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olitikaP

Barış ve Demokrasi 
Mücadelesini Yükseltelim

Kapitalizm doğası gereği savaş yanlısıdır. Pazarlarını 
genişletmek, kazancına kazanç katmak için savaşlara ihti-
yacı vardır. Savaşı halka kabul ettirmek ve yutturmak için 
ürettikleri bütün söylemler uydurmadır, yalandır. Bu ger-
çeğin örneklerini bugünlerde yaşamaktayız.

Burjuvazi ne zaman ki ekonomik krizin yarattığı so-
nuçlarla yüz yüze gelir, beraberinde politik bunalım da 
baş gösterir. Burjuvazi açısından bu koşulların çözümü için 
“sınıflar üstü” bir gerekçeye gerek vardır. “Milli irade” söy-
lemleri sıklaşır, yurttaşların dini hassasiyetleri kullanılma-
ya başlanır. Bugün yaşadıklarımız bu gerçeği onaylamıyor 
mu?

Günlerdir rejimin gazeteleri ve TV’lerinde ısmarlama 
savaş hamaseti yorumları izletiyorlar. Camilerde Cuma 
hutbelerinde ve selalarda “fetih” sureleri okunuyor, savaş 
çığırtkanlığı yapılıyor. Zorlama ve uydurma söylemler on-
ları ne kadar da gülünç duruma düşürüyor. 

Halbuki işçi ve emekçilerin, ücretli çalışan toplum kat-
manlarının derdi bambaşka. Elektriğe, suya, doğalgaza, 
araç yakıtına, sigaraya, alkole, temel besin maddelerine 
son altı ay içinde yapılan yüzde elliye varan zamlar bizlerin 
belini büküyor. Artık geçinemiyoruz. Yoksulluk sınırı altına 
düşen nüfusun sayısı hızla yükseliyor. Fabrikalarda, atölye-
lerde üretim azalıyor, vardiyalar eksiliyor, işten çıkarmalar 
artıyor. Halkın oylarıyla meşru olarak seçilen Belediye Baş-
kanları görevden alınıyor ve yerlerine Ankara’dan valiler 
atanıyor.

Türkiye’de bırakın direnmeyi, sokağa çıkmayı, grev 
yapmayı, protesto etmeyi, sosyal medyada bu sorunları 
dile getirmek dahi suç olarak değerlendiriliyor. Ülke açık 
bir hapishane durumuna dönüştü. 

Rejim bu sorunların üstünü örtmeyi ve kendi açısın-
dan çözmeyi savaş, baskı ve yasaklarla gerçekleştirmeye 
çalışıyor. Bunun doğal sonucu nedir? Bu uygulamalardan 
doğrudan etkilenen işçi, emekçi ve yoksul halkların barış 
ve demokrasiye hava kadar, su kadar ihtiyacı var. Onun 
için savaşa, işgale, baskı, yasaklama ve teröre karşı, insanca 
ve onurlu bir yaşam için barış ve demokrasi mücadelesi-
ni yükseltelim. Ülke nüfusunun ezici çoğunluğunun çıkarı 
barış ve demokrasiden yanadır. 
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Yeni Bir Nükleer Çağ mı Başlıyor?  (Sy: 16)
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TSK unsurları bugün saat 16:00 
itibarıyla Suriye ve Rojava toprakları-
na karşı saldırıya geçti. Bu saldırı BM 
üyesi bağımsız Suriye devletine karşı 
bir işgal ve savaş ilan etme girişi-
midir. Aynı zamanda da Suriye’nin 
kuzey ve kuzey doğusundaki Rojava 
Özerk Bölgesi’ne yönelik bir imha ve 
işgal harekatıdır.

ABD ve NATO “tavşana kaç, 
tazıya tut” politikası uygulamaktadır-
lar. ABD emperyalizmi ve NATO bu 
savaşa seyirci kalıyor gibi gözükerek 
TC’yi fiilen destekleyeceklerdir. ABD 
emperyalizmi ve NATO’nun bu poli-
tikaları deşifre edilmelidir.

TC, bu savaşı başlatırken 
Suriye’nin kuzeyinde oluşan “terör 
koridorunu” yok etmek için harekete 
geçtiğini açıklamıştır. TC Suriye’nin 
kuzey ve kuzey doğusunda özgür-
leşen Rojava demokratik, özerk 
halk yönetiminden rahatsızdır. Asıl 
amacı Rojava’daki demokratik halk 
yönetimini yıkmaktır ve o bölgeyi 
imha etmektir. Bu bölge aynı zaman-
da Suriye’nin resmi ve uluslararası 
olarak onaylanmış devlet sınırları 
dahilindedir. TC böylece Suriye’ye de 
savaş açmıştır. 

TC tarafından işgal edilmesi he-
deflenen bölge 600 kilometre uzunlu-
ğunda ve 40 kilometre derinliğinde, 
yani 24.000 kilometrekarelik bir alan-
dır. Resmen Suriye topraklarıdır, ve 
aynı zamanda Rojava özerk yönetimi-
nin kurulduğu bölgedir. Bu bölgede 
Kürt, Arap, Ermeni, Asuri Nasturi, 
Süryani, Çerkes ve Türkmen halkları 
dostluk içinde yaşamaktadırlar ve 
gerek tek tek il ve ilçeleri, gerekse de 
tüm Rojava’yı bu milliyetlerin temsil-
cilerinin yer aldığı Demokratik Halk 
Meclisleri ile yönetmektedirler.

TC, bu savaş ve işgal harekatına 
girişmek için oldukça uzun zamandır 
plan yapmakta ama aynı zamanda te-
dirginlik yaşamaktadır. Çünkü bu sa-
vaş Suriye’ye karşı bir savaş demektir 
ve de Kürtlere yönelik bir işgal ve 
imha harekatıdır. İşgal edilmesi için 
harekete geçilen bölge tamamıyla 
uluslararası kararlarla uçuşa kapalı 
hava sahası olarak ilan edilmiştir. 
TSK savaş jetlerinin hava harekatları, 
sadece Suriye hava sahasının ihlali 
değil aynı zamanda uluslararası karar-
ların da ihlali anlamına gelmektedir.

TC, Rojava’yı imha ve işgal 
etmek için harekete geçmiştir ama 
özünde Suriye devletine karşı savaş 
açmıştır. Suriye devletinin savaş 
jetleri ve S-300 savunma füze filo-
ları ile bu saldırıya yanıt vermeleri 
en meşru haklarıdır. Bölgesel özerk 
Rojava Halk Savunma Güçlerinin ve 
Suriye Silahlı Kuvvetlerinin bu savaş 
ilanına karşı birlikte meşru savunma 

harekatına girmesi gerekmektedir. 
Rusya Federasyonu Suriye devleti ile 
aralarında bağıtlanmış olan ortak sa-
vunma anlaşmasına dayanarak Suriye 
ve Rojava silahlı güçlerine destek 
vermek zorundadır.

Rejim havadan Suriye ve Rojava 
yerleşim bölgelerine, il ve ilçeleri-
ne, masum halklara saldırmaktadır. 
Şehirler ve köyler ateş altındadır, yan-
maktadır. Ardından da IŞİD unsurla-
rından ve kontralardan oluşturdukları 
çapulcuları savaşa süreceklerdir. Kürt 
ve Arap halklarını bölerek birbirlerine 
karşı kışkırtarak savaştırmaya çalı-
şıyorlar. Bu unsurlar telef olacak ve 
mümkün olduğu kadar az TSK unsu-
runun kara saldırılarına girişmesinin 
önlenmesi planlanmaktadır. Çünkü 
Türkiye’nin il ve ilçelerine ihtiyaçla-
rından fazla cenaze gelmesini isteme-
mektedirler.

MHP destekli AKP-Saray Re-

jimi TC devletinin ırkçı, tekçi ve 
işgalci doktrinine uygun olarak bu 
savaşı başlatırken ateşle oynamakta-
dır. Devlet ve rejim Türkiye içinde 
çözemediği ve ağır bir kriz düzeyine 
yükselen ekonomik ve siyasi buna-
lımını dost komşu halklara ve dev-
letlere savaş açarak çözmeye çalış-
maktadır. Rejim siyasette kaybettiği 
konumları yeniden geri kazanmak 
için “milli birlik” duyguları yaratmak 
ve siyasette gerçekleştiremedikleri 
“Türkiye İttifakını” gerçekleştirmeye 
çalışmaktadır. Ne ki bu ittifak zaten 
vardır. AKP, MHP, CHP, BBP, İP ve 
VP bu kirli ittifakın bileşenleridir. 8 
Ekim’de TBMM’de onaylanan “savaş 
teskeresi” AKP, MHP, CHP ve İP 
arasındaki bu uğursuz ittifakı bir kez 
daha tescillemiştir. 

Hiç bir diktatör kendi halklarını 
savaşa sürmeden tahtını terketmemiş-
tir. Bu işgal ve savaş girişimi rejimin 
sonunu daha da yakınlaştıracaktır. 
Rejim ne içerdeki sorunlarını çözebi-
lecek, ne de dost ve komşu ülkelere 
karşı planladığı hedeflere ulaşabile-
cektir.

Türkiye’nin tüm barış ve de-
mokrasi güçlerini savaşa ve işgale 
karşı seslerini yükseltmeye ve fiilen 
harekete geçmeye çağırıyoruz. Suriye 
silahlı kuvvetlerini, Suriye Demokra-
tik Güçleri’ni direnişi ve saldırıyı geri 
püskürtmeye çağırıyoruz. Rojava’da 
oluşan enternasyonal demokratik 
savunma güçleri bu savaşta emsalsiz 
kahramanlıklar sergileyeceklerdir, 
onlarla sınırsız dayanışmamızı ilan 
ediyoruz. n

Türkiye Komünist Partisi
Merkez Komitesi
9 Ekim 2019
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Suriye ve Rojava’ya Yönelik 
İşgal ve Savaşa Karşı Çıkalım! 

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin 9 Ekim 2019 Tarihli Çağrısı:

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



10 Eylül 1920’de Büyük Ekim 
Devrimi’nin etkileri ve Ulusal Kurtuluş 
Savaşı’nın ateşleri içinde kurulan parti-
mize karşı burjuvazi ilk ihanetini 28-29 
Ocak 1921’de gerçekleştirmiştir. Ulusal 
Kurtuluş Savaşı’na ve yeni Türkiye’nin 
kurulmasına katılmak için Ankara’ya 
giden TKP MK Genel Başkanı Mustafa 
Suphi yoldaş, TKP MK Genel Sekreteri 
Ethem Nejat yoldaş ve beraberindeki 
diğer 13 yoldaşla Karadeniz’in derin 
sularında boğdurulmuşlardır. Böylece 
partimizi başından yok etmeye çalışmış-
lardır. Bu katliam aynı zamanda Anadolu 
topraklarında Alevi katliamlarının, Kürt 
katliamlarının, Rum katliamlarının ve 
yeni Ermeni katliamlarının habercisi 
olmuştur. Kemalist burjuvazi, kendinden 
olmayan tüm siyasal güçlere, milliyetlere, 
din ve mezheplere saldırarak yok etmeye 
çalışmıştır. Ulusal Kurtuluş Savaşı 
sırasında kurtuluş savaşçılarına en büyük 
maddi ve manevi desteği veren genç Sov-
yet Cumhuriyeti’ne sırtlarını dönmeleri 
ve İngiliz emperyalizmi ile uzlaşmaları 
bu hain katliamların sebebidir. “Tek ülke, 
tek bayrak, tek din, tek mezhep” doktrini 
o zaman yaşama geçirilmeye başlan-
mıştır. Kemalist burjuvazi 23 Nisan 
1920’de kurulan Birinci Meclis’i ve onun 
Anayasası’nı çiğnemiş, yırtıp kenara at-
mış, bu katliamlarla 29 Ekim 1923’de ku-
rulan Türkiye Cumhuriyeti’nin ve 1924 
Anayasası’nın temellerini atmıştır. 1924 
Anayasası bugünlere kadar TC’nin devlet 
doktrinini belirleyen tekçi Anayasa’dır.

1960, 1971 ve 1980 askersel faşist 
darbeleri ile Türkiye bugüne evrilmiş 
ve her darbe ile temel milliyetçi, ırkçı, 
tekçi, gerici karakterini her defasında 
pekiştirerek geliştirmiştir. Emperyalizme 
bağımlılığı artmış, NATO savaş örgütü-
ne üye olduktan sonra ulusal çıkarlarını 
tamamen terketmiştir. Cumhuriyet’in 
kuruluş yıllarında Sovyetlerin desteği ile 
kurulan ağır sanayii ve Kamu İktisadi Te-
şekkülleri özellikle 1980’den sonra yerli 
ve yabancı burjuvaziye peşkeş çekilerek 
bugünlere gelinmiştir.

Türkiye’nin bugün içinde bulunduğu 
durum 96 yıl boyunca bugün tekelci olan 

zamanın işbirlikçi burjuvazisi ve toprak 
ağalarının eseridir. Bu sürecin politik 
sorumluluğu da 96 yıllık süreci 
şekillendiren tek parti dönemi 
dahil olmak üzere burjuva 
partilerinin tümünündür. 
Eğer Türkiye Komü-
nist Partisi’nin 10 
Eylül 1920’de Kuruluş 
Kongresi’nde onayla-
dığı program yaşama 
geçirilseydi, bugün 
başka bir Türkiye’de ya-
şıyor olacaktık. Emperyalist 
güçler ve onların işbirlikçileri, 
Kemalist burjuvazi tam da bunu engelle-
mek için partimiz TKP’ye savaş açtı ve 
bu kirli savaşını bugün de sürdürüyor.

Bugün ülkemiz ağır ekonomik ve 
politik krizin etkileri altında ağır baskı ve 
terör yöntemleri ile yönetiliyor. İşbirlik-
çi oligarşinin işçi sınıfının ve halkların 
başkaldırısına karşı başka bir şansı yok. 
Görece burjuva demokratik bir ortam 
dahi onların iktidarlarını koruyamaya-
cakları koşulları içinde barındıracağından 
bu yolu seçmiş durumdalar. Bugün mil-
yonlarca işçi, emekçi, köylü ve yoksulu 
R.T.Erdoğan eliyle dini hassasiyetlerini 
kullanarak ve kandırarak kontrol altında 
tutmaya çalışıyorlar. İşçi sınıfı ve emek-
çiler her gün daha fazla yoksullaştırılıyor, 
yoksullar açlık sınırının altına itiliyor. 
Kürt halkına karşı amansız bir imha po-
litikası uygulanıyor. Alevi inancına sahip 
kitleler ağır baskılar altında tutuluyor.

31 Mart 2019 Mahalli İdare Seçimleri 
ile işçi ve emekçi yığınlar MHP destekli 
AKP-Saray Rejimi’ne dur demişler-
dir. O günden itibaren rejimin çöküşü 
başlamıştır. 31 Mart seçimleri rejim için 
sonun başlangıcı olmuştur. Hukuksuz 
olarak tekrarlanan 23 Haziran 2019 
İstanbul seçimleri rejim için ikinci bir 
şamar olmuştur. Şimdi rejim kendisini 
güçlü göstermek, kaybettiği mevziileri 
gizlemek ve hukuken yitirdiği konumları 
zorla geri almak için zorbalığa, baskıya, 
teröre ve imha politikalarına ağırlık ve-
riyor. Bu yöntemlerle baş aşağıya gidişi 
durduracağını zannediyor. Onun için 

Kürt illerinde Diyarbakır, Van ve Mardin 
illerinde seçilmiş Büyükşehir Belediye 

Başkanları’nı hukuksuzca

görevden alıyor, kay-
yumlar atıyor. Yetmiyor, 

komşu Suriye ve Irak 
devletlerinin toprakla-
rına işgal hareketleri 
başlatarak bölge halk-
larına karşı faşist terör 
estiriyor.

