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olitikaP

Neden ÖZGÜRLÜK?
Devrimci sınıf mücadelesini yükseltmek için kafa 

patlatması gerekenler seçim kampanyası planları yapıp 
aday tartışmaları yürütüyor. Olmadık ittifak hayalleri 
kuruluyor. Bir yandan “faşizm var veya faşizm kurumsal-
laştırılıyor, son etap yaşama geçiriliyor” deniyor. Diğer 
yandan oyları kimin ve nasıl sayacağı belli olmayan, 
sonuçlarını istedikleri gibi ilan edecekleri, o da olmaz-
sa “seçimi tekrar ederiz” kararını alabildikleri bir ortam 
yaşanıyor. Bizim pek fazla “solcu”, “devrimci” arkadaşları-
mız da bu koşullarda abesle iştigal ediyorlar.

Kimi yüksek “solcu” entellerimiz de “yumurta mı ta-
vuktan, tavuk mu yumurtadan” misali, iktidar muhalefe-
ti ile düzen karşıtlığı arasında bağlar kurmaya çalışarak 
devlet olgusunun, sınıf diktatörlüğü gerçekinin üstünü 
bulandırıyor. Diğer benzerleri de “dostlar alışverişte 
görsün” misali derin ideolojik konuları tartışarak “vay 
anasına adam da nelere kafa yormuş” dedirtmeye çalışı-
yor. Bazı aklı evveller de işleri güçleri yok, “kim ne demiş, 
nasıl demiş, neresi doğru, neresi yamuk” kalemşörlüğü 
yapıyor. Sanki kimse düşünemiyor da sadece kendileri 
yorumlayabiliyor.

Böyle bir zamanda VELİ SAÇILIK adında bir devrim-
ci, hem de tek kolunu Cezaevi Direniş’lerinde kaybet-
miş, KHK yoluyla işinden edilmiş, YÜKSEL DİRENİŞİ’NDE 
belki 300 kez gözaltına alınmış bir direniş ve mücadele 
kişiliği çıkıyor ve ÖZGÜRLÜK belgisi altında bir kam-
panya başlatıyor.

Diyor ki; herkes kendi alanında, ihtiyaç duyduğu 
bir ÖZGÜRLÜK istesin. İşçi özgürlük istesin, kadın öz-
gürlük istesin, gençler özgürlük istesin, tutsaklar öz-
gürlük istesin, vekiller özgürlük istesin, engelli özgürlük 
istesin, anneler özgürlük istesin, Kürt özgürlük istesin, 
Alevi özgürlük istesin, emekli özgürlük istesin, şoför öz-
gürlük istesin, sanatçı özgürlük istesin, sporcu özgürlük 
istesin... Bu listeyi metrelerce uzatabiliriz. Kısacası her-
kes özgürlük istesin.

Zülfü Livaneli de, Tarkan da, Sezen de, Edip Akbay-
ram ve diğer tüm sanatçılar özgürlük isterken katkı 
sunsunlar... Dizi oyuncuları, ressamlar, tiyatrocular her 
yaptıklarını özgürlük ile birleştirsinler.

Bundan daha yaratıcı, heyecanlı, mücadeleci bir is-
tem olabilir mi? 

Sağol VELİ, önemli bir adım attın, onlarca örgütün 
yapamadığını yaptın. Sen kıvılcımı çaktın, ateşi harla-
mak tüm ÖZGÜRLÜK yanlılarına kalıyor. 
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q  Kemal ATAKAN

Ülkede iktidarı elinde tutan güçler yüz 
yıla yaklaşan bir devlet kurumsallaşması-
nın hem sorunlarını hem de avantajlarını 
birlikte kullanarak egemenliklerini sürdü-
rüyorlar. Kimileri tarafından yapısal olarak 
çok fazla bir mirastan yararlanamadıkları 
görüşü savunuluyor olsa da, altı yüz yıllık 
bir Osmanlı yapılanmasından önemli oranda 
yararlanmadıkları söylenemez. Osmanlı ile 
TC arasında geçiş sürecinde reformlardan 
söz edebiliriz, ancak devrim niteliğinde bir 
kopuş, yıkım ve yeniden kuruluş olduğu id-
diasına girersek sadece kendimizi yanıltırız.

Kuşkusuz ki feodalizmden kapitalizme 
geçiş niteliksel ve yapısal birtakım geliş-
meleri, ekonomik ve politik alanlarda be-
raberinde getirmiştir, ne ki bu gelişme ve 
değişiklikler insanların işgücünün sömü-
rülmesinde daha rafine yöntemlerin gelişti-
rilmesi çerçevesindedir. Değilse, toplumsal 
olarak işçi, emekçi ve yoksul kitlelerin ya-
şamında olumlu anlamda bir niteliksel deği-
şiklik sağlamamıştır. Politik anlamda yaratı-
lan yeni kurumsallaşma da egemen sınıfların 
ekonomik alandaki yeni girişimlerine koşut 
olarak gelişmiştir. 

Aradaki en önemli niteliksel fark Üm-
met Toplumundan Ulus-Devlet yapılanması-
na geçiş olgusudur. TC’nin kuruluş, gelişim 
ve kurumsallaşmasının ideolojik yönü bu 
amaca göre belirlenmiştir. TC, Osmanlı’nın 
temelleri üzerine inşa edilmiştir. İstiklal 
Marşı’nın mısralarının içeriğinden başlamak 
üzere, TSK’nın “peygamber ocağı” olduğu 
nitelemesinden, Türk bayrağının kendisine 
kadar birçok emare geçmişin devamı nite-
liğindedir ve ulus-devlet yapılanmasının 
gereksinimlerine yöneliktir. Yanısıra, tüm 
temel ekonomik ve sanayii sektörlerindeki 
varolan yapı korunmuş ve kapitalistleştiril-
miştir, bunun üzerine inşa edilerek geliştiril-
meye yönelinmiştir. 

Kapitalist burjuva sınıfı bu koşullarda 
gelişmiş, emperyalist güçler ile işbirliğini 
genişleterek sürdürmüş ulus-devlet kuraca-
ğım derken ulusal bağımsızlık kavramını bir 
kenara bırakıp unutmuştur. Burjuvazinin bü-
tün işleri böyledir. Söyledikleri ile yaptıkları 
birbiri ile çelişir. Bunu bilinçli yapar. Çün-
kü tek amacı daha fazla sömürü, daha faz-
la artı-değer, daha fazla kazançtır. Onların 
pusulalarındaki kıble sadece budur. Bu ama-
ca hizmet ettiği oranda da her türlü yöntem 
onlar için mübahtır. Din derler, faizi, zinayı, 
fitre ve zekat adı altında rüşveti, işgücü sö-
mürüsünü kılıfına uydurup din adamlarına 
pazarlatırlar. Gençleri “peygamber ocağında 
şehitlik mertebesine  ulaşma” motivasyonu 
ile ölüme sürüklerler, başka insanların düzi-

nelerle katledilmesini “zafer” olarak adlan-
dırılar. Ölenler, öldürenler ve öldürülenler 
hep yoksullardır. Burjuvazinin her ferdi her-
hangi bir tesadüfi yanlışlık olmazsa burnu 
kanamadan yaşamını sürdürür.

Kısaca da olsa geçmişe yönelik bu turu 
yapmamızın sebebi bugün kimler ile karşı 
karşıya olduğumuzu daha iyi anlayabilme-
miz içindir. Düşmanımızı, onun motivas-
yonunu, özelliklerini, tarihsel özelliklerini, 
niteliğini ve neye öykündüğünü çok iyi 
tespit etmezsek yanlış yaparız. Uzlaşmalar, 
oportünist yaklaşımlar, sınıf savaşımından 
sapmalar, milliyetçiliğin ve gerici metafi-
zik felsefenin etkisinde kalınması o zaman 
çok daha mümkündür. Uzlaşmaz çelişkilerin 
farkında olmazsak, kendi sınıfsal pozisyon-
larımızı doğru tarif etmezsek, ilkesel sınıfsal 
duruşumuzdan taviz verir duruma gelebili-
riz. Bu durumda, ortada oynamak ise sınıf 
mücadelesine hiç bir katkı sağlamayacağı 
gibi, burjuvazinin ekmeğine yağ sürer. 

Karşımızda insanların işgücünü sömü-
rerek yaşamını sürdüren ve servetine servet 
katan bir sınıf var. Bu sınıf, yani burjuvazi, 
bu sömürüyü sürdürebilir kılmak, farklı bir 
deyişle egemenliğini devam ettirebilmek 
için kendi çıkarlarını savunacak ve onu ko-
ruyacak bir devlet aparatı yaratır. Ordu, po-
lis ve benzeri güvenlik güçleri, yani cumhur-
başkanı, başbakan, bakanlara bağlı organlar 
onu korur. Bunlar yürütme organlarıdır; 
yargı, yani en yerelinden en yükseğine, Ana-
yasa Mahkemesine, Yargıtay’a kadar tüm 
mahkemeler onun çıkarına kararlar verir, 
TBMM gibi bir yasama organı ona hizmet 
eder, onun için isterse 7 Haziran 2015 seçim-
lerinde olduğu gibi “sonucu tanımıyorum” 
der yeniden seçim yaptırır, yasama organını 
kendi menfaatlerine uygun şekillendirir. 

Ulus-Devlet yapısı kuşkusuz ki onların 
mantığına göre kendilerine göre “asil” bir 
ulus tarafından kurulur, sürdürülür ve tem-
sil edilir. O zaman bizim durumumuzda 
Türk milleti bu işlevi yerine getirmiş olu-
yor. Kürt milleti, diğer milletlerin tümü ezi-
len milletler oluyor. Onun için de en fazla 
ulus olma özelliğini taşıyan ve Anadolu ile 
Mezopotamya’ya Türklerden önce yerleşen 
Kürtler, onlar için asimile edilmesi gereken 
bir millettir. Dolayısıyla onlara politik ve 
kültürel haklar verilmemelidir. Gerekirse 
de zorla, baskı ve terörle kontrol altına alın-
malıdır. Ama bunun amacı farklı. Bu sadece 
ulus-devlet için ilaveten gerekli bir özellik. 
Asıl özellik, milliyetine, dinine, mezhebine 
bakmadan burjuva sınıfına mensup olma-
yan tüm işçi ve emekçilerin sömürülmesi 
gerçeğidir. Halklar, uluslar, milliyetler fark 
etmiyor. Sömürülmeleri gerekiyor ki, mutlu 
azınlık yaşamına devam edebilsin. 

Bizim Türkiye’de karşı karşıya bulun-
duğumuz durum bu. Önce bunu bugünkü 
koşullarda da çok iyi analiz edip, toplumun 
ezici çoğunluğunu oluşturan nüfusa götür-
memiz gerekiyor. Egemenlerin ve onların 
siyasi temsilcilerinin yalan, demagoji ve se-
naryolarına karşı uyandırmamız gerekiyor. 
Bu noktada da “işgücünden başka satacak 
hiç bir şeyi olmayan ve hiç bir şeye sahip 
olmayan işçi sınıfı” temel güç olarak yerini 
alıyor. 

Bu gereksinim birçok çevre tarafından 
dile getiriliyor, fakat dikkat edersek, genel-
likle işin eylemlilik, yığınsallık ve bir ara-
ya gelme  ihtiyaçları dillendiriliyor. Pekiyi 
bu nasıl olacak? İki tane işçi ile sohbet dahi 
edecek ortamda bulunmayan, işçi ve emek-
çilerin çalıştığı ve yaşadığı alanlarda örgütlü 
olmayan siyasi çevrelerin bunu gerçekleştir-
meleri mümkün müdür? Hiç düşünmeyelim. 
Bu sorunun yanıtının a şıkkı, b şıkkı, c şıkkı 
yok. Tek bir yanıtı var. O da HAYIR!

Sadece tepeden çözümlere yönelmek 
bu alanda ilerleme sağlamaz. Tabanda aynı 
hedefe kilitlenen ister siyasi parti, çevre 
mensupları olsun, isterse bağımsız bireyler 
olsun, yerellerde ve işyerlerinde ortaklaş-
mak gerekmektedir. Kemikleşmiş olma-
dıktan sonra her hangi bir burjuva partisine 
oy vermiş yurttaşlar da, TC’nin ideolojik 
etkisinde olan yurttaşlar da, dini veya milli 
hassasiyetleri olan yırttaşlar da olabilir. Hat-
ta olabilmeli. Ortak paydamız hangi sınıfın 
çıkarlarının nesnel olarak bizi ilgilendirdiği 
olmalıdır. Sınıfsal nitelik olmalıdır. Devlete 
ve iktidara karşı duruşu olmalıdır. Bu parti-
ler arası bir koalisyon anlamına gelmez. İşçi 
ve emekçilerin, yoksulların birliği demektir. 
Bunu sağlamanın yolu da fabrika ve iş yer-
lerinde, ama aynı zamanda işçi ve emekçi 
yatağı semt ve mahallelerde bu birlikteliği 
sağlamaktır. Yerel sorunlar, ekonomik sos-
yal sorunlar, siyasi kaygılar, eğitim, sağlık, 
konut, alt yapı ve belediyecilik sorunları gibi 
ortaklaşılabilecek etmenler ele alınmalı ve 
bu temelde bir araya gelmenin yol ve yön-
temleri geliştirilmelidir. Uygulamanın böy-
le yapıldığı yerlerde Meclis’ler, Forum’lar 
kalıcı ve sürekli bir hal alıyorlar. Siyasi 
çevreler arası tartışma ve çekişme niteliği 
almıyorlar. Bu birleşimlere katılan örgütsüz 
yurttaşların sayıları artıyor. Görev ve sorum-
luluk üstleniyorlar. Nerede bir siyasi çevre 
ağırlık koymaya çalışıyorsa da birleşim ölü-
yor ve dağılıyor. 

Kuşkusuz ki her siyasi parti veya çev-
renin yığınlar içinde örgütlenme hakkı ve 
amacı vardır. Ancak bu amaç bu tür birlikte-
likleri dinamitleyecek yöntemler içermeme-
lidir. Hangi parti veya çevre ise bu amacına 
daha uzun vadeli hedefler koyarak, sınıfın 
çıkarlarını öne çıkararak, kendi öznel çı-
karlarını onun gerisinde tutarak hedeflerini 

koymalıdır. Son tahlilde tüm devrimci siyasi 
güçler bu ülkede bir devrim yapmayı hedef-
lemiyorlar mı? O zaman o hedefe kitlenmek 
en doğru yol olacaktır.

İşçi yatağı semt ve mahallelerde bu ça-
lışmaları yaparken, yurttaşların oylarını ve-
rerek TBMM’de görevlendirdikleri vekille-
rinin de bu çalışmalara katılımını sağlamak 
gerekmektedir. Demokrat ve devrimci nite-
likli vekillerle farklı, gerici ve burjuva ide-
olojisi doğrultusunda hareket eden vekillere 
kuşkusuz ki farklı yaklaşmak gerekmektedir. 
Birinciler bizzat çalışmaları güçlendirici bir 
rol oynarken, ikincileri zorlamak, seçmen-
leri ile karşı karşıya getirmek ve seçmenleri 
ile oy verdikleri partiler arasındaki çelişkiyi 
ortaya koyacak çalışmalar yapmak gerek-
mektedir. Bunun mümkün olduğunu pratikte 
gördüğümüz ilçe, semt ve mahalleler mev-
cut olduğu için bu konuda görüşümüzü ra-
hatlıkla ortaya koyabiliyoruz. 

Ülkenin birçok yerinde yürütülen bu ça-
lışmalar, siyasi parti ve çevrelerin tepesini 
de zorlayacak sonuçlar doğuracaktır. Ancak 
tabandan gelişecek böyle bir örgütlülük, te-
pede oluşacak bir ortak tavır ve birlikteliğin 
güvencesi olacaktır. Olmadığı koşullarda 
da işçi sınıfının politik örgütlenmesi siyasi 
bağlaşıkları ile yürümeye devam edebilecek 
güce ulaşacaktır. 

Ülke coğrafyasını bir insan vücudu ola-
rak algılamaya çalışırsak, en küçük yerleşim 
birimlerini de insanın hücreleri olarak algı-
larsak, ancak bu hücrelerin yaşamaları ve 
faaliyetleri, yani işlevlerini yerine getirdik-
leri koşullarda insan vücudunun sağlıklı ol-
duğuna, enerjik olduğuna, insanın yorulma-
dan koşabildiğine benzetirsek bu hücrelerin 
işlevlerini daha iyi algılayabiliriz. Evet, bu 
çalışma iğneyle kuyu kazar misali bir irade, 
güç ve bilinci gerektiriyor. Ancak başka yolu 
yok. 

Ülke çapında bir sel fırtınası yaratma-
nın ön koşulu bu küçük dereleri diriltmek, 
ırmaklara, nehirlere yönlendirmek ve onları 
da aynı kanala güçlü olarak birleştirmektir. 
O zaman hiç bir direniş, eylemlilik ve atı-
lım saman alevi gibi yanıp sönmeyecektir. 
Çıkış yolu düzeni alt üst edecek ve yeniden 
kuracak bir gücü yaratmak ise güncel görev-
lerimiz de bunlardır demektir. Unutmayalım 
karşımızda yediyüz yıllık bir devlet tecrübe-
si ve örgütlülüğü olan bir güç var. Onunla 
baş etmek ve halklarımızın ezici çoğunlu-
ğunun çıkarlarını yaşama geçirmek ne denli 
onurlu bir görevse, gerçekçi ve o gerçeğe 
göre de hazırlıklı olarak yürümenin de öne-
mini yadsımamalıyız. n
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I. Afrin işgal girişimi ve savaşı bir kez daha göstermekte-
dir ki, AKP-MHP Koalisyonunun ‘yeni milli güvenlik konsepti’ 
adı altında uyguladığı dış politika saldırgandır, yayılmacıdır, 
Kürt düşmanıdır; Ortadoğu’da ve ülkede barışı değil, savaş ve 
çatışmayı temel almaktadır. Ülke içi iktidarını bu dış politikay-
la, yükseltilen saldırgan milliyetçi ve ırkçı hezeyanlarla ayakta 
tutma hedeflidir.

Bu ülkede milyonlarca Kürt yurttaşımız yaşamaktadır. 
Afrin ve çevresinde yaşanan insani yıkımdan ve tahribattan 
dolayı Kürt halkı her an yaralanmakta, her ölen insan ile birlikte vicdanlar biraz daha 
kanamaktadır. Bu yaşananlar halklar arasına düşmanlık tohumları serpmekten başka bir 
anlam taşımamaktadır. AKP-MHP Koalisyonunun açtığı bu yaralar kolay kolay unutulmay-
acak derinliktedir.

Bugüne kadar Ortadoğu’da kan ve gözyaşının en önemli sebeplerinden biri askeri güç 
kullanarak Ortadoğu’yu şekillendirme çabasıdır. Suriye’deki halkların nasıl yaşayacaklarına, 
nasıl bir yönetim modeli tercih edeceklerine, nasıl bir anayasa ile yönetilmeyi uygun gö-
receklerine karar vermek Suriye halklarının tercihi olmalıdır.

- Bir kez daha vurguluyoruz: Birleşmiş Milletler’in ateşkes kararı acilen Afrin için de 
uygulanmalıdır. AKP-MHP Koalisyonu, BM kararına uymak yerine pazarlık yaparak süre-
ci silah gücüyle şekillendirme arayışındadır. Birleşmiş Milletler daha fazla insani dram 
yaşanmadan tavrını ortaya koymalı, kararının arkasında durmalı ve takipçisi olmalıdır. 
Doğu Guta neyse Afrin odur.

- Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu’na, bu kuruluşlara üye devletlerin 
parlamentolarına ve tüm uluslararası demokratik kurumlara Afrin için insani yardım 
çağrısında bulunuyoruz. Durum acildir, daha fazla sivil kaybın yaşanmaması ve Afrin’in 
yeni bir Srebrenitsa olmaması için derhal önlem alınmalıdır.

- AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın Mersin’de yaptığı kurt işareti dışında Kürtlere 
sunacağı hiç bir şey kalmamıştır. Kürt halkı dün Kerkük konusunda olduğu gibi bugün de 
Afrin konusunda Erdoğan’ın bozkurtçu söylemini onaylamamaktadır. Kürtlerin, Türklerin, 
Arapların ve bütün halkların barış içinde yaşama iradesine karşı sergilenen bu saldırganlık 
kabul edilir değildir. 900 km’ye yakın bir sınırda Kürt halkıyla birlikte yaşama iradesini gös-
termek ve halkın kendi geleceğini kurma hakkına saygı duymak bölgesel barışın tesis ed-
ilmesini sağlayacak tek adımdır. 

II. AKP-MHP Koalisyonu, demokratik kurumları işlevsizleştiren; güçler ayrılığını, denge 
ve denetleme mekanizmalarını yok sayan; hukuku siyasi iktidarın aracı haline getiren 
düzenlemelerini sürdürerek toplumun tüm demokratik tarihsel kazanımlarını birer birer 
tasfiye etmektedir.

Bunun en son örneği seçim güvenliğini ortadan kaldıran, sandık başı hile ve 
sahtekarlıklarını yasallaştıran düzenlemedir. Bu düzenleme ile birlikte seçim adaleti, seçim 
güvenliği, şeffaf seçimler, yurttaşların özgürce oy kullanma hakları gibi konular açıkça yok 
sayılmaktadır. AKP-MHP Koalisyonunun mutlak iktidar eksiklerini tamamlama hamleleri 
karşısında, demokratik muhalefetin seçim güvenliği konusunu ortak önlemler zemininde 
değerlendirmesi önümüzdeki dönem gündemimizde olacaktır.

III. Kadın özgürlük hareketinin 8 Mart kutlamaları başarıyla tamamlanmış, kadınların 
şiddet, taciz ve erkek egemen anlayış karşısındaki mücadele azmi ve kararlılığı bir kez daha 
vurgulanmıştır. Kentlerde yapılan toplantılar, etkinlikler ve yürüyüşler, kadın hareketlerinin 
ortak mücadele taleplerini bir kez daha buluşturmuştur. Kadınlar özgürlük, adalet ve de-
mokrasi mücadelesinin sürükleyici gücü olduklarını bir kez daha göstermişlerdir.

Şimdi gündemimizde 21 Mart Newroz kutlamaları vardır. Baharın ve dirilişin bayramı 
olan Newroz’u halklarımızla birlikte kutlayacağız. Newroz, gelecek umudu ve haksızlıklara 
karşı direnme kararlılığı demektir.

Bu yıl Newroz ateşlerini Afrin halkıyla dayanışma için; eşitlik, özgürlük, demokrasi 
ve barış mücadelesi için yakacağız. ‘Newroz direniştir! Newroz faşizme karşı halkların 
bayramıdır!’ sözlerimizle, geleneklerimizle, renklerimizle, bütün farklılıklarımızla birlikte 
sokaklarda, meydanlarda olacağız. Başta Türkiye halkları olmak üzere tüm Ortadoğu ve 
Kafkasya halklarının Newroz Bayramını yürekten kutluyoruz.

IV. İktidarın toplumdaki tüm muhalif sesleri susturma ve sindirme politikalarını 
savaş, çatışma, kutuplaştırma, gerginliği arttırma, tasfiye uygulamalarıyla sürdürmesi 
karşısındaki kararlı duruşumuz ve mücadelemiz devam edecektir. Toplumdaki tüm de-
mokratik muhalefet güçleri ile birlikte bu mücadeleyi ortaklaştırmak için elimizden gelen 
fedakarlığı ve örgütlülüğü göstereceğiz. Bu aynı zamanda geleceğimizi birlikte kurmak 
için gösterdiğimiz bir çabadır. n

Halkların Demokratik Partisi
Merkez Yürütme Kurulu

15 Mart 2018
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Barış, Demokrasi, Özgürlük ve 
Sosyalizm’den Yana Tüm Güçlerin 
Antifaşist Birleşik Mücadelesini 
Yükseltmek İçin Partimize 
Özel Görev Düşüyor  

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin 
10 Şubat 2018 Tarihli Açıklaması:

Türkiye’nin ekonomisi derin bir kriz yaşıyor. Rejim, ta-
şıma su ile değirmeni döndürmeyi ve ömrünü uzatmaya ça-
lışıyor. Rejimin ömrünü uzatmak ise açık faşist bir diktatör-
lüğe yönelimin son taşlarını döşemektedirler. Ancak faşist bir 
diktatörlük onlara devletle bütünleşme sürecini tamamlayarak 
iktidarlarını sürdürme olanağı verecektir diye düşünüyorlar. Afrin 
işgali de bu çerçevede ele alınmak durumundadır.

Aşırı bir dezenformasyon ile, dikkatleri farklı alanlara yönlendirmek, “milli” duyguları güç-
lendirmek için, ülkede yüzde yüz yerli helikopterler, tanklar, insansız hava araçları, roketler üre-
tildiği yalanları yayılıyor. “Atak” adını taktıkları helikopterler İtalya’da üretiliyor, “Altay” dedik-
leri tank yüzde seksen Alman parçalarıyla üretiliyor gibi yapılıp üretilemiyor, çünkü tanka uygun 
motor bulamadılar. Roketlere türkçe isimler takılması, onların NATO stoklarından çıkma eski 
roketler olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Nasıl ki İHA’ları Birleşik Arap Emirliklerinde İngiliz 
teknolojisi ile üretiyorlarsa. Bu yalanlarla oy istedikleri tabanda güçlerini korumayı hedefliyorlar. 
TV’lerin tümü ırkçılık, milliyetçilik ve militarizm konulu diziler ile propaganda yürütüyor.

Afrin işgaline yönelik ve Kuzey Suriye Demokratik Federasyonu’nu yok etmeyi amaçlayan 
saldırı stratejisi daha ilk günlerinde bataklığa saplandı. Rusya’nın hava sahasını açması yansıtıl-
dığı gibi Türkiye’nin bir başarısı ve Rusya’nın Türkiye’yi desteklemesi değil, içinde çok derin 
bir savaş stratejisine bağlı taktikler içeren uluslararası politik bir operasyondur. ABD’nin YPG 
güçleri ile otuz bin kişilik bir sınır koruma birliği oluşturacağı senaryosu veri alınarak başlatılan 
Afrin saldırısı sürecinde böyle bir sınır koruma birliği ile ilgili hiç bir bilgi yoktur. Ve de Afrin 
ABD’nin etkisinde bir bölge değil, Rusya’nın etkin olduğu bir bölgedir.

Başta Erdoğan olmak üzere, rejim temsilcilerinin tüm açıklamaları hayal ürünüdür ve kitlele-
ri uyutmaya, kandırmaya yöneliktir. Faşist demagojidir. Rusya, Suriye ve Kürt Özgürlük Hareke-
ti’nin üzerinde uzlaştıkları bir strateji olduğu her açıdan ayan beyan ortadayken Türkiye bölgede 
attığı bütün adımlar ve yaptıkları açıklamalar ile özünde ABD ve NATO’nun Ortadoğu’ya yö-
nelik planına uyumlu hareket ederek görevini yerine getirmektedir. TC temsilcilerinin, ABD ve 
NATO aleyhinde açıklamalar ve polemikler sürdürmeleri sadece bir senaryodan ibarettir.

TKP, anti-kapitalist nitelikli anti-emperyalist, anti-faşist mücadele geleneklerine sıkı sıkıya 
bağlıdır. Varlık nedeni bu mücadeledir. Türkiye ve Bölge’nin hiç bir sorununun başka çözüm ola-
nağı yoktur. Bir yandan tüm devrimci, demokratik, özgürlükten yana güçleri birleşik mücadeleyi 
yükseltmeye çağırırken, önce bu birlikteliğin oluşmasını beklemeyecektir.

Legal politik yığın çalışması ve onun gerekleri nasıl bir görevse, sınıfın olduğu her yerde di-
reniş ve savaşım ocakları yakmak için oluşan her kıvılcımı desteklemek de partimizin görevidir. 
Yoksul işçi ve emekçi halklarımız yaşamın tüm alanlarında kendilerine yönelik haksızlıklara kar-
şı örgütleniyorlar, meşru müdafaa yöntemleri geliştiriyorlar. İşçi, emekçi ve halk düşmanlarından 
hesap sormak yerel özgün örgütlenmelerin görevleri arasındadır. İşçi ve Halk Meclisleri kendi-
lerine yönelik her girişime karşı demokratik, sosyal ve yurttaşlık haklarını savunurken, özellikle 
işletmelerde patronların ve yerellerde gayrı meşru yoldan servet oluşturan ırkçı, militarist nite-
likli, kurum, kuruluş ve şirket temsilcilerinin saldırı ve  baskılarına karşı gerekli tepkiyi de örgüt-
lemektedirler. Parti örgütlerimiz ve kadrolarımız halklarımızın haklı mücadelelerinin içindedir.

Devrimci, demokratik ve özgürlükçü güçlerle anti-faşist birleşik mücadele partimizin ısrarlı, 
sürekli ve istikrarlı çalışmaları ile yerellerde ve işletmelerde tabandan örülerek gelişmektedir. 
Parlamenter mücadeleye odaklanan güçlerin çalışmalarını yadsımadan, bugüne dek parlamento-
ya halkın oylarıyla seçilmiş devrimci, demokrat, sosyalist vekillerin seçim bölgelerinde Meclis 
çalışmalarına katılmalarının sağlanması parti örgütlerimizin o alanda yaptıkları en önemli çalış-
madır. Ancak partimiz, OHAL koşullarında ve açık faşist diktatörlüğe evrilen bir yönetim altında 
parlamenter çalışmanın hiç bir belirleyiciliğinin olmadığı, asıl ağırlık verilmesi gereken çalışma-
nın, sınıfın ve emekçi halklarımızın öz örgütlenmesi olduğuna dikkat çekmektedir. Seçimler ve 
ona yönelik çalışmalar sınıf örgütlenmesinin ve birleşik devrimci anti-faşist mücadelenin örül-
mesinin aracıdır.

Parti örgütlerimiz ve kadrolarımız görev alanlarında devrimci çalışmanın teminatıdırlar. n

Türkiye Komünist Partisi 
Merkez Komitesi

10 Şubat 2018
(www.türkiyekomünistpartisi.org sayfasından alınmıştır.)



q  Armağan BARIŞGÜL

Savaşsız, sömürüsüz, eşit ve özgür bir Türkiye için 
verilen mücadelede gençliğin ve kadınların çok büyük rolü 
vardır. Bunun için gençliğin ve kadınların ezici çoğunlu-
ğu burjuvazinin hegemonyasından koparılmalı, barış ve 
demokrasi mücadelesine kazanılmalıdır. Kürt halkına karşı 
uygulanan asimilasyona, cinsiyet ayrımcılığına, işsizliğe 
karşı mücadele verilmeden demokrasi mücadelesi gelişe-
mez. Demokrasi mücadelesi verilmeden barış ve sosyaliz-
me giden yolun kilometre taşları bir bir döşenemez. İlerici, 
devrimci, özgür gençlik ve kadın hareketi, bugünün Türki-
ye’sinde kirlenmişliğe, çürümüşlüğe ve tükenmişliğe karşı 
birleşik devrimci bir muhalefetin yaratılmasının motor gücü 
olacağı gibi barış ve sosyalizmin de teminatı olacaktır. Bu 
yaşamsal önemi ve rolünden dolayı işçi sınıfının devrimci 
öncü örgütü olan Parti, gençliğe ve kadınlara sınıf mücade-
lesinde oynadıkları rolünden dolayı gereken önemi verir.

Kadın, aile içinde, toplumsal yaşamda ve politik mü-
cadelede belirleyici bir role sahiptir. Çocukların büyüme-
sinde, yetiştirilmesinde ve politik kişilik kazanmasında 
babadan daha çok ana etkileyici ve yönlendirici olmaktadır. 
Anaların barışa, demokrasiye ve sosyalizme inanmaları 
beraberinde çocuklarını da etkilemekte ve yönlendirmek-
tedir. Ananın örgütlenmesi, ailenin örgütlenmesi demektir. 
Gençlerin politikaya ilgi duyması ve politikleşmesi çoğun-
lukla 15-16 yaşlarında başlar. Yine bu yaşlarda gençliğin 
aktiviteleri, nitelikleri, ilgileri açığa çıkar ve netleşme 
sürecine girer. Kişiliği biçimlenmeye başlar.

