
7 Şubat 2018             Yıl: 4            Sayı: 48             MUSTAFA SUPHİ VAKFI MERKEZ YAYIN ORGANI              15 Günlük Gazete  Bağış Karşılığı: Maliyeti  1.5 TL           Yurtdışı: 1.5 EUR/USD

olitikaP

Başka Bir Türkiye Olabilir...
Geçtiğimiz günlerde Türkiye Komünist Partisi’nin 

kurucuları ve ilk Genel Başkanı Mustafa Suphi, ilk Ge-
nel Sekreteri Ethem Nejat ve on üç Merkez Komitesi 
üyesi yoldaşımızın, TKP kurulduktan 4 ay 18 gün sonra 
Karadeniz’in derin sularında Kemalist Ankara Hükümeti 
tarafından katledilmelerini, 97. yıl dönümünde andık. 

Türkiye nüfusunun ezici çoğunluğu ONBEŞLER’i ta-
nımaz diye düşünmeyin. Kuşkusuz ki Cumhuriyet tarihi 
boyunca tarih kitaplarında yer almadılar. Ancak buna 
rağmen toplumun belli bir kesimi Mustafa SUPHİ’leri 
tanıyor. Tanıyor ama konuşmuyor. Biz MUSTAFA SUPHİ 
VAKFI’nın kuruluş sürecinde değişik biçimlerde bu ol-
guya karşılaştık. Binayı kiralarken Emlakçımız, Vakıf Se-
nedini hazırlarken Noterimiz, Vakıflar Genel Müdürlüğü 
personeli... Saymakla bitmez. Biz dahi şaşırdık. En etkili 
ve kısa yorumu Noter Bey yapmıştı; “Mustafa Suphi bey 
yaşasaydı bugün Türkiye böyle olmazdı, bambaşka güzel 
bir toplum olurduk”. Bu tespite katacak tek bir kelime yo-
rumumuz yok. Aynı düşüncedeyiz.

Karadeniz’de; Ordu, Samsun, Giresun, Trabzon, Rize, 
Gümüşhane  ve Artvin’de, Doğu Anadolu’da; Kars, Ar-
dahan, Erzurum’da Mustafa SUPHİ ve Yoldaşları toplum 
içinde bilinen ve yaşayan kavramlardır. TC tarihinin 
burjuvazinin işine geldiği gibi çarpıtılarak yeniden ya-
zılması Anadolu’nun gerçek tarihinin bilinmemesini 
sağlayamamıştır.

Bugün bizlere düşen Mustafa SUPHİ ve yoldaşları ile 
kurdukları parti olan TKP’nin Türkiye için çözüm öneri-
lerini, politikalarını yaygınlaştırmak, bilinir kılmak iken, 
bu cinayetin faillerinin de ortaya çıkarılması ve ölmüş 
olsalar dahi gıyaplarında yargılanarak cezalandırılmala-
rını sağlamaktır.

 TKP, Birinci Programında “İşçi Köylü Şuralar 
Cumhuriyeti”ni savunuyor. Tüm ulusların barış içinde 
bir arada ve eşit koşullarda yaşayacakları Federatif ve 
Sosyalist bir Türkiye için yola çıktılar. Böyle bir Türkiye 
hala mümkün, hatta bir gereksinim. Çünkü o dönem-
de var olan sorunlar farklı bir biçimde de olsa öz olarak 
aynı nitelikte bugün de varlığını koruyor. 

Mustafa SUPHİ ve yoldaşlarının tamamlayamadık-
ları “Başka bir Türkiye”yi kurma mücadelesi, bizlerin 
omuzlarında ağır bir görev olarak duruyor. Onun için 
ONBEŞLER’in mücadelesini sürdürürken her türlü feda-
karlığı göze alarak kararlılıkla yürüyoruz. 
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Asıl Düşman...  (Sy: 2) Açlık Grevi ve Sonrası  (Sy: 12)

KAZIDIK ONBEŞLER’İN İSMİNİ
KANLI KIZIL BİR MERMERE,
BİR ÇELİK AYNADIR GÖZLERİMİZ,
ONBEŞLERİN RESMİNİ GÖRMEK İSTEYENLERE...

Nazım HİKMET



Türkiye Cumhuriyeti Devleti 20 Ocak 
2018 tarihi, saat 17:00 itibarıyla Suriye 
Cumhuriyeti ve Kuzey Suriye Demok-
ratik Federasyonu’na (KSDF) savaş açtı. 
Bu saldırı Suriye Cumhuriyeti’ne karşı 
bir işgal hareketi ve KSDF’na, o toprak-
larda yaşayan ve birlikte yöneterek yeni 
demokratik bir yaşam kurmaya başlayan, 
başta Kürtler olmak üzere, Arap, Süryani, 
Çerkes, Ermeni, Türkmen halklarına kar-
şı bir imha harekatıdır. Afrin ile başlayan 
ve Minbiç’e uzanacağı ilan edilen saldırı 
özünde tüm KSDF’nu hedef almaktadır.

Türkiye Komünist Partisi-TKP, TC’nin 
bu savaşına tamamıyla karşı çıkmakta, 
Türkiye işçi sınıfını, tüm emekçi halkları-
nı bu savaşa karşı direniş geliştirmeye ça-
ğırmaktadır. Bu savaş kirli bir savaştır. Pa-
ralı askerlerle yürütülen bir savaştır. IŞİD 
ve benzeri şeriatçı çetelerin ÖSO markası 
adı altında alana sürülerek başlatılan bir 
savaştır. TSK, karadan düzenli ordusu ile 
sınırı geçmeyi göze alamamış, jet uçakla-
rı ile havadan Afrin’e sivil halkın üzerine 
bomba yağdırmış, karadan karaya roketler 
kullanmış ve şeriatçı ÖSO çetelerini sınır 
ötesine taşımıştır. İkinci gün Özel Kuvvet-
ler adı altında Suriye ve KSDF toprakları-
na girdiği söylenen güçler ise para verile-
rek toplanmış MHP, BBP, AKP mensubu 
paralı faşist çetelerdir.

Rusya Federasyonu’na “İkinci Mavi 
Akım” ve “Savaş Sanayii” konusunda 
milyarlık tavizler verilerek Rusya’nın 
sessiz kalması sağlanmış, ABD ile de bu 
konuda mutabakat sağlanmıştır. Özünde 
ABD’nin YPG Güçleri’ne 30.000 kişilik 
Sınır Koruma Birliği kurulması bahane 
edilerek başlatılan bu saldırı ABD’ye tep-
ki gibi propaganda edilmişse de, bu pro-
pagandanın gerçekle alakası yoktur. ABD 
kenara çekilmiş izlemektedir. Bu saldırı 
ABD ve NATO üyesi ana ülkeler ile görüş 
birliği temelinde kararlaştırılmış ve başla-
tılmıştır.

Bu saldırı, işgal ve imha harekatı çok 
gelişmelere gebedir. Gerek işgal edilme-

ye çalışılan bölgede, gerekse de Türkiye 
topraklarında bu saldırının karşı etkisinin 
hissedilmeyeceğini kimse beklememeli-
dir. Saray Rejimi, ülke içinde ve dışında 
ciddi kan dökülmesini göze alarak bu ka-
rarı vermiştir. Çünkü başka çaresi kalma-
mıştır. Ekonomik, politik ve sosyal olarak 
çöküş içinde olan bir Rejim ancak savaş 
yöntemini devreye sokarak, etkisi altın-
daki kitleleri bir süre daha “Vatan, Millet, 
Sakarya” nutukları ile ve dini hassasiyet-
lerini kötüye kullanarak ömrünü uzatabi-
lir. 2019 Yerel ve Cumhurbaşkanlığı se-
çimlerini bu savaş ile ve ülkede yaratacağı 
hezeyan ile kazanmayı hedeflemektedir.

Eğer bu savaş, aslında çözülen ve çök-
mek üzere olan bir rejimin ömrünü uzat-
mak için tezgahlanıyorsa, bu ülkenin tüm 
demokratik, devrimci ve sosyalist güçleri, 
bu rejimin ömrünü kısaltmak, yıkmak için 
harekete geçmelidir. Egemen sınıflar bu 
gerçeği bildikleri için sermaye kuruluşla-
rından sözde sosyal demokratlarına kadar 
burjuvazinin siyasi ve toplumsal merkez-
lerinin tümü olarak bu kirli savaşa destek 
veriyorlar. Bu savaş Türkiye’nin işbirlikçi 
tekelci burjuvazisinin, işbirlikçi oligarşik 
devletin savaşıdır. ABD ve F.Almanya 
emperyalistleri ile de bu konuda hiç bir 
sorun ve çelişkileri yoktur.

Daha önce çeşitli açıklamalarımızda 
bu gidişata dikkat çekmiş ve rejimin kendi 
çöküşünü engellemek için bu yollara baş 
vuracağı konusunda tüm barış ve demok-
rasi güçlerini uyarmıştık.

AKP-Saray Rejimi, önce Avrasya-
cı Kemalist paşalar, ardından da bir süre 
önce Amerikancı - NATO’cu Kemalist 
paşalar ile uzlaşarak TC Devleti’nin bir 
bütün olarak yönlendirmesine girmiştir. 
Devlet Erdoğan’ın devleti değildir. Bil-
diğimiz 1923’den beri 95 yıldır bu ülke-
yi yöneten devlettir. Erdoğan bu devletle 
anlaşarak görevde kalabilmiştir. Aynı 
devlet ona “Devlet Başkanı” ünvanını 
kullanmasına izin vermemiş “Cumhur-

başkanı” olarak kalabilir-
sin demiştir. “FETÖ” adı 
altında ürettikleri ejderha 
bildiğimiz ABD’nin, CIA’nın, 
NATO’nun ülkemizdeki tem-
silcilerinden bir kesimi olan Fethullah 
Çetesi’dir. Bunlar halen görevdedir ve ha-
len aynı desteklere sahiptirler. TC Devleti 
ve Saray Rejimi de aynı güçlerin deneti-
minde ve yönlendirmesindedir. Sadece, 
Fethullahçıların tek başlarına hareket et-
meleri ve diğer güçlerin tümünden fazla 
güçlenmelerinin önü alınmaya çalışılmak-
tadır. AKP ile Fethullah Çetesi organik 
olarak birlikte gelişmiştir. Ürettikleri se-
naryoların tümü safsatadır.

Partimizin kurucu Genel Başkanı Mus-
tafa Suphi’ler gibi, aynı dönemde, kendi 
ülkesinin burjuvazisi tarafından katledilen 
Almanya Komünist Partisi kurucusu Karl 
Liebknecht 1915 yılında emperyalist Al-
manya, emperyalist İtalya’ya savaş açtı-
ğında “Ana düşman kendi ülkemizdedir!” 
demiştir. “Alman halkının ana düşmanı 
bu topraklardadır; Alman emperyaliz-
mi, Alman savaş partisi ve Alman gizli 
diplomasisidir” olarak da açıklamıştır. 
Bu söylemi ile o dönemde Almanya’daki 
burjuva diktatörlüğünün yanında yer alan 
reformist “sosyal demokrat”ları ve “sol” 
adına en keskin söylemleri geliştirip bu 
savaşta Alman devletinin yanında durma-
yı savunan güçleri hedef almıştır.

Ülkemizde de bugünkü tablo farklı 
değildir. Adına devrimci, sosyalist hatta 
“komünist” diyen birçok grup ve küme, 
TC Devleti’nin saldırısı karşısında çok 
şey söylüyor gibi gözüküp hiç bir şey söy-
lememektedirler. Burjuva basınında çıkan 
güncel haberleri tekrarlayıp kendilerini 
korumakta, aynı zamanda TC Devleti ile 
karşı karşıya gelmemeye çalışmaktadır-
lar. Partimizin taklitçilerinin ve her ko-
nuda bilgi sahibi olduğunu sanan, keskin 
söylemlerle ortaya çıkan bozguncuların 
var oldukları tek alan olan sosyal medya 
yayınlarını izlerseniz, TC Devleti’nin yı-

kılması ve bu savaşın asıl 
nedeninin ortadan kaldı-

rılması gereği üzerine tek 
bir cümle bulamazsınız. Ak 

koyun ile kara koyun işte böy-
le zamanlarda kendini göstermektedir. 

Komünistler hiç bir zaman burjuvazinin 
devleti ile karşı karşıya gelmekten çekin-
mezler. Geri adım atmazlar. Ödenecek be-
del varsa öderler.

Şimdi bütün silahların ve güçlerin sı-
nıf düşmanımız olan halklarımızın asıl 
düşmanına yönelmesi gerekmektedir. 
Türkiye işçi sınıfının devrimci güçleri ile, 
Kürt devrimci-demokratik özgürlük güç-
lerinin, en geniş devrimci, demokratik ve 
sosyalist güçler ile birlikte TC Devleti’nin 
savaş, işgal ve imha politikalarına karşı fi-
ili mücadeleyi yükseltmeleri gerekmekte-
dir. Namuslu, dürüst dindarların, devrimci 
demokrat kemalistlerin, anti-kapitalizm 
ve anti-emperyalizm temelinde bu müca-
deleye katılmaları ve AKP, MHP, CHP ko-
alisyonunun maskesini kendi tabanlarında 
indirmelerinin önemi her zamankinden 
daha fazladır.

Paralı askerlerle ve çetecilerle yürü-
tülen bu savaş Türkiye halklarının savaşı 
değildir, ırkçı, milliyetçi, gerici burjuvazi-
nin savaşıdır. Kürt, Arap, Süryani, Erme-
ni, Çerkes halkları Türk halkının kardeş 
halklarıdır. Onların kendi topraklarında 
imha edilmelerine göz yummayalım, en-
gel olalım. Okları bütün kötülüklerin ana-
sı 95 yıldır Anadolu halklarını, tertemiz 
inanca sahip müslümanlarını, alevilerini, 
işçi sınıfını, ilericilerini, demokratlarını, 
devrimcilerini, sosyalistlerini, komünist-
lerini ezmeye çalışan TC Devletine, sınıf 
düşmanımız ABD, NATO işbirlikçisi te-
kelci burjuvaziye yöneltelim. n

Türkiye Komünist Partisi 
Merkez Komitesi

21 Ocak 2018

(www.türkiyekomünistpartisi.org sayfasından 
alınmıştır.)
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Savaşa, İşgale ve Kürt Halkının İmhasına HAYIR! 
Asıl Düşman Kendi Topraklarımızdaki 
Burjuva Diktatörlüğüdür!

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin 21 Ocak 2018 Tarihli Açıklaması:



Kadın Meclisimizin olağan toplan-
tısını gerçekleştirirken Diyarbakır’dan 
kalkan uçakların Afrin’i bombaladığını 
öğrendik. “Zeytin Dalı” adı altında bir 
operasyon düzenlendiği söyleniyor. Ege-
men iktidarların tarihinde hep böyle ol-
muştur. Ne zaman bir savaş, katliam olsa 
barışla anılan semboller kullanılır. Bu 
operasyon, Zeytin Dalı adı altında bir iş-
galdir. Afrin’e Rojava’ya yönelik işgal gi-
rişimi ile karşı karşıyayız. 

Afrin, halkların barış içinde 
yaşadığı örnek bir yer

Afrin’de 1 milyonu aşkın insan yaşı-
yor. Suriye savaşında belki de çatışma-
nın olmadığı yegane yerlerden biri Afrin. 
Savaştan kaçan birçok insan Afrin’de 
yaşamlarını sürdürüyor. Afrin’de ağırlıklı 
olarak Kürt halkı yaşıyor. Kürtler, Araplar, 
Ermeniler bir meclis oluşturarak doğru-
dan demokrasi örneğini savaş koşulla-
rında hayata geçirmeye çalışan örnek bir 
yer. 

Afrin’den saldırı yok, 
yalan söylüyorlar 

Şimdi AKP-Erdoğan-Bahçeli iktida-
rı tarafından güya Afrin’den Türkiye’ye 
saldırı varmış gibi açık bir şekilde yalan 
söyleyerek, Türkiye halklarını yanıltarak 
işgal girişiminde bulunuyor. Bu kabul 
edilemez. 

Bu operasyon sivillerin yaşamın
tehdit ediyor

Şu anda Afrin’e yönelik bombardı-
man ve top atışları kadınların, çocukla-
rın, sivillerin yaşamını tehdit ediyor. Bu 
saldırı yakın bir tarihte demokratik bir 
müzakere sürecini başlatmış olan Suri-
ye’deki demokrasi sürecini de baltalayan, 
yeniden çatışmayı savaşı kışkırtan bir 
adım olmuştur. Ne yazık ki AKP - Erdoğan 
rejimi gerçekleştirmiştir. 

İdlib operasyonu yapıldığında göçleri 
önlemek istediklerini söylemişlerdi. Ama 
biliyoruz ki AKP-Erdoğan rejiminin İd-

lib’te cihatçı örgütlerle kurduğu ilişkiler-
le, Osmanlıcı hayalleriyle birlikte vesayet 
savaşına işaret ediyordu. AKP-Erdoğan 
rejimi Irak’ta Suriye’de maceraya atıldı, 
hepsinde de iflas etti, şimdi tekrar hamle 
yapıyor. 

Yalanlarınıza Türkiye 
halklarının karnı tok 

Bunu “terörist saldırı var” diyerek Tür-
kiye halklarına anlatıyorlar. Özgür gaze-
tecilik yapan kesimleri izleyenler bilirler 
ki Afrin’den Türkiye’ye bir çakıl taşı dahi 
atılmamıştır. Bu tamamen algı yaratmak 
için, savaşa gerekçe yaratmak için uydu-
rulan bir söylemdir.

Zaten Suriye’deki maceracı politika-
larını hayata geçirirken bu ülkenin MİT 
Müsteşarı “karşı tarafa geçer birkaç füze 
attırır savaşı başlatırız” demişti. Türkiye 
halklarına bu işgal girişimini makul gös-
termek için söylenen yalanlara bu ülke-
nin karnı tok. 

Bu operasyon, halkın rızasını 
zorla alma girişimidir

Bu aslında AKP-Saray rejiminin bir ta-
raftan Osmanlıcı hayalleri doğrultusun-
da atılmış bir adımdır, öte taraftan Tür-
kiye siyasetinde sıkışan, desteği azalan, 
tek adam rejimini tahkim etmek için Er-
doğan rejiminin milliyetçi cenahı yanına 
alarak bir güvenlik korkusu yaratarak ye-
niden 1 Kasım’daki gibi bu halkın rızasını 
zorla alma girişimidir. 

Bu savaşa Türkiye yoksullarının 
çocukları sürülecektir

Bu saldırı Türkiye halklarının ekmeği-
ni küçültecektir. Türkiye yoksullarının ço-
cukları bu savaşa sürülecektir. Kürt halkı-
nın demokrasi özgürlük taleplerini yok 
etmek için gerçekleşen bir saldırıdır. Bu 
coğrafyada halklar arasındaki duygu ko-
puşunu tetikleyecek bir işgal girişimidir. 

Suriye’deki kanlı iç savaşta, Rojava 
coğrafyasında halklar için eşit, demokra-
tik bir yeni yaşam inşa edilmiştir. Rojava 

halkı dünyaya örnek bir sistem inşa et-
miştir. Bu sistem karşısında AKP-Erdoğan 
rejimi, IŞİD türevi örgütleri sürerek halk-
ların umudunu karartmak istiyor. Öte 
taraftan da kendi topraklarında kuracağı 
tek adam rejiminin nasıl olacağının işa-
retlerini veriyor. 

Bu operasyon savaş suçu 
olarak anılacak

Türkiye topraklarından geçen El Nus-
ra, ÖSO unsurlarının geçişini sağlayan 
bu operasyon tarihte savaş suçu olarak 
anılacaktır. ÖSO ile iç içe giren, Türkiye 
halklarını birbirine kırdıran Türkiye savaş 
suçuna zemin hazırlamaktadır. 

Uluslararası kamuoyunu Afrin 
halkıyla dayanışmaya çağırıyoruz

Bizler buradan bütün demokrasi 
güçlerine ve uluslararası kamuoyuna 
seslenmek istiyoruz. Afrin’de Kürt halkı 
yaşıyor. Rojava’da halklar bütün farklılık-
larıyla yeni bir yaşam inşa ediyor. Rojava 
halkı müzakere süreçlerine katılmak için 
çaba harcıyor. Özgür eşit asil bir yaşamı 
inşa etmeye çalışıyor. Uluslararası ka-
muoyunu Rojava halkıyla, Afrin halkıyla 
dayanışmaya çağırıyoruz. Aynı zamanda 
Türkiye halklarını, işçi sınıfını, sendikaları, 
demokratik kamuoyunu bu işgale karşı 
demokratik tepkilerini göstermeye davet 
ediyoruz. 

Erdoğan rejiminin bu işgal girişimi
kabul edilemez

AKP - Erdoğan rejiminin bu işgal gi-
rişimi kabul edilemez. Derhal durdurul-
ması gerekir. Halkların özgür şekilde ya-
şayacağı demokratik cumhuriyet kurmak 
için atacağımız adımlarda Afrin savaşına 
karşı nasıl tutum aldığımız önemlidir. 
Bugün bu işgal girişimi karşısında ol-
mazsak, Türkiye halklarının en önemli 
dinamiklerinden biri olan Kürt halkına 
karşı sorumluluklarımızı yerine getirme-
miş oluruz. Bu da kopuşu beraberinde 
getirir. Herkes sağduyulu olmalı, iktidarı 
bu yanlış adımdan geri adım atmaya ça-
ğırmalıdır. Halkların kardeşliği için omuz 
omuza mücadele etmeliyiz. AKP - Erdo-
ğan rejimi kendi iktidarını tahkim etmek 
için başlattığı işgal girişimine karşı halk-
lar sesini yükseltmelidir. n

       20 Ocak 2018
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“Türkiye demokrasi güçlerini ve uluslararası 
kamuoyunu Afrin halkıyla 
dayanışmaya çağırıyoruz!”

Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay:

HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, HDP Ge-
nel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında Afrin 
Operasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.  

Fetih Suresi’ni de
Çarpıtıyorlar

Diyanet İşleri Başkanlığı, Afrin işgal 
girişiminin başladığı saatlerde camilerde 
Fetih Suresi’nin okunması talimatını verdi.

Kuran’ı Kerim’in 48. suresi olan Fetih 
Suresi, adını ilk ayetinden alan ve Hudey-
biye Barışını fetih olarak belirleyen çok 
önemli bir suredir. Barışı tarif ederken, 
onurlu bir zafer ve göz kamaştırıcı bir 
başarı diye tanımlar, bunu apaçık bir fetih 
olarak ilan eder.

Hudeybiye Barış Anlaşması, mad-
deleri itibariyle, peygamberin arkadaşları 
için ümit kırıcı ve endişe vericiydi. Umre 
yapmadan Mekke’nin yakınından geri 
dönmek, mültecilerin tek taraflı iadesi, 
“ALLAH Resul’ü” ünvanının anlaşma met-
ninden çıkarılması gibi maddeler, askeri 
bakımdan güçlü olan mümin sahabilere 
çok ağır gelmişti.

Hz. Ömer, bu durum karşısında infiali-
ni gizleyememişti. Hz. Muhammed (S.A.V) 
ise amacımız olan barışa ulaştık diyerek 
arkadaşlarını ikna etmeye çalışıyordu 
ki, “Fetih Suresi” nazil oldu. Fetih, artık 
savaşın değil barışın karşılığıydı.

Ne yazık ki, sonraki dönemlerde 
fetih kavramı, istilanın, işgalin ve savaşın 
parolasına dönüştü. Tıpkı bugün olduğu 
gibi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, 
din görevlilerine camilerde fetih sure-
sini okuma talimatı verilerek bu tarihi 
çarpıtma tekerrür etmektedir.

Bunu esefle kınıyor, bir uzlaşma ve 
anlaşma ilkesini sembolize eden bu 
mesajın, din görevlileri tarafından da 
idrak edilerek amacına uygun bir şekilde 
barış dualarına dönüştürüleceğini ümid 
ediyoruz.

Nimetullah Erdoğmuş
Halkların Demokratik Partisi
MYK üyesi ve Diyarbakır Milletvekili
21 Ocak 201



q  Armağan BARIŞGÜL

Ülkeye baktığımızda genel olarak işçi sınıfının 
örgütsüz, dağınık ve devrimci sınıf bilincinden yoksun, 
burjuvazinin ideolojisinin ve onun politik erki AKP-Saray 
rejiminin etkisinde olduğunu görürüz. Bu kötü durum, bur-
juvaziye yarıyor ve işçi sınıfının sömürülmesinin devam-
lılığı için politik iktidara büyük ve yeni olanaklar sağlıyor. 
Bu kötü gidiş, kendiliğinden değişecek bir şey değildir. Ta 
ki, işçi sınıfı kendisi için bir sınıf oluncaya kadar bu durum 
böyle sürüp gidecektir. 

İşçilerin yoğun olarak bulunduğu ve çalıştığı Organize 
Sanayi Bölgeleri, işçi sınıfının atardamarlarıdır. Tekirdağ 
ilinin Çorlu-Çerkezköy hattı ülkenin en başta gelen işçi ya-
taklarındandır. Sayıları binleri aşan fabrika ve işletmelerde 
onbinlerce işçi çalışmaktadır. Çoğu fabrika ve işletmenin 
kapısında “Vasıflı ve vasıfsız eleman aranmaktadır.” 
yazılı afişler asılı durmaktadır. İşe yeni başlayan bir işçinin 
kafasında iki soru kendisini gösterir. Birincisi, işçi “bu işte 
acaba ne kadar çalışabilirim, çalışma şartlarına katla-
nabilir miyim?” diye sorar kendine. Başka bir deyimle iş 
güvencesini düşünür. İkincisi ise, ücret konusudur. Aldığı 
ücret ile geçinme sorunudur. İşçilerin çoğu asgari ücretle 
çalıştırılmakta ve yine işçilerin büyük çoğunluğu bankalara 
tüketici kredileriyle borçludurlar. Gelecek kaygısı her an 
onları zorlamaktadır. 

“Evden işe, işten eve, evden kahveye” işçi çoğunluğu-
nun bugünkü rutin yaşam tarzıdır. Bu koşullar altında işçi-
ler sosyal aktivitelerden uzak kalmaktadır. Akıllı cihaz/cep 
telefonlarıyla sosyal medyaya girerek kendilerine gerekli 
yeteri kadar bilgiyi aldıklarını, kültürlerini geliştirdiklerini 
sanmakta ve övünmektedirler. Yardımlaşma ve dayanışma 
duyguları gelişmemektedir. Devrimci sınıf bilincini kazana-
rak politikleşmek çok zor olmaktadır.

Genel manzara böyle olduğuna göre sınıf çalışması 
yapmak mümkün müdür, gerekli midir ve başarılabilinir 
mi? Ve, sınıf çalışmasından neyi anlıyoruz? Sorunun bam 
teli, işte burasıdır.   

Herşeyden önce soğukkanlılıkla hareket etmeliyiz ve 
kendimize güvenmeliyiz. Yani özgüven sahibi olmalıyız. 
Ve her şeyden önce de işçi sınıfının bir ferdi, bir evladı 
ve bir mücadele eri olmalıyız. Bu ilke, bütün benliğimize, 
hücrelerimize, yüreğimize ve beynimize işlenmiş olmalıdır. 
Söylediğimiz her söz, attığımız her adım ve hazırladığımız 
her program, işçi sınıfının yararına olmalı ve onun güncel 
çıkarlarıyla bütünleşmelidir. İşçi, kişiliğimize ve duruşumu-
za güvenmelidir. Böyle bir tarzla ancak başarılı olunabilir. 
Başka  türlüsü mümkün değildir.

Bugün işçi arkadaşlarımızla neden bir araya gelmeye-
lim? Sıcak dostane sohbetler, görüş alışverişi yapmayalım? 
İşyerlerindeki sorunlarımızı, mahallelerimizdeki hatta 
bölgemizdeki sorunlarımızı niye konuşmayalım, tartışma-
yalım, çözüm önerileri sunmayalım? Etkinlikler düzenle-
meyelim? Bunu yapmak çok mu zor veya çok zaman alan 
bir şey mi? Hayır. O halde düşmana  inat, bizi sömürmeye, 
ezmeye, yoksullaştırmaya devam etmek isteyenlere inat, bir 
şeyler, ama bir şeyler yapmalıyız. Sosyal ve politik çalış-

malarımızı geliştirmeli ve yaygınlaştırmalıyız. Var olanları 
da güçlendirmeliyiz.Doğaldır ki insan her yerde hazır ve 
nazır olamıyor, bulunamıyor ama mutlaka bir şeyler de 
yapabiliyor. Onun için katkımızı artırmak için kafa yormalı 
ve çaba harcamalıyız. Doğru, dürüst ve çalışkan insana 
yaraşan da budur.

Sınıf çalışması, işçi sınıfının işidir. İşçi sınıfının 
devrimci hareketinin işidir. Savaşsız, sömürüsüz, baskısız, 
eşit, özgür bir Türkiye ve dünyayı özleyen, onu kurmayı 
amaçlayan ve bu hedefi gerçekleştirmek için varlığını 
ortaya koyarak karınca kararınca misali mücadele edenlerin 
işidir. Sınıf çalışması, işçi sınıfının Marksçı Leninci öğretisi 
ışığında yapıldığında asli amaca hizmet eder. Bu saptama-
nın ışığında şunu söyleyebiliriz: Sendikal, komite ve meclis 
çalışmalarında işçilerin birliği gözetilmelidir. Her yerde 
veya defasında ayrı bir sendika kurmak, işçilerin bir kere 
daha bölünmesi ve parçalanması demektir. Örgütlenen her 
işçiyi, fraksiyon bir çerçevede tutmak sekter bir niteliktir. 
İşçinin alanında sınıf çalışması yapmak çok ince bir beceri 
ve samimiyet gerektirir. Ne yazık ki işçilere çoğunlukla 
yanlış yaklaşıldığı için onları örgütlemek bugün zor ol-
maktadır. Bir yanda varolan sendikalar sınıf ve demokratik 
kitle sendikası olamamış, diğer yanda ise işçilerin üzerinde 
neredeyse hiç etkisi olmayan kimi “sol” ve “devrimci” 
kesimler ise işçilerle ilk buluşmalarında işçi sınıfının 

tarihini karalamakla, tarihe mal olmuş önderlerini yanlış 
tanıtmakla ve işçi sınıfının partisini yok saymakla ya da 
yanlış tanıtmakla söze başladıklarında attıkları ilk adımda 
mağlup olmaktadırlar. Bu yanlış, bir daha tekrarlanmama-
lıdır. İşçilere karşı güven kaybedenin başarılı olma şansları 
asla yoktur. O halde ne yapmalı, işçilere yaklaşım tarzımız 
nasıl olmalıdır? Bugün işçiler soyut şeylere değil somut 
olanlara inanmaktadır. Günlük, güncel çıkarları ön plan-
dadır. Ücretlerinin artırılması, iş güvencesinin sağlanması, 
taşeron sisteminin kaldırılması, eşit işe eşit ücret, kadın 
erkek eşitsizliğinin kaldırılması işçilerin en duyarlı olduğu 
somut olgulardır. Bu alanlarda yaptığımız ve yapacağımız 
çalışmalar, işçilerin olumlu tepkilerine yol açmaktadır. İş-
çileri sınıf çalışmasına çekmektedir. Bireysel olarak işçiye 
yaklaşımın standartı yoktur. Her işçi ayrı bir kişiliktir. Hep-
sinin ortak sorunları vardır. Ortak sorunlar, işçi sınıfının bir 
bireyi olma özelliğinden kaynaklanır. Onun düşünceleri, 
eğilimleri, deneyimleri ve içinde yaşadığı ortam belirleyici 
olmaktadır.