Türkiye işçi sınıfının 
ve Türkiye halklarının öz 

partisi Türkiye Komünist Parti-
si 99. yaş gününü ağır gericilik, baskı, 

terör koşulları altında karşılıyor. Bu 
koşullar parti açısından da ağır gizlilik ve 
konspirasyon koşulları demektir. Ancak 
TKP savaşan bir partidir. Bir yandan 
güvenliğini korumak, diğer yandan ise 
düşmanla savaşmak görevidir. 99 yıllık 
tarihi boyunca ne burjuvazinin saldırıları, 
ne de burjuvazinin etkisinde kalarak par-
tiyi içeriden çökertmeye çalışan güçlere 
prim vermemiş, geri adım atmamıştır. 
Komünist hareket II.Enternasyonal’den 
beri kendi içinde burjuvazinin her boydan 
ve soydan uzantıları ile mücadele etmek 
zorunda kalmıştır. Bu gerçek partimizin 
tarihinde de yaşanmıştır. Partimiz defa-
larca likide edilmeye çalışılmış, ancak 
bu girişimler her defasında boşa çıkarıl-
mıştır.

Bugün yeni şeyler söylediklerini 
zannederek Marksizm-Leninizm’e dil 
uzatan geçmiş dönemlerde partimizin üst 
yönetiminde yer almış unsurlar da burju-
va ideolojisinin etkisindedirler. Sözlerini 
birtakım devrimci kavramlar ile süsle-
meleri bu gerçeği değiştiremez. Dünya 
Komünist Hareketi tarihi Kautsky’den 
Gorbaçov’a kadar bunların yüzlercesi-
ni yaşamış ve tanımıştır. Söyledikleri 
yeni değildir. Yeni dönekler sadece eski 
döneklerin söylediklerini tekrar etmekte-
dirler. Partimizin bu tür unsurlarla zaman 
kaybedecek lüksü yoktur. Onlar burjuva-
zinin saflarında yerlerini seçerek aslında 
kendi kendilerini cezalandırmışlardır. 
Şimdi onun sıkıntısını yaşıyorlar. Ancak 

burjuvazi onlara yeni misyon biçmiş 
ve yasal Kürt Özgürlük ve Demokrasi 
Hareketini liberalleştirme göreviyle sa-
haya sürmüştür. Bunu da zamanında yok 
etmeye çalıştıkları “komünist” kimlikle 
yapmaya çalışmaları onlar açısından 
yaşanabilecek en büyük traji-komedidir.

Partimiz bir yıl sonra kuruluşunun 
100.yıldönümünü karşılayacak. O açıdan 
önümüzdeki 365 gün bizim için çok bü-
yük önem arzetmektedir. “IV. Kadri Erol 
Yoldaş Komünist Hamlesi” 99.yılımızı 
100. yılımıza bağlayan süreçte önemli bir 
dönemi ifade edecektir. İşçi sınıfı, gençlik 
ve kadınlar içinde örgütlenmemizi daha 
da geliştirmek, varolan parti örgütleri-
mizi pekiştirmek ve güçlendirmek, parti 
örgütü kuramadığımız alanlarda örgütleri 
kurmak bu dönemin bir yanını ifade 
edecektir. Tüm çalışmalarımız partimizi 
güçlendirmek ve MHP destekli AKP-
Saray rejimini yıkmak üzerine kuruludur. 
Bu rejimin yıkılmasıyla birlikte Anti-em-
peryalist Demokratik Halk İktidarı kurma 
mücadelemiz güçlenecek ve kesintisiz 
bir devrim süreci olarak Sosyalizm’e 
yönelecektir.

Türkiye Komünist Partisi’nin Birinci 
Programı işçi sınıfı öncülüğünde, çok 
uluslu bir toplumda “Sosyalist Şuralar 
Cumhuriyeti”ni ön görmekteydi. Bi-
zim bugün üzerinde çalıştığımız parti 
program taslağımız “Türkiye Federatif 
Sosyalist Cumhuriyeti” programıdır. Par-
timiz, Mustafa Suphi yoldaşlardan, Bilen 
yoldaşa, oradan da günümüze gelen Bol-
şevik, Leninci ve Kominternci geleneğin 
kesintisiz temsilcisidir.

• Yaşasın Türkiye Komünist Partisi !

• Yaşasın Proletarya Enternasyonaliz-
mi !

• 100. Yılında Daha Güçlü Bir TKP 
İçin İleri! n

Türkiye Komünist Partisi
Merkez Komitesi
4 Ağustos 2019
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Türkiye İşçi Sınıfının Politik Öncü Örgütü 
Türkiye Komünist Partisi 99 Yaşında

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin 10 Eylül 2019 Tarihli Açıklaması:

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



q  Armağan BARIŞGÜL

Barışın yüzü sıcaktır. En çok söz et-
tiğimiz, ihtiyaç duyduğumuz, hasretini 
çektiğimiz, uğruna bedeller verdiğimiz, 
ömürler adadığımız olgulardan bir tanesi-
dir, Barış...

1 Eylül, Dünya Barış Günü’nün kut-
landığı bugünlerde Barış sorunu yakıcı-
lığını korumaktadır. Komşumuz Suriye 
ve Irak topraklarında sürdürülen savaş 
sonlandırılmadan, Ortadoğu’da barış poli-
tikası, iyi komşuluk ilişkileri izlenmeden 
ve ülkenin içinde sıkıyönetim, olağanüstü 
hal kaldırılmadan, çatışmalara son veril-
meden, Kürt halkına uygulanan asimi-
lasyon politikası terk edilmeden ülkede 
barış sağlanamaz. Ve, nihayetinde barış 
sorunu bir sınıf mücadelesi sorunudur. 
Emek ile sermaye arasındaki temel çelişki 
çözülmeden ulusal, bölgesel ve evrensel 
anlamda adil, kalıcı ve onurlu bir barışın 
gerçekleşmesinden söz etmek bir ham ha-
yal ve koca bir yalandır. Çünkü, savaşların 
kaynağı sömürüdür. 

Kapitalizm ve kapitalizmin en yüksek 
aşaması olan emperyalizm, sömürü ile 
varlığını sürdürmeye, ayakta kalmaya ça-
lışır. Daha fazla kâr etmek için ülkenin do-
ğal zenginliklerini, iç kaynaklarını acıma-
sızca savurganca kullanır, harcar. Egemen 
ulus milliyetçiliği anlayışıyla diğer halk-
ları asimile eder, köleleştirir ve toprakla-
rını da sömürgeleştirir, bir koloni haline 
getirir. Kapitalizm, bununla da yetinmez. 
Ülke sınırlarının içinde baskıyı, dışında 
da işgali sürdürmek için silah sanayisine 
ağırlık verir. Silahlanma ile silah tüccar-
ları çok büyük paralar kazanır. Savaş ve 
işgallerin yapılmasında etkin rol oynarlar. 
Savaşların, yıkımların, talanların tek ka-
zananı her zaman para babaları olmuştur. 
Savaşlar, halklara, yoksullara, ezilenlere, 
emekçilere ve işçilere ölüm, sakatlanma, 
açlık ve sefaletten başka bir şey getirme-
miştir. Bugün çıkan savaş ve çatışmalar-
dan dolayı Türkiyeli, Iraklı ve Suriyeli 
yoksulların ve ezilenlerin kaderi bir ol-
muştur. Evlerinden, yurtlarından olmak, 
ailelerinin dağılması, göçmenliğe zorlan-
maları, açlığa ve sefalete sürüklenmeleri 
ortak paydalarıdır. Savaşlar sadece insan 
kayıplarıyla ölçülemez. Savaşlarda bütün 
canlılar, insanlık kültürü ve uygarlığı ve 
doğa tahrip olmakta yakılıp yıkılmaktadır.

Dünya halkları, emekçiler, işçiler, yurt-
severler ve kadınlar 1 Eylül Dünya Barış 
Günü’nde Hitler Faşizmini, diktatörlükle-
ri, militarizmi bir kere daha lanetlemekte, 
barışa olan özlemlerini haykırmaktadır. II. 
Dünya Savaşını çıkartan Adolf Hitler ve 
işbirlikçilerinin yüzüne tükürülürken Hit-

ler barbarlığını Sivastopol önlerinde dur-
duran ve Berlin’e kadar kovalayarak Bü-
yük Zafer ile taçlandıran Jozef Stalin ve 
Sovyet yurtseverleri minnetle anmaktadır. 
J. Stalin, eşsiz önderliği, yurtseverliği ve 
enternasyonalist kişiliğinden dolayıdır ki 
burjuvazi, gericilik ve emperyalizm tara-
fından amansız bir saldırıya uğramaktadır. 
Bütün faşistler, savaş tacirleri, işçi sınıfı-
nın ve sosyalizmin düşmanları koro halin-
de kara propaganda yapmaktadır.

Türkiye’de barış, sermayenin, devle-
tin, hükümetin bir lütfu olmayacak. Son 40 
yılda 50 bini aşkın insan yaşamını yitirdi. 
Barış isteyenler cezalandırıldı. Sürgüne ve 
zindana gönderildi. “Barış Süreci” görüş-
meleri devlet ve AKP iktidarı tarafından 
HDP milletvekilleri ile diyalog içinde sür-
dürülürken estirilen korkunç terörle, IŞİD 
barbarlığıyla, karanlık bir manevra ile ani-
den çıkmaza sürüklendi. Ardından HDP 
Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve 
HDP vekilleri gözaltına alınarak tutuklan-
dılar. Cizre, Sur, Nusaybin, Yüksekova ve 
daha niceleri yakılıp yıkıldı. İnsanlar diri 
diri yakıldı. Cenazeler ayaklar altına alın-
dı, sokak ortalarında bekletildi. Kürt hal-
kı, yerlerinden yurtlarından oldular. Göç 
etmek zorunda kaldılar. Binlerce ailenin 
geçim kaynağı olan dağlar, yaylalar ve 
ovalar ıssız kaldı. Kürt halkının anayurdu, 

anadili Kürtçe gibi kendisine yasaklan-
dı. Bundandır ki, coğrafyamıza barış her 
şeyden önce Nusaybin’den, Cizre’den, 
Surdan, Yüksekova’dan, yakılıp yıkılan 
yerlerden esmeye başlayarak saracak ül-
kemizi. Ve, bugün barışın adı, filizi, can 
suyu Kürt kimliğidir, dilidir, toprağıdır. 

Demek istiyoruz ki, Kürt halkıyla barışıl-
madan Barış mı istiyorsunuz? Asla! 

Barış, insanın insana kulluğunun son 
bulmasından doğacaktır. Dünyada gü-
neşin en güzel Nemrut’ta doğduğu gibi 
muhteşem olacaktır. Yeter ki, üreten nasır-
lı eller birleşsin zalimlerin zulmüne karşı. 
Yeter ki, yüreklerimiz, ellerimiz, duygula-
rımız ve düşüncelerimiz kavuşsun birbir-
lerine. Büyük yığınsal direnişler faşizmi 
yıkarak barışı kurar.

AKP-Saray iktidarı tarafından Amed, 
Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Baş-
kanlarının görevden alınarak yerlerine 
kayyımların atanması Kürt halkı başta 
olmak üzere Türkiye halklarına vurulmuş 
çok sinsi bir darbedir. Sermaye iktidarı-
nın bu tür saldırılarını önlemenin ve geri 
püskürtmenin tek yolu birleşik yığınsal 
bir mücadeleden ve güçlü yerel direniş-
lerden geçmektedir. Kürt halkına kayyım-
ları, asimilasyonu, göçü dayatan sermeye 
sınıfı Akdeniz, Ege, Marmara ve Trakya 
bölgelerine de halklarımıza açlığı ve yok-
sulluğu dayatmaktadır.

İçeride şiddet ve baskıyla halkımıza 
açlığı, yoksulluğu ve umutsuzluğu daya-
tan sermaye sınıfı ve onun politik sözcüsü 
MHP destekli AKP-Saray iktidarı, ma-
ceracı bir dış politika izlemektedir. İşçi, 

emekçi ve yoksullardan oluşan yığın taba-
nı hızla erimekte ve desteğini çekmekte-
dir. Meşrutiyetinin tartışmalı hale geldiği-
ni anlayan iktidar halka ve muhaliflerine 
karşı oyun üstüne oyun tezgahlamaktadır. 
Bu olumsuz durum barış, demokrasi, öz-
gürlük, toplumsal ilerleme ve sosyalizm 
mücadelesine elverişli bir zemin hazırla-
maktadır. Bu süreçte işçilerin, emekçile-
rin, yoksulların, gençlerin ve kadınların 
örgütlenmesini sağlamak elzemdir. Mes-
leki, demokratik yığın ve sınıf çalışması 
yapmak, geliştirmek ve yaygınlaştırmak 
yaşamsal önemdedir. Halk yığınlarının 
üzerinde yıllardan beri süregelen atalet kı-
rılmalı ve aşılmalıdır. Marjinallik ve bas-
makalıp anlayışlar terk edilmelidir. Yığın-
ların sosyal, ekonomik, kültürel, politik ve 
moral yapılarına uygun bir çalışma tarzı 
yaşama geçirilmelidir. Yığınları etkisi al-
tına alan moralsizlik, umutsuzluk, politika 
ile ilgilenmemek, biat etme ve şükretme 
anlayışı ancak ve ancak insanca yaşama, 
güzel bir gelecek için bir mücadele ru-
hunun, direniş cesaretinin gelişmesiyle 
kırılabilir. Bu da örgütlülüğü gerektirir. 
Örgütlenmeyi, örgütlü çalışmayı, eme-
ğin gücünü açığa çıkarmayı, işçi sınıfının 
öncü rolünü başa almayı şart koşar.

Etrafımıza baktığımızda çoğunluğun 
hoşnutsuz olduğunu, demokratik bir ikti-
dar, eşit ve özgür bir yaşam ve güvenilir 
bir gelecek istediğini görürüz. Herkes bu 
amaç için mücadele etmenin gerektiğini 
belirtir. Ancak ortak bir irade oluşturarak 
adım atmak, örgütlü çalışmak oldukça zor 
olmaktadır. Bunun birkaç nedeni vardır: 
Örgütlülüğü kavramamak, korkmak, ka-
ranlığın aşılabileceğine inanmamak, sınıf 
mücadelesi bilincinden yoksun olmak, 
rehavet içinde olmak ve kadere boyun eğ-
mek. Böyle olunca insanların birbirlerine 
güveni olmuyor. Bir araya gelme isteği 
gelişmiyor. Bu olumsuz davranışların terk 
edilmesi kolay olmuyor. Bunun aşılması 
için yılmadan, bıkmadan ve usanmadan 
çalışmak gerekmektedir. 