Kadın, kadını örgütler. Kadın, anlamını, varlığını ve 
gücünü ana olmaktan ve üretimde bulunmaktan alır. Üre-
timde yer alan kadının hem kişisel özgürlüğü artar, hem de 
toplumdaki sosyal, kültürel ve politik yeri gelişir, artar ve 
güçlenir. Kapitalizm, cinsiyet ayrımcılığı yaparak erkeği 
egemen, kadını ise ezilen, aşağılanan konuma getirmiştir. 
Bunu yasalarla, gelenek ve göreneklerle erkeğin lehine, 
kadının ise aleyhine sağlama bağlamıştır. Kadın öylesine 
kötü bir duruma düşürülmüş ki çoğu kadın bunun değiş-
tirilemez bir olgu olduğunu kabul eder ve mücadelesinin 
gerekliliğini, yaratılmasını, kurtuluşu ve özgür olmayı inkar 
eder. Sosyalizm ise kadın-erkek eşitsizliğini ortadan kal-
dırdığı gibi eşit işe-eşit ücret ilkesini uygulayarak kadının 
bütün yeteneklerini ve ilgilerini açığa çıkarır, pratikte sınar,  
üretim için maddi ve manevi zemin sağlar. Ev işlerinde, 
büroda, hizmet alanlarında, atölyelerde, fabrikalarda ve her 
hangi bir üretim alanında çalışanlara baktığımızda kadın-
ların işlerine, görev ve mesleklerine erkeklerden daha çok 
sadık olduğu, ilgi duyduğu ve disiplinli çalıştığı, toplumsal 
sorumluluk taşıdığı görülür. Bu üstün erdemlerinden dolayı 
kadının politik örgütlenmesi yaşamsal değerdedir. De-
mokrasinin gelişmesi ve sosyalizmin kurulması için kadın 
olmazsa olmazdır. Kadın örgütlenmesi, kadınların eliyle, 
öz gücüyle olmaktadır. İlerici, devrimci, demokratik ve 
özgürlükçü kadın örgütlenmesi çocukların örgütlenmesini 
sağladığı gibi gençlik örgütlenmesine de zemin hazırlar. 
1970’li yıllarda “kırmızı çatkılı kadınlar” olarak da bilinen 
İlerici Kadınlar Derneği (İKD)’nin deneyimi ve günümüzde 
Kürt kadınlarının özgürlük mücadelesi bu konuda iki büyük 
örnektir. Faşist tırmanışın kırılması, demokratik bir sürecin 

başlaması ve savaşın durdurulması, kadınların ve gençliğin 
yığınsal katılımı ve aktif mücadelesiyle olacaktır.

Ülkede genel olarak Kürt gençlerinin dışındaki gençlik, 
dağınıktır, pasiftir, apolitiktir. Var olan politik gençlik 
yapılanmaları da küme halindedir, dar yapılardır, pasif ve 
gevşektir. Yönü belirsiz, bilinci bulanık, çekirdeği Kema-
lizm’den beslenmektedir, çoğu anti-komünist ve şovenisttir. 

Gençlik, yaş itibariyle toplum içinde farklı kategori-
lere sahip bir gruptur, sosyal bir sınıf değildir. Gençlik, 
dinamiktir, enerjiktir, girişken, özverili ve romantiktir. Bu 
özelliklerinden dolayıdır ki gençliği kazanan geleceği de 
kazanır. Sınıf çalışmasında gençliğin rolü, belirleyicidir. 
İşçi sınıfının öğretisiyle donanmış, pratikte çelikleşmiş 
genç işçiler, sınıf çalışmasının bel kemiğini oluşturur. Bir 
devrimci olduğunu kabul eden, sınıf mücadelesine inanmış, 
demokrasi, özgürlük, barış, toplumsal ilerleme ve sosya-
lizm için yüreği çarpan her genç işçi çalıştığı işyerinde 
ve ikamet ettiği mahallede sorumluluk bilinciyle hareket 
etmelidir. Disiplin içinde planlı programlı yaşamalıdır. 
Keyfilik, zamanı boşa tüketmek insanı verimsiz ve değersiz 
yapar. Gençliğin enerjisi, girişkenliği ve özverisi ile sınıf 
çalışması en hızlı ve güçlü gelişir. Gençliği sınıf çalışması-
na katmak için bütün olanaklar değerlendirilmelidir. 

Gençlik, gençliği örgütler. Gençliğin sahip olduğu 
ortak kategoriler, onların bir araya gelmesini, buluşup 
tanışmasını, kaynaşmasını, ortak hareket etmesini sağla-
maktadır. Gençler bir araya gelince rahatça ve coşkuyla 
spordan, maçlardan bahsederek tartıştığı gibi politikadan da 
bahsetmekte tartışmakta ve birbirlerini etkilemektedir. İşçi 
komiteleri ve işçi meclislerinin oluşturulmasını, yaygınlaş-
tırılmasını ve aktif çalışmasını en çok genç işçiler istemek-
te, ilgi duymakta ve katılmaktadır.

Sınıf çalışması için kadın ve gençliğin örgütlülüğü 
sağlanmalıdır. Toplantılar, panel, forum, etkinlikler, okuma-
tartışma günleri düzenlemek çalışmalara katkı sağlar.

Toplumun bir kısmı açıkça ve net olarak kapitalizmden, 
devletten yana olduğunu belirtir. Diğer kısmı ise değişim-
den, devrimden, emekten, demokrasiden yana olduğunu 
ifade etmektedir. Kimisi rotayı Kemalizm’den yana çevirir. 

Belirli bir kesim ise devrim ve sosyalizmi hedeflemektedir. 
Bizi bu konuda en çok ilgilendiren de bu kesimdir. Gerekli 
çalışmalar yapılmadan, dinamikler güçlendirilmeden, 
bileşenler, bağlaşıklıklar oluşturmadan, devrimin ve sos-
yalizmin ordusuna öncülük yapacak işçi sınıfının kurma-
yı Komünist Parti güçlendirilmeden lafazanlık yapmak 
faydadan çok zarar getirir. Kitlelerin bilincini bulandırır, 
enerjisinin boşa tükenmesine neden olur. Ülkemizde kendi-
sine “devrimciyim”, “komünistim” diyen çok sayıda örgüt 
ve parti vardır. Ne yazık ki, bu yapılar işçi sınıfının tari-
hine, Komünist Partisinin tarihine özeleştiri ile yaklaşan, 
günümüzü doğru tahlil eden, kitlelerini kucaklayabilecek 
niyet ve yetenekten uzaktırlar. Sınıf çalışması yapmayan, 
ilgi duymayan, Kürt halkıyla birleşik ortak bir mücadeleyi 
örgütlemeyenler, halklarımızın ortak umudu, işçi sınıfının 
öncüsü olamazlar. Sınıf çalışmasının aşama kaydetmesi için 
işçileri, emekçileri, kadınları ve gençliği etkisine alan çok 
güçlü handikaplar vardır. Bunlardan birincisi, Kemalizm’in 
etkisidir. İkincisi, Kürt özgürlük ve demokrasi mücade-
lesine karşı tavırdır. Üçüncüsü ise İşçi sınıfının devrimci 
hareketine karşı alınan anti-komünist tavırdır. Gazetemiz 
Politika’nın 47.  sayısında yayınlanan Halit Erdem’in 
“Sendikalar, Demokratik İşçi Meclisleri, Direniş, Mücade-
le ve Komünistler” adlı yazısı işçi sınıfının tarihi ve sınıf 
çalışması için ve 48.  sayısında yer alan “Mustafa Kemal’in 
Resmi ‘TKP’”si adlı yazı Kemalizm’in etkisi konusunda 
aydınlatıcı bilgiler içermektedir.

Kemalizm sevdasıyla yaşayan, Kemalizm’in zehirli 
okunu yiyenler bir daha kolay iflah olamamışlardır. Sınıf 
mücadelesinin içinde, her hangi bir aşamasında mutlaka ya 
oportünizmin bataklığına saplanmıştır, ya dönek olmuştur 
ya da likidasyona yönelerek ihanete geçmiştir. Yaşamın, 
mücadelenin acı deneyimleri bize bunu öğretmektedir. 
Kemalizm’in etkisini taşıyan kişi ve örgütler, işçi sınıfının 
devrimci hareketinin gelişmesini her zaman olumsuz etki-
lemiş, gençliğin ve kadınların işçi sınıfının devrimci savaş 
yoluyla buluşmasını engellemiştir. Geçmiş yıllarda gelişme, 
büyüme ve yükselme eğrisi gösteren ilerici, devrimci kadın 
ve gençlik hareketleri, içindeki Kemalist damarın hege-
monya kazanması sonucu bütün örgütlü yapılar kangren 
olmuştur.  Dev gibi yığınsal, merkezi örgütlü yapılar 
dağılmış, çürümüş ve bir daha dirilmeyecek kadar çökmüş-
tür. Buna neden olan iki temel etkendir. Birincisi devrimci 
teoriden uzaklaşmaktı. İkincisi ise mücadeleden kopmaktır.

Geçmişin acı deneyimleri, taptaze önümüzde duruyor. 
Bugün sınıf çalışması yaparken dünün deneyimleri göz 
önünde tutulmalıdır. Çalışmalarda objektif davranılmalıdır. 
Yiğit, çalışkan, yetenekli, özverili kişiler sınıf çalışmasına 
kazandırılmalıdır. Bu nitelikteki kadın ve genç kadrolar, 
mücadelenin ivme yapmasını sağlar. Sınıf çalışmasına 
süreklilik ve yenilenme kazandırır.  Kendini yenilenmeyen, 
geliştirmeyen ve araştırmayan kişi, pratikte de bocalar, 
yanlış yapar. Yine, çalışmayan, mücadeleye katılmayan kişi 
bilenemez. Mücadelenin ateşiyle buluşmayan kişi, teorik 
olarak ne kadar donanımlı olursa olsun her zaman ham 
kalır.

Gençlik ve kadınları, sınıf çalışmasına katmanın, işçi 
sınıfının devrimci savaş yoluna kazandırmanın yolu onların 
eğitimi ve pratiğidir, örgütlenmedir, üretimin içinde bulun-
masıdır. n

Sınıf Çalışmasında Gençliğin ve 
Kadınların Rolü
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q  Osman AĞAOĞLU

Volvo 1927 yılında İsveç’in ikinci büyük 
kenti ve liman endüstrisinin geliştiği  Göte-
borg’ta kuruldu. Fabrika İsveçliler için gu-
rur verici bir kurum olsa da tüm kapitalist 
işletmelerde  olduğu gibi, kârını işçi sınıfı-
nın artı değeri üzerinde oluşturup bu günlere 
geldi. Fabrika 1999 yılında uluslararası bir  
şirket olan ABD’li Ford Motor Company’e  
satılır. Daha sonra ÇHC’den bir firma olan 
Zhejiang Geely Holding Group’a satıldı.

Volvo bir ahtapota benzer. Sadece araba 
üretmez,  tüm motorlu ürünler, yedek parça, 
gemi motorları, inşaat makinası ve özel bir 
bankası ile dünya sahnesinde faaliyet gös-
termektedir. Bu devasa şirket günümüzde 
her ne kadar İsveç’te yaşayan genç insanlar 
için bir kariyer hayali olsa da gerçek öyle 
değildir.

Çarpık işçi çalıştırma politikaları bu 
kurumda da var. Dünyada tüm işletmeler-
de moda olan taşeron sistemi Volvo’nun 
başvurduğu  bir yöntemdir. Volvo’nın Gö-
teborg’un Torslanda araba üretim tesisin-
de 6500-7000 civarında işçi çalışmaktadır. 
Bunların yanında yaklaşık % 20 oranında ta-
şeron işçisi mevcuttur. Kapitalizm sınıf ara-
sında uçurum oluşturma gayreti ve sınıfın 
birliğini bozma düsturu nedeniyle haklar ve 
maaşlar arasında farklılıklar oluşturmuştur.

Taşeron işçilerin iş garantisi yoktur.  
Daha da önemlisi şirket düzenli planlı bir 
şekilde işten atma veya işe alma politikası 
uygulamaktadır. Volvo, kendi asli işçisini de 
ve uzun yıllardır çalışanlarını mümkün mer-
tebede çıkartmaya çalışıp, yerine genç işçi-
leri alma politikası yürütmektedir. Bunun 
sebebi devletin uzun süre işsiz kalan genç 
nesile eğer çalışması karşılığında maaşının 
% 75’ini ödemesidir. Volvo öylece bedavaya 
gelen bu genç işgücü ile çalışmak için can 
atıyor.

Volvo’nun kendi işçisi ve taşeron firma-
lar arasında maaşlar arasında büyük bir fark 
olmasa da  iş garantisi kaygısı devasa halde 
duruyor. Taşeron işçiler için işsizlik kapıyı  
her an çalabilir. Geçmişte sendikaların güçlü 
olması işçi haklarının ve maaşların daha iyi 
olmasına neden oluyordu. Son yıllarda sen-
dikaların zayıflaması işverenin toplu sözleş-
melerde elini güçlendirdi.

Sermayenin globalleşmesi sonucu fabri-
ka her an işgücünün daha ucuz olduğu ülke-
lere taşınma ihtimali bulunduruyor. Çok sa-
yıda  göçmen çalıştıran Volvo bu konuda da 
şanslı. Çünkü haklarından habersiz olan bu 
işçilere mümkün mertebede iş yükü bindiril-
mektedir.  Volvo saatte 65 araba üretmekte 
ve üç vardiya esasına göre çalışmaktadır.

Evet Volvo dünyada önemli bir kapita-
list işletmedir. Yan sanayisi ile onbinlerce 

çalışanı ile bu devasa işletme, işçilerin artı 
değeri üzerinden var olmaya devam etmek-
tedir. Diğer şirketlere göre daha iyi maaş 
verdikleri yönündeki ifadeleri safsatadır. 
Bunun tek sebebi işçilerin sırtından daha 
fazla art-değer üretilmesidir. İşveren marife-
ti değil işçinin alınteridir.

İsveç’te diğer ülkeler ile karşılaştırıldı-
ğında görece olarak daha ”rahat” olan ya-
şam koşulları ve Volvo’da çalışmanın ”ayrı-
calığı”, sendikaların uzlaşmacı ve danışıklı 
dövüş politikaları, işçi sınıfının politik ör-
gütlenmesinin zayıflığı, otomotiv işçilerini 

varolan koşulları korumak ve ”etliye sütlüye 
dokunmamak” olarak açıklanabilecek bir 
ruh haline sokmuş durumda. 

Ancak, bilmiyorlar ki, ”varolanı da yitir-
memek” üzerine kurulu pasif ve uzlaşmacı 
bir yaklaşım anlayışı, yarın kazanılmış sos-
yal haklara bir saldırı olduğunda da yetersiz 
tepki verecektir. İşçi sınıfı koşulların geli-
şimine göre sürekli sosyal, ekonomik hak-
larını geliştirmek için bir mücadele içinde 
olmalıdır. Var olan ile veya işverenin reva 
görüp verdiği ile yetinmemelidir. 

Bu düşünce biçimi işyeri özelinde işve-
reni, ülke genelinde de egemen sınıfları eko-
nomik, sosyal ve siyasal hakların daha da 
budanmasında yüreklendirecek bir özelliğe 
sahiptir.

Onun için gerek Türkiyeli ve Kürdistanlı 
gerekse de İsveçli ve diğer uluslardan göç-
men işçiler arasında bu konuları konuşmaya 
çalışıyoruz. Kolay olmayan bir durum ile 
karşı karşıyayız.

”Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşa-
sın” mantığını kırmak kolay olmuyor. Po-
litika Gazetesi bu konuları tartışmamız için 
bize olanak sunuyor. Bizim de daha fazla 
katkıda bulunup burada yaşadığımız sorun-
ları ve çözmek için yaptığımız çalışmaları 
gazeteye aktarmamızın ne kadar önemli 
olduğunu her geçen gün daha iyi anlayabi-
liyoruz. 

Önümüzdeki dönemde işçi arkadaşlar 
ile Politika Gazetesi’nden yetkililer davet 
ederek İsveç’te değişik bölgelerde 2 veya 
3 toplantı planlamaktayız. Bu toplantılarda 
İsveç’te yaşadıklarımız ve mücadelemiz ve 
aynı zamanda Türkiye’de, dünyada neler 
olup bittiğini tartışmak istiyoruz. n

VOLVO... Kapitalist Kale ve Biz

DİSK-AR: Gerçek işsiz sayısı altı milyonu aştı
TÜİK işsizliğin 2.3 puan azalarak yüzde 10.4 olduğunu 

öne sürdü. 

TÜİK işsiz sayısının 2017 yılı Aralık döneminde geçen 
yılın aynı dönemine göre 581 bin kişi azalarak 3 milyon 
291 bin kişi olduğunu öne sürerken, DİSK-AR, gerçek işsiz 
sayısının altı milyonu aştığını ortaya koydu.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araş-
tırma Dairesi’nin (DİSK-AR), Türkiye İstatistik Kurumu’nun 
(TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması ve Sosyal Güvenlik 
Kurumu’nun (SGK) sigortalı verilerine dayanarak yaptığı 
hesaplamalar, gerçek işsiz sayısının altı milyonu aştığını 
ortaya koydu.

DİSK-AR’dan yapılan açıklamada, “Geniş tanımlı işsiz 
sayısı Aralık 2017’de 6 milyon 190 bin olarak gerçekleşir-

ken, geniş tanımlı işsizlik 
oranı yüzde 18.3 oldu. İş 
aramayıp çalışmaya hazır 
olanların sayısı 1 milyon 677 
bine yükselirken, 656 bin 
işsiz ise iş bulma umudunu 
kaybetmiş durumda” denildi 
ve şu değerlendirme yapıldı:

“İşsizlik çift hanelerden 
düşmüyor. Dar tanımlı işsiz 
sayısı 3 milyon 291 bin olarak gerçekleşti. TÜİK verilerine 
göre dar tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 10.4 olarak hesap-
landı.

Geniş tanımlı işsiz sayısı 6.1 milyon, geniş tanımlı işsizlik 
oranı ise yüzde 18.3 oldu.”
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q Mehmet TOSUN

Saray diktatörlüğü iç ve dış siyase-
tindeki bütün edimlerini önümüzdeki 
seçimlere endeksledi. Burjuva muhale-
fet partileri de itirazsız bu sürece uyum 
sağladı. Seçimlere iki yıla yakın bir süre 
kala halkın sorunlarını uykuya yatırıp, 
özgür ve eşit olamayacağı belli seçim 
oyalaması üzerinden toplum muhalefeti-
nin kabarmasının önlenebileceği hesap-
ları; ekonomik bunalımı, işsizliği, eğitim 
sistemindeki çarpıklığı, yolsuzlukları, 
demokrasi taleplerini, bölgemiz özgünün-
de yeniden paylaşım savaşının halklar 
üzerindeki sonuçlarını, sömürüyü ve Kürt 
halkı üzerindeki baskıyı vb. gizlemeye 
yetmiyor.

Seçim faaliyetinin işlevi, işçi ve 
emekçilerin demokrasi mücadelesinde 
alan açmanın bir aracı olabilecekken  
bu süreci tıkayan bir işlev görebiliyor, 
günümüz küresel kapitalizmin seçim 
aldatmacasıyla,  demokrasi karşıtı rejim-
leri oluşturmada bir araca dönüşebiliyor. 
Hitler faşizminin sandık üzerinden ku-
rumsallaşmasından, ülkemizdeki referan-
dum oylamasında muhalefet güçlerinin 
kazanmasına rağmen rejimin hileleriyle 
“evet”in önde gösterilmesi örnekleri, 
demokrasi güçlerinin seçimler yanında 
başka dinamikleri devreye sokmasını 
zorunlu kılıyor. Bulunduğumuz yerlerde 
birleşik yığınsal gücü oluşturmada seçim-
lerle manipüle edilmek istenen demok-
rasi bileşenleri, kesintisiz mücadelenin 
perspektifini şekillendirebilmesi,  egemen 
siyasetten bağımsız hattını hayata geçire-
bilme yeteneğini gösterebilmesi, geleceği 
emek hareketi lehine biçimlendirmede 
temel  işlev olacak.

Ülkemiz gericiliğinin özgün biçimi bu 
noktadan gözlendiğinde, demokrasinin 
kazanılması ve genişletilmesinin birçok 
biçimler içerdiğini görerek hareket etmek, 
demokratik kurumları savunma ve bu 
yolda savaşımı geliştirme ısrarı üzerinden 
bilince ermek ve yığınsallaşmak, iktidar 
savaşımının da yolunu açacak...  Aslın-
da bu sürecin önemli bir yönü de gerici 
iktidarların içi boş söylem ve vaatler, 
milliyetçilik, demagoji  ve din üzerinden 
oluşturduğu kitlesel tabanı demokrasi 
mücadelesine karşı kullanılması ve bunun 
yanında sınıf hareketini bölen, ideolojik 
vb. noktadan beslediği sol adına akımla-
rın yolunu açarak, günümüz koşullarında 
burjuva demokrasisini dahi  dışlayan 
dikta rejimine  geçişin kolayca yığınak-

larını yapabilmekte. Egemen siyasetin 
etkisindeki kandırılmış yığınların demok-
rasi mücadelesine kazanılması ve bilinç 
bulanıklığının giderilmesi, salt seçim 
hedeflemesiyle değil, sınıf savaşımının 
sürekliliği içinde olacaktır. Bu süreklilik 
içinde seçimleri bir demokrasi oyunundan 
çıkarıp, demokrasi şölenine dönüştür-
mek;  her alanda her gün gericiliğin azgın 
saldırısı karşısında halkın birleşik gücünü 
örmekle mümkündür...

***

Yolculuklar gidilmeyen bir kenti 
görme, bilinmedik bir toprağa ayak 
basma, yeni yüzleri tanımakla çekici hale 
gelmiştir hep. Aslında varılan her yeni 
yerde farklı olanı arar, farklı olanı duy-
mak isteriz. Doğanın güzelliği aracımızın 
hızına uyumlu gözlerinizin önüne serilir. 
Bütün sorunlarımızdan arınıp, yenilen-
diğimiz hissiyle yeni bir kentin kapısına 
varırız. Önümüzü kesen tanıtıcı resimler, 
simgeler, bütün edimlerin insanüstü anla-
mıyla yerel bir liderle kişiselleştirilmesi, 
doğanın herkese eşit sunduğu görsel gü-
zelliklerinin beyninize yansıttığı imgenin 
keskin gerçekliğiyle çelişir. Görsel bir 
tercihten öte aslında sosyo- ekonomik ge-
lişimin  koşullarına özgü sonucudur bu… 
Kırın kentle biten ucu farkında olmadan 
özgürlük tanımının iki farklı yönünü 
net bir şekilde ortaya koyar. Doğanın 
sınırsız hayal gücü, karşılıksız veren 
bonkörlüğü, bireyin yetenekleri üzerinde 
ortaklaştığı modernite ile yeni bir sürece 
sıçraması gerekirken, yarı tanrılaştırılan 
kişi üzerinden tanımlanan kentleşme, 
yaşayanını dışlayan görselliğiyle yerelin 
özgürlük alanını güçlüden yana kısıtlayan 
bir tanımlamayı şehrin daha ilk adımında 
hissettirir...

Belki geçmişin derinliklerinin sakladı-
ğı sırları aydınlatmak kaygısıyla, kişi 
üzerinden arınmanın bir biçimidir bu. 
Geniş billboardlara boydan boya asılmış 
afişlerin; ‘şehrin güvencesi’ ‘büyük insan’ 
şiarlarıyla aracınızın içine kadar giren bu 
resimler uygarlık denilen şeye ulaşmada-
ki zorluğun en somut anlatımıdır. Sosyal 
ekonomik gelişmişliğin ihtiyaç duyduğu 
yönetsel duraklar belirleyici maddi unsur-
ların üzerinde şekillenirken, bunun geniş 
kesimlere ifade biçimi katılımı dışlayan 
simgeler üzerinden anlatılması yerel olan-
daki sıkıntıları daha ilk adımda ortaya 
seriyordu. Aslında, ‘her şeyin sahibiyim’ 
ifadesiyle gözümüzün  içine bakarak 
hoş geldin, huzurunuzun güvencesiyim 
diyen resimdeki bu kişi neyin simgesiydi. 
Hangi tarihsel süreci geçerek bu kenti 
sahiplenmiş, bu güce erişmişti...

***

16. yy da Avrupa’da genişleyen sanayi 
ile birlikte, kırsal nüfusun kentlere yö-
neldiği yoğun bir göç başladı. Sanayi ve 
ticaretin gelişmesiyle birer enerji merkezi 
haline gelen şehirlerde, istihdam alan-
larının büyümesi toprağa bağlı serfleri 
şehirlere doğru çekti. Daha sonraki süreç-
lerde oluşan demiryolu ağlarıyla kentlerin 
merkezlerine kadar ulaşan hammadde 
kaynakları kolaylıkla sağlandığından o 
bölgeler endüstri bölgelerine dönüştü. 
Endüstriyel kapitalizmin hızla geliştiği 
bu kentlerin nüfusu kısa sürede yüzlerce 
kat arttı. Endüstri bölgelerine dönüşen 
bu kentler üç ana unsurdan oluşuyordu; 
fabrika, ulaşım için yol ve bakımsız 
konut. Kapitalizmin vahşi dönemine 
tekabül eden bu dönemde kentler adeta 
bir cehennemdi. Bu cehennem karşıtlarını 
da yaratıyordu kuşkusuz. Sanayinin ge-
lişmesiyle aynı zamanda büyüyen emek 
hareketi güçlendikçe, yaşadığı ortama 
etkin katılımı da başladı. İlk modern 
anlamdaki yerel yönetimler böylesi bir 
sosyal ekonomik gelişimin sonucunda 
oluşmaya başladı.

Toprağa dayalı üretim biçiminin 
oluşturduğu topluluklar, totaliter yapıların 
merkezi yönetiminin dışında bir iradeye 
ihtiyaç duymadı. Merkezi iradenin mut-
lak hâkimiyeti, kapitalist üretim ilişki-
lerinin oluşmaya başlamasıyla birlikte, 
liman ve yeni ulaşım imkânlarıyla diğer 
kentlerde yoğunlaşan nüfusun yeni eko-
nomik ilişkilerin ihtiyacıyla sarsılmaya 
başladı. Büyüyen kentlerin ve oluşan yeni 
ekonomik ilişkilerin ihtiyaçlarına merkezi 
hükümet cevap veremiyor, konut, yol, 
şehirleşme, sanayi ve ticaretin düzen-
lenmesinde özgün bir yönetim biçimine 
ihtiyaç duyuyordu. Yerel inisiyatifin 
merkezi yapıya göreli bağımsızlısı böyle 
bir sürecin ürünü olarak ortaya çıktı. Bu 
sürecin sanayi ve ticaret burjuvazisinin 
gelişimi yönünde karşıtlarını dışlayan, 
yereli hesaba katmayan vahşi dönemi 
demokrasiyle ilgisi olmayan sermaye 
lehine biçimlendirdi. Her şey kar için, her 
şey pazar içindi. Yerel inisiyatif böylesi 
bir ihtiyaçla şekillenmeliydi... Fakat sos-
yo-ekonomik süreç tek yönlü işlemiyor. 
Feodal aristokrasinin mutlak hakimiye-
tine karşı burjuvazinin yanında saf tutan 
emekçiler, burjuvazinin kesin zaferiyle 
yok sayılmak, yönetim süreçlerinden dış-
lanan uygulamayla yüz yüzeydi. Yaşamı 
üreten emekçiler kentlerin en bakımsız, 
hizmet götürülmeyen kenar mahalleler-
de yaşamak zorunda bırakılıyor, oluşan 

devasa sermaye birikiminden, yaşam 
standartlarını yükseltecek paydan yoksun 
ilkel bir yaşama terk ediliyordu. Buradan 
tek çıkış vardı. Kentlerin çoğunluğu halk, 
yaşamı üreten emekçiler örgütlenecek, 
sorunlarına sahip çıkacak, kent yönetimi-
ne katılım kanallarını açacaklardı. Böyle 
de oldu. Geniş halk kesimlerinin yaşadığı 
beldenin sorunlarına duyarlılıkla yönetim 
kademelerine etkisi ve katılımı, halkçı 
bir içerikte belediyecilik anlayışını doğru 
yerden ele alacaktı. Sermayenin insafına 
terk edilmeyen yerel demokrasiler hizmet 
satan anlayıştan, katılımı öne alan, halk 
için hizmet üreten-sunan anlayışla gerçek 
demokrasinin yaşandığı alanlara dönüşe-
cekti. Modern belediyecilik ancak böyle 
ortaya çıkabilirdi. Bu süreç değişik ülke-
lerde kendine özgü biçimler taşısa da, ye-
rel demokrasiler genel olarak böylesi bir 
sosyo-ekonomik hat üzerinden oluştu... 
Ülkemizde Osmanlı toplumunun çöküş 
dönemine denk gelen bu süreç siyasal 
kültürel demokratik bir içerik kazandır-
maktan çok, etkin devlet, edilgen birey 
üzerinden, atanan yerel amirler biçiminde 
oluşturuldu. Hala günümüz düzleminde 
kısmen bu anlayışın egemen olduğu ül-
kemiz belediyeciliğinde, dinamik sosyal 
ve siyasal kesimlerin bakışı-zorlayışı 
üzerinden yerel demokrasiye doğru tutarlı 
talep ve arayışların sürdüğünü de görmek 
gerek...

***

Yolculuğumun vardığı uzun caddeyi 
incelerken, kentin sivri uçlarının yaşamı 
soluksuz bıraktığı yerlerden geçip, insa-
nın iliklerine kadar işleyen kaba, bireyci 
‘senin için varım’ bakışlarıyla göz göze 
gelmemeye çalışarak ilerlemeye çalıştım. 
Güneş milim milim yükseliyor.  Vitrinler, 
yapıların uzun camları, afişler kıpır kıpır 
ışığa bulanıyor. Yer yer üzüm ve zey-
tin bağlarının şantiyeye çevrildiği kara 
düşlerden kurtulmaya çalışarak denizden 
gelen ılık esintiyi soluyacak bir boşluk 
aradım. “Her şey değişiyor” yazıyordu 
bir levhada... Her şey değişmeli evet. De-
ğişimin önünde hangi güç, hangi tepeler 
durabilir ki? Şehir, bir gün denize bakan 
penceresinden, yarı kararmış bilincin 
beklenmedik bir şimşeğe dönüştüğü pırıl 
pırıl sabahında yaşam payından hakkını 
isteyecek. “Bu kentte yerel demokrasi 
vardır” görselliğiyle uyanarak bütün 
oburluğuyla içselleştirecek demokrasiyi. 
Halk denetleyecek, yöneten ve yöneti-
len ayrımının silikleştiği bir sorumluluk 
duyarak, eşit özgür bir kentin görkemiyle 
övünecek...

Bu kentte yerel demokrasi vardır!.. n

Bu Belde’de Yerel Demokrasi Vardır!..
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Gazetemiz sayfalarında uzun zamandır 
çeşitli yazılarda Trakya’da özellikle Çorlu, 
Kapaklı ve Çerkezköy’de yürüttüğümüz 
sınıf çalışmalarının deneylerini aktarıyoruz. 
Bunu yapmaktaki amacımız, Trakya öze-
linde karşılaştığımız zorlukların ve elde 
ettiğimiz başarıların genelleştirilmesi, diğer 
il ve ilçelerde gazetemizin dağıtımını yapan 
arkadaş ve temsilciliklerimizin bu olumlu 
ve olumsuz deneylerden yararlanmalarını 
sağlamaktır. En çok sıkıntı çektiğimiz 
konu, işçi arkadaşlarımızın -ki buna biz 
de dahiliz- iş mesaisi dışında yeteri kadar 
boş zamanımızın olmayışıdır. İşverenler 
sürekli hafta içi fazla mesai ve hafta sonu 
mesaisi planlıyorlar. Bu durumda neredeyse 
hiç boş zamanımız kalmamaktadır. Boş 
zaman derken hem ailelerimize ayırmak 
istediğimiz zamanı, hem de sosyal anlamda 
işçi arkadaşlarımızla birlikte geçireceğimiz 
zamanı kastediyoruz. Örneğin, değişik fabri-
kalarda çalışan arkadaşlar hafta sonu bir araya 
gelip, aramızda birbirimizin çalıştığı fabri-
kalarda nasıl sorunlarla karşılaştığımızı veya 
birlikte ne yapabileceğimizi tartışacak zaman 
yaratamıyoruz. Biraraya gelmek istediğimiz 
tüm arkadaşlar bir türlü aynı gün boş olup 
buluşamıyoruz. Halbuki, toplanabilsek hem 
sorunlarımız üzerine sohbet eder, onların 
çözümü ile ilgili ortak sonuçlar çıkarmak için 
görüşlerimizi birleştirebiliriz. 