Çorlu-Çerkezköy hattında bulunan sayısı binleri aşan 
büyük, orta ve küçük çaplı fabrika ve işletmelerdeki işçi-
lerin büyük çoğunluğu sendikasız ve örgütsüzdür. İşçile-
rin bir kısmı sendikanın ve örgütlenmenin ne olduğunun 
bilincinde olmadığı gibi bu çalışmaların kendilerine ne 
gibi yararlar sağlayacağının bilincinde de değiller. Kimi 
işçiler, sendikaların bugünkü durumunu ve sarı sendika-
cılığı göstererek sınıf çalışmasını yadsımaktadır. Kimisi 
ise altına girdiği banka kredi borçlarının aksamaması ve 
sahip olduğu daire ve arabasının elinden gitmemesi için 
ürkek davranmaktadır. Dar, sekter sendikal ve örgütsel 
çalışmalara da hiç yanaşmamaktadırlar. Bütün bu olumsuz-
luklara rağmen kararlı, somut, demokratik ve güven verici 
çalışmalar yapıldığında işçi ve emekçiler ilgi duyarak sahip 
çıkıyor. Burada temel çalışma alanı işçi meclisleri, fabrika 
komiteleri ve sendikal çalışmalardır. Bu yapılarla işçi, sınıf 
çalışmalarının içine kazanılabilir. Bölgemizde kimi fabri-
kalarda, bazılarında ise 2-3 fabrikanın işçilerinden ortak 
İŞÇİ KOMİTELERİ oluşturmayı başardık, ancak belirli 
sayıda bir yığınsallığı ve katılımı içeren İŞÇİ MECLİS-
LERİ oluşturma konusunda henüz başlangıç aşamasın-
dayız. Ancak bunu başarmak için çalışıyoruz. Önce İŞÇİ 
KOMİTELERİ ve sonra da onların birleşiminden oluşan 
İŞÇİ MECLİSLERİ... En gerçekçi yol ve yöntem de budur. 
İşçiler ekmeğinden vazgeçemediği gibi geleceğine karşı da 
ilgisiz değildir. Yeter ki birbirimizin dilinden anlayalım. Ya-
ralarımıza merhem olmayı bilelim. Uzun soluklu çalışmalar 
önünde sonunda meyvesini verecektir. Vermektedir de... 
Aceleci, sabırsız ve üstenci yaklaşımlarla işçileri burjuvazi-
nin ideolojisinin  etkisinden koparmak mümkün olamaz.

Bu hat üzerinde işçi kültürü ve edebiyatını geliştirmek 
ve yaygınlaştırmak yaşamsal önem taşımaktadır. Eğitim ve 
tiyatro çalışmalarını geliştirmek, işçi sınıfının sendikal ve 
politik tarihini tanıtmak can alıcı noktalardır.

Her işçi kendisini geliştirerek, dönüştürerek ve yenile-
yerek kişiliğini zenginleştirmelidir. Bunun bir yolu da işçi 
sınıfının bilimine inanan, işçi sınıfına güvenen, işçi sınıfı 
üretimden gelen gücünün farkına varırsa ancak güzel şeyler 
yapılabilir gerçeğini kendisine şiar eden kadrolara büyük 
görev düşmektedir. n

Çorlu-Çerkezköy Hattında 
Fabrikalarda Sınıf Çalışması

Karikatür SELİM
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q  Kemal ATAKAN

Ülke gündemi oldukça yoğun ve karma-
şık. Kuşkusuz ki gündemde birinci sıraya 
yerleşen gelişme bize göre Suriye Cumhu-
riyeti ve Kuzey Suriye Demokratik Fede-
rasyonu’na yönelik başlatılan işgal hareketi. 
Onlar bu işgali güzellemek ve gerçek ama-
cını gizlemek için istedikleri kadar “Zeytin 
Dalı Operasyonu” olarak adlandırsınlar. Son 
tahlilde gerçek değişmiyor. Savaş, işgal ve 
imha gibi eylemler barışın simgelerinden 
biri olan “Zeytin Dalı” ile bağdaşmayan bir 
nitelik arz ediyor. 

Biz bu savaşa hiç bir gerekçeyle sıcak 
bakamayız. Neden?

BİR: 

Bu savaş bağımsız bir devlet olan Suriye 
Cumhuriyeti’nin sınırlarının ihlali, toprak-
larının işgali ve nüfusunun savaş mağduru 
olması, ölmesi demektir. 

İKİ:

“Suriye topraklarında Türkiye’nin var-
lığına karşı çıkarken önce yıllardır orada 
varlık gösteren, üsler kuran ve savaşan 
ABD’ye karşı çıkmalısınız.” deniyor.

Aynen de öyle. ABD’nin Suriye’deki 
varlığını sessizlikle karşıladığımızı veya 
onayladığımızı kim nereden çıkarıyor? Biz 
tüm yabancı güçlerin Suriye topraklarını ter-
ketmeleri gerektiğini savunuyoruz.

ÜÇ:

Türkiye, bu savaşı başlatmak için 
ABD’nin YPG güçlerini silahlandırarak 30 
bin personelle güçlü yeni bir sınır koruma 
ordusu oluşturacağı söylemini gerekçe yaptı.

Soruyoruz: Bu açıklamayı kim yaptı? 
Biz Saray ve Erdoğan’ın açıklamaları dışın-
da böyle bir ifade kaynağı görmedik.

Diyelim ki öyle, Afrin’de ABD güçleri 
mi var ki Türkiye Afrin’e operasyon dü-
zenleme adı altında savaş başlatıyor? Afrin, 
Rusya’nın denetiminde olan bir bölgedir, 
ABD’nin değil.

Kaldı ki savaş başlatıldığından beri ABD 
ile bir karşı karşıya geliş yaşanmamıştır.

DÖRT:

Afrin’den sonra Menbiç’e oradan da 
Irak’a sarkmak açıklaması ve savaşı geniş-
letme niyeti ile bu savaşı başlatmak için 
gerekçe gösterilen nedenler arasında hiç bir 
bağ göremiyoruz. 

BEŞ:
Bizce bu savaş Rojava olarak başlayan 

ve Kuzey Suriye Demokratik Federasyo-
nu adı ile bölgesel yönetimsel bir yapıya 
kavuşan, yerel seçimlerini gerçekleştiren, 
demokratik bir halk iktidarı kurma süreci 
yürüten Suriye Cumhuriyeti’nin bileşeni bir 
Federatif bölgeye yönelik imha ve yok etme 
hareketidir.

ALTI:
Savaşın bu amaçla yürütülmesi, savaşan 

güçlerin niteliği ve bileşiminde de ifadesi-

ni buluyor. TSK Hava Kuvvetleri havadan 
jetlerle bombardıman yaparak ÖSO olarak 
adlandırılan çapulcu çetenin yürümesine yol 
açmaya çalışmaktadır. IŞİD, El Kaide, El 
Nusra, vb. şeriatçı, kelle kesici, kadınların 
ırzına geçen grupların bileşimi ÖSO olarak 
adlandırılmaktadır. Bu bileşim tabiri caiz-
se “mayın eşeği” olarak önden sürülmekte, 
AKP, MHP, BBP, İBDA-C, gibi örgüt ve 
partilerin marjinal ırkçı unsurlarına yol açıl-
maktadır. Özel Kuvvetler dedikleri bu ırkçı 
katillerden oluşan güruhtur. Mehmetçik de-
dikleri de paralı askerlerdir. Uzman ve ben-
zeri ünvan sahibi askerlerden söz edilmesi 
bundandır.

YEDİ:
Basın tamamen TC devletinin baskı, 

sansür, kontrol ve yönlendirmesi altındadır. 
Bunu Yıldırım’ın İstanbul’da basın men-
supları ile yaptığı toplantıda açıkladılar. Bu 
olgu gizli değil. Fakat son tahlilde Türkiye 
kamuoyu bu boyalı burjuva basınının savaş 
stratejisine uygun yayınlarından bilgilendi-
rilmektedir. 

Ortada korkunç bir bilgi kirliliği ve de-
zenformasyon vardır. Kamuoyu yanlış bilgi-
lendirilmektedir.

SEKİZ:
Tüm bu güncel olguların ötesinde ezen 

ulusun komünistleri olarak ‘ulusların ay-
rılma hakkı dahil, kendi kaderlerini tayin 
etme hakkı’ ilkesini sadece sözde değil, 
fiiliyatta da savunmak bakış açımız ve 
değerlendirmelerimiz açısından ana çıkış 

noktası olmalıdır. 

SONUÇ:
Bu nedenlerden dolayıdır ki biz bu sa-

vaşa karşı çıkıyoruz ve bütün komşuları-
mızla olduğu gibi Suriye ve Kuzey Suriye 
Demokratik Federasyonu ile iyi komşuluk 
ilişkileri ve barışı savunuyoruz.

İnsan olmak, onurlu olmak bunu gerek-
tirir. Biz, yalanlara alet olamayız. Irkçı, sö-
mürgeci, yayılmacı politikaları destekleye-
meyiz. Bu savaş kirli bir savaştır.

Sonucunun ne olacağı ile ilgili hiç bir ön-
görü ileri süremiyoruz. Bu konuda bilgimiz 
yetersiz ve bunca bilgi kirliliği içinde doğru 
bilgileri seçmekte zorlanıyoruz. Ancak bu 
savaşı tüm diğer savaşlar gibi son tahlilde 
mazlum halkların kazanacağına inanıyoruz. 
Zalimlerin, saldırganların her zaman kaybe-
den taraf olduğunu biliyoruz. Boyalı devlet 
basınında her gün sayısı yüzer yüzer artı-
rılan ve bugün itibarıyla 1000’e dayandığı 
söylenen katledilen gerillaların bilgisinin ne 
derece doğru olduğu şüphelidir. Kendi kayıp 
sayısını vermeyenlerin, karşı taraf hakkında 
neredeyse kesirli rakamlarla bu denli kesin 
sayı vermeleri bize çok inandırıcı gelmiyor. 
Erdoğan, Yıldırım ve Akar’ın mütemadiyen 
Bölge’de Savaş Karargahlarını ziyaret et-
meleri ve orada kendilerinin ve çevrelerin-
dekilerin verdikleri pozlardaki yüz ifadeleri 
de yapılan propagandaya pek uygun düşmü-
yor. Sonucu haklı ve mağdur olanlar belirle-
yecektir. Olası askeri kazanımlar geçicidir, 
insan onuru ve ona uygun bir yaşam kurma 
azmi kalıcıdır. n

Bu Savaş Neden Kirli Bir Savaş?

İGD 42 YAŞINDA!
6 Ocak 1976 tarihinde kurulan İLERİCİ GENÇLER 

DERNEĞİ (İGD)’nin iki yıllık yasal çalışma süresine sığ-
dırdığı çok değerli kazanımlar vardır. Nicel olarak altmışın 
üzerinde şube, onbinlerce üye ve yüz bine yaklaşan bir çevre 
oluşturan İGD’nin kendisini diğer gençlik örgütlenmelerinden 
ayıran en belirgin özelliği işçi sınıfının bilimine yaklaşımı idi. 
İlerici, yurtsever, devrimci, sosyalist gençler arasında GENÇ-
LİĞİN YOLU İŞÇİ SINIFININ YOLUDUR! belgisini yük-
selten ve sadece bir belgi olmaktan öte, İŞÇİ SINIFI’nın dev-
rimci mücadeledeki belirleyiciliğini içselleştiren tek gençlik 
örgütü İGD idi. İGD kendi bünyesinden İLD, ÇIRAK-DER, 
ASD gibi merkezi ve yığınsal örgütlenmeler de çıkardı, yerel 
ve bölgesel binlerce gençlik örgütlenmesi oluşmasına ön ayak 
oldu. İşçi sınıfının, onun sendikal konfederasyonu DİSK’in, 
dönemin en savaşkan işkolunda sendikası T.MADEN-İŞ’in 
omuz başında oldu. Hem onlarla dayanıştı, hem de onların da-
yanışmasını kazandı. Bunu sadece sözde değil, grevlerde, mi-
tinglerde, direnişlerde, barikatlarda da pratikte uyguladı. Yüz-
lerce İGD üyesi faşist saldırılar, ajan-provokatör senaryolar ve 
eylemlerde, çatışmalarda, miting alanlarında, işçi direnişlerin-
de fabrika önlerinde, üniversitelerde toprağa düştü.

İGD, Proletarya Enternasyonalizmi’nin gençlik içindeki 
temsilcisi idi. DÜNYA DEMOKRATİK GENÇLİK FE-

DERASYONU (DDGF) ve ULUSLARARASI ÖĞREN-
Cİ BİRLİĞİ (UÖB)’nin Türkiye’den ilk üyesidir. DÜNYA 
GENÇLİK VE ÖĞRENCİ FESTİVALİ HAREKETİ’nin 
aktif katılımcısı ve organizatörlerindendir. VİETNAM, FİLİS-
TİN, NİKARAGUA, AFGANİSTAN, İRAN gençliği ile aktif 
somut mücadele anlayışı ile dayanışma içinde bulunmuş kad-
rolara dayanan bir örgütlenmedir. İGD aynı zamanda KÜRT 
ULUSAL SORUNU temelinde net bakış açısı nedeniyle Kürt 
gençlerini bünyesinde örgütleyebilme ve Kürdistan’da yaygın 
bir gençlik örgütlenmesine 70’li yıllarda ulaşma yeteceğine 
sahip olmuş bir örgüttür. Onun için gerçek İGD kadrolarının 
KÜRT ÖZGÜRLÜK HAREKETİ’nin mücadelesine yönelik 
BİRLEŞİK MÜCADELE anlayışları ikircimsiz ve nettir. Söz 
konusu olan görev DAYANIŞMA değil BİRLEŞİK MÜCA-
DELE’dir.

Bugün İGD’nin mücadelesini anmak salt bir nostalji ol-
mamalıdır ve değildir de. İGD’yi anlamak, kuruluş yıldönü-
münün nasıl bir kırılma noktasını işaret ettiğini irdelemek ve 
günümüz için bu deneyden sonuç çıkartarak somut adım at-
mak önemlidir. Bugün gazetemizin Yayın ve Yazı Kurulu’nu 
oluşturan tüm arkadaşlar devrimci mücadelede gözlerini İGD 
içinde açmışlardır. Ve de ne öncesinde ne de sonrasında hiç 
bir farklı örgütlenmeye, fraksiyona, muhalefete bulaşmadan 

bugüne dek gelmişlerdir. Geçmiş 
dönemde dik duramayıp yalpalayan-
lar, farklı arayışlara girmiş olanlar, bir 
kere muhalif ve fraksiyoner olmanın ze- hirli 
okunu yiyenler, bugün de aynı hastalıkla- rını sürdür-
mektedirler. Onlardan arınarak, saflarını temiz tutarak, 
“amasız fakatsız” işçi sınıfının mücade- lesinde yer 
alanlar İGD örgütlenmesinde öğren- meye başladık-
ları ve on yıllardır sürdürdükleri po- litik mücadeleye 
dayanarak üzerlerine düşen tarihsel sorumluluğu ye-
rine getirmektedirler. İşçi sınıfının politik öncü örgütü 
TÜRKİYE KOMÜNİST PAR- TİSİ (TKP) ilerici, 
yurtsever, devrimci gençliğin işçi sınıfının bilimi ile 
donanarak mücadeleyi sürdürme- sinin teminatıdır. Aynı 
nedenle de işçi sınıfının bilimi ile donanan gençlik, TKP’nin 
geleceğinin teminatıdır. TKP ise Türkiye işçi sınıfının SOS-
YALİZM mücadelesinin teminatıdır.

Bu bilinç ve anlayışla, sınıf savaşımında gözünü İGD ile 
açmış ve işçi sınıfının biliminden bir milim şaşmadan yürüyen 
kollektifimiz, İGD’nin 42. kuruluş yıldönümünü anlamına uy-
gun olarak selamlamaktadır.n

Politika Gazetesi Yayın Kollektifi
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ONBEŞLER 
Frankfurt’ta Anıldı
Türkiye Komünist Partisi’nin kuru-

cuları, Mustafa Suphi, Ethem Nejat ve 
beraberlerindeki Merkez Komitesi üyesi 
13 yoldaşımız, 28-29 Ocak 1921 gecesi, 
Kemalist Burjuvazinin cellatları tarafın-
dan Karadenizin derin sularında hunharca 
katledilişlerinin 97. yılında Frankfurt’ta 
da anıldı.

Türkiye işçi sınıfının bir parçası olan 
Almanya’daki Türkiyeli göçmen işçiler 
de 28 Kanunusani’yi unutmadı. Suphi-
ler’den Bilen’e süren bolşevik geleneğin 
bir parçası olarak ve 73 Atılımı’nın ru-
huyla mücadeleyi sürdüren yoldaşlarımız 
Suphiler’in kavgasını devam ettiriyorlar.

27 Ocak 2018 Cumartesi akşamı 
Frankfurt Halkevi salonunda yapılan 
Anma Toplantısı, Onbeşler, Karl Liebk-
necht ve Rosa Luxemburglar, Rojava’da 
direnirken düşenler ve tüm devrim şehit-
leri için yapılan saygı duruşuyla başladı.

Anma ‘Ekim Devriminden Suphile-
rin Mücadelesine günümüzün görevleri’ 
konulu Panel ile devam etti. Panele, 
Mustafa Suphi Vakfı temsilcisi Murat 
Çakır ve FİDEF Başkanı Kemal Kıran 
konuşmacı olarak katıldılar.

Yapılan sunumlarda, Onbeşler 
olayının tarihsel ve politik anlamı dile 
getirilirken, Suphiler’in kavgasını bugüne 
taşımak ve günümüzün devrimci görevle-
ri üzerine önermeler dile getirildi.

Cumhuriyet döneminin kemalist 
burjuvazisinin ilk siyasal cinayeti olan bu 
katliam hem Türkiye siyaseti açısından, 
hem de uluslararası siyaset açısından 

tarihsel önem taşımaktadır. Onbeşlerin 
katli, burjuvazinin ve uluslararası serma-
ye güçlerinin o dönemde Büyük Ekim 
Devrimi’ne karşı uyguladıkları stratejinin 
önemli bir parçasıdır, denildi.

Cumhuriyet tarihi, komünistlere ve 
devrimcilere karşı baskı, katliam ve 
provakasyonlar tarihidir. Türk burjuva-
zisi kendisini alaşağı edecek yegane güç 
olan işçi sınıfına ve onun devrimci partisi 
TKP’ne nefes aldırmak bile istemiyor. 
Baskı, işkence, kan ve katliamın yetmedi-
ği yerde, komünist hareketin içine sızarak 
onu bolşevik çizgisinden saptırmaya, 
bölüp parçalamaya ve düzene entegre 
etmeye çalışıyor. İşte Burjuvazinin bu 
oyununu bozmak, Komünistlerin TKP 
çatısı altında Suphilerin bolşevik çizgi-
sinde ve devrimci bir hatta örgütlenmenin 
zorunluluğu ve ana örgütsel-politik görev 
olduğu dile getirildi. Türkiye proletarya-
sının ve emekçi halk kitlelerinin bolşevik 
devrimci sınıf partisi olmadan, ne sınıf 
mücadelesinin, ne de demokrasi mücade-
lesinin başarılı olamayacağının artık bariz 
bir şekilde görüldüğü vurgulandı.

Komünistlerinin bugünkü acil görevi-
nin Emperyalist-Kapitalist savaş koalis-
yonuna karşı direnen Afrin halklarının ve 
Rojava Devriminin yanında açık ve net 
yer almak ve her türlü dayanışmayı aktif 
bir şekilde örgütlemek olduğu bir kez 
daha tespit edildi. Sınıf düşmanlarımıza 
karşı göğüs-göğüse mücadeleyi esas alan 
Mustafa Suphi’nin bolşevik çizgisinde 
olmak; Emperyalist-Kapitalist sisteme, 
sömürgecilere karşı ezilen halkların 
yanında açıkça yer almaktır. Rojava halk-
larının direnişi de tarihsel bir sınavdır, 
denildi. n

         Politika Almanya

ONBEŞLER 
İstanbul’da Anıldı 
Türkiye Komünist Partisi’nin kurucu 

Genel Başkanı Mustafa Suphi, Genel 
Sekreteri Ethem Nejat ve 13 MK üyesi 
yoldaşın Ankara Hükümeti, Kemalist 
Burjuvazi tarafından 28 Ocak’ı 29 
Ocak’a bağlayan 1921 yılı gecesinde 
kalleşçe ve hunharca katledilmelerinin yıl 
dönümünde MUSTAFA SUPHİ VAKFI 
binasında anıldılar. 

Üç bölümden oluşan sunumun birinci 
bölümü, ONBEŞLER’in katlinin han-
gi ulusal ve uluslararası koşullarda, ne 
amaçla gerçekleştirildiği, ikinci bölüm; 
ONBEŞLER’in katli sonrasında kemalist 
damarın TKP içindeki etkileri ve vardığı 
tasfiye girişimi sonucu, üçüncü bölüm 
ise ONBEŞLER’in düşünce ve amaçları 
doğrultusunda bugünün görevleri ko-
nularını kapsıyordu. Sunumun ardından 
hemen hemen tüm yoldaşların söz aldığı 
bir tartışma ortamı gelişti. Özellikle sınıf 
içinde örgütlenme ve semt örgütlenmele-
rinin önemi üzerinde durulan tartışmada, 
farklı semtlerden ve farklı sektörlerde 
görev alan yoldaşlar deneyim alış veri-
şinde bulundular ve “daha iyisini nasıl 
yaparız?” sorusuna yanıt aradılar. Birinci 
parti programının bugün dahi geçerli ola-
bilecek nitelikte olduğu, emperyalizme 
ve sermaye sınıfına karşı sınıf mücadele-
sinin, Kürt ulusal sorununun çözümü için 
federatif sosyalist şuralar cumhuriyetinin 
hedeflendiği hatırlatılarak, birinci prog-
ram ile günümüz parti program taslağının 
içeriği arasındaki bağ kuruldu.

Parti marşının hep bir ağızdan söy-
lendiği toplantı sonrası semtlerden gelen 

yoldaşlar toplu olarak 15 tane kızıl çiçeği 
denize atıp ant içmek için yola koyuldu-
lar. n

         Politika İstanbul

Karadeniz...
Bunu Duysun
Derinliklerin...
28 Ocak 2018, Pazar günü, Musta-

fa Suphi Vakfı’nda düzenlenen anma 
toplantısından sonra toplantıya katılan 
yoldaşlar toplu olarak denize onbeş adet 
kızıl çiçek bırakmaya gittiler.

Kısa bir konuşma yapıldı. Konuşma 
şöyle:

“Nazım Hikmet’in bir dörtlüğü var;

Kazıdık onbeşlerin ismini,
Kanlı kızıl bir mermere!
Bir çelik aynadır gözlerimiz,
Onbeşlerin resmini
Görmek isteyenlere...

Türkiye Komünist Partisi’nin kuru-
cuları ve ilk Merkez Komitesi üyeleri 
Mustafa Suphi ve ondört yoldaşının kat-
linin yıl dönümünde, 28 Ocak 2018’de, 
sembolik olarak denize onbeş tane kızıl 
çiçek bırakarak onların mücadelesini 
yürütmeye ant içiyoruz.“

Yoldaşlar kararlı bir şekilde eylem 
yerinden ayrıldılar ve geldikleri yoldan 
kalabalığa karıştılar.

Karadeniz... bunu duysun derinlikle-
rin:

O ateşli göğüsleri delen hançerin
Kabzasını alacağız biz elimize! n

15’leri Anma Toplantıları 
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q  Yusuf KÖSE

Türkiye Devrimci Hareketi oldukça çok 
parçalıdır. En alt düzeydeki demokratik ta-
leplerin kazanılması temelinde bir araya gel-
mesi bile oldukça zor ve zorlaştırılmaktadır. 
Sermaye devletinin izlediği karşı devrimci 
parçalama taktiği bu konuda önemli bir ba-
şarı elde etmiştir. 

Birinci ayrılık, Kürtler konusu. Güçlü 
bir demokratik Kürt ulusal hareketi olma-
sına karşı, bu hareket ile ortak hareket et-
mek, kimileri için ABD ile bir araya gelmek 
olarak okunabilmektedir. Aslında bunu ileri 
sürenler Rus emperyalizmi ile rahatlıkla bir-
likte olabilirler. Emperyalizm karşıtlıkları 
ne yazık ki tutarlı değildir. Sorun Kürtler 
olunca, burjuva ulusal duygular hassaslaşı-
yor. Böylece, ezilen ulus hareketiyle birlikte 
yürünmesi bir yana, yan yana dahi görülmek 
zorlaşıyor.

TDH oldukça parçalı olmasına karşın 
büyük bir mücadele tarihine sahip. Kaypak-
kaya, Çayan ve Denizler gibi mücadeleci 
komünist-devrimci idollere sahip. Büyük 
işçi direnişlerinin yanında daha dün sayıla-
bilecek kadar yakın olan tarihsel bir GEZİ 
isyanına sahiptir. Bunca olumlu deneyimle-
re karşın, birlikte yürüme taktikleri gelişti-
rilememesi (ki, GEZİ kendiliğinden gelme 
haliyle bunu başarmıştı), küçük burjuva 
düşünce tarzını aşamamalarından kaynak-
lanmaktadır. Dogmatik, sınıf uzlaşmacı ve 
sosyal şovenizmin etkisi, devrimci hareke-
tin, faşizme karşı ortaklaşa mücadele yürüt-
mesinin önünde önemli bir engel oluştur-
maktadır.

TDH’nin bu kadar parçalı ve irili-ufak-
lı olması, işçi sınıfı ve emekçiler içinde bü-
yük bir dezavantaj oluşturmaktadır. Sayısız 
örgütün varlığı, kitlelerin de bir o kadar 
bölünmesi anlamına geliyor. Burjuvazi işçi 
sınıfını bölmek için her türlü çabayı har-
carken, bölünmüş olan devrimci-demokrat 
kesimlerin asgari müştereklerde dahi bir-
likte hareket edememeleri, proleter sınıf 
bilincine sahip olmamalarının yanında, 
sınıfa karşı sınıf ideolojisine sahip olma-
malarından ya da bu yönün oldukça zayıf 
olmasından kaynaklanıyor olması gerçeği 
ile karşı karşıyayız.

Sınıfa karşı sınıf mücadelesi, faşizme 
karşı en asgari taleplerde birlikte hareket 
etmeyi koşullar ve zorunlu kılar. Faşizmin 
açık saldırı koşullarında bu her şeyin önünde 
gelir. Ülke, KHK’lar ve de OHAL ile yöne-
tilirken ve bu, topluma baskılarla benimse-
tilirken, KHK’lara karşı bile birleşememek, 
birlikte hareket edememek ve her şeyden 
önce birlikte hareket etmek için daha yoğun 
çaba harcama yerine, “tek”lerle uğraşmak, 
yani, demokratik kitle hareketinin yaratılma-

sı için taktikler geliştirememek, demokratik 
eylem bilincinin de olmamasının bir göster-
gesidir. OHAL ve KHK’lara karşı çıkmak ve 
bunlara karşı kitleleri örgütlemek ve hareke-
te geçirmeyi istemek, koşullar açısından en 
devrimci eylemdir. Evet bu bir demokratik 
taleptir. Ancak, bugünün ağır baskı koşulla-
rında, bu demokratik talebe sahip olmak için 
radikal devrimci çıkışlar gerekiyor. 

OHAL, KHK vb. gibi durumlar, ken-
diliğinden ortadan kalkmayacaktır. Ciddi 
kitlesel mücadeleler gerektiriyor. Bu yasa-
lar ve uygulamalar olduğu sürece devrimci 
örgütlenmeler ve sınıfın daha ileri örgüt-
lenmelerini yaratmanın koşulları da orta-
dan kaldırılmış olur. Bu nedenle, en zorlu 
mücadeleleri, birleşerek, bir araya gelerek 
ve tek çatı altında örgütlü gibi hareket et-
menin bilincine ve zorunluluğuna varılma-
lıdır.

Açık faşist baskı ve devletin kolluk güç-
leri yanında açıktan örgütlenen ve resmileş-
tirilen paramilitarist güçlere karşı, koşullara 
uygun her çeşit örgütlenme ve taktik mü-
cadeleleri uygulamaya sokmak kaçınılmaz 
hale gelmiştir.

Mücadeleyi kitlesizleştirmek, bireysel-
leştirmek, ortak düşmana karşı hedefi ala-
bildiğine daraltmak, düşmanın istediği ve 
vermek istediği mesajdır. Bu reddedilmeli-
dir. Küçük küçük gruplar halinde meydan-
lara ya da sokak aralarına çıkma taktikleri 
bir kenara atılarak, güçleri birleştirerek ve 
tek bir örgüt gibi hareket ederek, sokaklara 
ve meydanlara daha güçlü çıkmanın yolu ve 
yöntemleri yaratılmalıdır.

“Yasaklanmış ezgiler yasaklanmış Gay-
dalarla çalınmalıdır.”(*)  Bu, proletaryanın 
sınıf tavrıdır. Bu yönde hareket edilemezse 
ve hala düşmanın istediği şekilde hareket 
edilirse, TDH çok şeyler kaybettiği ve daha 
da kaybedeceği ve kolay kolay –İran’da ol-
duğu gibi– belini doğrultamayacağı açıktır.

Bugün, Erdoğan ve avanesi kanlı sal-
yalarını etrafa saçarak konuşabiliyorlarsa, 
bu kitlelerin sessizliğinden dolayıdır. Kit-
lelerin sessizliği faşizmin gücü oluyor. Bu 
tersine dönüştürülmelidir ve dönüşmemesi 
içinde hiç bir neden yoktur. Bunun yolu 
ise, faşizme karşı, devrimci ve komünistle-
rin en geniş birleşik cepheyi oluşturmaları, 
mücadeleye kazanma azmi ve inancıyla sa-
rılmalarıyla olabilir.

Hemen hemen bütün örgütler ve siyasal 
yapılar, “faşizme karşı birlik”ten söz etmele-
rine karşın, kendi söylemlerinin pratiğe geç-
memesi için kendi önlerine yine kendileri 
engel çıkarıyorlar. 

Devrimci hareketin parçalanmışlığı ve  
en asgari demokratik taleplerde dahi bir 
araya gelememesi ya da gelmeyi başarama-
ması durumu, kitlelerin moralini bozarken 

, burjuvaziye dolaylı bir destek ve moral 
olmaktadır. İşçi sınıfının ve emekçilerin 
çıkarlarına ters bu diyalektik işleyişi dü-
zeltmek komünist ve devrimcilerin birincil 
görevi olmalıdır.

