk. No: 10

MANİSA
Akhisar:  Kültür Kitabevi:  Tahir Ün Cad.   

 No:150 / A
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q Ali Özenç ÇAĞLAR

                                              
Yukarıdaki bu başlık sizlere fazla iddi-

alı gibi gelebilir. Ancak yüz yıllar boyunca 
süre gelen sanat ve sanat tarihine baktığı-
mızda karşımıza çıkan eserler ve o yon-
tuları gerçekleştiren heykeltraşlar, sürekli 
olarak yaptıklarıyla varlık gösterirler. Baş-
lıkta yer alan –obje- kuşkusuz salt yontu 
için değildir. Kimi zaman bu bir ressam, 
bir kompozitör ve hatta bir edebiyatçı için 
de geçerli olabilir. Yine bir yapıt her ne 
kadar onu ortaya çıkarandan bağımsız var 
olsa da; çoğu zaman ustasının karakteris-
tik çizgilerini her daim içinde taşır. Öyle 
ise sanatçı, sanat adamı için de sağlam, tu-
tarlı, derinlikli bir yapıya sahip olmak bir 
o kadar önemlidir. “Her yiğit adıyla anı-
lır.” sözü en çok bunun için geçerli olmalı. 

Tarihte kötü geçmişleriyle anılan bir-
çok sanatçı vardır. Bunlardan birkaçını 
sıralarsak: Ezra Pound, şair, Amerikalı, 
Celine, şair, Fransız ve İsveçli sinemacı 
Bergman, her üçü de konumlarına aldır-
madan faşist yönetimleri desteklemişler-
dir. Tarihte ne kadar bu sanatçıların yapıt-
ları anılsa da, onları yapanların yukarıdaki 
gerçeğini değiştirmez, değiştiremez. Çün-
kü sanatçı olmak biraz da toplumsal so-
rumluluk gerektirir.

Bugün sizlerle işte böyle, eserlerinin 
altına kendi karakteristik çizgisiyle imza-
sını atan bir sanatçıyla yaptığım söyleşiyi 
paylaşmak istiyorum.

Ercan Yaren, heykeltraş.

Tabi ki Akhisarlı bir sanatçı ve tabi ki 
yaptıklarıyla, ortaya çıkardıklarıyla bizim 
yüzakımız, Ercan Yaren. On parmağında 
on marifet. Ressam, desinatör, alçı ustası, 
müzisyen... İktidarlar her dönemde sanat-
çılardan korkmuşlardır. Sanatçı muhaliftir 
çünkü. Nazım Hikmet boşuna: “Onlar 
türkülerimizden korkuyorlar.” dememiş-
tir. Oysa beş bin yıllık tarihi olan  Akhisar 
(Thyateira), öylesine değerler çıkarmıştır 
ki, kimi ülkelerde bile bunları görmek, 
bulmak mümkün değildir. Biz ise bu de-

ğerleri değersizleştirmek için elimizden 
geleni ardına koymuyoruz. “Değerbi-
lir.”(!) olduğumuzdan mıdır acaba? Sa-
nırım bu soruyu herkes kendine sormak 
zorundadır.

Ben şimdi bir yazar olarak –salt so-
rular dışında- aranızdan çekilerek sizleri 
sanatçıyla başbaşa bırakmak istiyorm:

- Sevgili Ercan her zaman olduğu 
gibi söyleşiye yine klasik bir soruyla baş-
lamak istiyorum: Bize; heykeltraş, sa-
natçı Ercan Yaren’i biraz anlatır mısın? 
Kimdir Ercan Yaren?

- İnsanın kendini anlatması zor bir iş. 
Bunun için, önce insanın kendini anlama-
sı gerekiyor çünkü. Bunu çözmeden nasıl 
anlatırsınız kendinizi? Ya da ne dersiniz 
kendiniz hakkınızda? Yoksa nerede ve na-
sıl doğduğunuzun pek bir önemi yoktur. 
Zira bir zaman sonra, yine yitip geldiğiniz 
yere karışıyorsunuz.

Bu “ara” zamanda önemli olan, o za-
man aralığına ne bırakabildiğinizdir. Çün-
kü gerçekten bir şeyler bırakabilmişseniz 
eğer, evrenin sürekli büyüyen ve gelişen 
zekasına katılmış ve ona -küçük de olsa- 
katkıda bulunmuşsunuz demektir. İşte 
“Ercan Yaren kimdir?” sorusu belki bura-
da yanıtlanıyor.

Kısacası sürekli değişen dünyada, bu-
gün düşündüğünüz yarın anlam bulurken, 
yarın anlam bulan düşünceleriniz gelecek 
günlerde size saçma gelebiliyor. Bu bağ-
lamda bana göre insanın kim olduğunu 
belirleyen şeyler, geriye neler bıraktığı ile 
ilgili. Umuyorum bana bunun için biraz 

daha zaman vardır. Zira daha 44 
yaşındayım.

- Ercan, anladığım kadarıyla sen 
uzun yıllar bu işlerle uğraşıyorsun, biraz 
geçmişindeki çalışmalarından da bahse-
der misin? Nerede, hangi tür ürünlerin, 
yapıtların altına imza attın?