Diğer önemli bir konu ise işçi 
arkadaşlarımız arasında sınıf bilincinin 
yetersizliği konusudur. Bırakınız sınıf bilin-

cini, sendikal bilinç açısından dahi çok yeter-
sizlikler vardır. Bu da özellikle göç yoluyla 
Trakya’ya gelen işçiler arasında büyük bir 
sorun. Bu sorunun bir yanı, geldikleri kırsal 
alanda etkisinde kaldıkları dini ve siyasi etki 
ise diğer yanı da yoksulluktan kaynaklı ciddi 
ekonomik sorunları çözme amaçlarıdır. Hangi 
koşulda olursa olsun, çok çalışıp, mümkün 
olduğu kadar fazla para kazanma amacı ege-
men oluyor. Bir taraftan memleketlerinde 
kalan akrabalarına karşı kendilerini sorumlu 
hissediyorlar, diğer taraftan ise mümkün 
olduğu kadar birikim sağlayıp çocuklarının 
iyi eğitim almalarını sağlayıp, konut ve araba 
sahibi olmak istiyorlar. Yıllarca ağa baskısı 
altında özellikle Kürdistan’da karın tokluğuna 
yoksul olarak yaşamışlıktan olan bıkkınlık 
onları böyle düşünmeye ve davranmaya itiyor. 
Çalıştıkları fazla mesailer, aldıkları düşük 
saat ücretleri, zor çalışma koşulları bu işçi 
arkadaşlarımız için bu aşamada sorun teşkil 
etmiyor. Onlar yaşadıkları çok daha fazla 
baskı, terör ve emek sömrüsünden kurtulmuş 
olma psikolojisi ile davranıyorlar. Bu düşünce 
ve davranış biçiminin değişmesi zaman alacak 
gibi gözüküyor. 

Göç ile gelmiş işçi kardeşlerimizin bu 
yaklaşımı ve patronların her dediğine uyma 
alışkanlığı yıllardır işçi olarak çalışan ve sen-
dikal bilinç sahibi olan yerli işçiler arasında 
huzursuzluk yaratıyor. Patronlar onlar üzeri-
nde baskı kurabiliyorlar. Bunu sonucunda da 
işçiler arasında ayrım ortaya çıkıyor. Buna da 
tabii en fazla işverenler, patronlar seviniyor. 

İşçileri birbirlerine karşı kullanarak kendi 
karlarına kar katabiliyorlar. 

Bizim bütün çalışmalarımız bu zorluk-
lar altında yürüyor. Bölgemize onbiri aşkın 
fabrika ve atölye olması, yüzbinlerce işçi 
çalışıyor olması otomatik olarak sınıf mücade-
lesinin çok güçlü olması sonucunu beraber-
inde getirmiyor. Bu anlamda Barış Soydan’ın 
yazısı da bu yaşananların başka açıdan 
sonucunu tarif ediyor. Yazıyı önemsediğimiz 
için yayınlanmasını öneriyoruz. Bizler 
Politika Trakya Temsilciliği olarak, bu 
koşullarda yüzlerce işçi kardeşimiz ile sürekli 
ilişki halinde, hergün bu konular üzerine 
konuşuyor ve sonuçları ile mücadele ediyoruz. 
Karşılaştığımız zorluklar hayatın gerçeği, 
ancak bunu aşmak da bizim görevimiz. 
Ne kadar nesnel neden de olsa bıkmadan, 
usanmadan çalışmalarımızı sürdürüp her 
hafta birarada toplandığımızda daha fazla işçi 
arkadaşımızın buluşmalarımıza katılmasına 
yönelik çalışıyoruz. İşçi çocuklarının 
eğitimine yardım, kültürel ve sportif  
gelişimlerine katkı sağlamak için yöntemler 
geliştirmeye çalışıyoruz. Bölgemizde kadınlar, 
özellikle göçmen kadınlar da çalışmak 
durumunda kalıyor. Dolayısıyla onların da 
zaman sorunları var. Ancak kadın işçilerin 
ayrı sorunları da var. Daha fazla sömürülmeye 
çalışıyorlar. Onlar da aile bütçesine daha fazla 
katkıda bulunmak için ne kadar daha fazla 
sömürüldüklerine değil, ne kadar maddi katkı 
sağladıklarına bakıyorlar. Bu durumda kadın 
işçilere yönelik olarak da ayrı bir çalışma 

geliştirmek, onların ek sorunlarını ele almak 
gerekiyor.

Bölgemizde sözünü ettiğimiz göç etmiş ve 
kalıcılaşan işçi ailelerinin ezici çoğunluğunu 
Kürt işçi ve emekçiler oluşturuyor. Özellikle 
Kürdistan’daki yıkım, terör, ağa baskısı ve 
ekonomik çıkmaz onları göçe zorladı. Onlar 
da Trakya’da kendilerine yeni bir hayat kur-
maya çalışıyorlar. Bu nüfus geçici bir göç nü-
fusu değil, kalıcı ikamet etmeyi amaçlayan bir 
nüfustur. Biz çalışmalarımızda bütün bu ger-
çekleri dikkate alıyoruz ve zorlukların neden-
lerini irdeleyerek çözümler geliştiriyoruz. Bir 
taraftan bu sorunları görüyor, diğer taraftan 
ise sorunlara teslim olmadan çözüm yolları 
buluyoruz. Çalışmalarda karşılaştığımız 
engeller bazen moralimizi bozuyor. Bu da 
bir gerçek. Ancak bizler sınıf bilincimizin 
ve politik bakış açımızın bize kazandırdığı 
özellikler ile moral bozukluğuna kapılmadan 
çözümler üretmeyi öğreniyoruz. Bu konuda 
diğer bölgelerde yaşanan benzer deneyler bize 
yardımcı oluyor. Gazetemizde, bu deneylerin 
aktarılmasına daha fazla yer verilmesini, ve 
bazı bölgelerarası ortak toplantılar yapılmasını 
öneriyoruz. Trakya’ya yakın olan Çanakkale, 
Balıkesir, Bandırma bölgesi, İstanbul ve Ko-
caeli bölgelerinde bu konuda yaşanan deney-
leri biz de öğrenmek ve kendi deneylerimizi 
aktarmak istiyoruz. İstanbul, Trakya, Marmara 
ve Kuzey Ege Bölgeleri bu konuda birlikte 
çalışabilmelidir. Böyle bir ortaklaşmanın hepi-
mize katkısı olacağını düşünüyoruz. n

Politika Gazetesi Trakya Temsilciliği

Trakya’da Sınıf Çalışmasının Zorlukları

Garip Ama Gerçek: İşçi Sınıfı Geldi, Trakya AKP’ye Kaymaya Başladı
q  Barış SOYDAN

Bir süredir Tekirdağ’ın bölünerek, Çorlu merkezli, Çer-
kezköy, Kapaklı gibi sanayi merkezlerini içine alacak yeni 
bir şehrin kurulmasından söz ediliyor. Bu eğer gerçekleşirse, 
Trakya’da ilk kez bir şehirde AKP’nin birinci çıkma ihtimali be-
lirecek.

Bunu, 1 Kasım 2015 seçimlerinin sonuçlarına bakarak 
söylüyorum: AKP, bu seçimde Çerkezköy ve Kapaklı’da birinci 
partiydi. (Çerkezköy’de AKP yüzde 48, CHP yüzde 31; Kapak-
lı’da AKP yüzde 49, CHP yüzde 34.) Çorlu’da CHP önde ama 
AKP’nin hatırı sayılır bir oyu var. (Yüzde 49’a 34.)

Kısacası, “işçi sınıfı gelince Trakya sağa kaymaya başladı” 
demek yanlış olmaz.

İlk bakışta bu cümlede bir oksimoron (mantıken yan 
yana olamayacak kavramlar) varmış gibi görünüyor. Neden 
oksimoron? Çünkü normal şartlar altında işçi sınıfının sol 
- sosyal demokrat partilerden yana oy kullanması beklenir. 
Dünyada ve Türkiye’nin pek çok yerinde bu, geçmişte hep 
böyleydi. Ama son dönemde tüm dünyada değişti. Yoksul-
lar ve bu arada işçiler artık pek çok yerde sağa oy veriyorlar. 
Trakya’da olan, işte bu eğilimin bir devamı.

Çorlu, Çerkezköy, Kapaklı, son çeyrek yüzyılda Türkiye’nin 
yeni sanayi merkezleri olarak öne çıktılar. Gün geçmiyor ki, 
bir sanayi şirketinin İstanbul’daki fabrikasını buraya taşıdığı, 
ya da bu bölgeye sıfırdan yatırım yaptığı haberini duyma-
yalım. Son olarak Arçelik, Beylikdüzü’ndeki dev fabrikasını 

kapatarak Çerkezköy’e taşıdı örneğin. Sırf bu yatırım, Çerkez-
köy’e binlerce işçinin taşınmasına neden oldu...

İstanbul’da sanayi bölgeleri dolup taşmaya başlayınca, 
firmalar yeni yatırımlarını çevre illere kaydırmaya başladılar. 
Bu süreçte bir şehir çok ön plana çıktı: Tekirdağ.

Tekirdağ’ın Çerkezköy bölgesindeki organize sanayi 
bölgesi daha 1976 yılında kurulmuştu. Onu 1990’lı yıllarda 
Çorlu, Hayrabolu, Malkara, 2000’li yıllarda Veliköy, Ergene, 
Velimeşe, Muratlı, Kapaklı ve Yalıboyu’nda kurulan sanayi 
bölgeleri izledi.

Sanayi yatırımları bölgeye yöneldikçe, Tekirdağ, nüfusu 
en hızlı artan kentler sıralamasında, İstanbul’u da sollayarak 
zirveye yerleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 1975-2000 yılları arasına 
ilişkin net göç hızı verilerine göre Tekirdağ, bu dönemde Tür-
kiye’nin nüfusu en çok artan şehriydi.

Trakya’da nüfusu en hızlı artan bölge ise Çerkezköy’dü. 
1990 ile 2016 yılları arasında Trakya şehirlerinin ve önde ge-
len ilçelerinin nüfus artış oranları şöyleydi:

Çerkezköy % 508,86
Çorlu % 200,27
Tekirdağ % 107,51
Tekirdağ Merkez % 63,35
Lüleburgaz % 56,10
Edirne Merkez % 39,14
Kırklareli % 26,50
Edirne % - 0,72
Trakya’da organize sanayi bölgeleri kuruldukça Anado-

lu’daki işsizler Tekirdağ’a aktılar. Bu trendin önümüzdeki dö-

nemde Kırklareli’ye de yayılarak süreceğini söylemek keha-
net olmaz. Zira, geçtiğimiz haziran ayında yasalaşan Üretim 
Reformu Paketi, şehir merkezlerindeki sanayi bölgelerinin 
şehir dışına taşınmasını öngörüyor.

Trakya, özellikle 300 bin kişi çalıştığı İkitelli’deki işletme-
ler için en yakın alternatif olarak öne çıkıyor.

Trakya’ya gelenler beraberlerinde, geldikleri kentlerde 
edindikleri siyasi davranış biçimlerini de getiriyorlar. Çer-
kezköy’e Anadolu’dan gelip bir fabrikada iş bulan ve işçiliğe 
adım atan göçmen, “Ben işçi oldum, haydi artık sol partilere 
oy vereyim” demiyor. Geldiği şehirde, kasabada, köyde hangi 
partiye oy atıyorsa, ona oy vermeye devam ediyor.

Peki müstakbel işçiler Trakya’ya nereden geliyorlar? Bu 
konuda yapılmış bir araştırma olmadığı için (Varsa da ben 
bilmiyorum) kesin bir şey söylemek güç ama danıştığım 
kaynaklar, göçün ağırlıklı olarak Güneydoğu şehirlerinden 
gerçekleştiğini söylüyor. Bununla birlikte Erzurum, Bayburt, 
Kastamonu’dan göç eden de var. Farklı bölgelerin göçmenle-
ri Çerkezköy’de, Kapaklı’da, Çorlu’da, kendi mahallelerini, bir 
anlamda gettolarını oluşturmuş durumda...

İşçilerin, “sınıf bilincine” sahip olmadığı için AKP’ye oy 
verdikleri söylenebilir. Peki “sınıf bilincini” kazandıklarında 
sola dönecekler mi? Yoksa işçiler ile sol arasındaki ilişki dün-
yada olduğu gibi Türkiye’de de kolay kolay onarılamayacak 
şekilde koptu mu?

Bunu hep birlikte göreceğiz. Ama bu arada Trakya’nın ilk 
AKP’li kentine hazır olmakta fayda var. n

                 (Bu yazı ilk defa T24 sitesinde yayınlanmıştır.)
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q Süleyman HACIBEKTAŞOĞLU

Ortadoğu’da, özelde Suriye’de son yedi 
yıldır süren bir savaş. Gelinen nokta, Suri-
ye’yi işgal eden güçlerin başta ABD olmak 
üzere oluşturdukları işgal alanları. Kendile-
rine  ait bölgeler edinmelerinden sonra işgal-
lerini meşrulaştırıcı söylemler geliştirmeleri. 
Bütün bunlar Suriye’de bulunmalarını meş-
rulaştırma çabaları.

Esad’ı iktidardan alacağız diye ülkeyi 
kan gölüne çevirenler bugünlerin ağlarını 
ilmik ilmik ördüler. Ortadoğu’daki emper-
yalist çıkarları için  bölgedeki diktatörler 
onlar için güzel bahane oldu. Demokrasi 
söyleminin arkasına sığınarak önce ülkeleri 
teröristlerin işgaline terk ettiler, sonra da bu 
terör örgütlerini bahane ederek  işgal ettiler. 

ABD ve Batı dünyasını  kendine rakip 
olarak gören Rusya, bu gelişmelerden pa-
yını almak için zaten var olduğu Suriye’de  
savaşın 3.yılında devreye girerek bölgede-
ki savaşın boyutlarını değiştirdi. Esad ve 
İran’la kurduğu ittifakla, ABD ve Batıya 
karşı pozisyon aldı. Cenevre  toplantılarına 
karşı Soçi’yi İran ve Batı bloku ile ilişki-
leri Suriye’deki Kürtler yüzünden bozulan 
Türkiye ile organize etti. Türkiye’nin  batı 
ile kopma noktasına gelen ama aslında hiç 
kopamayacak durumunu Suriye’de kendi 
lehine çevirmeye çalışan Rusya , bu güncel 
durumu fırsat bilerek daha savaşın ilk yılla-
rında sorun yaşadığı Türkiye’nin Suriye’de 
hareket etmesinin önünü açtı. 

Esad’ın iktidarını sağlama almak , em-
peryalizmin taşeron savaşçıları İslamcı  
çeteleri yenilgiye uğratma adına, bölgede 
sünni gruplarla ilişkileri iyi olan Türkiye ile 
dönemsel ittifak yapmakta bir beis görmedi. 
Doğu Guta ve İdlib sorununu bu şekilde hal-
ledebilirdi.

Tam da bunun üzerine içerde sıkışan ve 
kendisine düşman olarak seçtiği Kürt grup-
lar üzerinden siyaseti tahkim etmek isteyen 
AKP, Rusya’nın kendisine  olan ihtiyacını 
iyi gördü. Rus kontrolünde olan Afrin’i  is-
tedi. Enerji kaynaklarından uzak Afrin’nin 
Türkiye’nin denetimine verilmesinde ABD 
ve Rusya açısından bir sakınca yoktu. Dev-
letin bekasını ve sınır güvenliğini bahane 
ederek  daha önce kullandığı ÖSO’yu da 
yanına alarak 20 Ocak 2018’de başlattığı as-
keri operasyonla, bugün Afrin merkeze ulaş-
maya çalışan işgal girişimine başladı.

Söylem, “İşgal değil Afrin’i Afrinlilere, 
asıl sahiplerine  teslim etmek” oldu. Bu, ha-
rekatın meşruluğunu sağlama adına kullanı-
lan bir argüman idi. İçerde, Afrin’de sadece 
PYD/PKK’lı  “teröristlerin” olduğu algısını 
yaratmaktan başka bir adım değildi. Suri-
ye’nin toprak bütünlüğünden bahsedenler 
bugün ağız değiştirerek kendi kontrollerin-
de Türkiye’de yaşayan Suriyeli mültecilerin 
yerleştirilebileceği bir coğrafya, Suriye’de 
kontrol edebilecekleri bölgeler yaratmaktan 
başka bir amaçları olmadığını itiraf etmiş 
oldular. 

Bu niyeti Fırat Kalkanı operasyonu ile 
Azez, El Bab bölgesine atanan kaymakam, 
hakim ve jandarma komutanları ile okuyabi-
liyoruz. Kendisinin kontrolünde idarecileri-
nin Türkiye’den atandığı bir alan.

Peki bu Afrin’de kimler 
yaşar? Afrinliler kimlerdir?
Suriye‘de savaşın başladığı günden 

2016’ya kadar kendi öz savunma güçlerini 
oluşturarak bölgeye savaşın ulaşmasını en-
gelleyen Afrinliler , bölgeyi  diğer  kanton-
larla birlikte  geliştirdikleri yönetim modeli 
ile  Suriye’nin en istikrarlı yeri haline getir-
mişlerdi. Kantonlarda oluşturulan yönetim 
modeli  Ortadoğu coğrafyasının hiç tanıma-
dığı bir modeldi. Buradaki tüm paradigma 
yerle bir olmuştu. Çünkü halklar hep birlikte 
kurdukları meclislerde  kendi kendilerini yö-
netiyorlardı.

Kimileri devrim dedi  kimileri değil dedi 
. Çok önemli değildi bu tartışmalar  ama 
farklı bir yaşam sunuyordu. Bu model tüm 
Ortadoğu’nun  aklını karıştırabilirdi. Bu 
yüzden kontrol altında tutulmalı zaman za-
man terbiye edilmeliydi. Bu yöntemle  Su-
riye’de  en istikrarlı bölgeler haline geldiler. 
Afrin de bunlardan biriydi. ÖSO ve İslamcı 
örgütlerin saldırılarını püskürtmeyi başar-
mış  ve orada yaşayan Kürtler, Türkmenler, 
Çerkesler, Araplar ve Ermeniler birlikte yö-
nettiği bir kanton oluşturmuşlardı. Ayrıca 
Halep’ten, El Bab ve Rakka’dan kaçanlar 
da buraya, savaşın ulaşamadığı Afrin’e göç 
etmişlerdi.

2012’de siyasi kavgalarla Afrin’den ay-
rılmış PYD’ye rakip aktörler de var. Ama 
kitlesel bir çoğunluğa hitap etmiyorlar. On-
lar da bugün Türkiye’nin yaptığı “Zeytin 
Dalı Harekatını” bir işgal harekatı olarak 
görüyorlar. 

Eğer amaç Suriye’nin toprak bütünlüğü 

ise ve Afrin’i  Afrinlilere teslim etmek ise 
zaten Afrinliler kendi şehirlerine bu zamana 
kadar sahip çıktılar. Ama sadece bu değil, 
harekatı meşru kılmanın ve gelecekteki Su-
riye masasında yer edinmenin  bir argümanı 
ise -ki sahadaki gerçeklik onu gösteriyor-, o 
zaman bu harekattan barış çıkmaz. 

Rusya ve ABD tarafından Afrin’de yal-
nız bırakılan Kürtler, kendi kaderlerini bu 
iki büyük gücün dışında inşa etmeleri gere-
kiyor. Bugün koşulların getirdiği olanakları 
kullanma adına ortaklıklar kurmak, ittifaklar 
oluşturmak gereklidir. Ama nihai kurtuluş 
bu değildir. Çünkü emperyalizmin hedefleri 
Suriye ile bitmiyor bu bölgede. ABD Dışiş-
leri Bakanı Tillerson’un  görevden alınması 
ve yerine CIA başkanı  Pombeo’nun  geti-
rilmesi yeni cephelerinden açılacağının işa-
retidir.

Başkan Trump ile Tillerson’un İran ko-
nusunda ters düşmesi, Tillerson’un görev-
den alınmasına neden oldu deniyor. Yeni 
açılacak cephenin, Başkan ile aynı düşünen 
Pombei’nin Dışişleri Bakanı yapılmasıyla 
İran olacağı görülüyor.

Ortadoğu’da politikalar sık değişiyor 
ama stratejiler hiç değişmiyor. Kısa veya 
uzun vadeli hedeflerde şimdilik İran var. 
Sonrası mı?  Bilemeyiz ama pek çok şey 
söyleyebiliriz. Bugün Münbiç için yapılan 
anlaşmanın arkasında da ABD’nin İran po-
litikalarını arayabiliriz. 

Türkiyeli sosyalistlerin  tam da burada 
sadece demokrasi ve barış söylemleri ile 
değil, bu bölge halklarının  kurtuluşunun sı-
nıfsal olduğunu söylemeleri ve işçi sınıfıyla 
güçlü bağlar kurmaları gerekiyor. İşçi sınıfı 
ile kurulamayan bağ ve örgütlenemeyen işçi 
sınıfı ülkemiz ve  Ortadoğu halklarının gele-
ceğini daha da karanlık günlere taşıyacaktır. 
Artık tüm gücümüzle alanlarda demokrasi 
ve barış derken, bu istemlerin sınıf savaşımı 
ile bağını kurmak asıl işimiz olmalı ve bu 
yönde sınıf içinde çalışmaya yoğunlaşma-
mız gerekiyor. 

Komünistlerin, sosyalistlerin, devrim-
cilerin ve tüm ilerici güçlerin, sınıfın sesini 
yükseltip emperyalizmin ‘yaşamsal’ çıkar-
ları için olan söylemleri tersine çevirerek 
“Afrin gerçekten Afrin’de  yaşayan halkla-
rındır“ söylemini yükseltmek gerekiyor. Bu 
savaşta toprağa düşen canların, yoksul asker 
evlerine gönderilen çamurlu postalların, ser-
mayenin çıkarları ve yüksek karları için ol-
duğunu korkusuzca haykırmamız gerekiyor.

Özelleştirmede sıra  
şeker fabrikalarında

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) 
21 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete ilanıyla  
şeker fabrikalarının satışı için ihaleye çıktı. 
AKP hükümeti özelleştirmenin son halkala-
rından biri olan şeker fabrikalarının da zarar 
ettiği gerekçesi ile satılacağını duyurdu. As-
lında süreç  2007 yılında başladı. Anayasa 
Mahkemesi’nin yürütmesini durdurduğu  
kamuoyunda CARGİLL YASASI olarak bi-
linen tarım arazileri üzerine kurulan tesislere 
af getiren düzenlemenin kabul edilmesiyle 
başladı. Bir gecede Amerikalı gıda şirketi 
CARGİLL’e  sağlanan bu ayrıcalık şekerin 
başına geleceklerin işaret fişeği idi.

1960 yılında ülkemizde faaliyete başla-
yan bu şirket 1986’dan sonra kendi adı ile 
faaliyet göstermeye başladı. 2004’de ABD 
Başkanı Bush’un dönemin başbakanı Er-
doğan’a  “siz neden ülkenizde CARGİLL’e 
sorun çıkartıyorsunuz “ sitemi ile süreç baş-
ladı.

Peki CARGİLL sorunu neydi?
ABD merkezli çok uluslu şirket, içinde 

Türkiye’nin de bulunduğu 63 ülkede faa-
liyet gösteriyordu. Tahıl ticareti alanında 
dünyanın 2. Büyük şirketiydi ve yıllık ge-
liri 150 milyar dolardı. Peki CARGİLL’in 
Türkiye’deki sorunu neydi? 1997’de Bursa 
Orhangazi‘de, İznik gölü kenarına 90 mil-
yon dolarlık fabrika kurmuştu. Mısır nişas-
tasından şeker üretiyordu. Fakat Türkiye 
nişasta bazlı şeker üretimini yüzde 15 kotay-
la sınırlamıştı. Bush kotanın kaldırılmasını 
istiyordu. Şeker pancarı üreticileri bu kota-
nın kendilerine zarar verdiğini ve tamamen 
yasaklanmasını istiyorlardı. Bu isteği dile 
getiren çiftçiye “Ananı da al git” denmişti.

Yine bir ABD – Türkiye görüşmesinden 
sonra, yani bir ay kadar önce yapılan ve sa-
dece 3 kişinin ayrıntılarını bildiği, devlet ka-
yıtlarına bile geçmeyen görüşmeden hemen 
sonra şeker fabrikalarının ihaleye çıktığı ha-
beri gündeme düştü.

TC döneminde inşa edilen 25 fabrikanın 
14 tanesi böylelikle satışa çıkarıldı. Geriye 
kalan 11 fabrikanın akıbeti ise şimdilik meç-
hul. Satışa çıkarılan fabrikalar ile Türkiye 
fabrikaları satmıyor, şeker üretiminden çe-
kiliyor ve piyasayı uluslar arası şirketlerin 
tekeline bırakıyor.

Nişasta bazlı şekerin sağlık boyutu sağ-
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lıkçılar tarafından tartışılıyor. Sağlıkçı ol-
madığım için bu konu üzerinde fikir yürüt-
meyeceğim. Ama biliyoruz ki Avrupa’nın 
neredeyse tümünde NBŞ üretimi sağlık ge-
rekçeleri ile yasaklandı.

Özelleştirmenin getirdiği yıkımı SÜ-
MERBANK’tan, TEKEL’den ve pek çok 
alandan biliyoruz. TEKEL’in özelleştirmesi 
ile tütün üreticisinin ve işçisinin yaşadığı 
mağduriyetin aynısı şekerde yaşanacak. Hü-
kümet dışındaki çevrelerin tepkisi gittikçe 
büyürken hükümet kanadı ısrarcı görünüyor.

Sosyalistlerin, devrimcilerin müdahilliği 
ise zayıf kalıyor. Bir türlü direnişi örgütle-
yecek argümanları geliştiremiyoruz. Çünkü 
ona uygun örgütsel perspektif ile çalışılmı-
yor. İlk özelleştirme hamlelerinin yapıldığı 
dönemde sadece özelleştirilen merkezlerde 
boy göstermemiz direnişleri uzatmada etki-
li olduysa da asıl yapmamız gereken diğer 
sektörleri destek için örgütleme görevlerini 
gerçekleştiremediğimiz için direnişlerin lo-
kal kalmasına sebep oluyoruz. Kuşkusuz ki 
bu eksikliğimizin nedenleri var. Bu da sınıf 
içinde siyasi örgütlenmenin ve dolayısıy-
la ona bağlı olarak hangi işkolu sendikası 
olursa olsun, o sendikanın işyeri örgütlen-
mesindeki zayıflığımızdır. Bu konuda ön-
celikli olan işçiler ve emekçiler arasındaki 
siyasi örgütlenme olmalıdır. Hem işyerle-
rinde, hem de işçilerin yaşam alanlarında, 
aileleri arasında örgütlenme olmadan bu 
görevin yerine getirilmesi mümkün değildir.

Eğer direnişi diğer alanlarda örgütle-
yebilseydik bugün durum çok daha farklı 
olabilirdi. Sermayenin saldırısına karşı top-
yekün bir kalkışma tüm yaşam alanlarımızın 
korunmasının sigortası olabilirdi.

Ama hiçbir zaman geç değildir anlayışı 
ile bugün şeker direnişine sahip çıkılma-
lı ve gelecekte sırada olan ÇAY-KUR gibi 
kurumların işçi ve üreticilerinin bu direnişe 
katılması sağlanmalıdır.

Bizlere, sosyalistlere, komünistlere, 
devrimcilere düşen görev, bugün bu dire-
nişi yükseltmektir. Emek ile sermayenin 
kavgasının tarafları netleştirilmeli mücadele 
yükseltilmelidir. Bu mücadele bugün laikli-
ği sahiplenmekten daha elzem ve hayati bir 
mücadeledir.

Her zaman söylediğimiz gibi; Kapita-
lizm sağlığa zararlıdır. İnsanlığa zararlıdır 
ve bir an önce bertaraf edilmelidir.

Seçimler
2019’a giderken AKP’nin etekleri zil 

çalmaya başlamıştır. Gelecek seçimi kaza-
nanama korkusu  AKP’yi daha saldırgan 
yapmaya başlamıştır. Fethullahçı kalkışma-
yı bahane eden AKP hükümeti seçimlere de 
OHAL koşullarında gitme kararında ısrarcı-
dır. Referandumda resmiyette az bir farkla 
kazanan iktidar partisi AKP, 7 Haziran se-
çimlerinin tekrarını yaşama korkusu yaşı-
yor. Çünkü aslında referandum sonucunun 
HAYIR çıktığını hepimizden daha iyi bili-

yor. Bu yüzden 2019 seçimlerinde yeniden 
iktidar olmanın yolunu ittifak politikalarıyla 
açmaya çalışıyor. Seçim kanununda yapılan 
değişiklikler ile Türkiye’nin faşist partisi 
MHP ile yollarını birleştirdi. Rabia işaretle-
rinden Kurt işaretlerine dönüldü. Kürt halkı 
potansiyel düşman ilan edilerek meclisteki 
temsilcileri değişik bahanelerle tutsak edildi.

Referandumda uyguladıkları ötekileşti-
rici politikalarını bugün güncelleyerek yerli 
ve millilik üzerinden yapmaya çalışıyor, yeni 
taktikler geliştiriyorlar. AKP ittifak dışında 
kazanma ihtimalinin olmadığını görüyor. 
Bu yüzden sağ seçmeni bir araya getirmeye 
çalışıyor. Cumhur ittifakı diye adlandırılan 
oluşum ile milliyetçi oylara oynuyor.

İşte bu yüzden hem MHP’yi baraj altın-
dan kurtarmak, hem de iktidar olmak adına 
seçim kanununda yaptığı değişiklik ile  itti-
fak ortaklarından birinin kazanması ile diğe-
ri de kazanmış oluyor.

Ama henüz sağ oylarda bu birliktelik 
sağlanamamış durumda. En büyük engel 
olarak Saadet Partisi görünüyor ve etkin bir 
muhalefet izliyor.

CNN’de bir tartışma programında İsmail 
Saymaz’ın  yandaş yazarlardan AKP’nin ve 
ittifakın sesi, aynı zamanda savaştan medet 
umup seçim puanı hesabı yapan  Abdulkadir 
Selvi’ye söylediği “bu yasa düşünülerek ha-
zırlanmış bir yasaya benzemiyor” yorumu-
na, Selvi’nin “yanılıyorsun aslında çok ince 
düşünülüp hazırlandı” söylemi manidardır. 

Çünkü yasa her türlü hukuksuzluğa açık 
bir düzenlemedir.

Seçimlerde barıştan, demokrasiden, öz-
gürlükten ve sosyalizmden yana olanların 
cephesinin nasıl örgütleneceği ise hala mu-
ammadır. Seçimlere odaklı devrimci siyasi 
faaliyet yürütmenin özünde bir örgütlenme 
ve propaganda aracı olarak görülmesi gerek-
tiği konusunda zihinler açık değildir. Bu ko-
nuda fabrikalarda, üretim alanlarında, köyler 
dahil tüm illerin emekçi yerleşim bölgelerin-
de tabandan yerel siyasi çalışmaların önemi 
anlaşılmış değildir. Aslında birliklerin pra-
tikte oluşabileceği en gerçekçi alanlar işyer-
leri, semt ve mahallelerdir. 

Bu soruların cevaplarını gelecekteki be-
lirsiz bir güne bırakmadan, hemen bugün 
yanıtlanmaya başlamalıdır. Yarından tezi 
yok bu zor ama sonuç alıcı çalışmaya giri-
şilmelidir. Emekçilerin ve işçilerin cebinden 
çıkan her kuruşun savaş ekonomisine yitip 
gitmesine, köylülerin yoksullaşıp göçe zor-
lanmasına, milyonların sağ ittifaklara rehin 
bırakılmasının önüne geçilmelidir.

Bizler sosyalistler ve komünistler ola-
rak, işçilere, emekçilere, köylülere, yoksul-
lara güç ve güven vererek, geleceğimizi elle-
rimize almamızın zamanı gelmiştir. Bundan 
başka da bir kurtuluş yoktur. Cesaretli ve ya-
ratıcı olmayı becerebilirsek gelecek bizlerin 
ellerinde şekillenecektir. n     
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30 Mart 1972’de Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Kızıldere köyünde 10 devrimci sosyalist 
genç devlet güçleri tarafından katledildiler. THKP-C savaşçılarından ve önderlerinden 
Mahir ÇAYAN, THKO ‘nun önder kadrolarından Cihan ALPTEKİN ve Ömer AYNA’nın da 
aralarında bulunduğu 10 devrimci, Deniz GEZMİŞ, Yusuf ASLAN ve Hüseyin İNAN’ın 
idamlarını engellemek için Ordu’nun Ünye kazasında bulunan ABD üssünde görev yapan 
üç ABD’li asker teknisyeni kaçırmışlardı. Bu eylem THKP-C ile THKO’nun ortak eylemiy-
di. İlk değildi. İlk ortak eylem THKP-C savaşçıları Mahir ÇAYAN, Ulaş BARDAKÇI, Ziya 
YILMAZ ile THKO savaşçıları Cihan ALPTEKİN ve Ömer AYNA’nın 29 Kasım 1971’de Kartal 
Maltepe Zırhlı Tugay Komutanlığı Tutukevinden tünel kazıp birlikte kaçmalarıydı.