Türkiye ve Kürdistan’da işçi sınıfı nicel 
olarak oldukça güçlüdür. Sömürü sisteminin 
nesnesi olmaktan çıkmaları ve kendi sınıf 
çıkarları için mücadelenin öznesi olmaları 
için, en küçük demokratik adımların birle-
şilerek atılması bir ilk basamaktır. Bu ba-
şarıldığında, faşizme karşı mücadele daha 
nitelikli ve daha kitlesel hale gelecektir. Bur-
juvazi açık faşist saldırılarla işçi sınıfı uzun 
süre susturamaz. İşçiler, sermayenin daha 
fazla palazlanmasına ve temerküzüne karşı 
sessiz kalamaz. Çünkü OHAL ve KHK’lar, 
Erdoğan’ın da açıktan itiraf ettiği gibi, ser-
mayenin kanlanması ve büyümesi içindir. 

Her büyüme ve birikim kanlıdır. Bu nedenle, 
işçi sınıfının kanının daha fazla emilmesine 
rıza göstermesi olası değildir. Bu, sömüren 
ile üreten -sömürülen sınıf- arasındaki çeliş-
melerin keskinleşmesini ve sokaklara taşma-
sını beraberinde getirir.

Her şeyden önce bugünün yönetimine 
çeşitli nedenlerle karşı çıkan toplumun ya-
rısı var. Bu faşizme karşı mücadele edenler 
için büyük bir avantaj, iktidar için ise büyük 
bir dez avantaj. 

Bütün bunlar, komünist-devrimci-de-
mokrat güçlerin birlikte hareket etmesini 
zorunlu kılan, zorlayan ve mutlaka başarıl-
ması gereken bir olgu olarak TDH önünde 
durmaktadır. n

(*) Mel Gibson’un “Cesur Yürek” filmin-
den

Faşizme Karşı Birleşik Mücadele 
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 MERHABALAR 
Sevgili POLİTİKA’LI DÜŞDAŞLAR
Kandıra’dan selam ve sevgilerimle,

17.12.2017 Pazar, 22:45 (Bize geliş tarihi 14.01.2018)

Kartepe’nin eteklerinden, zemheri ve OHAL’in ayazlarına inat, Komünar Güneşi’nden 
beslenen aklım ve yüreğimden katre katre damıttığım aydınlık ve sımsıcak selam ve sev-
gilerimi gönderiyorum. Her birinizi düşdaşlığın olanca coşku ve kararlılığıyla kucaklayıp 
öpüyorum.

YENİ KAVGA YILINIZI KOMÜNAR COŞKUYLA SELAMLAYARAK KUTLUYORUM…

Yeni yılda egemenlerin saldırıları her alanda artarak devam edecektir… Emek ve 
Devrim cephesinin tüm renkleri olarak mevzii ve kazanımları koruyup geliştirerek, dahası 
sermayenin faşist iktidarını alaşağı etmek gayesiyle güç olarak ve yeteneklerimizi birleşti-
rerek, topyekün karşı saldırılar örgütlememiz dönemsel politik taktiğin önceliklerinden-
dir. 

Bu bilinç ve kararlılıkla bulunduğu mevziileri emek ve devrim mücadelesinin birer 
kalesine dönüştürmek için karınca kararınca çalışan, kavım bayramını yükselten tüm 
düşdaşlara yeni kavga yılı boyunca sonsuz başarılar…

SEVDA GÜZELLİĞİNDE NİCE YENİ YILLAR SİZLERİN OLSUN!

Özgür gelecekte buluşuncaya değin, sağlık direnç ve umutlu kalalım. Asla ama asla 
düşsüz kalmayalım. 

İYİ Kİ VARSINIZ, DAİMA VAR OLUN!

Komünar Selamlar

Tutsak Partizan

Haydar SÖNMEZ
2 No’lu F Tipi Hapishane C-102  Kandıra - Kocaeli

NOT: Gazete düzenli geliyor. Duyarlılığınız için teşekkürler.

***
Yeni bir yıl, yeni umutlara açılan pencere olması dileğiyle,
yeni yılınızı kutluyorum.
Dostlukla...
Recep ÇİTİKBEL
2 No’lu F Tipi Hapishane Kandıra - Kocaeli

Tutsak Mektupları... 



Tekirdağ/ Çorlu ilçesinde meslek odala-
rı, sivil toplum kuruluşları, çevre inisiyatifi, 
gönüllü ve aktivistlerinin bir araya gelme-
siyle Çorlu Ekoloji Meclisi kuruldu.

“DAVETİMİZDİR
İstanbul’daki sanayinin 1990’lı yılların 

başında Trakya’ya taşınmaya başlamasıyla 
boy gösteren çevre kirliliği bugün çok ciddi 
boyutlara ulaştı. Yurdun en verimli toprakla-
rına sahip olan Trakya bölgesi tarımsal SİT 
alanı ilan edilmesi gerekirken, İstanbul’un 
arka bahçesine çevrili, sanayiye açılmış, 
bunun sonucunda ise bölgeye 3000’e yakın 
fabrika kurulmuştur. Bu fabrikaların atık-
ları Ergene Nehri’ne akmakta ve bölgeyi 
bir ölüm çukuruna dönüştürmektedir. Tür-
kiye’nin doğal kaynaklarını, suyunu koru-
maya her zamankinden daha çok ihtiyacı 
olduğu bir dönemdeyiz. Yer altı suları bun-
dan 15 sene önce 8 metreden çekiliyorken, 
günümüzde bölgemizde yeraltı suları ortala-
ma 350 metreden çekilmektedir. Daha fazla 
tehlikeli atık bertaraf tesisi, daha fazla tehli-
keli atık üretimine yol açmaktadır. Bu tablo 
oldukça ürkütücüdür.

Trakya’da yapım ya da onay aşamasın-
da olan 30’a yakın çevre ve kent sağlığı açı-
sından yıkım olarak adlandırabileceğimiz 
projeler mevcuttur.

- İğneada Nükleer Santrali,
- Sayıları 10’a yaklaşan Kömürlü Termik 

santral projeleri,
- Tehlikeli atık bertaraf tesisleri,
- Türk Akımı Kara Kısmı - 1 Doğalgaz 

Boru Hattı Projesi,
- Kayagazı çıkarma işlemleri,
- Mevcutlarından illet gelmiş olan kal-

ker, taş, granit, kömür, kuvarsit ocakları 
projeleri,

- Tüm bunlarla birlikte 3000’e yakın 
fabrikanın yarattığı mevcut hava, su, atık 
kirliliği...

Bölgemizdeki çevresel ve kentsel yıkım 
getirecek projelerin sayısı ”bölgesel plan-
lama” adı altındaki hukuksuzlukla birlikte 
ciddi bir artış gösterdi. Sermayenin yıkımına 
karşı bölgemizdeki yaşam alanlarımızı ko-
rumaya, ölçeği ve gerekçesi ne olursa olsun 
doğayı, aklı, bilimi merkezine almayan her 
türlü projeye karşı örgütlenmeye ve müca-
delemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Böl-
gemizdeki meslek odalarını, meslek temsilci-
lerini, işçi sendikalarını, çevre gönüllülerini 
mücadelemize destek olmaya, mücadelemizi 
büyütmeye davet ediyoruz.

Havamızı, suyumuzu, toprağımızı geri 
istiyoruz!

ÇORLU EKOLOJİ MECLİSİ”    
4 Ocak 2018 günü Çorlu Belediye bina-

sında Prof. Dr. Beyza Üstün’ün katılımıyla 
Ekoloji konulu toplantı-panel düzenlendi. 
35 kişinin katıldığı toplantının moderatörlü-
ğünü Dr. Ömer Güven yaptı.  

Toplantıda ilk sözü alan Arif İsmet Yıl-
maz şunları söyledi: “Çorlu’da halkımızın 
uyarısıyla ekolojik sıkıntılara karşı meslek 
örgütleri, Sivil Toplum Kuruluşlarıyla bir 
araya geldik. Türkiye sadece ekolojik sorun-
lara değil, felaketlere sürükleniyor. Demok-
rasi meselesi var. Demokratikleşmenin tartı-
şıldığı dönemde, önümüzdeki döneme hazır 
olmalıyız. Ne yapacaksak birlikte yapalım. 
Bunları konuşalım.”

Ömer Güven: “Havamız, toprağımız, 

suyumuzun sorunlarına tek bir kişi karşı 
koyamaz. Hep birlikte beraber ancak kar-
şı koyabiliriz. Yereli nasıl örgütleyebiliriz? 
Sorunlar, toplumsal güçle aşılır. Toplumsal 
gücü açığa vurmak gerekiyor. Sahada çalış-
malar yapmak gerekiyor.”

Özgür Mutlu: Trakya’da, Çorlu’da 3 
tane büyük termik santralin yapımı düşünü-
lüyor. ÇED çalışmaları yapılıyor. Havzada 
Çerkezköy, Kapaklı kömür arama çalışma-
ları planlanıyor. Lüleburgaz’da 5 tane ter-
mik santralinin çalışmalarına başlanmış 
durumda.”

Yapımına başlanan veya yapılması dü-
şünülen Kül depoları, katı atık maddeleri ve 
termik santraller bölgenin ekolojik yapısını 
yağmalayacak, insan, bitki ve canlılar için 
yaşanmaz hale getirecektir. 

Beyza Üstün: “Devlet, kömür ve termik 
santrallerinin yapımını teşvik ediyor. Şirket-
lere ödeme yapıyor. Meralar kullanılacak, 
kıyı dolgu alanları yapılacak. Yapılması ge-
reken, örgütlü olarak buranın havasına, top-
rağına, suyuna sahip çıkmaktır. Hayvancılık 
ve tarım için meraları, denizleri korumaktır. 
İktidar, Torba Yasa adı altında bütün kanun-
ları çıkardı. Bütün partilere ve kuruluşlara 
çağrı yapın. Şirketler, halkın tepkisinden, 
dayanışmasından rahatsızlık duyuyorlar. 
Mümkün olduğu kadar halk toplantıları 
yaparak halka anlatılmalı. Bölgeyi Enerji 
Dönüşüm Alanı adı altında gerekirse değe-
rinin fazlasıyla ödeme yaparak el koyuyor-
lar. Gençlere iş alanları açarak, işe alarak 
istihdamla bizi kırıyorlar.” dedi.

Katılımcılar, çalışmaların hemen başla-
tılması, yaygın ve yığınsal biçimde sürdür-
mesi gerektiğini belirttiler. n     

Politika Gazetesi Trakya Temsilciliği  
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Çorlu Ekoloji Meclisi Kuruldu

Kanalizasyon Yapamadık, Bari Kanal Yapalım!
1994 yılından beri İstanbul’u yöneten anlayış, 2011 yılında İstanbul’un içinden “kanal” geçirmeyi diline doladı. O zaman Başba-

kan olan RT Erdoğan, seçim vaatleri arasına “kanal İstanbul” projesini de koymuştu. Her şeyin en büyüğünü yapmakla (en büyük 
havalimanı, En uzun köprü, en büyük cami, en büyük adliye sarayları, en büyük televizyon kulesi vb.) övünen iktidar, sanki boğazın 
suyu kurumuş gibi alternatif bir gemi geçiş kanalı yapmayı gündemine aldı. Geçtiğimiz günlerde ulaştırma, Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanı Ahmet Arslan, Kanal İstanbul’un güzergahını açıkladı. 45 km’lik Küçükçekmece - Sazlıdere- Durusu koridoru üzerinde 
olacak projenin “ülkemizin en büyük mali projesi” olduğunu belirtti.

Çeyrek asırdır İstanbul’da iktidar olanlar ne yazık ki bu güzel kentin hiçbir alt-
yapı sorununu çözemedi. Yağmur yağdığında karayolları, alt geçitler nehir yatakla-
rından farksızken, kanalizasyon altyapısı olmadığı akıllarına bile gelmiyor. Sel suları 
insanları, koskoca tırları sürükleyip götürdüğünde “takdiri ilahi” deyip işin içinden 
çıkıyorlar. Trafik sorunu sürücüleri ve toplu taşıma araçlarını kullanan insanları çile-
den çıkarıyor. İstanbullular için yaşam cehennem azabı iken yapılması gerekenleri 
yapmayıp, yandaş müteahhitlerin zenginliklerine zenginlik katan, hazine arazileri-
nin yağmalanmasına onay veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin eski Belediye 
Başkanı RT Erdoğan, Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde de İstanbul 
için tek karar mercii durumunda. Belediye başkanları sadece onun ağzından çıkan 
direktiflerin basit birer uygulayıcısı konumunda.

Kentin devasa sorunlarını çözmek yerine “dev projeler”le (!) günü geçirenler için 
halkımızın güzel bir atasözü var: “Ayranı yok içmeye tahtırevanla gider ....”

Politika Gazetesi İstanbul

Çerkezköy Halkı
 Termik Santrale 
“HAYIR” Diyor!

Çerkezköy ilçesinde kurulması 
planlanan Termik Santrale karşı halk 
büyük tepki göstermektedir. 1 Şubat 
günü Çerkezköy Ticaret ve Sanayi 
Odası’nda yapılacak olan ÇED top-
lantısı için çevreyi koruma dernekleri, 
çevre aktivistleri ve kalabalık bir halk 
kitlesi binanın önünde toplandı. Alanda 
toplanan halk,  “Kıyım İçin Ormana 
Kıyma!”,  “Termik Santral Ölüm 
Demektir.”,  “Direnenler Kazanır.”  
sloganlarını attılar. Toplantıya katılmak 
isteyenlerin çoğu içeriye alınmadı. Bil-
gilendirme haklarının engellendiğini 
dile getirdiler. Bu konuyu belirten bir 
tutanak hazırlayarak imzaya açtılar.

Politika Gazetesi Trakya Temsilciliği 



q Süleyman HACIBEKTAŞOĞLU

2011’den önce hayatımızda olmayan Su-
riyeli muhalifler, ÖSO, PYD gibi oluşum ve 
kavramlar bugün Türkiye’nin hem iç hem 
dış siyasetini belirliyor.

2010 yılı Aralık ayında Tunus’ta baş-
layan; Libya, Mısır, Bahreyn gibi ülkeleri 
etkileyen, Libya’da Kaddafi’nin ölümüne, 
Mısır’da Hüsnü Mübarek’in iktidarını kay-
betmesine sebep olan sürece ister bahar de-
yin, ister özgürlük hareketi, gelinen süreçte 
Suriye’de duvara toslamış, Esad’ı iktidarın-
dan edememiş iç savaşa neden olmuştur.

Dera  kentinde ki ayaklanma ile başlayan 
süreç, Suriye’ye EL KAİDE türevi cihatçı 
örgütlerin, ABD öncülüğündeki devletler 
tarafından Suriye’ye taşınması ile başka 
bir boyuta taşınmıştır. ABD ve İsrail’e biat 
etmeyen bunun için görevlendirilen Türki-
ye’nin de sözünü dinlemeyen Esad’ın ikti-
darına son verilmesi amaçlanmıştır. İçerde 
iç karışıklıkları derinleştirerek, Suriye’yi 
iç savaşın yarattığı kan gölüne çevirmekle, 
Esad’ın iktidarının en kısa sürede yıkılacağı 
öngörüldü.

Kendisini “Büyük Ortadoğu Projesi” 
(BOP) eşbaşkanı ilan eden Türkiye Cum-
huriyeti’nin o zamanki Başbakan’ı, şimdiki 
Cumhurbaşkanı; ABD ve diğer emperyalist 
ülkelerin öngörülerine inanarak, Yeni Os-
manlıcılık adına Şam’da ki Emevi camisin-
de namaz kılma hayallerinin sonucu emper-
yalizmin Suriye’deki politikalarına ABD ve 
NATO üzerinden angaje oldu.

Çok hızlı bir şekilde Suriye muhalefeti-
nin ilk toplantıları ülkemizde Antalya ve İs-
tanbul’da örgütlendi. Bu toplantılarda alınan 
kararlar gereği Suriye içine sınırlarımızdan 
cihatçı militanlar ve silahlar taşındı. Muha-
liflere her türlü destek verildi.

Tam da bu dönemde Ortadoğu’daki 
etkisini artırmak isteyen İran ve Akdeniz 
limanlarını kaybetmek istemeyen Rusya, 
Şam’ın yanında pozisyon alarak tüm planla-
rı alt üst etti. Esad’ın iktidarını sağlama aldı. 
Rusya’nın Şam’ın yanında pozisyon alması 
ABD’nin Suriye üzerindeki planlarının de-
ğişmesine sebep oldu. 

“Kardeşim Esad’dan, Katil Esed’e” ge-
len Türkiye, birlikte hareket ettiği ABD’nin 
taktik değiştirmesi üzerine Suriye politika-
sında yalnız kaldı. Bu coğrafyanın asli un-
suru olan ve yaşanan boşluktan kendilerine 
statü arayan Kürtler ile bağ kuran ABD, tüm 
planlarını Kürtler üzerinden yapmaya başla-
dı. Kendilerine Kürtleri taktik ortak olarak 
seçti.

Salih Müslim ile defalarca görüşen ve 
Kürtleri emperyalizmin çıkarları doğrul-

tusunda Şam’a karşı olmaya ikna etmeye 
çalışan Türkiye, ABD’nin bu taktik manev-
rasında boşa düşünce Kürt kartını yanlış 
oynamaya başladı. Kürtlerin ve ABD’nin  
Suriye’de ki çıkarları üst üste düşünce ve 
Suriye’de yeni egemenlik alanları oluşunca 
Kürtler aradıkları statü için alan bulmuş ol-
dular. PYD öncülüğünde oluşturulan  “De-
mokratik  Suriye Güçleri” (DSG) ile  emper-
yalizmin Suriye için yarattığı düşmana karşı 
yani İŞID’e karşı ABD destekli mücadele 
başlattılar. Türkiye, ABD’nin kurduğu bu 
ilişkiden rahatsız oldu. Devamlı ABD’ye 
müttefiklerinin kendileri olduğunu hatırlat-
maya çalıştı. Kürt kartını iyi oynayamayan 
Türkiye, Kürtleri ABD ve koalisyon güçle-
rine kaptırdı.

Kürtler, Suriye’de dengeler üzerinde 
oynamayı becerebilen bir siyaset izlediler. 

Hem Rusya, hem Suriye ve hem de ABD 
ile bağlarını iyi kurdular. Fakat hiç birinin 
kontrolü altına girmeyi, bağımlı davranmayı 
kabul etmediler. Fırat’ın batısında Rusya ile 
paslaşırken, doğusunda ABD ile paslaştılar. 
Suriye ile ortak hareket ettikleri bölgeler de 
yarattılar. Bu bağları hiç koparmadılar. Kan-
tonların yöneticilerinin maaşları bile hala 
Suriye devleti tarafından ödenmektedir.

Suriye’de yalnız kalan Türkiye, Rusya 
ve İran ittifakına yöneldi. Bu yönde ticari 
ve askeri işbirliği için  çeşitli hamleler yaptı.  
S400’ler bu hamlelerden birisidir.

Sınır bölgesinde oluşan bir Kürt bölge-
sine kendi ulusal güvenliğini gerekçe gös-
tererek karşı çıktı. Fırat’ın doğusunda kalan 
Kürtlerin denetimindeki bölgeye yerleşen 
ABD burada kurduğu üslerle kalıcı olaca-
ğını gösterdi. DSG güçleri ile IŞID’e kar-
şı mücadele ile Suriye’nin petrol ve doğal 

gaz kaynaklarının %50’sinin bulunduğu bir 
coğrafyayı kontrol altına aldı. Hala dünya-
da en geçerli enerji olan petrol ve doğal gaz 
kaynaklarını kendi kontrolünde tutmak için 
DSG’ye olan desteğini sürdüreceği görülü-
yor.

Ya Afrin?

Sahada olmamanın masada olmamak 
anlamına geldiğini bilen Türkiye bu bölge-
de kaybeden olmamak için, Kürt kantonla-
rından birisi olan ve Rusya’nın denetimin-
de bulunan Afrin’e uzun süren pazarlıklar 
sonucu Rusya’dan alınan izinle Afrin’e as-
keri operasyona başladı. Nüfusunun çoğun-
luğunu Kürtlerin ve Arapların oluşturduğu 
ve Türkmenler ile Ermenilerin de yaşadığı 
halkların birlikte oluşturduğu özyönetim 
modeli ile yaklaşık 3 yıldır sorunsuz, kavga-

sız bir arada yaşama iradesini gösteren halk-
ların yaşadığı Suriye’nin ender kentlerinden 
biri olan Afrin, Rusya ve Türkiye arasında 
İdlib ile karşılıklı pazarlık konusu olunca 
son 10 gündür savaş alanı oldu.

İdlib’te toplanan cihatçı gruplara karşı 
Rusya-Şam yönetiminin operasyonları sü-
rerken, Halep’te yaşanan anlaşmaya benzer 
bir anlaşmada Afrin üzerinden gerçekleşti.

Bu anlaşma AKP hükümetinin imdadına 
yetişti. İçerde çeşitli dosyalarla iyice sıkışan 
yönetememe krizine giren AKP, Rusya’nın 
izniyle Afrin’e operasyon başlattı. Afrin 
operasyonunu içerde ABD ile savaşıyoruz 
politikası üzerinden işleyerek kendi kitlesi-
ni konsolide etme derdine düştü. PYD/PKK 
diyerek Afrin üzerinden milliyetçi oylara 
oynamaya, onları 7 Haziran sonrasında ol-
duğu gibi tekrardan kendi saflarına çekme 
çabasındadır.

“Kürt Koridoru” olarak adlandırdıkları 
“Kuzey Suriye Demokratik Federasyonu” 
olarak kurulan federal alanı engellemek sa-
ikiyle çıktığı bu yolda içerde devamlı ABD 
karşıtlığı yapması, operasyonun meşruiyeti-
ni içerde sağlama çabasıdır. Ama kimsenin 
görmek istemediği ABD denetiminde bulu-
na Kürt bölgesinin sınır uzunluğunun yakla-
şık 600 km’yi bulmasına karşı asıl tehdidin 
nasıl olur da Afrin olduğudur.

Çünkü hala kendisini Batı’nın bir parçası 
olarak gören bir Türkiye  vardır. NATO’dan 
ve Batı’dan kopmak gibi bir niyeti yoktur. 
İlk ağızdan yapılan açıklamalarda ABD’nin 
müttefikinin aslında Türkiye olması gerekti-
ği üzerinde ısrar etmektedirler.

Rusya’nın derdi ise Türkiye üzerinden 
NATO’da çatlak oluşturabilmek. NATO içi 
çelişkileri derinleştirebilmek. İdlib operas-
yonu için hedef saptırmak  ve nihai gelecek-
te Afrin’i de Suriye yönetimin denetimine 
almak. Soçi zirvesinde elini güçlü kılmak. 
Bütün bunlar bize aslında Afrin oprerasyo-
nunun süresinin Rusların eline bağlı olduğu-
nu gösteriyor.

Rusya; İdlip, El Bab, Afrin ve Münbiç’in 
Şam’ın kontrolüne dahil olmasını istiyor. 
Bunun için Türkiye‘yi sopa olarak kullanı-
yor. Kürtleri yeni bir anlaşmaya zorlamak 
Afrin’in özerk statülü bir yapı olarak Şam’a 
bağlı bir hale getirmek. 

2019’u kurtarmaya çalışan AKP, son 
derece karmaşık bir ortamda, dış politik 
hamleler ile iç politikayı dizayn etmeye 
çalışıyor. Şam yolunda büyük umut bağla-
nan ÖSO ile TSK müttefik hale getirilerek 
Afrin’e operasyon düzenleniyor. 30 değişik 
gruptan oluşan ve içinde sadece 3 adet Türk-
men birliği olan, dünyanın çeşitli coğraf-
yalarından taşınan cihadistlerden oluşan ve 
maaşlarını emperyal güçlerden alan paralı 
eşkıyalar milli ve yerli ilan ediliyor. Daha 
ileri giderek Suriye’nin Kuvva-i Milliyesi 
olarak adlandırılarak bu topraklarda emper-
yalizme karşı mücadele için yurt savunması 
yapan  örgütlenmelerle bir tutuluyorlar. Kafa 
kesen, Alevi düşmanı olan bu tipler yerli ve 
milli oluyor. Bu arada yerli ve milli demenin 
ne demek olduğunu da öğrenmiş olduk.

Ülkenin başına örülen bu olaylardan 
bahsetmek ise vatana ihanet suçlamasıyla 
karşılık buluyor. Bir zamanlar bugün adına 
FETÖ dedikleri yapılanma da aynı şekilde 
sahipleniliyordu. Gelinen nokta da “kandı-
rıldık” oldu. Umarım yine kandırılmayız.

Emperyalizmin halklar üzerinden  oyun-
ları bir kez daha göstermiştir ki, halkların 
kurtuluşu anti-emperyalist, anti-kapitalist 
mücadeleden geçmektedir. n

Suriye’ye Afrin’den Bir Bakış...
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q Mehmet TOSUN

‘Tarih sınıfların mücadelesidir’ dedi.

Aşılmaz denilen kalenin kalın duvar-
larını delip, küçük bir kayıkla yeni bir 
dünyaya doğru yelken açtı. Yaşamı, gele-
ceği, aşkı ölümsüz, sabırlı bir dirençle ge-
cenin yıldızlarına taşıdı. Savaştı, öğrendi, 
öğretti...  Enternasyonal işçi hareketinin 
idealine bilinçle bağlandığı bu ülkede hep 
konuk saydı kendini.

Sabahın ala şafağında değişik ülke-
lerden gelen delegasyonun coşkusu, Mart 
ayının delici soğuğuna rağmen doruk 
noktasındaydı. Enternasyonal’in 1919 Bi-
rinci kurultayında O, “Dünya devriminin 
geleceğinde Türkiye Proletaryası saygın 
bir yer tutacaktır. Biz, Türkiye Proletar-
yasının bütün gücünü dünya toplumsal 
devriminin gelişmesini desteklemek yö-
nünde kullanacağına inanıyoruz” derken, 
göğe yükselen alkışlar o dost ülkeden 
Anadolu’nun şehirlerine, işçi semtlerine, 
işgale karşı direnen yüreklere coşkun bir 
su gibi yayılıyordu.

Gemiciler geliyordu İstanbul limanın-
dan, esir askerlerin acıları yeni bir müca-
deleye doğru alevleniyordu. Suphi’nin 
etrafını sarmıştı hepsi söylevini dinlemek 
için. Sözleri sanki külleri arasından 
yeniden çıkan bir kitap gibi ulaşıyor-
du Anadolu’nun bozkırına, ovalarına, 
dağlarına. Rusya’da bulunan birçok Türk 
komünist hedefine yönelmiş bir mızrak 
gibi hazırdı. Suphi onları yönlendiriyor, 
işgal altındaki yurduna girmelerini sağlı-
yordu. Komünistler savaş giysilerini ilk 
giyenlerdi müdahalecilere karşı, onlar en 
öndeydiler... Esaretin çarkını durdurmaya 
yönelik partizanca direniş, bütün ikiyüzlü 
engellemelere rağmen ülkenin sağduyulu 
yüreklerine ulaşıyordu.

Ülkesinin masmavi gökyüzünü düşü-
nüyordu. Yoksul bozkırı, işgal altındaki 
limanda kurşuni takaların hep bir ağızdan 
kardeşçe taa Ege’nin, Anadolu’nun 
içlerine uzanan dayanışmasını... Dön-
meye hazırlanıyordu Suphi. Anadolu 
halkının Kurtuluş Savaşı boyut kazanmış, 
Ege’den, İstanbul limanlarından harekete 
geçen halk; Ekim devriminin de etkisiy-
le sömürü ve baskının her biçiminden 
kurtulmanın bilincine varıyordu. Ülkede 
Sovyetler Birliğinin sempatisi her geçen 
gün artıyordu.

İşgale karşı gök gürültüsü gibi patla-
yan halkın, çıkar guruplarınca önü kesil-
mek isteniyordu. 1920’de Burjuva-Ağa 
hükümeti kuruldu. Partizan güçlerinin 
önü kesilerek kurtuluş hareketinin başına 
geçmek, mücadeleyi sadece işgale karşı 
savaşım sınırları içinde tutma çabaları ar-
tıyordu. Bu kaypak tutuma karşı işçi-köy-
lü kitlelerinin gerçek kurtuluş seçeneğini 
göstermek gerekiyordu.

“Egemenlik aşağıdan, hayatın içerile-
rinden, döğüşen emekçi halkın katılımıyla 
kurulmalıdır” diyordu Suphi... Çevresi 
bir çember gibi örülüyor, safları sıklaşı-
yordu. Sözü gerçeklik kabul edilmiş, halk 
yargısını vermişti... “Türkiye İşçi, Köylü 
ve Askerin iktidarı”...

***

Rusya’da İşçi-Köylü iktidarı genişli-
yordu. Bakü işçileri Sovyet egemenliğini 
ilan etti. Buna Türkiye gönüllüleri de 
katıldı. Karanlık setler bir bir devriliyor, 
Anadolu’ya açılan dağların sınırlarına 
yaklaşılıyordu. Suphi Mayıs’ta Bakü’dey-
di. Artık yeni bir savaşım süreci başlıyor-
du. Türkiye Komünist Partisi Kurultayı 
toplanacaktı. Eylül ayında hazırlıklar 
tamamlandı.  Yabancı işgale karşı direnen 
İstanbullu işçiler, Anadolu illerindeki 
komünist guruplar, Rusya’daki Türkiyeli 

komünist gurupların birliği kurultayın asli 
unsuruydu... Kurultay Türkiye komünist-
lerini güçlendirdi. Özgürlük ve devrim 
mücadelesine yeni bir güç aşıladı. Tür-
kiye Kurtuluş mücadelesi yeni bir boyut 
kazanmıştı. Fakat Türk Burjuva-Derebeyi 
hükümeti emekçiler üzerinde baskıyı 
arttırıyor, din ve milliyetçilik duygularını 
halkın geri kalmış tabakalarına aşılıyor-
du.

Suphi bu koşullarda yurda dönmeye 
karar verdi. Artık komünistlerin öncü 
müfrezesinin yurtta olması bir zorunlu-
luktu.

Yüreklerdeki coşku bir halkın 
ayaklanması gibiydi. Müdahalecilere 
karşı savaşta yer almak için, Bakü’den 
gönüllüler alayı, Kızıl Alay ile Türkiyeli 
komünistlerin başında yola çıktı Suphi. 
Ülkesi bir isyanın eşiğinde titriyordu. 
Halkıyla buluşması yurdunun yazgısını 
belirleyecekti. Göğüs göğüse vuruşarak 
bir uçurumun kıyısından özgür ve eşit-
likçi geleceğin şafağına varacaktı... Kızıl 
Alay çeşitli engeller nedeniyle ülkeye 
ulaşamadı. Suphi TKP MK üyeleri ve 
bazı yoldaşlarıyla yoluna devam etti.

