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Birlik ve Dayanışma
Bu iki kelime birlikte ifade edildiği zaman anlamı derinleşiyor. Bizim açımızdan da iki yönlü bir önem arz ediyor. Birincisi; BİRLİK VE DAYANIŞMA işçi sınıfı mücadelesi
açısından vaz geçilmez kavramlar. Vaz geçilmezin ötesinde
sonuç almaya yönelik adım atma niyetinde olanlar için can
alıcı bir kavram kombinasyonu. İkincisi; İşçi sınıfının politik
örgütü genellikle sendikal, demokratik ve politik çevrelerde BİRLİK VE DAYANIŞMACILAR olarak anılır, nitelendirilirler. Bu olgu da bizler için bir gurur kaynağıdır. Başka bir
deyişle alamet-i farikamızdır.
Fakat asıl önemli olan bu kavramın hikayesi değil, içeriğine bağlı olarak bugünkü koşullardaki önemidir. Sayıları
belki yüzbinlerle anılabilecek olan BİRLİK VE DAYANIŞMACILAR bugün neredeler, ne düşünürler ve de ne yaparlar?
Biz üzerimize düşen görev itibarıyla BİRLİK VE DAYANIŞMACI olarak bu dostlarımızın birkaç on binine ulaşabildik.
Birkaç bini ile de okuyucu olarak ve çevre olarak tekrar el
sıkıştık. Ancak aslolan tümüne ulaşmak, onların çocuklarına, torunlarına, o çocuk ve torunların arkadaşlarına ulaşmaktır.

EMEK KONSEYLERİ
KURULUYOR

BİRLİK VE DAYANIŞMACILAR parçalanan ATOM’un parçacıkları olarak savruldular. CHP’sinden, Yeşiline kadar yaşamın solunda yer alan liberalinden en devrimcisine kadar
geniş bir çevreye dağıldılar. Nehrin öte yakasına geçenler
de olmadı değil... Fakat işin ilginç tarafı, bu savrulma kendi
içinde ayrıca bir birleşme özelliğini de taşıyor. İGD, İLD, İKD,
DKD, MADEN-İŞ, BANK-SEN, ASTER-İŞ vb. onlarca kurumun
eski üyeleri bugün bütün farklılıklarına rağmen zevkle, neşeyle ve özlemle bir arada olabiliyorlar. Veya mezar başlarında, cenazelerimizde biraraya gelebiliyoruz.
Şimdi biz diyoruz ki, sadece nostalji, cenaze veya mezar ziyareti için değil, bulunduğumuz il ve ilçelerde, semt
ve mahallelerde sürekli biraraya gelelim. En az 15 günde
bir BİRLİK VE DAYANIŞMA MASALARI kuralım. Çay-kahve
içelim, dünyayı, bölgeyi ve ülkeyi değerlendirelim. Bulunduğumuz alandaki sorunları konuşalım. Hepimiz ayrı ayrı
yerlerde dahi olsak, bulunduğumuz yerden nasıl katkıda
bulunabilirizi tespit edelim ve harekete geçelim. Bunu yaparken her toplantımıza daha önce hangi gelenekten olursa olsun devrimci ve demokrat dostlarımızı davet edelim,
gençleri ve kadınları çağıralım. Hep birlikte yeni bir ruhla
ama BİRLİK VE DAYANIŞMA RUHU ile ülkemizin gelişmelerine müdahil olalım.
Ne dersiniz? İsterseniz önce bunu tartışmak için biraraya gelmekle başlayalım. Haydi Rastgele...

				

Politika

2

29 Kasım 2018

Politika

POLİTİKA

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Sedat TANER Yoldaş:

“İşçi Sınıfı Var Oldukça TKP’yi
Yok Edemeyeceksiniz!”
ATILIM: Partimizin 98. kuruluş yıl
dönümü konusunda mesajınız nedir?
S. TANER Yoldaş: Öncelikle tüm yoldaşlarımızın ve işçi sınıfımızın nezdinde
partimizin kuruluşunun 98. yıl dönümünü
Merkez Komitemiz adına kutlamak isterim. Partimizin kuruluşu, kuruluş biçimi
ve 98 yıldır parti tarihimizin dönüm noktaları aslında partili bakış açısıyla TC’nin
tarihinin aynasıdır.
Kısaca tek bir tespitte bulunmak istiyorum ve bunun her şeyi anlatacağını düşünüyorum: TKP 10 Eylül 1920’de Türkiye’nin kuruluşuna devrimci ve komünist
ideler ışığında müdahale edilmek için
kurulmuştur, düşman onun için partimize
sürekli saldırmıştır, onun için partimiz 97
yıldır yasaklıdır, ancak TKP kuruluş amaç
ve ilkelerine bağlı kalarak bu ülkenin geleceğini biçimlendirecektir. Dostlarımızın
buna inanmasını, düşmanlarımızın ise
bunu bilmesini istiyoruz. Mustafa Suphi
yoldaşın dediği gibi “işçi sınıfı var oldukça TKP’yi yok edemeyeceksiniz”. Bu
cümlenin altını çok kalın bir çizgiyle çiziyorum. TKP kuruluştan beri sahip olduğu
amaç ve ilkeleri ile vardır ve bu amaç ve
ilkeleri yaşama geçirmek bugün bizlerin
görevidir. Tüm yoldaşlarımıza, yandaşlarımıza ve çevremize bu görevi hatırlatmak
ile sözlerime başlamak istiyorum.
ATILIM: 24 Haziran seçimlerinin sonuçları hakkında ne söylemek istersiniz?
S. TANER Yoldaş: Bu konuda çok
fazla zaman kaybetmeyelim. Partimizin
çeşitli yayınlarında bu konudaki görüşlerimizi ayrıntıları ile açıkladık. Ama özet
olarak şunu ekleyelim: TC Devleti 2013
senesinde o dönem varolan hükümet ile
bir bütünleşme süreci başlatmıştır, bu süreç 2015 Nisan ayından itibaren hazırlıkları tamamlanmış bir şekilde yürütülmeye
başlanmıştır. 24 Haziran seçimleri 2015
Nisanından itibaren pratikte yürüyen sürecin doruk noktasıdır ve seçimlerde verilen
oyların hiç bir değeri olmamıştır, bize göre
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seçim sonuçları elektronik ortamda hazırlanıp seçim akşamı servis edilmiştir. Bu
konuda ATILIM’ın Haziran ve Temmuz
sayılarında, Mehmet KADIRGA ve Tamer
ADALI ikili imzasıyla yayınlanan “Yeni
Bir Durum, Yeni Bir Dönem” yazılarının
dikkatle okunmasını öneririm. Bir tek değerlendirme daha ekleyelim. CHP bizce
açıklanandan çok daha fazla oy almıştır,
ancak bu CHP’ye oy veren demokratların
sinyalidir, değilse CHP’nin bu ülkede statükoyu ve devlet doktrinini değiştirecek
hiç bir adım atmaya programlı olmadığının altını bir kez daha çizmek isterim.
ATILIM: Bu konuyu geçmeden bir
ek soru yöneltmek isteriz. HDP’yi nasıl
değerlendirirsiniz?
S. TANER Yoldaş: Bu konuda seçim
akşamı açıklamamızda “bu seçimlerin tek
kazananı HDP olmuştur” dedik. Ancak
bu kitleler nezdinde propaganda amaçlı bir açıklamadır. Devrimci-demokratik
kamuoyunu diri tutmak amaçlıydı. Çünkü
AKP’nin açık ara kazanması ve MHP’nin
beklenilenden fazla oy alması bir moral
çöküntü yarattı. Ama HDP bizce bu seçimlerde daha fazla oy aldı, yine de kurgularında barajın altına düşürmemelerinin

tek sebebi (isteselerdi
düşürürlerdi), Kürt halkının tepkisini kontrol altında
tutmak içindi ve “Kürt sorununu
biz çözeriz” mesajıydı. HDP’nin seçimler öncesi ve sonrası izlediği hat devletin
değişik biçimlerde HDP üzerinde “çalıştığını” gösteriyor.
ATILIM: Süreç sizce bundan sonra
nasıl gelişecek. Ekonomi çöktü. Sınıf
hareketinin önünde yeni olanaklar açılır
mı?
S. TANER Yoldaş: Ekonomi seçimlerden çok önce çökmüştü. Seçimleri
boşuna 1,5 yıl öne çekmediler. Krizi de
henüz daha tam anlamıyla toplum olarak
yaşamaya başlamadık. Ekonomik Kriz
otomatikman sınıf hareketinin yükselmesini sağlamaz. Gerici ve faşist hareketlerin
güçlenmesini ve gelişmesine de yol açar.
Ve böyle bir programlama var gibi gözüküyor. Resmi ekonomi çöktü ama bu ülkenin bir de gayrı resmi ekonomisi var, o
da çalışıyor. Bu krizi aşmak için hem kayıt
dışı kaynakları kullanacaklar, aynı zamanda da bu kaynaklarla yoksul işçi ve emekçileri de besleyecekler. Yani her haneye
yardımlara devam edecekler. Ama diğer

yandan enflasyonun yükselmesi yani hayat pahalılığı karşısında yoksullaşma artacak, işverenler pazarlar daraldığı için
üretimi kısacak, dolayısıyla işçi hakları
kısıtlanacak ve işten çıkarmalar olacak,
bir de TL’nin döviz karşısında değer kaybetmesinden dolayı ülkede birçok ekonomik denge bozulacak ve bu enflasyonu
daha da katlayacak. Biz “işsizliğe, pahalılığa, zamlara, yoksulluğa ve baskılara
karşı” başlığı altında ulaşabildiğimiz tüm
iş yerlerinde ve işçi yatağı semtlerde sınıfı
örgütlemek için çalışmalıyız. Şu
anda tüm yoldaşlarımızın, en
geniş çevremizin ve parti
temel örgütlerimizin yoğunlaşması gereken alan
budur. Sınıf hareketinin
önünde açılacak yeni
olanaklar ancak o zaman
komünist bir programa
uyumlu halde geliştirilebilecektir.
ATILIM: Türkiye’nin savaşçı ve
istilacı politikaları konusunda ne söylemek istersiniz? Ortadoğu ve özellikle
Suriye’deki gelişmeler hakkında düşünceleriniz nedir?
S. TANER Yoldaş: Türkiye içinde bulunduğu ekonomik krizi ve siyasal dengesizlikleri savaşçı ve istilacı politikalar ile
aşmaya çalışıyor. Egemenler başka çare
göremiyorlar. Pazarlarını kalıcı olarak
genişletmek istiyorlar. Ama işin temelinde TC’nin Türk-İslam Sentezine dayalı
doktrini var. Yaşananlar salt Erdoğan’ın
“Yeni Osmanlı” stratejileri ile açıklanamaz. Kimilerinin “derin devlet” olarak
adlandırdıkları TC Devletinin stratejisi
budur. ABD, NATO ve AB emperyalistleri ile yaşadıkları çelişkilerin nedeni de
burada aranmalıdır. Ancak Türkiye tek
başına bölgede istediği sonucu alamaz.
O nedenle de ABD-NATO politikaları ile
Rusya-İran-Çin politikaları arasında gelgit yaşıyor. ABD’nin “Büyük Ortadoğu
Projesi” ile başlayan serüven şekil değiştirdi. Bu değişiklikte temel olgu TC için
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Kürdistan meselesidir. Değilse bu alanda
hiç bir sorun yaşamadan ABD-NATO politikalarının uygulayıcısı hatta temsilcisi
olmaya devam ederdi. Bu süreci tüm niteliklerini bu söyleşi kapsamında iki cümle
ile açıklamak mümkün değil. Ama birçok
değişkenlikler içeren ve düz bir yolda ilerlemeyen bir süreç olduğunu vurgulamak
gerekir. Rusya ile ilişkilerin “çok iyi” olduğuna aldanmayın. Ne Rusya Türkiye’ye
güveniyor, ne de Türkiye Rusya’ya. İkisi
de birbirlerini ABD’ye karşı bir koz olarak kullanıyorlar ve kendi bölgesel çıkarlarına yönelik taktik işbirlikleri yapıyorlar. Biz Suriye’nin bağımsız federatif bir
devlet olarak bütünlüğünü korumasını ve
ABD’nin tüm üsleri ve son askerine kadar
bölgeden sökülüp atılmasını savunuyoruz.
Ayrıca bu arada çok fazla gözardı edilen
Filistin sorununun çözümünün öneminin
öne çıkarılmasına dikkat çekiyoruz.
ATILIM: Sizce Türkiye ABD ve
NATO müttefiği olmaktan vaz geçer mi?
S. TANER Yoldaş: Mümkün değil.
Özellikle ekonomik olarak göbekten bağımlı bir yapı var. Bakınız, ekonomik
krizin çözümlerini ABD nezdinde çözmek için girişimler başladı bile. Ancak
ABD’nin uzun eli olarak Şanghay Paktı’na yanaşabilirler. Özellikle Çin’in mali
olanaklarından yararlanmaya ve Rusya ile
enerji alışverişlerini garanti altında tutmaya çalışabilirler. Uluslararası düzeyde
ilişkiler birçok faktöre ve politik nitelikli
güç dengelerine bağlıdır. Diğer taraftan
güçlü destek alır ve taktik ilişkiler stratejik düzeye yükselirse görece değişiklikler
de beklenebilir.
Çünkü Türkiye’nin de kendine göre
Rusya ve BDT ülkelerinde yaşayan Müslüman halklara yönelik ezeli hedefleri
var. Aynı şekilde Çin’deki Uygur Özerk
Bölgesi ile ilgili. Dost görünüp gizli
amaçlarına ulaşabileceklerini zannediyor
olabilirler. Bu aynı zamanda ABD’nin de
Türkiye’ye biçtiği bir rol. Kısacası, bugünkü statükoda hiç bir zaman ABD’nin
yörüngesinden çıkmazlar. Evet, Türkiye
bölgede ABD’nin üstlendiği role talip,
onun bizzat cephede olmasından ve Kürt
Özgürlük Hareketi ile ilişkilerinden rahatsız. Başka bir sorunu yok. ABD ile
KÖH’ün gelişen ilişkileri çok hassas bir
konu. Dikkatle izliyoruz ve değerlendiriyoruz.
ATILIM: Dünyadaki yeni bloklaşma
uluslararası alanda niteliksel olarak yeni
bir durum yaratabilir mi?
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S. TANER Yoldaş: Bu konuda çok şey
söylemek için erken. Rusya ve Çin birer
kapalı kutu. Çok olumlu sonuçlar da çıkabilir, ABD emperyalist bloku açısından
lehte olacak çok kötü sonuçlar da gerçekleşebilir. Bunu Rusya ve Çin devletleri
içindeki güçler dengesi belirleyecek. Süreci yakından takip etmek lazım. Dünyanın toplumsal ilerlemeden yana çehresini
bir anda değiştirecek gelişmeler olması da
bir olasılık. Ama şimdi bu konuda söylenecek her şey spekülasyona girer.
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Yaşamını İşçi Sınıfının
Kurtuluşuna Adayan
Ahmet Hilmi Feyzioğlu...

ATILIM: Partimizin durumunu, savaş gücünü nasıl değerlendiriyorsunuz?
S. TANER Yoldaş: Partimiz 1989’dan
itibaren başlangıcı 1982’lere dayanan çok
zor yıllar geçirdi. Şu anki durumda partimizin sürekliliği tekrar sağlanmış durumdadır. Bunun altını çizelim. Yeniden inşa
sürecindeyiz. Bu konuda çok yol aldık.
Geçmiş deneylerden önemli sonuçlar çıkardık. Kimse 12 Eylül öncesindeki gibi
yarı legal bir “illegalite” beklemesin. Ölçüyü ona göre koyanlar partimizin varlığı,
gücü ve yapabilecekleri konusunda yanılırlar. Gerçekten derin illegal kadrolar
temelinde inşa edilen konspiratif bir yapı
var. Partimiz henüz hedeflediği tüm alanlarda istediği etkin düzeye yükselemedi,
ancak bugün tüm savaşım biçimleri için
hazır ve donanmış bir yapıya sahip olduğunu abartmadan söyleyebiliriz. İkinci
konu, açık alanda deşifre olmuş ve illegal
çalışmaya nesnel olarak uygun olmayan
fedakar eski kadrolarımız çalışmalarıyla
yığınla yeni ilişkiler kurularak çok geniş bir legal alanın yaratılmış olmasıdır.
Şimdi bu alanı açık alanda örgütlü hale
getirme dönemine ulaştık ve önümüze o
gündemi koyduk.
ATILIM: Görüşme için çok teşekkür
ederiz. Okuyucularımıza, parti kadrolarına ve tüm parti güçlerimize iletmek
istediğiniz bir mesaj var mı?
S. TANER Yoldaş: “Yeter ki kararmasın sol memenin altındaki cevher”
diyerek, partimizi tekrar bugün geldiği
duruma getirmek için gecesini gündüzüne
katarak çalışan, destekleyen, dayanışma
içinde olan tüm yoldaş ve parti dostlarımıza teşekkür etmek istiyorum. TKP’mizin 98. kuruluş yıldönümü işçi sınıfımıza,
yoksul emekçi halklarımıza tekrar kutlu
olsun. Teşekkür ederim. n

TKP MK Merkez Organı Atılım gazetesinin Eylül
2018 (Sayı 299) sayısında yayınlanmıştır.
(www.tkp-online.org sayfasından alınmıştır.)

TKP Bursa İl Komitesi üyesi ve DİSK Maden- İş 13. Bölge (Bursa) Hukuk Sorumlusu Av. A.H. Feyzioğlu 2 Ekim 1980 sabahı Bursa Emniyet Müdürlüğü’nün 5. katından atılarak katledildi. Ölümünün 39. Yılında O’nu saygıyla anıyoruz.
A.H. Feyzioğlu 24 Ocak 1948’de Eskişehir’de doğdu. İlkokul ve orta öğretimini
Eskişehir’de tamamladı. 1968 yılında Hukuk Fakültesine girdi. Mezun olduktan sonra
avukatlık stajını Yapı Kredi Bankası İşçileri Sendikası’nda (Yapı-Sen) tamamladı. 3.
Kongrede Yapı-Sen, Bank-Sen adını aldı. Burada hukuk müşaviri yardımcılığı görevini yürüttü... Daha sonra Maden-İş sendikasının Bursa şubesinde hukuk sorumlusu
olarak görevlendirildi. 1977 yılından itibaren işçi sınıfın mücadelesine var gücüyle
katkı sundu. Bursa bölgesinde Sınıf Sendikacılığının güçlenmesi için var gücüyle
çalıştı. Mesleği ve tüm bilgilerini, Bursa bölgesinde tüm ilerici devrimci güçlerin
hizmetine sundu.
Feyzioğlu Aynı zamanda Dünya Barış Konseyi’ne bağlı Türkiye Barış Komitesi’nin
Bursa temsilcisiydi. Dünyada ve bölgemizde barış, güvenlik, silahsızlanma uğrunda
Bursa’da barıştan yana güçlerin arasında eylem birliğinin güçlendirilmesinde önemli
katkıları oldu. Bursa’da tüm ilerici-devrimci çevrelerin sevgi ve güvenini kazanmıştı.
Sendika ve demokratik örgütlerin başları sıkıştığında koştukları insan olmuştu. Sendika ve demokratik kitle örgütleri alanında görev yaparken, çeşitli siyasal örgüt ve
guruplarla yürütülen eylem birliği toplantılarında TKP’yi temsil ediyordu. Fiziğinden
umulmayacak derecede enerjik bir insandı.
İşçi sınıfının çıkarları, sınıf sendikacılığının güçlenmesi ve barış hareketinin
gelişmesi uğrumdaki çabalarıyla, gerici güçlerin hedefi olan Feyzioğlu, 12 Eylül faşist
cuntasınca tutuklandı. Bursa’daki grev çadırları Ahmet Hilmi’yi bulmak isteyenler
için ilk bakılacak yerdi . 12 Eylül 1980 Faşist cuntası, MESS grevleri sürerken gelmişti.
Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde sürmekte olan Maden-İş, Tekstil, Hürcam-İş grevlerindeki yol arkadaşları ile telefon görüşmesi sonucu faşist cuntaya karşı direniş
kararı aldılar.
Ahmet Hilmi, 13 Eylül sabahı grev yerleriyle görüşmesini yaptıktan sonra Bursa
Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polislerce götürüldü. Birinci Şube ve MİT elemanlarınca sorgulandı. Ağır işkence gördü. Canı pahasına inançlarını ve yoldaşlarını korudu.
İntihar süsü verilmek için 2 Ekim 1980’de sabaha karşı Bursa Emniyeti’nde Siyasi
Şube’nin bulunduğu 5. kattan aşağı atıldı...
“Yine görüşürüz
dostlarım benim
yine görüşürüz…
Beraber güneşe güler,
Beraber dövüşürüz...”
Anısı mücadelemizde yaşayacak... n
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Bedeller Göze Alınmazsa
Herşey Havada Kalır
q Halit ERDEM
İşçi sınıfı mücadeleleri tarihinde önemli
bir teorik ve pratik külliyat birikti. Bu birikimin ortaya çıkardığı deneyimlere rağmen
günümüzde de devam eden sorunların çözümü genel hatlarıyla gelip örgütlenmeye
dayanıyor. Bugünün ve geleceğin toplumunu inşa edecek olan “örgütlenme” bilinen
formların dışında nasıl olmalıdır, bu konu
üzerinde duracağım.
Kongre veya meclis olarak örgütlenme
sık kullanılan kavramlar haline geldi. Emek
Meclislerini özce tanımlarsak; emeğin
örgütlenmesinin geleneksel araçları parti
ve sendikalarla çelişmeyen, onları içeren
ve aşan bir örgütlenme olduğu söylenebilir. Birbiriyle iç içe olmaları ve bağlantıları
nedeniyle üzerinde durulmalıdır. Sol literatürde “sınıfın örgütlenmesi” ve bu örgütlenmenin temel araçları olarak parti ve sendika sayılır. Halkların Demokratik Kongresi
bünyesinde birden çok parti ve hareketin
olduğu, her birinin farklı programı ve örgütlenme tarzlarının özgür ve güvence altında
olduğu biliniyor. DİSK, KESK gibi emekten
yana ve emekçinin hakkını koruma mücadelesi veren Konfederasyonlar, sendikalar, birlikler ve dernekler var. Bu örgütlenmeler de
emek mücadelesinin önemli güçleri ve emek
mücadelesinin parçasıdır.
Esasında meclise denk gelen kavram ve
biçimler emek tarihinin sayfalarında var.
1917 devriminde ünlü “Bütün İktidar Sovyetlere” çağrısındaki “Sovyetler”, içinde her
parti, görüş, düşünceden işçi, asker ve köylülerin yani halkın örgütlenmesiydi. Bu tip
örgütler İşçi Konseyleri, Şuralar gibi kavramlarla da ifade edildi.
Güncelle kıyaslayarak gidersek sorun
daha anlaşılır olarak ortaya konabilir. Bugün
HDK’yi oluşturan örgüt, parti ve güçlerin
bir araya gelerek oluşturdukları ve adına
işçi, emek veya mahalle meclisleri denilen
örgütlenmeler “meclis” örgütlenmesi değildir. Bu kurullar daha çok örgütlü veya bireysel olarak sol güçlerin bir araya geldikleri,
birbirlerini dinledikleri, sorunları tartıştıkları kurullardır. Bu bir araya gelmeleri, kurulları emek meclislerini, mahalle meclislerini, halk meclislerini oluşturmak için bir
başlangıç, geleceğin özgür ve demokratik
toplumunun embriyonu olarak kabul etmek
doğru bir yaklaşım olabilir. Meclis ve kongre örgütlenmelerine biraz daha yakından
bakmadan önce, geleneksel sol siyasi parti-

ler ve sendikalarla emek meclisleri arasındaki ilişkiler irdelenmelidir.

Emek meclisleri ve
siyasi partiler

Siyasi partiler topluma seslenen, kendi programı doğrultusunda örgütlenmeyi
amaçlayan kuruluşlardır. Halk arasında bu
hedefleri paylaşanları üye yapar, böylece
güçlenir ve amaçlarına ulaşmaya çalışır. Ancak resmi parti örgütlenmesi, devletin koyduğu kural ve çıkardığı kanunlarla çerçevelidir. Devlet, siyasi partilerin yasalara bağlı
olmasını, bu sınırların dışına çıkmamasını
kayıt altına almıştır. Dışına çıkanları uyarır,
kapatır, toplumun örgütlenmesinde kesintiler yaratır.
Ayrıca geleneksel parti örgütlenmelerinde, parti üyeleri, parti programlarıyla bağlıdır. Parti program ve tüzüğünde belirtilen

rına karşı çözümler üretir. Bilgiyi halklar
yararına işler, bilimsel fikirsel gelişmeleri
halkın yararlanmasına, hizmetine sunar.
Bu anlamda meclis ve kongre örgütlenmeleri hegemonik bir örgütlenme değildir.
Halkın vekaletini almaya çalışmaz. Halklar
adına onları kurtarmaya çalışmaz. Halkın
kendini yönetmesi için örgütlenmesine yardım eder.

Emek meclisleri ve
Sendikalar

Emek meclisleri ile sendikalar arasındaki fark ve ilişkiler de açıklığa kavuşturulması gereken bir konudur: Bilindiği gibi
sendikalar kapitalizmle birlikte emeğin örgütlenme aracı olarak ortaya çıkan mücadele
örgütleridir. Uzun ve zorlu mücadeleler sonucu işçiler sermayeye ve devlete, sendikaları kabul ettirmiş, bu yolla önemli kazanım-

Meclis örgütlenmesi, halkların kendini örgütlemesine öncülük
yapar, devletin ve sermayenin dayatmalarına karşı çözümler
üretir. Bilgiyi halklar yararına işler, bilimsel fikirsel gelişmeleri halkın yararlanmasına, hizmetine sunar.
Bu anlamda meclis ve kongre örgütlenmeleri hegemonik
bir örgütlenme değildir. Halkın vekaletini almaya çalışmaz.
Halklar adına onları kurtarmaya çalışmaz. Halkın kendini
yönetmesi için örgütlenmesine yardım eder.
kurallara, ilkelere uymak zorundadır. Bu nedenlerle parti örgütlenmesi toplumun büyük
çoğunluğunu kapsayacak boyuta ulaşamaz.
Bu objektif nedenlerle halkın örgütlenmesi ihtiyacı ve arayışı ortaya çıkmıştır.
Halkların Demokratik Kongresi’nin ortaya
çıkış ve doğuş felsefesi bu arayışın yaratıcı
bir sonucudur. Halkların Demokratik Kongresi bu ihtiyaçtan doğmuştur. “Meclislerin”
ve “Kongrelerin” geleneksel parti örgütlenmelerinden en önemli farkı örgütlenme anlayışıdır.
Meclis örgütlenmesi kendi kural, yapı ve
geleneklerini kendisinin oluşturduğu ve uyguladığı örgütlenmelerdir. Halkların mücadele deneyimlerinin, tarih boyunca devlete,
sermayeye karşı ortaya çıkardığı alternatiflerin, mücadelelerin hafızasıdır. Onları korur, geliştirir ve halkın yararlanmasına sunar.
Halkların kendini örgütlemesine öncülük
yapar, devletin ve sermayenin dayatmala-

lar elde etmişlerdir. Sekiz saatlik iş günü,
sosyal hak kavramı, işçi sağlığı ve çalışma
şartlarının düzenlenmesi, ücret artışları bu
kazanımların önemli başlıklarıdır.
İşçi sınıfına tarihsel misyon yükleyen
Marksist öğretide sendikalar işçi sınıfının
okulu olarak görülmüş, işçi sınıfı öncülüğünü kabul eden siyasi örgütlenmeler
kendi programlarını gerçekleştirmede
sendikalara önemli rol biçmişlerdir. Sendikaların ve siyasi partilerin ortaya çıkışından bu yana, sendika siyaset ilişkisi tartışılmaktadır ve sorun bugün de çözülmüş
değildir.
Üretimin karakterinden gelen zorunlu
bir arada çalışma, sermayenin aşırı kârını
gerçekleştirmenin gereği olan düşük ücret ve
ağır çalışma koşulları örgütlülüğün objektif
koşullarını oluşturur. Sendikal mücadelelerin tarihi budur. Bu objektif duruma rağmen
sendikal mücadele doğru bir hatta yürüme-

di ve kırılmalar ortaya çıktı. Türkiye’de de
mücadeleci sendikacılığın gelişmesi ve işçi
sınıfının, kamu çalışanlarının, emekçilerin
mücadeleleri, kazanımları ve yenilgileriyle
ele alınmalı ve gerekli dersler çıkarılmalıdır. Ancak bu analizlerden çıkarılan ve asla
unutulmaması gereken bir gerçeklik şudur;
Kamuda olsun, özelde olsun sendikal
mücadeleler tarihi, işçi sınıfının yasal sınırları zorlayan eylem ve direnişleriyle
yazılmıştır. Alınan haklar sermayeye ve
devlete karşı direnilerek ve demokratik
bir ortam yaratılarak kazanılmıştır.
“Emek meclisleri” ile sendika bağlantısının doğru kurulabilmesi, başarıdan olduğu gibi yenilgiden de ders çıkarılması için
sendikaların durumunu ve sorunları açıklıkla ortaya koymak gereklidir. Sermaye daha
kuruluşundan beri sendikalarla ilgilendi ve
sendikaları da etkisi altına almaya çalıştı.
Burada devreye sermayenin elindeki para ve
devlet gücü girdi. Sendikalar üzerinde para,
mevki, hırs ve kariyer sayesinde muazzam
bir işçi aristokrasisi ve yasa, yönetmelik ve
mevzuatla sıkı sıkıya örülmüş bir devlet bürokrasisi yaratıldı. Gerek sendikaların ortaya
çıktığı kapitalist metropollerde gerekse kapitalizmin daha sonra yayıldığı ve geliştiği
ülkelerde bu etkileri görmek zor değildir.
Sendikaların ve sendikacılığın, işçilerin gözünde güven ve itibar kaybetmesinin önemli
bir nedeni de bu etkilerdir.
Devlet, sınıf yapısını bozmak, işçi sınıfını, emekçileri bölmek için milliyetçilik ve
din temelinde ve bu kimlikleri kullanarak,
aidiyetleri güçlendirerek sendikalar kurdurdu veya onları devlet ve sermaye imkanlarıyla destekledi. Hak-İş, Memur-Sen devlet
himayesinde büyütüldü. Türk-İş, içinde devrimci, demokrat kişi ve grupları barındırmasına rağmen her zaman devletin kontrol ve
güdümünde oldu. KESK, kamu emekçilerinin örgütlenmesi ve haklarının kazanılmasında tarihsel bir deneyim ve başarı ortaya
çıkardı. Ancak kanunla korunan iş güvence
haklarına rağmen kamu emekçileri üzerinde
yoğunlaşan baskılarla, Kanun Hükmünde
Kararnamelerle Kamu emekçilerinin örgütlü birliği ve gücü zayıflatıldı. DİSK’in
kökleri 1946 sendikacılığına dayanır. DİSK
özel sektörde kendi dinamikleriyle gelişen
bir konfederasyon olarak örgütlendi. Direnişlerle, mücadelelerle işçinin güvenini kazandı, 12 Eylül 1980 faşist askeri darbesiyle
kapatılmasından hemen önce, altı yüz bine
yaklaşan üyesi, yönetim kademelerinde çeşitli siyasi görüşlerden işçileri barındıran,
demokratik bir kitle örgütü niteliğinde idi.

Politika
Bu güçte ve örgütlülükte olan bir sendikal
konfederasyon dahi 12 Eylül darbesine direnemedi. İşçi sınıfı tarihinin bu dönemi
dersler çıkarılması amacıyla incelenmeyi
bekliyor.
Ve günümüze kadar bir yandan dünyada kapitalizmin geliştirdiği yeni üretim ve
yönetim biçimleri ve sendikal yapıların bu
sürece alternatif geliştirememesi sonucu işçi
sınıfının örgütlü gücü dağıtıldı, sendikalar
etkisiz hale geldi, getirildi.

Sendikal mücadelenin
hedefleri

Sendikal alanda verilecek mücadele iki
alanda yoğunlaşmalıdır: Birincisi, sendikalar da yasal ve idari çerçeve içinde hareket
etmek zorundadır. Devlet bu sistemi korur
ve denetler, yasa dışına çıkmaya izin vermez. Devletin kanun ve yönetmeliklerle
işçi hareketi üzerinde kurduğu vesayet sisteminin kırılması, ki bu ancak demokrasi ve
özgürlükler uğruna mücadele ile gerçekleşir.
Demokratik bir ortamda, sendika üyeliğinin
güvenceye alınması ve özgürleşmesi, yetki,
baraj, işkolu yönetmeliği, grev hakkı ve uygulaması üzerindeki yasakların kaldırılması,
kısaca devletin müdahale ve karışmasının
önlenmesi uğruna verilecek mücadelelerdir.
İkincisi de, ideolojik baskı, yönlendirme
ve manipülasyonların kırılması uğruna verilecek mücadelelerdir. Sendikaların işleyişini
düzenleyen kanun devlet yapısına paralel
olarak merkezi, hiyerarşik, işçinin söz ve karar hakkına değer vermeyen bir anlayışla hazırlanmıştır. İşçi düşmanı sendika yönetimlerinin dayandığı mekanizma budur. Atama
delege sistemiyle ayakta duran bu yapılara
dayanılarak sendikalar sınıf örgütleri vasıflarından uzaklaştırılmış, siyasi düşünce,
inanç, etnik kutuplaşmalar gibi kimlik ve
aidiyet temelli ayrımlarla işçi sınıfı parçalanmış, bölünmüştür. Bu bölünme, etkisizleştirme, baskılara karşı dirençsizlik işçi ve
çalışanların sendikalara güvenini sarsmış ve
sendikaların üye sayılarını da azaltmıştır.
Fabrika, işletme, büro ve devlet dairelerinde bir sendikaya üye işçi, kamu çalışanı ve diğer alanlarda çalışanlar Emek
Meclislerinde, işçi ve çalışanların hakları
ve sorunları temelinde örgütlendiği ve gücünü hissettirdiğinde buna karşı duracak
bir yapı olamaz. Bu sayede işçiden yana
tavrı olan sendikalar güç kazanırken, devletin
ve sermayenin çıkarlarına hizmet eden sendikal yapılar kırılmaya değişmeye zorlanır.
Yönetimler örgütlü güçle değiştirilir. Özetle
sendikalarla Emek Meclisleri çatışmaz aksine işçi sınıfından ve çalışanlardan yana olan
sendikaları destekler, Emek Meclisleri, sendika üyeliğinden daha güçlü bağlarla ve tüm
çalışanların örgütlü kararlarıyla hareket eder.
Gücünü ve etkisini tabandan alır.

Emek Meclisleri
Düzenle çıkar bağları olmayan ama düzenin ideolojik propagandalarının etkisiyle onlara oy veren milyonlarca emekçiye
söyleyecek sözümüz, onların bu muazzam

KAVGA SESLERİ
propaganda makinesinin etkisinden kurtulmalarını sağlayacak yol emek meclislerinin oluşturulmasıdır. Emek Meclisleri,
kanunların koyduğu sınırların, yasakların dışında, fabrikalardan, mahallelerden başlayarak, bölgelerde ve şehirlerde
emekçileri, toplumu halka halka saracak,
birbirinin içine geçen çemberlerden oluşacak ve giderek tüm çalışanları, emekçileri kapsayacak ahlaki, demokratik ve
politik yapılardır. Bunun için toplumdaki
tüm düşünceleri önemseyen, dinleyen, emekçinin işçinin çıkarlarını gözeten, politikalarla
yola çıkmak yeterlidir. Toplumdaki sıkıntıları
eziyeti herkes yaşıyor. Yeter ki sorunları ve
çareleri hep birlikte düşünelim ve müzakere edebilelim. Emekçilerin, sorunlarından

başlayarak oluşacak güven verici ortamlarda siyaset de, memleketin sorunları da gündeme gelecektir. Burada içtenlik ve dürüst
yaklaşım önem kazanıyor. Geçmişe sünger
çekmeden, tarihte her sosyolojik topluluğun;
dindarların, Kürtlerin, azınlıkların yaşadığı
zorlukları, baskıları dile getirmek, özeleştiri
yapmak herkese güven verir. Bu açık, dürüst
tartışmalar, Kürtleri de, sünni dindarları da,
alevileri de, seküler kesimi de kendi inanç ve
kimlikleriyle birlikte içine alabilir. Kendini
değiştirme ve dönüştürme ancak demokratik
tartışma ortamlarında gerçekleşebilir.

