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olitikaP

Burjuva Propagandasının 
Zehirli Oku Kırılacak

Ülkede enflasyon aldı başını gidiyor. Bunun karşısında işçi 
ve emekçi ücretleri olduğu yerde sayıyor veya enflasyon ora-
nının çok altında yükseliyor. Asgari ücret 2019’da açlık ücreti 
sınırında kaldı. Emekliler, işsizler perişan durumdalar, gerçek-
ten açlık sınırındalar.

Ülkenin her yerine yayılan irili ufaklı yüzlerce grev ve di-
reniş sınıf hareketi açısından önem taşıyor. İşçiler kendi öz 
deneyleri temelinde emek-sermaye çelişkisinin ne olduğunu 
yaşayarak öğreniyorlar. AKP’ye ve MHP’ye oy vermiş işçiler bu 
partilerden nefret etmeye başladılar.

Patronlar ekonomik krizin yükünü işçi ve emekçilerin 
sırtına yüklüyorlar. Klişe gibi algılanan bu söz bu dönemde 
yaşamda karşılığını buluyor. Vardiya sayıları düşürülüyor, üc-
retsiz izin veriliyor, üretim durduruluyor, işçi çıkarılıyor. Bu ne 
adına yapılıyor? Patron kazancından, cebinden para ödeme-
sin diye. Halbuki patronlar bu dönemi atlatacak maddi güce 
sahip. Paraları yoksa gidip kredi alsınlar. Ama hayır. Sömür-
dükleri, ezdikleri insanlar için borçlanmak veya kazançlarının 
küçük bir kısmını paylaşmak onların kitabında yazmaz.

Ülke bu durumdayken, Cumhurbaşkanına birkaç yüz 
milyon Amerikan Dolar’ına yeni uçan saray alınıyor, Cumhur-
başkanlığının, Bakanlar Kurulu’nun, Meclisin, Valilerin, Kayma-
kamların binlerce araçtan oluşan lüks araç filosu yenileniyor. 
3. Havalimanı gibi, köprüler ve tüneller gibi, maliyetini dahi 
çıkarmayan on milyarlarca Amerikan Dolarlık yatırımlar yapı-
lıyor.

Tarım ve hayvancılık öldürülmüş. Mercimek, kuru fasulye, 
nohut, buğday, mısır ithal eder durumdayız derken hayvan 
yemi olarak kuru samanı bile yurt dışından ithal etmeye baş-
ladık. Şeker pancarları tarlalarda çürütülüyor. Mazot ve gübre 
fiyatları tepe yaptı. Domates, biber, patlıcan, kabak, patates, 
soğan fiyatları yüzde beş yüz arttı.

Bütün bunlar olurken Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkıyor Si-
vas’ta diyor ki; Mehmetçik teröristler karşı savaşta ölüyor, çok 
pahalı olan kurşun sıkıyor, siz domates, patlıcan ve biber fiyat-
larını çok buluyorsunuz. Varın biraz fazla ödeyin, Mehmetçik 
bu ülke için canını veriyor...

Buyrun gelin şimdi bir de buradan yakın. Kendi başarı-
sızlığını, çaresizliğini, beceriksizliğini, yanlışlığını milliyetçi ve 
ırkçı söylemler ile milyonlara ihale etmeye çalışıyor. Suyun 
üstündeki zeytinyağı misali hep üstte kalmaya çalışıyor. Pes 
doğrusu... Ancak belki de iyi oluyor. Milyonlar onun sandığı 
kadar aptal değil çünkü. Böyle devam ederse tüm propagan-
da formülleri dağılacak ve milyonlar burjuvazinin o zehirli 
okuna karşı kalkan olacak. Çünkü bu hayat memat meselesi 
olmaya başladı.
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“Güzel bir soru...” diyeceksiniz. Bizce 
güzel olmanın ötesinde önemli bir soru. 
Ülke, ekonomik ve siyasi bir krizin girda-
bında kıvranıyor. 31 Mart 2019’da Yerel 
Yönetim Seçimleri icra edilecek. Yılın ilk 
üç ayı çok önemli. Yanlış anlaşılmasın, 
seçim her şey değildir ama seçimler si-
zin nasıl yaklaştığınıza bağlı olarak önem 
kazanabilir. Bir örnek vermek gerekirse...
Çok yakın tarihimizde, 7 Haziran 2015 
Genel Milletvekili Seçimleri sonuçlarının 
iktidarı, egemen sınıfları ve devleti nasıl 
panik durumuna getirdiğini anımsayalım. 
Ülkeyi teröre boğdular ve sonunda seçim-
leri yok sayıp 1 Kasım 2015’de yeniden 
ve hukuksuzca seçim yaptılar. Bugün de 
o 1 Kasım seçimi sayesinde koltuklarında 
oturuyorlar. 7 Haziran seçimleri geçer-
li sayılsaydı ne Anayasa değişirdi, ne de 
Başkanlık Sistemi’ne geçilebilirdi. 

31 Mart seçimleri, 7 Haziran sonrası 
başlatılan hukuksuz sürecin son durağıdır. 
Eğer barış ve demokrasi güçleri 31 Mart 
seçimlerinde mevziilerini zayıflatmak yo-
luyla rejimi geriletebilirse ve rejimin önü-
ne koyduğu seçim hedeflerini boşa çıka-
rırsa bu sonuç rejim açısından 7 Haziran 
benzeri bir duruma dönüş olacaktır. Bu 
madalyonun bir yüzü. Madalyonun diğer 
yüzü ise şu: Bu başarıyı elde eden barış ve 
demokrasi güçleri ile geniş halk yığınları 
özgüvenlerini tazeleyeceklerdir. Barış ve 
demokrasi mücadelesi açısından hiç bir 
şey 31 Mart öncesi gibi olmayacaktır. Bu 
olgu sınıf mücadelesinin yükseltilebilmesi 
açısından çok önemli bir dönemeç olabilir. 
Bunu başarmak bizlerin ellerinde.

Rejimin tüm olanaklarına ve gücüne 
karşı güçlerimizi birleştirerek ve tek bir 
noktaya odaklanarak yürümemiz gereki-
yor. Bu amacın özeti şudur: MHP destekli 
AKP-Saray Rejimi yeni belediyeler ka-
zanamamalı ve de elinde bulundurduğu 
belediyelerin bir kısmını kaybetmelidir. 
Tek hedef bu olmalıdır. Burada Büyükşe-
hir, büyük olmayan küçük şehir, metropol, 
metropol olmayan şehir ayrımı yapmıyo-
ruz. İl, ilçe ayrımı yapmıyoruz. İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Yeşi-

lova Mahallesi muhtarlığı arasında önem 
farkı koymuyoruz. Bulunduğumuz, yaşa-
dığımız, çalıştığımız, nefes aldığımız her 
alan seçim alanıdır. 

Bu amaç bizim için olduğu kadar 
Rejim için de geçerlidir. Biz yoktan var 
olacağız, daha azdan daha çok olacağız, 
onlar ise varolanlarını kaybedecekler. 
Dolayısıyla kaybetmemek için mücadele 
edecekler. Ellerindeki tüm olanaklarını bu 
seçimlerde kaybetmemek adına seferber 
edecekler. Her türlü bilgi kirliliğini, de-
magojiyi, yalan ve iftira yöntemlerini kul-
lanacaklar. Belki seçimleri kazanmak için 
savaş da çıkaracaklar, insan öldürecekler. 
Ama inanın ki biz onlardan çok daha güç-
lüyüz. Çünkü kirli yöntemler kullanmıyo-
ruz, doğrunun, mağdurun, haklının yanın-
dayız, ta kendisiyiz. 

Bu seçimlere odaklanmak parlamen-
terizm değildir. Sınıf hareketini, barış ve 
demokrasi mücadelesini yükseltmek için 
yeni mevziiler kazanmak ve düşmanı ge-
rek moral olarak gerekse de somut fiziki 
olarak geriletmektir. Moral üstünlük sağ-
lamaktır. Düşman saflarında yeni çeliş-
kiler, ayrışmalar yaratmaktır. Biz seçim 
çalışması değil yığın çalışması yapacağız. 
Yığınlar arasında politik çalışmalarımızı 

derinleştireceğiz, geliştireceğiz. Yeni iliş-
kiler, yeni girişimler, yeni örgütlenmeler, 
yeni eylemlilikler ve kalıcı, sürekli bir hat 
yaratacağız. 

Nefes aldığımız her alanda, uyuma-
dığımız her dakika bu amaca yönelik ça-
lışma yürütürsek 31 Mart sonrası yeni bir 
döneme yelken açabileceğiz. Ve 2019 yılı-
nın kalan 9 ayı Rejimin istediği gibi değil 
geniş halk yığınlarının, işçi ve emekçilerin 
çıkarına şekillenecek. Muhtemelen yine 7 
Haziran’dan sonraki gibi saldırmaya çalı-
şacaklar, yapacaklardır da. Ancak biz 31 
Mart’a kadar çok iyi çalışır, kalıcı izler 
bırakacak ilişkiler ve örgütlenmeler yara-
tırsak rejimin tüm senaryolarını boşa çıka-
racak güce sahip oluruz. Bunun bilincinde 
olmalıyız.

Biz kesinlikle rejime isteyerek veya 
istemeyerek koltuk değneği olmayacağız. 
Barış, demokrasi, bağımsızlık, emek, öz-
gürlük ve sosyalizm güçlerini bölmek adı-
na aday olanların şatafatlı keskin sözlerine 
aldanmayacağız. Onları deşifre edeceğiz. 
Kimi yerde 80 kimi yerde 300 oy almak 
için, kendi bağımsız “sınıf” siyasetini 
yürüttüklerini ilan edenler burjuvazinin 
değirmenine su taşımaktan başka hiç bir 
işlev görmüyorlar. Bu iyiniyetli ve doğru 

siyaset yapma anlayışı değildir. 

Sınıf savaşımı “kelle hesabı” üzeri-
ne kurulmaz. Sınıf savaşımı yığınları bir 
amaç doğrultusunda birleştirmek, daya-
nıştırmak ve örgütlü bir güce dönüştür-
me stratejisi gerektirir. O zaman öyle bir 
yığınsal güç oluşur ki, yığınların içindeki 
bireylerin sayısını dahi sayamazsınız. 

Böyle dönemlerde çok bilmişler, uka-
lalar kendilerine konuşmak ve polemik 
yapmak için alan bulurlar. Onların keskin, 
ilkeli ve “sol”danmış gibi gözüken söy-
lemlerine kulak asmamalıyız. Hayatları 
boyunca bir incir çekirdeğini dolduracak 
çalışma yapmayıp boş konuşanlara karnı-
mız tok. Boş tenekenin sesi çok çıkar der-
ler... Mesele bundan ibaret.

Devrimci güçlerin, sosyalistlerin, ko-
münistlerin görevi bu seçimlerde HDP 
adaylarını ve HDP’nin aday çıkarmadığı 
alanlarda HDP’nin işaret ettiği, destekle-
diği adayları seçmek ve seçtirmektir. Bu-
nun dışında her seçim taktiği yanlıştır. Bu 
seçim stratejisini uygulayıp koyduğumuz 
hedeflere ulaşırsak 2019 yılını biz kazan-
mış ve şekillendirmiş olacağız. n
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2019 Yılını Nasıl Kazanacağız 
ve Şekillendireceğiz?

Devrimci güçlerin, sos-
yalistlerin, komünistlerin 
görevi bu seçimlerde HDP 
adaylarını ve HDP’nin 
aday çıkarmadığı alanlar-
da HDP’nin işaret ettiği, 
desteklediği adayları seç-
mek ve seçtirmektir. Bunun 
dışında her seçim taktiği 
yanlıştır. Bu seçim strateji-
sini uygulayıp koyduğumuz 
hedeflere ulaşırsak 2019 
yılını biz kazanmış ve şekil-
lendirmiş olacağız.



MHP destekli AKP-SARAY 
Rejimi siyasi ve ekonomik 
alanda yaşadığı sıkışmış-
lığın içinden çıkmak için 

Yerel Seçim kampanyasını erken başla-
tarak kullanıyor. Seçim kampanyasının 
içeriği ağırlıkla milliyetçi ve ırkçı söylem-
lerden oluşuyor. Ülkenin Suriye ve Fıra-
tın Doğusu dışında başka sorunu yokmuş 
gibi davranılıyor. Aslında sorunlar içeride. 
Ekonomi krizde ve daha da derin bir kri-
zin arifesinde. Siyaseten ekonomik krizin 
etkileri gizlenmeye çalışılsa dahi bu artık 
mümkün olmuyor.

Türkiye, belki de tarihinin küçük, da-
ğınık ama en yoğun işçi grevleri ve dire-
nişlerine sahne oluyor. İşyerleri, mağaza 
zincirleri, fabrikalar kapanıyor, konkor-
dato ve iflaslar yaygınlaşıyor. Üretime ve 
hizmete devam edenler ise vardiya sayı-
larını, personel mevcutlarını ve üretim 
yoğunluğunu düşürerek çalışmaya devam 

ediyorlar. İthalat-ihracat dengesi 
ülkenin aleyhine kötüleşmeye 
devam ediyor. Artık merci-
mek, kuru fasulye, nohut, 
pirinç, buğday, patates, 
soğan gibi temel besin 
maddeleri ithal edilir du-
ruma geldi. Dolayısıyla 
dövize endeksli olan satın 
alma maliyetleri de yüksekle-
re fırladı. Bu ülke hayvancılık için 
saman ithal eder duruma geldi.

Bütün bu olumsuz gelişmelerin ve 
seçim ekonomisi ile gizlenen sorunların 
işçi, emekçi ve yoksullara olan yansı-
ması önümüzdeki aylarda daha hissedilir 
olacak. Asıl sorunlar ise 31 Mart seçim 
tarihinden sonra günlük yaşama yansıya-
cak. MHP destekli AKP-SARAY Rejimi, 
seçimlerden galip olarak çıkarak, böy-
le bir siyasi başarının etkisiyle özellikle 
uluslararası finans piyasalarında Türki-

ye’nin sıkışmışlıktan çıkacağını 
ve yabancı sermaye akışı ile 

yatırımlarının artacağını he-
saplıyor. Yani ekonomik 
krizi aşmak için yerel se-
çimleri belirleyici önemde 
görüyor.

Bu durumda devrimci 
muhalefet tam tersini yapma-

lı. İşçi emekçi ve yoksul yığınlar 
içinde MHP destekli AKP-SARAY 

Rejiminin özünde ekonomik ve siyasal 
olarak iflas ettiğini anlatmalı, yığınla-
rın öz örgütlenmelerini teşvik etmelidir. 
MHP ve AKP’nin işçi, emekçi ve yoksul 
yığınları siyaseten etkilemek için milli-
yetçi ve ırkçı söylemler eşliğinde savaş 
propagandaları geliştiriyor. “Milli birlik 
ve beraberlik ruhu” adı altında ekonomik 
ve siyasal sorunların üstünü örterek yı-
ğınları etkilemeye çalışıyor. Bizler ise yı-
ğınlara gerçekleri açıklamalıyız. “Fıratın 

Doğusu” operasyonlarının Kürt halkının 
özgürlüğüne kasteden bir imha girişimi 
olduğu, Suriye’de savaş politikalarının 
emperyalist yayılma ve işgal hedefli ol-
duğunu, Türkiye’nin gözünün Suriye ve 
Irak’ın zengin yeraltı kaynaklarında ol-
duğunu açıklamalıyız. Kapanan, direnen, 
zorda olan işyerlerinde işçi ve emekçilerin 
yanında ve içinde olmalıyız, direnişlerine 
güç katmalıyız. Semt ve mahallelerde işçi, 
emekçi ve yoksulların mücadelesini ve 
dayanışmasını örgütlemeliyiz. TKP Mer-
kez Komitesi, parti örgüt ve kadrolarını 
işyerlerinde ve yerleşim bölgelerinde bu 
alanda çalışmalarını güçlendirmeye çağı-
rıyor. n

Türkiye Komünist Partisi
Merkez Komitesi
6 Aralık 2018

TKP MK Merkez Organı Atılım Gazetesinin Aralık 
2018 tarihli 302. sayısında yayınlanmıştır.

(www.tkp-online.org sayfasından alınmıştır.) 
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Yerel Seçimler Öncesi Dönem, Yığınlar 
İçinde Etkinliği Artırma Dönemidir

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin 6 Aralık 2018 Tarihli Açıklaması

ABD EMPERYALİZMİ; VENEZUELA’DAN DEFOL!
Mayıs 2018’de % 67 oy oranıyla tekrar seçilen Venezuela Devlet Başkanı 

Nicolas Maduro’ya karşı ABD Emperyalizmi’nin senaryoları ile açık bir darbe 
girişimi örgütleniyor. Meclis Başkanı seçilen Juan Guaido 23 Ocak’ta, kendi-
sini Venezuela devlet başkanı ilan etti. ABD, zaman kaybetmeden Guaido’yu 
geçici devlet başkanı olarak tanıdı. Avrupa Birliği de ABD’nin bu kararını des-
tekliyor.

32 milyon nüfusa sahip ve dünyanın - Suudi Arabistan’dan da fazla - en 
büyük petrol rezervlerine sahip olan Venezuela ABD’nin karşı-devrim ve işgal 
girişimleri ile karşı karşıya. 1999 yılında iktidara gelen Hugo Chaves, 2001 yı-
lında tüm petrol kuyularını, rafinerilerini ve dağıtım şirketlerini devletleştirdi. 
ABD o gündür bu gündür Venezuela’daki ilerici iktidarı yıkma peşinde.

Venezuela Komünist Partisi yıllardır devrimci sürecin geliştirilmesinden 
yana tavır koyuyor ve tüm olanakları ile Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi 
iktidarını destekliyor. Son gelişmeler sonrası VKP Genel Sekreteri Oscar Figu-
era yoldaş tüm halk örgütlenmelerinin, toplumsal hareketlerin, sınıf bilincine 
sahip sendikal örgütlerin ve diğer demokratik kuruluşların da katılacağı bir “Devrimci Halk Güçlerinin Birliği” Hükümeti’nin kurulması yönünde çağrı yapmıştır. VKP, işçi 
sınıfının iktidarının kurulması çağrısında bulunmaktadır.

Politika Gazetesi Kolektifi olarak kardeş Venezuela halkının, Venezuela işçi sınıfının yanındayız. Venezuela komünistleri ve sosyalistleri ile dayanışmamızı ilan ediyoruz.
ABD ve AB Emperyalizmi: Venezuela’dan Elini Çek!
Yaşasın Venezuela İşçi Sınıfının Devrimci Mücadelesi!n
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q  Armağan BARIŞGÜL

Türkiye, tarihinin en zor ve en karan-
lık dönemlerinden birini yaşıyor. Sömü-
rüye, ezilmeye, yoksulluğa, ırkçılığa ve 
baskıya karşı işçi sınıfının ve halk yığınla-
rının örgütlü birleşik mücadelesi olmadan 
bu karanlık dönem aşılamaz. 

Bunun için diyoruz ki, gelin hep bir-
likte buluşalım, konuşalım, tartışalım, el 
ele verelim, omuz omuza duralım. Ekono-
mik, demokratik ve politik ortak noktalar 
etrafında birleşelim. Birliğimizi güçlendi-
rerek dayanışmamızı yükseltelim. Yeni bir 
ruhla, BİRLİK ve DAYANIŞMA ruhuyla 
çalışalım. 

Neden, Birlik ve Dayanışma? Birlik ve 
Dayanışma, “Savaşsız ve sömürüsüz bir 
dünya için” mücadele veren işçi sınıfının 
devrimci hareketinin yığın çalışmasıdır. 
Birlik ve Dayanışma, anti-kapitalist, anti-
faşist, anti-şovenist ve anti-emperyalistir.

Burjuvazinin baskısı artarak sürüyor. 
Buna karşın çelikten bir duvar örmesi ge-
reken yoksul halk yığınları, işçiler, işsiz-
ler, emekliler, köylüler, aydınlar, gençler 
ve kadınlar çoğunlukla örgütsüzdür, da-
ğınıktır. Örgütsüzlük, örgütsel dağınıklık, 
toplumsal ve politik gelişmelere karşı il-
gisizlik sömürünün devam etmesine, art-
masına yaramaktadır. İnsanca yaşanabilir 
güzel bir geleceğin kurulması, umutların 
artmasını ve mücadeleci bir iradenin ge-

lişmesini gerektirir. Geleceğe yönelik bir 
hayali olmayanın umudu da olmaz, umu-
du olmayanın da mücadelesi de olmaz. 
Onun için karanlık dönemleri, kötü gün-
leri aşarak, geride bırakarak güzel gün-
lere varmak kendiliğinden olmaz. Planlı, 
programlı, sürekli, kolektif bir çalışmayı 
ve güçlü bir iradeyi gerektirir.

Ülke ırk, halk, dil, inanç, politik, ta-
rihi ve bölgesel bakımdan çok zengin bir 
mozaiğe sahiptir. Çok çeşitlilik ve çok 
renklilik esastır. Bu ülkenin gerçekliğidir, 
doğallığıdır, güzelliğidir, zenginliğidir, 
onuru ve yaşam kaynağıdır. Bu gerçekli-
ği eşitlik ve bir bütünlük içinde yaşatmak, 
korumak, geliştirmek, yarınlara taşımak 
hümanist ve ilkesel politik bir görevdir. 
Emek-sermaye temel çelişkisinin çözül-
düğü, insanın insanı sömürmediği bir 
toplumsal düzenin kurulması devrimci bir 
politikayı zorunlu kılar.

Bugünden başlayarak öznel davran-
madan, umutsuzluğa kapılmadan, kariye-
rizme düşmeden hedefe varmak için adım 
atmak, yol yürümek gerekiyor. Elimizi 
taşın altına koyarak iş yapmanın zamanı-
dır. Zaman, akan su gibidir, geçip gidiyor. 
Neresinden tutarsak o noktadan sonra ya-
rarlanmaya ve değerlendirmeye başlaya-
biliriz.

Ülke ağır bir krizin içinde ve işbirlikçi, 
tekelci, oligarşik bir yapının yönetiminde-
dir. Sömürücü, sömürgeci, ırkçı, baskıcı, 
talancı, yayılmacı ve saldırgan politikalar 

terk edilmeden halk 
refaha, ülke iç barışa 
ve dünya ülkeleri ara-
sında saygın bir konu-
ma gelemez.

Birlik ve Dayanış-
ma, işyerlerinde, fab-
rikalarda, şantiyeler-
de, tezgah başlarında, 
tarlalarda, okullarda 
çalışan işçilerin ve 
emekçilerin mücadele 
birliğini ve dayanış-
masını savunur.

Birlik ve Dayanış-
ma, işçilerin ekono-
mik ve demokratik öz 
örgütleri olan sendi-
kalarda örgütlenerek 
mücadelesini ve işçi-

lerin birliğini savunur. Politik düşünceler 
temelinde işçilere yaklaşımı, dar grupsal 
sendikal anlayışları ret eder.

Birlik ve Dayanışma, demokratik yı-
ğın ve sınıf sendikacılığını, işçi sınıfının 
sendikal ve politik birliğini savunur.

Birlik ve Dayanışma, halkların kardeş-
liğini ve eşitliğini savunur. Şovenizme ve 
soykırıma karşı mücadele eder.

Birlik ve Dayanışma, Gençlik ve ka-
dın haklarını savunur. İlerici, devrimci, 
yığınsal ve demokratik merkezi gençlik 
ve kadın örgütlenmesinin gelişmesini des-
tekler.

Demokratik yığın çalışmalarında en 
geniş yığınların birliğini ve örgütlülüğünü 
savunur. Yığınların anti-faşist çıkışlarını 
destekler.

Birlik ve Dayanışma hareketi, farklı 
sınıfsal katman, düşünce, politik gelenek 
ve kategorilerden oluşan yığınların de-
mokratik istemler etrafında buluşmasını, 
dönüşümünü, güçlenmesini, eğitilmesini 
ve ortak mücadelesini sağlar.

Birlik ve Dayanışma bu ilkeler teme-
linde çalışarak kitlelerde devrimci bir ruh 
yaratarak, ayrı duran kişi ve kesimleri 
buluşturarak kapitalizme karşı mücadele 
veren alternatif bir güç yaratacaktır. Bu 
çalışma ruhuyla burjuvazinin ideolojik 
hegemonyasının etkisinde bulunan emek-
çi ve yoksul yığınlar demokrasi, barış, 
özgürlük, eşitlik ve adalet mücadelesine 
kazandırılacaktır.

Günümüzde yığınların demokratik 
hak ve özgürlükler mücadelesi için so-
mut koşullar çok elverişlidir. Yığınlar, 
kapitalizmin barbarlığını iliklerine kadar 
yaşıyor ve hissediyor. Cumhuriyetin ku-
ruluşundan bugüne kadar hiç bir zaman 
ilerici, halkçı ve demokratik politik ikti-
darlar işbaşına gelmedi. Ülkeyi her zaman 
gerici, faşist, teokratik ve emperyalist iş-
birlikçisi nitelikli iktidarlar yönetti. Nite-
lik bakımdan birbirlerinden farklılıklar ta-
şısa da öz olarak hepsi Kemalizm’den ve 
kapitalizmden yana davrandılar. Milliyet-
çiliği, dini, “devletin bekaası”nı, “ülkenin 
bölünmez bütünlüğü”nü kendilerine şiar 
ederek yoksul yığınları yanlarına çektiler. 
İşçi sınıfının ve emekçilerin ve Kürt halkı-
nın demokratik taleplerini bastırmak için 
“terörizm” adı altında büyük yalanlar or-
taya atarak bir “korku imparatorluğu” ya-

rattılar. Yığınların direnişlerine saldırıyla, 
baskıyla ve kanla karşılık verdiler.

Nasıl ki ormanlar ve denizler yağmuru 
çekiyorsa ve yağmur en çok bu alanlara 
yağıyorsa güçlü politik örgütlenmeler ve 
sonuç alıcı kazanımlar getiren büyük dire-
nişler de ses verir, toplumsal etki yaratır, 
sempati toplar ve yığınları kendine çeker. 
Eylemlerinin sonucunda politik örgütlü-
lük güç kazanır, yükselir ve tavan yapar.

Birlik ve Dayanışma, işçi sınıfının 
devrimci hareketinin temelinde gelişen ve 
çalışan yığın hareketidir. Örgütlerin değil, 
tek tek kişilerin gönüllülük temelinde ve 
ilkeler etrafında bir araya gelerek ekono-
mik ve demokratik hakları için buluşması, 
çalışması ve mücadele vermesidir. Çıkar-
ları tekellerin, para babalarının ve oligar-
şinin çıkarlarıyla çelişen bütün kesimler, 
her dilden, ırktan, ulustan insanlar, genç-
ler ve kadınlar Birlik ve Dayanışma’da yer 
alır. Birlik ve Dayanışma ruhu yayılmalı-
dır coğrafyamızın dağlarına, ormanlarına, 
yaylalarına, ovalarına, denizlerine. Bu bir 
hayal değildir. Bu çalışma ruhu, yığınlarla 
buluşursa, yığınları kucaklarsa, yığınlarda 
somutlanırsa ve herkes üzerine düşen işini 
iyi yaparsa değişim, dönüşüm ve ilerleme 
olur. Onun için bugünden başlayarak ne 
yapmalı, nasıl çalışmalıyız? Ressam, en 
güncel ve en güzel ve en etkileyici resim 
ve desenleri çizmeli. Müzisyen, en do-
kunaklı, coşkulu, ahenkli müziği (marş-
ları, türküleri, şarkıları) üretmeli. Yazar, 
somut, öğretici, sade bir dil ile öğretici 
yazmalı. İşçi, işinin ehli, sınıfının örnek 
savaş eri olmalı çünkü üretim, işçi sını-
fının ellerindedir. Ajitatör, haykırdıkça 
belgileri, yığınlar coşkuyla dalgalanmalı. 
Öğretmen, dersine iyi çalışmalı, işçi sı-
nıfının savaş yolunda başarılı öğrenciler 
yetiştirmeli. Duvarcı, duvarını doğru ve 
sağlam örmeli, Sıvacı, sıvayı düzgün çek-
meli. Çiftçi, tarlayı zamanında sürmeli, 
hazırlamalı ve ekmelidir ki taneler, başak 
verebilsin. Çağımızda bilişimin önemi 
günden güne daha da arttığından Bilişim 
Uzmanı, teknolojiyi çok iyi takip etmeli, 
bütün hünerini ortaya koymalıdır. 

Sözün kısası: Vasıflı-vasıfsız, genç-
yaşlı, kadın-erkek, Kürt, Türk, Rum, Er-
meni, Çerkez, Gürcü, Arap, ... herkese iş 
var, Birlik ve Dayanışma bayrağının altın-
da. Şimdi el ele vererek safları sıklaştır-
manın zamanıdır. n

Birlik ve Dayanışma Ruhu...
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q  Rıza DİCLE

Suriye ve Batı Kürdistan (Rojava) üze-
rine çok yazılıp çizildi ve her gün de ya-
zılmaya devam ediliyor. Gelişmeler kritik 
bir eşikte. Bir yandan özgürlük mücadele-
si veren Kürt halkının kazanımları, diğer 
yandan ise başta Türkiye olmak üzere, in-
karcı ve sömürgeci güçlerin bu kazanım-
ları yok etme stratejisi yürüyor. Özünde 
çok net olması gereken saflaşmada olağan 
dışı bir durum söz konusu. ABD Emper-
yalizmi bölgedeki stratejik yaklaşımı ve 
NATO ile kapitalist-emperyalist kampta 
yaşanan iç çelişkilerden dolayı bu savaşta 
Kürt Özgürlük Hareketi’nin yanındaymış 
gibi gözüküyor. Bu da konuyu karmaşık 
hale getiriyor.