Asker ve Polis bir şekilde yerlerini öğrenmiş ve köy evini sarmıştı. ON’lar testim olma 
niyetinde değillerdi. Son mermilerine kadar savaşacaklardı. Fakat ilk haince mermiyi 
sıkan yine devletin kolluk kuvvetleri oldu. Çatıya çıkıp pazarlık görüşmeleri yapan Mahir 
ÇAYAN haince vurularak katledilmişti. Bunu takiben ev bombalarla ve makineli tüfeklerle 
yoğun kurşun yağmuru altına alınıp savaşçıların kimi katledildi, kimisi ise yaralandı. Yaralı 
olanların daha sonra kurşun sıkılarak katledildiklerinin canlı şahitleri var. 

KIZILDERE Katliamı devrimci hareket için onarılmayacak bir kayıp yaratmıştı. Ardın-
dan Deniz, Yusuf ve Hüseyin’in idamı, Sinan CEMGİL’lerin Nurhak Dağlarında katledil-
meleri, İbrahim KAYPAKKAYA’nın yakalanıp Diyarbakır’da işkencede katledilmesi telafisi 
zor hatta mümkün olmayan kayıplardı. 

Deniz, Yusuf ve Hüseyin’in idam kararlarının toplumda yarattığı tepki, faşist diktatör-
lük güçlerini diğer önder THKP-C, THKO ve TİKKO savaşçılarını yakalamadan infaz etmeye 
yöneltmişti. Dönemin tanıkları ve yaşamda kalanlarının hemen hemen tümü bu konuda 
hemfikir.

KIZILDERE Katliamı, idamlar ve diğer yargısız infazlar devrimci harekete bu derece 
kayıplar verdirtirken, aynı zamanda 1974’de tekrar yükselmeye başlayan devrimci sınıf 
hareketine ve devrimci gençlik hareketine ilham kaynağı oldu. Devrimci önder kadro-
ların katli sırasındaki duruşları, direnişleri ve en az onun kadar savundukları görüşler 
bir saygı unsuru haline geldi. Binlerce, belki de onbinlerce genç devrimci Mahirlerden, 
Denizlerden, İbrahimlerden etkilenerek mücadeleye atıldılar. Bunun sonucunda 1974-80 
arası çok yığınsal, savaşkan ve kararlı örgütlenmeler hayata geçti. Devrimci gençliğin 
işçi sınıfı ile bağı kuruldu. Egemenler, yükselen sınıf hareketini 12 Eylül 1980 faşist askeri 
darbesi ile bastırmak yoluna gittiler.

***

Bugün durumu değerlendirdiğimizde sınıf hareketinin, devrimci gençlik hareketinin, 
en genel anlamıyla emekçi halkların muhalif direnişinin üstünde bir durgunluk, bez-
ginlik, ürkeklik hakim. Bu kara bulutuları yoketmek için devrimci heyecanın, kararlılığın, 
eylemin kıvılcımlarına da ihtiyaç var. Sadece konuşmakla, yürümekle, nöbet tutmakla, 
bildiri dağıtmakla, protesto etmekle, nutuk atmakla bu eksikliğin giderilemeyeceği 
herkesin malumudur.  Özellikle genç kadın ve erkek işçi ve emekçiler haksızlıklara, 
iliklerine kadar işleyen emek sömürüsüne, sağlıklarını ellerinden alan ve insan muame-
lesinden uzak sosyal politikalara karşı gösterilecek her fiili devrimci tepkiyi selamlayacak 
durumdadırlar. Bugün Mahir, Hüseyin, Ulaş, Deniz, Yusuf, Hüseyin, Sinan, Cihan, Ömer ve 
İbrahim’in yığınlara malolacak devrimci direnişine ihtiyaç var. 

Egemen sınıflar ve onların silahlı güçleri karşısında sürekli zarar gören, mağdur olan, 
ezilen psikolojiden çıkıp, bu güçlerle muhatap olacak, onların bu kirli yöntemlerini en-
gelleyecek, işçi, emekçi ve yoksul yurttaşların nefret ettikleri figürlerin bir daha kötülük 
yapamayacakları biçimde uyarılmalarını sağlayacak bir duruş ve tavrın gerekli olduğu 
düşüncesi gittikçe yaygınlaşıyor ve bir ihtiyaç olarak dile getiriliyor. Sürekli şikayetçi 
olmak, egemenlerin ve iktidarın yolsuzluk, uslusuzluk ve hakaretlerini anlatıp yorum-
lamak yetmiyor. Bu gerçekleri işçi ve yoksul emekçi yurttaşlarımız, onların aileleri her 
gün yaşıyor. Onlar da bunu görüyorlar. Ama güçleri, bilgileri, yetenekleri bu tehlikeleri 
ve rezillikleri ortadan kaldırmaya yetmiyor. Devrimci sınıf güçlerinin bu konuda onları 
savunmalarını, haklarına sahip çıkmalarını ve sadece vaatlerde bulunup konuşarak değil, 
adım atarak güven vermelerini bekliyor. O zaman Halk ve İşçi Meclisleri nasıl bir dina-
mizm kazanacak, özgüven oluşacak, katılım artacak, gönüllüler çoğalacak, onu da siz 
görürsünüz diyorlar. Ciddiye almak gerektiği görüşündeyiz. n

30 Mart 1972
Kızıldere Katliamı ve Bugün
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Bütçe açığı; devletin bütçede yer alan gelirleriyle har-
camaları arasında ortaya çıkan ve gelirlerin giderlerden dü-
şük kalmasından doğan açığı gösterir. Cari açık; yurtiçinde 
yerleşik kişi ve kurumların yurtdışında yerleşik kişi ve ku-
rumlarla yaptıkları mal ve hizmet alışverişi sonunda ortaya 
çıkan döviz açığını gösterir.

Bütçe açığı ve cari açığın çeşitli şekillerde finansmanı 
söz konusudur. Bunları 2017 yılı Türkiye uygulaması açı-
sından ele alalım.

Türkiye’de Bütçe Açığı ve 
Finansmanı
2017 yılında Türkiye’de bütçe gelirleri 630,3 milyar 

TL, bütçe giderleri 677,7 milyar TL ve dolayısıyla bütçe 
açığı da 47,4 milyar TL olmuştur. Bütçede bu gelir giderle-
rin dışında 2017 yılı içinde emanet ve avans hesaplarından 
dolayı da 6,1 milyar TL açık gelmiş ve dolayısıyla bütçenin 
nakit temelinde açığı 53,5 milyar TL olarak gerçekleşmiş-
tir. Gelelim bu açığın nasıl finanse edildiğine. Aşağıdaki 
tablo emanet ve avans ödemeleriyle birlikte 53,5 milyar 
TL’yi bulan bütçe nakit açığının hangi yollarla finanse edil-
diğini gösteriyor.

  

Tabloya göre 53,5 milyar TL tutarındaki açığın finans-
manı için Hazine toplam 83,6 milyar TL net borçlanma 
yapmış. Bunun 16,8 milyar TL’si net dış borçlanmadan 
sağlanmış. 16,8 milyar TL tutarındaki net dış borçlanma 
için yıl içinde 42,5 milyar TL dış borç alınmış ve 25,7 mil-
yar TL de dış borç ödenmiş. 66,8 milyar TL’si de net iç 
borçlanma yapılarak sağlanmış. 66,8 milyar TL tutarında-
ki net iç borçlanma için yıl içinde 127,2 milyar TL borç 
alınmış ve 60,4 milyar TL borç ödemesi yapılmış. Sonuçta 
53,5 milyar TL’lik bütçe nakit açığı için 83,6 milyar TL 
borçlanma yapılmış ve elde kalan (83,6 – 53,5 + 0,3 =) 30,4 
milyar TL de kasa banka hesaplarına konulmuş. Buna göre 
Hazine 2017 yılında ihtiyacı olan 53,5 milyar TL’den 30,4 
milyar TL fazla borçlanmış olmaktadır.

Merkez Bankası analitik bilançosunda 2017 yıl sonu 
itibariyle kamu mevduatı olarak yer alan miktar 40,2 mil-
yar TL’dir. Bunun 30,4 milyar TL’si yukarıda gösterilen 
nakit açığından yani ihtiyaçtan fazla yapılan borçlanmadan 
gelen miktardır. 

Türkiye’de Cari Açık ve 
Finansmanı
2017 yılında Türkiye’nin cari açığı 47,1 milyar Dolar 

olmuştur. Bu açığın oluşumunda en önemli pay ihracat ve 
ithalat farkı olan 58,6 milyar dolarlık dış ticaret açığından 
kaynaklanmıştır. Aşağıdaki tablo bu açığın oluşumunu ve 
finansman kalemlerini gösteriyor:

Değerlendirme

Türkiye’de bütçe açığı her zaman iç ve dış borçlanma 
yoluyla finanse edildiği için 2017 yılındaki finansman bi-
çiminde nitelik açısından bir farklılık bulunmamaktadır. 
Buna karşılık nicelik açısından geçmiş yıllara göre ciddi 
bir farklılık göze çarpmaktadır. Geçmiş yıllarda genellik-
le bütçe açığı kadar ya da ona yakın miktarlarda borçlan-
ma yapılırken 2017 yılında bütçe nakit açığından yaklaşık 
olarak 30 milyar TL’lik (açığın yüzde 57’si kadar) fazla 
borçlanma yapılmış ve bu para kasa/bankaya konulmuştur. 
İhtiyacın bu kadar üzerinde borçlanmanın bazı nedenleri 
olabilir. Bunlar faizlerin artacağı endişesi, herhangi bir 
nedenle ileride borçlanılamayacağı endişesi, erken seçim 
için hazırlık gibi nedenler olabilir. Bu konuda herhangi bir 
resmi açıklama yapılmadığı için bunlar sadece birer tah-
minden ibaret kalmaktadır.

Cari açığın finansmanında ideal olan doğrudan yatırım-
ların çekilmesi yoluyla finansman sağlanmasıdır. En kötü 
finansman ise sıcak para da denilen portföy yatırımlarının 
çekilmesiyle yapılan finansmandır. 2017 yılında Türkiye 
cari açığının yüzde 17,2’sini doğrudan yatırımlarla, yüzde 
65,4’ünü sıcak parayla finanse etmiş, dışarıdan yeterince 
kaynak sağlayamadığı için de kalan yüzde 17,4’ünü de 
Merkez Bankası rezervlerini kullanarak karşılamıştır. Önü-
müzdeki yılda da benzer miktarda bir cari açık verilmesi 
halinde Merkez Bankası rezervlerinde azalma olmasını 

beklemek normal olur. Türkiye’nin mutlak surette doğ-
rudan yabancı sermaye yatırımı çekmesi ve cari açığının 
finansman kalitesini artırması şarttır. Aksi takdirde faizleri 
düşürmek o kadar kolay olmayacaktır.

[i] Emanetler: Yıl içinde ödenmesi gerektiği halde 
ödenemeyen paraları, Avanslar: Yıl içinde henüz yapıl-
madan parası ödenen işlere ait peşin ödemeleri ifade eder. 
Geçmiş yıllardan kalan emanetler cari yıl içinde ödenmişse 
bu da nakit açığını büyütür.

[ii] Hizmet Gelirleri Fazlası: Turizm gelir – gider far-
kı, navlun gelir – gider farkı vb

[iii] Birincil Yatırımlar: Emek, finansal ya da doğal 
bir kaynak sağlanması karşılığında elde edilen gelirler ile 
ödenen tutarları göstermekte olup, çalışanların ücretleri ile 
doğrudan yatırımlar, portföy yatırımları ve diğer yatırımla-
ra ilişkin yatırım geliri ve giderlerini içermektedir.

[iv] İkincil Gelir Hesabı: Yurtiçinde (yurtdışında) yer-
leşik bir birim tarafından yurtdışında (yurtiçinde) yerleşik 
bir birime karşılıksız olarak mal ya da hizmet gibi reel bir 
kaynak ya da finansal bir varlık sağlanması şeklinde tanım-
lanan transferleri içermektedir.

[v] Doğrudan yatırım: Yatırımcının yerleşiği olduğu 
ekonomi dışındaki bir ekonomide bir işletmenin yönetimi-
ni kontrol ettiği veya yönetiminde söz sahibi olduğu uzun 
vadeli bir yatırım şeklidir. Doğrudan yatırımda, yatırımcı-
nın işletmenin sermayesinde % 10 ya da daha fazla paya/ 
oy hakkına sahip olması veya yönetimde söz sahibi olması 
esastır.

[vi] Portföy yatırımları: Menkul değerlere yapılan ya-
tırımlar olarak tanımlanabilecek portföy yatırımları, genel-
likle hisse senetleri ile kamu ya da özel kuruluşlarca ihraç 
edilen bono ve tahvil şeklindeki borç senetlerini ve diğer 
para piyasası araçlarını içermektedir.

[vii] Diğer yatırımlar: Doğrudan yatırım, portföy yatı-
rımları ve rezerv varlıklar dışında kalan tüm finansal hare-
ketler bu bölümde yer almaktadır.

[viii] Rezerv varlıklar: Parasal Altın, Özel Çekme 
Hakları (SDR), Uluslararası Para Fonu Nezdindeki Rezerv 
Opsiyonu ve Diğer Rezerv Varlıklar kalemlerini içermek-
tedir. n

(mahfiegilmez.com sitesinde yayınlanmıştır.)

Bütçe Açığı ve Cari Açık Nasıl Finanse Edildi?
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 Milyar TL Yıl İçinde Yıl İçinde 
  Alınan (+) Ödenen (-)

BÜTÇE AÇIĞI -47,4  
Emanet ve Avanslardan 
Eklenen [i] -6,1 0,25 6,1
BÜTÇE NAKİT AÇIĞI -53,5  
FİNANSMAN 53,5  
Borçlanma Net 83,6  
Dış Borçlanma Net 16,8 42,5 25,7
İç Borçlanma Net 66,8 127,2 60,4
Net Borç Verme 0,3  
Özelleştirme Geliri 0,0  
TMSF’Den Gelen 0,0  
Kasa/Banka Hesapları -30,4 

 Milyar Milyar  
 Dolar Dolar

Cari Açık  -47,1
Dışticaret Açığı -58,6 
Hizmet Gelirleri Fazlası [ii] +20,1 
Birincil Yatırım Açığı [iii] -11,3 
İkincil Kaynaklı Gelirler [iv] +2,7 
Finans Hesabı  38,9
Doğrudan Yatırım Net [v] 8,1 
Portföy Yatırımları Net [vi] 24,3 
Diğer Yatırımlar Net [vii] 6,5 
Net Hata ve Noksan  0
Rezerv Varlıklar [viii]  8,2

2017 Yılı Türkiye uygulaması açısından 



• ŞUBAT AYI ENFLASYONU YOKSU-
LU VE EMEKLİYİ VURDU

• YOKSUL DAHA DA YOKSULLAŞTI

• YEVMİYELİLERDE GİZLİ YOK-
SULLAŞMA YÜZDE 13 OLDU

• ENFLASYONA EZDİRMEYEN ÜC-
RETLER, FİYAT ARTIŞLARINA YENİL-
Dİ

Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf 
Araştırmaları Merkezi (BİSAM) ta-
rafından hazırlanan Enflasyon ve Hayat 
Pahalılığı Mart 2018 Dönem Raporu’nun 
sonuçlarına göre TÜİK tarafından ay-
lık yüzde 0.73 olarak açıklanan Tüketici 
Fiyat Endeksi’ndeki artış en yoksul yüz-
de 20’lik dilim için yüzde 0.9, emekliler 
için yüzde 0.91 olarak gerçekleşti. Ocak 
ve Şubat ayları için enflasyon yüzde 1.76 
olurken, emekli bu iki ay için enflasyonu 
yüzde 2.24 olarak hissetti. En yoksul yüz-
de 20’lik kesim için aylık enflasyon yüzde 
0.9 olurken, en zengin yüzde 20’lik dilim 
için aylık enflasyon yüzde 0.7 olarak ger-
çekleşti.

TÜFE’deki yıllık artış yüzde 10.26 
olurken, düzenli ücretli çalışanlarda yüzde 
10.72 oldu. Yıllık fiyat artışları bu dönem 
için üst gelir gruplarında daha fazla his-
sedildi. Yıllık enflasyon (TÜFE) mesleğe 
göre ise profesyonel meslek grupları için 
yüzde 11.34 olarak gerçekleşti. 

AKP hükümetleri döneminde enflas-
yon (Mart 2003-Mart 2018 dönemi) yüz-
de 246 artarken, düzenli ücretli çalışanlar 
fiyat artışlarını yüzde 274 olarak hissetti. 
Buna göre son 15 yılda, enflasyon oranın-
da, yani “enflasyona ezdirmeyen” bir ücret 
artışıyla yetinen bir ücretli, alım gücünü 
yüzde 8.3 kaybetti. Bu kayıp istatistikle-
re yansımadı. Kayıtlara yansımayan gizli 
yoksullaşma en çok yevmiyeli/gündelik 
çalışanları etkiledi. Enflasyon hesaplama-
sından kaynaklı olarak gizli yoksullaşma 
oranı yevmiyeli / gündelik çalışanlarda 
yüzde 13 oldu. 

Enflasyon hesaplamasından toplumun 
tüm kesimleri olumsuz olarak etkilenir-
ken, gizli yoksullaşma en yoksul yüzde 
20’lik kesim için yüzde 11.4, en zengin 
yüzde 20’lik kesim için ise yüzde 6.8 ola-
rak gerçekleşti. 

Fiyat artışları, toplumun her kesimi 
için, yapılan harcamanın içeriğine bağlı 

olarak farklı yansıyor. Örneğin gıda fiyat-
larındaki artış dar gelirliyi daha fazla etki-
lerken, araba fiyatlarındaki artış üst gelir 
gruplarını daha fazla etkiliyor. Buna kar-
şın tüm gelir grupları için tek bir Tüketici 
Fiyat Endeksi açıklanıyor. Bunun bir so-
nucu olarak yaşadığımız enflasyon resmi 
enflasyon ile uyumsuzluk gösteriyor. 

Sonuç
Enflasyondaki hareketler doğrudan 

doğruya alım gücüne etki eden bir role 

sahip. Kişinin kendi yaptığı harcama ka-
lemlerindeki fiyat artışları (enflasyonu) ile 
resmi Tüketici Fiyat Endeksi arasındaki 
fark istatistiklere yansımayan bir yok-
sulluğa neden olmaktadır. Aynı zamanda 
sepete her yıl müdahaleye olanak tanıyan 
yöntem, sonuçların güvenilirliği açısından 
soru işaretlerine neden olmaktadır. Dar 
gelirli için ağırlığı son derece önemli olan 
kira ve gıdanın, sepetteki ağırlığının sis-
tematik olarak azalması enflasyon verileri 
üzerinden yaşanan tartışmaları artırmakta-
dır. Bu nedenle;

1) Ücret artışı dönemlerinde, ücretlile-
rinin harcama alışkanlıkları dikkate alına-
rak ayrı bir endeks oluşturulmalıdır.

2) Toplum tarafından yaygın olarak 
kullanılmadığı halde, yüksek değer taşıdı-
ğı için enflasyonu önemi oranda etkileyen 
ürünlerin mal sepetindeki ağırlığı gözden 
geçirilmeli, teknolojik gelişmeye koşut 
olarak fiyatları sürekli olarak gerileyen 
ürünler gelir gruplarının tüketim ölçütleri 
üzerinden ele alınmalıdır. 

3) Her türlü sübjektif müdahaleye açık 
olan yıllık sepet değişiminden vaz geçil-
meli. Sepetteki değişiklikler 3’er yıllık dö-
nemler halinde gerçekleştirilmelidir. 

4) İstatistik konseyinin kapsamı ge-
nişletilerek emek örgütlerinin katılımı ve 
denetimi sağlanmalıdır.

5) Hükümetin TÜİK’e müdahalesi 
anlamına gelecek yaklaşımlardan ve söy-
lemlerden uzak durulmalıdır.

Araştırmanın Yöntemi
TÜİK Tüketim Harcamaları İstatis-

tikleri ve TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi 
Harcama Gruplarına Göre Endeks Sonuç-
ları üzerinden, farklı harcama gruplarının 
tüketim kalıpları dikkate alınarak, enflas-
yon kalıpları oluşturulmakta, bu kalıplar 
üzerinden farklı gruplara göre enflasyon 
verileri hesaplanmaktadır. Gizli yoksul-
laşma oranı resmi TÜFE verileri ile farklı 
gruplar için hesaplanmış enflasyon oran-
larındaki fark dikkate alınarak tespit edil-
mektedir. n

Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Raporu
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Birleşik Metal-İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi’nin (BİSAM) Mart 2018

Ekonomist Seyfettin Gürsel: 
2018’de ekonomi için en büyük risk ‘düşük büyüme’
Ekonomist Seyfettin Gürsel, 2018’de Türkiye ekonomisinin önündeki en büyük riskin ‘düşük büyüme’ olacağını söyleyerek, ekonomi-

nin yeterince istihdam yaratamaz duruma gelme olasılığının da önemine dikkat çekti. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal 
Araştırmalar Merkezi (BETAM) Direktörü Prof. Dr. Gürsel 2017’de yüzde 6’nın üzerinde olması beklenen büyümenin 2018’de yüzde 4’ün 
altında kalma ihtimalinin arttığını belirtti.

Reuters’in söyleşi yaptığı ekonomist, 2017’nin telafi yılı olduğuna işaret ederken 2018’de ise mali disiplin nedeniyle bu yıl verilen teş-
viklerin sürdürülmeyecek olması, döviz kuru şoku, yüksek enflasyonun satın alma gücünü azaltmasıyla özel tüketimin azalacak olmasının 
büyüme üzerinde baskı yaratacağını söyledi.

Söyleşide özellikle şu noktalara dikkat çekti:

“– Bir diğer risk TCMB üzerindeki siyasi baskı. TCMB zamanında gerekli tepkileri gösteremiyor.

– 2018 kritik bir yıl olacak gibi görünüyor. Bütün teşvikler bir yıllığına verildi ve sona erecek. Mali disiplinde ısrar edilecekse devam 
etmemesi gerek. O zaman soru şu; bu teşvikler de devam etmeyecekse 2018’de yeterli yüksek bir büyüme olabilir mi? Bu noktada ciddi 
riskler olduğunu ve 2017’deki yüzde 6’lık büyümenin tekrarlanmayacağına dair çok sayıda gösterge var.

– 2018 düşük büyümeli bir yıl olacak. Bu senaryo gerçekleşmeye başlarsa işsizlik de yeniden artışa geçecek. Hükümet çok kritik se-
çimlere giderken bunu nasıl göğüsler? Eğer iyice panikleyip TCMB’ye yanlış bir para politikası empoze edilmezse elindeki tek silah kendi 
silahı; tekrar kamu harcamalarını gevşetmek, tekrar teşviklere geçmek ya da bir kısmını en azından sürdürmeye çalışmak ki bunlar da 
konuşulmaya başladı; KGF’de kalan 50 milyar gibi... O zaman da başka riskleri olacak.

– Bütçe açığı bu yıl yükselse de GSYH’ye oranı yüzde 3’ün altında kalacak. Çok da dengeleri bozacak bir durum değil. Ama bunun 
devam edemeyeceğini hükümet de biliyor. 2018 için frene basma politikaları güdülüyor. Orta Vadeli Program’da (OVP) bunlar ilan edildi, 
Maliye Bakanı sürekli vergileri nasıl artırırız, kamu harcamalarını nasıl kısarız onun peşinde.

– Büyümeyi düşürebilecek bir takım riskler ortaya çıktı; en önemlisi kur şoku, kimse beklemiyordu. TCMB gerektiği gibi serbest bir 
şekilde faiz politikasını izleyemiyor. Ağır bir siyasi baskı altında ve zamanında gerekli tepkileri göstermiyor. Faiz tepkisi gösterebilse kurda 
istikrarı getirebilirdi, bunu yapamıyor. Burada da siyasi boyut devreye giriyor. Bir tarafta da jeopolitik riskler var, ABD’deki dava ne olacak, 
bankalara ceza mı gelecek, bunun siyasi sonuçları olacak mı, ekonomiyi etkileyebilecek birçok siyasi risk söz konusu. Ben yine de en kritik 
konunun TCMB’nin para politikasında bir anlamda zincirlenmiş halini sebep olarak gösteriyorum.”



Cezaevleri Direnişle-
ri sürecinde tek kolunu 
kaybeden, KHK ile kamu 
görevinden uzaklaştırılan, 
Yüksel Direnişinde aktif yer 
alan, sosyolog ve devrim-
ci Veli Saçılık, bir video 
mesaj ile özgürlük çağrısı 
yaptı. “Diktatörlük değil 
Özgürlük istiyoruz. Öz-
gürlük isteyenler haydi! 
Kralların tacına ÖZGÜR-
LÜK yazıyoruz.” diyen Veli 
Saçılık’ın çağrısı şöyle:

AKP her geçen gün özgürlüklerimi-
zi yok ediyor. Sokağa çıkmak, toplantı 
yapmak, söz söylemek, muhalefet sayı-
labilecek her şey sokak ortasında işken-
ce görmemiz için bir sebebe dönüş-
türülmüş durumda. Balya balya insan 
yığınları gözaltına alınıp, tutuklanıyor, 
hapishaneler hıncahınç dolu. OHAL 
KHK’leri ile örgütlerimiz, haklarımız 
ortadan kaldırılıyor. Daha birçok söz 
söylenebilir olanlar için ama gerek yok. 
AKP diktatörlüğü anlatılmaz, yaşanır 
ve biz yaşıyoruz. Topyekûn, tarihsel bir 
saldırıyla karşı karşıyayız. Tek başımı-
za karşı çıkmamız çok zor. Herkes bir 
şeyler yapmak gerektiğinden bahse-
diyor ama nedense bir türlü hepimizi 
aynı hedefe yönlendirecek bir hareket 
başlamıyor. Bir şey yapmalı! Bir şey 
yapmalı... Ne yapmalı peki?

AKP basını ele geçirdi, televizyon 
kanallarını susturdu, internet sansürlü, 
gazeteciler cezaevinde. Bir avuç solcu, 
devrimci, insan hakları savunucusu 
sokağa ağır bedellerle çıkmayı göze 
alabiliyor. Toplum bir cendere altında 
“bir yol bulsak ta ses çıkarsak” diyenle-

rin sayısı hiç az değil. Bir avuç “ce-
surun” değil, milyonların ses vereceği 
bir toplumsal eylem gerekiyor. AKP 
bizden çok neyi çaldı? Tabi ki ÖZ-
GÜRLÜĞÜMÜZÜ. Milyonların pasif 
ve aktif şekillerde katılabileceği bir 
“ÖZGÜRLÜK” kampanyası yapabilir 
miyiz? Neden olmasın. “Ey Özgürlük” 
şarkısında olduğu gibi;

 EY ÖZGÜRLÜK ! 
Okulda defterime
Sırama ağaçlara
Yazarım adını
Okunmuş yapraklara
Bembeyaz sayfalara
Yazarım adını
Yaldızlı imgelere
Toplara tüfeklere
Kralların tacına
En güzel gecelere
Günün ak ekmeğine
Yazarım adını
Tarlalara ve ufka
Kuşların kanadına
Gölgede değirmene yazarım

Uyanmış patikaya
Serilip giden yola
Hınca hınç meydanlara adını
Ey özgürlük!
 Kapımın eşiğine
Kabıma kacağıma
İçimdeki aleve
Camları oyununa
Uyanık dudaklara
Yazarım adını
Yıkılmış evlerime
Sönmüş fenerlerime
Derdimin duvarına
Arzu duymaz yokluğa
Çırçıplak yalnızlığa
Yazarım adını
Geri gelen sağlığa
Geçen her tehlikeye
Yazarım ben adını,
yazarım
Bir sözün çoşkusuyla
Dönüyorum hayata
Senin için doğmuşum haykırmaya
Ey özgürlük!

PAUL ELUARD

Her kişi, her örgüt, her
çevre kendi ÖZGÜRLÜK 
kampanyasını 
yürütemez mi?

Diktaya karşı ÖZGÜRLÜK, Tek 
tipe karşı Özgürlük, Milletvekillerine 
ÖZGÜRLÜK ,Tiyatroya ÖZGÜRLÜK, 
Avukatlara ÖZGÜRLÜK, Üniversi-
teye ÖZGÜRLÜK... Her yerde ÖZ-
GÜRLÜK için sesini yükselt diyemez 
miyiz? Birçok alandan önde gelen 
insanların ayrı ayrı çağrısıyla HAYIR 
çalışmasında olduğu gibi yan yana ge-
lemeyen kişi ve çevreleri ÖZGÜRLÜK 
başlığı altında birleştirebiliriz.

Eylem etkinlik önerileri:
- Bütün sokakları ÖZGÜRLÜK yazı 

ve afişleriyle donatmak, “geçilmez” 
yazan trafik tabelalarına ÖZGÜRLÜK 
yazmak.

- Paraların üzerine ÖZGÜRLÜK 
yazmak

- Spor müsabakalarında belli bir 
dakikada “Ey ÖZGÜRLÜK” şarkısı 
söylemek

- Yapılan bütün eylem ve etkinliğin 
başına mutlaka ÖZGÜRLÜK eklemek

- Her akşam belli bir saatte kafe-bar 
vb. müzik yapan yerlerde ÖZGÜRLÜK 
şarkısı söylemek

- Eylem niteliği taşımayan ama 
insan yoğunluğu oluşturacak ani olarak 
bir sokak ya da mekanda toplanmak.

- Cep telefonlarının kaplarına ÖZ-
GÜRLÜK çıkarmaları yapıştırmak ve 
cep telefonu melodisini ÖZGÜRLÜK 
şarkısı olarak ayarlamak.

- Sosyal medyada video ve afişlerle 
kampanyayı yaygınlaştırmak.

- Ses sanatçıları ÖZGÜRLÜK 
albümü ve klibi çekebilir, Tiyatrocular 
ÖZGÜRLÜK oyunları sahneleyebilir, 
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Veli Saçılık’tan Çağrı: 
Diktatörlük Değil, ÖZGÜRLÜK İstiyoruz
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edebiyat dergileri ve diğer yayınlar ÖZ-
GÜRLÜK başlığı ile yayınlanabilir...  

Özgürlüğe Manuş

Ne seattle ne cenova ne latin amerika’da

Ne hindistanda bir arayışta

Özgürlük içinde özgürlük kafanda özgürlük

Özgürlük sen nerdeysen orada

Ne sokakta ne meydanda ne kampüste ne yolda

Ne maphusta ne torna tezgahında

Özgürlük içinde özgürlük kafanda özgürlük

Özgürlük sen nerdeysen orada

Hem seattle hem cenova hem latin amerikada

Hem hindistanda bir arayışta

Özgürlük elinde özgürlük seninle özgürlük

Özgürlük sen ordaysan orada

Hem sokakta hem meydanda hem kampüste  
         hem yolda

Hem maphusta hem torna tezgahında

Özgürlük elinde özgürlük seninle özgürlük

Özgürlük sen ordaysan orada

ÖZGÜRLÜK İSTİYORUZ

Karanlık bir yolda birlikte yürüyoruz, 
görmeden önümüzü, boğuntuyla geçiyor 

günler ve boğazımızda düğümleniyor 
söyleyemediklerimiz. Gittikçe azalıyor 
sesler, hak vermiyoruz ama ezici bir 
gücün yarattığı baskı bedenlerimizden 
geçiyor, hak vermiyoruz ama dilimi-
zi mühürlüyor, kapatıyor bizi kişisel 
hapisanelerimize. Karanlık bir zamandan 
geçiyoruz ve her şeyi görüyoruz, gelece-
ğimizden başka.

