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olitikaP

Yoksulluk Kader Olamaz!
Seçimler geçti ve İktidar gerçek halk düşmanı 

yüzünü gösterdi. Her şeye zam. Bu zamların da sonu 
gelmeyecek. Çünkü ekonomik sistem tükenmiş. Do-
lar karşısında TL’nin değer kaybı Türkiye halklarını bir 
yılda yüzde yüz daha fazla yoksullaştırdı. Geçen yıl 
3,5 TL olan Dolar bugün 5.5 TL. 

Ekonomimiz Dolar endeksli, alt yapı yatırımları-
mız Dolar endeksli. Pirincini, mercimeğini, nohutu-
nu, kuru fasulyesini dahi Dolar ile ithal eden bir ülke 
olduk. Et yurt dışından Dolarla geliyor. Şehir içi ula-
şımında köprüler, tüneller Dolar’a bağlanmış. Yakıt, 
Gaz, Elektrik Dolar ile satın alınıyor.

Yurttaşlarımız pazarlarda artık taneyle meyve ve 
sebze almaya başladılar. O da alabiliyorlar ise? Kimi-
leri artık pazara kapanış saatinden sonra çıkıp, çü-
rükleri evine götürüp aşını pişiriyor. SARAY ise başka 
bir dünyada yaşıyor sanki. Onlar için her şey güllük 
gülistanlık. En azından kendi yaşamları öyle.

Fakat bu devran böyle dönmez demiş eskiler. Hiç 
bir zaman da öyle dönmemiş. Her zulmün ömrü be-
lirli bir süre olabilmiştir. Dünyaya hakim olmayı hayal 
eden diktatörler dahi ya kafalarına sıkmak zorunda 
kalmışlar, ya da ayaklarından sallandırılmışlardır. 

Bunu iyi bilen rejim temsilcileri uzatmaları oy-
narken kendilerini çok güçlü göstererek yenilmez 
oldukları edasında davranmaya çalışıyorlar. Ancak 
günlük yaşam bir gerçeklik. İnsanlarımız yoksulluk 
sınırında bir barometrenin cıvası gibi inip çıkıyorlar. 

Toplumsal yaşamın gereklerinin temeli ekono-
miktir. İnsanı köşeye çok fazla sıkıştıramazsın. Bir aşa-
madan sonra sana inananlar da artık sana inanmaz 
olur. Ve asıl gerçeği gördükten sonra öyle bir tepki 
oluşur ve çığa dönüşür ki, önünde engel tanımadan 
ne varsa yıkıp geçer.

İnsanların canı yanıyor. Sokağa çıkamıyor. Tedavi 
olamıyor. Okuyamıyor. Çalışamıyor. Çocuklarını ol-
ması gerektiği gibi yetiştiremiyor. En acısı ve belirle-
yicisi, insanlar ölüyor. Çünkü yoksulluk var ve giderek 
yaygınlaşıyor. Ama bir gerçek daha var ki onu kimse 
değiştiremez. Yoksulluk kader olamaz! Yoksullar an-
cak kendi kaderlerini kendi elleri ile çizebilirler ve 
çizecekler de...

             Politika

SELAHATTİN DEMİRTAŞ YAZDI...  (Sy: 3)

İnsanlar, ah benim insanlarım,
yalanla besliyorlar sizi.
Halbuki açsınız,
etle,  ekmekle 
beslenmeye muhtaçsınız...

Nazım Hikmet



q  Kemal ATAKAN

Türkiye işçi sınıfı, emekçi yoksul halk-
lar, işsizler, emekliler zor bir dönemden ge-
çiyor. 80 öncesi yaygın olarak atılan “Zam 
Zulüm İşkence - İşte Faşizm!” belgisi bir 
kez daha gerçek oldu. Sınıfsal olarak küçük 
burjuvazi ve orta burjuvazinin bir kesimi de 
bu krizden ciddi oranda payını alacak. 

Bir ülkede baskı temelli otoriter bir re-
jim boşuna kurulmaz. Demek ki ortada bir 
veya birden fazla sorun var. Yönetenler ül-
keyi istedikleri gibi sorunsuz yönetebiliyor 
olsalar neden böyle baskıcı yöntemlere baş 
vursunlar. 

Ekonomi batmış, sosyal ve ekonomik 
haklar sürekli kısıtlanıyor, bunun sonucunda 
politik bir kriz çıkması kadar doğal bir sonuç 
olamaz. Bunu onlar da görüyor. O zaman 
nasıl engelleyecekler? Baskıcı, otoriter ve 
diktatoryal bir yönetim biçimi ile. Uygula-
dıkları da bundan başka bir şey değil.

Geçen hafta sosyal medyada enteresan 
bir paylaşım dolaşıyordu. Muhtemelen bir 
Orta Anadolu kenti vatandaşı Elektrik İdare-
sini arıyor “elektrik faturası zamlı geldi, ben 
AKP’ye oy verdim, bu zamlar bize de mi 
uygulanacak?” diye saf saf soruyor. Tam da 
bu nokta bizler için bir çıkış noktası olmalı. 
AKP’ye ve MHP’ye oy vermiş seçmenlerin 
beyninde bir şimşek çaktırmak mümkündür. 
Buna benzer binlerce örnek ile önümüzdeki 
dönemde karşılaşacağız. Bütün sorun bunu 
nasıl değerlendireceğimizdedir. 

***
Öncelikle konuları belirlemek gerekir. 

Birinci konumuz, genel zamlar ve pahalılık. 
Enflasyondan kaynaklı hayat pahalılığı, dö-
vize endeksli ithalattan kaynaklanan temel 
tüketim mallarındaki fiyat artışları, dövize 
endeksli anlaşmalardan dolayı oluşan hiz-
met sektöründeki fiyat artışları. Bu örnekleri 
ayrıntılandırmak ve çeşitlendirmek müm-
kün, ancak gerekli değil. Okuyucularımız ne 
demek istediğimizi anlamış olmalılar. 

İkinci konumuz, sanki zamlar ve hayat 
pahalılığı yetmiyormuş gibi, işveren patron-
ların krizden daha az etkilenmek veya krize 
rağmen gelirlerinde düşüş yaşamamak için 
uyguladıkları ekonomik ve sosyal kısıtla-

malar. Sendikaların da basiretsizliğinden 
kaynaklanan bu konu maalesef önümüzdeki 
dönemde kazanılmış sosyal hakların kısıt-
lanması, zam ve pahalılık koşullarında sos-
yal hakların genişletilmesinin engellenmesi 
ve ücret zamlarının uygulanmaması ile so-
mutlanacak. Kadrolu işçi çalıştırma yerine 
kısa dönem sözleşmeli ve taşeron işçi çalış-
tırma pratiği daha da yaygınlaşacak.

Üçüncü konumuz, kısıtlamalar ile ye-
tinmeyen ve hakkedilen hakları vermek 
istemeyen patronların işten tekil ve toplu 
çıkarmalar ile işsizlik oranını artıracak ol-
maları. İşsizler ve emekliler hayat pahalılığı 
koşullarında daha da yoksullaşacaklar. Açlık 
sınırında yaşayanların sayısı ciddi oranda 
artacak.

Günümüzde sınıf ve kitle sendikacılığı 
geleneği sürüyor olsaydı, ülke ayağa kal-
kardı. Sarı sendikalar da bu fırtınaya uymak 
zorunda kalırlardı. Ekonomik kriz siyasi 
krizi daha da derinleştirir ve sınıf savaşımı 
keskinleşirdi. Şimdi sınıf ve kitle sendikacı-
lığı neredeyse yok düzeyinde zayıfladı diye 
elimizi kolumuzu bağlayıp oturmayacağız. 
Yeni ve yaratıcı yol ve yöntemler ile hem 
sendikaların tümüne yönelik tabandan dev-
rimcileştirici bir çalışma yürüteceğiz, hem 
de koşullara uygun ilave örgütlenme model-
leri yaratacağız. 

İşçi sınıfına sınıf bilincini aşılamak ve 
yükseltmek için nesnel koşullar uygun. Sa-
dece bunun gerekliliğini gören bir bakış 
açısını politika katına yükseltmek ve onun 
araçları ile kadrolarını yaratıp doğru se-
ferber etmek bize düşen görev olmaktadır. 
Bugün toplumun en az yüzde doksanı verili 
ekonomik koşullardan hoşnut değil. Ve bu 
yüzde doksanın yarısından fazlasında bıçak 
kemiğe dayanmış durumda. 

***

Zamlara, hayat pahalılığına, işsizliğe ve 
yoksulluğa karşı, nesnel olarak iktidar ile 
karşı karşıya gelmiş olan en geniş yığınları 
öznel olarak bunun farkına varıp harekete 
geçirecek mekanizmalar yaratılabilir. Bu-
nun söylendiği kadar çok kolay bir görev 
olmadığını hepimiz biliyoruz. Ancak önce 
gerekli olduğunu ve aynı zamanda mümkün 
olduğunu bilince çıkarmamız gerekiyor. Bu 
konudaki toplumsal hareketler eğer işçi sı-

nıfının öncülüğünde bir direniş hareketine 
dönüşürse kar topu gibi büyüyerek bütün ül-
keyi ve bu sorunlardan etkilenen toplumsal 
katmanları kapsar. Saman alevi gibi yanıp 
sönmemesi ise tamamen işçi sınıfının bu 
mücadelede üstleneceği role bağlıdır. 

Böyle bir direniş hareketi gelişirse Gezi 
Direnişi’ni kat be kat aşan ve sonuca yöne-
lecek, sürekliliği olan bir yığınsal direniş 
oluşması mümkündür. Bu bugünden yarına 
gerçekleşmez. Ancak bugünden çalışmaya 
başlanmazsa hiç gerçekleşmez.

Sözünü ettiğimiz çalışma genel bir pro-
paganda veya eylem faaliyetinden çok farklı 
bir özelliğe sahiptir. Genel propaganda ve 
eylem faaliyeti, bütünsel bir çalışmanın bir-
leştirici ögeleridirler. Aslolan sınıfın olduğu 
yerde, onun içinde örgütlenmektir. Sınıfı 
politik tercihine takılmadan, son seçimlerde 
kime oy verdiklerine bakmadan, kendi temel 
sorunları temelinde örgütlemektir. Bu çalış-
ma ancak üretim ve yerleşim alanlarında yü-
rütülüp başarılı sonuç elde edilebilecek bir 
çalışmadır. Biz ilk aşamada kimseyi kendi 
örgütlerimize kazanmak için çalışmamalı-
yız. Amaç önce onlarda farkındalığı olan so-
runları bilince çıkarıp, kendi örgütledikleri 
bir hareket olarak sorunlarının çözümlerini 
kendi ellerine elmalarını sağlayacak çalış-
malar yürütmektir. Bu kitle AKP’li, MHP’li, 
HDP’li, CHP’li olabilir. Hiç önemli değil. 
Önemli olan bugün yaşanan sorunların mu-
hatabı olup olmadığıdır. 

***

MHP destekli AKP-SARAY Rejimi’nin 
en çok korktuğu da bu bilinçlenmenin oluş-
masıdır. Çünkü onlar da biliyorlar ki, bi-
linçlenme direnişin ön adımıdır ve yığınlar 

kendi örgütlenme araçlarını pratikte yarata-
caklardır. Bu pratik de özü itibarıyla devrim-
ci bir pratiktir. 

İktidarın OHAL’i kaldırdım dese dahi 
OHAL kanunlarını bir Sıkıyönetim yasası 
çerçevesinde genişleterek anayasal dayana-
ğını oluşturarak uygulaması boşuna değildir. 
Bugün TBMM, 12 Eylül faşist paşalarının 
Danışma Meclisi’nin dahi gerisinde bir nite-
liğe sahiptir. Bu raundun sonucu TBMM’de 
değil yaşamın gerçek alanlarında, sokaklar-
da, semtlerde, mahallelerde, fabrika ve iş-
yerlerinde belirlenecektir. 

“Korkunun ecele faydası yoktur” öz de-
yişi yoktan var olmamıştır. Derin bir anlamı 
vardır. 

***
Konuyu toplumsal mücadelenin faklı bir 

alanından örnek vererek açarak toparlamaya 
çalışalım. Kürt ulusunun özgürlük talebi bu-
gün  milyonları sarmış durumdadır. Bu mil-
yonlar, ana dilde eğitim, ana dilin resmi dil 
sayılması, Kürt ulusunun politik ve kültürel 
haklarının sağlanması temelinde ayağa kalk-
mışlardır. Bu kitleler Sosyalizm amacıyla 
direnişe geçmediler. Ancak genel sosyalist 
mücadelenin bir parçası oldular. Devrimci 
bir karakter kazandılar, kazandırdılar.

Bu örneğin iki yanı var. Birincisi, Türki-
ye’nin bileşen tüm halkları, ulusal özellikle-
rinden bağımsız olarak SARAY Rejimi’nin 
ürettiği ekonomik krizin muhataplarıdırlar. 
Bu sorun her yurttaşın etkileneceği ve çö-
züm arayıp isteyebileceği bir ekonomik-sos-
yal sorundur. Bu anlamıyla ulusal sorun gibi 
tüm yurttaşları kapsamaktadır. İkinicisi ise; 
ulusal sorun nedeniyle görece daha hareketli 
duruma gelmiş olan ve yoksulluk derecesi 
nedeniyle ve de nüfusunun çoğunluğunun 
emekçi karakteri niteliğiyle Kürt halkı da 
Türk halkı ve diğer halklara mensup işçiler 
ve emekçiler gibi bu ülkenin sorunlarından 
etkilenmenin ötesinde yakın geçmişte ve 
günümüzde başarılı bir mücadele deneyine 
sahiptir. Kürt halkı Türkiye’nin ekonomik 
ve sosyal sorunlarından doğrudan etkilenen 
önemli ve aktif bir kesim olarak bu alandaki 
mücadelelerde de en önde yer alabilecek ni-
teliktedir. Dolayısıyla Türkiye işçi sınıfının 
doğal bileşeni ve müttefiğidir. Onun için bu 
ülkede sınıf mücadelesi birleşik bir mücade-
le olarak yürüyecek ve utkuya ulaşacaktır. n
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Zamlara, Hayat Pahalılığına, 
İşsizliğe ve Yoksulluğa Karşı
Nasıl Bir Mücadele?

Zamlara, hayat pahalılığına, iş-
sizliğe ve yoksulluğa karşı, nesnel 
olarak iktidar ile karşı karşıya 
gelmiş olan en geniş yığınları 
öznel olarak bunun farkına varıp 
harekete geçirecek mekanizmalar 
yaratılabilir. Bunun söylendiği 
kadar çok kolay bir görev olmadı-
ğını hepimiz biliyoruz. 
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q  Selahattin DEMİRTAŞ

24 Haziran seçimlerinin üzerinden nere-
deyse iki ay geçti. Elbette seçimin bütün ta-
rafları kendilerince değerlendirmeler yapıp 
sonuçlar çıkardı, çıkarıyor. HDP de bu kap-
samda kendi kurumlarını işletip iç değerlen-
dirmelerini yaptı. Yine takip edebildiğimiz 
kadarıyla, yeni oluşan Meclis grubu da üç 
günlük bir eğitim kampı ile kendi değerlen-
dirmesini yaptı.

Tabii bütün bu toplantılarda nelerin, 
ne düzeyde tartışıldığını bilemiyoruz. Biz 
sadece, açıklanan sonuç bildirgeleri ve or-
taya konulan pratik siyasetten yola çıkarak 
değerlendirmeler yapabiliyoruz. Öncelik-
le şunu hatırlatmakta fayda var ki, benim 
yazdıklarım tümüyle kişisel görüş ve öne-
rilerimdir. HDP’yi temsil eden bir görevim 
olmadığı için, HDP’yi kurumsal olarak tem-
sil eden görüşler değildir. Partimizin yetkili 
kurulları ve sözcüleri bunu zaten yapıyorlar. 
Ben HDP’de ‘yetkili’ değilim ama bütün ar-
kadaşlarım gibi halka karşı ‘sorumlu’yum. 
Bundan sonraki siyasi mücadelemi de bu so-
rumluluk bilinciyle sürdüreceğim. Bu yazı 
vesilesiyle yapacağım öneri ve eleştiriler de 
bu sorumluluk bilincinin gereği olarak algı-
lanmalıdır.

‘Oldu bitti, önümüzdeki seçim-
lere bakalım’ demek hata olur

Öncelikle, HDP yönetimi seçimlerin 
nasıl bir küresel politik süreçte, nasıl bir 
Ortadoğu ve Türkiye politik atmosferinde 
gerçekleştiğini, tarihsel bağları ve bağlantı-
larıyla birlikte gerçekçi bir analizle ele almış 
olmalıdır. 24 Haziran seçimlerinin, öyle sı-
radan bir anti demokratik seçim süreci ola-
rak değerlendirilmesi ve ‘Artık oldu bitti, 
önümüzdeki seçimlere bakalım’ denilmesi 
hatalı ve eksik bir yaklaşım olur.

Küresel kapitalist sistemin 2008’den 
beri devam eden ve giderek derinleşen kri-
zini aşma çabasının, emperyal güçlerin 
Asya, Afrika ve Ortadoğu’yu hedefleyen 
paylaşım savaşlarının, o emperyal güçlerin 
özelde Irak, İran, Suriye ve Türkiye’nin de 
dahil olduğu bölgesel müdahalelerinin, Tür-
kiye’de meşrutiyet sonrası başlayan ve yüz-
yıllardır çeşitli biçimlerde devam eden dev-
let içi iktidar kavgası ve Kemalist-İttihatçı 
kesimler ile İslamcı-İttihatçı kesimlerin bu 
iç kavgalarında uluslararası güçlerin aldığı 
pozisyonun, tıkanan ulus devlet modelinin 
AKP-MHP faşist bloğu ile güncellemesi 
gayretinin, bütün bu gelişmelere karşı Kürt 
halkının ve Kürdistan’ın her bir parçasının 
geliştirdiği siyasal ideolojik hattın nasıl bir 
etki yarattığının, Türkiye devrimci güçle-
rinin bu gelişmeler karşısında aldıkları po-
zisyonun neye tekabül ettiğinin kapsamlı 

olarak değerlendirilmiş ve HDP yönetimi 
tarafından analiz edilmiş olduğunu varsa-
yıyoruz. Tabii ki, seçimlerde faşist bloğu 
geriletmek gibi net bir sonuç alma ihtimali 
vardı. Ancak çeşitli düzeylerde yaşanan ba-
siretsizlikler, öngörüsüzlükler ve acemilik-
lerle bu fırsat iyi değerlendirilemedi. Bunda 
ben dahil, bütün yönetimin ciddi sorumlulu-
ğu vardır.

Bu konuda halka açık bir şekilde, yeterli 
ve tatmin edici bir özeleştirinin verilmemiş 
olması da büyük bir eksikliktir. En basitin-
den, sandıklara neden sahip çıkılmadığı, oy-
ların çalınmasının neden önlenemediği, son 
3 seçimdir problemsiz çalışan partinin mer-
kezi bilgisayar sisteminin neden seçim akşa-
mı çalışmadığı ve çöktüğü hâlâ izah edilebil-
miş değildir. Fakat temel sorun bu olmadığı 
için bu meseleyi hatırlatmakla yetiniyorum. 
Çünkü az önce de belirttiğim gibi, seçimin 
antidemokratik olması ne bir sürprizdi ne de 
bunu önlemek için yeterince tedbir alınmış-
tı. Asıl meselenin seçime hazırlık noktasında 
eksiklik yaşanması olmadığı, seçim sonra-
sında daha net ortaya çıkmıştır.

‘Muhalefetin çizdiği görüntü 
halka umut vermekten uzak’

Asıl mesele, seçim sonrasında ne yapıla-
cağına dair hazırlıksız, öngörüsüz ve tedbir-
siz yaklaşılmış olmasıdır. Sorunun büyüğü, 
hem bu seçimin sıradan bir seçim olmaya-
cağı ve sonuçları ne olursa olsun faşizm ile 
mücadelenin her alanında derinleşeceğini 
tespit etmeniz hem de seçim sonrasında eli-
nizde bir ‘mücadele yol haritasının’ olma-
masıdır. Seçim sonrası muhalefetin çizdiği 
görüntü, halka heyecan ve umut vermekten 
uzaktır. Faşizm karşısında, sanki “eldeki tek 
ve son imkan olan seçimler de kaybedildiği 
için yapacak bir şey kalmadı” havası estirili-
yor ki, bu tam bir apolitikliktir. Halkı faşiz-
min insafına terk etmektir.

‘HDP bir an önce tatil havasın-
dan çıkmalı’ 

Oysa öncünün yapması gereken ilk şey, 
tez elden yeni bir direniş hattı belirleyerek 
pratikte de ortaya koymak olmalıdır. Mü-
cadeleyi tümüyle işlevsiz hale getirilmiş 
TBMM’ye sıkıştırma orada demokrasicilik 
oynama siyaseti tam da AKP-MHP faşist 
bloğunun arzu ettiği şeydir. Bu nedenle, 
HDP’nin bir an önce ‘tatil’ havasından çıkıp 
sahaya inmesinde fayda var. Parlamentonun, 
Anayasa’nın, yasaların, yargının lağvedildi-
ği bir ortamda demokratik protesto hakkını 
kullanmayan bir muhalefet halka nasıl umut 
olabilir ki? Özellikle bazı siyasi sözcülerin 
muktediri kızdırmamak için özenle seçilmiş 
kelimelerle mutedil bir dil kullanarak faşiz-
me eleştiricikler yöneltip muhalefet ediyor 
görüntüsü oluşturmaya çalışması çok fazla 
sırıtıyor ve eminim halkı da rahatsız ediyor-
dur.

‘Mücadeleyi toplu-
mun bağrında yürüt-
melisiniz’ 

Halka öncülük yapması 
beklenen kesimlerin daha 
cesur ve kararlı bir duruş 
içerisinde olması gerekir. 
Öyle, kendine karşı koruma-
cı yaklaşımlarla, faşizm ile örtülü uzlaşma 
arayışıyla halka öncülük yapılamaz. Bedel 
ödemeyi göze almadan da kimsenin bedel 
ödemesini bekleyemezsiniz. Madem faşiz-
min kurumsallaşması aşamasına karşı etkili 
bir demokratik muhalefet yapılması gerek-
tiğini tespit ediyorsunuz, o halde buna denk 
düşecek bir pratiğin de sahibi de olmalısınız. 
Mücadeleyi en etkili şekilde, toplumun bağ-
rında yürütmelisiniz. Zamanınızın, enerjini-
zin büyük kısmını örgütlenme çalışmalarına 
ve demokratik eylem-etkinliklere ayırma-
lısınız. Sürekli olarak yaşanan hukuksuz, 
haksız karar ve uygulamalar karşısında 
kitlesel protesto ve anayasal gösteri hak-
kının öncülüğünü yapmalısınız. Mitingler, 
yürüyüşler, forumlar ve benzeri her türlü 
demokratik hakkı, gerekirse her gün kullan-
malısınız. Bunun yanı sıra, toplumun bütün 
muhalefet kesimleriyle işbirliği ve dayanış-
ma olanaklarını çoğaltmalısınız. Bütün ezi-
len kesimlerin tüm sorunlarını meydanlarda 
gündemleştirerek muhalefeti görünür ve et-
kili kalmalısınız.

Savaş ve şiddet politikalarına karşı ba-
rışı savunurken çekingen ve kaygılı durmak 
yerine, her yerde sesinizi yükseltmeliyiz. 
Bu savaş döngüsünün kırılmasının en etkili 
yolunun, İmralı’da 4 yıldır devam eden ah-
laksız ve hukuksuz tecride son verilmesin-
den, Sayın Öcalan’ın en güçlü barış aktörü 
olduğunun kabulünden geçtiğini bütün Tür-
kiye’ye anlatmalısınız. Direnmek dışında 
başka bir seçeneğin olmadığını idrak ediyor-
sanız bizzat kendiniz direnerek ve direnişi 
örgütleyerek halkın verdiği desteğe layık 
olmalısınız.

‘Değerlerine sahip çıkmayan 
bir hareket ayakta duramaz’

HDP’ye oy verenlerin bile açıkça tehdit 
edildiği bir durumda, halkın iradesine ye-
terince sahip çıkılamazsa bu durum halkta 
duygusal kırılmalara yol açar. Bu nedenle ta-
banla çok daha sıkı ve güçlü ilişkiler bağlar 
kurmak elzemdir. Hapishanedeki binlerce 
arkadaşımız ve aileleriyle, diğer tüm değer 
aileleriyle sıcak samimi bir dayanışma sa-
hiplenme ilişkisi kurulmalıdır. Son zaman-
larda bu konuda ciddi bir sahipsizlik duy-
gusunun geliştirilmek istendiği, HDP’nin 
çekirdek tabanı ile yönetimi arasındaki 
bağların koparılmak istendiği görülmeli ve 
bunun tedbirleri acilen alınmalıdır. Kendi 
değerlerine sahip çıkmayan bir hareket asla 
ayakta duramaz.

‘Milletvekilleri HDP’yi kendi öz 
partileri olarak görmeli ‘

Ayrıca son zamanlarda, bazı milletveki-
li arkadaşlarımızın HDP’den ayrılıp kendi 
siyasi geleneklerinde çalışmalarına devam 
edeceklerini okuyoruz. Doğrusu, bu arka-
daşlarla adaylık döneminde ne konuşulduğu-
nu bilmiyoruz ama bize göre tüm milletveki-
li arkadaşlarımız HDP’yi kendi öz partileri 
olarak görmeli ve HDP’yi büyütmenin ara-
yışı içinde olmalıdır. Kimse HDP’de kendini 
misafir olarak görmemeli, herkes HDP’nin 
tam da içinde ve sahibi olarak bulundukla-
rını idrak etmelidir. HDP yönetimi de bütün 
farklılıkların yönetimde etkili bir şekilde 
söz, karar ve eylem gücüne sahip olması-
nın önünü açmalı, en demokratik katılım ve 
temsiliyete imkan sağlamalıdır. Bileşen ve 
bileşen hukuku yerine, HDP’li kimliği ve 
HDP’li kurumsallığı giderek daha ciddiyetle 
tartışılmalı ve yerli yerine oturtulmalıdır.

‘Hareketin olmadığı yerde çürü-
me olur’ 

Türkiye muhalefetinin yeni bir partiye 
değil, daha güçlü bir hedefe ihtiyacı vardır. 
HDP bunu yapabilecek potansiyele sahip, 
güçlü bir halk tabanı olan, son derece önemli 
bir siyasi güçtür. Önemli olan bu potansiyeli 
doğru örgütlemek ve harekete geçirebilmek-
tir. HDP’nin yeni Meclis grubu son derece 
deneyimli, birikimli, dürüst ve cesur arka-
daşlardan oluşuyor. Şimdi bu farklı kesim-
lerden ve deneyimlerden gelen arkadaşların, 
hep birlikte ortak bir perspektifle hareket et-
mesi ve ezilenlerin öncü gücü olması halkın 
beklentisidir. HDP yönetimi de bu değerli 
ve etkili bileşeni doğru bir şekilde koordine 
etme ve planlama becerisi gösterebilmelidir. 
Hareketin, faaliyetin, çalışmanın olmadığı 
yerde dedikodu olur, çürüme olur ve bunca 
emeğe, birikime, potansiyele yazık olur.

‘Başaracağımıza inanıyoruz’

Biz yeni dönemde, HDP’nin kendisin-
den beklenen öncü ana muhalefet rolünü 
bütün alanlarda cesurca, dürüstçe yerine 
getirebileceğini inanıyoruz. İçeride rehin 
tutulan bütün siyasi kişiler adına şunu rahat-
lıkla söyleyebilirim; bütün gücümüz, kalbi-
miz ve pratiğimizle yanınızdayız, yanınızda 
olacağız. Başaracağımıza ve halklarımızın 
özgür, demokratik, eşitlik içinde barış dolu 
yarınlara çok kısa zamanda kavuşacağına 
inanıyoruz.n

HDP’de Yetkili Değilim Ama 
Halka Karşı Sorumluyum



q  Armağan BARIŞGÜL

Ülkenin demokratik gündemi, temel hak 
ve özgürlüklerin ve Kürt halkının kimliğinin 
tanınması ve güvenceye alınmasıdır. Bu ger-
çekleşmedikçe ülke, içinde kıvrandığı buna-
lımdan çıkamaz.

Bugün ülkede barınma, iş, ekmek, can gü-
venliği, örgütlenme ve ifade özgürlüğü, eğitim 
ve sağlık sorunları 81 milyonluk nüfusun ezi-
ci çoğunluğunun temel sorunudur ve çözüm 
beklemektedir. Jeo-politik konumundan dolayı 
dünya haritasında önemli bir yer teşkil eden 
Türkiye, doğal zenginlikleriyle dünyaca kıska-
nılacak bir güzelliğe sahiptir. Ülkenin insanları 
temel hak ve özgürlüklerden yoksun olması bu 
doğal zenginlik ve güzellikle tanışmamakta, 
buluşmamakta ve insanca yaşayamamaktadır. 
Ekmeğe, suya, aşa muhtaç, özgürlükten yok-
sun, barıştan uzak olmakla geleceğe güvenle 
bakılabilir mi? Geçmişiyle yüzleşmeyen bir 
ülke demokratik, geleceği ise aydınlık olabilir 
mi?

24 Haziran Seçimleri yapıldı. AKP-MHP 
ve Saray’ın önceden öngördüğü, planladığı, 
tezgahladığı biçimde sonuçlandırıldı. Saray-
AKP rejimi iktidarını perçinledi. AKP-Sa-
ray’ın, burjuvazinin ve bütün gerici güçlerin 
baskı ve saldırılarına rağmen Halkların De-
mokratik Partisi (HDP), oylarını korudu.  HDP, 
ezilenlerin, yoksulların, farklı inanç ve kimlik-
lerin umudu olmaya devam edecektir.

24 Haziran Seçimleri bitti ama sınıf mü-
cadelesi bitmedi ve tüm acımasızlığıyla süre-

cektir. Burjuvazi yenilenen ve faşizme yönelen 
politik iktidarının eliyle işçilere, emekçilere, 
aydınlara, devrimcilere ve Kürtler’e yeni bir 
saldırıya hazırlanıyor. Kürt halkı, Türkiyeli 
devrimciler, sosyalistler ve komünistler, bur-
juvazinin her türlü saldırılarına karşı diren-
menin ve politik iktidara taşınmanın yol ve 
yöntemlerini birlikte tartışarak, ortaklaşarak 
çalışmalıdır. Ülkenin acı gerçeği, ezilenlerin, 
yoksulların, aşağılananların, işçilerin, gençli-
ğin ve kadınların birleşerek, dayanışmalarını 
yükselterek hareket etmelerini zorluyor. Bu 
gerçekleşmeden güzel günleri görmenin müm-
kün olmayacağını öğretiyor. Bu ortaklaşmanın 
zemini demokrasi, özgürlük, barış, iş ve ek-
mektir. Ortaklaşmanın platformu ise Halkların 
Demokratik Kongresi/Halkların Demokratik 
Partisi’dir. HDK/HDP’yi daha da zenginleşti-
rerek güçlendirmek ilerici, yurtsever, devrimci 
olmanın sorumluluk gereğidir.

Faşizmi durdurmanın ve demokrasiyi ka-
zanmanın yolu, en geniş anti-faşist güçlerin 
eylem ve güç birliğidir, demokrasi cephesinin 
örülmesidir. Demokrasi mücadelesinin motor 
gücü, Kürt halkının özgürlük ve demokrasi 
hareketi ile işçi sınıfının sosyalizmi amaçlayan 
devrimci hareketidir. Kürt halkının özgürlük 
mücadelesi tek başına barışı kazanamayacağı, 
ülkenin demokratikleşmesini başaramayaca-
ğı gibi Kürt halkıyla yan yana yürümeden de 
bir adım ileriye atılamaz. Karadeniz ve Orta 
Anadolu Bölgelerinde hakim olan ırkçılık ve 
milliyetçilik, işçi sınıfının başını çektiği dev-
rimci sınıf çalışmalarıyla ancak kırılabilir. Ül-
kede demokrasi, barış, özgürlük ve sosyalizm 
isteyenlerin büyük bir kesimi dağınıktır, kişi-
sel veya grupsal davranmaktadır. Böyle olduğu 

için yığınsallaşma olmamakta ve en geniş ke-
simlerin iradeleri ortaklaşamamaktadır. On yıl-
lardan beri grup çerçevesini aşamayan ve bir 
arpa boyu yol gitmeyenler bir daha düşünmeli, 
objektif davranmalı işçi sınıfının, ezilenlerin 
ve yoksulların çıkarı için hareket etmelidir. İşçi 
sınıfının devrimci öncü politik hattında kadın-
ları, gençliği, bütün ulusların ezilenlerini, yok-
sullarını sömürüye karşı mücadele temelinde 
birleştirmeyi ve bilinçlendirmeyi hedefleyen 
günümüz gerçekliğine uyarlanan, beklentile-
rine cevap olan yeni bir tarzda BİRLİK-DA-
YANIŞMA hareketine ihtiyaç vardır. İşçi sını-
fının öncü politik örgütü, faşizmin yıkılması 
ve demokratik bir sürecin önünün açılması için 
anti-faşist olan ve karşı-devrimci olmayan her 
kişi ve her örgütle görüşür, diyalog geliştirir, 
yayınlarında ve sayfalarında farklılık da taşısa 
onların düşüncelerine, yazılarına ve çalışmala-
rına yer verir. Bunu yapmayan/yapamayan bir 
politik güç, öncü olabilir mi? Anti-faşist müca-
deleyi geliştirmek için en temel ortak noktalar 
etrafında çalışmalar yapılmalı, yol ve yöntem-
ler geliştirilmelidir. Tembelliğin, kısır döngü-
nün, kariyerizmin ve lafazanlığın panzehiri, iş 
yapmaktır. İşin küçüğü büyüğü yoktur. İş, iştir. 
Küçük işler, büyük işleri tamamlar. Bütün ise 
ayrıntılardan meydana gelir. Gerçek, ayrıntı-
larda saklıdır.

Faşizme, ırkçılığa ve şovenizme karşı mü-
cadelenin birlik dayanışma ruhuyla ülkenin her 
yerinde filizlenerek boy atması için bütün işçi, 
emekçi, kır yoksullarının buluşması için çalış-
malar yapılmalı, koordinasyon sağlanmalıdır. 
Böyle bir tarzın sendikal-konfederasyon alan-
da gerçekleştirilmesi, işçi sınıfının sendikal 
birliğini sağlayabileceği gibi sınıf çalışmasına, 

demokrasi mücadelesine ivme kazandıracaktır. 
Düşüncesi ve oy verdiği parti ne olursa olsun 
bütün işçiler sömürülmekte ve ezilmektedir. 
Kapitalizm, sömürünün, eşitsizliğin, savaşla-
rın ve yozlaşmanın kaynağıdır. İşçilere ve ezi-
lenlere refah getiremez. Bugün yürürlükte bu-
lunan OHAL (Olağanüstü Hal), KHK (Kanun 
Hükmünde Kararname) ve sınır ötesinde yapı-
lan savaş ve çatışmalar işçilerin temel hak ve 
özgürlüklerine, yaşam hakkına karşıdır. İşçi-
lerin, emekçilerin işi elinden alınmakta, açlığa 
mahkum edilmekte, yoksul ailelerin çocukları 
savaş cephesine gönderilerek ölmektedir. Zen-
ginler, ayrıcalıklı olanlar, çocuklarını çürük 
raporları ve bedelli askerlik ile savaşlardan, 
ateşten uzak tutmaktadır. Bu mudur, adalet ve 
vatanseverlik? 