“Yanındaymış gibi gözüküyor” sap-
tamasını yapmamız, ilkesel nedenlerden 
ve doğası gereği emperyalist bir gücün, 
ulusal kurtuluş ve özgürlük mücadelesi 
veren bir ulusun yanında duramayacak ol-
masından kaynaklıdır. ABD’nin bölgede-
ki çıkarları bugün böyle bir tutum almayı 
gerektirdiği için bu tavrı sergiliyor ve bu 
bir anda değişebilecek bir olgu. Değilse, 
bir amacı olabilir. Irak’ta gerçekleştirdiği 
gibi kendisine bağlı uydu bir ülke veya 
bölge yaratma amacı.

Kürt Özgürlük Hareketi ise kuşkusuz 
ki girdiği ilişkilerin farkında ve bilincin-
dedir. Suriye devletinin savaştan önce on-
yıllarca sene Kürt ulusunu tanıma ve eşit 
haklar sağlama konusundaki olumsuz po-
litikaları, Türkiye ile Rusya’nın düşürülen 
savaş uçağından sonra yaşanan yaklaşık 
iki yıllık gerginlikten sonra aralarındaki 
buzları eritme politikaları, kazanımlarını 
korumak için Kürt Özgürlük Hareketi ve 
Suriye Demokratik Güçleri’ni ABD ile 
askeri stratejik bir iş birliğine yöneltti. Bu 
taktik hamle yapılmasaydı Suriye Demok-
ratik Güçleri’nin onarılamaz stratejik ka-
yıpları olması söz konusu olacaktı.

Rusya, Türkiye ile gerginlik yaşadığı 
dönemde Suriye Demokratik Güçleri ve 
Rojava Yönetimi ile sıcak ilişkiler için-
deydi. Ne zaman ki Türkiye ile ilişkilerde 
özellikle 15 Temmuz 2016 darbesinden 
sonra tekrar yumuşama oldu, Rusya ken-
disi ve dünya dengeleri açısından daha 
stratejik olan Türkiye ilişkilerine ağırlık 
vermeye başladı ve Suriye Demokratik 
Güçleri ile işbirliği görevini yeni bir sayfa 

açılması amacıyla Suriye devletine dev-
retti. Suriye devleti ile Suriye Demokra-
tik Güçleri arasında o dönemde yaşanan 
uzlaşmaz gibi görünen sorunlardan dolayı 
da Rojava Yönetimi ve Suriye Demokra-
tik Güçleri neredeyse tüm kazanımlarını 
kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kal-
dılar. Bu da onları o dönemdeki dengeleri 
gözeterek ABD ile iş birliğine yöneltti.

***

Buraya kadar yazdıklarımız yaşanan 
gelişmelerin objektif aktarımından ibaret. 
Bizim kimseye ne yapması gerektiği ko-
nusunda telkinde bulunmamız mümkün 
değildir. Ayrıca da bu hak bizzat olayı sı-
cak olarak yaşayan tarafların hakkı ve ak-
lıdır. Tabii ki bu gelişmeler özellikle Tür-
kiye’deki ulusalcı “sol”cularımız arasında 
“Kürtler ABD’nin kuklası ve emperyalist 
işbirlikçisi oldular” yayınlarını yaygınlaş-
tırdı. Biz ise konuya farklı açıdan bakıyo-
ruz.

Temel görüşümüz şöyle; sömürgeci ve 
emperyalist bir güç ile stratejik işbirliğine 
girilerek kuşkusuz ki ulusal bağımsızlık 
ve özgürlük mücadelesi verilemez. Ancak 
girilen bu ilişki konjonktürün dayattığı 
stratejik gibi gözükse dahi özünde politik 
ve taktik bir ilişkidir. Mücadelenin belir-
li dönemlerinde bu tür ilişkiler ve geçici 
uzlaşmalar mümkün olabilir. Dünya sınıf 
hareketinin mücadele tarihi de benzer iliş-
ki ve anlaşmaları içermektedir. Burada 
sadece I. Dünya Savaşı’nı bitirmek için 
genç Sovyet Rusya’nın girmek durumun-
da kaldığı Brest-Litovsk Anlaşmasını ör-
nek olarak vermek yeterlidir. O dönemde 
Lenin’in bu anlaşmanın imzalanması ıs-
rarlarına rağmen, çok keskin devrimci gö-
züken Troçki itiraz etmiş ve imzalamamış, 

sonuçta çözümü Lenin sağlamıştır. Bizde 
de çok keskin solcu ve devrimci gibi gö-
züken unsurların yaklaşımı Troçki’nin 
yaklaşımlarına benzemektedir.

Türkiye, Kürtlerin kazanımlarını ba-
hane ederek “sınırlarımızda terör korido-
runa izin veremeyiz” diyerek Suriye’yi ve 
Batı Kürdistan’ı işgal ediyor. Hem Suriye 
Demokratik Güçleri ile mücadele ediyor 
ama aynı zamanda Suriye’yi adım adım 
işgal etme pratiğini uyguluyor. Buna en-
gel olunması gerekmektedir. Eğer Türkiye 
sınırlarını garanti altına almak istiyorsa 
kendi sınırlarını “koruma” konusunda 
askeri önlemlerini artırabilir. Bunu yapı-
yor da. Suriye ve Rojava sınırı boyunca 3 
metre yüksekliğinde bir utanç duvarı inşa 
ediyor. Ancak Türkiye’nin amacı bu değil. 
Türkiye, Suriye ve Irak’ta işgal yoluyla 
topraklarını genişletmek, Kürt ulusunun 
tüm kazanımlarını yok etmek, değilse 
kendisine tabi kılmak koşuluyla “yaşat-
mak” ve Musul Kerkük üzerinden Basra 
Körfezine inmektir. Bunun bir yolu ola-
rak da gerek Güney Kürdistan ve gerek-
se Batı Kürdistan’da kendi denetiminde 
ve kendiyle işbirliği içinde birer yapının 
oluşmasıdır.

Türkiye, Kürtler kendisine biat ettikçe 
işbirliği ve “dostluk”ta bir beis görme-
mektedir. Bir yandan savaş naraları atar-
ken, diğer yandan gizliden gizliye dip-
lomatik kanalların da işlediği aşikardır. 
Dolayısıyla Kürt Özgürlük Hareketi’nin 
işi ve mücadelesi kolay değildir. Masa 
başında kalem sallayan bir takım ulusalcı 
“sol”cuların suçlamalarını da kesinlikle 
haketmemektedir. Öncelikle Kürt ulusu-
nun tanınması ve Kürt halkının eşit hak-
lı bir halk olarak tarih sahnesinde yerini 
alma mücadelesi vermektedir. Bu müca-
delenin ne derece ilerici, devrimci ve sos-
yalist bir toplumsal gelişmeye yöneleceği 
ise Kürt Özgürlük Hareketi içindeki sos-
yalist ve komünistler ile bölgede faaliyet 
yürüten diğer komünistlerin etkinliğine 
bağlı olacaktır.

***
Kürt Özgürlük Hareketi, tarihinin 

başlangıcından itibaren her aşamasında 
ezber bozan girişimlerle mücadelesini 
bir ileri aşamaya yükseltme yeteneğine 
sahip olduğunu defalarca ispat etmiş bir 
harekettir. Farklı mücadele yöntemlerini 
birlikte kullanma becerisi göstermekte-

dir. Bir yanda fedai eylemleri yaparken, 
diğer yanda diplomasi yürütmüştür. Bir 
yanda gerilla savaşını yükseltirken, diğer 
yanda kitle çalışmasını ihmal etmemiş ve 
milyonların desteğini sağlamıştır. Bunla-
rın sonucunda da önce siyasi ittifaklar ya-
parak SHP listelerinden, sonra bağımsız 
adaylar üzerinden ve en sonunda da Tür-
kiye sosyalist hareketinin belirli kesimleri 
ile birlikte önce Kongre sonra seçim ve 
müzakere partisi oluşturarak TBMM’nde 
vekilleri ile yerini almıştır. Benzer bir şe-
kilde ve sadece kendi gücüne dayanaak 
Türkiye’nin hemen hemen tüm Kürt ille-
rinde, Kuzey Kürdistan’da 110’dan fazla 
Belediye Başkanlığı kazanmıştır. Bunlar 
küçümsenecek başarılar değildir.

Kürt Özgürlük Hareketi’nin kadının 
özgürleşmesi mücadelesinde geliştirdiği 
ve ulaştığı çizgi dünyada eşi benzeri az 
bulunan bir başarıdır. Feodal ilişkilerin ve 
dinsel hassasiyetlerin çok yüksek olduğu 
ve derin izler yarattığı bir toplumda bu 
başarıyı elde etmek devrimci hareketin 
uluslararası değerlerine yapılan kalıcı ve 
örnek bir katkıdır.

Bugün Rojava Kürdistanı’nda sıcak 
gelişmelerin içinde olmadan, Kobani ger-
çeğini yaşamadan, Afrin, Cerablus, Men-
biç deneylerini incelemeden, Rakka ger-
çeğinden bir haber olarak masa başlarında 
üretilen eleştirilerin yaşamda karşılığı 
yoktur. Hatalar yapılmıyor mu? Yapılıyor. 
Ancak yapılan hatalardan da örgütlü bir 
sonuç çıkarılarak onların tekrarlamaması 
için ve yürütülen mücadelenin hatalar-
dan arındırılarak daha ileriye taşınması 
için de tüm örgütü, hareketi hatta destek-
leyen çevreleri de kapsayan demokratik 
merkeziyetçi süreçler yaşanıyor. Bu denli 
genişlemiş bir harekette bu ilkelerin uygu-
lanması da selamlanması gereken ayrı bir 
başarıdır.

Güncel gelişmeleri bir bütünsellik 
içinde değerlendirmek gerekmektedir. 
İdeolojik ve politik olarak her konuda bire 
bir aynı yaklaşım içinde olmayabilirsiniz, 
ancak ulusal sorunun çözülmesi ile barış, 
demokrasi, bağımsızlık, özgürlük ve top-
lumsal ilerleme başlıklarında asgari değil 
azami müştereklerde birleşildiği de ger-
çekçi bir şekilde tespit edilmelidir. n

TKP MK Merkez Organı Atılım Gazetesinin Aralık 
2018 tarihli 302. sayısında yayınlanmıştır.

(www.tkp-online.org sayfasından alınmıştır.) 
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Kürt Özgürlük Hareketi, tari-
hinin başlangıcından itibaren 
her aşamasında ezber bozan 
girişimlerle mücadelesini bir 
ileri aşamaya yükseltme yete-
neğine sahip olduğunu defa-
larca ispat etmiş bir harekettir. 
Farklı mücadele yöntemlerini 
birlikte kullanma becerisi gös-
termektedir.  



Türkiye Devrimci İşçi 
Sendikaları Konfe-
derasyonu Araştırma 
Dairesi (DİSK-AR) 

ekonomik krizin 2018’de çalış-
ma yaşamı ve işçi sınıfı üze-
rindeki etkilerini inceleyen bir 
araştırma raporu hazırladı.

Krizde Emeğin Durumu: 
Ekonomik Krizin İşçi Sınıfına 
ve Çalışma Yaşamına Etkile-
ri-1 adını taşıyan DİSK-AR’ın 
yeni araştırması, görmezden 
gelinmeye ve üstü örtülme-
ye çalışılan ekonomik krizin 
çalışma yaşamı ve işçi sınıfı 
üzerindeki etkilerini kapsamlı 
olarak inceliyor. Ekonomik 
kriz süresince belirli aralıklarla 
tekrarlanacak olan araştırmanın 
ilkinde ekonomik krizin 2018 
yılı içindeki olumsuz etkileri 
ele alınıyor. Özellikle Eylül 
2018’den başlayarak şiddetle-
nen krizin etkileri nicel ve nitel 
boyutlarıyla inceleniyor.

Araştırmada yer alan bulgu 
ve değerlendirmeler özet olarak 
şöyle.

Krizin özet bilançosu 
Ekonomik durgunluğun ve 

küçülmenin, yüksek enflasyon 
ve yüksek işsizliğin birlikte gö-
rüldüğü 2018 krizinin etkilerinin 
uzun vadeli olacağı ve krizden 
çıkışın zaman alacağını söyle-
mek mümkündür. Bir yandan 
tırmanan fiyatlar diğer yandan 
tırmanan işsizlik ve geçim 
şartlarının zorlaşması krizin 
emekçiler açısından en olumsuz 
sonuçları olarak ortaya çıkıyor. 
Göstergeler krizin faturasının 
işçi sınıfına ve ücretli çalışanlara 
yüklenmek istendiğini gösteri-
yor.

Krizin en çarpıcı sonu-
cu ekonomik büyümedeki 
yavaşlama oldu: Gayrisafi 
Yurt İçi Hasıla 2018’in üçüncü 
çeyreğinde bir önceki yılın aynı 
çeyreğine göre sadece yüzde 1,6 
arttı. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 
2017’nin üçüncü çeyreğinde 

yüzde 11,5 oranında artmıştı. 
Ekonomik büyümenin 2018’in 
4. çeyreğinde eksiye düşmesi 
bekleniyor. Büyümedeki düşüş 
istihdamı olumsuz etkileyecek 
ve işsizlikte artışa yol açacaktır.

Kriz sanayi üretimini 
vurdu: Kasım 2018’de sanayi 
üretimi bir önceki yılın kasım 
ayına göre yüzde 6,5 oranında 
azaldı. Sanayi üretimindeki 
daralma daha fazla işsizliğin 
habercisidir.

Kriz sanayide kapasite 
kullanımını düşürdü: 2017 
Aralık ayında 79 olan sanayide 
kapasite kullanım oranı 2018 
Aralık ayında 5 puan düşerek 
74’e geriledi. İmalat sanayi 
kapasite kullanım oranlarının 
düşüşü fazla çalışmaların düşüşü 
ve istihdam azalışı sonucunu 
doğuracaktır.

Türkiye enflasyonda açık 
ara lider: Ekonomik kriz Tür-
kiye’yi OECD ülkeleri içinde 
tüketici fiyatlarının en yüksek 
olduğu ülke haline getirdi. Tür-
kiye OECD ortalamasının 8,5 
katı, AB ortalamasının 12 katı 
enflasyona sahiptir.

Mutfak enflasyonu yüzde 
31’e yükseldi: 2018’de ana 
harcama grupları arasında gıda 
enflasyonu yüzde 31, ev eşyası 
yüzde 29 oranında arttı.

Elektrik yüzde 45, doğal 
gaz yüzde 31 arttı: 2018’de 
elektrik ve doğalgaz fiyatların-
daki artış ortalama enflasyo-
nun çok üzerinde gerçekleşti. 
TÜİK’e göre elektrik fiyatları 
2018 yılında yüzde 45 oranında 
arttı. Doğalgaz fiyatlarındaki 
artış ise yüzde 31 oranında 
gerçekleşti.

Kredi faizlerinde 
tırmanış talebi dü-
şürdü: Krizin önemli 
yansımalarından biri 
kredi faizlerinde ya-
şandı. İhtiyaç kredisi 
faizleri Aralık 2018 
itibariyle yüzde 33’ün 
üzerinde gerçekleşti. 
Tüketici kredi faizi ise 
yüzde 19,6’ya yük-
seldi. Taşıt kredileri 
iki yılda yüzde 13 
seviyesinden 29 se-
viyesine, konut kredi 
faizleri yüzde 11 seviyesin-
den yüzde 18’e ve ticari kredi 
faizleri yüzde 14’lerden yüzde 
28’e ulaştı.

Konut satışları çakıldı, 
inşaat sektörü durdu: İpo-
tekli konut satışlarındaki düşüş 
inşaata dayalı birikim rejimi-
nin çöküşü anlamına geliyor. 
İpotekli konut satışları 2017’ye 
göre yüzde 79 azaldı. Haziran 
2018’de 47 bin konut satış sayısı 
Aralık 2018’de 7 bine geriledi.

İnşaat işkolunda istihdam 
depremi: İnşaat sektöründe 

istihdam 
Ocak 
2018 ile 
Ocak 
2019 
arasında 
487 bin 
azalarak 
1 mil-
yon 747 
binden 1 
milyon 
260 bine 
geriledi.

Tüke-
tici güven 
endek-
sinde sert 
düşüş: 
Tüketici 
güven 
endeksi, 
Kasım 
2018’de 

bir önceki yılın aynı ayına göre 
7 puan azalarak 65’ten 58’e ge-
riledi. Temmuz 2018’de 73 olan 
tüketici güven endeksi 6 ayda 
15 puan geriledi.

Kriz ekonomiye güveni 
sarstı: Ekonomiye güven Tem-
muz 2018’den itibaren düşüyor. 
Bir önceki yılın aralık ayında 95 
olan ekonomik güven endeksi 
20 puan azalarak Aralık 2018’de 
75’e geriledi.

Türkiye yüksek işsizlikte 
OECD’nin ilk üçünde: Tür-
kiye yüzde 11’in üzerine çıkan 
ve yükselmeye devam eden 
işsizlik oranı ile OECD içinde 
en yüksek işsizlik oranına sahip 
üçüncü ülkedir. İspanya yüzde 
15, Yunanistan ise yüzde 18,9 
oranında işsizlik ile Türkiye’nin 
önündeki diğer iki ülkedir.

Krizde yarım milyon yeni 
işsiz: 2018’de en yüksek işsiz 
sayısı ekim ayında görüldü. 
İşsiz sayısı Ekim 2017’den 
Ekim 2018’e bir yılda 501 bin, 
2018’de ocak ayından itibaren 
ise 564 bin arttı. Geniş tanımlı 
işsiz sayısı bir yılda 517 bin kişi 
arttı ve 6,4 milyona yaklaştı. Ta-
rım dışı işsizlik hızla tırmanarak 
yüzde 13,6’ya yükseldi. 2018 
yılında bütün işsizlik türlerinde 
artış yaşandı. En yüksek artış 
genç işsizliği ve tarım dışı genç 
kadın işsizliğinde yaşandı. Genç 
işsizliği yüzde 19,3’ten yüzde 
22,3’e, tarım dışı genç kadın 

Politika6 12 Şubat 2019 EKONOMİ

DİSK-AR’dan Ekonomik Kriz Bilançosu: 
Fatura Emekçilere Yükleniyor



işsizliği ise yüzde 33’e tırmandı.
AKP işsizliği yüzde 34 bü-

yüttü: AKP döneminde işsizlik 
oranları AKP öncesi döneme 
göre yaklaşık dört puan arttı. 
1988-2002 arasında ortalama 
işsizlik oranı yüzde 8 iken 2002-
2018 arasında ortalama işsizlik 
yüzde 10,7’ye yükseldi.

Açık iş sayısı azalıyor: 
Ocak-Aralık 2017 döneminde 
toplam 2 milyon 691 bin bine 
ulaşan İŞKUR’a kayıtlı açık 
iş sayısı 2018 Ocak-Aralık 
döneminde yüzde 11’lik azalışla 
2 milyon 394 bine geriledi. İşve-
renlerin işçi talebi düştü.

Kayıtlı işsiz sayısı 1 mil-
yondan fazla arttı: 2018 Ocak 
ayında İŞKUR’a kayıtlı işsiz 
olarak başvuranların sayısı 2 
milyon 457 bin iken, bu sayı 
2018 Aralık ayında 3 milyon 
500 bine yükseldi. Böylece 
2018’de İŞKUR’a 1 milyon 52 
bin yeni işsiz başvurdu.

Kayıtlı kadın işsiz sayı-
sı erkekleri geçti: İlk defa 
2018‘de kayıtlı kadın işsiz sayısı 
kayıtlı erkek işsiz sayısını geçti. 
2018’de kayıtlı erkek işsiz sayısı 
1 milyon 704 bin olurken, kayıt-
lı kadın işsiz sayısı 1 milyon 805 
bine yükseldi.

İşsizlik ödeneği başvu-
ruları yüzde 80 arttı: Aralık 
2017’de aylık 117 bin olan 
işsizlik ödeneği başvuru sayısı 
Aralık 2018’de yüzde 80 artışla 
211 bine ulaştı.

İşsizlik ödeneği alanların 
sayısında tırmanış: İşsizlik 
ödeneği alanların sayısı Aralık 
2018’de rekor seviyeye ulaştı. 
Aralık 2017’de 408 bin olan 
işsizlik ödeneği alanların sayısı 
Aralık 2018’de 577 bine yük-
seldi.

Ücret Garanti Fonundan 
yararlananlar krizde 10 kat 
arttı: Aralık 2017’de 293 olan 
Ücret Garanti Fonundan yarar-
lananların sayısı Aralık 2018’de 
7 bine yaklaştı. Ücret Garanti 
Fonu ödeme güçlüğüne düşen ve 
konkordato ilan eden işverenle-
rin ödeyemediği işçi alacakları-
nın bir bölümünü ödüyor.

İşsizlik Sigortası Fonu 
işveren destek fonuna dö-
nüştü: Krizle birlikte İşsizlik 
Sigortası Fonu daha çok işsizler 

için kullanılacak yerde işveren-
ler için kullanılıyor. İşverenler 
2018 yılında İşsizlik Sigortası 
Fonuna 9,2 milyar prim ödemesi 
yaparken, 10,7 milyar teşvik ve 
destek aldılar. İşsizlik sigortası 
ödemelerinin toplam gelire ora-
nında ise düşüş yaşandı. 2015 
yılında yüzde 20,3 olan işsizlik 
sigortası ödemelerinin toplam 
gelire oranı 2018’de 16,9’a 
geriledi.

İşsizlik Sigortası Fonu 
gelirinden daha fazla teşvik 
ödemesi yaptı: İşsizlik Sigortası 
Fonunun (İSF) 2018 yılı gelir ve 
harcama grafikleri özellikle yılın 
ikinci yarısında vahim bir hal 

aldı. Temmuz ayında İSF’den 
işverenlere yapılan destek ve 
teşvik ödemeleri prim gelirle-
rinin çok üzerinde gerçekleşti. 
Temmuz 2018’de 2,8 Milyar TL 
fon gelirine karşılık, işverenlere 
4,2 milyar TL ödeme yapıldı.

Sigortalı işçi sayısı üç ayda 
361 bin düştü: SGK’ye göre 
2018 Eylül ve Kasım ayları ara-
sında sigortalı sayısındaki azalış 
361 bin oldu.

Sigortalı işçi sayısı bir yılda 
433 bin azaldı: Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı ta-
rafından açıklanan sendikalaşma 
istatistiklerine göre Ocak 2018-

Ocak 2019 arasında sigortalı işçi 
sayısı 433 bin azaldı.

İŞKUR’un işe yerleştirme 
verileri gerçeği yansıtmıyor: 
İŞKUR Ocak-Ekim döne-
minde 991 bin, Ocak-Kasım 
döneminde ise 1 Milyon 99 
kişinin İŞKUR kanalıyla işe 
yerleştirdiği açıkladı. İŞKUR 
tarafından açıklanan ve bir 
milyona yaklaşan işe yerleştirme 
sayılarının hiçbiri SGK ve TÜİK 
verileri tarafından desteklenmi-
yor. SGK’ye göre Ocak 2018 ile 
Kasım 2018 arasında sigortalı 
işçi sayısındaki artış sadece 230 
bindir.

Asgari ücret açlık sınırın-
da: 2017 şubat ayından 1658 TL 
olan açlık sınırı Ocak 2019’da 
1957 TL’ye yükseldi. Yoksulluk 
sınırı Şubat 2017’de 5738 TL 
iken, Ocak 2018’de 6758 TL’ye 
yükseldi. Böylece 2019 için sap-
tanan 2020 TL asgari ücret yılın 
ilk ayında açlık sınırı düzeyine 
geriledi.

Ücret artışı verimlilik 
artışının gerisinde kaldı: Reel 
ücretlerde gerileme yaşanıyor. 
2015 yılında 100 olan çalışılan 
saat başına verimlilik endeksi 
2018 yılı üçüncü çeyreğinde 
118’e yükselirken, kişi başı-
na reel ücret endeki 100’den 
101,7’ye yükseldi. 2018 birinci 
çeyrekte reel ücret endeksi 
106,7 iken üçüncü çeyrekte reel 
ücret endeksi 101,7’ye geriledi.

Vergi dilimleri düşük 
tutuldu, işçinin vergi yükü 
arttı: 2019 Gelir Vergisi Genel 
Tebliğine göre yüzde 15’lik ilk 
gelir vergisi dilimi 18 bin TL 
olarak hesaplandı. Böylece ilk 
vergi dilimi yüzde 21,6 oranında 
arttı. Asgari ücretteki yüzde 26 
oranında artış karşısında vergi 
dilimi düşük kaldı. Hükümetin 
ilk vergi dilimi tutarını düşük 
tutması nedeniyle çalışanlar 
2019 Mayıs veya Haziran ayın-
dan itibaren yüzde 20’lik vergi 
dilimine girerek ve daha fazla 
vergi ödeyecek.

Kredi ve kredi kartı 
borçları ödenemiyor: 2018 yılı 
Ocak ve Kasım döneminde kredi 
ve kredi kartı borcunu ödeyeme-
miş gerçek kişi sayısı 2017 yılı-
na göre önemli bir artış gösterdi. 
2017 Ekim ayında 152 bin olan 
ödeme yapmayan borçlu sayısı 

2018 Ekim ayında 184 bine yük-
seldi. 2017 Kasım ayında 133 
bin olan bu sayı 2018 Kasım 
ayında 165 bin oldu.

Kriz hane halkı borçlan-
masını ve harcamasını azalttı: 
2018’de hanehalkı borcunun 
hanehalkı harcanabilir gelirine 
oranı geriledi. 2017’de yüzde 48 
olan borç oranı krizin etkisiyle 
2018’de yüzde 40’a düştü. Borç-
lanma eğiliminde yavaşlama 
yaşanıyor.

Emekliye milli gelirden 
pay yok: 2002’ye göre emekli 
aylıkları milli gelire göre yüzde 
20 geriledi. Emekli aylıklarının 
milli gelir karşısında 2017 ve 
2018’de erimesi arttı.

Krizin yükü ücretlilere 
yükleniyor: Krizin ekonomik 
ve toplumsal etkileri konkordato 
ilanları, şirket iflas ve ödeme 
güçlükleri, işten çıkarma, ücret-
siz izin, üretimi durdurma, üre-
timi azaltma, intihar ve kendine 
zarar verme eylemleri ve krize 
karşı işçi eylemleri biçiminde 
görülüyor. Krizin yoğunlaştığı 
2018’in son dört ayında binlerce 
konkordato başvurusu gerçek-
leşti.

Krizle birlikte işten 
çıkarmalar yoğunlaştı: İşten 
çıkarmaların en yoğun olduğu 
sektörler olarak konkordatoda 
başvurularında olduğu gibi inşa-
at, metal, petro-kimya, dokuma, 
madencilik ve gıda olarak öne 
çıkıyor. Kriz döneminde bazı 
işyerleri işten çıkarmaları tercih 
ederken bazıları da işçileri 
ücretsiz izne çıkarma/çalışanlara 
zorla izin kullandırma, fazla 
çalışmaları kaldırma, işçi üc-
retlerinde kesintiler uygulama, 
vardiya sayılarında değişiklik 
yapma ve üretimi durdurma gibi 
yöntemleri tercih ediyor. Böyle-
ce kimi şirketler işçi çıkarmayı 
bir süre öteliyor.

Kriz nedeniyle en az altı 
intihar girişimi yaşandı, üç işçi 
intihar etti: Kriz kaynaklı işten 
çıkarmalar ve işçi alacaklarının 
ödenmemesi nedeniyle çeşitli 
işçi eylemleri gerçekleşirken, 
kriz nedeniyle en az 6 işçinin 
intihar girişiminde bulundu, 
bunlardan üçü ise intihar sonucu 
hayatını kaybetti. İntihar giri-
şimlerinin tümü işçiler ücretleri-
ni alamadıkları için yapıldı.n
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Demokratik ve özgür yerel yöneticilik, 
demokratik ahlaki kooperatiflere, komünal 
yaşam ve ekonomi inşasına dayanan yerel 
yönetim ve belediyecilik anlayışını ifade 
eder. Bu anlamda demokratik toplumcu ye-
rel yönetim anlayış ve sistemiyle örgütlenir. 
Yerel yönetimler demokratik özgür yaşamı 
inşa etmenin temel alanlarından biridir. Onun 
için demokratik toplumcu örgütlenme çalış-
maları ve sisteminin önemli bir alanı olarak 
ele alınmalıdır. Demokratik, halkın, halkların 
belediye anlayışında dar grupçu zihniyet ah-
bap çavuş ilişkileri ile aşiretsel, feodal iliş-
kilerin olmadığı yerel yönetim anlayışı maa-
lesef HDP’de birinci derecede gözle görülür 
düzeyde mevcuttur. Kısır döngü tartışmalar, 
kapı arkası çekişmeler, dedikodular, yerine 
getirilemeyecek vaatler, ihale pazarlıkları, 
aday adayları seçiminde özelikle Mardin ve 
ilçelerinde açık açık gün yüzüne çıktı. Bilinç, 
kültür, ideolojik yapılanma, politika üretme 
yeteneği göz önüne alınmadı. Ev ev dolaşıp 
delege avlamaya başladılar. Adayların tümü-
nü kast ediyorum. Bu devrimci ahlak değildir. 
Düzen partilerinin başvurduğu çoğu yöntem-
lere biz de başvurduk. İçinde yaşadığım du-
rum buydu, Aday adayların 20 yıllık geçmiş-
leri araştırıldı, kirli çarşafları ortaya serildi. 
HDP gibi bir partide bunlar olmamalıydılar 
ama maalesef yapıldı. Bu olurken de hiç 
kimse müdahale etmedi. Delegasyon sistemi 
yapıldı ama ne delegasyon... Kavgalar, dışarı 
davetler, köylülük şehircilik meseleleri... Bu 
çok tehlikeli bir durumdu, bunları yaşadım. 
HDP’nin bu konumu beni endişelendiriyor. 
Parti eriyor, bölgede sağlıklı eleştiri özeleştiri 
kesinlikle yapılmıyor, yapanlar da izole edi-
liyor, dışlanıyor. Yazın partiye uğramayanlar 
aday adaylarının tespitinde 400-500 kişi uğ-
ramaya başladılar. O koltuk kutsal koltuktur, 
bedel ödenerek kazanılmıştır, çıkar menfaat, 
ihale kapma koltuğu değildir.