Sol ve görevler
Burada solculara, hangi çizgide olursa
olsun komünistlere, sosyalistlere çok büyük
görevler düşüyor. Bu meclislerde ve demokratik ortamlarda kendi yoldaşlarımızı ikna
ederken kullandığımız argümanlar yeterli
olmayabilir. Burada olmaması gereken tek
şey üstenciliktir. Demokratik siyaset demokratik ortamın varlığına bağlıdır.
Toplumun tüm farklılıklarına saygılı
yaklaşım, farklılık temelinde eşitlik ve uzlaşı gereği, siyasi cesaret, ahlaki öncelik,
konulara hakimiyet, tarih ve güncellik bilinci, bütünsel, bilimsel yaklaşım demokratik siyasetin özellikleri olarak sıralanabilir.
Bu demokratik ortam kapitalizmin topluma
unutturmak istediği dayanışma, yardımlaşma, israftan kaçınma, karşısındakinin acısını

paylaşma gibi duyguları yeniden hatırlamamızı ve hayatımıza sokmamızı sağlayabilir.
Geçmişte ve günümüzde partiler ve siyasal hareketler arasında birlikler doğabilir,
ortak hareketler gelişebilir. Sözgelimi ortaya
atılan “cephe” çağrıları toplumu birleştiren
değil ayrıştıran militarist kökenden sözlüğümüze girmiş kavramlardır. Genellikle tepede
olan biten, tabanda tartışılmayan, çalışanların her bir bireyin özne olarak katılmadığı bu
birliktelikler geçici oluşumlardır. Yine de demokratik süreçler oluşurken böyle uzlaşılar
ve birliktelikler olabilir ancak bu tartışmalar
toplum önünde, demokrasi ve eşitlik temelinde yapılmalı ve bir başka düşüncenin aleyhinde ve onu alt etme amacı gütmemelidir.

Gerçek birlik ve beraberlik her düşüncenin kendini en iyi ifade edebileceği ortamlarda ve herkesin katkı ve katılımıyla
alınan kararlarla oluşur. Bu meclislerde
ortaya çıkan düşünceler halka halka bu
toplumun her üyesinin bağlı olduğu siyasi
partileri etkileyebilir. Partilerin, giderek
iktidarların, toplumun aleyhine kararlar
almasını zorlaştırabilir. Bilinçli, kendinin
ve toplumun çıkarını birlikte kollayan
ve koruyan bir kültür doğabilir. Kapitalizmin topluma unutturduğu, toplumu
sindirdiği ideolojilerden kurtulmanın
bir yolu bu olabilir. Faşizmin kitle tabanı
edinmesinin önü ancak tabanda yaratılan
demokratik toplumsal yapıların meydana
getirilmesiyle alınabilir.

Halkların Demokratik
Kongresi ve Emek Meclisleri
Emek meclislerinin başlatıcısı, kurucusu, öncüsü HDK meclisleridir. HDK meclislerinde bir araya gelen devrimci, yurtsever
işçiler, emekçiler, emekten yana aydınlar her
işyerinde, fabrikada, büroda, devlet dairesinde, herkesi ilgilendiren, herkesin rahatsız
olduğu, işyerine özgü veya genel sorunları
görüşüp tartışıp bir tavır belirleme, bir tutum
alma, bir eylemlilik içine girebilirler. Bugün
HDK meclislerine katılan her bir kişi aynı
zamanda çalıştığı, yaşadığı yerde gerçek
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emek veya halk meclislerinin kurucusu,
başlatıcısıdır. Meclisler, katılanların özgürce düşüncesini söylediği, kendini ifade edebildiği, kimsenin örgütsel, düşünsel bir hegemonya peşinde olmadığı lidersiz, iktidar
olmayan yapılardır. Emek ve Halk meclislerinde öncülük bilgi, fikir, cesaret ve fedakârlıkla gerçekleşir. Meclis samimi olmaktır,
dayanışmadır, sürekliliktir. Suya atılmış bir
taşın yarattığı dalgalar gibi genişleyerek
toplumu sarması, yayılması, etkilemesidir.
Herkesin kendini koruma kaygısına karşı,
işsiz kalma, aç kalma, tutuklanma sebepli
korkuların insanları felç ettiği, hareketsiz
bıraktığı bu ortamda dayanılacak bir dal, bir
güvencedir. Zorda kaldığımızda bize destek
olmasını istediğimiz, beklediğimiz yoldaşımızın, iş arkadaşımızın, işsizin yanında olmak ona destek vermektir. Toplumsal alana
adım atmaktır.
Tarihimize ve etrafımıza bu gözle baktığımızda hangi adımlar, eylemler ve tutumlar
başarı kazanmış, hangileri bizi yalnızlığa,
içe kapanmaya, yenilgiye uğratmış bunları görebiliriz. 89 bahar eylemlerini, büyük
madenci yürüyüşünü, Tekel direnişini yeniden bu bakışla analiz etmeliyiz. Neden
başaramadık? Neden bu haldeyiz? Bunlar,
bizi sürekli meşgul eden sorular olmalıdır.
Bir sorun toplumu kapsıyor ve meşgul ediyorsa örgütlenmenin, eylemin anahtarıdır.
Geçmişte sağlık emekçilerinin taşeronlara
karşı verdiği mücadeleler, Tersane işçilerinin iş cinayetlerine karşı Türkiye’yi sarsan
eylemleri, inşaat işçilerinin iş cinayetlerine
karşı kurdukları derneklerin sendikaya dönüşmesi, esinleyici örneklerdir. Ve en son
Havaalanı inşaat işçilerinin, işçi sağlığı ve
can güvenliği, çalışma şartlarının düzeltilmesi talepleriyle yürüttükleri destansı mücadeleleri bize fikir ve cesaret vermektedir.
Eğer bu çabalar sözde kalır ve mücadele edilmezse, bu mücadelenin gerektirdiği
bedeller göze alınmazsa her şey havada kalmaya mahkumdur. Türkiye’de Sol’un tarihi
mücadelelerle ve acılarla doludur. Komünist
ve Sol Partilerin, politikaları ne olursa olsun
onu sorgulamadan, inançları uğruna mücadeleye atılan insanların ölümlerle, işkence
ve zindanlarla hayatlarını hiçe sayarak direnmeleri, emek tarihimizin onur sayfalarında yerini almıştır. Komünist, partili, partisiz,
dindar, alevi, Kürt, farklı inançtan, kimlikten düşünceden işçilerin mücadelesi işçi ve
emek hareketinin tarihidir. Bu tarih bugün
de sermayenin, devletin baskı ve dayatmalarına karşı emeğin alternatifleri olarak yazılmaktadır. n

T. Maden-İş Sendikası ve DİSK eski Yürütme Kurulu
üyesi, TKP’li Sendikacı Halit ERDEM’in 11 Kasım
2018 tarihinde HDK EMEK MECLİSLERİ KONFERANSI’na sunduğu tebliğ)
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Savaş ve Ekonomi
q Nevzat KEÇECİ
Savaşlar ekonomik üretime bağımlıdır
ve üretim tarzına göre değişim göstermektedir! Dolayısıyla bir bütün olarak kapitalist
üretim tarzı savaş olgusunu şekillendirmektedir!
Kapitalizm öncesi toplumlardaki savaşların, ekonomik güçle ilişkisi çok açık görülemiyordu.
18. yüzyılın sonlarına doğru Avrupa’da
başlayıp ve Amerika’ya uzanan sanayi devrimi ile üretim güçleri hızla gelişti.
Üretim güçlerinin ve savaş araçlarının
gelişmesiyle açılan savaşlar kapitalist ekonomiye bağımlı hale geldi. Her yeni teknoloji, yeni silahların üretimini de beraberinde
getirdi.
Ölüm kusan ateşli silahlara yapılan devasa harcamaların altından kalkabilen varsıl
(zengin) uluslar, yoksul (fakir) uluslar karşısında daha avantajlı, daha güçlü duruma
geldiler.
Ne ki, 19. yüzyılda, kapitalist ülkelerdeki ekonominin askeri sektörü, yani askeri
amaçlar için üretim yapan sektör, belirleyici
değildi. Ordunun temel öğelerini, hala insan ve hayvan gücü oluşturuyordu. Askeri
amaçlar için kullanılan malların önemli bir
bölümü de sivil yaşamda kullanılan mallardan meydana geliyordu. Birinci Dünya
Savaşı ile birlikte, salt askeri amaçlar için
tüketilecek malların üretimi önem kazandı
ve ekonomide askeri bir sektör ortaya çıktı.
Kapitalist ekonomiler, savaşa bağımlı
hale geldi. Devletin toplam askeri harcamalarının, gayri safi milli hasıla içinde ve bütçe
içindeki payı ve askeri üretimde çalışan kişilerin ülkenin toplam istihdamı içindeki payı
ile kendini ortaya koyan bir askeri ekonomi
süreci başladı.
Ekonomilerin askerileşmesi, İkinci Dünya Savaşı ile daha da hızlandı. İkinci Dünya
Savaşı’nda, gemiler, uçaklar, elektronik aletler, kitle imha silahları üreten ve bu üretim
için yeni teknolojiler yaratan askeri tekeller
hızla büyürken, ABD, askeri ekonomi açısından dünyanın en önde gelen ülkesi olarak belirdi. ABD’de askeri ekonomi, İkinci
Dünya Savaşı sonrasında da hızla büyüdü.
Soğuk Savaş ile Kore ve Vietnam Savaşları
başta olmak üzere, gelişmekte olan pek çok
ülkede çıkartılan savaşlar, askeri sanayi tekellerinin, giderek daha fazla ve daha çeşitli
mal ve hizmet üretmesi, yeni teknolojiler
geliştirmesi için gereken pazarı sağladı.
Dünya ve bölgemiz, dün de, bugün de

ardıcıl olarak militarize ediliyor. Ortadoğu
barut kokuyor; savaşın tahribatı, hep ölüm,
sakatlık ve geleceksiz insanlar oluyor.
Emperyalizm, ideolojisini ve kültürel
politikalarını yayarken, ekonomileri de kendine bağladığı gibi askerileştiriyor ve hükümetler üzerinde sınırsız bir etkiye sahip
oluyor.

Savaş ve Askeri Ekonomi
Başkanlığı sırasında değil de, ancak
ayrıldığında -1961’de- yapma cesaretini
bulduğu ünlü konuşmasında ABD Başkanı

ABD Hükümetleri üzerinde sınırsız etki sahibi olabilecek kadar güçlü olan askeri-sanayi yapı, bugün ABD ekonomisine ve siyasetine her zamankinden daha fazla hakimdir.
ABD’nin Irak’a saldırısının önemli nedenlerinden biri, varlığı savaş harcamalarına ve
askeri siparişlere bağlı olan dev silah tekellerinin savaş istemeleri ve ABD Hükümeti
üzerindeki ‘sınırsız etkileri’ ile savaş yanlısı
politikaları ve kışkırtmaları olmuştur.
Yeni dönem savaş Afganistan ve Irak ile
başladı. Irak’a atılan her bombanın üzerinde,
“USA” yazmaktaydı. Ama bu bombaların

Soğuk Savaş’ın sona ermesi ile, ABD yüz milyarlarca Dolarlık askeri harcamalarını haklı kılacak nedenden yoksun kalmıştı. 1987-1998
dönemi ABD’nin askeri harcamalarında sürekli azalma dönemi oldu.
1987 yılında 409 milyar ABD Doları olan askeri harcamalar, 1998 yılında 274 milyar Dolara kadar düşmüştü. Askeri harcamalardaki azalmaya paralel olarak, askeri ekonomideki istihdam da büyük ölçüde
azalmış, 1988’de 7 milyon kişiye iş olanağı sağlayan askeri ekonomide,
1998’e gelindiğinde 2.5 milyon kişilik bir istihdam kaybı olmuştu. Bir
milyon kişi, Silahlı Kuvvetler, Savunma Bakanlığı ve diğer hükümet organlarının kadrolarından eksilmişti.
Eisenhover şöyle diyordu: “Müthiş bir askeri yapının ve büyük bir silah sanayinin
ekonomik, siyasi ve hatta manevi etkisi,
her kentte, her meclis binasında, Federal
Hükümet’in her ofisinde hissedilmektedir.
Bu durumun ağır sonuçlarını kavramalıyız.
Bu işin içinde emeğimiz, kaynaklarımız ve
geçimimiz de vardır. Yani toplum yapımızın
kendisi vardır. Bu askeri sanayi yapının hükümet üzerinde sınırsız etki sahibi olmasına
karşı uyanık olmalıyız. İktidarın yanlış ellere kayması felaketi ihtimal dahilindedir ve
bu ihtimal her zaman var olacaktır.”
1963 yılında, ABD Başkanı J. F. Kennedy de, ‘Pax Americana’ konusunda, yani
Amerikan silahları ile dünyaya ‘barış’ getirme iddiaları konusunda halkı şöyle uyarmıştı. “Nasıl bir barış istiyoruz? Amerikan
savaş araçları ve silahları ile dünyaya dayatılan bir ‘Pax Americana’ değil, mezarda
gelen barışı ya da kölelikle gelen barışı değil. Ben gerçek bir barıştan söz ediyorum.”
Bu sözleri söylemekle kalmayıp bazı savaş siparişlerini ve programlarını iptal eden
ve Vietnam’dan çekilmeyi planlayan Başkan Kennedy öldürüldü ve hala çözümlenemeyen bu cinayetin arkasında askeri-sanayi
tekellerinin olduğu iddiaları, ABD’de pek
çok siyasi yorumcu tarafından öne sürüldü.

her biri, ulus ötesi silah tekellerine verilen
siparişlerle üretilmiştir. Irak’ta öldürülen her
Iraklı ‘düşman’ erkek, kadın, çocuk, yıkılan
her bina, ev, tesis, ABD’nin silah tekellerinin şirket hesaplarında ciro ve kar hanelerini
kabartan bir unsur olmuştur. ABD ekonomisi dünyanın en askerileşmiş ekonomisidir.
ABD’nin dev askeri-sanayi tekelleri, varlıklarını, gerek ABD’de, gerekse tüm dünyada
silahlanmaya ve savaşa borçludurlar.

Askeri Harcamalar İçin Yeni
Nedenler, Yeni Düşman
Arama ve Yaratma Çabaları
Soğuk Savaş’ın sona ermesi ile, ABD
yüz milyarlarca Dolarlık askeri harcamalarını haklı kılacak nedenden yoksun kalmıştı. 1987-1998 dönemi ABD’nin askeri
harcamalarında sürekli azalma dönemi oldu.
1987 yılında 409 milyar ABD Doları olan
askeri harcamalar, 1998 yılında 274 milyar
Dolara kadar düşmüştü. Askeri harcamalardaki azalmaya paralel olarak, askeri ekonomideki istihdam da büyük ölçüde azalmış,
1988’de 7 milyon kişiye iş olanağı sağlayan
askeri ekonomide, 1998’e gelindiğinde 2.5
milyon kişilik bir istihdam kaybı olmuştu.
Bir milyon kişi, Silahlı Kuvvetler, Savunma Bakanlığı ve diğer hükümet organlarının
kadrolarından eksilmişti. Geri kalan 1.5 mil-

yon kişilik istihdam kaybı, özel sektördeki
işçiler arasında olmuştu. Askeri ekonominin
pazarlarını koruyabilmesi ve geliştirmesi
için, Soğuk Savaş döneminin düşmanı olan
Sovyetler Birliği ve sosyalist sistem yerine
bir başka düşmanın bulunması gerekmekteydi. Barış ve sosyal gelişme yanlısı toplumsal kesimler, askeri ekonominin barışçı
amaçlarla üretim yapacak bir yapıya dönüştürülmesi çabalarını sürdürürlerken, silahlanmayla ve savaşla yeni pazarlara kavuşacaklarını uman askeri-sanayi çıkar grupları,
yeni düşmanlar arama ve yaratma çabalarını
yoğunlaştırmışlardı. Bu dönemde Samuel Huntington’un ‘medeniyetler çatışması’
tezi, Hıristiyan Batı ‘medeniyetine’ karşı
Müslüman Doğu’yu ve Çin’i yeni düşman
olarak tanımlamıştır.
Clinton’un ‘haydut devletler’ dediği
Küba, İran, Irak, Libya, Kore DHC, Sudan
ve Suriye’ye karşı açtığı kampanya, yeni
düşman tanımını daha da somutlaştırmıştır.
Latin Amerika’da uyuşturucu ticaretine karşı savaş, Afrika ve Avrupa’da ‘insani müdahaleler’, 11 Eylül 2001 olayları öncesindeki
dönemde, yeni düşman arayışlarında kullanılmıştır. Ama bunlar ABD’nin militarist
eğilimleri için yeterli olmamıştır. Dönemin
Genel Kurmay Başkanı Colin Powell, daha
1991’de şöyle demektedir: “Bu konuyu iyi
düşünün. Elimdeki şeytanlar bitmek üzere.
Haydutlar bitmek üzere...”
11 Eylül 2001 tarihinde, El Kaide örgütü tarafından düzenlenen Dünya Ticaret
Merkezi (New York) ve Pentagon (Washington) saldırıları, militarist çevrelerin aradığı
‘şeytanı’ tam da zamanında yaratmış oldu.
Bush yönetimi, 11 Eylül’ün ertesinde ‘teröre karşı savaş’ ilan etti. Bu öyle bir savaştı
ki, düşmanın savaşı, tipi belirsizdi; savaşın
verileceği coğrafya belirsizdi; kullanılacak
silahlar belirsizdi; kısıtlanması gereken özgürlükler belirsizdi; askeri açık eylemin
yanı sıra yürütülecek gizli eylem belirsizdi.
Bush’un ifadesiyle 60 ülkede terörist var olduğuna göre, bu teröristlere karşı, bu teröristleri barındıran devletlere karşı, ABD’nin
yürüteceği ‘teröre karşı savaşa’ destek olmayan diğer devletlere karşı girişilecek,
süresi belli olmayan, nükleer silahların da
kullanılacağı topyekün bir savaş söz konusu
idi. ABD Kongresi (Kaliforniya Milletvekili
Barbara Lee hariç olmak üzere) bu savaşı yürütmesi için Bush’a tam yetki verdi. ‘Teröre
karşı savaşta ilk hedef olan Afganistan’ın
(2001) ardından Bush, Clinton’un yedi haydut devletinden üçünü, Irak, İran ve Kore
DHC’ni ‘şeytan ekseni’ ilan etti. Bush’un
22 Ocak 2002 tarihinde yaptığı Kongre konuşması, ‘şeytan ekseni’ üzerine kurulmuş-
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tu. Aynı yaklaşım, Bush yönetiminin Eylül
2002’de Kongre’ye sunduğu ‘Birleşik Devletler’in Ulusal Güvenlik Stratejisi’nde de
ifade edilmekteydi. Bu belgede, ABD’nin,
teröre karşı savaşta, dünyanın her yerinde,
ABD’nin güvenliği için tehlike teşkil etme
ihtimali olan devletlere veya güçlere karşı
‘önleyici’ askeri saldırılarda bulunabileceği
belirtiliyordu. Teröre karşı topyekün savaş
ve ‘önleyici saldırı’ olarak özetlenen yeni
Bush doktrininin arkasındaki ekonomik koalisyonun bir ayağının petrol tekelleri diğer
ayağının ise askeri-sanayi şirketler olduğu
ifade edilmekteydi .

Askeri Harcamalar İçin Yeni
Gerekçe: “Terör”
Teröre karşı savaşın yürütülmesi için
yeni teknolojilere yatırım yapılması ve son
derece pahalı yeni savaş araçlarının üretilmesi gündeme geldi. Bu yeni silahların,
ABD Generali Tommy Francis’in deyimiyle, ‘görülmemiş’ bir savaşın yürütülmesine
olanak vereceği ve ABD askerlerinin zayiat
riskini azaltırken, savaşı ABD için adeta bir
video oyunu haline getireceği iddia edilmekteydi. Böyle ‘görülmemiş’ bir savaşın
‘görülmemiş’ ilerilikte bir teknoloji ile yürütülmesi de askeri harcamaların ‘görülmemiş’ boyutlara ulaşmasını gerektirmekteydi.
ABD’nin askeri harcamaları istatistiklerde, ekonomilerin askeri sektörü hakkında
doğrudan bilgi mevcut değildir. ABD’nin
toplam askeri harcamalarına ilişkin veriler
de yalnızca Amerikan Savunma Bakanlığı
ve Enerji Bakanlığı’nın askeri harcamaları
için ayrılan bütçe kaynaklarını temel almaktadır. ABD’nin doğrudan savaş operasyonları için yaptığı harcamalar, bütçe verileri içinde yer almamaktadır. Bütçe büyüklüklerinin
hazırlanması ve Kongre tarafından kabulü,
iki yıllık bir süreç olduğu için, çıkacak savaşların maliyeti Pentagon bütçesine dahil
edilmemektedir. Bu savaşlar için yapılan
harcamalar, askeri bütçeye ek olarak karşılanmaktadır. Afganistan ve Irak savaşı için
yapılan ek harcamaların, 2006 yılı başları
itibariyle toplam 300 milyar Dolara ulaştığı
tahmin edilmektedir. Öte yandan ABD’nin
iç güvenliği için yapılan harcamalar da bu
rakamlara dahil değildir. Bu harcamaların
dahil edilmesiyle, ABD’de askeri ekonominin gerçek boyutları ortaya çıktı. Örneğin 420 milyar Dolar olan 2005 yılı askeri
harcaması, Afganistan ve Irak ek harcamaları ile 480 milyar Doları buldu. Bu rakam
Türkiye milli gelirinin bir buçuk katından
fazlaydı.
Dünya toplam askeri harcamaları, 2005
yılı itibariyle 1.001 milyar ABD Dolarıdır
ve bu harcamanın 478 milyar Doları, yani
%48’i ABD’ye aittir. ABD’nin askeri harcamaları 2002 yılı için 343.2 milyar, 2003 yılı
için 382.2 milyar, 2004 yılı için 399 milyar
ABD Dolarıdır.
Dikkati çeken nokta, 1998 - 2001 arasındaki üç yıllık dönemde ABD’nin askeri har-
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camaları %2.5 oranında artarken, ABD Başkanı Bush’un ‘Teröre Karşı Savaş’ ilan ettiği
2001-2003 arasındaki iki yıllık dönemde
%36 oranında, 2001-2005 arasındaki 4 yıllık dönemde %70 oranında artmış olmasıdır
Bush yönetimi, 2007 mali yılı için 462.7
milyar ABD Dolarlık bir askeri bütçe ayrılmasını talep etmişti. Bu meblağa Savunma
Bakanlığı harcamaları ve Enerji Bakanlığı’nın nükleer silah faaliyetleri dahildir, Afganistan ve Irak işgallerinin ek masrafları ise
dahil değildir.
2005 yılında, 10 büyük silah tekelinin, Boeing (ABD) 27.5, Lockheed Martin
(ABD) 26.4, Northrop Grumman (ABD)
25.9, BAE Systems (İngiltere) 19.8, Raytheon (ABD) 17.1, General Dynamics (ABD)
15.1, EADS (Fransa, Almanya, İspanya)
9.4, Thales (Fransa) 8.9, UTC (ABD) 6.7,
L-3 Comm. (ABD) 5.9 milyar dolarlık satış
yaptığı görülmüştür.
ABD, tüm ileri kapitalist ülkelerin toplamından daha fazla askeri harcama yap-

ABD, yeni teknolojilerle, teröre karşı
savaşta, ‘düşmanı’ kitlesel olarak imha edebilecek yeni ve pahalı savaş araçları geliştirirken, aynı teknolojilerle ABD’ye dönecek
asker cenazelerinin sayısını da asgariye indirmeyi hedefledi. Araştırma ve geliştirmenin askerileşmesi, başta sağlık olmak üzere
en temel toplumsal ihtiyaç alanlarında yapılacak araştırmaları da ikinci plana itmektedir.
Dev Silah Tekelleri, Dünya’da ABD’nin
ulusal güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturabilecek herhangi bir devlet veya örgüt
olmamasına rağmen, ABD’nin altı yıl içinde 2.7 trilyon Dolarlık bir askeri harcama
yapmayı hedeflemesinin ardındaki güçler
kimlerdi?
1950’lerde, ABD’nin bir numaralı otomobil üreticisi General Motors’un başı olan
C. Wilson, ABD Savunma Bakanlığı’na getirildiği zaman, General Motors’un “hükümet üzerinde çok fazla etki sahibi olacağı”
yolunda yaygın eleştiriler almıştı. Wilson,

Donald Trump Uzay Kuvvetleri Adında
Bir Askeri Güç İçin Talimat Verdi
maktadır. ABD’nin 2005 yılı askeri bütçesi,
terörizme karşı savaşta hedef aldığı Küba,
İran, Irak, Libya, Kuzey Kore, Sudan ve Suriye’nin toplam harcamalarının 29 katından
fazladır.

bu eleştirilere ‘General Motors için iyi olan
Amerika için de iyidir.’ yanıtını vererek,
Amerikan tekelleri ile Amerikan Hükümeti
arasındaki siyasal ortaklığı açık bir şekilde
ifade etmişti.

Irak’ın, askeri harcamalar fonu, 2003
yılı için 1.4 milyar Dolardır. ABD, 2003
yılında kitle imha silahlarına sahip olduğu
iddiasıyla işgal ettiği Irak’ın 273 katı daha
fazla askeri harcama yapmaktaydı.

Bugün de ABD yönetimlerini kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmekte olan
silah tekelleri, ‘Federal Hükümetin her ofisindeki sınırsız etkileri’ ile kendileri için iyi
olanın Amerika için de iyi olacağı yolundaki
geleneksel politikalarını sürdürmektedirler.
Bu politika, yalnız silah tekellerinin değil,
ABD kökenli tüm çokulusluların da politikasıdır. ‘Mc Donald’s (Hamburger şirketi),
McDonnell Douglas (Boeing grubundan silah şirketi) olmadan yapamaz.’ sözü, bunu
ifade etmektedir.

En Çok Harcama Yapan
Ülkeler
1985-2005 arasında en çok askeri harcamayı yapan 10 ülke şöyle sıralanıyordu:
1. ABD, 2. İngiltere, 3. Fransa, 4. Japonya, 5. Çin, 6. Almanya, 7. İtalya, 8.
Suudi Arabistan, 9. Rusya, 10. Hindistan
Bush yönetimi, 2004-2010 dönemindeki askeri harcamalar için toplam 2.7 trilyon
ABD Doları ayırmayı planlamıştı.
Bu meblağın 2 trilyon 585 milyar Doları
Savunma Bakanlığı’na, 116 milyar Doları
Enerji Bakanlığı’nın Nükleer Silah Programı’na ayrıldı.

ABD askeri harcamaları içinde önemli
bir kalem, 2003 yılı için 57 milyar Dolar
olan araştırma ve geliştirme harcamalarıdır. ABD’nin yalnızca askeri teknolojiyi
ve silah sanayiini geliştirmek için yaptığı
harcamalar, Fransa’nın ya da Almanya’nın
Dünya’nın en büyük 10 silah tekelinden 7’si
ABD kökenlidir. 2003 yılında ABD askeri
harcamalarının 70 milyar Dolarlık bölümü,
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silah tekellerinden silah alımlarına ayrılmıştır. Gelişmiş ülkelerin askeri harcamaları
içinde silah alımları, yaklaşık %20-30 oranında yer tutmaktadır. Silah tekelleri, ulusal
satışlarının yanı sıra silah ihracatı ile de siparişlerini artırabilmektedirler. 1998-2001
döneminde dünya silah ticareti hacmi 133
milyar ABD Doları olmuştur. Bu dönemde
silah satışlarının %68’i gelişmekte olan ülkelere yapılmıştır. Uluslararası silah ticaretinin %46’sı, ABD çokulusluları tarafından
yapılmaktadır. Uluslararası silah tekelleri
gerek üretimlerinde gerekse ihracatlarında
kendi hükümetlerinin her türlü desteğinden
yararlanabilmektedirler.
Dünya Ticaret Örgütü Antlaşması’nın
21. Maddesi ile askeri sanayiler ve silah ticareti özel olarak korunmuştur. Dünya Ticaret Örgütü’nün kurallarına göre, bir ülkenin,
örneğin sivil havacılığını güçlendirmek için
devlet yardımlarına başvurması kurallara
aykırı olduğu halde, Pentagon’un askeri uçak üretimi ve ticareti yapan çokuluslu
tekellere çeşitli biçimlerde destek aktarması Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırı
değildir. Çünkü Madde 21’e göre silah tekellerine yapılan destekler, ‘ulusal güvenlik’
kapsamında kabul edildiği için, Dünya Ticaret Örgütü kurallarının dışında tutulmaktadır. ABD silah tekelleri, vergi indirimleri,
ihracat kredileri, gelişmekte olan ülkelere
verilen ve ABD mallarının alımı şartına bağlanan askeri krediler ve hibeler ve benzeri
yollarla devlet yardımları almaktadır. Askeri
şirketler, işletmeleri için ortalama yaşam yılından daha kısa sürede aşınma payı göstererek üretim maliyetini daha yüksek gösterme
hakkına sahiptirler. Devlet peşin ödemelerle
de bu şirketlere yardımcı olur. Siparişlerin
önemli bölümü, az sayıda tekele, kapalı görüşmeler yoluyla verilir. Bu yardımlar sonucunda askeri tekellerin ortalama kar oranları
sivil üretim alanına kıyasla çok daha yüksek
bir düzeyde oluşur. ABD vatandaşları her yıl
silah satışlarına aktarılan 7 milyar Dolarlık
bir devlet desteğini de vergileri ile finanse
etmektedir .
ABD Devleti’nin silah siparişlerini alan
dev silah tekelleri, bu siparişler için hükümetle sözleşmeler yaparlar. Bu sözleşmelerin hacmi, yapısı ve coğrafi dağılımı Pentagon ile silah tekelleri arasında ‘döner kapı’
denen bir sistemle pazarlık edilir. Kongre
üyeleri silah siparişlerinin kendi bölgelerindeki fabrikalara verilmesi için uğraş vererek, seçmene yeni iş yaratmaya çalışırlar.
Silah tekelleri, siparişlerin hacmi, yapısı ve
dağılımını kendi çıkarları doğrultusunda etkileyebilmek için siyasi partilere ve Kongre
üyelerinin seçim kampanyalarına önemli miktarlarda bağışta bulunurlar. Örneğin
1997 yılında Pentagon’dan 54 milyar Dolar
sipariş almış olan ABD silah tekelleri Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti’ye 2.5
milyar Dolarlık bağışta bulunmuşlardır. Silah tekellerinin, ABD’nin Latin Amerika’ya
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ileri savaş uçakları satmasını engelleyen yasağın kaldırılması için ABD Kongresi nezdinde yürüttüğü lobi faaliyeti, NATO’nun
genişletilmesi girişiminin başarıya ulaşması
için Lockheed Martin’in Başkan Yardımcısı Bruce Jackson’un ABD Hükümeti’nin
NATO Genişleme Komitesi’nin başına getirilmesi, silah tekellerinin, silah ihracatını artırma amacıyla yürüttükleri lobi faaliyetinin
yakın tarihteki önemli örnekleridir. Gelişmekte olan ülkelere yapılan silah satışlarının

hükümetler tarafından devlet yardımları
ile desteklenmesinin yanı sıra, en üst düzeydeki hükümet yetkilileri, adeta bu şirketlerin ihracat pazarlamacıları olarak da
faaliyet gösterirler. Örneğin Hindistan ile
Pakistan arasındaki sınır çatışmaları ve
Keşmir anlaşmazlığı nedeniyle, her iki
tarafın silahlanma yarışına girmeleri, silah
tekelleri için çok karlı bir pazar açmış, bu
pazarda silah tekellerinin pay alması için
ABD ve İngiliz hükümet yetkilileri doğrudan faaliyet göstermişlerdir. 22 Şubat
2002 tarihli Financial Times Gazetesi’nde
Hindistan-Pakistan anlaşmazlığına ‘çözüm bulmak’ amacı ile Hindistan’a gelen
ABD ve İngiliz Hükümet yetkililerinin bir
yandan da silah satmaya çalıştıkları, hatta
İngiliz Dış İşleri Bakanı Jack Straw’ın İngiliz silah tekeli BAE Systems’in ürettiği
Hawk jetlerini Hindistan’a pazarlayarak 1
milyar Sterlinlik bir sipariş almaya çalıştırdığı yazılmıştır.

Savaş Bütçeleri ile
Neler Çözülebilir?
Savaşa karşı olmak, Dünya’nın 1
trilyon Doları aşan askeri harcamasının
yalnızca %25’i ile çevre sorunları ve en
yoksul ülkelerin temel sorunları çözümlenebilir.
Erozyon sorununun çözülmesi için, 24
milyar ABD Doları, küresel ısınmanın önlenmesi için 8 milyar ABD Doları, ozon
tabakasının korunması için 5 milyar ABD
Doları, asit yağmurlarının engellenmesi
için 8 milyar ABD Doları, temiz, güvenli
enerji için 50 milyar ABD Doları, ormansızlaşmanın engellenmesi için 7 milyar
ABD Doları, herkesin okur yazar olması
için 5 milyar ABD Doları, Nüfus artışı
istikrarının sağlanması için 10.5 milyar
ABD Doları, en yoksul ülkelerin borçlarının tasfiyesi için 30 milyar ABD Doları, temel barınma ihtiyacı için 21 milyar
ABD Doları, temel sağlık hizmetleri için
15 milyar ABD Doları, temiz su için 50
milyar ABD Doları, açlığın ve kötü beslenmenin engellenmesi için 19 milyar
ABD Doları yeterli olacaktır.
Ancak kaynakların yoksulların barışçı
gelişimine ayrılması yerine, savaşa ayrıl-
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ması ve ekonomilerin askerileştirilmesi
daha da hızlanmıştır. Tüm dünyada barıştan yana olan güçlerin karşı çıkmalarına rağmen, ABD hükümeti Irak’ı işgal
etmiştir. Bu işgal, petrol ve silah tekelleri
başta olmak üzere ulus ötesi sermayenin,
gelişmekte olan ülkelerin doğal kaynaklarına el koyma ve dünya pazarlarına hakim
olma girişimidir. Savaşa karşı çıkmak, savaşı doğuran ortamı tanımlamayı ve esas
olarak bu ortama karşı çıkmayı gerektirir.
Ulus ötesi sermayenin kayıtsız şartsız egemenliği anlamına gelen yeni liberal ekonomik yapılanmaya denk düşen küresel
siyasal yapılanmanın özellikleri, totalitari-

amacı, ABD’nin silah ihracatında özellikle jet uçaklar, İHA’lar, savaş gemileri ve
toplarda bulunan sınırlandırmaları hafifletmektir.
Bu adım ABD’nin hem Çin ve Rusya’ya karşı silah ticaretinde bulunduğu
liderlik konumunu korumak, hem de ülke
içerisinde üretimi artırarak “istihdam” yaratma girişimi olarak sunmaktadır.