Ülkenin demokratikleşmesi, Güneşli bir 
Türkiye’nin kurulabilmesi için işçi sınıfının 
devrimci güçlerinin örgütlülüğünün sağlanma-
sı, güçlenmesi ve Kürt halkının mücadelesiyle 
buluşarak, yan yana durarak bileşik mücade-
lelerinin yaşam bulması zorunludur. Bu güç, 
ancak sömürünün çarklarını parçalayabilir, 
egemenlerin, iktidarın saldırılarını durdura-
rak yeni bir yaşamın, Güneşli bir Türkiye’nin 
kapısını aralayabilir. Bunun gerçekleşmesi, 
seçimlerin ötesinde çok ciddi ve iğne ile kuyu 
kazır misali büyük bir sabır, hüner ve emek 
gerektirir. Bu anlayışımızın doğrultusunda De-
mokratik Halk Meclisleri ve İşçi Meclislerinin 
ülkenin her sathında kurulması ve aktif çalış-
ması son derece önemlidir.

Demokrasi için mücadele verilmeden barış 
ve sosyalizm kurulamaz. Demokrasi mücade-
lesi, kişilerin temel hak ve özgürlükleri ekseni 
üzerinde gelişir. Yığınlar ekonomik-demokra-
tik haklar için verdiği mücadele içinde bilinç-
lenir ve örgütlenir. Demokrasi mücadelesinin 
ivme kazanması, emek, barış, özgürlük teme-
linde kitlelerin burjuvazinin etki alanından 
koparılarak yüzlerini güneşli bir Türkiye’ye 
çevirmesidir. Türkiye işçi sınıfının, devrimci 
gençliğinin bir tarihi ve kıskanılacak örnek 
mücadele deneyimleri vardır. Kimileri bu ta-
rihi küçümserse de biz bu tarih ile onur duyu-
yoruz. Sınıf çalışması yaparak ve mücadele 
içinde deneyimler yaratarak zenginleştirmek 
istiyoruz. Mücadele içinde kendimizi arındır-
manın, yenilenmenin gerektiğini hissediyoruz.

22 Temmuz 1980 günü sabahı Türkiye işçi 
sınıfının büyük önderi, DİSK’in (Devrimci 
İşçi Sendikaları Konfederasyonu) kurucusu, 
Maden-İş Sendikası’nın genel başkanı Kemal 
Türkler, işine gitmek için evinden çıkarken 
sermayenin kiralık katilleri tarafından silahla 
vurularak katledildi.  Türkiye işçi sınıfı büyük 
önderinin acısını yüreğine gömerek cenazesini 
milyonluk yığınsal çıkışlarla uğurladı. İşçile-
rin, emekçilerin Kemal Türkler’in yaşamın-
dan, mücadelesinden öğreneceği çok şey var-
dır. Kemal Türkler, demokrasi mücadelesinde, 
antifaşist direnişte, sendikal harekette nasıl 
hareket edilmesi gerektiğini öğretmeye devam 
ediyor.

İnsanlıktan, emekten, kardeşlikten, eşit-
likten ve barıştan yana olan, bu ortak vatanda 
yaşayan her insan sömürüye ve faşizme karşı 
dik durarak Güneşli bir Türkiye için mücadele 
etmelidir. n

Güneşli Bir Türkiye...
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Bursa Demokrasi Güçleri MYRLEİA Antik Kenti İçin Nöbette
Bursa Mudanya ilçesinin ilk kurulduğu yer 

olan Myrleia antik kenti, sermayenin talanı-
na karşı uzun yıllara dayanan bir mücadele 
ile önlenmeye çalışılıyor. Antik kent üzerine 
yapılan AVM’nin, benzerinin görülmediği bir 
yüzsüzlükle tarihi yok sayan yağması Mu-
danya ve çevre halkının duyarlığıyla açılması 
engellendi. Önceleri KİPA ve sonrasında ÖZDİ-
LEK’in satın almasıyla, açılan çeşitli davalarla 
girişimlerini sürdüren sermayenin karşı dava-
ları demokrasi güçlerinin eylemli duruşuyla  
karşılaştı.

Bursa demokrasi güçlerinin katılımıyla 
oluşturulan Myrleia Antik Kenti Platfor-
mu’nun, Antik kent alanın imara açılması ve 
sonrasında oluşturulan yapılaşmaya yönelik 
verdiği mücadele, eski kentin bir kültür ve tu-
rizm alanına dönüştürülmesi çabası sermaye 
ve devletin girişimleriyle bugün de önü kesil-
mek isteniyor. Saray iktidarının çıkardığı “imar 
barışını” fırsat bilerek AVM’yi faaliyete geçir-
mek isteyen ÖZDİLEK firması kâr hırsıyla bin 

yıllara dayanan insanlık geçmişinin biriktirdik-
lerini pervasızca yağmalama pahasına Bursa 
halkına meydan okumayı sürdürüyor.

Bu durum karşısında Mudanya Belediyesi 
AVM ve çevresinin kamulaştırılması girişimle-
rinin başlatıldığını duyurarak, MYRLEİA Antik 
Kent Platformunun 23.07.2018 tarihinde kitle-
sel basın açıklamasına katılarak destek verdi. 
Basın açıklamasında Platformun okuduğu bil-
diri üzerinden bütün demokrasi güçlerinin or-
taklaştığı vurgusuyla, antik kentin yağmasına 
karşı mücadelenin büyüyerek sürdürülmesi 
iradesi net olarak ortaya kondu. Önümüzde-
ki günlerde bütün Özdilek Mağazalarını kap-
sayacak şekilde Boykot da dahil eylemliliğin 
devam ederek, bu kültür düşmanı tavrın ser-
gilenmesi kararıyla basın açıklaması sonlandı-
rıldı.

MYRLEİA kent alanı sadece AVM’nin kuru-
lu olduğu alan değil Mudanya Ömerbey ma-
hallesinden Bursa ve Gemlik yönünde geniş 

bir alanı kapsıyor. Bu bölgede yatan tarihin 
ortaya çıkarılması, bu toprakların kültürel 
birikiminin yeni kuşağa aktarılması yanında 
bilimsel bir görevdir de. Yönetenlerin böylesi 
zengin bir mirası kâr hırsı uğruna heba etmesi, 
halkın yararına bir tercihlerinin olmadığının 
açık göstergesi.

Bugünden tezi yok halkın ve yerel de-
mokrasinin çabalarıyla eski MYRLEİA yerleş-
kesinin Mudanya’ya, ülkemize ve dünyaya 
kazandırılması bir yurtseverlik görevi olduğu 
bilinciyle tümüyle bu bölgede yapılaşmanın 
durdurulması ve bu tarihi mirasın korunması 
gerekiyor...  Bunun için demokratik kurumların 
dayanışmasının yanında, yerel halkın yaşadığı 
topraklara sahip çıkması, talana karşı girişim-
lerin önlenmesi ve denetlenmesi yönünde 
meclis-konsey biçimi sivil iradelerin ortaya 
çıkarılması ve desteklenmesi asıl görev olma-

lıdır. Çünkü örgütlü güç baş eğmez... n
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Seçimler bitti. Ya demokrasi, ya otokrat bir 
yönetim ikileminde kanalize edilen pratik dav-
ranışlar demokrasi güçlerinin önemli alan kay-
betmesiyle sonuçlandı. Elbette bunun nedenle-
ri çok yönlü tartışılıyor ve tartışılacak. Emekçi 
yığınlar ve diğer demokrasi güçleri açısından 
çok zorlu bir sürece girildiği aşikar. Bu sürecin 
getireceklerine Türkiye halkları yabancı değil, 
yakın geçmişteki uygulamalarla bunları ya-
şadı, gördü. Burjuvazinin vakit kaybetmeden 
uygulamaya koyduğu yeni yönetim biçimiyle 
ülkeyi nasıl talan edeceği, ne tür bir baskıla-
ma yöntemi uygulayacağından çok, bu durum 
karşısında emekçilerin, devrimci güçlerin ne 
yapacağı, nasıl bir mücadele hattı izleyeceği 
asıl önem taşıyan nokta.

Sol içi önemli bir kesimde, seçimlerin de-
mokrasi mücadelesinde bir alan açacağı ha-
kimdi. Halbuki taşların bağlanıp canavarların 
salındığı bir ortamda yapılacak seçimle öne 
konulan sandık, demokrasi süslemesiyle “beni 
seçeceksiniz”den başka bir anlam taşımıyordu. 
Süreç bu yönde kurgulandı ve öyle sonuçlandı.

Kapitalist üretim ilişkilerinde yeni serma-
ye birikimi sınırsız talan ve sömürü yöntemle-
riyle gerçekleştirilirken, demokrasinin tümüy-
le askıya alındığı baskı koşullarının dışında 
bunun yapılamayacağının da farkında olmak 
gerek. Demokrasinin en ufak kırıntılarının bile 
yok edilmek istenmesinin arka planı olan bu 
durumu görmeden, bir demokrasi mücadelesi 
hattının oluşturulması, dizilişin baştan yanlış 
yapılması demek. Burjuva yönetim biçiminin 
sınırlarının emekçiler lehine genişletilmesi ve 
giderek kapitalizmin aşılmasını sağlayacak te-
mel toplumsal katmanlar neler sorusuna verile-
cek yanıt, demokrasi mücadelesinin asıl temel 
maddi zeminidir.

Seçim sürecinde bazı kesimlerin ana yanıl-
gısı demokrasinin taşıyıcısı toplumsal katman-
lar üzerinden mücadele hattını oluşturamayışı-
dır. Yapılanışı burjuva baskı aparatlarının bir 
parçası olan güçlere demokrasi mücadelesini 
havale etmek, işçi ve emekçilerin bu  müca-
delede temel bağlaşığı Kürt halkının özgürlük 
mücadelesini görmezden gelmek, çeşitli baskı-
lanmış tercihleri ve inanç gruplarını,  kapitaliz-
min çevre talanına karşı savaşım yürütenlerin 
birleşik hattını örmek yerine, bu görevi “millet 
ittifakına” havale etmek demokrasi lehine so-
nuçlar ortaya çıkarmayacağı açıktı.

Ülke kaynaklarının yüzde sekseni, yüzde 
beş gibi bir azınlığın elinde. Bu durum her ge-
çen gün emekçilerin aleyhine işliyor. Üretimin 
toplumsal karakteri ile, mülkiyetin zor yoluyla 
bir avuç azınlığın elinde toplanması tezatlığı, 
kaçınılmaz olarak burjuvazinin yönetememe 
durumuna varacaktır. Sınıf mücadelesinin iki 
yüz yılı aşkın deneyiminin devrimcilere öğret-
tiği işçi sınıfının, emekçilerin ve ezilen halkla-
rın birleşik mücadelesini örmektir. Demokrasi 

güçlerinin önünde temel görev bunu başaracak 
yol ve yöntemleri ortaya çıkarmaktır. Faşizme 
karşı demokrasi utkusunun ve kapitalizmi aş-
manın tek yolu budur...

Sınıf mücadelesinin 
temel dayanakları

İşçi sınıfının tarih sahnesine çıkışıyla, 
geleceğe ilişkin toplum tasarımlarını emek-
sermaye kavgasında gören arayışların bilim 
düzeyine yükseldiği süreç, sınıfsal çelişkilerin 
belirleyici olduğu tespiti, bütünleyici temel 
unsurların uyumlu ve çok yanlı birlikteliği ile 
ortaya çıkmıştı.

 Doğa, toplum ve düşüncenin gelişim ya-
salarının kavranması; insanların üretim faa-
liyetleri sırasında kurdukları ilişkiler, maddi 
zenginliklerin üretimi, paylaşımı ve üretenin, 
işçi sınıfının kurtuluşu yolundaki önermeler ve 
mücadele deneyleri bütünlüklü bir bilimi orta-
ya çıkarmış, her geçen gün insanlığın düşün-
ce dünyasında yeni ufuklar açarak, kapitalist 
dünyanın yoksulluk, sömürü, yağma, baskı, 
savaş, ayrımcılık, kültürel değerlerin erozyo-
nuyla sarsılan insanlığa; eşitlikçi bir toplum 
düzeni seçeneğini net, bilim düzeyinde ortaya 
koymuştur.

Marks ve Engels geleceğin toplum düze-
nini düşlerken toplumsal çelişkilerin gelişim 
yasalarını ortaya çıkarmanın yanında bu mü-
cadeleye aktif olarak da katılmışlardır. İşçi sı-
nıfının yeni dünyada rolü sınıf mücadelesinin 
zorunlu bir sonucu, aynı zamanda ezilen tüm 
toplumun özgürlüğünü kapsamasıyla ayırıcı-
dır.

Burjuva devrimleriyle feodal toplumun yı-
kılması, kapitalist toplumda yeni bir güç olarak 
işçi sınıfının rolü, 1847 yılında Komünistler 
Birliğinin kapitalist toplumu aşmanın ancak 
bir örgüt ve programıyla mümkün olacağı 
öngörüsü “Manifesto”yu ortaya çıkardı. Ma-
nifesto yazımından kısa bir süre sonra birçok 
ülkeye yayıldı, işçi sınıfının kurtuluşu yolunda 
temel kılavuz oldu.

“Manifesto bir eylem kılavuzu olduğu ka-
dar, sınıf mücadeleleri tarihidir de”...

“Sömüren ve sömürülen, ezen ve ezilen 
sınıflar arasındaki savaşların tarihi gelişmesi 
günümüzde, sömürülen ve ezilen sınıfın –pro-
letaryanın- toplumun tümünü, sömürüden ve 
baskıdan, sınıf farklılıklarından ve savaşlar-
dan kurtarmaksızın sömüren ve ezen sınıfın 
–burjuvazinin- boyunduruğundan kurtulama-
yacağı aşamaya gelip dayanmıştır.”

Manifestodan 160 yılı aşkın bir süre sonra, 
kapitalist toplumun ekonomik-sosyal-siyasal 
vd. koşullar düzlemindeki eriştiği boyut, deği-
şimlere rağmen, işçi sınıfı partilerinin tüm ka-
pitalizm karşıtı güçleri proletaryanın etrafında 
toplayan, sömürüsüz, sınıfsız toplum seçeneği-
ni sunan örgüt ve programı hala komünistlerin 
en yakıcı görevi. Günümüzde sosyalist değer-
lerin gerilediği, kapitalizm karşıtı güçlerin da-

ğınıklığı noktasında ideolojik-politik örgütsel 
birliğin temel ifadesi kapsayıcı Marksçı-Le-
ninci bir programın önemi, geleceğin bu ze-
minde üretilmesinin temel koşulu olarak öne 
çıkıyor.

Ülkemiz komünist hareketinin bulunduğu 
durumda, işçi sınıfı ve diğer emekçi katman-
ların savaşımına yön verecek ve bu savaşımı 
yükseltecek programatik yaklaşımın geçmiş-
ten günümüze büyüyen bilimsel prensipler 
üzerinde ilerlemesi ortaklaşmanın da nesnel 
zemini.

Programın; sınıf mücadelesi, işçi sınıfı bi-
limi temelli içeriği sosyo-ekonomik farklılaş-
ma ve değişen koşullardan doğan özgün alana 
yaratıcılıkla uygulama becerisi, komünist par-
tileri burjuva ideolojisinden koparan, düzen 
içine akmamalarının temel ölçütü.

Sınıfın bastığı ana prensipler siyasal ve 
sosyo-ekonomik koşulları hangi zeminden ba-
kışla ifade ettiği, doğru çıkış yolunu bulması 
açısından önemli. Burada temel çıkış noktasın-
da oluşacak aşınma, bir yanılgı, Marksçı Le-
ninci bilimi yadsıma; koşullar ve özgün şartlar 
gerekçesiyle sınıf bakışlı alanlar dışına taşıya-
bilecektir.

Manifestoda, Engels’in şu değerlendirme-
si önemlidir... “(...) koşullar ne kadar değişmiş 
de olsa bu ‘Manifesto’ da geliştirilmiş genel 
esaslar, bir bütün olarak bugün de hala tam 
doğruluğunu korumaktadır.”     “(...) Manifes-
to, üstünde değişiklik yapmaya artık kendimi-
zin de hak görmediği tarihsel bir belgedir.”

Ülkemiz sınıf mücadelesinin
dayanakları
Türkiye Komünist Partisi’nin bir asra 

yakın mücadelesi, çizdiği strateji ve taktik 
Büyük Ekim Devrimi ve Dünya Komünist 
Hareketi’nin deneyimleri üzerinde gelişti. 10 
Eylül 1920 kuruluş kongresinde onaylanan 
ilk program ve tüzük Marksist-Leninist par-
ti ilkelerinin, komünist parti olmanın temel 
koşulu olması belirlemesiyle dönemin bütün 
komünist guruplarını kapsadı. Ekim Devrimi 
ve Komintern geleneği derken uluslararası işçi 
sınıfının bir parçası, kolu; işçi sınıfı biliminin 
temel prensiplerine bağlılık anlatılıyordu. Öte 
yandan Osmanlı imparatorluğunun ekonomik-
siyasal koşulları, işgal koşullarından kurtuluş 
mücadelesinin komünistler üzerine yüklediği 
görev, partinin oturduğu temel prensiplerin 
yönlendirmesiyle doğru bir rotada akacaktı. 
İkinci adım birinci zemin üzerinden gelişmek 
zorundaydı ve öyle oldu.

İşgale karşı savaşımın utkusu ve burju-
vazinin erke oturmasıyla yeni koşulları kav-
rayamayan, rehavete düşen bazı kadroların 
uzlaşmacı, temel prensipleri yadsıyan tavrı, 
Türkiye Komünist Partisi’nin İkinci progra-
mına da yansıdı. Birçok bedellerin ödenmesi 
ve sıkıntıların yaşanmasına neden olan bu sü-
reç, Leninist kadroların direnci ve uluslararası 

komünist hareketin yardımlarıyla yön buldu. 
Uzun yılların kararlı, taviz vermeyen birikim 
ve mücadele deneyimi üzerine Türkiye Komü-
nist Partisi’nin üçüncü programı oluştu. Be-
şinci kongre, likidasyon ve sosyalist sistemin 
dağılmasına kadar, temel içeriğini koruyan bu 
program, dördüncü programla birlikte eksik-
liklerine rağmen Türkiye Komünist Partisi’nin 
bastığı ana zemini, Türkiye’de komünist mü-
cadeleyi yönlendirmede temel prensip olmayı 
sürdürdü.

Ülkemizde 1980’den bu yana sosyo-eko-
nomik, siyasal koşullarda önemli değişimler 
oldu. Türkiye işçi sınıfı ana prensipleri ışı-
ğında, biriktirdiği deneyler üzerine koşullara 
uyan mücadele hattını çizmekle karşı karşıya. 
Sosyalist-devrimci düşüncenin işçi, emekçi, 
aydınlar nezdinde sermayenin yoğun ideolojik 
ve dinsel koşullamalarıyla değersizleştirilme-
ye çalışıldığı, ekonomik ve siyasal baskılar 
sonucu komünist, devrimci kadroların yaşama 
tutunma uğraşısı ve bir dizi hatalar ile ayrı düş-
tü, gericiliğin her boydan saldırıları karşısın-
da bütünlüklü, örgütlü bir mücadelenin içinde 
olamadı. Her şeye rağmen bulundukları yerler-
de Türkiye Komünist Partisi’nin yok edilme-
sine, ideolojisinin zedelenmesine yönelik giri-
şimlere karşı durdu, mücadele etti. Bu süreçte 
birbirinden kopuk guruplar oluştu. Bu yapılar 
arasında belli bir disipline bağlı ilişkiler oluşa-
madı. Ortaya çıkan bu durum bir yandan farklı 
düşünüş ve davranış alışkanlıkların zeminini 
hazırlarken, öte yandan parti gibi davranma 
eğilimlerini besledi. Gelinen noktada koşul-
lar, ortaklaşma-farklılıkları giderici zeminleri 
zorlarken, eksikliklerine rağmen çıkış zemini 
olarak alınması gereken program ve tüzüğün, 
temel prensiplerin yerini grupsal güç dengele-
rinin ölçü alındığı zorlamalara bıraktı... Hal-
buki mücadele içinde olan, Türkiye Komünist 
Partisi’nin, işçi sınıfı ve emekçi yığınların 
öncü gücü olduğuna inanan kadrolar için bağ-
layıcı olması gereken gurup hukuku değil, par-
ti program ve tüzüğü olmalıdır. Farklılıkların 
tartışılması-giderilmesi ve günümüze ilişkin 
mücadele hattını ortaya koyma çabalarının çı-
kış noktası bu bağlayıcı prensipler üzerinden 
gelişmelidir. 

Günümüzün komünist görevi; bu zemin-
de ortaklaşma, bu temel prensipler üzerinden 
kolektif akılla kapitalizmi aşma mücadelesi-
dir. Yıllara yayılan çabalar tırnakla kazıyarak 
bugün önemli bir maddi güce erişti. Sınıf mü-
cadelesinde ülke gündemine ilişkin diğer dev-
rimci öbeklerin, değerlendirmelerini Türkiye 
Komünist Partisi’nin baktığı noktadan süzgeç-
ten geçirilerek söylendiği noktaya gelinmişse 
bu zor, karanlık tünelden geçilmiş demektir. 
Gurup kısırlığında debelenerek sonuçsuz, kı-
sır farklılıklar üretme  yerine, bu sürece katkı 
vererek, nüansları pratikte aşma becerisi gös-
tererek adım atmak, asıl yatağa akmanın- bü-
yütmenin ve başarmanın yoludur. n

Temel Görevler ve Kolektif Akıl
Politika 10 Ağustos 2018 5POLİTİKA



q Ali Oktay KAYA

Burjuva partileri ve onlara özenen 
sözde “sol” partiler seçim dönemlerinde 
yığınlarla daha sıkı bağ kurmanın yolları-
nı ararlar. Bu faaliyeti de görece yığın-
ların katıldığı, kültürel yanları da olan 
seçim toplantıları ile yürütürler. Seçimler 
biter, faaliyet yine tatile girer. Ellerinde 
kalan bir iki ilişkiyi de seçim dönemleri 
arasında kendi kendilerine bolca düzen-
ledikleri eylemliliklerde eritirler. Saat 
böyle döner.

Komünistler açısından durum farklı-
dır. Komünist Partisi’nin yaşam damarla-
rı fabrika ve işyeri hücreleri ile, mahalle 
ve semt hücreleridir. Bu çalışma sürekli 
bir çalışmadır. Seçimden seçime değil. 
Hatta seçimlerle hiç bir ilgisi yoktur. Bu 
çalışma tarzını oturtmayı başaramayan 
bir parti işçi sınıfının örgütü, hele politik 
örgütü olamaz. Onun için TKP kadroları 
ve örgütleri bütün dikkatlerini hücre tipi 
örgütlenme çalışmasına verirler. Parti 
tüzüğünde bu örgütlerin adı Temel Parti 
Örgütü olarak geçer. Partinin bütünü, 
yani Parti Örgütü, Temel Parti Örgütle-
rinin toplamıdır. Parti ara ve üst yönetim 
organları, adı üstünde organdırlar. Her 
organ üyesinin tabi olduğu ve üyesi 
olduğu bir Temel Partı Örgütü, yani Parti 
Hücresi vardır. Bu Genel Sekreter için 
de tüm yöre, il, semt sekreterleri ve MK 
üyelerinin tümü için de geçerlidir.

TKP, böyle çalışıp örgütlendiği için 
yığınlarla sürekli temastadır. Örgüt oluş-
turulamamış yerlerde tek tek yoldaşların 
görevleri ilk iş olarak bulundukları veya 
çalıştıkları yerde bir Temel Parti Örgütü 
oluşturmaktır. Bu görevi yerine getireme-
yen bir parti üyesi bu üyeliğe uygun değil 
demektir.

Hal böyle olunca semt, mahalle, 
fabrika ve işyeri çalışmaları TKP için 
sürekli bir çalışma halini alıyor. TKP 
örgütlerinin çalışmalarının başarı ölçütü 
de oluşturdukları Temel Parti Örgütleri, 
kaydettikleri yeni üyeler ve kaydedilen 
yeni üyeler ile eski üyelerin kaynaşması 
ve eğitimleridir. Eylemlilik ve eylemlerde 
nicellik bu çalışmanın doğal sonucudur. 

Başarılı çalışmanın pratikteki yansıması-
dır. Kendisi için bir amaç değildir.

Seçim dönemleri de parti örgütleri 
için özel birer çalışma pratiği süreçleridir. 
O güne kadar yürüttükleri çalışmaları 
sınama olanağı ve değerlendirme koşul-
larını sunar. Hangi yoldaşın ve her Temel 
Parti Örgütü’nün ne denli başarılı ve 
doğru bir çalışma yürütmüş olduğu böyle 
dönemlerde ortaya çıkar.

***

Partimizin örgüt çalışmasını en 
başarılı şekilde taklit eden, ve ellerin-
deki maddi olanaklar sayesinde onu 
kurumsallaştırmış olan en başarılı parti 
AKP’dir. AKP’nin başarısını tüm diğer 
yönlerin haricinde bir de bu açıdan 
değerlendirmek ve kendi çalışmalarımızı 
ölçmemizde yarar vardır. Bundan yıllar 
önce Recep Tayyip Erdoğan henüz Refah 
Partisi kurulmadan, illegal Milli Sela-
met Partisi’nin bir Milli Görüş kadrosu 
olarak şöyle demişti. Sene 1982. Anayasa 
Referandumu kampanyası sürecinde 
partimiz o dönemde faşist diktatörlüğün 
anayasasına karşı CHP ve MSP ile bir 
işbirliği oluşturmuştu. MSP adına temsil-
ciliği Şener Battal yürütüyordu. Dönemin 
gençlik kadrosu olarak Recep Tayyip Er-
doğan ve Avrupa Milli Görüş Teşkilatı’nı 
temsilen üst düzey bir yönetici olan Ali 
Yüksel, nam-ı diğer Ali Efendioğlu de 
kendisine refakat ediyordu. Toplantı dışı 
bir sohbette Recep Tayyip Erdoğan, parti 
yöneticisi ve görevlisi bir yoldaşımıza şu 
düşüncelerini aktarıyor ve mealen şöyle 
diyor; “TKP tüzüğünü okudum ve ince-
ledim. Tam bizim partimize göre yazılmış 
ve ilkeleri belirlenmiş bir tüzük. Allah 
kısmet eder de parti yönetiminde faal bir 
rol alırsam tam da bu komünist tüzüğün 
uygulanması ilk amacım olacak. Çünkü 
Milli Görüş felsefesini ve Kuran’ı biz bu 
örgütlenme şekliyle halka götürürsek biz 
kazanırız. Parti hücreleri fikri çok doğru 
bir anlayış. Ve biz bu işi milli ve dini 
konuları işleyerek sizden daha başarılı 
gerçekleştiririz.”

Evet, diğer tüm faktörleri dikkate 
almazsak (ABD’nin, tekellerin, devletin 
desteği) ve sadece bu faktörü dikkate 
alsak dahi, AKP’nin örgüt çalışmasında 

uyguladığı yöntemi daha yakından değer-
lendirmiş oluruz.

AKP’nin örgütlenmesi tek bir direk 
üzerinden yürümüyor.

Birincisi; Parti Teşkilatı olarak 
adlandırdıkları normal tüzüksel parti 
örgütlenmeleri var. Merkez, İl, İlçe, 
Semt, Mahalle ve Sokak örgütlenmesi. 
Diğer partilerden farkları bu çalışmayı 
bizzat titizlikle yürütmeleri ve ölçüm 
olarak değerlendirmeleri. Teşkilat’ın 
başındaki Genel Başkan yardımcısının 
Erdoğan AKP’de resmen faal değilken 
dahi kendisine tabi çalıştığı ve Erdo-
ğan’ın örgüt çalışmasını bizzat takip 
ettiği bilinmektedir. O kadar ki, tek tek 
illerde ve semtlerde dahi kadroları ismen 
tanıdığı belirtilmektedir. Bugün AKP 12 
milyon üyeli bir partidir. Bunun nedeni 
AKP Rejimi döneminde son 17 yıldır iş 
ve yardım isteyen her yurttaşın “referans” 
göstermesi gerekliliği ve bu “referans”ın 
da AKP üyeliği olmasıdır. AKP bir de 
böyle bir sistem kurmuştur ve bu sistem 
sürekli denetlenerek yürütülmektedir. 
Üyeler sadece kağıt üzerinde değildir.

İkincisi; Parti Teşkilatına bağlı ama 
ayrıca merkezi bir yapılanması olan 
Sandık Komiteleri. Türkiye’de bulunan 
tüm seçim sandıklarının başında üç 
kişilik bir AKP Sandık Komitesi mevcut-
tur. Türkiye’de 24 haziran seçimleri için 
168.000 sandık kurulacağı hesaplanırsa, 
üç kişilik komite olarak 500.000 AKP 
kadrosunun sadece bu alanda görevlen-
dirildiğini anlamış oluruz. Bu komiteler 
sadece seçimden seçime değil aralıksız 
ve sürekli çalışırlar. İlgili sandıkta oy 
kullanacak tüm haneler ve aileler ile 
ferdlerin sürekli fotoğrafını çekerler, yani 
eğilimlerini takip ederler ve üst komite-
lerine iletirler. Seçim zamanlarında bu 
komitelerin etrafında hücreler biçiminde 
sokak komiteleri oluşturulur ve AKP 
hangi apartmanın hangi dairesinden veya 
hangi evden ne oy çıkacağını önceden 
bilir. Buna müdahale etmeye çalışır. 
Eğer müdahale edilmesi gereken yurttaş 
etrafını etkilemekte yetenekli ve nüfuz 
sahibi bir kişi ise gerekirse o ilin varo-
lan seçili milletvekili veya bakanını alıp 
evinde ziyaret ederler. Bu çalışma sadece 
büyük şehirlerde değil ülkenin 81 ilinde 

ve sadece il merkezlerinde değil, en ücra 
köylerinde de uygulanır. En ücra köyler-
de de bu çalışma tarzının uygulanması bir 
istisna değil, standarttır.

Üçüncüsü; AKP’li öğretmenler, 
imamlar ve muhtarlar üzerinden, merkezi 
olarak ayrı ayrı ama yerellerde “isti-
şare kurulu” adı altında komiteleşerek 
yürütülen çalışma. Bu üç kanal üzerinden 
yürütülen çalışmalar ile yerel toplum 
ayrıca mercek altına alınıyor, bilgi ve 
istihbarat toplanıyor ve yurttaşlar yönlen-
dirilmeye çalışılıyor. Bu üçlü sac ayağına 
mahalli “Aile Sağlık Merkezleri”nde 
görevli doktor ve hemşirelerin de katılımı 
hedeflenmekle birlikte, bu amaca henüz 
ulaşabilmiş değillerdir. Başardıkları yer-
lerde istişare kurulunda ASM’ni temsilen 
bir tabip de yer almaktadır.

Dördüncüsü; Başta HAK-İŞ ve ona 
üye işkolu sendikaları olmak üzere, me-
mur ve kamu sendikalarında ve HAK-İŞ 
dışında TÜRK-İŞ ve hatta DİSK içinde 
yürütülen çalışmalar. Bu alanlarda ve 
işyerlerinde bir KP mantığı ile hücre 
çalışmaları yürütmeseler de, bu çalışma-
yı sendikalar üzerinden yürütmekte ve 
işyerlerinde sendika temsilcilerine bağlı 
işyeri işçi ve sendika temsilciliklerini bu 
amaç için değerlendirmekte, örgütlenme-
ler yaratmaktadırlar.

Beşincisi; AKP’nin Kadın Kolları 
(onlar Hanım Kolları olarak ifade ediyor) 
ve Gençlik Kolları çalışmaları ile mace-
racı, delikanlı, fanatik gençleri istihdam 
ettikleri “Osmanlı Ocakları” tarzı örgüt-
lenmeler ile kadın ve gençlik arasında 
ayrıca ayrıntılı ve sürekli çalışmalar 
yürütüyorlar.

Altıncısı; “Sivil Toplum Kuruluşla-
rı” olarak adlandırdıkları tüm kurum ve 
kuruluşlarda, odalarda, kooperatiflerde, 
meslek kuruluşlarında, derneklerde, 
sportif ve kültürel alanda, hemşehri kuru-
luşlarında v.b. örgütleniyorlar. Özellikle 
Belediyecilik üzerinden hemşehricilik adı 
altında bölge şovenizmi silahını kullanı-
yorlar.

***

Amacımız, AKP’nin örgüt çalışma-
sı anlamında yürüttüğü ilkeli faaliyeti 
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ÖRGÜT ÇALIŞMASI: 
Seçim Endeksli Değil, Sürekli Faaliyet



abartmak değildir. Ancak, özellikle örgüt 
çalışması alanında kuruluşundan itibaren 
uygulayageldiği çalışmaları doğru analiz 
etmezsek, AKP’nin, aslında yeri işçi 
sınıfının örgütlenmesinin içinde olması 
gereken milyonları, nasıl etkilediğini 
anlayamayız. Bu madalyonun bir yüzü 
örgüt çalışması ise, diğer bir yanı da 
ideolojik çalışmadır. O yanını farklı bir 
yazımızda ele almayı planlayarak, örgüt 
çalışmaları konusunda görüşlerimizi 
işlemeye devam edelim.

Yukarıda sıraladığımız tüm çalışma 
alanlarında görev alan üyelerini yetiştir-
mek için “AKP Akademileri” adı altında 
parti okulları kurdular. Bu akademilerde 

kadro üretiyorlar. Tabii ki elde ettikleri 
aşamalardan dolayı yararlandıkları muaz-
zam devlet olanakları var. Ancak bun-
ların hiçbiri kendiliğinden olmadı. İlçe 
belediyeciliğinden başlayan belediyecilik 
deneylerinden bugüne, katettikleri tüm 
aşamalarda her zaman devlet olanakla-
rını kendilerine göre ustaca kullandılar. 
“Belediye Temizlik İşçileri Eğitimi” 
dediler, sektörel derslerin dışında “Milli 
Görüş” dersleri verdiler. Temizlik işçisine 
hem burjuva kültürünün kimi ögelerini, 
hem de Anadolu felsefesinin ana hatlarını 
öğrettiler. İlgi duyan ve başarılı olanları 
tayin ile yükselterek, kadrolaştırarak daha 
farklı görevlere hazırladılar. AKP, Fatih 
Belediyesi Zabıta Müdürü’nden İçişleri 
Bakanı devşiren bir parti oldu. Bu örneği 
sadece bir örnek olması açısından veriyo-
ruz. Her alanda bu yöntemi kullandılar.

Bizim bu değerlendirmeden çıkar-
mamız gereken sonuçlar vardır. Sınıf 
düşmanımız, bu tür bir çalışmayla, daha 
açık söylersek, bizim yöntemlerimizi kul-
lanarak, işçi, emekçi ve yoksul yığınlar 
arasında örgütlenirken, biz ne yapıyo-
ruz? Bu sorunun yanıtını çok dürüst bir 

şekilde vermek durumundayız. Söyleye-
cek tek bir sözümüz ve eksikliklerimizi 
gidermek için yapmamız gereken tek bir 
uygulama vardır. TKP Tüzüğü doğrultu-
sunda çalışmak!

Bu alanda son on yılda çok mesafe 
kat ettik. Ancak halen eksikliklerimiz 
mevcut. Ve eksikliklerimiz, oran olarak 
değerlendirdiğimizde, doğru uyguladık-
larımızın bir hayli gerisinde. Bu açığı 
kapatmamız gerekiyor. Açığı kapatırken, 
birbirimize bakıp eksik ve kötü örnekleri 
çoğaltmak yerine doğru olanı, tüzüksel 
olanı uygulama yoluna gitmeliyiz. Bu 
da tek tek yoldaşlarımızın ve temel parti 
örgütlerimizin birincil görevi olmalıdır. 