Gelecekten gelen bir ses soruyor; “bü-
tün bunlar olurken siz nerdeydiniz” diye. 
Yutkunup “kuşatılmıştık çepeçevre” diye-
biliyoruz sadece. Sonra anlatıyoruz için-
de bulunduğumuz durumu, o sorgulayan 
sese: “Herkesi ufacık bir itiraz karşısında 
bile gözaltına alıyorlardı, hapisaneler tıka 
basa dolmuştu ve bütün hakları askıya 
alan bir olağanüstü halde delirmemeye 
çalışıyorduk” diye. Basın susturulmuştu, 
susmuştu televizyonlar, her şey aniden 
bir suça dönüşmüştü, yurttaşlık bir suç 
biçimiydi, çok zordu diyoruz, her şey 
zordu. “Kimse bir şey yapmamış mıydı 
sahiden?” diye üsteliyor gelecekten yük-
selen o ses, diyoruz ki yapmıştı elbet ama 
çok azdı ve gittikçe azaldı sayıları. Ses 
kayboluyor ama sorusu asılı kalıyor ortak 
göğümüzde. Kimse bir şey yapmamış 
mıydı sahiden, kıyamet koparken?

Kötü bir zamandan geçiyoruz evet 
ama bir şey yapmalı.

Susmak ortak olmak bir haksızlığa 
diye bir şey yapmalı.

Çoğunluğu içine alacak ve bize yeni-
den iyi bir gelecek için ümit verecek bir 
şey yapmalı.

Her gün elimizden alınan yaşam se-
vincimizi diriltmek için bir şey yapmalı.

Kendimize ülkenin asıl sahipleri oldu-
ğumuzu hatırlatmak için bir şey yapmalı.

Kapatıldığımız düşünsel kafesleri par-
çalamak için, yeniden cesaret toplamak 
için bir şey yapmalı.

Ve ne yapacaksak bu ortak bir çığlıkla 
başlamalı, gaspedilen özgürlüğümüz için 
bir çığlık atamadığımızda, bize kalacak 
utancı düşünerek bir şey yapmalı.

ÖZGÜRLÜK İSTİYORUZ çıkaraca-
ğımız sesin konusu bu olmalı. Her şeyden 
önce özgürlüğümüz alındı elimizden. 
Herkesin etrafında birleşebileceği bir şey 
özgürlük istemi, herkesin katılabileceği 
bir şarkı, özgürlük şarkısı.

Özgürlük istiyoruz diye bağıracağı-
mız bir kampanya yapmalıyız, herkesin 
kolektif ya da kişisel, kendi bulundu-
ğu düzlemden destek verebileceği bir 
kampanya olsun bu. Aklımıza gelebilecek 
bütün yöntemlerle birbirimize duyuralım 
sesimizi, herkesin yaratıcılığını katabile-

ceği bir süreç olsun:

Sanatçılar, sanatları için haykırsınlar 
“özgürlük” diye,

Hukukçular, sağlık çalışanları,

Bütün iş kolları kendi alanları için öz-
gürlük istesinler,

Gazeteler özgürlük manşetleriyle çık-
sın,

Yazılar özgürlüğü anlatsın, videolar, 
kısa filmler, sosyal medya iletileri,

Perdeler açılırken bir yerine özgürlük 
sözünü iliştirsin ya da bu konuda yapılmış 
şarkıları, şiirleri kullansın.

Bizim aklımıza gelmeyenler gelsin 
başkalarının aklına…

Telefonların melodisi özgürlük şarkısı 
çalsın,

Duvarlara, paraların üstüne yazılsın, 
pasif ya da aktif bütün yollar kullanılsın…

Ve ülke 16 Mart 2018 tarihinden baş-
layarak özgürlük sesiyle çınlasın.

 Bu bir davettir. Beklediğimiz kendi-
mizdir. Biat değil özgürlük diyenlerin bü-
yük buluşmasıdır. Seni de bu kampanya-
ya katılmaya, özgürlük diye haykırmaya 
çağırıyoruz. Memleket Biziz! Sen, ben, 
hepimiz birlikte haykırdığımızda yeniden 
hatırlayacağız bunu.

 Kampanya 16 Mart Perşembe günü 
Veli Saçılık’la çekilmiş bir videonun ya-
yınlanmasıyla başlayacak.

16 Mart 2018 itibariyle sizler de 
çektiğiniz özgürlük videolarınızı, fotoğ-
raflarınızı, eylemlerinizin görüntülerini 
#eyözgürlük etiketi ile hem kendi hesap-
larınızdan hem de bizlere ulaştırarak pay-
laşılmasını, yaygınlaşmasını sağlayabilir-
siniz.

Önerilen 
Özgürlük Şarkıları:
Ey Özgürlük- Zülfü Livaneli

Şubadap Çocuk- Sağım solum özgür-
lük

Bandista- Özgürlüğe Manuş n

Veli Saçılık’tan Çağrı: 
Diktatörlük Değil, ÖZGÜRLÜK İstiyoruz



q Ahmet ÇAVLI

Bugün yaşadığımız bu dönemde bu 
çağdaş dünyada Newroz’un üç hali var. 
Birisi; efsane ya da mitolojik yönü, di-
ğeri; doğa ile ilgili yönü, üçüncüsü de; 
Kürtlerin  Hareketinin büyük bir yetenek 
ve yaratıcılıkla geliştirmiş olduğu top-
lumu  yenileme değişim ve dönüşüme  
uğratmak ayağa kaldırma,  örgütlü  hale 
getirme yönü. İşin efsane yönü konusunda 
kimsenin kesin bir bilgisi yok. Kawa diye 
bir devrimci demirci var. Dehak diye bir 
zalim  kral  insanlara akıl almaz zulümler 
uyguluyor, işkenceler yapıyor, herkesi ca-
nından bezdiriyor , Efsane böyle. Bu iki 
zıt kişilik birbiri ile amansız bir mücadele 
içine girmişler. Tabii halkın işkence, ezi-
yet gören diğer kesiminden ses seda, iti-
raz yok. Sadece bu iki kişi amansız kavga 
halindeler. Bu amansız kavga sonucu De-
mirci Kawa  saraya girer zalim Dehak’ı 
öldürür. Öldürdükten sonra dağa çıkar ve 
ateş yakar. Gür ateşin yakılmasıyla bera-
ber haber salar her yere, Dehak’ın öldü-
rüldüğünü duyurur. Ateşin yakılmasıyla 
birlikte yeni bir gün başlar. Baharın ilk kı-
vılcımları, kuşların cıvıl cıvıl özgürleştiği, 
badem ağaçlarının açıldığı gün olur. Hem 
baharın müjdesi hem de halkların zalimle-
re karşı birlikte halaylara durduğu gündür 
Newroz. Yeni bir açılımdır. Yeni dönemin 
diriliş bayramıdır.

Newroz ateşinin bir de doğa ile ilgili 
yanı var. Doğa ile ilgili yanı: 21 Mart’ın 
baharın müjdecisi olduğu, toprağın can-
landığı, kuşların otların çiçeklerin açıldığı 
saçıldığı oynadığı gün olarak kabul edilir 
Newroz.

İran, Kürdistan, Azerbaycan, Türk-
menistan, Kırgızistan vb. gibi ülkelerde 
bir doğa olayı, doğanın uyanışının, baha-
rı müjdelemesinin günü olarak kutlanır. 
Newroz’un bir doğa olayı olarak kutlan-
ması bir efsane ya da mitos olarak değil, 
gerçek bir olgu olarak nitelenebilir. Fakat 
bu doğanın uyanışı olayını bir halkın uya-
nışına, kendine gelişine, motive oluşuna, 
organize hale gelişine tahvil etmek keli-
menin tam anlamı ile büyük bir yetenek 
ve beceri işidir. Bunu sadece Kürt Halkı 
yapmıştır. İran, Azerbaycan, Türkmenis-
tan, Kırgızistan vb. gibi ülkeler ve halk-
lar Newroz’u bir bahar bayramı, baharın 
müjdecisi olarak karşılayıp kutlarken, 
Kürtlerin hem baharın hem de Kürt var-

lığının uyanışı olarak karşılar ve bu bağ-
lamda kutlar.  Kürtlerin varlığı Newroz’la 
anılır. Newroz, Kürtlerin kendine gelme 
örgütlenme mücadele etme konusunda 
bir dönüm noktası olmuş, onları hayata 
döndürmüştür. Günümüzde de Özgürlük 
Hareketi’nin Newroz’a çok özel bir anlam 
yükleyip, Newroz’u Kürt halkının uyanı-
şının müjdecisi, mücadeleye hazırlanışı-
nın bir dinamizmi olarak değerlendirdiği-
ni yaşayarak ve görerek de biliyoruz.

Newroz devrim mücadelesinin çok 
önemli bir enerji kaynağı haline getiril-
miş durumda. Örneğin Barzani ve KDP 
de Newroz’u bu anlam ve önemde de-
ğerlendiriyor mu bilmiyorum. Newroz 
ateşini despotizme, anti-demokratik tarz 
ve tutumlara karşı bir isyan ateşi olarak 
görüyor, ateşi bu amaçla tutuşturuyor 
mu bilmiyorum, fakat sanmıyorum da. 
Sanmıyorum çünkü söz konusu anlamda 
kutlamış olsaydı, AKP ile el ele, omuz 
omuza Şengal’e saldırıya geçmezdi. Şen-
gal Ezidi Kürtlerin yurdu. Şengal’de ve 
bölgenin diğer alanlarında sadece silahlı 
bir savaş devam etmiyor. Aynı zamanda 
kuram, sistem, ideoloji, teori ve organize 
olma mücadelesi de veriliyor. Bölgenin 
kadim yapılanması olan ulusal devletler 
her ne kadar tarihsel ve toplumsal sürecini 
doldurarak, sömürünün, gericiliğin, baskı, 
terör ve savaşın ifadesi olmuşsa, onların 
yerine herhangi bir sistem oturtulamadığı 
için kör-topal varlığını devam ettirmeye 
çalışıyor. Ulus devletlerin karşısına alter-
natif olarak demokratik ulus, demokratik 
devlet ve demokratik federasyon çıkmış 
durumda. Tabii ki sadece karşısına çıkar-
tılmadı, aynı zamanda hayata uyarlanarak 
toplumun testinden de geçirildi. Demokra-
tik ulusun demokratik devlet ve demokra-
tik federasyonun pratiği olarak  Rojava’da 
uygulanan komünal sistem meclislere da-
yalı  yönetim de dost ve düşmanın gözün-
de somut bir olguya dönüştü.

O nedenle artık bölgedeki savaş sa-
dece silahla verilen bir savaş değil, aynı 
zamanda kuramlar, sistemler ve organsal 
yapılanmalar arası bir savaş olarak da de-
vam ediyor. Sistem ve kuramlar arası mü-
cadelede  halklar özgür ve ve meclislere 
dayalı yaşamak  istiyorlar. Barzani ve par-
tisi KDP ile  AKP, halkların kendi iradesi 
ile seçip, hayata uyarlamakta oldukları 
özgür ve komünal yaşamı meclislere da-
yalı kendi kendini yönetme, yöntemini be-
nimsemediler, o nedenle de  Ortadoğu ve 

Rojava’ya karşı harekete geçip savaş baş-
lattılar. Özgürlük Hareketi Newroz’u Kürt 
Halkının ayağa kalkmasının, toparlanma-
sının, devrim mücadelesine motive olma-
sının bir öğesi haline getirdiği gibi demok-
ratik ulus, demokratik devlet, demokratik 
federasyon, özgür  yönetimin de bir ener-
jisi haline getirme yönünde de önemli bir 
mesafe kaydetmiş durumda. Kaydetmiş 
olduğu söz konusu mesafe içinde Şengal 
de var.  Kürtlerin yaşadığı her alanda hem 
Barzani ve yönetimine güvenleri olmadığı 
için özgür toplumsal meclisler temelinde 
yönetim tarzlarını oluşturdular.

IŞİD hiçbir direnişle karşılaşmadan 
Şengal’i kolayca işgal etti. Mallarına el 
koydu, kadınlarını kurmuş olduğu kadın 
pazarlarında sattı. Barzani ve yönetiminin 
bu tavrı Ezidiler’de hiç ama hiç unutama-
yacakları bir güvensizlik yarattı. Ezidiler, 
Kürt halkının vermiş olduğu destek ve de-
mokratik ulus, demokratik yönetim teme-
lindeki organize olma yöntemi ile topar-
lanıp, ülkelerini kurtardılar ve demokratik 
yönetim öz ve özgür yapılanmalarını or-
ganize ettiler. Barzani  halkların toplum-
sal meclislere dayalı yapılarına saldırıyor. 
Böylece onların demokratik ulus, demok-
ratik sistem temelinde kurmakta oldukları 
özgür iradelerine saldırıyor. AKP’nin Kürt 
düşmanlığına bir de  Kürt  Hareketinin 

demokratik ulus, demokratik devlet, de-
mokratik federasyon temelindeki yapılan-
ması da eklenince Barzani iyice rahatsız 
oldu. Rojava’ya hayat veren tüm kapıları 
kapattı. Barzani’yi kışkırtarak da birlikte 
Şengal’e saldırdı. Dolayısı ile artık bölge-
de sadece IŞİD’e karşı bir savaş yok. Aynı 
zamanda bir sistemler savaşı da başlamış 
durumda. Hem Kürdistan coğrafyasında 
kendi içinde, hem de bölgede artık bir de 
sistem ve sistemler arası mücadele var ve 
devam etmektedir.

Aslında sistemler arası mücadele sa-
dece bölge ile sınırlı da değil. Şimdilik 
Suriye sahası ve Şengal’le ilgili alanlar-
da olsa da emperyalist güçlerin bölgede-
ki varlığı nedeni ile evrensel bir boyut 
kazanma olanağı da taşıyor. Rusya daha 
şimdiden Suriye Anayasasının taslağını 
PYD ile tartışıyor. Çünkü bölgenin ve Su-
riye’nin sorununu çözecek tek yaklaşım 
olarak PYD’nin demokratik ulus teme-
linde oluşturmuş olduğu özgür ortamdır 
yönetimi görüyor. Suriye ve bölgenin en 
dingin, huzur ve barış içinde yaşanan ala-
nının Rojava ve o bağlamda oluşturulmuş 
olan Kuzey Suriye Demokratik Federas-
yonu olduğunu biliyor. Özgürlük Hare-
ketinin bu demokratik ulus projesi ve söz 
konusu projenin üzerine oturduğu kuram 
sadece bölge halklarına değil insanlığa da 
umut vermektedir. Bu umudun kaynağı, 
Newroz’un doğanın uyanışının müjdele-
mesinden, Newroz’u Kürt  halkının uyan-
ması, ayağa kalkması, organize olması, öz 
ve özgür yönetimini oluşturmasını sağla-
yan yetenektir. Kawa efsanesinden; kur-
tuluşu, baharın gelişi, doğanın canlanma-
sından Kürt Halkının uyanışı ve derlenişi 
sonucunu çıkartan yetenek, söz konusu ol-
guları demokratik ulus, demokratik devlet 
ve federasyon olgusuyla da bütünleştirmiş 
durumda. Artık yeni Newroz bayramımız 
tüm halklara barış getirsin, savaşsız sömü-
rüsüz özgür demokratik bir cumhuriyete 
vesile olsun, silahların hiç olmadığı tüm 
insanların barış içinde tel örgüleri beton-
ların sınırların olmadığı kardeşçe herke-
sin umutla bakacağı yaşayacağı bir ülke 
olsun. Bu seneki Newroz Bayramı, tank-
ların, savaş jetlerinin, roketlerin olmadığı 
bir dünya dileğiyle 1 Mayıs işçi sınıfının 
Birlik - Mücadele - Dayanışma Günü’ne 
köprü olsun. NEWROZ ve 1 MAYIS’ımız 
halklar arasında BİRLİK ve DAYANIŞ-
MA’ya vesile olsun. n
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Barış Bayramı Kutlu Olsun!



q Nurani ERSOY

Adına “meclis, forum, Sovyet ya da şura” diyelim, 
yerellerde yığınlarla güven verici ve kalıcı ilişkiler kur-
mak, insanları, yaşadıkları sorunlardan hareketle örgütlü 
mücadeleye taşımak, alanlara çıkarmak; yerel sorunlar 
çerçevesinde bir araya getirilen bu insanları toplumsal, 
siyasal sorunlar konusunda bilince-süreç içinde- taşımak, 
tek tek siyasi örgütler aracılığıyla değil, “meclis”ler ara-
cılığıyla mümkündür. Bunu, son on yılda yaşayarak gör-
dük.

Karadeniz Bölgesinde çevre sorunları ve HES’ler ne-
deniyle kurulan DERELERİN KARDEŞLİĞİ PLAT-
FORMU (DEKAP), Ege Bölgesinde maden ve taş ocak-
ları sorununa karşı kurulan EGE-ÇEP gibi oluşumlar, 
nasıl ki yerel sorunlar sebebiyle, halkın gönüllü katılı-
mıyla kurulmuş meclislerdir, aynı yöntemler kullanılarak 
büyük kentlerde, fabrika ve işyerlerinde, mahallelerde ve 
nerede sorun yaşanıyorsa Türkiye’nin o noktasında yerel 
meclisler oluşturulabilirse yığın ilişkileri gelişir, genişler 
ve kalıcı hale gelir. Geçen hafta kurulan “Türkiye Kadın 
Meclisi” de başka bir örnek olarak önümüzde durmak-
tadır.

Oluşturulacak bu meclislerde siyasi yapılar, doğaldır 
ki etkin olarak yer alacaktır. Ancak bu siyasi yapılar adına 
katılan kişiler, bu meclislere hiçbir örgüt bağı olmayan 
kişiler gibi, sadece birey olarak katılmalı ve o yereldeki 
tüm kesimlerle (esnaf, işçi, memur, öğrenci, işsiz, emek-
li ve diğer…) ilkeli ve güvene dayalı ilişkiler kurmanın 
araçlarını yaratmalıdır. Siyasi yapılar, o yerelde kendi 
örgüt çalışmalarını sürdürürken yerelde toplum nezdinde 
yasallık kazanmak adına, daha geniş yığınlara ulaşmak 
adına, ya var olan meclislere katılmalı ya da yeni bir mec-
lis oluşturmanın yolunu bulmalıdır.

Bunun en güzel ve en canlı örneği, İstanbul’un Mal-
tepe ilçesinde 2013’ten bu yana var olan “MALTEPE 
FORUMU”dur. Bu forum, ilk önce ‘Maltepe Çevre Plat-
formu’ adıyla, Maltepeli devrimci, demokrat ve kendi-
ni sosyal demokrat olarak ifade eden duyarlı bireylerce 
kurulmuş, GEZİ sürecinden sonra da ‘Maltepe Forumu’ 
adını alarak günümüze kadar yaşayan en uzun ömürlü ve 
etkili bir ‘MECLİS’ olmuştur.

Bu forumda, on beşe yakın (sayı azalıp çoğalıyor) 
siyasi örgüt bileşen olarak bulunmakla birlikte, değişik 
siyasi yapılardan bireyler ve hiçbir örgütle bağı olmayan 
duyarlı, demokrat bireyler de bulunup, toplantı, etkinlik 
ve eylemlere katılmaktadır. Forumda toplantılar, her haf-
ta pazartesi günü (geçmiş yıllarda Perşembe günü) be-
lirlenen saate ve gündemli olarak Sokak Kültür Sanat 
Derneği binasında yapılmaktadır. Bu toplantılarda her-
kes, birey olarak, gündemle ilgili düşüncelerini açıklar, 
itiraz ve eleştirilerini özgürce ifade eder. Tartışmalar so-
nucu kararlaştırılan eylem ve etkinliklere katılıp katılma-
mak bireylere bırakılır.

Maltepe Forumu, yıllardır “panel, toplantı, afişleme, 
bildiri dağıtımı, yürüyüş, stant açma ve serbest kürsü” 
gibi çalışmalarıyla, Maltepe halkının, esnafının nezdin-
de yasallık kazanmış ve sorunu olanların adresi olmuştur. 
TEKEL direnişi, Gezi eylemleri, Cevizli Tekel arazisinin 
özelleştirilmesi, sahil dolgusu ve hala devam eden Kara-
yolları arazisinin peşkeş çekilmesi süreçlerinde öncü ve 
yönlendirici bir rol üslenen bu forum; bildiri, yürüyüş, 
basın açıklaması gibi etkinliklerle yerel sorunlar konu-
sunda kamuoyu oluşturmuş, böylece –istenilen düzeyde 
olmasa da- Maltepelilerde çevre bilinci geliştirmiştir. 
Yine geçen yıldan bu yana, KHK ile açığa alınan çalı-
şan, öğretmen ve akademisyenlerle ilgili birçok etkinlik 
ve eylem yapılarak veya yapılan eylemlere destek veri-
lerek hak arama mücadelesi verenlerle dayanışma içinde 
olunmuştur.

Forum, bütün bu anlatılanlar dışında, politik anlamda 
en etkin ve belirleyici eylem ve etkinliklerini, 2017 ocak 
ayında başlayarak, REFERANDUM  sürecinde, Malte-
pe’nin her mahalle ve noktasında, en geniş yığınlara ula-
şarak yapmıştır. Bu süreçte, afiş, pankart, stikır dışında 

Pazar yerlerinde propaganda konuşmaları ve bildiri da-
ğıtımı, esnaf ziyaretleri ve sohbetler, metro çıkışlarında 
sabah ve akşamları bildiri dağıtımı ve propaganda konuş-
maları, yürüyüşler ve alanlarda serbest kürsü konuşmala-
rı ve paneller yapılarak “HAYIR” kampanyası, en etkin 
ve yoğun biçimde, Maltepe özelinde amacına ulaşmıştır.

Bütün bu çalışmalar sonucu, birçok siyasi örgüt ‘yu-
karılarda’ – sözüm ona- birlik, meclis oluşturma görüş-
meleri yapadursun, Maltepe özelinde tabanda bu birlik-
telik –işte buna ‘meclis’ denir- sağlanmış ve bu sayede 
bundan sonra da yerel ve siyasal sorunlar, talepler doğ-
rultusunda, bu meclisin eylemli gündeminde olacaktır. 
Çünkü bu birliktelik, kısır tartışmalardan uzak, ilkelere 
ve güvene dayalı olarak Maltepe ilçesinde sürmektedir.

Bütün bu açıklama ve örneklerden hareketle, HDK 
yönetimi ve bileşenleri, 8. Genel Kurulda alınan karar 
doğrultusunda, yerellerde “demokratik birlikteliklerin 
kurulması”, “var olan demokratik birlikteliklere destek 
ve katılım sağlanması” konusunda daha duyarlı ve kararlı 
olmalıdır. n
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Yığın İlişkileri ve Yerel Meclisler

Bin Defa Söylemek Zorunda Kalsak da; 
Susmuyoruz, Korkmuyoruz, İtaat Etmiyoruz!
Bir 8 Mart daha geldi çattı. Yıllardır kadınların susmayan, dinmeyen çığlığı bu yılda kadın direnişinin bütün güzelliği ile devam 
ediyor ve elbette ki edecek.

Bu sene de mücadele ve dayanışma günümüzü Türkiyeli kadınlar 
olarak devlet ve erkek şiddetinin, tecavüzün, tacizin, nefretin, ölümün 
ve her türlü yok sayma politikalarının gölgesinde karşılıyoruz. Erkek 
egemen sistem hiçbir zaman kadından yana olmadı bunu biliyoruz. 
Bugünün Türkiye’sinde de belki burada sıralamaya kalksak günlerimi-
zi alacak kadar çok olan kadın karşıtı politikalarla kendini var etmeye 
çalışan bir Türkiye’nin içerisinde yine kanunlar bizden yana değil, yine 
ülkeyi yönetenler bizden yana değil ve yine mücadelemize taş koyma-
ya çalışanlar aynı. Hepsine rağmen, inatla ama inatla sokakları terk 
etmedik, etmeyeceğiz! Çocuklarımızdan, emeğimizden, sokaklarımız-
dan, bedenimizden, kimliğimizden ve yaşamımızdan elini çekmeyen 
bir eril sistemin kadın karşıtı politikalarının savaş ve iktidar politikaları altında daha da saldırganlaşan politikalarına kadın 
olmanın verdiği güçle, itiraz ettik-edeceğiz!

 Ve savaş politikaları ile her bir yanı ölüme ve kana bulayanlar! Kendi çıkarları için yaşamı değil öldürmeyi seçen militarizmin 
ateşli savunucuları olan bu erkek egemen sistemin kışkırtıcıları ve yürütücüleri, biz kadınlar siz öldürün diye var olmuyoruz, 
siz öldürün diye çocuklarımızı dünyaya getirmiyoruz, siz öldürün diye yaşamıyoruz! Ve biliyoruz; yaşam her zaman ölümden 
yeğdir! Ve yaşam biz kadınların elleriyle, size inat, size rağmen her gün daha çok yeşerecek, kendimize ve çocuklarımıza güzel 
bir gelecek vadetme inancımız her gün daha fazla daha fazla daha fazla artacaktır!

Her şeye rağmen, ölüme, savaşa, şiddete, tacize, tecavüze, nefrete her şeye ama her şeye rağmen; sözümüz ve gücümüz her 
zamankinden çok daha fazla, çok daha umutlu. Kadın mücadelesi biter sananlar! Diyeceklerimiz henüz bitmedi; bu coğrafya-
nın en ücra köşelerine kadar bütün kadınlar özgürleşinceye dek de bitmeyecek!

Bizler HDK Kadın meclisi olarak;

Türkiye’nin bütün renklerinden, dillerinden, kültürlerinden, farklılıklarıyla bir arada olan kadınlar olarak; farklılığın güzelliği ile 
bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutluyor ve bütün kadınları yere düşmeyen kirpiklerinden selamlıyoruz!

Kadın, Yaşam, Özgürlük!

Jin, Jiyan, Azadi!
HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ

Kadın Meclisi



q Murat ÇAKIR

Suriye’deki gelişmeler Avrupa, ama 
bilhassa Almanya barış hareketi içeri-
sinde ciddî tartışmalara, kimi noktalarda 
ayrışmalara neden oluyor. Avrupa’daki 
Komünist Partileri, toplumsal ağırlıkla-
rına ters orantılı biçimde barış hareketi 
içerisinde hiç de küçümsenemeyecek bir 
etkiye sahipler. Komünistler açısından 
son derece önemli olan bu mevzi, doğal 
olarak Komünist Partilerindeki sorunlu 
Suriye analizlerinden ve bunlarla bağlan-
tılı olan yanılgılarından olumsuz etkilen-
mektedir. Tartışmaların odak noktasını 
sadece Suriye ve dolayısıyla tüm Ortado-
ğu’ya yönelik olan emperyalist stratejiler 
değil, Suriye’deki rejimin niteliği, Rus-
ya Federasyonu’nun rolü ve en önemlisi 
YPG/YPJ’nin Demokratik Suriye Güçleri 
(SDF) çatısı altında ABD ordusu ile gir-
diği taktiksel-askerî işbirliğine yönelik 
eleştiriler oluşturuyor. Tartışmada belirle-
yici söylem, “Rojavalı Kürtler ABD em-
peryalizminin taşeronluğunu yapıyorlar” 
suçlamasıdır. Bu söylem Türkiye’deki 
okurun yabancı olmadığı ve Kemalizmin 
etkisi altındaki sol ve sağ oportünizmin 
dile getirdiği ulusalcı söylemden farklı de-
ğil. Görüldüğü kadarıyla Avrupalı komü-
nistler arasında da Arap ulusalcılığından 
mustarip Irak ve Suriye komünistlerinin 
ulus devlet pozisyonları etkin olmaktadır.

Eleştirimizi somutlamak için yasaklı 
Türkiye Komünist Partisi’nin kardeş parti 
olarak gördüğü Alman Komünist Partisi 
DKP içerisindeki tartışmaları irdelemek 
yardımcı olacaktır. Ama öncelikle şunu 
vurgulamalıyız: Komünistler arasındaki 
politik tartışmalarda dile getirilen eleşti-
rinin özü ayrıştırıcı bir yergi değil, dün-
ya komünist hareketi içerisinde yaşamsal 
önem taşımış olan eleştiri ve özeleştiri 
mekanizmasının ifadesidir. Eleştirinin 
“sert üslup” olarak görülebilecek olası 
keskin söylemi, Marksist-Leninist dünya 
görüşünün canlı ruhunun, yani somut du-
rumun somut analizinin sonucudur. Kaldı 
ki bir hataya dikkat çekmek veya hatayı 
itiraf etmek, bir zayıflık göstergesi değil-
dir. Lenin’in dediği gibi: “Bir partinin 
kendi hatalarına yönelik tavrı, o partinin 
ciddiyetinin ve sınıf ile emekçi kitlelere 
karşı olan yükümlülüklerini gerçekten ye-

rine getiriyor oluşunun en önemli ve en 
güvenilir kriteridir. Bir hatayı açıkça itiraf 
etmek, nedenlerini ortaya çıkartmak, ona 
yol açan şartları analiz etmek, hatanın 
kaldırılması için gerekli araçları hassasi-
yetle gözden geçirmek – bu, ciddî partinin 
emaresidir.”

Komünistler ve bilinçli proletarya için 
ulusal Komünist Partileri bir bütünün ül-
kelerdeki seksiyonlarıdır. Bu, Komintern 
anlayışıdır. O nedenle, örneğin Türkiyeli 
komünistlerin başka ülkelerdeki komü-
nistleri eleştirmeleri, aynı zamanda bir 
özeleştiridir ve Leninci anlamda Bolşe-
vik tutarlılığın göstergesidir. Hata ve ya-
nılgıları, nedenleri ve şartlarıyla ortaya 
koymak, bunların kaldırılması için Mark-
sist-Leninist öğretiye başvurmak, komü-
nistlerin kaçınamayacağı bir yükümlülük 
ve Proletarya Enternasyonalizminin daya-
nışmacı gereğidir.

Devletler hukuku mu, 
halkların hakları mı?
Alman komünistleri uzun zamandır 

Rojava’daki devrim sürecine hayli mesa-
feli davranmaktadırlar. DKP’nin bu tavrı 
Suriye devletinin toprak bütünlüğünün ko-
runması ısrarına ve YPG/YPJ’nin ABD or-
dusu ile taktiksel-askerî işbirliğini sürdür-
mesine yönelik eleştirilere dayanmaktadır. 
DKP bu pozisyonuyla hem barış hareketi 
içerisindeki ayrışmaları tetiklemekte, hem 
de Kürt kurumlarının Almanya’da gerçek-
leştirdikleri dayanışma eylemlerine des-
tek çıkmamasını gerekçelendirmektedir. 
DKP’nin pozisyonunu değerlendirebil-
mek için önce Parti Genel Başkanı Patrik 
Köbele yoldaşın, 3-4 Mart 2018’de Frank-
furt’ta gerçekleştirilen XXII. Parti Kong-
resi’nde yaptığı konuşmadan uzunca bir 
alıntı yapmamız gerekmektedir:

“Değerli yoldaşlar!

Zannedersem son kurultaydaydı. Bir 
yoldaş beni eleştirmişti ve haklıydı da. 
Eleştirisi ‘artan savaş tehlikesi’ formülas-
yonuna yönelikti. Yoldaş haklı, savaş de-
vam ediyor, dünyanın bir çok yerinde açık 
ve doğrudan, Suriye’de, Afganistan’da, 
Irak’ta, Afrika’nın bir çok bölgesinde. He-
nüz metropoller açık askerî çatışmalardan 
etkilenmiyor, ancak egemenlerin terör 
diye nitelendirdiği, aslında kendi savaşla-
rının başka araçlarla olan devamı ve evet, 
aynı açık savaşlar gibi, savaşın bu biçim 

de kaide olarak egemenleri değil, egemen-
lik altında tutulanları etkilemektedir.

Kore’de kırılgan bir ateşkes söz konu-
su. ABD emperyalizmi sürekli ateşe ben-
zin döküyor. NATO Doğu’ya genişlemesi-
ni ilerletiyor. Öncü emperyalistler Rusya 
Federasyonu ile Çin Halk Cumhuriyeti’ni 
kuşatıyorlar. Tüm bunlar, ateşle oynamak-
tan fazlası, her yeri sürekli yangın yerine 
çevirme tehdididir. En günceli Suriye’de, 
Afrin’dedir. Orada söz konusu olan sade-
ce Türkiye’nin Kürtlere karşı uluslararası 
hukuka aykırı savaşı değildir. Söz konu-
su olan, Suriye devletinin hükümranlık 
alanının NATO üyesi Türkiye tarafından 
işgali ve bombardımanıdır; söz konu-
su olan, Türkiye ve Rusya’nın doğrudan 
karşı karşıya gelmelerinden ortaya çıka-
cak [NATO] ittifak durumu tehlikesidir. 
Türkiye’nin bu tehlikeli macerasını son-
landıracak umut nerededir? Stratejileri 
Suriye’nin toprak bütünlüğünü parçala-
mak olan NATO ve ABD emperyalizminde 
değildir. Çünkü onlar için Suriye, İran’a 
giden yoldur ve İran, Rusya ile Çin Halk 
Cumhuriyeti’nin daha fazla kuşatılma-
sının yoludur. Umut Alman ve Fransız 
emperyalizmlerinde de değildir. Almanya 
silah ihraç etmekte, Türkiye ile dalavere 
çevirmekte, Fransa ve Almanya NATO’da-
ki yerleri için ısrar etmektedirler. Umut-
lar Rusya’nın akıllı davranışında, Suriye 
devletinin davranışında ve Kürt güçleri-
nin özerkliği sadece Suriye’nin toprak 
bütünlüğü çerçevesinde olacağını, ABD 
ile ittifakta olmayacağını giderek idrak 
etmesinde yatmaktadır.” (a.b.ç.)