Orada, yurdunun topraklarında halk 
milislerine, komünistlere karşı karan-
lık bir ağ örülmüştü. Devrim inancıyla 

yurduna ayak basan komünistler daha 
ilk adımda Ankara Hükümetini telaşa 
düşürmüştü. Doğu Orduları Komutanlı-
ğına verilen emir gelenlerin Ankara’ya 
bırakılmamasıydı. Talimat açıktı…

   Yurdunun göklerine ulaşan komü-
nistler sinsi kalleşliği sezmedi. Yağmur 
ezgisini sessizce mırıldanıyordu. Onlarsa 
gökyüzünde uyuyan o güneşe değmek 
istiyorlardı. Sonra tutunup rüzgara bir 
filiz olup yeşermek için yarına… Toprak 
damlı daracık yoksul pencerelerin önün-
den bilinmez sokaklara yönlendirildiler. 
Din ve Türklük söylemi üzerinden kalleş 
bir barbarlığa doğru yolları belirlendi. 28 
Ocak 1921 akşamı Trabzon’a vardılar. 
Ordu güçlerince yolları kesildi. Silah-
ları alındı. Kelepçelendiler. Önlerinden 
düşman belleten dedikodular yayılıyor-
du halkın içine. Sonu gelmez işkence 
ve aşağılamalarla dirençleri kırılmak 
isteniyordu… Egemenler öldürmekle 
yetinmeyecekti. Komünistlerin inancını 
öldürmek istiyorlardı ilkin. Onlardan yıl-
gınlık göstermelerini bekliyor, kendilerini 
çürütmeleri hedefleniyordu. Anadolu’yu 
saran toplumsal kurtuluş ateşini böyle 
söndüreceklerini düşünüyorlardı. Güçlü 
bir inancı, engin bir bilinci yok edemeye-
ceklerini bilmiyorlardı henüz...

Komünistler önceden hazırlanmış 
motorlu bir sandala bindirilirken ölümden 
çok, ülkesini, inandığı idealleri düşün-
düler. Kalabalığın önünde komünist 
inançlarından vazgeçmelerini boşuna 
beklediler. Dünyada onlara bunu yaptı-
racak bir işkence türü yoktu. Bu sınava 
hazırdılar… Dimdik yürüdüler sandala. 
Işığı karanlıktan çarpışarak ayıracaklar-
dı. Tanıkları tarihti artık… Sandal açıldı 
karanlık sulara. Başka bir motor sesi 
duyuldu ilkin, sonra süngü şakırtıları ve 
silah sesleri… Hiç birinin başı eğilmedi 
önlerine. Cellatlarının amansız silahlarına 
çıplak göğüsleriyle karşı durarak yürüdü-
ler ölüme...

Onlar bu ülkenin en cesur savaşçıla-
rıydılar. Nakış gibi işlediler hünerlerini 
bu topraklara.

15’ler insan aklının en engin mirasını 
bırakarak gittiler ölüme. Egemenler, onla-
rın hayatlarını adadığı davayı yüzyıl geç-
mesine rağmen söndüremediler. Mustafa 
Suphi’nin söylediği gibi; “ne hapis, ne 
kan, ne ateş sosyal kurtuluş ve demokra-
si hareketini durduramaz...” n

“Döğüşenler Ölenlerin Tutmaz Yasını...”
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Onyıllardır açıklıyoruz. Mustafa Kemal, 
10 Eylül 1920’de Türkiye Komünist Partisi 
(TKP) kurulduktan sonra, TKP’nin Trakya 
ve Anadolu’daki etkisini, halkların ilgisini, 
komünistlerin emperyalist işgalcilere karşı 
silahlanıp direnen gerilla birlikleri oluştur-
malarını görünce, kontrolü kaybetmemek 
adına kendi adamlarına sahte ve resmi bir 
“TKP” kurduruyor. Bu olgu bazı insanla-
ra şaka gibi geliyor. Ama değil. Burjuvazi 
TKP’yi bu derece ciddiye alıyor. Bu konuda 
TKP’nin kendi yayınlarının dışında kimi dö-
nemlerde Taha Akyol gibi burjuva yazarlar 
da bu gerçeği gizleyemediklerinden yazmak 
durumunda kaldılar. Taha Akyol’un “Hangi 
Atatürk” kitabı buna bir örnektir. Şimdi de 
burjuva TV’lerimizin abone tarihçisi Murat 
Bardakçı bu gerçeği belgesini ortaya koya-
rak yayınlamış. Önemsiz mi? Değil. Ancak 
yetersiz. 28-29 Ocak 1921’de Mustafa Suphi 
ve yoldaşlarının Karadeniz’de katledilmele-
ri, ve bu katliam sonrası M.Kemal’in res-
mi “TKP”’sinin artık gerek kalmadığı için 
kapatılması irdelenmediği sürece, ortaya 
konulan belge ve görüşler eksik kalacak-
tır. M.Kemal TKP kurulduktan bir ay sonra 
Ekim 1920’de bu sahte resmi partiyi kurdu-
ruyor. Ona rağmen TKP’nin etkinliğini ve 
gelişmesini engelleyemeyince ve de Sov-
yet Rusya ile Komintern nezdinde istediği 
sonucu alamayınca, Sovyet partisi, TKP’yi 
Türkiye’de tek kardeş partisi olarak irdele-
meye devam edince, hatta TKP’yi başından 
itibaren Komintern’in Türkiye şubesi olarak 
niteleyince, Mustafa Suphi’yi de TKP’nin, 
Türkiye işçi sınıfının ve Anadolu halklarının 
tek temsilcisi olarak muhatap kabul etme-
yi doğal olarak sürdürünce, önce Mustafa 
Suphi ve yoldaşlarını katlettiriyor ve ardın-
dan da TKP’yi yasaklıyor. Bu yasak bugüne 
dek sürüyor. O zaman bugün yasal alanda 
“TKP” adını kullananların da resmi ve sahte 
olduklarını ortaya koyarak M.Kemal tara-
fından başlatılan geleneğin sürdürüldüğünü 
ortaya koymak gerekmektedir. Bugün SİP 
“TKP”’sinin GELENEK dediği gelenek de 
özünde budur. Teorik organlarına GELE-
NEK adını vermeleri anlamsız değildir.

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ - TKP 
bir tanedir. 1922’den beri yasaklıdır. Mark-
sist-Leninist teoriye dayanan Leninci bir 
partidir. Merkez Organı ATILIM’dır. Troç-
kizme ve benzer tüm bozguncu akımlara ka-
pılarını sıkı sıkıya kapatmıştır. Şefik Hüsnü, 
Vedat Nedim Tör, Şevket Süreyya Aydemir, 
Hikmet Kıvılcımlı ve Mihri Belli gibi ajan, 
provokatör ve bozguncular, gizli ve açık 
parti düşmanları, farklı ajandaları olanlarla, 
parti disiplinini hiçe sayarak değişik fraksi-
yonlar ve muhalefetler içinde olmuş olan-
larla işi olmaz. Burjuvazi 1920’de TKP’den 
nasıl korkuyor idiyse bugün de durum farklı 
değidir. Bu ülkede TKP’li olmak hiç bir za-
man kolay olmamıştır, çok farklı özellikler, 
ağır bedeller ödemeyi gerektirmiştir, bunu 

göze alamayanlar kuşkusuz ki bunu dürüst-
çe ifade edememişler ve farklı ideolojik-po-
litik gerekçeler yaratarak TKP’ye düşman 
cephesinden savaş açmışlardır. Bu bugün de 
böyledir, yarın da öyle olacaktır. Ancak unu-
tulmasın ki, bu unsurlar her zaman sadece ve 
sadece tarihin çöp sepetinde kendilerine yer 

bulmuşlardır.
Murat Bardakçı’nın 7 Ocak 2018, pa-

zar günü Habertürk gazetesinde yayınladığı 
belge bütün bu açılardan öğreticidir. Geç-
mişten ders alamayanlar ve değerlendire-
meyenler, resmi ve sahte “TKP”lerin nasıl, 
neden ve kimler tarafından kurulduğunu, ve 

de TKP düşmanlığının nerelere varacağını 
bu belgeler temelinde tekrar görebilirler. Bir 
işlevi olur mu bilemiyoruz. Ancak sorumlu 
yayıncılık anlayışımız gereği belgeyi yayın-
lıyoruz.

     Politika

Mustafa Kemal’in Resmi “TKP”si...
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1920’de bir Komünist Partisi kurduran 
Mustafa Kemal Paşa’nın böyle bir partiye ni-
çin gerek duyduğu konusunda bugüne kadar 
çok şeyler yazıldı. Gerçek sebebi Mustafa Ke-
mal’in elyazısı ile olan ve şimdi Cumhurbaş-
kanlığı Arşivi’nde muhafaza edilen bu belge 
ortaya koyuyor ve Paşa’nın “komünizmin, or-
dunun en büyük kumandanlarının ve devletin 
kontrolü altında olmasını istediğini” gösteriyor.

GEÇTİĞİMİZ senenin son ayları, Sovyet 
Devrimi’nin 100. yıldönümü idi. Tarihe “Ekim 
Devrimi” olarak geçen ihtilâlin yıldönümü 
münasebeti ile en sönüğü Rusya’da yapılanlar 
olmak üzere bütün dünyada programlar düzen-
lendi ve Türkiye’de de birkaç program yapılıp 
yazılar yayınlandı...

Yıldönümünden bir-iki ay önce, İstan-
bul’daki bir “efemera” yani “kolleksiyonluk 
tarihî belge” mezatında yeralan bir obje dik-
katimi çekmişti. Mustafa Kemal’in birkaç say-
fası yazılmamış şahsî çek defteri müzayedeye 
konmuştu ve defterin kullanılan sayfalarının 
koçanlarında Paşa’nın Türkiye Komünist Par-
tisi’ne o devir için yüksek sayılabilecek meb-
lâğda paralar verdiği görülüyordu...

1920’de, Türkiye’de iki ayrı “Komünist 
Fırkası” vardı: Mustafa Suphi ve Edhem Nejat 
tarafından kurulanı ile Mustafa Kemal’in des-
teklediği diğer parti...

Sovyet Etkisi
Her ikisi de 1921 Ocak’ında Trabzon’da 

öldürülen Mustafa Suphi ile Edhem Nejad’ın 
kurduğu Komünist Partisi’nin hikâyesi ayrı bir 
maceradır ama Mustafa Kemal’in de aynı isim-
de bir parti kurdurmuş olmasının sebebi hak-
kında ortaya şimdiye kadar çeşitli iddialar atıl-
mış, Paşa’nın o günlerde iyi ilişkiler içerisinde 
bulunduğumuz Sovyetler’i gücendirmemek ve 
Sovyet idarecilerin bir müddet gözlerini boya-
mak için böyle bir karar verdiği yazılmıştır.

Atanmış Genel Sekreter 
Bugün bu sayfada yayınladığım ve orijina-

li Cumhurbaşkanlığı Arşivi’nde bulunan bel-
gede, Mustafa Kemal bir Komünist Partisi kur-
durmasının sebebini bizzat kendisi açıklıyor: 
Kâzım Karabekir, Ali Fuad (Cebesoy) ve Refet 
(Bele) Paşalar’a 31 Ekim 1920’de gönderdiği 
şifreli yazıda komünizmin Rusya’da bile tam 
olarak gelişip gelişmediği konusunda henüz 
tam bir karar verilemeyeceğini fakat bu akımın 
Türkiye’ye de gelmesi ve gereken tedbirlerin 
alınmaması hâlinde millî birliğin zarar göre-
bileceğini söylüyor ve en doğru çarenin “hü-

kümetin bilgisi dahilinde bir Komünist Partisi 
kurulması” olduğunu yazıyor. Mustafa Kemal 
Paşa partiye Fevzi (Çakmak), Kâzım Karabe-
kir, Ali Fuad (Cebesoy) ve İsmet (İnönü) Pa-
şalar’ın “gizli olarak” katılmalarını uygun bul-
duğunu anlatıyor ve “komünizm cereyanının 
ordunun en büyük kumandanlarında kalması 
gerektiği” şeklindeki en önemli fikrini de son 
cümlede ifade ediyor...

Mustafa Kemal’in sözünü ettiği Türkiye 
Komünist Fırkası bu metni yazmasından beş 
ay önce, 1920’nin Ocak’ında kurulmuş; Mah-
mud Celâl (Bayar), Yunus Nadi, Mahmud Esad 
(Bozkurt) ve Tevfik Rüştü (Aras), Refik (Ko-
raltan), Kılıç Ali ve Eyüp Sabri (Akgöl) gibi 
önemli devlet adamları da Mustafa Kemal’in 
talimatı ile partide yeralmışlar, genel sekre-
terliğe eski İçişleri Bakanı Hakkı Behiç (Ba-
yiç) getirilmiş ama parti birkaç ay sonra yine 
Mustafa Kemal’in talimatı ile kendi kendini 
feshetmişti...

Burada, Mustafa Kemal Paşa’nın sözünü 
ettiğim ve şimdi Cumhurbaşkanlığı Arşivi’nde 
01027719-01 numarada muhafaza edilen dört 
küçük sahifeye yazılmış olan belgenin günü-
müzün diline nakledilmiş şekli; yandaki kutu-
da da orijinal dili ile tam metni yeralıyor...

Cumhurbaşkanlığı Arşivi’nden kopyelerini 
aldığım belgeleri yayınlarken bu arşivin müdü-
rü olan dostum Muhammed Safi’ye teşekkürü 
âdet hâline getirdiğim için teşekkürümü bugün 
de tekrarlıyorum ve yayınladığım mektubun 
“Türk Sol Tarihi” üstadlarının istifadesine su-
nuyorum.

Mustafa Kemal Paşa, elyazısı ile kaleme 
aldığı şifrede günümüz Türkçesi ile şöyle diyor:

Bugünün Türkçesi ile... 
“Kâzım Karabekir Paşa’ya, Ali Fuad Pa-

şa’ya, Refet Beyefendi’ye;
Komünistliğin memleketimizde değil, 

henüz Rusya’da bile uygulama kabiliyeti 
hakkında açık kanaatlerin ortaya çıkmadığı 
anlaşılmaktadır. Bununla beraber içeriden 
ve dışarıdan çeşitli maksatlarla bu cereyanın 
memleketimize girmekte olduğu ve buna 
karşı makul tedbir alınmadığı takdirde de 
milletin pek ziyade muhtaç olduğu birlik ve 
sükûnetini bozacak durumların belirmesi de 
imkân dairesinde görülmüştür. En makul ve 
tabiî tedbirler olarak aklıbaşında arkadaşlar-
dan hükümetin bilgisi dahilinde bir Türkiye 
Komünist Partisi teşkil ettirmek olacağı dü-
şünüldü. Bu takdirde memlekette bu fikre 
dayalı bütün cereyanları bir sonuca getirme 
mümkün olabilir.

Girişimci heyeti otuz kişiden meydana 
gelen genel merkezi arasında seçkin arka-
daşlarımızdan Fevzi, Kâzım Karabekir, Ali Fuat 
Paşalar ile İsmet Beyler’in de gizli olarak dâhil 
bulunmasını uygun gördüm. Bu sayede bu-
gün memleketi tutan millî savaşımızın kah-
ramanı bulunan arkadaşlarımız bu teşkilatta 
öncü bulunacaklar ve onların bilgi ve düşün-
celeri meydana gelenler ve girişimler üzerin-
de etkili olacaktır.

Genel Sekreter ilan edilen sâbık Dahiliye 
Vekili Hakkı Behiç Bey tarafından yazılan ilk 
mektubu, şifre ve yazışma olarak arkadaşla-
ra takdim ettim. Orada bir kısım bilgi var idi. 
Bugünkü maddî uygulamamızda uygulama 
kabiliyeti bulunan ve maksatlarımızı elde et-
mekte güç sağlayacak hususlara önem ver-
mek tabiîdir.

Sosyalizm ve komünizm prensiplerinden 
hangilerinin ve ne dereceye kadar bizce uy-
gulanabilir, hazmedilebilir oldukları ve kabul 
görüleceği, Türkiye Komünist Partisi’nin pro-
pagandasına karşı milletin düşüncesinin or-
taya çıkması ile ve zamanla anlaşılacaktır.

Ordunun her vakitten ziyade büyük bir 
düzen içerisinde kumandanlarının eli altında 
bulunmasına son derece dikkat ve önem ve-
rilmelidir.

Komünizm cereyanı en nihayet ordunun 
en büyük kumandanlarında kalmalıdır.

Arz-ı hürmet eylerim.
M. K. / 31 Ekim 1920”
 (HABERTÜRK / Murat Bardakçı)

Solculuk Tarihimize Ufak Bir Katkı: 
Mustafa Kemal’in Komünist Partisi Kurulması için verdiği Gizli Talimat



Nuriye ve Semih Açlık Grevlerinin 
324.gününde OHAL Komisyonu’nun ver-
diği işe dönmelerini reddeden kararının 
kendilerine tebliğ edilmesi sonrasında Aç-
lık Grevine son verme kararı aldılar. Meh-
met Amca ve Esra da bu karara katıldılar. 
Konuyla ilgili yapılan Basın Açıklamasını 
bu sayfalarda yayınlıyoruz. 

Yürütülen bir dizi spekülasyonun ak-
sine, görüş olarak AKP seçmeni olmaları-
na rağmen, Nuriye’nin anne ve babasının 
kızlarının bu eyleme ilişkin yaklaşımlarını 
resmedebilmek için, Açlık Grevi sonlan-
madan birkaç gün önce Şaban Gülmen ile 
Nurani Ersoy arkadaşımızın yaptığı bir 
sohbete sayfalarımızda yer veriyoruz.

Aynı şekilde, isim olarak Açlık Grevi 
sürecinde öne çıkan isimlerin yanı sıra, 
Yüksel Direnişi’nin “adları bilinmeyen 
kahramanları” konusunda bilgi içeren 
Sara Yılmaz adlı okuyucumuzun yazısını 
yayınlıyoruz. Sara arkadaşın yazısını da o 
kadar beğendik ki, bundan sonra da ola-
nak buldukça gazetemizi yazılarıyla des-
teklemesini arzuluyoruz. 

Açlık Grevi sonlandı ancak KHK’lar-
la işinden edilen ve açığa alınan binlerce, 
onbinlerce kamu emekçisinin sorunları 
çözümlenmedi. OHAL devam ediyor ve 

OHAL devam ettikçe bu ülkede bir dir-
hem demokrasi beklemek hayal kurma-
nın ötesinde bir davranış değildir. Şimdi 
KHK’lar ile işinden uzaklaştırılan emek-
çiler ve genelde OHAL’e karşı baskı al-
tında olduğu için ürkek duran, haklarına 
sahip çıkmayan, haklarına sahip çıkarsa 

işe geri dönme olasılığının kapılarının 
tam olarak kapanacağını düşünen, henüz 
işine devam edebildiği için, dayanışma 
gösterirse işinden olma korkusu taşıyan 
onbinlerce kamu emekçisinin de katıla-
bileceği direniş yöntemleri geliştirilmesi 
gerekmektedir. 

Geliştirilecek direniş sadece konuyla 
ilgili veya potansiyel olarak ilgili olabile-
cek emekçilerin tüm aile, komşu, akraba 
ve çevrelerini kapsadığında daha etkin bir 
güce dönüşecektir. Ötesinde, rejim ile çı-
karları çelişen, nesnel olarak rejim karşıtı 
olan, tüm işçi, emekçi, memur ve emekli-
lerin, köylülerin ve genç kadın ile erkek-
lerin, memur ve emekçi eşleri kadınların 
dalga dalga yayılan bir direnişin öznesi 
olmalarının sağlanması mümkündür. 

Direniş sözcüğü olumsuz olarak algı-
lanmamalıdır. Aslında haklarımıza sahip 
çıkmak ve elimizden alınan haklarımızın 
yeniden kazanılması olarak da nitelendi-
rebiliriz bu eylemimizi. Son tahlilde ülke 
genelinde dalga dalga yayılacak bir hak 
elde etme ve baskılara boyun eğmeme 
işlevinden söz ediyoruz. Nuriye ve Se-
mih bunun kapısını açtılar, olabileceğini 
gösterdiler. Onlar çok büyük bedel ödedi-
ler. Bu bedel boşuna ödenmiş olmamalı. 
Onun için muhakkak, herkesin yapabile-
ceği bir şeyler olduğu düşüncesiyle, açı-
lan kapıdan yukarı yürüyelim. Yürüdükçe 
büyütelim, büyüttükçe değişim yaratacak 
gücü yaratalım. Bu bir hayal değil... n
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Açlık Grevi ve Sonrası

q Sara YILMAZ

Yüksel Caddesi’nde 9 Kasım’dan itibaren çınlayan 
bir türkünün fotoğrafı var. Peki bu fotoğrafın notaları 
hangi nakaratta buluşuyor? Anonim bir türkü mü söy-
leniyor yoksa bu türkünün bir mahlası var mı?

450 gündür süren direniş, Nuriye ve Semih’in 
onur, irade, haysiyet savaşı olarak sürdürdüğü; “yaşa-
yarak direneceğiz” vurgusu ile 324. günde sonlandır-
dıkları açlık grevi tarihin en gösterişli fırça darbele-
rinden bize gülümseyen bir tablo olarak insanlığın  
müzesinde yerini aldı. Açlık grevi verebileceği mesajı 
ve söyleyeceği sözü işçilere, halklara ve toprakları-
mızdaki egemen vampirlere de en somut ve güçlü 
hatlarıyla ulaştırdı. 

Bu fotoğraf herkesin gözünün önünde,  görün-
meyen insanların alınteriyle emeğin kadrajında sade 
ve mütevazi bir şekilde yerleşti. Gözümüzün önünde 
olup görmediğimiz insanlar,  tarihin nehrinde süzülür-

ken gözlerimizin içine bakarak anonimleştiler. Nuriye 
ve Semih bedenleri ile erirken, iradeleri; Acun, Veli, 
Simge, İlker, Periş, Mustafa, Oktay, Mehmet, Na-
zife, Sultan, Eser, Mahmut, Turgut, Adnan... (isim 
listesi bir Nevroz Ateşi gibi dağlaşabilir) Yüksel’de 
devleşti.

Acun Karadağ,  akıl zorlayan ironik sistem eleş-
tirileri, Veli Saçılık, devletin işkencesine sırtını daya-
yarak Nuriye ve Semih’e kalkan olan direnci, Nazan 
Bozkurt,  İnsan Hakları Anıtı’nı çiçekler ile donatan 
sevgisi, Nazife Onay, siyasi iktidarın yasalar üstün-
den yarattığı adaletsizliği parçalayan cüreti,  Mehmet 
Dersulu, sert saldırı ve işkenceler karşısındaki kararlı 
tavrı, Alev Şahin ise beton firmalarına karşı mücadele 
ederken Nuriye ve Semih’e dokunuşundaki zarifliği 
ile ihraç edilmiş direnç notaları olarak beynimize 
bizden birileri olarak kazındılar. 

Elbette bu şarkı iki notadan oluşmuyor... Bu şarkı-
da sen varsın...

Sen kimsin? 
Sen, Kızılay’da küçük esnaf İlker Işık’sın; 450 

gündür günde iki defa işkence ile gözaltına alınan, 
polisin pervasızca parçaladığı ozalitleri özenle hazır-
layan ve Yüksel’in ilk ateşini yakan Kawa’sın. 

Sen, üniversite öğrencisi Simge Aksan’sın; daha 
önce hiçbir eyleme gitmemiş, hayatında ilk defa Yük-

Yüksel’de Bir Metafor
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Nuriye Gülmen’in babası Şaban 
Gülmen, Açlık Grevi sonlanmadan 4 
gün önce İstanbul’da aydın ve sanat-
çıların Müjdat Gezen Kültür Merke-
zi’nde düzenledikleri Basın Toplantı-
sı’na katıldı. Kendisiyle Yazı Kurulu 
üyemiz Nurani Ersoy arkadaşımızın 
sohbet etme olanağı oldu. Notları, 
kendisinin izniyle de yayınlıyoruz.

Politika: Sayın Şaban Gülmen, kızı-
nız Nuriye Gülmen niçin işinden atıldı ve 
sizce neden tutuklandı?

Ş. Gülmen: Kızımın ve diğer eylem-
cilerin işlerinden atılması siyasi bir karar-
dır. Çünkü ne kızımla, ne de diğer işten 
atılan arkadaşları ile ilgili herhangi bir 
idari veya cezai  soruşturma yoktu. Bu ki-
şilerin FETÖ ile de herhangi bir ilişkileri 
olmadığına göre, bu haksızlığın siyasi bir 
karar olduğu kesindir. Kızımın içeri alınıp 
tutuklanması da korku ve güvenlik sebep-
lidir. Çünkü kızımın Ankara’da başlattığı 
“İşimi Geri İstiyorum” eylemi günden 
güne daha etkili olmuş, sadece Ankara’da 

değil, tüm Türkiye’de, hatta yurt dışında 
büyük etki yaratmıştı. Bunu kırmak için 
kızımı haksız yere tutukladılar.

Politika: Bir baba olarak bu yaşanan 

haksızlıklarla ilgili duygularınızı bizimle 
paylaşır mısınız?

Ş. Gülmen: Bir baba olarak kızımın 
kararına saygı duyuyorum. Sadece kızı-

mın değil, açlık grevi yapan, Ankara Yük-
sel’de ve İstanbul’da eylemlerini devam 
ettiren tüm mücadeleci gençlerin yanın-
dayım. Siyasi kararla işten atılan, keyfi 
tutuklamalara ve şiddete maruz kalan tüm 
kişilerle birlikte olmak bizim görevimiz-
dir. 

Politika: Oldukça gizli bir yapı olan, 
kimlerden oluştuğu bilinmeyen OHAL 
Komisyonu’na başvurdunuz mu? Dosya 
hangi aşamada?

Ş. Gülmen: OHAL Komisyonu’na de-
ğişik zamanlarda bir kaç kez gittik. Bizleri 
muhatap almadılar, dilekçelerimize de ce-
vap vermediler. Bu komisyon bir kişinin 
emri ve korkusuyla, bilerek kızımın ve 
arkadaşlarının dosyalarını gündeme al-
mıyor. KHK ile işinden atılan, tutuklanan 
birçok kişi serbest bırakıldı, hatta birçoğu 
işine iade edildi ama Nuriye ve arkadaş-
larının işine iadesi ile ilgili çok umutlu 
değilim.

Politika: Bu süreçte sizlere destek 
olan kişiler, kurum ve partiler oldu mu?

Ş. Gülmen: Başta İnsan Hakları Der-
neği temsilcileri, Halkın Hukuk Bürosu 
avukatları - ki onların da çoğu tutuklan-
dı ve birçok milletvekili yardımcı oldu, 
devreye girdi, dayanışma gösterdi ama 
bugüne kadar olumlu bir sonuç alamadık. 
Çünkü büyük bir ihtimalle tek merkezden 
yönetilen bir yasaklama ve tehdit var.

Politika: Bu eylemlerle ilgili toplum-
sal duyarlılık hangi düzeyde?

Ş. Gülmen: Toplumda bir vurdum-
duymazlık var. KHK ile işinden edilen, 
tutuklanan yüz on bin kişinin aileleri An-
kara’ya birlikte gelse bile yoğun bir etki 
yaratır. Ancak korku ve tehditler artık tüm 
aileleri pasifleştirdi. Çaresizlik içindeler. 

Politika: Bütün bu yaşananlarla ilgi-
li duygu ve düşüncelerinizi almak istiyo-
ruz.

Ş. Gülmen: Nuriye, açlık grevine baş-
lamadan önce hem biz ailesine, hem de 
siyasilere kararını bildirdi. Biz böyle bir 
şey yapmasına önce karşı çıktık ama onu 
ikna edemedik. Kızım bu kararını bilinci 
ve iradesiyle almıştı ve çok kararlıydı. Şu 
andaki durumundan annesi de ben de tabii 
çok tedirgin ve üzgünüz. Annesi çok daha 
üzgün ve kötü durumda. Çünkü o, her gün 
kızının yanında ve kızı gözlerinin önün-
de eriyor. Buna hangi can dayanır. Ancak, 
her şeye rağmen, onu yaşatmak uğruna, 
onun yanında olacağız. Her bedeli ödeme-
ye hazırız. n

 “Onu Yaşatmak Uğruna 
Onun Yanında Olacağız”

sel’de gözaltına alınmış ve neredeyse  her gün iki defa 
gözaltına alınan ama Nuriye ve Semih’i yormamak 
için ziyarete gitmeye kıyamayan vicdansın. 

Sen yargıtaydan emekli Perihan Pulat’sın; her 
gün Yüksel’de benden geçti diyenlere inat nerede bir 
haksızlık var orada bağıran Periş’sin, cesaretsin. 

Sen işportacı Mustafa Keçeli’sin; Nuriye’nin ya-
nına oturup gözlerini onunla birlikte bir ışığa dönüş-
türebilmiş ilk gençsin ve fakat her gün Yüksel’de bir 

yaprağı kıpırdatmadan sessizce süzülen bir nefersin. 

Sen, video aktivisti Oktay İnce’sin; devletin kör 
noktalarında Nuriye ve Semih’in açlığını tüm ger-
çekliği ile doyuran objektifsin. Ses çıkaranlara kulak 
olmuş ve sesi duymayanlara “göz” verensin. 

Sen, işçi Sultan Aydoğdu’sun; saat 13:30 ve 
18:00’da tüm benliği ile direnişe gülümseyen bir 
öfkesin. 

Sen, Yazar Turgut Türksoy’sun yazdıklarını satan 
ama direnişi satmayan mısralara gömülmüş bir adım 
öne çıkan imlasın.

Sen bu tablonun metaforusun, bulunduğunda 
sanat, farkedilmediğinde tarih olansın. 

Yüksel Caddesi 450 gündür direniyor, 

Nuriye ve Semih 450 gündür halklaşıyor, 

İsmini, cismini bilmediğimiz ama fikri bizden 
olan, fikri halk olan anonim metaforlar ile bir direniş 
halklaşıyor. 

Biz bu besteyi neden sevdik cevabı yazıda; bu 
bestede bir nota olmayanlar kulaklarının pası ile yaş-
lanacak, bu tabloda bir metafor olamayanlar gözlerine 
katarakt asacak... n



q Ahmet ÇAVLI

Halkın eyleminin olmadığı yerlerde de-
mokrasiler yeşeremez. Çok önemli bir söylem, 
halkların katılmadığı hiçbir görüş ve ideoloji 
kazanamaz, kitleler içinde çalışma ortamını 
bulamaz. Bu yazıyı yazarken İran’da halklar 
sokağa dökülmüş demokratik taleplerini hay-
kırıyorlardı. Gerici sistemin, rejimin karanlık 
duvarlarını yıkmaya çalışıyorlardı. 1979’da 
halk devrimine öncülük eden TUDEH (KO-
MÜNİST PARTİ) yine gençliği, kadınları, işçi 
sınıfını, emekçileri kitlesel eylemliliğe çağır-
dı, genel grev çağrısı yaptı, çünkü köklü olan 
TUDEH’e  öncülük yapmak zorunluğu doğdu. 
Eski hatalara düşmeden kadrolarını heba et-
meden, daha önceden örgütlemiş olduğu halk 
meclisleri ve işçi meclislerinin harekete geçtiği 
belli oldu. Halk eyleminin olmadığı yerlerde 
demokrasi olmaz söylemi doğrulandı. Devrim 
şarkıları Tahran’da yankılanıyor, bize tarih ne 
gösterecek hep birlikte göreceğiz.