Yoldaşlarımız artık, bilmişlik taslaya-
rak, toplumda karşılık bulamayan kof 
ajitasyonlarla, etraflarına bir iki kişi dahi 
toplayamadan, tabiri caizse tribünlere 
oynama alışkanlığından vazgeçmelidir. 
Her yoldaşımız, yaşadığı yerelde, çalıştı-
ğı işyerinde veya işsizse boş zamanlarını 
geçirdiği alanlarda örgütlenme amaçlı 
parti ilişkileri kurmalıdır. Evet, bizim 
maddi olanaklarımız tabii ki AKP’ninki 
ile ölçülemez. Ancak maddi olanakların, 
bizim örgüt çalışmamızı gerçekleştirme-
ye yetecek kadar gelişmesini sağlamak 
da ancak örgüt çalışmasını geliştirerek 
mümkündür.

Basılı yayınlarımız mevcut. 20, 
50, 100, 150 hatta 200 yayın dağıtan 
yoldaşlarımız var. Bu yoldaşlarımıza, 
dağıttıkları yayın oranında kaç kişi ile 
yayın ilişkilerini düzenli sürdürdüklerini, 
örneğin son beş yılda veya on yılda kaç 
sempatizan kazandıklarını, bu sempati-
zanların kaçını partileyebildikleri, parti-
leme durumunda olmayanları nerelerde 
istihdam ettikleri sorularını sorsak ne 
kadar tatmin edici yanıtlar alabiliriz? 
Yayın alanı sadece bir örnek. Ancak işin 
başlangıcı.

TKP’liyim diyen tüm parti sempa-
tizanları ve tüm parti kadroları günlük 
pratiklerini ve yığın ilişkilerini bu 
yazdıklarımız temelinde kendi kendilerini 
sorgulayarak değerlendirmelidirler. Neyi 
eksik veya yanlış yaptım? Neden sohbet 
ötesi kalıcı ve sürekli ilişkiler kurama-
dım? Neden sempatizan kazanamadım ve 
bunların arasından partileyecek düzeye 
getiremedim? Acaba “herşeyi bilen” eda-
sında üstenci tarzımın bunda etkisi var 
mı? İnsanlar benimle selamlaşıyor ama 
“bir an evvel gitsin, bize bulaşmasın” 
diye mi düşünüyor? Sadece genel ajitas-
yon yapmak bir komünistin görevlerini 
tamamlaması için yeterli mi? Yeteri kadar 
mütevazi miyim? Karşımdaki insanla-
rı tolerans ile dinleyebiliyor muyum? 
Kendimi geliştirmek için ne okuyorum? 
Günlük basını takip etmek dışında klasik 
veya çağdaş edebiyat alanında en son 
hangi kitabı okudum? Marx, Engels, 
Lenin ve Stalin’in en son hangi eserini 
tekrar okudum ve ne sonuçlar çıkardım, 
nasıl notlar aldım, nasıl bir soyutlama 
yaptım? Bu soruların yanıtını önce ken-
dimize vermemiz sonra da partimize açık 
yüreklilik ile ifade etmemiz çok önemli 
bir konudur ve bir dizi sorunun çözümü-
nün başlangıcıdır. Bu meyanda yapaca-
ğımız önerileri ve önerilerimizin yaşama 
geçmesi için yapabileceğimiz katkıların 
somutlanmasını da ayrıca kaleme alıp 
partiye vermeli veya sorumlu sekreteri-
mizle görüşmeliyiz.

Kuşkusuz ki, aynı zamanda, Parti 
merkezi, örgüt bürosu ve ideolojik büro 
bu konuda nasıl değerlendirme yapıyor, 
kendi çalışmalarını nasıl ölçüyor ve 
eksikliklerini tespit ediyor sorularının da 
açık yüreklilik ile yanıtlanması gerek-
mektedir. Bugüne dek zorluklar içinde 
yürütülen çalışmalarda bazı konulara 
gerekli titizliğin gösterilememiş olması 
bilinen bir gerçek. Ancak, gelinen aşama-
da ve kurumsallaşmada artık bu engeller 
yavaş yavaş kalkmış olarak değerlendiril-
mektedir. 

Dolayısıyla başta MK olmak üzere 
tüm organlar, ara organlar ve TPÖ’ler 
çalışma alanlarını özeleştirel olarak 
değerlendirerek eksikliklerini hemen 
gidermelidirler. Bu alanda gerekli kadro 
değişiklik, düzenleme ve yeni görev-
lendirme önerileri de MK Sekreterliği 
tarafından MK’ya yapılmıştır.

Yaz döneminde her yer tatile girebilir 
ancak biz tatile girmiyoruz. Tam tersi, 
tatilin getirdiği olanakları verimli olarak 
değerlendirerek varolan eksikliklerimizin 
giderilmesi için değerlendirilebilecek 
en uygun dönem bu yaz tatili dönemi 
olacaktır. n
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Komünist Partisi’nin yaşam damarları fabrika ve işyeri hüc-
releri ile, mahalle ve semt hücreleridir. Bu çalışma sürekli bir 
çalışmadır. Seçimden seçime değil. Hatta seçimlerle hiç bir il-
gisi yoktur. Bu çalışma tarzını oturtmayı başaramayan bir parti 
işçi sınıfının örgütü, hele politik örgütü olamaz. Onun için TKP 
kadroları ve örgütleri bütün dikkatlerini hücre tipi örgütlenme 
çalışmasına verirler. Parti tüzüğünde bu örgütlerin adı Temel 
Parti Örgütü olarak geçer. Partinin bütünü, yani Parti Örgütü, 
Temel Parti Örgütlerinin toplamıdır. Parti ara ve üst yönetim 
organları, adı üstünde organdırlar. Her organ üyesinin tabi ol-
duğu ve üyesi olduğu bir Temel Partı Örgütü, yani Parti Hücresi 
vardır. 

Günler geçmiyor, hayat eskisi kadar 
güzel ve eğlenceli değil. Ne yazık ki ülke-
mizde yaşanan çocuk istismarları her ge-
çen gün daha fazla artıyor. Maalesef kimse 
eskisi kadar masum değil

Türkiye’de son 5 yıl içerisinde çocuk 
istismarları her geçen gün daha fazla art-
maktadır.

Genel olarak toplumda hangi davra-
nışların cinsel istismar sayılacağı konusun-
da çok ciddi sonuçlar doğurabilecek bilgi 
eksiklikleri bulunmaktadır

Bilimsel olarak çocuk istismarına giren 
davranışlar şu şekildedir:

Cinsel ilişki içine girmesini istemek ve 
çocuğun hayır demesi halinde baskıda bu-
lunmak, cinsel organla, elle veya parmakla 
temasta bulunmak şeklinde örnekler veri-
lebilir,

Toplumsal yaşamı dinsel referanslarla 
dizayn eden siyasi iktidarın, cinsel ilişkide 
istek yaşını düşürmesi, küçük yaşta evlen-
dirilen çocuk gelinlere göz yumulması vb. 
konular adliyedelerdeki her 3 istismar da-
vasından birinin çocuklara yönelik olduğu 
sonucunu çıkarmaktadır.

Sosyal medyada gündem yaratan mil-
yonlarca insan artık bu olanların kalıcı ola-
rak engellenmesini istemektedir.

Çocuk istismarlarını önlemek için ço-
cuklara hayır demeyi, bedenlerinin onlara 
ait olduğunu, sınırlarının saygıyı hakettiği-
ni  öğretmeliyiz.

Bir kereden birşey olmaz diyen Aile Ba-
kanı Sema Ramazanoğlu, senin çocuğuna 
da yapılsa aynı şeyi diyecek misin?

Kızlarının belli bir yaşa geldiğinde ka-
panmasını, örtünmesini isteyen aileler, er-
kek çocuklarına git oğlum amcana göster 
diyorsa burada adalet yoktur!

Kızına sarılmak, saçlarıyla oynamak 
isteyen babalar bunu yaparken kız istemi-
yorsa ve annesi “o senin baban kızam ne 
olacak” diyerek o kızın ailesine karşı güve-
nini düşürür, asla böyle birşey yapmayın.

Kuran Kursu hocası tarafından Ağrı’da 
9 yaşındaki tecavüz edilen çocuk, Ada-
na’da düğünde 4 yaşında tecavüze uğra-
yan kız çocuğu, Özgecan Aslan, Eylül ve 
Leyla ve daha birçok çocuğu unutmadık, 
unutturmayacağız.

Artık olanlara karşı susmamalıyız, ses-
siz kalmayacağız, biz sustukça onlar çoğa-
lacaklar. İzin vermeyeceğiz.

Eğer bugün susarsak, yarın konuşaca-
ğımız bir Türkiye olmayacak.

Çocuk susar, sen susma! n

Kırklareli/Lüleburgaz Halkçı Liseliler

Başkan Adayı Berke Yılmaz

Yardımcı Aday Anıl Gürel

Yardımcı Aday Yavuzcan Günalp

Politika Gazetesi Trakya Temsilciliği

Çocuk Susar
Sen Susma!



q Davut ŞAHİN

Türkiye ekonomisinin beşli sarmalın-
daki birbirini besleyen makro ekonomik 
sorunlar, başta bankacılık olmak üzere 
birçok sektörün duvarlarında derin çatlak-
lar oluşturmasının yanında, üretim ve nite-
likli emek üzerinde ağır tahribat yaratıyor. 
Küresel ekonomideki likit bolluğunu, yıl-
lardır astronomik faizlerle çeken sistem, 
içine düştüğü iç ve dış borç denizinde, 
“borcu borçla ödeme” yılanına sarıldı. 

Enerji ara mallarda dışa bağımlı eko-
nomide, imalat sanayinin giderek artan 
finansman yükü üretimi aksatıyor, onlarca 
fabrika ateşe veriliyor. İstanbul Sanayi 
Odası (İSO), “Türkiye’nin İkinci 500 Bü-
yük Sanayi Kuruluşu Araştırması” verile-
ri de bunu ortaya koyuyor; 2017 yılında 
İkinci 500’deki şirketler, faaliyet kârları-
nın yüzde 42.8’ini finansman gideri olarak 
kaybetti. Üretimde daralmayla artan itha-
lat, cari açık makasını hiç olmadığı kadar 
açıyor. 

Artan dış borçlar ve yükselen fai-
ze bağlı olarak döviz kurları tarihi rekor 
düzeylere çıkıyor. Dövizdeki artışa bağlı 
maliyet artışları, talep ne kadar bastırılırsa 
bastırılsın, enflasyonu, hedeflerin üç ka-
tının dahi üzerine taşıyor. Kontrolsüz bir 
şekilde tırmanan enflasyon, ekonomideki 
birçok dengeyi sarsarken, en çok da ücret-
leri kemiriyor. Sendikadan yoksun kitle-
ler, ücretlerdeki tahribat karşısında elleri-
kolları bağlı beklemek zorunda kalıyor. 

Bunun daha da ağır yanı; ya, eriyecek 
bir ücretiniz dahi yoksa? DİSK-AR’ın 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve-
rilerinden yaptığı araştırmanın sonuçları-
na göre, yüzde 20 dolayındaki bir banda 
yerleşen işsizlik, gençlerde ve kadınlarda 
yüzde 25-35 düzeylerini buluyor. Kısa-
cası, üretimden koparılarak, ağzına kadar 
ithal ürünlerle dolu AVM’lere hapsedilen 
ekonomide manzara hiç de iç açıcı değil. 

Hocaların hocası İktisatçı Prof. Dr. 
Korkut Boratav’a göre, ekonomide bu 
yılın son üç ayında küçülme süreci başla-
yabilir ve yeni bir IMF programı gündeme 
gelebilir. DİSK Genel-İş üyesi işçilerin 

sorularına verdiği ve Sendika’nın Emek 
gazetesinde yayımlanan yanıtlarda, Kor-
kut Boratav Hoca, “Türkiye’nin son on 
iki ayda 55 milyar dolara yükselen cari 
işlem açığının finansman güçlükleri, itha-
latın kısılmasını gerektirebilir. 

Ortaya çıkacak arz daralması, kâr-
ların tırmanmasına fırsat yaratmamalı. 
Ekonominin daraldığı, kriz koşullarının 
doğduğu bir ortamda, yük paylaşımının 
emekçilere yıkılmaması gerekir. Örgütlü 
mücadele gereklidir. Sendikalara ve emek 
yanlısı partilere, örgütlere önemli görev-
ler düşecektir.” diye uyarıyor.

Türkiye ekonomisindeki beşli sarmalı 
oluşturan makro ekonomik göstergeleri 
tek tek incelediğimizde, Korkut Boratav 
ve başka birçok iktisatçının uyarılarının 
ne denli haklı olduğunu daha açık ve net 
şekilde ortaya koyuyor:

1. Merkezi yönetim borç 
stoku 1 trilyona dayandı, 
borçlanma maliyeti yüzde
20’yi aştı

Merkezi yönetim brüt borç stoku, 30 
Haziran itibarıyla, aylık bazda 10.8 milyar 
lira artışla 969.8 milyar liraya yükseldi. 
Ancak, merkezi yönetim borç stokunun 
yılın ilk yarısındaki artışı ise daha da çar-
pıcı düzeye çıktı. Geçen yılın sonunda 
876.5 milyar lira olan merkezi yönetim 
borç stoku, bu süre içinde tam 93.3 milyar 
lira yükselmiş oldu. 

Merkezi yönetim brüt borç stoku 31 
Mayıs’ta 959 milyar lira düzeyindeydi. 
Hazine’den yapılan açıklamaya göre, borç 
stokunun 561.2 milyar liralık bölümü 
Türk Lirası cinsi, 408.6 milyar liralık bö-

lümü de döviz cinsi borçlardan oluştu. Bu 
dönemde Hazine alacak stoku da 17.8 mil-
yar lira olarak gerçekleşti. Hazine alacak 
stoku içinde en yüksek pay 11.4 milyar 
lira ile yerel yönetimlerin oldu. Haziran 
ayı sonu itibarıyla Hazine alacaklarından 
toplam 1.1 milyar lira tahsilat gerçekleş-
tirildi.

Ancak, elbetteki bu borçlardaki temel 
sorunu, ulaştığı düzey değil; hızlı artış ve 
ve bu hızlı artıştan da hızlı yükselen “faiz” 
oluşturuyor. Hazine’nin 10 Temmuz’da 
düzenlediği üç ihalede toplam satış 2 mil-
yar 50 milyon lira oldu. İhaleler öncesi 
yapılan 7 milyar 29.1 milyon lira ROT 
(rekabetçi olmayan teklif) satışla birlik-
te, satış tutarı 9 milyar 79.1 milyon liraya 
ulaştı. Bu borçlanmada en çok dikkat çe-
ken, ihalede bileşik faizin en düşük yüzde 
20.20, ortalama yüzde 20.28 ve en yüksek 
yüzde 20.39 düzeyine kadar tırmanması 
oldu. Bir önceki iki yıllık tahvil ihalesinde 
ortalama bileşik faiz yüzde 19.35 olmuştu. 

Tüm bu veriler, herşeyden önce borç-
lanma gereğinin giderek arttığını göste-

riyor; borç artış oranları, yüzde 15’i de 
aşan enflasyonun da üzerinde düzeylere 
yükseldi. Buna bağlı olarak merkezi yö-
netim borç stoku hızlı bir şekilde artışını 
sürdürüyor. Son aylarda faizlerdeki yük-
selme de, borçtaki sorunu artırıyor; borç-
taki sorunlar ve genel olarak borçlanmalar 
arttıkça, Türkiye’nin hem iç hem dış piya-
salarda borçlanma maliyetleri yükseliyor 
ve geri ödeme riskleri artıyor. 

Bu riskler arttıkça, faizler de yeniden 
yükseliyor. Daha bir yıl önce yüzde 11-12 
dolayında faizle borç bulabilen Hazine, 
Temmuz ayına gelindiğinde yüzde 20 ile 
dahi borç bulamaz oldu. Hazine’nin faiz-
leri yukarıya çıkarken, Merkez Bankası’nı 
da peşinden sürüklüyor. Merkez Banka-
sı’nın daha iki ay önce yüzde 8.0 olan bir 
haftalık fonlama faizi, bugünlerde yüzde 
17.75’e çıkmış durumda ve hemen herkes 
24 Temmuz’daki toplantıda en az “yüzde 
19’a artış” bekliyor. 

Hazine’nin bu durumu, ister istemez 
bankacılık sektörünü de olumsuz etkiliyor. 
Yükselen faizler, bankaların tahsilatlarını 
da zorlaştırıyor ve sorunlu kredileri gide-
rek artıyor. Kredi derecelendirme şirketi 
Moody’s 16 Temmuz’da, Türk bankala-
rında sorunlu kredi miktarının, Haziran’ın 

son haftasında sert artış kay-
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Bütün Kötülüklerin Acımasız Çocukları 
“Enflasyon ve İşsizlik” 

Türkiye ekonomisinin, “rekor iç borçlar, tırmanan 
dış borçlar, giderek açılan cari açık makası, yüksek 
enflasyon ve kronik işsizlik”den oluşan yükü tüm 
ağırlığıyla, emekçilerin omuzlarına çöktü. Emekçi-
lerin, kaygan zeminde, sendika ve grev kaslarından 
yoksun titrek bacaklarıyla taşımaya çalıştığı yük gi-
derek ağırlaşıyor; zayıf urganlarla sarılan yükün 
devrilmesi an meselesi...

(*) Merkez Bankası (TCMB)Tasarruf Mevduatı Sigorta 
Fonu’na (TMSF) devredilen 6 meilyar TL hariç.



dettiğini savunarak, sorunlu kredilerde 
ani artışın bankaların kredi notu açısından 
olumsuz olduğu uyarısı yaptı. Moody’s 
raporunda, Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 29 
Haziran’da sona eren hafta itibariyle ya-
yımladığı sorunlu kredi verilerine dikkat 
çekilerek, “Veriler önceki haftaya göre 
yüzde 7 (yani 800 milyon dolar) ile 10 
yıldan uzun bir sürenin en yüksek hafta-
lık artışının yaşandığını gösterdi. Sorunlu 
kredilerde ani yükseliş Türk bankalarının 
kredi notu açısından negatif” denildi.

Raporda sorunlu kredilerdeki artışın 
“güçlü ve sürekli” hale gelmesi halinde 
bankaların aktif kalitesinin zayıflayacağı, 
bankaların kredi zarar provizyonlarını ar-
tırmak zorunda kalacağı ve bu durumun 
kârlılığı düşüreceği ileri sürüldü. Moody’s 
“zayıf faaliyet ortamı ve önemli ölçüde 
bozulmaya uğramış ancak takibe düşme-
miş çok sayıda kredi” nedeniyle sorunlu 
kredi oranının gelecek 12-18 aylık dö-
nemde yüzde 4’ün üzerinde bir seviyeye 
yükselmesini öngördüğünü iddia etti. 

Bankaların ilk çeyrek bilançolarına 
atıfta bulunan Moody’s kredilerin “yüksek 
orandaki bölümünün” kullandırıldıktan 
sonra bozulduğunu kaydederek bunların 
bir kısmının sorunlu krediye dönüşeceği 
savundu. Eğer sorunlu kredilerdeki ar-
tış, Moody’s’in öngördüğü gibi gelişir ve 
yüzde 4.0’ü bulursa, bu sorunlu kredilerin 
100 milyar lirayı da aşacağını gösteriyor. 
Çünkü, 20 Temmuz’da 2 trilyon 389 mil-
yar lira düzeyinde olan toplam kredilerin 
yüzde 4.0’ü 95.6 milyar lirayı buluyor.

2. Dış borçta da faiz sorunu: 
362 milyar dolarlık ana 
paraya, 91 milyar dolar faiz

Tüm dünyada neredeyse “sıfır” faizle 
kullanılan kaynakları, kırılgan ekonomi-
si nedeniyle, neredeyse “avuç, avuç faiz 
ödeyerek” çekebilen Türkiye’nin, dış 
borçlarda da başı “yüksek faiz” ile belada. 

Eldeki en son veriler, Mayıs sonra-
sındaki 116 milyar 469 milyon dolarlık 
kamu sektörü anapara borcuna 50 milyar 
453 milyon dolar, 245 milyar 241 milyon 
dolarlık özel sektör borcuna 40 milyar 
531 milyon dolar faiz ödeneceğini gös-
teriyor. İşin ilginç tarafını da, faizin ana-
paraya oranı özel sektörde yüzde 16.5’de 
kalırken, kamu sektöründe yüzde 43.3’ü 
geçmesi oluşturuyor. Bir başka deyişle, 
Türkiye’de özel sektörün zaten oldukça 
yüksek oranlarda kullandığı dış kaynakla-
rı, kamu tarafı kat be kat daha fazla mali-
yetle kullanabiliyor.

Kısacası, dış borçta da sorunun teme-
linde “yüksek faiz” var. Kamu ve özel 

sektör dahil 2002 yılında 129.6 milyar 
dolar olan dış borç stoku, 2017 sonunda 
453 milyar 284 milyon dolara, Mart 2018 
itibarıyla da 466 milyar 657 milyon dolara 
yükseldi. 2017 yılsonunda 291 milyar 185 
milyon dolar olan net borç stoku ise 2018 
Mart ayı sonu itibarıyla 303 milyar 204 
milyon dolara çıktı.

Dış borç stokunun milli gelire oranı, 
2002’de yüzde 54,8, 2017 sonu itibarıy-
la yüzde 53,4 iken, Mart 2018’de yüzde 
52,9’a düştü. Aynı dönemde net dış borç 
stokunun milli gelire oranı da yüzde 
34,2’den yüzde 34,3’e yükseldi.

Eski Başbakan Yardımcısı Mehmet 
Şimşek’in basına verdiği bilgilere göre, 
Türkiye’nin bütün borcunun gayri safi 
yurtiçi hasılaya oranı, iç, dış, vatandaş, 
bankalar, reel sektör ve devlet dahil, 2017 
sonu itibarıyla yüzde 142 düzeyinde. Ge-
lişmekte olan ülkelerde bu oran yüzde 
211. Gelişmiş ülkelerde yüzde 382, dünya 
genelinde yüzde 318.

Görüldüğü gibi Türkiye, dünyadaki 
duruma göre çok borçlu ülkeler arasında 
bulunmuyor. Sürdürülebilir bir borç sto-
kuna sahip durumda. Fakat, Türkiye’deki 
sorun faizde görülüyor. Öyle ki Hazine 
Müsteşarlığı, Merkez Bankası verilerine 
göre, Türkiye, önümüzdeki süreçte, 361 
milyar 710 milyon dolarlık anaparaya, 90 
milyar 984 milyon dolar faiz ödenecek.

Mayıs 2018 sonrasındaki 116 milyar 
469 milyon dolarlık kamu sektörü anapara 
borcuna 50 milyar 453 milyon dolar, 245 
milyar 241 milyon dolarlık özel sektör 
borcuna 40 milyar 531 milyon dolar faiz 
ödemesi yapılacak. Kamu, özel sektörden 
çok daha fazla faiz ödeyecek. İşin ilginç 
tarafı, faizin anaparaya oranı özel sektörde 
yüzde 16,5’de kalırken, kamu sektöründe 
yüzde 43,3’ü geçmesi gibi görünüyor.

Yıllara göre bakıldığında, Mayıs-Ara-
lık 2018 döneminde, kamu 7 milyar 853 
milyon dolar anapara, 3 milyar 67 milyon 
dolar faiz, özel sektör 54 milyar 519 mil-
yon dolar anapara, 3 milyar 776 milyon 

dolar faiz ödeyecek. 7 Aylık sürede öde-
necek anapara faiz toplamı 69 milyar 215 
milyon doları bulacak. Bu rakam, 2019’da 
63 milyar 363 milyon dolar, 2020’de 49 
milyar 107 milyon dolar, 2021’de 43 mil-
yar 197 milyon dolar, 2022’de 39 milyar 
210 milyon dolar, 2023 ve sonrasında ise 
188 milyar 601 milyon dolar anapara ve 
faiz ödemesi yapılacak.

Tabii tüm bu hesaplar, şimdiki dış borç 
stoklarına göre; cari açık artmaya devam 
ettikçe bu borçlara yenileri eklenecek ve 
rakamlar çok daha fazla şişecek. Hazine 
de bu durumu görmüş olmalı ki, geçen yı-
lın sonuna doğru yaptığı bir açıklamada, 
daha önce yaptığı dolar ve euro cinsi borç-
lanmalara, bu kez de Japon yeni cinsinden 
tahvil ihracını da ekleyeceğini duyurdu. 
Hazine açıklamasında, “Hazine Müsteşar-
lığı, 2017 yılı dış finansman programı çer-
çevesinde, Japon Yeni piyasasında tahvil 
ihracı olanaklarını araştırmak için Daiwa 
Securities, Mizuho Securities ve SMBC 
Nikko Securities’e yetki vermiştir” denil-
di. 

3. Türkiye, 2018-2023 
döneminde 266 milyar 65 
milyon dolar cari açık verecek

Küresel bankacılık piyasalarındaki de-
yimiyle, Türkiye ekonomisinin “yumuşak 
karnı” (achilles’ heel / aşil topuğu - zayıf 
noktası) olan cari işlemler açığı ya da kı-
saca “cari açığı” uzun zamandır ekonomi-
yi kırılganlaştıran en önemli etken olarak 
biliniyor. Özetle, mallardan hizmetlere 
kadar geniş bir yelpazede dışarıdan aldık-
larıyla, dışarıya verdikleri arasındaki “-” 
(eksi) olarak farkına “cari açık” ve “+” 
(artı) olarak farkına da “cari fazla” adı ve-
riliyor. Bir başka deyişle, bir ülke, üretip 
sattığından fazlasını dışarıdan alıyorsa, 
“cari açık” veriyor, dışarıdan aldığından 
fazlasını üretip satıyorsa da, “cari fazla” 
veriyor.

Cari açık Mayıs ayında yüzde 9.6 ar-
tışla 5.89 milyar dolar ile beklentilerin 
üzerine çıktı. Piyasa analistleri ve eko-

nomistler cari açığın yüzde 1.5 dolayında 
artışla 5.45 milyar dolar düzeyine yüksel-
mesini bekliyordu. Bu veri ile birlikte, on 
iki aylık cari işlemler açığı 57 milyar 637 
milyon dolara yükseldi. Bu ayda ödemeler 
dengesinin en önemli etkeni olan dış tica-
ret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 
678 milyon dolar artarak 6 milyar 498 
milyon dolara, birincil gelir dengesi açı-
ğı 214 milyon dolar artarak 1 milyar 156 
milyon dolara yükseldi.

Türkiye’nin 50 - 60 milyar dolar ban-
dında kronikleşen cari açığı, ekonominin 
en önemli sorunlarından biri olarak gös-
teriliyor. Bu konuda yapılan tahminler ve 
yorumlar, bu önemli sorunun daha önemli 
bir süre Türkiye’nin sorunu olarak varlığı-
nı sürdürecek. 

Bu konuda küresel düzeyde çalışma-
lar yapan Uluslararası Para Fonu (IMF) 
verilerine göre, Türkiye 2018-2023 dö-
neminde 266.1 milyar dolar cari açık ve-
recek. IMF’ye göre, Bu dönemde, ABD, 
İngiltere, Kanada, Avustralya gibi ülkeler 
de (ABD 4 trilyon 434 milyar dolar, İn-
giltere 616.2 milyar dolar, Hindistan 514 
milyar dolar, Kanada 267.8 milyar dolar, 
Avustralya 240.4 milyar dolar ) büyük 
açıklar verecek; ancak, bu ülkelerin cari 
açıkları çok büyük önem taşımıyor. Özel-
likle ABD ve İngiltere, dış ticaret açıkları-
nın yanı sıra sermaye dengesi dediğimiz, 
doğrudan ve portföy yatırımları ve borç-
lanmalar yoluyla dünyaya karşı cari açık 
veriyor ve bu açıklarıyla banknot ihraç 
ederek dünya ticaretinin nakit akışlarını 
sağlıyorlar.

2018-2023 döneminde bütün dünyayı 
finanse eden ülkeler ise önemli miktarda 
cari fazla verecekler. Almanya, 2 trilyon 
274.6 milyar dolar, Japonya 1 trilyon 
316.9 milyar dolar, Çin 1 trilyon 7.5 mil-
yar dolar cari fazlayla yükü üstlenecekler. 
Bu ülkeleri Güney Kore, Hollanda, Tay-
van, Rusya, İsviçre, Singapur, İtalya, İr-
landa gibi ülkeler izleyecek.

Buna karşın Türkiye gibi ülkeler için 
cari açık önemli bir sorun. Bu açıklarını 
paraları rezerv para olmadığı için banknot 
ihraç ederek kapatamıyorlar. Verdikleri 
cari açık kadar döviz, özellikle rezerv para 
bulmaları gerekiyor ki ABD Merkez Ban-
kası’nın faiz artırımı, Avrupa, İngiltere ve 
Japon Merkez Bankalarının da onu izle-
mesi nedeniyle bu olanak oldukça zorlaş-
tı. Ucuz kaynak bulma dönemi sona erdi. 
Çünkü para, tüm dünyada güvenli liman-
lar olan ve faizleri artırdıkları için daha 
fazla kazandıran ABD, Avrupa, İngiltere 
ve Japonya’ya doğru gitmeye başladı ve 
bu durum giderek güçlenecek.

        (Devamı arkada)
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Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler, 
cari açıklarını kapatmakta gittikçe daha 
fazla zorlanacaklar. Kısaca normal olarak 
çevireceği dış borçlara ilaveten 2023 yılı-
na kadar Türkiye, 266 milyar dolar daha 
dış kaynak bulursa bu cari açığı karşıla-
yabilir. Bu açık önünde sonunda kapana-
cak ama ülke olarak ya daha fazla faizle 
borçlanacağız ya da ekonomiyi yavaşlatıp 
cari açığı kısacağız. Bir diğer yol da lira-
nın değer kaybetmesi ki bu Nisan ayından 
bu yana hızlı bir şekilde gerçekleşti. Lira, 
değer kaybedince, ithal mallar pahalanıp, 
yerli mallar döviz cinsinden ucuzlayınca, 
ihracat teşvik edilirken, ithalat baskılanı-
yor ve bu durum da dış ticaret açığını kı-
sarak cari işlemler açığını biraz azaltıyor; 
ama, borçların yüksekliği ve borçlanma 
sarmalı bu pozitif gelişmeyi kısa sürede 
yeniden olumsuza dönüştürüyor.

Herşeyden önemlisi de, cari açığın 
lira üzerindeki baskısı nedeniyle maliyet-
leri ve dolayısıyla da maliyet enflasyonu 
üzerinden genel enflasyonu yükseltmesi 
oluyor.

4. Maliyet enflasyonu
“hantal”dır; yerleşmesi de
ondan kurtulmak da 
uzun sürer

Ekonomide her üretimin maliyeti, her 
ürün ya da hizmetin satış fiyatı var; iki-
sinin arasındaki farka da “kâr” deniyor. 
Kapitalist koşullarda kâr üretmeyen hiçbir 
ekonomik birim ayakta duramıyor; kısa-
cası, “taşıma suyla değirmen dönmüyor.”

Bu nedenle, ekonomik birimler için 
çok önemli olan “kâr edebilmek” için fi-
yatın önemi büyük. Üreticiler daha çok 
kâr edebilmek için fiyatı artırabildikleri 
kadar artırmak isterler. Millette para var-
sa, fiyat yükselse de, bastırır parayı iste-
diği mal ya da hizmeti satın alır. O zaman 
da enflasyon yükselir. Merkez bankaları 
da, enflasyonu önlemek için, “faizi” artırır 
ve para değerlenir. Para değerlenince, har-
cayabileceklerin sayısı azalır. O zaman da 
satıcılar fiyatları istedikleri gibi yükselte-
mezler; böylece, “talep”ten kaynaklanan 
enflasyon yavaşlar. Ancak, işin bir de ma-
liyet tarafı var. Bir ürünün üretim maliyeti 
arttıkça, üretici de, alıcısı olsun, olmasın 
fiyatı artırmak zorundadır. Yoksa, “kâr” 
sıfıra doğru gider ve sonra da “zarar”a dö-
nüşür.

Kısacası, maliyet enflasyonu “han-
tal” yapılıdır; yerleşmesi zaman alır ama, 
ondan kurtulmak da oldukça uzun sürer; 
çünkü, maliyeti artan işletmeler, önlerini 
göremedikleri için maliyetlerdeki artışları 
fiyata tam yansıttıkları gibi biraz da “risk 
primi” eklerler. Böyle olunca, enflasyona 
bir de “psikolojik marj” eklenmeye başlar 
ve iş çığrından çıkar.

Türkiye’de bir süredir, denklemin 
“maliyet” tarafında sorunlar yaşanıyor. 
Hükümetin 16 yıldır uyguladığı ekono-
mi politikaları nedeniyle birçok sektörde 
ithalata bağımlılık yüzde 50’nin üzerinde 
seyrediyor. Bu nedenle, döviz kurlarında-
ki her artış, üretim maliyetlerine doğrudan 
yansıyor. Dövizdeki tırmanış, üretim ma-
liyetlerindeki artış hızını Haziran ayında 
yüzde 2.61 ile ve yıllık artışı da yüzde 
15.39 ile 10 yılın zirvesine çıkardı.

Bir başka deyişle, Haziran verileri, 
enflasyonun kontrolden çıkma noktasına 
geldiğini yakıcı bir şekilde ortaya koydu. 
Sorun artık patates, soğan açıklamalarıyla 
geçiştirilemeyecek kadar yakıcı ve yaygın 
bir hal almış durumda.

Çoktan “maliyet” üzerine yerleşmiş 
bulunan enflasyon, talep enflasyonunda 
olduğu gibi basit faiz ve fiyat hareketle-
riyle, çözülemeyecek bir sorun durumuna 
dönüşmüş görünüyor. Mevcut enflasyon 
ekonominin köklü yapısal hastalıklarının 
bir ürünü. Ama aynı zamanda o yapısal 
hastalıkları derinleştiren, büyüten bir kar-
şı etkiye de sahip.

Ekonominin yapısal sorunları ile enf-
lasyon, karşılıklı birbirlerini besleyerek 
bir kısır sarmal halinde büyümeye devam 
ediyor. Yüksek ve kalıcı enflasyon, örne-
ğin yüksek cari açık sorunundan kopuk bir 
sorun değil. Tersine yüksek cari açıktan 
da beslenen bir sorun. Yüksek cari açık, 
üretim ve rekabet gücünü artırmadan aşırı 
tüketimle hormonlu büyüme sevdasının 
bir sonucu.

Bu durum birkaç koldan birden eko-
nomideki kırılganlıkları artırıyor. Yüksek 
cari açığın doğurduğu bu kırılganlıkların 
her birisi enflasyonu körükleyen bir etki 
yaratıyor. Yüksek cari açık, aşırı borçlan-
ma ve dış kaynağa fazlasıyla bağımlı bir 
ekonomi demek. Dünyada para bolluğu 
yaşanırken, ağızları sulandıran yüksek fa-
izle oluk oluk para girerken, bu tahribatın 
etkileri pek hissedilmiyordu; artık durum 
değişti, tersi yaşanıyor.

467 milyar dolara çıkan dış borçların 
yüklü ödemeleri ile 58 milyar dolara ula-
şan cari açığın finansmanı için daha fazla 
dış kaynak bulma ihtiyacı var. Para bollu-
ğu dönemi arkada kaldığı için ve aynı za-
manda Türkiye’nin kırılganlıkları arttığı 
için artık eskisi gibi dış kaynak gelmiyor.

Doğrudan yatırım bir yana, kısa vadeli 
portföy yatırımı ve mevduat olarak gelen 
yabancı kaynak girişi dahi hızla düşmeye 
başladı. Bulunan kaynağın da maliyeti, 
hızla artan faizler nedeniyle giderek daha 
da yükseliyor. Portföy yatırımları ve doğ-
rudan yatırımlarla yabancılardan gelen 
kaynağın miktarı azalmasına rağmen cari 
açık hızla artmaya devam ediyor. Yaban-
cıların getirdiği kaynağın miktarı cari 

açığın yarısını bile finanse edemiyor. Bu 
açmazın doğrudan sonucu kurların hızla 
ve sürekli yükselmesi olarak karşımıza 
çıkıyor.