Köbele yoldaşın savaş, emperya-
lizm ve emperyalist stratejilerin hedefle-
ri konusunda söylediklerine katılmamak 
mümkün değil. Başta ABD olmak üzere, 
emperyalist güçler ve bölgesel despotlar 
yıllardan beri tüm Ortadoğu’yu yeniden 
düzenlemek istiyor, bunun için vekalet 
savaşları ile cihatçı terör örgütlerini teşvik 
ediyor, BM Örgütünde siyasî çözüm ola-
nakları engelliyor ve Suriye gibi ülkeleri 
parçalamak için olağanüstü çaba sarf edi-
yorlar. Rusya Federasyonu ile Çin Halk 
Cumhuriyeti gibi gelişen ve dünya paza-
rından pay almak isteyen ülkeleri kuşat-
maya çalışıyor, bu iki gücün emperyalist 
stratejilere ters düşen adımlarını engelle-
mek istiyorlar. Savaş örgütü NATO ve BM 
Şartına aykırı biçimde oluşturulan “koalis-

yonlarla” savaş suçu işliyorlar, ateşe kö-
rükle gidiyorlar. Kısacası, emperyalist-ka-
pitalist dünya düzeni insanlığın geleceğini 
tehdit etmeye devam ediyor. Bunları bizler 
de söylüyoruz. Ancak Suriye’nin geleceği 
ile ilgili tüm “umutları” Suriye rejimiyle 
Rusya Federasyonu’nun davranışlarına 
bağlamak ve Rojavalı devrimcilere pa-
ternalist bir yaklaşımla parmak sallamak 
pek katılabileceğimiz bir şey değil, çünkü 
bu kapitalist devletler hukukunu Leninci 
UKKTH ilkesinden üstün tutma anlamına 
geldiği kadar, Proletarya Enternasyona-
lizminin tek taraflı jeostratejik çıkarlara 
kurban edilmesi anlamına da gelmektedir. 
Zaten bu nedenle barış hareketindeki tar-
tışmalara katılan kimi DKP’li “UKKTH 
ilkesi otomatikman ayrılmak anlamına 
gelmiyor” görüşünü savunabilmektedir.

Son aylarda DKP’nin yayın organı 
olan “Unsere Zeit” gazetesinde yayım-
lanan makaleler, Alman komünistlerinin 
pozisyonlarını geliştirirken çokça yan-
lış varsayımdan, bölgedeki gerçeklerle 
uyuşmayan soyut tahlillerden ve temelsiz 
suçlamalardan hareket ettiklerini göster-
mektedir. Örneğin Barzani yönetimindeki 
KDP’nin “Kürdistan ulus devletine” dair 
görüşleri Kürt Özgürlük Hareketinin veya 
PYD’nin görüşleriymiş gibi ele alınmakta 
ve eleştirilmektedir. Bu yanlıştan hareket-
le, “Suriye Kürtlerinin bağımsızlık çabası, 
hem emperyalist stratejilere hizmet et-
mekte, hem de meşru Suriye hükümetinin 
cihatçı terör çetelerine karşı verdiği haklı 
mücadeleyi zayıflatmaktadır” görüşü sa-
vunulmaktadır. Dahası, “YPG/PYD yöne-
timi Washington’un cesaretlendirmesiyle 
Suriye’yi bölmek istemekte ve demokratik 
özerklik söylemini sadece taktiksel olarak 
kullanmaktadır” iddiası ileri sürülmekte-
dir.

Barış hareketinde yer alan bir komü-
nistin daha da ileri giderek bir yayın or-
ganında “Türkiye’nin Afrin’e saldırması, 
uzlaşmaya yanaşmayan Kürtlerin kendi 
suçudur” tespitini yapması ise, bizim 
açımızdan tam anlamı ile utanç vericidir. 
Bu tespitin dayandığı ve maalesef DKP 
yönetiminin de katıldığı gerekçe tam bir 
felaket: “Yoğun bir biçimde siyasî çözüm 
için çabalayan Rus tarafı, Suriye-Türki-
ye sınırına Suriye hükümeti ile Rusya’nın 
birliklerinin konuşlandırılmasını önerdi, 
ki Türk hükümeti bu çözüm ile yetinecek-
ti. Ancak politikaları ABD çıkarlarına 
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bağlı olan Kürtler bu öneriyi kabul etme-
di ve nihâyetinde Türkiye saldırdı. Şimdi 
ise Kürtler, hizmetlerinin karşılığı olarak 
izole edilmiş yerleşim bölgeleri Afrin’in 
bağımsızlığı için ABD’nden yardım um-
maktadırlar.”

Suriye ve Rusya sütten çıkmış
ak kaşık mı?
Şimdi bu saçmalıkların neresini dü-

zeltelim? Herhalde en doğrusu Suriye 
rejiminin niteliği hakkında bazı anımsat-
malar yaparak başlamak olacak. Bir kere 
ülkedeki en büyük etnik azınlığı oluşturan 
Suriye Kürtlerinin on yıllardır ezildikle-
rini, özellikle 1962 nüfus sayımından iti-
baren Kürtlerin büyük bir çoğunluğunun 
ya “yabancı” ya da “vatansız” olarak ilân 
edildiklerini unutmamak gerekiyor. Roja-
valılar sürekli olarak keyfiyetin, zorunlu 
göçlerin, baskı ve işkencenin, hukuksuz-
luğun kurbanı oldular. 2011 yılına kadar, 
İran ile olan stratejik ortaklığına rağmen, 
emperyalist ülkelerin işbirliğini yürüttüğü 
Suriye’nin, örneğin Alman emperyaliz-
mi tarafından mültecilerin “sorunsuz geri 
gönderilebileceği güvenli ülke” statüsün-
de görüldüğünü, bunun yanı sıra CIA ile 
BND gibi Batılı gizli servislerin Suri-
ye’deki işkencehanelerin “etkin sorgula-
ma metotlarından” bolca faydalandıklarını 
Alman yoldaşlarımız da kendi gazeteleri-
nin arşivlerinden okuyabilirler. O nedenle 
Rojavalı devrimcilerin, demokratik özerk-
lik ilânına kadar kendilerini ezen hukuk-
suzluk rejimi olarak tanıdıkları Suriye hü-
kümetine güvenmemelerinden daha doğal 
ne olabilir? Suriye’nin emperyalist güçler 
ve bölgedeki despot rejimler tarafından 
parçalanmak istenmesi, cihatçı terör ör-
gütlerinin rejim güçlerine ve Suriye halk-
larına karşı vahşet uygulamaları ve Suriye 
hükümetinin BM hukuku temelinde meş-
ru olması, Suriye rejiminin sütten çıkmış 
ak kaşık olmadığı gerçeğini değiştirme-
mektedir. Suriye’ye yönelik emperyalist 
stratejilere ve müdahalelere karşı çıkmak, 
mutlaka Suriye burjuvazisinin temsilcisi 
olan baskıcı Baas rejimini desteklemek 
zorunluluğunu getirmez. Komünistlerin 
görevi, salt emperyalist ülkelerin baskısı 
altında veya savaş mağduru olan kapitalist 
ülkelerin hükümetlerini jeostratejik ge-
rekçelerle desteklemek değil, o ülkelerin 
devrimcilerinin verdikleri mücadelelere 
destek çıkmaktır.

Komünistler açısından aynı diyalektik 
tavır Rusya Federasyonu için de geçerlidir. 
Gazetemizin 22., 25., 26. ve 27. sayıların-
da Rusya’nın stratejik hamlelerini masaya 
yatırmış, emperyalist-kapitalist dünya sis-
teminde yer edinebilmek ve çok milliyetli 
toplumu, tekelci eğilimi hızlanan kapita-
list gelişme süreci ve burjuvazisi-bürok-
rasisi iç içe geçmiş ulus devlet yapısıyla 
hükümranlığını ve Hinterlandı üzerindeki 

etkinliğini korumak, alternatif bir güç ola-
bilmek için, elindeki tüm araçları emper-
yalist güçlerin stratejilerine karşı cepheye 
sürdüğünü göstermiştik. Rusya’nın Su-
riye müdahalesiyle emperyalist güçlerin 
kuşatmasını yarma stratejisini izlediğini, 
BM Güvenlik Konseyi daimi üyeliğini 
BM Şartı ile ulus devletlerin hükümran-
lıklarının korunması için kullandığını, iz-
lediği politikalar ve Suriye angajmanı ile 
korumak istediği çıkarlarının emperyalist 
güçlerin çıkarlarıyla çeliştiğini tekrar vur-
gulayabiliriz.

Ancak bu gerçekler Rusya’yı “antiem-
peryalist güç” yapmamaktadır. Rusya’nın 
Suriye’deki müdahalesinin, hem savunma, 
hem de saldırı stratejisi olarak emperyalist 
stratejiler ve bölge egemenlerinin çıkarları 
için engelleyici bir faktör olduğu gerçeği, 
Rusya’nın çıkarlarının Suriye halklarının 

çıkarlarıyla bire bir örtüştüğü anlamına 
getirmemektedir. Kaldı ki Rusya Federas-
yonu emperyalist-kapitalist dünya düze-
nine bir alternatif oluşturmamakta, onun 
etkin bir parçası olmaya çalışmaktadır. Bu 
açıdan BM Şartı, ulus devletlerin bağım-
sızlıkları ve Ortadoğu politikaları konu-
sunda Rusya Federasyonu’nun nesnel ola-
rak emperyalizm karşıtı konumlanışının 
komünistlerce desteklenmesi, otomatik-
man Rusya’nın her jeostratejik adımının 
da desteklenmesi zorunluluğunu gerektir-
mez. Bu bilhassa Rusya’nın Suriye-Tür-
kiye sınırına Rus ve Suriye ordusunun 
konuşlandırılması önerisi için geçerlidir, 
çünkü bu öneri aynı zamanda Demokratik 
Kuzey Suriye Federasyonu’nun 29 Aralık 
2016’da toplanan bir Kurucu Meclis kara-
rıyla kabul ettiği Toplum Sözleşmesi’nde 
güvence altına alınan tüm demokratik ve 
sosyal kazanımlar ile Rojava devrim süre-
cinin yeni bir tehdit altına sokulması ile eş 
anlamlıdır.

Kuzey Suriye Kantonlarında ger-
çekleştirilmekte olan demokratik deney, 
sadece Türkiye tekelci burjuvazisi ve 

AKP-Saray-Rejimini rahatsız etmekle 
kalmamaktadır. AKP-Saray-Rejimi “Zey-
tin dalı operasyonu” olarak adlandırılan 
işgal harekâtı ile, kendisi için yaşamsal 
ekonomik ve stratejik önem taşıyan Kür-
distan üzerindeki kontrolü kaybetmemek 
ve aynı zamanda iktidar ilişkilerini ko-
rumak için Suriye topraklarına girmiştir. 
Çünkü Kürdistan üzerindeki kontrolü kay-
betmek, aynı zamanda ucuz iş gücü depo-
su, piyasalar, kaynaklar ve ticaret yolları 
üzerindeki kontrolü kaybetme anlamına 
gelmektedir.

Rojava devrim süreci aynı şekilde di-
ğer aktörlerin çıkarları için de sorun ya-
ratmaktadır. Bu noktada DKP’li yoldaşlar 
büyük bir yanılgı içerisindedirler. Çünkü 
emperyalist güçler ile bölge egemenleri-
nin asıl çekindikleri, Barzani KDP’sinin 
hedeflediği türden bir “bağımsız Kürdis-

tan” değil, aksine Kuzey Suriye Kantonla-
rında gerçekleştirilen katılımcı - demokra-
tik-özerk özyönetim, öz savunma, cinsiyet 
eşitliği, doğal kaynakların toplumsallaş-
tırılması, üretim ve tüketim kooperatifle-
ri, etnik ve dini grupların eşitliği vs. gibi 
demokratik ve sosyal adımlardır. Tek ba-
şına doğal kaynakların toplumsallaştırıl-
ması ilkesi, ne ABD emperyalizminin, ne 
AB’nin, ne Türkiye’nin, ne de Rusya, İran 
veya Esad hükümetinin kabul edebilecek-
leri bir adım değildir. Tam da bu nedenle 
tüm aktörler Kantonları sadece kendileri 
ile işbirliğine girmeleri için baskı altına 
almaktadırlar. Ve tam da bu nedenle, istis-
nasız hepsi yeri ve zamanı geldiğinde Ro-
java devrimini kendi kanında boğmaktan 
geri durmayacaklardır.

Sonuç yerine
Rojavalı devrimciler bunu çok iyi 

bilmekte ve güncel olarak da deneyimle-
mektedirler. Eğer bugün çoğunlukla ABD 
ordusu ve kısmen Rusya ve Esad rejimi ile 
taktiksel-askerî işbirliğini sürdürüyorlar-
sa, bunun temel nedeni yalnız bırakılmış 
olmalarıdır. Gerek Rojavalı devrimcilerin, 

gerekse de genel anlamıyla Kürt Özgür-
lük Hareketinin temsilcilerinin yaptıkları 
açıklamalar ve bölgedeki somut durum, 
bu taktiksel işbirliğini zorunlu kıldığını, 
ancak “stratejik düşmanla girilen taktiksel 
işbirliğinin” ideolojik, politik ve stratejik 
bir ittifak olmadığına işaret etmektedir. 
Örneğin KCK Yürütme Kurulu üyesi Rıza 
Altun şöyle demektedir: “Biz antiemper-
yalist bir mücadele yürütüyoruz. O neden-
le antiemperyalist bir güç, emperyalist-
lerin ona ihanet ettiğini söylemez. Nasıl 
küresel emperyalizm ve bölgesel hegemo-
nik çizgi stratejik bir durumun ifadesi ise, 
Kürtlerin ortaya çıkarttıkları paradigma 
da net bir çizgi ve açık bir tavrın ifadesi-
dir. Çizgimizin stratejik ortakları, küresel 
demokratik güçler, toplumsal ve sistem 
karşıtı güçlerdir.”

Abdullah Öcalan’ın geliştirdiği ve 
postmarksist-liberter-anarşist argümentas-
yonlar üzerine kurulu olan “Demokratik 
Konfederalizm” konseptinin komünistler-
ce eleştirilen bir çok yanı bulunmaktadır. 
Ancak Öcalan’ın tezlerinin Kürt halkının 
büyük bir çoğunluğu, Kürt Özgürlük Ha-
reketi ve dünyanın farklı devrimci güçleri 
açısından mücadeleleri için bir ilham kay-
nağı olduğu kabul edilmelidir. Aynı şekil-
de Kuzey Suriye Kantonlarının, savaş ve 
terör koşulları altında dahi kurtuluşçu, de-
mokratik ve sosyal bir alternatifin gerçek-
leştirilebileceğini bölge sınırları ötesinde 
kanıtlamış olmaları da kabul görmelidir.

Rojava devrim süreci, sayısız veka-
let savaşlarının sürdüğü bir dönemde ve 
dünya çapındaki güç ilişkilerini ezilen ve 
sömürülen sınıflar aleyhine geliştiren çok 
kutuplu, ama son derece saldırgan bir em-
peryalist-kapitalist dünya düzeni şartları 
altında gerçekleşmektedir. Eğer devrime 
olan umudunuzu yitirmemiş, devrimin 
gerçekleştirilebileceğine ve ezilen-sömü-
rülen sınıfların mücadelesinin yarataca-
ğı o müthiş güce olan inancınızdan vaz 
geçmediyseniz, o zaman bu gerçekleri 
görmeli ve komünist olmanın gereklerini 
yerine getirmelisiniz. Ne zaman ki Leninci 
ilkeleri sulandırır ve Avrupa merkezci bir 
bakış açısıyla halklara dayanan ve halk-
lardan oluşan hareketleri küçümserseniz, 
işte o zaman Marksist-Leninist öğretiye, 
komünist ilkelere ve Proletarya Enternas-
yonalizmine büyük bir gedik açmış olur-
sunuz. 

Emperyalist-kapitalist dünya düzeni, 
tüm saldırganlığına ve tüm gücüne rağmen 
“kum üzerine kuruludur”. Ve “her zaman 
var olacak olan devrim”, her defasında 
baldırı çıplaklar ile “dünyanın lanetlile-
rin” eseri olacaktır. Avrupalı yoldaşlarımı-
za bunları yeniden anımsatmak, görevimiz 
olmaya devam edecektir. n
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...Emperyalist güçler ile bölge egemenlerinin asıl çekin-
dikleri, Barzani KDP’sinin hedeflediği türden bir “bağım-
sız Kürdistan” değil, aksine Kuzey Suriye Kantonlarında 
gerçekleştirilen katılımcı - demokratik - özerk özyönetim, 
özsavunma, cinsiyet eşitliği, doğal kaynakların toplumsal-
laştırılması, üretim ve tüketim kooperatifleri, etnik ve dini 
grupların eşitliği vs. gibi demokratik ve sosyal adımlardır. 
Tek başına doğal kaynakların toplumsallaştırılması ilkesi, 
ne ABD emperyalizminin, ne AB’nin, ne Türkiye’nin, ne de 
Rusya, İran veya Esad hükümetinin kabul edebilecekleri bir 
adım değildir. 



q Mehmet DEMİR

Savaş kazanmak için yola çıkanlar, 
çoğu zaman kaybederek gerisin geriye dön-
müşlerdir. Kısa vadeli kazanımlar zaman 
geçtikçe yenilgiye dönüşmüştür. Büyük 
alanları fetheden kimi imparatorlar, yola 
çıktıkları topraklara bile geri dönemeden 
ölümün kucağına yatmışlardır. Baştan bel-
lidir derler ya, işte böyle bir durum karşı-
sında tarihin bu dersleri neden unutulur. 
Egemenliklerini devam ettirmek için savaşı 
bir yol olarak gören nice imparator sonun-
da kendi yıkımlarını da hazırlamışlardır bu 
şekilde. Kazananının olmayacağı bir savaşa 
girişmenin mantıki bir izahı da bu nedenle 
yoktur. Öfkenin ruha hakim olmasını, sade-
ce bazı karakteristik  özellikler ile açıkla-
mak yetersiz kalmaktadır. İki büyük dünya 
savaşı yaşamış olan insanlıktan, bunlardan 
ders çıkararak  sorunların barış içinde çö-
zülmesine çaba göstermesini beklemek 
doğal olan bir tavırdır. İnsanlığın geçirdiği 
evrime baktığımızda savaş yıllarının çok-
tan geride kalması gerekmektedir. Bugün 
dünyamızı çevreleyen sorunları inceledi-
ğimizde de savaşların sona ereceği gün-
lerin daha  uzakta olduğunu görmekteyiz. 
Yeryüzündeki zenginliklerin eşit paylaşımı 
ve halkların özgürlüklerine kavuşması ger-
çekleşmedikçe de bu savaşların kaçınılmaz 
olacağını söyleyebiliriz. Bunun en önemli 
nedeni egemenlerin elde etmiş oldukları 
ayrıcalıkları, sömürü ve baskı düzenlerini  
öyle kendiliklerinden bırakmayacak ol-
malarıdır. Var olan düzeni devam ettirmek 
içinde çeşitli yöntemlere başvurmakta ve 
saldırgan politikalar yürütmektedirler. Mil-
liyetçi kışkırtmalar ve egemen kesimlerden 
saldırıların olmadığı yerlerde, halklar bir-
birleri ile barış içerisinde yaşamaktadırlar. 
Kandan beslenen faşistlerin ve emperya-
listlerin kışkırttıkları savaşlar, halkları için 
yıkımdan başka bir şey sunmamaktadır.

Bu savaş, halklarımızın 
değildir

Uluslarası ve bölgesel güçlerin uzun bir 
zamandır Suriye, Irak ve Yemen’i kapsayan  

bir savaş yürüttüklerini biliyoruz. Suriye ve 
Irak’taki gelişmeler ve bunlardan kaynaklı 

sorunların çözümü bölgenin yeni bir çehre-
ye kavuşmasını da beraberinde getirecektir. 
Bu ülkelerin demokratikleşmesi de temelde 
Kürt sorununun çözümüne bağlıdır. Başur 
ve Rojava olarak adlandırdığımız, her iki 
Kürdistan parçasında Kürtler  önemli kaza-
nımlar elde etmekle kalmayıp uzun vadede 
sorunun demokratik temellerde çözümlen-
mesi için de başarılı adımlar atmışlardır. 
Ancak son dönemlerde sergilenen bazı 
oyunlar ve saldırılarla elde edilen kazanım-
lar geriletilmeye çalışılmaktadır. Kürtlerin 
yüzyılı dediğimiz gelişmelerin yaşandığı 
son yıllarda, bu kazanımları geriletmek için 
de yoğun bir saldırı yapılmaktadır.

Yüzyıllık haksızlığın giderilmesi için 
Kürtler büyük bir direniş ve mücadele içe-

risindedirler. Egemen devletlerin Kürtlerin 
özgürleşmesinden korkmaları anlaşılırdır. 
Ancak halklarımız, Kürtlerin özgürleşme-
sinden, kazananlar olarak bu mücadelede 
yer tutacaklardır. Bu açıdan bakıldığında 
Kürt Özgürlük Mücadelesi bölge halkları-
nın da çıkarlarını temsil etmektedir. Halk-
larımıza karşı sürdürülen her savaş bizim 
değildir ve halklarımızın çıkarlarını temsil 
etmemektedir. Suriye üzerinden sürdürülen 
egemenlik savaşı ve bölgeye yeni bir di-
zayn verme çabası, ABD ve Rusya’ın yeni 
manevralarına göre sahada değişkenlik-
ler gösterse de, devam etmektedir. Suriye 
üzerindeki kapışma bölgenin bundan sonra 

nasıl bir yörüngeye gireceğinin de önemli 
ip uçlarını vermektedir. Suriye’de sular du-
rulmadan bölgenin savaş halinden çıkması 
pek olasılılıklı görünmüyor. Bunun devam 
etmesi emekçi ve yoksul halk için yeni fela-
ketlerinde habercisidir. Suriye’de çözümün 
bir kaç anahtarı bulunmaktadır. Bunlardan 
önemli olanlardan bir tanesi de Kürtlerin 
yeni Suriye’de oynayacakları roldür. Bu 
nedenle  Kürtler üzerinden yeni hesap-
lar yapılmakta ve herkes kendi planlarına 
göre bir yaklaşım göstermektedir. Kürtler 
bu çabalara karşı özgür ve demokratik bir 
Suriye’den yana tavır belirlemiş ve müca-
delelerini de bu temelde yürütmektedirler. 
SDG çatısı altında tüm Suriye halklarının 
ortak bir mücadele gücü oluşturulmuş ve 
bu önemli kazanımlar elde etmiştir. Nasıl 
bir Suriye sorusu, bugün önemli oranda bu 
mücadele ile netlik kazanmaktadır.

Suriye üzerinde söz sahibi olmak iste-
yen güçlerin çeşitliliğinden dolayı halkların 
kendi çıkarları temelinde bir gelişmeyi ya-
şamaları için daha çok mücadele etmeleri 
gerekmektedir. Suriye savaşının bitmesi, 
uluslararası güçlerin ve bölgesel ittifakla-
rının anlaşmaya varmaları ile mümkündür. 
Bunların anlaşmaya varmaları belirli den-
gelerin oluşmasına bağlıdır. Savaşın sona 
ermesinden sonra Suriye’nin nasıl dizayn 
edileceği, bu güçler tarafından henüz ka-
rarlaştırılmadığı için de çatışmalar devam 
etmektedir. Rusya ve ABD sahada henüz 
bir anlaşmaya varamadıkları için bölgesel 
aktörler de kendi paylarını arttırmak için 
yeni girişimlerde bulunmaktadırlar. TC de 
baştan itibaren Suriye’de kendi lehine be-
lirli gelişmelere yol açmak için aktif bir 
faaliyet içerisinde bulunmaktadır. DAİŞ, 
El-Nusra gibi cihatçı terör çetelerini kulla-
narak Suriye’ye doğrudan müdahalelerde 
bulunmuştur. Bunlardan bir sonuç alama-
ması ve tersine Rojava Kürtlerinin siyasi 
ve askeri örgütlenmelerini geliştirmeleri, 
TC’nin Kürt düşmanı yüzünü göstermesi 
bakımından da bir turnusol kağıdı vazifesi 
görmüştür. DAİŞ eliyle Kobani’de yapa-
madıklarını bu kez bunlardan arta kalanları 
devşirerek, birlikte Efrin’e karşı bir saldırı 
ve işgal hareketi başlatmışlardır.

Egemen devletlerin Kürtlerin özgürleşmesinden korkmaları anlaşılırdır. 
Ancak halklarımız, Kürtlerin özgürleşmesinden, kazananlar olarak bu 
mücadelede yer tutacaklardır. Bu açıdan bakıldığında Kürt Özgürlük 
Mücadelesi bölge halklarının da çıkarlarını temsil etmektedir. Halkları-
mıza karşı sürdürülen her savaş bizim değildir ve halklarımızın çıkarla-
rını temsil etmemektedir. Suriye üzerinden sürdürülen egemenlik savaşı 
ve bölgeye yeni bir dizayn verme çabası, ABD ve Rusya’ın yeni manevra-
larına göre sahada değişkenlikler gösterse de, devam etmektedir.

Efrin Savaşı ve Olası Sonuçları
Kürt ve Türk Halklarının 
Bu Savaşta Çıkarı Yoktur!
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Efrin: Zeytin dalına 
asılan savaş
Efrin’in hedef seçilmesinin esas nede-

ni Kürt düşmanlığıdır. Burada şu ve ya bu 
adla varolan örgütler sadece bir bahanedir. 
TC Kuzey Kürdistan’ı da etkileyecek ge-
lişmelerin önünü almak için bu saldırıya 
geçmiştir. Güney Kürdistan’daki referan-
duma karşı da benzer bir düşmanca tavır 
göstermiş ve bizzat Erdoğan’ın ağzından  
aç bırakmakla tehdit etmiştir. Kürtler eski 
Kürtler değiller. Bugün hemen her parçada 
bir mücadele içerisindeler ve küçümsenme-
yecek kazanımlar elde etmişlerdir. Eskiden 
olduğu gibi katliama uğratıp susturulama-
maktadırlar. Bundan dolayı da saldırgan-
laşmakta ve katliamlara girişmektedirler. 
Baskı ve katliamlarla sonuç alabilecekleri-
ni düşünmektedirler ki Efrin’e karşı savaşa 
giriştiler.

Efrin, çevresi kuşatılmış ve sadece kü-
çük bir koridor ile diğer Kürt ve SDG elin-
de olan alanlara bağlı bir bölge. Zayıf bir 
halka olarak görüldüğünden olacak ki bura-
ya saldırı düzenlendi. Buna rağmen bir kaç 
günde tamamlanacak denilen saldırı aradan 
geçen uzun zamana rağmen yavaş ilerle-
mektedir. Büyük bir askeri güç ve hava des-
teğiyle sürdürülen bu saldırının karşısında 
güçlü bir direnişin de olduğunu görmekte-
yiz. Efrin bir ilçe, 6 nahiye ve 364 köyden 
oluşan  bir alan. Ve üç tarafı da Türkiye ta-
rafından kuşatılmış bir durumda. Büyük bir 
seferberlik ve özel birliklerin yoğun hava 
desteğiyle süren bu savaşın aradan geçen 
uzun zamana rağmen neticelendirilememe-
si karşı direnişin güçlülüğünden gelmekte-
dir. TC sınır güvenliğini bahane ederek bu 
saldırıya giriştiğini söylese de uluslararası 
kamuoyuna bu tür saldırıların olduğunu is-
patlayacak herhangi bir kanıt da göstermiş  
değil. Nitekim Almanya Dışişleri Bakanlığı 
yaptığı açıklamada böylesi kanıtların su-
nulmadığını belirtti. Uluslararası kamuoyu 
da bunun bir aldatmacadan ibaret olduğu-
nu bilmektedir. Efrin, Suriye iç savaşında 
çatışmalardan etkilenmeyen ve buradaki 
halkların barış içerisinde yaşadığı tek böl-
ge olması açısından da farklı bir konumda 
değerlendirilmelidir. Savaşın etkilemediği 
bu bölgeye şimdi TC savaşı dayatmıştır. 
BMGK aldığı ateşkes kararının Efrin’i de 
kapsadığını açıklaması TC tarafından gö-
zardı edilmektedir. ABD ve batılı güçlerden 
bu yönlü gelen uyarılara rağmen saldırgan-
lığını sürdüren TC’nin bu pervazsızlığının 
altında yatan bir çok neden vardır. Efrin’in 
bir tehdit oluşturmadığını defalarca dile 
getiren uluslararası güçler, TC’nin saldırı-
larını durduracak adımları atmada şimdiye 
kadar başarılı olamamışlardır veya buna 
uygun bir reçete sunmamışlardır. BM ka-
rarlarını uygulatacak ve gözetecek, gerekir-

se de yaptırımlara girişecek bir merciinin 
olmaması TC’nin bu saldırganlığını sürdür-
mesine neden olmaktadır.

TC’nin Suriye’ye dönük planları, sa-
vaşın başlamasından bu yana  tutmamış-
tır. Yatırım yaptığı güçler sahada başarısız 
olmuşlardır. Tüm bunlardan sonra, önce 
El-Bab da şimdi de Efrin’de kendisi bir-
likleriyle devreye girmiştir. Sınır güvenliği 
denilerek nereye kadar gidilecektir? Yarın 
burada başka oluşumlar ortaya çıktığında 
nasıl bir tavır takınılacaktır? Bundan dolayı 
savaşa ve savaş çığırtkanlığına son vererek 
halklar arasında barışın önüne yeni engeller 
çıkarılmamalıdır. Efrin’de her  mezhep ve 
dinden halklar barış içerisinde bir yaşamın 
tohumlarını atmışken buna saldırmak, eski 
imparatorluk   hayalleri peşinde koşarak 
içeride ömrünü uzatmaya çalışmak, bir 
yerde bu hayal sahiplerinin yıkımına yol 
açacaktır. Eskiden buraları Osmanlı top-
raklarıydı diyerek kendi saldırganlığına bir 
de tarihi kılıf uydurmaya çalışmaktadır. O 
zaman da zorla ele geçirilmiş ve halkların 
baskı altında tutulduğu topraklardı burala-
rı. Bu toprakları bugünkü koşullarda zorla 
elde tutmanın hele hiç imkanı yoktur. Belki 
geçiçi başarılar elde edebilirler, tüm impa-
ratorluklar gibi gelenler yenilerek geri dön-
mek zorunda kalacaklardır. Başarılı olma-
ları uzun vadede imkansız görünmektedir.

Efrin: 
Daha son söz söylenmedi
Efrin savaşının en can alıcı bölümüne 

daha gelinmedi. Şehir savaşının başlaması 
çatışmanın boyutunu farklılaştıracaktır. O 
zamana kadar uluslarası toplum BMGK 
kararını Efrin’de de uygulamak için baskı-
larını arttırıp bir sonuç alamaz ise, kaçınıl-
maz bir şekilde şehir savaşı başlayacaktır. 
Kobani benzeri bir direnişin gelişmesi kar-
şısında gelişmelerin nasıl bir seyir alacağını 
yaşayıp da göreceğiz. SDG’nin 1700 kişilik 
Arap birliğini de Efrin’e gönderme kararı 
alması, savaşa bir başka boyut kazandıra-
caktır. En azından Suriye halkları arasında 
dayanışma tohumlarının ekilmesine yol 
açacaktır. Bu da TC’nin işgal hareketine 
karşı direnişe yeni bir boyut kazandıracak-
tır. TC’nin diline doladığı “buradan Araplar 
sürülüyor” iddialarının da ne kadar içi boş 
olduğunu göstermesi bakımından önemli-
dir.