Çok iyi bilinmelidir ki; işçi sınıfının 
devrimci hareketi gelişerek zirve yapma-
dan ve Kürt halkının özgürlük ve demok-
rasi mücadelesi ile birleşmeden ne Kürt-
lerin, ne işçi sınıfının ne de ezilenlerin, 
yoksulların kurtuluşu mümkün değildir. 
Güzel bir gelecek, yarınların Güneşli Tür-
kiyesi ancak işçi sınıfının, halkların örgüt-
lü birleşik gücüyle kurulabilir. n

Barış, Kürtler ve Yığınlar
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Komşumuz Suriye ve Irak topraklarında sürdürülen savaş 
sonlandırılmadan, Ortadoğu’da barış politikası, iyi komşuluk 
ilişkileri izlenmeden ve ülkenin içinde sıkıyönetim, olağanüstü 
hal kaldırılmadan, çatışmalara son verilmeden, Kürt halkına 
uygulanan asimilasyon politikası terk edilmeden ülkede barış 
sağlanamaz. Ve, nihayetinde barış sorunu bir sınıf mücadelesi 
sorunudur. Emek ile sermaye arasındaki temel çelişki çözülme-
den ulusal, bölgesel ve evrensel anlamda adil, kalıcı ve onurlu 
bir barışın gerçekleşmesinden söz etmek bir ham hayal ve koca 
bir yalandır. Çünkü, savaşların kaynağı sömürüdür.



q  Mehmet TOSUN

Eski bir edebiyat dergisinin kapağın-
daki “görülmüştür” mührü, geçen bunca 
yılın örtüsüyle yıpranmışlığına rağmen, 
karanlık örümcek ağları gibi gizleyemi-
yordu yaşanmışlıkları. Deniz kasabasında 
manzaralı bir evin gün ortasında, geçmişte 
kalan uzun yılların anısı, dağınık kitap raf-
larından inip dizlerimin üzerinde yolculu-
ğa hazırlanırken, sayfalarının birinin kö-
şesine özenle düşülmüş bir not, geçmişe 
soluk bir çizgi gibi uzanıyordu. Kaynağını 
hatırlayamadığım bu not, daha işin başın-
da insana ürperten bir sorumluluk yüklü-
yordu.

“Yazmak eyleminin insan için anla-
mı.”

***
 “Müşadiye Hücreleri”ndeyiz. Hücre-

lere iki-üçer kişi yerleştirildik. Bir operas-
yon sonucu tıkıldık buraya. Giysilerimiz 
iç çamaşır. Başka giysi verilmiyor. Yatak 
yok... Yan duvarları olmayan, üzeri açık, 
sadece taşı ve bir musluğu olan tuvalet 
var. Hücrenin ön yüzü boydan boya de-
mir parmaklık. Suyu tuvalet musluğundan 
kullanıyoruz... Yoğun fiziki ve psikolojik 
baskı yapılıyor. Bu yoldan tek tip giydire-
ceklerini düşünüyorlar; giymeden koğuş-
lara verilmeyeceğimiz söyleniyor...

Değişik davalardan hüküm giymiş 
toplam 50-60 kişiyiz.

***
Orhan, şiiri çok seviyor. Yazıyor da..
Şiirlerini okuyorum. Beğendiğimi söy-

lüyorum...
Ayrı hücrelerdeyiz. Yüzyüze görüş-

mek güç. Yazılı eleştiri istiyor gönderdiği 
şiirler için. İlettiğim yorumları acımasız 
bulduğunu söylüyor. ‘Ortamdan kaynaklı’ 
diye alçak gönüllülük yapmayı da ihmal 
etmiyor.

Böylece yazmak beni de içine çek-
ti. Talep var, düşüncelerim önemseniyor 
zannediyorum. Fırsat bu ya, Allah ne ver-
diyse...

Sonraları Umut’la, karikatür ve diğer 
sanatsal uğraşılar edinen arkadaşlarla da 

benzer ilişkilerim olacaktı.
Şiiri geldi Orhan’ın..
“Lambayı yakma bırak,
sarı bir insan başı
düşmesin pencereden kara.
Kar yağıyor karanlıklara.
Kar yağıyor
ve ben hatırlamıyorum...”

***
Bulduğum kağıtları dolduruyorum. 

Hoyratça bir yere vuruş var şiirin eleşti-
risinde. Biçem, içerik tanımlamasından, 
imgenin melankolisine kadar, müthiş bir 
kendini beğenmişlik...

***
Uzunca bir süre ses çıkmıyor Or-

han’dan. Kırıldığını düşünüyorum.
Mazgal şakırtıları daracık havalandır-

ma boşluğunda korkunç bir yankı yapıyor. 

Sonra karavanalar geliyor.

Hücre ve havalandırma demirleri ara-
sındaki maltada, tanımadığımız insanlar 
parmaklıklar arasından sevimsiz başlarını 
gösterip hızla kayboluyorlar.

‘Bu gece operasyon var. Alt kattan 
başlayıp işkenceye alacaklar.’

Tedirgin, gerilimli bir bekleyiş başlı-
yor. Ufak bir mazgal tıkırtısında ürperme, 
telaş. Sonra sloganlar...

Moralimizi bozmak, oyuna getirilmek 
istendiğimizi anlıyoruz çok geçmeden. 
Oyunları bitmiyor yönetimin, bizim de di-
renme gücümüz.

***
Orhan’dan bir not aldım; en çok ta 

küsmediğine sevinerek.

Önceki gönderdiği şiirin N. Hikmet’in 

olduğunu belirten, şiirin öyküsü üzerine 
bir nottu bu.

Oyuna gelmiştim...

Uzunca bir süre sonra, koğuşlara dön-
düğümüzde N. Hikmet’in de eleştirilebi-
leceği üzerine lafazanlığı gönlümü alma-
ya yetmedi...

***
Yazmak eyleminin insan için anlamı 

nedir?
Yazmak cennet mi, cehennem mi?...
Hem cennet, hem cehennem.
Yazmaya oturan insan o cennetin, o 

cehennemin ta üstüne oturmuş demektir.
Ne demektir insan için yazmak?..
Çok şey... Anlamak, anlatmak demek-

tir. Dünyayı ve her şeyi, yeniden yaratmak 
demektir. Gözlemdir, bilgidir, yaşamak 
demektir; yaşatmak demektir.  

En güzeli de öğrenmek, değiştirmek, 
değişmek demektir.”

***
Hayatının sessiz akışı bozulacağı 

kaygısıyla bütün yargılarını bir çırpıda 
değiştiriveren, akıl karıştırıcı kişilikler, 
pinekledikleri özenti ‘dost!’ alemlerin-
den; sırtında yılların yükü ile hala değişim 
türkülerinin ıslığını çalarak yolunu kay-
betmeyen yapı ustası Pala’nın, yaşamını 
kara zoruna yoğurmaya çalışan o hünerli 
elini, zamanın bütün hışmıyla fırtınalara 
direnen kara, sert, sakallı yüzünü utanarak 
gizlice seyrettiği o deniz evinin pencere-
sinden nasıl söze dökecek...

Sokakların, sahillerin ıssız seslenişleri 
alevden bir top gibi göğü kuşatınca, kibir-
li bakışlar anlaşılmaz türküler mırıldanır 
oldu. Gecenin içine pusan bu mırıldanış-
lar, güneşin ilk ışıklarında günü perdele-
yen bulut blokları halinde yaşamın içine 
sızdılar. Nasırlı, direşken ellerin gücünü 
görmezden geldiler. Islıklara tıkadılar ku-
laklarını. Geçmişin tortusunu bir ihanet 
haykırışıyla yeniden dillendirdiler… 

“Yazmak cennet mi, cehennem mi, 
öğrenmek, değiştirmek, değişmek mi yaz-
mak?“... n

”Paylaşılan izlerdir 
Geçmişten Geleceğe...”
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39 Yıl Önceden Süzülüp Gelen Bir 12 Eylül Yaşanmışlığı:



Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu Araştırma Merkezi 
(DİSK-AR) Türkiye İstatistik Kurumu-
nun (TÜİK) 16 Eylül 2019 günü açık-
ladığı Haziran 2019 dönemi Hanehalkı 
İşgücü Araştırması sonuçları ile SGK 
Haziran 2019 ve İŞKUR Temmuz 2019 
verilerini değerlendirdi.

Haziran 2018’de 3 milyon 315 bin 
olan mevsim etkisinden arındırılmamış 
dar tanımlı işsiz sayısı Haziran 2019’da 
938 bin artarak 4 milyon 233 bine 
yükseldi. Mevsim etkisinden arındı-
rılmamış işsizlik oranı bir önceki yılın 
aynı ayına göre 2,8 puan artarak yüzde 
10,2’den yüzde 13’e yükseldi.

Haziran 2018’de yüzde 10,9 olan 
mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik 
oranı ise Haziran 2019’da yüzde 13,9’a 
yükseldi. Mevsim etkisinden arındı-
rılmış işsiz sayısı geçen yılın aynı ayına 
göre 1 milyon 3 bin artışla 3 milyon 
529 binden 4 milyon 532 bine yükseldi. 
Dolayısıyla tarım, turizm ve inşaat gibi 
sektörlerin mevsim etkileri hariç tutul-

duğunda işsizliğin hem oransal hem de 
sayısal olarak tırmanmaya devam ettiği 
görülüyor.

Tarım dışı işsizlikte de tırmanış 
devam ediyor. Ücretsiz aile işçilerinin 
yoğun olduğu tarım sektörü hariç tutul-
duğunda işsizlikte artış devam ediyor. 
Haziran 2018’de yüzde 12,9 olan mev-
sim etkisinden arındırılmış tarım dışı 
işsizlik Haziran 2019’da yüzde 16,2’ye 
yükseldi.

DİSK-AR tarafından hesaplanan ge-
niş tanımlı işsiz sayısı Haziran 2018’de 
5 milyon 952 bin iken Haziran 2019’da 
1 milyon 36 bin artışla 6 milyon 988 
bin oldu. Geniş̧ tanımlı işsizlik oranı 
Haziran 2019’da yüzde 19,9 olarak 
hesaplandı.

Eylül 2018’den itibaren işsizliğin 
düzenli yükselişi en çok gençleri ve genç 
kadınları etkiledi. Tarım dışı genç kadın 
işsizliği Haziran 2018’e göre 5,7 puan 
artarak yüzde 29,9’dan yüzde 35,5’e yük-
seldi. Böylece en yüksek işsizlik türü 
tarım dışı genç kadın işsizliği oldu.

Haziran 2018’de yüzde 13,2 olan 
kadın işsizliği 2,4 puan artarak Haziran 
2019’da yüzde 15,6 seviyesine yükseldi. 
Tarım dışı kadın işsizliği ise yüzde 20’ye 
tırmandı.

Ekonomik kriz ve sanayi üretimi ile 
büyümedeki daralmaya paralel olarak 
istihdamda daralma devam ediyor.  Do-
layısıyla sadece işsizlik artmıyor istih-
damda da büyük bir daralma yaşanıyor. 
Haziran 2018’de 28 milyon 752 bin 
olan mevsim etkisinden arındırılmış 
istihdam 769 bin kişi azalarak Haziran 
2019’da 27 milyon 983  bine geriledi.

Ağustos 2018’de 2 milyon 752 bin 
olan İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı 1 mil-
yon 293 bin artışla 4 milyon 45 bin ola-
rak açıklandı. Böylece İŞKUR’a kayıtlı 
işsiz sayısı bir yıl içinde yüzde 47 artmış 
oldu.  Öte yandan Ocak-Temmuz 2019 
döneminde işsizlik sigortası başvurula-
rı 1 milyon 345 bine yükseldi. İşsizlik 
başvurularında Temmuz 2019’da 
patlama yaşandı. Haziran 2019’da 144 
bin olan işsizlik ödeneği başvurusu 
Temmuz 2019’da 325 bine yükseldi. n
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İşsizlik Dengelenemiyor!
İşsiz Sayısı 1 Milyon Arttı
İstihdam 770 Bin Azaldı

 İşsizlik Sigortası Başvuruları 
1 Milyon 345 Bine Yükseldi

ÖZETLE İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ
n İşsizlikte Artış, İstihdamda Azalış Devam Ediyor

n İşsiz Sayısı 4 Milyon 532 Bin (Mevsim Etkisinden Arındırılmış)

n Dar Tanımlı İşsizlik Yüzde 10,2’den Yüzde 13’e Yükseldi

n Mevsim Etkisinden Arındırılmış İşsizlik: Yüzde 13,9

n Tarım Dışı İşsizlik Yüzde 16,2 (Mevsim Etkisinden Arındırılmış)

n Geniş Tanımlı İşsizlik Yüzde 19,9

n Geniş Tanımlı İşsiz Sayısı 6 Milyon 988 Bin

n İŞKUR’a Göre Ocak-Temmuz Arası 1 Milyon 345 Bin Kişi İşsiz Kaldı

n İŞKUR’a Kayıtlı İşsiz Sayısı 4 Milyon 417 Bine Yükseldi

n İstihdam Bir Yılda 769 Bin Azaldı (Mevsim Etkisinden Arındırılmış)

n Genç İşsizliği 20,2’den Yüzde 25,8’e Yükseldi (Mevsim Etkisinden Arındırılmış)

İŞSİZLİKTE ARTIŞ İSTİHDAMDA DARALMA SÜRÜYOR
İŞSİZLİK ÖDENEĞİ BAŞVURULARI PATLADI

   Jandarma, Somalı Madencilerin 
Ankara Yürüyüşünün Önünü Kesti
Soma’da 301 madencinin can verdiği 

katliamın ardından tazminatları ödenmeden 
işten atılan işçilerin Ankara’ya yürüyüşü engel-
lemelerle karşılaşıyor. Kaymakamlık tarafından 
yasaklanmasına rağmen mahkeme kararı ile 
yürüyüş yapma hakkını elde eden Bağımsız 
Maden İş öncülüğündeki işçilerin Soma 
çıkışında yolu kesildi.

Ankara yürüyüşü Soma Meydanı’nda 
yapılan basın açıklaması ile başladı. Basın 
açıklaması öncesi polisin müdahalesi üzerine 
sendikacı Kamil Kartal bir süre polislerle 
tartıştı. Mahkeme kararına rağmen polisin engel-
lemeye çalıştığı yürüyüş basın açıklamasının 
ardından başladı.

30 madencinin ve sendikacıların katılımı ile başlayan yürüyüşün önü bu kez Soma çıkışında jandarma tarafından kesildi. 
Jandarma komutanı alınan mahkeme kararının kendilerini bağlamayacağını ifade ederek, Soma’dan çıkılıp Bakır’a girilmek 
istenmesi halinde gözaltına alacaklarını söyledi. Kamil Kartal ise, aldıkları iznin Ankara’da Enerji Bakanlığı önüne kadar 
yürümelerine onay verdiğini ifade etti. Jandarma komutanı ise mahkeme kararına rağmen her ilçe girişinde kaymakamlığa 
başvuru yapılması gerektiğini öne sürdü. n



Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf 
Araştırmaları Merkezi (BİSAM), Eylül 
2019 dönemi için açlık ve yoksulluk sını-
rı verilerini hesapladı. Hesaplamaya göre 
dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde 
beslenebilmesi için, günlük en az 67.11 
TL, aylık 2.013 TL’lik harcama yapması 
gerekiyor. 2003 yılının eylül ayında 4 
kişilik bir aile günlük minimum 14.57 
TL’ye sağlıklı beslenebiliyordu

Dört kişilik bir ailede her ferdin 
sağlıklı beslenmesi için alması gereken 
gıdaların minimum maliyeti yaşa ve ürün 
grubuna göre farklılık gösteriyor. Günlük 
harcamalarda Eylül 2019’da en yüksek 
maliyet grubunu peynir/çökelek grubu 
16.85 TL’lik harcama gereksinimi ile 
oluşturdu. Et, tavuk ve balık grubu için 
yapılması gereken minimum harcama tu-
tarı ise 14.08 TL oldu. Süt ve yoğurt için 
yapılması gereken harcama tutarı 8.26, 
sebze ve meyve için yapılması gereken 
harcama miktarı 7,99 TL, ekmek için 
yapılması gereken harcama tutarı günlük 
4.49 TL’dir. Katı yağ 3.66 TL’lik, sıvı 
yağ ise 1.32 TL’lik masraf yapılması ge-
reken ürün gruplarıdır. Yumurta için 0.82, 
şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 2,71 
TL harcama yapılması gerekmektedir.