Üretimi ithalata ve ekonomisi dış kay-
nağa aşırı bağımlı bir ekonomide kurların 
yükselmesi tüm dengeleri sarsıyor. Bunun 
bir sonucu de yükselen enflasyon oluyor. 
Döviz kurlarının ve enflasyonun yüksel-
mesi, faizlerin baş döndürücü bir hızla 
yükselmesine yol açıyor. Böylece kur artı-
şı, faiz artışı ve enflasyon artışının birbiri-
ni ürettiği bir sarmal ortaya çıkıyor.

Politik kırılganlıklar ile seçim ekono-
misi politikaları ile bütçe açığının azması 
da ayrı; tüm bunlar da enflasyonnun hızlı 
tırmanışını destekliyor. Yıllardır uygu-
lanan yanlış ekonomi politikalarının tı-
kanma ve fatura ödeme noktasına gelmiş 
bulunuyoruz. Şimdi bu yolun artık sonu-
na gelindi, yol tıkandı. Artık tam tersi bir 
yola girilmek zorunda. Ya isteyerek ve 
planlayarak, ya da duvara çarparak…

Kısa vadede yüksek faiz politikası sü-
rerken, kamu harcamaları kısılacak. Cari 
açığı etkili şekilde düşürecek politikalar 
hızla devreye alınacak. Bunların kalıcı 
etki yaratabilmesi için ekonominin kırıl-
ganlıklarına yönelik orta ve uzun vadeli 
tutarlı planlarla da desteklenmesi zorunlu. 
Bu da yüksek faiz, düşük büyüme, düşen 
karlar, şirket iflasları, el değiştirmeler, 
bankacılıkta artan sıkıntılar, artan işsizlik, 
eriyen ücretlerle şekillenen zor bir süreç 
demek.

5. Türkiye yüzde 17.3 geniş
tanımlı işsizlik ve 5.8 milyon
işsizle OECD’de ilk dörtte

Yüksek enflasyon, ağır borçlar, bo-
zulan ticari dengeler ve artan finansman 
yükü gibi nedenlerle yaratılan istihdamda-
ki önemli düşüşler, bir yandan işsizliği de 
körüklüyor. Her ne kadar Türkiye İstatis-
tik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, 

Türkiye genelinde işsizlik, Mart, Nisan, 
Mayıs aylarını kapsayan Nisan dönemin-
de, geçen yılın aynı dönemine göre, 0.9 
puanlık azalış ile yüzde 9.6’ya gerileyerek 
tek haneye indiyse de, başka kurumların 
verileri, bu gelişmeyi pek doğrulamıyor.

İşgücünün hızlı artması ve özellikle 
inşaat sektöründe son iki dönemdir önem-
li “istihdam kayıpları” yaşanması, özel-
likle sanayileşmiş ülkelerde temel işsizlik 
verisi olarak kabul edilen “tarım dışı iş-
sizlikte kuvvetli artış” yarattı. Bahçeşe-
hir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal 
Araştırmalar Merkezi’nin (Betam) “Ta-
rım Dışı İşsizlikte Kuvvetli Artış” başlıklı 
İşgücü Piyasası Görünümü notunda, tarım 
dışı işsizlik oranının Nisan döneminde, bir 
önceki döneme kıyasla 0.4 yüzde puan ar-
tarak yüzde 12.2’ye çıktığına işaret edildi 
ve bu artışın, işgücünün hızlı artmasına 
karşın, istihdamın düşmesinin kaynaklan-
dığı belirtildi.

Raporda, istihdam kayıplarının ağır-
lıklı olarak inşaat sektöründen kaynaklan-
mış olması, tarım dışı işsizlik oranların-
daki toplumsal cinsiyet farkını kadınların 
lehine kısıtlı da olsa azalttığı vurgulanır-
ken, Betam tahmin modelinin mevsim 
etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik 
oranının Mayıs döneminde 12.3 olacağını 
öngördüğü belirtildi.

Betam’a notunda; mevsim etkilerin-
den arındırılmış tarım dışı işsizliğin Nisan 
döneminde yüzde 11.7’de sabit kalaca-
ğının öngörüldüğü, ancak TÜİK’in Mart 
dönemi işsizlik oranını 11.7’den 11.8’e 
revize ettiği, bu nedenle tarım dışı işsizlik 
oranı da Nisan döneminde yüzde 12.2’ye 
yükseldiği belirtildi. Buna göre Betam’ın  
Mayıs 2018 döneminde mevsim etkilerin-
den arındırılmış tarım dışı işsizlik oranı-
nın 12.3 seviyesinde gerçekleşeceğini ön-
gördüğü vurgulandı ve şöyle denildi:

“İnşaatta istihdam kayıpları artıyor. 
Mevsimsellikten arındırılmış sektörel is-
tihdam verilerine göre Nisan 2018 döne-
minde Mart 2018 dönemine kıyasla tarım 
ve inşaat sektörlerinde istihdam azalırken 
sanayi ve hizmetlerde istihdam arttı. Bu 
dönemde sanayi istihdamı 32 bin, hizmet-
ler istihdamı ise sadece 6 bin kişi arttı. 
İstihdam tarımda 20 bin, inşaatta ise 52 
bin kişi azaldı. İnşaatta son iki dönemdir 
gerçekleşen istihdam kayıpları 100 bin ki-
şiye ulaştı. İstihdamın yarısını taşıyan hiz-
met sektöründeki istihdam artışlarının bu 
dönemde neredeyse durması, buna karşın 
inşaattaki istihdam kayıplarının devam et-
mesi sonucu tarım dışı işsizlikte ciddi bir 
artış gerçekleşti.”

Ayrıca, daha çok “geniş tanımlı iş-
sizlik” verileri üzerinde durulan, Türkiye 
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyo-
nu Araştırma Dairesi’nin (DİSK-AR) ve-
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rilerine göre de, Türkiye yüzde 17.3 geniş 
tanımlı işsizlik ve 5 milyon 872 bin kişiyi 
bulan işsiz sayısıyla, Ekonomik İşbirliği 
ve Kalkınma Örgütü (OECD) içinde “ilk 
dört ülke arasında” yer alıyor.

“OECD’nin yayınladığı istatistiklerde 
de Türkiye işsizlik sıralamasında önlerde 
yer alıyor” denilen DİSK-AR raporunda, 
OECD’nin Mart verilerine göre en yüksek 
işsizlik 20.1 ile Yunanistan’da görülürken, 
bu ülkeyi sırasıyla İspanya, İtalya ve Tür-
kiye izliyor.

OECD üyesi ülkeler arasında işsizlik 
oranı ortalama 5.4 iken Türkiye bu ülkeler 
arasında en yüksek işsizlik oranına sahip 
dördüncü ülke olarak yer alıyor. DİSK-
AR, TÜİK Nisan dönemi İşgücü İstatis-
tiklerini şöyle değerlendirdi:

“Dar tanımlı standart işsizlik yüzde 
9.6’ya düşmüş olmasına rağmen, mevsim 
etkilerinden arındırılmış işsizlik 10.3 ola-
rak gerçekleşti ve bir önceki aya göre 0.4 
puan artış gösterdi. Mevsim etkilerinden 
arındırılmış standart işsiz sayısı 103 bin 
artarak 3 milyon 188 binden 3 milyon 
291 bine yükseldi. Mevsim etkilerinden 
arındırılmış tarım dışı işsizlik yüzde 12.2 
olarak gerçekleşirken, mevsim etkilerin-
den arındırılmış genç işsizliği 17.9 olarak 
gerçekleşti. Geniş tanımlı işsiz sayısı 5 
milyon 872 bin, geniş tanımlı işsizlik ora-
nı ise yüzde 17.3 olarak  hesaplandı. Ka-
dın işsizliği yüzde 12.6, genç kadın işsizlik 
oranı yüzde 22 olarak gerçekleşti. Yüksek 
öğrenim işsizliği 10.9 olarak hesaplandı. 
Ne eğitimde ne istihdam da (NEET) olan-
ların oranı yüzde 21.3 olarak açıklandı. 
2.5 milyonu aşkın genç ne eğitimde ne is-
tihdamda yer alıyor.”

OECD ülkeleri içinde en yüksek oranı-
na sahip olan NEET oranının Türkiye’de 
olduğu vurgulanan DİSK-AR raporunda, 
bütün bu rakamlara doğrultunda işsizliğin 
azaltılması ve istihdamda kalıcı ve gü-
venceli artış sağlanması için önerilerini 
ise şu şekilde  sıraladı: “İş başında eğitim 
adı altında çırak, stajyer, kursiyerlerin ve 
bursiyerlerin ucuz işgücü deposu olarak 
kullanılması uygulamasına son verilmesi. 
Uluslararası çalışma normları doğrultu-
sunda herkese en az bir ay ücretli yıllık 
izin hakkı tanınması. Güvencesiz çalışma 
biçimlerine son verilmelisi ve tüm taşeron 
işçilere kadro verilmesi. İşsizlik Sigortası 
Fonu’nun amaç dışı kullanımına son ve-
rilmesi.”

Fabrikalar yanıyor, 
AVM’ler, sokaklar, kahveler, 
ganyancılar, iddiacılar, 
işsizle doluyor:

 Türkiye’de giderek bozulan ve den-
gelerini yitiren ekonomi, dünyaca ünlü 

danışmanlık şirketi Fathom Consulting’in 
verilerine de yansıdı; Fathom’un “devlet 
finansal kırılganlığı kompozit gösterge-
si”, her ülkenin temerrüt riski, enflasyon 
riski ve 10 yıllık devlet tahvili ile merkez 
bankası politika faizi arasındaki spread’in 
(fark) birleşmesiyle belirleniyor. Sıfır ile 
10 arasında bir skala üzerinden yapılan 
derecelendirmede 1’in altındaki notlar 
söz konusu devletin borçlarının temelde 
güvenli olduğunu, Türkiye gibi 3 üzerin-
deki notlar ise temelde güvenli olmadığını 
gösteriyor. 

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) 
verileri Türkiye’nin, Meksika’nın 256 
milyar dolar borcunun biraz aşağısında, 
200 milyar dolar gibi ağır bir borç yükü 
olduğunu gösteriyor. Türkiye’nin iki yıllık 
tahvil  getirisini - ki Perşembe günü tüm 
zamanların en yükseğine yakın olan yüzde 
20’yi gördü - diğer büyük gelişmekte olan 
piyasalarla kıyasladığımızda tablo ortaya 
çıkıyor. Bu değer, Brezilya’nın eşdeğer 
tahvillerinin yüzde 8.6 olan getirisinin iki 
katı, Bangladeş’in tahvillerinin dört katı. 

Türkiye’nin yüksek büyüme oranı, 
riskli bir alan olan kredi patlamasıyla bes-
lendi. Yıllık bazda yüzde 20 olan kredi 
büyümesi Türkiye’yi Bank of America 
Merill Lynch tarafından izlenen gelişmek-
te olan ekonomiler arasında üçüncü sıra-
ya oturtuyor. Türkiye’nin önünde sadece 
Arjantin ve Kongo Demokratik Cumhu-
riyeti var. Uluslararası Finans Enstitüsü 
(IIF) verileri Türk bankacılık sisteminde-
ki genel kredi/mevduat orantısının yüzde 
100’ü aştığını gösteriyor. Bunun anlamı, 
kredi piyasalarında önemli bir tıkanma ol-
duğunda bunun ciddi sorunlara yol açacak 
olması.

Daha açık ve net bir istatistik daha, 
Türkiye’deki ekonomik durumu hakkın-
da ciddi bilgi veriyor: İstanbul İtfaiye-
si’nin istatistiklerine göre; yalnızca bu 
yılın 6 aylık döneminde İstanbul’da 78 
fabrika yangını çıktı. Son 5 yıla bakıldı-
ğında ise 836 fabrika yanmış. Bu sadece 
İstanbul’daki fabrika yangınları. Kimya 
Mühendisleri Odası’nın rakamlarına göre 
de sadece 2017 yılında Türkiye genelinde 
182 fabrikada yangın çıkmış ya da patla-
ma yaşandı. Yangınların 48’i tekstil, 36’sı 
plastik, 30’u gıda, 24’ü boya ve petrokim-
ya fabrikalarında yaşandı.

Kısacası; tam bir yangın yerine dönen 
Türkiye’de, üretimden kaçış sürdükçe, 
fabrikalar kapanıyor, tarım alanları talan 
ediliyor; işsizlik artıyor, vurgunculuk azı-
yor. Yanan, yıkılan fabrikaların yerini alan 
AVM’ler, sokaklar, kahveler, ganyancılar, 
iddiacılar işsizle doluyor. n
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q  Orhan DEMİRBAĞ

TKP üyesi komünist şair Nâzım Hikmet, “Ellerinize ve Yalana Dair” şiirini, Asım 
Bezirci’nin belirttiğine göre, 1949 yılında Bursa Cezaevi’nde yazmış. Büyük ustanın 
en sevdiğim şiirlerinden biri, özellikle gençliğimde Genco Erkal’dan dinlemeye do-
yum olmuyordu...

Nazım, bu şiirinin bir yerinde;

İnsanlar, ah benim insanlarım,
yalanla besliyorlar sizi.
Halbuki açsınız,
etle, ekmekle beslenmeye muhtaçsınız...

diyeli neredeyse 70 yıla yakın bir zaman geçmiş. İnsan ister istemez düşünüyor. O 
yıllarda iktidardaki egemenlerin ellerindeki yalan makineleri nelerdi diye. Üç, bileme-
din beş günlük gazete –hepsi iktidar borazanı bile değildi- TRT’nin sadece “Radyo”su 
vardı ve ancak “ajans” saatlerinde iktidar temsilcilerinin yalanlarını verebilirdi, çün-
kü tek kanallı televizyon yayını ancak 68’lerde başlamıştı. Ha bir de bugünkü sıklık-
ta yapılmayan yerel ve genel seçimleri sayabiliriz. Miting meydanlarında da hani iyi 
yalan söylerdi siyasi figürler. Söyledikleri yalanın belgesi de olmazdı günün birinde 
önlerine koyup, bak bunları demiştin demek için. Çünkü partilerin liderleri genellikle 
seçim meydanlarında irticalen konuşurlardı. Özellikle de bazı burjuva politikacıları 
dinleyicilerin attığı laflara mal bulmuş mağribi gibi atlar, onun üzerine oturturdu nu-
tuklarını. Bugünkü yalancı politikacılar gibi önlerinde prompter de (Elektronik Suflör) 
olmazdı çünkü. Hepsi bu kadardı yalan mecraları...

Bir de günümüze bakalım... Yalan söyleyenlerin çapsızlığı ve arsızlığı arttıkça 
“inananlar”ın sayısı da buna paralel olarak artmış ve kendilerini yalanla besleyenleri 
adeta daha çok yalan söylemeye teşvik eder olmuşlardır. Emirlerinde onlarca gün-
lük gazete, -kesinlikle abartı değil- yüzlerce yerel-ulusal televizyon kanalı ve radyo 
yayını, 24 saat esasına göre mesai yapan maaşlı sosyal medya müfrezeleri, trolleri, 
bakanlar, müsteşarlar, belediye başkanları, baş danışmanlar, yardımcı danışmanlar, 
yandaş “akademisyenler”, “yazarlar”, “gazeteciler”... en iyi yalanları, hangi yalanı nere-
de, nasıl söylemesi gerektiğini “patron”larına yetiştirmek için olağanüstü bir gayret 
gösteriyorlar.

“Patron” diyorum, çünkü kendisi bir konuşmasında, “Benim bir lafım var biliyorsu-
nuz. Devleti şirket gibi yönetmek. Bunu başarırsak netice alırız.” demişti. Seçimden sonra 
9 Temmuz’da “külliye” de yaptığı törenden sonra gazetecilerin “size nasıl hitap ede-
lim?” sorusunu “Başkan” diyebilirsiniz diye yanıtlayan AKP Başkanı ve Türkiye Cumhu-
riyeti’nin “Patron”u kabinesini de dışardan transfer ettiği küçük patronlarla oluşturdu. 
“Şirketi” yönetmeye başlamasının üzerinden bir ay geçmeden Dolar, freni patlamış 
kamyon gibi önüne çıkanı perişan etti. 25 Haziran’da 4.55’in altında seyreden Dolar, 
bugün itibariyle 6.49 TL. Yarın nereye gideceğini, nasıl seyredeceğini “Allah bilir”. “Pat-
ron” işletmesini yönetemezse ya hileli iflas gösterir, ya yan sütunda okuyacağınız gibi 
“işletmesi”ni yakar, ya da bütün servetini bavullara doldurup ülke dışına kaçar... 

Gelişmeler bu biçimde seyrederken yandaş medya neler yumurtluyor diye Goog-
le’da bir arama yapayım dedim. Başta da söylediğim gibi o kadar çok yayınları var ki 
saatlerimi aldı. Ama Sabah grubu,  Türkiye, Akit vb. gazeteler yine aynı başlıklarla çık-
mışlar: “Türk ekonomisi şaha kalktı.” Türkiye’nin dünya devi, lideri olmasını istemeyen 
“dış güçler”in döviz manipülasyonunun da boşa çıkarılacağı vurgulandıktan sonra 
“Patron”un “döviz bozdurun” emriyle hazırlanmış esnaf haberleri süslüyor sayfalarını.

Ne diyelim “bitli baklanın kör alıcısı olur.” Ama her komünist ajitatör-propagan-
dacı, bence Nazım’ın bu şiirini bulup, çıktısını alarak, olanaklı değilse el yazısıyla bir 
kağıda yazmalı ve katlayıp ceplerinde taşımalı, her olanakta bu şiiri çevresindekilere 
okumalı, mümkünse ezberlemeli örgütlenmede kullanmalıdır. n

Yalanla Besliyorlar...



q Halit ERDEM

Bir 22 Temmuz’u daha geride 
bıraktık. Kemal Türkler’in, 
evinin önünde pusu kurularak 
aramızdan alınışının üzerinden 
38 yıl geçmiş. Bu yılda Kemal 
Türkler’in mezarı başında övücü 
konuşmalar yapıldı. Bunların 
hepsi doğrudur, haince düzenlen-
miş bir suikaste uğrayan büyük 
başkanımıza vefa, bağlılık gere-
ğidir.  Ancak bu çabaların Kemal 
Türkler’i anmak, onu anlamak 
ve sendikal mücadeleye bıraktığı 
mirası yeni kuşaklara aktarmaya 
yetmediği de bir gerçektir. Neydi 
Kemal Türkler’i eşitler arasından 
öne çıkaran ve bir işçi önderi 
yapan özellikleri? 

Bir öneri

Önerimi baştan yapmak istiyo-
rum: Birleşik Metal-İş Sendi-
kası, DİSK ve Kemal Türkler 
Vakfı bir yıl sonraki anma gününe 
denk gelecek bir tarihte “Kemal 
Türkler Sempozyumu” yapma 
hazırlıklarına başlamalı ve bunu 
açıklamalıdır. Kemal Türkler 
ancak bir sempozyum ile çeşitli 
yönlerden incelenebilir, politi-
kaları ve sendikal ilkeleri ortaya 
konabilir ve ancak bu şekilde 
sendikal mücadeleye getirdiği 
yenilikler ve kazanımlar ortaya 
konulabilir. Elbette süreç tek düze 
değildir. Başarıdan olduğu gibi 
yenilgilerden de ders çıkarılabilir 
ve bu ancak Kemal Türkler’in 
hayatıyla özdeşleşmiş bir dönemi 
bütün yönleriyle incelemek ve 
ele almakla olanaklıdır. Buna her 
zamandan daha fazla ihtiyacımız 
var. Zaten sendikaların yüzde 
doksanı devletin güdümü altın-
dadır. Önümüzde devasa sorunlar 
var ve bunları düşünürken tarihte 
neler yaşanmış, bunları bilmeliyiz. 
Sadece kahramanlık hikayeleri 
yetmiyor. Öyle olsaydı bu gün bu 
durumda olmazdık. O zaman ta-
rihimize yeniden ve daha dikkatli 
bakmalıyız. Kemal Türkler nasıl 
bir yol açmış ve hangi yöntemleri 
kullanmış. Ben bir yazı çerçeve-
sinde sadece bu öneriyi ve giriş 
babından bir kaç olayı ele almakla 
yetineceğim.  

Bir Anı
22 Temmuz 1980 günü, elim 

haberi duyup sendikaya gelen 
Kemal Türkler’in ustası Sadık 
Çalışkan kederli ve ama öfkeli bir 
tavırla “Kemal’i koruyamadınız” 
demişti. Ne dediğini o anda tam 
anlayamamış ama içimde acımı 
derinleştiren bir iz kaldığını fark 
etmiştim. Aradan yıllar geçti. Ma-
den-İş tarihi çalışma grubu olarak 
“Derinden Gelen Kökler” kitabı 
üzerinde çalışırken bu anımı da 
kaydetmiştim. Sonra notlarımızı 
kızı Nilgün’e ilettik ve onun da 
katkılarını istedik. Nilgün, bu notu 
okuduktan sonra “Halit Erdem acı 
duymakta haklıdır” diyerek baba-
sıyla bir söyleşisini aktarmıştı. Bir 
gün babasına, “tehditlerin arttığı-
nı, bunun için daha başka önlem 
alınması gerekmiyor mu?” diye 
sorduğunda Kemal Türkler’in 

cevabı şu olmuş; “Kızım, önlem 
alınması gerekiyorsa onu örgütüm 
düşünür ve bana söyler...” Ayrın-
tısı kitabımızda var.

Günün farkında 
olmak

O günleri yaşayanlar hatırlar; 
solcular konuşmalarına, yazılarına 
başlarken herkes kendi meşrebine 
göre bir faşizm tahlili yapıyor ve 
faşizm tehlikesinden söz ediyordu. 
Faşizmi kitaplardan okuduk-
larımızla hayal edebiliyorduk. 
Türkiye faşizmi yaşamamıştı. Bu 
nedenle de üzerine çok konuşup, 
çok sözü edilmesine rağmen o 
gün nasıl bir aymazlık içinde 
olduğumuzu göremedik. Kemal 
Türkler’i gerçekten koruyama-
dık. Grevlerimizi, haklarımızı, 
sendikalarımızı koruyamadık. İki 
ay sonra gelen 12 Eylül faşizmi 

bunu bize tarif edilmez acılarla 
yaşattı. Grevde olan on binlerce 
işçi değil faşist cuntaya karşı, 
ekonomik hakları için bile direne-
medi. Faşizmin saldırılarına karşı 
koyacak bir bir örgütlenme içinde 
değildik. Sonuçlar biliniyor. Her 
şey unutuldu. Cuntacılara karşı 30 
yıl sonra açılan davaya kaçımız 
sahip çıktı. 12 Eylül faşizmi ile 
yüzleşilmedi, insanlık suçu işle-
yenler, işkenceciler yargılanmadı. 
Bu günün temelleri 12 Eylülle 
atıldı. Bu gün yaşadıklarımızın ve 
de yaşayacaklarımızın gerçekten 
farkında mıyız?

Uzun soluklu 
mücadele
Kemal Türkler’in önderliği ile 

özdeşleşen dönüm noktası 15-16 
Haziran büyük işçi direnişidir. Bu 
olaya nasıl bakılacağı ve nelerin 
önemli olduğuna gelmeden öncesi 
ve sonrasından bir kaç kesit alarak 
önerimi güçlendirmeye çalışaca-
ğım. Bilinmesini istediğim bir şey 
de; yazdığım her kelimenin ve 
olayın bugünkü sorunlar ve öne-
rilecek mücadele yoluyla bağını 
kurmaya çalışmamdır. Eğer bu 
kaygı olmazsa hatıralarımızı veya 
içi boş övgülerimizi her zaman 
yazabiliriz. Ama bunlardan bir 
ders çıkaramayız.

Yıl 1954. İşçi ve emekçi-
ler açısından ortam bugünlere 
benziyor. Grev yasak. İktidarın 
güdümünde ki sendikalar işçiler-
den “grev istemiyoruz” diye imza 
toplayıp dilekçelerle hükümete 
bağlılıklarını bildiriyorlar. İstanbul 

sendikaları bu ortamda “grev hak-
kı” konulu bir toplantı düzenliyor. 
Kemal Türkler de konuşmacı ve 
konuşmasının ana vurgusu “grev 
işçi sınıfının hakkıdır” oluyor. 
Grev hakkı 1963’te alınıyor. 
Mücadele o günden sonra daha 9 
yıl sürüyor. Yani grev hakkı, 1960 
darbecilerinin, aydınların işçi sı-
nıfına armağanı değildir. Arada ki 
mücadele dolu yıllarda yaşananla-
rı biliyor muyuz?

Direniş yılları
60’lı yıllarda Derby ile başla-

yan, Demir Döküm, Sınger, Berec, 
Gıslaved, ECA direnişlerinin 
ana nedeni kanunların koyduğu 
sınırlamalara karşı işçi sınıfının 
isyanlarıdır. Bu direnişlerle işçi 
sınıfı öz güven ve kişilik kazan-
mıştır. İşçi sınıfı kişiliğini, Rıza 
Kuas’ın “İşçi Arkadaş Üstünü 
Aratma” bildirisiyle, devletin, 
sermayenin, patron sendikaları-
nın işçilerin üzerinde estirdikleri 
teröre isyanla, direnişle kazanıl-
mıştır. Bundan sonra ki kilometre 
taşlarını biliyoruz: İstanbul sendi-
kalarının öncülüğünde, iktidarın 
Valisinin, devlet güdümlü Ankara 
sendikalarının karşı olmaları-
na rağmen o güne kadarki işçi 
hareketinin en büyük mitingi olan 
1961 Saraçhane mitinginin ana 
gündemi; grev hakkı, işsizlik ve 
yoksulluğa karşı mücadele idi. 
1963 Kavel direnişi; Anayasada 
grev hakkı var. Patron pervasız. 
Her türlü haksızlığı yapabiliyor. 
Ama işçi ya boyun eğecek ya da 
direnecek. İşte Türk-İş’in, Kavel 
patronlarının, Polis saldırıları ile 

Kemal Türkler’i An(la)mak
Önerimi baştan yapmak istiyorum: Birleşik Metal-İş Sen-
dikası, DİSK ve Kemal Türkler Vakfı bir yıl sonraki anma 
gününe denk gelecek bir tarihte “Kemal Türkler Sempoz-
yumu” yapma hazırlıklarına başlamalı ve bunu açıkla-
malıdır. Kemal Türkler ancak bir sempozyum ile çeşitli 
yönlerden incelenebilir, politikaları ve sendikal ilkeleri 
ortaya konabilir ve ancak bu şekilde sendikal mücadele-
ye getirdiği yenilikler ve kazanımlar ortaya konulabilir. 
Elbette süreç tek düze değildir. Başarıdan olduğu gibi ye-
nilgilerden de ders çıkarılabilir ve bu ancak Kemal Türk-
ler’in hayatıyla özdeşleşmiş bir dönemi bütün yönleriyle 
incelemek ve ele almakla olanaklıdır. 
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kanunsuz grev diye kırmaya çalış-
tığı yasasız ancak meşru ve haklı 
direniş Kemal Türkler’in kararlı 
duruşuyla kazanıldı. Grev hakkı 
aynı yıl, 1963’te alındı. 

Dönüm noktası
Bu sürecin kilit taşı 15-16 

Haziran büyük işçi direnişidir. 
Sebebi biliniyor; daha kuruluşu-
nun üzerinden üç yıl geçmeden 
ama gelişen ve güçlenen DİSK’i, 
kanun çıkararak yasaklamak ve 
Türk-İş’in işçi sınıfı üzerindeki 
sendika tekelini devlet güvence-
siyle sağlama almak. Parlamento-
da siyasi partiler, Adalet Partisi, 
CHP anlaşmış. Türkiye İşçi Partisi 
güçsüz. Dilekçeler, görüşmeler 
sonuçsuz. İşçi sınıfının önünde 
tek yol var. Direniş. 1970 Ocak 
ayından itibaren tartışmaya başla-
yan ve örgütlenen işçiler mese-
leyi kavrıyor, yapılan haksızlığın 
farkına varıyor. Eğer bu kanun 
uygulanırsa; yeni yeni kurtulmaya 
başladığı bunca yoksulluğun, ağır 
çalışma şartlarının üstüne patron 
boyunduruğu tekrar vurulacak. 
Ankara’da Türk-İş, rakibi olduğu 
bir işçi sendikasının kanunla kapa-
tılması için devletin kanatlarının 
altında kalmanın ezikliğini yaşı-
yor, ancak bu yolla kendi tekelini 
de kurmuş olacak. 

Haklı olmak ve 
demokrasi 
Sermayeye karşı hak mücade-

lesi veren işçinin karşısına devlet 
çıkıyor. İşçiler devletin, sermaye-
nin ve Türk-İş’in çıkar birliğini 
görüyor. Direnişin en önemli un-
suru gerçekleşmiş oluyor. İşçiler 
haklı olduklarının farkına varıyor, 
haklılık demokrasiyle buluştuğun-
da işçilerin birliğinden doğan güç 
ortaya çıkıyor. İşçilerin birliğini 
sağlayan ikinci temel unsur de-
mokrasiydi. Gerçek manada “İşçi 
meclisleri” oluştu. Adalet Parti-
si’ne, Cumhuriyet Halk Partisi’ne, 
Türkiye İşçi Partisi’ne oy veren, 
destekleyen işçiler kendi tuttukları 
partilerin değil kendi hakları ve 
bunu savunan örgütlerinin karar-
larını dikkate aldılar. Tartışmalara 
herkes katıldı. Herkes sözünü söy-
ledi. Önerilerini yaptılar. Gerçek 
bir demokratik süreç yaşandı. 14 
Haziran günü tüm fabrikalardan 
800 işçi toplandı. Burada da fabri-
kalarda tartışılan tüm öneriler dile 
getirildi. Ancak işçilere talimatlar 
verilmedi. Eylem biçimleri üze-
rine karar alınmadı. Fabrika Ko-
mitelerinin insiyatifine bırakıldı. 
Tabanın gücü, insiyatifi harekete 
geçti, fabrikalar arasında yatay 
bağlar kuruldu. Eylem biçimleri-

ne, yürüyüşlere işçiler kendileri 
karar verdi. Bu güçle polis, asker 
barikatları aşıldı. Polis saldırısının 
olmadığı yerlerde hiçbir yerde 
olay olmadı. Halk, esnaf, gençlik 
işçinin yanındaydı. 

Bedel ödemeye hazır
İki gün süren eylem ve yürü-

yüşler sıkıyönetim ilan edilerek, 
sendikacılar dahil yüzlerce işçi 
tutuklanarak durduruldu, ancak 
etkileri suya atılan taşın yarattığı 
dalgalar gibi büyüdü. Türkiye 
İşçi Partisi anayasa mahkemesi-
ne başvurdu. DİSK’i kapatacak 
olan 1317 sayılı kanunu hazır-
layan, mecliste kabulüne par-
mak kaldıran Cumhuriyet Halk 
Partisi tavır değiştirdi. Yapılan 
haksızlığın yanlışlığın farkına 
vardı. Türk-İş’te muhalefet ayağa 
kalktı. Hükümet gücüyle sendika 
kapatmanın ağır yükünü hissetti-
ler, utangaçta olsa karşı çıktılar. 
Aydınlar yazılar yazdılar. Bu iki 
uzun günün etkisiyle ülke muha-
lefeti canlandı. Sermaye partileri 
arasındaki mutabakat bozuldu. 
Türkiye İşçi Partisi’nin karşı 
çıktığı ve mecliste kabul edilen 
kanun uygulanamadı. Kadük oldu, 
sonrada ortadan kalktı. Patronlar 
sıkıyönetimi fırsat bilip DİSK’e 
bağlı sendikaların örgütlü olduğu 
fabrikalardan binlerce işçiyi işten 
çıkardı. Yüzlercesi tutuklandı. 
İşkence gördü, hapis yattı. Bir 
bedel ödediler. Bunu göze aldılar. 
Ve kazandılar. 

Direniş sonrası yıllar
1970 direnişi ile DİSK işçile-

rin güvenini kazandı. Önemli üc-
ret artışları ve sosyal haklar alındı. 
1974 başka bir dönüm noktası 
oldu. Sol hareket işçiler arasında 
güçlendi. Genç, sosyalist işçi 
kuşağı yetişti, fabrikalarda, sen-
dikalarda görev aldı. İşçi hareketi 
İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, 
Adana gibi sanayi kentlerinden 
Anadolu’ya taştı. Ceylanpınar’dan 
Murgul’a, İskenderun’dan Mer-
sin’den Trakya’ya, Samsun’dan 
Seydişehir’e sıçradı. 

13 Şubat 1976’da İstanbul 
Kapalı Spor salonunda binler-
ce işçinin katılımıyla kutlanan 
DİSK’in 9. Kuruluş toplantısın-
da ki coşku 1 Mayıs 1976’nın 
esinleyicisi oldu. Kemal Türkler 
1 Mayıs 1976’nın alanlarda 
kutlanmasını önerdi. Sonuçları 
biliniyor. Bundan sonraki süreç 
ayrıca ele alınmalı ve incelenme-
lidir. Kemal Türkler’in liderliği, 
öngörüsü, kararlı duruşu, yetenek 
ve çalışkanlığı Türkiye sendikal 
hareketine teorik ve eylemsel pek 
çok deneyim kazandırdı. Onun 
liderliği işçi sınıfının uzun ve 
zengin birikimlerle dolu tarihinde 
ki rolüne dayalıdır. 

Yeni bir anlayışla 
örgütlenme
Bugün Türkiye’de emekçiler 

geçmişte yaşamış olduklarından 
çok daha zor ve çetin koşullar-
la karşı karşıyadır. Devrimci 
sendikalar güçsüzleştirilmiş, işçi 
sınıfının örgütlü gücü dağıtılmış-
tır. İşçi ve emekçiler iş güven-
cesinden yoksun, ağır şartlarda 
çalışmaktan bunalmış, ekonomik 
olarak borçlandırılmış, gelecekleri 
rehin alınmıştır. İşçi sınıfı ağır bir 
ideolojik bombardıman altındadır. 
Fabrikalarda, iş yerlerinde dün 
var olan sınıf dayanışması, parti 
ve kimlik siyasetleri ve kutuplaş-
malarla bölünmüş, parçalanmıştır. 
Yasa güvencesi kaldırılmıştır. Yet-
ki alma, toplu sözleşme, grev hatta 
sendikanın varlığı veya yokluğu 
faşist rejimin müsamahasına, cum-
hurbaşkanının keyfi kararlarına 
bırakılmıştır. Bu günleri aşmanın 
yolu ve Kemal Türker’i anlamak 
buralardan başlıyor. Mücadeleci 
sendikacılığın devrimci karakter 
taşımasının en önemli iki ayağın-
dan biri; kanun sınırları içinde 
kalmayacak bir örgütlülük, 
ikincisi de demokrasidir. Yakın 
tarihimiz bunun sayısız örnek-
leriyle doludur. İşin sırrı, hangi 
dinamikler hareket ettirilerek bu 
kazanımların sağlandığı, meseleye 
bu gözle bakılmasıdır. n

q Dr. Erdal ATABEK

Örtük teslimiyete dikkat... 
Örtük teslimiyet, az bilinen bir du-

rumdur. 
Yaşananlara alışmakla başlar. 
Aslında “alışmak” evrimsel bir hayatta 

kalma uyumudur. 
Ancak, “kötülüğe alışmak” gibi bir 

yanlış yolu da fark etmez. 
“Neye alıştığını düşünmek” insan bilincinin özelliği. 
İşte bir süre sonra günlük hayhuyun içinde yapılanların kötülüğü-

nü fark etmez oluverir insan. 
Bunu bilenler, “birkaç gün konuşulup geçer” derler. Öyle de olur. 
Ya da öyle bir zulüm sağanağı yağar ki insan hangi birine bakaca-

ğını şaşırıp fark etme yeteneğini yitirir. 
Zalimler bunu da bilirler. 
Onun için bilmeliyiz ki “alışmak”, örtük teslimiyetin ilk adımıdır. 
İkinci adım, “sessizce kabul etmek”tir. 
Bu adım, insanın içine sinsice yerleşir. 
Açıktan kabul etmenin içe sinmediği zamanlarda insan sessiz kala-

rak kabul etmeyi gizlemeye çalışır. 
Ölçüt şu olmalıdır: 
“Karşı çıkmadığınız her şeyi kabul etmiş sayılırsınız.” 
Bu “sinsi kabul”, zalimin yaptığı her şeyi kolaylaştırır. 
Üçüncü adım, “işbirliği yapmaktır”. 
İşbirliği yapmanın gerekçelerini bulan “örtük teslimiyetçi”, duru-

munu “ülkenin yararı”, “memleketin bunalıma düşmemesi” gibi kendi 
dışında etkenlere bağlar. 