Efrin, yıkılmadan teslim olmayacak-
tır. Burada önemli olan koalisyon güçleri 
ve Rusya’nın bu saldırılara karşı daha ne 
kadar sessiz kalacaklarıdır. TC’nin, Rus-
ya’nın alan açması ile bu işgale girişebil-
diği konusunda her kesim aynı görüşte. 
ABD  sesli  itirazlarına rağmen bu işgali 
engellemek için çok ciddi adımlar atmış 
değil. Rusya ve ABD TC’yi nereye götü-

rüyorlar? Rusya’nın ekonomik işbirliği ve 
TC’yi NATO ile çelişkiye düşürmek ama-
cı ile bu işgale gözyumduğunu söylemek 
eksik kalmaktadır. TC çeşitli işbirliği ve 
tavizlerle, Rusya’nın bu işgale göz yum-
masını şimdilik sağlamaktadır. Efrin’de 
direniş süresi uzadıkça, TC’nin kayıpları 
artacak ve planında aksamalar meydana 
gelecektir. Rusya’nın, bu işgalin yol açtığı 
yıkıma daha ne kadar ortak olacağı, Suriye 
rejim güçleriyle Türkiye’nin desteklediği 
cihatcı çetelerin çatışmasının alacağı boyu-
ta bağlıdır. Rusya Kürtleri zayıflatmak ve 
Suriye’de kendi egemenliğini kurma peşin-
de. Bunun için de böylesine kirli ilişkilere 
girmektedir. Böylelikle ABD’nin Suriye’de 
SDG ile ittifakına karşı TC’yi savaşa sür-
mektedir. NATO’da müttefik olan iki gücü 
karşı karşıya getirmekle siyasi manevra ba-
şarısı gösterdiğini düşünmektedir. 

Efrin saldırısına –buradan Türkiye’ye 
herhangi bir saldırı olmamasına rağmen- 
uluslararası güçlerin engel olmamalarının 
önemli bir nedeni, Rusya ve ABD’nin Su-
riye’nin geleceği konusunda uzlaşmamış 
olmalarıdır. TC, bunu fırsata çevirerek 
Rusya’ya sağladığı bazı ekonomik ve siya-
si imtiyazlarla bu izni koparmıştır. Rusya 
bu izin ile Esad rejiminin TC tarafından 
yeniden muhatap alınmasının temel taş-
larını yola döşemiştir. Bir de Türkiye’nin 
kontrolünde olan ve Birleşmiş Milletlerin 
terörist olarak gördüğü bu cihatçı çeteleri, 
bu şekilde yola getireceğini ve rejimi en 
az kayıpla bunlara karşı ayakta tutacağını 
hesaplamaktadır. TC bu işgal hareketi ile 
güçlendiğini sanıyor olsa da içerisine sü-
rüklendiği savaş ortamından zayıflayarak 
çıkacaktır. Rusya’nın hava sahasını kapat-
ması bile TC’nin işlerinin sarpa sarması-
na yol açacaktır. Böylesine ince dengelere 
bağlı bir savaşın sonunda kazanamayaca-
ğını anlayamayacak kadar Kürt düşmanlığı 
ile gözleri kararmış durumdadır. Rusya ile 
ilişkilerin bozulması demek TC’nin Suri-
ye’de operasyonlarını sürdürememesi de 
demek olacaktır.

Suriye üzerinden hesaplaşan uluslarara-
sı güçler, Kürdistan’ın yeni bir statüye ka-

vuşması konusunda yeni gelişmelere hazır 
değiller. Kürdistan’ı egemenlikleri altında 
tutan devletlerin toprak bütünlüğünden sık 
sık söz etmeleri de yeni oluşumlara sıcak 
bakmadıklarını göstermektedir. Güney 
Kürdistan referandumuna karşı alınan tavır 
ile son Efrin işgalini engelleyecek adımla-
rın atılmaması da bu sebebtendir. Yeni ku-
rulacak bir Kürdistan bölgedeki dengeleri 
tümden değiştirecektir. Yeni ve güçlü bir 
devlet ortaya çıkacaktır. Bunu istedikleri 
gibi kontrol edemeyeceklerini düşünüyor 
olmalıdırlar ki Efrin’e karşı yürütülen iş-
gal hareketine göz yumuyorlar. Böylelikle 
Kürtleri kendi aralarında bir denge unsuru 
olarak kullanmak ve daha ileri olanakla-
ra kavuşmalarını önlemek istemektedir-
ler. Rusya ve ABD’nin bölge üzerinde bir 
egemenlik kavgası içerisinde olduklarını, 
Kürtlerin yeni bir statü kazanmalarını da 
kendi çıkarları doğrultusunda belirlemek 
istediklerini görmekteyiz. İşte TC bu kar-
maşıklıktan yararlanarak, Efrin işgaline 
girişti.

Efrin işgali, iç sorunları gizlemenin bir 
aracı olarak da kullanılıyor. Karşılarında 
sanki düzenli ve modern silahlara sahip bir 
ordu varmışcasına propaganda kanalları 
harekete geçirilmekte. Seferberlikten söz 
edilmektedir. Tüm bunlar içeride işlerin iyi 
gitmediğine işarettir. Uluslararası kredi ku-
ruluşları Türkiye’nin kredi notunu düşür-
meye devam etmektedirler. Dış borç artıyor, 
faizler ile enflasyon  yükseliyor ve bir siya-
si kriz yaşanıyor. Baskı ve tutuklamaların 
dozajı her geçen gün arttırılmaktadır. Top-
lumsal sorunlar çözümsüz bırakılmakta ve 
yeni sorunlar yaratılmaktadır. AKP-MHP 
faşist ittifakının toplumu daha fazla baskı 
altına almasına karşı bir yerlerden patlama-
lar yaşanması kaçınılmaz görünmektedir. 
İktidarda kalmaları zorlaştıkça yeni oyunlar 
döndürülmektedir. ’Kızıl elmaya gidiyoruz’ 
denilerek milliyetçilik körüklenmekte ve 
savaşa karşı olanlar üzerinde de yoğun bir 
baskı ve tutuklama yapılmaktadır. Kendi 
denetimlerindeki medya kuruluşlarını da 
bu iş için kullanmaktadırlar.

TC Suriye’deki savaşa karıştıkça yeni 
rizikolar almak zorunda kalacaktır. Bunlar 
da sonuçları ağır olacak olan rizikolardır. İç 
sorunları gizlemekte  bir müddet başarılı da 
olsalar rizikolar arttıkça ekonomik çöküş 
de gelişecektir. Savaşın daha çok kaynak 
tutacağı kesindir. AKP’nin iktidarda kal-
mak için başvurduğu savaş, yıkılmasına 
da yol açacak kıvılcımları içerisinde barın-
dırmaktadır. Emekçi kitleler daha ne kadar 
yalanlar ve baskı ile zorbalık altında tutula-
bilir. Tarih halkların diktatörlere başkadırı-
ları ve zaferleri ile doludur. Halklara karşı 
haksız savaş yürütenler yenilgiden kurtula-
mamışlardır. n

Politika 17 Mart 2018    19KÜRDİSTAN

Efrin işgali, iç sorunları gizleme-
nin bir aracı olarak da kullanılı-
yor. Karşılarında sanki düzenli ve 
modern silahlara sahip bir ordu 
varmışcasına propaganda kanalla-
rı harekete geçirilmekte. Seferber-
likten söz edilmektedir. Tüm bun-
lar içeride işlerin iyi gitmediğine 
işarettir. 



q Clara ZETKİN

Kadın sorunu 
toplumsal sorunun, 
işçi sorununun parçasıdır...

(...) Lenin, sözümü kesmeden, birkaç 
kez onaylayıcı biçimde başını salladı. Sözle-
rimi bitirince, soran gözlerle ona doğru bak-
tım. “Anlaştık!” dedi. ... “Sadece birkaç ana 
noktada düşüncelerimi söylemek istiyorum, 
ki bu noktalarda yaklaşımınızı tamamıyla 
paylaşıyorum. Eğer bu çalışma eylem, mü-
cadele hazırlayacak ve onları başarılı kıla-
caksa, bunlar bana süregiden ajitasyon ve 
propaganda çalışmamız açısından da önemli 
görünüyor.

“Yönergeler, kadının gerçek kurtuluşu-
nun ancak Komünizmle mümkün olabilece-
ğini kesin bir şekilde ifade etmelidir. Kadı-
nın toplumsal ve insani konumu ile, üretim 
araçları üzerindeki özel mülkiyet arasındaki 
kopmaz bağ güçlü bir şekilde işlenmelidir. 
Böylece, kadın hakları savunuculuğuna 
karşı araya kalın ve silinmez ayrım çizgisi 
çekilmiş olur. Ama bununla, aynı zamanda, 
kadın sorununu toplumsal sorunun, işçi so-
rununun parçası olarak kavrama ve böyle bir 
sorun olarak onu proletaryanın sınıf müca-
delesi ve devrimle sıkı bir şekilde bağlama-
nın da temeli verilmiş olur.

“Komünist kadın hareketinin kendisi bir 
kitle hareketi, salt proleterlerin değil, bilakis 
her türden sömürülen ve ezilenin, kapitaliz-
min ya da herhangi bir egemenlik ilişkisinin 
tüm kurbanlarının genel kitle hareketinin bir 
parçası olmalıdır. Komünist kadın hareketi-
nin proletaryanın sınıf savaşımları ve onun 
tarihsel yaratısı olan komünist toplum için 
önemi de burada yatar. Partide Komünist 
Enternasyonal’de seçkin bir devrimci kadın-
lar topluluğumuz olduğu konusunda haklı 
bir gurur duyabiliriz. Ama tayin edici olan 
bu değildir. Kent ve köydeki milyonlarca 
emekçi kadını kendi tarafımıza, mücadelele-
rimize ve özellikle de toplumun komünistçe 
dönüştürülmesine kazanmalıyız. Kadınlar 
olmaksızın hiçbir gerçek kitle hareketi ola-
maz.

Uyanan kadınları eğitmek ve
sınıf mücadelesine kazanmak 

“Örgütlenme ile ilgili olan şeyler, ide-
olojik anlayışımızdan çıkar: Komünist ka-
dınların ayrı birlikleri yoktur. Komünist 
kadının yeri, tıpkı komünist erkeğin olduğu 
gibi, Partide üyeliktir. Eşit yükümlülükler 
ve haklarla. Bu konuda hiçbir görüş ayrılı-
ğı olamaz. Ancak, gerçeklere gözlerimizi 
kapayamayız. Parti, özel görevi en geniş 
kadın kitlelerini uyandırmak, onları partiyle 
bağlamak ve sürekli olarak onun etkisinde 
tutmak olan çalışma gruplarına, komisyon-

lara, komitelere, kollara, ya da başka nasıl 
adlandırılırsa adlandırılsın, organlara sahip 
olmalıdır. Bunun için tabii ki, bu kadın kitle-
leri arasında tamamiyle sistematik bir çalış-
ma yapmamız gerekiyor. Uyanan kadınları 
eğitmemiz ve Komünist Partisinin önderliği 
altında proleter sınıf mücadeleleri için ka-
zanmamız ve silahlandırmamız gerekiyor.

“Burada yalnızca fabrikada ya da ev 
ocağının başında bulunan proleter kadın-
ları düşünmüyorum. Burada aynı zamanda 
küçük-köylü kadınları, çeşitli katmanların 
küçük-burjuva kadınları da aklımda. Onlar 
da hepsi kapitalizmin kurbanıdırlar ve sa-
vaştan beri de daha çok öyledirler. Bu kadın 
yığınlarının apolitik, asosyal, geri kalmış 
ruhu, faaliyetlerinin dar alanı, tüm yaşam 
tarzları birer olgudur. Bunları göz önünde 
bulundurmamak aptallık, hem de büyük ap-
tallık olur. Onlar arasında çalışma yapmak 
için özel organlar, özel ajitasyon yöntemleri 
ve örgüt biçimlerine ihtiyacımız var. Bu fe-
minizm değildir, bu pratik, devrimci amaca 
uygunluktur.”

“Milyonlarca kadın 
bizimle birlikte olmaksızın...”
Lenin’e, açılımlarının benim için de-

ğerli bir teşvik olduğunu söyledim. Birçok 
yoldaş, hem de çok iyi birçok yoldaş, Par-
ti’nin kadınlar arasında planlı çalışma için 
özel organlar oluşturmasına en sert biçimde 
karşı çıkıyorlardı. Bunu, kadın hakları savu-
nuculuğu ve sosyal-demokrat geleneklere 
geri dönüş olarak kınıyorlardı. Bu yoldaşlar, 
Komünist Partileri kadınlara ilkesel olarak 
eşit haklar tanıdığından, dolayısıyla genelde 
bir bütün olarak emekçiler arasında da fark 
gözetmeksizin çalışmak zorunda olduğunu 
iddia ediyorlardı. Kadınlara, erkeklerle bir-
likte ve onlarla aynı şartlar altında ulaşıl-
malıydı. Lenin tarafından öne çıkarılan şart-
ların ajitasyon ve örgütlenme bakımından 
herhangi bir şekilde hesaba katılması, karşı 
görüşün savunucuları tarafından oportünizm 
olarak, ilkeden vazgeçme ve ilkeye ihanet 
olarak nitelenecekti.

“Bu ne yeni bir şey, ne de bir kanıttır” 
dedi Lenin. “Bu yüzden bildiğinizden şaş-
mayınız. Neden hiçbir yerde -hatta bizde, 
Sovyet Rusya’da bile- Partide erkek kadar 
kadın yok? Sendikal olarak örgütlü kadın iş-
çilerin sayısı neden bu kadar az? Bu olgular 
insanı düşündürüyor. Geniş kadın kitleleri 
arasındaki çalışmamız için vazgeçilmez olan 
özel organların reddedilmesi, Komünist İşçi 
Partisi’ndeki sevgili arkadaşlarımızın çok 
ilkeli, çok radikal görüşlerinin de bir uzan-
tısıdır. Bu görüşe göre, yalnızca bir tek örgüt 
biçimi olmalıdır: Bir işçi birliği. Ben bunları 
biliyorum. İlkenin şahit gösterilmesi, bazı 
devrimci zihniyetli, fakat açık olmayan ka-
falar için, “kavrayış eksikliği olduğunda”, 
yani akıl, hesaba katılmak zorunda olan apa-
çık olguları kavramayı reddettiğinde, daima 
zuhur ediyor. Bu “arı ilke” bekçileri, devrim 
politikamızın tarihsel olarak bize dayatılmış 
gerekliliklerine nasıl razı oluyorlar? Tüm 
bu laflar, amansız gerekliliklerin karşısında 
çöküyor. Milyonlarca kadın bizimle birlikte 
olmaksızın, proletarya diktatörlüğünü yürü-
temeyiz, komünist inşaya girişemeyiz. On-
lara ulaşmanın yolunu aramalıyız, bu yolu 
bulmak için incelemeli ve denemeliyiz.

“Bundan dolayı, kadınların yararına 
talepler ileri sürmemiz de doğrudur. Bu, 
sosyal-demokrasinin, ll. Enternasyonal’in 
anladığı anlamda bir asgari program ya da 
reform programı değildir. Burjuva salta-
natının ve onun devletinin sonsuzluğuna 
ya da en azından uzun bir süre süreceğine 
inandığımızın bir ikrarı değildir. Kadın kit-
lelerini reformlarla yatıştırmak ve devrimci 
mücadele yolundan çelmek değildir. Tüm 
bu ve diğer reformist sahtekarlıklarla ilgisi 
yoktur! Taleplerimiz, burjuva düzeni içinde 
zayıflar ve hakları ellerinden alınmışlar ola-
rak kadınların yakıcı ihtiyaçlarından ve re-
zilce alçaltılmalarından çıkardığımız pratik 
sonuçlardır. Bu sonuçları çıkarmakla, bu ih-
tiyaçları bildiğimizi, kadının aşağılanmasını 
ve erkeğin ayrıcalıklı olduğunu hissettiğimi-
zi ispatlıyoruz. İşçi kadını, işçinin karısını, 
köylü kadını, küçük adamın karısını ve evet 

mülk sahibi sınıfların kadınlarını bile bazı 
açılardan ezen ve ıstırap çektiren herşeyden 
nefret ettiğimizi, evet nefret ettiğimizi ve 
ortadan kaldırmak istediğimizi ispatlıyoruz. 
Burjuva toplumundan, kadınlar için talep et-
tiğimiz haklar ve toplumsal önlemler, kadın-
ların durumunu ve çıkarlarını anladığımızın 
ve bunları proletarya diktatörlüğü altında 
hesaba katacağımızın kanıtıdır. Elbette ki 
onları uyutan ve başlarına kahya kesilen re-
formistler olarak değil -hayır, asla değil-, fa-
kat kadınları eşit haklara sahip kişiler olarak 
bizatihi ekonominin ve ideolojik üstyapının 
dönüştürülmesinde birlikte çalışmaya çağı-
ran devrimciler olarak!”

“Daima genel proleter 
çıkarlarla bağlantı içinde...”
Lenin’e, kendisiyle aynı görüşü paylaş-

tığımı temin ettim, ama bu görüşlere şüphe-
siz karşı çıkılacaktı. Açık olmayan ve kor-
kak kafalar, bunu tehlikeli bir oportünizm 
diye reddedeceklerdi. Kadınlar için güncel 
taleplerimizin de yanlış anlaşılacağı ve yo-
rumlanacağı inkar edilemezdi. Lenin hırçın 
bir şekilde, “Bakın hele!” diye haykırdı. “Bu 
tehlike, söylediğimiz ve yaptığımız herbir 
şey için vardır. Bu tehlike korkusuyla, amaca 
uygun ve gerekli olanı yapmaktan kendimizi 
alıkoyacaksak, derhal Hintli sütun evliyaları 
haline gelelim. Kımıldamayalım, sakın kı-
mıldamayalım, yoksa ilkelerimizin o yüce 
sütunundan aşağı yuvarlanıveririz! Bizim 
olayımızda mesele, salt ne istediğimiz değil, 
aynı zamanda nasıl da istediğimizdir. Bunu 
yeterince açıklıkla anlattığımı sanıyorum. 
Kadınlar için taleplerimizi, propagandacı bir 
edayla bir fetiş haline getirmediğimiz, ken-
diliğinden anlaşılır bir şeydir. Hayır, varolan 
koşullara göre, kâh şu, kâh bu talepler için 
mücadele etmeliyiz. Elbette ki daima genel 
proleter çıkarlarla bağlantı içinde.

“Bu türden her mücadele, bizi saygı-
değer burjuva kliğiyle ve en az onun kadar 
saygıdeğer olan reformist uşaklarıyla karşı 
karşıya getirir. Bu ise reformistleri, ya bi-
zim önderliğimizde birlikte savaşmaya -ki 
bunu istemezler- ya da ama kendi kendileri-
ni teşhir etmeye zorlar. Yani, mücadele bizi 
onlardan ayırır ve komünist yüzümüzü gös-
terir. Bu mücadele bize, kendilerini erkeğin 
egemenliği, müteşebbisin gücü, tüm bur-
juva toplumu tarafından sömürülmüş, kö-
leleştirilmiş ve ezilmiş hisseden kadınların 
güvenini kazandırır. Herkesin ihanet ettiği, 
terkettiği emekçi kadınlar, bizimle birlikte 
savaşmaları gerektiğini kavrarlar.

“Kadın talepleri için mücadelenin de, 
iktidarın ele geçirilmesi, proletarya diktatör-
lüğünün kurulması hedefiyle birleştirilmesi 
gerektiğine özel olarak yemin etmem ya da 
size yemin ettirmem mi gerekli? Bu bizim 
için bugün işin alfabesidir. Bu açıktır, çok 
açıktır! Ama bu bir tek talep üzerinden ısrar 
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edersek, hatta bu talebi Eriha’nın borazan-
ları gibi öttürsek bile, emekçi halkın geniş 
kadın kitleleri, kendilerinin devlet iktidarı 
uğrunda mücadelemize katılmaya karşı ko-
yulmaz bir biçimde çekilmiş hissetmeye-
ceklerdir. Hayır, hayır! Talebimizi, emekçi 
kadınların acıları, ihtiyaçları ve arzularıyla 
birlikte kadın yığınların bilinçlerinde siyasi 
olarak birleştirmeliyiz. Proletarya diktatör-
lüğünün kendileri için ne anlama geldiğini 
bilmelidirler: Hem kanun önünde ve hem de 
pratikte, aile içinde, devlette, toplumda er-
kekle tam hak eşitliği; burjuvazinin iktidarı-
nın zorla engellenmesi.”

“Sovyet Rusya bunun ispatıdır”, diye 
araya girerek bağırdım. “Bu en büyük örne-
ğimiz olacaktır.”

Emekçi kadınların bir kitle 
hareketini yaratma görevi
Lenin konuşmasını sürdürdü: “Sovyet 

Rusya, kadınlar için taleplerimizi yeni bir 
ışık altında gösteriyor. Proletarya diktatörlü-
ğü altında kadın talepleri, artık proletarya ile 
burjuvazi arasında bir mücadele nesnesi de-
ğildir; gerçekleştirildiğinde, komünist düze-
nin yapı taşları olurlar. Bu, dışardaki kadın-
lara, proletaryanın iktidarı ele geçirmesinin 
tayin edici önemini gösteriyor. Aradaki fark 
kesin bir şekilde gösterilmelidir ki, kadın 
kitlelerini proletaryanın devrimci mücadele-
sine kazanabilesiniz. Kadın kitlelerinin açık, 
ilkesel bir kavrayış ve sıkı örgütsel temelde 
gerçekleştirilmiş mobilizasyonu, Komünist 
Partilerin ve onların zaferlerinin canalıcı bir 
sorunudur.

“Ama kendimizi kandırmayalım. Ulusal 
seksiyonlarımız hala bu konuda doğru bir 
anlayışa sahip değiller. Komünist önderlik 
altında emekçi kadınların bir kitle hareketi-
ni yaratma görevi karşısında bekle gör tavrı 
içinde, uyuşuk bir tavır içindedirler. Böyle 
bir kitle hareketini geliştirip yönetmenin, 
tüm parti faaliyetlerinin önemli bir parçası, 
evet genel parti çalışmasının yarısı olduğu-
nu kavramıyorlar. Onların güçlü, azimkar 
bir komünist kadın hareketinin gerekliliği 
ve değerini arada bir kabul etmeleri, Partinin 
sürekli kaygısı ve çalışma yükümlülüğü ol-
maktan çok, lafta kalan platonik bir tavırdır.

“Kadın kitleleri arasındaki ajitasyon ve 
propaganda çalışması, onların uyandırılması 
ve devrimcileştirilmesi, ikinci bir şey, yal-
nızca kadın yoldaşların işi sayılıyor. Yalnız-
ca onlara, bu iş neden daha çabuk ve sağlıklı 
ilerlemiyor diye suçlama getiriliyor. Bu yan-
lıştır, temelli yanlıştır! Gerçek ayrılıkçılık 
ve Fransızların söylediği gibi, kadın hakları 
savunuculuğu à rebours; tersten kadın hak-
ları savunuculuğudur! Ulusal seksiyonları-
mızın yanlış düşüncesinin altında temelde 
ne yatıyor? Sovyet Rusya’dan söz etmiyo-
rum. Son tahlilde, kadının ve yaptıklarının 
küçümsenmesinden başka hiçbir şey değil!

“Evet! Ne yazık ki, yoldaşlarımızın pek 
çoğu için de şu geçerli: ‘Komünisti birazcık 
kazı, altından bir filisten çıkar’. Elbette onu 
duyarlı yerinde kazımak gerekir, kadın me-
selesiyle ilgili anlayışında. Kadınların tek 

ev ekonomisindeki o titiz, tekdüze, güç ve 
zaman tüketen ve yıpratan çalışmayla nasıl 
solduğunu, ruhlarının nasıl daraldığını ve 
bunaldığını, yüreklerinin uyuştuğunu, irade-
lerinin zayıfladığını erkeklerin sessizce sey-
retmelerinden daha çarpıcı bir kanıtı var mı 
bunun? Burada elbete, çocuk bakımı da da-
hil olmak üzere bütün ev işlerini boğaz tok-
luğuna çalışan hizmetçilere yükleyen bur-
juva hanımlardan söz etmiyorum. Sözüm, 
kadınların pek büyük çoğunluğu, ve özel-
likle bütün gün fabrikalarda çalışıp geçimini 
çıkartan işçi karıları için de geçerlidir.

Eski efendi bakış açısını 
en ince köküne kadar 
kurutmalıyız
“Kadın işi”nin ucundan tuttuklarında, 

kadının birçok güçlüklerini ve yorgunlukla-
rını nasıl azaltabileceklerini, hatta tümüyle 
giderebileceklerini, erkeklerden -prole-
terlerden de- pek azı düşünebiliyor. Ama 
hayır, bu, erkeğin dinlenmesini ve rahatını 
talep eden “erkek hak ve onuru”na aykırıdır. 
Kadının ev yaşamı, binlerce değersiz ayrın-
tı içinde her gün kurban olmaktır. Erkeğin 
eski efendilik hakkı gizlice yaşaya gidiyor. 
Kadın kölesi ise bunun öcünü -gene gizlice- 
nesnel olarak alıyor. Kadının geri kalmışlığı, 
erkeğin devrimci ülküleri için anlayışsızlığı, 
erkeğin savaşım isteğini ve savaşım azmini 
kırıyor. Göze batmadan, yavaş ama kesin bir 
şekilde kemiren ve aşındıran küçük haşere-
lere benziyorlar. İşçi yaşamını bilirim, üste-
lik salt kitaplardan da değil. Kadın kitleleri 
arasındaki komünist çalışmamız, onlar ara-
sındaki siyasi çalışmamız, erkekler arasın-
daki eğitim çalışmasının büyük bir bölümü-
nü içeriyor. Eski efendi bakış açısını en son, 
en ince köküne kadar kurutmalıyız -partide 
ve kitleler içinde.

Emekçi kadınlar arasında Parti faaliyeti 
yürüten, teorik ve pratik olarak temelli bir 
eğitimden geçmiş kadın ve erkek yoldaşlar-
dan oluşan bir kurmayın ivedilikle oluştu-
rulması gibi, bu da politik görevimizdir.” 

Kadını ev köleliğinden ve
erkeğe her türlü 
bağımlılıktan kurtarmak

Sovyet Rusya’da bununla ilgili durumu 
sormam üzerine Lenin şu yanıtı verdi:

“Proletarya diktatörlüğünün hükümeti, 
elbette Komünist Partisi ve işçi sendikaları 
ile birlikte, erkeklerin ve kadınların geri kal-
mış kavrayışını alt etmek için, eksi komü-
nistçe olmayan psikolojiyi yere sermek için 
herşeyi yapıyor. Yasamada kadın ve erkeğin 
tam hak eşitliği kendiliğinden anlaşılır bir 
şeydir. Tüm alanlarda, samimi bir şekilde, 
hak eşitliğini sağlama çabası görülüyor. 
Kadınları toplumsal iktisada, yönetime, 
yasamaya ve hükümete katıyoruz. Mesleki 
ve toplumsal yeteneklerini geliştirmek için 
onların hepsine kurs ve enstitüler açıyoruz. 
Ortak mutfaklar, kamu aşevleri, yıkama ve 
onarma kuruluşları, kreşler, çocuk yuvaları 
ve çocuk yurtları, çeşitli eğitim kurumları 
kuruyoruz. Kısacası, tekil ev ekonomisinin 

iktisadi ve eğitsel görevlerini topluma dev-
retmek şeklindeki programatik talebimizi 
ciddi bir şekilde ele alıyoruz. Böylece kadın, 
eski ev köleliğinden ve erkeğe her türlü ba-
ğımlılıktan kurtuluyor. Kadınlara, yetenek 
ve eğilimlerine göre, toplumda tam etkinlik 
olanağı sağlanıyor. Çocuklar, evdekinden 
daha elverişli eğitim koşullarına kavuşuyor. 
Kadın işçileri koruma konusunda dünyadaki 
en ileri yasalara sahibiz, ve bunları örgütlü 
işçilerin vekilleri uyguluyor. Doğumevleri, 
ana ve bebek yurtları açıyoruz, anneler için 
danışmanlık merkezleri, bebek ve küçük ço-
cukların bakımı için kurslar, ana ve bebek 
sağlığı ile ilgili sergiler vb. düzenliyoruz. 
Bakıcısı olmayan ve işsiz kadınların sıkın-
tılarını gidermek için en ciddi çabaları gös-
teriyoruz.

“Bunun, çalışan kadın kitlelerinin ihti-
yaçlarıyla ölçüldüğünde, henüz pek fazla 
bir şey olmadığını, onların gerçek kurtulu-
şu için henüz herşeyi yapmış olmaktan çok 
uzak olduğunu biliyoruz. Bununla birlikte, 
çarcı-kapitalist Rusya’da olanla karşılaş-
tırıldığında, muazzam bir ilerlemedir. Ka-
pitalizmin henüz sınırsız egemen olduğu 
yerlerde olanla karşılaştırılınca bile çoktur. 
Doğru yönde, iyi bir başlangıçtır, ve bunu 
şaşmadan, bütün gücümüzle daha da geliş-
tireceğiz; siz dışardakiler, buna inanabilirsi-
niz! Çünkü Sovyet devletinin varlığının her 
günüyle açıkça görülüyor ki, milyonlarca 
kadın olmaksızın ilerleyemeyiz.

“Nüfusun yüzde sekseninin köylü ol-
duğu bir ülkede bunun ne demek olduğunu 
bir düşününüz. Küçük köylü ekonomisi, 
tekil ev ekonomisi demektir, kadının ona 
zincirlenmesi demektir. Bu bakımdan sizin 
işiniz çok daha iyi ve kolay olacaktır. Şu 
koşulla ki, sizin proleterleriniz de iktidarı 
ele geçirmek için, devrim için şeylerin ta-
rihsel olgunluğunu nihayet bir kavrasınlar. 
Bununla birlikte, büyük güçlüklere rağmen, 
umutsuzluğa kapılmıyoruz. Güçlerimiz güç-
lüklerle birlikte artıyor. Pratiğin gerekliliği 
bizi, kadın yığınlarının köleliğine son ver-
mek için de yeni yollara itecek. Sovyet dev-
letiyle işbirliği içinde, kooperatifçilik büyük 
işler başaracak. Elbette o eski devrimci coş-
kunlukları uçup gitmiş reformistlerin öğüt-
ledikleri gibi burjuva anlamda değil, komü-
nist anlamda kooperatifçilik. Ortak faaliyet 
haline gelen ve onunla kaynaşan kişisel bir 
inisiyatif de kooperatifçilikle elele gitmeli-
dir. Proletarya diktatörlüğü altında kendisini 
gerçekleştiren komünizmle, kadının kur-
tuluşu köyde de olacaktır. Sanayimizin ve 
tarımımızın elektrifikasyonunun bunun için 
en iyi şey olacağını umuyorum. Muhteşem 
bir eser bu! Uygulanmasındaki güçlükler 
de büyük, korkunç büyük. Muazzam yığın 
güçleri, onun başarılması, için özgürleştiri-
lip eğitilmelidir. Milyonlarca kadının gücü 
buna katılmaktadır.” (...)  n

(“Lenin’den Anılar”, Kadın Sorunu 
Üzerine, İnter Yayınları, s. 318-327)
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8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar 
Günü

q Eylem SONUVAR

8 Mart’ın Objesi ve Tarihçesi 
Kadın Değil Proletaryadır…
Dini, Irkı, Cinsiyeti Yoktur… 
Rengi Kızıldır…
Dünya Döndükçe Kızıl Kala-
caktır…

- Yıl 8 Mart 1857 yer New York. 40.000 
dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları 
istemiyle greve başlar. Polis acımasızca 
saldırır uzun çatışmalar sonunda işçiler 
fabrikaya çekilir. Direnişi kıramayan 
polis kapılara barikatlar kurup yangın 
çıkartır. Çıkan yangında ‘‘42’si erkek 87’si 
kadın 129 işçi vahşice yakılır.
- Yıl 26 - 27 Ağustos 1910 yer Kopenhag 
2. Enternasyonal kadınlar toplantısında 
(Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konfe-
ransı) Almanya Sosyal Demokrat Partisi 
önderlerinden ve Almanya Komünist 
Partisi KPD kurucularından Clara Zetkin, 
8 Mart 1857 tarihindeki tekstil fabrikası 
yangınında ölen kadın işçiler anısına 
8 Mart’ın “Internationaler Frauentag” 
(International Women’s Day - Dünya 
Kadınlar Günü) olarak anılması önerisi-
ni getirir ve kabul kabul edilir. Belli bir 
tarih saptanmamıştır fakat her zaman 
ilkbaharda anılır.
- Yıl 8 Mart 1921 yer Moskova 3. Uluslara-
rası Kadınlar Konferansı’nda (3. Enter-
nasyonal Komünist Partiler Toplantısı) 
Proletaryanın yaşadığı bu katliamı, 
çoğunluğu kadın olan işçilerin anısına 
adı “Dünya Emekçi Kadınlar Günü”, günü 
de 8 Mart olarak belirlenir. Çoğu ülkeler-
de yasaklara rağmen hayata geçirilmesi 
ve sınıf savaşının yükselen ivmesiyle 
beraber tüm dünyada büyük kitlelerle 
buluşması sonucu Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulu, 16 Aralık 1977 tarihinde 
içini tamamen boşaltıp 8 Mart’ın “Dünya 
Kadınlar Günü” olarak anılmasını kabul 
etti.
- Yıl... Şimdi..!! Her şeyin içini boşaltıp, 
yalan tarihler üreten, savaşımı sınıflar 
arası olma gerçeğinden uzaklaştırıp 
körler savaşına ve yozlaştırıp tüketme 
odaklı kafalar, bedelleri işçi sınıfının 
şanlı kavgasında binlercemizin hayatla-
rıyla ödenen koskoca sınıf savaşı tarihini 
yok sayabileceğini düşünüyor. İlk kural 
yaşam istiyorsan bedelini kendin öder-
sin. Ve tarih kanla yazılıyor, savaşmadan 
asla. En önemlisi… Yazdığın tarihi kanın-
la canınla uğruna adadığın tüm yaşa-
mınla imza altına alacak yüreğin yoksa, 
benden tavsiye kendi bulanık sularında 
oyna, bu sular tehlikeli…!! KAVGADA 
DÜŞEN BÜTÜN YOLDAŞLARA SONSUZ 
SAYGIMLA..!!