Eşbaşkanlık sistemi demokratik yerel 
yönetimler ve belediyeciliğin öz sistemidir. 
Eşbaşkanlık sistemi; kadının özgün-özerk 
örgütlenmesiyle  kadın mücadelesini daha da 
derinleştiren, yayan bir sistemdir.  Eşbaşkan-
lık sistemi; Kadınla erkeğin eşit yetki ve eşit 
iktidar paylaşımı değil, iktidarı eriten, özgür 
eş yaşamı doğa-insan-toplum-erkek-çocuk-
engelli-yaşlı gençlik ve kadın dinamikliğiyle 
eşit-özgür-adil bir inşaya dayanır.

Kadın özgürlüğü özgür eş yaşam arayışı 
ve sisteminin temelini oluşturmaktadır. Top-
lumda kadın özgür irade kazanarak kendini 
örgütledikçe ve kadın eksenli yaşam ve top-
lumsallaşma geliştikçe, toplumsal hakikate 
ulaşılır. Bunun için kadın özgürlükçü zihniyet 
ve örgütlenme, eş başkanlık sistemine dayalı 
gelişen demokratik yerel yönetimler ve bele-
diyeciliğin temelini oluşturmaktadır.

Eşbaşkanlık sistemi derken yerel yöne-
timlerde bilinen, alışılan yetki, iktidar, ma-
kam, koltuk paylaşımı değil, iktidarı eriten 
eşit özgür adil bir sistem olarak ele alınmalı-
dır. Çok kısa bir zaman diliminde uygulanan 
bir yöntem olsa da kendi içinde ciddi dene-
yim ve gelişme kaydetmiştir. Ancak bir diğer 
tarafını da görmek, böyle devrimsel bir adım 
ve sistemi daha güçlü ve yaygın uygulamak 
önemlidir. Bölgemizde ve özellikle  HDP’de 
bazı yanlışlıklar yapılıyor. Mevcut yasalarda 
tek yetkili bir kişidir, idari yapılanmada devlet 
nezdinde seçilen aday kabul görür, çift imza 
yoktur, kabul edilmez ama maalesef bizde 
çift koltuk, çift oda, çift makam aracı olarak 
uygulamaya çalışan pratikler yoğunca yaşan-
mıştır. Bu anlamda bu dönemde bu tür anlayış 
ve pratiklerin gelişen faşizme karşı mücade-
lede hiçbir anlamı olmayacağı gibi kendini 
yaşatma zemini de olmayacaktır. Yerelde  bu 
konuda uzun tartışmalar yapılmaktadır. Eş 
başkanlık halkın kendi kendini yönetme işle-
vini bir yerde aksatıyor. En güzel sistem bu 
sistemdir ama maalesef bunu kişisel hırs ve 
çıkarımız için kullanıyoruz.

Toplumun hızla benimsediği eşbaşkanlık 
sistemini geliştirmek, yaşam biçimi haline 
gelmesini sağlamak aday olacak her kadın ve 
erkeğin öncelikli görevidir. Biliniyor ki kolay 
ve rahat geliştirilecek bir sistem değildir. Bu 
sistemin özü özgür yaşam, ahlaki toplumu ya-
ratmak, kadınların örgütlenmesini sağlamak-
tır, makam koltuk araba sevdası değildir. Bu 
çelişkilerin ortaya çıkmasının altında ideolo-
jik eğitimsizlik yatıyor.

Özetle; Tarih boyunca devlet ve iktidar 
tekelinin yanı sıra erkek tekelinin hakimiye-
tindeki belediyeciliği, cinsiyetçi ve hiyerar-
şik sistem ve kurumlaşmalardan kurtarmak 
öncelikle kadının görevlerindendir. Esas alan 
kadın özgürlükçü yerel yönetim modelini ge-
liştirme iradesi ve kararlılığına sahip kadınla-
rın izinde yürümektir. Demokratik ve özgür 
belediyeciliğin tarihsel direniş ve mücadele-
sini yükseltmektir. Nasılki anaerkil yani ilkel 
komünal toplumda kadın barışın, yönetmenin 

simgesiyse eş başkanlıkta da öyle olmalıdır.

Erdoğan-Bahçeli rejiminin  yetmezliği, 
Erdoğan’ın egemenliğinin geleceğinin seçim, 
özellikle de yerel seçimlerde olacaktır. Ola-
caktır çünkü rejim  her zaman toplumsal ta-
bandan korkmuş, ondan darbeler yemişlerdir. 
Yerel yönetim halktır, halkın doğrudan irade-
sidir. Bu yapısal özelliklerinden dolayı genel 
seçimlerde döndürülen dolaplar yerel yönetim 
seçimlerinde döndürülemeyecektir. O nedenle 
rejimin genel seçimlerde fazla korkuları yok-
tur. Esas korkuları yerel seçimlerdir. Özellikle 
de muhalefet partileri yerel seçimlere girebi-
liyorlarsa bu  faşist rejimin  en zayıf halkasını 
oluşturur. 19 Ocak’ta Amed’de yapılan miting 
yüzbinlerin katılımıyla gerçekleşti, bu yığın-
sal katılım Mart yerel seçiminin kazanılması 
için halklara umut oldu, faşizme ise korku sal-
dı. Artık inanıyoruz ki faşizmin çöküşü hız-
lanmıştır. Mitingde halkın gözündeki parıltı 
aydınlık geleceğin müjdesini veriyordu, yeter 
ki işçi sınıfı da sınıf bilincine varsın 15-16 
Haziran günlerini hatırlasın, artık dökmeden 
kırmadan silahlara gerek olmadan demokratik 
toplum inşasına ve demokratik bir cumhuri-
yete doğru gidilsin.

İktidarı kaybetme korkusu Erdoğan-Bah-
çeli rejimini tehlikeli işlere girişme paniği ya-
ratabilir. Erdoğan’ın muhalefeti yok etme gibi 
bir yönelime girmesi belki Erdoğan ve iktida-
rına pahalıya mal olabilir. Erdoğan Türkiye’si 
sadece dış politikada değil, iç politikada, eko-
nomi-politik bazda bütün doku ve dengelerini 
kaybetmiş, pusulasını şaşırmış bir durumda. 
Böylesi bir iç ve dış politika ortamında bir de 
Erdoğan’ın iktidarını temellerinden sarsacak 
şekilde başta İstanbul, Ankara olmak üzere 
Türkiye’nin büyükşehir belediyelerini kaybe-
deceğini anlarsa, fazlası ile hırpalamış olduğu 
HDP gibi her fırsatta hedef göstermiş olduğu 
CHP’yi de hedef tahtasına oturtursa muhale-
feti bitirme yoluna girebilir.

HDP, bugüne kadar çok iyi direndi, hala 
da direnmeye devam ediyor. Ama CHP’den 
böylesi bir direniş beklenemez. Kılıçdaroğlu 
yurtdışına asker çıkartma, “Yenikapı ruhu” 
yaratma, dokunulmazlıkları kaldırma, 7 Hazi-
ran seçiminin iptal edilip, yerine 1 Kasım se-
çimlerinin ikame edilmesi vb. gibi konularda 
Erdoğan’a destek olduğu gibi CHP’nin hırpa-
lanarak, daha da etkisiz hale getirilmesi için 
de destek olabilir. Bugün Erdoğan -Bahçeli 
rejimi sahip olduğu en önemli konular, Kı-
lıçdaroğlu’nun sayesinde elde edilmiştir. Be-
lirtmiş olduğum bu konuların toplamı nedeni 

ile 31 Mart seçimleri hem Erdoğan’ı en zayıf 
noktasından yakalamak için tarihi bir fırsat 
hem de böylesi bir fırsat kaçırılırsa muhale-
fetin imha edilmesi için Erdoğan’a son derece 
önemli bir olanak tanınmış olacaktır.

Kuşkusuz 31 Mart’ta yapılacak olan se-
çimler Erdoğan’ı iktidardan doğrudan indiren 
bir seçim olmayacaktır. Ama Erdoğan-Bahçeli 
rejiminin dilediği gibi uygulanmasının önüne 
geçebilecektir. Çünkü yerel yönetimler halkın 
bizzat seçtiği ve yakinen gözetlediği yönetim-
lerdir. Halk genel seçimlerde devleti yöne-
tenleri seçerken yerel yönetim seçimlerinde 
kendisini yönetenleri seçecektir. O bakımdan 
Erdoğan’ın genel seçimlerde yapmış olduğu 
hileyi yerel seçimlerde yapması olanaksız ol-
masa bile çok zor olacaktır. Dilediği düzlem-
de hile yapamayacağı gibi genel seçimlerde 
olduğu kadar yerel seçimlerde etkili de ola-
mayacaktır. Olguya nereden nasıl bakılacak-
sa bakılsın: 31 Mart yerel seçimleri ülkenin 
geleceğinin ülkenin geleceğinde egemen ola-
cak olan toplumsal sistemin nasıl bir sistem 
olmasına karar verme seçimleri olacaktır. Son 
dönemde bazı sözde devrimci veya sosyalist-
lerin boykot çağrıları lafazanlıktan öte anlamı 
yoktur “sol” sapma bir çocukluk hastalığıdır, 
herkese düşen halkları örgütlemek sandıklara 
kitlesel bir şekilde gitmektir. Faşizmi yenme-
nin olmazsa olmazı tüm demokrasi güçlerinin 
güç ve eylem birliğinden geçmektedir. Tüm 
devrimciler faşist rejimin son bulması için 
HDP’nin etrafında hareket etmeli örgütlen-
melidir, çünkü faşist rejimin en zayıf halka-
sı yerel seçimlerde iktidardan indirilmektir, 
halkın iktidarını başa geçirmektir, Rojava’da 
uygulanan komünal yaşam gibi bir yaşamı 
hayata geçirmektir. Demokratik cumhuriyet 
halklara kesinlikle barış içinde yaşam alan-
larını açacaktır. Bu sürecin başlangıcı da 31 
Mart yerel seçimleri olacaktır. n
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İktidarın Zayıf Halkası Yerel Yönetim
Seçimlerini Kaybetmektir



q Mehmet TOSUN

Bitmez tükenmez saldırganlıkla doğa-
ya karşı açılan hoyratça bir savaş...

Dağları yerinden oynatan, yeşil do-
ğanın tomurcuklandığı sonsuz devinimin 
en aydın umutlarının kapkara bir yağma-
ya dönüştürüldüğü yerinde, özgürlüğün  
masmavi sonsuzluğuna  koşmak varken, 
gökyüzünün ateş yağdırdığı zamanlar da 
bile kımıltısız boşa giden uyuşuk  yaşam-
lar... Şafağın ışığını sinsi tuzaklara bağla-
nıp fark edemeyenler pırıl pırıl bir dünya-
yı üreterek,  geleceği  bir elmas ışıltısında 
aydınlattığının farkında değildi...  Bu dev 
yapılar, limana dizi dizi sıralanmış gemi-
ler, ucu bucağı görünmez başağa duran 
ova, apaydınlık gece, sesi geride bırakan 
taşıtlar, göz kamaştıran resimler, kitaplar, 
bu taş yontular onun eseriydi... Bir ışık 
patlaması yarattığı zenginlikler koyun ko-
yunaydı düşmanlarıyla. Bazen boğazına 
tak ettiği yerde ateşli bir karşı koyuş isteği 
duyuyor, sonra azıcık kopardığı tavizler-
le usukup (uslanıp) yeniden bağlanıyordu 
kaderine. Rüzgar esiyordu bildik seyrin-
de... O’da bu rüzgarın içinde savrulup du-
ruyordu...

Yaşamın bütün biçimleri sarmaş dolaş 
zamanın içinde. Top top düzensiz dağınık 
bulutlarla kaplı olsa da, yine de ürküten 
bir güç gökyüzü.  Sürekli büyüyen kızıl 
topaçlar gibi kanatlanan alev vücutlar 
uçamamanın acısıyla içine yanıp durdu 
yıllarca; soğudu bir koza canlılığıyla... 
Koza dağınık buzdan bloklar gibi sert, içi 
yanmaya hazır alev gibi bir arada... 

Derya zordur, tatlı suları sever bazıla-
rı... Aldatıcı vırakları duyulur gece gün-
düz. Bataklığın besili canlıları gibi arsız, 
sahibini şaşırtacak kadar itaatkardırlar... 
Gökte önce pırıltı deryası azalır, sonra fer-
siz bir ışık ve özü değişmeyen bir dünya-
nın gündüzü.

Soluksuz durmak ne zor. Bir nefes al-
malı şimdi, daracık ışık huzmesinden bir 
soluk... Bir oyun oynandı yüz yıl öncesine 
benzer, yeni bir dünya yalanıyla... Rüzgar 
esiyor, fırtına çetin. Ateşte bir çelik gibi 
biçim alıyor zaman. “Bugün erken, yarın-
sa ya nasip” demeden.  Eskisi gibi değiliz 
tamam da; uyuşuk insanlar gibi birbirleri-
nin üzerine yığılıp, bir sağa bir sola sen-
deleyerek, zincirleri kırıp sağ salim çıkıla-
maz bu fırtınadan.

  Kayıp verdik, yaralandık, bilendik... 
Günler çabuk geçti. Hep bizden aldı za-
man.  Özüne dokunmadan bozulmaz bu 
düzen. Bir aldatmaca, rüşvet, yalanlar der-
yası... Bunu öğrendik, birde kendi savaşı-
mımızı geliştirmek, genişletmek işini...

Bir buz kalıbı gibi erimemeli ateşte. 
Azalmamalı her geçen gün... Düşman 
böylesi durumları sever. Derin bir ‘sev-
gi’ ve okşayışla yalanlarla süsleyip sesini 
çekip alır verdiklerini geri... Başka olmak 
lazım. Sonsuz bir mavilikte uçar gibi ba-
ğımsız olmak lazım. Derin, bilgili ve ge-
niş... Yoksa kazanılanlar korunamaz, ge-
nişletilemez, özlenen bir dünyaya kapıyı 
aralayamaz...

***

Güneş daha ışığını göstermeden ilk o 
gelirdi kahveye. Ufak tefek bir adamdı. 
Aceleci, meraklı ve sıcakkanlı davranış-
larıyla köyün maskotu gibiydi. Çay kaza-
nını yeni doldurmuş, henüz ocağı yakmış 
olurdu kahveci. Sabah namazına gelecek 
müşterilerin vakti değildi henüz... Bu sa-
bah kahveye girerken çok heyecanlıydı. 
Köyün tarihinde görülmemiş bir durumun 
coşkusunu yaşıyordu. Heyecanla elleriyle 
bir yerleri işaret ederek;

“Heey gördün mü duvardaki yazıları.”

“Ne yazısı be ya.”

“Mahallenin bütün duvarlarına yazı 
yazmışlar. Ne olduğunu anlayamadım 
ama şuradaki samanlık duvarına rotor-
yo izmizmi, Hacıların duvara da entirika 
kontirika gibi bir şey yazmışlar. Kim yap-
mıştır bunları be ya...”

Sabah müdavimleri gelmeye başlamı-
şı kahveye. Her gelene duvardaki yazıları 
görüp görmediğini soruyor, heyecanına 
onları da katıyordu. Kimi geçit yok, kimi 
artık işçilerin yolundan yazıldığını, kimi 
de anlamam ama mektepli çocukların işi 
bu diyordu. 

Kahveci bir yandan çay dağıtırken, 
söylenenleri, olan biteni dikkatlice din-
liyordu. ‘ Hele dün akşam kahveden çok 
geç çıktı bu çocuklar. Aralarında fısıltıy-
la bir şeyler konuşuyorlardı. Gece yarısı 
kapalı hayvan pazarına doğru gitmişlerdi. 
Gene bi bok yediler ama hayırlısı.’ diye 
geçirdi içinden...

Namaz çıkışı kahve dolmuştu. Gün 

hareketli geçeceğe benziyordu. Herkes 
yazıları konuşuyordu. Köyde bütün olan 
bitenleri iş edinen, hemen gerekli yerlere 
bildiren tüccar Kaya içeri girince bir ses-
sizlik oldu.

“Komanisliği öğrendi bu çocuklar 
okullarda”

Kahvedeki bu yeni durumun şamata-
sıyla neşelenen insanlar birden ciddileş-
mişti. Bir yandan tüccarın ispiyonlarının 
ucu kendine dokunup dokunmayacağını 
düşünürken, öbür yandan gençlerdeki ani 
değişimin yaşamlarına getireceklerini dü-
şünüyorlardı.

‘Bunları okumak için şehre gönde-
riyor babaları’ diye düşündü kahveci. 
‘Köyümüzden büyük okullarda okuyarak 
örnek olacak ilk çocuklar diye ne kadar 
sevinmiştik. Onlarsa akıllarını kıçlarına 
takıp geri geliyorlar. Şimdi bu “ispiyo-
nun” bire bin katan yalanlarından nasıl 
kurtulurlar...’

***
Gecenin en ıssız yerinde gözlendikle-

rinden habersiz karanlığın içine yürüdü-
ler. Kapalı hayvan pazarının gözden uzak 
köşesine oturup yapacakları işi gözden 
geçirdiler. Birinin elleri titriyordu. Köyü 
çevreleyen çam ve meşe ağaçlarının yay-
dığı serinlik, baharın ılık yüzünü bastırı-
yordu... Kanalın karşı kıyısındaki çitlerin 
arasından bir çift gözden habersiz ‘vakit 
tamam’ dedi biri...

Karanlık;  gizemli düşlerin ürkek ya-
şamı. Hayata ilişkin eksiksiz tasarımların 
masala yüklendiği sonsuz bir düş gücü 
karanlık. Gerçeklikten ayrık, ama gerçek-
liği arayan sınırsız bir yolculuk... Masalsı 
tanımlamıştık aşkı, yüz kızartıcı bireyci-
liği en doruk noktasında karanlığa yükle-
yerek...

Karanlık düş gücü, düşün gerçekliğe 
zorlanan en gözü kara ucu.

Karanlıkta yapılanlar gizlidir!...
Gözlerinin en sinsi yerinden, ışıltı-

lı duvar yazılarını okumaya çalışıyordu 
biri. Uğursuz yüzü, bir hayalet gibi en 
hain yerinden giriyordu köyün yaşamına. 
Bulunduğu ortam ürperten bir sessizlikle 
onursuzluğun en kara yeriydi... Belli ara-
lıklarla gecenin en ıssız yerinde uyanır, 
yaşamın en deli kan, en üretken yerine 
akıtacağı zehrin ipuçlarını arardı.

“Gözünden ayırma bu çocukları” de-
mişti ona komutan...

***

Köyün karanlık örtüsü kalktı. Güneş 
sivri dağ doruklarının ucunda gözüktü.  
Buna rağmen yeni işgününe doğru bir 
hareketlilik gözükmüyordu. Sabahın se-
rinliği mayıs güneşinin vurmasıyla dönüş-
müş, insanlar öbek öbek toplandıkları ana 
caddeye açılan kavşaklarda, günün getire-
ceği bir maceraya seyirci olarak yerlerini 
almışlardı. Güneşin ısısıyla köyün üzerin-
de gri sis örtüsü yükseliyor, yeşil ağaçlar 
baharın ilk günlerine özgü renkleriyle ısı 
arttıkça ortaya çıkmaya başlıyordu. Önce 
ağaç yapraklarını saran buğu yukarıya 
yükseliyor, sonra beyaz ışığın etkisiyle 
köyün apaydınlık, çiçekli yemyeşil örtüsü 
ortaya çıkıyordu. 

Önde minibüs, ardında silahlı asker-
lerin karşılıklı oturduğu yanları açık bir 
kamyonetle jandarma araçları ana caddeyi 
hızla geçti. Önceden yönlendirildiği anla-
şılan istikamette duraksamadan kayboldu. 
Kalabalık köy meydanına doğru birikme-
ye başlamıştı. Bir süre sonra araçlar tekrar 
görüldüğünde, meraklı sorularıyla gürül-
tülü kalabalık bir nümayiş görüntüsü ve-
riyordu.

“Hepsini bulamamışlar, yakınlarını 
götüreceklermiş” dedi kalabalıktan biri.

***

Karanlık uçsuz bucaksızdır. Kıyısız, 
bitimsiz bir yolculuk gibi. Birden bir fı-
sıltı duyarsın, ürperten bir sezi. Sonra 
rüzgâra bırakmak istersin gövdeni; geniş 
düzlüklere ve sonsuz ışıklara savursun 
diye. Kapkara gecenin ölümcül belirsiz-
liği içinde umuttur artık gideceğin yer. 
Uzaktan bir ses yükselir... Kalabalıklaşır 
sonra... İçini yakan korku, teslim olduğun 
umut, derin bir iç çekişle bir gömütten 
çıkar gibi güneşin ışıltılı gerçekliğine dö-
nüşür. Ulaştığın sonsuz genişlikler içinde, 
yorgun bakışlarınla bir dost ararsın, bir 
sevda... 

Karanlığın yalnızlığını mevcut dünya-
nın bir yerinde hep var olduğunu bilerek, 
uzatırsın kollarını güneşe...

Yakalarsın...

“DOST DOST İLLE DE KAVGA.”  
Yeni yılınız aydınlık olsun...n
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Zifiri Karanlıkta Bir Işık Hüzmesi, 
Kaybolmayan Umutlar ve Yeni Bir Yıl



Partimizin sürmekte olan Prog-
ram tartışmasını bu yılki III. 
Hamlemiz ile yeni bir düzeye ta-
şıma amacımızı geçen yazımız-

da açıklamıştık. I. ve II. Hamlelerimizde 
ağırlıkla ilişkilerin pekiştirilmesi, basın-
yayın alanı ve örgütsel alanda atılan adım-
lar rol oynamıştı.

Örgütsel alanda atılan adımların so-
nuçlandırılması için Program tartışma-
sının yeni bir düzeye taşınması olmazsa 
olmaz bir gerekliliktir. Bunun nedenlerini 
şöyle açıklayabiliriz. TKP, üyelerinin gö-
nüllü bir birlik esasında bir araya geldiği 
bir örgüttür. TKP’de oluşan bu gönüllü 
birlik ancak bir amaç ve strateji ile per-
çinlendiğinde bir anlam taşır. Değilse, bir 
arada olmanın bir anlamı olamaz. Söz ko-
nusu amaç ve strateji de program konusu-
dur. Bu konuyu biraz açmak istiyoruz.

Parti üyelerinin partilendiklerinde 
MK’ya sundukları dilekçede Parti prog-
ram ve tüzüğünü kabul ettiklerini ve bu 
uğurda örgütlü mücadeleye katılmak is-
tediklerini beyan ederler. Bu mücadelede 
kazanımlar ve başarılar olduğu gibi baskı, 
terör ve onların sonuçları da vardır. Kaza-
nımlar ve başarılar nasıl ki ortak bir prog-
ram etrafında örgütlenmiş komünistlerin 
mücadelelerinin sonucunda elde edilebili-
yorsa, baskı, terör ve onların sonuçlarını 
da karşılamak bir o kadar ortak bir prog-
ram etrafında örgütlenmiş olmayı gerekti-
rir. İşçi sınıfının mücadelesinin ve partinin 
amaçları konusunda ikircimsiz olarak net 
olmayan bir kişi düşmanın baskı ve terö-
rüne karşı nasıl dimdik ayakta durabilir. 
Dolayısıyla partili olmayı bırakın, parti 
olmanın ön koşulu tüm üyeleri ve dolayı-
sıyla örgütleri tarafından çelişkisiz olarak 
savunulan bir parti programına sahip ol-
maktır.

Parti programı genel ilkeleri içerir. Bu 
onun bir özelliğidir. Ama aynı zamanda 
güncel de olması gerekir. Dünya, bölge ve 
ülke şartlarının değiştiği günümüzde 30-
40 yıl önceki şartlar dikkate alınarak yazı-
lan parti programları güncelliklerini yiti-
rirler. İlkeler açısından değişen bir özellik 

yoktur ancak durum tespitleri ve amaca 
giden yol konusu değişikliklere uğramış 
olabilir. Bu nedenlerden dolayı partimiz 

de yeni bir program tartışma ve sonuçlan-
dırma gereksinimi duymuştur.

Parti programında değişmeyen yan 
onun Marksist-Leninist özüdür. Mark-
sist-Leninist ilkeler çerçevesinde teorik, 
ideolojik ve politik açılımdır program. 
Bu ilkelerden vaz geçen bir parti artık 
işçi sınıfının bilimini savunma misyonu-
na sahip bir parti değildir. Ya reformizmin 
batağındadır, ya da maceracılık peşinde 
“sol” sekter bir çizgidedir. İki birbirinden 
çok farklı uçlar gibi görünen bu çizgilerin 
birleştiği kesişme noktası ise burjuvazinin 
ideolojisine hizmet etmekteki noktadır.

***
Partimizin son geçerli programından 

sonra dünyada, bölgede ve ülkede koşul-
lar çok değişmiştir. Bu açıdan bakıldığın-
da, ilgili konuların revize edilip yeniden 

tarifi gerekmektedir. Parti programımız 
günümüzün koşullarına ve sorularına ya-
nıt vermek zorundadır. Nedir bu konular?

Birincisi: 80’li yılların sonu, 90’lı 
yılların başında başta Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetler Birliği olmak üzere hemen 
hemen tüm sosyalist ülkelerde ve halk de-
mokrasileri ile yönetilen ülkelerde karşı-
devrim gerçekleşmiştir. Bu gerileme sü-
recinin anlamı nedir? Nedenleri nelerdir? 
Son programımızda yazılı olan “çağımız 
kapitalizmden sosyalizme geçiş çağıdır” 
tespitimiz geçerli midir? Evet ise neden? 
Yeni program en başında bu sorulara yanıt 
vermek durumundadır.

İkincisi: Sovyetler Birliği ve Dünya 

Sosyalist Sistemi’nde yaşanan karşı dev-
rimden sonra dünya nasıl bir durumdadır? 
“Tek kutuplu”, “küreselleşme”, “ultra 
emperyalizm” gibi kavramlar ne anlama 
getirilmek isteniyor? Lenin’in Emperya-
lizm teorisi güncelliğini yitirmiş midir? 
Ulusal ölçekte sınıf mücadeleleri miadını 
doldurmuş mudur? Demek ki, öncelikle 
karşı-devrim sonrası dünyanın bir tahlili 
yapılmak zorundadır.

Üçüncüsü: Birinci ve ikinci maddele-
re bağlı olarak TKP bugün dünyayı nasıl 
tarif ediyor ve sosyalizm/komünizm ama-
cının güncelliğini nasıl yorumluyor. Bu 
tarife göre de nasıl bir ideolojik ve poli-
tik-programatik hat çiziliyor?

Dördüncüsü: Son program yazıldı-
ğında ülkede 12 Eylül faşizmi hüküm 
sürüyordu. Ardından bir dizi gelişme 
yaşandı ve bugün tekrar bir faşist dikta-
törlük koşullarında savaşıyoruz. Türkiye 
kapitalizmi 70’lerin, 80’lerin kapitaliz-
mi değil. Geri bıraktırılmış kapitalist bir 
ülkeden orta derecede gelişmiş ve şimdi 
de bir eşik ülkesi niteliğine geldi. Ülkede 
kapitalizmin gelişmişlik düzeyi işçi sı-
nıfının devrimci stratejisinde izleyeceği 
mücadele hattını da belirler. Ancak, bu 
süreçlerde aynı zamanda sınıf mücadelesi 
cephesinde de oldukça fazla değişiklik-
ler oldu. Yetmiyor, Kürt ulusal kurtuluş 
mücadelesi güçlendi ve yığınsallaştı ama 
aynı zamanda niteliksel değişimler de 
yaşadı. Dolayısıyla, bugün ve gelecekte 
ülkede sınıf mücadelesinin nasıl şekil-
leneceği ve nasıl bir hat izleyeceği ye-
niden irdelenmek durumunda. Program, 
stratejik olarak Sosyalist Devrim hedefli, 
bugünden bakıldığında, anti-emperyalist, 
anti-oligarşik demokratik halk devrimini 
dışlamayan ve klasik “aşamalı devrim” 
stratejisinin dışında kesintisiz bir devrim 
süreci ön görmektedir. Bu yenidir ve üze-
rinde tartışılması gerekmektedir.

Beşincisi: Program, parti politikaları-
mızda daha önce farklı çizgilerin etkisin-
den dolayı gel-gitler yaşanan kimi temel 
konulara yanıt vermek zorunda. Bunların 
başında Cumhuriyet’e yaklaşım, Kema-
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Program Tartışması III. Hamlemizin Temel Taşıdır
III. Kadri Erol Yoldaş Komünist Hamlesi

10 Ekim 2018-29 Ocak 2019



lizm ve Kürt Ulusal Sorunu’na bakış ge-
liyor. Milliyetçiliğin en ufak bir kırıntısı 
ile arasına mesafe koyan enternasyonalist 
ama aynı zamanda yurtsever bir duruş 
neyi gerektiriyor?