Örtük teslimiyet, çok dikkat edilmesi gereken bir tehlikedir.
*

“Bu şartlarda ne yapılabilir ki?” 
“Elimizden geleni yapıyoruz, daha ne yapalım?” 
“Hep bize mi kalıyor bir şeyler yapmak?” 
“Biz söylüyoruz ama dinleyen yok ki!.” 
Bu ifadeler, dikkat edilsin, örtük teslimiyetin sızıltıları olmasın. 
Karşısındaki ile uğraşmak yerine yanındakileri suçlamak. 
Kendisine değer verenleri eleştirerek rahatlamak. 
Yenilginin faturasını kendinden başkalarına kesmek. 
Mücadelede hiç de aktif olmadığı halde mücadele edenleri yeter-

sizlikle suçlamak. 
Zulümle kazandıklarını bile bile sonuçları kabul etmek. 
Bunların hepsi de “örtük teslimiyet”in dışavurumudur.

*
Örtük teslimiyete HAYIR. 
Kötülüğe ASLA alışmayın. 
Kötülüğün kötülük olduğunu UNUTMAYIN. 
Haksızlığı hiçbir koşulda KABUL ETMEYİN. 
Bütün ülkeyi ÖRGÜTLEYİN. 
Sadece siyasal örgütler değil, sadece siyasal partiler değil, bütün 

BİLİM ALANLARINI, bütün SANAT ALANLARINI, bütün EMEK ALANLA-
RINI, bütün UYGARLIK ALANLARINI ÖRGÜTLEYİN. 

Uygar yaşamak isteyenleri birbiriyle BULUŞTURUN. 
Ülke çapında ORTAK ENERJİ buluşması sağlayın. 
Elinizden geleni değil, ELİNİZDEN GELMEYENİ YAPIN. 
Bütün toplumu yeniden yeniden UYGARLIK HEDEFLERİNDE EĞİ-

TİN. 
Çocuk eğitimini anlatın. 
Geleceğin hangi insana başarı sağlayacağını anlatın. 
Özgürlüğün neden değerli olduğunu anlatın. 
Emek değerinin ne olduğunu anlatın. 
Uygar yaşamanın neden kendi ellerinde olduğunu anlatın. 
Onlar dinlemez demeyin. Onlar dinler. Yeter ki siz anlatmasını bilin. 
Toplumla buluşun. Toplumla kaynaşın. Toplumu anlayın. Toplumu 

tanıyın. 
İnsan haklılıktan yanadır. 
İnsan zulmü desteklemez. 
Bunları bilerek ÇALIŞIN ÇALIŞIN ÇALIŞIN. 
Örtük teslimiyeti yeneceksiniz... n

Örtük Teslimiyet

Kemal Türkler’in katledilmesinden sonra Ağustos 1980’de Kocaeli’nde yapılan 
“MHP ve Ülkü Ocakları Kapatılsın” mitingi.
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q Hurşit SAĞIROĞLU

Ekonomik Olasılıklar 
ABD mi, Rusya ve 
Çin mi?
TC (dikkat ederseniz AKP-SARAY Rejimi 

demiyoruz) 24 Haziran seçimleri sonrasında 
çok ciddi bir ekonomik kriz ortamına dört nala 
koşmaktadır. Önlerinde iki olasılık mevcut. 
Birincisi; ABD ve NATO’ya her yönlü ita-
at etmeyerek, Rusya Federasyonu, Çin Halk 
Cumhuriyeti, İran ve Hindistan ile başlattıkları 
ilişkileri geliştirerek kaynak yaratmak ve ABD 
ve NATO sisteminin bir parçası olarak ama on-
lara her konuda itaat etmeden daha ortada bir 
rol üstlenmek. Veya, İkincisi; Bugüne kadar 
Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti, 
İran ve Hindistan ile ABD ve NATO’nun izin 
verdiği ölçüde ilişki içinde kalarak tam anla-
mıyla ABD ve NATO’ya yaslanmak.

Seçimler öncesi Rusya ve Çin ile kurulan 
yeni ilişkiler ABD ve NATO’nun başını çeken 
emperyalist ülkeleri fazlasıyla rahatsız etmişti. 
Seçim sonuçlarını beklediler. Seçimlerin he-
men ertesi günü TC ile yeni pazarlıklar başla-
dı. Rusya, Çin ve Hindistan’dan uzak durun, 
İran’a hiç yaklaşmayın biz size ne istersek 
vereceğiz demeye getirdiler. Bugün ABD, İn-
giltere, Fransa ve Almanya’dan bu yönde açık 
sinyaller gelmektedir.

Sinyallerin de ötesinde ABD; Rusya, Çin 
ve İran’a karşı uyguladığı ambargoları sert-
leştirmeyi ve kaçak kapıları kapatmaya çalışı-
yor. Ekonomik olarak zorda olan Türkiye’nin 
sorunlarını görece olarak rahatlatmak için bu 
yasakları delmesi ABD ve NATO başlarını son 
derece rahatsız ediyor.

Rusya, Çin ve Hindistan ile kaynakları 
belirlenmiş ve şekillenmiş dış kaynak yatırım 
ve yardımları ile ilgili somut ön anlaşmalar 
olduğu bilinmekle birlikte, ABD, İngiltere ve 
Almanya, IMF’nin de yardımıyla bu kaynaklar 
yerine kendi kaynaklarının tercih edilmesini 
dayatıyor. NATO Zirvesi ve G20 Toplantısı 
bu konuların ikili görüşmelerde ele alındığı 
ortamlar oldu. Ankara’ya yüksek diplomatik 
temsilcilerin biri gidiyor, biri geliyor. Rusya, 
Çin, İran ve Hindistan ise bu süreci dikkatle 
izliyor. Baskı kurmuyor. Önümüzdeki haf-
ta sonu BRICS ülkelerinin (Brezilya, Rusya, 
Hindistan, Çin, Güney Afrika) Güney Afri-
ka’da gerçekleşecek olan olağan zirvesinde 
Türkiye’nin olası alacağı ihtimaller masaya 
yatırılacak. Erdoğan da Zirve’ye konuk olarak 
davetli. TC’nin nasıl bir yolu tercih edeceğini 
bekleyerek görmek istiyorlar.

Biz de dikkatli bir şekilde süreci izlemeye 
devam edeceğiz. İki durumda da ülkede işçi, 
emekçi ve yoksulların durumunda bir düzelme 
olmayacak. Birinde siyasi anlamda bugüne ka-
darki gibi ABD emperyalizmine ve NATO’ya 
sonsuz bağımlılık perçinlenecek. Diğerinde ise 
tabiri caiz ise TC “ortanın malı” olacak. Bir o 
yana çekilecek, bir bu yana. Siyasi anlamda 

ortada davranarak iki taraftan da sürekli yeni 
olanaklar elde etmeye çalışacak, şantaja dayalı 
esnafça bir politika yürütecek. İkisi de onur-
suz yol. Ancak doğru olan yolun seçilmesini 
TC’den beklememek gerekir. Ne zaman ki bu 
ülkenin gerçek sahipleri dümene geçerler, işte 
o zaman bütün zorluklarına karşın rota onurlu 
yola doğru kıvrılmış olacaktır.

***

BRICS Zirvesi ve Türkiye

Sarayın başı Erdoğan geçtiğimiz günlerde 
Güney Afrika Cumhuriyeti’nde düzenlenen 
BRICS ülkeleri (Brezilya, Rusya, Hindistan, 
Çin, Güney Afrika) zirvesine İslam Kalkınma 
Örgütü adına temsilci ve gözlemci olarak ka-
tıldı.

Erdoğan, zirve esnasında ÇHC Dev-
let Başkanı Cinping ve Rusya Federasyonu 
Devlet Başkanı Putin ile ikili görüşmeler ger-
çekleştirdi. Görüşülen ve kamuoyu ile ayrın-
tısı paylaşılmayan konulardan bir tanesi Tür-
kiye’nin BRICS’e katılması diğeri ise ülkeler 
arası görüşmeler ve ABD NATO ilişkileri idi.

Türkiye Çin ve Rusya ile yüksek hacımda 
olmak üzere askeri, nükleer, sanayii ve finansal 
konularda yeni anlaşmaların ön görüşmelerini 
tamamladı. Projeler kabarık. Çin ve Rusya, 
Türkiye’nin ABD ve NATO ile olan çıkar çe-
lişkilerinden yararlanarak Türkiye’ye bu alan-
larda destek vererek bir yandan Türkiye’nin 
müttefikleri ile ilişkilerinin gerginleşmesine 
katkıda bulunmak istiyor. Çin ve Rusya diğer 
BRICS üyelerini de Türkiye’ye yatırım yap-
maya teşvik ediyor.

Diğer yandan BRICS ülkelerinin pazar 
olarak Türkiye açısından önemi büyük. Özel-
likle ithalat ve ihracat arasındaki cari açığı ka-
patmak için Türkiye’nin bu pazarlara açılarak 
ihracat yapması önemli bir etmen. Onun için 
Rusya, Güney Afrika ve Brezilya ile yeni an-
laşmalar imzaladılar. Çin’e ise özellikle yarı 

mamul ürünler ihraç etme ve ortak projeler 
gerçekleştirme konularında görüşmeler yapılı-
yor. Türkiye ayrıca ÇHC vatandaşları için ilgi 
çeken bir turizm ülkesi. Türkiye ÇHC’den se-
nede bir milyondan başlayarak kısa zamanda 
10-12 milyona çıkacak bir turist akımı peşinde. 
Türkiye, ÇHC ile Avrupa arasında yürüyen ti-
carette de lojistik ortak olmak için büyük çaba 
sarfediyor.

Rusya ile ilişkilerinde, BDT (Bağımsız 
Devletler Topluluğu) pazarını hedefleyen Tür-
kiye, aynı zamanda Orta Asya’daki BDT ülke-
leri ve Rusya’nın Kafkas, Ural ve Altay Özerk 
Cumhuriyetleri ile daha yakın siyasi ilişkiler 
kurma peşinde. Rusya bu çabaların ne den-
li farkında ise ÇHC yönetimi de Türkiye’nin 
sözde “Doğu Türkistan” konusundaki kirli 
emellerinin de farkında. Onun için bu konular 
karşılıklı ilişkilerde sürekli bir sorun olmaya 
devam ediyor ve edecek.

Rusya ve Çin ise uluslararası politik den-
geler ve blokların hesaplaşması açısından Tür-
kiye’yi bir piyon olarak kullanma amacından 
vazgeçmeyecekleri için bu gel-gitli ilişkiyi sür-
dürmekte kararlılar.

Önümüzdeki dönemde ABD ve AB üyesi 
emperyalist devletler Türkiye’yi çeşitli ambar-
golar ile caydırmak istemeye devam edecek, 
Çin ve Rusya da ateşe körükle gider misali 
Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeye devam ede-
cekler.

Kanal İstanbul Projesi’nin 25 milyar Dolar 
karşılığında bir Çin devlet ortaklıklı şirket ta-
rafından “Yap İşlet Devret” modeli temelinde 
kabul edildiği ve ön görüşmelerin sonuçlanma 
aşamasına geldiği BRICS Zirvesi’nden gelen 
dedikodular arasında.

İşin bir diğer yanı daha var. Rusya, Çin ve 
kısmen Hindistan, Türkiye’de lisanslı üretim 
yapacak uzay, hava ve savaş araçları üretme 
anlaşmaları imzaladıkları yüksek sesle dile ge-
tirilen dedikodular arasında yer alıyor. Türkiye 
ile Rusya arasında sadece S400 alımları değil, 
muhtelif savaş araçlarının Türkiye’de lisanslı 
üretiminde somut adımların sonuç aşamasına 
vardığı konuşuluyor. Böylece Türkiye belki 
motor bulamadığı içi seri üretimine geçemedi-
ği Altay Tankı projesini de yaşama geçirebile-
cek duruma gelecek. Çin ile de özellikle hava 
savunma ve uzay sistemleri alanında oldukça 
ilerleme sağlandığı söyleniyor.

Bu gelişmeler eğer gerçekse ve gerçek-
leşirse, Çin ile Türkiye arasında sağlandığı 
söylenen 3,5 milyar dolarlık finans anlaşması 
devede kulak olarak kalacak ve asıl finansal 
hacim bu miktarın belki de 20 katına ulaşacak-
tır.

Türkiye’deki iflah olmaz kemalist ekono-
mik kalemler Türkiye ekonomik olarak battı 
batıyor feryatlarında bulunadursun, Türkiye 
bu olanakları doğru değerlendirirse bir yandan 
ABD ve NATO üyesi emperyalist ülkelerin ku-
cağında eskisi kadar oturmaya devam etmeye-
cek, iki minare arasında beynamaz olacak ve 
diğer yandan da ülkede ciddi istihdam olanak-

ları oluşacak ve ekonomik krizin aşılmasında 
kendi çıkarları temelinde taze bir kan sağlan-
mış olacaktır. Evet, bırakın batma tehlikesini, 
Türkiye zaten ekonomik olarak batmış durum-
da. Önemli olan sınıfın penceresinden bu geliş-
melerin nasıl değerlendirileceğidir.

Bütün bu gelişmeler karşısında Türkiye 
ilerici ve devrimci güçlerinin ve de özellikle 
sosyalist ve komünistlerin yaklaşımı nasıldır, 
nasıl bir bakış açısı geliştirirler, nasıl değer-
lendirirler? Bu konuyu tartışmaya açmak ve 
görüşleri bu sayfalarda yayınlamak istiyoruz.

***
Ekonomik ve Politik
Krizden Çıkış Yolu
Evet, taze finans kaynaklarının yaratılması 

ülke ekonomisinin içine girdiği krizin etkileri-
nin en azından geçici olarak toplumsal yaşama 
yansımasını engelleyebilir veya erteleyebilir. 
Bu bir gerçek. Bizim asıl tartışmak istediğimiz 
konu, öyle olsa dahi, yeni yatırımlar ve istih-
damlar sağlanacak olsa dahi, bu ögelerin sını-
fın durumunda nasıl etkileri olacağı ile ilgili.

Türk “Sol”unda en yaygın düşünce “eko-
nomik kriz derinleşiyor, bu sınıf mücadelesini 
keskinleştirecek ve bizi devrime yaklaştıracak” 
düşüncesi gibi düz mantık bir düşüncedir. Bu 
doğru olmamakla birlikte tam tersi olan ülkede 
yeni yatırım ve istihdamların gerçekleştirilme-
si de sınıf savaşımını “bitirecek veya sönüm-
lendirecek” koşullar sağlamaz.

TC Devleti hızla ilerlediği ekonomik ba-
taktan çıkabilmek için yöneticileri vasıtasıyla 
yeni “ittifak” ilişkilerine giriyor. Bunu yapar-
ken eski ve kalıcı ittifaklarını da daha fazla 
destek verebilmeleri için sıkıştırmayı hedefli-
yor. Ne ki, bizi ilgilendiren sadece konunun bu 
yanı değil. Sınıfın durumu, işsizlerin, yoksul-
ların, emekçilerin yaşam koşulları yeni yatırım 
ve istihdam koşullarında nasıl olacak ve bunun 
sınıf savaşımına yansıması nasıl olabilir.

Yeni yatırımların gerçekleşmesi ve istih-
damın artması işçi sınıfı ve emekçilerin yaşam 
koşullarında bir değişiklik getirmeyecek. İşgü-
cü sömrüsü ve paralelinde patronların kazancı 
daha da artacak. Patronların daha az ücret ile 
daha fazla üretim yaptırma ilkesi nedeniyle işçi 
sınıfının sosyal yaşamı rahatlamayacak tam 
tersine daha da daralacak. Bu uygulamalar kar-
şısında işçi sınıfının haklarına sahip çıkmasını 
engellemek için sendikal, demokratik, yani, 
ekonomik ve sosyal hak aramalarının engellen-
mesi için işçi sınıfının örgütlenmesi üzerindeki 
kısıtlamalar sürecek. Reformist ve burjuvazi 
ile uzlaşmacı sendikalar gündemde tutulmaya 
çalışılacak. Bütün bu uygulamaların da tepki 
ile karşılanmaması için ülke Sıkıyönetim ka-
rarnameleri ile yönetilmeye devam edilecek.

Diyeceksiniz ki, “madem kapitalistler 
yeni yatırımlar yapıp istihdam olanakları ya-
ratıyorlar, bu etmenler normalde işçi sınıfının 
yaşamını ve çalışma koşullarını olumlu yönde 
etkilemez mi?” Normalde evet ama kapitalist 
rekabet ve sömürü koşullarında hayır! Ulus-
lararası ticarette rekabet olanaklarını daha da 
artırmak, yapılan yatırımları ve sonucunda 
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üretimleri ihracata yönelik bir ekonomik sis-
temde değerlendirmek ve dolayısıyla ithalat ile 
ihracat arasındaki makası kapatmaya çalışan 
bir burjuva devleti, işçinin sömürü ve yaşam 
koşullarını iyileştirmez. Tam tersine sömürüyü 
azgınlaştırır ve yaşam koşullarını kısıtlar.

TC, yeni yatırımlara yönelirken askersel 
sanayi alanındaki yatırımlara öncelik veriyor. 
Bu faktör, TC’nin dünyada ve özellikle bölge-
de emperyal amaçları ile sıkı sıkıya bağlı bir 
stratejidir. Dolayısıyla bugüne dek teknoloji 
ithal eden bir ülke olan TC, Çin ve Rusya’dan 
satın alacağı veya kiralayacağı teknoloji ile 
yerli üretimi artırmayı ve bu ürünleri dış pa-
zarlara satmayı hedefliyor. Özellikle savaş en-
düstrisinde bu yola girecek bir TC bölge için 
daha büyük bir tehlike arzetmeye aday bir ülke 
olacaktır. Bu durumun oluşması TC açısından 
yeni bir niteliksel durumdur. Bugüne dek ABD 
ve NATO TC’ye bu olacağı tanımadığı için 
şimdi şansını Rusya ve Çin ile denemektedir. 
Onlar da uluslararası siyasi dengeler açısından 
bu “ihtiyaca” yanıt vererek emperyalist blok 
içinde bir yarılma yaratmaya yatkın gözükü-
yorlar. Yani ateşe körükle gidiyorlar.

Barış, demokrasi, bağımsızlık, özgürlük ve 
sosyalizm güçlerinin bu koşullarda görevleri 
bir yandan zorlaşıyor, diğer yandan ise kolay-
laşıyor. TC’nin yeni projesini uygulamak için 
uyguladığı faşizan baskı ve diktatörlük koşul-
larında mücadele etmenin zorlukları göz önüne 
alınarak, yeni mücadele ve örgüt biçimleri ya-
ratarak toplumun ve özellikle sınıfın en kılcal 
damarlarına kadar girecek kalıcı örgütlenmeler 
ve çalışmalar gerçekleştirmek ise başarının 
anahtarı olacaktır. 

Üst düzeyde, siyasi parti ve kurumlar ara-
sında oluşturulacak iş birlikleri veya parlamen-
ter mücadele ile sınırlı stratejiler ve de sadece 
günlük protesto eylemleri ve açıklamaları ile 
şekillenecek çalışma tarzı günümüzün ihti-
yaçlarına yanıt vermeyeceği gibi tasfiyeciliğin 
devamından başka bir anlama gelmeyeceği 
aşikardır. İşçi sınıfının politik örgütünün ro-
tasını çizdiği, rejim ile çelişkisi olan en geniş 
güçleri bir araya getirecek, sınıfsal anlamda 
işçi sınıfının öncülüğünde ve çekirdeğini sınıf 
örgütlenmesinin oluşturacağı kitlesel bir dire-
niş hareketinin oluşması, il, ilçe, semt, mahalle 
ve sokak temelinde, işyeri, fabrika, tersane, 
maden ve rafineriler özelinde stratejik bir ça-
lışmanın yürütülmesine bağlıdır. TC’nin eko-
nomik ve politik krizden kalıcı bir çıkış yolu, 
yani işçi sınıfı öncülüğünde halkların demok-
rasisine ve sosyalizme yönelecek bir yönelim 
için döşeyeceği yolun inşa edilmesi ancak bu 
şekilde mümkündür. n
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Yeni Dönemde Yeni Yaklaşımlar
q Ahmet ÇAVLI

Yeni bir döneme girdik. 7 Haziran’da 
yakalanan demokratik değişim-dönüşüm 
eğilimi sayesinde halkta yeni umutlar doğ-
muştu. Demokrasi güçlerinin mücadele 
azmi, özgürlük, emek, kardeşlik istemleri 
doruğa ulaşmıştı. 7 Haziran’da yakalanan 
değişim rüzgarı, halklar üzerindeki ölü top-
rağını kaldırmıştı. Kadın, gençlik, işçi, köylü, 
herkesi direnmeye teşvik etmişti. Ama halk-
lardaki bu direnç eğilimi sadece sosyalist-
lerde istenilen değişimi gerçekleştiremedi. 
“Benim tarzım, benim yöntemim, benim 
kaşığım, tabağım iyi güzeldir” mantığından 
sıyrılamadılar. Halbuki özünde sosyalistle-
rin temel hedefi faşizmi yenmek, sömürü 
düzenine son vermek, halkları barıştırmak 
onlara köprü olmak, iktidara taşımaktır. Ha-
yalet olan Manifesto’ya göre yürümektir. 
Son yıllarda maalesef Manifesto çizgisinde 
yürüyen hiç kimse olmadı. Hep dar örgüt ve 
kişisel çıkarları, lider olma hevesleri önde 
tutuldu. Gezi Direnişi sonrası dahi gelişme 
böyle oldu. Birçok yaklaşımlarına ve po-
litikalarına katılmasak da, büyük iddia ve 
umutlarla kurulan Birleşik Haziran Hareketi, 
ÖDP çizgisi, çakma resmi TKP’liler, yığınla-
rın direnişini boğdular, sadece ve sadece 
kendilerini üretmeye çalıştılar. Bunu yapar-
ken de Marks’ı ve Lenin’i kendi emellerine 
alet etmeye çalıştılar. Direniş ruhu ile müca-
deleye yeni atılan genç kadın ve erkeklere 
Marks’ı, Lenin’i yanlış tanıttılar.

Ülkenin somut şartları bellidir. Halkla-
rın kurtuluşu için birlikte, ortak mücadele 
etmek, güç ve eylem birliğini sağlamak, fa-
şizmi alaşağı etmek. Bu da işçi sınıfının ön-
cülüğünde birleşik mücadeleden geçiyor. 
Komünist ve sosyalist geçinen bir dizi örgüt 
ve şahıslar Kürt ulusal sorununa bakış açı-
ları açısından, ırkçı şoven, kafatasçı yapıdan 
kurtulmuş değiller. Kürt siyaseti ortak va-
tan, ortak demokratik cumhuriyetten yana 
bir politik strateji izliyor. KÖH ve dolayısıyla 
HDP Türkiye’de demokrasi mücadelesinin 
belirleyici aktif güçlerinden birisidir. Kürtler 
ve onların siyasi yapıları olmadan faşizmi 
alaşağı etmek mümkün değildir.  

KÖH, silahlı mücadelenin terkedilme-
si koşullarının sağlanması yönünde görüş 
belirtiyor, politika geliştiriyor. Ancak TC bu 
yaklaşımı yok sayarak Kürt halkı üzerinde 
imha politikalarını sürdürüyor ve KÖH’ü 
yok etmek istiyor. Parlamentoda temsil 
edilen CHP ve HDP’ye bu açıdan ciddi gö-
rev düşmektedir. HDP devletin kuşatması-
na rağmen seçim barajını aştı. Bu ciddi bir 
başarıdır. AKP, HDP’siz bir Meclis istiyordu, 
olmadı. HDP’yi destekleyen barış ve de-
mokrasi güçleri AKP’nin oyununu bozdu. 
Meclis’e bu koşullarda girmek bir başarıdır 
ama tek başına yeterli değildir.

HDP yönetiminin seçim sonuçlarını 
analiz ettiğine inanıyoruz. Geçmişte yapı-
lan uyarıları ve eleştirileri dikkate almalarını 
ve yüzde 10 barajının aşılarak Meclis’e giril-

mesinin bütün sorunların üstünü örtecek 
bir zafiyet olmaktan çıkarılması gerekmek-
tedir.

“HDP, kendi toplumsal tabanının gücü-
nü bütünüyle arkasına alamadı. HDP, Kürt 
illerinde oy kaybetti, batı illerinde nispeten oy 
arttırdı. Ortaya çıkan sonuçlar dikkate alındı-
ğında kendi sosyolojik tabanıyla bir kopma 
eğilimi yaşanıyor. HDP yönetiminin belirledi-
ği politikalardan aday profiline kadar birçok 
olumsuz faktör bulunuyor. HDP’nin üzerinde 
yükseldiği toplumsal gücün önemli bir özel-
liği kendi toplumsal dinamikleriyle sürekli iç 
içe olması ve onların ruhsal durumunu ana-
liz ederek iç bütünlüğü süreklileştirmesidir. 
Ancak yeni dönemde bu noktada ciddi bir 
gerilemenin oluştuğu, kitlesel çalışma alanı-
nın ciddi oranda zayıfladığı görülüyor. HDP 
yönetimi ile üzerinde yükseldiği sosyolojik 
taban arasında birbirine yabancılaşma teh-
likesinin oluşması ciddi sonuçlar doğurur. Bu 
durumun küçümsenmemesi ve gerekli duyar-
lılığın gösterilmesi gerekir.” HDP’yi yakından 
izleyen akademisyen ve siyaset araştırmacı-
sı Mustafa Peköz bu tespitleri yapıyor. 

Genel seçimlerde diğer yıllara göre 
parti politikasının özellikle bölgemizde de-
ğişim dönüşüm geçirdiğini söyleyebiliriz. 
Özellikle Mardin’de feodal aşiretsel bağlar 
ve güçlerden arındırılmış durumda aday 
belirleme bazı istisnalar dışında gerçekleş-
miştir. Bu anlayış geliştirilerek devam et-
melidir. Gelecek yerel seçimlerde HDP’nin 
tekrar eski yanlışlara dönme lüksü yoktur. 
Memur tayin eder gibi aday belirleme dav-
ranışlarından uzak durulmalıdır, yoksa sü-
reç hiç iyi gitmez. Bölgede bu işten nema-
lanan, örümcek ağının içinde çöreklenmiş 
bazı sözde politika cambazları sisli havayı 
bekliyorlar. Birer kurt olmuşlar, adaylık için 
insan avına çıkıyorlar. Bu işi rant kapısı ha-
line getirmişler. Ahbap çavuş ilişkilerinden 
arınmamız gerek, akrabalık düşüncelerin-
den vazgeçmemiz, yerel seçimler yakla-
şırken doğru politik tespitler yapmamız 
gereklidir. Eskiden halktan kopuk politika 
yapıyorduk.

Belediyelerimiz elbette güzel işler de 
yaptılar. Alt yapı çalışmaları yapıldı, çok gü-
zel parklar yapıldı, kültür evleri, kadın evleri, 
müzik çalışmaları, tiyatro çalışmaları yapıldı 
ve çok beğenildi, ama hayati önemde olan 
siyasi çalışmaların hiçbiri yapılmadı. Aka-
demiler kurulmadı, sokak, mahalle, köy, il, 
eyalet meclisleri için çalışmalar yapılmadı, 
komün ekonomisi kurulmadı, kooperatifler 
kurulmadı, işçi köylü meclisleri kurulmadı. 
Kısacası, çok önemli olan bu konularda si-
yasi anlamda belediyelerimiz sınıfta kaldı. 

Ben şunun cevabını almak istiyorum, 
kimse vermiyor, veremiyor. Neden atama 
yoluyla aday tespitini yapıyoruz, neden 
belediye meclis üyelerini atıyoruz? Biri 
çıksın anlatsın. Halka neden inanmıyoruz 
güvenmiyoruz, neden halkın iradesine 
inanmıyoruz, neden halkın önüne sandık 
koymuyoruz? Adaylar ortaya çıksın halk 
kendi adayını seçsin.

Peki aday profilimiz nasıl omalıdır? Her 
kesimden oy alabilecek, bilinçli, kültürlü, 
okumayı seven, devleti iyi bilen, halkla bü-
tünleşen, emeğe değer veren, eğitimden 
anlayan, halkla paylaşmayı bilen, halkla 
beraber yöneten, halktan habersiz iş yap-
mayan, bütçeyi halkıyla birlikte yapan, 
tüm sorunları referandum, yani halk oyla-
ması biçiminde halkına götüren, yanlıştan 
dönen, ısrar etmeyen, saydam, katılımcı, 
halkla birlikte yöneten, partisiyle birlikte 
hareket eden, parti içi demokrasiyi uygula-
yan, yeni tip genç dinamik kadrolara ihtiyaç 
vardır. 

Tarlada buğdayı kalmış köylüye yardı-
ma koşan, tarlada patosda çalışan, soğan 
patates toplayacak, belediyeyi halka aça-
cak, koltuğu halkın koltuğu haline getire-
cek yeni tip kadrolara ihtiyaç vardır. Yok 
“eşim tutuklu”, yok “hapishaneye girdim 
çıktım, benim değerim vardır”, değer sa-
hibiyim, “aşiretim beni destekliyor”, “ben 
olmasam parti yok olur”, herşeyin üstünde-
yim mantığı  bizi uçuruma götürür.

24 Haziran seçimlerinde partiye uğra-
mayan, mahallelerde çalışmayan, köylere 
gitmeyenler, partide yani HDP’de başkanlık 
yapanlar, belediye başkanlığını, yardımcı-
lığını, belediye meclis üyeliğini yapanlar 
ama hiç çalışmayanlar yarın seçim döne-
minde ortaya çıkarlarsa parti net olarak 
tavır koymalıdır, bunlar tecrit edilmelidirler.

Eski belediyelerimize gelince. 24 Hazi-
ran seçim çalışmalarında önümüze pratikte 
yaptıkları sekter, oportünist tavırları bir kez 
daha çıktı. “Genel seçimler için gelmişseniz 
gelmenize gerek yok, partimiz namusumuz, 
şerefimizdir, ama belediye seçimleri için gel-
meyin” dediler. Tabii ki yine de gideceğiz, 
yanlış yapanları, değerlerin arkasına sak-
lanıp düzenbazlık edenleri birlikte teşhir 
edeceğiz. AKP müteahhitlerine ihale veren-
leri açıklamak zorundayız, o müteahitler 16 
Nisan’da AKP’ye çalışanlardır. Artık eskiden 
olduğu gibi belediyelerimiz rant kapısı ol-
mayacak, kafa kol ilişkisi olmayacak, herkes 
akrabasını işe alamayacaktır, liyakat olma-
dan kimse işe alınmayacaktır, herkes eme-
ğine ve yeteneğine göre işe alınacaktır.

Yerel seçimler yaklaşırken ittifaklar so-
rununa da değinelim isterim. Metropol-
lerde tüm devrimci ve demokratik güçler 
ortak mücadele etmek durumundadır. 
İstanbul gibi önemli metropollerde CHP 
ve HDP yerel seçimlerde birlikte hareket 
etmek zorundadır. HDP seçilemese dahi 
AKP’ye karşı CHP seçilsin ama HDP baş-
kan yardımcılıkları ve meclis üyeliklerinde 
görev üstlensinler. İstanbul, Ankara, Bursa, 
Antalya, Antep gibi illerde AKP’nin, Adana 
ve Mersin’de MHP’nin yerel seçimlerde ye-
nilgisi sağlanmalıdır. Yerel seçimlerde bu 
ittifakın sağlanması bir dahaki genel seçim-
ler için iyi bir deney ve doğru bir ittifak ha-
zırlığı olacaktır. n



q Murat ÇAKIR

Burjuva medyası, marksist ekonomist-
lerin uzun zamandır dikkat çektikleri ve 
derinleştiğini söyledikleri sermaye birikim 
krizini teyit ediyor, alarm zillerini çalıyor. 
Birikim krizi, özellikle hâlâ devam etmek-
te olan 2007 krizi, sadece eşik ülkelerini 
değil, emperyalist ülkeleri de cenderede 
tutmaktadır. Emperyalist-kapitalist dünya 
düzeni süreğen bir yapısal birikim fazlası 
krizinin yükleri altında debelenirken, em-
peryalizmin merkez ülkelerindeki iktidar 
yapıları meşruiyet krizi ile karşı karşıya 
kalmaktadırlar. Emperyalist merkezlerde 
burjuva demokratik kurumlarının işliyor 
olması, parlamenter sistemin çok partili 
yapısı ve hâlen periyodik seçimlerin ya-
pılması, meşruiyet krizini hafifletmiyor, 
aksine seçmeni siyasî karar alma merkez-
lerinin oluşmasından giderek uzaklaştırdı-
ğını göstermesi nedeniyle daha derinleş-
tiriyor. Bu durum hem merkezî kapitalist 
devletlerin egemen bloğu içerisinde, hem 
de emperyalist güçler arasında çıkar çatış-
malarını ve çelişkileri körüklüyor.

1989-1990 karşı devriminden sonra 
reformist solun, aynı zamanda devrim ve 
sosyalizme olan inancını yitirmiş opor-
tünizmin büyük katkılarıyla yaygınlaşan 
“kapitalizmin yenilmezlik” efsanesi ve 
“küreselleşme ile refah yaygınlaşacak” 
masalı, artık tüm inandırıcılıklarını yitir-
mek üzereler. Yoksulluk, perspektifsizlik, 
adaletsizlik ve güvencesizlik salt “küre-
sel Güney’in” sorunu olmaktan çıkmış ve 
görece refah coğrafyalarının da gündelik 
yaşamının korkulu rüyası hâline gelmiştir. 
Burjuva toplumları, dünyanın en zengin 
ülkelerinde olsalar ve dünya çapındaki 
karşılaştırmada yüksek gelir elde etseler 
de, korku toplumlarına dönüşmüş durum-
dalar ve burjuva demokratik devrimlerinin 
evrenselleşmiş tüm değer ve kazanımlarını 
ardı ardına korkularına kurban ediyorlar.

Diğer tarafta ise, yaratılan zenginlikle-
rin müthiş bir hızla küçük bir kesimin elin-
de yoğunlaşmasına tanık olmaktayız. Bu 
yoğunlaşma tüm krizlere, derinleşen çok-
lu kriz ortamına ve ekonomik durgunluğa 
rağmen hız kazanıyor. Dört temel araç 
buna yol açmaktadır: Birincisi, sosyal 
devlet erozyonuyla aynı anda kamu büt-
çelerinin özel sermaye birikimine peşkeş 
çekilmesidir. İkincisi, satın alma gücünün 
görece yüksek seviyede kalmasını ve tü-

ketimin artırılmasını garanti altına almak 
amacıyla tüketim kredileri faizinin düşük 
tutulmasıdır. Üçüncüsü, malî piyasalarda 
dizginsiz spekülasyonun önünün açılması 
ve dördüncüsü, daha fazla militaristleş-
tirme politikalarıyla silah ve askerî araç-
gereç sektöründeki birikimin teşvik edil-
mesidir.