(Okuyucularımızdan EYLEM SONUVAR 
paylaşımıdır)



Burada, kitabın akışına uygun olarak 
kısa kısa ENTELEKTÜEL’in tarifini 
yapmak istiyorum. Sonra da yazılanları 
daha yakından incelemek mümkün olur; 
ve tabi ki, en önemlisi, ‘Entelektüel’ 
olmanın yaşamdaki karşılığını açıklamak. 
Bu gün için bizdeki sanatçıların, entelek-
tüellerin durmadan savrulduğunu görmek 
aklı başında herkesin canını sıkıyor. Dün 
demokrasiden, adaletten yana olduğunu 
söyleyenler, bugün sürdürülen savaşlara 
karşı bile gıkını çıkaramayacak konuma 
geldi. Dün iktidarı kıyısından köşesinden 
eleştirenler, bugün aynı iktidara güzelle-
me düzüyor. İşte bu anlamda entelektüel 
tavrın öncelikle bizim için ne kadar yakıcı 
bir sorun olduğunu ivedilikle söyleye-
biliriz. İnsanlık tarihi boyunca savaşlar 
olagelmiştir ve yine birilere çıkmış, bütün 
yüreklilikle barışı savunmuştur. O insanlar 
ki bu entelektüel tavırları yüzünden çoğu 
kez büyük bedeller ödemişlerdir ve hala 
da ödeyenler var. Örneğin, başta Demirtaş 
olmak üzere,  Kürt politikacılar, Ahmet 
Şık, gazeteci  Enis Berberoğlu, Cumhuri-
yet’ten daha bir sürü, -suçları, gazetecilik 
yapmaktan öteye geçmeyen- insanlar ya 
hapisteler, ya da Can Dündar ve bazıları 
gibi sürgünde yaşamak zorunda bırakılı-
yorlar.

Durum bu kadar yakıcıyken, ne yazık 
ki, ülkemizde güçlü bir muhalif kalkışma 
yok! Partiler olarak muhalefet de aynı ko-
nuda yetersiz kalıyor veya etrafı çevrilmiş, 
kuşatılmış durumda... 

“Entelekt” kök sözcük olarak, şöyle 
ifade edilmekte:

*- Entelekt, akıl, zihin, idrak, ‘an’lık, 
kirlenmemişlik, saf algıdır.

*- Entelektüalizm, çağa uyum sağla-
yarak bilimsel ve sanatsal olarak seçilmiş 
bir yaşama biçimi. Bu bağlamda, sadece 
belli bir dalda eğitim görmüş kişilere ise, 
‘entelektüel’ değil, ‘uzman’ deniyor. Bu 
arada bir de entel sözcüğü geçiyor belir-
lemelerde. Bunlara da  entelektüel olmaya 
özenen, ancak bunun için gerekli olan 
niteliği kazanamamış ‘sahte entelektüel, 
‘sahte aydın’lar diyoruz. Bu ve benzerle-
rinden aslında her toplumda çokça vardır.

Entelektüel’in özgün tarifi:
*- Esas olarak, bilim, teknik ve -tarih-

sel anlamda- kültürün değişik dallarında 
özel eğitim görmüş ya da birikim sağlamış 
kişi ve kişilerdir...

Entelektüel’ kime denir? Tüm yuka-
rıdaki vasıfları taşıyan, ancak bilgisiyle 
övünmek yerine, pratikte bu vasıflarını 
ezilen halkın, ötekileştirilen azınlıkların 

yararına karşılıksız sunandır. Entelekti-
ya:  Aristo’ya göre, her varlığın erişmeye 
-‘ermeye’- yöneldiği olgunluk durumu-
dur. Aynı konuda Sokrates: Birey, “Neyi 
ne kadar bildiğinin farkında olmalı ve 
bilgiye, bilene saygı duymalı, bildiği 
kadar konuşmalıdır.” diyor. Kitabın yazarı 
Edward Said: “Entelektüel, eskiden ol-
duğu gibi, toplumda uzlaşma oluşturacak 
simgeleri yaratan biri değil, bu simgeleri 
sorgulayan, kutsal gelenek ve değerlerin 
ikiyüzlülüğünü, ırkçılığını, cinsiyetçiliği-
ni (erkek toplumu, kavramı, gibi) teşhir 
eden; hiçbir fikir ayrılığına tahammülleri 
olmayan kutsal metin gardiyanlarıyla  
(Papazlar, imamlar, din görevlileri)  mü-
cadeleden çekinmeyen kişidir. Bunun aksi 
davranışlardakiler,  Kültür Emperyalizmi-
ni savunur konuma düşmüş olurlar.” 

Kapitalist ilişkiler, zaten başlıbaşına 
Kültür Emperyalizminin beslendiği kay-
nakları teşkil ediyor. Ülkemizde olduğu 
gibi eğer tüm radyo televizyon, top yekün 
medya iktidarın eline geçmişse bizlerin 
hiç ama hiç şansı kalmıyor demektir. 

Edward Said:
*- “Kültürler, cerrahi müdehale-

lerle Şark-Garp, Doğu-Batı şeklinde 
ayrılamayacak biçimde iç içe geçmiştir. 
Türkiye-Yunanistan, İtalya, İspanya, 
Almanya, Avusturya vb. Bunlar, gerçek 
melez bir yapıdır. Burada, elde ettikleri 
bilgi birikimleriyle otoriteye hizmet verip 
ceplerini dolduranlar gerçek Entelektüel 
sayılmazlar.”

Wilfrid Owen:
*- “Mürekkep yalamışların çoğu, tüm 

halkı bir kenara itip, devlete biat edenler-
dir; ve onlar bilgileriyle birlikte kendileri 
de tutsak olmuş  anlamına gelir.”

Gerçek entelektüel, bu bağımsızlığını 
korumak zorundadır. İktidara karşı, ger-
çekleri haykıran muhalif bir dili kurmasını 
bilmelidir; aynı dili, savunduğu düşünce-
leri yayarken de kullanmalıdır. Ve Ente-
lektüel, her zaman itici olmama konusun-
da özen göstermelidir. Yine Edward Said: 
“Entelektüeller, şövenist milliyetçiliği, 
şirketleşmiş  düşünce müsveddelerini, sınıf 
ve ırk, toplumsal cinsiyet  imtiyazlarını 
sorgulayan kişiler olmalıdır.” demektedir. 
“Çünkü onlar (Entelektüeller), nabza göre 
şerbet vermez. Gördüğü köklü eğitimini, 
bilgisini ezilen, ötelenen sınıflar için kul-
lanmak, onların hizmetine sunmak duru-
mundadır.” Entelektüelde olması gereken 
başka bir özellik, edindiği bilgi birikimini 
davranışlarıyla dengelemek zorundadır. 
Bu konuda bizde bir deyim vardır: “Hoca-
nın söylediğini dinle, yaptığını yapma” 
gibi bir şey. Yani entelektüelin böyle bir 
lüksü yoktur. O, bilgisi ışığında tavır 
almalıdır.

Garmisci:
*- Organik Entelektüel üzerine 

şöyle bir tarif yapar: “Kapitalist ilişkiler-
de farklı alanlarda bilgi birikimi farklı 
bir boyut kazanır. Sanayi teknisyenleri, 
ekonomik politik ve halkla ilişkiler, yeni 
kültür, hukuk uzmanları. Reklamcılık ve 
Medya alanında çalışan yüksek eğitim 
görmüş elemanlar olarak. Bunların hepsi 
de organik entelektüeldir. Çünkü onlar 
kapitalist sistemin ürettikleridir.” Virgina 
Wolf da, “Kendine Ait Bir Oda” isimli 
kitabıyla ele aldığı denemesinde “Ataerkil 
toplumda kadının bir şey üretmesi için, 
mutlaka parası ve Kendine Ait Bir Oda’sı, 
olmak zorundadır.” diyerek bu yaklaşımı 
destekleyerek, entellektüel bir tavır sergi-
lemektedir. Yazar, bunu yaşamı boyunca 
da kararlılıkla savuna gelmiştir.

Örneklemeler
Edward Said:
*- “Jean Paul-Sartre’ı ya da Bernrad 

Russel’i okuduğum zaman beni etkileyen 
savundukları tezlerden çok özgül,  birey-
sel sesleri ve mevcudiyetleridir; çünkü 
inandıkları şeyleri dile getirmektedirler. 
İsimsiz bir memurla ya da ihtiyatlı bir 
bürokratla karıştırılmaları mümkün değil-
dir.” der. 

Bu iki yürekli insanın o zaman-
da, Fransa’nın Cezayir politikasına, 
ABD’nin Vietnam saldırılarına tepkisi 
tam bir entelektüel tavırdır. 

*- Turgenyev, Babalar ve Oğullar’ı. 
1860 yılları 20. yüzyılın başlarında bu 

konular işlenirken toplumsal ve sosyolojik 
yapıya ilişkin saptamalar da görülmekte-
dir. Bunlardan, “Turgenyev’in “Babalar 
ve Oğullar’ından, Flaubert’in, ‘Gönül 
ki Yetişmekte’, Joyce’un, ‘Sanatçının Bir 
Genç Adam Olarak Portresi’ Bu romanlar-
da toplumsal gerçekçiliğin temsil edilme 
biçimi, yeni bir aktörün, modern genç 
entellektüelin aniden sahneye çıkışından 
derinlemesine etkilenir, hatta tayin edici 
bir tarzda değişir.” 

Babalar ve Oğullar’da, Barazov tiple-
mesi, bozguncu, ama oldukça güçlü biri. 
Barazov’da ilk fark edilen şey, ailesiyle 
bütün bağlarını koparmış olduğudur; hiç 
ana babası olmamış gibi, kendi kendini 
yaratmış biri gibi görünür, adetlere kafa 
tutar, vasatlığa ve klişelere saldırır, ilerici 
ve akılcı olduğunu düşündüğü yeni, 
bilimsel, duygusallıktan uzak değerleri 
savunur.

Turgenyev, Barazov’u sevimli 
göstermeyi reddettiğini söylemiştir; o 
“kaba, kalpsiz, acımasız denecek ölçüde 
kuru ve haşin.” Biri olacaktır. Barazov, 
Kirşanov ailesiyle alay eder; orta yaşlı 
baba Schubert’i dinlediğinde ona güler. 
Alman materyalist bilimin düşüncesini 
savunur. Ona göre doğa bir tapınak değil, 
bir atölyedir. 

Turgenyev, Romana güzelliğini ve 
pathosunu veren şey , (yazar)’ın ailelerin, 
aşk ve akraba sevgisindeki sürekliliklerin, 
eski, doğal sayılan davranış tarzlarının hü-
küm sürdüğü bir Rusya ile romandaki tüm 
diğer karakterlerin aksine hikaye edilmesi 
imkansız bir tarif olan Bazarov’un nihilist 
(kötümser) denebilecek ölçüde bozguncu 
gücü arasındaki uyuşmazlığı betimleme-
sidir bu.

Bazarov, birden bire ortaya çıkar, 
her şeye kafa tutar ve tedavi ettiği hasta 
bir köylüden hastalık kaparak, birden-
bire ölür. Okuyucu Barazov’un anar-
şist  entelektüel yanını benimsemez. 
(Entellektüel,s.-35 / Edward W. Said / 
AyrıntıYayınları)

James Joyce (İrlanda, Dublinli. 
ULYSSES’in  yazarı.)

Joyce‘in genç karakteri, Stephen 
Dedalus’un durumu da budur, hatta daha 
aşırısı; Dedalus hayata atıldığı ilk yılları 
kilise, öğretmenlik mesleği, İrlandalı 
milliyetçiliği gibi, kurumların ayartıları 
ile şeytana  non serviam (Hizmet etme-
yeceksin)  sözünü kendine destur edinen 
bir entelektüel olarak yavaş yavaş gelişen 
inatçı benliği arasında sürekli gider gelir... 
Seamus Deane, Joyce’ın, ‘Sanatçının 
Portresi’ romanı hakkında mükemmel 
bir gözlemde bulunur: “İngiliz dilinde 

‘Entellektüel’ İsimli  Kitabı ile Filistinli Yazar,                    

Edward W. Said
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bir düşünce tutkusunun tam anlamıyla 
sergilendiği ilk romandır.” der. Stephan 
Dedalus, romanın bir yerinde şöyle der: 
(....) “Ne yapacağımı ne yapmayacağımı 
anlatayım sana. İster evim, ister yurdum, 
ister kilisem olsun, inanmadığım şeye 
hizmet etmeyeceğim: Ve kendimi alabildiği 
kadar özgür ve olabildiği kadar bütünlük-
le dile getireceğim.”  (....) Burada yazar 
şunu söyler: Entelektüelin faaliyetlerinin 
amacı insanın özgürlüğünü ve bilgisini 
artırmaktır. (Entelektüel, s.33-34 / Edward 
W. Said / AyrıntıYayınları)  

Flaubert’in Kehaneti:
Flaubert, (....) “Gönül ki Yetişmekte” 

isimli yapıtında, -yaşadığı sürece yönelik-  
entelektüellerin kendisinde yarattığı hayal 
kırıklığını anlatmıştır, entelektüellere belki 

de yöneltilebilecek en acımasız eleştiriyi 
yapmıştır. Flaubert bu kitapta, bu iki gen-
cin yapıp ettiklerini anlatırken, Frederic 
Moreau ve Charles Deslauriers’ın bir 
entelektüel olarak istikrarlı bir yol tuttura-
mamalarına gösterdiği öfkeyi de gizlemez. 
1848 – 1851 Paris’inin bohem hayatında 
kaybolmalarını gerekçe göstererek, onları 
suçlar. Flaubert’in  düşüncesi sonunda 
şöyle belirtilir: (....) “Flaubert’e göre 
(onların) başarısızlıkları kendi kuşağının 
başarısızlıklarıdır. Çünkü , Frederic More-
au ve Charles Deslauriers’ın zihnini çelen 
ortaya çıkan sonsuz sayıda şey, başdöndü-
rücü haz içeren modern topluma dönenen 
bir bedel olarak betimler. (Flaubert, sanki 
bir kehanette bulunur gibidir burada) 
Çünkü bu toplum gazeteciliğin, reklamcı-
lığın doğuşuna sahne olan, insanların bir 
günde  ünlü olabildikleri, tüm düşünce-
lerin pazarlanabilir, tüm değerlerin  de-
ğiştirilebilir hale geldiği, tüm mesleklerin 
kolay para kazanma ve çabucak başarılı 
olma arayışına indirgendiği bir dolaşım 
alanına dönüşmüş bir toplumdur.” diye-
rek, noktayı koyar.

Burada tutarlı, sağlam duran bir ente-
lektüel olmak yürek ve irade işidir artık... 

Edward Said:

“Barazov, Dedalus ve Moreu uç 
örneklerdir şüphesiz. Ama biz entelektüel-
leri eylem halinde, etrafı çeşit çeşit güçler 
ve ayartılarla sarılmış, kuşatılmış bir 
biçimde; (iken) basit bir elkitabından bir 
seferde öğrenilebilecek bir görev değil-
dir.“ diyor. Entelektüel bilgi birikiminin 

bizlere devamını önerirken, yaşanılan sü-
reçlerle uyum içinde olunması gerektiğine 
de vurgu yapıyor...

Alvin Gouldner

Gouldner: “epey bir zaman önce ente-
lektüellerin yeni bir sınıf halini aldıkların-
dan ve eski para babası, mülk sahibi sınıf-
ların yerini artık büyük ölçekte entelektüel 
yöneticilerin aldığı” nı iddia etmişti. 

Gouldner, entelektüelin geniş halk 
kesimlerine hitap edmediklerini, üst bir dil 
kullandıkları için, anlaşılamadıklarını ileri 
sürer. (Entellektüel,s.27/ Edward W. Said/
AyrıntıYayınları)  

 “Bu yüzden de onlar uzmanlara 
hitabeden uzmanlar haline geldiler.” 
demektedir.

Sürgün Entelektüeller
Zamanımıza girmeden önce, tarihten 

akılda kalan bir örneği hatırlatmak istiyo-
rum. O da, Roma’dan Karadeniz’e sürülen  
Latincenin büyük şairi Ovidius’tur. 
(Entelektüel/Edward W. Said/S. 59./Ayrıntı 
Yayınları)

Theodor Wiesengrund Adorno, (...) 
“sürgün kimliğini Naipaul’dan bile daha 
katı ve daha kararlı bir biçimde taşı-
mıştır... O, Batı’nın kitlesel tüketimciliği 
tehlikeleriyle mücadele etmiş ve bence 
yirminci yüzyılı ortalarının entellektüel 
vicdanı olmuştur.”

Biz, Adorno’yu (sürgüne yönelik) şu 
sözüyle hatırlarız: “İnsanın kendi evinde 
olduğu halde, kendi evinde değimiş gibi 
tedirgin yaşamasıdır.” Üçüncü Dün-
ya’daki diğer ülkelerin sürekli gidip gelen 
Naipaul’un tersine Adorno, felsefe, müzik 
(Berg ve Schönberg’in öğrencisi ve hayra-
nıydı) sosyoloji, edebiyat, tarih ve kültür 
analizi alanlarında profesyönellik ölçü-
sünde, şaşırtıcı bir ehliyete sahip, kültürle 
dokunmuş bir Avrupalıydı. (V.S. Naipaul, 
Nobelli, Karaip -1935 doğumlu yazar, 86 
yaşında. Naipaul, Avrupa’yı göklere çıka-
ran, kendi ülkesi Karayip’i ve Doğu İslam 
ülkelerinden nefretiyle tanınır.) 

Kısmen Yahudi kökenli aileden gelen 
Adorno, doğup büyüdüğü Almanya’yı 
Nazilerin iktidarı ele geçirmelerinden 
kısa bir süre sonra 1930’da terk etti. Önce 
Oxford’a felsefe okumaya gidip, orada 
Husserl üzerine son derece çetin bir kitap 

yazdı. Sonraları, Almanya’ya geri döndü. 
Fakat Frankfurt Üniversitesi Toplumsal 
Araştırmalar Enstitüsü’nün diğer üyele-
riyle birlikte ABD’ye göç etmek zorunda 
kaldı. Ancak Amerika yılları ona sonsu-
za kadar bir sürgün damgası vurmuştu. 
(Entelektüel/Edward W. Said/S. 66./Ayrıntı 
Yayınları) Adorno, cazdan ve popüler kül-
türden tiksiniyordu; doğa manzaralarıyla 
arası hiç iyi değildi. Marksist – Hegel 
felsefe geleneğinde yetiştiği için, Ameri-
kan filmlerinin, sanayinin, günlük yaşam 
alışkanlıklarının, olgu ağırlıklı öğretim 
sisteminin ve pragmatizminin bütün 
dünyayı etkisi altına alması tüylerini diken 
diken ediyordu. O, Avrupa’dayken de 
burjuva beğenisi denen şeye aşırı eleştirel 
yaklaşıyordu... İster kendi tarafına olsun, 
ister başkalarına, bütün sistemlerden eşit 
ölçüde nefret ederdi Adorno tam bir ente-
lektüeldi. (Entelektüel/Edward W. Said/S. 
62./Ayrıntı Yayınları)

‘Sürgün Entelektüel’ diye adlandır-
dıklarımız bazılarının bu kavram içine 
sığdırılması, yorumcunun bakış açısına, 
baktığı yere bağlıdır. (...) “Bu gün Birleşik 
Devletler, yakın tarihlerde başa geçmiş 
iki Başkanın yönetimi sırasında ülkelerine 
sürgün edilmiş  iki entelektüele (bu kişile-
rin hala sürgün entelektüeller sayılıp sa-
yılmayacağı, -yukarıda değindiğimiz gibi 
yorumcuya bağlıdır.- Nazi Almanya’sından 
Henry Kissinger, komünist Polonya’dan 
Brezinski’ye son derece yüksek  kademe-
de görevler verildi. Dahası Kissinger’in 
Yahudi olması da ona, İsrail’in temel 
dönüş yasasına göre, istediği zaman İsra-
il’e göç edebilmesi gibi tuhaf bir konuma 
oturtmaktadır.” (Entellektüel/Edward W. 
Said/S. 62-63./Ayrıntı Yayınları)

Bunlara, Stefan Zweig ve Thomas 
Mann da eklenebilir. Bu süreçte Avru-
pa’dan bir çok akademisyen, bilim adamı, 
sanatçı, insan, bilimler ve toplum bilimleri 
alanında yetkin kişiler göç etmiştir. Kimi 
yorumcular için ABD bunlar için koruyu-
cu bir kalkan oluşturduğunu söylemekte-
dir.

Her yüzyılda, çeşitli çatışmalar ve 
savaşlar nedeniyle yüzbinlerce, hatta 
milyonlarca insan o ülkeden o ülkeye göç 
etmektedir. Amaçları, daha demokratik, 
adaletli, insanca bir yaşam sürmek ama-
cındadırlar. Kuşkusuz  toplumun bir par-
çası olan entelektüel bireyler de bundan 
nasibini almaktadır. Öyle ki, haksızlıklara, 
politik yönlendirme ve yozlaştırmalara 
şiddetle karışı olan Aydın-Entelektüel 
kesim çoğu zaman en fazla bedel ödemek 
durumundadır. Bu durum diğer ülkeler-
de olduğu gibi, kuşkusuz bizim ülkemiz 
entelektülleri için de geçerlidir.

Yazar Edward W. Said, ENTELEK-
TÜEL adlı bu eseriyle bize bunu en açık 
bir dille sunmaktadır. n

*- Entelektüel / Edward W. Said/ Mart 
2017, 7. Baskı. / Ayrıntı Yayınları. 
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hatta milyonlarca insan o ülkeden o ülkeye göç etmektedir. Amaç-
ları, daha demokratik, adaletli, insanca bir yaşam sürmek amacın-
dadırlar. Kuşkusuz  toplumun bir parçası olan entelektüel bireyler 
de bundan nasibini almaktadır. Öyle ki, haksızlıklara, politik yön-
lendirme ve yozlaştırmalara şiddetle karışı olan Aydın-Entelektüel 
kesim çoğu zaman en fazla bedel ödemek durumundadır. Bu du-
rum diğer ülkelerde olduğu gibi, kuşkusuz bizim ülkemiz entelek-
tülleri için de geçerlidir.



q Ali Özenç ÇAĞLAR

Edward Said aslen Filistinli. 1935 
yılında varlıklı bir Hristiyan ailenin 
çocuğu olarak Kudüs’te dünyaya geldi. 
1948 yılında ailesi göçmen olarak Mı-
sır’a yerleşti ve İngilizce dışında başka 
bir dilin konuşulmasının yasak olduğu 
seçkin koloni okullarında eğitim aldı. 
Aldığı bu Anglosakson eğitim sırasında 
kendisine “Avrupalı olmayan diğer” 
olduğu da öğretildi. Kendisi bu durumu 
şöyle anlatıyor: “Biz’i Onlar’dan ayı-
ran dilsel, kültürel, ırksal ve etnik çizgi 
idi. Benim Anglikan kilisesine bağlı 
olarak doğmuş, orada vaftiz edilmiş ve 
kilisenin bir üyesi olmuş olmam işimi 
kolaylaştırmıyordu.”

Said, 1951’de Mısır’daki okuldan 
haylazlık nedeniyle uzaklaştırılınca 
babası tarafından eğitimini sürdürmek 
üzere Amerika’ya gönderildi. O yıllar 
Ortadoğu’nun giderek karıştığı yıl-
lardır. Üniversite eğitimini Princeton 
ve Harvard’da tamamlar. Bu yıllarda, 
tatillerinde ailesinin Mısır’dan ayrılarak 
yerleştiği Lübnan’a gitmekte, edebiyat, 
müzik ve felsefe eğitimi almaktadır. 
1963 yılında New York’ta Columbia 
Üniversitesinde ders vermeye başlar.

Aynı yıllarda Arap ya da Filistinli 
olarak değil herkesi daha rahatlatan bir 
terimle, Orta Doğulu olarak anılmakta-
dır. Durumunun garipliğini hissetmekle 
birlikte bilinçli bir tepki oluşturmadığı, 
geleneklerinden kopuk olarak yaşadı-
ğını söylediği 1967 yılına kadar politik 
bir eylemin içinde yer almaz. 1967 
yılındaki Arap-İsrail Savaşı ile çakışan 
üniversitedeki politik hareketlilik ve 
Vietnam Savaşı değişikliklerin başlangı-
cıdır. Filistin milliyetçiliği hareketine 
katılır. Yahudi karşıtı olduğu gerekçe-
siyle ABD’de eleştiri alır. Kazanılmış 
kimliği ile doğduğu ve uzaklaştırıldığı 
kültür arasındaki farklılıkların oluş-
masına izin verdiği düşüncesinden 
hareketle daha önce yapmadığı bir şeyi 
yapar ve 1972 yılında sabbatical hakkını 

Beyrut’da Arap edebiyatı konusunda 
çalışarak kullanır. Böylece, hem Arap 
hem de Amerikalı olarak, hem birlikte 
hem de birbirine karşı düşünmeye ve 
yazmaya başlar.

70’lerin sonlarında Enver Sedat ve 
Yaser Arafat tarafından barış görüşme-
lerine Filistin temsilcisi olarak atanır. 
Sürgünde Filistin Parlamentosunda 
14 yıl görev yapar. 1980’lerin sonun-
da FKÖ lideri Yaser Arafat’la görüş 
ayrılığına düşerek barış görüşmelerinde 
görev almaz ve barış karşıtı olmakla 
suçlanır. 1985’de İsrail Savunma Gücü 
tarafından Nazi olmakla suçlanan Said 
çeşitli tehditler alır. 1999’da “Out of 
Place” adını verdiği anılarını yayın-
lamıştır. İngilizce ve Arapça dışında 
Fransızcayı da iyi bilen Said, Londra’da 
yayınlanan The Guardian, Fransa’da 
yayınlanan Le Monde Diplomatique 
ve Arapça yayınlanan günlük Al-Ha-
yat gazetelerine düzenli olarak yazılar 
yazmaktadır.

1978 yılında yayınlanan “Oryanta-
lizm” (Şarkiyatçılık) üzerinde çok konu-
şulan ve tartışılan bir kitap olmuş. Bunu 
“Kültür ve Emperyalizm”, Filistin ve 
İslam’a dair diğer 

kitapları izlemiş ve yayınladığı toplam 
10 kitabı 14 dile çevrilmiş. Üç ayrı ya-
yınevi tarafından Türkçeye de çevrilmiş 
ve basılmış olan “Orientalizm” dışında 
Türkçe basılmış diğer kitapları; “Filistin 
Sorunu”, seçme yazılarının yer aldığı 
“Kış Ruhu”, “Haberlerin Ağında 
İslam”, “Kültür ve Emperyalizm”, 
“Entelektüel; Sürgün, Marjinal, Ya-
bancı”, ve F. Jameson T. Eagleton ve 
E. Said’in yazılarından oluşan “Milli-
yetçilik, Sömürgecilik ve Yazım”.

1990’lı yılların başından bu yana lö-
semi hastası olan Said, 25 Eylül 2003’te 
New York’taki bir hastanede 67 yaşında 
hayata veda etti. 

Entelektüel yapı 
nasıl oluşur?
Uzağın Sesi de denebilir buna. As-

lında o bize en yakın olandır. Bir anda 
zaman kavramını tuz buz eder. İnsanlı-
ğın varoluşundan bu yana ‘uzak’, önce 
sesle, sonra sözle bize kadar gelmiş ve 
bizimle buluşarak kaynaşmıştır. ‘Uzakla 
‘yakın’ ve ‘şimdi’, yani yaşanılan süreç, 
‘AN’ sırtımızı dayadığımız bir bütünü 
oluşturur. Sırtımızı dayadığımız, ondan 
beslendiğimiz sosyal, kültürel, sanatsal 
yaşanmışlıklarıyla bir bütünü oluşturur. 
Söz konusu yakınlaşma sırasında ba-
karsınız zaman ortadan çekilivermiştir. 
Birden kendimizi Mezopotamya’da, 
Anadolu’da buluruz. Bin yıllardır deği-
şik uygarlıkların beşiği olan o bölgede. 
Kommagene Krallığı, kraliçe İsias, 
Eski Mısır krallıkları ve Firavun 
dönemi, Sümerler, Hititler akla gelir 
Örneğin. Tarih akışına devam eder. Ede-
biyatta beş bin yıl öncesinin kadın şairi 
Enneduanna, Sümerli, öğretmen, şair, 
Ludingirra’yı okuyuveririz kil tablet-
lerden. Enneduanna’yı bize Sümerli 
Şair anlatır. Şair, bir gün kil tabletler-
den oluşan kütüphaneyi gezerken bir 
rafta Enneduanna’nın şiirlerine rastlar. 
“Şu an ben, benden bin yıl önce yaşamış 
Akadlı şairin şiirlerini okuyorum, bu ne 
mutluluk.” der içinden. Çünkü Enne-
duanna, Akadlı Kral Sagor’un kızıdır. 

(Sümerli Ludingirra/ M. İlmiye Çığ/ 
Kaynak Yayınları) Biraz daha geldiği-
mizde, İskenderiyeli Hipatia, Sok-
rates’in “Öğretmenim” dediği Miletli 
Aspasia ile tanışırız. Ve birden koca bir 
çınar gibi, Homeros çıkar karşımıza. 
Burada zaman, eskimek yerine çiçek-
lenen bir tarih oluverir; köklerimizi, o 
yüce bilgi dağarcığımızı savuruverir in-
sanlığın üzerine. O,  ‘Entelektüel’ yapı 
taşları, -bilgi- mücevher zenginliğinde 
teker teker dökülür önümüze. Artık onu 
kuşanmak, değerlendirmek her bireyin 
kendi özgür iradesine kalmıştır. İster 
iyiden yana kullanır, ister egemenlerin, 
haramilerin gücüne sırtını dayar.

‘Entelektüelizm’ nedir?
Ve kime entelektüel denir? 
Eskiden beri ENTELEKTÜEL kav-

ramı “Fildişi Kule”, “Burnu havada”, 
“çok bilmişlik” gibi çağrışımlar getirirdi 
akla. Reimond Williams: “Bu Entelle-
jensiya, entelektüalizm gibi kavramlar, 
büyük ölçüde kulaklara olumsuz bir tını 
olarak yansırdı.” diyor.

“Entelektüel kişinin görevi, insan 
düşüncesini, insanı kıskacı altına alan, 
kişileri ve indirgeyici –anlamsızlaştırıcı-  
karakterleri, açığa çıkarmak olmalıdır. 
Bu yaklaşım bilginin özgür kalması için 
şarttır.” diye vurgu yapıyor Williams. 
Buraya bir şey daha eklemek gerekirse: 
“Entelektüel tavır aynı zamanda ahlak-
sal bir duruşun ifadesidir de.” Bizim 
ülkemizde bu tavrı koyan ‘AYDIN’, 
sayısı belki de bir elin parmakları kadar 
yoktur bile.
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