Sessiz ve Derinden Giden
Ciddi Güç:
Çin Halk Cumhuriyeti
2006’dan itibaren sıçramalı bir şekil-

Rusların Robot Askeri Fedor

anizm olarak açıklanmaktadır. Bu küresel
totaliter sistemin hegemon gücü ise ABD
olarak belirmektedir. ‘Savaş politikanın
başka araçlarla sürdürülmesidir’ ve dünyada her geçen gün yeni bir bölgenin savaşa sürüklenmesi, liberalizmin son yirmi
yıldır yürüttüğü bir başka savaşın, yoksula
karşı savaşın, misket bombaları ve ‘akıllı’
bombalarla sürdürülmesinden başka bir
şey değildir.
2016 yılında dünyada silaha harcanan
para, 1 trilyon 686 milyar Dolardır!
Obama döneminde silah tekellerinin karları göreceli olarak azalmışken,
Trump’ı ABD Başkanlığı’na getiren silah
tekellerinin karları %20 artış göstermiştir.
Trump, kendinden önceki başkanların
yapmadığını yaparak, ilk defa bireysel
olarak ABD savaş sanayisinin pazarlamacısı görevini üstlendi.
Trump’ın bu satış elemanı görevini
üstlenmesi, ABD yönetiminin tüm kaynaklarıyla üzerinde çalıştığı, başlatılan
“Buy American” (Amerikan Malı Al!) inisiyatifiyle doğrudan ilgilidir. İnisiyatifin

de artan silah harcamalarıyla, ABD’den
sonra dünyanın en yüksek silah harcaması
yapan ikinci ülkesi haline gelen Çin HC,
bu açıdan artık resmen “soğuk savaş” döneminin SSCB’sinin yerini almıştır.
Milenyumun başında askeri harcamaları ABD’nin 15’te biri kadarken ve
altıncı sıradayken, 2016 verilerine göre
ABD’ninkinin (611 milyar dolar) üçte
birini aşan (215 milyar dolar) askeri harcamalarıyla ikinci sıradadır. Üstelik bu
sıralamada kendisine en yakın devlet olan
Rusya Federasyonu, onu 69 milyar dolarla
son derece geriden takip etmektedir. Afrika’daki nüfuzunu son yıllarda belirgin
biçimde arttıran Çin HC, Asya-Pasifik
bölgesinde ABD’nin yeni savaş planlarını dikkate alarak yaptığı savaş yığınağıyla
özellikle öne çıkmaktadır. ABD Emperyalizminin savaşın bu bölgesinde artırdığı
gerilim dikkate alındığında Çin HC’nin
önümüzdeki dönemde askeri alanda daha
fazla gündeme geleceği açıktır.

Altıncı Silah İthalatçısı:
Türkiye
2016 rakamlarına göre 15 milyar

Dolar civarındaki yıllık askeri harcama
meblağıyla, Dünya’da 16. sırada olan ve
Dünya’nın en büyük 6. silah ithalatçısı durumunda bulunan Türkiye de, bunlardan
biridir. Üstelik bu meblağ, bir yıl içinde
yapılan yüklü anlaşmalarla bariz biçimde artmıştır. Sadece Rusya’dan alınacak
S-400 füzelerinin maliyeti 2,5 milyar Dolar olarak açıklanmıştır. Türkiye özellikle
2017’den bu yana militarizasyona ciddi
bir ağırlık vermektedir. Sadece Rusya’yla
değil, Fransız, İngiliz, İtalyan, Alman ve
Amerikan silah tekelleriyle de uçaktan
füzeye, tanktan helikoptere milyarlarca
dolarlık alım ve ortak üretim anlaşmaları
imzalanmıştır.
Bu alanda hızlı ve doğrudan karar verici olmak üzere Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nı kendine bağlayan Erdoğan,
“yeni” dönemde Savunma Sanayii İcra
Komitesi toplantısına ilk kez başkanlık da
etmiştir. Bu toplantının ardından yapılan
açıklamada şöyle denmektedir: “Toplantıda, ‘Zeytin Dalı Operasyonu’nda ordumuzun ve güvenlik güçlerimizin gücüne
güç katan yerli ve milli sistemlerimize
yenilerini eklemeye yönelik projeler gözden geçirilerek yeni kararlar alınmıştır.
Toplam 9,4 milyar dolar (36 milyar TL)
bedeli olan 55 projenin değerlendirildiği
toplantıda, savunma sanayini geliştirme,
güçlendirme ve destekleme amaçlı muhtelif yatırım ve iyileştirme faaliyetleri de
gözden geçirilmiştir.”

Sonuç
Dünya’daki çocuk ölümlerine, küresel
ısınmaya, çevre sorunlarına, Afrika’daki
açlığa, yoksulluğa para yok, kaynak yok,
ama ölüme, savaşa para çok.
Gezegenimiz, Dünya Barışı, yaşam
hakkımız sürekli tehlikededir.
Başta ABD silah tekelleri kendi çıkarları için milyonlarca insanı ölüme sürüklemekten çekinmiyorlar.
Emperyalist güçlerin yanı sıra başta
bölge güçleri olmak üzere, özellikle ateş
hatlarındaki tüm kapitalist devletler, savaş bütçelerini ve harcamalarını hızla arttırmaktadırlar.
Bu nedenlerden dolayı BARIŞ mücadelesi güçlendirilmelidir. BARIŞ için
mücadele doğası gereği anti-kapitalist ve
anti-emperyalist bir karakter taşımaktadır
ve milyonları yığınsal mücadeleye kazandırmak için gerçekçi bir yoldur. n
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10 Eylül’ün Anlamı,
Krizin Kaynağı ve Çıkış Yolu
q Barış TÜTÜNCÜ
Burjuvazinin sınıf karşıtı ve düşmanı
işçi sınıfıdır. İşçi sınıfının avangart kolu,
politik öncüsü ve örgütü Türkiye Komünist
Partisi’dir. TKP, Türkiye devrimci güçlerinin dölyatağıdır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde TKP kadar burjuvazinin, düşmanın
ilgisini çeken, saldırı tahtasına oturtulan,
ideolojik kirliliğe ve politik çürümeye uğratılmaya çalışılan başka bir politik örgüt yoktur. Burjuvazi coğrafyamızda işçi sınıfının
devrimci hareketinin gelişmemesi ve kapitalizmin emek ile sermaye arasındaki temel
çelişkisinin çözülmemesi için her türlü yola
başvurdu, karşı devrimci manevrayı yaptı.
Bundan sonra da kirli senaryoları hazırlar,
başrolde oynayacak kişileri bulur, besler ve
ün kazanmaları için gözünü kırpmadan para
harcar. Sahte ‘TKP’ler kurarak işçi sınıfını
ve emekçi yığınlarını bölmeye, bilincini bulandırmaya çalışır.
10 Eylül, Türkiye Komünist Partisi’nin
kuruluş günüdür. Türkiye komünist hareketinin atılımını ifade eder. O güne kadar dağınık duran farklı komünist öbeklerin bir tek
hat üzerinde birleşmesidir. Ortaklaştıkları
tek bir tüzük ve program ile işe başlamasıdır. 10 Eylül, şanlı ve onurlu bir gündür. Her
isteyen istediği gibi, hoyratça, sorumsuzca,
başına buyruk değerlendiremez, anma yapamaz. Uğrunda kan dökülmüş, can verilmiş,
hücreler boylanmış, yıllarca zindanlarda yatılmış, ömürler adanmış bir politik hareketin
doğum gününü anmak, değerlendirmeler
yapmak vicdan ve sorumluluk gerektirir.
Onun değerini ona bedel ödeyenler anlar,
bilir ve sahip çıkar. Hani, 1980 yılında faşist darbe arifesinde İLD, İGD, İKD ve Birlik Dayanışma’cıların dillerindeki, “Güneş
aklımda, Güneş düştü denize, Şimdi Güneş
60 yaşında!” sözleri bugün de bizi heyecanlandırıyor. O günlerden bugüne aradan 38
yıl geçmiş olmasına rağmen işçi sınıfının
bilimine, öğretmenine ve partisine sımsıkı
sarılmaktan öte yol yoktur.
Tarihine ve değerlerine sahip çıkmayanlar gelişemez, büyüyemez ve ayakta
kalamazlar. Uğruna bedel ödenmemiş bir
varlığın kıymeti harbiyesi yoktur. TKP’nin
100. yaşına basamak dayamasının altında
yatan gerçek, işçi sınıfının bağrından doğması, proletarya enternasyonalizmine sadık
kalması, sosyalizm için yılmadan bıkmadan
çalışması ve mücadelenin ateşinde çelikle-

şerek kendini yenilemesi ve süreklilik kazanmasıdır. Her yenilgi sonrasında küllerinden yeniden doğmasıdır. Her bir önceki
dönemden daha örgütlü, donanımlı ve direnişçi bir ruhla çalışmasıdır. “TKP Yaşıyor,
savaşıyor!” demenin anlamı budur. Baharda
kuru gibi duran ağaçlar sürgün verir, yapraklanır. Başak yüklü olur, toprağa atılan
tohum. Tavında su verildiğinde nasıl çeliğe
dönüşüyorsa demir, işçi de öğretisiyle buluştuğunda mücadelesi gelişir, güçlenir, boy

yük bir eşiği aşmış olacaktır. Yağmur damlalarından küçük sellerin oluşması, sayısız
küçük derelerin taşıması ve akarsuların bir
araya gelmesiyle nasıl ki gür, güçlü ve engel
tanımaz dev bir selin oluşması önüne gelen
taş, kaya, ağaç ne varsa süpürüp sürükleyerek temizliyorsa güçlü bir işçi sınıfının partisi de yığınları öyle ayağa kaldırarak harekete geçirir ve yönetir. İşçi sınıfının devrimci
hareketinin politik birliği zafere varmanın
garantisi ve anahtarıdır. İşçi sınıfının tek

Tarihine ve değerlerine sahip çıkmayanlar gelişemez, büyüyemez ve
ayakta kalamazlar. Uğruna bedel ödenmemiş bir varlığın kıymeti
harbiyesi yoktur. TKP’nin 100. yaşına basamak dayamasının altında
yatan gerçek, işçi sınıfının bağrından doğması, proletarya enternasyonalizmine sadık kalması, sosyalizm için yılmadan bıkmadan çalışması ve mücadelenin ateşinde çelikleşerek kendini yenilemesi ve
süreklilik kazanmasıdır.
verir. İşçi sınıfının, emekçilerin yükselen
mücadelesi zafere varınca ülke adım adım
karanlıktan aydınlığa çıkar.

bir partisi, öncüsü olur. Parti, işçi sınıfının,
emekçilerin, ezilenlerin, gençliğin ve kadınların savaş kurmayıdır.

Devrimci bir politik hareketin başarısı
üç şeye bağlıdır. Birincisi, doğru örgütlenmedir. İkincisi, yığınsallaşmadır. Üçüncüsü
ise, doğru ve somut bir devrimci hat üzerinde politika yapması, kadrolarının mücadele
içinde bilinçlenmesi, deneyim kazanarak çelikleşmesidir. Yoksa isim hırsızlığı yaparak,
başkasının değerlerine balıklama dalarak,
başkalarının gücüne yaslanarak, başkalarının
yardakçılığını yaparak politika yapılamaz.

Bugün bunca açlığa, çürümüşlüğe, zam,
zulüm ve işkenceye rağmen halkın çoğunluğu sessiz sedasız ve içi yanarak yaşamını
sürdürmektedir.

Günümüzde işçi sınıfının güçleri dağınıktır. Her ayrı politik kümelenme, ayrı
çalışma yürütüyor. Demokrasi ve sosyalizm
mücadelesinde bu durumun olumlu bir karşılığı yoktur. Sınıfsal örgütlenme ve politik
dağınıklık beraberinde güçsüzlüğü, pasifizmi ve umutsuzluğu yaratıyor. Bu durum
biraz daha süreceğe benziyor. Bu, toplumsal ilerlemenin motor gücü olması gereken
işçi sınıfının önündeki en büyük engeldir.
Devrimci kılıklı Kemalist unsurların, sahte
komünistlerin, bireyciliğe ve dar grupçu unsurların ortaya çıkmasına yol açıyor. Devrim
ve sosyalizm mücadelesi için önemli olan
ortalıkta boy göstermek değildir, tam aksine doğru iş yapmak ve tuğla üstüne tuğlayı
koyabilmektir. Bütün çalışmaların Mustafa
Suphi’lerin mücadele hattının üzerinde yükselmesi, işçi sınıfının politik örgütlülüğü bü-

Çok sık tekrar edilen, mücadelede kararlılığı vurgulayan, iyimser bir slogan vardır:
“Haklıyız, Biz kazanacağız!” Doğruluğuna
ve gerçekliğine hiç şüphemiz ve bir diyeceğimiz yoktur. Elbette ki, ezilenler, yoksullar,
kadınlar ve gençler insanca bir yaşam için
verdikleri mücadelede haklılar ve haklı oldukları için sevdaları, özlemleri, davaları
uğruna gözü kara davranmaktadır. Amaç,
her gün daha da ileriye yürümektir, adım
adım hızlanarak koşmaktır ve taşınan bayrağı düşman kalesinin burçlarına dikmektir.
Bayrağı dikmek yetmez, düşmana esir etmeden ebediyen dalgalanmasını sağlamaktır.
Söz, eylemli olursa anlam taşır, değer
kazanır. Yoksa bir söz ne kadar keskin, ne
kadar tumturaklı ve ne kadar ajite dolu olursa olsun pratiğe dönüşmüyorsa, pratik karşılığı yoksa önemi de değeri de yok demektir.
Başa dönersek, “Haklıyız, Biz kazanacağız!” demek güzel! Ama, nasıl kazanacağız?
Lafla mı, oturarak mı, hep yarını hayal ederek mi? Yoksa nerede olursa olalım, nerede
yaşıyorsa yaşayalım, gücümüzü sonuna kadar kullanarak mı? Şüphesiz doğru olan son

cümledir. Onun için kuru gürültüden uzak,
disiplin içinde verimli çalışmalı ve sabırla,
inatla hedefe yönelmelidir.
Yaşanmışlıklardan dersler çıkarmalı,
deneyimler ışığında dünü bugüne bağlamalıyız. Yanlışlar ve doğrular ayıklanmalıdır.
Doğrulara sahip çıkmalı, yanlışlar ise yeniden sorgulanmalı, neden-sonuç ilişkisi iyice
irdelenmelidir. Bugün çalışırken dün her an
göz önünde tutulmalıdır. Bir daha hata yapmamak veya en az hata yapmak için. Hiç
hata yapmamak ise mümkün değildir. Böyle
bir şeyin yaşamda karşılığı yoktur. Eksiklikler ve hatalar, mücadele içinde giderilir,
aşılarak yol alınır.
Ülke, yeniden büyük bir krizin içine
girdi. Kriz, daha yeni kapıdan içeri girdi.
Önümüzdeki aylarda derinleşerek kış mevsiminde acı, kirli ve berbat yüzünü halka
gösterecektir. Ülkeyi yönetenler, “kriz yok”,
“bunlar psikolojik” diye yırtınıp dursunlar,
gerçekler ve olup bitenler onların ikiyüzlü,
kirli maskelerini alaşağı ediyor.
Krizin kaynağı, kapitalizmdir. Ülke
krizden nasıl çıkabilir? Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin kapitalizmi seçmesi, “Tek Devlet,
Tek Bayrak, Tek Millet, Tek Din” anlayışıyla tekçi, inkarcı, ezen ve sömüren bir
yönetime yönelmesi krizin temel kaynağını
oluşturdu. Bugün devlet aygıtını elinde tutan oligarşi, basınç altında tutmaya çalıştığı
Kürt halkının, işçilerin ve büyük halk yığınlarının ekmek, demokrasi, barış ve özgürlük
talepleri ve direnişi karşısında huzursuzdur,
korkmaktadır. Bunun için halkın en ufak bir
haklı çığlığını şiddetle, baskıyla boğmaya
yönelmektedir. Bu noktada devrimcilere,
komünistlere büyük iş düşmektedir: Yığınların nabzını iyi tutmak, yığınların içinde
çalışmak ve bir adım önde yürümek! Aktif,
sabırlı ve güvenilir bir çalışmayla yığınlar
doğru yöne hareketlendirilir. Sınıf savaşımının yükseldiği her aşamada burjuvazinin
değişik boyları, soyları, kanatları, güçleri
işçilerden, emekçilerden, ezilenlerden yanaymış gibi görünerek, demagoji yaparak,
“devrimci”, “halkçı”, “komünist” maskesi takarak yığınsal çıkışları burjuvaziden,
Kemalizm’den, anti-komünizmden yana
çevirmeye çalışmışlardır, bundan sonra
da çalışacaklardır. İyi bilenmiş, birbiriyle
kopmazcasına kenetlenmiş bir işçi sınıfı ve
büyük halk yığınları ancak burjuvazinin her
nevi barikatını aşabilir, krizden devrimci bir
çıkış yaparak güzel günlerin kapısını açabilir. n
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Halkın Birleşik Gücünü
Oluşturmak Mümkündür
q Mehmet TOSUN
Ülkemiz gerçekliği; yaşamını, işgücünü
satarak sürdüren çoğunluğun hiç de kendi
yaşam koşullarından hoşnut olmadığı, her
geçen gün yaşama şartlarının zorlaştığı,
buna karşın yönetenlerin bir avuç azınlık lehine bu durumu görmezden gelme üzerine
çeşitli cambazlıklarla politikalarını kurguladığı traji-komik durumda... Basın ve televizyonlarından, var olana sessizce katlanmak
gerektiği vaaz edilen bu durum kaçınılmaz
bir kader mi? Milyonlarca emekçinin ya da
toplumsal kurtuluşu hedefleyen yapıların
bambaşka olması gereken görüşlerini pratikle uyumlaştırabileceği koşullar nerede
aranmalı?..
Halkın yaşam şartları günlük pratiğin
her alanında tartışılmaya gerek bırakmayacak şekilde kötüleştiği aşikar. Ancak hiç bir
şey temelini oluşturan olaylardan kopararak
açıklanamaz. Emekçilerin yaşama gereksinmelerini acımasız bir sömürü ile kısıtlayan
kapitalist sistem, bu duruma hizmet eden
yönetim aparatlarını toplumun bütün kesimlerine baskı, terör ve eşitsizlik biçiminde
yansıttığı gerçekliğini tespit edebilmek, geliştirilecek tutumun da nesnel zemini.
Tarihi ve kültürel farklı süreçler izlemiş
bütün öteki uluslar, ulusal azınlıklar bırakın
kendi dil ve geleneklerini yaşamayı, özgün
talepleri üzerinde ifade özgürlükleri bile “terör” yaftasıyla boğulmaktadır. Hukuk çerçevesi içinde seçilmişler kovuşturuluyor, hapsediliyor, Kürt işçiler ülkenin batı illerinde
saldırıya uğruyor, yasal kurumları işlemez
hale getiriliyor... Tarihsel konuların yüz yılı
aşkın geçmişinden kurgulanan Türkleştirme ve İslamlaştırma stratejileri katliamlar,
göçlerle acı hatıraları yeniden-kesintisiz
yaşatırken, Türk ve Sünni İslam dışındaki
kesimleri yok sayan egemen anlayışın karşısına, statü ve inanç özgürlüğü mücadelesini
demokratik ve barışçı bir noktadan yakıcı ve
güncel hale getiriyor.
Kapitalizmin vahşi yağması yolsuzluk,
rüşvet ve sömürü yanında çevre talanıyla da
acımasız yüzünü gösteriyor. Kıyılar, orman
alanları, zeytinlikler, birinci derecede tarım
alanları siyasi iktidara kapılanmış sermayeye çevrelerine rant alanları olarak açılırken,
bin yıllar öncesinden gelen tarihi alanlar yapılaşmayla yok sayılıp, eskil değerler beton
altına gömülüyor. Bu konuda açılan karşı
davalar kapalı kapılar ardında sermaye lehine sonuçlandırılıyor. Birinci derecede sit
alanı olan bölgeler, üçüncü derece kapsamı-

na alınarak AVM yapılmasına izin veriliyor
veya “imar barışı” adı altında, kültürün ve
tarihin gerçek sahibi halk hiçe sayılarak yeni
süreçlerle yağmanın önü açılıyor.
Kadim tarihten bu yana üretilen emek
ürünleri bütün toplum üyelerinin olduğu bilinciyle, bugün Karadeniz’de, Ege’de, Bursa’da, Çukurova’da SİT alanları, orman ve
tarım alanlarının sermaye birikimi konusu
olarak peşkeş çekilmesine karşı çevre duyarlılığı gelişiyor. Bu durumdan zarar gören, duyarlı kesimler örgütlenip demokrasi
mücadelesinin bir parçası olarak gündem
tutuyor.
Baskı, terör ve ideolojik koşullamalarla
çeşitli toplumsal kesimleri en basit bir hak
taleplerinde bile edilgen duruma getirilme yöntemleri, egemen anlayışın iktidarını
sürdürmede sistemli kurguladığı bir yönetme şekline dönüştü. Buna karşın devletin
toplumdan tümüyle ayrıştığı bir sürecin
oluşmasına zemin hazırladığı bu durumun
sürdürülme şartları her geçen gün ortadan
kalktıkça, en temel bir anayasal hak bile yok
sayılarak tehditler savruluyor, gözdağı veriliyor. Yerel seçimler yaklaştıkça kaybetme
korkusuyla evrensel asgari bir insan hakkı
konusunda bile ‘düzülen güzellemelerle’
saçmalamanın sınırları aşılıyor. Şiddet ve
korku üzerinden biçimlenen siyasal iktidarlar demokrasinin en temel unsuru yasalar
çerçevesinde yapılabilecek seçimleri bile bir
‘terör’ gerekçesine dayandırarak çıkacak sonuçları yok sayabileceğini dillendirebiliyorsa, halkın birleşik demokrasi mücadelesini
örmenin dışında bir seçeneğin kalmadığını
bilince çıkarmak gerek.
Yolsuzluk, yoksulluk, çevre katliamının
doruğa çıktığı; ulusların eşitliği, farkı yaşam
ve inanış şekillerinin taleplerinin baskılandığı siyasal koşullarda, bu durumun müsebbibi iktidarın arkasında hala önemli bir kitle
desteğinin olduğu bir ortamda halkın birleşik demokrasi mücadelesi nasıl örülür?
* Birçok yönüyle hala ortaçağ zihniyetini andıran uygulamalarıyla kapitalist devlet
emeğe her alanda saldırmaktadır. Havaalanı
yapımında çalışan işçilerin barınma-beslenme-ulaşım ve iş cinayetleri vb. gibi temel insani talepleri terör ve tutuklamalarla karşılık
buluyor. Direnme ve örgütlenme hakları bir
köleci zihniyetiyle yok sayılıyor.
Aylardır süren Flormar işçilerinin direnişi işten atmalar ve örgütlenme talepleriyle
“kollarımızı bağlayıp mücadeleden kaçmayacağız” haykırışıyla diğer sınıf kardeşlerine örnek oluyor.

Kriz gerekçesiyle işçi yatağı Bursa’da
yüzlerce işçi işten atıldı. Otomotiv devi Renault ve Tofaş fabrikaları vardiya tatil ediyor, tadilat gerekçesiyle çalışmayı durduruyor.
Çeşitli belediye ve işyerlerinde Sosyalİş’in işten atmalara ve çalışma koşullarına
karşı direnişi sınıfın eylem birliği çağrısıyla
devam ediyor.
Ülkenin daha birçok yerinde işçi sınıfı,
benzer sorunlarla yüklü ekonomik-demokratik mücadele örgütleri sendikaların sınıfın
çıkarlarını önceleyen noktadan desteğini
bekliyor. Kapitalizme ve siyasal iktidara
karşı mücadelede birleşmenin önemli bir
aracı sendikalarda örgütlenmenin gerekliğiyle eylem ve güç birliğinin bilincine açık
hale geliyor.
İşçi sınıfının sefalet içindeki koşulları
sınıfın bütününü kapsayacak biçimde bilincin uyanması işçi sınıfın birliğini hedefleyen
noktadan sendikal örgütlenme hedeflerinin
konulabilmesi, hak savunusu ve demokrasi
savaşımının genişlemesinin temel unsuru
olacaktır.
* Ülkemiz Kürt illeri sürekli bir savaş
ortamında. İş imkanlarının yok denecek kadar az olduğu bölgede, yoksulluk ve sefalet
göçün de nedeni. Batıda en ağır ve haklarından yoksun koşullarda çalıştırılan Kürt
işçiler milliyetçilik ve şovenizm sopasıyla
saldırıya uğruyor, katlediliyor ikinci kere
yaşam alanlarından sürülüyor. Akıl dışı gerekçelerle örgütlenme ve siyasal tercihlerini
kullanamaz hale getiriliyor.
* Marmara Denizi’nin güney yakası, sofraların lezzeti, yöreye özgü cinsiyle
önemli bir zeytin bölgesidir. Denizi gören
tepelerden zeytin bahçeleri, denizin rengine
karışıp engebeli arazilerin ovaya dönüştüğü
bir görünüm verir. Zeytin ovasının lekesiz
yeşil rengi yaşamın deniz, zeytin ve turizm
üzerinden şekillendiği bir huzurun nedenidir
sanki.
Son yıllarda yoğun göç alan bu kıyılar inşaat firmalarının üssü haline dönüştü.
Hiçbir ölçü alınmadan zeytin tarlaları yok
edildi, lekesiz yeşil ovanın bağrına hançer gibi beton bloklar saplandı. Ama inşaat
firmalarının hiç ummadığı bir şey gelişti.
Yaptıkları inşaat kazılarında ortaya çıkan üç
bin yıl öncesinin tarihi kalıntılarını gizleyemediler. Mudanya ilçesinde iki bin yedi yüz
yıllık Myrleia Antik Kenti böyle ortaya çıktı. Dönemin sorumsuz yöneticileri o bölgeyi
hiçbir inceleme yapmadan imara açmıştı.
Denizin hemen kıyısında uzanan Siemens

Fabrikası, ve sonrasında şimdi Özdilek eline
geçen AVM ve bazı siteler bu sorumsuzluk
sonucu antik kent üzerine yapılanmıştı.
Bölge halkı bu duruma kayıtsız kalmadı. Demokratik kurumlarla birlikte halk, bu
çevre ve tarih talanına karşı örgütlü tepki
verdiler. Uzun yılların kararlı mücadelesiyle yapılaşmalar durduruldu. Mahkeme
süreçleri ikircimli tavrıyla uzayıp giderken
Sermaye’nin imdadına “İmar Barışı” yetişti.
Süreçteki kazanımları yok sayan noktadan
antik-kent üzerine yapılan AVM ve binalar
yasal statü kazandı. Bu durum karşısında
yerel inisiyatifler, bütün Bursa demokratik
kurumlarıyla bir araya gelerek Myrleia Antik Kent Platformunu oluşturdu. Yaygın bilgilendirme ve çeşitli etkinliklerle en geniş
halk kesimi bu sürece katılmaya çalışıldı.
Bursa Ovası şeftali, üzüm ve bilumum
sebze ve meyvenin yetiştirildiği geniş bir
düzlük. Bu tarım bölgesi on binlerce insanın
geçim alanı. Bereketli ovanın tam ortasına
nükleer santral yapımına başlanmıştı. Santral çevresindeki köyler yaşam alanlarını
sahiplenmek adına ayaklandılar. Çevre örgütleri ve demokratik kurumlarla birleştiler. Bugün taleplerini periyodik eylemlerle
dile getiriyorlar... Ülkenin birçok yerinde
çevrenin yağması, tarım ve yaşam alanlarının kapitalist tekellerin sömürü alanlarına
dönüştürülmesi kaçınılmaz olarak yaygın
bir anti-kapitalist bilinci de oluşturuyor. Bu
bilinç üzerinden özgürlük alanlarının kapısını açacak ekonomik- demokratik hareket ile
siyasal etkinliklerin ayrılmaz biçimde bağı
yeniden hatırlanmalıdır.
Devrimci-demokratik güçler, gerici kalıpları ve yanıltmaları yıkarak birleşik bir
halk hareketini örebilirse kendini savunabilecektir ancak. Siyasal gericiliğin demokratik özgürlükleri ve örgütlenme olanaklarını
tümüyle yok sayma ısrarı, tekelci diktatörlüğün sınırsız egemenliğine yönelik bu durum; işçi sınıfı ve diğer demokrasi güçlerinin birleşik bir güç haline gelmesini önleme
çabasıdır.
Bu noktadan sosyalist ve demokrasi
güçlerinin doğru tutum belirlemesi, geniş
emekçi yığınlarının kazanılması ve sorunları
zemininden uyarılması devrimci mücadelenin olanaklarını geliştirecektir. Sınıf mücadelesinin zorlu koşulları hak ve demokrasi
mücadelesinde tutulacak en ufak bir dalın,
örgütlenme ve yığınsal bir tepki haline dönüştürülmesiyle asıl savaşın kapılarını aralanacaktır... n
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Yerel Seçimler ve Olması Gereken
Politikalarımız
q Ahmet ÇAVLI
Ülkemizde yoksulluk diz boyu, sömürü
alabildiğine, zam - zulüm, işkence ve faşizmin tüm yöntemleri uygulanırken zam üstüne zamlar yapılırken halklar “vatan, millet,
Sakarya” tarzı milliyetçi söylemlerle uyuşturuluyor. Halbuki halklar hemen demokratik tepkisini göstermeliydi. Tabii ki baskı ve
devlet terörü altında örgütlenme sorunu var
ama buna rağmen kıpırdanma sağlanabilirdi.

mülleri bile yoktur. Rüşvet, suistimal, adam
kayırma günlük işleyiş haline geldi. Her belediyeye binlerce AKP’liyi İŞ-KUR’dan alıp
işe koymuşlar, hepsinin elinde birer süpürge
sokakları temizliyorlar.

HDP’nin bu umutsuzluk içinde bir umut
olarak ortaya çıkması gerekiyor. Savaş bir
zamanlar Türkiye’de Kürt Halkı için bir
umut vadediyor, toplumun moralini yükseltiyordu. Kürt Halkının önemli bir kesimi

Kocaeli ve Bursa’ya bakmakta fayda
var. Eğer bu ülkede yaşıyorsak doğru analiz etmemiz gerekiyor. İki ilimizde de siyasal gelişim seyri hep sağ partilerden yana
olmuş gelişmiştir. Hiç kimse fazla teorik
izaha girmesin, genel seçimlerde iki il sağın
kalesi konumundalar tüm vekilleri sağ partiler alıyor. Yerel seçimde de yine sağ partiler alıyor. Peki bu iki ilimiz işçi sınıfının
yoğun yaşadığı sanayii illeri değil midir?
Ters giden bir şey vardır, ya biz sol değiliz,
ya da biz devrimci düşünceyi kavrayamıyoruz veya da proğramımız ülke koşullarına
uymuyor. Son dönemde HDP’de de herkes
kendi ideolojik yönünü empoze etmeye çalışıyor, HDP’nin ilkelerine ve proğramına
göre hareket edilmiyor. Gözle görünen budur. İslami gelenekten gelen islamı gelenekle ilgileniyor, Kürtler Kürtlerle ilgileniyor,
sol geçinen vekiller kendi tabanıyla ilgileniyor. Bir an önce bundan vazgeçmelidirler ve
yerel seçimlere entegre olmalıdırlar, yığınlarla buluşmalı, halklarla buluşmalıdırlar.

HDP bence sokağa inmeli, gerekirse
parlamentodan çekilmelidir. Çünkü HDP
vekillerinin vekilliğini hiç bir devlet kurumu ve memuru kabul etmiyor. Meclisin
içinde varlığın yok, sana danışman verilmiyor, o zaman Meclis’te olmanın anlamı
da yoktur. Demokrasi güçleri ve emekçi
yoksul halklarla beraber faşizme karşı halkları örgütlemek, halk cephesini oluşturmak
gerekiyor. Yani üvey evlat gibi Meclis’te
olmanın anlamı yoktur. Kaldı ki Meclis de
artık bir karar organı olmaktan çıkarılmıştır.
Ülke Saray’dan yönetilmektedir. Bakanlar
Kurulunu Cumhurbaşkanı belirlemekte ve
hariçten kişileri bakan yapmaktadır. Meclis
anlamsız duruma gelmiştir.
Ülkenin ve dünyanın reel gerçeğini görmek zorundayız. Egemenler seni kabullenmiyorsa halkların arasına gir mücadele et
örgütlen, örgütle. Tüm yazılarımda belirtiyorum silahlı mücadele tıkandı, bir kazanım
sağlamıyor, emek, demokrasi ve özgürlükler
mücadelesi öne çıkmalıdır, ya siyasi iradeyi
belirleriz, ya da yok olur bir kenara çekiliriz.
Tek başına dünyayla mücadele edilmez, barıştan, özgürlüklerden, yeni toplumsal ilerleme manifestosuna tabii olmamız gerekir,
ya da sonsuza dek silahlı mücadalede ısrar
çıkmaz sokaktır.
AKP-MHP faşist iktidarı yaklaşan yerel
seçimlere de göz diktiler. Güneydoğu’da
kayyumlara destek çıktılar. HDP’nin hiç
bir belediye almaması gerekiyormuş, Hitler
ve Mussolini devamı olan MHP gibi ırkçı
şoven faşist partiler Güneydoğu’da yoktur
olamaz, örgütlenemezler. Kürt halkının düşmanı inkarı üzerine kurulmuş partinin tek
amacı vardır, o da yerel seçimleri bölgede
yaptırmamaktır. Tüm belediyeler geri alınacak HDP’nin iktidarı şekillenecektir.
Kayyumlar işe başladıktan sonra özelikle yöremizde yaptıkları tek bir şey var: AKP
yandaşlarına ihale vermek, onları korumak,
desteklemek. Eski belediyelerin tüm kazanılarını yok ettiler, Kürt kelimesine taham-

si hayal olur. Öncülük, doğru bir bilinç ve
yeterli bir siyasal örgütsel donanım olayıdır.
Alışılan anlamda nicel çokluk ve imkanlar
belirleyici değildir. Bunu tarihsel ve çağdaş
devrimlerde gördük.