Açlık sınırı İstanbul, İzmir ve Ankara 
için de hesaplamıştır. Buna göre sağlık-
lı beslenmenin maliyetinin en yüksek 
olduğu il 2.214 TL ile İzmir olurken, 
İstanbul’da sağlıklı beslenmenin maliyeti 
2.118 TL, Ankara’da ise 1.956 TL’dir.

Açlık ve yoksulluk sınırı BİSAM ta-
rafından her ayın ilk haftasında, Türkiye 
İstatistik Kurumu’nun Tüketici Fiyat En-
deksinin açıklanmasını takiben kamuoyu 
ile paylaşılmaktadır.

4 Kişilik ailenin sağlıklı beslenmek 
için yapması gereken minimum aylık 
gıda harcaması AÇLIK SINIRI olarak 
belirlenmektedir. Bu verinin Hanehal-
kı tüketim harcamasına dağıtılması ile 
elde edilen veri ise bize YOKSULLUK 
SINIRINI vermektedir. Tüketim Harcama 
Kalıbı dikkate alınırken, tüm içecekler, 

tütün ve gıda harcamaları bir kalem ola-
rak belirlenmiştir.

Yoksulluk sınırı hesaplanırken, TÜİK 
Hanehalkı Bütçe Anketi Tüketim Harca-
ması Araştırması 2016 yılı sonuçlarının, 
3. yüzde 20’lik dilimin tüketim harca-
maları dikkate alınmıştır. Söz konusu 
tüketim grubu Türkiye’de nüfusun yüzde 
40 ila yüzde 60’ı arasındaki kesimidir.

Yetişkin erkek ve kadınlar için 18-50 
yaş grubu, 10-18 yaş grubu için erkek 
çocuk dikkate alınmıştı. n

Birleşik Metal-İş Sendikası Araştırma Merkezi (BİSAM)
Açlık ve Yoksulluk Sınırı Eylül 2019 Dönem Raporu

Açlık Sınırı: 2.013 TL 
Yoksulluk Sınırı: 6.964  TL 
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Kısa adı INF olan Orta Menzilli Nükleer Başlıklı Füzeleri Sınırlandırma Anlaşması, 1987 yılında 
ABD ile SSCB arasında, Reel Sosyalizmin ülkelerinin varlığı ve baskıları, Dünya Barış Güçleri’nin 
yığınsal eylemlerinin oluşturduğu atmosfer, o dönemde Küba, Yugoslavya ve Suriye önderliğinde varlı-
ğını sürdüren Bloksuz Ülkeler Konferansı’nın etkisiyle imzalanmak zorunda kalınmıştı.

ABD o dönemde Sovyetler Birliği ve Sosyalist ülkelere karşı nükleer ilk vuruşu gerçekleştirebilmek 
amacıyla başta Federal Almanya olmak üzere kimi NATO ülkelerine, -ki bunların arasında Türkiye de 
sayılmaktaydı- nükleer başlıklı Pershing II ve Tomahawk Cruise Missiles füzeleri yerleştirmek istiyor-
du. Buna karşı da SSCB başta Demokratik Alman Cumhuriyeti olmak üzere kimi Sosyalist ülkelere sa-
vunma amaçlı kendi nükleer başlıklı roketlerini yerleştirecekti. Batı Avrupa ve ABD’de milyonlar ABD 
ve NATO’nun girişimine karşı ayağa kalktı. Komünist Partilerin öncülüğünde ama kiliselerden sosyal 
demokratlara kadar çok geniş toplumsal kesimleri kapsayan Uluslararası Barış Hareketi oluşturuldu. 
Her ülkede kendi merkezi yapılanması olan, Eyalet, İl, İlçe, Semt, Mahalle ve Sokak birimlerine kadar 
“Barış Girişimleri” adı altında örgütlenen hareket kısa zamanda milyonları sarmaladı. 

O dönemde Barış Hareketi toplumu bilinçlendirmek için iki ayrı konuyu ele alıyordu. Birincisi; 
Nükleer bir savaşın kazananı olmayacağı. İkincisi ise; Nükleer savaş tehlikesinin ABD Emperyalizmi-
nin doğasından kaynaklandığı gerçeği. Dolayısıyla yaşam hakkını savunmak ve sömürüye karşı olmak 
bu süreç içinde barış hareketine katılan milyonların bilincine çıkarıldı. Bu bilinci bulandırmak ve barış 
mücadelesini sınıf mücadelesinden koparmak için burjuvazi “Yeşiller” hareketini icat etti. Bir NATO 
Generali olan Gerd Bastian, NATO’da asistanlık yapan Petra Kelly ve daha sonra gerçek yüzü ortaya çı-
kan ve FAC Dışişleri Bakanlığı görevinden emekli olduktan sonra bugün ABD’de Profesör olarak kürsü-
sü olan Joschka Fischer’e FAC’de Yeşiller hareketini kurdurup, Federal Almanya’daki Barış Hareketi’ni 
Demokratik Alman Cumhuriyeti’ne karşı anti-komünist bir hareket yaratarak barış hareketinin sınıfsal 
özünü boşaltmaya çalıştılar. ABD ve NATO nükleer roketleri Federal Alman topraklarına konuşlandı-
rırken Yeşiller bu gerçeği bir kenara bırakıp Demokratik Alman Cumhuriyeti’ne SSCB’nin savunma ve 
korunma amaçlı yerleştirmeyi planladığı roketlere karşı protestoya yöneldi. Burjuvazinin bu tür sınıf ha-
reketini bölme ve ayrıştırma manevralarını hiç bir zaman gözden ve akıldan çıkarmamak gerekmektedir. 

32 yıl sonra tek taraflı olarak iptal edilen INF Anlaşması tüm dünya halkları için yeni bir nükleer sa-
vaş dönemine girildiğinin habercisidir. Ekonomik kriz içinde bunalan ABD Emperyalizmi ve müttefiği 
NATO ülkeleri, krizden çıkış yolunu yine savaşı körüklemek ile arıyor. Nükleer silahlarla icra edileceği 
ortada olan böyle bir savaşın kazananı olmayacağı gibi, milyonlarca, belki de milyarlarca insan, hayvan 
ve bitki bu savaşın kurbanı olacak. Ülkeler ve şehirler yok olacak. Dünya yaşanılamaz bir kül yığını 
haline dönüşecek ve nükleer silahların etkileri yüz yıllarca sürecek. Engelli ve sakat nesiller doğacak.

Söz konusu yeni silahlanma turunda Türkiye toprakları, Anadolu ve Mezopotamya’nın bozkırları 
yeni nesil nükleer füzelerin yerleştirileceği adayların başında geliyor. Bu nedenle Türkiye ilk vuruşa 
karşı ilk yok edilecek ülke adayıdır. ABD bu füzeleri başta Rusya Federasyonu olmak üzere, İran ve 
Çin Halk Cumhuriyeti’ne karşı birer ilk vuruş olarak planlıyor. Pekiyi, bu üç ülke ile de dostane ilişkiler 
geliştirdiğini savunan MHP destekli AKP-Saray Rejimi acaba bu konuda nasıl düşünüyor ve nasıl tavır 
almayı planlıyor? S-400 savunma roketlerinden birkaç filo satın aldığı için ABD ve NATO ile aralarında 
bu denli tartışmalar yaşanırken, Rusya’ya karşı Türkiye topraklarına nükleer başlıklı roketler yerleştirme 
planlarına rejim nasıl bir stratejik yaklaşım geliştirecek? Türkiye, bir yandan Şanghay Anlaşması üyesi 
ülkelerle yakınlaşıp ilişkilerini geliştirme niyetlerini açıklarken bu konuda çelişkide kalacaktır.

ABD Emperyalizminin ve NATO’nun kadim müttefiki olan TC derin devleti kuşkusuz ki ABD ve 
NATO planlarından yana tavır alacaktır. Bu durumda MHP destekli AKP-Saray rejiminin birkaç düğün-
de aynı anda dans etme lüksü tükenecektir. Ya ABD ve NATO’dan yana tavır alacaklardır ve Rusya ve de 
Çin ile geliştirdikleri tüm ilişkiler tersine dönecektir, ya da ABD ve NATO’ya karşı tavır almak zorunda 
kalacaklardır. TC derin devleti buna ne denli müsaade eder, Rejim nasıl komplolar ile karşı karşıya kalır, 
bunu zaman gösterecektir. Burada en tehlikeli olası gelişme, AKP-Saray Rejimi’nin Şanghay Anlaşması 
yanlısı tavır göstermesi karşılığında TC derin devletinin ABD’deki şefleri ile AKP-Saray Rejimini daha 
liberal görünümlü ve sonuna kadar ABD ve NATO’cu bir iktidarla değiştirme planlarıdır. Bu süreç AKP 
karşıtı demokratik bir direniş maskesi şekli altında daha ABD’ci ve NATO’cuları işbaşına getirme ve 
ABD ile NATO’nun savaş planlarını yaşama geçirme stratejisi olacaktır. Türkiye devrimci ve demokra-
tik güçlerinin önümüzdeki süreçte uyanıklığı elden bırakmaması büyük önem taşımaktadır.

Türkiye’nin Barış ve Demokrasi Güçleri’nin en ivedi görevi ABD ve NATO’nun ülkemize ve böl-
gemize yönelik, atlama tahtası olarak kullanma girişimlerine kesin karşı tavır almaları olmalıdır. Kürdis-
tan’daki imha savaşına son vermek, Rusya, İran, Suriye ve Irak ile barışı pekiştirecek politikalar izlemek 
ama aynı zamanda ABD ve NATO’nun yeni nükleer savaş stratejilerine karşı olmak ana isemlerimiz 
olmalıdır. Yığınları bu uğurda bilinçlendirmek ve örgütlemek güncel görevimizdir. Türkiye, NATO’dan 
çıkmalı ve ABD ile imzaladığı tüm ikili askeri anlaşmaları tek taraflı olarak yırtıp atmalıdır. 

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi
4 Ağustos 2019

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

ABD TEK TARAFLI OLARAK INF ANLAŞMASINI İPTAL ETTİ
ŞİMDİ BARIŞ İÇİN SAVAŞMA ZAMANI
1 EYLÜL 2019’DA SESİMİZİ YÜKSELTELİM!
TÜRKİYE NATO’DAN ÇIKMALI ve ABD İLE 
TÜM İKİLİ ASKERİ ANLAŞMALAR İPTAL EDİLMELİDİR!

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin 
4 Ağustos 2019 Tarihli Açıklaması:



q Ahmet ÇAVLI

Gözlerimizi acılarımıza kapatamayız. 
Gözlerimizi acılarımıza kapatırsak eğer 
köksüz ve ruhsuz bir ağaca döneriz ve çok 
sürmez, çürür gideriz. Yaşamın neresinde 
dururlarsa dursunlar bütün insanlar öyle 
ya da böyle hatalar yapar, yapmaktan sa-
kınamazlar. Hata sadece birilerine mahsus 
değil, evrensel geçerlilikle insana ait bir ol-
gudur. Kimse “doğrular bataryası’’ değildir. 
Doğrunun merkezi bilimdir, lakin onda da 
yanılgı payı her zaman vardır. Bilimin ge-
lişme tarihi, eski bilim ile yeni bilim aşama-
sındaki büyük farkı ortaya koyarak gelişim 
çizgisini yalın biçimde ortaya koymaktadır. 
Yanılgılar, hatalar ve yanlışlar düzeltilerek 
yeni sentezlere varılmıştır... 

Ve çünkü bilimde ön yargı yoktur.  Ger-
çek çıplaktır, objektif gerçek karşısında 
saygılıdır bilim. Bu özünden dolayı bütün 
yanılgılarına karşın gelişme çizgisini sür-
dürüp gelişmiştir. Gelişmeye devam ede-
cektir. Bu gelişme, bugünün doğrularının 
gelecekte yanlış olduğunun ya da eksik ol-
duğunun görülmesi ve açığa çıkarılması bi-
çiminde seyredecektir... Doğru anlayış-çiz-
gi temelinde doğru yöntem başarıya hatalı 
yöntem başarısızlığa götürür... Yaşamın ne-
resinde dururlarsa dursunlar bütün insanlar 
öyle ya da böyle hatalar yapar, yapmaktan 
sakınamazlar. (Politika’nın geçen sayısında 
benim de hatam olmuştur, yanlış bir kelime 
kullanmışım, Mazıdağı Belediyesi’nin ‘ko-
operatif çalışmasında toprağı kiraladığını’ 
yazmışım bu yanlıştır, belediye ne bir para 
ödemiştir, ne de tarla sahibi verdiği toprak-
tan para almıştır. Toprağını bedava insani 
görev olarak, hibe etmiştir, bunu düzeltmek 
zorundayım.) Hata sadece birilerine mahsus 
değil, evrensel geçerlilikle insana ait bir ol-
gudur. ...Devrim ve devrimci kaygıyı bencil 
hırs ve dar anlayışlarımıza feda etmemeli-
yiz. Şahsiyetlerin kariyer ve statüsü, gurup-
ların ve hatta parti ve örgütlerin geçici anlık 
çıkarları, devrimin ve halkın davasının, bü-
yük çıkarlarının üstünde tutulamazlar. Dar 
çıkar ve hesaplar genel devrim çıkarlarıyla 
kıyaslanamayacak kadar geri, değersizdir. 
Kadro veya önderlerin bencil eğilimlerden 
beslenen didişmeleri ya da haklı-haksız 
anlaşmazlıkları parti ve örgütlerin kade-
rine yeğ tutulamazlar. Devrimcilere karşı 

kazandığımız başarı veya yengi, gerçekte 
bir başarı ve yengi değildir. Yönelim ve 
anlayışlarımızı bu sakat kültürle biçimlen-
diremeyiz. Toplumlar tarihi incelendiğinde 
başarılı olan toplumların örgütlü toplumlar 
olduğu görülecektir. Örgütlü toplumlar sü-
reci doğru okudukları için sürece ne zaman 
ve nasıl müdahale edeceklerini öngören 

toplumlardır. Tıkanan siyasetin önünü açan, 
toplumsal çıkarları esas alan hamlelerle si-
yasetin gidişatında ciddi rol üstlenirler. 
Tekçiliği reddeden, çoğulculuğu benimse-
yen siyasi anlayışa kolektif tavır koyarak 
demokratik kültüre hizmet eden zihniyetle 
hareket ederler. Yönetilen olmaktan çok 
yönetimde söz sahibi olmayı ilke edinirler. 
Birilerine ya da bir siyasi görüşe angaje ol-
madan özgürlükçü çizgiyi esas alırlar.

Yeteri Kadar Örgütlü müyüz?

Kürtler karşılaştıkları sorun ve sıkıntı-
lardan kaynaklı yaşadıkları ülkelerin en ör-
gütlü ve politik kimliğine sahipler. Sorunla-
rı çözmenin, karşılaştıkları saldırıları boşa 
çıkarmanın yolunun örgütlü olmaktan geç-
tiğini pratikte öğrenen bir toplumdur. Bu 
örgütsel duruşlarından kaynaklı süreci doğ-
ru okur ve sorunların çözümüne dönük tavır 
alırlar. Kürtler hangi siyasi görüş ve siyasi 
figür başta Kürt sorunu ve ülke sorunları-
na çözüm üretme perspektifine sahipse onu 
desteklemeyi sürekli demokrasinin gereği 
görmüştür. Örgütsüz toplum ölü toplum-
dur. Tek tek insanların yaşıyor olması, bir 
toplum modelinin yaşadığını, kendini üret-
tiğini, sağlıklı bir sosyal, ekonomik hayat 

sunduğunu göstermez. Bugün Türkiye’de 
yaşanan derin çürüme ve geriye gidişin kri-
tik nedenlerinden biri alternatif örgütlenme 
alanlarının neredeyse yok edilmiş olması-
dır. Bu nedenle devrimci, demokratik, ka-
dın özgürlükçü, doğaya duyarlı, halkçı ör-
gütlenme, bir toplumun hayatını kurtarma 
inisiyatifidir, maalesef bölgemizde bırakın 

örgütlenmeyi birbirlerinin kuyusunu kaz-
mak için herşey yapıyorlar.