Demokrasi derken komünal yapıyı anla-
maktayız. Paris Komünü’nü, Ekim Devrimi’ni, 
günümüzde ise Rojava Devrimi’ni anlamakta-
yız. Artık klasikleşmiş demokrasi tanımını aş-
mak zorundayız, günümüz demokrasisinden 
komün demokrasisini anlamak, halk meclisle-
rini, köylü meclislerini, mahalle meclislerini, 
kent konseylerini, işçi meclislerini, hatta sokak 
meclislerini anlamak gerekir. Kooperatifle-
ri örgütlemektir. Halk meclislerinin olmazsa 
olmazı kooperatiflerdir. Kooperatif geleneği 
örnekleri konusunda günümüzde her ne kadar 
İspanya’dan, İsrail’den, bazı Latin Amerika ül-
kelerinden bahsedilse de, asıl kaynağı Sovyet 
Rusya’dır. Kolhozlar, Sovhozlardır. Aslında 
özünde halk meclislerinin olduğu, örgütlendi-
ği yerler kooperatiflerdi. Tek bir kişinin onayı, 
rızası olmadan hiçbir karar alınamazdı. İşte ye-
rel demokrasi, halkın kendi kendini yönetmesi 
buydu.

Doğrusu, halk  meclislerinin  esas  amacı 
kendi demokratik kurumlarını kurmak, yönet-
mek, mevcut devleti demokratikleştirmektir. 
Böylelikle özgürleşmesine rıza göstermesi ve 
bunun için sorumlu temsilcilerini kabul etmesi 
biçiminde formüle edilmelidir.

Kapitalist moderniteyi nasıl üç önemli bo-
yut altında düşünmek mümkünse, benzer bir 
yaklaşım demokratik modernite için de geçerli 
olabilir. Kapitalist modernite için temel sü-
reksizlik ve özgün nitelikler olarak düşünülen 
kapitalist üretim toplumu, endüstri toplumu 
ve ulus-devlet toplumuna karşılık, demokratik 
modernitenin ahlaki ve politik toplum, eko-en-
düstriyel toplum ve demokratik konfederalist 

toplum boyutları öne çıkar. Her iki sistem açı-
sından ayrıntıda boyutlar çoklaştırılabilir. Fa-
kat ana hatlarıyla tanımlanmaları için bu üçlü 
boyutlar yeterli bir anlam verebilir.

Toplumsal doğanın üçüncü boyutunu yö-
netimsel düzeyde demokratik konfederalist 
sistem biçiminde belirlemek mümkündür. 
Tüm sakıncalarına rağmen, üçlü boyut öğretici 
olabilmektedir. Önemli olan boyutların iç içe-
liğidir. Keyfi olarak biri yerine başka bir şey 
yerleştirmek belki mümkün olur, ama ortaya 
çıkan şey demokratik modernite sistemi olmaz, 
başka şey olur. Kapitalist modernite üçlüsü de 
iç içedir. Boyutları birbirini gerektirir.

Resmi modernitenin temel devlet formu 
olan ulus-devletin karşılığını demokratik mo-
dernitede demokratik konfederalist sistem 
oluşturur. Bunu devlet olmayan siyasi yönetim 
biçimi olarak tanımlamak mümkündür. Siste-
me özgünlüğünü veren de bu özelliğidir. De-
mokratik yönetimleri kesinlikle devletin idari 
yönetimiyle karıştırmamak gerekir. Devletler 
idare eder, demokrasiler yönetir. Devletler ik-
tidara dayanır, demokrasiler kolektif rızaya 
dayanır. Devletlerde atama, demokrasilerde 
seçim esastır. Devletlerde zorunluluk, demok-
rasilerde gönüllülük esastır. Benzeri farklılık-
ları çoğaltmak mümkündür.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, demokratik 
özerklik talebi derken kesinlikle ayrı devlet 
kurma, ayrılma, silaha başvurma biçiminde  
ele almamak gereklidir. Hendek kazma ve öz 
savunmayı silaha sarılmak biçiminde değer-
lendirmek çok büyük hata olur, özerklik, yerel 
demokrasi veya halk meclisleri bazında değer-
lendirmelidir. Yerel halkın merkezi hüküme-
te bağlı olarak kendi kendini yönetme talebi 
anlamında  görmek  lazımdır. Şoven koronun 
“nereden çıktı şimdi bu” çığırtkanlığına rağ-
men, Kürt halkının yıllardır gündemindeydi 
ve son birkaç aydır çok daha sıcak bir gündem 
maddesi oluşturduğu için, Demokratik Özerk-
lik sınırların değişmesini değil, sınırlar içinde 
halkların kardeşliğini ve birliğinin pekişmesini 
sağlayacak, böylece Türkiye’de oluşan karşıt-
lanmayı durdurup Kürt halkı ile Türkiye’nin 
yeni bir sözleşme ile Türk-Kürt ilişkilerinde 
yeni bir dönem başlamalıdır. Ortak yaşam vur-
gusu yapılmalıdır. Köy komünleri, kasaba, ilçe, 
mahalle ve kent meclisleri üzerinde yükselecek 
bir  komün, halk meclislerine  dayanacak bu 
sistemin, katılımcı, çoğulcu, demokratik bir iş-
leyişe sahip olması öngörülmelidir.

Yazının bu bölümüne kadar özerk bölgele-
rin bilimsel yöntemini açıkladım. Rojava prati-
ği önümüzde bir manifesto gibi duruyor. Tüm 
meclisler kurulmuş kolhoz, sovhozların ruhuna 
uygun kooperatifler, komünal ekonomiler, tüm 

halkların temsil edildiği meclisler kurulmuştur. 
Bu deneyden biraz ders çıkarmak gerek. Özerk 
bölge yönetimlerinin merkezi hükümetin bir-
takım görev ve sorumluluklarını devralması, 
merkezi hükümetin ulusal politikaları ilgilen-
diren konularda yetki sahibi olması, sağlık, 
eğitim, sosyal politikalar, yerel ekonominin 
güçlendirilmesi gibi konularda ise yetki ve ka-
rar hakkının yerel meclislere devredilmesi sa-
vunulur. Bunun için dört birim söylenilir, Köy, 
kasaba, mahalle ve kent meclisleri oluşturulur. 
Alt koordinasyon kurulları da kurulur. Buna 
merkezi yapıya bağlı yerel demokrasi denilir. 
Demokratik yasaların özü budur. Halk bunu or-
taya koyacak, temsilcileri aracılığıyla devlete 
taşıyacak. Bunu tüzüğe, programa yansıtmak 
bu işle ilgilenenlerin görevidir. Bu temel bir 
güvencedir. Ne dini, rengi ağır basacak bir par-
ti, ne de milli yanı ağır basacak bir parti olmalı-
dır; parti demokratik toplumdan yana olacaktır. 

Özellikle yerel yönetimlerine değinmek 
gereklidir, çünkü  yerel yönetimler kavramını 
yerli demokrasi anlamında kullanıyoruz. Yerel 
demokrasiler yukarıda saydıklarımla çelişirse 
ya da ters düşerse pratikte hayat bulması müm-
kün değildir. Her konuda yol gösterici olmak 
zorunluluğu vardır. Yerel yönetimlere seçilen-
lerin halkın tüm istemlerine sıcak bakmaları, o 
istemlere objektif çözümler bulmaları gereki-
yor, savunduğumuz bir düşünceye kendimizin 
ters düşmemesi gerekiyor. Özellikle yaşadı-
ğımız bölgede, Mardin’de seçilenlerin tümü 
atama yoluyla gelen insanlardı. Atama baskıcı 
devletin, ulus devletin vazgeçilmez kuralıdır. 
Demokratik devletin ise temel kuralı halkın 
kendi yöneticilerini kendilerinin seçmesidir. 
Atamayla gelen halka hesap vermez, seçimle 
gelen halka hesap vermek zorundadır.

Mardin’de yönetimde olan DBP’nin be-
lediye başkanları veya meclis üyelerinin hiç-
biri halkın seçtiği yöneticiler veya temsilciler 
değildir. Halkın meydanlara sandıkları kurup 
buyrun yöneticilerimizi seçelim deme lüksü ol-
mamıştır, hepsi olmamakla beraber, çoğunluk 
ahbap çavuş ilişkisi içinde seçilenlerdir, halk-
tan kopuk halka tepeden bakan, hesap veren 
değil, halkı belediyelerden kovan kendi büt-
çelerini bile halkla beraber yapmayan atanan 
insanlardır. Bu nedenle kayyımlar atanırken, 
paradigmanın ruhuna uygun örgütlenme biçimi 
yaratılmadığı için yani, 20 yıldır iktidar olan 
bölge partisi belediyeleri köy sokak, mahalle 
ve kent meclislerini oluşturamadıkları, tek bir 
kooperatif bile kuramadıkları, kendi eğitimsel 
okullarını açamadıkları, komünal ekonomiyi 
kuramadıkları için halktan koptular. Bundan 
dolayı insanlarımız, Ordu’da, Giresun’da, 
Sakarya’da fındık toplama işinde ırkçı faşist 
insanlar tarafında saldırıya uğradılar, işçiler 

emekçiler yollarda can verdiler. Komünal eko-
nomi kurulmuş olsaydı insanlarımız bir ekmek 
için ölmezlerdi. Yeni rantçı sınıf yaratıldı, 
belediyelerimiz emekli olma kapısına dönüş-
türüldü. Kendi çıkarını halkın çıkarı üzerinde 
görenler oldu, yandaş demek biraz abartılı olur 
ama ona denk biçimde işe alımlar oldu. Beledi-
yeleri yönetecek idare edecek kadrolar oluştu-
rulamadı, acı da olsa bunları yazmak söylemek 
zorundayız, Belediyelerimiz ihale verme pe-
şinde koştu, demokratik moderniteden yanayız 
diyoruz, taşaronlara ihale veriyoruz. Kapitalist 
moderniteyi sömürüyü belediyelere soktuk, 
taşeronlar işçileri alabildiğine çalıştırdılar açık 
açık sömürdüler. Bunu bir sosyalist, bir dev-
rimci olarak söylemek zorundayız. Kolhoz ve 
sovhozların ruhuna uygun örgütlenme biçimi 
yaratamadık, halkın kendi kendini yönetme 
ilkemiz hayata geçmedi, geçemedi, koltuğa ya-
pışan kalkamadı. 

Bu satırların yazarı Politika gazetesinin 
hemen hemen tüm sayılarında yazdı, bu so-
runları belirtti, Avrupa ve dünyada uygulanan 
yerel yönetim biçimlerini araştırdı. En önemli-
si seçimle gelmek, sandık kurup yöneticilerini 
seçmektir, özü budur. Ayrıca bu işi bilen, bece-
ren yönetici bulmaktır. Eğitim çok önemlidir. 
Seçilen belediye başkanı ben herşeyi bilirim 
mantığını güderse, eğitim yüzü görmemiş bi-
risini imar komisyonuna atarsanız, ekonomiyi 
bilemeyen birisini kooperatiflerin başına atar-
sanız olacağı bu olur. 

Belediyelerimiz Mardin’de ve ilçelerinde 
uygulamış olduğu yerel demokrasi veya halk 
meclisleri oluşumunda gerekli özeni göstere-
mediler, ama hiç mi iyi şey yapılmadı derseniz, 
yapıldı. Feodalizme denk düşen düşmanlığı 
kaldırdılar, sportif faaliyetlerde çok başarılı 
oldular, kadın evlerinde başarılı oldular, top-
lumsal çalışmalarda başarılı oldular, tiyatroda, 
kadınların eğitime tabii olunmasında başarı-
lı oldular, aş evleri, çamaşırhaneler, sığınma 
evlerinde başarılı oldular, folklor çalışmala-
rında başarılı oldular, taziyelere gitmede, köy 
ziyaretlerinde başarılı oldular, yani üst yapıda 
sosyal amaçlı konularda başarılı odular, ka-
dına bakış açısından başarılı oldular, kendi 
kültürümüzün ve ana dilimizin, Kürtçemizin 
gelişiminde başarılı oldular vs. ama genelde 
özgür birey, özgür toplum, özgür demokratik 
devlet konusunda başarılı olamadılar. Eleşti-
ri-özeleştiri devrimci ışıklı yoldur, yolumuzu 
aydınlatır, yanlışların bir daha tekrarlanmasına 
müsamaha etmez. Yanlışlarımızı görmezsek, 
hatalarımızı görmezsek, yeni örgütlenme biçi-
mini yaratamayız, halk meclislerine dayalı ko-
münal yerel yönetimleri inşa edemeyiz. Özgür 
toplumla özgürleşeceğiz. n
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q Nurani ERSOY

Halkların Demokratik Kongresi, 17 Aralık Pazar günü 
Ankara’da yapıldı. Kongre, son dönemdeki tüm sindirme, 
baskı ve yasaklara rağmen geniş bir katılım ve coşkuyla ger-
çekleşti. Asıl göze çarpan ve önemli olan ise yeni yüzlerin 
kongreye katılmaları ve bilinen söylemlerin dışında, konuş-
maların eleştirel ve öz eleştirel bir nitelik taşımasıydı.

Tüm konuşmacıların “faşizm“ vurgusu yaptığı kongre-
ye farklı ve yeni katılımların sağlanması adına yöneticilerin 
bu kongreye iyi hazırlandığı da söylenmelidir. Özellikle Eş 
Sözcü Gülistan Kılıç koçyiğit’in özeleştirel konuşmasında 
vurguladığı yetmezlikler ve ‘Meclis’lerin gerekliliği, bizim 
iki yıldır yaptığımız değerlendirme ve eleştirilerin ne kadar 
haklı olduğunu da göstermiştir.

Kongrenin sonuç bildirgesinde, “Dünya, Ortadoğu, Tür-
kiye ve Kürdistan’da yaşanan gelişmelerin iç içe ve birbirini 
etkileyen nitelikte olduğundan hareketle, önemli politik ve 
toplumsal tespitlerde bulunulmuştur.“ denilerek “Küresel 
hegomonik güçlerin tüm toplumsal kimlikleri sistem içine 
alarak eritme, bölgesel statükocu devletlerin ise faşizmle 
toplumlara biat etme dayatmalarına karşı, tarih boyunca 
özgürlük seçenekleri ellerinden alınmış halklar, ezilenler, 
kadınlar ve tüm toplumsal güçler de kendi özgün ve demok-
ratik sistemlerini kurma çabalarını tarihi direniş ve büyük 
bedellerle geliştirmektedir. Rojava Devrimi de ‘Devrim ve 
sosyalizm çağı bitmiştir.’  diyenlere karşı özgür insanlığın 
cevabıdır.” tespitinden sonra, açlık grevleri ve işçi mücade-
lelerinin yanında olunduğu belirtilmiştir.

Diğer yandan tüm baskıcı ve faşist saldırılara karşı di-
renmenin, faşist cepheyi dağıtmanın biricik yolunun demok-
rasi güçlerinin birleşik mücadelesini sağlamaktan, toplumsal 
direnişi büyütmekten geçtiği bir kez daha dile getirilirken 
“seçimden seçime harekete geçen bir yapı olmaktan kendi-

mizi kurtarabilmeli, ittifak ve ilişkileri seçim zeminine dayalı 
olmaktan çıkartarak toplumsal muhalefeti örgütlemeliyiz.” 
özeleştirisi yapılmış ve uzun zamandır önemini ve gereklili-
ğini vurguladığımız ‘meclis’lerin her alan ve yerelde kurul-
ması gerektiği belirtilerek ‘Demokratik Halk Meclisleri’ 
vurgusu yapılmıştır.

Bizim de HDK bileşeni olarak her toplantıda ve her yazı-
mızda belirttiğimiz en önemli olgu, meclislerin acilen oluş-
turulması gereğiydi. Çünkü adına ister ‘Sovyet’ ister ‘Şura’ 
ister ‘Meclis’ diyelim, yerellerde, işyerlerinde, fabrikalarda 
meclisler oluşturulmadıkça söylenenler, alınan kararlar ve 
hedefler boşa düşecektir. Zira sokağa, meydanlara ve güncel 
politikaya müdahale etmenin, her alanda söz sahibi olmanın 
yolu, her işkolundan, her mahalleden, her inanç ve topluluk-
tan insanlara ulaşabilmekten, onları –talepleri doğrultusun-
da–  örgütlemekten geçer.

Bu bağlamda, kongrede konuşan birçok katılımcının da 
belirttiği gibi, faşizme, gericiliğe ve diktatörlüğe karşı ‘De-
mokratik Halk Cephesi’ni kurmak yine bu yerel meclisleri 
oluşturmaktan geçer ancak. Yoksa geçmişte olduğu gibi, yu-
karılarda değişik örgüt, parti ve kişilerin bir araya gelip or-
tak basın açıklamaları yapmaları ile, aydınların birlikte imza 
attıkları bildiriler ile ne kitleler harekete geçirilebilir ne de 
anti-faşist cephe kurulabilir.n
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HDK Kongresi ve 
Yine Meclisler Üzerine

Yürek Önde Gider 
Bende
Sesim türkülerle tutuştu,

Kar düşerken anılarımıza

Birden bire uykularımı ayaz aldı,

Sözcükler solarken dudaklarımızda

 
Ey nemli iklimlerin incecik belli kızı
Sana nasıl anlatmalı, geç kalan sevdamızı,
Nasıl, yıpranmış kentlerin düşlerindeki derin,
İsli çizgilerini, nasıl silmeliyim yüzümden.
 
Gözlerinde bakmalıyım sevinçlerine,
Baktırmalıyım sevincimde,
Küflenmiş resimleri giyen yolculuklarla mı, yola başlamalı?
Yoksa mavilikleri kirleten taş duvarlara mı dalmalı?
 
İyisi mi, elinle dokunup, yüreğime sunduğun,
Bir şekerin tadını anımsamalı dilimde,
Sevdam bilincinle, yeniden künyeme yazılır mı söyle?
Baharı içer, toprağın sarhoş ağzında doğarken şafak
Gecenin uğultusuna misafir olan yalnızlığımı koynuma 
alarak,
Savruldum, yarsız uçurumların olgun gölgesinde.
 
Şiirlerim talan edildi, naçar kaldım
Türkülerime yasaklar konuldu, şarkıların çiftetellisinde,
Tuzsuz kalmanın güzelliğini bir forsadan dinledim bazen.
Dağların nabzını, patika ve kır çiçeklerinden.
Gün ışığından önce kendi içime serpilirken
 
Tedirgin çocuklar büyüttük asrımıza dair,
Suyumuzda, aşımızda, dem oldu,
Örs kemiklerimizde patladı ölüm.
Gam oldu akciğerimize yapıştı zulüm,
Ama teslimiyet yoktu, ateş topu halaylarımızda
 
Kimimiz karanlığı solurken hücrelerde,
Kimimiz gazetelerden aranıyordu.
Ve bir gece yol aldık yamacı kanayan kentlere,
Olimpos dağındaki fakir tanrılardan,
Çıkarıp zenginliğimizi sabır ve ateş eriterek,
Durduk, yamalı ceplerimizle tarihin önünde.
 
Şimdi ben mi sızlayan bir tebessümdüm fotoğraflarımda,
Yoksa kent mi söndürmüştü ışıklarını? Anlayamadım.
Kalabalıklar içinde meydanlarda, koşuştururken bir 
yerlere,
Taş duvarlarda biten yosunları ellerimle taradım.
 
Bilirsin yürek hep önde gider, bende
Tanrılar, büyücülerin kızarmış yüzlerini taşırken elleriyle,
Karanlıkları parçalayarak iksirini ağıtlardaki
Karanlıktan daha hiçbir dem, yorgun düşmedi bize,
Ve zaman, kadın memesinin ucunu dişleyen,
Bir gelincik sürüsüdür içimizde.

 Ayhan SARIOĞLU



q Murat ÇAKIR

Her ABD Başkanı gibi Donald Trump 
da kendi “Ulusal Güvenlik Stratejisini” 
kamuoyuna tanıttı. 18 Aralık 2017’de 
açıklanan strateji belgesi, önümüzdeki 
dönemde ABD politikalarını belirleyen 
en önemli siyaset belgelerinden birisi ola-
cak. Strateji belgesini değerlendiren kimi 
yorumcu bunu “ikinci restorasyon hamle-
si” olarak nitelendiriyor. Örneğin Ergin 
Yıldızoğlu, “karşımızda, geride kalan 30 
yılın dış politika geleneğinden kopmayı 
arzulayan, işbirliği ve diplomasi yerine 
dayatmaya, korunmaya öncelik veren bir 
belge var” tespitini yapıyor. Bu tespit öz 
itibariyle pek yanlış sayılmaz, ancak ka-
nımızca ABD’nin temel “geleneksel” çiz-
gisinden kopmak istemesi de söz konusu 
değil.

Emperyalist-kapitalist dünya düze-
ninin öncü gücünün emperyalist yayıl-
ma politikasından başka bir şey olmayan 
“dış politika geleneğini” genel hatlarıyla 
değiştirdiğini söylemek yanlış olur. ABD 
emperyalizmi giderek daha sertleşen em-
peryalist rekabete saldırganlığını artırarak 
yanıt vermeyi yeğliyor. Sadece dış politi-
kada değil elbette. Daha önceki yazıları-
mızda da vurgulamıştık: Trump’ın başkan 
seçilmesiyle birlikte tekelci burjuvazi biz-
zat sahaya inerek, egemenlik metotların-
da değişimler gerçekleştirmektedir. “De-
mokratörlük” olarak nitelendirdiğimiz bu 
yeni metotlar, burjuva demokrasilerinin 
alışılagelmiş kurallarını altüst etmekte, 
kurumlarının içini boşaltmakta ve toplum-
sal rızanın yaratılması için şantajı, baskıyı 
ve sosyal şovenizmi daha etkin bir şekilde 
araç olarak kullanıma sokmaktadır. Koru-
macı iktisat politikaları, sermayeye geniş 
serbestlik tanınması, emek sömürüsünü 
yoğunlaştıran uygulamalar, sermaye lehi-
ne vergi indirimleri, göçmen ve mülteci-
lere karşı ayırımcı ve ırkçı uygulamalar, 
işgücü göçünün sınırların kapatılmasıyla 
engellenmesi, iç ve dış politikada milita-
rizmin derinleştirilmesi, düşman resimle-
riyle bezenmiş vatanperverlik demagojisi 
gibi “tedbirler” de bu araçlar arasındadır. 
Aslına bakılırsa burjuvazinin sınıf tahak-
kümünün sürdürülebilirliği için gerekli 

olan bütün araçlar daha etkin bir biçimde 
kullanılmak istenmektedir.

“America first!” (Önce Amerika!) slo-
ganı bu bağlamda dış politikada en saldır-
gan ABD tekellerinin, dünya piyasaların-
da ABD aleyhine gelişen güç kaymalarını 
durdurmayı ve ABD emperyalizminin he-
gemonyasını genişletmeyi amaçlayan bir 
savaş ilânıdır, ki burada özellikle Çin Halk 
Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu’nu 
saldırgan söylemin hedefine yerleştirmek-
tedirler. Çünkü ABD emperyalizminin, 

kimilerince “yükselen yeni dünya güçleri” 
olarak nitelendirilen bu iki stratejik raki-
binin kendilerine yeni etki alanları yarat-
maları, teknolojik atılımları, ekonomik 
verimliliklerini artırmaları ve nihâyetinde 
yeni askerî yetilere kavuşmaları, emper-
yalist-kapitalist dünya düzeninin işleyişini 
ve yayılmasını aksatmakta ve böylelikle 
merkezi emperyalist güçler arasındaki 
çelişkilerin derinleşmesine neden olmak-
tadır. Derinleşen çelişkiler ve gerçekleşen 
güç kaymaları emperyalist güçleri daha da 
saldırganlaştırmaktadır. ABD emperyaliz-
mi tüm bu gelişmeleri, sonucunda yayılma 
ve hegemonik gücünü koruma stratejisi 
olarak anlaşılması gereken yeni “Ulusal 
Güvenlik Stratejisi” ile yanıt verdiği bü-
yük meydan okumalar olarak algılamak-
tadır.

Yeni stratejinin içeriği

Trump yönetimi, ABD tekelci burjuva-
zisinin en saldırgan fraksiyonlarıyla tam 
uyumluluk içerisinde geliştirdiği güven-

lik stratejisini, dört taşıyıcı sütun üzerine 
kurduğu “ulusal çıkarlar tanımı” çatısı al-
tında formüle ediyor. Belgede bu sütunlar 
şöyle sıralanıyor: 

1) Birleşik Devletlerin, ABD halkının 
ve Amerikan yaşam tarzının korunması;

2) Amerikan refahının teşvik edilmesi;

3) Güçlü konum sayesinde barışın ko-
runması ve

4) Amerikan etki alanının genişletil-
mesi.

Belgede, “dünya çapındaki nüfuzumu-
zu etkileyen” meydan okumalar ve geliş-
meler ise şöyle sıralanıyor: “Teknolojiyi, 
propagandayı ve şiddet araçlarını kulla-
narak, çıkarlarımıza ve değerlerimize ay-
kırı olan bir dünya yaratmak isteyen Çin 
ve Rusya gibi revizyonist güçler; terörü 
yaygınlaştıran, komşuları olan ülkeleri 
tehdit eden ve kitlesel imha silahlarını el-
lerine geçirmek isteyen bölgesel diktatör-
lükler; nefret yayan ve alçak ideolojileri 
adına suçsuz insanlara şiddet uygulayan 
cihatçı teröristler ile kentlerimize uyuştu-
rucuyu ve şiddeti taşıyan sınır aşırı krimi-
nel yapılar”.

Trump yönetimi böylelikle emperya-
list saldırganlığa toplumsal rıza ve bur-
juva hukuku temelinde meşruiyet sağla-
mak için gerek duyduğu düşman resmini 
çiziyor ve baş düşmanları olan Çin Halk 
Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu’nun 
yanına, adlarını açıkça anmadan Kore De-
mokratik Halk Cumhuriyeti ve İran İslam 

Cumhuriyeti’ni, ayrıca işine geldiğinde te-
rörist ilân edeceği cihatçı gruplar ile uyuş-
turucu tacirlerini yerleştiriyor. “Cihatçı 
teröristler” ve “sınır aşırı kriminel yapı-
lar” nitelendirmeleri ile aslında mülteciler 
kastedilmekte, böylelikle hem sınırların 
göçe kapatılması, hem de BM Şartı’na 
aykırı saldırı savaşları için gereken top-
lumsal rızayı sağlayacak sosyal şovenizm 
körüklenmektedir. Zaten “alçak ideoloji” 
tanımlamasıyla da açık İslam düşmanlığı 
yaygınlaştırılmak istenmektedir.

Çin Halk Cumhuriyeti ile Rusya Fede-
rasyonu’nun “revizyonist güçler” olarak 
tanımlanmasının iki temel nedeni var: Bi-
rincisi, iki ülkenin de hem BM Şartı’nın 
geçerliliğini, hem de her devletin bağım-
sızlık ve hükümranlık haklarının korun-
masını savunmasıdır. Bu konulardaki ıs-
rarları, özellikle hammadde kaynakları ve 
dünya piyasalarına engelsiz ulaşım için 
müdahale savaşlarını önceleyen emperya-
list stratejilere ters düşmektedir. İkincisi 
ise, her iki ülkenin de neoliberal iktisat 
politikasını uygulamak istemeyişleri ve 
kapitalist birikim süreçleri üzerindeki bü-
rokratik kontrolden vazgeçmemeleridir. 
Trump bu ülkelerin “revizyonizmini” şöy-
le açıklıyor: “İkisi de ekonomik sistemle-
rini haksız ve özgür olmayan biçimde şe-
killendirmek, ordularını büyütmek ve bilgi 
ile verileri kontrol altında tutmak istiyor-
lar, ki halklarını baskı altında tutsunlar 
ve etki alanlarını genişletebilsinler diye”. 
Trump’a göre “rakiplerin uluslararası ku-
rumlara ve dünya ticaretine alınmaları, 
onları otomatikman iyi niyetli ve güvenilir 
aktör yapmayacağından”, nükleer cepha-
nenin caydırıcılığı daha da önem kazanı-
yor.

Belgede Çin Halk Cumhuriyeti ve 
Rusya Federasyonu konusunda böylesine 
açık karşıtlık söz konusuyken, iki ülke-
ye yönelik adımların ne olacağı muğlak 
bırakılmış. Belge Rusya Federasyonu ile 
hem işbirliği içinde olunmasını, hem de 
“Rusya’nın Avrupa’daki etkinlik alanını 
genişletip, NATO üyelerinin arasını açma 
çabalarının engellenmesi gerektiğini” be-
lirtirken, “stratejik rakip” olarak tanımlanan 
Çin Halk Cumhuriyeti’nin öncelikli olarak 
“iktisadî alanda geri püskürtülmesi gerek-
tiğini” ve bunun için “serbest dünya ticare-
tinin Amerika’nın güvenliğini sağlayacağı-
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nı” vurguluyor. “Serbest dünya ticaretinin 
korunmasının” yolu olarak da, nükleer ilk 
vuruş opsiyonu ile “siber saldırılar dahil, 
nükleer olamayan stratejik saldırılara nük-
leer silahlarla yanıt verme” kararlılığının 
gösterilmesi gerektiği belirtiliyor.

Stratejinin öngördüğü adımlar
“Ulusal Güvenlik Stratejisi”nde yer 

alan hedeflerin gerçekleştirilmesi için 
öngörülen adımlar, Trump’ın başkanlık 
döneminin gerek ülke içerisinde, gerekse 
de dünya çapında ihtilafları derinleştiren 
ve hâlihazırda ilân edilmemiş “Üçüncü 
Dünya Paylaşım Savaşının” ilân edilen 
bir sıcak savaşa dönüşme riskinin masif 
biçimde artacağı bir süreç olacağına işaret 
etmektedir. Strateji belgesinde öngörülen 
adımları kısaca şöyle özetleyebiliriz:

“Birleşik Devletlerin, ABD halkının 
ve Amerikan yaşam tarzının korunması” 
için sınır kontrolleri güçlendirilecek ve 
göç yasaları “reforme edilecek”. Bugün 
Müslüman ülke vatandaşlarına karşı uy-
gulanan sınırlama pratiği ve Meksika sını-
rına duvar örülme kararı bu konuda neler 
olabileceğini gösteriyor. Olası tehditleri 
“henüz ortaya çıktığı yerlerde ve sınırla-
rımıza daha ulaşmadan bertaraf edilmesi 
sağlanacak”. Bu cümleden istenildiğinde 
“terörist” olarak tanımlanacak gruplara ve 
ülkelere karşı BM kararlarını beklemeden 
ve uluslararası hukuku çiğneyerek askerî 
müdahaleler ile işgallerin gerçekleştiri-
lebileceğini okuyabiliyoruz. Ayrıca siber 
saldırılarına karşı “bilişim ve iletişim tek-
nolojileri daha güçlü koruma altına alına-
cak” cümlesinden de, Snowden’in ortaya 
çıkardığı devasa sansür ve manipülasyon 
skandalını aratacak derecede adımların 
hazırlandığını anlayabiliyoruz. Nitekim, 
ABD’ni “roket saldırılarından korumak 
amacıyla” ABD’nde ve dünya çapında 
farklı ülkelerde konuşlandırılacak “çok 
katmanlı roket savunma sistemleri geliş-
tirilecek”.