HDP iktidara yerelde halkla beraber yürüyor. Teslim Töre’nin 23 Eylül 2016’da bir
yazısında da değerlendirdiği gibi, “Erdoğan
ve sisteminin eleştirileri artık hem kabak
tadı verdi hem de HDP’yi yerinde saydırmaya başladı. HDP’nin, çözümün edilgen bir
çalışanı olmaktan çıkıp, artık mimarı olma
pozisyonuna geçmesi gerekiyor. Eskisi gibi
elçilik yapmak, birilerine “haydi çözün” demek yerine “ben çözerim, ben çözeceğim”
diyerek halkların karşısına çıkması gerekiyor. Gelinmiş olunan ve içine düşülmüş
mevcut durumda HDP, ya yepyeni bir çıkış
yaparak işi ele alır, ya da iki savaş arasında
eriyip gitmese bile çok önemli zemin kaybeder. Sorun, zemin kaybedip etmeme de değil. Halkaların iki savaş arasında umudunu
kaybetmesi, kendisini sahipsiz gibi görmeye
başlaması bir yıkım olur. Öyle ki savaş giderek toplumun çok önemli bir kesimi tarafından sorunu çözen değil, sorun haline gelerek
umutsuz bir vaka gibi görülmeye başladı.
Kürt Halkının mücadele ile dinamize olmuş,
umut dolu dokusu giderek pörsüme belirtileri gösteriyor. Mücadele çağrılarını artık
fazla kaale almıyor.

savaşla gurur duyuyor, onu, kurtuluşunu
sağlayacak bir araç olarak görüyordu. O
nedenle de bir görevin önerilmesi durumunda ayaklanmak dahil, her türden eyleme
canla başla katılıyordu. Savaş fazla uzadıkça eşyanın tabiatı gereği, Kürt Halk dinamizminin önemli bir kesimi tarafında etkisini kaybediyor. Buna karşın bir barış umudu
da yaratılmayınca toplumsal bir umutsuzluğa doğru eğilim gelişir. Mevcut durumda
savaş alanında tek taraflı da olsa “ateşkes”
ya da başka türden taktik manevra kıvraklığı
gibi yöntemler gözükmüyor.”
KÖH sürekli barıştan, silahsızlanmaktan
bahsetseydi Erdoğan köşeye sıkışırdı, ama
bunu yapmadılar silaha karşı silahla karşılık verdiler uyuyan derin devlet aygıtlarını
milliyetçilik damarını kaşıdılar, ulusalcısı,
sözde solcusu, liberal aydını, hepsi kenetlenerek beka sorunu vardır “vatan millet Sakarya” edebiyatıyla kürtlere karşı birleştiler.
Hastalık da buradan başlıyor, sol hareket
Kemalizm ve Kürt sorunu konusunda net
olmadığı müddetçe ülkemizde devrim, devrime öncülük, işçi sınıfının ayağa kalkması,
halk kitlelerinin örgütlenip harekete geçme-

Her zaman değindim, aday profilleri çok
önemlidir, seçilecek meclis üyeleri dikkatle
özenle belirlenmeli, asla ve asla atama yoluna gidilmemeli, yörenin insanı o yörede
seçilmeli, başka yerden atama yoluyla kimse aday gösterilmemelidirler, bunlara dikkat
edeceğiz, yoksa bu seçim çok ağır olacaktır
kimse bu bedeli ödeyemez, altından kalkamaz. İkinci nokta kim derse desin metropolde asla oyların bölünmesi politikasına alet
olmamalıyız, istediği kadar CHP diyalog
kurmasın, ittifak kurmasın, biz devrimcilerin iktidar hedefi olmalıdır, büyük şehirlerde HDP ve tüm sol güçler gerçekçi olmak
zorundalar, gerekirse CHP adayını desteklemek, çalışmak, örgütlemek zorundalar.
Amaç metropollerde AKP belediyelerini
seçtirmemek olmalıdır. Özellikle İstanbul,
İzmir ve Ankara’da.
Tüm sol güçler sendikalar, gönüllülük
esasında Güneydoğu illerinde gelip çalışmalıdırlar. Devrimci kardeşlik, ortak mücadele
enternasyonalist tavır budur, ama ilk önce
Kemalizmden net kurtulmalıdırlar, Kürtleri ve Kürt sorununu kabul etmeyen hiç bir
hareket devrimci değildir. Tüm demokrasi
güçlerine tekrar çağrı yapıyoruz: elele verelim kolkola girelim, faşizme geçit vermeyelim, yenelim, güzel bir ülke kuralım. n
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Kaygan Zeminde Politika ve
Yığınların Örgütlenmesi
q Kemal ATAKAN

Ülke kaygan bir zeminde patinaj yaparak yönetilmeye çalışılıyor. Avrasyacı Ergenekoncular ile Amerikancıların yaşadıkları çelişkiler gün be gün su yüzüne çıkıyor.
Amerikancılar Rusya ve Çin ile ilişkilerin
sıkılaştırılmasına kesin kes karşılar. Sadece
ekonomik olarak Türkiye’nin gereksinimlerini karşılayacak bir ithalat ve döviz getirecek ihracat ilişkilerinden yanalar. Siyasi
olarak bir duvar çekiyorlar. Avrasyacı Ergenekoncularda ise durum farklı. Onlar bünyelerinde geleneksel olarak barındırdıkları
Amerikancı damarı yitirmediler. Yeni olarak Rusya ve Çin ile bağları güçlendirmek
ama herkese eşit mesafede olmayı ön görüyorlar. Bu tek taraflı ABD bağımlılığı ile de
çelişmiyor. Çünkü ABD ile olan bağlarını
tarihsel ve geleneksel olarak tarif ediyorlar.
Sonuçta sermayenin ve onların devlet ve
politikadaki uzantılarının aralarında uzlaşmaz çelişkiler mevcut değil ve bir yerde
ortada tekrar buluşup birleşiyorlar.
Sermayenin ve devletin içindeki bu
farklılık ülke politikalarını ve uygulamalarını her yönüyle etkiliyor. Kürt ulusal sorununun çözümü de buna dahildir. Erdoğan
Amerikancılar ile daha bir kol kola hareket halindeyken bu sözde Çözüm Sürecini
başlatmış, 15 Temmuz Olayları sonrasında
Avrasyacı-Ergenekonculara yanaşmak zorunda kalınca bu süreci bitirmiştir. Bugün
Orta-Doğu ve Suriye politikalarında da
aynı farklılıkların etkilerini izliyoruz.
Uluslararası güçler ile ilişkiler bu düzeyde gel-git içinde ilerlerken ülkedeki
ekonomik ve siyasal gelişmelerin gün geçtikçe daha da kötüye gitmesi hepimizin
malumudur. Aynı iki çizginin rekabeti bu
alanda da var. Amerikancılar tamamıyla
ABD’ye ve ABD kontrolündeki uluslararası finans kuruluşlarına dayanarak sorunlara
çözüm üretmek amacındalarken, diğerleri
Rusya ve Çin ile ekonomik ilişkileri geliştirmeye de ağırlık vermekten bahsederken,
diğerlerinin ABD ile ilişkileri korumak
konusundaki görüşlerinden farklı düşünmüyorlar. Tek farkları, özellikle ekonomik
olarak tek başına ABD’nin ve ona bağlı

uluslararası kurumların kontrolüne girmemek yönünde. Ama altını çizerek tekrar
edelim: Türkiye’deki sermaye güçleri ve
onların devlet içindeki uzantılarının ABD
ile köklü ilişkileri bakidir ve temel hiç bir
çelişkileri yoktur.
Türkiye’nin AB ile ilişkilerindeki gelgitler de sürüyor. ABD ile AB arasındaki
çelişkilerden de yararlanmaya çalışan Türkiye, AB ile özellikle ekonomik ve askeri
alanda işbirliğini geliştirerek aralarında
mesafe oluşan politik sorunlarda mesafeyi
tekrar kısmaya çalışıyor. Türkiye ile AB ülkeleri özellikle Almanya, Fransa ve Belçika
ile olan sorunları uzlaşmaz ve köklü sorunlar değildir. Konjonktürel politik uygulamalardan kaynaklanan geçici sorunlardır.
Şimdi AB ortak bir ordu oluşturma projeleri kurguluyor. Bu alanda hazırlıkları da oldukça ilerlemiş vaziyette. ABD buna karşı
çıkıyor. Bu farklı yaklaşım NATO içinde de
tartışmalara ve uyumsuzluklara neden oluyor. Gelin görün ki, AB ülkeleri ile bu denli
çelişkilerinin olduğunu iddia eden Türkiye,
kurulacak ortak AB ordusunun omurgasını
oluşturmaya kendisini aday olarak görüyor.
Bu bir çelişki gibi görülse bile bizce değil. Türkiye-AB ilişkileri böyle bir projede
Türkiye’nin belirleyici olmasa dahi önemli
bir konum tutmasına uygun ilişkiler sonucu şekilleniyor. Dolayısıyla boyalı burjuva
basınının her manşetine de gereğinden fazla
değer vermemek gerekmektedir.
***
Uluslararası ilişkiler bu merkezdeyken,
bölgede de bu ilişkilerin yansımasını takip
etmek mümkün. ABD, zamanında Büyük
Ortadoğu Projesi olarak adlandırdığı projesini sürdürüyor. 2015 yılına dek bu projenin
Eş Başkanlığı’nı taşıyan Türkiye, Ergenekoncu yapılanmanın baskısıyla bu projeye
mesafeli duruyor gibi gözüküyor. Bunun
tek bir sebebi var. Dört parçada Kürt ulusal
sorununun çözümünün dayatması... ABD,
zamanında Türkiye ile de mutabakat içinde çizdiği politikayı sürdürüyor. Suriye’de
Kürt Özgürlük Hareketi ile uzun vadeli ve
stratejik bir ittifak kurdu. Irak’ta Barzani’yi
destekliyor. Türkiye’de de yasal Kürt siyasetini etkilemeye ve yönlendirmeye çalışıyor. ABD’nin KÖH ile işbirliği ise bu

aşamada Türkiye’yi rahatsız ediyor. Onun
için çoğunluk konularda anlaştığı ABD ile
2015’den itibaren bu konuda ters düşmeye
başladı gibi gözükse de, derin ayrıntılara
inildiğinde tam da öyle olmadığı ortaya çıkıyor.

Biçim olarak, belirli kalıplara saplanıp kalmadan
sendikal ve demokratik alanda, yerelde ve işyerlerinde
tüm örgütlenme biçimleri
değerlendirilmelidir. Yerel
girişimlerden mahalle, semt,
ilçe ve il Konseylerine kadar,
Fabrika temsilciliklerinden
Fabrika ve Sektör Konseylerine kadar tüm biçimler
değerlendirilmelidir. Önemli
tek kıstas bu örgütlenmelerin siyasi örgütlerin işbirliği
niteliğinde değil, bizzat yığınların bireysel katılımı ile
şekillenmesi gereğidir.
Bu konu oldukça karmaşık bir konu.
KÖH, Türkiye, DAİŞ ve Suriye merkezi
hükümetinin saldırılarından korunmak için
Rusya’dan yeteri kadar destek alamadıkları için, imha olmamak adına ve kazanılmış
mevziileri korumak adına ABD ile işbirliğine girdiklerini söylüyorlar. Bu konuda
KÖH’ni eleştirmek bize düşmez, ancak
biz kendi durduğumuz yerden bakarak
ABD ile girilecek her tür ilişkinin orta ve
uzun vadede Kürt halkının özgürlük mücadelesine yarar değil zarar sağlayacağını
söyleyebiliriz. Ve biz Türkiye’nin yine bir
noktada Ortadoğudaki Kürt politikasında
ABD ile koordineli yürüdüğünü öne sürüyoruz. Bu savımızın kokusu ortaya çıktı.
Türkiye, ABD’den daha fazlasını istiyor,
ABD ise bu aşamada temkinli davranıyor.
KÖH yöneticilerinin başına konan milyonluk ödüller bu çerçevede değerlendirilebi-

lir. Ancak Türkiye’nin ABD’den beklediği
daha fazlası... ABD’nin PKK ve KCK’ye
ayrı PYD, YPG ve SDG’ye ayrı yaklaşmasının ne derece doğru olduğunu belli bir zaman sonra birlikte izleyeceğiz. Bizce, konu
taktiksel değil, gerçekten stratejik. Ve gerek
ABD, gerekse Türkiye açısından hedeflenen PKK ve KCK’nin onların deyimi ile
uysallaştırılmasıdır. Bunda başarılı olabilecekler mi? Şüpheli. Ancak, bunca yıllara
dayanan siyaset, taktik ve strateji deneyimi
olan KÖH’ün bu olguları yerinde değerlendirdiğini düşünmek istiyoruz. Değilse sadece ABD’nin değil, Türkiye’nin planları da
gerçekleşmiş olacaktır.
Bizim ulusal sorunun çözümüne ilişkin
yaklaşımımız ilkeseldir. Kürt halkının eşit
haklı ve özgür bir halk olarak yaşaması neyi
gerektiriyorsa onun savunulmasından ve
gerçekleştirilmesinden yanayız. Bu uğurda
enternasyonalist ve birleşik mücadeleyi savunuyoruz. Türkiye’nin demokratikleştirilmesinde ve sosyalizme yönelmesinde Kürt
halkının devrimci-demokratik özgürlük
mücadelesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Kürt halkının yıllara dayanan zorlu
mücadelesi ile elde ettiği kazanımların korunması ve geliştirilmesi, ulusal taleplerin
ötesinde toplumsal ve politik ileri hedeflerin gerçekleşmesi için mücadelenin uzlaşmalardan uzak sürdürülmesi gerektiğini
anlıyoruz.
***
Tekrar ülkenin iç durumuna dönersek,
konu oldukça sorunlara gebe. Ekonomik
sıkıntılar kriz aşamasına gelmiş ve derinleşme düzeyindeler. Siyasi olarak, en başta
dikkat çektiğimiz, kaygan zeminde politika
yapma çabası her gün yeni sürprizlerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Tam anlamıyla kısır bir döngü. Sermaye grupları arasında varolan kimi eğilim farklılıkları siyaset
alanında burjuva partilerinin değişik isimler ile varlıklarını sürdürmelerine ve yenilerinin kurulmasını sağlıyor ama aralarında
belirgin farklar olmamasını da beraberinde
getiriyor.
Bugün toplumda AKP’nin en güçlü
karşıtıymış gibi algılanan CHP, özünde hiç
de öyle değil. CHP sayesinde AKP yıpran-
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mışlığına karşın mevziilerini koruyor ve
kaybettiklerini yeniden kazanıyor. Bunun
ne anlama geldiğini önümüzdeki yerel seçim sürecinde daha net göreceğiz. AKP’nin
alternatifi kesinlikle İyi Parti veya CHP
değildir. AKP’nin ve tüm burjuva partilerinin alternatifi işçi sınıfı öncülüğünde
tüm emekçi ve yoksul halkların gücüdür.
Onun siyasallaşmasıdır. Devrimci Alternatif’i oluşturmak yerine, karşılığı olmayan
siyasal ittifaklara bel bağlamak çıkmaz bir
sokaktır.
HDP’nin devrimci demokratik mücadelede rolü çok önemlidir. Devrimci demokratik muhalefet HDP ile ve/veya HDP ile
ittifak politikaları çerçevesinde yeni mevziiler kazanabilir. Bu sadece yerel seçimler
için değil, aynı zamanda ekonomik, sosyal
ve demokratik mücadele alanlarının tümü
için geçerlidir. Ne ki, HDP tek başına yeterli değildir ve sınıf ile bağları zayıftır. Onun
için bütün bunların başarılması ve sonuç
alınması için işçi sınıfının ve yoksul halkların örgütlenip siyasete daha faal müdahale
etmeleri sağlanmalıdır. Bu da Türkiye işçi
sınınının devrimci güçlerinin ve özellikle
de politik öncü örgütünün görevidir. Öncelikle bu konunun yol ve yöntemlerini belirlemek ve bıkmadan, usanmadan ilkesel ve
stratejik olarak bu çalışmayı gerçekleştirmek için çalışmak ana görevdir.
Bir yandan işçi, emekçi, işsiz ve emekli
yığınlara kendi sorunları temelinde yaklaşım gösterip, onların sorunlarına sahip çıkıp harekete geçmelerini sağlamak... Diğer
yandan ise, işçi sınıfının devrimci alternatif
önerilerini ortaya koyarak var olan düzen
ile arasında olan farkları onların anlayacağı
biçimde izah ederek onları kendi düzenleri
için mücadeleye kazanmak... At başı birlikte yürütülmesi gereken çalışmanın içeriği
budur.
Biçim olarak ise, belirli kalıplara saplanıp kalmadan sendikal ve demokratik
alanda, yerelde ve işyerlerinde tüm örgütlenme biçimleri değerlendirilmelidir. Yerel
girişimlerden mahalle, semt, ilçe ve il Konseylerine kadar, Fabrika temsilciliklerinden
Fabrika ve Sektör Konseylerine kadar tüm
biçimler değerlendirilmelidir. Önemli tek
kıstas bu örgütlenmelerin siyasi örgütlerin
işbirliği niteliğinde değil, bizzat yığınların
bireysel katılımı ile şekillenmesi gereğidir.
Bu nüveler, yığınlar haklarına sahip çıkmayı öğrendiklerinde mücadelelerini en doğru
bir biçimde ifade edecekleri alanlar olacaktır. İşçi sınıfının öncüsünün sorumluluğu ve
görevi de bu örgütlenmeleri yaratmayı birinci görev olarak gündemimize koyuyor.n
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100. Yıla Yaklaşırken İki Not
q Yılmaz GÖÇMEN

Partimi Arıyorum
12 Eylül’ün, küreselleşmenin, likidasyonun tozu dumanı arasında yitip
giden insanlar, bir aralık bulduğunda yaşama yeniden tutunma uğraşısıyla yollar
aradılar. Dağılmışlığın yalnızlığını aşacak, kendini yeniden anlamlandıracak
yollar... 12 Eylül ve süreçlerini hangi düzeyde yaşamış, zurnanın bilmem hangi
deliğinde olursa olsunlar köklerini besleyen özsu bir gün kurumuş yapraklarına
can vereceği umudunu yitirmediler.
Sesleri çıkmadı, bir araya gelemediler; çekingen, utangaç bir suskunlukla
gözlediler. Bir gün yatağını çoğaltan bir
damla olacağı umuduyla içlerinde biriktirdiler gözyaşlarını.
Nerede onlar?
Okulunu bitiremeden, kalifiye olamadan işkence gördüler, zindanlarda
yattılar, direndiler, sürgüne gittiler...
Büyüdüler, sevdiler, hayal kırıklığı yaşadılar. Bir aralıktan yaşama yeniden
katıldıklarında ‘komünist’ti onlar. Hep
öyle dediler onlara. Gururlandılar. Ama
hep ayrı bir yerdeydiler. Yaşamın içinde
kendi başlarına. Köklerindeki özsu dallarını besleyemiyordu çünkü. Kurumuş
yaprakları her yerde ele veriyordu onları.
Ne kadar zor bir şeymiş kendi başına yatağına ulaşmak.
Ufacık bir coşkunun peşine takıldılar
bazen... Kimi bir çuval inciri berbat etti.
Kimi eksik kalan, yanlış giden bir şeyler
olduğunu sezinledi, kinlerini haykıracak
bir yol bulamayınca içlerine aktılar sessizce.
Derinde, bir yerlerde birikti onlar.
Tam akmanın zamanıdır derken çatallaşan, çatallaştıkça küçülen yataklara kuşkuyla baktılar.
Nerede onlar?
Onlar her yerde... Sessiz bir Anadolu
şehrinde, kasabasında, köyünde. Onlar
hep vardılar. Yanlışları, eksiklikleriyle
hep akmak için yollar aradılar.

O’nu aradılar... Partilerini...
Dostlar bir selam verin, bir el sallayın. El verin, ayağa kalkın, çoğalın...
dostlar... Hiç ‘kimse’ bunca birikimi
derlemeden, hesabını aktarmadan yarına; akamaz... Bir yaz yağmuru gibi
yitmeyin toprakta. Birikin, akın... Dostlar...

Onlar her yerde... Sessiz bir
Anadolu şehrinde, kasabasında, köyünde. Onlar hep vardılar. Yanlışları, eksiklikleriyle
hep akmak için yollar aradılar.
O’nu aradılar... Partilerini...
Dostlar bir selam verin, bir
el sallayın. El verin, ayağa
kalkın, çoğalın... dostlar... Hiç
‘kimse’ bunca birikimi derlemeden, hesabını aktarmadan
yarına; akamaz... Bir yaz yağmuru gibi yitmeyin toprakta.
Birikin, akın... Dostlar...
***

10 Eylül 1920
TKP; Marksizm-Leninizm’in, III.
Enternasyonal’in ideolojik temelleri
üzerine 10 Eylül 1920’de kuruldu. Türkiye proletaryasının öncü siyasal gücü,
bir asırlık devrim ve sosyalizm savaşımı yanında işçi sınıfına düşman sapkın
akımlara karşı da bıkmadan mücadele
yürüttü,yenilmedi..
TKP kuruluşunun 98. yılında, işçi
sınıfının,devrimin öncü ve temel gücü
olduğunu savunan bütün kesimlerce ülkenin her yerinde yüreklerde yaşatılacak,
bir çok kentte çeşitli etkinliklerle işçi sınıfının devrimci programını yığınsal bir
güç haline getirme mücadelesi yürütecektir.
Bugün T.K.P. adıyla sistem içine yerleşen Yalçın Küçük yetiştirmeleri SİP’lilerin TKP ile hiçbir ilgisi yoktur. Daha
1970’li yılların sonunda TKP düşmanlı-

ğını çalışmalarının merkezine koyan bu
kesim, dönemin en yığınsal; ’Yolumuz
İşçi Sınıfının Yoludur’ diyen ilerici-devrimci gençlik örgütü İGD’ye, “İGD’li
goşistler” karalamasıyla kinlerini kusuyordu.
SİP TeKePe’nin geçmişte olduğu gibi
bugün de; işçi sınıfına bakışı, ulusal sorun ve Kürt ulusuna yaklaşımı, bağlaşıklar, devrim teorisi ve diğer birçok temel
konuda Türkiye İşçi Sınıfı’nın öncü kolu
TKP ile uzaktan yakından hiçbir benzerliği yoktur. TKP bir asırlık tarihinde düzenin değil, düzen karşıtı güçlerin öncü
savaş gücü olmuştur.
Burjuvazi dünya çapında çok yönlü ideolojik saldırılar düzenliyor. Zaaflı
her alanı değerlendiriyor. Liberalizm
ve milliyetçilik tortularıyla devrimcidemokratların, komünistlerin ideolojik
yapılarını zayıflatmayı, bu noktadan hedef şaşırtmayı zorluyor. İçi boşaltılmış
özgürlük ve demokrasi masallarıyla devrimci örgütleri, komünist partileri düzen
partilerine dönüştürmeye çalışıyor. Her
alanda karşı devrimi besliyor. Bir yandan sahte komünist partileri kurdurtuyor, öte yandan işçi sınıfının öncülüğünü
reddeden, terör ve baskı şartlarında gizli
çalışma zorunluluğundan kaçan, geçici
yenilgi dönemlerinde gemiyi terk eden,
burjuvazinin dilini kullanan likidatörleri
ileri sürüyor, gündemde tutuyor.
Barış ve Demokratik Yenilenme
Programı (Alternatif Program) Türkiye
Komünist Partisinin ideolojik, örgütsel
ve politik yapısından tümüyle ayrı farklı
bir niteliksel oluşumu ifade etti. Bu bakış
açısı 80 sonrası yaşanan likidasyonun teorik temeli oldu. Bu dönemi TKP olarak
görenler burjuvazinin ideolojik tuzağına
düşüyor.
TKP kurulduğu günden bu yana bu
tür saldırılara karşı göğüs germiş; ideolojik, örgütsel, politik birliğini koruma
savaşımı vermiştir. Asırlık şanlı tarihi,
Marksist-Leninist temelde devrim ve
sosyalizm ülküsünün tarihi olmuştur.
Suphi’den Bilen’e bu ilkeleri savunan
TKP bu gün de Türkiye İşçi Sınıfı’nın
siyasal örgütü olarak savaşımını sürdürüyor. n
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İşçiler Gelecek..!
q Yusuf KÖSE
İşçiler mutlaka gelecek. Ülkenin ve
dünyanın üzerine çökmüş bu kara bulutlar mutlaka ama mutlaka bir gün dağılacak. Karamsarlıklar, yılgınlıklar ve zulüm düzeni ortadan kalkacak. Boyunlar
bükülmeyecek, tahta kuruları ve bitlerle
birlikte yatmak işçilerin kaderi olmayacak
ve “milletin anasına..” diyenler ve onların
siyasal temsilcileri yeryüzünden silinerek
bir daha asla!

Diktatörlüğün karizmasını yine işçiler
çizdi. Tam da burjuvazinin rant sembolü
olan 3. Havalimanı’ında. Gözaltılara, tutuklamalara, polis ve jandarma kuşatması
altında zorla çalıştırmalara karşın, işçiler
kapitalizmin köle pazarlarının çitlerini
mutlaka yıkacaklardır.

Sınıf açısından esas sorun; örgütsüzlüktür. Bugün uzun süren direnişlerin
nedenleri arasında işçilerin sendikalaşma
eylemi vardır. Burjuvazi, işçilerin sendikalaşmasına karşı direniyor. Bu da işçilerin örgütlü mücadelelerinin, yani sendikalaşmalarının önemini ortaya koymaktadır.

Örgütsüzlük ve sınıf bilinçli proleter
düşüncelerle kuşanmamış olmaları, onları yalnızlaştırıp güçsüzleştiriyor.
İşçiler başarıya ulaşmak için büyük bir
çoğunluğu mutlaka bu düşünceye sahip
olmalıdır. Bu bilinç işçilere verilmelidir.
Bunu verecek olanda işçi sınıfı adına çalışan, örgütlenen komünistlerdir.

Savaşlarda ölmek yoksulların, bombalarla parçalanmak çocukların kaderi olmayacak.
Zincirlerinden başka kaybedecek bir
şeyi olmayan, ama koca bir dünyayı burjuvazinin elinden çekip alacak işçi sınıfının karamsar olması için hiç bir neden
yok. Çünkü üreten ve yaratan işçilerdir.
İnsanlığın %99 onlardan oluşmaktadır.
Burjuvazinin korkusu büyük. Bu nedenle 3. Havalimanı işçilerine saldırıyorlar. Çünkü “baldırı çıplak” dev uyanmaya
başladı. Cargill, Flormar, Aliağa Tüpraş,
Batman ve daha bir çok yerde işçiler, faşizmin bütün baskılarına karşın direniyor,
hakları için mücadele ediyorlar. İşçilerin
bu direnişinde sadece Türk tekelci burjuvazisi değil, uluslararası sermaye de
tedirgin. Alman tekelci burjuvazisinin Erdoğan’ı kucaklaması boşuna değildir. Sermayenin çıkarları, işçi sınıfının direnişlerinin ezilmesiyle doğru orantılıdır.
İşçiler bütün dünyada direniyorlar.
Afrika’dan Asya’ya, Amerika’dan Avrupa’ya kadar. Daha dün Avusturya ve İsviçre’de binlerce kadın “eşit işe eşit ücret”
hakları için sokaklardaydı.
Burjuvazinin azgınca saldırısına karşı
işçi eylemleri durmuş değildir. Belki sınıfın çok azı direniş alanlarında, ama, adım
adım direniş trendi yükselecek, yükseltilecektir. Bu sınıf çatışmasının doğal ve
kaçınılmaz bir olgusudur. Burjuvazi saldırınca, üretimi ellerinde bulunduran işçiler,
kendi hakları içinde mücadele etme sınıf
bilinci yetisine sahiptir.
En son 3. Havalimanı işçilerinin direnişi bütün uluslararası alanda ses getirdi.

günlük çalışmalarında, patron ve adamlarının yıldırıcı tehditlerinde gün be gün yaşıyorlar. Pazarlarda, alış veriş yerlerinde,
evine getirebildiği yiyecekte, çocuğunu
okula gönderdiğinde... Ve sabah işe gidip
akşam dönüşünde, bütün gününü patron
için harcayışında...

İşçilerin adım adım ilerlediğinin gören
burjuvazi, faşist ve liberal kalemşörlerini
harekete geçirerek, direnen işçilerin “ezilmesini” yazabiliyorlar. Kapitalist ekonominin ciddi bir krizde olduğu, bir çok
işyerinin kapanacağı ve küçüklerin bazı
büyükler tarafından yutulacağı kapitalist
can pazarında, en büyük görev işçilere
düşmektir. Ya sistemi, sarsarak yollarına
devam edeceklerdir ya da sessizlik içinde
sistemin bütün yükünü yüklenerek artıdeğer kazandıran köleleri olmaya devam
edeceklerdir.
İşçiler, kapitalist köleliğe karşı ayağa kalkıyor. Belki kıvılcım küçük. Ama,
Mao’nun dediği gibi; “küçük bir kıvılcım
büyük bir bozkırı tutuşturur.” Gidişat aynen bu yönde. Küçük küçük kıvılcımlar giderek çoğalacak, birleşecek ve
bir ateş topu halini alarak burjuvaziyi
kendi ateşinde yakacaktır. Grevlerin yasaklanmasına, ertelenmesine ve faşizmin
olanca baskısına karşın Haziran Ayaklanması’ndan bu yana grev ve direnişler irili
ufaklı devem ediyor ve son günlerde uzun
süreli direnişler gündeme damgasını vurmaya başladı.

İşçiler, ne denli baskı ya da ayrıştırıcı
(dinci-milliyetçi) ve kriminalize edici propagandalar yapılırsa yapılsın, sendikalaşma eyleminden vazgeçmeyeceklerdir.
İkinci sorun; var olan sendikaların etkisizliği ve çoğunun burjuva yanlısı sendikacılık yapmasıdır.
Üçüncü ve en önemlisi ise; komünist
ve devrimcilerin işçiler içinde örgütlenmelerinin yok denecek kadar etkisiz bir
seviyede kalmasıdır.
Faşist diktatörlüğü yıkacak olan işçi
sınıfıdır. Onu geriletecek ve demokratik
hakları kazanacak güç sadece ve sadece
işçi sınıfında vardır. Bir başka güç yoktur.
Bu nedenle burjuvazi işçi sınıfının sersemleştirilmesi, alçaltılması ve ezilmesi
için tüm ideolojik, politik ve yasal gücünü kullanmaktadır. Onu, sınıf gücünden
soyutlamak için bütün araçlarını kolluk
güçleri vasıtasıyla da artan ölçüde çalıştırmaktadır.
Burjuvazinin bildiğini işçilerin bilmemesinin olasılığı yoktur. Onlar bunu yaşayarak görüyorlar. Aldıkları ücretlerde,

Burjuvazinin krizinin derinleşmesine
koşut olarak anti-komünist propagandalar
da artar. Çünkü işçi sınıfının kendi dünya görüşü olan komünizmle buluşmasını
burjuvazi sakıncalı görür. O nedenle o,
komünizmi sınıfa “öcü” olarak göstermek
işçin elinden gelen tüm çabayı ortaya koyar. Ama, bu işçileri aldatmak ya da yanlış
yönlendirmek için yetmiyor. Tekel işçilerinin direnişi döneminde bazı işçilerin
dediği gibi; “direnişten önce beş vakit namaz kılıyorduk, şimdi beş vakit komünizmi
öğreniyoruz.”
Flormar’da kadın işçilerin bir çoğunun
başlarını örttüler, ama buna rağmen onların aylarca direniş içinde aktif bir şekilde
yer almasını önleyemediler ve önleyemeyeceklerdir de. Din, işçilerin değil ama,
sonunda burjuvazinin boynuna dolanacaktır.
Direnişler işçilerin sınıf okulu, kendi
dünya görüşlerini öğrenme yerleridir. İşçi
sınıfı direnmesini biliyor. Onun direniş
öğrenmesine değil, kendi dünya görüşü
olan komünizmle birleşmesi sağlanmalıdır. Sınıfın buna gereksinimi vardır. İşçi
sınıfı bu gereksinimini kuşanıp alanlara
çıktığında, kapitalizm içinde ölüm çanlarının çalması kaçınılmaz olacaktır.
Yılgınlık ve karamsarlıklardan uzak
hazırlanın! Devrimci militanlığı kuşanarak hazırlanın! Fabrikalarda, varoşlarda
ve ezilenlerin olduğu her yerde, ama illa
da fabrikalarda. Onlarla iç içe, onlarla birlikte ve direnişlerin en önünde yer almak
için hazırlayın ve hazırlanın! n
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3. Havalimanı Direnişi
q Armağan BARIŞGÜL
İstanbul’da yapılmakta olan 3. Havalimanı inşaatında çalışan işçiler tarafından
kötü çalışma koşullarının iyileştirilmesi
için Eylül ve Ekim aylarında bir direniş
başlatıldı. Kasım ayında da işçiler talepleri yerine getirilmediği ve yeni iş cinayetleri olduğu için iş bıraktılar.
Kötü çalışma koşullarını protesto ettikleri gerekçesiyle 550 işçi gözaltına alındı. Gözaltına alınan işçilerden 24’ü tutuklandı, 19’u ise adli kontrol şartıyla serbest
bırakıldı. İşçiler, yemeklerin kötü çıktığını, kurtlu olduğunu, çalışma şartlarının
ağır olduğu, iş cinayetleri sonucu onlarca
arkadaşlarını yitirdiklerini belirtmelerine,
en temel insani haklarını dile getirmelerine karşılık suçlamaya, baskıya ve şiddete
uğradılar.
İnşaat İşçileri Sendikası bir açıklama yaptı. Açıklamada; “İGA yönetiminin
oyalamacı-ötelemeci tutumunu sonuna
kadar devam ettirdiği görüşme, yapılan
toplantıda işçi arkadaşlarımıza anlatıldı. Toplantıya katılan işçi arkadaşlarımız İGA direktörü Kadri Samsunlu’nun
sergilediği bu zamana yayıcı-oyalamacı
tutumu kabul etmediler. İşçi arkadaşlarımız İGA yönetiminin hiç bir somutluk taşımayan tutumunu direnişe devam ederek
reddettiler.
‘İnşaat işçileri köle değildi’ diyen işçiler direnişin de devam etmesi, talepler
kabul edilinceye kadar bitmemesi yönünde karar aldılar.
Sendikamız da bu köle kampını isyan
soluğuyla sarsan işçi iradesinin yanında
yer almaktaki kararlılığının altını bir kez
daha çizerek, tüm işçi sınıfının soluğunu
temsil eden bu direnişin desteklenip büyütülmesi çağrısını yineler.” denildi.

Direnişteki 3. Havalimanı
işçilerinin talepleri:
“- Eyleme katılan işçilerden hiçbiri işten atılmayacak.
- Habersizce işten atılanlar işe iade
edilecek,
- Servis sorunu çözülecek,

- Yatakhaneler ve lavabo-banyo temizlikleri düzenli yapılacak, tahtakurusu sorunu çözülecek, yataklar yenilenecek,
- Revir personelinin işçilerle ilgilenmemesine son verilecek, tedavi için genel
sağlık malzemeleri temin edilecek, işçilere
işçileri aşağılayıcı ve ukalaca davranılmayacak,
- Ücretlerin tamamı hesaplara yatırılacak, daha fazla elden ödemeler yapılmayacak,
- Geçmişe dönük ödenmeyen ücretler
ödenecek,
- İşçi ve formenler aynı yemekhanede
yemek yiyecek,
- Bu sorunları bildikleri halde müdahale etmeyen ve göreve devam ettikleri sürece aynı mağduriyeti yaşatacak olan İGA
görevlileri görevden alınacak,
- Kabul edilen bu protokol basın karşısında da okunacak,
- İş cinayetlerine karşı önlemler alınacak,
- 6 aydır ücret alamayan işçilerden
memlekette olanların da ücretleri ödenecek,
- Yatak ve yemek, bayram ikramiyeleri
verilecek,
- Azerbaycanlı işçilerin başındaki Selim Öztürk, yarattığı mağduriyet dolayısıyla işten atılacak,
- İşçilere kıyafetler verilecek,
- Serviste geçen süre mesai olarak ve-

rilecek.”
3. Havalimanı’nın yapılmasına 7 Haziran 2014’te başlandı. Havalimanı inşaatında 36 bin kişi çalışıyor. İnşaat sık
sık işçi cinayetleriyle gündeme geldi. 12
Eylül günü 17 işçi servis araçlarının kaza
yapması sonucu yaralandı. Bu olaydan
sonra işçi ii büyüyerek ülke gündemine
oturdu. Şirket yetkililerinin çağrısı üzerine gelen jandarma işçilere biber gazı
sıkarak saldırdı. Sabaha karşı koğuşlara
jandarma baskın yaptı. İşçileri gözaltına
alarak darp ettiler.
Dev Yapı İş ve İnşaat-İş’in çağrısıyla Kadıköy’de işçilerle destek eylemi yapıldı. Emniyet güçleri eyleme müdahale
ederek biber gazı sıktı. Eylemde İnşaat-İş
sendikasının temsilcisi Kadir Kurt ve
AFP muhabiri Bülent Kılıç’ın da olduğu
27 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.
3. Havalimanı işçileri talepleri kabul
edilinceye kadar direnişi sürdüreceklerini
söylediler.

Bu direnişin
önemli özellikleri vardı
Bu direniş hangi politik görüşe sahip
olursa olsun, hangi partiye oy vermişse
versin birlikte çalışan işçiler, sorunları
birlikte yaşadıkları için hep birlikte çözüm
arayışına girdiler ve hep birlikte patrona
ve şirkete karşı mücadele etmektedirler.
Bu direniş, işçiler haklı taleplerini

dile getirir getirmez beraberinde büyük
bir baskıyla karşılaştılar. Şirket yöneticilerinin ağır baskısının yanında emniyet
güçleri çağrılarak işçilere saldırı yapıldı.
Aktif işçiler, sendika yöneticileri gözaltına alınarak tutuklandı.
Yine bu direniş, işçi sınıfının dağınık
ve örgütsüz olduğu, en ufak bir direnişin
bastırıldığı bir dönemde nicelik ve nitelik
bakımdan güçlü bir çıkış ve direniş olarak
işçilerin üzerindeki yılgınlığın dağılmasına, karabasanın çökmesine, örgütlenme
sürecinin hızlanmasına büyük etki yapmaktadır.
Havalimanı işçilerinin direnişi de gösteriyor ki, açlığa, işsizliğe, hayat pahalılığına ve baskıya karşı ülke sathında işçiler,
emekçiler, demokratik yığın örgütleri ve
partiler tarafından genel ve ortak bir kampanya/mücadele yürütülmelidir. Faşizm,
işçi sınıfının başını çektiği çok güçlü dev
çıkışlarla yıkılır.
Ortak sorunları yaşayan ve ortak ekonomik-demokratik çıkarlara sahip olan
işçiler nerede olursa olsun örgütlü olduklarında, birlikte direndiklerinde kazanmaktadır. Üreten işçidir, işçi haklıdır. 3.
Havalimanı işçilerinin bu direnişinin kazanımla sonuçlanacağına inanıyoruz. Baskıya, şiddete, haksızlığa, açlığa ve yoksulluğa karşı olan herkes bu onurlu ve şanlı
direnişe destek vermeli, dayanışma içinde
olmalıdır. n
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İnşaat İşçileri Sendikası eski Genel Başkanı Must

“Hem Türküz, Hem Kürdüz, Hem
Hem Solcuyuz... Ama Hepimiz İş
Ülke çapında işçi arkadaşlarla yeni bir örgütlenme içinde olan, İnşaat
İşçileri Derneği ve İnşaat
İşçileri Sendikası eski
Genel Başkanı Mustafa
Adnan Akyol ile güncel
konularda ve yeni örgütlenme çalışmaları üzerine
verimli bir söyleşi gerçekleştirdik.
Politika: Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik krizin tabana henüz yansımadığı iddia ediliyor. Sence
öyle mi?
Mustafa A. Akyol: Öyle değil. İleride daha da kötü olabilir ama bugün
yansımış durumda. İşçi ve emekçiler
arasında özellikle inşaat sektöründe,
işten çıkarmalar, ücretlerin geç ödenmesi ve hak gaspları iyice yaygınlaş-

tı. Krizle beraber sektör durağanlaştı.
Demir ve çimento fiyatlarının maliyetleri yükseldi. Malzeme alımında zarar
ediyorlar ve acısını işçiden çıkarıyorlar. Satışlar durdu. Satışlarda tamamen
yabancılara yöneldiler ve ondan da sonuç alamıyorlar.
Her şeye zam geliyor. Sadece işçi
yevmiye ve ücretlerine zam gelmiyor.
İnşaat sektöründe işçiler 5 yıl önceki

yevmiyeleri alıyor. Onun da tamamını
alamıyor. İşçi tıkanmışlığı aşamıyor.
Karnını zor ve sağlıksız olarak doyuruyor.

nişin karşısında “ekmeğinizi biz veriyoruz” diyorlar. Bu yanlış. İşçi olmasa
patron hiç bir şey değildir. İşçi bunu
bir anlasa...