Her ne kadar Kürtler örgütlüyse de, o 
kadar da örgütlü değildir. Gerçeği söyle-
mek yazmak zorundayız. Örgütlü olsaydık 
binler onbinler kitlesel bir şekilde Beledi-
yelerimize atanan kayyımlara karşı omuz 
omuza alanlarda olurduk. Örgütlenme ne-
rede, parti nerede, hiçbir şey yok ortalıkta. 
Herkes çıkarını, akrabasını işe koymanın, 
ihale peşinde koşmanın çabasında. Herke-
sin gözü kör ve kulaklar sağır, görmek ve 
duymak istemiyorlar. Masalarda kimseye 
de söz hakkı vermezler, konferanslarda 
hiç kimse tıkanan örgütlenmeyi tam olarak 
görmez ve çıkarını düşünür, yok herşey tı-
kırında gidiyor, herşey kurulmuş, halk mec-
lislerini mahalle köy, kent konseylerini kur-
muşlar, sözde devrimci olanlar bunlar, beş 
yılı doldurayım, kendimi akrabalarımı zen-
gin edeyim, halk umurlarında değildir. Bu 
mantık formel mantıktır, gerici yoz mantık-
tır, oportünist mantıktır, bana göre kayyu-
mun ayak sesleri de gelmeye başladı, der-
ken gerçekten geldi. Haydi geçmiş olsun, 
herkes evine, sonra halka yalan söylemeye 
devam. Cılız ve örgütsüz kitle, halk vardır. 
Herkesin gözünü ihale kör etmiş, belediye-

lerin içinde kavgalar eksik olmuyor. Ama 
bundan kurtuluş için eski toplum modelinin 
aşılması gerekir. 

Bugün AKP-MHP gericiliğine karşı yü-
rütülen Demokratik Türkiye mücadelesi, 
Kürtleri ve Türkiye halklarını aşarak, tüm 
Ortadoğu halkları ve insanlık açısından 
çok büyük öneme sahip bir hale gelmiştir. 
Kim ki Ortadoğu’da ve dünyada savaşın ve 
sömürünün sona ermesini istiyorsa, onun 
Türkiye’de AKP-MHP rejiminin yıkılma-
sı ve Türkiye’nin demokratikleşmesi için 
mücadele etmesi gerekir. Böyle bir müca-
deleyi ve demokratik birliği öngörmeyen ve 
geliştirmeyen anlayış ve istemler boş laftan 
öteye bir değer ifade etmez. Gün yaşanan 
savaşı ve Türkiye’deki Kürt düşmanı faşist-
soykırımcı zihniyeti ve siyaseti doğru anla-
ma ve ona karşı demokrasi mücadelesini ör-
gütleyip yürütme günüdür. Yeni demokratik 
Türkiye’yi ve özgür insanlığı böyle bir mü-
cadeleyi başarıyla yürütenler var edecektir. 
Kitlelerin örgütlenmesi bilinçli örgütlü bir 
toplum yaratma uğrunadır. Toplumsal si-
yasi değişimlerde kitlelerin örgütlenmesi 
en temel sorunu oluşturur. Yaşanan bütün 
toplumsal değişimler istisnasız olarak bu 
yolu izlemiştir. Kitleler örgütlenmeden ör-
gütlü toplum, örgütlü toplum yaratılmadan 
toplumsal değişim sağlanamaz, bu değişi-
me öncülük yapılamaz. Geçmişini anla-
mayan onu bir daha yaşamak zorundadır. 
Elbette hiçbir koşulda geriye gidiş yoktur. 
Yaşanmışı bir kez daha yaşayamayız. Her 
şey bir kez olur. Ancak geçmişin bilgisin-
de insan kendisini görür. O günleri hüzünlü 
bir denizin üzerinde izlediğimiz yelkenlinin 
varlığına karşın gözlemliyor da olsak, yine 
de o günlere bakarak bugününü anlamlan-
dıramayana da acımak gerektiği sonucuna 
varmak mümkündür. Ne de olsa, bilinçsiz 
varlıkların tarihi yoktur. Bilinç zorunlu ola-
rak tarihseldir.

Değişim-Dönüşüm 
Sürecini Kavramak İçin
Tarih bilinci, geçmişin bilgisini, güncel 

bilgiyle ve her ikisini, geleceğe yönelik bi-
linmeyenin bilgisiyle işleyip, birleşime ula-
şıp, yorumlama ve değişim-dönüşüm süre-
cini kavramaktır. Tarih bilincinin belirleyici 
unsuru süreci kavratmasıdır. Tarihsel bilinç, 
geçmişten alınan insan aklının bilgisinin, 
bugün yeniden üretilmesidir. Belediye yö-
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netiminde; hiç bir rantçı anlayışa müsaade 
edilmeyeceği, yolsuzluk, yiyicilik, adam-
cılık ve her türden kayırmacılığın olma-
yacağı, tersine herkese eşit ve demokratik 
hakları çerçevesinde hizmet edileceği, her-
kesin demokratik hakkına saygılı yaklaşı-
lacağı, kimsenin dışlanmayacağı, belediye 
hizmetlerinden tüm halkın eşit bir şekilde 
yararlanacağı, belediyenin halkın beledi-
yesi olduğu, halkın/kitlelerin inisiyatifinin 
öne çıkarılacağı, kadın, çocuk ve gençlere 
dönük özel çalışmaların yürütüleceği, ola-
naklar dahilinde halkın ekonomik refahının 
yükselmesi için üretim ve istihdamın sağla-
nacağı, halkı horlayıp küçümseyen anlayı-
şın reddedilerek yerine halka değer vererek 
onları önceleyen bir yönetimin sergilenece-
ği, olanakları zengin ve imtiyazlı kesimlere 
peşkeş çekmeden halk kitlelerinin hizmeti-
ne sunulacağı, halkın halk meclislerinde vb 
örgütlenerek örgütlü güce kavuşturulacağı, 
olanaklar ölçüsünde sağlık, ulaşım, eğitim 
ve alt yapı hizmetlerinde halkçı bir yöneti-
min sergileneceği, katılımcı bir yönetim bi-
çimiyle kitlelerin özne haline getirileceği, 
il-ilçe ile ilgili çevre dahil tüm temel sorun-
larda kararların ilgili halkla birlikte alınaca-
ğı, halkın onaylamadığı proje ve planların 
uygulanmayacağı, halkın örgütlenmesi ve 
bilinçlendirilmesi temelinde çalışmaların 
yürütüleceği, düzenli halk toplantılarının 
(halk meclisi toplantılarının) yapılacağı ve 
halkın sorunları ile belediyeden beklenti-
lerinin tartışılacağı, aynı zamanda beledi-
ye yönetimine dair eleştirilerini yapacağı 
canlı-dinamik bir denetim mekanizmasını 
işletileceği, tüm halkın bu meclislerde ör-
gütlenmesinin sağlanacağı, örgütlü toplum 
hedefinin belediye alanında gerçekliğe dö-
nüştürüleceği, gerçek anlamda halkın yöne-
timinin hedeflenerek meclisler örgütlenme-
siyle bunun giderek olgu haline getirileceği 
vb  şeklinde belediye yönetimi ve anlayışı-
nın muhtevası halka açıklanmalıdır. 

Komünal Ekonominin 
İnşaası ve Kooperatifleşme

Komünal ekonomi, demokratik-ekolo-
jik-kadın özgürlükçü toplum yapısına da-
yanır. Bu anlamda ekonominin kendi özü-
ne kavuşturulması, yani tekrar toplumun 
doğal gelişme seyrine hizmet edebilmesi 
için gerçek anlamda toplumsal bir alan dü-
zeyine getirilmesi gerekir. Ekonomi, başta 
onun gerçek yaratıcısı kadın-erkek, tüm 
işçi ve emekçiler olmak üzere ekonomiden 
dışlanan tüm toplumsal kesimlerin tekrar 
denetiminde olan, ortak bir ekonomi anla-
yışı ve sistemi... Ama bunları bence boşuna 
anlatıyorum, ne kimse okuyor ne de kimse 
dinliyor. Yukarda belirttim, 20 yıldır HDP 
yerel yönetimlerde iktidardır, gözle görülür 
demokratik kooperatiflerini kurmuş değil-

ler, halk meclislerini, mahalle, köy, kent 
meclislerini inşa etmiş değiller, kreşler, 
çocuk yuvaları kurulmamış, örgütlenme sı-
fır, hesap sorma, hesap verme yok, eleştiri 
özeleştiri bitmiş, halbuki bir kıvılcım bütün 
bozkırı tutuşturabilir. Bencil menfaat, çıkar 
ve bireysel-bireyci zenginlikler gözeterek, 
bunu devrim mücadelesine tercih etmek 
ideolojik-kültürel erozyonun burjuva ben-
cilliğe vurmuş halidir. Bireysel kurtuluş, 
mutluluk, zenginlik ve özgürlük peşinden 
koşanlar, toplumsal kurtuluş ve mücade-
lesine sırt dönüp burjuva bencilliğine dü-
men kırmış olanlardır. Bunları yazarken 
kayyımdan haberim yoktu, ama kayyımın 
ayak sesleri geliyor demiştim, geçen dö-
nem kayyım atamalarında, halk tek bir iti-
razda bulunmamıştı, büyük bir kesim ‘iyi 
ki kayım geldi’ diyordu, ama bu sefer öyle 
değil, Mardin genelinde eylemler yürüyüş-
ler itirazlar yükselmekte, bizler seçiyoruz 
onlar alıyorlar, o zaman seçim yapmasınlar 
diyorlar, genç yaşlı herkes sesini çıkarmaya 
başladı bu iyi bir şey ama belediyelerimizle 
ilgili gerçekleri de yazmak zorundayız. 

Olanakları bencilliğin geliştirilmesi 
için seferber edenler, toplumsal kurtuluş 
mücadelesine karşı burjuva kültürü gelişti-
rip burjuva sistemi besleyenlerdir. Bencil, 
çıkara dayalı arkadaş gurupları oluşturup 
bunları devrimci mücadeleden koparmak 
ve devrimci yapıların karşısında menfaat 
arkadaşlığı gurubunu kollamak ideolojik-
kültürel çöküntünün daniskasıdır. Bütün 
bunlar devrimci değerlerle bağdaşmayan 
burjuva kültür ve değerlere bağlı yabancı-
laşma ve çürüme halleridir. Burjuva ben-
cilliğine yaslanan ideolojik-kültürel eroz-
yonun basit bir bencil eğilimle başlaması 
rastlantı değildir. Bencilliğin temel eğilimi 
ve kaçınılmaz kaderidir. Mevcut beledi-
yelerimizdeki yalaka takımı belediye baş-
kanlarının etrafına bilinçli düşünmesine, 
bakmasına halkla kavuşmasını istemiyor-
lar. Belediye başkanlarımız ‘at gözlükleri’ 
takmışlardır. Rasputinler çoğalmış durum-
da. Rasputin, çarın bile düşünmesini en-
geliyordu, dünya yalakalar teorisyeniydi, 
dipten gelen Bolşevik devrim hareketini 
bile çara yutturmuştu, belediyelerimizde, 
rasputinler çoğalmış durumdalar, ta ki ger-
çek devrimciler el atıncaya kadar. Belediye 
başkanları tek başına halka indiğinde ger-
çekleri görürler, o zaman yalakalar biterler, 
her dönemin adamı olan yalakalar muhak-
kak kaybedecekler. Sosyalizmden kuşku 
duymak, insandan ve geleceğinden kuşku 
duymaktır. Devrimciler, sosyalistler kesin-
likle demokratik toplumu inşaa edecekler 
‘özgür birey’, ‘özgür toplum’, ‘özgür de-
mokratik devleti’ ayağa kaldıracaklar, ortak 
vatanımızda demokratik cumhuriyet barış 
içinde muhakkak kurulacaktır. n
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21. Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri 
Buluşması Üzerine Birkaç Önemli Not

Dünya Komünist Hareketi’nin üyeleri değerli Komünist Parti yöneticileri;

Değerli yoldaşlar;

18-20 Ekim 2019 tarihlerinde İzmir - Türkiye’de düzenlenecek Komünist ve İşçi Partileri’nin 
21. Uluslararası Buluşması davetini aldınız. Konu ile ilgili iki konuda görüşlerimizi dikkatlerinize 
sunmak ve bu görüşlerimizi organlarınızda değerlendirmenizi rica ediyoruz.

Birincisi; Bu buluşmanın düzenlenmesinin planlandığı Türkiye Cumhuriyeti, demokrasinin 
“d” harfinden söz edilemeyecek faşizan ve gerici bir rejim altında yönetilmektedir. Ülke adeta açık 
bir cezaevi durumundadır. Hapishaneler düşünce ve ifade suçlarından gerekçesiz olarak tutuklanan 
devrimciler, demokratlar, sosyalistler ve komünistler ile doludur. Bırakın sosyalist ve komünistleri 
liberal demokrat aydınlar, sanatçılar, yazarlar ve öğretim üyeleri profesörlere dahi tahammül edi-
lememektedirler ve onları da tutuklamaktadırlar. Barış ve Demokrasi’den yana bir kişinin öğretim 
görevlisi, öğretmen veya devlet memuru olmasına izin verilmemektedir. Seçilmiş milletvekilleri 
yıllardır gerekçesiz olarak cezaevlerindedir. Henüz iddianamesi yazılmamış ve davası açılmamış 
onbinlerce kişi beş yıldan fazla bu koşullarda gerekçesiz cezaevlerinde tutulmaktadır. Seçimlerle iş-
başına gelen belediye başkanları görevlerinden alınıp yerlerine kayyımlar atanmaktadır. Ülke derin 
bir ekonomik ve siyasal kriz içinde bulunmakta, ekonomik krizin yükü işçi ve emekçilerin sırtına 
yüklenmek istenmektedir. Bu koşullarda rejim işçi grevlerine, direnişlerine ve sendikal örgütlen-
melere devlet terörü ve şiddet ile cevap vermektedir. Ülke nüfusunun yüzde yirmibeşini oluşturan 
Kürt halkı ağır baskı ve imha koşulları altında yaşamını sürdürmeye çalışmaktadır. Kürt illeri birer 
askeri kışla durumundadır. Polis halka her türlü haksız şiddeti gerekçesiz olarak uygulamaktadır. 
Kürt köylerinde halka baskı ve terör uygulanmakta insanlar gerekçesiz gözaltına alınıp kaybolmak-
tadır. İnternet ve sosyal medya paylaşımlarında devlet yönetimini eleştirdikleri için insanlar ağır 
hapis cezalarına çarptırılmaktadırlar. Ülkede özgür ve demokratik basın kalmamıştır. Tüm günlük 
gazete ve TV’ler iktidarın ve onların yakın çevrelerinin sahipliğindedir. Bütün gazete ve TV’ler 
aynı haberleri aynı veya benzer manşetlerle duyurmaktadırlar. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi Tür-
kiye Cumhuriyeti bağımsız Suriye devletine karşı savaş ilan etmiş dün itibarıyla topraklarını işgale 
yönelmiştir. Suriye hava sahası ihlal edilmekte ve Kuzey ile Kuzey Doğu Suriye illeri, ilçeleri, 
köyleri savaş jetleri ile bombalanmakta ve siviller katledilmektedir. Yerleşim bölgeleri yanmaktadır. 
Suriye’nin Kuzey doğusunda Arap, Kürt, Ermeni, Süryani, Çerkes ve Türkmen halklarının birlikte 
oluşturdukları Rojava Demokratik Özerk Halk İktidarı bölgesi Türkiye Cumhuriyeti tarafından yok 
edilmek istenmektedir. ABD ve NATO bu savaşta belirleyici rol oynamaktadır. Suriye’nin 24.000 
kilometrekarelik toprakları TC tarafından işgal edilmek istenmektedir. 