“Amerikan refahının teşvik edilmesi” 
için uluslararası serbest ticaret antlaşma-
ları gözden geçirilecek ve korumacı ikti-
sat politikaları uygulanacak. Daha önceki 
ABD başkanlarının, Avrupalı ortaklarıyla 
beraber geliştirdikleri TTIP ve TPP gibi 
antlaşmalar rafa kaldırılacak. “21. Yüz-
yılın jeopolitik rekabetindeki öncülüğü-
müzü koruyacak araştırma, teknoloji ve 
innovasyon alanları ulusal güvenlik ko-
ruması altına sokulacak”. Ve “ABD’nin 
enerji hakimiyeti uluslararası piyasaların 
serbest kalması ve enerji kaynaklarına 
ulaşımın engelsiz olması sayesinde ulusal 
güvenliğin korunması için baskın biçimde 
kullanılacak”.

“Güçlü konum sayesinden barışın ko-
runması için” ABD’nin askerî üstünlüğü 
“yeniden sağlanacak ve sürekli hâle ge-

tirilecek”. Yeni stratejik rekabet dönemi 
olarak adlandırılan önümüzdeki yıllarda 
ABD çıkarlarının korunması için “tüm 
diplomatik, iktisadî ve askerî araçlar kul-
lanılacak”. Uzayın kullanılması ve inter-
netin “güvenlikli hâle getirilmesi için” (bu 
cümleleri uzay savaşları ve siber dünyanın 
kontrol altına alınması olarak okumak 
gerekir) gerekli olan “yetenekler gelişti-
rilecek”, müttefiklerin “ortak tehditlere 
karşı mücadelede daha fazla sorumluluk 
almaları sağlanacak”. Avrupa, Pasifik 
ve Ortadoğu gibi dünyanın kilit bölgele-
rindeki güç dengelerinin “ABD lehine ge-
lişmesi sağlanacak”. Özellikle bu alanda 
öngörülen adımların NATO ülkeleri ile 
bu bölgelerdeki işbirlikçi rejimlerin silah-
lanma bütçelerini devasa biçimde artırma 
baskısıyla karşı karşıya kalmalarına yol 
açacağını şimdiden söyleyebiliriz. Doğal 
olarak bu silahlanma bütçelerini artırma 
baskı ve sonucunda militaristleşmenin de-

rinleşmesi, strateji belgesinde “düşman” 
olarak görülen Çin Halk Cumhuriyeti, 
Rusya Federasyonu, Kore Demokratik 
Halk Cumhuriyeti ve İran İslam Cumhu-
riyeti’nin de kendi ordularının silahlandı-
rılmasını hızlandırarak yanıt vermelerine 
neden olacak. Sonucunda dünya çapında 
nükleer ve konvansiyonel silahlanma ya-
rışı hızlanacak.

Nihâyetinde “Amerikan etki alanının 
genişletilmesi için” tüm diplomasi ve ge-
lişme işbirliği politikaları ile NATO müt-
tefikleri ve stratejik partnerlerle ortaklaşa 
geliştirilecek olan çabaların “Amerikan 
vatandaşlarını korumak ve refahımızı teş-
vik etmek” gerekçesiyle “ABD’nin dünya 
çapındaki askerî üstünlüğünü korumak 
ve genişletmek için kullanılması sağla-
nacak”. Strateji belgesi ABD çıkarlarının 
korunması için ayrıca “yeni ikili ve çok-
lu antlaşmalarla aynı değerleri savunan 
ülkelerle işbirliğinin kurulmasını” ve bu 

sayede ABD tekelleri için yeni piyasaların 
açılmasını sağlayan adımların atılmasını 
öngörüyor. Belgeye göre “serbest piyasa 
ekonomisini, özel sektörün büyümesini ve 
siyasî istikrarı savunan ülkelerle stratejik 
partnerliklerin kurulmasının”, stratejik 
rakiplerini geri püskürtecek “değerli bir 
araç” olacak.

Sonuç yerine
Yeni “Ulusal Güvenlik Stratejisi” 

ABD emperyalizminin dünya çapındaki 
hegemonik konumunu “barışın, refahın 
ve başarılı toplumların gelişmesinin çer-
çevesini sağlayacak pozitif güç” olarak 
tanımlıyor. Elbette bu demagojik bir söy-
lemden başka bir şey değil. Ancak gerek 
strateji belgesinden yapılan tespitler ve 
öngörülen adımlar, gerekse de strateji bel-
gesinde muğlak bırakılan noktalar, ABD 
emperyalizminin ne denli ekonomik, as-
kerî ve stratejik zaaflarla karşı karşıya 

olduğuna işaret etmektedir. Emperyalist-
kapitalist dünya düzeninin öncü gücü, en 
başta Avrupalı emperyalist müttefiklerinin 
ve aralarında Türkiye’nin de olduğu iş-
birlikçi rejimlerin güvenlerini kaybetmek 
üzeredir. Her ne kadar dünya çapındaki 
silahlanma giderlerinin yüzde 45’ini har-
casa ve devasa askerî gücüyle hegemonik 
konumunu koruyor olsa da, ABD emper-
yalizminin ve onunla birlikte tüm emper-
yalist güçlerin dünya çapında mutlak ha-
kimiyet kuramadıkları her geçen gün daha 
da açığa çıkmaktadır. Gerek emperyalist 
güçler arasındaki, gerekse de işbirlikçi re-
jimler ile emperyalist güçlerin aralarındaki 
çelişkilerin derinleşmesi, hâlâ üstesinden 
gelinememiş olarak devam etmekte olan 
2007 kapitalist krizin etkisinin artması, 
sürdürülen vekalet savaşlarının başarısız-
lığı, işbirlikçi rejimlerin bölgesel emper-
yalizm hevesleriyle “bağımsız” davran-
maya çalışmaları, Ortadoğu başta olmak 

üzere, dünyanın muhtelif bölgelerinde 
muhalif güçlerin artan bir biçimde direniş 
göstermeleri, özellikle Avrupa’daki kapi-
talist devletlerin yönetim-temsilîyet-meş-
ruiyet ve kimlik krizleriyle boğuşmaktan 
kurtulamamaları ve neoliberalizmin genel 
anlamda tılsımını kaybetmesi, başta ABD 
emperyalizmi olmak üzere, tüm emperya-
list güçleri çoklu kriz ortamının girdapla-
rıyla başa çıkmakta zorlamaktadır. 

Aynı şekilde “revizyonist” güçler ola-
rak tanımlanan Çin Halk Cumhuriyeti ile 
Rusya Federasyonu’nun beklenenin ak-
sine Ortadoğu’da, Afrika’da ve Asya’da 
etkinlik alanlarını genişletmeleri, bilhassa 
Rusya Federasyonu’nun doğal gaz politi-
kalarıyla ABD’nin Avrupalı müttefikleri 
birbirlerine düşürmesi; bununla birlikte 
İran İslam Cumhuriyeti’nin Ortadoğu’da 
mevzi kazanması ve Kore Demokratik 
Halk Cumhuriyeti’nin nükleer cephane-
siyle direnmesi, emperyalist stratejilerin 
uygulanabilirliğini zora sokmaktadır.

ABD’nin yeni “Ulusal Güvenlik Stra-
tejisi” tüm bu gelişmelere verilen ve çı-
kış yolunu göstereceği umulan bir yanıt, 
daha doğrusu bir savaş ilânıdır. Ancak 
daha önceki strateji belgelerini ve bilhassa 
George W. Bush’un başkanlık dönemin-
deki saldırgan politikalar ile sonuçlarını 
göz önüne aldığımızda, yeni stratejinin de 
ABD emperyalizmini içinde bulunduğu 
gerileme döneminden kurtarma başarısı-
nı pek gösteremeyeceğini söyleyebiliriz. 
Yine de bu tespitimiz, emperyalist cephe-
nin zayıfladığı, savaş risklerinin azaldığı 
ve demokratik gelişmelerin önünün açıldı-
ğı bir sürece girildiği sonucunu çıkarmaz. 
Aksine, dünya çapında daha tehlikeli bir 
döneme girilmektedir. ABD emperyaliz-
mi, emperyalist müttefikleri ve işbirlikçi 
dostları daha da saldırganlaşacak, daha 
dizginsizleşecek ve daha baskıcı yöntem-
lere başvuracaklardır.

Böylesi bir durumda, başta komünist-
ler olmak üzere, devrimci-demokratik 
güçler gelişmeleri titiz ve iyi analiz etmek, 
bu analiz temelinde hangi mücadele bi-
çimlerinin gerekli olduğunu ortaya koy-
mak ve en geniş direniş cephesini örmekle 
mükelleftirler. Kanımızca, dünya çapında 
en başta ezilen ve sömürülen sınıflar ol-
mak üzere, burjuva toplumlarının farklı 
katmanlarını da emperyalist stratejilere 
karşı mobilize etmenin en önemli anahtar-
larından birisi barış sorusudur. Barış için 
mücadele, insanlığın ezici çoğunluğunun 
çıkarına olmasından dolayı, karakteri ge-
reği anti-emperyalisttir. Anti-kapitalist ol-
mayan anti-emperyalizm mümkün olma-
yacağından, barış mücadelesini Sosyalizm 
için devrimci mücadeleye dönüştürmek 
ise, komünistlerin görevidir.n
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q Mehmet DEMİR

Kürt sorununun bugün geldiği aşama-
ya baktığımızda, Kürt inkarına ve Kürtle-
rin haklarının gözardı edilmesine  dayalı 
politikaların artık yürütülemeyeceği açığa 
çıkmıştır. Kimilerince ‘yeni dönem’ olarak 
adlandırılan bu süreç, bölgenin çehresini de 
değiştirecek gelişmeleri bağrında taşımak-
tadır. Birbirleriyle içiçe geçmiş sorunların 
tek başına ele alınması ve çözüme kavuştu-
rulması, bu gelişmeler gözardı edildiğinde 
başarısızlığa mahkumdurlar. Değişik açı-
lardan da bakılsa bu gerçeklik, kendisini 
yakıcı bir şekilde göstermektedir. Bölge-
dedeki temel haksızlıklar giderilmeden 
gerçek bir çözümün olmayacağını şimdiye 
kadar yaşanan gelişmelerden çıkarabil-
mekteyiz. Bugün hemen herkes bölgenin 
mevcut yapısının değişmesi gerektiği ko-
nusunda hemfikir. Burada önemli olan, de-
ğişikliğin evrileceği yön. Burada da çeşitli 
müdahaleler gündeme gelmektedir. Güçler 
savaşı da diyebileceğimiz, bir mücadele ya-
şanmaktadır. Rusya ve ABD’nin güç göste-
risine, uluslararası güçler ile bölge devlet-
leri de katılmakta ve oluşturulmak istenen 
yeni düzende yer kapmak istemektedirler. 
Kürt sorunu, bu çatışmalı ortamın ana dü-
ğümlerinden biri haline gelmekle kalmamış 
ve çözüldüğünde de bölge üzerinde bir çığ 
etkisi gösterecek bir potansiyele de sahiptir. 
Kendisi ile birlikte bir çok sorunun çözü-
münü getirmekle de kalmayacak, aynı za-
manda sorunların bir yumak gibi çözülmesi 
sürecine de hız verecektir.

Kürtler ve Kürdistan dediğimizde, he-
men her kesimin söyleyeceği bir sözü, bir 
yaklaşımı ve bir yorumu vardır. Bölgenin 
ortasına bırakılmış ve hemen patlamaya ha-
zır bir dinamit gibi görüp korku ile yakla-
şanlar da az değil. Kürtlerin inkarına dayalı 
politikalarının artık iflas ettiğini görmeleri  
ve devam ettiremeyeceklerini görmeleri, 
bu kesimleri korkuya sevketmektedir. Bun-
lar inkar üzerine kurdukları politikaların 
boşa çıktığını gördükçe paniklemektedirler. 
Bundan dolayı da Kürt meselesine doğru 
yerden bakmayı becerememektedirler. Her-
hangi bir halka ve ya etnik gruba tanınan 
hakları, bu nedenle Kürtlere çok görmekte 

ve Kürtlerin mücadelesini doğru kavraya-
mamaktadırlar. Bazı kendilerini hala solda 
sanan ya da öyle göstermek isteyen  çevre-
ler, ama bugün ulusalcı-milliyetçi çizgiyle 

bütünleşerek,  geçmişte zamanı değil diye 
karşı çıktıkları Kürtlerin özgürlük müca-
delesine, bugün ‘yeni bir İsrail, ABD’nin, 
Rusya’nın lejyonerleri veya ABD’nin Kür-
distan kurma girişimleri’ diyerek saldır-
maktadırlar. Bu çevreler bölgedeki dev-
letlerin sınırlarının cetvelle ve halkların 
iradesini hiçe sayarak çizildiğini unutmuşa 
benziyorlar. Kürtler kendi iradelerinin dı-
şında dörde bölünmüş ve bir çok yeni Arap 
devletleri kurulmuştur. Emperyalizmin çiz-
diği bu sınırların meşruluğunu kabul eden 
bu kesimler, bugün Kürt halkının mücade-
lesi ile ortaya çıkan gelişmeleri, emperya-
lizmin ve bölge gericiliğinin boğmasında 

bir sakınca görmemekte ve saldırmakla kal-
mayarak farklı göstermeye çalışmaktadırlar. 
Güneş balçıkla sıvanmaz diye bir söz vardır. 
Kürt halkının haklı mücadelesi de engelle-

nemeyecek bir boyuta ulaşmıştır. Bu tür  
saldırılar, haklılığına gölge düşürmez.

Kürdistan ve Hassas Dengeler
Güney Kürdistan’da referandum ve 

sonrasında yaşanan gelişmeler, Kürtler 
açısından  bazı yeni gelişmeleri ortaya çı-
karmakla kalmadı, bir kez daha Kürt mese-
lesinin bölge açısından hassas bir zeminde 
olduğunu gösterdi. Yaşanan gelişmeleri 
politik öngörü eksikliği ve bazı ihanetler-
le açıklamaya çalışırsak eksik kalır. Kürt 
sorununun çözümünde, her dört sömürge-
ci devletin ortak hareket etmesi ve birliğe 
gitmeleri, bir kez daha gösterdi ki halklar 
arasında bir dayanışma ve mücadele ortak-

lığı olmadan Kürt sorununun çözümünde 
yol almak kolay olmayacaktır. Bir eksiklik 
aranacaksa burada aramak gerekiyor. Böl-
genin içiçe geçmiş sorunlarından tek başına 
kurtulmanın yolları bulunmamaktadır. Sı-
nırlı da olsa bölgenin demokrasi ve sosya-
lizm güçlerinin ortak mücadelesi önemlidir. 
Gölde damla bile olsa bunun etrafına yaya-
cağı etki gözönünde bulundurularak, dal-
ganın etkisinin daha güçlü yansıması için 
ortak mücadeleye güç verilmelidir. Güney 
bunu başaramadığı gibi, kendi içerisinde de 
bir birlik yaratamadı. Umut edilen dış des-
tek de gelmeyince varolan bazı kazanımla-
rın da elden gitmesine sebebiyet verildi.

Son dönemlerde, Güney Kürdistan’da 
gelişen kitlesel protestoların da doğru kav-
ranması gerekmektedir. Mevcut siyasi olu-
şumların bugünkü durumları ile sorunların 
çözümüne cevap vermekte geri kaldıkları 
görülmektedir. Bir çok sorun çözümsüz bı-
rakıldığı gibi ilerde çözümü için bir siyasi 
yaklaşımda gösterilmemekte. Eski tarzda 
ısrar edilmektedir. Kitlesel gösterilere katı-
lanları suçlamak ve onları hainlikle itham 
etmekle de ile bir yerlere varılamayacağı ve 
bu yaklaşımın sorunları derinleştirmekten 
öte bir sonuç doğurmayacağı açıktır.

Başur’dan Rojava’ya 
Çözümün Yolu
Bugün önümüzde Kürtlerin mücadelesi 

açısından kazanımların gözle görülür bir 
hal aldığı iki deneyim var. Başur çok ön-
ceden federal bir yapıya kavuşmuş da olsa 
bunun alt yapısı ve örgütlenmesi ileri bir 
düzeye kavuşturulamamıştır. Şimdiye ka-
dar atılan adımların yetersizliği referandum 
sonrasında bir kez daha açığa çıkmıştır. 
Kürtlerin referandum kararına saygı duyul-
ması gerektiğini söylemekten hiç bir zaman 
geri durmayacağız. Fakat eksikliklerin dile 
getirilmesi ancak Kürt Özgürlük Mücade-
lesinin güçlenmesine hizmet eder. Burada 
örgütlenme açısından hala eskinin deva-
mında ısrarın kazandırmayacağını söyle-
mek için çok da etraflıca düşünmeye gerek 
yok. Federal ve siyasal örgütlenme yeni bir 
bakış açısı ile ele alınıp Kürtler arasında 
ulusal birlik temelinde bölge halkları ile or-
tak mücadelenin yolları bulunmalıdır.

Rojava Kürtlerini bir adım öne götüren SDG çatısı altında, halkların, 
etnik topluluklar ve mezheplerin eşit şekilde temsil edilmeleri için örgüt-
lenmeye atılmalarıdır. Bu örgütlenmeye giderken PYD ve YPG, YPJ’nin 
daha baştan itibaren halkların ortak mücadelesini savunması ve bu yön-
de ciddi adımları atması önemli bir rol oynadı. Demokratik Federal bir 
Suriye’nin baştan hedeflenmesi ve Kobani direnişi ile halklar arasında 
bir birliğin temeli atıldı. Kobani’de DAİŞ’in yenilgiye uğratılması, Suri-
ye’deki diğer halkların Kürtler etrafında bir örgütlenmeye yönelmeleri-
ne ve güç birliği oluşturmalarına yol açtı.

Bir Yol Hikayesi:
Rojava’dan Kuzey Suriye Federasyonuna 
Kürt Özgürlük Mücadelesi
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Başur’un yapamadığını Rojava yapa-
bilecek mi? Kuzey Suriye Federasyonu 
adı etrafında, Suriye’deki diğer halklar ile 
birlikte yeni bir oluşumun adımını atan Ro-
java Kürtlerini bundan sonra nasıl bir ge-
lişme bekliyor? Bu sorunun cevabı henüz 
tam olarak netleşmiş değil. Bir çok gelişme 
birbirine bağlı olsa da Rusya ve ABD’nin 
nerelerde anlaşma sağlayacakları tam ola-
rak açığa çıkmış değil. TC ve İran’ın Kürt-
lerin kazanımlarını hiçe saymak için yoğun 
bir çaba içerisinde olduklarını görmekteyiz. 
ABD’den yüz bulamayan TC’nin Rusya’ya 
verdiği 2,5 milyar dolarlık S-400 rüşvetinin 
etkisi ne olacak o da önümüzdeki günlerde 
anlaşılacaktır. İran ve TC adeta birbirleriyle 
yarışırcasına Kürtlerin az bir kazanımla bu 
süreçten çıkmaları için yoğun bir çaba içe-
risine girmektedirler. TC, Cenevre görüş-
melerine olduğu gibi Astana ve Soçi görüş-
melerine de Rojava Kürtlerinin katılımını 
engellemek için yoğun bir çaba göstermek-
tedir. Koalisyon güçleri Cenevre’de Kürtle-
ri TC’nin isteği ile dışarıda bıraktı. Soçi’de 
Rusya’nın nasıl bir tutum takınacağı şim-
diden merak konusu. Suriye Halklar Kong-
resini toparlamak isteyen Rusya, TC’nin 
dayatmaları karşısında geri adım atarak, 
Kürtleri Soçi’nin dışında mı bırakacak? 
Önceleri PYD’nin de katılacağını açıkla-
yan Rusya bu adımdan geri dönme işaret-
leri vermeye başladı. Böylesi bir gelişme  
baştan çözümsüzlüğe evet demek olacaktır. 
Benzer bir tutumun gösterilmesi, Suriye’de 
%30 luk bir toprak parçasını elinde bulun-
duran SDG’nin masada olmaması, çözüm 
konusunda ilerleme sağlanamayacaktır. 
Rusya’nın TC ve İran’ın dayatmalarına evet 
demesi Kürt meselesinde bölge gericiliğine 
teslim olması anlamına gelecektir. YPG 
komutanı Sipan Hemo resmen Rusya’ya 
davet  edilerek çeşitli görüşmeler yaptı. Bu 
da Rusların son dakikaya kadar Kürtlerin 
de temsilinde bir ara formül bulmaya ça-
lıştığını göstermekte. Her iki imparatorluk 
hayalcisinin engelleri aşılabilecek mi, bunu 
yakında göreceğiz. Cenevre-8 görüşmeleri 
de çözümün tarafı olan SDG’nin masada 
olmaması sonucu daha baştan başarısızlığa 
mahkum olarak başladı ve bitti. Suriye’nin 
demokratik geleceğinde söz sahibi olacak 
güçlerin masada yer alması sağlanmadıkça 
çözüm de gecikecektir.

TC’nin ve İran’ın tüm engellemelerini 
aşıp Rojava’nın da içerisinde olduğu Kuzey 
Suriye’de hayata geçirilmeye çalışılan de-
mokratik adımlar Suriye’nin  geleceğinde 
bir rol oynayabilecek mi? DAİŞ yok edil-
mediyse de oldukça zayıflatıldı ve ciddi bir 
tehlike olmaktan çıkarıldı. İdlib çevresinde 
konumlanan cihatcı ve el-Kaide uzantılı 
örgütlenmelerin giderek zayıfladıklarını 
dikkate alırsak Suriye’de başlı başına iki 
güç kalıyor: SDG ve rejim güçleri. Esad’ın 

son açıklamalarını, SDG ile bir çatışmanın 
habercisi olarak görmek için daha çok er-
ken. KSDF yöneticisi Foza Yusif, ’Esad’ın 
açıklamaları Kuzey Suriyedeki tüm bile-
şenlere karşıdır. Bölgedeki tüm kesimler, 
SDG çatısı altında savaşıyor.’diyerek tepki 
gösterdi. Giderek söz sahibi olan iki gücün 
geriye kalması, her iki güç arasında Suri-
ye’nin geleceği konusunda bir mücadele ve 
görüşme olacağını göstermektedir. Bundan 
sonra ağırlıklı olarak her iki gücün söz sa-
hibi olacağı bir ilişkiler yumağının çözüm 
için ortada dolaşacağını söyleyebiliriz. Bu 
çözüm girişimleri de beklendiği gibi zorlu 
bir yoldan geçerek gerçekleşecektir. Rusya 
ve ABD’nin başını çektiği koalisyon güçle-
rinin bundan sonra nasıl bir yol izleyecek-
leri de önemli. Eğer Suriye hakları kendi 
geleceklerini ele alabilirlerse, sorunlarını 
uluslararası müdahaleden kurtararak, ye-
rel düzeyde hakların ve mezheplerin ortak 
birlikteliğiyle çözüme kavuşturabilirler. 
Suriye sorunu da o zaman ulusal bir boyut 
kazanır ve halklar dış müdahalelere karşı 
ortak yaşamı hayata geçirebilirler.

ABD ve Rusya başta olmak üzere batılı 
güçler ile TC ve İran’ın eski imparatorluk 
hayallerine karşı, Rojava’da hayata geçi-
rilen örgütlenme modeli halkların birlikte 
yaşamaları için önemli bir deneyim olarak 
dikkatle gözlemlenmesi gerekmektedir. 
Atılan çok ciddi ve birleştirici adımlar var-
dır. Önemli olan burada ortak yaşam için 
doğru adımların çoğaltılması ve halkların 
buna inanmalarıdır. Halklar buna inandık-
larında dışarıdan gelebilecek saldırı ve boz-
gunculuklara karşı gereken cevabı vermek-
te gecikmeyeceklerdir.

Kuzey Suriye Federasyonu:
Demokrasiye Doğru Yeni Bir Yol
Rojava Kürtlerini bir adım öne götüren 

SDG çatısı altında, halkların, etnik toplu-
luklar ve mezheplerin eşit şekilde temsil 
edilmeleri için örgütlenmeye atılmalarıdır. 
Bu örgütlenmeye giderken PYD ve YPG, 
YPJ’nin daha baştan itibaren halkların or-
tak mücadelesini savunması ve bu yönde 
ciddi adımları atması önemli bir rol oynadı. 
Demokratik Federal bir Suriye’nin baştan 
hedeflenmesi ve Kobani direnişi ile halklar 
arasında bir birliğin temeli atıldı. Koba-
ni’de DAİŞ’in yenilgiye uğratılması, Suri-
ye’deki diğer halkların Kürtler etrafında bir 
örgütlenmeye yönelmelerine ve güç birliği 
oluşturmalarına yol açtı. SDG (Suriye De-
mokratik Güçleri) bu gelişmelerle birlikte 
örgütlendi. Kürtler ile diğer halkların mü-
cadelesi biraraya gelince Suriye’de DAİŞ’e 
karşı verilen ve demokratik bir Suriye’yi 
hedefleyen mücadele farklı bir boyut ka-
zandı. Ve aynı zamanda uluslararası koa-
lisyondan da daha fazla destek  görmeye 
başladılar. SDG içerisinde bütün Suriye 

haklarının temsilcileri yer alıyor ve kendi 
çıkarlarını temsil ediyorlar. Bu oluşum, Su-
riye’nin geleceği için de bir çözüm olarak 
halklar tarafından benimsendikçe daha faz-
la uygulama şansı bulacaktır.

Kuzey Suriye Federasyonu’na giden 
yolun temeli Rojava’da atıldı. Kobani dire-
nişi ile başlayan süreç, peşpeşe atılan yeni 
adımlar ile birlikte ete kemiğe bürünme-
ye başladı. Girê Spi’nin DAİŞ’ten temiz-
lenmesi ile birlikte SDG’ye giden yol da 
açılmaya başlandı. SDG aynı zamanda bir 
alternatif model olarak demokratik bir olu-
şumun Suriye halkları için ne kadar önem-
li olduğunu da göstermesi bakımından da 
değer verilmesi gereken bir örgütlenmedir. 
2014 Kasım’ında kurulan savunma güçleri 
bugün Kuzey Suriye’nin sınırlarını koru-
mada önemli görevler üstlenmektedir. As-
keri örgütlenmenin yanısıra kadın, gençlik, 
kültür ve diğer alanlarda da bir örgütlülüğe 
gidildi.

16 Mart 2016’da Rimelan’da Kürt, 
Arap, Süryani, Ermeni, Türkmen, Çeçen ve 
diğer etnik gruplardan yaklaşık 200 delege-
nin katılımı ile yapılan kongre sonucunda 
Kuzey Suriye Federasyonu ilan edildi. Fe-
derasyon üç temel bölgeden, (Cızir, Fırat 
ve Efrin otonom bölgelerinden) oluşuyor. 
Özyönetim anlayışı temelinde her bölge 
ekonomi, güvenlik ve savunma alanlarında 
kendi kendisini yönetiyor. Kurucu Meclis 
toplantısına 16 siyasi parti ve çeşitli sivil 
toplum örgütlerinin yanısıra kadın ve genç-
lik temsilcileri katıldı. Kongre’den yetki 
alan 31 kişilik  Örgütlenme Kurulu kendi 
içerisinde de 4 ayrı Komite’ye ayrılmış du-
rumda. Bunlar, diplomasi, basın, toplumsal 
sözleşme ve toplumsal faaliyetler olarak ör-
gütlenmiş durumdalar. Cızir’den 15, Fırat 
ve Efrin’den 8’er üyenin yer aldığı Kurucu 
Meclis’in eşbaşkanlığını Hediye Yusuf ile 
Mensur El Selum yapıyor. Merkezi Qa-
mişlo olarak belirlenen Federasyon, Suriye 
Devleti’nin federal yapılarını tanıyan bir 

cumhuriyet olarak yeniden inşa edilmesi-
ni öneriyor. 29 Aralık 2016’da kabul edi-
len toplumsal sözleşme ile Kuzey Suriye 
halklarının anayasası oluşturuldu. Burada 
birlikte yaşamanın ana ilkeleri kabul edil-
di. KSDF dış ilişkiler sorumlularından 
Salih Müslim kurulan sistem için ‘Bizim 
kurduğumuz sistem çok açık ve şeffaftır. 
Suriye’deki krizin çözülmesi için bundan 
başka bir proje yoktur. Bizim modelimizde 
ne kadar etnik, din, mezhep varsa özgür ve 
bağımsız olarak temsil edilme hakkı var.’ 
demektedir.

Federasyon, bileşenlerine ve örgütlen-
me çabalarına bakıldığında Suriye için bir 
model olarak görülebilinir. Savaş içerisinde 
ve değişik zorluklara rağmen örgütlenme 
çabalarına hız verilmesi halkların geleceği 
açısından önem taşımaktadır. SDG’nin bi-
leşenlerinin demokrasi bayrağı altında bira-
rada yaşama çabaları uluslararası koalisyon 
tarafından da resmen tanınmasına yol açtı. 
Suriye’de halklara demokrasi içinde, birlik-
te ve özgürce yaşamak için tek alternatif bir 
model sunanın  SDG olduğunu diyebiliriz. 
Bu sistemin oturtulabilinmesi için de üç 
aşamalı bir seçim stratejisi uygulanmak-
tadır. İlk aşamada 22 Eylül’de Komün se-
çimleri yapıldı. Üç binin üzerinde Komün 
kuruldu. Her birinde eşbaşkanlık uygula-
narak, kadınlara eşit temsil hakkı getirildi. 
Meclislerin %50’si kadın olmak zorunda. 
Bu aynı zamanda kadınların toplumun ye-
niden örgütlenmesine katılmaları için de 
önemlidir. Böylelikle kadınlar evin dışına 
çıkarılarak eskinin toplumsal kabuğu kırıl-
maktadır. Ayrıca gençlik ve halklar kotası 
da var. Böylelikle her halkın temsil hakkı 
garanti altına alınmış ve temsilcilerinin 
meclislerde yer almaları sağlanmış oluyor. 
Bu seçimler Suriye tarihinde bir ilk aynı za-
manda. 1Aralık’ta ise yerel meclis seçimle-
ri yapıldı. Seçimlerin 3. aşaması olarak da 
Ocak 2018’de Demokratik Halk Kongresi-
nin seçimleri yapılacak. Suriye’nin %30’nu 
kontrol eden KSDF böylelikle örgütlenme-
sini tamamlamış olacak. 