Politika: 29 Ekim’de İstanbul’un
yeni havalimanı kısmen açıldı. Sence
açılan bir havalimanı mıdır, yoksa bir
işçi şehitliği midir?

Orada çalışmış olup da ölmeyen
işçilerin çıkardığı sonuçları sorarsan,
bu konuda onları bu yaşadıklarından
ders çıkarmaları için örgütlenmeleri
gerektiğinin önemini belirtmek istiyorum. Bu deney ancak o şekilde bilince
çıkabilir.

Mustafa A. Akyol: İGA’da 30 bin
ila 40 bin arası işçi çalışıyor. Çalışan
işçi sayısının 60 bine çıktığı dönemler
dahi oldu. Çok işçi öldü. Bu inşaatın
temelinde işçilerin kanları ve cesetleri
vardır. Bunun telafisi yok. Havalimanının belirli bölümlerine, apronlarına
ölen işçilerin adları verilmelidir. Ama
bunu da yapmasınlar. Aslolan işçilerin
örgütlenip bu tür katliamları mümkün
kılan düzene son vermeleridir.
Tahta kuruları içinde yatmayı reddettikleri için işçileri tutukladılar.
Hem işçiye ve hem de kendi devletlerine karşı suç işleyen patronlar pasta
yemeğe devam ediyorlar. Ve patronlar
işçiye iddia ettikleri gibi ekmek dahi
vermiyorlar. Çünkü patronlar her dire-

Ancak sadece Yeni Havalimanına
kilitlenip popülist olmamamız lazım.
Havalimanında yaşananlar inşaat sektöründe her gün her yerde yaşanıyor.
Çok daha kötü şartları olan şantiyeler
var. Havalimanının tek özelliği çok

Çeşitli işkollarından ve şehirlerden biraraya gelip bütün bir gün ne yapmayı düşündüğümüzü tartıştık. Çok
farklı deney, fikir ve öneriler geldi. İşçiler arasında
AKP’ye, MHP’ye, CHP’ye,
HDP’ye oy verenler vardı.
Ancak hepimiz bir düzlemde hemfikir olduk ve Emek
Konseyleri biçiminde ama
hukuksal (tüzel) olarak dernek statüsünde örgütlenme
kararı aldık. “Birlik ve Dayanışma için EMEK KONSEYLERİ” adı konusunda
oy birliği ile karar verildi.
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tafa Adnan Akyol:

m Alevi, Hem Sünni, Hem Sağcı,
şçiyiz!”
büyük bir şantiye olması ve onbinlerce
işçinin orada çalışıyor olmasıdır.
Politika: Yaz aylarında herkes tatildeyken sizler Türkiye’nin 24 ilinden onlarca genç işçi ile bir toplantı
düzenlediniz ve birtakım kararlar
aldınız. Bu konuda okuyucularımızı
bilgilendirir misiniz?
Mustafa A. Akyol: Tüm işkollarını kapsayan temelde bir örgütlenme
yürütüyoruz. Bütün işkollarından işçilerin birarada olacağı bir dernek kurmaya ve bir gazete çıkarmaya karar
verdik. Önce tek dernekle başlıyoruz.
İleride her sektöre bir dernek kurarak
tümünü bir federasyon altında toplama
hedefimiz var. Aynı konu gazete için
geçerli. Şu anda tek bir işçi gazetesinin ön hazırlıkları yürüyor. Ama ilerde
sektörlerde örgütlendikçe gazeteleri
sektörlere göre ayırmak gerekecek.
Burada biz Türk değiliz, Kürt değiliz, Alevi değiliz, Sünni değiliz, sağcı
değiliz, solcu değiliz, hepimiz işçiyiz.
Şöyle de ifade edilebilir: Hem Türküz,
hem Kürdüz, hem Alevi, hem Sünni,
hem sağcı, hem solcuyuz ama hepimiz
işçiyiz.
Çeşitli işkollarından ve şehirlerden
biraraya gelip bütün bir gün ne yapmayı düşündüğümüzü tartıştık. Çok
farklı deney, fikir ve öneriler geldi.
İşçiler arasında AKP’ye, MHP’ye,
CHP’ye, HDP’ye oy verenler vardı.
Ancak hepimiz bir düzlemde hemfikir
olduk ve Emek Konseyleri biçiminde
ama hukuksal (tüzel) olarak dernek
statüsünde örgütlenme kararı aldık.
“Birlik ve Dayanışma için EMEK
KONSEYLERİ” adı konusunda oy

birliği ile karar verildi. Ayrıca yapacağımız çalışmaları ülke genelinde işçiler arasında, fabrikalarda, OSB’lere,
madenlerde ve tüm işyerlerinde yaygınlaştırmak için, işçilerin hazırlayacağı ve işçilerin dağıtacağı bir gazete
çıkarma kararı aldık, adını da oy birliği ile EMEK GÜCÜ veya EMEĞİN
GÜCÜ olarak belirledik. Bu isimlerden birinin seçimini delegeler kurulacak derneğin yönetim kurulunda görev
alacak arkadaşlara bıraktılar.
Politika: Nasıl bir çıkış ile çalışmayı başlatıyorsunuz? Hangi sektörlerden işçiler bu çalışmaya katılıyor?
Mustafa A. Akyol: Elimizden geldiğince bütün sektörleri katmaya çalışacağız. Şu anda inşaat, metal, maden,
deri, tekstil, katı atık ve kağıt, taşımacılık, kargo, bilişim ve hizmet sektörlerinden işçi arkadaşlarla hazırlıklara
başladık. Şu aşamada ağırlığımız inşaat, metal, maden ve katı atık işçileri
arasında ama tüm sektörlerden işçileri
kucaklamayı hedefliyoruz.
İnşaat sektöründeki problemler,
özellikle Çalışma Bakanlığı’nın hiç
bir şey yapmamasından oluşan sorunlara ve inşaat sektörüne hiç uymayan
iş yasalarına karşı bir imza kampanyası başlatacağız. İnşaat işkolundaki
işçilerin özgün mağduriyetleri mevcut
ve bunları öncelikle ele alacağız. Örneğin; çalışma şartlarından dolayı işsizlik parası alma hakkımız yok ama
bizden işsizlik sigortası primi kesiyorlar. Yani, primini ödediğimiz haktan
yararlanamıyoruz. Çünkü, yasa son 3
senede 600 işgünü sigortalı çalışmayı
öngörüyor. Artı, son 120 gün yani 4

ayda hiç kesintisiz aynı işyerinde çalışmış olmamız gerekiyor. İnşaat işçilerinin yüzde 80’ninin böyle bir şansı
yok.
İnşaat işçisinin 63 yaşında 50 kiloluk çimento torbasını taşımasını
bekliyorlar. Biz ise 50 yaşında emekli
olmak istiyoruz. Asker ve Polis’teki
yıpranma payı inşaat işçileri için de
geçerli olmalı ve erken emeklilik gerçekleşmeli. Bu sadece 2 örnek.
Politika: Bu çalışmanın alanı
neresi olacak. Sendikalarla ve diğer
kurumlarla ilişkilerinizi nasıl öngörüyorsunuz?
Mustafa A. Akyol: İşçilerin olduğu
her yer, yaşadıkları ve çalıştıkları alanlar çalışmalarımızın sahasıdır. İşyerleri ve mahallelerde Konseyler kuracağız. Tek kıstasımız, ortak paydamızın
işçi, emekçi ve işsiz olmamızdır.
Sermayenin çizdiği sınırlar içinde
sendikal mücadele verdiğini zanneden anlayışları reddediyoruz. Sınıf ve
Kitle Sendikacılığı’nın etkin olduğu
BİRLİK sendikacılığını savunuyoruz.
Tabandan bunun gücünü yaratıp işçi
temsilciliklerinden başlamak, sendika

şube, bölge ve merkezlerine etkide bulunmayı hedefliyoruz.
Biz siyasi hegomoniden bahsederek işçi sınıfının gücünün gelişmesinden söz ediyoruz, değilse siyasi anlayışların etkinliğinden değil. Onun için
sınıf örgütlenmesini hedefliyoruz. Dolayısıyla sendikalar da siyasal örgütlerin yerini almamalı ve onların uzantısı
olmamalıdır. Sendikalarda sendikal
örgütlenme yaparak işçilerin sınıf bilincini yükseltmeyi önümüze temel
görev olarak koyuyoruz.
Politika: Mustafa Başkan, teşekkür ediyoruz. Okuyucularımıza iletmek istediğiniz bir mesaj var mı?
Mustafa A. Akyol: Tabii ki var.
Politika okuyucularının bulundukları
il ve mahallelerde ve de işyerlerinde bize ilişki sağlamalarını ve işçileri
biraraya getirip bizi davet etmelerini
bekliyoruz.
Böylece Politika okurlarının da bu
sınıf örgütlenmesinin ülkede dalga
dalga yaygınlaşmasına somut katkıları olacaktır. Bizi direk arayabilirler. Tüm Politika camiasına teşekkür
ediyorum.n
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Gelin, Hikayenizi Birlikte
Değiştirelim...
q Serop BENLİ
Bir hikayem var, 51 yıl önceye ait... 7
yaşında başladı kuyumcu çıraklığım... İlk
okula yazıldığım gün babam beni Kapalı
Çarşı’ya götürdü. Yıl 1967 idi. “Ben gelip seni alacağım” dedi ve gitti. İlk okul,
orta okul, lise, üniversite hepsi bitti fakat
ben hala çarşıdayım. Bu kadar uzun süredir çarşıda çalışan kimse kalmadı. Ben
de daha ne kadar çalışırım bilemem ama
babamın almaya gelemeyeceği kesin.
Bu uzun süre içinde elle üretilen
neredeyse tüm işleri yapar hale geldim.
Her zaman elle çalıştım. Teknolojinin hızla gelişmesi her işte olduğu
gibi kuyum işini de etkiledi. Artık elle
çalışan usta kalmadı neredeyse. Makinelerle yapılan üretim nedeniyle de yeni
ustaların yetişme imkanı kalmadı.
Eski ustalar çok kıymetli tecrübeleriyle, o çok kıymetli hikayelerini de
alıp gittiler. Üstelik o güzel mavi atlara
binmeden gittiler...
Bütün teknolojik gelişmeye
rağmen, bizler işimizi ustalarımızdan
öğrendiğimiz gibi yapmakta kararlıydık.
Teknoloji ile bir sorunumuz yok elbette.
Fakat elimizi ve yaratıcılığımızı makinelere bağımlı olmadan geliştirmekti
niyetimiz.
Yakın gelecekte her şeyin makinelerle, robotlarla üretilecek olması, elle
çalışmanın, emeğin önemini bir kere
daha değerli kılıyor. Herşeyin değeri
kaybolduğunda anlaşılıyor ya, bizler
aksine sanatı uygulamaktan çok, binlerce
yıllık kültürü yaşatmanın peşindeyiz.
Sanatın estetiğini teknoloji ile değil, kendi düşsel gücümüzle var etmek istiyoruz.
Çünkü ustanın elinin değmediği, parmak
izinin olmadığı iş ölüdür. Elle yapılan ve
her birinin bir hikayesi olan işler canlıdır
ve sizinle birlikte yaşar.
Konuşacak ve anlatacak çok şey
var. Kapalı Çarşı’nın sokaklarında, her
biri birbirinden çok yaşam hikayesi

barındıran o eski hanlarda geçen 51 yıllık
birikimi yeterince değerlendirdiğimi ve
artık sizlerle paylaşmanın zamanının
geldiğini düşündüm. Bu paylaşımın ilk
adımını Kumkapı’daki atölyemizde attık.
Roma mitolojisinin akıl, sanat, üretim
ve beceri tanrıçası Minerva’nın adından
ilham alarak, Atölye Minerva’yı kurduk.
Önce bir günlük atölyelerle başlayarak
neler yapabileceğimizi gördük.
Sonrasında bu eğitimler aylık ve 3 aylık
olmak üzere taleplere göre arttı. Her
gelen kendi hikayesiyle kendi emeğini
yarattı. Kimileri daha uzun kimileri
daha kısa kaldı. Ama hepsinden geriye
mutlaka birşeyler kaldı. Geriye kalan tüm
bu hikayeler, yaratımlar Kumkapı’daki,
benzerlerinin arasında neredeyse en ilkeli
olan atölyeye sığmadı. Daha kalabalık
olabilmek için Galata’da da bir atölyemiz
oldu.
Gerçekleşmemiş hayaller değil de,
artık hiçbir hayalin gerçek olamayacağı
bir dönemden geçiyoruz. Ülkenin durumu malum. Tam da bu zamanda insanı
özgür bir varlık yapan, insanı özgür bir
hayata götüren sanatımıza ve hayal gücümüze çok ihtiyacımız var.
Tam da bu sebeple, gelin hikayenizi
birlikte değiştirelim.
Günümüzde kaç insan kuyumcu tezgahına oturup, hayallerini,
yaratıcılığını geliştirmek ve bunları
somutlaştırmak imkanı bulabilir ki?
Binaların, yüksek plazaların, toplantı
masalarının kasvetinden 3-5 saat de olsa
kurtulup ellerinizle neler yapabileceğinizi
görün. İnsan emeğinin aslında ne
kadar paha biçilemez olduğunu kendi
emeğinizle anlayın. Yok olmaya yüz
tutmuş bu kültürün canlı bir parçasını
beraberinizde götürün ve yaşatın. Bu
tecrübeyi yaşam hikayenize katın...
Çalışmalarımız atölyeyle sınırlı değil.
Farklı branşlarda atölye gezileri, hanların
gezilmesi ve çevremizdeki kültür turları
da faaliyetlerimiz arasındadır. n
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Ulaş Arıkan Yoldaşı Kaybettik
12 Eylül faşizmi her birimizin kimyasını
bozdu. Kimimizi yıllar süren zindan hayatına, kimimizi yer altına, kimimizi yurt
dışında sürgüne ve kimilerimizi de ölüme
zorladı.

Ankara İGD’de başlayan
siyasi yaşamını Politika aktivisti olarak sonlandıran Ulaş
Arıkan yoldaşımızı bugün
kaybettik. Dün geçirdiği ağır
kalp krizi sonucu çoklu organ
yetmezliği nedeniyle komaya
giren Ulaş maalesef komadan
çıkamadı. Politika Gazetesi
çalışmalarına özellikle sosyal medya alanında değerli
katkılar sunan yoldaşımızın
başta ailesi olmak üzere tüm
arkadaş, dost ve yoldaşlarına baş sağlığı dileriz. Ulaş
yoldaşımızın anısını mücadelemizde yaşatacağız.

Ardından koskoca bir dünya sisteminin yıkılmasına şahit olduk...! Bu gelişme saflarımızda çok savrulma yarattı.
Gel-gitler yaşadık ama sonunda bugün bu
salonu dolduran Ulaş’ın ailesi, dostları,
arkadaşları ve yoldaşları olarak “mücadeleye devam” diyenlerden olduk.
Bu nedenle Ulaş’ımızı bugün burada
birlikte anabiliyoruz. Bu güzel yoldaşımız bu kadar erken zamanda aramızdan
ayrıldıysa büyük bir ihtimalle 1977’den
beri yaşadıklarımıza kalbinin yenik düşmesinden olmuştur. Büyük bir ihtimalle
12 Eylül faşizminin O’nun üzerinde bıraktığı izlerden olmuştur. Değilse, yaşama
bu denli olumlu bakabilme yeteneği ve
özelliği olan bir yoldaşımız neden kendi
mizacına aykırı olarak bizleri bu kadar erken terketsin?

Politika Yayın Kolektifi

Ulaş, bizimle 2014 yılı sonlarından
itibaren tekrar yoğun bir çalışmaya girmişti. Politika Gazetesi’nin Sosyal Medya
alanında etkinliği onun sayesinde ve onun
imzasıyla başlamış ve bugünlere gelmiştir.

Ulaş arkadaşımız için,
yitirişimizin 10. Gününde
İstanbul Tabib Odası’nda bir
anma toplantısı gerçekleştirildi. Politika Gazetesi’nin
yanısıra, sosyal medya çalışmalarının koordinasyonunu
gerçekleştirdiği Türk Tabibleri Birliği ve İstanbul Tabib
Odası’ndaki yol arkadaşları

“İstanbul Tabib Odası

ça selamlıyoruz...

Ulaş Arıkan Anması

İstanbul Tabib Odası’ndan dostlarımıza, hassasiyet ve nezaketleri çerçevesinde
bizi bu toplantıya davet etmelerinden dolayı ayrıca özel olarak teşekkür etmek istiyoruz. Günümüzde bu tür hassasiyetlere
maalesef artık çok sık rastlanmıyor...

Tertip Komitesine

tarafından düzenlenen top-

Sevgili Ulaşımızın değerli ailesi,

lantıda Mustafa Suphi Vakfı

Değerli Hekimlerimiz,

Yönetim Kurulu ve Politika

Saygıdeğer Dostlar,

Gazetesi Kolektifi adına Kemal ATAKAN da bir konuşma yaptı.

Ulaş Arıkan yoldaşımız bizlerin bir
araya gelmesi için vesile oldu. Keşke böyle olmasaydı da yine bir araya gelebilseydik. Ne ki, gerçeği değiştirmek elimizde
değil. Hepinizi saygıyla ve sevgiyle, Ulaş-

Dostlar;
Ulaş yoldaşımız 1977 senesinde Ankara’da bizlerle birlikte mücadeleye soyundu. Arada geçen 41 yıl içinde inişli çıkışlı, başarılı başarısız, sevinçli ve kederli
yüzlerce olayı birlikte yaşadık. Özellikle

Ulaş kendisine “amca” diyen gençler
ile çalışarak, bildiklerini onlara öğreterek
gençlerin bilincinde ve gönüllerinde taht
kurdu. Ona “amca” diyen gençlerimize
“söyle amca” esprisiyle karşılık verirdi.
O’nun bu sevecen, samimi ve kollektif tarzı sayesinde O’nu kaybetmemize
rağmen başlattığı çalışmalar aksamadan
sürmeye devam ediyor. O’nun ölüm duyurusunu hazırlamak O’nun öğrencilerine
kaldı maalesef...
Ulaş yoldaşımızı her zaman gülen
yüzü, espritüel yanı, devrim ve sosyalizme olan pozitif inancı ile anacağız ve mücadelemizde yaşatacağız.
Ulaş aramızda...
Teşekkür eder saygılarımızı sunarız.
01 Kasım 2018” n
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Tayfun BENOL’un Yaşam Yoldaşı Gülderen ERTAŞ BENOL ile Söyleşi:

Bu Acı, Hiç Anı Olmadı ki...
- Acı bir anıyı anımsamak zordur, ancak okuyucularımızın bilgilenmesi açısından Tayfun’u kaybetmemize götüren
Ankara Garı önündeki süreci nasıl yaşadınız?

ne düşündü bilemiyorum. Ancak bomba
patlama ihtimali ne kadar yüksek olursa
olsun, on binlerce kişiden iki canlı bomba ile 103 kişi öldürebildikleri gerçeği de
göz önüne alındığında, gerçekleşme ihtimali yüksek bile olsa, böyle bir olasılık
nedeniyle o kalabalığı dağıtmak imkansız
olacaktı. Herkesin içinde bulunduğu risk
aynıydı. Ben nasıl kabullendiysem o da
kabullenmiştir diye düşünüyorum.

Bu acı, hiç anı olmadı ki, anımsamak
zor olsun.
Tayfun; benim iş, çocuklar, kilo v.b çeşitli nedenlerle pek çoğuna katılamadığım,
İstanbul’da gerçekleşen eylemlerin mümkün olduğunca hepsine katılırdı. Beni,
100 kg’nin üzerinde olduğum için katılamadığım Gezi Parkı eylemlerine, “bu
tarihi olayı kesinlikle görmen gerek” diyerek sürüye sürüye götürmüştü. Haziran
seçimlerinde AKP’nin kaybetmesinden
sonra, RTE birkaç gün televizyona çıkmayınca, RTE’nin Berkin Elvan’ın annesini
yuhalatmasından sonra (daha bir yoğunlukla düşünmeye başladığı) cezalandırma
yöntemlerinden en sonuncusu “bu adamı
kaybedecek olduğu seçimlere sokacaksın.
Oh... rahat ettik” olmuştu.
Haziranda ortaya çıkan, değişim ihtimali bizi çok heyecanlandırmıştı. O yaz
gerçekleşen bütün eylemlere Tayfun katılmış ancak, ben kilo engelinden kurtulmuş
olmama rağmen işlerin yoğunluğu nedeniyle, 10 Ekim’den önceki Çarşamba günü
yapılan başka bir mitinge katılamayınca,
hafta sonuna rast geldiği için Ankara’ya
gitmeye karar verdim. Tayfun’un Ankara
konusundaki niyetini bilmiyordum ancak,
Ankara’ya kesin gideceğimi söyleyince
çok sevindi. Ben Ankara’ya gitmesem de
Tayfun giderdi diye düşünüyorum.
Cuma gece yarısı yola çıktık. Oğlumuz Özgür bizi uğurlamaya Kartal’a geldi. Ayrılırken bize uzun uzun sarıldığı için
“ne o kadar sarılıyorsun, ölmeye mi gidiyoruz?” demişim... Ancak ertesi akşam
Tayfun’un ölüm haberini kesin aldığımda
gözümden geçen, bir akşam önce aynı saatlerde Tayfun’la uzun uzun sarılmış olmamızdı. Vedalaşmışız sanki...
Ankara’ya ilk eyleme gidişimiz değildi. Yolda arabaların önü kesilip, güvenlik
önlemi almaktan çok mitinge katılanları
taciz etmek amacıyla yapılan arama ya da
kimlik kontrollerinden hiçbiri yapılmamıştı. Önce gerçekleşmiş Suruç katliamı
da akıllarımızda olduğu için; otobüsten

indikten sonra Gar’a doğru yola çıktığımızda bir tane bile polis görmemiş olmak
hemen aklıma Suruç’u getirdi. Bunu söylemek için sağ tarafımda yürüyen Tayfun’a döndüm ancak; “şu Kürt Milliyetçiliğinden de bıktım” dedim. O da “ben
de” dedi. Otobüste yakınımızda oturan bir
Kürt kadın yolcunun milliyetçiliği beni rahatsız etmişti. Cevap, Tayfun’un da rahatsız olduğunu gösteriyordu. Sonradan, biz
bir kişinin Kürt milliyetçiliğinden rahatsız
olmuşsak, Kürtlerin Türk milliyetçiliğinden rahatsız olmaları konusunu anlamamız gerekir diye düşündüm. Fakat bu konudaki düşüncelerimi Tayfunla paylaşma
olanağım olamadı ne yazık ki.
Ben polis görmeyince, patlama olabileceği yönünde aklıma gelen fikri, Tayfun’a söylemek için dönüp de, ilgisiz
milliyetçilikten bahsettiğim için kendime

kızıyordum ancak, onun bu konuda patlamadan önce uyarı almış olduğunu arkadaşımız Mümtaz’dan öğrendim. Mümtaz
“evet Polis yoktu ve fakat bir tane bile,
sivil polis de yoktu. Biz çok işkillendik ve
kalabalık arasından çıktık. Aklıma Tayfun
geldi, aradım. Açıklama yaptım. Orayı
terk et” dedim. O da “arkadaşların yanında olmayı tercih ederim” dedi bana,
diye aktarmıştır.
Patlama olabileceği fikri aklıma geldiği halde bunu Tayfun’a nasıl söylemediysem, Tayfun da bu konuda kendisine
açıklanan fikri bana söylememiştir. Ancak
ben bu fikri kendi kendime hemen çürütmüştüm, zira Suruç’un en azından devlet
gözetimi ya da koruması altında kotarıldığını düşündüğüm için, yeni patlama iktidara oy kaybettirir, bu yüzden buna izin
vermezler demiştim. Tayfun bu konuda

Eskiden, Tayfun ile sokakta yürürken
hep el ele olurduk. Boşanmamızdan sonra, beni boşadığı için, Tayfun’la eylemler
dışında el ele tutuşmaz, güya ona ceza
verirdim. O gün Tayfun ilk defa eylemde
elimi bıraktı ve İnşaat işçileriyle yürüyeceğini söyledi. Beni İnşaat işçileriyle birlikte yapmayı planladığı yürüyüşe neden
katmadı? ya da neden benimle el ele diğer
tarafta yürümedi bilemiyorum? Sonradan
okuduğum bir rapordaki; karı koca doktor olarak SES ile eyleme katılan kocanın
anlattığı “karıma bu gün en az elli metre arayla yürüyelim dedim. Karım neden
diye sorunca; patlama olursa ikimiz birden ölmeyelim dedim” cümleleri, bana
acaba dedirtiyor. Ne olur ne olmaz ikimiz
birden ölmeyelim demiş olabilir. Biz oraya Barış istediğimizi, kalabalık bir şekilde
haykırmak için gitmiştik. Kendisini, içinden geçeni söylemek konusunda özgür
hissedenlere verilen cezayı gördük. Görmeye de devam ediyoruz.
İlk bomba patladığında ben Gar’ın
önündeki alt geçidi sekiz on adım geçmiştim. Yüksek ses ve çok yoğun duman
gelince, aşağıda yaralı falan olmadığı için
yanımdaki arkadaşıma “ses bombası her
halde” dedim. Yolun karşı yönüne doğru
yürüdük, bu arada ikinci bomba patladı.
Arkadan kaçışan insanlar nedeniyle arkadaşım yere düştü onu kaldırdım. Elinden
düşen flama yerine başka bir flama bulduk.
Yürüyüşe devam etmeye çalıştık. Peşinden polisler geçidin yanından, bombanın
patladığı yere doğdu kalkanlarla, koşarak
geçmeye başladılar. İnsanlar onları sözlü
protesto ederken biz ortalığı yatıştırmaya
çalışıyorduk ki, Barış Mitingi devam edebilsin. Olay yerine giden Polisler olay yerini biber gazı bulutuyla kapladılar... bunu
gördük.

Politika
Tayfun’un nerede yürüyüşe katıldığını
bilmediğim ve hiçbir zaman Tayfun’un
benden önce ölebileceği aklımın köşesinden geçmediği için, aramalarıma cevap
vermeyen Tayfun’un yaralılara yardım
etmek için telefonuna bakmadığını düşündüm. Ben Tayfun’un alanda nerede
olduğunu bilmiyordum fakat o benim nerede olduğumu biliyordu. Olay yerinde o
kadar yaralı varken, onlara yardım etmeyi
bırakıp beni aramaması çok doğaldı. Üstelik telefonu meşgul de çalmıştı demek
ki hayattaydı. Olayın üzerinden yaklaşık
iki saat geçip de Tayfun beni aramayınca endişelendim. Hastaneleri aramaya
gittim. Ana baba günüydü. Bir listede üç
isimli bir yaralı adı görünce, başım döndü düşeceğim sandım. Listelere bakarken
yanıma birisini alma gereği duydum. Hastanelerde bulamayınca, gaz sıkan polislerle kavga ettiği için gözaltına alınmıştır diye adliyeye gidip nöbetçi savcı ile
görüştüm. Gözaltı yapılıp yapılmadığını
öğrenmeye çalıştım. Çalan telefonundan
yola çıkılarak yerinin tespit edilmesini
talep eden dilekçe verdim. İstanbul’dan
oğlumuz Deniz ile İstanbul’dan gelen
Avukat Davut Erkan ile terörle mücadele
dahil, gözaltına almış olabilecek bütün
kolluk birimlerini gezdik. Bulunması için
başvurular yaptık. Bulamayınca, Ankara
da oturan arkadaşımıza gittik Deniz’le.
Tayfun’un arkadaşları Mümtaz, Kemal,
Ayla ve İstanbul’dan gelenler Tayfun’u
aramaya devam ediyorlardı. Bir türlü haber çıkmayınca artık “Deniz kalk gidelim
oğlum, babanı bulmak için senin DNA’na
gerek duyulabilir” dedim. Çıkmaya hazırlanıyorduk Tayfun’un haberi geldi. O
anda, bir akşam önce Özgür’le sarılmamıza boynunu büküp imrenerek baktığı için,
onunla da sıkı sıkı, uzun uzun sarılmamız
gözümün önüne geldi. İyi ki çocuklar eyleme gelmemişler diye düşündüm. Henüz
inanılmaz bir sürecin içine yeni girmiştim.
- Gazi Hastanesi morgunda Tayfun’la
karşılaşmak sende nasıl bir tepki yarattı?
Gün boyunca en kötü ihtimali nasıl
aklıma getirmeme için uğraşmışsam da
(görüştüğüm nöbetçi savcının aklına gelen
kötü ihtimal nedeniyle bana acıyarak ve
biraz şaşkın bakışını garipsemiştim) şimdi
artık gerçek ortadaydı. Bu kez de sanırım,
Tayfun’u ölmüş olarak görmeyi reddettim
önce. Ne durumda ben bilemem, bu yüzden bakamam dedim. Zavallı oğulcuğum
Deniz tek başına morga girmeye kalkmış.
Farkında bile değilim. Deniz’in Morga tek
başına gitmemesi gerektiğini (birisi 1977
yılında Ankara’da kahvehanede patlayan
bomba nedeniyle ağır yaralanmış, ölümden dönmüş olan) iki öğretmen okulundan
arkadaşım da Deniz’le morga girmişler.
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Ben çocuğumun yalnız olduğunu düşünememişim... Tayfun benden önce ölmüştü... Şaşkındım...
Deniz çıktıktan sonra içeri girebileceğim konusunda beni ikna etti. Biz Davut’la birlikte içeri girdik. Tayfun’un başını açtılar. Kan içindeydi. Hemen okşamak
istedim. Buz gibi, sem sertti. Ağzımdan
iki kelime çıktı. Oğlum, oğlum...
Evet, ben onu mahkeme önünde boşamadan yaklaşık 3 yıl önce, 2006’yı

değişikliğinden sonra mümkün olabilirdi.
Verilen karardan türlü bir karar beklemiyordum. Gerçi Mahkeme benim hiç ummadığım şekilde, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerinin verdiği (9 klasörlük
dosyadan mahkemeye ulaşmış bir klasör
dosya içinde belirlenebilmiş olanlardan)
haklarında ceza soruşturması yapılması
gerekir diye belirterek delil sunduğu kişiler için suç duyurusunda bulunmuştur. Ancak; bu memurların soruşturulmasına izin
verilmemiştir. İzin verilse, koruma sözü
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dinlerken kaç kişi ambulansla hastaneye
kaldırıldığını gördük. Ben kaç kez baş
dönmeleri yaşadım ve benim bel fıtığım,
beni bir hafta tahtada yatıracak şekilde
azdı. Oysa her miting düzenleyici kurum
duruşmalarda 100’er kişi bulundursaydı
dayanamadığımız zaman kendimizi dışarı
atma imkanı bulurduk.
Davayı daha soruşturmada alıp, sonuna kadar büyük bir özveri ve disiplinle götüren avukatlar ekibi bu davanın yüz ağartacak yanıydı. Türkiye’deki bütün İŞİD
dosyalarını paylaşarak çalışmış ve Devletin İŞİD’i nasıl takip edip, nasıl her şeyden haberdar olduğunu ve fakat nerelerde
nasıl göz yumduğunu ayan beyan ortaya
çıkarmış olan bu avukat ekibine şükran
duyuyorum. Bu çalışmalar ne işe yaradı
dersek şimdilik pek işe yaramış görünmüyor ama gerçek gerçektir ve bilinsin yeter
ki, bir gün kendini ortaya çıkaracaktır.
- TAYFUN deyince aklına ilk gelen
özellikler hangileridir?
Tayfun’un ölümünden sonra 26/A nın
düzenlediği anma gecesinde söylediğim
gibi, Tayfun hesapsız bir insandı. İçinden
geldiği gibi yaşardı. İçinden de hesap yapmak gelmezdi.