İkincisi; Türkiye’de bu kadar ciddi politik baskılar yaşanırken, insanlar sosyal medya payla-
şımları nedeniyle tutuklanırken adına “TKP” diyen bir parti devlet tarafından türetilmiş ve sizlerin 
arasına sokulmuştur. “TKP” adını kullanan partinin TC devleti ile bir sorunu yoktur, işçi sınıfıyla 
bağları yoktur. Daha önce adı “Sosyalist İktidar Partisi - SİP” olan bu parti 2001 yılında devletin 
icazetiyle adını değiştirerek “TKP” yapmıştır. Burada amaç 1920 yılında Mustafa Suphi ve yol-
daşları tarafından kurulan sizin gerçek kardeş partiniz olan Türkiye Komünist Partisi - TKP’nin 
önünü kesmektir. Gerçek TKP bu ülkede kanunlarca hala yasaklıdır ve illegal olarak faaliyetlerini 
sürdürmektedir. 1921 yılında Kemalist burjuvazi tarafından katledilen TKP önderleri Mustafa Suphi 
ve Ethem Nejat’ların, daha sonra Nazım Hikmet’lerin, 12 Eylül 1980 faşist askersel cuntası tarafın-
dan işkencede katledilen MK üyemiz Mustafa Hayrullahoğlu’nun, bugün yıldönümü olan 10 Ekim 
2015 Ankara Katliamı’nda 102 kişi ile daha katledilen MK üyemiz Kemal Tayfun Benol’un partisi 
TKP sizi davet eden devlet icazetli sahte “TKP” değildir. Bu sahte “TKP” gerçek TKP’nin kurucu 
önderlerini katledenleri yücelten Kemalist ve devletçi bir politik çizgi izlemektedir. 

Türkiye Komünist Partisi 1920 yılından beri binlerce üyesini toprağa düşürmüş, işkencelerden 
geçmiş sakat kalmış, yurtdışı sürgünlerine muhatap kalmış komünistlerin partisidir. Recep Tayyip 
Erdoğan Cumhurbaşkanlığında ülkemizde yaşanan faşizan gerici rejim koşullarında sizi davet eden 
Türkiye işçi sınıfının politik öncü örgütü TKP değildir. Bu davet faşizan, gerici, baskıcı ve terörist 
Recep Tayyip Erdoğan rejimini aklamaya yöneliktir. Değilse bu ülkede tweet bile atamayan komü-
nistlerin bu ülkede böyle anlamlı bir buluşma için biraraya gelmeleri mümkün olamaz. Erdoğan’ın 
AKP rejimi tüm konukları komünist, terörist ve Kürt teröristlerin destekleyicileri olarak görmek-
tedir.

Size samimiyetle sesleniyoruz: Sahte “komünist partisi”nin oyununa gelmeyin. Bu toplantı-
yı başka bir ülkede gerçekleştirin. Erdoğan rejimine yasallık kazandırmayın. Ayrıca Türkiye işçi 
sınıfının öncü politik örgütü Türkiye Komünist Partisi’nin bu toplantılara neden çağrılmadığını 
sorgulayın lütfen. Düşünün ki İzmir’de çağrısı yapılan bu buluşmaya gerçek TKP’nin temsilcileri 
katılacaktı. Hemen tutuklanırlardı. Bu gerçeği lütfen göz ardı etmeyin.

-	 Türkiye’nin	Suriye’yi	işgaline	ve	savaşa	son!
-	 Yaşasın	Marksizm-Leninizm!
-	 Yaşasın	Proletarya	Enternasyonalizmi!	n

Sedat TANER
Türkiye Komünist Partisi

Merkez Komitesi Genel Sekreteri 
10 Ekim 2019 / İstanbul

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



q Kavel ALPASLAN 

Mayıs 1945: Nazi Almanyası’nın baş-
kenti Berlin düşmüş, Kızıl Ordu askerleri 
kentin sokaklarında zaferi kutluyor… 
Savaşta verdiği milyonlarca kaybın yanı 
sıra, Nazi işgali altında yok edilmiş 
köyleri, harap olmuş kentleriyle Sovyet-
ler Birliği için tarifi zor bir an. Sovyet 
coğrafyasının hemen hemen her yerinden 
gelen bu askerler sokaklarda, tankların 
üzerinde şarkı söyleyip dans ediyor. 
Elbette aynı çeşitlilikteki dillerde mü-
ziklerle ve danslarla. Bunların arasından 
tanıdık sesleri duymak mümkün. Mesela 
davul zurna eşliğinde Koçari dansı yapan 
Tumanyan Tümeni. Ermeni askerlerin 
başında bulunan kişiyse Van Ercişli bir 
Sovyet generali: Nver Safaryan.

Berlin düşerken: 
Kızıl Ordu ne yaptı?

Safaryan, 1907’de, Erciş’te dünya-
ya gelir. Ancak yaşamı büyük acılarla 
doludur. Babasını 1915 yılında soykırım 
sırasında kaybeder. Aktarılana göre, 
yakılarak öldürülmüştür. Bu tarihlerde 
annesi çocuklarıyla birlikte günümüz-
de Ermenistan sınırları içinde bulunan 
Eçmiyazin’e ulaşmayı başarır. Ancak 
o da salgın hastalığa yakalanır ve Nver 
Safaryan 1919 yılında yetim kalır. 12 
yaşındayken kendi ayakları üzerinde 
durmak zorunda bırakılan Safaryan, pek 
çok akranı ile birlikte kendini Oshakan 
yetimhanesinde bulur.

Askeri hayatı Ermenistan Sov-
yet Sosyalist Cumhuriyeti’nde başlar. 
Yetimhaneden sonra askeri okula girer, 
daha sonraki yıllarda Moskova’da eğitim 
alır. İkinci Dünya Savaşı başladığında 
yüksek rütbeli bir subay olan Safaryan, 
Ukrayna’da çeşitli şehirlere yönelik 
Nazi saldırılarına karşı savunma sa-
vaşlarını yönetir. 1943 yılında büyük 
çoğunluğu Ermenilerden oluşan Ta-
manyan Tümeni’nin başına geçirilir ve 
aynı yıl içinde tümgeneralliğe yükselir. 
Safaryan’ın kazandığı ün, Berlin kuşat-
masını yöneten isimlerden olmasıdır. Sar-
kis Hastpanian bir yazısında Safaryan’ın 
henüz Kafkasya’dayken askerlerine şu 

sözleri aktardığını söylüyor:

“Çoğumuz Batı Ermenistanlı yetimle-
riz, bizim için Kars, Garin-Erzurum, Van, 
Muş ne anlam taşıyorsa, Berlin’i kurtar-
mak da o anlamı taşımalı… Gelin Van’ı, 
Muş’u, Erzurum’u kurtarma işine önce şu 
insanlığın başına musallat olan faşizmin 
ini Berlin’i kurtarmakla başlayalım, ardı 
nasılsa gelir.”

 Tarihi incelerken Birinci ve İkinci 
Dünya Savaşları’nı birbirinden bağımsız 
değerlendirmek mümkün değil. ‘Savaş 
arası’ da, aslında başı 1914’e, sonuysa 
1945’e kadar uzayan bir dilimin arasında 
bulunuyor. Bu açıdan bakacak olursak 
İkinci Dünya Savaşı’nda görev almış 
yüz binlerce Ermeni için düşmanın Nazi 
Almanyası olması farklı bir anlam taşır. 
Soykırım yıllarında Almanya’nın Osman-
lı Devleti ile aynı ittifakta yer alması ve 
1915’deki tutumu o dönem Ermenilerin 
hafızasında oldukça taze. İkinci Dünya 
Savaşı sırasında ciddi bir kısmın bunlara 
şahit olduğunu da düşünecek olursak, 
bazı acı anıların doğrudan ya da dolaylı 
olarak yeniden canlandığını düşünmek 
çok da yanlış olmayacaktır. Savaş bir 
açıdan da Osmanlı’nın eski müttefiki 
Almanya’ya karşıdır…

Elbette bütün bir halkın faşizme karşı 
motivasyonunu buna bağlamak mümkün 
değil. Ancak Ermeniler için 1915 defte-
rinin asla kapanmayacak kadar önemli 
olduğunu düşünecek olursak böylesi bir 
anlayışın cephede hissedilmiş olabilece-
ğini söyleyebiliriz. Hele ki üzerinden kısa 
bir süre geçmişken.

 Savaşın ardından Safaryan’ın asker-
lerine bir geyik avlama görevi verdiği ve 
bu geyiğin boynuzlarını trenin lokomoti-
fine astırdığı söylenir. Ermenistan’a ‘şanlı 
bir giriş’ yapmak üzere böyle bir yöntem 
kullandığını belirtir. Safaryan savaş-
tan kısa bir süre sonra sağlık durumu 
dolayısıyla aktif askeri görevden ayrılır. 
1982 yılında hayata veda eder. Bugün 
ismini ya da anısına yapılan eserleri 
Erivan’ın çeşitli bölgelerinde görmek 
mümkün. 1915’den sağ kurtulup Nazi 
Almanyası’nın yenilmesinde payı olan 
bir insanın ülkede neden hâlâ sahiplenil-
diğini anlamak güç değil... n

Berlin’e Yürüyen Ercişli Yetim 
General: Nver Safaryan

1915’den sağ kurtulup Dünya Savaşı’nda Nazi 
Almanyası’nın yenilmesinde payı olan general Nver	
Safaryan Vanlı bir yetimdi. General henüz Kafkas-
ya’dayken askerlerine şöyle diyordu: “Çoğumuz 
Batı Ermenistanlı yetimleriz, bizim için Kars, Ga-
rin-Erzurum, Van, Muş ne anlam taşıyorsa, Berlin’i 
kurtarmak da o anlamı taşımalı...”

Nver Safaryan
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q Mehmet KADIRGA

Sınıfın örgütlenmesi konusu Komü-
nist Partilerin en önemli görevi, varlık 
nedenleridir. Şimdi önce 31 Mart Mahalli 
İdare Seçimleri ve daha sonra 23 Haziran 
İBB Başkanlığı seçiminin yenilenmesi so-
nucu ülkede ortaya yeni bir durum çıktı. 
İşçi, emekçi ve yoksullar, rejim partilerine 
kırmızı kart gösterdiler. Bu seçmenlerin 
bir kısmı, daha önce rejim partilerine oy 
vermiş seçmenlerdi. Onların karşı oy ver-
meleri olumlu ve önemli bir gelişme. An-
cak hali hazırda rejim partilerine, özellik-
le de AKP’ye oy veren milyonlarca işçi, 
emekçi, köylü, emekli, işsiz ve yoksul var. 
Şimdi güncel görevimiz bu oyları karşı 
oya çevirmektir. Sadece karşı oya çevir-
mek de yetmez, bu kitlelerin içinde kalıcı 
örgütlenmeler sağlamak ve öncü unsurları 
sınıf mücadelesine kazanmaktır.

Rejim, ekonomik ve siyasal bir kriz 
içinde kıvranıyor. Bu krizin bedelini de 
en fazla işçi, emekçi, köylü, işsiz, emekli 
ve yoksullar ödüyor. Geçim durumu daha 
düzgün olan halk kitleleri de kuşkusuz be-
del ödüyor, ancak saydığımız toplumsal 
kesimler kadar değil. Onların da ekmeği 
küçülüyor, ancak saydığımız toplumsal 
kesimler aç kalıyor, işsiz kalıyor, çocuk-
larını okutamıyor, kiralarını ödeyemiyor, 
elektrik, su, gaz faturalarını ödeyemiyor. 
Kısacası yoksulluk düzeyinden açlık sınırı 
düzeyine düşüyor.

Kriz kuşkusuz ki patronları da etkili-
yor. Ancak onlar da bunun acısını işçi ve 
emekçilerden çıkarıyorlar. Parasız izin ve-
riyorlar, vardiyeleri eksiltiyorlar, tenkisata 
gidip işçi çıkarıyorlar. Orta ve küçük dere-
celi işletmeler de hem işçi çıkarıyor, aynı 
zamanda maaş ödemiyor.

Krizin yükü bu derece omuzları-
na yüklenen hali hazırda henüz çalışan 
işçi ve emekçiler ise kredi ve kredi kartı 
borçlarını boyunlarında bir giyotin gibi 
hissediyorlar. İşlerini kaybetmemek için 
patronların her türlü dayatmalarına karşı 
çıkamaz duruma geliyorlar.

Bu gerçeklik, işçi, emekçi, köylü, iş-
siz, emekli ve yoksullar arasında kendi öz 
sorunları temelinde örgütlenme olanak-
larını artırıyor. Dar ve kısa vadeli politik 

çıkarları terkederek, sınıfın örgütlenme-
sini güçlendirmek zorundayız. Mesele 
işçi sınıfını ve bu toplumsal kesimleri bir 
anda politik faaliyetin içine çekmek ol-
mamalıdır. Bunu dar anlamda kastediyo-
ruz. Değilse, AKP’ye, MHP’ye ve bilu-
mum farklı burjuva partilerine oy vermiş 
ve hatta zorunlulukla üye olmuş işçi ve 
emekçi kitleleri sınıfsal temelde bir 
araya getirmek ve hareketlendirmek 
durumundayız. Onlar daha önce oy 
verdikleri partiler ile kendi yaşam 
gerçeklikleri arasındaki çelişkiyi ken-
dileri bilince çıkaracaklardır. Bizler 
sadece buna ortam yaratacağız. Ve bu 
ortamı yaratmak için suni sorunlara 
ihtiyaç duyulmamalıdır. Bu sorunlar 
vardır ve kendileri tarafından her gün 
yaşanmaktadır.

Amacımız şu olmalıdır: Daha 
önce örneğin AKP’ye oy vermiş veya 
hatta üye olmak zorunda bırakılmış 
bir işçide artık AKP’ye oy vermeme 
bilincinin oluşmasına yardımcı ol-
mak. Eğer doğru ilişki kurar ve doğ-
ru çalışma yaparsak bunu başarmak 
işten bile değildir. Toplumun dini ve 
kültürel hassasiyetlerini gözeterek, 
kendilerinin karşı karşıya kaldıkları 
haksızlık ve zorlukların bilinçlerine 
çıkarılması ve o doğrultuda hareke-
te geçmelerini sağlamak çalışmanın 
kendi akışı içinde gelişecektir. Tüm parti 
örgütü ve tek tek yoldaşlarımızın, çalıştık-
ları ve oturdukları alanlarda bu çalışmaya 
hız vermeleri gerekmektedir. Yerellerde 
ve işyerlerinde o bölgenin veya işyerinin 
koşullarına uygun yaratıcı örgütlenme bi-
çimleri geliştirilmesi zor değildir. Bu ça-
lışmalar kimi semt ve işyerlerinde verimli 
ve ciddi sonuçlar doğurmaktadır. Yaşanan 
pratik deneyler bunun olabileceğinin ka-
nıtıdır. Şimdi bu deneyleri parti örgütü 
üzerinden yaygınlaştırıyoruz ve tüm yol-
daşlarımızın önüne bir görev olarak koyu-
yoruz.