Ancak tam da bu yoğunlaşma burjuva 
toplumlarındaki güvencesizlik hislerini, 
yoksulluğa itilme kaygılarını ve nihâye-
tinde hükümet ve parlamentolara yönelik 
hiddetin artmasına, iktidar yapılarının, 
bilhassa geleneksel muhafazakâr, liberal, 
sosyal demokrat ve yeşil siyasî formas-
yonların sorgulanmasına yol açmaktadır. 
Yaşam ve çalışma koşullarının kötüleşme-
si, sosyal devlet giderlerinin kısıtlanması, 
özelleştirmeler ve düzensizleştirmelerle 
yerel yönetimlerin karar alma mekaniz-
malarının kırılması ve her alanda adalet-
sizliğin yaygınlaşması, farklı toplumsal 
katman ve sınıflar arasında neoliberal 
politikalara yönelik öfkeyi artırıyor. Ser-
maye birikim krizinin diğer yüzü olan 
sefaletin birikimi herkes için görünür olu-
yor. Reformist solun çözümsüzlüğü, emek 
örgütlerinin bürokratik aparatlarının tesli-
miyetçi hantallığı, alternatifsizlik görüntü-
sü, gerek burjuva toplumunun bütününde, 
gerekse de zaten bölünmüş olan emekçi 
sınıflar arasında büyüyen öfkenin, kapi-
talist sömürü koşullarını güçlendirmekten 
ve direniş potansiyellerini boşa çıkart-
maktan başka işlevi olmayan ırkçı-faşist 
partilere oy tabanı olarak kanalize edil-
mesine yol açıyor. Egemen bloktaki çıkar 
çatışmalarının doğrudan yansıdığı burjuva 
medyasının haber politikaları, toplumdaki 
güvencesizlik ve korku hislerini körükle-
yerek iktidar yapılarının meşruiyetini sor-

gulayan sürecin ivme kazanmasına neden 
oluyor.

Almanya siyasetinde 
kardeş kavgası mı?

Merkezî kapitalist devletlerin hemen 
hepsinde benzer biçimlerde görülen bu sü-
reci Almanya özelinde irdeleyelim.

Almanya’daki egemen blok içerisinde 
Federal Parlamento seçimlerinden bu yana 
ciddiyeti her gün artan çelişkiler yaşanı-
yor. İktidarın büyük ortağı olan Hıristiyan 
Birlik Partilerinde devam eden “kardeş 
kavgası” çeşitli zorluklarla ve uzun bir 
uğraştan sonra kurulabilmiş olan Federal 
Hükümette büyük sarsıntılara yol açıyor. 
İnsafsızca “mülteci krizi” olarak adlan-
dırılan insanlık dramı üzerine yürütülen 
bu kavga, egemen bloğu oluşturan farklı 
sermaye fraksiyonları arasındaki çıkar ça-
tışmasının bir yansımasıdır – kavga her ne 
kadar Şansölye Merkel (CDU) ile Federal 
İçişleri Bakanı Seehofer (CSU) arasında 
sürüyormuş gibi görünüyor olsa da!

Aslına bakılırsa iki tarafın arasında 
pek büyük bir fark yok: “Mülteci akınını 
durdurmak” ikisinin de ilân ettiği hedef. 
Seehofer ve temsil ettiği damar, mülteci-
lerin ülkeye girmelerini “ulusal sınırları 
güçlendirerek ve gerektiğinde AB’ne rağ-
men” biçiminde dile getirilen milliyetçi-
şoven bir politikayla engellemek istiyor. 
Avrupa’daki diğer milliyetçi, sağ popülist 
ve ırkçı-faşist partilerle aynı noktaya ge-
len Seehofer ve partisi CSU “kendi çıkar-
larımızı kendimiz savunmalıyız” vurgusu 
yapıyor. Merkel ise, “sorunun AB içinde 
ortak karar ve tavır ile çözülebileceğini” 
savunuyor. Merkel’in en önemli gerekçe-
si, “Almanya’nın dünya siyasetinde elde 

ettiği öncü konumu, dünya çapındaki ge-
lişmelere ve meydan okumalara AB çatısı 
altında yanıt geliştirmemizi zorunlu kılı-
yor” açıklamasıdır.

Bu iki uzlaşmaz pozisyon, ihracatı te-
mel alan tekelci burjuvazi ile önceliği yurt 
içi pazar olan küçük ve orta ölçekli işlet-
melere sahip olan sermaye fraksiyonları 
arasındaki çatışmanın tercümesidir. Al-
manya’da bulunan yaklaşık 6.000 KOBİ, 
toplam katma değerin yaklaşık yarısını ya-
ratmaktadırlar. KOBİ’lere sahip olan ser-
maye fraksiyonları, “mülteci sorununun” 
AB kurumlarınca ve AB üyesi ülkelerin 
ortak kararıyla çözülmesinin, ancak Al-
manya’nın iktisat ve Euro politikalarında 
diğer ülkelere büyük tavizler vermesiyle 
olanaklı olacağını ve bu tavizlerin kendi 
çıkarlarını zedeleyeceğini iddia ediyorlar, 
ki haklılar da. Bu nedenle Seehofer’in çı-
kışlarını destekliyor ve giderek daha mil-
liyetçi, daha ırkçı ve faşizan konuma ka-
yıyorlar.

Büyük sermaye grupları ise çok açık 
bir biçimde Merkel’e destek çıkıyorlar. 
Merkel-Seehofer tartışmasının kızgınlaş-
tığı bir anda, 2018 Temmuz’unda Alman 
Sanayi Federal Birliği (BDI), Federal İş-
verenler Birliği (BDA), Alman Sanayi ve 
Ticaret Odası (DIHK) ve Alman Zanaat-
kârlar Merkezî Birliği (ZDH) ortaklaşa 
yaptıkları bir açıklamada, Seehofer’i sert 
bir dille eleştirdiler ve “Alman iktisatının 
çıkarına uygun bir yapıya kavuşmuş olan 
Euro Bölgesinin egoist çıkışlarla zedelen-
memesi gerektiğini” vurguladılar. Kendi 
açılarından haklılar, çünkü Alman em-
peryalizminin patronajını üstlendiği Av-
rupa Birliği, tüm kurumları ve yapılarıyla 
Almanya’nın “ekonomik başarılarına” 
hizmet etmektedir. Son 20 yıl içerisinde 
Alman tekellerinin kırdığı tüm ihracat 
rekorlarının temelinde, Almanya tekelci 
burjuvazisine emsalsiz bir yapısal avantaj 
sağlayan AB durmaktadır. Almanya’nın 
en önemli sermaye fraksiyonları böylelik-
le Seehofer ve temsil ettiği damarın mil-
liyetçi-şoven egoizminin bu avantajı teh-
likeye sokmasına izin vermeyeceklerini 
göstermiş oldular.

Sırıtan çelişkiler
Merkel-Seehofer tartışmasıyla gün 

yüzüne çıkan bu ihtilaf konstellasyonu as-
lında yeni bir olgu değil. Egemen bloktaki 
bu çelişkiler uzun zamandır Alman “eko-
nomik mucizesinin” pırıltıları arasından 
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Meşruiyet Krizi ve Sonuçları
Almanya örneğinde emperyalist güçlerin egemen bloklarındaki çelişkiler üzerine



sırıtmaktaydı. Benzer bir çıkar çatışması 
Yunanistan krizinin patlak vermesinde 
görünür olmuştu: Yunanistan’ın borçları-
nın yeniden yapılandırılması söz konusu 
olduğunda, KOBİ’lere sahip olan sermaye 
fraksiyonları ile bunların siyasî temsil-
cileri, Yunanistan’ın “Euro Bölgesinden 
ve gerekirse AB’nden çıkartılmasını” sa-
vunurlarken, büyük sermaye gruplarının 
temsil edildiği kurumlar ve siyasetçiler, 
Euro Bölgesinin krizdeki AB üyesi ülke-
lere tasarruf politikaları dayatılarak, “Al-
manya’nın çıkarlarına” uygun biçimde 
yeniden düzenlenmesi gerektiğini savu-
nuyordular. Nitekim bu çıkar çatışmasının 
galibi ihracat politikalarını belirleyen bü-
yük tekeller olmuştu.

Ancak o günlerdeki çıkar çatışmaları 
ve çelişkiler, KOBİ’lere sahip olan ser-
maye fraksiyonlarını temsil eden kimi 
siyasetçinin CDU ve CSU’dan ayrıla-
rak, ırkçı-faşist AfD partisinin kuruluş 
sürecine katılmalarına yol açtı. Benzer 
bir durum, ayrışma olmamasına rağmen, 
sosyal demokratlar arasında da baş gös-
termişti. Eski Berlin Maliye Bakanı Thi-
lo Sarrazin’in başını çektiği bir SPD’li 
grup, “göçmen ve mültecilerin, bilhassa 
Müslüman olanların, kültürel eksiklik-
leri nedeniyle Alman toplumuna enteg-
re olamadıklarını ve bu nedenle, AB’ye 
rağmen Almanya’nın daha sert tedbirler 
uygulaması gerektiğini” savunuyorlardı. 
SPD içerisinden çıkan bu sesler, sonuç 
itibariyle korumacı ekonomik politikalar 
isteyen sermaye fraksiyonlarının temsil-
cilerinin sesleriydi. Böylelikle bu sermaye 
fraksiyonları, orta katmanların refah şove-
nizmini teşvik ederek ve bunları sokağa 
da çıkartarak, burjuva partileri üzerinde 
milliyetçi-şoven bir baskı uyguladılar. 
Nihâyetinde böyle oluşturulan toplumsal 
iklim, diğer Avrupa ülkelerinde olağanla-
şan bir durumu, geleneksel merkez burju-
va partilerinin sağında duran ırkçı-faşist 
formasyonların parlamenter başarılarının, 
Almanya’nın da siyaset sahnesinde “ola-
ğan olgu” hâline gelmesine neden oldu. 
O açıdan tekil çıkarlarını milliyetçi-şoven 
talepler çerçevesinde ifade eden sermaye 
fraksiyonlarının bugün Federal Parlamen-
to’da üçüncü büyük grup hâline gelen ırk-
çı-faşist AfD’nin kurucu iradesi oldukları 
rahatlıkla söylenebilir. Bu sermaye frak-
siyonlarını temsil eden “Aile Şirketleri 
Vakfı” isimli kurumun, henüz AfD kurul-
madan önce bazı refah şovenisti sağcı eko-
nomi profesörlerin Euro karşıtı konferans-
larına ve AfD’nin kuruluş sürecine politik 
ve maddî destek çıkması ve hâlen çıkıyor 
olması, bunu kanıtlamaktadır.

Çelişki ve çıkar çatışmalarının sade-
ce iki homojen grubu yok elbette: karşıt 
kutupların içerisinde de benzeri çelişkiler 
yaşanmaktadır. Örneğin Almanya’nın çı-

karlarının AB çatısı altında savunulmasın-
dan yana olan büyük sermaye grupları ara-
sında bilhassa uluslararası siyaset alanında 
önemli çelişkiler yaşanıyor. En bariz örne-
ğini Rusya Federasyonu’na yönelik olan 
politikalarda görmekteyiz: Her ne kadar 
Almanya’nın emperyalist-kapitalist dünya 

düzeninin belirleyici aktörü hâline gelme-
si hedefinde ortaklaşan sermaye grupları 
olsalar da, Rusya söz konusu olduğunda 
“Transatlantikçi” ve “Avrupacı” sermaye 
fraksiyonları arasında önemli farklılıklar 
ortaya çıkmaktadır. ABD ile ortak hare-
ket edilmesinin savunan “Transatlantikçi” 
grup, bilhassa askerî-sınaî kompleks tem-
silcileri, finans tekelleri ve “güvenlik poli-
tikalarının” bileşeni hâline gelmiş olan en-
formasyon teknolojisi tekelleri Rusya’ya 
karşı kuşatmacı ve agresif politikaların 
uygulanmasını talep ederlerken, Doğu 
Avrupa ve Rusya pazarlarına açılmış, 
Rusya’nın etki alanındaki coğrafyalara ih-
racat yapan “Avrupacılar”, bilhassa enerji 
tekelleri, ABD’den bağımsız ve Rusya ile 
işbirliğine dayalı bir politikanın gerçek-
leştirilmesini talep ediyorlar. Örneğin eski 
Şansölye, SPD’li Gerhard Schröder bu 
ekibi temsil etmektedir.

Alternatif tasavvurlar 
ifade edilmeyince....
Egemen blok içerisinde çelişkilerin 

böylesine ayyuka çıktığı dönemlerde, 
Merkel gibi farklı sermaye fraksiyonları 
arasında denge sağlayan siyasî aktörler de 
sorgulanır olmaktadır. Burjuva toplumu ve 
egemen iktidar ve mülkiyet ilişkileri için 
yaşamsal önem taşıyan dengenin (veya 
başka bir deyim ile istikrarın) bozulması, 
sosyal krizlerin çoğalması, geleceğe dair 
güvensizliğin artması ve geleneksel siyasî 
partilerin genel anlamda benzeşir olmala-
rı, kurulu iktidar yapılarına olan güvenin 
hızla yok olmasına yol açmaktadır. Mer-

kez kapitalist ülkelerde, ama öncelikle 
Batı dünyasının lideri olan ABD’nde ya-
bancı düşmanı, ırkçı ve refah şovenisti 
egoist söylemler kullanan »önderlerin« 
seçim başarıları elde etmeleri, karşılıklı 
olarak diğer ülkelerdeki burjuva toplum-
larını da etkilemekte ve ırkçı-faşist parti-

lerin seçimlerde oy patlaması yapmalarına 
neden olmaktadır.

Başta göçmen ve mülteciler olmak 
üzere, güvencesiz işlerde istihdam edilen 
kalifiyesiz iş gücü, kiralık işçiler, gündelik 
işlerde çalıştırılan emekçiler ve yeniden iş 
bulma ümidini yıllar öncesinde kaybetmiş 
olan milyonlarca işsiz, burjuva toplumu-
nun her türlü haktan mahrum bırakılan 
»tortusu« hâline dönüştürülüyorlar. Ama 
salt bu da değil: içinde bulundukları pers-
pektifsiz ve güvencesiz konumlarıyla işçi 
sınıfının ve her türlü ücretli emeğin ehli-
leştirilmesi, boyun eğmesi, mücadelelerle 
elde edilmiş haklarının ardı ardına ellerin-
den alınmasına ses çıkarmaması için masif 
bir baskı unsuru olarak kullanılıyorlar.

Aynı şekilde düşük ücret sektörünün 
genişlemesi (örneğin Almanya’da tam 
gün çalıştırılmaya rağmen sosyal yardım 
almak zorunda kalan kitle, 1 milyon sı-
nırını aşmış durumda), ödenebilir konut 
kıtlığı, savaş ve krizler döngüsü, burjuva 
medyasının hemen her gün manşetlere 
taşıdığı »İslamî terör tehdidi« ve gerçek-
leşen terör saldırıları, dünyanın muhtelif 
bölgelerindeki çatışmalar, ekolojik fela-
ketler ve yeni ekonomik kriz beklentileri, 
insanları »dünyanın çivisi çıktı« psiko-
lojisine sokuyor. İktidar politikacılarının 
benzer korkuları popülist söylemle ifade 
etmeleri ve mültecilere, göçmen işçilere 
karşı ırkçı yaklaşımları körüklemeleri, an-
cak yıllardan beri bu »tehditleri« bertaraf 
etmekten aciz kalmaları, egemen siyasetin 
meşruiyet krizini derinleştiriyor. Refah 
şovenizminin ve ırkçı korkuların esaretin-
den kurtulamayan kitleler, öfkelerini hem 
göçmen ve mültecilere, hem de geleneksel 
siyasî partilere yönlendiriyorlar.

Egemen blok içerisindeki çelişki ve 
çıkar çatışmalarının, kapitalizme içkin 
krizlerden ve neoliberal dönüşümün yö-
netilemez hâle gelişinden kaynaklandığı 
bilinmesine ve farklı toplumsal sınıf ve 
katmanların hoşnutsuzluğunun artmasına 
rağmen, alternatif toplum ve ekonomi ta-
savvurlarının yeterince ifade edilememesi, 
kitlelerin burjuvazinin manipülasyonların-
dan sürekli ve daha fazla etkilenmelerine 
yol açıyor. Reformist Avrupa solu sadece 
kapitalizmin sivriliklerini törpülemekle 
yetindiğinden, koşullar elverişli olmasına 
rağmen, kitleleri arkasında toplamaktan 
aciz kalıyor.

Emperyalizm hâli hazırda kendi yur-
dunda tehdit edici bir karşı koyuşla karşı 
karşıya değil. Ama buna rağmen savaş ve 
militarizmi sadece dış politikanın değil, 
aynı zamanda iç politikanın da aracı hâline 
getirmeye çalışıyor, demokratik hak ve öz-
gürlükleri »güvenlik« gerekçesiyle kısıtlı-
yor, parlamenter sistemin içini boşaltıyor 
ve askerî-polisiye baskı enstrümanlarını 
güçlendiriyor. Çünkü sermayenin ekono-
mi politiği ile işçi sınıfının ekonomi poli-
tiği arasındaki uzlaşmaz karşıtlığın, günün 
birinde milliyetçi-şoven-ırkçı manipülas-
yonların dahi engelleyemeyeceği sosyal 
ihtilaflarla sınıf mücadelesini körükleye-
ceğini çok iyi biliyor. Henüz işçi sınıfı 
ve emekçi kitleler bu gerçeği bilinçlerine 
çıkaramamış olsalar da, asıl tehdidin işçi 
sınıfının sistem sorusunu sorduğu anda 
ortaya çıkacağı tüm sermaye fraksiyonla-
rının bilgisi dahilinde. Aslolan şimdi var 
olan toplumsal, ekonomik, ekolojik ve po-
litik sorunlar için kapitalist bir »çözümün« 
olmayacağını, çözümün »Ya Sosyalizm, 
ya barbarlık!« sorusuna yanıt verilmesiyle 
bulunabileceğini bıkıp usanmadan dile ge-
tirmektir. Ve bunu komünistlerden başkası 
yapmayacaktır. n
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(...) KOBİ’lere sahip olan sermaye fraksiyonlarını temsil eden 
kimi siyasetçinin CDU ve CSU’dan ayrılarak, ırkçı-faşist AfD 
partisinin kuruluş sürecine katılmalarına yol açtı. Benzer bir 
durum, ayrışma olmamasına rağmen, sosyal demokratlar ara-
sında da baş göstermişti. (...) Böylelikle bu sermaye fraksiyon-
ları, orta katmanların refah şovenizmini teşvik ederek ve bunları 
sokağa da çıkartarak, burjuva partileri üzerinde milliyetçi-şo-
ven bir baskı uyguladılar. Nihâyetinde böyle oluşturulan top-
lumsal iklim, diğer Avrupa ülkelerinde olağanlaşan bir durumu, 
geleneksel merkez burjuva partilerinin sağında duran ırkçı-fa-
şist formasyonların parlamenter başarılarının, Almanya’nın da 
siyaset sahnesinde “olağan olgu” hâline gelmesine neden oldu.



q Mehmet DEMİR

Seçimler geride kaldı. Tartışmalar de-
vam etse de sonuçları değiştirecek geliş-
melerin yaşanması, emekçilerin ve Kürt 
Özgürlük hareketinin mücadelesine bağlı 
duruma gelmiştir. Derin devlet, AKP-
MHP ortaklığında faşizmi kurumlaştır-
mak için adımlar atmaya devam etmek-
tedir. OHAL kaldırılır gibi yapılmakta, 
yerine aynı uygulamalar ad konulmadan 
yasallaştırılmaktadır. OHAL bir başka ad 
ile devam ettirilmektedir. Sadece OHAL 
ad olarak kullanılmamakta, ama uygula-
malar onu da aşan bir boyutta yasal bir 
çerçeveye kavuşturulmaktadır. Kendi 
adaletlerini yaratıyorlar. Sonra işlerine 
gelmeyince buna da uymayarak yerine 
yenisini getiriyorlar. Kısaca faşizm her 
alanda kurumlaşmakta ve muhalifler baskı 
altına alınarak nefes bile alamaz duruma 
getirilmek istenmektedirler. Önümüzdeki 
süreçte emekçileri, halklarımızı ve Kürt 
Özgürlük Hareketini zorlu bir mücadele 
beklemektedir. Baskıların dozajı giderek 
artmaktadır. Yönetemez duruma geldikçe 
daha çok saldırganlaşacakları ve en ufak 
bir muhalafeti bile vahşice bastırmak iste-
yecekleri bugünden görülebilinmektedir. 
Önümüzdeki sürecin kolay olmayacağı ve 
faşizmin yenilgiye uğratılması için mü-
cadele bayrağının yükseklerde tutulması 
gerektiği açıktır. Faşizm de diktatörlükler 
de kalıcı değildir. Sadece zamana bağlıdır. 
Hitler faşizmi de kendisini en güçlü his-
settiği anda tarihin çöplüğüne yuvarlandı. 
Büyük bir imparatorluk kurma hayali ile 
giriştiği savaşta Hitler, sonunda yenilgi-
den kurtulamadı. AKP-MHP faşist yöne-
timi de Osmanlı hayalleri peşinde koşarak 
bölgede büyük bir güç olmaya çalışmakta, 
bunun için de her türlü saldırganlığa giriş-
mektedir.

Bölgede suların durulmasına
daha var

Bölgede yaşanan gelişmeler Kürdis-
tan’ı olduğu kadar Türkiye’yi de yakın-
dan etkilemektedir. Bölgede çatışmaların 
daha bir müddet bu şekilde devam ede-
ceğini söyleyebiliriz. Çatışmalara taraf 
olan uluslararası ve bölgesel güçler çö-
züm konusunda pek de aceleci davranma-
maktadırlar. Kendi çıkarlarını korumak 

için de olsa mevcut durumun bu şekilde 
devamından yana görünmektedirler. Hem 
zaman kazanmak istemektedirler ve hem 
de çözüme dönük hazırlıklarını olgunlaş-
tırmak istemektedirler. Bu belirsizlik, bazı 

güçlerin biraz da olsa olaylara kendi çı-
karları açısından müdahale etmeleri için, 
fırsat bulmalarına olanak sağlamaktadır. 
TC, “sınır güvenliği” bahanesi başta ol-
mak üzere, eski imparatorluk hayallerini 
süsleyerek bulduğu fırsatla bölge üzerin-
de söz sahibi olmak istemektedir. Dışa 
dönük saldırganlıkla içerde milliyetçiliği 
körükleyerek ömrünü uzatmaya çalışmak-
tadır. Bu şekilde bir “dış tehdit” hayali ile 
emekçilerin kafası bulandırılmaya ve fa-
şizmin yedeğine alınmaya çalışılmaktadır.

Kürtler açısından durum nedir? Önü-
müzdeki yılların Kürt Özgürlük Mücade-
lesi açısından kolay geçmeyeceğini gö-
rebilmekteyiz. Kürt sorununun bölgesel 
boyutunun uluslararası müdahaleler ile 
yeni bir yörüngeye oturması, önümüzde-
ki sürecin zorluğunu arttırmaktadır. Çö-
zümsüzlük daha uzun süre götürüleme-
yecektir. Bölgede çatışmaların bir şekilde 
devam etmesinden çıkarı olanların bir 
müddet daha ateşe odun atmaya devam 
edeceklerini söyleyebiliriz. Bu güçler,  
statünün bir müddet daha bu şekilde de-
vamından yanadırlar. Böylesi bir ortamda 
Kürtlerin ne yapacakları ile birlikte müt-
tefiklerinin de nasıl davranacakları önem 
kazanmaktadır. Irak ve Suriye devletleri-
nin eski güçleri olmamakla birlikte, bun-
lar mütefikleri eliyle de olsa kendi çıkar-
larına en uygun çözümü dayatmaktadırlar. 
İran ve Türkiye, Rusya ve ABD ile olan 
ilişkilerini kullanarak Kürtlerin eski statü 
içerisinde tutulmaları için yoğun bir çaba 

göstermektedirler. Aslında her iki rejim 
de varlıklarını Kürtlerin özgürlüklerini 
engellemeye bağlamış durumdalar. İran 
ve Türkiye halklarının çıkarına olmayan 
bu rejimlerin devamı, dış tehdit korkusu 

yaratılarak içerde milliyetçiliğin körük-
lenmesinden geçmektedir.

Kürtler Seçimde 
Özgürlükten yana oy verdiler

Seçimlerde Kürtler büyük çoğunluğu 
ile AKP-MHP’nin kurmak istediği faşiz-
me hayır dedi. Baskı ve din etkisi ile kor-
kutulan kitlelerin özgür iradelerini beyan 
edemediği bir seçimde işbirlikçilikte sınır 
tanımayan ve bu geleneklerini yıllardır 
sürdüren bazı aşiretlerin desteği dışında 
Kürt halkı özgürlüğünden yana tavır al-
mıştır. Seçim öncesinde baskıların doza-
jının artması ve bir çok sandığın köyler-
den taşınması hilelerin habercisiydi. Tüm 
bu saldırı ve oyunlara rağmen Kürt halkı 
özgür iradesinin önüne dikilen engelleri 
aşmıştır. OHAL koşullarında gerçekleşen 
bu özgür irade beyanı faşizmin korku ya-
şamasına yol açmıştır.

Seçimlerin Kürtler ve özgürlük mü-
cadeleleri için ortaya çıkardığı yeni geliş-
meler fazlaca yoktur. Yakılan ve yıkılan 
şehirlere, sonu gelmeyen tutuklamalara 
rağmen,  baskılara boyun eğilmemiş, 
HDP meclise gönderilmiştir. Şimdi birile-
ri çıkıp, ya Kürt düşmanlığını yaymak ya 
da TC’den nemalanmak için  ‘Erdoğan, 
Kürtler sayesinde seçildi’ demektedirler. 
Bu iddiaların bazı Kürdi siyaset yürüt-
tüklerini söyleyen örgütlerden de gelmesi 
şaşırtmaktadır. Kürtlerin hangi koşullar 
altında seçime gittiklerini unutmuşçasına 

beyanlarda bulunmaları, sadece matema-
tiksel toplamalarla böylesi bir sonuca git-
meleri beklenti içerisinde olduklarını veya 
belirli bazı hesaplar kurduklarını göster-
mektedir. Faşizmin ne Türk ne Kürt ve ne 
de Ermeni, Süryani, Arap, Çerkes ve di-
ğer azınlıklara ve etnik gruplara bir yararı 
olmayacaktır. Tam tersine yaşam, faşizm 
devam ettikçe ve kurumlaştıkça halkları-
mıza daha da zorlaştırılacaktır. Faşizmden 
halklarımız adına bir beklenti içerisine 
girmemek gerekmektedir.

Kürdi örgütler olarak kendilerini ad-
landıran bu kesimlerin, faşizmin Kürt 
halkına vereceği hiç bir şeyi olmadığını 
bilmeleri gerekmektedir. Ne kendilerini 
ve ne de Kürt halkını bir beklenti içeri-
sine koymamaları doğru olan tutumdur. 
Bazı Kürt milliyetçilerinden duyduğumuz 
‘bana ne diktatörlükten, önemli olan Kürt-
lerin haklarıdır’ ifadesi bir çarpıtmanın 
işaretidir. Özgürlükler olmadan Kürtlerin 
de bir şey kazanamayacağını tarihe baş-
vurmadan şu yakın zamanda yaşadıkları-
mızdan öğrenmiş olmaları gerekir. Daha 
önceden de sık sık dile getirildi. Kürdis-
tan’ın parçalanmışlığı ve egemen devlet-
lerin sınırları içerisine alınmış olmaları, 
onu klasik sömürgelerden ayırmaktadır. 
Mücadelenin de kendisine has özellikleri 
vardır. Güney Kürdistan referandumu sü-
recinde yaşanan gelişmeler de  gösterdi ki 
egemen devletler, uluslararası güçler ile 
birlikte Kürtlerin kazanımlarını boğmak 
için ortak saldırmaktadırlar. Buna karşı 
durmanın yolunun, mevcut koşullardan 
yararlanarak, halkların ortak dayanışma-
sını geliştirmekten geçtiğini söylemek, 
doğruları ifade etmektir. Türkiye’deki 
halklar da İran, Irak ve Suriye’deki halk-
lar da özgür bir Kürdistan’ın onların da 
çıkarına olduğuna inanmaları gerekmek-
tedir. Egemen güçlerin halkları birbirine 
düşman eden politikaları ancak bu şekilde 
boşa çıkarılabilinir.

Seçimler, hileyle kurulan bir tezgahtan 
sonra faşizmin kurumlaşmasına yasal bir 
kılıf olarak kullanılmaktadır. Kürtler ve 
Kürdistan açısından önümüzdeki süre-
ce nasıl bir etkisi olacaktır? Seçimlerden 
önce ilan edilen saldırgan ve tamamen 
yok etmeye yönelik düşmanca politika-
nın devam edeceği görülmektedir. Sadece 
son 40 yıldır sürdürülen bir politika değil 

Önümüzdeki süreçte emekçileri, halklarımızı ve Kürt Özgür-
lük Hareketini zorlu bir mücadele beklemektedir. Baskıların 
dozajı giderek artmaktadır. Yönetemez duruma geldikçe daha 
çok saldırganlaşacakları ve en ufak bir muhalafeti bile vah-
şice bastırmak isteyecekleri bugünden görülebilinmektedir. 
Önümüzdeki sürecin kolay olmayacağı ve faşizmin yenilgiye 
uğratılması için mücadele bayrağının yükseklerde tutulması 
gerektiği açıktır. Faşizm de diktatörlükler de kalıcı değildir.

Kürt Cephesinde Değişen Bir Şey Yok:
Direniş ve Mücadeleye Devam

Politika18 10 Ağustos 2018 KÜRDİSTAN



bu. Osmanlı döneminden ve sonrasında 
cumhuriyetin kuruluşundan bu yana, aynı 
politikalar devam ettirilmektedir. Bu poli-
tikaların bir sonuç vermediğinin artık an-
laşılmış olması gerekir. Ama faşizmin ve 
milliyetçiliğin bu şekilde düşünmediğini, 
varlığını halkların düşmanlaştırılması ve 
kırdırılması üzerine kurduklarını bilmek-
teyiz. Bu bakımdan Kürtlerin tekleşen ve 
derin devletin elinde adım adım faşizmi 
tüm kurumları ile pekiştiren bir yönetim-
den, demokrasi ve özgürlüklerden yana 
bir beklentisi olmayacaktır.

HDP’nin tüm saldırı ve engelleme 
girişimlerine rağmen meclise girmesi, 
halklarımız açısından bir umuttur. Kürt 
halkının Türkiye halkları ile ortak müca-
delesinin önemli bir başarısıdır da aynı 
zamanda. Faşizmin geriletirmesi için de 
bu ortak mücadelenin yeni direniş me-
totları ile de geliştirilmesi gerekmektedir. 
Faşizmin baskıları artıkça halkların birle-
şik sınıfsal mücadelesinin önemi daha da 
artmaktadır. Ekonomik göstergeler, dolar 
ve avronun yükselişi emekçiler açısından 
yaşamı daha da çekilmez kılmaktadır. 
Kürdistan’da yürütülen savaş yeni yük-
ler getirmekte ve emekçiler için yaşamı 
daha da zorlaştırmaktadır. Faşist iktidar 
varlığını dışarda emperyalist güçlere ta-
vizler vererek ve onların dümen suyunda 
hareket ederek devam ettirebilmektedir. 
Bu açıdan batıya kafa tutmalar, Rusya’ya 
teslim olma örneğinde görüldüğü gibi içi 
boş bağırmalardan öteye gitmemekte. Her 
bakımdan dışa bağımlı hale gelmiş, em-
peryalistlerin siyasi ve ekonomik çıkarla-
rıyla bütünleşmiş bir faşizmin, emekçile-
rin ve yoksul halkın başına bela olduğunu 
kitlelere kavratılması gerekmektedir. Ku-
zey, Batı ve Güney Kürdistan’da Kürt Öz-
gürlük Hareketine karşı yürütülen savaş 
emekçilerin sırtına yeni yükler getirmek-
tedir. Kürtlerin ve özgürlük mücadeleleri-
nin Türk halkıyla bir sorunu yoktur.

Kuzey Kürdistan’da Kürt halkının 
mücadelesi Türkiye’nin demokratikleş-
mesinin önünü de açacak dinamikleride 
içerisinde barındırmaktadır. HDP’nin 
meclis içerisinde ve dışında yürüteceği 
mücadelenin de, bu bakımdan bir önemi 
vardır. Kürt halkının seçim sonuçlarından 
karamsarlığa düşmemesi, mücadele ge-
leneğinin bir sonucudur. Özgürlüklerine 
sahip çıkmak ve bunun için mücadeleyi 
yükseltmek dışında başka bir seçenek de 
bırakılmadı. Kürt Özgürlük Hareketinin 
yeni gelişmeleri de gözönünde bulundura-
rak mücadeleyi direniş ekseninin etrafında 
derinleştirmesi gerekmektedir. Adım adım 
yeni politikalar devreye konulmakta ve 
giderek bölgenin güçlerine yeni çözümler 
dayatılmaktadır. Kürt halkının kazanım-
larının korunması için taktiksel adımların 
atılması önem arzetmektedir.

Tek adamlığın, faşizm olarak yasal 
kılıf bulduğu 24 Haziran seçimlerinin ar-
dından belirli bir planın uygulamaya ko-
nulduğu görülmektedir. Bölge koşulları 
ve Rusya, ABD ile batı ülkeleri arasındaki 
çelişki ve ittifaklardan Kürt sorununun 
çözümü konusunda TC topyekün imhayı 
dayatmaktadır. Kürtlerin bir daha sesle-
rini çıkarmayacak duruma getirilmelerini 
hesaplamaktalar. Rusya ve ABD’nin an-

laşmaları, Suriye ve İran krizinin nasıl bir 
çözüm yolunu alacağını belirleyecektir. 
Bununla birlikte TC’nin bölgedeki hesap-
ları da masaya yatırılacaktır. TC’ye, bu 
güçler, kendi istedikleri oranda, bölgede 
at oynatma izni vereceklerdir. Uluslara-
rası güçlere ‘ey batı, ey Trump ya da ey 
Putin’ diye bağırmanın bir değeri de ol-
mayacaktır. Bu sadece, milliyetçiliği kö-
rüklemenin fitilini ateşlemek isteyen ve 
cılız bir yel karşısında sönüp gidecek bir 
saman alevi kadar da değeri olmayan bir 
bağırtıdır. Rus uçağının düşürülmesinden 
sonra yaşananlar buna yakın bir örnektir. 
Güçlü gibi görünen faşizmin o kadar da 
güçlü olmadığını bilmekteyiz. Varlığını 
Kürt Özgürlük Hareketinin bitirilmesi 
üzerine kuran bir rejimin, içte baskılar ile 
birlikte artan ekonomik darboğaza bir ça-
resi olmadığı anlaşıldığında emekçilerin 
sokaklara dolması sonunu da getirecektir. 
Halkın dalgalanması yıkımı başlatan bir 
etki yaratacaktır. Öylesine zayıf bir dö-
nemden geçmektedirler ki, ancak yarat-
tıkları  korku ve baskı ile ayakta kalmaya 
çalışmaktadırlar. Tek çareleri korkuyu art-
tırmak olarak görülmektedir. Toplumsal 
hiç bir soruna çözüm bulmadıkları gibi, 

artan şekilde kadın ve çocuklara karşı işle-
nen suçlarda da bir artış meydana gelmek-
tedir. Çok övündükleri yollar bile trafik 
kazalarının sayısında azalma getirmemiş-
tir. Devlet eliyle palazlanan bir islami zen-
ginler takımını etrafında toplayarak saray 
ve şurekası için, her şey mubah, bir ortam 
yaratmışlardır. Buna biat etmeyenler ise 
korku cenderesi içerisinde suskunluğa 
mahkum edilmek istenmektedirler.