2007’ye bağlayan yılbaşından bir hafta falan sonra boşamıştım. Bütün yalvarmalarıma, ağlamalarıma, tehditlerime rağmen
beni 15 dakika dinlemeyi kabul etmediği
için. O da bu boşama kararımdan sonra
bana, 15 dakika ne konuşacaktın diye bir
kez bile sormamıştı. Şimdi ne konuşacaktım aklımda değil fakat, muhtemel ki
Tayfun’un para harcamasına ilişkin bir
konudur. O da bu konuda kesin haklı çıkacağımı bildiği için dinlemeyi reddetmiştir
diye düşünüyorum. Dünyadaki dost olunabilecek en iyi insanı tanımış olduğum
için, ondan hiç vazgeçmedim o da benden
hiç vazgeçmedi. Biz hep birbirimizi düşündük, kolladık, sevdik...
- 10 Ekim Davası sürecini ve sonuçlarını sadece bir hukukçu olarak değil
aynı zamanda bir muhatap olarak nasıl
değerlendiriyorsun?
İşlenişinde devletin parmağının bulunduğu her suçta olduğu gibi, bu suçta
da, alt yapıyı hazırlayan müşterek failler
değil, taşeronların bir kısmı ceza aldı. Zaten, başka türlüsü çok köklü bir iktidar

verilmiş olan taşeronlar konuşabileceği
gibi, bu durum sonradan taşeron sıkıntısı yaşanmasına sebep olabilir. Ayrıca, 10
Ekim’in hemen sonrasında, eylemi koruma altında kotaranlardan etkili ve yetkili
olanların kaçıp gitmesine izin verilecek
şekilde davranılmış, kaçmamış olanların
bir kısmı öldürülerek kendini patlattı denilmiş, konuşacak kadar bilgisi olmadan
eyleme katılmış olanlara da ceza verilerek
dava kapatılmıştır. İşlenen suç ‘İnsanlığa
karşı suç’ tanımına tam olarak uyduğu
halde suç böyle tanımlanmayarak zaman
aşımına uğramasının önü açılmıştır.
Şahıs olarak davayı takip etmek zorunda kalmak çok kötü ve çok zor bir süreçti.
Evet Türkiye çok zor süreçlerden geçiyor
ancak, Duruşma Salonunu dolu tutma sorumluluğunun; yaralılar, ölü yakınları ve
yaralı yakınlarına bırakılması en azından
miting düzenleyicileri açısından çok büyük sorumsuzluk göstergesi olmuştur. O
ortamı yaşamış insanlar olarak duruşmalar boyunca günlerce kişisel travma hikayeleri dinlemek çok ağırdı. Hikayeleri

İçinden; sevmek, dalga geçmek, eğlenmek, alçakgönüllülük, mutlu etme isteği gibi güzel şeyler, bir de elindeki (ya
da eline geçme ihtimali olan)parayı ya da
kredi kartı limitini sonuna kadar dolduracak şekilde harcamak gibi kötü şeyler geçerdi. Bütün bunları da uygulamalı yaşardı. Elindekini olmayanla eşitlerken nasıl
rahatsa, elinde fazla olandan alarak eşitleme yoluna gitmekte de o kadar rahattı. En
önemlisi kendisi ile barışıktı diyeceğim
de, rahatı için bana söylediği kendisince
küçük yalanların varlığı bu konuya şüphe
düşürür mü? Bilemiyorum.
Tayfun gitti gideli yaşamak çok çok
ağırlaştı benim için. Düşünüyorum; hayatımın Tayfun’dan önceki devresinde nasıl
yaşıyordum diye, o zamanlar da koordine
olamıyordum ancak, gençtim ve dolayısıyla kuvvetliydim. Bir emekle yapılacak
işe üç emek harcayıp bir şekilde hayatı kotarıyordum. Şimdi üç emek yok ki elimde
sarf edilecek. Zorlandığım her işte ben
yardım demeden yanımdaydı. Ben talep
etmeden sunduğu bütün güzel şeyler o gittikten sonra iyice açığa çıktı.
Kendime yetmeye çalışıyorum. Henüz başaramadım fakat umutluyum. Tayfun’suzluk çok zor. Kendime acıyorum.
Ne yazık ki böyle.n
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Avrupa’da Faşizm –
Yeniden Mümkün mü?
(Bir tartışmaya vesile olma çabası)
q Murat ÇAKIR
Avrupa ülkelerinde ırkçı-faşist, ultra
milliyetçi ve aşırı sağcı burjuva partilerinin uzun süredir devam eden seçim başarıları, bilhassa Almanya’da ırkçı-faşist AfD
partisinin son anketlere göre ülkenin ikinci
büyük partisi hâline gelmesi, Avrupa’daki
toplumsal ve siyasî sol içerisinde özelde antifaşist mücadelenin, genelde siyasî mücadelenin biçimleri üzerine çeşitli tartışmalara
yol açıyor. Antifaşist mücadelenin yeniden
icat edilmesine gerek olmadığını söyleyenlerden, yeni bir “faşist diktatörlük” tehlikesinin kapıya dayandığını ve bu nedenle “faşizme karşı burjuva-liberal kesimleri de içeren
demokratik halk cephesi kurulmasını” savunanlara kadar geniş bir görüş çeşitliliği söz
konusu. Özellikle reformist sol içerisinde
“sağ popülizme karşı sol popülizme başvurulmasını” savunanların güç kazandığı söylenebilir.
“Sol popülizm ile parlamenter başarılar
elde ederek” ırkçı-faşist hareketlerin yükselişinin durdurulabileceğini iddia edenlerin
başında Fransa’da Jean-Luc Mélenchon ve
Almanya’da Oskar Lafontaine ile eşi Sarah Wagenknecht geliyor. Geleneksel solliberal/sosyal demokrat partilerin ötesinde,
internet üzerinden örgütlenen kitlesel hareketlerle yeniden sosyal devlet anlayışını hakim kılacak parlamenter çoğunluk yaratılabileceğini ileri süren bu akım, aynı zamanda
“göçmen ve mülteci sayısında kısıtlamalara
gidilmesinin zorunlu olduğunu” savunuyor.
Irkçı-faşist hareketlerin göçmen düşmanı demagojik söylemi üstlenilerek ne denli
“sol” olunabileceği pek açık olmasa da, kanımızca hayli açık olan, gerek böylesi iddiaların, gerekse de “yeniden faşist diktatörlük
kurulabilir” tartışmalarının genel anlamda
sol ve emek hareketi için farklı, ama derin
bir tehlikeyi içeriyor olmasıdır. Bu makale
ile amacımız, bu tehlikeyi çeşitli açılardan
irdeleyen bir tartışma başlatmaktır.

Sıra “Dördüncü Rayh”ta mı?
Bilindiği üzere, Alman faşizmi 1933’te
iktidarı ele geçirdiğinde, kurduğu açık faşist
terör diktatörlüğü “Üçüncü Rayh” olarak
nitelendirmişti. Bugün ise Almanya’daki

itirazları gelebilir. Doğru, o dönemin özgün
koşullarında Alman işçilerinden de NSDAP’ye oy verenler oldu. Ancak bunun en
temel nedenlerinden birisi “Nasyonal Sosyalizm” adını alarak, sosyalizme olan sempatiyi ve yüzeysellikten öteye gitmeyen bir
devrimcilik demagojisini kullanmalarıdır.
Bununla birlikte, bir diğer neden en azından
ilk dönemde, istihdam olanakları yaratmaları ve yaratılan zenginlikten pay verme vaadinde bulunmalarıdır. Sınıf sendikacılığını
terörle yok ettikten sonra kurulan “Nasyonal
Sosyalist İşyeri Örgütleri” ile sendika taklidi yapmış ve bazı tavizlerde bulunmuşlardı.
Buna rağmen, dönemin Almanya proletaryasının önemli bir bölümü, bilhassa sanayi
proletaryası hiç bir zaman faşizme destek
çıkmadılar – aksine Alman Komünist Partisi
ve Sosyal Demokrasi saflarında yer aldılar.
Zaten çok kısa bir zamanda Alman faşizminin ne denli işçi düşmanı bir iktidar olduğu da kanıtlanmış oldu. Alman faşizmi asıl
toplumsal desteğini hayli büyük olan küçük
burjuva kitlelerinden sağladı.

reformist sol, ırkçı-faşist hareketlerin toplumsal desteğine bakarak, “Dördüncü Rayh”
tehlikesine işaret ediyor. Sahiden bu mümkün ve egemen sınıf açısından gerekli mi?
Faşizmi genel anlamında burada tanımlamaya gerek yok herhalde. Komintern’in
Georgi Dimitrof tarafından ifade edilen
faşizm tanımı bizce hâlen geçerliliğini korumaktadır. Ama kısaca değinmek gerekirse;
faşizmi tekelci burjuvazinin en gerici, en
saldırgan fraksiyonlarının açık terörist kriz
çözme stratejisi olarak nitelendirebiliriz.
Fanatik ve militan küçük burjuva hareketi
olarak iktidarı ele geçirir geçirmez, tekelci
burjuvazi lehine olan adımları atar. Sınıfsal
tabanı küçük burjuvazi ise, gerçekleşen sınıfsal içeriği büyük kapitalist tekellerin ve
emperyalist burjuvazinin açık diktatörlüğüdür. Parlamenter sistemin ve muhalefet
partilerinin, sendikaların ve meslek kuruluşlarının yok edilmesi, buna karşın milliyetçi-şoven bir lider kültü etrafında açık diktatörlüğün kurulması, siyasî karakteridir.
Aşırı milliyetçilik, şovenizm, ırkçılık ve militarizm sınıf çelişkilerinin üstünü örtmesine
yardımcı olan siyasî araçlardır.
Faşizmin, bilhassa seçimle iktidarı ele
geçirdiği durumlarda dayandığı toplumsal
taban ilk etapta küçük burjuvaziden, ikinci
etapta ise işçi sınıfının demoralize edilmiş
unsurları ile lümpen proletaryadan oluşur.
Elbette faşizm bu toplumsal tabanın değil,
tekelci burjuvazinin belirli fraksiyonlarının çıkarına olan ve ağır kriz ortamlarında
sallantılı hâle gelen egemenliklerini stabilize etmeye yarayan bir yönetim biçimidir.
Faşist propaganda gerçek amacını, küçük
bir azınlığın lehine açık terör diktatörlüğünü kurarak bütün bir ülkeyi sömürmeyi ve
fetih savaşlarına kalkışmayı amaçladığını
açıkça propaganda etseydi, iktidarı ele geçirmesi için gerekli olan toplumsal tabanı
bulması olanaksız olurdu tabii ki. Faşizm
bu tabanı demagojik söylemleri, güya iktidar karşıtlığı, ama özünde kapitalist sistemi
savunan retoriği ile her yeni krizde daha
çok köşeye sıkışan küçük burjuvazide bulmaktadır. Aslına bakılırsa faşist ideoloji bir
tarafta agresif antikomünizmi ve sendika
düşmanlığı ile küçük burjuvazinin –yoksullaşıp, arasına katılarak imtiyazlarını kaybedeceği– işçi sınıfı korkusuna, diğer taraftan

AfD Eş Başkanı Frauke Petry
uluslararası mali sermaye ile ilişkilendirdiği
Yahudi düşmanlığı ve “elit sınıflar” karşıtlığıyla da, kendisini iflasa sürükleyebilecek
rakip büyük sermayeden korunma iç güdüsüne yanıt vermektedir. Faşist ideolojinin,
dünya komünist hareketi ile uluslararası
finans sektörünü “Siyonizm’in dünyayı ele
geçirme planının iki yüzü” olarak gösteren
antisemitizmi, tam olarak küçük burjuvazinin korkuları ve korunma iç güdüleriyle
uyuşmaktadır. Küçük burjuvazinin bu korku
ve korunma kaygıları, faşizmin nihâyetinde,
sadece işçi sınıfına karşı değil, kendisine de
karşı tekelci burjuvazinin çıkarlarını radikal
bir biçimde korumakta olduğu gerçeğini
görmesini engellemektedir.
Burada Alman faşist hareketi NSDAP’nin iktidarı ele geçirdiği 1933 seçimlerinde işçi sınıfı arasından da oy aldığı

Bugün ise, 1970’li yıllardan bu yana
yıkım gücü mütemadiyen artan neoliberal
dönüşümler sonucunda küçük burjuva kitleler atomize edilmiş durumdadırlar. Kapitalist gelişmenin güncel aşaması, emperyalist merkez ülkelerdeki toplumsal yapının
büyük ölçüde işçi sınıfından oluşmasına yol
açmıştır. Her ne kadar kısa bir süre öncesine kadar işçi sınıfının dışında yer alan katmanlar üretim süreçlerinde belirli bir imtiyazlı konumda duruyor gibi gözükseler de,
sonuç itibariyle güvencesiz istihdamları işçi
sınıfınınkinden pek fark göstermemektedir.
Üniversite mezunu, üretim süreçlerinin tasarlama, planlama, araştırma ve geliştirme
bölümlerinde, masa başında istihdam edilmiş olunması veya finans sektöründe görev
yapılması, böylesi katmanların işçi sınıfının
parçası oldukları gerçeğini değiştirmemektedir. Gerçi emperyalist merkezlerdeki işçi
sınıfının bölünmüşlüğü, sınıf içerisinde çalıştırılma ve ücretlendirilme koşulları nedeniyle çıkar farklılıklarının ortaya çıkması bu
gerçeğin diğer yüzüdür, ama aynı zamanda
da küçük burjuvazinin kitleselliğinin yok olduğunun bir kanıtıdır.
O açıdan “Dördüncü Rayh”ın veya 1933
benzeri bir faşist diktatörlüğün toplumsal
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destekle kurulabilme koşullarının ortadan
kalktığı tespitinde bulunabiliriz. Kaldı ki,
günümüzün emperyalist ülkelerinde ırkçıfaşist partileri dahil burjuva partilerinin, her
ne kadar “sosyal partnerlik” vb. uygulamalarla sınıf sendikacılığından uzaklaşmış olsalar dahi, hâlâ güçlü bir örgütlenmeye sahip
olan emek hareketini açık terörle yok etme
gibi bir hedefleri söz konusu değildir, hatta
böylesi bir çaba burjuvazi açısından gereksizdir. Çünkü, bir kere Avrupa ülkelerindeki
işçi sınıfı ve sendikal hareketi burjuvazinin
sınıf tahakkümünü tehlikeye sokabilecek
güç ve kitlesellikteki devrimci bir kanata sahip değildir. İkincisi, belirli bir kitleyi
belirli bir süre için kandırmak olanaklı olsa
da, örneğin Almanya’da sayıları yaklaşık 45
milyonu bulan çalışan sınıfları salt milliyetçilik vb. saiklerle kendi maddi ve toplumsal
çıkarlarına bütünüyle ters düşen bir yönetim
biçimini sürekli olarak desteklemelerini sağlamak olanaklı değildir. Üçüncüsü, sendikalar bütünüyle ele geçirilmiş olsalar bile, hiç
bir diktatörlük –her işçinin arkasına bir polis
koyamayacağına göre– sınıf çelişkilerinin
sertleşmesi sistemsel bir yasallık olduğundan, toplumsal ve sınıfsal muhalefeti tümden
susturabilecek baskı ve terör mekanizmasını
uzun bir süre ayakta tutamayacaktır. Doğru,
kimi zaman işçiler de çeşitli nedenlerden dolayı faşizmi destekleyebilirler, ancak kendi
toplumsal tabanı olmayan bir faşist diktatörlüğün, bu diktatörlüğün politikalarından en
fazla zarar gören bir sınıf tarafından uzun bir
süre desteklenmesi mümkün değildir.

Ya darbe veya savaş?
Günümüz Avrupa’sında, bilhassa Almanya’da bir faşist diktatörlüğün seçim yolu
ile veya bir darbe ile oluşturulması, sadece
toplumsal tabanının olmaması nedeniyle
değil, tekelci burjuvazi gerek görmediğinden de söz konusu değildir. Faşizm her halükârda burjuvazi için son derece tehlikeli,
kontrol edilmesi güç ve oluşturacağı geniş
karşıt cephe nedeniyle burjuva egemenliğini tehdit eden bir unsura dönüşebilecek bir
tercihtir. Böylesi bir tercih, örnekleri tarihte
görüldüğü gibi, ancak son derece gerilmiş
bir kriz ortamında, başka bir yol kalmadığında ve iç ve dış koşulların burjuvazinin sınıf
egemenliğini alaşağı edebilecek tehditleri
beslediğinde başvurulan bir “ultima ratio”,
yani son çaredir. Alman faşizmi iktidarı ele
geçirdikten sonra önce işçi sınıfı hareketini yok etmiş, ardından da saldırı savaşını
başlatmıştır. Emperyalist ülkelerin proleterleşmiş toplumlarında işçi sınıfı hareketini
ortadan kaldırmak olanaksızdır. Savaşlar ise
artık sadece vekalet savaşları olarak yürütülmektedir.
Burada Birinci Dünya Paylaşım Savaşı
(1914-1918) ve İkinci Dünya Savaşı (19391945) benzeri, emperyalist güçlerin doğrudan birbirlerine karşı yürütecekleri bir emperyalist savaşın, tarafların dünyayı tümden
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yok edebilecek veya en azından uzun süre
yaşanmaz hâle getirebilecek nükleer silah
cephaneleri nedeniyle, gerçekçi bir opsiyon
olmadığını belirtmemiz gerekiyor. Elbette,
karşılıklı cepheleşmeler, yeni bir “Soğuk
Savaşın” başlatılmış olması, nükleer programları nedeniyle Kore Demokratik Halk
Cumhuriyeti (KDHC) veya İran İslam Cumhuriyeti gibi ülkelere karşı uygulanan yaptırımlar, büyük savaş tehlikesini herkes için
görünür kılmaktadır. Ancak ABD emperya-

Irkçı-faşist partilerin
üstlendiği görev
Almanya’da AfD, Avusturya’da FPÖ
veya Fransa’da adını değiştiren Front National gibi ırkçı-faşist, ultra milliyetçi siyasî
formasyonlardan hiç birisi, tüm ulus devlet
retoriklerine rağmen, bir faşist diktatörlüğün
kurulmasını hedeflememektedirler. Böylesi
partilerin programlarına ve iktidara geldikleri ülkelerdeki uygulamalarına baktığımızda,

Günümüz Avrupa’sında, bilhassa Almanya’da bir faşist diktatörlüğün seçim yolu ile veya bir darbe ile oluşturulması, sadece toplumsal tabanının olmaması nedeniyle değil, tekelci burjuvazi gerek görmediğinden de söz konusu değildir. Faşizm her halükârda
burjuvazi için son derece tehlikeli, kontrol edilmesi güç ve oluşturacağı geniş karşıt cephe nedeniyle burjuva egemenliğini tehdit eden bir unsura dönüşebilecek bir tercihtir. Böylesi bir tercih,
örnekleri tarihte görüldüğü gibi, ancak son derece gerilmiş bir
kriz ortamında, başka bir yol kalmadığında ve iç ve dış koşulların
burjuvazinin sınıf egemenliğini alaşağı edebilecek tehditleri beslediğinde başvurulan bir “ultima ratio”, yani son çaredir.
lizmi ile KDHC arasında nükleer silah denemeleri çerçevesinde yıllardır süren ihtilafta
görüldüğü gibi, restleşmeler ve tehdit etmeler emperyalist güçlerin militarizmi ve silah
üretimini körüklemelerinin gerekçesi olarak
kullanılmaktadır. Her ne kadar NATO, Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti’ne
karşı kışkırtmalarda bulunsa ve sınır yakınlarında ordu manevraları düzenlese de, ne
ABD’nde ne de Avrupa’da askerî-sivil karar
vericiler arasında nükleer saldırı opsiyonunu ciddî olarak düşünen tek bir kişi yoktur.
Nükleer cephaneler bir tarafta “caydırıcılık”
politikalarına inandırıcılık sağlamak için bulundurulurken, diğer taraftan da askerî-sınaî
kompleksleri ve silah tekellerini güçlendirmek için modernize edilmektedirler.
Genel anlamda bu tespit savaş tehlikesinin yok olduğu sonucuna yol açmamalıdır.
Tam aksine, ilân edilmemiş bir “Üçüncü
Dünya Paylaşım Savaşının” yaşandığı emperyalist-kapitalist dünya düzeni her gün
hep yeni biçimleri de olan, öncelikle çeper
ülkeleri, ama dolaylı yoldan merkez ülkeleri de etkileyen yeni savaşlar yaratmaktadır. Afrika’nın, Ortadoğu’nun ve Asya’nın
muhtelif bölgelerinde devam eden savaşlar
ve silahlı ihtilaflar günümüz emperyalistkapitalist dünya düzeninin doğrudan sonuçlarıdır ve emperyalist güçlerin hegemonya
araçlarıdır. Ancak ilân edilmemiş “Üçüncü
Dünya Paylaşım Savaşının” sürdüğü gerçeği, belirttiğimiz türden bir dünya savaşının
reel bir tehlike olduğu anlamına gelmemektedir. Kaldı gerçekçi olmayan bu senaryo,
kapitalist krizden çıkış yolu olma özelliğini
yitirmiştir.

sonuna kadar neoliberal politikaları savunduklarını görmekteyiz. Genellikle küçük ve
orta ölçekli sermaye fraksiyonlarının desteğiyle kurulan böylesi partilerin temel amaç
ve görevleri, etnik imtiyazlar ve emperyalist
talandan pay verme vaatleriyle yerli işçi
sınıfının olanaklı olduğunca büyük bir kesimini, bu ülkelerdeki burjuva parlamenter
sistemini son derece otoriter, baskıcı ve olabildiğince neoliberal hâle getirmek için rızasını vermeye ikna etmek, işçi sınıfının var
olan bölünmüşlüğünü ve göçmen işçiler ile
mültecilerin varlığını bu rızayı üretmek için
enstrümentalize etmektir.
AfD, FPÖ veya Front National gibi
partiler, Nazilerin propaganda ettikleri gibi
bir “ulusal devrimi” veya faşist diktatörlük
oluşturmayı değil, verili burjuva parlamenter sisteminde ve hükümetlerde yer almayı
hedeflemektedirler. Özellikle Avusturya’daki FPÖ’nün gerek ülke, gerekse de eyaletler
düzeyinde iktidar olduğundaki pratiği veya
Macaristan’da Viktor Orban hükümeti ile
Polonya’da Jaroslaw Kacynski’nin yönetiminde olan PIS hükümetinin uygulamaları,
ırkçı-faşist partilerin iktidarı ele geçirdiklerinde faşist yönetime geçiş yapmadıklarını,
aksine sermaye yanlısı sosyal kısıtlama,
özelleştirme, düzensizleştirme ve esnekleştirme politikaları ve toplumu daha da
sağcılaştırma çabalarını uyguladıklarını
kanıtlamaktadırlar. Aynı şekilde Fransa’da
“Rasseblement National”, yani “Ulusal Toplanma Hareketi” adını alan eski Front National da programatik olarak Euro’yu, AB’ni
ve NATO kabullenmiş ve “muhafazakâr bir
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güç” olarak hükümetlere ortak olmaya hazır
olduğunu göstermiştir.
Tüm bu gerçekler, günümüz Avrupa’sındaki reel tehlikenin yeniden açık faşist diktatörlükler kurulması değil, burjuva parlamenter sistemlerinin seçimlerle toplumsal
meşruiyet üreten ve aynı zamanda yerli işçi
sınıfının imtiyazlar ve pay vaatleriyle ikna
edilerek, toplumları daha sağa iten “demokratörlüklere” dönüştürülmesi olduğunu
kanıtlamaktadır. Avrupa’yı bekleyen asıl
tehlike, emperyalist merkezlerin Macaristan
veya Polonya benzeri ve burjuva demokrasisinin içi boşaltılmış, otoriter ve neoliberal
rejimlerle yönetilmesidir. Böylesi bir gelişmeyi gazetemizin 38. sayısında yayımlanan
“2017: ‘Demokratörlük’ döneminin başlangıcı mı?” başlıklı yazımızda öngörmüştük.
Peki, bu gerçekler Avrupa solu, bilhassa
Avrupalı komünistler açısından hangi tehlikeyi içeriyor? En başta “faşizme karşı en geniş güçlerin birliği” adı altında solun, ırkçıfaşist hareketlerin yükselmesine neden olan
koşulları yaratan neoliberal burjuva partileriyle ortaklığa giderek, sağ oportünizm batağına daha da batması tehlikesini. Burjuva
liberalizmiyle, neoliberal cepheye çoktan
geçiş yapmış olan Sosyal Demokrasi veya
Yeşiller ile AfD veya FPÖ gibi partilere karşı “halk cephesi” oluşturmak, sadece solun
kendi değerlerinden vazgeçmesi sonucunu
değil, aynı zamanda neoliberal politikalara
karşı çıkan kitlelerin, “elitlere karşı savaş
açtıklarını” iddia eden ve kendisini alternatif
güç olarak gösteren ırkçı-faşist demagojiye
daha fazla kanmasına yol açacaktır. Almanya örneğinde reformist Sol Partinin yeni
eyaletlerde kurulan hükümetlere ortak olup,
Alman emperyalizminin devlet aklını temsil
etmesi nihâyetinde bu eyaletlerde AfD’nin
güçlenmesine ve Sol Partinin büyük oy kayıplarına uğramasına yol açmadı mı? Halihazırda “sağ popülizme karşı sol popülizm”
yaklaşımı, AfD’yi zayıflatmaktan çok güçlenmesine katkı sunmuyor mu?
Örnekler daha da çoğaltılabilir. Sonuç
itibariyle Avrupa toplumsal ve siyasal solunun güncel gelişmeye vermesi gereken
yanıt, burjuva liberalizmi ve neoliberal güçlerle muğlak bir “halk cephesi” oluşturup,
burjuvaziye hep daha fazla uzlaşı ve taviz
sinyali vermek değil, sınıf mücadelesini radikal biçimde yükseltmek, devrimcileşmek
ve işçi sınıfının en geniş kesimlerinin çıkarlarını tutarlı bir biçimde savunan gerçek
alternatif güç hâline gelmek, proletarya enternasyonalizmini ısrarla savunmak ve işçi
sınıfının iktidarını hedefleyen mücadeleyi
örmektir. Hiç şüphe yok ki, Avrupa solunun
reformizmde ısrarı, iddia edildiği gibi “dönüşümle kapitalizmin sonunu” değil, kendisinin sonunu hazırlayacaktır. n
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Kürtler Ne Yapmalı?
Kürt Sorununun Çözümünün
Bölge ve Dünyamıza Etkisi
q Mehmet DEMİR
Kürtler için şimdiye kadar çok söz söylendi ve öneriler dile getirildi. Bölge üzerinde söz sahibi olmak isteyen uluslararası ve bölgesel emperyalist güçler, kendi
çıkarları doğrultusunda biçtikleri elbiseyi,
Kürtlere giydirmeye çalışıyorlar. Bunlar,
Kürtlerin nasıl yaşamak istediklerini gözardı etmekte ve kendi çıkarları doğrultusunda bir gelişme yaratmak istemektedirler. Kürtlerin bu yok sayılmaya karşı
isyanları günümüze kadar süregelmiş ve
bugün de önemli bir gelişme göstermiştir.
Kürtlerin her dört parçada örgütlülüğü ve
mücadelesi, Kürt sorununun çözümünü de
kaçınılmaz olarak gündeme oturtturmuştur. Çözümsüzlükle bir yüzyıl daha yol
alınamayacağı da açığa çıkmıştır. Emperyalist güçler ve bölge ülkeleri de bu gerçeği görmekte ve kendi çıkarlarına uygun
bir çözümü dayatmaktadırlar. Stratejik ve
taktik hedeflerin birbirleriyle içiçe girdiği
bu dönemde Kürtler, bu süreçten kazançlı
çıkmak için bir çok gelişmeyi gözönünde
bulundurmak, değerlendirmek ve fırsatları
kendi lehlerine çevirmek zorundalar.
Kürtler, en son Birinci Dünya Savaşı
yıllarında kendi bağımsız devletlerini kurma fırsatı yakalamışlardır. Uluslararası ve
bölgesel güçlerin çeşitli hile ve oyunları
sonucunda, bu fırsattan yararlanmaları
engellenmiştir. Dört parçaya bölünmüş
olmak Kürtleri zayıflatmakla kalmamış,
Kürt sorunu, bu sömürgeci devletlerin
bir Aşil topuğu olarak elde tutulmuş ve
kullanılmıştır. Böylelikle emperyalistler ve batılı güçler, bölge üzerinde rahat
bir egemenlik kurmuş ve bu ülkeleri bağımlı hale getirmişlerdir. Kürtler bu ara
unutulmuş, inkar edilmiş ve baskı altında
çeşitli defalar katliamlara uğratılmışlardır. Birinci Dünya Savaşı sonrasında çeşitli anlaşmalar ile sömürgeci devletlerin
egemenliğine terk edilmişlerdir. Kürtlerin
isyanlarına baktığımızda özgürlüğü arama çabasının hep var olduğunu görmekteyiz. Mahmut Berzenci, Koçgiri, Şeyh

Sait, Ağrı, Dersim, Mahabat ve 1975 ve
1988 Güney Kürdistan ayaklanmaları,
Kürtlerin mevcut statüyü kabul etmediklerinin göstergeleridir. Kürtlerin bu isyanlarda başarılı olamamalarının bir sebebi

farklılıklar ve geleceğe dönük hedefler
gibi görünse de özellikle de TC ve İran’ın
çabaları bunda önemli rol oynamaktadır.
Şimdiye kadar Kürtlere örgütsüzlüğü dayatan bu güçler, bugün de ulusal birlik

Kürtler, örgütlenme alanında önemli bir düzeyi yakalamış
olsalar da, ulusal birlik, Kürt Özgürlük Mücadelesinin en
zayıf halkası olarak halen çözüm bekleyen bir sorun olarak olduğu yerde durmaktadır. Ulusal birliğin önündeki engeller örgütler arasındaki ideolojik farklılıklar ve geleceğe
dönük hedefler gibi görünse de özellikle de TC ve İran’ın
çabaları bunda önemli rol oynamaktadır.
de verilen vaadlere kanmaları, sonunda
da devletlerin ‘yüksek çıkarları’ denilerek
kurban olarak bırakılmalarıdır. Kürtlerin
üzerinde oynanan oyunların başarılı olması Kürdistan’ın önemi ve bölge statüsünün
devam ettirilmek istenmesi ile yakından
bağlıdır. Bugün durum geçmiş dönemlere
göre farklılık gösterse de Kürtlere dönük
planlarda uluslarası güçler benzer noktalarda birleşmektedirler. Mümkün olduğu
kadar sömürgeci devletleri ürkütmeden sınırlı bazı hakların elde edilmesi ile sorunu
çözmeye çalışmaktadırlar. Fakat Kürtler
artık o eski Kürtler değil. Bugün çıkarlarını korumada daha da örgütlü bir hale
gelmişlerdir. Mücadeleleri kesintisiz bir
direnişe dönüşmüştür. Uluslararası güçler
de bunun farkına varmışlardır. Planlamalarında Kürtlere de bir rol biçmeye çalışmaktadırlar. Kürtlere belirli bazı sınırlı
da olsa haklar verilmesinden yana gözükmektedirler. Kürtler yeniden ihanete uğramamak istiyorlarsa kendi birliklerini sağlamak zorundadırlar. Kürtler örgütlenme
alanında önemli bir düzeyi yakalamış olsalar da, ulusal birlik, Kürt Özgürlük Mücadelesinin en zayıf halkası olarak halen
çözüm bekleyen bir sorun olarak olduğu
yerde durmaktadır. Ulusal birliğin önündeki engeller örgütler arasındaki ideolojik

önünde engeller çıkarmaktadırlar.

Günümüzde durum ne?
Tarihsel gelişmeler bugünü kurmada
önemli ipuçları verse de, yaşadığımız anın
kendisine özgü koşullarını gözardı etmememiz gerekmektedir. Bir bakıma Kürtler, şimdiye kadar Yunan mitolojisindeki
Sisyphos’un başına gelenlere benzer bir
döngü içerisinde hapsedilmişlerdir. Zeus,
Sisyphos’u cezalandırırken, ona her seferinde yeniden geriye yuvarlanan, ağır bir
kayayı dağın tepesine çıkarmayı emreder.
Sisyphos kocaman kayayı yuvarlaya yuvarlaya tepeye çıkaracak, ama her seferinde tam zirveye geldiğinde, kaya elinden
kayıp aşağıya yuvarlanacak ve bu döngü,
sonsuza kadar tekralanacaktır. Kürtler her
isyanda başarıya tam yaklaştıklarında birileri Zeus’un rolüne girmiş ve zirveye
varmaları engellenmiştir. En son örneği
Güney Kürdistan’daki referandum da yaşanmış, o zamana kadar Kürtlere destek
sözü verenler kayanın yuvarlanmasına
seyirci kalmış, bazıları da ellerinden kayması için çaba göstermişlerdir. Kürt Özgürlük Mücadelesinin önündeki önemli
görev, kayanın zirvede tutulması ve yeniden yuvarlanmasının önüne geçmektir.
Bunun için önemli bir adımın ulusal bir-

liğin sağlanması olduğunu söyleyebiliriz.
Kürdistan’ın parçalarında egemen olan
güçlerin bunu engellemek için yoğun bir
çaba gösterdiklerini de bilmekteyiz. Bu
engellemelerin aşılması, Kürtlerin önünde
duran önemli bir görevdir.
Kürtlerin özgürlüğe kavuşmaları dört
sömürgeci devleti çok yakından etkileyecektir. Bu ülkelerde yıllardır süre gelen
anti-demokratik rejimlerin aşılması için
de önemli bir kaldıraç görevi görecektir.
TC ve İran rejimlerinin Kürtler karşısında
takındıkları ortak tutum kendi rejimlerinin yıkılmasının önüne geçme çabalarıdır. Suriye ve Irak rejimleri de biraz güç
topladıkları zaman Kürtlerin elde ettikleri
kazanımları sıfırlamak için pusuda beklemektedirler. Son zamanlarda bu her iki
ülkede yaşanan gelişmeler, bu niyetlerini
açığa çıkarmıştır. Eski imparatorluk günlerine dönme rüyasında olan TC ve İran
rejimlerinin bölge üzerinde hem çatışmalı ve hem de işbirliği içerisinde olmaları,
Kürtlerin kazanımlarını engellemek ve
Kürtler üzerinde yeni oyunlar sahnelemek
istemelerinden kaynaklanmaktadır. Her
parçada kendileri ile işbirliği içerisinde
olan bir Kürt yaratmak istemektedirler.
Osmanlı - İran Safavi savaşlarında olduğu
gibi egemenliklerini Kürtleri kullanarak
tesis etmek istemektedirler. Uluslararası
emperyalist güçleri de çeşitli tavizler vererek yanlarına almaya çalışmaktadırlar. Bu
bölgesel gerici güçlerin Kürtlere sundukları yeni bir şey yoktur. Eski politikalarını,
güncelleştirilmiş bir halde devam ettirmek
istemektedirler. Bunların öyle uluslararası
emperyalist güçlerle kavgalı gibi durduklarına da kanmamak gerekir. Şu an gerici
ve faşist varlıklarını bu güçler sayesinde
devam ettirebilmektedirler. Kürtlere de
sunacakları yeni bir şey yoktur.
Geriye kalan Kürtlerin özgürlük mücadelelerini bölgesel gelişme ve dengeleri gözeterek başarıya ulaştırmalarıdır.
Bu mücadele başarı kazandıkça bölgede
demokrasi mücadelesi de gelişebilecektir.
Kürdistan’ın parçalanmışlığı egemen sömürgeci ülkelerdeki gericiliğin önemli bir
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nedeni olduğunu daha önceleri de defalarca belirtmiştik. Kürtlerin özgürleşmesi bu
ülkelerin demokratikleşmesine de katkı
sağlayacak ve bu yönlü gelişmelere ivme
kazandıracaktır.
TC’nin bölgesel yayılma peşinde koştuğunu ve bunun için de İslam şemsiyesini
kullandığını bilmekteyiz. Suriye’de desteklenen cihatcı gruplar ve müslüman kardeşler ile kurulan ilişkiler bunun kanıtlarıdır. Bölgedeki çatışmalı ortamı da fırsata
çevirerek, bu yönlü adımlar atmaktadır.
Suriye ve bölgenin diğer alanları üzerine
kurduğu planlar dengelerin değişmesi ile
çıkmaza girmiştir. Barış masasının yıkılması, AKP faşizminin Kürtleri yedeğine
alma girişimlerinin fiyasko ile sonuçlanmasından kaynaklanmıştır. Kürtleri yeniden kandırma çabaları, bu kez tutmamıştır. Bölgeye yayılmanın ilk adımı olarak
görülen Suriye’de kendi denetiminde bir
oluşum yaratma çabası, Rojava Kürtlerinin mücadelesi ile boşa çıkmıştır. Kürtleri
eskisi gibi kullanarak, yedeğine alma çabaları sonuçsuz kalınca masa devrilmiş ve
Kürt düşmanı yüzü açığa çıkmıştır. Bugün
de Kürt karşıtlığını bölge politikasının temel ayağı haline getirmiştir. Rusya, İran
ile ilişkilerini ve ABD ile diğer batılı ülkelere karşı konumunu, bu Kürt karşıtlığı temelinde inşa etmeye çalışmaktadır.
Tüm çabasını, Kürtlerin kayayı zirveye
taşımalarını ve bir daha geri düşmeyecek
şekilde dağın tepesinde tutmalarını engellemeye dönük harcamaktadır. İran’ın
da benzer bir çaba içerisinde olduğunu ve
bunu farklı yollarla da olsa sürdürdüğünü
görmekteyiz. Bölge üzerinde iki karşıt ittifak oluşmuş gibi görünse de, bu güçler
arasındaki ilişkiler değişken bir zeminde
durmaktadır. Rusya, Çin ve İran cephesi
TC’yi de yanına alarak, ABD ve batılı diğer ülkelere karşı bölgede egemen olma
mücadelesi yürütmektedirler. Belirli konularda kaymalar yaşansa da, her iki taraf
da bölgede dengeleri kendi lehlerine çevirmek istemektedirler.

Kürtler nasıl bir rol
oynayabilir?
Sovyetlerin dağılmasından sonra dünyanın iki kutuplu hali de son bulmuştur.
Bu yeni dünya düzeni, ulusal kurtuluş
hareketleri açısından belirli yenilikleri de
beraberinde getirmiştir. Ulusal kurtuluş
hareketleri önemli bir dış destekten yoksun kalmış ve emperyalizmin saldırıları
karşısında adeta tek başlarına kalmışlardır.
Kürtler, Sovyet cephesi olduğunda da
bu dış desteği tam olarak yanlarında görmemişlerdir. Belirli koşullardan yararlanmış ve indirekt bir fayda sağlamış olsalar
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da dış destekten tam anlamıyla bahsetmek
mümkün değildir. Kürtler karşısında her
iki cephenin de dosyaları pek temiz değildir. Kürtler sadece emperyalistler tarafından ihanete uğramamış, Sovyetler
de Kürtlere karşı sessizliğini korumuştur.
Cumhuriyetin kuruluş yıllarında Kemalistlere verilen destekler sonucu Kürt isyanları görülmemiş, dile bile getirilmemiştir. Mahabat Kürt Cumhuriyeti, başta
verilen desteğe rağmen Şah’ın boğazlaması için terk edilmiştir. Sonraki yıllarda
Irak ve Suriye ile ilişkiler kurulmuş ve
Kürtlerin üzeri sünger ile kapatılmıştır.