- Heykel sanatı ile tanışmam 1995 yı-
lında Moskova’da oldu. Yani heykele baş-
layalı 19 yıl olmuş. Ondan önceki yılları 
ressam olabilme hayali ile geçirmiştim. 
Bu yıllar içinde birçok çalışmam oldu ama 

-bana göre- asıl kayda değer çalışmala-
rımı son 3 yıl içinde hayata geçirebil-
dim. Bu 3 yıl öncesinin çalışmaları ge-
nelde garip bir tutku ile bağlı olduğum 
rölyef çalışmaları ile dolu. Akhisar 
dışında İzmir ve İstanbul’da da birçok 
çalışmam var.

Akhisar’dan örneklemek gerekir-
se Akhisar Adliyesi, Akhisar Kapalı 
Spor Salonu ve son dönemde yaptı-
ğım Akhisar Belediyesi girişindeki 
rölyef çalışmaları sayılabilir. Bu 
arada birçok işyeri ve ev için rölyef 

tasarladığımı da söyleyebilirim.

Şimdilerde ise 2014 yılı sonunda An-
kara, İstanbul ve İzmir’i dolaşacak olan 
“Dinlenen Anadolu Kadınları” adlı bir 
heykel sergisi için hazırlıklar yapıyorum. 
Ve sanıyorum bu üçlemenin sonunda sergi 
Akhisar’a da taşınıp bir atölye çalışması 
ile sergilenecek.

- Bu noktada sormak istediğim bir 
başka şey var: Yaşadığımız kent olan 
Akhisar’a sen nası bakıyorsun? Yine bir 
sanatçı olarak gelecekte nasıl bir Akhi-
sar, olmalı? Çünkü kentimiz, yukarıda 
da belirttiğim gibi beş bin yıllık geçmi-
şi olan antik değeri yüksek bir bölgede 
bulunuyor. Sözü geçen bu değerleri öne 
çıkarmak için ne gibi şeyler yapılabilir? 
Tabi burada sizin gibi sanatçılar nasıl bir 
rol oynayabilir?

- Bir sanat uğraşanı sadece yaşadığı 
yere değil, her yere -eğer değişmesi gere-
kiyorsa- değiştirebilecek bir gözle bakar. 
Bu sanatın doğası gereğidir. Bunun aksini 
düşünmek elinizde değil zaten. Tabi bu 

değişimden sadece kentinizin yollarını ye-
nilemeyi algılıyorsanız, biz sanat uğraşan-
larının değiştirmek için bakan gözleri pek 
bir önem taşımıyor..

Durum böyle olunca da gelecekteki 
Akhisar bizim için sadece ütopik bir At-
lantis hayalinden ileri gitmiyor. Ama eğer 
Atlantis’te yaşayanlar da Akhisar’daki 
gibi halkın hava alması için yapılan geniş 
meydanlarını kargo arabalarının yükleri-
ni boşalması için meşgul ediyorsa, tur ve 
servis minibüslerinin garajı olarak kulla-
nıyorsa, koca kamyonlarını geceleri bu tür 
meydanlara park ediyorsa onu bilemem...

Beş bin yıllık bir tarihimiz olduğu doğ-
rudur. Ama nedense bu bana hep övünmek 
istediğimiz zaman söylediğimiz bir argü-
manmış gibi geliyor. Yani sadece afişlerde 
birilerine göstermek için yazılan bir “şey” 
gibi. Tepe Mezarı kalıntıları da olmasa, bu 
yazılanlara da inanmayacak insanlar.

Böyle bir değeri nasıl ortaya çıkarırız 
ben bunu bilemem. Bu konuda genel an-
lamda proje üretecek farklı meslek dalları 
var ve onlardan yararlanılmalı. Ve bu giri-
şim kişilerin tek başına çabaları ile olacak 
bir iş değil. Bu tür bir girişimi, bunu iş ve 
anlayış edinmiş bir belediye örgütleyebilir 
ancak. Burada önemli olan bizim o beş bin 
yıllık tarihe ne bırakacağımız, neleri ekle-
yebileceğimizdir. Gelecek kuşaklar altıncı 
bin yılda şimdiki bizleri nasıl anacaklar? 
Bunun için çaba göstermek gerekiyor ben-
ce.

Örneğin benim Akhisar için geliştirdi-
ğim kentin beş bin yıllık tarihini anlatacak 
bir “rölyef anıt park” projem var. Bunu her 
fırsatta yazdım ve dile getirdim ve bu yazı 
aracılığıyla bir kez daha söylemiş olayım. 
Bu beş bin yıllık tarihi, değere çevirebi-
lecek bir proje düşünülüyorsa bizim gibi 
düşünen sanatçılar ancak o zaman rol ala-
bilirler. 

Zira Akhisar’da Gölet gibi sanata aç 
bir yeri doyurmak varken, neden Atlantis 
hayalini besleyelim ki? n

Önemli not: İşsiz, emekli, engelli, öğrenci ve devrimci siyasi tutsaklara bağışsız abonelik
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(10.10.2015’de Ankara Katliamı’nda Kaybettik)

Ercan Yaren ile Söyleşi:                       
“Bir Yontunun Yansıması
O Objenin Karakteridir”
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