Bu tür bir çalışma yaygınlaşıp geliştik-
çe, dışarıdan merkezi bir çalışma izlenimi 
vermese dahi, tüm sonuçları aynı kanala 
akacak ve zamanı geldiğinde bir sel gibi 
büyüyecek fırtınaya dönüşecektir. Çalış-
manın doğal sonucu şu olacaktır: Daha 
önce rejim partilerine oy vermiş veya ver-
mek zorunda bırakılmış geniş işçi, emekçi 

ve yoksul toplumsal kesimler, birey birey 
bu çalışmalara katılması sonucu ortaya 
rejime karşı bir muhalefet hareketi oluşa-
caktır. Bu yığınlar ister istemez rejimle ve 
daha sonra devletle karşı karşıya gelecek-
ler ve süreç içinde daha da bilinlenecek-
lerdir. Parti örgütlerimiz bugünden bu tür 
somut deneyleri yaşamaktadırlar.

Rejim partilerinin içine düştükleri kriz 
onları bu yığınlara karşı daha da saldırgan-
laştıracak ve yığınların rejim partilerinden 
süreç içinde tamamen kopmalarına neden 
olacaktır. Bu süreç sınıf mücadelesi için-
de sınıfın örgütlenmesinin somut deneyi 
olmaktadır. Bu süreçte iki önemli konuya 
dikkat çekmek istiyoruz. Sınıf çalışması 
yerellerde ve işyerlerinde kendine özgü 
yaratıcı yöntemler ve örgütlenme biçimle-
ri yaratır. Bizler buna öncülük etmeliyiz. 
İkincisi, istikrar, sabır ve süreklilik sağla-
malıyız. Bir çok faktör mücadeleye yak-
laşan işçi, emekçi ve yoksulları ikircikli 
hale getirebilir. Bunların bir tanesi bizim 
hatalarımızdır, diğeri de “mahalle baskısı” 
olarak adlandırılan toplumun alışkanlıkla-
rının aşılması sorunudur. Bizler tüm bu 
sorunların üstesinden gelebiliriz.

Önümüzdeki süreç parti çalışmaları-
mızın zaten sürekli gündeminde olan bu 
çalışmaların daha da gelişeceği bir dönem 
olacaktır. Değişen koşullar ve içinde bulu-

nulan kriz buna elverişli ortam yaratıyor. 
Partimizin de parti örgütlerinin çalışma-
larını değerlendirirken ana kıstası bu çer-
çevede olacaktır. Partimize gönül vermiş, 
sempati duyan, ben TKP’liyim diyen çev-
remizi bu çalışmalar ile sınıfsal ve siyasal 
kitle çalışmasında ileri bir düzeye taşıma 
olacağımız vardır. Şimdi her bir yoldaş ve 

parti dostumuzun kendi beceri ve us-
talığını ortaya koyma dönemidir. Ha-
vanda taş dövmeden, içi boş ve kof 
ajitasyonlara prim vermeden somutu 
yakalamamız düne göre daha müm-
kündür.

Bu perspektifi yenilerken özel-
likle son bir yıldır büyük şehirlerin 
işçi yatağı mahallelerinde ve seçil-
miş pilot işyerlerinde elde edilen 
deneylerden yararlanıyoruz. Doğru 
çalıştığımız her alanda sonuç alındı 
ve ilerleme kaydediliyor. Yerellere 
ve işyerlerine göre böyle çalışmalar 
yürütmenin reçetesi yok, ancak ilke-
leri var. Bu ilkeler de yoldaşlarımız 
açısından parti program taslağımız 
ve tüzük taslağımızda yazılıdır. Onun 
dışında her temel parti örgütümüz ve 
olmadığı yerde yoldaşımız kendi ça-
lışma alanına uygun plan, program, 
süreç ve reçeteleri kendisi geliştire-
cektir. Komite, girişim, dernek, koo-
peratif, sendika, meclis, konsey, ime-

ce gibi aklınıza ne gelirse çoğaltılabilecek 
yüzlerce örgütlenme biçimi örneği vardır. 
Belirleyici olan ilgili il ve ilçelerdeki parti 
örgütlerimizin ve yoldaşlarımızın yaratı-
cılık sergilemeleridir. Krizden etkilenen 
kitleleri değişik nedenlerle bir araya getir-
me becerisidir. Konuyu bağlarken sadece 
yaratıcı bir örnek olmak açısından bugüne 
dek iki üç yerde yaşama geçirilmesi başa-
rılmış örneklere değinmek istiyoruz. Ya-
ratıcılığını değerlendiren bir yerelde parti 
birimimiz, iki yerelde de yoldaşlarımız, 
sempatizanlarımız ile birlikte “Camii Yar-
dımlaşma Derneği” çerçevesinde bizzat 
camii cemaatinin de katılımıyla böyle bir 
çalışmayı oturtma becerisi göstermişler-
dir. Bu deneylerin bir tanesi Ege’de kırsal 
alandadır, diğeri Karadeniz’in bir köyün-
dedir,  bir diğeri ise büyük bir şehrimizin 
mahallesindedir. Sadece bu örnekler dahi 
bize başarılı çalışmanın anahtarını ver-
mektedir. n

Sınıfın Örgütlenmesi ve Deneyleri
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q Kemal ATAKAN

Ülke karmaşık bir dönem yaşıyor. 
Karmaşıklık sadece ekonomik ve politik 
krizin had safhaya ulaşmasından kaynak-
lanmıyor. Asıl karmaşıklık sapla samanın 
birbirine karışmış olmasından kaynaklı. 
Tabloya birlikte bakalım.

Kuşkusuz ki seçimlerdeki oy oran-
larıyla siyasal partilerin toplum içindeki 
etkileri yüzde yüz örtüşmez. Her he-
saplamayı seçmen ve oy sayılarına göre 
belirlemek doğru olmaz. Ancak, geçici 
oy kaymaları, ittifaklar ve seçim özelin-
de tercihlerin değişmesini de göz önüne 
alsak oy oranları yine de tablonun belir-
lenmesinde önemsiz olmayan bir ölçüm 
olmaktadır. Sonuçta, bütün bu kaymaların 
ve ittifakların toplumsal mücadele içinde 
de gerçekleşmesi olağandır. Önemli olan 
da onların incelenmesidir.

Bu konuya değinme ihtiyacı neden 
hasıl oldu, onu açıklayalım. Bir yanda 
MHP-AKP bloku, diğer yanda CHP-İP-
SP bloku var. Bu iki blok iç politikada 
iktidar mücadelesi veriyorlar ve karşı 
karşıya geliyorlar. Seçimlerde rakip olu-
yorlar, TBMM’de karşı karşıya geliyor-
lar. Ancak, bir bakıyorsunuz TBMM’de 
“savaş tezkeresi” gündeme geliyor, bu 
iki blok birlikte davranıyor ve aralarında 
çelişki olmuyor. 

Bu çok anlaşılmaz bir durum de-
ğil. Burjuva partileri kendi aralarında 
iktidar mücadelesi veriyorlar, fakat konu 
Türkiye’deki işbirlikçi oligarşinin temel 
çıkarlarına gelince aralarında farklılık 
kalmıyor. Söz konusu yaklaşım sadece 
siyasi partiler arasında olmuyor. Suriye 
ve Rojava’ya savaş ilan ediliyor, sözde 
sıkı AKP muhalifi “Sözcü” gazetesi ile 
Erdoğan’ın “Star” gazetesi arasında hiç 
fark kalmıyor. Gazete yazarlarının TV 
ekranlarında katıldıkları açık oturumlarda 
aynı görüşleri paylaşıyorlar. 

Böyle bir ortamda mücadele yü-
rütmek zorundayız. Yeri geliyor, MHP 
ve AKP ile uzlaşan ve aynı görüşleri 

savunan partilerle MHP ve AKP’ye karşı 
geçici iş birlikleri gerçekleştiriyoruz. 
Böyle bir durum en son İstanbul Büyük-
şehir Belediye Başkanlığı Seçimleri’nde 
gerçekleşti. Genel anlamda Barış ve De-
mokrasi taleplerinde de yer yer işbirliği 
gerçekleştirebiliyoruz. Ancak bütün bu 
farklı zamanlarda değişik işbirliklerinin 
ortaya çıkması aynı zamanda insanla-
rın kafasını da karıştırıyor. Bırakın düz 
seçmeni, sol adına söz söyleyen kişiler de 
bazen bu durumlara anlam veremiyorlar 
veya anlayamıyorlar. Halbuki bu tür fark-
lı yaklaşımlar politikanın doğasında var. 
Bunlar taktiksel yaklaşımlar ve kesinlikle 
strateji katına yükseltmemek gerekiyor.

Sınıf mücadelesi açısından bakıldı-
ğında konuya yaklaşımda öne alınması 
gereken asıl stratejik hedef, işçi ve emek-
çilerin çoğunluğuna ulaşma amacıdır. 
Düşününüz ki AKP, MHP, CHP, İP ve 
SP’nin üye, sempatizan ve seçmen tabanı 
aslında işçi, köylü ve emekçilerden olu-
şuyor. Sınıfsal çıkarları ile tamamen ters 
olmasına rağmen işçi sınıfı ve işçi sını-
fının bağlaşığı olan toplumsal katmanlar 
burjuva partilerini iktidara taşıyorlar. İşte 
asıl yoğunlaşılması gereken ve değiştiril-
mesi gereken denge bu. Bu nasıl olacak? 
Değilse geçici taktik işbirlikleri üzerine 
çok tartışırız. 

İşçi sınıfı ve bağlaşığı toplumsal 
katmanların çoğunluğuna ulaşmak için 

tutulacak ana halka, tüm bu güçlerin 
birleşebileceği asgari müştereğin bulun-
masıdır. Özellikle ilk aşamada ekonomik 
ve demokratik toplumsal mücadele içinde 
asgari müşterekte birlikte ve sürekli 
harekete geçmeyi sağlayacak konu veya 
konular belirlenmek zorundadır. Ekono-
mik, demokratik toplumsal mücadeleler 
içinde sınıf ile ilişkiler gelişecek ve başta 
işçi sınıfı olmak üzere, bağlaşığı toplum-
sal kesimlerin iktidarla olan çelişkileri 
gün yüzüne çıkarılabilecek bu da onların 
bilinçlenmesi için ilk aşamayı oluştura-
caktır. Kendi sorunları temelinde iktidar 
ve seçtikleri partiler ile karşı karşıya 
gelmeleri bu kitlelerde niteliksel düşünsel 
değişiklikler yaratacaktır. Uzun vadeli, 
sürekli ve sabırlı bir çalışma gerektiren 
bu süreç kitlelerin sahada da aktifleşme-
leri ile at başı yürüyecektir.  

Sınıfın ve bağlaşıklarının destek ol-
dukları, oy verdikleri burjuva partilerine 
sırtlarını dönmeleri bir anda olabilecek 
bir değişiklik değilken, bu olmadan da 
birçok değişim ve dönüşümün gerçekle-
şemeyeceğini de belirtmek gerekmekte-
dir. Bu görevi yerine getirmek en başta 
işçi sınıfının politik öncü örgütünün 
görevidir. İşçi sınıfının politik öncü 
örgütü, yani Komünist Partisi bu süre-
cin başarısı için doğrudan veya dolaylı 
çalışmalar yürütür, araçları değerlendirir. 
Sendikalar içinde çalışmak başta olmak 

üzere, dernekler, kooperatifler, mahalle 
komiteleri vb üzerinden kitlelerle bağ ku-
rar. Komünist Partisi’ni tüm diğer ilerici 
partilerden ayırt eden en önemli özellik, 
bu çalışamalarda kendi dar çıkarlarını 
ön plana çıkarmamasıdır. Üyeleri ve 
örgütleri vasıtasıyla yığınların düzeylerini 
yükseltmeye çalışır. Bunu gerçekleşti-
rirken kendi düzeyini bir kibir meselesi 
yapmadan, ve aynı zamanda yığınların o 
anda içinde bulundukları düzeye düşme-
den, ama onlarla sağlıklı diyalog kurabi-
lecek bir düzeyde ilişkilerini sürdürür ve 
geliştirir. 

Buradan çıkaracağımız sonuç şudur. 
Kimi zaman görece demokratik veya li-
beral politikalar izleyebilen ancak ilkesel 
olarak burjuva devletini koruma ve kolla-
ma görevine sahip burjuva partileri verili 
koşullarda değişmezler. Bu partilerle kimi 
dönemlerde taktik iş birlikleri yapılabi-
lir. Bu iş birlikleri o partilerden beklenti 
oluşması anlamına gelmez. Bu partilere 
oy veren ve destekleyen milyonlarca işçi 
ve emekçi de bu yolla kazanılamaz, olsa 
olsa ilk temas sağlanabilir. Ancak sabırlı 
ve sürekli bir çalışma bu partilere oy ve-
ren ve destekleyen kitlelerin kazanılma-
sını sağlayabilir. Bu çalışmalar da üretim 
alanlarında ve yerleşim bölgelerinde 
olmak zorundadır. 

Dolayısıyla Parti, üretim birimlerinde, 
yani fabrika, tersane, maden, şantiye ve 
atölyelerde ama aynı zamanda operasyon 
merkezi gibi çalışan büyük ofislerde ve 
de yerleşim birimlerinde, yani ilçe, semt, 
mahalle, köy ve sokaklarda tüm yara-
tıcılığını kullanarak, çeşitli örgütlenme 
biçimleri yaratarak kitle ile sağlam bağlar 
kurar. Komünistler her türlü organizas-
yonların içinde çalışırlar. Kendilerini 
sevdirirler, saydırırlar. Kurumların yöne-
timinde olmaları zorunlu değildir. Bu olsa 
da olur, olmasa da. Asıl olması gereken 
komünist politikanın bu alanlarda yaşama 
geçirilmesidir. Bu örgütlenmelerde yeni 
tanıştıkları insanlara güvenerek, onları 
yetiştirerek, motive ederek görev alma-
larını sağlarlar. Böylece hem insanların 
bilinci olgunlaşır, hem de görev anla-
yışları gelişir ve kimileri süreç içinde 
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kadrolaşırlar. Bu süreçte komünistlerin 
mütevazi ama ilkeli ve kararlı duruşu 
önem taşımaktadır. 

Biz Politika Gazetesi ve Çevresi 
olarak bu çalışmalara değer biçiyoruz. 
Komünistlerin bu çalışma prensiplerini 
beğeniyor ve destekliyoruz. Durumdan 
vazife çıkarır misali bu tür çalışmaları 
destekliyor ve yaygınlaşması için katkı 
koymak istiyoruz. Okuyucularımızı ve 
temsilcilerimizi yaşadıkları ve çalıştıkları 
alanlarda bu çalışmalara destek vermeye 
çağırıyoruz. Her Politika okuru ve temsil-
cisinin çevresinde yığınlarla ve özellikle 
sınıf ile daha çok bağlanacak sürekli ve 
kalıcı ilişkiler geliştirmeye çalışmalıyız. 
Bizler de sınıfın ve bağlaşıklarının sınıf 
bilincinin oluşmasına kendi ölçülerimizde 
katkı sağlayabiliriz. MHP destekli AKP-
Saray Rejimine ve onun dayandığı devlet 
yapısının bedeninde açılacak her gedik 
yarın yükselecek olan sınıf hareketi için 
bugünden yapılmış bir çalışma ve yatırım 
olacaktır.  n

7 Haziran 2015 Genel Seçimleri’nde 
AKP, 2002’den beri yapılan seçimlerde 
ilk kez çoğunluğunu kaybetti. R.Tayyip 
Erdoğan kaybetme duygusunu ilk kez 
derinden yaşadı ve MHP’yi kendisine 
yedekleyerek hamlesini yaptı. Kasım 
2015’te seçimleri yenileme kararı alındı. 
Haziran’dan Kasım’a neler yaşandığını 
biliyoruz. Rojava’da Kürt savaşçıları-
nın yenilmez sanılan IŞİD canilerine 
darbe üstüne darbe vurması, Türkiye’de 
istihbarat örgütlerinin denetiminde IŞİD 
canilerinin bombalama eylemleri başladı. 
Suruç’ta Kobane’ye çocuklara oyuncak 
götürmek için toplanan Sosyalist Gençlik 
Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyeleri-
nin basın açıklaması yaptığı sırada intihar 
saldırısı düzenlendi. 31 kişi hayatını kay-
betti, 104 genç yaralandı Temmuz ayında.