Sovyetlerin dağılmasından
sonra dünyanın iki kutuplu
hali de son bulmuştur.
... Kürtler karşısında her
iki cephenin de dosyaları pek
temiz değildir. Kürtler sadece emperyalistler tarafından
ihanete uğramamış, Sovyetler
de Kürtlere karşı sessizliğini
korumuştur. Cumhuriyetin
kuruluş yıllarında Kemalistlere verilen destekler sonucu
Kürt isyanları görülmemiş,
dile bile getirilmemiştir.
Mahabat Kürt Cumhuriyeti,
başta verilen desteğe rağmen
Şah’ın boğazlaması için terk
edilmiştir.
Bugün Rusya Dışişleri Bakan yardımcısı
Sergey Verşin’in ‘Kürtler Suriye’de kendilerini iyi ve özgür hissetmeli’ sözleri o
dönemlerde akıllara bile getirilmemiştir.
Bugün söylenmesi Ruslara olan güveni tesis etmek açısından da yeterli olmamaktadır. Rusya TC ile geliştirdiği ilişki sonucu
Kürtlerin mücadelelerinin zayıflatılmasına katkı sunmaktadır. Son olarak Rusya’nın TC’ye Efrin’e saldırmak için izin
vermesi, Kürtler kime güvenmeli sorusunu bir kez daha sormamıza yol açmaktadır. Rusya Kürtlerin Suriye’de özgürce
yaşamalarını ve gerçekten kendilerini ‘iyi
ve özgür hissetmelerini’ istiyorsa, öncelikle TC’nin saldırganlığını durdurmalıdır.
ABD ve diğer batılı ülkelerin de Kürtler
karşısında iki yüzlü bir politika yürüttüklerini bilmekteyiz. Çok gerilere gitmeden,
en son Güney Kürdistan referandumu karşısında aldıkları tutumla, bu politika açığa
çıkmıştır.

Bölgenin ve dünyanın bu karmaşık
ortamında demokrasi güçlerinin de zayıf
olduğu koşullarda Kürtler, bölgemizde
ağır bir yükün altına girmişler veya atılmışlardır. Adeta iğne ucu ile kuyu kazmaya benzer bir emekle ve güçleri dikkate
alan bir esneklikle hareket etmek zorunda
bırakılmışlardır. Kürtler bu dönemi kazanımlarla geçebilirlerse bölgenin demokratikleşmesine de katkı sunmuş olacaklardır.
Bugün belirli Kürt örgütlerini isimlendirmeden Kürtler adını hepsini kapsayacak
bir şekilde kullanmaktayız. Bu ayrımı
ulusal birliğe ihtiyaç duyulduğu bu dönem

Naom Chomsky
de özellikle yapmamaktayız. Bu örgütler
arasında ideolojik ve örgütsel farklılıklar
olmakla birlikte Kürtlerin özgürleşmesinde ortak bir noktada birleşmeleri gerekmektedir. Atılan adımların zayıflığı
kısa vadede ulusal birlik yolunda büyük
beklentiler içerisine girmemizi engellemektedir. Hem Kürt örgütlerinin durumları ve hem de uluslararası müdahaleler
kısa vadede böylesi bir hedefe ulaşmanın
mümkün olmadığını göstermektedir. Bir
iyi niyet gösterisi olarak her yetkilinin ağzında ulusal birlik dile gelse de bu konuda
var olan sorunlar daha kapsamlı çabaları
gerektirmektedir.

Rojava
çözüm modeli olabilir mi?
Kobani direnişi Rojava’nın kaderini
değiştiren temel bir etken olmuştur. DAİŞ’in yenilgiye uğratılması, Rojava direnişine uluslararası desteğin artmasına yol
açmıştır. Suriye üzerindeki mücadelenin
yörüngesi de bu direnişin zafere ulaşması
ile değişmeye başlamış ve yeni güç dengeleri kurulmuştur. Bu konuda en dikkate
değer olan Kürtlerin SDG bayrağı altında
diğer halklar ile ortak bir mücadele yürütmeleridir. Suriye’nin özgür geleceğinin,
bu mücadelenin başarısında yattığını defalarca belirttik. Suriye’de çözüme doğru
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giderken çeşitli güçlerin çabaları da yoğunluk kazanmaktadır.
SDG’nin şimdiye kadar yürüttüğü politikanın Kürtlere, Araplara, Ermenilere
ve Süryanilere kazandırdığını görmekteyiz. ABD’nin başını çektiği uluslararası
koalisyon ve Rusya ile kurulan ilişkiler
sayesinde Suriye’nin geleceğinde söz sahibi olma konumuna gelmişlerdir. Nitekim ABD ve Rusya yetkililerinden gelen
açıklamalar bunu göstermektedir. Efrin
örneğinde görüldüğü gibi bu ilişkiler devletlerin çıkarları ve TC ile İran’ın Kürt
karşıtı politikası sonucunda farklı bir yön
de kazanmaktadır. Her iki kutup da Kürtler ile ittifaklarını Suriye ve bölgedeki
hesaplarını uygulamak için kullanmaktadırlar. Kürtlerin bu uluslararası oyunlara
kurban gitmemeleri için dengeli bir politika yürütmeleri gerekmektedir.
Rusya’nın Suriye’nin geleceğinde
Kürtlere daha fazla söz hakkı verme ya da
kendi deyimleri ile ‘Kürtlerin kendilerini
iyi ve özgür hissetmeleri’ için TC ve İran
saldırganlığını dizginlemesi gerekmektedir. Efrin’de olanlar bir kez daha Rusya’ya
olan güveni sarsmıştır. Kürtlerin ABD ve
batılı ülkelerle olan ortak çalışmaları,
Suriye’de özgür bir gelecek yaratmaya
hizmet ettiği sürece hazmedilebilir ve anlaşılabilinecek bir işbirliğidir. Bu Rusya
cephesi ile kurulacak ilşkiler için de geçerlidir. Halkları değil de yine diktatörlere
yatırım yapan ve onlarla işbirliğini geliştiren ilişkiler içerisinde olurlarsa Kürtlerin
de buna karşı bir planları olmalıdır. Kaldı
ki Kürtler Rojava’da kendi öz savunma
güçlerini her alanda örgütlemektedirler.
ABD ve uluslararası koalisyon güçleri
buna itiraz etmedikleri müddetçe kazanan
Suriye halkları olacaktır.
ABD’nin Suriye Özel temsilcisi James Jeffrey ‘DSG, Kürtler BM’deki görüşmelerin bir parçası ve temsilcisi olabilecektir’ dedi. Yine dil bilimcisi ve sol
entellüktüel Naom Chomsky ‘Kürtleri
korumak için ABD, Suriye’de kalmalıdır’ dedi. Bunların ne derece gerçekleşeceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz.
Rojava’da işleyen bir düzen ve halklar
arasında ortak bir birliktelik mevcut. Bunun korunması bölge için de önemlidir.
Bu örnek, Mezhep ve milliyet savaşları
ile güçten düşürülmüş olan bölgemizdeki
halklar için de birlikte yaşamanın mümkün olduğunu göstermektedir. Bu nedenle
Kürtler bu model etrafında mücadelelerini
her dört parçada da geliştirmelidirler. Bu
modelin yaşaması için de emperyalistler
ve bölge güçleri arasındaki çelişkilerden
yararlanmalıdırlar. Bu başarıldığında da,
sadece Kürtler değil bölge halkları da kazanacaklardır. n
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Ekim Devrimi’nin
Uluslararası Karakteri
q Josef V. STALİN
Çeviri: Umut Devrim ÇELİK
Josef V. Stalin’in Ekim Devrimi’nin onuncu yılı kutlamalarına
özel olarak yazdığı metnin çevirisini Ekim Devrimi’nin 101. yılında okuyucularımıza sunuyoruz.
Ekim Devrimi’nin onuncu yıl
kutlamaları için yazılmıştır.
6-7 Kasım 1927
Ekim Devrimi sadece “ülke sınırları içinde” bir devrim olarak ele alınamaz.
Ekim Devrimi öncelikli olarak uluslararası
bir dünya düzeninin devrimidir, zira insanlık
tarihinde radikal bir dönüm noktasına, eski
kapitalist dünyadan sosyalist dünyaya geçişe
işaret eder.
Geçmişteki devrimler çoğunlukla hükümeti yöneten bir sömürücü grubun yerini
bir başka sömürücü grubun almasıyla sonuçlandı. Sömürenler değişti, sömürü baki
kaldı. Kölelerin özgürlük hareketlerinde
durum buydu. Serflerin ayaklanma döneminde durum buydu. İngiltere, Fransa ve Almanya’nın “büyük” devrimleri döneminde
de durum buydu. Paris Komünü’nü buraya
dahil etmiyorum çünkü o, işçi sınıfının tarihi
kapitalizmin aleyhine çevirmeye yönelik ilk
şanlı, kahramanca ancak başarısız çabaydı.
Ekim Devrimi bu devrimlerden prensipleriyle ayrılır. Amacı bir sömürü tarzının
yerine yenisini, bir sömürücü grubun yerine
bir başkasını getirmek değil; insanın insan
tarafından sömürüsünü kaldırmak, bütün sömürü gruplarını kaldırmak, proletarya diktatörlüğünü kurarak şimdiye kadar bütün diğer
sınıflardan daha fazla baskı görmüş olan en
devrimci sınıfın siyasi gücünü sağlamak,
yeni, sınıfsız, sosyalist toplumu yaratmaktır.
Ekim Devrimi’nin insanlık tarihinde,
dünya kapitalizminin tarihteki yoğunluğu
üzerinde, dünya işçi sınıfının özgürlük mücadelesinde, mücadele yöntemleri ve örgütlenme modellerinde, yaşam tarzı ve geleneklerde, dünyanın dört bir yanında sömürülen
toplumların kültür ve ideolojisinde radikal
bir değişim teşkil etmesinin sebebi tam ola-

rak budur.
Ekim Devrimi’nin uluslararası bir dünya
düzeninin devrimi olmasının temel sebebi
budur.
Bu, aynı zamanda bütün ülkelerin ezilen
sınıflarının Ekim Devrimine, kendi özgürlüklerinin de vaadi olan devrime böylesine
engin bir sevgi beslemesinin nedenidir.
Ekim Devrimi’nin dünya çapında devrimci hareketin gelişimini nasıl etkilediği
üzerine bir takım temel meselelere değinilebilir.
1) Ekim Devrimi öncelikli olarak
dünya kapitalizmi cephesinde bir gedik
açtığı, en geniş kapitalist ülkelerin birinde emperyalist burjuvaziyi alaşağı edip
sosyalist işçi sınıfını iktidara getirdiği için
dikkate değerdir.
Ücretli işçilerin, zulüm görenlerin, ezilenlerin ve sömürülenlerin sınıfı, insanlık
tarihinde ilk kez iktidara yükselerek bütün
ülkelerin işçilerine yayılan bir örnek teşkil
etmiştir.
Bu demektir ki Ekim Devrimi yeni bir
çağı, emperyalist ülkelerde işçi sınıfı devrimlerinin çağını açmıştır. Üretim araçlarını
toprak ağalarının ve kapitalistlerin elinden
alıp kamu malına çevirerek burjuva mülkiyetinin karşısına sosyalist mülkiyeti getirmiştir. Bunu yaparak burjuva mülkiyetinin
bozulamaz, kutsal ve daimi olduğuna dair
kapitalist yalanı ifşa etmiştir.
Devrim, iktidarı burjuvazinin elinden
almış, burjuvazinin siyasi imtiyazlarını ortadan kaldırmış, burjuva devlet aygıtını yok
ederek iktidarı Sovyetlere vermiştir, bu yolla
Sovyetlerin sosyalist yönetim şekli olan işçi
sınıfı demokrasisini, burjuva parlamentarizmin yönetim şekli olan kapitalist demokrasinin karşısına dikmiştir. Lafargue ta 1887
yılında, devrimin arifesinde “bütün eski kapitalistlerin haklarını yitireceklerini” söylediğinde haklıydı.
Bu sayede Ekim Devrimi, Sosyal Demokratların günümüzde burjuva parlamentarizmi üzerinden sosyalizme barışçıl bir
geçişin mümkün olduğu yalanını da ifşa
etmiştir.
Ancak Ekim Devrimi burada duramazdı
ve durmadı. Eski burjuva düzeni yıktıktan

sonra yeni, sosyalist düzeni kurmaya başladı. Ekim Devrimi’nin geçtiğimiz 10 yılı Parti’nin, sendikaların, Sovyetlerin, kooperatiflerin, kültürel kuruluşların, taşımacılığın,
sanayinin ve Kızıl Ordu’nun kurulmasıyla
geçmiştir. Sosyalizmin SSCB’de kuruluşundaki kuşkusuz başarı, işçi sınıfının burjuvazi
olmadan ve burjuvaziye karşı ülkeyi yönetebileceğini, sanayi kurabileceğini, bütün ülke
ekonomisini yönlendirebileceğini göstermiş
ve kapitalist kuşatmaya rağmen sosyalizmi
başarıyla kurabileceğini kanıtlamıştır.
Antik dönemin meşhur Romalı senatörü
Menenius Agrippa, sömürülenlerin sömürenler olmadan olsa olsa kafanın ve diğer
organların mide olmadan dayanabileceği
kadar yaşayabileceği “teorisini” destekleyen
tek kişi değildi. Bu “teori” günümüzde genel
açıdan Sosyal Demokrasinin siyasi “felsefesinin”, özel olarak Sosyal Demokratların
emperyalist burjuvaziyle koalisyon politikasının köşe taşıdır. Aynı zamanda bir önyargı
karakteri taşıyan bu “teori”, günümüzde kapitalist ülkelerde işçi sınıfının devrimcileşme yolunda önüne çıkan en ciddi engellerden biri haline gelmiştir. Ekim Devrimi’nin
en önemli sonuçlarından biri bu yalan “teoriye” ölümcül darbeyi vurmuş olmasıdır.
Ekim Devrimi’nin kapitalist ülkelerdeki
işçi sınıflarının devrimci hareketlerini önemli bir şekilde etkilemesinin kaçınılmazlığını
kanıtlamak için bunlar ve benzeri sonuçlardan daha fazlasını öne sürmeye gerek var
mı?
Kapitalist ülkelerde komünizmin giderek büyümesi, bütün ülkelerin işçi sınıflarının SSCB’ye yönelik artan sevgisi ve son
olarak Sovyetlerin ülkesine gelen pek çok
işçi delegesi gibi herkesin görebileceği gerçekler, Ekim Devrimi’nin ektiği tohumların
şimdiden meyve vermeye başladığını gösteriyor.
2) Ekim Devrimi emperyalizmi sadece yönetim merkezlerinde, sadece “metropollerinde” sarsmakla kalmadı. Aynı
zamanda sömürge ve bağımlı devletlerde
emperyalist yönetimin kuyusunu kazarak
emperyalizmin cephe arkasını ve çevresini de vurmuştur.
Toprak ağalarını ve kapitalistleri tahttan indiren Ekim Devrimi, ulus ve sömürge
zulmünün zincirlerini kırmış ve geniş bir

ülkenin istisnasız bütün halklarını bunlardan kurtarmıştır. İşçi sınıfı, ezilen halkları
kurtarmadan kendisini kurtaramaz. Bu ulus
ve sömürge devrimlerini ulus düşmanlığı
ve uluslararası çatışma sancağı altında değil, SSCB içindeki çeşitli halklardan işçi
ve köylülerin karşılıklı güveni ve kardeşçe
uzlaşması ile; ulusalcılık adına değil enternasyonalizm adına gerçekleştirmiş olması,
Ekim Devrimi’nin karakteristik özelliklerinden biridir.
Ulus-sömürge devrimlerinin ülkemizde
işçi sınıfının liderliği ve enternasyonalizm
sancağı altında gerçekleşmiş olması, dışlanmış ve köleleştirilmiş halkların insanlık tarihinde ilk kez gerçekten özgür ve gerçekten
eşit halklar konumuna yükselmelerinin, bu
sayede tüm dünyanın ezilen halklarına yayılan bir örnek teşkil etmelerinin en önemli
sebebidir.
Bu, Ekim Devrimi’nin yeni bir çağ açtığı
anlamına gelir; dünyanın ezilen ülkelerindeki sömürge devrimlerinin işçi sınıfı ile ittifak
halinde ve işçilerin liderliğinde yürütüleceği
bir çağ.
Eskiden “kabul edilen” bir düşünce, dünyanın ezelden beri üstün ve ast ırklar olarak,
medeniyete erişemeyecek ve sömürülmeye
mahkum siyahiler ve medeniyetin tek sahibi
olarak siyahileri sömürme görevi taşıyan beyazlar olarak bölündüğü düşüncesiydi.
Artık bu efsanenin parçalanıp kenara
atıldığı anlaşılmalıdır. Özgürleştirilen Avrupa-dışı halkların Sovyet kalkınmasına dahil
ederek, gerçekten ilerici bir kültür ve medeniyet kurmakta Avrupalılardan bir basamak
bile aşağıda olmadıklarını fiilen göstererek
bu efsaneye ölümcül bir darbe vurmuş olması Ekim Devrimi’nin en önemli sonuçlarından biridir.
Eskiden “kabul edilen” bir düşünce, ezilen halkların kurtuluş yolunun burjuva milliyetçiliği olduğuydu; ulusları birbirinden
uzaklaştırma, ayırma, farklı ulusların emekçileri arasında milliyetçi düşmanlığı artırma
yolu.
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olarak emsalsiz bir emperyalist katliamdan
ötürü kapitalizmin çürüyüp öleceği bir sürece evrilirken, Ekim Devrimi ve sonucunda
geniş bir ülkenin kapitalist dünya düzeninden kopması kaçınılmaz olarak bu süreci
hızlandıracak, dirhem dirhem dünya emperyalizminin kuyusunu kazacaktır.
Dahası da var. Ekim Devrimi emperyalizmi sarsarken aynı zamanda dünya devrimci hareketi için, ilk proletarya diktatörlüğü ile cisimleşen güçlü ve açık bir merkez
üssü yaratmıştır. Devrimci hareketin daha
önce sahip olmadığı ve artık desteğine güvenebileceği; devrimcilerin artık bir araya
gelip bütün ülkelerin işçileri ve ezilen halkları için birleşik bir devrimci cephe yaratabilecekleri bir üs.
Bu öncelikle Ekim Devrimi’nin, dünya
kapitalizmine asla iyileşmeyecek ölümcül
bir yara açtığı anlamına gelir. Tam da bu
sebeplerden ötürü kapitalizm, Ekim Devriminden önce sahip olduğu “denge” ve “istikrarı” asla yeniden elde edemeyecektir.

Artık bu efsanenin çürütüldüğü anlaşılmalıdır. Ezilen halkların özgürleşmesi
için proleter, enternasyonalist bir yöntemin
mümkün ve amaca uygun olduğunu, tek
doğru yöntem olduğunu fiilen göstererek;
gönüllülük ve enternasyonalizm prensiplerini temel alarak birbirinden çok farklı uluslardan işçi ve köylülerin kardeşçe birleşmesinin mümkün ve amaca uygun olduğunu
fiilen göstererek bu efsaneye ölümcül bir
darbe vurmuş olması da Ekim Devrimi’nin
en önemli sonuçlarından biridir. Sovyet
Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin, tüm ülkelerin emekçilerinin dünya çapında bir tek
ekonomik sistemde birbirine bağlanmasının
prototipinin varlığı, bunun doğrudan kanıtıdır.
Ekim Devrimi’nin bunlar ve benzeri
sonuçlarının sömürge ve bağımlı ülkelerde
devrimci hareketleri etkilemesinin kaçınılmaz olduğu açıktır. Çin, Endonezya, Hindistan ve benzeri ülkelerde devrimci hareketin
büyümesi ve bu halkların SSCB’ye yönelik
büyüyen sevgisi bunu şüphesiz kılmaktadır.
Sömürge ve bağımlı devletlerin rahatlıkla sömürülüp ezildiği dönem geride kalmıştır. Bu ülkeleri özgürleştirecek devrimlerin
çağı, bu ülkelerde işçi sınıfının uyanıp devrimin sahibi olacağı çağ artık başlamıştır.
3) Devrim tohumlarını emperyalizmin merkezlerine de, cephe gerisine de
ekerek; emperyalizmin “metropollerini”
ve sömürgelerde egemenliğini sarsarak
Ekim Devrimi, tümüyle dünya kapitalizminin varlığını tehlikeye sokmuştur.
Kapitalizmin emperyalizm koşullarındaki sürekli gelişimi; eşitsiz olması, karşıtlık
ve silahlı çatışmaların kaçınılmazlığı ve son

Kapitalizm kısmi istikrar elde edebilir,
üretimini yeniden örgütleyebilir, ülke yönetimini faşizme devredebilir, geçici olarak
işçi sınıfını bastırabilir; ancak eskiden sergilediği “huzuru”, “güvenceyi”, “dengeyi”
ve “istikrarı” asla yeniden elde edemeyecek,
zira dünya kapitalizminin krizi devrim ateşinin artık hem emperyalist merkezlerde, hem
de çevrelerinde kaçınılmaz olarak parlaması
gereken bir aşamaya gelmiş ve günlük planlama ve yamalarını bozarak kapitalizmin çöküşünü yaklaştırmıştır. Meşhur bir masalda
yazdığı gibi “kuyruğunu çamurdan çıkardığında gagası, gagasını çıkardığında kuyruğu
çamura batar.”
Bunun ikinci anlamı Ekim Devrimi’nin,
tüm dünyanın ezilen sınıflarının gücü ve
önemini, cesareti ve savaşa hazırlığını,
hakim sınıfların onları yeni ve önemli bir
faktör olarak tanımasını zorunlu kılacak
bir seviyeye çıkarmış olduğudur. Dünyanın
emekçi kitlelerine artık umutsuz ve karanlık
içinde el yordamıyla yürüyen “kör ayaktakımı” olarak bakılamaz; çünkü Ekim Devrimi
onların yolunu aydınlatan ve onlara umut
sağlayan bir fener yaratmıştır. Eskiden ezilen sınıfların arzu ve çabalarının yorumlanıp
ifade edilebileceği dünya çapında bir açık
forum yokken, artık bu forum ilk proletarya
diktatörlüğü şeklinde var edilmiştir.
Bu forumun yok edilmesinin, “gelişmiş
ülkelerin” toplumsal ve siyasi yaşamı üzerinde gemi azıya almış, karanlık bir gericiliğin önünü açacağı şüphesizdir. “Bolşevik
devletin” varlığının bile gericiliğin karanlık
güçlerini engellediği, bu sayede ezilen sınıfların özgürlük mücadelesine de destek olduğu inkar edilemez.

Tarih tekerrürden ibarettir ama bu tekerrürün yeni bir altyapısı vardır. Eskiden,
feodalizmin çöküş döneminde “Jakoben”
kelimesinin bütün ülkelerin aristokratlarında korku ve nefret uyandırması gibi, şimdi
kapitalizmin çöküş döneminde de “Bolşevik” kelimesi bütün ülkelerin burjuvalarında
korku ve nefret uyandırır. Tersi bir şekilde,
eskiden Paris’in yükselen burjuvazinin devrimci temsilcilerinin sığınağı ve okulu olması gibi, şimdi de Moskova yükselen işçi
sınıfının devrimci temsilcilerinin sığınağı ve
okuludur. Jakobenlere duyduğu nefret feodalizmi çöküşten kurtarmadı. Bolşeviklere
duyduğu nefretin kapitalizmi kaçınılmaz
çöküşünden kurtarmayacağı şüphe götürür
mü?
Kapitalizmin “istikrar” çağı sona ermiş,
burjuva düzeninin yenilmezliği efsanesini
de yanında götürmüştür. Kapitalizmin çöküş
çağı ise artık başlamıştır.
4) Ekim Devrimi sadece ekonomik
ve toplumsal-siyasi ilişkiler alanında bir
devrimden ibaret görülemez. Bu, aynı
zamanda işçi sınıfının zihinlerinde ve
ideolojilerinde bir devrimdir. Ekim Devrimi Marksizmin, proletarya diktatörlüğü fikrinin, emperyalizm ve proletarya
devrimleri döneminin Marksizmi olan
Leninizmin sancağı altında doğmuş ve
güçlenmiştir. Bu nedenle Marksizmin
reformizme karşı, Leninizmin Sosyal Demokrasiye karşı ve Üçüncü Enternasyonal’in İkinci Enternasyonal’e karşı zaferi
anlamına gelir.
Ekim Devrimi, Marksizm ve Sosyal Demokrasi arasında, Leninizmin politikalarıyla
Sosyal Demokrat politikalar arasında geçilmez bir uçurum açmıştır.
Eskiden, işçi sınıfı diktatörlüğünün zaferinden önce, işçi sınıfı diktatörlüğü fikrini
açıkça reddetmekten çekinen ancak bu fikrin gerçekleşmesi için hiçbir şey yapmayan
Sosyal Demokrasi Marksizm bayrağı taşıyabiliyordu, ancak bu tavrın kapitalizme karşı
herhangi bir tehlike arz etmediği açıktır. O
dönemlerde Sosyal Demokrasi resmi olarak,
yahut neredeyse tamamen, kendini Marksist
olarak tanımlayabiliyordu.
Şimdi, işçi sınıfı diktatörlüğünün zaferinden sonra, herkes Marksizmin ne işaret
ettiğini ve zaferinin ne anlama geldiğini
gördükten sonra Sosyal Demokrasi artık
Marksizm bayrağını taşıma yetisini de, kapitalizme karşı gerçek bir tehlike arz etmeyip işçi sınıfı diktatörlüğü fikrini hafife alma
gücünü de kaybetmiştir. Marksizmin özüyle
yollarını uzun zaman önce ayırmış olan Sosyal Demokrasi, artık Marksizm bayrağını da
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bir kenara atmış; açık şekilde Marksizmin
ürünü olan Ekim Devrimine ve dünyanın ilk
proletarya diktatörlüğüne karşı cephe almıştır.
Artık kendisini Marksizmden ayrı tutmak zorundadır ve öyle de yapmıştır; zira
güncel koşullarda kimse dünyanın ilk proletarya diktatörlüğünü açık ve özverili bir
şekilde savunmadan, kendi ülkesinin burjuvazisine karşı devrimci bir mücadele
vermeden, kendi ülkesinde proletarya diktatörlüğünün zaferi için gereken koşulları
yaratmadan kendisine Marksist diyemez.
Sosyal Demokrasi ve Marksizm arasında bir uçurum oluşmuştur. Bundan böyle,
Marksizmin tek taşıyıcısı ve öncüsü Leninizm, komünizmdir.
Ancak mesele bundan ibaret değil. Ekim
Devrimi, Sosyal Demokrasi ve Marksizm
arasında bir sınır çizmekten fazlasını yapmıştır; Sosyal Demokrasiyi dünyanın ilk
proletarya diktatörlüğüne karşı kapitalizmi
savunanların tarafına sürmüştür. Adler, Bauer, Wels, Levis, Longuet ve Blum beyler
“Sovyet rejimini” taciz edip parlamenter
“demokrasiyi” överken aslında SSCB’de
kapitalist düzenin geri getirilmesi için, “medeni” devletlerde kapitalist köleliğin korunması için savaşmakta olduklarını ve savaşmayı sürdüreceklerini kastetmektedirler.
Günümüz Sosyal Demokrasisi kapitalizmin ideolojik olarak desteklenmesidir. Lenin, günümüz Sosyal Demokrat politikacıların “işçi sınıfı hareketi içinde burjuvazinin
ajanları, kapitalist sınıfın işçi sınıfındaki subayları” olduklarını, “işçi sınıfı ve burjuvazi arasındaki iç savaşta” kaçınılmaz olarak
‘Komüncülere’ karşı ‘Versaycıların’ tarafında olacaklarını söylerken çok haklıydı.
Emekçi hareket içinde Sosyal Demokratlığa son vermeden kapitalizme son vermek
imkansızdır. Kapitalizmin öleceği çağın,
emekçi hareket içinde Sosyal Demokrasinin
de öleceği çağ olmasının sebebi de budur.
Ekim Devrimi’nin önemli yönlerinden
biri de, diğerlerinin yanı sıra, dünya işçi sınıfı hareketi içinde Leninizmin Sosyal Demokrasiye karşı kaçınılmaz zaferini işaret
ediyor olmasında yatar.
İşçi sınıfı hareketi içinde İkinci Enternasyonal’in ve Sosyal Demokrasinin egemen olduğu dönem sona ermiş, Leninizm
ve Üçüncü Enternasyonal’in egemen olduğu
çağ ise artık başlamıştır. n

Pravda, Sayı: 255, 6-7 Kasım 1927
(Kaynak: Çeviri Gazetesi)
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Büyük Ekim Sosyalist
Devrimi 101 Yaşında!
“Çağımız, Rusya’da 1917 yılında
gerçekleşen, Büyük Sosyalist Ekim Devrimi’nin açtığı çığır ile ‘Kapitalizmden
Sosyalizme Geçiş Çağıdır’. 1991’de
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, Demokratik Almanya Cumhuriyeti,
Bulgaristan Halk Cumhuriyeti, Macaristan Halk Cumhuriyeti, Çekoslovakya
Sosyalist Cumhuriyeti, Romanya Sosyalist Cumhuriyeti, Arnavutluk Sosyalist
Halk Cumhuriyeti, Yugoslavya Sosyalist
Federal Cumhuriyeti ve Polonya Halk
Cumhuriyetinde iktidarların uluslararası
ve ulusal, karşı-devrim komplosu tarafından yıkılması bu gerçeği değiştirmiyor.
Emperyalizm döneminde, yani günümüzde, kapitalizmden sosyalizme geçiş
çağı olgusu bir yasallıktır. Belirleyici
olan ulusal ve uluslararası anlamda
öznel koşulların bu nesnelliğe uygun
olarak geliştirilmesidir.
Partimiz, Sovyetler Birliği ile Sosyalist Topluluk Ülkelerinde gelişen ve
sosyalist iktidarların yıkılması ile sonuçlanan karşı-devrimin iç ve dış faktörlere
dayalı olduğunu, diğer Sosyalist Topluluk
Ülkelerindeki olumsuz gelişmelerin Sovyetler Birliğindeki gelişmeler tarafından
tetiklendiğini tespit ediyor.
Emperyalist-Kapitalist Sistem, 1917
Sosyalist Ekim Devriminin utkusundan
itibaren önce Sovyetler Birliği, sonra da
diğer Sosyalist Topluluk üyesi ülkelere,
dünya devrimci sürecinin bir bileşeni
olan, Ulusal Kurtuluş Hareketleri ve
Kapitalist Ülkeler İşçi Sınıfı Hareketlerine karşı, onları boğma ve yok etme
girişimini elden bırakmamıştır. Bu
amaçla, -politik, ekonomik, ideolojik ve
askersel- her yöntemi kullanmıştır. İkinci
Dünya Savaşında faşist Alman ordularının J.Stalin yoldaşın önderliğinde Sovyet
Kızıl Ordusu tarafından yenilmesini,
bunun akabinde Doğu Avrupa’da, süreç
içinde Sosyalizm kuruculuğuna yönelen Halk Demokrasilerinin oluşmasını,
Asya, Afrika ve Latin Amerika’da ulusal
kurtuluş hareketlerinin gelişmesini ve
ülkeler bazında başarılar elde etmesini,
Çin, Vietnam ve Küba’da sosyalizme
yönelen devrimlerin gerçekleşmesini hiç

bir zaman hazmedememiştir. Yetmişli
ve seksenli yıllarda dünyayı bir nükleer
savaş tehlikesinin eşiğine getirmiştir.
Sınıf karşıtlarımızın işçi sınıfı iktidarlarını ve halk demokrasilerini boğmak,
mücadelesini yok etmek için her yolu
denemeleri kendi açılarından anlaşılır-

açmıştır. İkincisi; ise birinci sebebe bağlı
olarak, toplumda sosyalist devlet, parti ve
üretim araçlarına karşı baş gösteren deformasyon ve yabancılaşmadır. Bilimsel
alanda çok ileri mevziler kazanılmasına
rağmen sosyalist ekonominin planlama
ve üretim süreçleri alanında yaşanan de-

dır. Belirleyici olan, işçi sınıfının politik
güçlerinin ve sosyalist gelişme yolundaki
ülkelerin iktidarlarının bu girişimlere
nasıl yanıt verecekleri, uluslararası alanda
sınıf savaşımının stratejisini nasıl saptayacaklarına bağlıdır. Bu anlamda değerlendirildiğinde, söz konusu karşı-devrim
sürecinde, iç faktörlerin dış faktörlerden
daha belirleyici olduğunu tespit edebiliyoruz.

formasyon ile tıkanıklık ve durağanlaşma
toplum yaşamını olumsuz yönde etkilemiştir. Toplum, tüm damarlarına kadar bu
olumsuz gelişmelerin etkisinde kalmış,
çarpık gelişmiş ve sosyalist düşünceler
toplum nezdinde değer yitirmiştir. Uzun
bir dönemi kapsayan bu süreç, toplumu,
karşı-devrim girişimlerine karşı direnecek, sosyalizmi savunacak bir toplum
olmaktan çıkarmıştır.