Altıncısı: Sosyalizm tahayyülü konu-
sunda çok net olmalıyız. Önceki program-
larda SSCB ve Dünya Sosyalist Sistemi 
mevcuttu. Bugün yok. Dolayısıyla Sos-
yalist Toplum Düzeni’nin kapitalizmden 
farklı olarak işçi sınıfına, emekçilere ve 
halklara ne getireceğini anlaşılır bir bi-
çimde resmetmek zorundayız.

Yedincisi: Program taslağımız fede-
ratif sosyalist bir devlet yapısını ön görü-
yor. Bu yeni bir olgudur. özünde partimi-
zin 1920 yılında kuruluşunda onaylanan 
programın çizgisi devam ettirilmektedir. 
Ülkede, milliyetler sorunun köklü çözü-
mü açısından, ama aynı zamanda ülke 
kalkınmasında bugün varolan bölgesel 
farklılıkların ortadan kaldırılması konu-
sunda merkezi ve federatif bir yapının 
rolü olacaktır. Programın bu özelliği çok 
önemlidir ve ayrıntılı irdelenmelidir.

***

Program taslağı üzerine tartışırken sı-
raladığımız konular öne çıkmaktadır. Tas-
lakta bu konularda görüşler ve tespitler 
mevcuttur. Bunların üzerinde hassasiyet 
ile çalışmalı, tartışmalı ve özümsemeliyiz. 
Son tahlilde Parti Programı özet bir dökü-
mandır. Bu konularda farklı literatürleri 
de değerlendirerek tartışmalarımızı zen-
ginleştirmek parti örgütü ve tek tek yol-
daşlarımızın sorumluluğundadır. Böylece 
yürütülen program tartışması gerçekten 
bir ideolojik-politik çalışma niteliğine ka-
vuşmuş olacaktır.

Program tartışması tamamlandıktan 
ve bağıtlandıktan sonra tüm yoldaşlarımız 
için bağlayıcı bir belge olacaktır. O aşa-
madan sonra kimse “benim düşünceme 
göre şöyle” ve aynı içeriğe sahip benzer 
ifadeleri kullanmak durumunda kalmaya-
caktır, çünkü bize yol gösterecek ve hepi-
mizi bağlayan bir program var olacaktır. 
Partinin ideolojik-politik birliği bu du-
rumda pekişmiş ve örgütsel birliğinin alt 
yapısı tamamlanmış olacaktır. Program 
tartışması bu derece önemlidir. n

Türkiye Komünist Partisi
Merkez Komitesi Sekreterliği
3 Kasım 2018

TKP MK Merkez Organı Atılım Gazetesinin Kasım 
2018 tarihli 301. sayısında yayınlanmıştır.

(www.tkp-online.org sayfasından alınmıştır.) 

q Yusuf KÖSE

Son günlerde Erdoğan’nın ağzından 
Türk devleti, Rojava Kürt bölgesine aske-
ri saldırı ve işgali daha sık dillendirilmeye 
başlandı. 

Bir çok yorumcu ve hatta ilerici, demok-
rat da, Türk devletinin, Rojava’ya saldırıyı 
yeniden gündemine almasının adını; “Mart 
2019 yerel seçim” taktiğine bağladılar.

Türk devletinin Kürtleri vurması için se-
çim mi gerekiyor? Ya da gerçekten her seçim 
döneminde mi Kürtlere saldırdı, bu eli kanlı 
barbar devlet. Ya da TC, kurulduğu günden 
itibaren Kürtlere saldırmamakta mıdır?

Türk sermaye devletinin Afrin’i işgal 
etmesini de “seçim taktiği” olarak yorum-
layanlar hiç de az olmadı. Bugün de aynı 
şekilde gerçeği yansıtmayan liberal-şovenist 
argümanlar sıralanmaktadır. Liberal burjuva 
kesimlerin böyle yorumlamaları normal, on-
ların Türk devletinin bekasına bakışları ge-
reğidir bu. Ama, bu tür yorumları, burjuva 
liberallerin argümanlarının peşine takılan 
“ilerici” kesimlerin yapması, Türk devleti-
nin gerçek yüzünün gizlenmesi amaçlı oldu-
ğu görülememesindendir.

Türk egemen sınıfları, taktik amaçlı 
Kürtleri baskı altına almıyor ya da Kürtlerin 
topraklarını taktik olsun diye işgal etmiyor 
ya da sömürgeleştirmiyor. Kürdistan’ın iş-
gali, asimilasyonu ve sürekli baskı altında 
tutulması Türk devletinin stratejik bir ey-
lemidir. Türk devletinin kuruluş felsefesi 
budur. İşgalci, sömürgeci bir güç olarak de-
vamlılığını sağlamaktadır.

Türk devletinin gündeminde hiç bir za-
man Kürtlerin kendi kaderini özgürce tayin 
etmesi ilkesi geçici taktik olarak bile yer al-
mamıştır. En başta Kürtlerin asimile edilme-
si, asimile edilemeyenler ise silah zoruyla 
baskı altına alınması ve ezilmesi, ve müm-
kün olduğunca Kürt illerinin demografik ya-
pısının değiştirilmesi ilkesi esas alınmıştır.

Bugün bu amaç, Suriye’deki gelişmeler 
nedeniyle Rojava’yı da Kuzey Kürdistan 
durumuna getirmek amaçlı hareket edilmek-
tedir. Yani, emperyalistlerin Suriye üzerin-
deki egemenlik paylaşımına aktif bir şekil-
de katılmak ve Rojava Kürdistanı’nı işgal 
etmek Türk devletinin gündemine girmiş ve 
bir daha da çıkmamıştır.

Türk egemen sınıfları bunu önce IŞİD 
ile denemeye çalışmıştır. IŞİD’i Rojava üze-

rine saldırtarak oranın düşmesini ve burayı 
rahatlıkla işgal etmesinin önünü açmak iste-
diler. Türk devletinin bu taktiği Kobane’den 
geri tepince, başka yöntemlere baş vurmaya, 
ABD ve Rusya arasındaki çekişmeden ya-
rarlanma yolunu seçti.

Şimdi de ABD’ye Rojava’nın kontrolü-
nü kendisine bırakılmasının çeşitli taktikle-
rini denemektedir. Çünkü bu büyük emper-
yalistlerin rızasını almadan bölgede fazla bir 
harekat alanı yoktur.

Türk devleti, Rojava’nın bağımsızlaş-
ması ya da özerk bir yapıya kavuşması ha-
linde Kuzey Kürdistan’ı artık kolay kolay 
işgal altında tutamayacağını bildiği için, 
Rojava’nın doğmadan boğulmasını istiyor 
ve bunun için Rusya ve ABD’ye her türlü 
tavizi vermeye hazırdır. Ve pazarlıkları kı-
zıştırmaya çalışıyor.

Rojava Kürdistanı’nın bağımsız ya da en 
asgarisinden özerk bir yapıya kavuşmasını 
istemeyenlerin başında Türk devleti gelme-
sine karşın, karşı olanların içinde İran ve Su-
riye devleti de gelmektedir. Bu üçlü ve Irak 
genel olarak her zaman Kürtlerin ezilmesi 
konusunda birleşmişlerdir.

Türk devleti işgalci ve emperyal amaç-
ları olan bir devlettir. Kıbrıs eski bir örnek 
olmasına karşın Afrin yeni bir örnek ve her 
fırsatta Kürdistan’ın tamamını kendi ege-
menliği altına katmak istiyor. Bugün de 
Rojava’nın işgalini gündeme getirmesi stra-
tejik egemenlik amaçlıdır. Salt gelip geçici 
bir “seçim taktiği” olarak görülmesi, Türk 
devletinin uzun vadeli gerçek niyetini gö-
rememek anlamına gelir. Elbette burjuvazi, 
seçim dönemlerinde “işgalleri” milliyetçili-
ği ırkçılık düzeyinde kışkırtarak kullanacak-
tır. İşgalin amacı, salt “seçimleri kazanma 
taktiği” değildir. Bu tali bir yöndür.

Türk devleti, 7 Haziran 2015 seçimleri-
nin hemen arkasından “barış süreci” dediği, 
zaman kazanma taktiğine son verdi. Kürt-
lerin kazanımlarını önlemek için açıktan 
askeri saldırıya geçti. Kuzey Kürdistan şe-
hirlerinin yıkılması Rojava’nın (Kobane’nin 
kurtuluşu) zaferi ile doğrudan bağlantılıdır. 
Aynı zamanda egemen sınıflar arası çatış-
manın bir başka boyuta evrilmesinin de 
bir sonucuydu. AKP’nin Gülen’le ittifakı-
nın bitirilmesi ve Ergenekoncularla ittifaka 
geçmesiydi. Ancak, bu “ittifak” değişimleri 
Kürtlere yönelik devlet taktiğinin açıktan 
saldırıya dönüşmesinin esas nedeni değil, 
saldırı sürecini hızlandırıcı ve daha yıkıcı 
bir rol oynadı.

Rusya, ABD yerine Türk devletinin Ro-
java’da olmasından fazla bir rahatsızlık duy-
maz. Bu İran için de böyledir. ABD, Türk 
devletinin işgaline onay verirse Rusya ve 
İran salt “dostlar alışverişte görsün” babın-
da kınama mesajı yayınlamakla yetinecek-
lerdir. Bunun anlamı “işgali onaylıyoruz” 
olacaktır. Aynı, Afrin işgalinde olduğu gibi. 
Suriye devletinin ise Rusya’nın onayına kar-
şı çıkacak bir durumu söz konusu değil.

ABD’nin Suriye’deki esas sorunu Tür-
kiye ile değil Rusya ve ikinci düzeyde ise 
İran ile. Bu bağlamda Suriye’nin kuzeyini 
bir başka güce bırakmak istemiyor. ABD 
bu tavrını ileride Türk devleti lehine değiş-
tirebilir de. Onun ilkesi kendi egemenliğini 
sağlamlaştırma ve çıkarlarını koruma ve 
geliştirme amaçlıdır. Emperyalistler arası 
çatışma ve dengeler, izlenen taktikleri de 
değiştirebilir. ABD için Rojava’da kalmak, 
bölgedeki egemenliğini (İsrail ve Suudi Ara-
bistan da dahil) zayıflatmamak için önemli 
taktiksel bir durum.

Türk devleti işgal ettiği bölgelerden ken-
di isteği ile çıkmayacaktır. İşgal altındaki 
halkların mücadelesiyle çıkarılabilir. Kıbrıs 
bunun en açık örneğidir. Türk devleti işgal 
ettiği yerlerde “barış gücü” olarak değil, 
egemenliğini genişletmek amaçlı silah zo-
ruyla işgal ediyor.

Bütün bunlar gözönüne alındığında, 
Rojava’nın işgal edilmek istenmesi, Türk 
devleti için bir “seçim taktiği” değil, kalıcı 
olarak o bölgelerin işgal edilmesi ve ege-
menlik altına alınması içindir. Bu, emper-
yalist amaçlı bir hamledir. Kuzey Kürdistan 
Kürtleri üzerindeki işgalci ve sömürgeci 
barbarlığın her geçen gün  yoğunlaştırılma-
sının arkasındaki gerçek de budur. Sosyal 
şovenistler ise bu gerçeğin üzerini örtme 
telaşı içine girerek “sefil Faust” rolünü oy-
namaktadırlar.

Kapitalist devlet, sermayesini büyüt-
mekte ve egemenlik alanlarını genişletmek-
te sınır tanımaz. Kapitalizmin barbarlığı 
sermayenin büyüme oranıyla doğru orantılı 
artar. Türk devleti barbarlıkta sınır tanımı-
yor. O, İsrail ve Suudi Arabistan gibi bölge-
nin saldırgan ve egemen gücü olmak istiyor. 
Bağımsız ya da özerk bir Kürdistan’ı ise, 
bölgedeki emperyal emellerinin önünde en-
gel görüyor. İç siyasal durumu (Cumhurbaş-
kanlığı Hükümet Sistemi vb.)  ve toplumsal 
şekillenmeyi kendi emperyal hedeflerine 
göre dizayn etmeye çalışıyor. n 
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“Kürtleri Vurmak”:
Bitmeyen Bir Seçim Taktiği (!)



q Kemal ATAKAN

Türkiye Komünist Partisi’nin 
kurucuları, ilk Genel Başkanı 
Mustafa Suphi ve ilk Genel Sek-
reteri Ethem Nejat 1921 yılının 
28 Ocak’ını 29 Ocak’ına bağlayan 
gece Kemalist burjuvazinin cellat-
ları tarafından hunharca ve adice 
Karadeniz’in derin sularında boğ-
durularak katledildiler. Hunharca 
katledildiklerini tüm kamuoyu 
biliyor. Ancak neden “adice” nite-
lemesini kullandığımızı bu yazıyı 
okuyunca daha iyi anlayacağız. 

1-7 Eylül 1920 tarihleri ara-
sında Azerbeycan’ın başkenti Ba-
kü’de I. Doğu Halkları Kurultayı 
gerçekleştirilir. Akabinde 10-16 
Eylül 1920 tarihlerinde Türkiyeli 
komünistlerin kurultayı toplanır ve 
Türkiye Komünist Partisi kurulur 
ve bu kurultay TKP’nin I. Kongre-
si olarak tarihe geçer. Bu kongreye 
Rumeli’den, Anadolu’dan, Azer-
baycan, Kafkasya ve Rusya’dan 
komünist grupların / örgütlerin de-
legeleri katılır. İlk Merkez Komite-
si belirlenir, Mustafa Suphi Genel 
Başkanlığa, Ethem Nejat Genel 
Sekreterliğe seçilir. Bütün bu ge-
lişmeler Komintern’in şemsiyesi 
ve yönlendirmesi altında gelişir. 
I. TKP Kongresi TKP’nin I. Parti 
Programını da onaylar. Bu progra-
ma göre; “amele ve rençber şurala-
rı cumhuriyeti” yani işçi ve köylü 
konseyleri cumhuriyeti kurulma-
sı; tüm din ve mezheplere vicdan 
hürriyeti yani gerçek laiklik; tüm 
milletlerin de vicdan hürriyetini 
yani özgürlüklerini kazanmalarını; 
sermayenin iktidarını yıkarak her 
türlü savaş ve çatışmanın nedeni-
ne son verileceğini; tüm milletlerin 
birliğinin özgür olarak bir fede-
rasyon biçiminde tesis edileceği; 
büyük sermayeye ait işletmelerin 
hemen toplumsal mülkiyete geçi-

rileceği; toprak reformu uygula-
nacağı ve kırsal alanda kooperatif-
leşme örgütlenmesine geçileceği; 
bankaların devletleştirileceği ve 
halk bankasının kurulacağı; sağ-
lık hizmetlerinin geliştirileceği 
ve ücretsiz olacağı; ücretsiz halk 
eğitimine geçileceğini; merkezi 
ve planlı ekonomiye geçileceği; 
8 saatlik çalışma günü ve üretim-
de kadın-erkek eşitliğinin garanti 
edilmesi; işçilerin işçi birliklerinde 
ve derneklerinde örgütleneceği ka-
rar altına alınmıştır. 

Mustafa Suphi, kongrede 
yaptığı kapanış konuşmasında, 
ülkenin yabancı işgalinden kurta-
rılması ama aynı zamanda sömü-
rünün tahakkümünden de kurtarıl-
ması gerektiği vurgusunu yaparak 
TKP’nin stratejisini belirtmiştir. 
Mustafa Suphi’lerin katledilmesin-
den sonra TKP’nin Genel Sekrete-
ri olacak olan ve TKP’de Kemalist 
akımın baş mimarı olduğu bilinen 
Şefik Hüsnü, TKP’nin I. Kongresi-
ne katılmamıştır.

***

Aynı dönemde, yani 1920 yı-
lında Anadolu ve Rumeli’de neler 
oluyordu? Bir yandan işgal güç-
lerine karşı Ulusal Kurtuluş Sa-
vaşı sürerken ve komünist çeteler 
(gerilla grupları) ile Sovyet Dev-
riminden etkilenen güçler (Yeşil 
Ordu) bu mücadelenin omurgasını 
oluştururken, Ankara’da Osman-
lı’ya karşı ilk Meclis oluşuyordu. 
Hepimizin “Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı” olarak bildiği 23 
Nisan 1920 tarihi aslında Birinci 
Büyük Millet Meclisi’nin kuruluş 
tarihidir. Birinci Meclis, 1921’de 
Birinci Anayasayı onaylar. Ana-
yasaya göre; I. Meclis bileşimi 
nahiye ve vilayetlerin şuralarının 
seçtiği delegelerden (vekillerden) 
oluşur. Görev süreleri iki senedir. 
Lazistan ve Kürdistan sancakları-
nın delegelerinin dışında vilayet 

şuralarının seçtiği vekiller İtti-
hatçılar (bugünün Kemalistleri), 
enternasyonel islamcılar ve ko-
münistlerden oluşuyordu. Birinci 
Meclisin bir özelliği daha vardı. 
Bakanlar Meclisin bileşimindeki 
vekillerden seçiliyordu. Ülkede 
Cumhurbaşkanı, Devlet Başkanı, 
Başbakan yoktu. Anayasa’ya göre, 
Meclisin seçtiği Meclis Başkanı 
ülkenin en yüksek yöneticisi ola-
rak belirlenmiştir. Meclis Başka-
nı Mustafa Kemal olarak seçilir. 
Ancak, örneğin Mustafa Kemal’in 
kesin karşı çıkmasına rağmen ko-
münist vekil Nazım Bey de İçişleri 
Bakanı olarak seçilir. 

***
Büyük Ekim Devrimi’nin Ru-

meli ve Anadolu halkları arasında 
etkisi ve sempatisi çok büyüktü. 
Sovyet Rusya’nın sadece Ulusal 
Kurtuluş Savaşına değil, sanayi ve 
ekonominin yeniden kurulmasına 
da, kendisi çok zor şartlar altında 
olmasına rağmen çok büyük maddi 
ve teknik katkıları vardı. TKP’nin 
I. Kongresi bu koşullarda toplandı. 
Ve bu koşullar dikkate alınarak, 
Anadolu’ya dönerek bizzat ülke-

nin yeniden kuruluş sürecinde yer 
alınması karar altına alındı. Bu 
amaçla Mustafa Kemal’e MK üye-
si bir elçi gönderildi. Elçi, Musta-
fa Suphi’nin mektubunu Mustafa 
Kemal’e iletti ve bizzat görüşme 
yaptılar. Bunun üzerine Mustafa 
Kemal de Mustafa Suphi’ye elçi 
vasıtasıyla bir mektup gönderdi ve 
sürece katılmalarını selamladıkla-
rını, muhataplarının Ankara’daki I. 
Meclis olduğunu ve geldiklerinde 
Meclis’e başvurmaları gerektiği-
ni yazdı. Bu Meclis’in Başkanı 
da Mustafa Kemal’di. Bu görüş-
me ve yazışmalar Ekim ve Kasım 
1920’de oluyor. Bunun üzerine 
TKP MK dönüş kararını alıyor ve 
Mustafa Suphi, Mustafa Kemal’e 
bu kararı tekrar bir mektup yazarak 
bildiriyor. Aynı zamanda Kazım 
Karabekir’e bir mektup yazıyor 
ve Kazım Karabekir, bizzat Kars’ta 
ve Erzurum’da TKP heyetini karşı-
layacağını ve Mustafa Suphilerin 
Ankara’ya gidebilmeleri için Mil-
let Meclisinden müsaade istediğini 
ve kabul olunduğunu belirten bir 
cevabi mektup yazıyor. Musta-
fa Suphi ve yoldaşlarından önce 

Azerbaycan’da Türkiyeli komü-
nistlerden oluşan Kızıl Alay yola 
çıkıyor ancak Nahçıvan’da bir ça-
tışmaya girerek kayıplar veriyorlar 
ve ilerlemeleri durduruluyor. Mus-
tafa Suphi, Kazım Karabekir’e bu 
bilgiyi de veriyor.

Bu sırada Mustafa Suphi, 
Stalin’e bir rapor sunarak dönüş 
amaçları ve Rumeli ile Anado-
lu’daki durum ve ülkedeki iktisadi 
durum ile sınıfsal güçler dengesi 
hakkında ayrıntılı bilgi veriyor. 
TKP MK’nın kararı Komintern 
tarafından onaylanıyor ama aynı 
zamanda Mustafa Kemal’e güve-
nilemeyeceğine dair hem TKP MK 
içinden hem de Komintern’den 
uyarılar yapılıyor. TKP MK dö-
nüş kararını bir karşı oy ile alıyor. 
Mustafa Suphi de Mustafa Ke-
mal’e güvenilemeyeceğini biliyor, 
ancak davaya olan inancı ve görev 
bilinciyle hareket ediyor.

***
Bütün bu gelişmeler sürecinde 

Mustafa Kemal Birinci Meclis’te 
Gizli Oturumlarda Mustafa Suphi-
ler ve onların dönüş kararıyla ilgili 
rahatsızlıklarını belirtiyor. Ekim 
1920’de bizzat Rafet Bele başkan-
lığında, İsmet İnönü, Celal Bayar, 
Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebe-
soy ve Fevzi Çakmak gibi isimle-
rin de kurucuların arasında olduğu 
sahte “Türkiye Komünist Partisi”ni 
kurduruyor. Bu sahte parti Mustafa 
Suphiler katledildikten sonra kapa-
tılır ve 9 Eylül 1922’de aynı kad-
ro CHP’yi kurar. Partinin kurulma 
talimatını Mustafa Kemal eliyle 
yazdığı bir bilgi notuyla verir ve 
bu notta “eğer bu ülkede komünist 
partisi kurulacaksa onu da biz ku-
rarız ve bu parti ordu generalleri-
nin kontrolünde olmalıdır” cümle-
lerini kurar. Bu belgeler gizlidir ve 
2000’li yıllarda arşivlerin açılması 
ile günyüzüne çıkmıştır.

İşte, Mustafa Suphi ve yoldaş-

ONBEŞLER YOLUMUZU AYDINLATIYOR!
TKP Kurucuları, Mustafa Suphi, Ethem Nejat ve Yoldaşlarının Katli Üzerine...

Neden Döndüler ve Neden Katledildiler?
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ları bu koşullarda ve bu süreçleri 
yaşayarak Anadolu’ya gelirler. Tek 
amaçları ulusal kurtuluş savaşını, 
toplumsal kurtuluş savaşımı ile 
bağlamak ve ülkede işçi ve köylü 
şuralar cumhuriyetini kurmaktır. 
Ülkedeki nesnel koşullar buna 
müsaittir, işçi, emekçi ve halk yı-
ğınlarının Sovyet hayranlığı ile 
TKP’nin ve Komintern’in strate-
jileri öznel faktörün de olgunlaşa-

bileceği bir süreci ön görüyordu. 
I. Meclis Hükümeti sosyalist yö-
nelimli bir hükümet değildi, ancak 
gerek 1921 Anayasası ve gerekse I. 
Meclis’in bileşimi ülkede gelişen 
toplumsal koşullar ile birlikte ele 
alındığında sosyalizme yönelecek 
bir demokratik devrimin sinyalle-
rini veriyordu. Ülkede burjuva de-
mokratik olarak adlandırılabilecek 
bir iktidar mevcuttu. 

Gerisi malum... Mustafa Suphi 
ve yoldaşları tüm yaşanan bu sü-
reçlerden sonra ihtimal vermedik-
leri bir tuzak ile karşı karşıya bı-
rakılıyorlar. Erzurum ve Kars’tan 
Trabzon’a götürülüyorlar, oradan 
Ankara’ya gitmek için Samsun’a 
deniz yoluyla gidecekleri yanıl-
samasıyla takaya bindirilip geri 
dönüşü olmayan bir yolculuğa çı-
kıyorlar. Bu katliamın bize verdiği 
en önemli ders sınıf düşmanına, 
burjuva demokrat dahi olsa güve-
nilemeyeceği ve sınıf kininin her 
zaman diri tutulması gereğidir. 

Mustafa Suphi ve yoldaşları 
inandıkları dava uğruna canları-
nı ortaya koydular ama onların o 
gün çizdikleri yol bugün de ge-
çerliliğini koruyor. Mustafa Sup-
hi ve yoldaşlarının katledilmesi 
ve de TKP’nin yasaklanması ile 
başlayan süreç 1921 Anaysasının 
rafa kaldırılması ve karşı-devrim 
niteliğinde bir 1924 Anayasası ile 
ikame edilmesi sonucunu getir-
miştir. 1924 Anayasası değişiklik-
ler geçirmesine rağmen bugün de 
başımızın baş belasıdır. 1921 Ana-
yasası “Hakimiyet kayıtsız şartsız 
milletindir” maddesi ile başlar... 
“Hakimiyet kayıtsız şartsız Türk 
milletinindir” demez. Bu değişik-
lik 1924 Anayasası ile gelmiş ve 
gerek Ulusal Kurtuluş Savaşının 
gerekse de o savaş içinde şekille-
nen yeni cumhuriyetin tüm özellik-
lerini ters yüz etmiştir. Onun için 
29 Ekim 1923’de kurulan Türkiye 
Cumhuriyeti’nin ve onun yaptığı 
1924 anayasasının komünistler 
açısından savunulacak hiç bir yanı 
yoktur. 

TKP’nin yeni kuşak kadroları 
bu bilinçle Kemalizm ile ideolojik 
tüm bağlar koparılmadan bu top-
raklarda komünist olunamayaca-
ğının ve sınıf mücadelesinin zafere 
ulaştırılamayacağının bilincinde-
dirler. Onun için Kürt ulusal soru-
nunun çözümü, din ve mezheplerin 
gerçek özgürlüğünü de içeren, işçi 
sınıfının öncülüğünde yürütülecek 
yeni bir kurtuluş mücadelesi ile 
İşçi ve Köylü Konseyleri teme-
linde Federatif ve Sosyalist bir 
Cumhuriyet kurulması için savaş-
maktadırlar. ONBEŞLER YOLU-
MUZU AYDINLATIYOR belgisi 
rehberimizdir. n
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Mustafa Kemal’in kendi el yazısı ile 
resmi “TKP”yi kurma talimatı.

Mustafa Kemal’in Meclis gizli oturu-
munda yaptığı konuşmadan...

q Mehmet KADIRGA

 29 Ekim, 10 Kasım yıl dönümlerinde kimi “sol”cular da koroya katılır Mustafa Kemal hakkında övgü dolu sözlerini 
sıralarlardı. Kimileri erzaktaki malzemeyi tüketmiş olmalı ki, bugüne dek saçmaladıkları yetmiyormuş gibi yeni uydur-
ma görüşler geliştirmeye başlamışlar. Bu yıl bu modellerin başını çeken devletten icazetli ve destekli resmi “T.K.P.”’nin 
sözcüsü K. Okuyan oldu. Bakınız neler üretmiş...

“Mustafa Kemal olmasaydı... Cumhuriyet o yıllarda ilan edilemezdi. Cumhuriyet fikrini Mustafa Kemal icat etme-
mişti, Anadolu’da çok farklı noktalarda Cumhuriyet arzusunu dillendirenler vardı. Ama öne çıkan kadrolardan kimse 
1923’te, öyle fazla tartışmaya gerek bırakmadan bu tarihsel adımı atmayı aklının ucundan geçiremezdi.

Mustafa Kemal olmasaydı... Tarihe böyle yaklaşmak çoğu kez yanıltıcıdır, biliyorum ama her 10 Kasım’da sola bula-
şık liberalizmin “Mustafa Kemal’e saygı duymak komünistlere mi kaldı” vıdı vıdısından bıktığım için bunları yazıyorum. 

Mustafa Kemal olmasaydı, işler karışırdı, tahmin edilemeyecek kadar karışırdı. Siyasette, toplumsal süreçlerde boş-
luk her zaman doldurulur. Mustafa Kemal olmasaydı, o boşluğu devrim cephesinde doldurabilecek başka güç olduğu çok 
tartışmalıdır. 1920’de partimiz Türkiye Komünist Fırkası bu etkiye ve olanaklara sahip değildi. Yerel direniş odaklarının, 
Çerkes kardeşlerin, Ankara’da Meclis’in solcularının omuzları da bu tarihsel sorumluluğu kaldıramazdı.”

Bu birkaç paragraf saçmalığa verilecek çok yanıt var. İçeriği uzun bir yazı konusu. Bu görevi program tartışmaları 
içinde yürütülecek tartışmalara bırakarak sorumluluğumuz gereği bir kaç paragraf ile bu saçmalıklar konusunda görüş-
lerimizi belirtelim.

Birincisi; Biz Mustafa Kemal’i tarihteki doğru yerine koyuyoruz. Ancak Sayın Okuyan gibi Osmanlı İmparatorluğu 
sonrası dönemi 29 Ekim 1923’den başlatmıyoruz. Burjuva demokratik nitelikteki ilk adım (ki bu devrim değildir) 23 
Nisan 1920’de Birinci Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşudur. Birinci Meclis bir anlamda Osmanlı iktidarına son verme 
sürecinde önemli bir köşe taşı olan geçici bir hükümet niteliğindedir. Birinci Meclis 1921 Anayasası’nı yürürlüğe sokmuş 
ve burjuva demokratik anlamda bir süreci başlatmıştır. Birinci Meclis’te ayrı bir Devlet Başkanı yoktur. Vekiller partilere 
göre değil, yerellerde halk tarafından doğrudan seçilmiş vekillerdir. Vekillerin Anadolu’nun ve Rumeli’nin siyasal çeşitli-
liğini yansıtmaktadır ancak toplumsal mozaiğini yansıtmamaktadır. En büyük eksikliği Ermeni, Rum, Süryani ve Musevi 
vekillere yer verilmemiş olunmasıdır. Ancak tüm toplumu temsil eden vekillerin arasında Komünist vekiller, Yeşil Ordu 
mensubu İslamcı Enternasyonalist vekiller, Kürt ve Alevi vekiller ittihatçılar ve Sünni Müslüman vekillerin yanında yer-
lerini almışlardır. Partimizin ilk MK üyelerinden Salih Hacıoğlu Birinci Meclise vekil olarak seçilmiştir. Onun dışında 
bir kaç partili vekil daha mevcuttur. Komünistler, İslamcı Enternasyonalistler ve Yeşil Ordu vekilleri ile Birinci Meclis’te 
ortak hareket ediyorlardı. Bu bileşim hatırı sayılır bir güç oluşturuyordu.