Kandil seferi sorunları 
örtmenin örtüsü yapılmak 
isteniyor

Seçimler ile birlikte ‘Kandil’e bayrak’ 
dikmek söylemleri biraz gerilere itilmiş de 
olsa güncelliğini kaybetmiş değil. Hava 
saldırıları devam etmekle birlikte, Güney 
Kürdistan’ın çeşitli bölgelerinde yer yer 
çatışmalar da yaşanmaktadır. Kandil’e 
bayrak dikmenin sorunu ne kadar çözece-
ği tartışmalıdır. Milliyetçi duyguları hare-
kete geçirip geçici bir ‘gurur’ yaşayacak-
lar. Kandil’e bayrak dikmenin Everest’in 
tepesine çıkmak gibi kolay olmadığını on-
lar da biliyorlar ki şimdilik susmayı tercih 
ediyorlar. Kürt sorununun çözümünü şid-
dette gördükçe bayrak dikilecek Kandille-
rin sayısında bir azalma olmaz tam tersine 
çoğalma olur. Kandilin de içersisinde yer 
aldığı dağ silsilesini kontrol altına almak 
mümkün değil. Son teknolojik gelişmeler 
TC’ye önemli kolaylıklar sağlasa da, bu 
öyle hadi diyince olacak bir şey değildir.

Kuzey Kürdistan’da yıllardır TC 
bayrağı dikilmiş ve Kürt sorunu bitirile-
memiştir. Kanla bastırılan her isyan bir 

diğerinin doğmasına yol açmıştır. Savaşı 
tırmandırarak bir sonuç alınamayacak-
tır. Sadece uluslararası güçlerin dümen 
suyuna daha fazla girilecektir. Efrin’e de 
girildi, bayrak ve resimler asıldı. Kürtler 
yerinden edildi. Demografik yapı değişti-
rilmek isteniyor ve Kürtlerin izleri silin-
mek isteniyor. Buna karşı direniş devam 
ediyor. Basına yansımasa da TC ve işbir-
likçi çetelere karşı gerilla eylemleri devam 
etmektedir. Kürtler tüm saldırılara rağmen 
Efrin’den vazgeçmemiş ve toprakları için 
mücadele etmektedirler.

Kandil’in belirli yerlerine TC askerleri 
ulaşsa da bunların buralarda kalıcı olma-
ları öyle kolay olmayacaktır. Kürdistan 
Bölgesel Yönetimini de yanlarına alarak, 
daha geniş kapsamlı bir saldırı hazırlı-
ğı planlanmaktadırlar. Bunun da kolay 
olmayacağı, bölgesel dengeleri bilenler 
için  açıktır. Bölgesel yönetimin başında 
bulunan Neçirwan Barzani’nin ‘PKK, 
güneyde işgalcidir’ biçimindeki açıkla-
maları yeniden bir ‘bırakuji’ tehlikesinin 
işareti gibi görünse de bunun da hayata 
geçirilmesinin kolay olmayacağını söyle-
mek gerekir. Bu daha çok TC ile yeniden 
ilişki kurmak için ortaya atılmış sözler 
olarak durmaktadır. Yönetimin halkı ve 
peşmergeleri Kürt Özgürlük Hareketine 
karşı savaştırması öyle göründüğü gibi 
veya eski zamanlardaki gibi kolay olma-
yacaktır. İran ve Irak’ın da geniş kapsamlı 
bir çatışmanın yaşanmasına ve TC’yi güç-
lendirecek adımlara onay vermeyeceğini 
söyleyebiliriz. Kaldı ki güneyde işgalci 
konumda olan TC’nin kendisidir. Kürtle-
rin topraklarını uluslararası hukuku çiğ-
neyerek işgal etmekte ve bölgeye yerleş-
mektedir. Ayrıca, gerillaların da herhangi 
bir saldırı karşısında hazırlıklı olduklarını 
belirtmek gerekir.

Kandil sembolik bir alan olmaktan 
öteye Kürtlerin özgürlük mücadelesinin 
temel dayanağı haline de gelmiştir. Bu sa-
dece kuzey için değil, aynı zamanda diğer 
parçalar için de önem arz etmektedir. Bu 
bakımdan Kürtlerin Kandil ile bütünleşen 
kazanımlarını kaybetmek istemeyecek-
leri ve buna karşı bir direniş gösterecek-
leri açıktır. Geilla Botan’da, Dersim’de, 
Garzan’da nasıl barınıyorsa Kandil’de de 
öyle barınacaktır. Çatışmaların dayatılma-
sı çözümsüzlüğü derinleştirecektir. Koba-
ni nasıl DAİŞ çetelerine karşı zaferin adı 
olmuşsa Kandil de faşizmin yenilgisinin 
adı olabilir. Bu doğru mücadele ve dire-
niş yöntemleri ile gerçekleşebilir. Şimdi-
ye kadar Kandil’e hiç bir sömürgeci güç 
hakim olamadı, bundan sonra da olama-
yacaktır. Kandil’e gelenler yenilerek geri 
çekildiler. n
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24 Haziran seçimlerine sadece muhalefetin 
hatta bizim kendi seçim hedeflerimiz açısından 
bakarsak ortada kesin bir başarısızlık olduğunu 
tespit ediyoruz. Erdoğan, yani MHP destekli 
AKP-SARAY Rejimi seçimlerden (sonucu her 
nasıl almış olursa olsun, usulsüzlükleri de engel-
leyemediğimize göre) amacına ulaştı. Diğer açı-
dan ise HDP’nin barajı aşmasının önemli olgu 
olduğunu saptayabiliriz. Sonuçların tümünü ir-
delediğimizde ve bu seçimler sonucunda nasıl 
bir yapısal durum ile karşı karşıya kaldığımızı 
incelediğimizde genel fotoğrafın kapkaranlık ol-
duğu görülmektedir. Bu anlamda HDP’nin tüm 
baskı, engellemeler, tehditler ve yasaklamalara 
rağmen bu seçmen oranını yakalamasını selam-
lamak doğruyken, bundan sonrası için izlenecek 
süreçler açısından bazı önemli ayrıntıları da ir-
delemek gerekmektedir.

Yıllardır AKP’ye karşı tavrı muğlak ve ta-
nımsız olan kesimlerden, seçimleri önemseme-
yen grup ve kişilere kadar, oy kullanmaktan, 
mitinglere gitmekten dahi uzak duran kişilerden, 
sosyalistligi ‘devrim günlerine’ erteleyen insan-
lara kadar geniş bir kesim, bu seçimlerde aktif 
olmuş, siyasi bir enerjide örgütlenmiştir.

HDP’nin yorgun ve iç çelişkilerle de yaralı 
bünyesi bu enerjiden de beslenmiş, onlarla bu-
luşma becerisini de büyük ölçüde göstermiştir. 
Bu seçimlerde CHP’yi destekleyen demokratla-
rın, CHP ve HDP için bütünsel bir bakış açısıyla 
emek harcayan binlerce insanın emeği önemli 
idi ve görmezlikten gelinemez.

Birleşik güç oluşturma konusu, ilk kez bu 
kadar geniş ve farklı çevreler tarafından zorun-
luluk olarak gündeme getirildi ve yaşama geçi-
rilmesi dayatıldı, ne ki yeterli olamadı ve başa-
rılamadı.

Yığınların ve farklı güçlerin, emek, barış, 
demokrasi, bağımsızlık, özgürlük, eşitlik ve sos-
yalizm istemlerinden yana çoğunluğunu oluş-
turmak, bunun için çalışmayı ilmik ilmik örmek 
bugünden sonra belirleyici önem taşımaktadır. 
Ve de 24 Haziran 2018 seçimlerinde bu istem-
ler uğruna oy kullanmış tüm yurttaşların gücünü 
tek bir kanala yöneltmek ana hedef olacaktır. Bu 
yurttaşlar arasında CHP’ye oy vermiş, kendini 
demokrasi isteyen olarak niteleyen, AKP’ye oy 
vermiş, eşitlik isteyen olarak niteleyen, MHP’ye 
oy vermiş bağımsızlık isteyen olarak niteleyen 
yurttaşlarımız da olabilmelidir. Kısacası milyon-
larla ifade edilmesi gereken bir yurttaş sayısın-
dan, bir kitleden söz ediyoruz.

Seçim sürecindeki bütün bu olumlu geliş-
melere rağmen seçimlerden bir gün sonra Tür-
kiye’nin devrimci, demokratik, sosyalist kesi-
minin tam bir yenilgi psikolojisi ile davranması 
ayrıca tartışılması ve nedenlerinin çözümlen-
mesi gereken bir konudur. Halbuki, 1980 faşist 
darbesinden beri Türkiye işçi sınıfının devrimci 
hareketi üzerine inen karabasan nasıl ki ilk defa 
2013 Gezi Direnişi ile yarılabildiyse, 24 Haziran 
seçimleri öncesi oluşan siyasi aktivite ve hava da 
benzer bir niteliği taşıyordu. Milyonlar sadece 
HDP, CHP veya S. Demirtaş ile M. İnce için de-
ğil, bir değişim yaratma istemiyle bu seçim sü-

recinde aktifleştiler, motive oldular ve alanlara, 
sokaklara çıktılar. Bu saik ile HDP’yi, CHP’yi, 
Demirtaş ve İnce’yi desteklediler. Kapitalizmin 
kırk yıla yakın yarattığı uygulama ve tahribatlara 
karşı bir başkaldırı psikolojisini içinde barındı-
ran bu dinamiği görmek gerekir. Alanlara yansı-
yan enerji, çok farklı siyasi eğilim ve katmanlara 
bağlı, kendisini değişik biçimde ifade eden çok 
geniş sınıf ve halk kesimlerinin dinamiğini yan-
sıtıyordu ve seçimler sonrası çalışmalarımızda 
bu dinamikler ile bağlanmak en doğru tutamak 
noktası olacaktır.

Yeniden doğuş için toplumsal enerji ken-
disini seçimler öncesi ifade etmiştir. Bu enerji 
ile buluşmak ve bu enerjiyi yönetmek en başta 
komünistler olmak üzere tüm devrimcilerin ve 
sosyalistlerin görevidir. Bunu başarmak için ise 
yine başta komünistler olmak üzere devrimciler 
kendilerini süreklilik temelinde yenilemeli ve 
görevlerini yerine getirecek nitelik ile düzeye 
yeniden kavuşmalıdır.

Konuya HDP’nin seçim başarısı ile başla-
dığımızdan dolayı kimse bu misyonu HDP’ye 
yüklediğimizi  zannetmesin. Bu misyon Türkiye 
Komünist Partisi’nin tarihsel misyonudur. HDP 
güncel koşullarda ciddi bir başarı olarak nitelen-
dirilmesi gereken ve belki de cumhuriyet tarihi 
boyunca en uzun vadeli süren, en fazla bileşeni 
bir araya getiren, parlamenter mücadele ile par-
lamento dışı mücadeleyi -kimi dönem eksiklikle-
rine karşı- başarıyla uyumlaştıran bir oluşumun 
(HDK’nin) siyasi temsiliyeti olmuştur. Eğer bu-
gün dönemin HDP Eş Genel Başkanı ve lideri 
Selahattin Demirtaş, Kobane Direnişi sırasında 
yığınları ayaklanmaya, sokağa çağırdığı için 
yargılanıyorsa, bu sadece ve sadece parlamen-
ter mücadele ile parlamento dışı mücadelenin 
uyumunun somut bir örneği olduğu için öyledir. 
Ancak, bu bileşim ülkenin değişimi için bundan 
sonra önümüzde duran görevleri yerine getirmek 
için yeterli olamayacaktır. En azından bugünkü 
tablo bunu ifade ediyor. HDK/HDP içinde dı-
şarıya itilen, pasifleştirilen sosyalist güçleri ve 
sürekli daha fazla yer kaplayan ve politikaların 
geliştirilmesinde söz sahibi olan çevrelerin ni-
teliğini irdelediğimizde devrimci mücadelenin 
yeni bir örgütsel ve politik sıçramaya ihtiyaç 
duyduğunu ve bunun öznel bir değerlendirme 
değil, dayatan koşulların sonucu olduğunu tespit 
ediyoruz. Türkiye işçi sınıfının devrimci hareke-
ti kendi dinamizmini tekrar yaratmalı, tabiri caiz 
ise ‘eski günlerine dönmeli’ ve o güçle Kürt öz-
gürlük hareketi ile birlikte birleşik mücadelenin 
sonuç alıcı olması konusunda mesafe kat etmeli-
dir. Bu perspektifin koşullarının varlığı seçim sü-
recinde ortaya çıkmıştır. O açıdan karamsarlığa 
yer vermeden dinamikleri harekete geçirme ro-
tasını seçmeliyiz. Kapkara atmosferi bu şekilde 
dağıtmamız mümkün olacaktır.

Ne Değişti?
Burada uzun uzadıya “Cumhurbaşkanlığı 

Sistemi” olarak adlandırılan yönetim biçiminin 
mevzuatına girmeyeceğiz. Bu konuyu öğrenmek 
isteyenler ve ilgi duyanlar çoktan okumuş ve 
öğrenmiş olmalıdır. Çünkü bu konu bilinmeden 
yığınlar içinde siyasi propaganda, ve örgüt çalış-
ması yürütmek mümkün değildir.

Öncelikle “Birinci Cumhuriyet” ve “İkinci 
Cumhuriyet” tartışmalarını, rejimde biçimsel 
ama aynı zamanda niteliksel bir değişimi ifade 

ettiği halde bu kavramlarla yürütmeyi doğru gör-
müyoruz. Anlatılmak isteneni anlıyoruz. Ancak 
maddeyi adıyla çağırmazsanız doğru teşhis ko-
yamazsınız ve de doğru teşhis koyamayınca onu 
tedavi de edemezsiniz. Tedavi de bu durumda 
onarmak veya iyileştirmek anlamında değil, ke-
sip atmak veya yıkıp yeniden kurmak anlamında 
kullanılmalıdır. Neden?

Türkiye’de gel-gitler ve inişler çıkışlar ile 
2011 yılından beri yürüyen bir süreç yaşanıyor. 
Bu rejimin kapitalist niteliğini değiştirmeye yö-
nelik bir amaç taşımıyor. Önce bunu tespit etmek 
gerekir. Mesele, yıpranmış, sorunlar içinde de-
belenen, can çekişen bir kapitalist düzenin nasıl 
ayakta tutulabileceği meselesidir. Kimin açısın-
dan? Burjuvazi ve emperyalist merkezler açı-
sından. Dolayısıyla Türkiye’de 24 Haziran se-
çimleri sonucunda bir rejim değişikliği olmadı. 
Kapitalizm vardı ve sürüyor. Ama bir değişiklik 
var. O da yönetim biçimi. Parlamenter burjuva 
demokratik bir yönetim biçiminden bir açık sivil 
görünümlü faşist diktatörlüğe geçiş yaşanmıştır. 
Ve maalesef bunun onayı halka, seçmene, yurt-
taşlara verdirilmiştir. O zaman özerlersek; Kapi-
talist devlet ayakta kalabilmek ve burjuvazinin 
egemenliğini sürdürebilmek için “finans kapita-
lin en gerici, en şovenist ve en emperyalist öge-
lerinin açık terörist diktatörlüğünü” tercih etti.

Dünya Komünist Hareketi’ni oluşturan Ko-
münist Partiler, Komünist Enternasyonal - KO-
MİNTERN çerçevesinde, kendi aralarında fa-
şizmin anlamını ve tanımını uzun süre tartıştılar. 
Georgi Dimitrov, III. Enternasyonal’in 1935 yı-
lındaki VII. Kongresine sunduğu raporda ayrın-
tılı olarak gerekçelendirdiği ve ele aldığı faşizmi 
şöyle tanımladı: “Faşizm, finans kapitalin en 
gerici, en şovenist ve en emperyalist öğelerinin 
açık terörist diktatörlüğüdür.”

Pekiyi, Türkiye’de finans kapitalin bu en ge-
rici, en şovenist ve en emperyalist kesimi kim-
dir? R.T. Erdoğan’ın bu pozisyona getirilmesi-
ni kim örgütledi ve onayladı? Onu destekleyen 
güçler kimlerdir? Biz buna İşbirlikçi Oligarşi 
adını veriyoruz. Burjuvazi’nin emperyalizm ile 
işbirliği içindeki finans kapital temsilcilerinin, 
emperyalizm ile işbirliği içindeki asker, istihba-
rat ve güvenlik örgütleri temsilcilerinin ve sivil 
bürokrasinin temsilcilerinin oluşturduğu bu yapı 
ülkede hem devlete hakimdir hem de iktidarla-
rı belirliyor. Erdoğan’ı iktidara getiren, devlet 
olarak Erdoğan ile anlaşan ve uzlaşan işbirlikçi 
oligarşinin devletidir. Kimilerinin “derin devlet” 
olarak nitelendirdikleri devletin ta kendisidir.

Süreç Nasıl Gelişti?
Erdoğan bu hedefine bir adımda kolayca 

erişmedi. Yorularak, yoğrularak, didişerek, kav-
ga ederek yaklaşık sekiz yıllık aktif bir mücadele 
sürdürdü. Öncesi de var. Çünkü Erdoğan, Bele-
diye Başkanlığı sonrası yedi aylık ABD ikameti 
sırasında eğitildi, yetiştirildi, hazırlandı ve belli 
bir amaçla Türkiye’ye geri yollandı. 2001 - 2011 
arası tecrübe edindi, tribünlere oynadı, taraftar 
kazandı, örgütlenmesini geliştirdi, yerini sağ-
lamlaştırdı. 2011 seçimleri kampanya sürecinde 
çıraklık ve kalfalık sürecini tamamlayıp ustalık 
sürecine geçme amacını açıklaması kendisi açı-
sından anlamsız değildi.

İktidara Fethullah Gülen’in referansı ve 
güvencesiyle gelmişti. ABD’nin uluslararası 

politikalarının desteklenmesi, bölgede ABD ve 
NATO’nun ileri karakolu rolünün oynanması ile 
Türkiye’nin Dünya Bankası ve IMF ekonomik 
finans politikaları doğrultusunda yönetilmesi 
ana hattı belirliyordu. Temel bürokrasi kadro-
larını Fethullahçılar sağlayacak, Erdoğan da 
“karizmatik” bir lider pozisyonu içinde yığınları 
Türk-İslam Sentezi politikaları konusunda sefer-
ber edecekti. Yaklaşık 8-9 sene bu düzen böyle 
gitti. Fakat Erdoğan’ın sürekli özel bir gündemi 
vardı. Günü gelecek kendi kadroları yetişecek ve 
Fethullahçı kadroları tasfiye ederek onlarla yer 
değiştirecekti.

Onun için Kürdistan, İran ve Suriye - Irak 
politikalarında Fethullah ile uyuşmuyordu. O 
dönemde Fethullah, Erdoğan’ın Kürt Özgürlük 
Hareketi’ne yaklaşımını onaylamıyordu, İran ile 
gelişen ilişkilere karşıydı ve İran’ı Türkiye için 
bir tehdit olarak değerlendiriyordu. Aynı zaman-
da Suriye ve Irak’ta ABD politikalarının yüzde 
yüz takipçisiydi. Erdoğan Suriye ile ilişkileri 
germeye başlayana kadar, Erdoğan da ABD’nin 
Ortadoğu politikalarının takipçisi görünüyordu. 
Asıl hedefi ise farklıydı. ABD’nin desteği ile 
Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da kendi etki alanı-
nı yaratarak “bölge lideri” olmayı hedefliyordu. 
Fakat ülke içinde Fethullahçılar ile giriştiği he-
saplaşma hareketi bazı stratejilerinin hedefledi-
ğinden daha erken zamanda gündeme gelmesine 
neden oldu ve Ortadoğu ile Kuzey Afrika politi-
kalarındaki kendi gündeminden kaynaklı farklı 
yaklaşımları çelişkileri keskinleştirmek için bir 
araç olarak devreye soktu. Bu süreçte ABD  ve 
NATO ile karşı karşıya gelmiş oldu.

Bu aşamadan sonra ABD Erdoğan’a alter-
natifler geliştirmeye başladı. Aynı süreçte Türk 
Silahlı Kuvvetleri - TSK içindeki derin görüş 
ayrılıklarının da dışa vurduğu dönem oldu. Bir 
yandan Amerikancı NATO’cu paşalar, diğer yan-
dan ise Avrasya yanlısı ulusalcı (nasyonalist) pa-
şalar. Bir anda dört cephe oluştu. Erdoğan, Fet-
hullah, Amerikancı paşalar ve Avrasyacı paşalar. 
Amerikancı ve Avrasyacı askerlerin arasındaki 
ayrımın arkasında farklı sermaye fraksiyonları-
nın desteği ve yönlendirmesi varken, Erdoğan 
ve Fethullah da iktidar olanaklarını kullanarak 
kendi sermaye çevrelerini oluşturuyorlardı. Ne 
ki devlet hala Amerikancı ve Avrasyacı olarak 
ayrışan ve de iki tarafa da oynama yanlısı olan 
sermaye çevrelerinin denetimindeydi. Bu olgu 
da hem Fethullah’ın hem de Erdoğan’ın elini ko-
lunu bağlıyordu.

AKP 2007 yılında yasaklanmak istendi. 
Amerikancı paşalar bunun gerçekleştirileceğine 
kesin inandıkları için AKP kurucusu Abdülla-
tif Şener’e Türkiye Partisi’ni (TP) kurdurdular. 
Erdoğan’ın yolsuzlukları ve “milli” düşmanlığı 
deşifre edilecek, şeriatçı bir parti olarak AKP 
yasaklanacak, TP ise laik ama mütedeyyin kit-
leye hitap eden bir parti olarak bu kitleyi sürük-
lemeye devam edecek. Abdullah Gül’ün de tüm 
engellemelere rağmen Cumhurbaşkanı olarak 
seçilmesi kendisiyle yapılan bir anlaşma ve karşı 
aday olan Amerikancı Paşa Çevik Bir’in geri çe-
kilmesi ile gerçekleşmiştir.

O dönemde Fethullah ile Erdoğan henüz an-
laşmak zorundalardı. Fethullah, Avrasyacı paşa-
ları ortadan kaldırmak için büyük bir hazırlıkla 
o güne kadar kimsenin cesaret edemeyeceği bir 
operasyona hazırlandı. Ergenekon ve Balyoz 
Operasyonları ABD desteği ile gerçekleşti. O 
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döneme kadar statükonun (devletin) bir bileşeni 
olan yüzlerce gerici, faşist paşa sadece Ameri-
kancılıktan Avrasyacılığa saf değiştirdikleri için 
tutuklandılar ve yargılanmaya başlandılar. Er-
doğan bu konuda çekingen davranıyordu, diğer 
yandan da işine geliyordu. Ve bu “cesaret” ile arı 
kovanına kolunu soktu. Aslında Fethullahçıların 
amacı kimi paşaları yakalayıp, tutuklayıp, yargı-
lamadan likide etmekti. Ancak Erdoğan bu plana 
itiraz etti. Ona rağmen Fethullah planını kısmen 
uyguladı ve onun için kimi paşalar ve görevli 
askerler ya tutukluyken cezaevlerinde “hasta-
lıktan” öldüler ya da daha sonra tahliye edilince 
teker teker döküldüler.

Bu süreçleri önce 2013 Gezi Direnişi, daha 
sonra da 17-25 Aralık 2013  Yolsuzluk Operas-
yonu izledi. Gezi Direnişi’nin üçüncü gününden 
sonra Erdoğan resmen ülkeyi terkederek Tunus’a 
gitti. Yolsuzluk Operasyonunda yayınlanan tüm 
veriler ve belgeler de doğruydu. Aynen Erge-
nekon ve Balyoz Operasyonunda ortaya konan 
belgelerin doğru olduğu gibi. Ancak arada bü-
yük fark vardı. Yolsuzluk Operasyonunda ortaya 
konan belgeler devlete rağmen Erdoğan ve şü-
rekasının yolsuzluk pratikleriydi. Ergenekon ve 
Balyoz Operasyonlarında ortaya konan belgeler 
ise TC Devletinin tam da kendisini yansıtan bel-
geler, provokasyonlar ve iç ve uluslararası savaş 
senaryolarıydı. Tasarlayıcılar, yöneticilerin bir 
kısmı, taşeronlar ve tetikçiler de tutukluydu. An-
cak bu aradaki fark niteliksel bir önem taşıyordu. 
Bu koşullarda ABD destekli Fethullah saldırısı 
altında olan Erdoğan konumunu zor da olsa ko-
ruyabilmek için bir uzlaşmaya girmek zorunday-
dı. Yolsuzluk Operasyonu sonrası bu uzlaşma 
sağlandı. Harp Akademileri Töreni’nde yüzlerce 
askerin önünde “aldatıldığını” öne sürerek özür 
diledi ve bu ziyaretten sonra Balyoz ile Ergene-
kon davalarında yargılanan tüm sanıklar, - kimi 
Generaller üçer, dörder idam karşılığı ağırlaştı-
rılmış müebbet cezası almalarına karşın-, sadece 
tahliye edilmediler, beraat ettirildiler. Bu yeni 
ittifakın gerçekleştirilmesinin ilk işaretiydi.

Yeni ittifakın kurulması ABD ve NATO’yu 
aşırı derecede çok rahatsız etti. Bu sorunu çöz-
mek ve Türkiye’nin başta Rusya Federasyonu 
olmak üzere Avrasya’ya yönelmesini engelle-
mek için Rusya savaş jeti provokasyonu gerçek-
leştirildi. İncirlik Üssü’ndeki ABD görevlileri 
Türk uçağının konuşma sinyallerini kesti, Rus 
uçağı uyarıyı almadı, Fethullahçı kadın pilot (ki 
daha sonra bir uçak kazasında öldürüldü) düğ-
meye bastı ve iki yıla yakın süren Rusya - Türki-
ye gerginliği yaşandı.

Rusya ile tüm ilişkilerin kesildiği o gergin 
dönemde ABD 15 Temmuz 2016 darbesi ile son 
noktayı koymak istedi. Amerikancı Fethullah 
kadroları bu plan içinde önemli görevler aldılar. 
Ne ki, “düşman” Rusya bu darbe planının istih-
baratını aldı ve İran vasıtasıyla Türkiye’yi uyar-
dı. Bunun sonucunda Erdoğan aslında darbe gi-
rişiminin içinde bulunan Hulusi Akar ve Hakan 
Fidan’ı o plandan gizli olarak kopararak darbe 
planını kendi akışına bıraktılar ve karşı-darbe 
yani asıl darbeyi örgütlediler. Ordunun dörtte 
biri sokağa çıkarken dörtte üçü kışlalarında ka-
larak son dakikada planı bozdu ve hazırlıklı olan 
paramiliter güçler sokağa indiler. Bu organizas-
yon uzlaşan kesimlerin yani Erdoğan ile Avras-
yacı paşaların ve devlet içinde eskiden ABD’de 
eğitim gördükleri halde oradan uzaklaşan güç-
lerin ortak operasyonuydu. Ülkücü faşistlerin 
Turan hayali ile bu projenin içinde kalmaları, es-
kinin tüm taşeron ve tetikçilerinin de AKP-MHP 
ittifakına destek vermelerini sağladı.

Bu aşamadan sonra seçimlerin öne alınma-
sı için gereken bütün hazırlıklar yapıldı, devlet 

içinde sağlanan yeniden yapılanma sonucunda 
MHP destekli AKP-SARAY Rejimi ile devam 
kararı alındı. Bu arada şunu belirtelim ki CHP, 
İYİ Parti bu durumda devletin sözünün dışına 
çıkacak durumda olmamalarına rağmen Ame-
rikancı güçlerdirler. Saadet Partisi ise desteğini 
Almanya’dan almaktadır. Buraya kadar yazı-
lanlardan Vatan Partisi’nin üstlendiği rol sanırız 
anlaşılmaktadır.

Bundan Sonrası...
Bu gelişmelere rağmen ABD, NATO ve 

AB tabii ki Türkiye’nin peşini bırakmayacaktır. 
Özellikle seçimlerden önce İngiltere ile yapılan 
görüşmeler sonucunda ABD ve NATO ile iliş-
ki yayı yeniden kuruldu. Fakat bir fark olacak. 
Türkiye bir müttefik olarak ABD ve NATO’nun 
her istediğini yapmayacak. Rusya, Çin ve Hin-
distan’la kurulan ilişkiler sonucunda çok yönlü 
ilişkiler ile yürüme stratejisi izlenecek. Böylece 
pazarlık gücü olacak.

Türkiye’nin en önemli sorunu sermaye ya-
tırımlarının artması ve dış ticaret açığı ile iç 
bütçe açığının kapatılmasıdır. Bunun sağlanması 
ancak dış yatırımların, özellikle kapital yatırım-
larının artması ile mümkündür. Akabinde Türki-
ye’de sanayii ve teknolojik üretimin artırılması 
sonucu dış satımın artırılmasıdır. Bunun kilit 
sektörü de askersel-sınayi-kompleksler olacak-
tır. Dolayısıyla Türkiye’nin savaş sanayiine ya-
tırımları da artırılacaktır. Yeni dönem ile birlikte 
Milli Savunma Bakanı’nın kim olacağı bu konu-
da bir takım işaretleri doğrulayacaktır.

Pekiyi bu sermaye nereden akacak? Önce-
likle Rusya Federasyonu, Hindistan 
ve Çin Halk Cumhuriyeti’nden. 
Bu projenin “İpek Yolu Proje-
si” çerçevesi altında maddi 
temelleri yıllardır Erdo-
ğan tarafından hazırlan-
maktadır. Aslında Çin, 
Hindistan ve ve Rus-
ya’nın bu amaçlı yakla-
şımına uygun tavır be-
lirlemiştir. Dolayısıyla 
“Kanal İstanbul” projesi 
ve tıkanan büyük devlet 
projeleri, “yap-işlet-dev-
ret” projeleri dahil, Çin Halk 
Cumhuriyeti’nin finansmanı ile 
aşılacaktır ve bu sadece bir finans-
man değil aynı zamanda lisans ve sermaye 
ortaklığı da olacaktır. Savaş ve savunma sanayi-
inde Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuri-
yeti ile lisans ve sermaye ortaklığını içeren pro-
jeler mevcuttur. Uzay teknolojisi alanında Rusya 
ve Çin ile somut projeler hazırdır. Nükleer alan-
da Rusya’nın Akkuyu Projesi, Türkiye’nin 
nükleer silah da üretebilecek bir güç olmasının 
yolunu döşeyecektir. Yerli patentli araç üretimi 
için Rusya ile hem Rusya hem de Türkiye’de or-
tak üretim projeleri hazırlanmaktadır. Hindistan 
özellikle sanayii projelerinde yer alacaktır.

Avrasya’dan bu şekilde sermaye, teknoloji 
ve lisans akışının olması ABD ve AB emperya-
listlerinin dengeyi bozmamak için yatırımlarını 
artıracaklarına işaret etmektedir. Böylece Türki-
ye’ye çok yönlü sermaye akışı artışı beklenmeli-
dir. Kısa vadede ABD ve NATO ile müttefiklik, 
anlaşmaların korunması ve AB ile ilişkilerin 
iyileştirilmesi görünmektedir. Ancak, bu Türki-
ye’nin ABD ve AB’nin her istediğini uygulaya-
cağı anlamına gelmeyecek gibi anlaşılmaktadır.

Bu beklentiler çerçevesinde Türkiye’de eko-
nominin toparlanacağı ve dolayısıyla işçi sınıfı 
ve emekçilerin yaşam koşullarının düzeleceği, 
yoksulluğun azalacağı, tarımın da sanayiileşme-

si ile yoksul kır emekçilerinin gelir düzeyleri ve 
sosyal yaşamlarının yükseleceği düşüncesi aklı-
nıza gelebilir. Ancak bunun kapitalist düzende 
karşılığı yoktur. Tam tersi; dış pazarları besleye-
cek ihracatı verili rekabet koşullarında yakala-
mak için işçi ve emekçi ücretleri ile yoksulluk 
düzeyinde bir değişim olması beklenmemelidir. 
Ucuz iş gücü, ucuz üretim ve azami kazanç bu 
düzenin temel ilkesidir. İşçi ve emekçilere ise aç 
kalmaktan ölmeyecek kadar bir gelir reva görü-
lür. Dolayısıyla bu süreçte emek-sermaye çeliş-
kisi büyüyerek keskinleşecektir.

Böyle bir düzeni sürdürmek, sömrülen işçi 
ve emekçileri, açlık sınırında yaşayan işsiz ve 
emeklileri, yoksulların ayaklanmalarını engelle-
mek ancak ve ancak kültürel ve ulusal değerleri 
istismar etmek, ülkede nüfusun eğitim düzeyini 
alt düzeylerde tutmak ve bu amaçla dini hassasi-
yetleri sömürmek ve milliyetçiliği körüklemekle 
mümkündür. Türkiye’de uygulanan bundan baş-
ka bir yöntem değildir.

Burada ciddi bir çelişki ile karşı karşıya-
yız. Bir yandan Türkiye’yi ABD ve NATO’dan 
uzaklaştırabilecek güçlerle uluslararası ilişkile-
rin gelişmesi ve güçlenmesi, diğer yandan ise 
ülke içinde sınıf ve ezilenler üzerinde baskı, 
sömürü ve terörün azami olarak artacak olması. 
Bu çelişki belki de Türkiye’de, Kürdistan’da ve 
Orta-Doğu’da çözümün anahtarı olacaktır. Bunu 
zaman içinde mücadele ederek yaşayacağız.

Çokyönlü Örgütlenme ve 
Direniş

Bu oyunu bozmak hangi siyasi ter-
cihi kullandığına bakmaksızın tüm 

işçi, emekçi, işsiz ve yoksulla-
rın içinde bulundukları duru-

mun farkına varmaları ve 
bu koşullara isyan etme-
leri ile sağlanabilir. İşçi 
sınıfının politik örgütü 
olarak TKP’nin ana 
görevi budur. Bu amacı 
gerçekleştirmek tekdü-
ze çalışma ve örgütlen-

me biçimleri ile müm-
kün değildir. Karşımızda 

finans kapitalin en gerici, en 
şoven en emperyalist unsurla-

rının açık terörist diktatörlüğü var. 
Yani sınıfa karşı en gerici yöntemleri 

kullanacak, başta Kürt halkı olmak üzere tüm 
ulusal azınlıklara karşı en şoven asimilasyon 
ve kimliksizleştirme yöntemleri kullanacak, 
gerek ekonomik gerekse savaş yöntemleri ile 
en emperyalist politikaları izleyecek bir niteli-
ğe sahiptir. Onun için sınıf güçleri dışında tüm 
ulusal kimliklerin, din ve mezhep mensuplarının 
da bu alanda direniş hareketi içinde aktif yera-
lımı sağlanmalıdır. Bu direniş stratejisinin tek 
bir yöntemi olamaz. Açık çalışmalarda rejimin 
baskı ve tutuklamalarından korunarak, kons-
piratif çalışmada her tür savaşım yöntemlerine 
uygun bir tarzı yeni koşullarda derinleştirerek, 
bütün toplumsal, siyasal, demokratik ama geri-
ci-faşist örgütler içinde olmakta dahil çalışarak 
uzun soluklu bir mücadele stratejisine hazır ol-
malıyız. Ezilen ve sömürülen kitlelerin tepkile-
rini zor ve direniş yöntemleri ile dışa vurmaları 
veya mazlum yurttaşların desteğini alacak haklı 
hesap sorma eylemlerinin gelişmesi devrimciler, 
sosyalistler ve komünistler tarafından yadırgan-
mayacak gelişmeler olacaktır. Sosyal demok-
ratların burjuva bir devlet bileşeni olarak her 
dönem rejimle işbirliği yapacaklarını ve sınıfı 
satacaklarını göz önünde bulundurarak hareket 
etmek gerekmektedir.