Karşı-Devrim’in başarılı olmasına
neden olan iç faktörleri iki temelde ele
almak mümkündür. Birincisi; Sovyet
devriminin önderi V.İ.Lenin’in ölümünden sonra J.Stalin tarafından sürdürülen
sosyalizmin kuruluşu ve savunulması politikalarının bolşevik çizgisi, İ.V.Stalin’in
ölümünden sonra kırılmaya uğramıştır.
Sovyetler Birliği Komünist PartisiSBKP’nin 1956 yılında gerçekleştirdiği
XX.Parti Kongresi ile başlayan kırılma,
revizyonist politika ve uygulamalardır.
Bunun sonucunda hem içte, proletarya
diktatörlüğünün yapısı deformasyona
uğramış ve uygulamalarda yanlışlıklar
baş göstermiştir, hem de SBKP bürokratikleşmiş ve parti içinde anti-parti,
anti-komünist unsurların gelişmesine yol

Politik, ideolojik, ekonomik ve
kültürel olarak toplumun her alanını
olumsuz olarak etkileyen bu gelişme,
sorunların artması ile uluslararası alanda
sınıf savaşımının gereklerinin de yerine
getirilmemesini de beraberinde getirmiş
ve başta ABD olmak üzere, emperyalist
merkezlerle uzlaşma politikasına dönüşmüştür. Emek-sermaye çelişkisinin
uzlaşmaz çelişki olmadığı ve emek-sermaye çelişkisi kadar “global sorunlar ile
insanlık arasındaki çelişkilerin” de en
az emek-sermaye çelişkisi kadar temel
olduğu “teorisi”, “insanlığı tehdit eden
barış meselesinin çözümü için sınıf karşıtı ile de uzlaşmaya girilmesi gerektiği,
aksi taktirde sosyalizmin de insanlık için
bir kazanım olmayacağı, çünkü dünyanın

yok olacağı” tezi bu sürecin politikasını
belirlemiştir.
Anti-Parti unsurların Parti ve
Devletin kilit noktalarını ele geçirip
yerleşmesi ile sonuçlanan bu uzun süreçler, o dönemde dünya yer küresinin
üçte birini kapsayan Dünya Sosyalist
Sistemi’nin, Reel Sosyalizmin yenilgisi
ile sonuçlanmıştır.
Uluslararası işçi sınıfı hareketinin
en önemli kazanımı olan, Büyük Ekim
Sosyalist Devrimi ve Sovyetler Birliği’ne
karşı tavır Türkiye Komünist Partisi’nin
kuruluşundan beri tarihinin her aşamasında mihenk taşı olmuştur. SBKP ile
kardeşçe bağlar içinde olan Partimiz,
Proletarya Enternasyonalizmi ve Marksçı-Leninci ilkeler gereği, tüm dalgalanmalara, olumsuz gelişmelere karşı Sovyet
Devrimi ve Sovyet Ülkesini sonuna kadar
savunmuştur. Bu duruş, doğru ve ilkesel
bir duruştur. Ne ki, SBKP’nin geliştirdiği çizgi diğer kardeş Komünist Parti
yönetimlerinde olduğu gibi, Partimizin
yönetiminde de olumsuz etkilere neden
olmuştur. Sovyetler Birliği’nin uluslararası alana yönelik devlet politikası ile ülkelerdeki Komünist Partilerin ve hatta tek
tek Sosyalist Ülkelerin politik yönelimleri
her zaman uyumlu olmamıştır. Ancak hiç
bir KP yöneticisi veya Sosyalist Ülke yöneticisi, SSCB ve SBKP yönetiminin bu
denli sinsi bir sosyalizme ihanet politikası
güdebileceğinden yola çıkmamıştır. Partimiz, bu olumsuz gelişmelerden dolaysız
olarak etkilenmiş ve bu sebepten dolayı
da kendi pratiği ve tarihini değerlendirirken geçmişi ile hesaplaşarak bugünlere
gelmiştir. Günümüzde olsa SSCB ve
SBKP’ye karşı yine aynı ilkesel duruşu
sergileyecek olan Partimiz, veri olarak
Lenin ve Stalin yoldaşların SBKP ve
SSCB önderliği döneminde uygulanan,
ilkesel ama özgür tartışma temelinde, demokratik merkeziyetçilik ilkesinin, disiplin ve eleştiri-özeleştiri ilkeleri ile birlikte
uygulanması konusundaki hassasiyet ve
girişimlerini, kardeş Komünist Parti’ler
arasında olması gerektiği gibi uygulardı.
Reel politikalar temelinde oluşan görüş
farklılıkları, bilimsel temelde ve günümü-
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zün görevlerinin pratiğine uygun olarak
dürüstçe tartışılmalı ve sonuçlar çıkarılmalıdır. Yaşanan acı deney bize, Komünist Partilerin kendi aralarındaki görüş
farklılıkları ve sorunları karşılıklı saygı
ve ilkeler temelinde tartışma zorunluluğunu öğretmiştir.
Türkiye Komünist Partisi bu yenilgiyi geçici bir politik yenilgi ve gerileme olarak nitelendirmektedir. 1871
Paris Komünü deneyi 72 gün sürmüştür.
1917 Büyük Sosyalist Ekim Devrimi
deneyi ise 74 yıl dünyadaki tüm dengeleri
değiştirmiştir. Sovyet deneyimi, dünyada
etkileri hiç bir zaman silinmeyecek nitelikte olumlu izler bırakmıştır. Bir o kadar
da zengin bir deney hazinesidir. İnsanlığın, işçi sınıfının öncülüğünde baskı ve
sömürüden kurtuluş mücadelesi için ders
çıkarılması gereken olumsuz etkenlerin
olduğu, ancak ilham kaynağı olan olumlu
yanların ağırlıkta olduğu bu deney, işçi
sınıfına bundan sonraki mücadele süreçlerinde daha iyisini yapabilmek için yol
gösterici olacaktır.
İşçi sınıfının Sosyalizm mücadelesini saptırmak, reformizme indirgemek
ve liberalleştirmek için görev başında
olan sağ ve “sol” güçler, Marksizm-Leninizm’in bilimsel olarak yanlışlığından
kaynaklandığını ve sosyalizmin, komünizmin gerçekleştirilemeyecek olduğunu
ispat etmek için bu yenilginin ideolojik
bir yenilgi olduğunu savunmaktadırlar.
ABD’deki anti-komünist düşünce kuruluşu ve enstitülerin bu yöndeki çalışmaları
uluslararası alanda olduğu gibi ülkemizde
de yaygınlaştırılmaya çalışılıyor. Türkiye
Komünist Partisi tüm bu karşı-devrimci
düşüncelere karşı ideolojik mücadeleyi ardıcıl olarak örgütlemekle kendini
yükümlü görmektedir. Dünya Komünist
Hareketi’nin genelinde olduğu gibi, Türkiye Komünist Partisinde de 1991’deki
tasfiyenin ve çöküşün kaynağı MarksistLeninist ideolojinin yenilgisi değil, kökü
eskiye uzanan bir ideolojik revizyon
sürecinin giderek güçlenip KP politikalarında yarattığı çarpıklık ve sapmadır.
Günümüzde hala sömürünün kaynağı
mülkiyet sorunudur. Üretim araçları
üzerindeki özel mülkiyet kalkmadığı ve
artı-değer sömürüsüne son verilmediği
sürece işçi sınıfı her zaman sömürülen
ve ezilen bir sınıf olarak kalacaktır. Bu
düzeni değiştirmek ancak onu yıkmak
ve yerine İşçi Sınıfının Politik İktidarını,
Proletarya İktidarını kurmak ile mümkündür. Bu da ancak Marksçı-Leninci dünya
görüşü doğrultusunda gerçekleştirilebilir.
Uluslararası alanda komünist güçlerin mevzii kaybetmesi sonucunda başta
ABD olmak üzere emperyalizm dünyada
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istediği gibi hareket etmeye başladı. Dünyanın siyasi ve coğrafi haritasını yeniden
düzenleme yoluna koyuldu. Ne ki bu
önlemlerin tümü kapitalist-emperyalist
sistemin özünü değiştirmiyor. Kapitalizm
dünya çapında sürekli bir kriz ortamındadır. Doksanlı yılların krizi, çok daha
ağır sonuçları ile 2000’li yıllarda doruğa
ulaştı. Kapitalist sistemin yapısal krizi
sürekli bir emare olarak artık önüne geçemeyecekleri bir hal aldı. V.İ.Lenin, “Kapitalizmin en üst aşaması Emperyalizm”
eserinde, emperyalizmi ekonomik
anlamda can çekişen kapitalizm olarak
niteler. Kapitalizm, can çekişirken
ömrünü uzatabilmek için, sömürü oranını
artırmaya ve dolayısıyla yayılmacılık,
baskı ve saldırganlığını sınıfsal karakterine koşut olarak geliştirmeye mahkumdur.
11 Eylül 2001 provokasyonunu gerekçe
göstererek dünyanın farklı bölgelerini;
ama özellikle Yakın-Doğu, Orta-Doğu
ve Kuzey Afrika’yı kan gölüne çeviren
emperyalizm, bu yöntem ile yaşamaya

Bu koşullarda Türkiye Komünist
Partisi ve Uluslararası Komünist Hareketin önünde duran en önemli güncel görev, Marksçı-Leninci ilkeler temelinde,
teoride, ideolojide, politikada ve pratikte
eylemliliğini geliştirmektir. Reformizmin,
revizyonizmin ve oportünizmin her türüne karşı mücadele böyle dönemlerde özel
bir önem kazanıyor. Baskı ve sömürüye
son verecek tek yöntem, işçi sınıfının politik öncülüğünde gerçekleştirilecek sosyalist devrimlerdir. Günümüz koşullarında Proletarya Enternasyonalizmi ilkesinin
uygulanması, mücadelenin uluslararası
boyutu ele alındığında geçmişe göre çok
daha büyük bir önem kazanmıştır. O gün,
öncelikle, dünya proletaryasının en büyük kazanımını korumak ve geliştirmek
için Sovyet ülkesi temelinde geliştirilen
enternasyonalist dayanışma, Uzak-Doğu, Afrika, Latin Amerika halklarının
özgürleşmesinde ne denli belirleyici bir
rol oynamışsa, bugün de bu yakıcılığını
korumaktadır. Dünya Komünist Hareke-

Türkiye Komünist Partisi bu yenilgiyi geçici bir
politik yenilgi ve gerileme
olarak nitelendirmektedir.
1871 Paris Komünü deneyi
72 gün sürmüştür. 1917 Büyük Sosyalist Ekim Devrimi
deneyi ise 74 yıl dünyadaki
tüm dengeleri değiştirmiştir. Sovyet deneyimi, dünyada etkileri hiç bir zaman
silinmeyecek nitelikte olumlu izler bırakmıştır. Bir o
kadar da zengin bir deney
hazinesidir.
çalışıyor. Ulusların arasında savaşları
körüklemek yeterli gelmediği için din ve
mezhep savaşlarını körüklüyor. Özünde,
sınıfsal olan amaçlarına ulaşmak için bu
olguları, halkları karşı karşıya getirmek
ve bölmek için kullanıyor, savaş ocakları
körüklüyor.
Böyle bir süreçte işçi sınıfının uluslararası boyutta sınıf mücadelesi çok
daha fazla önem kazanıyor. Emperyalizm
bir yandan ekonomik olarak neo-liberal
politikalar, diğer yandan siyasi olarak işçi
sınıfı hareketi içinde reformist akımları
destekleyip güçlendirerek devrimci atılımların önünü kesmeye çalışıyor.

ti’nin bir ideolojik ve örgütsel merkeze
günümüz koşullarında sahip olmaması,
Komünist Partiler arasında kimi konularda görüş farklılıklarının oluşmuş olması,
ancak en önemlisi, proletaryanın uluslararası alanda mücadelesini güçlendirmesi
zorunluluğu bu konuda adımlar atılmasını
gerekli kılmaktadır. Emperyalist sömürü
ve saldırganlığın geldiği yeni aşama,
Marx ve Engels’in öngördüğü şekilde
sermayenin uluslararası örgütlülüğü,
Türkiye Komünist Partisi’ne göre Komünist Enternasyonal tarzı uluslararası bir
merkezin örgütlenmesini dayatmaktadır.
“Bütün Ülkelerin Proleterleri Birleşi-
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niz!” belgisi örgütsel anlamda yaşama
geçirilmelidir.
Sermayenin uluslarası örgütlenmesi,
emperyalist merkezlerde ulusal sermayelerin ve ona karşı ulusal çapta sınıf
mücadelesinin yükseltilmesinin önemini
azaltmıyor. Tam tersine emperyalistler
arası çelişkilerin Lenin’in Emperyalizm
yapıtında da altını çizdiği gibi, aralarında
savaşmaları da dahil aralarındaki çelişki
ve rekabeti çözme mücadeleleri, işçi
sınıfının ulusal çapta sınıf mücadelelerini
güçlendirmesini ve her bir ülkede burjuvazi iktidarı ile savaşımı gerekli kılıyor.
Partimiz, bu anlamda ulusal bir mücadeleyi yadsıyan ve “küreselleşme”, “globalizm” adı altında emperyalizmin karakterini çarpıtan, onu “ultra emperyalist”
gibi Kautskici veya o görüşlerin bugünkü
nitelemesi olan, “kollektif emperyalizm”,
“üst emperyalizm”, “trans-kapitalizm”
gibi teorik-ideolojik sapmalara, veya
anti-emperyalist mücadelenin devrimci
hareketin gündemindeki önemini inkar
eden sekter, neo-troçkist yaklaşımlara
karşıdır. Lenin’in, Emperyalizm çalışmasında dile getirdiği teorik açılımlar bugün
geçerliliğini korumaktadır ve Komünist
Partilerin, uluslararası durumu irdelemelerinde ve ulusal çapta mücadelelerinin
stratejik hedeflerini belirlemede temel
alınmalıdır.
Uluslararası Komünist Hareketin
Türkiye’deki müfrezesi olan Türkiye
Komünist Partisi, gerek 98 yıllık savaş
tarihinden, gerekse de 74 yıllık Reel
Sosyalizm deneyinden gerekli dersleri
çıkararak sürmekte olan sınıf savaşımına
daha etkin müdahalede bulunmak ve
uzak olmayan gelecekte somut sonuçlar
almak için üzerine düşen görevlerinin
bilincindedir.” n
* Bu yazı TKP Program taslağının bir bölümünden alınmıştır.
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Bertold Brecht: Sanatta İyi Bir Yansıma
(Baştarafı 32. sayfada)

içindeki, tatlı öğeler gibi Brecht’in ruhunun
kanatlanan tarafıydı. Bunca üretim sanatçının çalışkan ve hassas yapısının ürünleriydi.
Sanatçının etkilenişleri çok büyük bir derinlik olabilir. Basit göstermeye çalıştığı şeyler,
altında ayağınızın boşluğa geleceği bir kuyu
gibi. Ne emekçi insanı, ne de sanatçının
ürettiklerini basite alamayız. Yani görünen
ardında başka hikayeler ve sorunsallıklar olduğunu bilmek durumundayız.
Sanatçımız büyük bir çığlıktı. Ama dünya aymaz, içi boş bir yankı yeri gibi. Daha
gencecik yaşında kendini her şeyden mesul
hissetmek, bu imtiyaz ancak aydın insan donanımında olabilir. Erken bir uyanış, onun
tüm yaşamını etkileyen bir sanat serüvenine döner. Ve bedeli çok ağırdır. Özverili bir
yolda, gönüllü yürüyen bir sanatçı olmak
yüceliğini göstermiştir.
Brecht’in eserlerinden, BAAL; Topluma
uyum sağlamak yerine ölmeyi tercih edebilecek kadar, toplum dışı bir şair karakteri. Lirik üslubuyla daha çok ballad türüne
yaklaşan bir çalışmaydı. Ayrıca ilk dönem
şiirlerinde, Baal karakteri ve oyunu içerisinde geçen şiirlerini de toplamıştır. Bu kitap;
Hauspostille ismiyle 1927’de yayınlanmıştır. (Boğulan genç kız baladı ve Büyük Baal
Koralli) Baal karakterinin dünyaya karşı
duydukları, genç Brecht’in öfkesinin bir
yansımasıydı.

Başarı kazanan ilk eser
Gece Yarısı Trampet Sesleri; (1922)
Münih Oda Tiyatrosu’nda, kendisinin sahneye koyduğu oyundur. Kelist ödülünü kazandırmış olan bu oyunun tiyatro literatürüne geçen bir başarı olduğunu söyleyebiliriz.
Dostu Max Reinhardt ile tanışması
üzerine, Berlin’e taşınır. Berlin’de ikinci evliliğini yapar. Ve bir oğlu olur.

1926-27 yılları arasında, diyalektik maddecilikle yakından ilgilenir. Bir yandan üniversitede, Kari Korsch’un derslerine katılırken, (1932-33) bir yandan da o yıllarda,
Berlin’de bulunan yönetmen Erwin Piscator ile birlikte çalışır. Ve Piscator, onun
ilkesel buluşlarının ve sahne görüşlerinin
belirginleşmesine yardımcı olur. Ve bu yeni
görüş üzerindeki ilk oyun “Adam adamdır”
oyunu olur. Bu doğrultudaki üretkenliğinin
zirvesi “Üç kuruşluk opera” adlı oyunu olmuştur. Bu çalışma onun dünya çapındaki
en önemli başarısıdır. Bu epik tiyatro anlayışının ve görüşünün en cisimleştiği çalışma,
Kurt Weil’in işbirliğiyle, Epik müzik anlayışının da, ipuçlarını ve filizlerini vermesi
anlamına geliyordu. İçerisinde caz öğeleri
de bulunan bir –karşıt müzik- tarzının etkisi
büyüktü. O dönemin isyan müziği de cazdı. Salon müziği olarak sonradan dönüşüme uğrasa da, Afrikalı kölelerin müzikleri
caza, caz da Brecht’e ilham olmuştur. Evet,
Caz bir zamanlar, Afrika’dan Amerika ve
Avrupa’ya getirilmiş kölelerin müziğiydi.
Özellikle kilise otoritesinin ilahilerini, kendilerince yorumlayan Afrika kökenli halkın
isyanı, Brecht’in sempati duyduğu ezilen
dünyanın müziği, Brecht’in bilinci ve sevgisiyle işlediği bir tercihti. Epik tiyatroyla eş
zamanlı gelişen bu müzik, Yani Epik Müzik,
ezilen halkın çığlığına yeni bir yorum, Brecht yorumu katmaktı.
Politik düşüncelerine paralel olarak,
1926 yılından itibaren Epik Tiyatro’yu geliştirdi. Hem didaktik hem eğlence misyonu
ile insan karakterlerini yansıtmaya çalışıyordu.

Sürgün Yıllarında
1933 yılının başlarında, “Tedbir” adlı
oyunu, polis tarafından yasaklandı. Bu oyunu düzenleyenler, vatana ihanet suçundan
mahkemeye verildi. 28 şubat günü, Reichstag yangınından bir gün sonra, Brecht, arka-

daşları ve ailesiyle birlikte, Berlin’i terk etti.
Prag, Viyana ve Zürih üzerinden, Danimarka Fünen’deki Skovsbostrand’a kaçtı.
Naziler onun tüm oyunlarını yaktı.
1935 yılında vatandaşlıktan çıkarıldı.
Oyunlarını yazmaya burada da devam etti.
Onun dışında Prag, Paris, Amsterdam. Çeşitli
sürgün gazetelerinde makaleler yazıyordu.
1939 yılında, Danimarka’yı da terk etti.
Stockholm yakınlarında bir çiftlik evinde,
bir yıl yaşadı.
1940 yılında, Helsinki’ye geçti.
Brecht, sürgün hayatında, hükümeti,
devleti ve toplumu hiçbir zaman açıkça eleştirmedi.
1941 de Amerika’ya yerleşti. Burada da
oyunlarına devam etti. Ve bütün bunların
yanı sıra film öyküleri yazıp, komedi filmi
üzerinde arkadaşlarıyla çalıştı.
1947 yılında, “Amerika’ya Karşı Etkinlik Soruşturma Komisyonu” tarafından sorgulandı.
1948 yılında, Doğu Berlin’e gidip, sanat
hayatına burada devam etti.
1950 yılında, Brecht ve Weigel Avusturya vatandaşlığına kabul edildi.
1954 yılında, bağımsız bir tiyatro binasına kavuştu. Buradaki toplulukla çalışmalarını sürdürdü.
1955 yılında Stalin Barış Ödülü’ne layık görüldü.
1956 yılında, “Galilei” oyunun provaları
sırasında hastalandı. Hastaneye kaldırıldı.
10 Ağustosta son kez provaya gelen sanatçı,
14 Ağustos 1956 yılında kalp krizi geçirerek
yaşamına veda etti. Bedelleri ağır, yürüyeni
gönüllü dediğimiz yolun sonunda, sanatçının kalbi bu duymaz ve aymaz dünyaya fazla dayanamadı diyorum. O bu dünyaya hiciv
dolu gözlerle baktı. Bu düzende ayrıksı bir
yerde duydu. Öyle yaşadı. Ezilen kesime
dost oldu. Ama onun da eleştirilmesi gerek-

tiğini göstererek. Kendini ayrı tutmadığı yer
ise, ezilenlerin sofrası, kültürü, çığlığı idi. O
çığlığı büyütmek adına da tüm samimiyetiyle, yazdı, üretti, yaşadı, yaşattı. Ayrıca çoğu
aydın karakterin düştüğü bir yer var, kendi hırsları. Sanata dahil olmak isteyen pek
çok hevesli genç Brecht olmak isteyebilirdi.
Ama Brecht, bir kimse olmak yerine, kendini duyduğu andan itibaren, duyduklarını,
gördüklerini, yansıtan biri olmak istedi.
Didaktik olarak verdiklerinin içine eğlenceli bir şeyler kattı. Güldürdü. O ki, mizahın acı acı gülmek olduğunu gösterdi. Bu
dünyadan bir Brecht geçti. İnsanlığın derin
yaralarını görerek ve derin izler bırakarak.
“Cesaret Ana ve Çocukları” oyununda evlatlarını kaybeden bir anne, savaşın o
çarpık algısını yaşamaya, ama savaşı sorgulamaktan aciz bir karakter olmaya devam
eder. Bu şaşırtıcı final ile, Cesaret ana savaş
ortasında bir satıcı olmaya karar verir. Korku ya da fırsatçılık, felaket zamanlarında uç
veren insan öğelerinin içinde yer alır. Felaket zamanları, fırsatçıların ve zenginlerin türediği aşağılık zamanlara denk düşer. Onun
oyunlarında, kahraman karakterler, genelde
ikinci planda ve dürüstçe davrandıkları için
ağır bedel ödeyen karakterlere bürünmüştür.
Brecht’in atmosferi, karanlık bir çağın, otuz
yıl savaşlarının tam ortasıydı. Savaşın sürmesinden yana olan, karakterler de oyunun
içinde yer almaktadır. Ufak tefek çıkarları
uğruna milyonların ölmesini ve savaşın devam etmesini dileyen, rahip ve aşçı karakterleri yine oyunun içinde yer alan tipoloji
örnekleridir.
“Baal” karakterinde, yine en yakın arkadaşına ihanet söz konusuydu. Dostluğun, iyi
insan olmanın sorgulandığı bir kesit verilir.
“Gece yarısı Trampet Sesleri”, ihaneti
gören bir askerin, kahramanca cephede çarpışmak yerine, sevgilisiyle bir gece geçirmeyi tercih etmesi de, yine savaşların insan
açmazlarıyla örüntüsünü gözler önüne serer.
O davul ya da trampet sesleri izleyiciye halkın isyan ettiği algısı olarak verilir. Burjuvazi isteklerin, insanın gözünü nasıl bağladığını, karakterin kendi vicdanını rahatlatmak
için, ”Ertesi gün temiz gömleğimi giyer,
çizmelerimi parlatırım” repliğinden okuruz.
“Adam adamdır” oyununda bir karakterin bir gecede nasıl emperyalist bir insana
dönüştüğünün hikayesi vardır. Bireysel olmak, yani kişisel etik anlayıştan ve saygıdan
yoksun, ruhunu kolayca satabilen birini sahnede resimlemek böyle bir metin ile mümkün görünmüştür.
“Üç Kuruşluk Opera”, “Beş Paralık
Roman” aynı konunun iki versiyonu. Dilen-
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cilik malzemeleri satan bir karakter kendi
hesaplarınca, bir dilenci çetesi kurmuştur.
Savaş, dilenmenin piyasa ortamına dönüştüğü bir acizliğin resmidir. Bu çetenin sahibi,
eski bir gemiye yatırım yapmış, hesaplarınca da kendi kızını bu işle ortak olduğu insana vermeyi hesap etmiştir. Ancak hesapları tutmamış, piyasaya sürekli ucuz mallar
pompalayan, işbilir, üç kağıtçı bir tüccar, bu
çete sahibinin hesaplarını bozmuştur. Tüccar
ucuz mallarla ettiği kârlar sayesinde, etrafındaki pek çok insana tahakkümde bulunabilen, bir yer altı karakteridir.
Şehrin kurumsal yapısına dahi nüfuz
edebilen bir karakter. Yani her şeyin ucuzladığı, çürüme meselesi. Zenginliğin, uyanıklığın, fırsatçılığın ne tür bir çürüme
olduğunu, bu nüfuz ediş sahnelerinden çözebilirsiniz. Özellikle dramatik olanın bir
komediye dönüşmesi, kara mizah bir duygudur. Sahnede insanlar öldürürken izleyicinin
buna gülebilmesini sağlayan bir tiyatro metodiği vardır.
“Galile” gerçekten yaşamış bir karakter. Bir bilim adamı. Dünyanın dönüşü ve
yuvarlak olduğu iddialarını geri çekmek
zorunda kalmıştır. Brecht’in yarattığı insan
tipolojisine yakın, yaşamış bir karakter.

Diğer oyunları
Kafkas Tebeşir Dairesi
Sezuan’ın İyi İnsanları
Şvayk Hitler’e karşı
Şvayk’ın Hitler’le tarihi karşılaşması
Mahagony Kenti
Mutlu Son

Şiirleri
Kasideler, Bertold Brecht’in Dua Kitabı,
Augsburg Soneleri, Üç Kuruşluk Operanın
Şarkıları, Şehirde Oturanların Okuma Kitabından, Devrim Hikayeleri, Koro için Şarkı
Sözleri, Soneler, İngiliz Soneleri, Çin Şiirleri, Çalışmalar, Svendborg şiirleri, Margarete şiirleri, Hollywood Ağıtları, Sürgün
Şiirleri, Savaş Alfabesi, Alman Taşlamaları,
Çocuk Şarkıları, Buckow Ağıtları, Bakır Alımı Oyunları. n

Ankara Sinema Derneği tarafından 1995 yılından beri düzenlenen Gezici Festival, bu yıl
24. kez seyirciyle buluşuyor.
Ankara, Sinop ve Kastamonu’da 30 Kasım, 13 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek
festivalin ‘Dünya Sineması’ bölümünde, Cannes Film Festivali’nde FIPRESCI ödülü kazanan
Chang-dong Lee’nin Murakami uyarlaması Şüphe (Beoning), bir önceki filmi Ida’yla (2013)
Oscar kazanan Pawel Pawlikowski’nin son filmi Soğuk Savaş (Zimna Wojna), Cannes’ın
Un Certain Regard Bölümü’nden (Belirli Bir Bakış) dört ödülle dönen ve trans bir gencin
hikâyesini anlatan Kız (Girl), yine aynı bölümde En İyi Yönetmen ödülü kazanan Sergei
Loznitsa’nın Donbass’ı ile Locarno Uluslararası Film Festivali’nde ödül alan yönetmenliğini
Shevaun Mizrahi’nin yaptığı Uzak Evren (Distant Constellation) gibi filmler dikkat çekiyor.

Türkiye bölümü
Festivalin ‘Türkiye 2018’ bölümünde gösterilecek filmler ise şöyle: Mahmut Fazıl Coşkun’un Venedik’ten ödüllü, absürt mizahıyla öne çıkan darbe hikâyesi Anons, Kürtçe’yi
anlayan ancak konuşamayan Osman’ın trajikomik hikâyesine odaklanan Ali Kemal Çınar
imzalı Arada, yerli korku sinemasının öne çıkan yönetmenlerinden Can Evrenol’un ikinci
uzun metrajı Ev Kadını (Housewife), Tolga Karaçelik’in yönettiği Kelebekler, Ahmet Boyacıoğlu’nun türler arası bir hikâye anlatan ikinci uzun metrajı Paranın Kokusu ve prömiyerini Locarno’da yapan, başrolündeki Damla Sönmez’in performansıyla öne çıkan Sibel.

Eleştirmenler bölümü
Festivalin bölümlerinden bir diğeri ise küratörlüğünü eleştirmenler Jonathan Rosenbaum ve Ehsan Khoshbakht’in yaptığı, sahte haberler üzerine filmler içeren ‘Yalanlar
Çağı’. Bölüm kapsamında, New York medyasındaki yozlaşmaya odaklanan, hırslı bir dedikodu yazarı ve basın danışmanının hikâyesini anlatan Başarının Tatlı Kokusu (Sweet Smell
of Success, 1957), eleştiri oklarını savaş sonrası ABD’sine yönelten, Billy Wilder imzalı komedi Büyük Karnaval (Ace in the Hole, 1951) ve 1933’te yaşanmış gerçek bir linç olayından
esinlenen Öfkenin Sesi (The Sound of Fury, 1950) izleyici ile buluşturulacak.

Mülteci filmleri
Festivalin mültecilerle ilgili filmlere yer verdiği ‘Sığınma(sız)’ adlı bölümde ise öne çıkan filmler şunlar: Sundance Film Festivali’nde En İyi Belgesel seçilen Babalar ve Oğullar
(Of Fathers and Sons) ve Anadolu’dan İsveç’e göç eden bir grubun dramını anlatan Tunç
Okan imzalı Otobüs (1976). Ayrıca Gezici Festival’de 1968’in 50. yıldönümü vesilesiyle
restore edilen Tomás Gutiérrez Alea’nın başyapıtı, Azgelişmişlik Anıları’nı (Memorias del
Subdesarrollo, 1968) seyirciyle buluşturacak. n
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Bertold Brecht
Sanatta İyi Bir Yansıma
q Havva AĞRAL
10 Şubat 1898 Almanya’nın Augsburg
kentinde doğdu. Asıl adı; Eugen Bertold
Friedrich Brecht. Alman şairi, oyun, roman, hikaye yazarı ve yönetmen. 20. yüzyılın en etkili sanatçısı.
İçinde yaşadığı, algılayıp yorumlamaya çalıştığı dönem, Augsburg Kaiser
Wilhelm dönemiydi. Özellikle, sanayinin
hızla geliştiği bir burjuva kentinin tam
ortasında, her şeyi önce anlamaya ve tanımaya çalışan bir sanatçı. Bir kağıt fabrikasında babası müdürdü. Evet, kent soylu
bir yaşamın içinden, zengin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gözlerini açtı. Ama
onun vicdan ve kişilik aynasından yansıyanlar, o içine doğduğu dünyanın çelişkilerini görmesine engel değildi. Kaynaklar,
onun hareketli bir çocukluk evresi geçirdiğini anlatıyor. Giymek zorunda kaldığı
yakalıklı denizci kıyafetlerinden nefret
ediyordu. Bütün bunlar onun kendine has
oluşundan, onun doğal kalmayı sevmesinden kaynaklı olabileceğini düşünüyorum.
Belki büyük bir isyan duygusu. Neden
yaşam sürekli bir boyun eğiş olmak zorundaydı? Yine kaynaklar, onun ailesinin
kendisine dayattıkları karşısında koyduğu
tavırlardan söz ediyor. Daha on altı yaşında kendi mensup olduğu sınıftan, o zenginlikten koptuğunu öğreniyoruz. En azından duygusal olarak kendini o sınıfa dair
hissetmemiş. Bu yola çıkış duygular, onun
ileride nasıl biri olacağına dair kendindeki
ilk işaretlerdi. Özellikle hafta sonları, Pazar günleri, parkta bir bankta oturup, kendini soyutladığı o zengin sınıfa hiciv dolu
duygularla bakardı. Onlarla inceden alay
eden duyguları, ileride yazacağı oyun metinlerinin belki de ilk gözlemleriydi. Daha
on altı yaşlarında, savaş karşıtı şiirleri yü-

zünden, okuldan atılmak tehlikesiyle yüz
yüze gelmiş olması da, sanatçıdaki yüksek
adalet duygusunun varlığına işaretti.
Yazma serüveninin ilk başlangıcı;
Augsburg Neueste Nachrichten adlı gazete’de şiir ve düz yazılar olarak ortaya
çıkmıştır. (1914-15) Ayrıca sıkı bir eleştirmendir. Sanata aşkla bağlı olmasına ve
yaşamda sanatına düşkünlüğüne rağmen,
Münih’te tıp fakültesinde okumaya başlamıştır. (yıl 1917) Ancak, dönemsel olan bu
zamanın içeriği, sanatçının savrulan yaşamına sebep olacaktır. Askerlik, sanatçılık
derken sürgün yılları.
1918 sonbaharında askere alınır.
Augsburg askeri hastanede sağlık görevlisi olur. Yaşamının bu kısmında savaşı, insanları, insan manzaralarını sorgulayacak
ve onlarla temas edecek fırsatı ve etkilenişi de bulacaktır. Yani sanatçının icra edeceği yapıtlarına ilham ve tanıklık edecek
yaralı insan yüzleri ve sefaletin en çıplak
hali gibi, kendinde soyutlandığı öğeler bulacaktır. O dönem için, karamsar, hüzünlü
bir delikanlılık içindeydi.
Hatta; onun halktan, emekten yana
olan sanatçı duruşunda, cephe gerisine
düşen genç çocukların sefaletini resmettiği Beş Paralık Roman isimli çalışmasında, dilenci çetelerinin eline düşen yaralı
gençlerden söz ettiğini görebilirsiniz. Beş
Paralık Roman adlı çalışması bir yer altı
edebiyatını çağrıştırıyor olsa bile, ciddi bir
yaşam eleştirisidir. O dönem için savaşın
ve var olmanın başka bir anlamı vardı.
Modern ülkeler bugün savaşları asimetrik
ve ezici yaparken, o dönemde uzayıp giden bir fakirleşme söz konusuydu. Ayrıca
bugün askerlik paralı ya da spor olarak görülürken, sanatçının içinde bulunduğu zamanda, her genç kendinden mesul bir var
olma ve ayakta kalma savaşı vermek zo-

rundaydı. Yaralı genç askerler, yaşamdan
atıl bir kitle idi. Hatta romanın bir yerinde
der ki; “Cepheden iyi haberler gelince dilenci askerler ortaya çıksın.” Başka türlü
iyi para kazanamayacaklardır. Özellikle
daha tiyatro metinlerine bile değinmeden,
bu romandan söz edişim, savaş zamanlarının giderek çarpıklaşan bir hal aldığını,
insanın insana nasıl tuzak olabildiğini, sanatçının görüş ufkunu ve uzaklığını belirginleştirmek içindi. Yine çalışmalarından
biri, “Ölü Askerin Söylencesi” adlı şiiri,
savaşlara karşı en sert üslubuyla yazdığı
şiirlerden biri olarak, edebiyat dünyasında
yer etmiştir.
Çağ bir paylaşım savaşının, ağır bedellerinin ödendiği, kimsenin kimseye
merhamet etmediği, sefaletin çağı. Ve sanatçı çağının insanı olmak adına elinden
gelen tüm dürüst çabasını ortaya koyar.
Ve Brecht’in bence demek istediği, savaş
bütün çarpıklıkları barındıran büyük bir
saçmalıktır. Yaşamda iyi insan olmak bir
tercihtir. Ancak aktarımcı olmak ve gördüğüne tanıklık etmek, idealistçe bir iyilik
hatta cesarettir.

İlk dönem eserleri
İlk dönem eserleri, dışa vurumcu bir
anlayışın ürünleri olarak ortaya çıktılar.
Henüz geliştiremediği ve belki zaman içinde aklında belirginleşecek olan, kuramlarının ilk izleri bu ilk eserlerde görünmüyordu. İçinde yaşadığı aile ortamı sayesinde,
orta sınıf kültüre aşikar bir yanı vardı. Bu
tanışıklıktan çok memnun görünmeyen
sanatçının burjuva kültüre dair karşı duruşunu ve belki öfkesini, şiir ve oyunlarında
ilk dönem eserleri olarak görebiliyoruz.
Özellikle Baal oyun üçlemesi, ayyaş bir
şairin, serseri yaşamını konu edinmesi tesadüfi değildi. Bu şair her ortama girebiliyor, öfkesini her elit ortamda gösteriyor-

du. Burjuva elit
yaşantıları, aşağılama ile tanımlayan
bir şair karakteri yaratmak, içinde ihanetin
ve serkeş bir yaşamın bulunduğu hikaye,
belki de şairin kendi yaşamından ve öfkesinden parçalardı. Savaş kadar saçmaydı
çünkü burjuvazinin özentileri ve diğer sınıfa duydukları soyutlanma, sanatçının da
antipatisini çeken bir yapaylıktan başka
bir şey değildi.
1919 Yılında; Volkswille gazetesinde
tiyatro eleştirileri yazıyordu. Çok Sert bir
üslupla yazıyordu. Şiddetli çıkışlar yapan
yazar. “Sizler, her zaman tiyatronuz olduğunu sandınız, ama ben size söyleyeyim:
tiyatronuz skandaldan başka bir şey değil;
burada görünen yalnızca tam bir iflas, burada gösterilenler sizlerin aptallığı, sizlerin yanlış düşünce sisteminiz ve sizlerin
perişanlığı...” (Özdemir Nutku, Brecht’in
kişiliği kaynak yazısından.)
Çünkü o, çok geniş bakmak ve yaşanan
perişanlığı göstermek istemişti. İlk oyun
metinlerinde, serseriler, lümpenlik, sorumsuz serüvenciler yer alıyordu. Sanatçı,
burjuvazinin yarattığı karamsar, değersizlik ortamında umutları yok edilmiş insanlar gördü. O iyi bir yansıma ustası olarak
karakterlerini daha başından beri hayatın
içinden çıkardı, çizdi boyadı. İnsana kendisini sundu. Bir çeşit kahkaha aynası ve
bazen çirkinlik. İşte bu kadar çirkin olabiliyor insan demenin yansıması. “Dostlukla yaklaşırım ben insanlara / şapkamı
çarparım onların alışkanlıklarına. / Diyorum ki: onlar pis kokan hayvanlardır. /
Diyorum ki: ben de onlardan biriyim, fark
etmez asla.” Kendini o serüvencilikten, o
serseri ruhlardan ayrı tutmayan bir hal, bir
oluş. Ancak disiplin edilmiş bir yaşamın
(Devamı 30. sayfada)