İkincisi; Birinci Meclis’in yaptığı Anayasa, illerde Halk Şuralarının yönetimini ön görüyordu. Vilayet Şuraları vekil-
ler gibi halk tarafından seçiliyordu. Onun altında Kaza ve Nahiye Şuraları mevcuttu. Hükümeti, yani bakanları mecliste 
vekiller kendileri seçiyorlardı. Devlet Başkanı yoktu. Meclis Başkanı aynı zamanda devleti ve hükümeti temsil ediyordu. 
Meclis Başkanı’nın ülkedeki tüm Şura’ların tabandan tepeye kademeli olarak seçimiyle görevlendirilmesi söz konusuy-
du. Devletin adı Türk Devleti değil Türkiye Devleti idi. Ülkedeki ulus ve ulusal azınlıkları kapsayan bir Türkiyelilik 
kavramı üzerine oturuyordu.

Kısacası Birinci Meclis, Burjuvazi, küçük burjuvazi, proletarya ve köylülüğün temsilinin mümkün olduğu, siyasal 
anlamda da milliyetçiler, muhafazakarlar ve komünistlerin yer aldığı bir Meclis idi ve yaptıkları anayasanın niteliği de bu 
bileşimi ifade eden burjuva demokratik bir anayasaydı.

Türkiye Komünist Partisi Nisan 1920’de oluşan bu Meclis’in yapısını, bileşimini ve niteliğini de dikkate alarak 10 
Eylül 1920’de kurulmuş ve kurulurken onayladığı programda bu doğrultuda, burjuva demokratik niteliği farklı bir niteli-
ğe, sosyalizme yükseltmeyi hedeflemiştir. Mustafa Suphi ve yoldaşlarının MK kararıyla Ocak 1921’de Ankara’ya doğru 
yola çıkmaları bu sebeptendir. Çünkü gerek Anadolu ve Rumeli’de, gerekse de bizzat Birinci Meclis’te taban bulan Sov-
yetler ve komünist sempatizanı devrimci muhalefet daha düzenli ve örgütlü bir yapıya kavuşmalı, partimiz TKP’nin ön-
derliği sağlanmalıydı. Aynı zamanda burjuvazi ve küçük burjuvazinin Birinci Meclis’teki temsilcileri karşısında işçi sınıfı 
ve emekçiler adına temsil olacak ve onlara söz söyleyecek, tartışacak bir niteliğe ihtiyaç vardı. Bu gerçek belgelerle doğ-
rulanmıştır. Mustafa Kemal ile olan yazışmaları ve vekiller vasıtasıyla yürütülen görüşmeler de buna ilave kanıtlardır.

Durum böyleyken, Mustafa Kemal olmasaydı Türkiye’de bu gelişmeler olmazdı demek, Birinci Meclis ve Anaya-
sa’yı yok sayarak 1924’de kabul edilen Anayasa’yı savunmak ve 29 Ekim 1923’ü bir zafermiş gibi tarif etmek ve kut-
lamak komünistlerin hele hele kendilerine komünistim diyenlerin görevi olamaz. Okuyan’ın öve öve bitiremediği 1923 
TBMM’si, 1920’de kurulan Birinci Meclis’e karşı gerici, milliyetçi ve diktatoryal bir müdahaledir. Onun için 1923’te 
Cumhuriyetin ilanı karşı-devrim olarak dahi nitelenebilinir. Cumhuriyet adına bu gerici, burjuva, emperyalizme bağımlı, 
milliyetçi, tek partili ve baskıcı dönemi başlatabilmek adına partimizin kurucuları başta Parti Başkanı’mız Mustafa Suphi 
ve Genel Sekreterimiz Ethem Nejat yoldaşlar olmak üzere Mustafa Kemal tarafından katlettirilmişlerdir. Çünkü Mustafa 
Suphi ve yoldaşları katledilmeselerdi, ardından TKP yasaklanmasaydı, burjuvazi, Mustafa Kemal önderliğinde ülkede 
Okuyan’ın savunduğunun tam tersine Sovyet İktidarına olan ilgi ile komünistlerin ülke yönetiminde söz sahibi olmalarını 
engelleyemeyecekti. Ülkede durum Okuyan’ın uydurduğu gibi “tarihsel adım atmayı aklından dahi geçiremeyeceklerin” 
değil tam tersine o adımı bekleyenlerin ve destekleyenlerin çoğunluğundaydı.

Okuyanın öve öve bitiremediği Mustafa Kemal ve burjuvazinin Cumhuriyeti, tarihi ve sınıf mücadelelerinin gerçe-
ğini ters-yüz etmektir. Okuyan kimlere hizmet etmekte kusur etmediğini bu yazısıyla bir kez daha ortaya koymuştur. Sa-
dece adı TKP olduğu için sınıf mücadelesine inanan ve Sosyalizm için mücadele etmek isteyen birçok kadro, yanıltılarak 
TC devletinin düşünceleri olan bu düşüncelerin ışığında kurulmuş resmi ve icazetli “T.K.P.”’de yer almaktadır. Onlara 
bu gerçekler anlatılmalıdır. Okuyan efendi, Mustafa Kemal ve Cumhuriyete methiyeler düzeceğine Mustafa Suphi ve 
yoldaşlarının neden ve nasıl katledildikleri konusunda görüşlerini ortaya koymalıdır. n

TKP MK Merkez Organı Atılım Gazetesinin Kasım 2018 tarihli 301. sayısında yayınlanmıştır.
(www.tkp-online.org sayfasından alınmıştır.) 

Bir Kez Daha Kemalizm ve 
Birilerinin Saçmalıkları Üzerine



q Kavel ALPASLAN 

Her ne kadar ayırmak kolay olmasa 
da biz Karl Liebknecht ile hatta onun da 
bir sözü üzerinden savaş yıllarına gide-
lim: “Esas düşman kendi ülkemizdedir!” 
Kimdir bu düşman? Neden ‘esas’tır?

İster başkentlerden top sesleri duyul-
sun, ister uzak diyarlardan sessiz çığlıklar 
yükselsin, savaş kapıya dayandığı zaman, 
şovenizme göğüs gerebilecek devrimcile-
re kolay rastlanmıyor. Hele bir de dünya 
tarihinin görüp görebileceği belki en vah-
şi paylaşım savaşının kirli rüzgarları esi-
yorsa, bunu başarabilenler uzaktan yapa-
yalnız görünüyor. Ne var ki tarih bize bu 
‘yalnız’ devrimcileri hatırlatıyor. 15 Ocak 
2019, Berlin’de iki devrimci önderin; 
Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht’in 
korkunç bir şekilde öldürülüşünün 100. 
yılı... Luxemburg ve Liebknecht’in ismi 
her şeyden önce I. Paylaşım Savaşı’nın 
en karanlık günlerinde, en cesur adımları 
atmalarıyla anılıyor. Şüphesiz bu yıldö-
nümünde Almanya’da işçi sınıfı iktidarı 
için mücadele veren Spartacusbund’u tüm 
kadrolarıyla, toplumda uyandırdığı yan-
kıyla ele almak gerekiyor. Her ne kadar 
ayırmak kolay olmasa da biz Karl Liebk-
necht ile, hatta onun da bir sözü üzerin-
den savaş yıllarına gidelim: “Esas düşman 
kendi ülkemizdedir!”

Kimdir bu düşman? Neden ‘esas’tır? 
Yoksa bahsedilen ‘esas düşmandan’ baş-
ka düşmanlar da var mıdır? Tüm bunları 
yanıtlamak için kısaca savaşın hüküm sür-
düğü yıllarda Alman sosyalistlerinin duru-
muna kısaca değinmekte fayda var. İkinci 
Enternasyonal dendiğinde akıllara kuru-
luş sürecinden çok, kopuş süreci geliyor. 
1914 yılında savaş başladığında, ülkelerin 
işçi sınıfları, karşı cephelerde birbirlerine 
kurşun sıkarken dönemin çoğu sosyal de-
mokrat partileri, Enternasyonal’in ismini 
dahi hiçe sayarak savaşa karşı tutumlarını 
kendi ulusal burjuvazilerinden yana belir-
ler. Karşı tavır alanlardan Lenin şöyle ya-
zıyor, “Bugün her kim ilerici burjuvazinin 
çağında Marx’ın savaşlara karşı tavrına 
referans verir ve Marx’ın “işçilerin vatanı 
yoktur” önermesini unutursa (bu önerme 

tam da gerici ve gününü doldurmuş burju-
vazi çağı, sosyalist devrim çağı için geçer-
lidir), o Marx’ı utanmazca çarpıtıyor, sos-
yalist bakış açısının yerine burjuva bakış 
açısını ikame ediyor demektir.”

Savaş kredilerine tek tek
aleyhte oy

Yalanlar ve çıkarlarla kirletilmiş böy-
lesi bir dünya sahnesinde SPD de savaştan 
yana tavır alarak 4 Ağustos 1914’te savaş 
kredilerini onaylar. SPD üyesi Liebknecht 
de parti disiplini gereği lehte oy verenler 
arasındadır. Fakat aynı yılın Aralık ayında 
Parlamento’da yine savaş kredileri oyla-
nırken tek aleyhte oy kullanan Liebkne-
cht’den başkası değildir. Başta bir adet 
oy, basit ve önemsiz gibi dursa da aslında 
görünenden daha etkili sonuçlar doğura-
bilecek bir hamledir. Alman burjuvazisi 
savaşın cephede ve cephe gerisindeki tüm 
yükünü işçilerin omzuna bindirmişken, 
‘istenmeyen’ yankılar uyandırabilecek 1 
oy söz konusudur. İnce buzların üzerinde 

yapılan bu paten gösterisinin ‘görkemini’ 
korumak için sosyal demokrat Reichstag 
grubu Liebknecht’in parlamento gru-
bundan ihraç edilmesini önerir. Ancak 
bunun yerine kullanılan oyun cezası, Li-
ebknecht’in levazım askeri olarak orduya 
alınmasıyla kesilir. SPD’den kopuş da bu 
dönemde başlar. Alman emek hareketleri 
tarihi üzerine çalışan Annelies Laschitza 
bu dönem hakkında şöyle söylüyor: “Lie-
bknecht, parlamento oturumlarını en etkin 
şekilde kullanmaya devam etti ve Alman 
solunun uluslararası saygı gören birleştiri-
ci bir şahsiyeti oldu.”

Asıl düşman ve 
diğer düşmanlar
Bu süre içinde Spartakusbund ile 

yoluna devam eden Liebknecht Mayıs 
1915’de ileride ismiyle beraber anılacak, 
“Esas düşman, kendi ülkemizdedir! (Der 
Hauptfeind steht im eigenen Land!)” 
cümlesinin geçtiği bildiriyi kaleme alır: 
“Alman halkının esas düşmanı Alman-

ya’dadır: Alman emperyalizmi, Alman 
savaş partisi, Alman gizli diplomasisi. Al-
man halkı evdeki bu düşmanla siyasi bir 
mücadeleyle savaşmalıdır, kendi emper-
yalistlerine karşı savaşan diğer ülkelerin 
proletaryasıyla işbirliği yaparak...”

Bu ifadeyi Almanya dışında ilk kulla-
nanlardan biri olan Lenin, sık sık yazdığı 
metinlerde ‘esas düşman’dan bahseder 
ve Liebknecht’e atıfta bulunur. Sözün 
içeriğine dönecek olursak, aslında met-
nin yukarıda belirttiğimiz bir kısmı, soru 
işaretlerine yer vermeksizin anlamı açıklı-
yor. Başta sorduğumuz sorulardan sadece 
bir tanesini biraz daha açmak gerekebilir: 
‘Esas düşman’dan öte başka düşmanlar da 
var mıdır? Farklı bir açıdan bakarsak, Lie-
bknecht’in “Alman emperyalizmi, Alman 
savaş partisi, vb” gibi düşmanlardan bah-
sederken ‘sadece’ ifadesi yerine ‘esas’ı 
kullanması ortada açık bir şekilde sözü 
edilenden başka düşmanların olduğunu 
gösteriyor. Fakat takibindeki cümle bu ifa-
deyi açıklıyor: Başka ülke proletaryaları-
nın savaştığı kendi emperyalizmleri, ikin-
cil konumdaki düşmanların ta kendisindir.

‘Liebknecht hendeklerdeki
en popüler kişi’ 
“Halkın işçileri, yoldaşları, kadınları, 

Cihan Harbi’nin bu ikinci 1 Mayıs’ının 
enternasyonal sosyalizm için, emperyalist 
kasaplığa karşı bir protesto yapmadan ge-
lip geçmesine izin vermeyin! Bu Mayıs’ın 
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Esas Düşman, Kendi Ülkemizdedir!
Suikastının 100. Yılında Karl Liebknecht:

Almanya Komünist Partisi - KPD’nin Kurucuları 
Karl Liebknecht ve Rosa Luxemburg’u katledilmeleri-
nin 100. Yılında Saygıyla Anıyoruz...Onların Anılarını 
Savaşımımızda Yaşatıyoruz!

Politika Yayın Kolektifi



ilk günü kardeşlik elimizi tüm bariyerle-
rin, tüm sınırların üzerinden Fransa, Bel-
çika, Rusya, İngiltere ve Sırbistan halk-
larına uzatıyoruz. Mayıs’ın birinci günü 
binlerce ve binlerce sesi haykırıyoruz. 
İnsanları öldürmenin yüz kızartıcı suçu 
dursun! (…)”

Berlin’de Rosa Luxemburg ve Karl 
Liebknecht’in oluşturduğu grubun 1 Ma-
yıs 1916’da işçilere seslendiği çağrı metni 
böyle başlıyor. Gün geldiğinde “Kahrol-
sun savaş! Kahrolsun hükümet!” slogan-
larıyla Berlin’in kalbindeki Postdamer 
Platz’da büyük bir gösteri düzenlenir. 
Toplanmanın canlandırdığı savaş karşıtlı-
ğını, Liebknecht’in eylemin hemen erte-
sinde tutuklanmasından anlıyoruz. Ancak 
Almanya’daki işçilerin de buna verecek 
bir cevabı vardır: Tutuklamayı 55 bin ki-
şinin katıldığı büyük bir grev dalgası ‘pro-
testo eder.’

Sayıca SPD’yi yakalamasa da Sparta-
kistlerin bu yıllarda savaş karşıtı muhale-
feti ciddi anlamda etkilediğini rahatlıkla 
söyleyebiliriz. Hatta karşı cepheden ya-
pılan bir yorum da bunu destekliyor: Karl 
Kautsky, Victor Adler’e yazdığı 7 Ağustos 
1917 tarihli mektubunda şöyle yazıyor: 
“Onların radikalizmi geniş, eğitimsiz kit-
lelerin hâlihazırdaki ihtiyaçlarına denk 
düşüyor. Liebknecht bugün hendeklerdeki 
en popüler kişi. Her kim siperlerde bulun-
duysa istisnasız aynı şeyi söylüyor. Mem-
nuniyetsiz kitleler onun somut politik 
hattından hiçbir şey anlamıyor, ama onu 
savaşı sona erdirmek için mücadele eden 
adam olarak görüyorlar ve onlar için esas 
mesele bu.”

Donanmada kızıl bayrak 
Liebknecht ve Luxemburg’un öldürül-

mesinden sonra 1919’da yazdığı bir ma-
kalede Troçki de bu 1 Mayıs eyleminden 

bahsediyor Leibknecht’i ‘Spartaküs’ün ta 
kendisine benzetiyor: “Kendi kişiliğinin 
gücünü, bir asker olarak Berlin Potsdam 
Meydanı’nda burjuvazi ve onun militariz-
mine karşı açık bir isyan bayrağını yük-
selttiğinde keşfetmişti. Liebknecht tutuk-
landı. Hücre hapsi ve çalışma kampı onun 
devrimci cesaretini kıramadı. Hücresinde 
bekledi ve isabetli öngörülerde bulundu. 
Geçen yıl Kasım ayında serbest bırakıl-
dığında, Liebknecht derhal Alman işçi 
sınıfının en iyi ve en kararlı unsurlarının 
başına geçti. Spartaküs, kendini Sparta-
kistlerin safında buldu ve elinde onların 
bayrağıyla öldü.”

Leibknecht’in devrim mücadelesi ve 
iktidarın konseylere devredilmesi için 
girişilen çabalardan ayrıntılı bahsedersek 
yazımızın kapsamı dışına çıkabiliriz. Bu 
nedenle şimdilik bu konuyu başka yazıla-
ra bırakalım. Kısaca Liebknecht yüzlerce 

işçinin eşliğinde cezaevinden çıktıktan 
sonra ne olduğunu söylemekle yetinelim. 
Bu tarihte bambaşka bir Almanya vardır. 
Her şeyden önce Rusya’da Şubat ve Ekim 
Devrimi’nin haberi Almanya’ya çok hız-
lı ulaşır. 1918 Kasım’ında Almanya’nın 
yenilgisi neredeyse kesinleşmişken Ami-
ral Franz von Hipper komutasındaki filo, 
İngilizlere karşı yapılacak son bir saldırı 
planlar. Thüringen gemisinin komutanı, 
“Son iki bin atışımızı yaptıktan sonra dal-
galanan bayraklarımızla batacağız” dese 
de erler ayaklanır ve silahları ele geçir-
dikten sonra gemide kızıl bayrak dalga-
lanmaya başlar. Kiel’de yaşananlar ‘İşçi 
ve Askerler Konseyi’nin kurulmasıyla 
sonuçlanır. SPD’nin araya girmesiyle Kiel 
kısmen denetim altına alınır ama devrim 
yayılır ve çok geçmeden monarşinin sonu 
gelir. Bu dönem için Rusya’da Şubat’tan 
Kasım ayına kadar yaşananların, Alman-
ya’da yalnızca üç ay içerisinde yaşandığı 
benzetmesi pek de yanlış görünmüyor. El-

bette sonu için aynı benzetmeyi yapmak 
mümkün değil. Kanlı mücadelelerle geçen 
bu dönemin en önemli tarihlerinden biriy-
se 15 Ocak günüdür. İki devrimci önder bu 
tarihte korkunç bir biçimde katledilir…

Tarih kimi yazar? 
‘Tarih yazacak’ ya da ‘hatırlayacak’ 

dediğinde geri dönüşü şüpheli bir ifade, 
geleceğe havale edilmiş gibi hissedilir. 
Tarih muzafferlerin tarihi olsaydı, bu söz-
den bir dönüş beklemek gerçekten ah-
makça olurdu. Fakat ne mutlu ki bu işler 
öyle yürümüyor. Karl Kautsky’nin ismi 
hâlâ kitaplarda geçiyorsa, bunda ‘Dönek 
Kautsky’ olmasının payı yok mudur? 
Bugün ‘kaybeden’ bir devrim hatırlanı-
yor, üzerine tartışılıyorsa bir noktada ta-
rih hatırlamış sayılmaz mı? Haftaya 15 
Ocak günü geldiğinde dünyada binlerce 
insan Luxemburg ve Liebknecht’i anma 
etkinliklerine katılacak. Basit bir anma 
etkinliğinden ‘tarih mirası’ çıkarmanın 
zor olduğunu düşünebilirsiniz. Bu yanlış 
bir yorum da olmasa gerek. Ancak basit 
anmaların altını eşelediğimizde kendimi-
zi dünde, bugünde ve gelecekte bulabili-
yorsak belki olağanın bir adımın ilerisinde 
olduğumuzu söyleyebiliriz.

Luxemburg ve Liebknecht’in anma-
sında anımsanan yalnızca korkunç bir şe-
kilde katledilişleri ve gerek eylemde gerek 
siyasetteki cesaretleri değil. Elbette biz, 
siyasi cesaretlerine, hatta onu da sadece 
bir söz üzerinden, kısaca inceledik. Ancak 
kimileri bulunduğu çöplükle anıladursun 
tarih Luxemburg ve Liebknecht’i anımsı-
yor; “çünkü onlar fırtınayla çarpıştılar eşit 
olmayan savaşta / ve dipsizliğinde enginin 
yitip gitmeden / sana liman gösterdiler 
uzakta.” n

Kaynaklar ve daha detaylı bilgilerin 
yer aldığı linkler:

1- Histoire Mondiale Des Socialismes – Jean 
Elleinstein (Tome 3 – Editions des Lilas)

2- Savaşa karşı savaş: Cihan Harbi’nde Le-
nin, Liebknecht, Luxemburg – Sungur Savran (Dev-
rimci Marksizm, Sayı: 25)

3- Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler An-
siklopedisi – Cilt 2 (İletişim Yayınları)

4- Rosa Luxemburg, Her Şeye Rağmen, Tut-
kuyla Yaşamak – Annelies Laschitza (Yordam Kitap)

5- https://www.evrensel.net/h…/364527/ka-
sim-devriminin-100-yili

6- h t t p s : / / w w w. w i k i s o s y a l i z m . o r g /
Tro%C3%A7ki_-_Karl_Liebknecht…

7- http://j.poitou.free.fr/bln/p-doc/1916.html
8- https://wikirouge.net/Karl_Liebknecht
9- h t t p s : / / w w w . m a r x i s t s . o r g / … /

works/1915/05/main-enemy-home.htm
10- https://spartacus-educational.com/GERlie-

bknecht.htm
11- https://www.evrensel.net/h…/304116/rosa-

ve-karlin-oldurulusu 
(İlk olarak Gazete Duvar’da yayınlanmıştır.)

Politika     12 Şubat 2019 15 POLİTİK TARİH

q Arthur SCHOPENHAUER

Üç kişi giyotinle idama mahkum 
olur. Bunlardan biri papaz, biri hakim, 
biri de fizikçi...

İdam sehpasına ilk papaz çıkarılır. 
Başını giyotinin altına yerleştirir ve so-
rarlar;

- Son sözün nedir?

Der ki;

- Ben Allah’a inanıyorum. O beni 
kurtaracaktır. Allah... Allah... Allah...

Giyotini indirdiklerinde boynuna 
birkaç santim kala giyotin durur. Halk 
şaşırır ve hep bir ağızdan bağırır;

- Onu serbest bırakın; Allah sözünü 
söylemiş ve onu korumuştur.

Böylece papaz idam edilmekten 
kurtulur...

Sıra hakime gelir, ona da sorarlar;

- Demek istediğin en son söz nedir?

Der ki;

- Ben papaz gibi Allah’a inanmıyo-
rum. Ama adalete güveniyorum. Ada-
let... Adalet... Adalet... Adalet...

Giyotini indirirler, giyotin hakimin 
de boynuna birkaç santim kala durur...

Bunun üzerine insanlar tekrar şaşırır 
ve bağırırlar;

- Adalet sözünü söyledi, onu serbest 
bırakın.

Böylece hakim de boynunun kesil-
mesinden kurtulur...

Sıra fizikçiye gelir. Ona da;

- Son sözünü söyle, derler.

Der ki;

- Ben ne Allah’a inanan bir papazım, 
ne de adalete güvenen bir hakim...

Bildiğim tek şey şudur: Giyotinin 
ipinde bir düğüm var ve o düğüm giyo-
tinin tam inmesine engel oluyor. 

Görevliler giyotini kontrol edince 
gerçekten de bir düğüm olduğunu gö-
rürler. Düğümü açıp tekrar bırakırlar, 
böylece fizikçinin başı bedeninden ko-
par...

Toplumdaki “düğümler” ve sorunla-
ra işaret edip gerçekleri söylemenin acı 
sonuçları olabilir!...

Gerçeğe talip olanlar, bedel ödeme-
yi de göze almalıdır... n

Gerçekçi 
Olmak



q Murat ÇAKIR

1989/1990 karşı devrimi ile reel sos-
yalizmin yenilgiye uğratılmasından sonra 
“tarihin sonu geldi” demagojisi yaygınlaş-
tırılmıştı. Kapitalizmin güya iç çelişkileri-
ni nihaî olarak çözdüğü ve istikrarlı, stabil 
bir gelişme yoluna girdiği iddia ediliyor-
du. Reel sosyalizmin yenilgisi burjuva de-
magojisinin güçlenmesinin yanı sıra, “an-
ti-otoriter sol”, “dogmatik olmayan sol” 
veya “yeni sol” gibi reformist ve oportü-
nist akımların gerek işçi hareketi, gerekse 
de kapitalizm karşıtı hareketler arasında 
“dönüşümle kapitalizmin aşılabileceği” 
düşüncesini yayabilmelerine olanak tanı-
dı. Artık emperyalizm yerine “imparator-
luk”, sosyalizm yerine de “başka bir dün-
ya” kavramları kullanılıyor, “yeni sosyal 
hareketlere” umut bağlanıyordu.

Ancak emperyalist - kapitalist dünya 
düzeni çok kısa bir süre içerisinde kapita-
lizmin iç çelişkilerinin tüm şiddetiyle var 
olmaya devam ettiklerini ve emperyalist 
saldırganlığın dizginsizleşerek, yeni bir 
ivme kazandığını kanıtladı. Emperyalist 
müdahale savaşları ve artık yazılı olduğu 
kâğıt kadar değeri kalmayan BM Şartına 
aykırı işgaller dünyanın muhtelif coğraf-
yalarını yangın yerine çevirdi, milyonlarca 
insan yaşamını kaybetti, on milyonlarcası 
mülteciliğe zorlandı. Emperyalist merkez-
lerde savaş karşıtı hareketler kimi zaman 
kitleselleşen protesto gösterileri düzenle-
diler, ancak savaşları engelleyemediler.

Daha sonraları, 2007’de patlak veren 
ve etkileri hâlen farklı biçimlerde sürmek-
te olan ekonomik kriz, dünya çapında pro-
testo hareketlerinin yaygınlaşmasına ne-
den oldu. Avrupa’da ve bilhassa ABD’nde 
yüz binlerce insan sokaklara döküldü, 
“Occupy” hareketleri yayıldı. Ama bu 
kendiliğinden gelişen ve kitleselleşen pro-
testo hareketleri de doğal olarak devrimci 
durumun oluşmasına neden olmadılar. Ka-
pitalizm hâlâ ayaktaydı ve krizine kendi 
“çözümünü” bulmuştu.

Özellikle Alman emperyalizmi usta 
manevralarla krizin etkilerini, kriz sonuç-
larını AB’nin çeper ülkelerine ve öncelikle 
bu ülkelerin işçi sınıflarının sırtına yükle-
yerek, öteleyebildi. Alman burjuva bası-

nı ülkenin böylelikle “krizin kazananı” 
olduğu ilân etmiş olsa da, Almanya işçi 
sınıfı da büyük hak kayıplarına uğradı, 
küçük burjuvazi kitlesel biçimde güven-
cesizliğe itildi ve yoksullaşmaya başladı. 
Nihâyetinde krizin kapitalist “çözümü” 
yeni çelişkiler ve krizler doğuruyordu. 
Kapitalist devletlerin yönetilebilmesi gi-
derek zorlaşıyor, içleri daha çok boşaltılan 
burjuva demokrasileri yönetim ve tem-
silîyet krizlerini çözmeye yeterli olamı-
yorlardı. Oluşan çoklu kriz ortamı, yani 
ekonomik ve malî krizler, yönetim krizi, 

kimlik krizi, güven krizi, ekolojik kriz ve 
sosyal ihtilaflar, emperyalist burjuvazileri 
daha saldırgan ve daha baskıcı politikalara 
yönlendiriyor, bunlar ise toplumsal direnç 
mekanizmalarını tetikliyordu.

Toplumsal direnç mekanizmalarını, 
Batı’daki sendikal hareketin, reformist sol 
tarafından da desteklenen sınıf uzlaşmacı-
sı tutumu sayesinde ve devrimci, komünist 
hareketlerin zayıflığı nedeniyle milliyetçi 
ve ırkçı-şoven kanallara akıtabilen tekel-
ci burjuvazi, egemen sistemi tehdit etme-
se bile, gene de kontrol altında tutmakta 
zorlanacağı bir “AB ve yönetici elitler 
karşıtlığının” yayılmasını engelleyemedi. 
Proleterleşen küçük burjuvazi arasında 
milliyetçi ve ırkçı-şoven tutumların yay-
gınlaşması, sermaye fraksiyonları arasın-
daki çıkar çatışmalarının silahları hâline 
geldi. Özellikle Avrupa iç pazarına yöne-
lik üretim yapan sermaye fraksiyonları, 
egemen büyük sermaye fraksiyonlarının 
ihracatı önceleyen politikalarına karşı mil-
liyetçi ve ırkçı-şoven siyasî formasyonları 
destekleyerek, iktidar yapıları içerisindeki 
konumlarını güçlendirmeye yöneldiler.

Aynı şekilde emperyalist burjuvaziler 
arasında da çıkar çelişkileri derinleşmeye 
başladı. Özellikle Trump’ın ABD başkanı 
seçilmesiyle emperyalist cephedeki çıkar 
çelişkileri, emperyalist-kapitalist dünya 
düzeninin kurallarını değiştirmeye ve em-
peryalist güçler arasında cepheleşmelere 
yol açtı. ABD yönetiminin dış politikasını 
kısmen öngörülemez zikzaklarla şekillen-
dirmesi, başta Almanya olmak üzere, Av-
rupa’daki diğer emperyalist güçleri zora 
sokmaya ve uzun vadeli hesaplarını yeni-
den düzenlemeye itmeye başladı.