Suriye’de barışa doğru yaklaşırken 
halkların örgütlü olarak sürece müdahale 
etmeleri önemlidir. Bu örgütlenmeler dışar-
dan  gelecek kışkırtmalara karşı da halkları 
koruyan bir kalkan olacaktır. Atılan adımlar 
kuşkusuz önemlidir. Rojava’nın demokra-
tik haklarını elde etmesi için de önemlidir. 
Uygulamalar da yaşanacak sorunların şef-
faflığın elden bırakılmadan herkesin ortak 
çıkarlarını gözetecek bir şekilde çözüme 
kavuşturulması, güven sağlamakla kalma-
yacak, Suriye’nin gerçek demokrasiye ka-
vuşmasını da hızlandıracağı gibi bölgedeki 
diğer sorunların çözümü için de bir çıkış 
noktası olacaktır. KSDF bunu sağladığı 
oranda tüm Suriye için bir model olmayı da 
aşarak bölgeye bir örnek teşkil edecektir. n
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ABD ve Rusya başta olmak üzere 
batılı güçler ile TC ve İran’ın eski 
imparatorluk hayallerine karşı, 
Rojava’da hayata geçirilen örgüt-
lenme modeli halkların birlikte 
yaşamaları için önemli bir dene-
yim olarak dikkatle gözlemlenmesi 
gerekmektedir. Atılan çok ciddi ve 
birleştirici adımlar vardır. Önemli 
olan burada ortak yaşam için doğ-
ru adımların çoğaltılması ve halk-
ların buna inanmalarıdır. 



q Murat ÇAKIR

Karl Marx ve Friedrich Engels “Komü-
nist Partisi Manifestosu”nda, üretici güçlerin 
gelişimiyle burjuvazinin sadece kendisini yok 
edecek olan silahları değil, aynı zamanda pro-
letarya ile bu silahları kullanacak olanları da ya-
rattığını vurgulamaktadırlar. Marksist-Leninist 
dünya görüşüne göre kapitalizmi yıkarak, tüm 
insanlığı sömürü ve baskıdan kurtaracak olan 
yegane toplumsal sınıf, proletaryadır. Proletar-
ya, elbette kendisi için sınıf olarak, komünist 
toplumun yaratıcısı olacaktır. İşçi sınıfının bu 
tarihsel misyonu, yani proletaryanın kendisi için 
sınıf olarak ve bilimsel sosyalizmi temel alarak, 
işçi sınıfı partisinin öncülüğünde kapitalist top-
lumu devrim ile yıkıp, siyasi iktidarı ele geçirip, 
bu iktidarı sosyalizme ve nihayetinde komüniz-
me doğru devrimci değişim için kullanma mis-
yonu, insanlık tarihinde yepyeni bir çığır açmış-
tır. Lenin bu nedenle “Karl Marx’ın öğretisinin 
tarihsel kaderi” başlıklı makalesinde: “Marx’ın 
öğretisinin en önemli yanı, sosyalist toplumun 
yaratıcısı olarak proletaryanın insanlık tarihin-
deki rolünün açıklığa kavuşturulmuş olmasıdır” 
diye yazar. Nitekim işçi sınıfının bu tarihsel 
rolü, kendisini sınıf mücadeleleri içerisinde, yü-
züncü yıldönümünü kutladığımız Büyük Ekim 
Devrimi’nde ve tüm kazanımları, hataları ve 
trajedileriyle dünya sosyalist sisteminin kurul-
masında ifade etmiştir.

1989/1990 karşı devrimi sadece reel sosya-
lizmin yenilgisiyle sonuçlanmadı, aynı zamanda 
proletaryanın bu tarihsel misyonunun da sorgu-
lanmasına, dahası reddiyesine yol açtı. “Tarihin 
sonunun geldiğini” iddia eden burjuva liberalle-
ri, anti-komünistler, sağ ve sol oportünistler, re-
formist-teslimiyetçi akımlar ve 1989/1990 karşı 
devriminin gerçekleşmesine katkı sağlayan bi-
limum likidatörler, sınıf mücadelesinin “gerek-
siz” olduğunu, proletaryanın tarihsel gelişmede 
artık “herhangi bir rol oynamadığını”, zaten işçi 
sınıfının toplumdaki sayısal oranının “giderek 
azaldığını”, bilhassa gelişmiş sanayi ülkelerin-
de refah düzeyinin ve özgürlüklerin artmasıyla 
emek ve sermaye arasındaki çelişkinin “yok 
olma derecesine” geldiğini ve nihayetinde fark-
lı toplumsal katmanların demokrasi hedefiyle 
“ortaklaşabileceklerini” temel alan demagojiyi 
savunmaya başladılar. Marx’ın tamamlanmamış 
temel yapıtı “Das Kapital”in birinci cildinin ya-
yınlanışının 150’inci yılında dahi, “gelişmiş ka-
pitalist ülkelerdeki işçi sınıfının Marx’ın tespit 
ettiği temel emareleri taşımadığı, sınıf mücade-
lesinin toplumsal gelişmenin motoru olmaktan 
çıktığı, bilimsel-teknolojik devrimin toplumsal 
zenginliğin yatay dağılımına yol açarak prole-
terleşmeyi durdurduğu ve işçi sınıfının niteliksel 
ve niceliksel olarak öncülük yapamayacağının 
ampirik verilerle kanıtlandığı” savunulmakta-
dır.

Peki, gerçekten de bu iddialar doğru mu? 
Eğer, ki aksi bugüne dek ispatlanamadığı gibi, 
Marx kapitalizm tahlilinde haklıysa ve kapitalist 
toplumların temel çelişkisi halen emek ve ser-

maye arasındaki çıkar karşıtlığıysa, ama buna 
rağmen günümüzün derinleşen kriz ortamların-
daki toplumsal mücadelelerde işçi sınıfını nere-
deyse hiç göremiyorsak, bu iddiaların sahipleri-
ne hangi yanıtları verebiliriz? Yanıtları, gelişmiş 
kapitalist ülkelerdeki işçi sınıfının günümüzdeki 
durumunu ve oynadığı rolü irdeleyerek araya-
lım.

“Şişeler yeni, ama şarap eski”
Aslına bakılırsa “işçi sınıfının rolü kalma-

dı” iddiaları o kadar da yeni değil. Özellikle, 
savaş sonrasında kapitalizmin cephe ülkesi 
olan F. Almanya’da bu iddialar çok uzun bir 
süredir ileri sürülmektedir. İşçi sınıfının “bitti-
ğine”, “önemsizleştiğine” dair teoriler, SPD’nin 
1950’de kabul ettiği “Godesberg Programı”yla, 
Helmut Schelsky’nin 1950li yıllarda yaygınlaş-
tırdığı “düzlenmiş orta katmanlar toplumu” ta-
nımıyla veya Fransız sosyalisti André Gorz’un 
1980lerde yayınladığı “Proletaryaya elveda” 
başlıklı broşürüyle olduğu gibi, sürekli popüler 
tutulmaya çalışılmıştır. Savaş sonrası emek ha-
reketinin mücadeleleri ve “Ren kapitalizminin” 
özgünlüğü sayesinde elde edilen “sosyal dev-
let” kazanımları, nihayetinde F. Alman sendika 
yönetimlerinin politik karar mekanizmalarına 
koopte edilmeleri sonucunda, F. Alman emek 
hareketi de sınıf sendikacılığından vazgeçti ve 
örgütlenme çabalarını büyük sanayi teşekkül-
lerinin çekirdek kadrolarına yoğunlaştırdı. F. 
Alman emperyalizminin özgün konumu, F. Al-
manya’daki kapitalist gelişmenin Britanya veya 
Fransa’dakinden büyük farklılıklar göstermesi, 
bilimsel-teknolojik devrimin bilhassa 1970ler-
den sonra ivme kazanarak, sermaye birikiminin 
hızını ve hacmini artırması ve ihracata dayalı 
iktisat politikalarının refah düzeyinin artmasına 
katkı sunması, güçlü ve örgütlü sendikal hare-
ketin ciddi tavizler koparmasıyla birleşince, 
Ren kapitalizminin “sosyal partnerliğinin” sınıf 
mücadelesinden daha etkin olduğu görüşünün 
emek hareketinde yaygın görüş haline gelme-
sine yol açtı. Sendikal hareket bu dönemde iş-
çilerin durumunda iyileştirmeler dayatabildi ve 
sömürü oranı azaldı. Gerçekten de 1989/1990 
karşı devrimine kadar F. Alman emek hareke-
tinin sosyal kazanımları ve F. Alman tekelci 
burjuvazisinin vermek zorunda kaldığı tavizler 
öylesine büyüktü ki, dönemin “Federal İşveren-
ler Birliği - BDİ” başkanı Dieter Hundt 1993 
yılında verdiği bir demecinde şunları söylemek 
zorunda kalmıştı: “1990 öncesinde toplu iş gö-
rüşmelerinde önümüzde iki sıkı rakip duruyor-
du: güçlü sendikalar ve sistem alternatifi olarak 

DAC. DAC’ni tarihe gömdük, sendikalar ise bu-
gün sosyal partnerlerimiz oldu”.

1990lar ve sonrası aynı zamanda işçi sını-
fındaki yapısal değişimlerin hız kazandığı bir 
dönem olarak not edilmelidir. Kapitalist üretim 
tarzının tetiklediği bilimsel-teknolojik devrim 
1990lardan bugüne yepyeni zirvelere ve derin-
liklere ulaşmıştır. Burada örnek olarak nöro- ve 
mikrobiyoloji, nano tekniği, insani, hayvansal 
ve bitkisel kalıtıma müdahaleler, nöropsikoloji, 
biyokimya ve uzay araştırmalarındaki ilerleme-
leri sayabiliriz. Bilimsel-teknolojik devrimin bu 
yeni aşamasının yapı taşlarından birisi de dijital 
devrimdir. İnternetin 1990’lı yıllardan bu yana 
dijitalleşme sürecinin sürekliliğindeki gelişme-
si, üretici güç gelişimindeki yeni bir sıçramanın 
teknolojik temelini oluşturmaktadır. Dijitalleş-
me, artık toplumun tüm alanlarına sızmaktadır. 
Böylelikle, farklı yerlerde bulunan insanların 
arasında – çalışma ve üretim organizasyonu da-
hil, iktisadi ilişkilere kadar – gerçek zamanlı sos-
yal değiş-tokuş ve iletişimi gerçekleştiren yeni 
bir maddi etki seviyesi oluşmuştur. Günümüzde 
üretim veya idarede dijital sistemlerin desteği 
olmaksızın işleyen neredeyse tek bir alan bulun-
mamaktadır. Bu da yabancılaşmaya (yani insan-
lar, insan ve doğa arasındaki ve insanların kendi 
emekleri ile ürünlerine yabancılaşmalarına) 
yeni nitelikler kazandırmaktadır. Aynı zaman-
da, günümüzün kapsamlı güvencesizleştirmeye 
yönelik olan ana tandansına uygun olarak, işçi 
sınıfının giderek daha geniş kesimleri üretim ve 
birikim süreçlerinden dışlanmaktadırlar.

F. Almanya gibi gelişmiş kapitalist devlet-
lerde şirketlerdeki sanayi hizmetlilerinin oranı 
ve bunların arasında da bilimsel-teknik ele-
manların oranı mütemadiyen artmıştır. Ücrete 
bağımlı çalışanların bu katmanlarının görece 
özerklikleri ve işletme içi hiyerarşideki yük-
sek sınıflandırılmaları aşağılara çekilmektedir. 
Moral aşınması, kalifiyesizleştirme süreçleri ve 
bunların sonucunda emek gücünün değer kay-
betme çizgisi, bu katmanları işçi sınıfının ana 
kütlesinin statüsüne yakınlaştırmaktadır. Yeni 
rasyonelleşme ve otomatikleşme olanaklarıyla 
istihdam edilen hizmetli sayısının azaltılmasının 
yanı sıra, fabrikalardan ofislere ve idari kısımlara 
aktarılan çalışma organizasyonları metotlarıyla 
gerçekleştirilen kontrol biçimleri de sömürüyü 
yoğunlaştırmaktadır. Böylelikle dijital devrim, 
hizmetli alanlarını da içeren sanayileşmenin 
yeni niteliği için ön koşullar yaratmaktadır. Bu 
alanlar özleri itibariyle üretim altyapısının par-
çasıdırlar ve bu alanlarda çalıştırılan akademik 

eğitimli orta katmanların geniş kesimlerinin işçi 
sınıfı içine geçişi gerçekleşmektedir. 

Ücrete bağımlı çalışanların bu yeni grupla-
rı, gelir ve eğitim seviyeleri ve toplumsal üreti-
min bölümlenmesindeki pozisyonları nedeniyle 
şimdiye kadar sadece dar kapsamda işçi sınıfı 
arasında sayılabiliyordular. Ancak artık tüm 
kalifikasyonlarına ve üretim organizasyonun-
daki pozisyonlarına rağmen, eski imtiyazlarını 
ve sosyal avantajlarını kaybetmekte, (örneğin 
bir dizüstü bilgisayar veya kendilerine ait baş-
ka elektronik iş aletleri biçiminde) kendi üretim 
araçlarına sahip olsalar dahi, işçi sınıfının ge-
leneksel katmanlarının karşı karşıya oldukları 
güvencesizlikten kurtulamamaktadırlar. Dahası, 
kısmen sözde serbest çalışan olarak yaşamakta 
ve bu durumda, ortalamanın altında gelire, ye-
tersiz sosyal güvenceye veya sadece kısa süreli 
iş sözleşmelerine sahiptirler. Zaten bu nedenle 
de birincil ve ikincil sömürü ile karşı karşıya-
dırlar. Ürettikleri artık değere doğrudan el ko-
nulması olarak nitelendirebileceğimiz birincil 
sömürü, süreli istihdam veya kiralık işçi sözleş-
mesi, siyasi karar ve/veya yasa zoruyla ücret sı-
nırını düşüren ikincil sömürüye yol açmaktadır. 
Bilimsel-teknik devrim böylelikle yoksulluk sı-
nırında yaşayan, işçi hareketiyle ve sendikalarla 
ilişkisi kısıtlı olan bir dijital prekarya yaratmış-
tır. Ama bu, gelişmiş kapitalist devletlerdeki işçi 
sınıfının bölünmüşlüğünün sadece bir parçasını 
göstermektedir.

Bölünmüş sınıftan 
özne olur mu?
Marksist-Leninistler açısından işçi sınıfının 

bölünmüşlüğü ve sınıf çelişkilerinin keskinleş-
mesine rağmen siyaset sahnesinde görünürlü-
ğünün az olması şaşırtıcı olgular değildir, çün-
kü bu görüngüler kapitalist gelişme sürecinin 
değişkenliği ve tarihsel bir gerçekle, yani salt 
işçi sınıfının nesnel varlığının, sosyal ihtilafların 
keskinleşmekte olmasının ve emek ve sermaye 
arasındaki yapısal çelişkinin devamının otoma-
tikman kapitalizm karşıtı bir hareketi ortaya çı-
karmayacağı gerçeğiyle örtüşmektedirler. Peki 
bu durumda devrimci dönüşümün öncüsü ola-
cak proletaryanın siyasi bilinçlenmesinin ve öz 
örgütlüğünün gerçekleşmesi için hangi koşullar 
gereklidir? Yanıt için gene F. Almanya örneğin-
de kalarak işçi sınıfının durumunu irdelemeye 
devam edelim.

F. Almanya işçi sınıfına yukarıdan baktı-
ğımızda, derin farklılaşma çizgileri içerisinde 
büyük bölünmüşlükler gözümüze çarpar. Bir 
kere değişik toplu iş sözleşmeleriyle güvence 
altına alınmış istihdamdan, düşük ücret sektö-
rüne ve  aşırı derecede güvencesiz çalıştırmaya 
kadar olan geniş bir yelpaze ile karşı karşıyayız. 
Çalışanların sosyal durumlarına baktığımızda, 
sadece iyi eğitimli teknik elemanlar ve kalifi-
yesiz işçiler arasında değil, aynı işyerinde aynı 
işi yapan işçiler arasında da büyük farklılıklar 
görmekteyiz. Yani sınıf içi bölünmelerle karşı 
karşıyayız. Bu bölünmelerin ne denli derin oldu-
ğunu, F. Almanya ekonomisinin lokomotifi olan 
otomotiv sektöründe yapılan bir araştırmayla 
görebiliriz. Araştırmayı IG Metall sendikası 
2013 sonbaharında yaptırmıştı.
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Devrim-Proletarya Olmadan Asla!
100. Yılında Ekim Devrimi SYKP Sempozyumu
16 - 17 Aralık 2017, Basel - İsviçre
II. Oturum: Ekim Devrimi’nde ve günümüzde işçi 
sınıfının durumu ve rolü nedir?
Mustafa Suphi Vakfı kurucularından gazetemiz 
yazarı Murat Çakır’ın sunumu.



Buna göre toplu iş sözleşmesi kapsamındaki 
çekirdek kadro olarak yaklaşık 800.000 işçi en 
büyük kesimi oluşturuyordu. Bu kesimde, örne-
ğin Mercedes fabrikalarında üretimde çalışanlar, 
ortalama olarak 4.000 - 4.500 Euro brüt maaş 
alıyor ve bunun haricinde farklı seviyelerde 
prim hakkı elde ediyorlardı. Ancak bu primler 
ve izin veya Noel ödemeleri gibi sosyal ödeme-
ler sadece çekirdek kadroya tanınıyor. Sayıları 
100.000’i bulan kiralık işçiler, aynı işleri yap-
malarına rağmen, ortalama 2.000 - 2.200 Euro 
brüt maaş alabiliyor ve ek ödemelerden muaf 
tutuluyorlardı, ki bu hala böyle. Kiralık işçile-
rin haricinde, gene otomotiv tekellerine ait olan 
özel şirketler aracılığıyla süreli sözleşmeyle 
çalıştırılan yaklaşık 250.000 işçi, örneğin Opel 
veya BMW fabrikalarında ortalama olarak, gene 
aynı işlerde çalışmalarına rağmen 1.200 - 1.300 
Euro brüt maaşa talim etmek zorundaydılar. Bir 
diğer örneği Kassel’deki VW fabrikasından ve-
relim: Bu fabrikada 5 farklı toplu iş sözleşmesi 
bulunmakta, yani aynı işleri yapan 5 işçi farklı 
ücret ve çalışma koşulları altında istihdam edil-
miş durumdalar. Böylesi bir durumda sadece 
otomotiv sektörü içerisinde nesnel olarak ortak 
çıkar deneyimi olanaksızlaştırılmaktadır.

Federal İstatistik Dairesinin yapmış olduğu 
bir çalışma, F. Alman işçi sınıfının farklılıklarını 
verilerle ortaya koyuyor. Daire işçileri 5 farklı 
“Verim Grubuna” bölmüş. Birinci grupta, ki iş-
çilerin yüzde 10,5’ini kapsıyor, ayda ortalama 
6.525 Euro brüt maaşı olan “yönetici durumdaki 
iş alanlar” yer alıyor. İkinci grupta yer alan “de-
neyimli öncü personel”, ki ustabaşılar, sorumlu 
görev alanlar, uzun yıllar sonucu deneyim ka-
zanmış ve mesleki eğitim görmüş kadrolar bun-
lar arasında, işçilerin yüzde 22,8’ini oluşturuyor. 
Bu grubun ortalama brüt maaşı 4.116 Euro ola-
rak verilmiş. Diğer üç gruptaki “kalifiye işçiler”, 
“yarı kalifiye işçiler” ve “kalifiyesiz işçiler” ise 
işçi sınıfının yüzde 77’sini oluşturuyor. Dairenin 
2016 verilerine göre F. Almanya’da toplam 45 
milyon insan (22,1 milyonu kadın) çalışmakta. 
Çalışanların dörtte üçü hizmet sektöründe, ser-
best çalışanların (ancak bu da genel bir tanım) 
oranı ise yüzde 9,9. Toplam işsiz oranı 2005’de 
yüzde 11,1 iken, 2016’da yüzde 4,4 olmuş (an-
cak bunlar da izafi sayılar). Bu verilere göre ça-
lışan insanların yüzde 57’si hizmetli, yüzde 28’i 
işçi, yüzde 10’u serbest çalışan ve yüzde 5’i me-
mur. Sadece bu verilere ve işçi tulumunu giyen, 
fabrikada makinada çalışan erkek veya kadın 
tekstil işçisi gibi klasik »işçi« tanımına dayana-
rak, F. Almanya’daki işçi sınıfının sayısının yak-
laşık 12 - 13 milyon olduğunu tespit edebiliriz, 
ki bu sayı “niceliksel olarak azalan bir sınıfla” 
karşı karşıya olmadığımızı kanıtlamaktadır.

Sınıfın rolü değişmedi

İşçi sınıfında yapısal değişimler reel. Reel 
olan, sınıfın toplumsal mücadelelerdeki ve so-
nucunda devrimin gerçekleşmesindeki rolünün 
değişmemiş olmasıdır. Henüz Avrupa’daki ve 
örneğimiz F. Almanya’daki işçi sınıfının bunu 
bilincine çıkarmamış olması, bu gerçeği değiş-
tirmiyor. Kaldı ki, sadece sanayi işçilerini ele al-
dığımızda, işçi sınıfının etkinliğinin hala hangi 
düzeyde olduğunu görebiliriz. F. Almanya’daki 
yaklaşık 750 büyük sanayi işletmelerinde istih-
dam edilen işçi sayısı 2,5 - 3 milyon civarında. 
Bu sektördeki en büyük sendika IG Metall’dir. 
Sektör sermaye kullanımını doğrudan merkezi 
alanında gerçekleştirdiğinden, burada yürütülen 
emek mücadelesinin etkisi son derece büyük 

olmaktadır. Ancak siyasi mücadele yetisi için 
herhangi bir fabrikada çalışan işçi sayısı mutlak 
önem taşımamaktadır, asıl önemli olan siyasi 
sosyalizasyon, örgütlenme yetisi ve bilinçlenme 
seviyesidir. Sanayi sektörü geleneksel olarak 
emek hareketinin en önemli örgütlenme ve fa-
aliyet alanlarından birisidir ve zaten bu nedenle 
gerek toplu iş sözleşmeleri, gerekse de tek tek 
işletme düzeyindeki organizasyonlarla istihdam 
edilen işçiler arasında farklılıklar yaratılmakta, 
ortak çıkar anlayışının yok edilmesine çalışıl-
maktadır. Bunlara rağmen sanayi sektöründe 
hala mobilizasyon süreçlerini teşvik eden ya-
pılar ve olanaklar bulunmaktadır. Bu olanaklar, 
mühendis veya eğitimli teknisyen gibi kadrola-
rın da güvencesizleşerek sınıfın içine girmele-
riyle artmaktadır.

Bunun yanı sıra sanayi sektörünün işlevsel-
liğini garantileyen yeni sektörler de oluşmak-
tadır. Bilimsel-teknolojik alanda olsun, hizmet 
sektöründe olsun, oluşmakta olan bu “maddi 
olmayan üretim sektörleri” doğrudan veya do-
laylı olarak maddi üretim süreciyle bağlantılıdır 
ve toplumsal yeniden üretim süreci için bütünsel 
olarak önem arz etmektedir. Sanayi sektöründe 
çalışan işçilerle bu sektörlerde çalışan işçiler 
toplamda işçi sınıfını oluştururlarken, sınıf mü-
cadelesi için daha fazla önem kazanan sektörler 
ihtilaf ve mobilizasyon yetisine sahip olanları-
dır. Sanayinin merkezi alanlarının haricinde, 
enerji ve nakliyat sektörünü sayabiliriz. Ve bu-
güne kadarki deneyimler de belirleyici olanın, 
işçi eyleminin etkinlik derecesi olduğunu gös-
termiştir. Somut olarak şöyle sorabiliriz: Bir 
toplum ürün nakliyatının veya elektrik tedariki-
nin grevle engellenmesine ne kadar dayanabilir? 
Ve öğretmenlerin, çocuk bahçesi çalışanlarının 
veya çocuk bakıcılarının grevinin hangi kısa va-
deli etkileri olabilir?

O açıdan işçi sınıfının eylemleriyle etkin 
olabilecekleri kesimlerini, sınıfın çekirdek kesi-
mi olarak nitelendirmek doğru olacaktır. Sanayi 
işçileri ve doğrudan maddi üretim süreçleriyle 
bağlantılı olan sektörleri bunlar arasında sayabi-
liriz. Ancak çekirdek kesim sadece bunlar ile sı-
nırlı değildir. Örneğin bir hemşire doğrudan ge-
leneksel işçi sınıfı arasında görülmese de, emek 
gücünün karakteri ve işletme organizasyonun-
daki pozisyonu nedeniyle, hem örgütlenme, hem 
de etkin eylem gerçekleştirme yetisine sahiptir. 
Aynı şekilde sağlık sektörünün diğer çalışanları, 
belediyenin temizlik işçileri veya kamusal / özel 
kitle ulaşım araçlarında çalışanlar da eylem ye-
tisine sahiptirler. Zaten bu alanlar yaklaşık otuz 
yıldan beri sürekli özelleştirme ve düzensizleş-
tirme saldırısı altındadır. Neoliberal tedbirler so-
nucunda çalışma koşullarının kötüleşmesi, bit-
mek bilmez yeniden yapılandırmalar, verimlilik 
artırımına yönelik ağır baskılar, ücretlerin düşü-
rülmesi ve sosyal standartların adım adım orta-
dan kaldırılması, süreli ve kiralık istihdam vb. 
saldırılar nedeniyle bu sektörlerdeki işçi ve hiz-
metliler giderek daha yüksek oranda sendikalaş-
makta ve eylemlerini artırmaktadırlar. Örneğin 
F. Almanya’da son yıllarda sağlık sektöründeki 
grev günlerinde ciddi artışlar görülmektedir. Her 
ne kadar 1990’lı yıllara kadar F. Almanya’daki 
emek mücadelesi ağırlıkla IG Metall sendika-
sının faaliyet alanında gerçekleşmiş olsa da, 
bugün, neoliberalizmin tılsımını kaybetmesinin 
de etkisiyle, özelleştirilen hizmet sektörlerinde 
de giderek daha fazla direniş sergilenmektedir. 
Bu alanlar, doğrudan artık değer üretmeseler de, 
bu sektörde çalışanların emek gücü sermayenin 

üretilen toplam toplumsal zenginliğin büyük bir 
bölümüne el koyması için kullanıldığından, ge-
nel sınıf mücadelesinin en önemli alanlarından 
sayılmalıdır. Çünkü Marx’ın dediği gibi, “do-
laylı sirkülasyon işçisi kapitaliste, artık değer 
yaratarak değil, artık değerin gerçekleşmesi-
nin masraflarını azaltarak” fayda sağlamak-
tadır.

Görüldüğü gibi, işçi sınıfının artık “her-
hangi bir rol” oynamadığına veya sınıf müca-
delesinin “gerekli olmadığına” dair teorilerin 
günümüz kapitalist toplumlarında hiç bir mad-
di temeli bulunmamaktadır. Aksine, sınıfın 
karşı karşıya kaldığı tüm yapısal değişiklikle-
re, bölünmüşlüğüne, rolünü ve ortak çıkar zo-
runluluğunu bilincine çıkaramamış olmasına 
rağmen, gelişmiş kapitalist ülkelerde de işçi 
sınıfının tam da Marx’ın tespit ettiği temel 
emareleri taşıdığı günümüzün realitesidir. Aynı 
şekilde, toplumsal gelişmenin motoru, egemen 
iktidar ve mülkiyet ilişkileri temelinde ortaya 
çıkan ırkçılık, cinsiyetçilik, ayırımcılık gibi 
tüm “yan” çelişkiler ile kapitalist üretim tar-
zının ve emperyalist saldırganlığın yol açtığı 
ekoloji sorununun çözümünün anahtarı, sınıf 
mücadelesidir. Bilhassa emperyalist-kapitalist 
dünya düzeninin merkezi kapitalist ülkelerinde 
burjuvazi sadece geleneksel işçi sınıfının de-
ğil, toplumun ezici çoğunluğunun düşmanı du-
rumuna gelmiştir. Böylelikle kapitalizmin te-
mel çelişkisi aşırı bir biçimde keskinleşmekte 
ve devrimci yoldan çözümünü dayatmaktadır.

Devrimci yoldan çözümün tek yolu dev-
rimdir ve proletarya olmadan devrim asla 
gerçekleşmeyecektir. Devrimin ilkeleri ise 
hala değişmemiştir: Burjuva devlet aparatının 
parçalanıp yerine proletaryanın devletinin ku-
rulması ve komünizme geçiş sürecinde devlet 
sönümlenene dek, devlet aparatının Proletarya 
Diktatörlüğü biçiminde örgütlenmesi. Sos-
yalist Devrim sonucunda üretim araçları üze-
rindeki özel mülkiyetin kaldırılması ve gerek 
sanayiide gerekse de tarımda toplumsal mülki-
yetin, kilit sektörlerde ise devlet mülkiyetinin 
ikame edilmesi. Nihayetinde Planlı Merkezi 
Sosyalist Ekonomi’ye geçişin örgütlenmesi.

Enseyi karartmaya gerek yok. Evet, büyük 
bir yenilgi aldık. Belki her şeye yeniden başla-
malıyız. Ama esas olanda değişen bir şey yok. 
1905 Devriminin deneyimlerini ele aldığı bir 
makalesinde şunları yazan Lenin’i anımsaya-
lım: “Rus Devriminin deneyimleri, aynı diğer 
ülkelerin deneyimleri gibi çürütülemez bir 
şekilde şunu kanıtlamaktadır: Eğer derin bir 
siyasi krizin nesnel koşulları ortaya çıkmışsa, 
o zaman en küçük, devrimin gerçek ocağından 
çok uzaklarda duran ihtilafların büyük önemi 
olabilir - bardağı taşıran son damla olarak...” 
Sözümüzü bu bağlamda yasaklı Türkiye Ko-
münist Partisi Merkez Komitesi’nin Ekim 
Devriminin 100. yılına yönelik bir açıklama-
sında yer alan cümleleriyle noktalayalım: “Bu-
gün ne karaları bağlayıp oturacağız, ne demo-
ralize olup ‘bu iş olmuyormuş” diyeceğiz, ne 
de bu deneyi yaşadığımız için ilkelerden taviz 
vererek teslimiyet ile eş anlamlı olan reformist 
yollara yöneleceğiz. Yaşanan Sosyalizm dene-
yinden öğrenerek, ilkelerimize bağlı kalarak, 
daha iyisini yapmaya çalışacağız”. 

Hiç şüphe yok ki, “daha iyisini” birlikte 
yapacağız. n
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Mustafa Suphi ve 
Yoldaşları İçin *
İşte böyle
bugünkü gibi
Aynen böyle
loş ışıklar içindeymiş Pera,
Bir ağaçtan taka üstünde
Götürülürken onlar Trabzon’a...

Tabi zevk-ü safa
Ve ziyafet varmış Pera’da
Yedi başlı bir sarı canavar
Suphiler’i boğduğu an orada...
Tıklım tıklım Taksim sineması
Kayramoda Sptendit, Tokatlıyan,
Oysa orda boğazlanmış yirmi can
Çalkalanmış kara sularda.

Ne de kolay kabarmış gün
Efendinin keyfi fokstrotla
Havai müzik ve ninni
Beşik gibi sallarken ağır havayı

Kendi ruhu o gün,
Ah o gün,
Ne tatlı düşlere dalmış
Sanırsın kestane saklı bir Elienora
Götürmüş onu
sinemaya...
İşte böyle
bugünkü gibi
Aynen böyle
Loş ışıklar içindeydi Pera
Götürüldüklerinde onlar Trabzon’a

Ama
duyuyor musunuz beyler
- onlar ölmedi, hayır;
- Yaşıyor onlar!...

Duyuyor musunuz, efendiler ,paşalar,
Haykırıyorum buradan Bitlis’e
- Daha gelir kızıl rövanşın günü
- Daha gelir arkadaş Suphi!...