Bakınız 3. Enternasyonalin VII. Kongresi 
durumu o günün koşullarında nasıl tarif etmiş:

“Belirli tarihi koşullarda burjuva-emperya-
list gericiliğin saldırı süreci faşizm biçimini alır. 
Şu türden koşullar söz konusu: kapitalist ilişki-
lerin istikrarsızlığı; toplumsal bakımdan deklase 
(sınıfından kopmuş) öğelerin hatırı sayılır mik-
tarda bulunması; kentlerdeki geniş küçük-burju-
va ve aydın tabakalarının yoksullaşması; kırsal 
küçük-burjuvazinin hoşnutsuzluğu; ve nihayet, 
proleter kitle eylemlerinin yarattığı sürekli teh-
like. İktidarını daha kalıcı ve sağlam kılmak 
için, burjuvazi, parlamenter sistemden, partiler 
arasındaki ilişkilerden ve kombinasyonlardan 
bağımsız olan faşist yönteme geçmeye giderek 
daha fazla zorlanmaktadır. Faşizm, dolaysız 
burjuva diktatörlüğü yöntemidir ve ideolojik ba-
kımdan ‘ulusal topluluk’ (‘Volksgemeinschaft’) 
ve ‘mesleki kol’lara  (işkollarına) göre temsil 
(yani aslında egemen sınıfın değişik gruplarının 
temsil edilmesi) düşüncelerinin ardına gizlen-
miştir.

Faşizm, kendine özgü bir toplumsal dema-
goji (anti-Semitizm, ara sıra tefeci sermayeye 
yöneltilen saldırılar, parlamenter ‘gevezeler 
meyhanesi’ne beslenen öfke) aracılığıyla, kü-
çük-burjuva, aydın vb. kitlelerinin hoşnutsuzlu-
ğunu sömüren bir yöntemdir. Faşist mücadele 
birlikleri, faşist parti aygıtı ve faşist bürokrasi-
den oluşan kapalı, paralı bir hiyerarşi inşa ede-
rek, rüşvet dağıtma yöntemidir. Faşizm, aynı 
zamanda, işçilerin hoşnutsuzluklarından, sos-
yal-demokrasinin pasifliğinden vb. yararlanıp 
en geri tabakalarını kazanarak işçi sınıfı içinde 
de var olmaya çalışmaktadır. Faşizmin ana gö-
revi, işçi sınıfının devrimci öncüsünü, yani pro-
letaryanın komünist kesimlerini ve onun önder 
kadrolarını yok etmektir. Toplumsal demagoji 
ve parayla satın alma, aktif beyaz terör ve öte 
yandan dış politikada emperyalist saldırganlığın 
en üst noktaya dek yükseltilmesi, faşizmin karak-
teristikçizgileridir. Burjuvazi için özellikle kritik 
olan zamanlarda faşizm, anti-kapitalist bir ter-
minoloji kullanır; fakat iktidarını güven altında 
görür görmez, büyük sermayenin terörist dikta-
törlüğü oldu-ğunu gittikçe daha fazla gösterir ve 
üzerindeki anti-kapitalist maskeyi fırlatıp atar.” 
(Stalin Eserler, 11. Cilt, Sayfa: 176)

Bu tarif günümüzde de aynen geçerlidir ve 
karşımızdaki tehlike budur. Kısacası neresinden 
bakarsanız bakın durum yeni bir durumdur. An-
cak hiç bir baskıcı yönetimin ilelebet yaşadığı 
görülmemiştir. Hitler, Mussolini, Franko, Pino-
chet, Batista, Evren ve daha niceleri gibi dikta-
törler yerlerini tarihin çöplüğünde bulmuşlardır. 
Erdoğan da tarihin çöplüğündeki yerini alacak, 
söndürdüğü ocakların, açlık sınırında yaşattığı 
ve kendi yolsuzlukları ile yarattığı zenginleş-
menin hesabını tek tek verecek. Eğer gerçekten 
savunduğu felsefeye inanıyorsa ondan bu he-
sapların ‘öbür dünyada’ lime lime cehennemde 
yanarak sorulacağını en iyi kendisi bilmektedir. 
Bütün mesele işçi sınıfı ve yoksul emekçi halk-
ların bu sömürü ve sömürge eziyetini fazla çek-
meden, çok fazla ocağa ateş düşmeden bu haksız 
düzene son verilmesidir. Bunun yolu da SARAY 
CEPHESİ’ne karşı HALKIN CEPHESİ’nin ya-
şama geçirilmesidir. KOMİNTERN’in VII.Kong-
resi’nin en belirleyici örgütsel ve politik sonucu 
olan, en geniş demokratik muhalefet çevrelerini 
ve toplumsal katmanları kapsayan HALK CEP-
HESİ STRATEJİSİ ayrıntılarıyla incelenip gü-
nümüz koşullarında DEVRİMCİ YENİLENME 
süreci çerçevesinde irdelenmelidir. Bu konuyu 
yazının devamında ele almaya çalışacağız. n
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Duma toplanınca Lenin’in de saldırı-
ya geçmesi uzun sürmedi. Ama etkin bir 
Duma çalışması kitle çalışmasıyla bağlan-
tılı olmalıydı. Bundan bir gün önce, Bol-
şevikler St. Petersburg’da Volna [Dalga] 
isimli yasal bir günlük gazete yayımlama-
ya başladılar ve geri kalan siyasi alandan 
bu şekilde yararlandılar. Nikolay’ın kü-
çümseyici bir konuşma yaptığı törensel 
açılış oturumundan yaklaşık bir hafta son-
ra Lenin’in gazetede yayımlanan ilk ma-
kalesi, “evrenin merkezi olduklarını düşü-
nen... [ve] barışçıl parlamentarizm hayali 
kuran” Kadetlerle dalga geçiyordu. Ka-
detlerin 480 vekilliğin 180’ini alarak Du-
ma’daki en büyük bloku oluşturmalarına 
rağmen, gerçek tarihin, “halk” tarafından, 
“kalabalıklar” tarafından yapılacağını ya-
zıyor ve bir tavsiyede bulunuyordu: “Du-
madaki azınlığın, ‘Trudovik Grubun’ ve 
‘Duma İşçi Grubu’nun Kadetlerden farklı 
bir duruş sergileyeceğini ... [ve] bütün 
çabalarını ve faaliyetlerini önümüzdeki 
büyük işi ilerletmek üzere bir şekilde yar-
dımda bulunmaya yoğunlaştıracaklarını 
umalım.” Lenin, bu amacın yerine getiril-
mesini, kısacası somutlaştırılmasını şansa 
bırakmayacaktı.

Lenin, “Dumadaki azınlık”la, önce-
likle, Trudovik parti olarak bilinegelen 
parti içinde gevşek biçimde örgütlenen 90 
civarındaki köylü vekili ve ikinci olarak 
da seçim sürecinin geç aşamalarında seçi-
len ve Dördüncü Kongre tarafından ken-
di Duma grubu olarak yetkilendirilen 15 
vekili kastediyordu. Bu iki Duma grubuna 
umut bağlaması tesadüf değildi. Bunlar, 
Lenin’in Nisan 1905 Bolşevik kongresi-
nin arifesinde yazdığı Demokratik Dev-
rimde Sosyal Demokrasinin İki Taktiği 
başlıklı broşürde önerdiği “proletarya ve 
köylülüğün demokratik diktatörlüğü”nün, 
Rus devrimi için gerekli olan koalisyonun 
potansiyel temsilcileriydi. Rejim, köylü-
lüğün monarşiye sadık olduğunu varsay-
dığı için şaşırtıcı derecede büyük bir vekil 
sayısıyla temsil edilmelerine yol vermişti, 
Dumada soylular/toprak sahipleri sınıfı-
nın temsilcileriyle birlikte davranmaları-
nı bekliyordu. Lenin’in Trudoviklere ve 
“Duma İşçi Grubu”na seslenmesi, bu ih-
timalin gerçekleşmesini önleme amacıyla 
yaptığı başlama vuruşuydu.

“Duma İşçi Grubu”na gelince; Le-
nin bir gün sonra Duma üzerine yazdığı 

ilk önemli makalesinde bu on beş kişinin 
kim olduğunu ve Duma’ya nasıl girdik-
lerini temkinli bir biçimde açıklıyordu: 
“Bu kişiler, işçi örgütleri tarafından aday 
gösterilmediler. Parti onları, çıkarlarını 
Dumada temsil etmekle yetkilendirmedi. 
RSDİP’in tek bir yerel örgütü bile üye-
lerini Devlet Dumasına aday göstermek 
konusunda (yapabilecek olmasına rağ-
men) karar almadı. İşçi vekiller Dumaya 
parti harici kanallarla girdiler. Neredey-
se hepsi, hatta hepsi Kadetlerle yapılan 
doğrudan ya da dolaylı, zımni ya da açık 
anlaşmalarla girdiler. Pek çoğu Dumaya 
öyle bir biçimde girdi ki, anayasal demok-
ratlar olarak mı yoksa sosyal demokrat-
lar olarak mı seçildiklerini söylemek bile 
zordur. Bu bir gerçektir ve ... bugün pek 
çok sosyal demokratın yaptığı gibi, bunu 
örtbas etmek affedilemez bir durumdur 
ve yararsızdır... çünkü bu, genel olarak 
seçmenleri ve özel olarak da işçi partisini 
bilgilendirmemek anlamına gelir. Yarar-
sızdır çünkü gerçek, zamanla ortaya çı-
kacaktır.” Aslına bakılırsa, bu vekillerin 
nasıl seçildiği ve kime hesap verecekleri 
konusunda dürüst olmamak, işçi sınıfının 
yanlış eğitilmesi anlamına gelecekti ve bu 
suretle parlamenter çalışmanın potansiyel 
değerinin altını oyacaktı -başlangıç böyle 
olmamalıydı.

Lenin aynı zamanda, vekillerin RS-
DİP’in Duma grubu olarak yetkilendiril-
mesi konusunun oylandığı sırada, partinin 
Dördüncü Kongresinin bu konu üzerinde 
yeterince durmadığını iddia ediyordu. 
Ama “doğrusu”, kongre, Bolşeviklerin 
grubu partiye hesap verir hale getirmek 
konusunda ısrar etmesi üzerine, yukarıda 

alıntılanan “talimatları” kabul etmişti. Ve 
Menşeviklerin çoğunluk olduğu Merkez 
Komite bu “talimatları” yayımlamadığı 
için Lenin -bir keresinde- “ne yazık ki” 
diye belirttiği gibi- o üç koşulu türeterek 
“Merkez Komitenin yayınındaki bu çok 
ciddi boşluğu” okurları için memnuniyet-
le doldurmuştu.

Esas önemlisi, diye devam ediyordu 
Lenin, mevcut durum ve ne yapılma-
sı gerektiğidir. “Grubun lideri Mihaili-
çenko, Dumaya girmesiyle ilgili olarak, 
kendisinin sosyal demokrat olduğunu 
açıkladı. Duma İşçi Grubu, onun aracılı-
ğıyla kendisini Kadetler’den ayrıştırmak 
istediğini açıkça ifade etti ve gerçek bir 
sosyal demokrat grup haline geldi. Böy-
lesi bir istek bütün iyi duyguları hak eder. 
Kongrede resmî bir parlamento grubunun 
kurulmasına karşı çıkmıştık. Bizi buna 
iten sebepler, dün yayımlanan kararımız-
da açıkça ve ayrıntılı bir biçimde ortaya 
konmuştur.” Burada daha önce tartışılan 
Duma vekilleri üzerinde “üçlü denetim” 
kurulması önerisine atıfta bulunuyordu. 
Bunun yayımlanması, Lenin’in devrimci 
parlamento çalışması stratejisinin ayrıl-
maz parçasıydı; bunu yapabilir olmak, 
bir yayına, özellikle Volna gibi bir gün-
lük gazeteye sahip olmanın öneminin al-
tını çiziyordu. “Ama şunu söylemeye bile 
gerek yok ki, resmî bir parlamento grubu 
kurmanın uygun olmadığını düşünüyor ol-
mamız, anayasal demokratlardan [Kadet-
ler] sosyal demokratlara geçme yönünde-
ki herhangi bir işçi temsilcisinden gelen 
herhangi bir isteği teşvik etmemizi asla 
engellemez.” Bir başka deyişle, tamamen 
Menşevikler’den oluşması da dahil, so-

runlu doğmuş olmasına rağmen sosyal de-
mokrasi yanlısı açıklamalarında samimi 
idiyse gruba kucak açmak gerekirdi. Rus-
ya’nın 1906’daki siyasi gerçekliğinin bize 
dağıttığı el buydu ve bu eli kendi lehimize 
olacak şekilde oynamak bizim yükümlü-
lüğümüzdür, diyebilirdi Lenin.

Lenin, okurlarını, en önemli dinleyici 
kitlesini ilerisi için uyarıyordu: “Birinin 
kendine sosyal demokrat demesi yetmez. 
Sosyal demokrat olabilmek için kişi ger-
çek bir sosyal demokrat işçi siyaseti yü-
rütmelidir. Parlamentodaki acemilerin 
içinde bulundukları durumun zorluklarını 
elbette tamamen anlıyoruz. Anayasal de-
mokratlardan sosyal demokratlar tarafına 
geçmeye başlayanların yapabilecekleri 
hatalar konusunda hoşgörülü olmak ge-
rektiğinin tamamen farkındayız. Ama bu 
geçişi tamamlamak bir kez kaderlerine 
yazıldıysa bu, ancak bu hataların açık ve 
dürüst eleştirisiyle olacaktır. Bu hatala-
ra, elini gözlerine kapatıp parmaklarının 
arasından bakmak Sosyal Demokrat Par-
tiye karşı ve bütün proletaryaya karşı af-
fedilemez bir suç olacaktır.” Lenin’in va-
dettiği, yüce gönüllülüğe eşlik eden ilkeli 
ve yapıcı bir eleştiriydi, ki “acemiler” bir 
sonraki paragrafta ilk dozunu alacaklardı.

Duma’nın açılış oturumunda kısa bir 
konuşma yapmaya tenezzül eden Nikolay, 
otokrasisinin ayrıcalıklarından ve yetki-
lerinden feragat etmek üzere olmadığına 
açıklık getirmişti. Ayakları önüne eldiven 
fırlatılan Kadet Partisinin, Duma’nın lider 
partisinin, özetle, madde 87’ye göre par-
lamento umutlarını söndürebilecek olan 
monarşiyi sinirlendirmeden köylü kitle-
leri yatıştıracak ve kandıracak bir cevap 
vermesi gerekiyordu. Kaleme aldıkları 
“Tahta Çağrı” ile altın madenini bulmaya 
çalışan Kadetler hem sağı hem solu kız-
dırdılar; gelecek beklentileri açısından 
kötü bir işaretti bu. RSDİP grubu çekim-
ser kaldı. Lenin bunun bir “hata” olduğu-
nu söylüyordu:

“Kadetleri aşarak herkese ulaşacak 
şekilde ayan beyan ifade edilmelidir ki: 
Siz, Kadet Partisinin beyefendileri, yan-
lış bir üslubunuz var. Sözlerinizden bir 
pazarlık kokusu geliyor. Bırakın bu diplo-
masiyi. Yüksek sesle bağırın ve deyin ki, 
köylüler toprağın hepsini istiyor, köylüler 
hiçbir karşılık ödemeden toprağın tama-

Lenin’in Seçim Stratejisi: 
Birinci Duma Toplanırken... 

“Ülkedeki devrimci duru-
mu Duma’da olup bitenlere 
bakarak değerlendirmeme-
liyiz. Tersine, Duma’da or-
taya çıkan olayları ve me-
seleleri ülkedeki devrimci 
duruma bakarak ele almak 
durumundayız.”
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mına sahip olmalıdır. Deyin ki, halk tam 
özgürlük istiyor ve sadece kâğıt üzerinde 
kalan özgürlüğe değil gerçek özgürlüğe 
kavuşmak için tüm iktidarı alacak. Yazılı 
‘anayasalara’ güvenmeyin, sadece müca-
dele eden halkın gücüne güvenin! Bu çağ-
rınızın aleyhine oy kullanacağız.”

Bu, Lenin’in RSDİP Duma grubu-
na ilk tavsiye verişi olacaktı. Bu tavsiye, 
Lenin’in devrimci parlamento çalışması 
hakkındaki en temel görüşlerini kısa ve öz 
biçimde açıklıyordu. Bu tavsiyenin özün-
de, parlamento alanına alışılmışın dışın-
da bir gözle bakması için “kalabalıkları” 
harekete geçirmek amacıyla bu alandan 
faydalanma ve “proletarya ve köylülüğün 
demokratik diktatörlüğünün” tohumlarını 
atma çabası vardı.

Son olarak Lenin, Menşeviklerle, ace-
mi vekiller üzerinden değil Mayıs başla-
rında yayımlanmaya başlayan Nevskaya 
Gazeta isimli günlük gazeteleri üzerinden 
kapışıyordu. Menşeviklerin, Kadetlerin 
kendilerini içinde buldukları ikilemle ilgi-
li, özellikle de rejimin madde 87’ye baş-
vurmasından duydukları korkuyla ilgili 
yorumları, Lenin’in kulağına sempatik 
bir üslup gibi geliyordu: “Bu üslup yan-
lıştır. Duma’ya karşı herhangi bir şekilde 
sorumlu olabilecek insanlar gibi davran-
mak sosyal demokratlara yakışmaz. Eğer 
sosyal demokratlar Duma’da çoğunluk 
olsalardı, ya Duma Duma olmazdı ya da 
sosyal demokratlar sosyal demokrat ol-
mazdı. Duma’ya karşı sorumluluğu Ka-
detler alsın. İnsanlar anayasal hayaller-
den kurtulmayı öğrensin ama bizim değil, 
kendilerinin zarar görmesi pahasına.” 
Marx ve Engels’in Frankfurt Meclisinin 
“parlamenter kretinleri” ile ilgili eleştirisi-
ni hatırlatan küçük bir tavsiye ile bitiriyor-
du: “Ülkedeki devrimci durumu Duma’da 
olup bitenlere bakarak değerlendirmeme-
liyiz. Tersine, Duma’da ortaya çıkan olay-
ları ve meseleleri ülkedeki devrimci du-
ruma bakarak ele almak durumundayız.” 
Lenin’in Duma ile ilgili değerlendirmeler-
de bulunurken dikkate aldığı kriter buydu, 
en azından Duma’nın toplanmakta olduğu 
dönemde. Sosyal demokrat bir Duma’nın 
-yani, gerçek sosyal demokratlardan olu-
şan bir Duma’nın− ihtimal dahilinde ol-
madığına dair görüşü ayrıca öğreticidir. 
Bu, tıpkı Marx ve Engels gibi, Lenin’in 
de kapitalist bir rejimin böyle bir neticeye 
asla izin vermeyeceğini düşündüğü anla-
mına gelir. Göreceğimiz gibi, Birinci Du-
ma’nın kaderi Lenin’in bu varsayımının 
güçlü bir kanıtını sunuyor.

Lenin’in Duma çalışması ile Dumanın 
duvarları dışında sürmekte olan çok daha 
önemli mücadele arasında bağ kurmak 
için kullandığı birincil araç Volna olmak-
la beraber, 9 Mayıs’ta St. Petersburg’da, 
çoğunluğu işçilerden oluşan üç bin ki-
şilik bir izleyici topluluğuna seslenmek 
gibi nadir bir fırsat yakaladı. Bu fırsat, 

Kadetlerin Nikolay’a verdikleri cevapla 
ilgili Duma’da yaşanan münakaşa üzerine 
bir Menşevik ve bir diğer sol muhalif ile 
yapılan bir tartışmaydı. “Yoldaş Karpov” 
mahlasıyla yazdığı yazıda, Kadetlerle uğ-
raşırken geri adım atmamaları için bazı 
üyeleri muhtemelen o toplantıda hazır bu-
lunan Duma grubu üzerinde baskı kurmak 
amacıyla bu fırsatı kullandı. Lenin’in 
yazdığına şüphe olmayan Volna’daki an-
latıma göre “Geniş halk kitlelerini liberal 
burjuvaziden koparıp… nihai iktidar mü-
cadelesine hazırlanan devrimci demokra-
tik burjuvazi saflarına çekmenin zorunlu 
ve en akla uygun yolu... Kadet Partisini 
teşhir etmekti... Elbette, çatışmanın baş-
lama zamanı bizim irademize değil, hü-
kümetin tavırlarına ve halk kitlelerinin 
siyasi bilinç derecesine ve ruh haline bağ-
lıdır.” Bir başka deyişle, devrim niyete 
bağlı olamazdı. Devrim kitlelerin hazır 
olmasına bağlıydı ve Lenin’in parlamen-
ter stratejisinin sağlamaya çalıştığı tam 
olarak buydu.

Böyle bir fırsatı asla boşa harcamaya-
cak olan Lenin, müdahalesinin sonunda 
bu toplantının, taslağını kendisinin yaz-
dığı bir önergeyi kabul etmesi önerisinde 
bulunuyordu. Kadetleri, monarşi karşısın-
daki tereddütlü tutumlarından dolayı eleş-
tirdikten sonra şöyle bitiriyordu:

“Bu toplantı, Devlet Dumasındaki 
Köylü Grubu (“Trudovik”) ve Duma İşçi 
Grubundan, her birinin kendi taleple-
rini ve halkın tüm taleplerini, Kadetler-
den mutlak bir biçimde bağımsız olarak, 
kararlılıkla ifade etmelerini ister. Bu 
toplantı,özgürlük davasının değerini bi-
len herkesin dikkatini, otokratik hüküme-
tin tutumunun ve köylülerin ve bir bütün 
olarak halkın gereksinimlerini karşılamak 
konusundaki tam başarısızlığının, Duma 
dışında süren nihai mücadeleyi, tek ba-
şına halkın özgürlüğünü sağlayabilecek 
ve gereksinimlerini karşılayabilecek olan 
tam iktidar için verdiği mücadeleyi kaçı-
nılmaz hale getirdiğine çeker. Bu toplantı 
proletaryanın, halkın bütün devrimci un-
surlarının başında olmaya devam edece-
ğine güven duyduğunu ifade eder.”

Dolayısıyla “neredeyse oybirliğiyle 
kabul edilen” bu karar, Duma grubunun, 
Kadetlerin “Tahta Çağrı”sını eleştirme-
yerek yaptıkları “hata”yı düzeltmiş olu-
yordu. Esas olarak işçilerden oluşan bu 
kitlesel toplantı “Kadetleri aşmış” ve 
proletarya ve köylülüğün devrimci de-
mokratik diktatörlüğü esasını destekledi-
ğini “ayan beyan ifade etmişti”. Lenin’in 
bu müdahaleyle hayata geçirdiği şey, bir 
devrimci parlamento çalışması modeliy-
di parlamentodaki tartışmayı dışarıdaki 
“kalabalıklar”a ve gerçek zamana taşı-
mak. Rejim, iktidarda kaldığı sürece, Le-
nin’in bir daha böyle bir fırsata sahip ol-
mamasını sağlamak için gereken her şeyi 
yapacaktı.

Kafkasya bölgesindeki gecikmiş se-
çim turlarının sonucunda on beş kişilik 
RSDİP fraksiyonuna üç vekil daha katıl-
dı. Diğerlerinden farklı olarak bu vekiller, 
parti örgütlerinin onayını ve Kadetlerle 
hiçbir seçim anlaşması yapmamayı ge-
rektiren Dördüncü Kongre kararına uygun 
olarak seçilmişlerdi. Bu nedenle Lenin, 
“Hepimiz, birleşik bir partinin üyeleri 
olarak, onların bu meşakkatli görevi yeri-
ne getirmelerine yardım etmek için elimiz-
den gelen her şeyi yapacağız” diyordu. 
Ama yine, bir kez daha temkinli olmayı 
tavsiye ediyordu:

“Rusya’nın içinden geçmekte olduğu 
zamanlara benzer zamanlarda, sosyal 
demokratların seçimlere katılması, hiçbir 
şekilde, kitlelerin seçim kampanyası sıra-
sında gerçekten güçlendikleri anlamına 
gelmez. Sosyal demokratların, serbest ga-
zeteler olmadan, açık toplantılar olmadan 
ve yaygın bir ajitasyon olmadan seçilme-
si, sıklıkla, proleter ve tam bir Sosyal De-
mokrat Partinin güçlenmiş olduğunu de-
ğil, sadece halkın sert itirazını ifade eder. 
Rusya’nın tamamı için geçerli olan boy-
kot taktiklerinin değeri ile ilgili görüşler, 
eğer tek başına Tiflis seçimlerinin sonuç-
larına dayalıysa, büyük bir ihtiyatsızlık ve 
düşüncesizlik olacaktır.”

Lenin, RSDİP’in aldığı oyların, tıpkı 
Kadetlerin aldığı oylar gibi tepki oyları 
olabileceği konusunda uyarıyordu, özel-
likle de rakip siyasi perspektiflerin açıkça 
tartışılabileceği yeterli demokratik alanın 
olmadığı bir durumda. Lenin’in demokra-
siye araçsal yaklaşımı, konuşmasının so-
nunda yeni vekillere yaptığı çağrıyı açık-
lıyordu: “Kafkasya’dan Duma’ya vekil 
olarak gelen dostlarımızın, bu yeni plat-
formdan ilk kez yüksek sesle seslenmeleri-
ni, bütün acı gerçekleri dile getirmelerini, 
sözcüklere, vaatlere ve kağıt parçalarına 
duyulan inancı insafsızca teşhir etmele-
rini, açık yüreklilikle yazdıkları için sı-
nırlandırmalara tabi tutularak baskılara 
uğrayan gazetelerimizdeki boşlukları dol-
durmalarını ve kendi sorunlarını açıkça 
ve kararlı bir şekilde ortaya koymalarını 
ve Duma’nın dışında süren nihai özgür-
lük mücadelesinde yer almaları için pro-
letaryaya ve devrimci köylülüğe çağrıda 
bulunmalarını dileyelim.” Böylelikle, bir 
Duma grubuna neden bu kadar ihtiyaç ol-
duğuna dair bir başka gerekçe daha sun-
muş oluyordu. Politik alanın küçülmesi 
karşısında Duma’nın dokunulmazlığı, 
gerçek demokrasinin tek güvencesi için, 
işçi sınıfı ve köylülüğün “Duma dışında” 
güçlendirilmesi için çağrı yapılacak göre-
ce güvenli bir “platform” sunuyordu. n

Aktardığımız yazı, Yordam Kitap tarafından 
Türkçeye kazandırılan ve Haziran ayında kitapçı-
larda satışa sunulan August Nimtz’in “Lenin’in 
Seçim Stratejisi - I: Marx ve Engels’ten 1905 
Devrimi’ne” kitabının 169-176 sayfalarında yer 
almaktadır. Kitap dizisinin okunmasını tavsiye 
ederiz.
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sıyla dağıtılmakta ve satılmaktadır. Şimdi ikinci 
aşama olarak il ve ilçelerde Kitabevi ve Gazete 
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amacındayız. Siz de il ve ilçelerinizde uygun 
gördüğünüz Kitabevi ve Gazete Bayileri ile ilişki 
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q Ali Özenç ÇAĞLAR

Biz onu gür bıyıkları, basbariton sesi, 
Dadaloğlu’ndan, Karacaoğlan’dan, Ru-
hi Su’dan söylediği türkülerle tanıdık. Biz 
onu grev çadırlarında, yürüyüş kollarında, 
işçi sınıfının bir eri olarak, her eylemde 
emekçilere omuz veren bir yoldaş olarak 
tanıdık. Sazına dokunduğu tezenesinin 
çıkardığı kuş sesleriyle tanıdık. Onu biz, 
Ozan Heval olarak tanıdık. Şimdi de in-
celikle, yüreğinin tellerinden damlayan 
dizelerin yer aldığı şiirleriyle tanıyacağız. 
“Sevgidir Yaşamın Kalbi” severek okuya-
cağınız bir kitap olacaktır.

Bazı kişilerin sizin üzerinizde akıl 
almaz etkisi vardır. Yani kanınız ısınır, 
seversiniz onu. Bunun yaşla da pek ilgisi 
yoktur aslında. O insan sizden birkaç yaş 
küçük de olur, büyük de. Fakat dostluğu-
nuz, iletişiminiz, arkadaşlığın ötesindedir. 
Kimbilir belki de aynı dili konuştuğunuz 
içindir, aynı idealler için savaştığınız, aynı 
insani güzelliklere yakınlık duyduğunuz 
için de olabilir bu. Sağlam bir duruştur da 
bu, “adam gibi adam” derler ya hani, yani 
o yozlaşmayan, çürümeyen cinsinden. 
İşte öyle. Artık her ne ise, o insanın diğer 
dostlarınızdan, arkadaşlarınızdan ve hatta 
yoldaşlarınızdan farklı bir yeri vardır sizin 
için. Böyle bir dostluğun oluşması için 
aslında her konuda aynı düşünmenize de 
gerek yoktur. Yeter ki birbirinize güven ve 
saygı duyun.

Yazdıklarım sakın sizi şaşırtmasın. 
Çünkü herkesin yaşamında böyle sevdik-
leri, saygı duyduğu bireyler vardır. Arada 
bir zaman boşluğu olsa ve yıllar sonra 
bir araya geldiğinizde yine dün bıraktığı-
nız yerden başlar gibi başlarsınız o sıcak 
muhabbetinize. Bazen, bir mektup, kısa 
bir mail, ya da telefon sizi yeniden yıllar 
öncesine götürebilir. Bu Hamburg olur, 
Münih, Köln, Düsseldorf olur, Dortmund, 
Alman Komünist Partisi’nin gazetesi 
olan, ‘Unsere Zeit Basın Şenlikleri olur’, 

Onbeşleri Anma Toplantıları, FİDEF, 
GDF Kongreleri, fark etmez. Gerçekte 
kırk yıllık bir yaşam gizlidir şu yukarı-
da saydığım iki paragraf yazının içinde. 
Ve HEVAL ile (Gani Cansever) dost-
luğumuz işte böyle bir süreçte başladı. 
Ne fark eder ki? Yıllarca aynı fabrika-
da çalıştığımız tezgâh arkadaşım, iş, 
emek ve kavga arkadaşım, değerli eşi 
Cevahir, yani onların, şimdi Alman-
ya-Bremen’de, benim ise Türkiye’de 
oluşum. Uzaklık ve zaman bazen kimi 
dostlukları eskitmeye yetmiyor. Çünkü 
o dostlukların dokusu sıradan ilişkilere 
benzemez.

Sabah kalktığınızda bir bakıyorsu-
nuz, orta boy küçük bir zarf ve içinden 
çıkan kırk yıllık ozan dostumun yüreğin-
den kopup, uçarak gelen güzel bir kitapçık 
ve içinde şiirler; nasıl da sizi kırk yıl ön-
cesine, o kol kola, o omuz omuza savaşım 
verdiğimiz, grevlere, Mercedes, BMW 
gibi değişik fabrikalarda bildiri dağıtıp, 
Münih’te bira içtiğimiz günlere götürü-
yor. Her kültür gecesinde onun o yüzüne 
çok da yakışan siyah bıyıklarıyla söyle-
diği türküleri nasıl unutabiliriz ki? Ruhi 
Su, Timur Selçuk, Esmeray’lı, 70’li, 
80’li yılları, Feridun Gürgöz’leri, Raif 
Türkmen’leri Vahit, Nur, Vural, Güven 
Pamir, Nedim ve Güzin’leri, Kevser, İs-
mail ve daha niceleri. Düşündükçe liste 
büyüyor, gittikçe depreşiyor anılar. Bir bir 
durmadan geçiyorlar gözlerimin önünden.  
Şükrü ve Havva’yı, Yurdaşen, daha kim-
ler kimler, saymakla bitmez... Gani Can-
sever’in bu kitabındaki şiirlerini okurken 
o aynı coşkuyla sanki zamana yolculuk 
yapıyorum. Onlar ki hiç kirlenmeden, dü-
şüncelerinden dirhem taviz vermeden bu 
günlere gelen güzel insanlar.

Peki kimdir bu Heval, gerçek ismiyle 
Gani Cansever, kimdir? O buğulu sesiyle 
bizi Anadolu’nun çeşitli uygarlıkları ara-
sında gezintiye çıkaran o güzel insan? 

Temelden, doğuştan, atadan ozan so-

yundan gelen bir yoldaşımız, omuzda-
şımız. Heval kendini şöyle anlatıyor ki-
tabının bir köşesinde: 17 Nisan 1951’de 
Diyarbakır Büyük Kadı Köyü’nde doğ-
muşum. Anam Şah Senem’in babası Halk 
Ozanı Hafız Ali’nin torunuyum. İşte bu 
tümce her şeyi anlatmaya yetiyor zaten. 
Şimdi onun şeceresini çıkarmaya gerek 
var mı? Yaptıklarıyla söyledikleri zaten 
ortada. Sağır Sultan bile tanır bilir onu. 
Bugüne değin 2 uzunçalar ve 2 CD yap-
mış. “Türkü Aşkı” adlı CD çalışmasında 
kendi ürettiklerinin yanı sıra Edip Can-
sever, Cahit Sıtkı Tarancı’yı yorumla-
mış, Ahmet Arif’in “Anadoluyum Ben”i 
müziğini kendinin yaptığı bir çalışmasını 
dinleyicilerine ulaştırmış sanatçı. Bremen 
de Halk Müziği Korosu dahil bir çok koro 
toplulukları yönetmiş ve 2000 yılında bir 
derginin açtığı yarışmada ortaya koyduğu 
çalışmalarıyla başarı ödülüne değer görül-
müş bir sanatçı.

Son olarak Gani Cansever sözünü 
şöyle bağlıyor bu yazıda: “Doğduğumdan 
beri (hastalıklar hariç) sazımdan ve tür-
külerimden hiç ayrılmadım, onlar ki beni 
yaşama bağlayan adeta birer sarmaşıktı-
lar ve ben onlarla var oluyorum.” 

Ben ki, eskimeyen bir dostluğun o 
güzel şiirleri, okudukça türkü gibi mırıl-

danarak beni 
başka dünyalara, düş zenginliğine 
taşıdılar;  içten, yoldaşça, dağılmadan, 
dökülmeden, çürümeden ayakta duran 
güzel bir insanın sesi, mızrap vuruşla-
rı (tezenesi) hala kulaklarımızdadır...

Gelin sizlerle birlikte bir şiirini 
paylaşalım:

***
İnsan var olalı beri
Cana yar olalı beri
Derde zar olalı beri
Türkülerden al haberi.

Ferhat Şirin’i Şirin’i
Aşık Garip Senem’i
Aslı Kerem’i Kerem’i
Türkülerden al haberi

Nice gerçek erenleri
Halk insanlık önderleri
Gidip de gelmeyenleri
Türkülerden al haberi.

Özlemi beklentileri
Gül yüzlü barış günleri
Gani telinde diller
Türkülerden al haberi.

Yüreğine, kalemine sağlık sevgili He-
val (Gani Cansever). Senin gibi yürekli 
insanlara nasıl da ihtiyacımız var şu gün-
lerde, anlatamam. Nice yeni şiirler, kitap-
lar, yeni türküler için sana buralardan ko-
caman bir MERHABA, dostum!... 

Kitap: Sevgidir Yaşamın Kalbi - Şiir/ 
Gani Cansever/ Kendi Yayınları - 2012 S. 
93

Önemli not: İşsiz, emekli, engelli, öğrenci ve devrimci siyasi tutsaklara bağışsız abonelik
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