Halihazırda günümüz emperyalist-
kapitalist dünya düzeninin iki merkez 
etrafında kümelenmekte olduğunu söyle-
yebiliriz: Washington ve Berlin! Her ne 
kadar Alman emperyalizmi, diğer Avrupa-
lı emperyalist güçlerle birlikte dahi, ABD 
emperyalizmi ile askerî ve siyasî etkinlik 
açısından – şimdilik – boy ölçüşemeyecek 
durumda olsa da, ABD ve Alman emper-
yalizmleri arasında söz konusu olan ihti-
laflar, kısa vadede 2020 ABD Başkanlık 
Seçimlerine kadar bir belirsizlikler döne-
mine girdiğimizi gösteriyor. Bu dönemde 
dünyayı nelerin beklediğini yüzeysel ola-
rak tahmin edebilmek için, emperyalist 
kümeleşmelerin yönelimlerine bakmak 
gerekecek.

Rus ve Çin Kartları
Görüldüğü kadar emperyalist küme-

leşmelerin tetikleyici faktörleri Rusya 
Federasyonu ile Çin Halk Cumhuriye-
ti’ne yönelik olan pozisyonlar, ki burada 
belirleyici olan olgu iktisadî ilişkilerdir. 
ABD emperyalist burjuvazisi başka hiç 
bir konuda olmadığı kadar Rusya Fede-
rasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti’ne karşı 

yaptırımlar konusunda anlaşmış durum-
da. Örneğin Demokratlar ABD Başkanlık 
Seçimlerinde “Rus hackerlerin manipülas-
yon yaptığı” iddialarıyla Trump’ın “Rus-
lardan yardım almasını” skandalize etmiş-
ler ve iç politika malzemesi yapmışlardı. 
ABD Kongresinde 2017 Ağustos’unda 
“Karşıt Güçlere Yaptırım Yasası”nı kabul 
ederek, Trump’ı sıkıştırmaya çalışmışlar-
dı. Trump’ın yasaya karşı çıkacağı ve böy-
lelikle de “Ruslarla işbirliği” yaptığı iddi-
alarını kanıtlayacağı hesaplanmıştı. Ancak 
Trump hem bu yasayı onayladı, hem de 
2018 Eylül’ünde imzaladığı bir KHK ile 
seçimlere yönelik manipülasyonları “ulu-
sal acil durum” olarak ilân etti ve Rus-
ya’ya karşı bir dizi yaptırım kararı aldırdı. 
Aynı şekilde Cumhuriyetçiler ve Demok-
ratlar Kongreye ortaklaşa sunacakları bir 
yasa üzerine çalışıyorlar. “Amerikan Gü-
venliğini Kremlin Saldırganlığına Karşı 
Savunma Yasası” adı verilen yasa ile Rus-
ya’nın uluslararası malî piyasalarla olan 
ilişkisi sınırlandırılmak isteniyor. Zaten 
Trump 2018 Ağustos’unda Britanya’daki 
zehirlenme olayını kullanarak Rusya’nın 
ABD’li yüksek teknoloji ürünlerine ula-
şımını kısıtlamıştı. Kongrede Rus devlet 
tahvillerinin satışının yasaklanması ve 
“Nord Stream 2” adlı doğalgaz boru hat-
tının inşasının engellenmesi gibi bazı yeni 
yaptırımlar tartışıldığını bildiren Newswe-
ek dergisi bu nedenlerle “ABD Rusya’ya 
iktisat savaşı ilân etti” başlığını atmıştı.

Rusya Federasyonu; Avrupa, dolayı-
sıyla Alman emperyalizmi için önemli bir 
stratejik partner ve ABD’nin yaptırımla-
rı sadece Rusya’ya değil, aynı zamanda 
Avrupa’ya da darbe vurabilecek nitelikte. 
Bir kere Rusya Avrupalı ülkelerin en bü-
yük doğalgaz tedarikçilerinden. Sadece 
Almanya doğalgaz ihtiyacının yaklaşık 
yüzde 40’ını Rusya’dan alıyor. Avustur-
ya, Çek Cumhuriyeti veya Finlandiya gibi 
ülkeler ise neredeyse tüm ihtiyaçlarını 
Rusya’dan karşılıyorlar. O açıdan Kuzey 
ve Baltık Denizlerinden geçen doğalgaz 
boru hatlarının işlevlerini kaybetmeleri, 
sadece Rusya’yı değil, enerji açlığı emsal-
siz olan Avrupalı ülkeleri de zora sokacak. 
Diğer taraftan Rusya da Avrupalı emper-
yalist güçler açısından önemli ve büyük 
bir bakir pazar. 140 milyonluk nüfusu 
ve Avrasya Ekonomik Birliğinin taşıyıcı 
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Belirsizlikler dönemi mi?
Emperyalist güçler arasındaki ihtilaflar üzerine

Kapitalizme içkin kriz doğurganlığı aşılmış değil. Kapi-
talizmin doğurduğu çelişkiler, Fransa’da olduğu gibi, he-
men her ülkede farklı biçimlerde toplumsal protestolara yol 
açabilir. 1989/1990 karşı devriminden bu yana emperyalist 
burjuvazinin yukarıdan dayattığı sınıf savaşı önümüzdeki 
bir kaç yıl içerisinde ivme kazanacağa benziyor. Baskılar, 
savaşlar, sömürü ve ekolojik felaketler hiç şüphesiz daha da 
artacak, sosyal ihtilaflar derinleşecek ve halkların protesto 
yatkınlığı fazlalaşacaktır.



gücü konumuyla Rusya Federasyonu’na 
yönelik ABD yaptırımları doğrudan Av-
rupalı emperyalist güçlerin iktisadî ve 
stratejik çıkarlarını zedelemektedir. Her 
ne kadar AB de Ukrayna krizi nedeniyle 
Rusya Federasyonu’na karşı bazı yaptı-
rım kararları almış olsa da, bu yaptırımlar 
gerek enerji, gerekse de malî sektördeki 
karşılıklı ilişkileri zedelemiyordu. ABD 
Rus devlet tahvillerine yönelik yasaklama 
kararını alırsa, Avrupalı finans tekellerinin 
Rusya’ya yönelik ihracatı finanse etme 
olanaklarından yoksun kalacaklar. Bu da 
Rusya ihracatına yönelik üretime bağımlı 
olan sermaye fraksiyonlarını zora düşüre-
cek. Aynı şekilde Rusya’da faaliyet göste-
ren Avrupalı tekeller de etkilenecek. Örne-
ğin Alman Sanayi ve Ticaret Odasının Dış 
Ticaret Bölümü başkanı Volker Treier, sa-
dece Alman tekelleri sayesinde Rusya’da 
270 bin kişilik istihdam yaratıldığını ve bu 
istihdamın “her halükârda siyasî ilişkileri 
stabilize etmeye yaradığını” söylüyor. 

ABD’li sermaye fraksiyonlarının ken-
di aralarında çelişkisiz konumlandıkları 
diğer bir konu da Çin Halk Cumhuriye-
ti’ne karşı alınan tavırlardır. ABD emper-
yalizminin Çin Halk Cumhuriyeti’ne karşı 
geliştirdiği politika, hem iktisadî ilişkiler, 
hem de askerî stratejiler açısından bir hay-
li komplike sorunu içinde barındırmakta. 
Trump yönetimi Çin’i ABD’nin iktisadî ve 
ulusal güvenliğine yönelik en büyük teh-
dit olarak lanse etmekte. Örneğin Başkan 
Yardımcısı Mike Pence, 4 Ekim 2018’de 
Kongrede yaptığı konuşmasında Çin Halk 
Cumhuriyeti’ni “yayılmacı ve otoriter teh-
dit” olarak nitelendirmiş ve ABD yöneti-
minin Çin’e yönelik politikalarını “daha 
ofansif hâle getireceğini” vurgulamıştı. 
Aynı şekilde ABD Savunma Bakanlığı si-
lah alımı ve bütçe planlarını Çin ile olası 
askerî ihtilaflara göre şekillendirdiklerini 
açıklamıştı. 2018 Ağustos’unda yürürlü-
ğe sokulan “Export Control Reform Act 
of 2018” (İhracat Kontrol Reformu Yasa-
sı) ABD’nin “ulusal güvenliği için kritik 
önemde olan” yüksek teknoloji ürünleri-
nin Çin’e ihracatını kısıtlamayı amaçla-
makta. Ancak komplikasyonlar Çin Halk 
Cumhuriyeti’nin ABD’nin önemli ekono-
mik partnerlerinden birisi olması gerçe-
ğiyle başlıyor. İktisadî çıkarların dayattığı 
“zorunluluklar” ile “ulusal güvenlik” ge-
rekçeli yaptırımların aynı anda yürütülme-
si Washington’da baş ağrısı yaratıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti sadece ABD’nin 
değil, aynı zamanda Avrupalı emperyalist 
güçlerin de en önemli ticaret partneri. Av-
rupalılar açısından işin kötüsü, ABD’nin 
Çin ile olan ihtilafını kontrol edememesi. 
Gerçi Avrupa’da bazı kesimler Çin Halk 
Cumhuriyeti’nin yüksek teknoloji ürünle-

rini, ABD’nde yasak gelirse, Avrupa’dan 
rahatlıkla tedarik edebileceklerini ve bu 
nedenle ABD’nin ihracat kontrolünün 
etkisinin olmayacağını iddia etseler de, 
ABD’nin Avrupalı tekelleri de etkileyecek 
yaptırım kararları alabileceğini göz ardı 
ediyorlar. Çünkü ABD, aynı İran ihtila-
fında olduğu gibi, Avrupalı tekelleri ABD 
ve İran piyasası arasında seçim yapmaya 
zorlayabilir. Ancak böylesi bir zorlama, 
İran örneğinden daha kötü sonuçlara yol 
açabilir. Avrupalılar bu nedenle Çin konu-
sunda ABD ile ortak çizgi arayışına girmiş 

ve dolayısıyla ABD’ye muhtaç pozisyona 
düşmüş durumdalar. 

Karşılıklı Bağımlılıktan,
“Hükümran Avrupalılığa”
Alman emperyalizmi, içinde bulunu-

lan dönemi “nadas ve güvensizlik zamanı” 
olarak nitelendiriyor ve bu nedenle poli-
tikalarıyla, ABD ile olanaklı olduğunca 
işbirliğine dayalı ilişkileri sürdürmenin 
zorunlu olduğunu göstermeye çalışıyor. 
Alman devletinin araştırma kurumları Av-
rupa ve ABD arasındaki ilişkileri karşılıklı 
bağımlılık ilişkisi olarak tanımlıyor. Sahi-
den de karşılıklı bağımlılıklar sadece gü-
venlik siyasetinde değil, çeşitli alanlarda 
devletler ve toplumlar arasında sıkılaşmış 
ağlar biçiminde örülü transatlantik ilişki-
ler biçiminde şekillenmiş durumda. Ancak 
Berlin ve dolayısıyla Brüksel, Trump yö-
netiminin iktidarda kaldığı müddetçe bu 
ilişkileri ABD emperyalist burjuvazisinin 
tekil çıkarları temelinde yürütmeye kararlı 
olduğunu düşünüyor. Kaldı ki Trump yö-
netiminin güncel Rusya ve Çin politikala-
rı doğrudan Avrupalı emperyalist güçleri 
çıkarları zedelemekte. Bununla birlikte 
ABD’nin AB üyeleri arasına nifak sok-
tuğundan ve AB içindeki güç dengelerini 
değiştirmeye çalıştığından hareket edili-
yor.

Almanya açısından Avrupa’nın ortak 
çatı altında ve tek sesle stratejik risk gü-
venliği politikası geliştirmesi ve dış po-
litikasını ABD’nden bağımsızlaştırması 
yaşamsal bir zorunluluk hâline gelmiş du-
rumda. Ancak “Avrupa’nın güvenliğinin” 
ABD’nin nükleer şemsiyesine muhtaç ol-
ması, ABD-AB ilişkilerindeki asimetriyi 
büyütmekte ve “hükümran Avrupalılığı” 
sağlayacak olan “stratejik otonomi” he-
define ulaşmayı zorlaştırmakta. Bilhassa 
Polonya ve Baltık ülkelerinin “güvenlik-
lerini” ortak bir AB ordusundan ziyade 

ABD’nin askerî gücüyle koruma yatkın-
lıkları, “stratejik otonomi” hedefi açısın-
dan zayıflatıcı bir faktör olarak algılanıyor. 
Böylece, ABD ve Avrupa emperyalizmleri 
arasındaki çelişkiler, Avrupa’daki emper-
yalist güçler arasında da çıkar çatışmaları-
nı derinleştiriyor.

Alman ve Fransız emperyalizmleri 
bu gerçeklerden hareket ederek askerî ve 
iktisadî alanlarda farklı stratejiler geliştir-
meye hız vermiş durumdalar. “Avrupa’nın 
güvenliği” konusunda atılan belki de en 
önemli adım, AB’nin NATO’dan bağımsız 
kendi “caydırıcı gücünü” oluşturma plan-
ları, yani Fransa’nın nükleer cephanesini 
“Avrupa’nın nükleer şemsiyesi” hâline 
dönüştürme çabaları. Aynı şekilde, Fransa 
Başkanı Macron’un önerdiği gibi, “Euro-
bond”, yani “Avrupa devlet tahvilleri«“ 
üzerinden ABD-Dolarından bağımsızlaş-
ma adımları atılıyor. Bu şekilde uluslara-
rası sermaye piyasalarının Euro’ya olan 
güvenleri artırılmak ve Rusya, Çin veya 
İran ile olan ticareti Euro üzerinde yü-
rütmek isteniyor. Ancak bu, ekonomisi 
ihracata dayalı Almanya açısından belirli 
sorumluluk riskleri taşıdığından, henüz 
tam olgunlaşmamış bir çaba olarak arka 
plandan yürütülüyor.

Nihâyetinde Almanya ve Fransa “yu-
muşak balans (denge) politikası” uygu-

layarak, ABD karşısındaki konumlarını 
güçlendirmeye çalışıyorlar. Bu sayede, 
değişen ihtilaf ve çıkar konstellasyonla-
rı (senaryoları) temelinde ve uluslararası 
kurumları kullanarak ABD’nin etkinliği-
ni sınırlandırma veya en azından etkile-
me olanağını elde etmek istiyorlar. Hatta 
ABD’nin belirli siyaset konseptlerine 
ve adımlarına duruma göre uluslararası 
meşruiyet kaybettirme denemesi dahi ya-
pılması düşünülüyor. Berlin ve Paris’te 
umutlar 2020’de yapılacak olan ABD 
Başkanlık Seçimlerinde Trump’ın kay-
betmesine bağlanmış olsa da, hazırlıklar 
Trump’ın tekrar seçilme olasılığı üzerine 
yapılıyor. Kısacası emperyalist kümeleş-
meler henüz netleşmiş değil ve çıkar duru-
muna göre kümeler arasında geçişler söz 
konusu. Bu nedenle belirsizlikler döne-
minde olduğumuzu iddia ediyoruz. Ama 
her halükarda belirli olan, bu sürecin dün-
ya çapında ezilen ve sömürülen sınıflara 
yaramayacağıdır.

İçinde bulunduğumuz belirsizlikler 
dönemi, çoklu kriz ortamının da etkisiyle 
merkez kapitalist ülkelerde dahi insanların 
gündelik yaşamlarını doğrudan belirleyen 
olumsuzlukları çoğaltmaya aday. Kapi-
talizme içkin kriz doğurganlığı aşılmış 
değil. Kapitalizmin doğurduğu çelişkiler, 
Fransa’da olduğu gibi, hemen her ülkede 
farklı biçimlerde toplumsal protestolara 
yol açabilir. 1989/1990 karşı devriminden 
bu yana emperyalist burjuvazinin yukarı-
dan dayattığı sınıf savaşı önümüzdeki bir 
kaç yıl içerisinde ivme kazanacağa benzi-
yor. Baskılar, savaşlar, sömürü ve ekolojik 
felaketler hiç şüphesiz daha da artacak, 
sosyal ihtilaflar derinleşecek ve halkların 
protesto yatkınlığı fazlalaşacaktır.

Temel sorun, devrimci olmayan dö-
nemlerde nasıl devrimci politika uygu-
lanabileceğidir. Kendiliğinden gelişen 
toplumsal protesto olaylarının nasıl sınıf 
mücadelesine dönüştürülebileceğidir. Bu 
soruyu yanıtlayabilmek için kabul etme-
miz gereken tek gerçek, reel sosyalizmin 
yenilmiş olmasına rağmen, hâlâ “kapita-
lizmden sosyalizme geçiş çağı” içerisin-
de bulunduğumuz ve sosyalizme ancak 
devrimle ulaşabileceğimiz gerçeğidir. Bu 
gerçeği kabul etmeyen her politika, sa-
dece yenilgiye mahkum kalmayacak, ka-
pitalizm karşıtı olduğunu iddia etse bile, 
burjuvazinin sınıf tahakkümüne hizmetten 
başka bir şey olmayacaktır. 

Rosa Luxemburg ve Karl Liebkne-
cht ile on binlerce devrimcinin katledil-
mesinin yüzüncü yılında hâlâ geçerlidir: 
Ya sosyalizm, ya da barbarlık! n
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Ortadoğu denkleminin çözümü, gide-
rek daha karmaşık bir hal almaya başla-
dı. Sona doğru gelindiğinin  sanıldığı bir 
anda, sanki hiç bir yol alınmamış gibi ye-
niden başlanan noktaya dönme emareleri 
görülmeye başlandı. Yap-boz tahtasına 
dönüşen hareketlenmeler, bölge üzerin-
de mücadele eden güçlerin paylaşımda 
paylarına düşeni alma konusunda anlaşa-
mamış olmalarından kaynaklanmaktadır. 
Bölgenin eski tarzda yönetilemeyeceği 
çoktan açığa çıkmış durumdadır. Bu ko-
nuda tüm siyasi çevreler hemfikir durum-
da. Yeni bir düzen kurulurken de mevcut 
güçler dengeleri kendi lehlerine döndür-
mek istemektedirler. Kimin ne kadar etkili 
olacağı bölgedeki güç dengelerinin hare-
ketliliğine bağlanmış durumda. Arap Ba-
harı ile başlayan hareketlilik, Arap kışına 
dönmek üzere. Tunus ile başlayan gösteri-
ler, sıçradığı diğer ülkelerde de halkın le-
hine sonuçlar ortaya çıkarmamıştır. Libya 
kendisine gelememiş, Mısır yeniden aske-
ri egemenlik altına girmiş, Suriye hala du-
rulmamış, Yemen açlık ve kan içinde yok 
olmakla karşı karşıya kalmış, diğer ülke-
lerde de durumda bir değişiklik meydana 
gelmemiştir. Kısacası bölge için son dere-
ce önemli olan demokrasi, uzak bir hayal 
olarak ufukta  bir yerde beklemeye devam 
etmektedir. Halbuki, Arap Baharı bölgeye 
yeni bir rüzgar estirmiş ve değişikliklerin 
fitilini ateşlemiştir. Belki de bölgenin ka-
derini değiştirecek gelişmeleri bağrında 
taşıyan bu hareketlilik, daha kendi rayına 
oturmadan yolundan çıkarılmıştır. Lib-
ya’nın daha ne olduğu ve nereye savrula-
cağı belli değil. Eskiden beri devam eden 
İsrail - Filistin çatışması da hızından bir 
şey kaybetmemiştir. Arap coğrafyasını 
yakından etkileyen Kürt sorunu da çözüm 
beklemektedir. Sorunlar çözülmediği için 
de mevcut ortam gerildikçe gerilmektedir. 
Ortadoğu kaderini arayan bir çatışmanın 
ve karmaşanın içerisindir. Kendisine gel-
mek için, daha neler yaşaması gerektiği 
bilinmeyen bir yola girmiş ve bu yolda da 
gitmeye devam etmektedir. 

Stratejik önemi ve sahip olduğu zengin 
petrol kaynaklarından dolayı bölgemizin 
üzerinde egemenlik kurma savaşı eski-

den beri devam etmektedir. Birinci Dün-
ya Savaşı’ndan sonra kurulan düzen, son 
yıllarda ortaya çıkan gelişmelerden dolayı 
çatırdamaya başlamıştır. Özellikle İkinci 
Dünya Savaşı’ndan sonra  Sovyetler’in ve 
ABD’nin başını çektikleri blokların kur-
dukları denge durumu, Sovyetler’in dağıl-
ması ile rayından çıkmış ve yerini denge-
sizliğe  bırakmıştır. Bu durumda pastadan 
daha fazla pay almak isteyen  güçler, bu 
karışık ortamdan yararlanmak için bir 
mücadele içerisine girmişlerdir. ABD’nin 

Irak’a müdahalesi ile bölgede dengeler 
kaymaya başlamış ve Arap Baharı ile de 
yeni gelişmeler ortaya çıkmıştır. Aslında 
bölgeye yeni dizayn verme çabaları, Arap 
Baharı ile beklenmedik bir durumla karşı-
laşmıştır. Bölge üzerinde mücadele eden 
uluslararası emperyalist güçler, bu yeni 
duruma göre tavır geliştirmek zorunda 
kalmışlardır. Bölgesel bazı güçler de or-
taya çıkan bu boşluktan yararlanarak pas-
tadan hiç olmazsa küçük de olsa bir parça 
koparmak için uluslararası güçler ile bir-
likte çatışmalı ortama müdahale etmişler-
dir. Bu güçler savaşında kimlerin sonunda 
kazanacağı tam belli olmamıştır. Hatta bir 
çok kesim bölge için Birinci Dünya Sa-
vaşı yıllarına benzer yeni bir Sykes-Picot 
anlaşmasının gerekliliğinden bahsetme-
ye başlamışlardır. Dış müdahaleler, Arap 
Baharı’nın yarattığı demokrasi umutlarını 
kısmen de olsa  bir başka baharda yeşer-
mesi için ertelemeye  yol açarken, geriye 
kalan az bir umut da tümüyle yok edilmek 
istenmektedir. Bölge halkları bu gelişme-
leri örgütlü bir şekilde karşılayamamış ve 
bundan dolayı oluşan elverişli koşullardan 
da yeterli bir şekilde yararlanamamışlar-

dır. Bölge halklarının istekleri, milliyetçi 
ve faşist saldırganlıkların gürültüsünde 
boğulmaya çalışılmaktadır. 

Bölgemizin değişmeyen kaderi yeni 
oyunların kuruculuğunda devam ettiril-
mek istenmektedir. ABD, Irak’a müda-
hale ederek bölgede kendi çıkarları doğ-
rultusunda gelişmelerin devamını garanti 
altına almaya çalıştı, fakat Irak’a müda-
hale sorunların ağırlaşmasına, bölgeye 
diğer aktörlerinde girmesine yol açmıştır. 
Rusya ve Çin ilk dönemdeki suskunlukla-

rını atlatmış, daha aktif olmaya başlamış-
lardır. Bölgedeki bazı güçler de fırsatları 
kaçırmamak için oyuna ortak olmuşlardır. 
Kimi zaman birlikte, kimi zaman da bir-
birlerinin karşısında yer alarak kendi güç-
leri ölçüsünde oyunun içinde yer almak-
tadırlar. Türkiye, İran, Suudi Arabistan, 
Mısır ve bunların etrafında yeralan diğer 
bazı ülkeler sorunların daha karmaşık bir 
hal almasına yol açmışlardır. Sorunla-
rın çözümsüzlüğü bu gerici yönetimlerin 
ömürlerini uzatmanın bir yolu olarak da 
görülmektedir. Suların durulmaması, bu 
gerici-faşist rejimlerin ömürlerini uzat-
manın da bir dayanak noktası olmaktadır. 
Kitleler dış düşman tehdidi ile egemenlik 
altında tutulmaya devam edilmektedirler.

Yeni Dengelere Doğru

Irak müdahalesi bölgede yeni denge-
lerin oluşması için önemli fırsatlar doğur-
du. Irak’da süregelen mezhepsel ve ulusal 
ayrılıklar, Saddam’ın yıkılmasından sonra 
atılan adımlar ile çözüme kavuşma umu-
dunu da canlandırdı. Fakat dış müdahale-
ler ve içerde ayrılıkları gidermede gösteri-
len isteksizlik Irak’ı neredeyse geçmişini 

arar duruma getirmiştir. Halbuki Saddam 
sonrasında ayrılıkları gideren ve özgür-
lüklerin yerleştiği adımlar atılmış olsaydı, 
Irak bölgemiz için barış içinde  yaşamanın  
bir örneği olarak, başlangıç adımı olabi-
lirdi. Bu fırsatın kaçırılmasında Arap ve 
Kürt güçlerinin sorumluluğunu da gözardı 
etmemek gerekmektedir. Bunların dış mü-
dahalelere açık politikaları ve kısa vadeli 
sonuç almaya endekslenmiş yaklaşımları, 
Irak’ın ve Güney Kürdistan’ın önüne ge-
len bu fırsatın kullanılmasını engellemiş-
tir.

Irak’ın istikrarsızlığı, yıllardır çözüle-
meyen Kürt ve Filistin sorunlarına eklen-
mesi bölgede yeni dengelerin doğmasını 
da beraberinde getirmiştir. Mevcut sorun-
ların birbirlerini etkilediklerini görmekte-
yiz. Bir zincirin halkaları gibi birbirlerine 
bağlanmış ve birbirlerini etkiler hale gel-
mişlerdir. Bu bakımdan sadece bazı hal-
kalara bakarak mevcut sorunların anlaşıl-
ması mümkün olmamaktadır. Bölge eskisi 
gibi yönetilemediği gibi ülkeler de eskisi 
gibi yönetilememektedirler. Bu krizden 
bölgemize demokrasi ve özgürlüklerin 
çıkmasını beklemek halkların ortak müca-
delesi ile mümkün olacaktır. Bunun önüne 
geçmek için milliyetçilik ve mezhepçilik 
körüklenmektedir. 

Kimine göre bölgemizde Üçüncü Dün-
ya Savaşı yaşanmaktadır. Bölgemizdeki 
savaşa uluslararası güçler de bir şekilde 
dolaylı ya da dolaysız katılmaktadırlar. 
Dünyanın başka yerlerinde de savaş ve 
çatışmalar sürmektedir. Aslında dünyamız 
kendi ekseninde dönerken kendi üzerinde 
de bir eksen kayması yaşamaktadır. Bir 
çok sorun çözüm beklemekte ve bunlara 
yenileri de eklenmektedir. Milliyetçi ve 
sağcı politikacıların ‘önce ben’ söylem-
leriyle kitleleri diğer halklara düşman-
laştırmaları, yeni sorunları beraberinde 
getirmektedir. Bugün dünya üzerinde  so-
runsuz bölge kalmamış gibidir. Bu durum, 
emperyalistler ve bölgedeki işbirlikçileri 
için eskisi gibi yönetememe anlamına gel-
mektedir. Bunun kendisini can alıcı bir şe-
kilde gösterdiği alan Ortadoğu’dur.

Bölgemizin sorunları bilinmektedir. 
Yıllardır süregelen çatışmalı sorunlar çö-
züme kavuşturulmadığı gibi Arap Baharı 
ile bölge de ortaya çıkan yeni dengeler, 
bunlara yenilerini eklemiştir. Bölgede 

Suriye üzerinden bölgeye yapılan müdahalelerde Kürtler gözar-
dı edilemeyecek bir rol oynamaya başlamışlardır. TC’nin kor-
kusu da burada ortaya çıkmaktadır. Kürt meselesini barışçıl bir 
temelde çözmekten kaçmakta, bunun için de her alanda Kürtler 
lehine olabilecek gelişmelere müdahale ederek bilinen inkârcı 
politikasını yürütmektedir. ...Öylesine bir noktaya gelinmiş ki, 
varlığını sürdürmek için Kürtlerin hiç bir alanda hak sahibi ol-
mamalarını temel hedef haline getirmişlerdir. 

Barıştan Yana Umutlar, Ortadoğu’da 
Yeni Baharlar Beklerken
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öteden beri emperyalist güçlere dayana-
rak varolabilen rejimler, bölgemizdeki 
gelişmeleri kendi varlıklarını devam ettir-
menin bir aracı olarak kullanmaya çalış-
maktadırlar. Eski günlerinden kalma  ve 
tarihe malolmuş  imparatorluk hayalleri 
içerisinde olan TC ve İran bölgedeki bu 
yeni durumu fırsata çevirmek isteyen böl-
ge gericiliğinin en başını çekmektedirler. 
Bölgemizdeki her gelişmenin içerisine 
girmekteler. Bölge üzerinde  söz sahibi  
olmaya çalışmaktadırlar. ABD’nin başını 
çektiği Batı Bloğu ve Rusya arasındaki 
dengelerden yararlanarak söz sahibi ol-
maya çalışmaktadırlar. Bu daha ne kadar 
sürdürülebilinir bir politika olur. Bunun 
da bölgemizdeki sorunların çözümü ile 
çok yakın bir bağı vardır. Her iki rejim 
de mezhepsel, dinsel ve ulusal ayrılıkları 
körükleyerek bölgedeki çatışmalarda ken-
dilerine yer bulmaya çalışıyorlar. 