Anlıyor musunuz onu,
Ki buradan sürmüştü dün
Antant’ ın güçlerini:
Bugün yarın,
Sabredin,
Sizi de sürer efendi...
Sanır mısınız o Antant’lı
İzmir’den uçuruldu
ve Boğazlar’dan
Ki buralarda efendi siz
Fokstrot oynayıp eğlenesiniz?...
Daha çok oynar yumuşak etleriniz.
Şimdi fokstrot içinde yüzen
Daha hisseder hürmetimizi
ve özel iltifatlarımızı bizim
Nice ki dayanacağız, bu devran sizin!...

Gün gelir lakin
Kayıkcı Ali,
Geçer bu düzeni bozuk İstanbul’dan;
Yağlı gerdanlarınızın üzerine oturup
Yeni yaşamı kurmak için...
Biçer o lanetli ürününüzü sizin
Kökenden koparıp atar
Ki yerine yeşertsin yenisini,
Ve kan damlayan ülkenin alnından
Kazır elinin izini sultanın,
Genç Türkiye Komünistleri...

* YEĞİŞE ÇARENTS

Anadolu’lu bir Ermeni komünist olan 
Yeğişe Çarents, bu şiiri Mustafa Suphilerin 
katledilişlerinin 3. yıldönümünde İstan-
bul’da kaleme almıştır. 

Çeviri:  Halil Ararat



q Nadejda KRUPSKAYA

Lenin, Marks’ın Yeni Ren Gazetesi’nde 
yaptığı değerlendirmelerin çözümlemesinde, 
işçilerin ve köylülerin devrimci demokratik 
diktatörlüğünün doğasını açıklıyor. Yaptığı 
bir karşılaştırmada, bizim burjuva demokra-
tik devrimimiz ile 1848 Alman burjuva de-
mokratik devrimi arasındaki farklılıklar soru-
sunu ele alıyor. şöyle yazıyor:

“Ancak Nisan’da, devrimci gazetenin 
(Yeni Ren Gazetesi 1 Haziran 1848’de çık-
maya başladı) çıkmasından bir yıl sonra 
Marks ve Engels, işçilerin özel bir örgüt-
lenme oluşturmaları konusunda bir makale 
yayımladılar. Bu ana kadar ise sadece, ba-
ğımsız işçi partisi ile hiçbir örgütsel bağı ol-
mayan bir ‘demokrasi organı’nı yönetiyor-
lardı! Bu, bizim bugün vardığımız noktada 
muazzam ve inanılmaz görünen gerçek, bize 
o zamanki Alman ve bugünkü Rus Sosyal 
Demokrat Partisi arasındaki hangi farklılık-
ların olduğunu açıkça gösteriyor. Bu gerçek 
bize, Alman demokratik devriminde (Al-
manya’nın 1848 yılındaki ekonomik olduğu 
kadar politik bakımdan da geri kalmışlığı 
sayesinde devletsel parçalanma), hareketin 
proleter karakterinin, proleter etkinliğinin 
ne kadar daha az ifade bulduğunu gösteri-
yor.”

Lenin’in 1907 yılında Karl Marks’ın 
çalışmaları ve mektupları üzerine yazdığı 
makaleleri özellikle ilginçtir. Bunlar, Karl 
Marks’ın L. Kugelmann’a Yazdığı Mektup-
ların Rusça Çevrisine Önsöz, Franz Meh-
ring’in İkinci Duma Üzerine Düşünceleri, 
F. A. Sorge’ye Mektuplar İçin Önsöz’dür. 
Bu makaleler, Lenin’in Marks’ı çalışmasında 
uyguladığı yöntemi özellikle açık bir biçim-
de aydınlatıyorlar. Özellikle ilginç olan, Le-
nin’in Bogdanov ile olan ayrılıkları dolayı-
sıyla yine güçlü biçimde felsefe ile uğraştığı 
ve diyalektik materyalizm sorunlarının özel 
bir önemle ilgisinin odak noktasını oluştur-
duğu bir zamanda yazdığı son makalesidir.

Lenin, bir yandan Marks’ın -bizde dev-
rimin yenilgiye uğratılması ile ilgili olarak 
ortaya çıkan benzeşim sorunlarına dair- ya-
zılarını ve diğer yandan tarihsel materyalizm 
sorunlarını incelerken, Marks’tan, diyalektik 
materyalist yöntemin, tarihsel gelişmenin in-
celenmesinde nasıl kullanılabileceğini öğre-
niyordu.

“F.A. Sorge ile Mektuplaşmalara Ön-
söz”de şöyle yazıyordu:

“Marks ve Engels’in İngiliz-Amerikan 
ve Alman işçi hareketinin sorunları üzerine 
söylediklerini karşılaştırmak oldukça öğre-
ticidir. Eğer, bir yandan Almanya’nın ve öte 
yandan İngiltere ile Amerika’nın kapitalist 

gelişiminin değişik evrelerini, burjuvazinin 
egemenliğinin değişik biçimlerini -bir sınıf 
olarak- bu ülkelerin tüm politik yaşamında 
temsil ettiği gözönüne alınırsa, bu türden bir 
karşılaştırma özel bir anlam kazanır. Bilim-
sel açıdan burada, materyalist diyalektiğin 
farklı noktaları, sorunun farklı yanlarının şu 
ya da bu politik ve ekonomik koşulların so-
mut özelliklerine uygulamada ortaya koyma 
ve vurgulama sanatının tipik bir örneğini 
görmekteyiz. Pratik politika ve İşçi Parti-
si’nin taktiği açısından da burada, Komünist 
Manifesto’nun yaratıcılarının savaşan pro-
letaryanın görevlerini farklı ülkelerin ulusal 
işçi hareketinin farklı aşamalarına uygula-
mayı nasıl belirlediklerini görüyoruz.”

1905 Devrimi, çözümlemeleri için Le-
nin’in Marks’ın eserlerini daha da derinleme-
sine incelediği bir dizi yeni güncel sorunları 
gündeme getirmişti. Lenin’in Marks’ı ince-
lemesinin yöntemi (gerçek marksist yöntem) 
devrimin ateşinde biçimlendi.

Marks’ı çalışmanın bu yöntemi Lenin’e, 
Marksizm’in ve onun devrimci özünün tahrif 
ve tasfiye edilmesine karşı savaşmak için ge-
rekli silahları sağladı. Ekim Devrimi’nin ve 
Sovyet iktidarının örgütlenmesinde, Lenin’in 
Devlet ve Devrim adlı kitabının nasıl muaz-
zam bir rol oynadığını hepimiz biliyoruz. Bu 
kitap tümüyle Marks’ın devrimci öğretisin-
deki devletin derinlemesine bir incelenmesi 
temelinde yükselmektedir. Bu kitabın birinci 
sayfasında şöyle yazar:

“Tarihte devrimci düşünürlerin öğretile-
riyle, kurtuluşları için savaşım veren ezilen 
sınıflar önderlerinin öğretileri başına birçok 
kez gelen şey, bugün de Marks’ın öğretisinin 
başına geliyor. Egemen sınıflar, sağlıklarında 
büyük devrimcileri ardı arkası gelmez zulüm-
lerle ödüllendirirler; öğretilerini, en vahşi 
düşmanlık, en koyu kin, en hayasız yalan ve 
iftira kampanyalarıyla karşılarlar. Ölümle-
rinden sonra, büyük devrimcileri zararsız 

azizler haline getirmeye, söz uygun düşerse, 
evliyalaştırmaya, ezilen sınıfları ‘teselli et-
mek’ ve onları aldatmak için adlarını bir ayla 
(hale) ile süslemeye çalışırlar. Böylelikle dev-
rimci öğretileri içeriğinden yoksunlaştırılır, 
değerinden düşürülür ve devrimci keskinliği 
giderilir. Burjuvazi ve işçi hareketi oportü-
nistleri, bugün işte Marksizmi ‘elverişlileştir-
me’ biçimi üzerinde birleşiyorlar. Öğretinin 
devrimci yanı ve devrimci ruhu unutuluyor, 
siliniyor ve değiştiriliyor. Burjuvazi için ka-
bul edilebilir ya da öyle görünen ne varsa, 
önplana çıkarılıyor ve övülüyor. Bugün bütün 
sosyal-şovenler -gülmeyin- ‘marksist’tirler. 
Ve daha düne dek Marksizmin kökünü kazıma 
işinde uzmanlaşmış burjuva Alman bilginleri 
şimdi bir soygun savaşının yürütülmesi için 
son derece iyi örgütlenmiş o işçi sendikaları-
nı eğitecek bir ‘ulusal-Alman’ Marks’tan git 
gide daha sık sözediyorlar.

Bu durum karşısında, Marksizm’in bo-
zulmalarının bu görülmemiş yayılışı karşı-
sında, görevimiz herşeyden önce Marks’ın 
devlet üzerine öğretisini yeniden kurmaktır.”

Leninizmin Temelleri’nde Stalin şunları 
yazıyor:

“Ancak bunu izleyen dönemde, proletar-
yanın açık eylemleri döneminde, proletarya 
devrimi dönemindedir ki, burjuvaziden ikti-
darın alınması sorunu, ivedi pratik sorunlar-
dan biri oldu; proletaryanın yedek güçleri 
sorunu (strateji) en hayati sorunlardan biri 
oldu; -parlamenter olsun, parlamento-dışı 
(taktik) olsun- bütün savaşım ve örgüt biçim-
leri tam bir açıklıkla belirdiler; ancak bu dö-
nemde proletaryanın savaşımının tutarlı bir 
stratejisi ve derin bir taktiği hazırlanabildi. 
Marks’ın ve Engels’in taktik ve strateji hak-
kındaki İkinci Enternasyonal’in hasıraltı etti-
ği dahiyane fikirlerinin Lenin tarafından gü-
nışığına çıkarılması tam bu döneme rastlar. 
Ama Lenin, Marks’ın ve Engels’in şu ya da 
bu ilkesini diriltmekle kalmadı, onları yeni 

fikir ve tezlerle tamamladı ve bu fikir ve tez-
ler bütününü, proletaryanın sınıf savaşımına 
kılavuzluk eden bir kurallar ve ilkeler sistemi 
içinde topladı.”

Marks ve Engels, öğretilerinin bir dog-
ma değil, harekete geçmek için bir kılavuz 
olduğunu söylerlerdi. Lenin bu sözleri sürek-
li yinelerdi, Marks ve Engels’in eserlerini in-
celeme yöntemi, proleter devrimleri çağının 
bütün ilişkileri ve devrimci pratiği, Lenin’e, 
doğrudan Marks’ın devrimci teorisini, bir 
eylem kılavuzu haline getirmesinde yardımcı 
oldular.

Şimdi, sonucu etkileyebilecek denli ağır 
basan bir konuya değinmek istiyorum. Daha, 
kısa bir süre önce Sovyet iktidarının 15. yıl-
dönümünü kutluyorduk ve bu fırsatta, 1917 
Ekim’inde iktidarın ele geçirilişinin nasıl 
örgütlendiğini anımsadık. Bölük pörçük bir 
biçimde değil, kendini Marks’ın isyanın ör-
gütlenmesi konusundaki dolaysız yönlen-
dirmelerine bırakan Lenin’in derinlemesine 
düşünülmüş planına göre bir oluşumdu bu.

Diktatörlüğün proletaryanın eline geç-
mesini sağlayan Ekim Devrimi, bütün müca-
dele koşullarını temelden değiştirdi. Lenin, 
Marks ve Engels’in ifadelerinin harflerine 
saplanıp kalmayarak, onların devrimci içe-
riğini alması gerçeği sayesinde, Marksizmi, 
proletarya diktatörlüğü çağında sosyalizmin 
inşasında da kullanmayı bildi.

Burada ancak bir kaç noktaya değine-
bildim. Oysa burada çok kapsamlı bir araş-
tırma çalışması yapılması gerekir. Lenin’in 
Marks’tan neyi, nasıl devrimci hareketin 
hangi dönemlerinde ve hangi görevleriy-
le bağlantılı olarak aldığı iyice öğrenilmek 
zorundadır. Ulusal sorun ve emperyalizm 
gibi olağanüstü önem taşıyan sorunlara de-
ğinmedim bile. Lenin’in tüm eserlerinin ya-
yınlanması bu çalışmayı kolaylaştıracaktır. 
Lenin’in, Marks’ı çalışması sırasında, dev-
rimci savaşın başından sonuna dek bütün 
aşamalarında izlediği yol, bize yalnız Marks’ı 
daha iyi ve daha derin tanımak için değil, aynı 
zamanda Lenin’in kendisini ve onun Marks’ı 
inceleme yöntemini tanımak ve Marks öğreti-
sini yaşama geçirmek için yardımcı olacaktır.

Bu arada Lenin’in Marks’ı incelemeleri-
nin çok büyük anlamı olan bir yanına daha 
işaret edelim. Lenin, yalnızca Marks ve En-
gels’in yazdıklarını, “eleştirmenler”in onlar 
hakkında söylediklerini değil, Marks’ı şu ya 
da bu dünya görüşüne götüren yolu, Marks’ı 
düşünmeyi uyaran yolu ve belirli bir yöne 
iten eserleri, yazıları da inceliyordu. Yani, 
şöyle dersek eğer, marksist dünya görüşünün 
kaynaklarını inceliyordu. Marks’ın şu ya da 
bu yazardan alımladıklarını ve nasıl alımladı-
ğını iyice araştırıyordu. Diyalektik materya-
lizm yöntemini olabildiğince derinlemesine 
araştırmaya ise çok özel bir çaba gösteri-
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yordu. 1922 yılında Lenin, Militan Mater-
yalizmin Anlamı Üzerine adlı makalesinde, 
Marksizmin Bayrağı Altında dergisi çalışan-
larının Hegel diyalektiğinin materyalist açı-
dan sistematik bir incelemesini örgütlemeleri 
gerektiğini yazıyordu. Ciddi felsefi bir daya-
nağı olmayanların, burjuva düşüncelerinin 
saldırılarına ve burjuva dünya görüşünün ye-
niden ortaya çıkmasına karşı savaşta hiç bir 
direnç gösteremeyeceği görüşündeydi. Lenin 
sırf kendi deneyimlerine dayanarak, Hegel 
diyalektiğinin incelemesinin materyalist açı-
dan nasıl örgütlenmesi gerektiğini yazıyordu. 
Lenin’in Militan Materyalizmin Anlamı Üze-
rine adlı yazısının ilgili bölümünü aşağıda 
veriyorum:

“Sağlam felsefi temeller olmadan, her 
zamanki doğası gereği doğa bilimlerinin, 
her zamanki doğası gereği materyalizmin, 
burjuva düşüncelerin etkilerine ve burjuva 
görüşlerin rönesansına karşı savaşta var-

lıklarını korumalarının mümkün olmadığını 
anlamak zorundayız. Bu savaşı kazanabil-
mek ve tam bir zaferle sonuçlandırabilmek 
için bir doğa bilimcisi, modern bir mater-
yalist olunmalıdır; yani, Marks’ın temsil 
ettiği materyalizmin bilinçli bir üyesi, bir 
diyalektik materyalist olmak gerekir. Bu 
amaç için Marksizmin Bayrağı Altında ça-
lışanların, Marks’ın somut bir biçimde hem 
Kapital’inde, hem de tarihsel ve politik ya-
zılarında büyük bir başarıyla kullandığı di-
yalektiğin, Hegel diyalektiğinin, sistematik, 
materyalist açılardan yönlendirilmiş bir ça-
lışmasını örgütlemelidirler... Marks’ın ma-
teryalist biçimde ele aldığı Hegel diyalekti-
ğinin kullanımına dayanarak, bu diyalektiği 
bütün yönleriyle işleyebiliriz ve işlemeliyiz; 
Dergimizde Hegel’in en önemli eserlerinden 
alıntılar yayınlanmalı ve diyalektiğin Marks 
tarafından kullanılışının örneklemesiyle ol-
duğu gibi, modern tarihin, özellikle de mo-
dern emperyalist savaşın ve devrimin bize 
olağanüstü zengin ölçülerde sunduğu eko-
nomik ve politik diyalektiğin örneklemele-
riyle de bu Hegelci diyalektiği materyalistle-
rin diline uyarlamalıyız. Bizim görüşümüze 
göre Marksizmin Bayrağı Altında dergisinin 
redaktörleri ve çalışanları bir tür ‘Hegel 
diyalektiğinin materyalist dostları cemiye-
ti’ni temsil etmelidirler. Modern bir doğa 
bilimcisi, materyalist biçimde ele alınmış 
Hegel diyalektiğinde (o yalnızca arasa ve 
biz bunda ona yardımcı olursak) bazı felsefi 
sorunlara, doğa bilimlerinin günümüzdeki 
devrimini ortaya döken ve burjuva modası-

nın duacılarını gericiliğin saflarına oturtan 
bir dizi yanıtlar bulacaktır.”

Bugün Hegel’in ana eserleri üzerinde 
çalışan Lenin’in bütün düşünsel sürecini gös-
teren, onun Hegel incelemesinde diyalektik 
materyalist yöntemini nasıl kullandığını ve 
bu incelemelerini nasıl Marks yazılarının de-
rinleştirilmiş incelemeleriyle, en farklı koşul-
lar altında Marksizmi eylem kılavuzu olarak 
kullanma yeteneğiyle birleştirdiğini gösteren 
Leninski Sbornik IX. ve XII. ciltler çıkmış bu-
lunuyor.

Ama Lenin, incelemelerini yalnız He-
gel ile de sınırlamadı. Örneğin Marks’ın 1 
Şubat 1858’de Engels’e yazdığı ve içinde 
Lassalle’ın Herakleitos Felsefesi, Efes’in 
Karanlığa Gömülmesi adlı kitabını oldukça 
aşağılayan biçimde eleştirdiği ve bu çalışma-
yı “öğrenci işi” olarak nitelediği mektubunu 
da okuyordu. Lenin öncelikle Marks’ın yar-
gısının kısa bir tanımını yapıyor: “Lassalle 

yalnızca Hegel’i yineliyor, onun yazdığını 
kopya ediyor, Heraklit’teki bazı bölümler 
dolayısıyla onu milyonlarca kez sakız gibi 
ağzına doluyor ve çalışmasını bilgi dolu 
dengenin inanılmaz kütlesizliğiyle doldu-
ruyor.” Buna rağmen Lenin, Lassalle ça-
lışmasını sürdürüyor, bir çalışma programı 
yapıyor, dipnotlar alıyor ve sonunda şu so-
nuca varıyor: “Genel olarak Marks’ın var-
gısı doğrudur. Lassalle’ın kitabı okunmaya 
değmez.” Bu çalışma Lenin’in kendisinin 
Marks’ı daha derinden kavramasını ve onun 
Lassalle’ın kitabını neden beğenmediğini an-
lamasını sağlıyordu.

Son olarak Lenin’in Marks üzerine ça-
lışmalarının, onun Marks öğretisini kitlelere 
tanıtmasının bir başka biçimine işaret etmek 
istiyorum. Eğer bir kitleye yayıcı, çalışması-
nı ciddiye alıyorsa, eğer şu ya da bu teorinin 
asıl varlığının olabildiğince basit, anlaşılır bi-
çimde ortaya konmasını görev edinmişse, bu 
onun kendisi için de çok verimli olur. Lenin 
bu çalışmayı olabildiğince ciddiye alıyordu.

“İşçiler için yazmaktan başka öğrenme-
yi istediğim hiçbir şey yoktur” diyor, sür-
günden Plehanov ve Akselrod’a yazdığı bir 
mektubunda.

Karl Marks’ın öğretisini işçilere kavrat-
mak istiyordu Lenin; onu işçiler için anlaşı-
lır kılmak istiyordu. Önceki yüzyılın ‘90’lı 
yıllarında İşçi Grupları’nı yönetirken -her-
şeyden önce Kapital’in I. cildindeki tezleri 
dinleyicilerinin yaşamlarından örnekler ve-

rerek açıklamaya çaba gösteriyordu. Lenin, 
1911’de kendisini yükselen devrimci hareket 
için önder kadroların eğitimine adadığı Lon-
gjumeau (Paris’te) Parti Okulu’nda, işçilere 
politik ekonomi üzerine dersler veriyor, bunu 
yaparken Marks öğretisinin temellerini ala-
bildiğince basite indirgemeye uğraşıyordu. 
Pravda’da çıkan makalelerinde, Marks öğ-
retisinin her bir noktasını herkesin kavraya-
cağı hale getirmeyi deniyordu. 1921 yılında 
sendikalar üzerine tartışma sürecinde, Lenin 
kitleye yaymanın en güzel örneğini veriyor-
du: Yöntemin, bir nesnenin, görünümün in-
celenmesinde diyalektiğin nasıl kullanılması 
gerektiğini gösteren en belirgin karakteristi-
ği. Lenin şöyle diyordu:

“Bir nesneyi gerçekten tanımak için, 
onun bütün yanlarını, bütün bağlamlarını 
ve ‘aracılıklarını’ ele almak, incelemek ge-
reklidir. Belki bunu tam anlamıyla hiç bir 
zaman başaramayacağız, ama evrenselliğin 

talepleri bizi hatalardan ve donukluklardan 
koruyacaktır. Bu birincisi. İkinci olarak, 
diyalektik mantık, nesnenin kendi gelişimi 
içinde, kendi ‘özdevinimi’ (Hegel’in dediği 
gibi) içinde izlenmesini gerektiriyor. Üçün-
cüsü ise, nesnenin bütünsel ‘belirlemesine’ 
bütün insana özgü pratik dahil edilmelidir 
-gerçeğin ölçütü olduğu kadar, nesnenin in-
sanın gereksindiği şeylerle olan ilişkisi için 
de pratik olarak belirleyici uğrak olarak. 
Dördüncüsü de, diyalektik mantık, soyut 
gerçeklerin olmadığını, gerçeğin her zaman 
somut olduğunu öğretmektedir, Plehanov’un 
Hegel ile ilgili olarak hep söylediği gibi.”

Bu birkaç satır, Lenin’in her zaman diya-
lektik materyalizm yöntemini kullanarak ve 
Marks’ın “öğütlerine kulak vererek” felse-
fe sorunları üzerine uzun yıllar süren çalış-
malardan sonra vardığı sonuçların çekirdeği 
mahiyetindedir. Bunlar bize, asgari biçimde, 
görüngülerin incelenmesinde neyin eylem 
klavuzu olduğunu gösteren bütün önemli 
şeylere işaret ediyorlar.

Lenin’in Marks’ı çalışma biçimi bize, 
bizim Lenin’i nasıl çalışmamız gerektiğini 
gösteriyor. Onun öğretisi Marks’ın öğretisine 
sımsıkı bağlarla bağlıdır. O, “gerçeğe dönüş-
müş Marksizm’dir”, emperyalizm ve prole-
ter devrimleri çağının Marksizmi’dir. n

(Unter dem Banner des Marxismus (Mark-
sizmin Bayrağı Altında) Sayı: 1-2, Mart / Nisan, 
1933)
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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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Diktatörlüğün proletaryanın eline geçmesini sağlayan Ekim Devri-
mi, bütün mücadele koşullarını temelden değiştirdi. Lenin, Marks 
ve Engels’in ifadelerinin harflerine saplanıp kalmayarak, onların 
devrimci içeriğini alması gerçeği sayesinde, Marksizmi, proletarya 
diktatörlüğü çağında sosyalizmin inşasında da kullanmayı bildi.
(...) Lenin’in Marks’tan neyi, nasıl devrimci hareketin hangi dö-
nemlerinde ve hangi görevleriyle bağlantılı olarak aldığı iyice öğ-
renilmek zorundadır.



q Ali Özenç ÇAĞLAR

Evet, Arthur Rimbaud bir yazın 
adamıdır, bir şairdir. Dünya şiirini 
temelden etkileyen, kendisinden sonraki 
şairleri ve şiiri büyük ölçüde ileriye 
taşımış ve toplumun, daha çok da işçi, 
emekçi kesimin, yoksulluğunu, en ince 
ayrıntılarına dek ele alan, yoksunluğun, 
adaletsizliğin, yine o iki yüzlü monar-
şinin yüzüne çarparcasına şiirlerini 
biçimlendirmiştir. Yazdığı her bir dize, 
krallığa, büyük toprak sahiplerine ve 
sınai kuruluşlarını, madenleri ellerinde 
bulunduranlara karşı sıkılmış birer kur-
şun niteliğindeydi.

Rimbaud, “On altı buçuk yaşında 
“Kâhin’in Mektupları” adıyla bilinen 
iki mektubunda “Ben Bir Başkasıdır” 
diye yazarken, bununla Tanrı’yı, dünya-
yı ve insanı değiştirmek istediğini çok 
iyi biliyordu. Şairin ikinci kitabı, “İl-
luminations”. O yaşlarda bile dönemin 
toplumsal yapısını çözmüştü. Artık onun 
için sömürülen kesimin karşısındaki 
saldırganları oluşturan sömüren kesimi, 
burjuvaziyi, kurulu sistemin en korkunç, 
en acımasız maskesiyle ülkede varlığını 
sürdürdüğünü görüyordu. Savaşları on-
ların çıkardığını, fabrikadaki üretimin, 
çalışma koşullarının giderek zorlaştırıl-
dığını, tüm bunları onların düzenlediği-
ni biliyordu. Silah üretiminin ise, kendi 
egemenliklerini sağlamlaştırmak için 
kurdukları aşikârdı. Bu noktada eğitime, 
bilime, aydın, entellektüel bireylere ne 
kadar iş düştüğünün farkındaydı. Kendi-
si bunları bir ödev olarak kabul ederek, 
daha çok yazma, üretme çabası içindey-
di. İşte, ‘düzyazı şiiri’nin temellerini de 
bu dönemde ortaya koydu. Şair, o döne-
min en güçlü şairlerinden olan Charles 
Baudelaire için ise: ‘şairlerin tanrısı’ 
derdi.

Rimbaud, ‘Serseriler’ isimli şiirinin 
girişi şöyle başlıyor: “Ey şu sıcak şu-
bat sabahı! Saçma yoksulluk anılarımı-

zı canlandırmaya geldi zamansız 
Güney rüzgârı, genç yoksulluğu-
muzu.” 

‘Kent’te ise şunları dillendiri-
yor: “Kentin planında olduğu ka-
dar evlerin döşemelerinde ve dış 
görünüşlerinde de bütün bilinen 
beğeniler umursanmadığı için, çağ-
cıl olduğu sanılar ham bir anaken-
tin geçici ve hoşnutsuzluğu pek aşırı 
olmayan bir hemşerisiyim. Hiçbir 
boş inanç anıtının izlerini göremez-
siniz burada. En basit anlamlarına 
indirgeniyor sonunda aktöre ve dil!.” 
Türk şiirinde alışık olmadığımız bir 
biçim hakim Rimbaud’un şiirinde. 
Çünkü ‘nesir şiir’ örnekleri bizde çok 
az denenen bir türdür nedense. Bu tür-
de şiirin içeriği daha gerçekçi, vurucu 
bir anlatım kazanıyor. Tarihsel süreçler, 
zaman, insan olgusunun değer olarak 
sahiplendiği deneyimsel yaşanmışlıklar 
bana göre nesir şiirde çok daha kalıcı 
hale geliyor... Ülkemizde içinde yaşadı-
ğımız şu üç beş yıllık kıyım politikaları, 
öldürümler, katliamlar, hırsızlık, yolsuz-
luk ve adalet kavramlarının içeriklerinin 
boşaltılması belki de ‘nesir şiir’ ile daha 
çarpıcı bir yapıyla toplum algısına sunu-
labilir. Bizde ne yazık ki edebiyat, şiir, 
öykü, roman hala ciddi bir uğraş olarak 
henüz kabul görmüyor. 76 milyonluk bir 
ülkede şiir kitaplarının 500, 1000 adet 
bastığını söylersek sanırım yeterli kanıtı 
da sunmuş oluruz. Çünkü çoğu yazanlar, 
okumadan, öğrenmeden, Çağdaş Dünya 
şiirinin evrelerinden habersiz üretme-

ye(!) çalışıyorlar. Ayrıca, tamamen tica-
rete dönük yayınevlerinin düzenledikleri 
“ödüller” de bu çarpık gelişime adeta ça-
nak tutuyor. Bir takım edebiyat dergileri 
de bu çarpıklığın önemli bir başka ayağı-
nı oluşturmaktadır. 

Arthur Rimbaud 
bir dahi miydi?
Ben Bir Başkası İsimli biyografik 

şiir kitabının çevirisini, yine kendisi şair 
olan, Özdemir İnce yapıyor. -Bütün 
Düzyazı Şiirleri- Yazarın titiz bir çalış-

ma sonucu ortaya çıkardığı bu yapıt hak 
ettiği yeri buldu mu, bilemiyorum. Ama, 
Fransız şair Arthur Rimbaud’u bu kitapta 
tüm yönleriyle tanımak mümkün. İşte o 
aynı kitabın bir yerinde şair için şunlar 
yazıyor: “1875 yılında 21 yaşında şiir 
yazmayı bıraktı; çünkü sözün simyasını 
keşfetmiş, şiiri tamamlamış ve sessizliğe 
erişmişti. Sonra yaşamak için, yaşamın 
kimyasını keşfetmek için, 1880 yılında 
Afrika’ya gitti.” Gerçekte dünya şiiri 
burada üstün bir yetenekle, devrimci bir 
deha ile karşı karşıya geliyordu. O ne-
denledir ki, bizler bu gün yüz yıla yakın 
bir zamandır hala onun bıraktığı eserleri 
okumaktayız. “Klasikler” dediğimiz za-
man ilk akla gelen isimler arasında olma-
sı az bir şey olmasa gerek.

Şairin Ölümü

Arthur Rimbaud’un ilk şiir kita-
bı Cehennemde Bir Mevsim, 1873’te 
yayımlandı. Bir yıl sonra basılan ikinci 
kitabı, İlluminati ‘un ardından şair şiir 
yazmayı bırakarak, İskenderiye, Kıbrıs, 
Habeşistan ve Yemen’e gitti, ticaretle 
uğraştı. Aşırı morfin tüketimi ve hızla 
yayılan bir kanser nedeniyle  37 yaşında 
Marsilya’da öldü. Şairin öldüğü Con-
seption Hastanesi’nin avlusunda şöyle 
bir levha vardır: “Aden’den gelen şair 
JEAN ARTHUR RİMBAUD yeryüzü 
serüveninin son bölümünü 10 Kasım 
1891’de BURADA tamamladı.” n

(*) - Arthur Rimbaud/ Bir Başka Ben/ 
Bütün Düzyazı Şiirleri/ Çeviren Özdemir 
İnce/ İmge Yayınları
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İki haftalık süreli yayın

Çoğu edebiyat otoritelerinin Fransız Şair Arthur Rimbaut ile 
ilgili ortak görüşü şudur: “Rimbaud’dan sonra ne yazılabilir?”(*) 
(Bu) soruyu XX. yüzyıl şairleri yanıtlayamadı. Bakalım XXI. Yüzyı-
lın şairleri ne yapacak? Fakat Rimbaud’un bir özelliği daha vardır, 
O da, bir şair, bir aydın olarak 1871, Paris Komünü sırasında iş-
çilerin yer aldığı barikatların ardında toplumsal aydınlanma için, 
demokrasi için, hak ve adalet için emekçilerle birlikte savaşım ver-
miş olmasıdır.