Suriye’de Çözüm 
Bölge İçin Önemli
Suriye meselesine ayrı bir parantez 

açmak gerekmektedir. Bugün Suriye böl-
genin yeniden dizayn edilmesi için önem-
li bir anahtar konumu görmektedir. Neden 
bu kadar önemli olmaya başladı? Suriye, 
ulusal ve mezhepsel ayrılıkların gideril-
mesinde bir örnek teşkil edebilir. Suriye 
üzerinden bölgenin çeşitli sorunları da ça-
tışmaların bir parçası durumuna gelmiştir. 
Bölgemizdeki gerici devletler ile ulusla-
rarası emperyalist güçlerin Suriye üzerin-
deki çıkar kavgaları, salt burayla sınırlı 
olmaması da bu nedenledir. DAİŞ çetele-
rinin çok dar bir alana sıkıştırılarak askeri 
olarak yenilgiye uğratılmaları, Suriye’de 
çözümün yaklaştığına işaret olarak görül-
meye başlandı. Esad’sız bir Suriye hedefi-
ni çoktan terk etmiş olan Batılı koalisyon 
güçleri, Rusya ile Suriye’ye yeni bir di-
zayn verme konusunda anlaşmaya çalışır-
ken, ABD ve TC’den yeni adımlar geldi.

İdlib’de kendisinin de terör örgütü 
olarak nitelediği, cihatcı eski El-Kaideci, 
Tahrir el Şam yapılanmasını kendisi için 
bir tehdit olarak görmeyen TC, Rojava’ya 
saldırıyı tekrardan gündeme getirmiştir. 
Baştan beri desteklediği, arkasında yer al-
dığı ve hangi isim altında olurlarsa olsun-
lar, organize ettiği bu çeteler vasıtasıyla 
Efrin’de yaptığına benzer bir saldırıyı bu 
kez de Fırat’ın doğusuna, Rojava Kürdis-
tan’ına yönelik gerçekleştirmek istemek-
tedir. Böylelikle Suriye’de kendisine yeni 
fırsatlar yaratmak istemekte ve Kürtlerin 
burada bir statü kazanmalarını engellemek 
istemektedirler. AKP-MHP faşizmi varlı-
ğını sürdürebilmek ve iç kamuoyunu yeni 
oyunlarla kendi yörüngesinde tutabilmek 
için bu tür saldırganlıklar geliştirmektedir. 
Kendileri için var olmanın yolunu içerde 

ve dışarda saldırganlığı artırmak olarak 
görmektedirler. Batağın içerisine düştük-
çe kendilerini yeni bataklara sürüklemek-
tedirler.Varolma ya da kendi deyimleriyle 
beka sorunu olarak gördükleri iç ve dış 
gelişmeler karşısında, yeni maceralar ara-
maları, durduklarında iktidar koltuğunu 
kaybedeceklerini bildiklerinden dolayıdır.

Rusya ve ABD arasındaki çelişkiler-
den yararlanarak ve denetiminde olan 

ÖSO adıyla da biraraya getirdiği çetelere 
dayanarak, Suriye pastasından en azından 
eski imparatorluk topraklarından bir par-
ça kopararak pay almak isteyen bu faşist 
rejim, Rojava’ya karşı saldırganlığı arttı-
rarak sonuç almaya çalışmaktadır. Bunda 
ne kadar başarılı olacaktır. Bu sorunun 
cevabı bölge üzerinde süregelen güç kav-
gasının alacağı yeni yörüngede gizlidir. 
Trump’un ABD’nin güçlerini Suriye’den 
çekeceği yönlü açıklamaları sonrasında 
TC Fırat’ın doğusu diye adlandırdığı Ro-
java’ya saldırmak için adeta gün saymaya 
başladı. Ama bunu gerçekleştirmenin öyle 
kolay olmayacağı kısa sürede görülmeye 
başlandı. Ne Rusya ve ne de ABD böy-
lesi bir harekete henüz yeşil ışık yakmış 
değiller. Suriye’de çözümsüzlüğü derin-
leştirecek bu tür bir saldırının daha başla-
madan  uluslararası kamuoyundan büyük 
bir tepki aldığını da görmekteyiz. ABD 
ve Rusya önümüzdeki günlerde nasıl bir 
tavır alırlar, bölgesel çıkarlarını korumada 
ne tür manevralara girişirler, biraz daha 
netlik kazanacaktır. Şimdiden görünen 
TC’yi ve Kürt kartını kendi çıkarları için 
kullanmaya devam edeceklerdir. ABD’nin 
geri çekilmeyi zamana yayması ve bizzat 
Dışişleri Bakanı Pompeo’nun ağzıyla 
‘Türklerin Kürtleri katletmesini önleyece-
ğiz’ biçiminde bir açıklamada bulunması, 
ABD’nin Rojava Kürtlerini kolay yem 
olarak kullanmak istemediğini göster-
mektedir. “Kürtler yine ihanete uğruyor” 
yorumlarının çoğalmasına yol açan bu 
gelişmeler, şimdilik Kürtler lehinde sür-
mektedir. ABD’nin bazı yetkilileri mütte-

fiklerini ortada bırakmamak ve güvenleri-
ni sarsmamak olarak da açıkladıkları bu 
manevralar, Suriye’de kendi çıkarlarını 
korumak için alanı sadece Rusya’ya ter-
ketmemek isteğinden kaynaklanmaktadır.

ABD, Afganistan ve Irak deneyimle-
rinin aksine Rojava ve Kuzey Suriye’de 
başarı getiren müttefiklerle savaşmıştır. 
Kürtlerin ağırlığını oluşturduğu SDG, 
cihatçı çeteleri yenilgiye uğratmakla kal-

mamış, aynı zaman da toplumsal barışın 
temellerini de atmışlardır. Her ne kadar 
ABD’nin öncelik vermediği gelişmeler de 
olsa sonuçları bakımından dikkate almak 
zorunda kaldı. Uzun vadede bölgedeki çı-
karlarını korumak amacıyla, istemeden de 
olsa bu ittifaka girdi. TC’nin argümanları 
ve NATO müttefikliğini öne çıkaran tüm 
çabalarına rağmen YPG ve SDG ortaklı-
ğında ısrar etmesi, bölgede Kürtlerin bir 
güç olarak giderek varlıklarını hissettir-
melerinden kaynaklanmaktadır. Bu şu 
anlama gelmektedir: Kürtler hesaba katıl-
madan bölgede yeni bir  düzen kurulamaz. 
Bunu Rusya da anlamış durumda. Rusya 
Dışişleri Bakanı Lavrov yaptığı bir açık-
lamada “Kürtlerin bulundukları alanlarda 
iyi yaşamaları” gerektiğinden bahsetti. 
Nitekim Suriye rejimi de Kürtlerle an-
laşmaya varmak için çabalarını arttırdı. 
Rojava’nın, Batı Kürdistan’ın eski tarzda 
idare edilemeyeceğini anlamış durum-
dalar. İnkara dayanan bir yaklaşımın bir 
geçerliliği artık kalmamıştır. Suriye’nin 
ayakta kalabilmesi için de Kürtlerin bir 
güç olarak kabul edilmesi gerekmektedir. 
Ulusal, mezhepsel ve etnik ayrılıkların gi-
derilmesi için de Rojava modeli dikkate 
alınmak zorundadır.

Suriye üzerinden bölgeye yapılan mü-
dahalelerde Kürtler gözardı edilemeyecek 
bir rol oynamaya başlamışlardır. TC’nin 
korkusu da burada ortaya çıkmaktadır. 
Kürt meselesini barışçıl bir temelde çöz-
mekten kaçmakta, bunun için de her alan-
da Kürtler lehine olabilecek gelişmelere 

müdahale ederek bilinen inkarcı politi-
kasını yürütmektedir. Aslında burada tam 
da faşist karakterine uygun saldırganlık 
içerisine girmektedir. Öylesine bir nok-
taya gelinmiş ki, varlığını sürdürmek için 
Kürtlerin hiç bir alanda hak sahibi olma-
malarını temel hedef haline getirmişlerdir. 
Kendilerine göre bir dış güçler terimi icat 
etmişlerdir. Bunun yanında dış güçlerle en 
çok işbirliği içerisinde olanlar da kendileri 
olmuşlardır. Bağırıp çağırma ile dış poli-
tika yürütülemeyeceğini çok geçmeden 
görmüş olacaklar ki Trump tarafından teh-
dit edilmeyi sineye çekmekle kalmamış 
ve önemli tavizler de vermişlerdir.

Rusya ve ABD arasındaki dengelere 
ve güç savaşına dayanarak Suriye üzerin-
de yol almak en son İdlip örneğinde gö-
rüldüğü gibi çıkmaz sokakta kaybolmakla 
karşı karşıya gelmiştir. Devşirdiği çeteler 
ve eski El-Nusracılar ile birlikte yürütme-
ye çalıştığı yeni oyunlar alıcısı olamayan 
bir satış olarak kalmıştır. Rusya’dan ge-
len son açıklamalarda İdlip’e operasyon 
sinyalleri verilmeye başlanmış ve TC’nin 
burada verdiği sözleri yerine getiremediği 
yüksek sesle söylenmeye başlanmıştır. Bu 
çeteler ve bütün dünya ve kendisinin terö-
rist olarak gördüğü bu eski El-Nusra, yeni 
Tahrir-el-Şam çeteleri TC için bir tehdit 
oluşturmamaktadır. Çünkü bunların arka-
sında olduklarını inkar bile etmemektedir-
ler. Varsa yoksa Kürtlerin kazanımlarını 
yok etmek için uğraşmaktadırlar. Bunu da 
sınır güvenliği gibi bir gerekçenin ardına 
sığınarak yapmak istemektedirler. Bura-
da esas gayeleri Kürtleri topraklarından 
kopararak Kürtsüz bir sınır yaratmaktır. 
Yıllar önce Ermeniler ve diğer azınlıklar 
üzerinde uygulanan benzer bir politika, 
bu kez Kürtlere karşı uygulanmaktadır. 
Kürtler bugün bu politikaya karşı müthiş 
bir direniş gösterecek güç ve kararlılıkta-
dırlar. Bu nedenle burada başarılı olmaları 
öyle kolay değildir.

Bölge üzerinde çeşitli çıkar çatışma-
larında Kürtlerin yeniden oyunlara gel-
memeleri için örgütlülüklerini  ve diğer 
halklarla dayanışmalarını yükseltmeleri 
gerekmektedir. Trump’un geri çekilme 
kararını açıklaması ardından bazı Kürt 
çevrelerinin adres olarak AKP-MHP fa-
şizminin başkenti Ankara’yı göstermeleri 
akıl tutulmasından başka bir şey değildir. 
Kürtlerin adresi bölge halkları ve onların 
özgürlük mücadelesidir. Halkların birlikte 
yaşayabilmeleri için de mevcut ortamdan 
yeni ve eski ittifaklardan yaralanmalıdır-
lar. TC ve İran’ın Kürdistan üzerindeki 
planlarının bozulması manevra gücünün 
genişlemesine bağlıdır. Demokrasi cephe-
si güçlendikçe,  halkların birarada yaşama 
şansları daha da artacaktır. n
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İtalyan devrimci Antonio Grams-
ci’nin 128. doğum gününde onun 
aktif siyasi mücadelesinin kritik bir 
dönemini mercek altına aldık.

Birinci Dünya Savaşı sonrası İtalya 
diğer tüm Avrupa ülkeleri gibi buhranlı 
bir döneme girdi. Bir yandan ekonomik 
zorluklar, işsizlik, savaş travmaları öte 
yandan siyasi belirsizlik ve “faşizm” adını 
alacak radikal milliyetçi grupların yük-
selişi ülkede devrimcilerin cesur adımlar 
atması gerekliliğini zorunlu kılıyordu. An-
cak geniş bir tabana sahip olan İtalya Sos-
yalist Partisi (PSI), savaş dönemi takındığı 
sözde tarafsızlık tutumunda olduğu gibi 
gerekli zamanda gerekli iradeyi gösterme 
yeteneğinden yoksundu. 1919-1920’de 
İki Kızıl Yıl (Biennio Rosso) olarak anı-
lan ve güneyde toprak, kuzeyde fabrika iş-
gallerinin yaşandığı bu dönemde özellikle 
orta ve kuzey İtalya’da etkin olan Sosya-
list Parti, mücadelenin direksiyonuna ge-
çecek kudreti gösteremiyordu. Bunda bir 
numaralı etken partideki reformistlerin 
etkinliğiydi.

Gramsci’den 9 maddelik ma-
nifesto

Antonio Gramsci, bu dönemde parti-
nin yetersizliğinden şikayet edenler ara-
sındaydı. Ülkede sanayinin ve işçi hare-
ketinin kalbi Torino’da L’Ordine Nuovo 
gazetesini çıkaran Gramsci, bu dönemde 
Torino örgütüyle birlikte 9 maddelik Sos-
yalist Parti’nin Yenilenmesine Doğru (Per 
in Rinnovamento del Partito Socialista) 
metnini hazırladı.

“Sosyalist Parti olayların gelişimi 
karşısında seyirci gibi, onları değerlen-
dirmeye bile kalkmıyor. Yığınların anlayıp 
kabul edecekleri önerileri geliştirmiyor, 
devrimci Marksizmin ve Üçüncü Enter-
nasyonalin düşüncelerinden yararlanmı-
yor, devrimci eylemi birleştirip kotararak 
genel bir çizgi ortaya koymuyor. İşçi sını-
fının siyasal öncüsü olarak devrimi amaç-
layan ve kazanabilecek olan işçilerin ey-
lemini geliştirmek onun görevidir” diyen 
Gramsci’nin eleştirileri arasında tarihsel 
bir faşizm uyarısı da vardı:

“İtalya’da sınıf mücadelesinin mevcut 
aşaması ya devrimci proletaryanın iktida-

rı almasıyla... veya mülkiyet sahibi sınıfın 
ve iktidar kastının korkunç karşı eylemiyle 
sonuçlanacak. Sanayi ve tarım proletar-
yasına boyun eğdirmek için hiçbir terör 
biçiminden sakınılmayacak, bütün işçi 

sınıfının siyasal mücadelesini (Sosyalist 
Parti) ve işçilerin ekonomik güç sağlayan 
örgütlerini (sendikalar ve kooperatifler) 
burjuva devletini parçalamak için ellerin-
den geleni yapacaklardır.”

Bu dönemde Torino’da işçi sınıfı Ni-
san’daki genel greviyle daha fazla ücret 
ve daha iyi çalışma koşulları değil bizzat 
fabrika konseyleriyle üretim sürecinin 
yönetimini eline almak için harekete geç-
ti. Ancak Sosyalist Partinin merkezi, ge-
nel grevin işverenlerin provokasyonuna 
gelmek anlamını taşıdığını savunuyordu. 
Polis ve asker kuşatması altındaki kentin 
işçileri, 10 gün sonra işbaşı yapmak duru-
munda kaldığında partideki ayrılık da gör-
mezden gelinemeyecek boyuttaydı: Re-
formistler, maksimalistler ve komünistler.

Komünistler artık diğer Avrupa ülkele-
rindeki gibi ayrı bir parti olarak örgütle-
nilmesi gerektiği taraftarıydı. Gramsci ise 
ayrı partiden değil partinin yenilenmesin-
den yanaydı.

Lenin, Gramsci’den haberdar 
oluyor

Bu dönemde Gramsci artık Lenin 
tarafından da bilinir olmaya başlamıştı. 

Üçüncü Enternasyonal’den V. Degott’un 
“Zehir gibi bir Marksist” sözleriyle ta-
nımladığı Gramsci’nin 9 maddelik bildiri-
sinden Lenin haberdar olmuştu.

Lenin, Komünist Enternasyonal’in 

İkinci Kongresindeki Görevler Üstüne 
Tezler’in yedinci paragrafında şöyle di-
yordu: “İtalyan Sosyalist Partisiyle iliş-
kili olarak, İkinci Kongre, partinin Torino 
örgütünde L’Ordine Nuovo’nun 8 Mayıs 
1920 tarihli sayısındaki eleştiri ve pratik 
önerilerini, bunlar Üçüncü Enternasyo-
nal’in temel ilkeleriyle tam uyuştuğu için 
kabul eder.” Lenin’in bahsettiği öneriler 
Gramsci’nin dokuz maddeli metniydi.

Lenin bu dönemde İtalyan hareketin-
deki ayrışmanın artık tamamlanması ge-
rektiğini düşünüyordu. Sosyalist Partinin 
maksimalist lideri Giacinto Menotti Se-
ratti, Lenin’in reformistlerin hemen uzak-
laştırılması gerektiği yönündeki fikrine 
katılmıyordu. İtalyan burjuvazisi karşı ey-
lem hazırlığındayken parti saflarını “zayıf-
latmanın” doğru olmadığını düşünüyordu. 
Lenin ise Serrati’ye yanıtında bir kez daha 
Gramsci’ye gönderme yaparak “İtalyan 
yoldaşlarımıza Komünist Enternasyonalin 
ilkeleriyle uyum içinde olanların çoğunlu-
ğunun önderleri ve parlamento grubunun 
görüşünü değil, Ordine Nuovo grubunun 
görüşü olduğunu basitçe söylemeliyiz... 
Yani İtalyan yoldaşlarımıza ve sağ kanat 
üyeleri olan bütün partilere şunu söyle-

meliyiz: Reformist eğilimin komünizmle 
ortak hiçbir yönü yoktur.”

Lenin aynı anda partideki komünist 
eğilimin lideri Amadeo Bordiga’yı da 
“sol komünistlikle” eleştiriyor ve parla-
mentonun sınıf savaşımı için bir mevzi 
olarak kalması gerektiğini söylüyordu.

Lenin’in partinin Torino hareketine 
gösterdiği teveccüh, Gramsci’nin gaze-
tesinde kendine yer buluyor ve “... Üçün-
cü Enternasyonalin bize çok başka gözle 
baktığını, İtalyan partisinin önderlerinin 
bakış açısının tam tersinden baktığını bil-
mek özel bir zevktir” deniyordu.

Torino’da fabrika konseyleri 
dönemi

Bu dönemde Torino’da işçi hareketi 
yeniden yükselmişti ve önemli bir döne-
meçteydi. İşçiler fabrikaları işgal ederken 
komünist işçi önderi Giovanni Parodi, 
hareketin başındaydı. Agnelli hanedanının 
Fiat fabrikasının baş masasında artık iş-
çiler oturuyordu. Konseylerin denetimin-
deki fabrikada, teknisyenlerin ve beyaz 
yakalıların yokluğuna rağmen günde 37 
araba üretiliyordu (Normalde bu rakam 
67-68 civarıydı). Sosyalist Partinin temel 
yayın organı Avanti’de “Toplumsal hi-
yerarşi yıkıldı, tarihin ölçüleri baş aşağı 
edildi” manşeti atılıyordu.

Komünist dalga güçlenirken Gramsci, 
ayrı bir parti kurulması görüşüne halen 
tam olarak katılmıyordu. Ancak fabri-
kalardaki işçilerin de bu fikre sıcak yak-
laşması onu da yavaş yavaş ikna etmeye 
başlamıştı.

Fabrika işgalleri süreci, genel siyasi 
destek, hammadde, teknisyen yokluğu 
gibi gerekçelerle başarısızlığa uğradı. Ye-
rel seçimlerdeyse Gramsci “Halka karşı 
iyi konuşmacı olmadığı”, “Sınırlı bir ay-
dın ve işçi çevresi tarafından tanındığı” 
gibi gerekçelerle aday gösterilmedi.

Yenilgi ve ayrılık sesleri
Sosyalist Kongre yaklaşırken ayrı-

lık tartışmaları kızıştı. Bordiga ayrılık, 
Gramsci Sosyalist Parti içinde çalışmak 
taraftarıydı. Lenin ise artık Gramsci’den 
çok Bordiga’nın tutumuna yakındı. Ser-
rati ile de polemiği sürdürüyordu: “Ser-
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rati ayrılığın partiyi özellikle sendikalar-
da, kooperatiflerde ve yerel yönetimde 
zayıflatacağından korkuyor. Komünistler, 
öte yandan, devrimin reformistlerin sa-
botajına uğramasından korkuyorlar. Eğer 
saflar arasında reformistler varsa, prole-
tarya devrimini kazanmak olanaksızdır, 
kazanıldığında savunmak olanaksızdır. 
Yani Serrati, Milano şehir meclisini riske 
atmaktansa devrimi tehlikeye atmayı isti-
yor.”

Lenin, “reformistlerle birlik konu-
sunda kararsızlık ve yumuşaklık göste-
renlerin uzaklaştırılması gerektiğini” 
söylüyor, Rus devriminde Menşeviklerle 
yaşadıkları tartışmalardan örnekler veri-
yordu. İtalya’daki durumun benzer oldu-
ğunu söylüyor ve “Parti zayıflamayacaktır 
güçlenecektir” diyordu. Artık Gramsci de 
tamamen ikna olmuştu.

İtalya Komünist Partisi’nin 
kuruluşu

16 Ocak 1921’de İtalyan Sosyalist 
Partisinin 17. Ulusal Kongresi Livorno’da 
toplandı. Komünist fraksiyon 58 bin, re-
formistler 14 bin, Serrati 98 bin oy aldı. 
Sonuç, Lenin’in beklediği gibi değildi. 21 
Ocak 1921’de komünistler Livorno’da-
ki San Marco Tiyatrosunda toplandı ve 
İtalya Komünist Partisi kuruldu. Partinin 
başında Amadeo Bordiga vardı. Partinin 
kuruluşu sonrası ilk seçimlerde Torinolu 
komünistler Gramsci’nin önünde Misia-
no ve Rabezzana’ya oy verdi.

Degott bunu şöyle açıklıyordu: 
“Gramsci öteki yoldaşlardan çok daha 
görgülü ve durumları çözümlemede yete-
nekli. Rus Devrimi’ni tam olarak anlamış. 
Fakat kitleler üstünde doğrudan etkisi 
yok. Öncelikle hatip değil, ikincisi gençli-
ği, yapı olarak küçüklüğü, kamburu dinle-
yicileri kötü etkileyen şeyler.”

Komintern’den faşist tehdide 
karşı uyarı

Faşist tehdit yaklaşırken ve işçi sınıfı 
hareketi gerilerken Komünist Enternas-
yonal de Bordiga’ya tutum değişikliğine 
gitmesi çağrısı yapıyordu. Yeni dönemde 
yeni koşullar altında komünistler artık 
devrimcilerin kıyımına karşı sosyalistlerin 
birliğini sağlamalıydı. Acil görev prole-
tarya diktatörlüğünü kurmak değil de-
mokratik özgürlükleri savunmaktı. Lenin, 
İtalyanları da kapsayacak şekilde bazı ko-
münist partilerin “Merkeze karşı savaşımı 
abarttığını” söylüyordu.

Gramsci, Lenin’in sözlerini 1926’da 
şöyle yorumladı: “Reformistlerden ve 
maksimalistlerden gerçekten ayrılmamız 
gerekiyordu. Bu kaçınılmazdı ve tarihsel 

olarak zorunluydu ancak sonradan onlar-
la ideolojik ve örgütsel mücadelemizden 
vazgeçmeden gericiliğe karşı ittifak kur-
malıydık. Fakat Enternasyonal’in bu yol-
da bulunduğu bütün girişimler partimizin 
önderliğine Livorno ayrılığının zımni in-
karı gibi göründü.”

Ancak Gramsci eleştirilerini Merkez 
Komite’de açık olarak dile getirmedi ve 
nihayetinde Bordiga çizgisi, Enternasyo-
nal’in önerilerini reddetti. Gramsci, par-
tinin Komintern yürütücü komite adayı 
oldu ve 1922 Mayısı’nın sonuna doğru 
Torino’yu terk ederek Moskova’ya gitti.

Mussolini  iktidarda; Birleş-
me geç de olsa gerçekleşiyor

24 Ekim 1922’de Napoli’deki Faşist 
Parti kongresinde başkente ayaklanma yü-
rüyüşü düzenlenmesi kararlaştırıldı. Mus-
solini, sanayicilerin ve kralın desteğini ar-
kasına aldı ve uzun süreli faşist terörünün 
karşılığını aldı. 28 Ekim’de kral ondan 
hükümeti kurmasını istemişti.

Gramsci’nin 1920 Nisan ayında yaptı-
ğı öngörü gerçek olurken Moskova’da 5 
Kasım’da toplanan 4. Komintern Kongre-
si’nde bir kez daha Bordiga’ya “işçi sını-
fının birliği” çağrısı yapıldı. Üstelik artık 
Sosyalist Parti, reformistleri de partiden 
göndermişti. Tutum değişikliği önerisi bir 
kez daha reddedilse de Gramsci, komü-
nistlerin tüm PSI ile değil ancak Sosyalist 
Parti içerisinde 3. Enternasyonalin gö-
rüşlerini benimseyenlerle birleşmelerini 
önerdi ve bu teklif kabul gördü.

“Bu beynin işlemesini en az 
20 yıl durdurmalıyız” 

Birleşme gerçekleşmişti ancak lider-
ler bir bir tutuklanıyordu. Gramsci de 
İtalya’ya dönmesinin ardından bir süre 
özgür dolaşmasına izin verildikten sonra 
1926’da tutuklandı. Mussolini’nin sav-
cıları “Bu beynin işlemesini en az 20 yıl 
durdurmalıyız” diyordu. Hassas fiziği ve 
bedeni 1937 yılına kadar dayanabildi.

Bu süreçte İtalya’da faşizm işçi sınıfı 
hareketini ezerken ülkeyi de bir savaşa 
daha sokarak mahvetti. Mussolini, 25 Ni-
san 1945’te komünist partizanlar tarafın-
dan yakalandı ve 28 Nisan’da infaz edil-
di. Cesedi 29 Nisan’da Milano’daki bir 
benzin istasyonunun çatısından baş aşağı 
sallandırıldı.

*(Guiseppe Fiori’nin İletişim Yayınla-
rı tarafından basılan ve Kudret Emiroğ-
lu’nun İngilizceden çevirisiyle yayımla-
nan “Antonio Gramsci: Bir devrimcinin 
yaşamı” kitabından derlenmiştir ve Ev-
rensel’de yayınlanmıştır.) n
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q Yılmaz GÖÇMEN

Sınıf savaşı çetindir... Tarihsel süreçlerin emek sermaye mücadelesiyle biçim aldığı dönemlerinde ko-
münistler hep düşmandı;  katledildiler, işkenceden geçirildiler, sürgün yaşadılar. Tarih bizleri böyle andı. 
Ama boyun eğmeyenler olarak en saygın yerinde bayraklaştırarak.

Birinci Dünya Savaşı’nın öngünlerinde Alman Sosyal Demokrasinin ihaneti 1919 yılında R. Luxem-
burg ve K. Liebknecht’in acımasız katline varınca, gözü dönmüş burjuva cellatların korkularının kimler 
olduğu da netleşmişti. Kapitalizmin sömürü, yağma ve savaşsız yaşayamayacağı anlaşılınca, bunun karşı-
sında duran gerçek güç komünistler yalanla, oyunla düşman ilan edilmeliydi. 

Dünya komünist önderlerinin acımasız katli ilk değildi... Komünistler Birliği, Enternasyonal ve Paris 
Komünü deneylerinden geçenler gelecekte de böylesi tehlikeleri yaşayabilecekleri bilinciyle ateş boyla-
rında savaşın içine dalmaktan korkmadılar…

Birinci Dünya Savaşı sonrası işgal edilen ülkemizde de emperyalistlere karşı ilk karşı duran komü-
nistler oldu. Türk burjuvazisinin en karlı hesaplar arayışıyla emperyalistlerle pazarlıkları sürerken, Ege’de 
çetelerin, İstanbul’da liman ve tersane işçilerinin işgal karşıtı savaşımını yönlendiren komünistlerdi. Ana-
dolu halk hareketi öyle boyutlara ulaşmıştı ki kapitalist blokta yer edinme uğraşısındaki genç Türk burju-
vazisinin ilk hedefleri olacaktı... Mustafa Suphi ve 14 yoldaşının katli böylesi bir sınıf çatışkısının sonucu 
tıpkı yoldaşları Luxemburg’lar gibi planlanmış sinsi bir tuzakla gerçekleşecekti...

M. Suphi, gözü perdelenen kalabalık bir güruhun işkenceleriyle Karadeniz’e atıldığı Trabzon sancağı-
na bağlı Giresun kazasında doğdu. İlk ve lise öğreniminden sonra, İstanbul’da hukuk öğrenimini tamam-
ladı. Daha sonra Paris’te sosyoloji öğrenimi gördü. Yurda dönünce İttihat Terakki’nin ülkeyi emperyalist 
savaşa itmesine karşın kamuoyunda yankı bulan yazılar kaleme aldı. Bunun üzerine uydurma “devlete 
suikast” suçlamasıyla Sinop kalesine hapsedildi. Buradan Rusya’ya kaçtı...  

1917 yılı başlarında Rusya devrimin şafağındadır. Düşman bir devletin yurttaşı ve savaş esiri olarak 
Kaluga’da, sonraları Ural’da  tutulan M. Suphi, Ekim devriminden sonra Moskova’ya döner. Suphi’nin 
Bolşevikliği benimsemesi, yeni Sovyet devleti yanında yer alması milliyetçi Türklerin ve paşaların tepki-
siyle karşılaşır. Çeşitli yalanlarla karalanmaya çalışılır. Bir avuç Bolşevik ve sosyalist müslümanla doğu 
şovenizmine karşı mücadele eder. Komintern çalışmalarına delege olarak katılır. Rusya’da devrimi koru-
ma ve karşı-devrim saldırılarına karşı aktif görevler üstlenir. Türk savaş esirleri için sosyalist “Yeni Dün-
ya” yayın organını oluşturur. Bu dergide sosyalizmi öğretmenin yanında, Türkiye’nin milliyetçi-burjuva 
hükümetine karşı yoğun propaganda yürütülür. “Yeni Dünya” çevresinde sağlam bir Türk Marksistleri 
çevresi oluşmuştur.

M. Suphi’nin çalışmaları Türkiye’ye kadar yayılır. Ülkeye gidip gelen gemiler kanalıyla Ankara, İs-
tanbul’daki komünistlere ve işgale karşı savaşan çetelere kadar “Yeni Dünya” ve broşürler ulaştırılır. Ekim 
Devrimi sonrası Anadolu’da ve bir dönem Almanya’da Spartakistler ile ilişkili olan Marksistler kanalıyla 
İstanbul’da etkin komünist guruplar oluşur. 1920 yılına gelindiğinde işgale karşı savaşımda önemli bir güç 
haline gelen komünistlerin partisini kurma koşulları oluşmuştur. Böylesi bir zemin üzerinde 10 Eylül 1920 
de Türkiye Komünist Partisi kurulur. 

Genç Sovyet devletinin emperyalist işgale karşı desteği 1. BMM’sinde komünistlere önemli prestij 
kazandırmış, Komünistlerin Anadolu halk hareketiyle bağlaşması belirleyici noktaya ulaşmıştı. Türkiye 
Komünist Partisinin Programında ülke için siyasi çözümün Federatif İşçi-Köylü-Asker Şuraları biçiminde 
belirlenmesi ülkedeki milliyetçi burjuva hükümetinin uykularını kaçırıyordu... Mustafa Suphi bu koşullar-
da ülkeye dönmeye karar verdi... 

Yurt dışında bir parti temsilci gurubu bırakarak Merkez Komitesi ve bir komünist taburla işgale karşı 
savaşıma katılmak için Suphi yurda dönme hazırlığına başlar. Daha ilk adımda engelle karşılaşır. Komü-
nist tabur yurda ulaşamaz. Bunun üzerine parti yönetimiyle ülkeye girme kararı alınır... Güdümlenmiş 
dinci-milliyetçi güçler Erzurum’da bekletilmektedir. Daha il girişinde yalanlarla sokağa dökülen halk pro-
testoya başlar. Azgın bir anti-komünist yalanlar rüzgarı estirilir. Ankara hükümetinin adım adım izlediği 
süreç, Türk Burjuvazisinin emperyalistlerle bağlaşma adına halkın bağımsızlık mücadelesine yönelmiş 
sinsi bir hançere dönüşmüştür. Adeta esir alınmışlardır. Trabzon’a yönlendirilen komünistler yol boyunca 
uğradıkları hakaret ve şiddetle inançları esir alınmak istenmektedir aslında. Bunun bilincindeydiler. Trab-
zon limanında yönlendirildikleri takaya binerken başları dikti...

Taka ile denizin kara sularına açıldılar. Düşmanın kalleşçe kurduğu tuzakta silahlara karşı yumrukla, 
bedenleriyle ölümüne savaştılar... N.Hikmet’in söylediği gibi: “Onlar, halkının yetiştirdiği en bilinçli in-
sanlardı. Sadece en bilinçli değil, en yiğit insanlardı.”

Suphi ve 14 yoldaşının katli Türkiye bağımsızlık ve sosyal kurtuluş mücadelesinin önünün kesildiği 
bir tarihtir de aynı zamanda... Tarih çarpıtılır, ama yaşam kendi yolunda akar ve ona yalan söyletemez-
siniz... Bugün komünizm adına boy gösteren yapı ve öbekler utangaç bir reddiye üzerinden Suphi’lerin 
cellatlarına tapınırken, tarihimizi, komünistlerin yüz yıllık verdiği onurlu mücadeleyi gizleyemediler. 
TKP’nin Birinci Kongresi’nin ilkeleri üzerinde merkezi bir yapıya kavuşan Türkiye  komünistlerinin ilke-
sel zemini Marksizm-Leninizm’di... Bugün hala burjuvazinin goygoyculuğu ve ‘birlik’ üzerinden kendile-
rine alan açmaya çalışanlar Mustafa Suphi’nin açtığı yoldan oluşan Türkiye Komünist Partisi’nin Birinci 
programını hatırlamalıdırlar...

YAŞASIN MARKSİZM-LENİNİZM ve  M.SUPHİ’NİN BOLŞEVİK YOLU
YAŞASIN TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ  n

Hapis, Kan, Ateş...
ONBEŞLER’in Mücadelesini Durduramaz!



sevdiği özgürlüğü savunan erkekçe 
sözlerdi. Kendi davası olan halkın 
davasını böyle korkunç bir barbarlık 
ve cinayet karşısında, başarılan iyi 
işleri övdü.

İhtiras ateşiyle söylenen  o sözler, 
silahlı büyük adamlar üzerinde bü-
yük etki yaptı. Bana beynimin içine 
giren kuvvetli bir ışık gibi geldi. Şair 
konuşmaya devam etti. Ama sözlerini 
bitiremedi. Korkunç, canavarca, ca-
niyane bir şey oldu. Teğmen Medina , 
iğrenç küfürler savurarak tabancası-
nı çekti ve muhafızları kışkırttı. 

Manzara karşısında dehşete 
düştüm. Tüfeklerinin dipçikleriyle 
vurarak, ona ateş ederek, (İçimizden 
bazıları korkudan donup kalmıştı.) Garcia 
Lorca’ya saldırdılar. Vızıldayan kurşunlar 
arasında Lorca koşmaya başladı. Yüz yarda 
kadar ötede yere düştü. İşini bitirmek için 
arkasından gittiler. Ama Federico Lorca, 
kanlar içinde yeniden ayağa kalktı ve kor-
kunç bakışlarla adamlara döndü. Adamlar 
dehşet içinde gerilediler. Bütün sivil muha-
fızlar koşup otomobillerine bindiler, yalnız 
teğmen , elinde tabancasıyla orada kaldı.  
Garcia Lorca son defa gözlerini kapadı, ka-
nına bulanmış toprağın üstüne yığıldı. 

Medina hızla yaklaşarak Federico’nun  
gövdesine üç el  tabanca sıktı.”

Sivil Muhafız Baladı
“Karadır atları, kapkara / nalları da 

kapkara demir / Pelerinde pırıldar / mü-
rekkep ve mum lekeleri / ağlamak nerede 
onlar nerede / hepsinin de kurşundan bey-
ni / yoldan ağrı çıkagelirler / gönülleri ci-
lalı deri / o çılgınlar, o gececiler / boğarlar 
geçtikleri yeri / zamk karası bir sessizliğe / 
ve bir dehşete kum incesi...” 

Onun yazdığı bu şiir, onun ölüm fermanı 
oldu. Yaşamdaki tercihleri ve muhalif duru-
şu onu yıllar sonra döndüğü köyünde bile 
rahat bırakmadı. Oysa Lorca bunu umma-
mıştı. “Kimse şairleri vurmaz, ben de şai-
rim” diyordu. Başına gelebilecekleri yine 
de sezinlemiş gibi Kurtuba şiirini yazmıştır. 
Çok hazin, okuyanın muhakkak kalbinde 
bir burkulma yaratacak bir şiir; “Kurtuba / 
uzakta tek başına / ay kocaman at kara / bi-
lirim de yolları / varmam Kurtuba’ya / ova-
dan geçtim yel geçtim / ay kırmızı at kara 

/ ölüm gözler yolumu / Kurtuba sularında 
/ yola baktım ama yol uzun / canım atım 
yaman atım / etme eyleme ölüm / varmadan 
Kurtuba’ya / Kurtuba / uzakta tek başına..”  

Yaşarken, Arjantin’de Neruda ile yolları 
karşılaşmıştı. Pablo Neruda Şili konsolos-
luğu için Arjantin’deydi. Lorca da oyunu 
Kanlı Düğün’ü sergilemek için Buenos Ai-
res’teydi.

Aralarında oluşan dostluğu, Lorca’nın 
ölümünden sonra şöyle anlatır; “Ne mükem-
mel bir şair! Ondaki kadar yürekliliğe ve 
dehaya, heyecanlı bir kalp ve duru bir sese 
bir daha hiç rastlamadım. Federico Garcia 
Lorca eli açık bir sihirbazdı, bir neşe kay-
nağı idi. İçinde taşıdığı yaşama sevinci ile, 
bir yıldız gibi parladı. Saf ve komik, başarılı 
bir müzisyen, mükemmel bir pandomimci, 
çekingen ve batıl inançlı, pırıl pırıl ve iyi yü-
rekli. Lorca’da İspanya’nın bir çağını yaşa-
mak mümkündü. Halkçı gelişme çağını. Ge-
lip geçmiş, o İspanya’yı anlatan  biri. Güzel 
kokular saçan bir yasemin demeti.” 

Lorca’nın erkek kardeşi Francisco’nun 
kızı yani Lorca’nın yeğeni yıllar sonra; 
“Lorca’nın öldürülmesi küçük bir şehirde 
işlenen büyük bir cinayetti, ardından karan-
lık bir efsane doğdu” demektedir.

Ülkemizde de onun yaşamı, eserleri ve 
infazı bir yankıdır. Karşılığını bulur. 

Turgut Uyar, “Artık katiyen biliyoruz; / 
Halk adına dökülen kan / sapı, gülü, dalı gü-
zelliğinde bir bıçaktır. / Dişlerin arasında. / 
İspanya’da/ Her yerde ...”

Kısa ömrünü dolu dolu ve halkçı yaşa-

dı. Tüm ömrü mücadele ile geçen, doğaya, 
insana bağlılığını hiç koparmamış bir dik 
duruşun hikayesi oldu. Eserlerinde, doğanın 
güzelliklerini sık sık dile getirmişti. Yaşadı-
ğı memleketin insanını, geleneklerini, dü-
şüncelerini, başarılı bir gözlem ile yansıtma-
yı başarmıştır. Hayatı boyunca tek gayesi,  
halkın dertlerini, duygularını ve ihtiraslarını  
sanatı aracılığıyla sergilemek olmuştur. 

İyi bir derlemeciydi. Halk şarkılarına, 
duyguları ve kulağı ile aşina bir sanatçı 
idi. Amacı unutulmaya yüz tutan İspanyol 
kültürünü tekrar canlandırmak, yaşayan bir 
kültür haline getirmekti. Ninniler, şiirler, 
ağıtlar, odlar ya doğrudan doğruya halk şii-
rinden alınmış ya da onlara benzeterek ken-
dinden türettiği eserleri vardır. İlk zamanla-
rındaki şiirleri halkçı edebiyatın türevi gibi 
görünürken, olgunluk zamanlarında, bu tarzı 
hafifletmiş, belli belirsiz bir hale getirmiştir. 

Lorca’nın eserleri, evrensel değerler 
taşıması noktasında, hem içsel duygu dü-
şünce, hem dışa dönük  yöresinin ağıdı, 
türküsü, baladı idi. Küçük bir yerellikte atıl-
mış bir çığlığın Lorca’nın dilinde evrensel 
büyütülmüş bir sese dönüşmesi, sanatçının 
ait olduğu yere dair samimi duruşunu, etki-
lenişlerini ifade eder. Çingeneler başkaları 
için turistik bir değer taşıyabilir. Lorca için, 
yöre halkının doğal sesi, ezilmişliği, ken-
dine has çığlıklarıydı. Bir müzik olmaktan 
öte, toplumsal dokunun kendisiydi. Bir boğa 
güreşçisinin, yani  matadorun hazin öyküsü-
nü, yöresel tınılar eşliğinde duyabilirsiniz. 
Bıçkın Çingene delikanlılarının bıçaklı dö-
vüşleri, ritim duygusu ve  trajedisi eşliğinde 
Lorca’nın kaleminde ve dimağındadır. Kan 

davaları, kıskançlık, ateşli aşklar 
yani insana dair olan ne varsa. 
Utangaç ve içe dönük olmasına  
karşın, yazdıklarında objektif  ol-
mayı başarmıştır.   

Şiirleri; temel tutku ise, ço-
ğunlukla somut, tensel, yakıcı, 
insanın içini titreten, bazen ger-
çeküstü, bir yapıya sahip imge 
ve simgelerin sahibiydi Lorca. 
Aslında yaşamak, sevmek tutun-
mak isteyen bir çığlıktı şiirsel 
yolculuğunda da kendine has bir 
özgünlük arayışı vardı. Bir ta-
raftan ultraizm, sürrealizm gibi, 
onun çağının yenilikçi hareket-
leri ile ilgilenirken diğer taraftan 
Çingenelerin mitolojisiyle de il-
gilenmişti. Ölüm, cinsellik, bere-

ketin kutsanmasından, doğadaki nesnelere 
kozmik anlamlar yüklemeye kadar geniş bir 
dünyadan bakardı ve acımasız zamanların 
ortasına atılmış, naif bir gövdede duygu nes-
nesinden yapılmış bir şair. Bu şair, sonsuz 
lirik bir  duygunun salınışı olarak bizlerde 
zuhur edecek, Lorca’yı  tekrar gündeme ge-
tirmek, kendimizi anlamlandırmanın en asil 
yollarından biri olacaktır. Lorca, sadece bir 
duygu yoğunluğu değil, devrimci, atılımcı, 
insana odaklı bir varoluş olduğundan dolayı, 
tüm tiyatro tarihinin onuru, insanlığın guru-
ru olmuştur. 

Günümüz insanında bu cesaret ve atılımı 
görmek mümkün mü? Ya da kaç insan onun 
gibi bir savaşa böyle bir omurga ile daya-
nırdı? Sistemlerin acımasız çarkları, insanın 
içindeki insanı da küçülten, onur, haysiyet 
duygularından azaltan bir süreç olmuştur. 
Ancak onu yeni tanıyacak nesillere bir şey-
ler vermek noktasında, şu acımasız dünya-
dan bir dik duruşun hikayesinin geçişini dile 
getirmek elzemdir. 

Oyunları hakkında 
İlk oyunu, Kelebeğin Büyüsü, bir çocuk 

masalından alınmıştır. Masalın adı da; Kü-
çük Siyah Hamam Böceği’dir. Bir hamam 
böceği yuvasına düşen bir kelebeğin uçma 
hevesini anlatır. Bu anlamda belki kendi 
yaşamsal açmazlarını da imgesel bir dile 
kavuşturmak istemiş olabilir. Onun yaşamı, 
tercihleri ve varoluş çığlığı, eşcinselliğin-
de de saklıydı. Bir diğer oyunu; Dona Sita 
Bekar Kalıyor. Ya da Çiçeklerin Dili adını 
verdiği romanında, insanın hayatını gönlün-
ce yaşamasını engelleyen o eski gelenekleri 
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Federico Garcia Lorca
(Baş tarafı 24. sayfada)



eleştiren bir çalışmasını görürüz. 

Yerma, toplumun baskıcı yanına yine 
vurgu yapan oyun metinlerinden biridir. 
Yerma, çocuk sahibi olmak ister. Ancak eşi, 
sadece tatmin yaşamayı tercih ediyordur. 
Yerma, katı ahlak kuralları ile kendini koca-
sına mahkum etmiş bir kadının hikayesidir. 
Hikayenin sonunda Yerma kocasını öldürür. 
Bazen katı kurallar, suçun kaynağıdır. 

Bernarda Alba’nın Evi; Despot bir anne 
Bernarda Alba eşinin ölümünden sonra 
kızlarına azap vermeye başlar. Onların dış 
dünya ile ilişkilerini keser. Bernarda’nın beş 
kızı vardır. Kızlarından Adele (Adel) anne-
sine baş kaldırır. Ancak oyunda Adele inti-
har eder. Katı kuralcı anne bu durumu bile 
gizler. 

Bir şiiri,  
ÖLÜ ÇOCUĞA GAZEL

Her akşam üzeri bir çocuk ölür,
her akşam üzeri Granada’da.
Her akşamüzeri yerleşir de su
dostlarıyla konuşur baş başa.
Yosundan kanatları var ölülerin.
Bulutlu yel ve duru yel yan yana
süzülen iki sülündür kuleler üstünde,
gündüzse yaralı bir oğlan.

Havada kalmazdı tek kırlangıç gölgesi
şarap mağarasında rastlayınca ben sana,
tek bulut kırıntısı kalmazdı yerde
sen ırmakta boğulup gittiğin zaman.
Yuvarladı vadi köpeklerle süsenlerini
bir su devi yıkılınca dağlara.
Gövden, ellerimin mor gölgesinde,
bir soğuk meleğiyle, kıyıda cansız yatan.

Yapıtları
İzlenimler ve Görünümler. ( 1918)
Cante Jondo, şiiri (1921)
Şiirler Kitabı (1921) 
Salvador Dali’ye Ode, (1926) 
Şarkılar (1927) 
Çingene Baladları (1928) 
Şair Newyork’ta (1930) 
İgnacio Sançez Mejiyas’a Ağıt (1935)
Tamarit Divanı (1936) 
Kara sevda soneleri (1936) 
İlk şarkılar (1936)  

Dilimizde Federico Garcia Lorca; 

Seçme Şiirleri, çeviri Adnan Özer, Yön 
Yayıncılık. 

Zambak ve Gölge, çeviri Kemal Özer, 
Yordam Yayınları. 

1990 Seçilmiş Şiirler, çeviri Sabri Altı-

ner, Adam Yayınları.

1996  Cante Jondo,  çeviri Sabri Altınel, 
Adam Yayınları.

1996 Federico Garcia Lorca Tüm Şiirler 
(4 kitap), çeviri Sait Maden, Çekirdek Yayın-
ları. 

1996 “Ne garip Federico adında ol-
mak” çeviri, Erdal Alova, Can Yayınları 

2006  Federico Garcia Lorca Bütün Şiir-
ler, çeviri Erdoğan Alkan.

Kendisi ile yapılan bir röportajdan:

“Kimi zaman dünyada olan biteni gör-
düğümde kendi kendime soruyorum. Neden 
yazıyorum? Ama çalışmak gerek, çalışmak. 
Çalışmak ve hak edene yardımcı olmak. İn-
san kimi zaman gereksiz bir çaba olduğunu 
düşünse de çalışmak, çünkü baştan sona se-
falet ve haksızlıklarla dolu bir dünyada, her 
sabah uyanır uyanmaz yapılacak iş, çığlık 
atmak olmalı. Karşı çıkıyorum! Karşı çıkı-
yorum! Karşı çıkıyorum!”

Ve Lorca’nın kendini dünyaya ifadesi: 
“Bir sanatçı, özellikle de bir şair her za-
man anarşisttir. Başka sesleri dinlemeden 
önce her zaman kendi benliğinde yükselen 
üç önemli ses kulak vermelidir. Bütün belir-
tileriyle ölümün, aşkın ve sanatın sesi.” n
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I. İstanbul Kürt Film Festivali, 
6-10 Mart tarihleri arasında düzenle-
necek. Türkiye, İran, Irak, Suriye ve 
Avrupa’dan yönetmenlerin çektiği 
otuza yakın film, festival kapsamında 
izleyiciler ile buluşacak.

Mezopotamya Sinema Kolektifi 
tarafından düzenlenecek festivalde 
Kürtler ile ilgili otuza yakın film 
gösterilecek.

Kolektif’in İstanbul Elmadağ’da 
bulunan salonunda gösterilecek olan 
filmlerin başında Hüseyin Tabak’ın 
“Çirkin Kral Efsanesi”, Sehim Omer 
Kalifa’nın “Zagros”, Hisên Hesen’in 
“Reşeba”, Ender Özkahraman’ın 
“Zor Bir Karar”, Haşim Aydemir’in 
“14 Temmuz” ve Veysi Altay’ın “Bîr” 
(Kuyu) filmleri geliyor.

Ayrıca Rojava Film Komünü 
tarafından çekilen filmler de festival kapsamında izleyiciler ile buluşacak.

6-10 Mart tarihleri arasında düzenlenecek festivalde gösterilecek yapımlar arasında kısa filmler, uzun metrajlı filmler ve belgesel 
filmler bulunuyor.

Ayrıca festivalde Kürt sineması hakkında bir panel düzenlenecek ve Kürt sinemasının durumu, yaşadığı sorunlar ele alınacak.
Gösterilecek filmlerin yönetmenlerinin büyük oranda festivale katılması beklenirken, film gösterimlerinin ardından yönetmenlerle 

seyircilerin buluştuğu gösterimler gerçekleştirilecek.

Öte yandan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sadece kadın yönetmenlerin filmleri gösterilecek.
Festival, Özcan Alper’in yönetmenliğini yaptığı ve Sur’daki yıkımı anlatan “Yıkıntıların Arasında” adlı animasyon filmin 

gösterimi ile son bulacak.

İstanbul’da ilk kez Kürt Film Festivali düzenlenecek
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İSTANBUL
Anadolu Yakası:
Kadıköy: Mephisto Kitabevi: Muvakkithane Cad. No:5
Kadıköy:  Üç Deniz Kitabevi: Pavlonya Sok. No:10 Kadıköy
Avrupa Yakası:
Beyoğlu:  Mephisto Kitabevi: Kuloğlu Mh. İstiklal Cad.  

 No:125
Beşiktaş:  Mephisto Kitabevi Sinanpaşa Mh. Köyiçi Myd. 15
Beyoğlu:  Semerkant Kitabevi: Süslü Saksı   

 Sk. No:5 Tarlabaşı
Osmanbey:  Beyaz Adam Kitabevi: Halaskargazi  Cd. 17/A
Mecidiyeköy: Karaduman Gazete Bayii:  
Eyüp:  Özgür Büfe: Karadolap Mah.   

 Veysel Karani Cd. No: 16/A
ANKARA
Kızılay:  Doruk Kitabevi: M.paşa Cd. 28/A
Kızılay:  Tayfa KitapKafe: Meşrutiyet Mah.   

 Selanik Cad. 82/32
Kızılay:  Turhan Kitabevi: Yüksel Cd. No: 8
İZMİR
Alsancak:  Yakın Kitabevi: Kıbrıs Şehitleri   

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

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

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

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

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

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

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

 Günel İş Mrk.D:Z-08, Balıkpazarı
ESKİŞEHİR
Odunpazarı:  İnsancıl Kitabevi: İstiklal Mh.   

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

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

 Halk Pazarı, Didim
MALATYA
Merkez:  Fidan Kitabevi: Kiğılı Cami, No:1
SAMSUN
İlkadım:  Penguen Kitabevi: Çiftlik Mh.   

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

 2.İstasyon Cad No:5
KIRŞEHİR
Merkez:  Gül Kitabevi:  Ahi Evren Mh. 735. Sk. No: 10
MANİSA
Akhisar:  Kültür Kitabevi:  Tahir Ün Cad.   

 No:150 / A
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q Havva AĞRAL

İspanyol şair ve tiyatro yazarı Federi-
co Garcia Lorca, 5 Haziran 1898’de Gra-
nada’nın Vega ovasında bulunan Fuente 
Vaqueros kasabasında doğdu.    

İçe kapanık bir çocukluk dönemi ge-
çirmesine rağmen, aile yaşam renkliydi. 
Dedesi tam bir Victor Hugo hayranıydı. 
Amcalarından biri müzisyendi. Bir diğeri 
şair. Yaşadığı ortam ve aile onun çalışma-
larına yansımıştır. Onun yaşamı organik 
türden bir yaşamdı. İspanyol Halk balla-
dı, dadısından duyduğu bu şarkılarla bü-
yümüştü. Ve Çingene öyküleri dinlerdi. 
Kişiliği onların özgürlükçü doğasından 
da bir şeyler kaparak biçimlenmişti. Ço-
cukluğu renkliydi. Daha çocukken aile-
sinin, kendisine aldığı bir kukla tiyatrosu 
sayesinde, tiyatroyla tanıştı. 19 yaşında 
kadar müzisyen kimliği ile tanınan Lor-
ca, ailesinin yönlendirmesi sonucu, hukuk 
ve edebiyat alanlarında eğitim görmüştür. 
Hukukun yanı sıra, edebiyat, tiyatro, mü-
zik ve resimle ilgilendi. Uğraştı. 1918’de 
ilk kitabını yayımladı. 1919’da Madrid’e 
yerleşti. Madrid’de verimli bir kültür or-
tamı buldu. Madrid’de yüksek öğrenimini 
yaparken, Juan Romon Jimenez, Sal-
vador Dali, Bunuel gibi değişik sanat 
alanlarında ün yapmış, evrenselleşmiş sa-
natçılarla tanışma fırsatı oldu. 27 Kuşağı 
ozanları arasında adı geçen şairlerden biri 
oldu. Yayımladığı ilk şiir kitabı, büyük ilgi 
uyandırdı. 1930’da Amerika’ya çağrıldı. 
1933’te Amerika’ya bir kez daha gitti. 
Ancak bu büyük kıtayı, makineler şehri 
olarak tanımlardı. Pek sevmezdi. Yine bu 
yıllar arasında; Arjantin, Brezilya ve Uru-
guay’a gitti. 

Lorca, tüm yaşamını, İspanya halkı-
nın özgürlüğüne ve eşitliğine adadı. Yaşa-
mındaki bu itkilerle sanatını ve dünyasın-
daki tüm var oluşunu icra etmeye çalıştı. 

Seyyar tiyatro kurdu. Onun şiarı buydu. 
Herkes için tiyatro. Bir dram yazarı ola-
rak, yeniliklerin peşinde, farklı  tonlarda 
oyunlar yazdı. Ama ülkesinin kültür ve 
koşullarını da olduğu gibi yansıttığı, Kanlı 
Düğün tam bir klasiktir. Diğer ünlü oyun-
larında, masalsı, grotesk unsurlar da söz 
konusudur. “Ayakkabıcının Karısı Don”, 
“Perlimplin Belisa’yı Bahçede Sevmesi” 
böyle unsur içeren oyunları iken, “Beş Yıl 
Geçer Geçmez” adlı oyunu için sürrealist 
bir düş tanımı koyulmaktadır. 

İspanya Cumhuriyetinin ilanından 
sonra, Eduardo  Ugarte  ile birlikte gez-
gin bir tiyatro kurdu. Lorca, kırsal kesim-
deki halka, klasik İspanyol tiyatrosunu 
tanıtmak istiyordu. Lorca, en önemli eseri 
“Kanlı Düğün”ü bu dönemde yazmıştır. 
Kanlı Düğün bilindiği gibi, töresel bir 
anlatımdır. İspanya’nın gündelik hayatı 
üstünde özellikle etkisi bulunan üç tema 
vardır. Tutku, zina ve  kan davası. 

O, yaşamını İspanya halkının özgür-
lüğüne adamış bir sanatçı olarak, tüm var 
oluşunu ve sanatını toplumcu, halkçı, in-
sancıl noktada şekillendirmiş bir sanatçı-
dır. Bu uğurda bedeller ağır olsa da böyle 
yaşamak ve mücadele bir tercihtir. Bu yol-
da şiirler, oyunlar yazar. İspanya’nın en 
uzak köylerine sanatı taşıyan bir seyyah 

olur. İnsanlık ve onuru için belki de gü-
zel zengin ve olanaklı olanı terk eder. En 
azından uzun yıllar sorunsuz, bir yaşamı 
olabilecekken, 38 yaşında katledilmiş ol-
mayacaktı. Kurşuna dizilerek öldürülmesi 
onun tercihlerinin ağır bedeliydi. İspanya 
faşist bir darbeyle sarsılırken, onun yaşa-
mı ve tercih ettikleri, onun adını tüm dün-
yaya duyurmaya yetmiştir. Dünya devrim 
tarihi onun adını hiç unutmayacaktır. 

İspanya darbesiyle birlikte, Sivil Mu-
hafızların despotizmi İspanya’yı yaşan-
maz bir hale getirmiştir. Lorca tüm bu 
yaşananları dile getirmek adına, “İspan-
yol Sivil Muhafız Baladı”nı yazar. Ve işte 
ölüm emri bu yazdıklarından sonra verilir. 

Lorca’nın içinde bulunduğu siyasi 
ortam, çocukluğunun da çalkantılı geçti-
ği yıllardan sonra, İspanya 1912 yılında 
Fas’a savaş açtı. ”Fas halkı, İspanyol hal-
kının düşmanı değildir.” İşçiler bu slogan-
larla greve yürümüşlerdi. İşçiler savaşa 
karşı çıkmışlardı. Kanlı hafta olarak ad-
landırılan bir sonuç ile ülke çapına yayılan 
grev, acımasızca bastırılmıştı. 

İşçi hareketi 1917’ye kadar gücünü to-
parlayamamıştı. İşçilerin direniş ve birlik 
anlamında toparlandığı yıllarda Lorca kö-
yüne dönmüştü. 

Ölümü
Cinayete katılan sivil muhafızlardan 

biri onun son zamanlarını şöyle anlatır; 

“ O gün nöbetçiydim. Bu genç adamın 
kışlaya girdiğini gördüm. Yüzü sapsarıydı. 
Ama dimdik bir duruşu vardı. Onu görür 
görmez, korkunç bir dram oynanacağını 
anladım. Bana onu Fransız  Elçiliğinde 
bulduklarını söylediler. Binadan çıkması 
için kandırılmış. Ondan önceki kurbanlar 
gibi onu da yargılamadılar. Aynı gece bir 
sivil muhafız postası arasında kışladan 
götürüldü. Bunu itiraf etmek korkunç bir 
şey ama, ben de o muhafızların arasınday-
dım. Otomobiller padul yolunun kenarın-
da durdu. Uğursuz konvoy Granada’nın  
on mil ötesine varmıştı. Saat sekizdi. Oto-
mobillerin farları ölüme giden adamı ay-
dınlatıyordu. Posta farların göremeyeceği 
bir yerde duruyordu. 

Garcia Lorca metin, muhteşem bir gu-
rurla yürüyordu. Birden durdu. Konuşmak 
istiyormuş gibi bize döndü. Bu büyük bir 
şaşkınlık yarattı. Özellikle postaya komu-
tanlık eden,  Teğmen Madina’da. 

Ve konuştu. Garcia Lorca metanetle, 
hiç titremeyen bir sesle konuştu. Sözleri 
güçlüydü. Aman dilemiyordu.  Her zaman 
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