10 Ekim 2015’te bu kez Ankara’da 
Emek ve Demokrasi Güçleri’nin dü-
zenleyeceği mitingte iki canlı bomba 

Gar önünde toplananları hedef aldı. 
103 insanımızı katledip yüzlercesinin 
yaralanmasına neden oldular. AKP-Saray 
rejimi istediğini elde etmişti. 1 Kasım’da 
yapılan seçimleri bir kez daha kazanıp 
nefes aldı.

Ankara Katliamında gazetemizin 
Kurucu Sahibi ve Sorumlu Yazıişle-
ri Müdürü Kemal Tayfun Benol da 
kurucuları arasında yer aldığı İnşaat-İş 
Sendikası’nın üye ve yöneticileri Tekin 
Arslan, Serdar Ben, Erol Ekici ve 
İsmail Kızılçay ile birlikte can verdi.

10 Ekim’de katliamın 4. yılı nede-
niyle yapılacak anma eylemlerine bir 
gün kala, yani 9 Ekim günü AKP Genel 
Başkanı Erdoğan, uzun zamandır ortağı 
MHP’nin en çok sevdiği “Bir gece ansı-
zın gelebiliriz” şarkısının yeni versiyonu 
“Bir gece ansızın girebiliriz”in emrini 
vererek emeline ulaştı. Bu saldırı, yerel 
seçimlerde yenilgiyi bir kez daha tadan 

AKP-MHP cephesinin tam da sallandığı, 
krizinin derinleştiği ve tepetaklak düşüşe 
geçtiği günlerde can simidi oldu. Meclis-
teki HDP ve TİP dışındaki tüm partiler, 
meclis dışındaki adını sayamayacağımız 
onlarca parti, sivil örgüt, sözde muhalif 
gazeteci, “sanatçı-şarkıcı”, “futbolcu”, 
“boş-beleş prof.lar”, tespih taneleri gibi 
AKP-MHP’nin ardında sıralandılar. Ha-
maset tepe yaptı.

Savaş karşıtları, barış savunucula-
rı bugünlerde sayıca çok az olsalar da 
seslerini yükseltmek zorundalar. 1950’li 
yıllarda da diktatörlük koşullarında bir 
avuç barış yanlısı Kore’ye asker gönde-
rilmesine karşı çıktı. Bedeli neyse göze 
aldılar. Bunu biliyoruz... Bugün de savaş 
karşıtları cesaretle söyleyecek sözlerini 
söyleyebilmeliler. Sevgili Demirtaş’ın 
belirttiği gibi cesaret bulaşıcıysa eğer 
yığınları harekete geçirmek için cesur 
olmalıyız. n
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Üzerine Örtülmesini İstemiyorsan OKU!
    Orhan DEMİRBAĞ

Elinizde tuttuğunuz, aylardır beklediğiniz  Emeğin Gücü Gazetesi tam bir yılı aşkın bir süre önce 20’ye 
yakın genç işçinin İstanbul’da bir araya geldiği bir toplantıda olgunlaştı. İsmi o toplantıya katılanların oybirli-
ğiyle kararlaştırıldı. Toplantıya katılan Samsunlu inşaat işçisi Muhterem arkadaşımızın, gazete’nin bir köşesi-
ne, “Üzerine örtülmesini istemiyorsan OKU!” ibaresinin konulması önerisi de çok anlamlıydı ve toplantıya 
katılanlarca uygun bulundu. 

Kuşkusuz Muhterem arkadaşımızın bu önerisi çok şey ifade ediyordu. İşçiler için çok şey anlatıyordu. 
Özellikle iş cinayetleri sonrası kaybettikleri arkadaşlarının cansız bedenleri üzerine alelacele bir gazete ka-
ğıdı örtülmesine çokça tanık olanlar vardı.

Toplantıya katılan arkadaşlarımız; bu gazetenin işçileri, özellikle de genç işçileri yasal hakları noktasın-
da eğitmesiyle önce gazeteyi okuyan işçilerin değişeceğini, sonra da gazeteden öğrendikleriyle çevresin-
deki işçilerin değişmesine ve “böyle gelmiş böyle gider” anlayışının yıkılmasına katkı yapacağına inançlarını 
dile getirdiler. 

Haklarını bilen, patronların dayattığı pervasız uygulamalara boyun eğmeyen, giderek mücadele için-
de sınıf bilincine sahip bireyler olan işçi ve emekçilerin İşçilerin Birlik ve Dayanışması İçin Emek Kon-
seylerinde biraraya gelmesine katkı sağlamada gazetenin önemli bir işlevi olabilir. Çünkü işçiler bilinç-
lendikleri ölçüde patronların kendilerini köle yerine koyamayacağını bilir. Bu görevlerini yerine getirdiği 
ölçüde de EMEĞİN GÜCÜ, işlevini yerine getirmiş olacak elbette.

Emeğin Gücü, hazırlık çalışmalarını işçiler için çok anlamlı bir günde, 1 Mayıs’ta başlatarak yine işçi 
sınıfı tarihinde önemli bir kilometre taşı niteliğindeki 15-16 Haziran direnişinin 50. yılına yaklaşırken 
genç işçilerle tanışacak. Onların ellerinde Birlik ve Dayanışma’nın kolektif örgütleyicisi, kolektif ajitatörü olacak. n

 (Bu yazı Emeğin Gücü Gazetesi’nin Birinci sayısında yayınlanmıştır.)

Katliamın 4. Yılında Anıldılar

Tekin Arslan Erol Ekici Serdar Ben İsmail Kızılçay Kemal Tayfun Benol



q Ali Oktay KAYA

“Üçüncü Yol” stratejisi sosyal 
demokrat, reformcu ve Alman Sosyal 
Demokratları’nın liderlerinden “renegat” 
yani “dönek” olan Karl Kautsky’nin 
güncelleştirdiği bir politik çizgidir. 
Kautsky ve sonrası dönemde bu politika 
komünistler ile reformistlerin en önemli 
ayrım noktalarından biri haline gelmiş-
tir. “Üçüncü Yol” stratejisi reformist 
bir stratejidir. Devrimci değildir. Aynen 
nasıl ki “devrimci” kavramı da içi doğru 
doldurulmaz ve niteliksel olarak doğru 
tarif edilmezse Fransız burjuva devrim-
cilerinin ortaya attığı burjuva demokratik 
bir kavram olduğu gibi.

Demek ki biz komünistler kesinlikle 
reformist değiliz ve burjuva demokratik 
anlamda devrimci de değiliz. Ancak bu 
1800’lerde yaşanması gerçekleşmesi 
beklendiği halde gerçekleşmeyen 1848 
Avrupa işçi hareketi devrimlerinin, 1871 
Paris Komünü deneyiminin, 1917-1991 
SSCB ve Dünya Sosyalist Sistemi’nin 
Reel Sosyalizm deneyimlerinin ve 20. 
yy Ulusal Kurtuluş Mücadeleleri dene-
yimlerinin tümünden sonuçlar çıkararak 
reform-devrim ve burjuva demokratik 
devrim-proleter devrim ilişkisinin irde-
lenmesi gerekmediği anlamına gelmez.

Karl Marks, 19. yy’da gerçekleşme-
yen 1848 Avrupa devrimlerinin başarılı 
olamamasının ardından 20 sene kendisini 
kenara çekerek Kapital’in hazırlıkları 
ve sonra da I. Cild’i üzerine çalışmıştır. 
Buradan bir takım sonuçlar çıkarmış, 
1864’de Uluslararası İşçi Birliği olarak 
kurulan I. Enternasyonal çalışmalarının 
içeriğinin geliştirilmesinde bu çalışma-
larının sonuçlarını yansıtmıştır. Çünkü 
Marks’ın çıkardığı en önemli ders, 
“işçilerin uluslararası alanda bağımsız 
örgütlenmesi gerekliliği” sonucuydu.

Komünist Parti Manifestosu 1848 
yılında Avrupa Devrimlerinin başarı-
sızlığı üzerine çıkarılan temel dersler 
niteliğinde yazılmıştır. Ve bugün de hala 

komünistlerin en genel ama en derin 
programı niteliğini taşımaktadır.

Marks, I. Enternasyonal sürecinde 
Engels’e yazdığı bir mektupta şöyle 
diyordu: “Görüşlerimizi, işçi hareketinin 
şu an durduğu noktadan bakılınca kabul 
edilebilir bir çerçeveye sokmak çok zor 
oldu. Yeniden uyanan hareketin, eskisi 
gibi cesur sözlere izin vermesi biraz za-
man alacak. Meseleler hakkında keskin, 
hareket tarzında ise yumuşak olmalıyız.” 
Ama “yumuşak olmak” onlar açısında 
hiç bir zaman ilkelerden taviz vermek 
anlamına gelmemiştir. Burada “yumu-
şak olmak” kavramı, görüşlerinin diğer 
güçlere özümsetilmesi veya en azından 
etkilenmeleri anlamında kullanılmıştır. 
Yani “ipleri koparmamak” anlamında.

Bugün de bizler 1917-1992 Reel 
Sosyalizm deneyinin neden başarısız 
olduğunu irdelemeye çalışıyoruz. Bir 
yandan irdelerken, diğer yandan sınıf 
mücadelesini yürütmeye devam ediyoruz. 
Paris Komünü deneyimi 72 gün, Reel 
Sosyalizm deneyimi ise 74 yıl sürdü. Sı-
nıf mücadeleleri tarihinde yaşanan hiç bir 
atılım veya gerileme nedensiz değildir. 
Nesnel ve öznel nedenler sınıfsal bir ba-
kış açısıyla objektif olarak masaya yatırı-

lıp acımasızca değerlendirilmeli, gerekli 
dersler çıkarılmalı ve yeni atılımlar için 
perspektif ve stratejiler üretilmesi işlevini 
yerine getirmesi için sonuçlar çıkarılma-
lıdır. Bütün bunları yaparken daha önce 
yaşanan deneyimlerden çıkarılan dersle-
rin gerisine düşülmemelidir.

Marks ve Engels, 1848 ve 1871 
deneylerinden işçi sınıfının devrimin 
öncüsü olma zorunluluğunu, işçi sınıfının 
öncülük rolünü yerine getirmesi için sınıf 
partisinde örgütlenmesi gerekliliği zorun-
luluğunu ve 1871 Paris Komünü deneyi-
mi sonucunda burjuva devlet aparatının 
muhakkak parçalanması gerekliliği zo-
runluluğunu deneyimlerden elde ettikleri 
sonuçlar olarak ortaya çıkarmışlardır.

Lenin, 1917 Büyük Ekim Devrimi 
ile bu derslerin gerisine düşmeden o so-
nuçların pratikte sınanmasını sağlamış ve 
bugün “Yeni Tipten Leninci Parti” olarak 
adlandırdığımız parti yapısını ve de par-
çalanan burjuva devlet aparatının yerine 
proletaryanın diktatörlüğünün kurulması 
gerektiğini ortaya koymuş ve bu deneyle-
ri evrenselleştirmiştir.

Demek ki, söz konusu devrim, işçi 
sınıfı öncülüğünde gerçekleşecek bir 
devrim olacak. İşçi sınıfı bu mücadeleyi 

kendi öncü sınıf partisi (Leninci Par-
ti) önderliğinde yürütecek. Proletarya 
devriminde burjuvazinin devlet aparatı 
parçalanacak. Üretim araçları üzerindeki 
özel mülkiyet kaldırılacak. Sosyalizmi 
kurmak oradan da komünizme ilerlemek 
için Proletarya Diktatörlüğü kurula-
cak. Dünya devriminin örgütlenmesi 
ve proletarya devriminin gerçekleştiği 
ülkelerde kazanımların korunup, güçlen-
dirilip, yaygınlaştırılması için Proletarya 
Enternasyonalizmi uygulanacak. Bizlerin 
bu ilkelerin gerisine düşmemizi kimse 
beklememeli.

Buradan çıkan sonuç şudur ki; 
burjuvazi ile işçi sınıfı arasındaki sınıf 
mücadelesinde iki karşıt ve uzlaşmaz 
sınıf vardır. İsterseniz iki taraf, iki blok 
veya iki yol vardır diyelim. Biz bu iki 
yolun bir tanesinin, işçi sınıfının yolunun 
zafere ulaşması için mücadele ederiz. 
Hem de uluslararası alanda. Komünist ol-
mak bunu gerektirir. Yani bizim yolumuz 
tektir.

“Üçüncü Yol” stratejisi olarak adlan-
dırılan politika ise bu iki uzlaşmaz sınıf 
arasında uzlaşma yolu aramak yoludur. 
Sosyalizm’den bazı sınanmış değerler 
olacak, ama kesinlikle burjuvazinin dev-
let aparatı dağıtılmayacak, nasıl oluyorsa 
burjuvazinin daha “ılımlı” kesimleri ile 
işbirliği ve uzlaşma temelinde reformlarla 
toplum “demokratikleştirilecek”. Hangi 
toplum? Burjuva toplumu! Kimin demok-
rasisi? Son tahlilde burjuva demokrasisi! 
Kimse kusura bakmasın ama biz bu 
yolda yokuz ve olamayız. Çünkü olmayı 
aklımızın ucundan dahi geçirsek kendi 
niteliklerimizi ve tüm özeliklerimizi 
reddetmiş oluruz. Tabiri caiz ise “biz, biz 
olmaktan çıkarız”.

Reel Sosyalizm’in yenilgisinden 
sonra bayrağında orak-çekiç olan birçok 
parti bu sembolleri bayraklarından, amb-
lemlerinden, programlarından çıkardı. 
Sosyalizm adını “demokratik”, “çoğulcu” 
v.s. gibi takılarla çeşitlendirdiler. Bunlar 
sadece görüntüde yapılan değişiklikler 
değildi. Sonradan kendilerinin de yazıp-
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“Üçüncü Yol” mu, 
“Demokratik İttifak” mı?



çizip, itiraf ettikleri gibi Marksizm-Le-
ninizm ile yollarını ayırdılar. Bunun en 
somut örneğini bizler partimizin likidas-
yon girişimlerinde yaşadık. En sonunda 
tüm Marksist-Leninist ilkeleri redde-
den bayrağında “Çınar Ağacı” olan bir 
amblem ile ortaya çıktılar ancak onu dahi 
sürdürmeye yönelemediler. Çünkü hiç bir 
şeyin içini boşaltıp taklidini sürdürmek 
mümkün değildir. Onlar uzlaşmaz iki sı-
nıf arası çelişki duvarının öte yanına geç-
tiler. Acı ama gerçek budur. Son tahlilde 
burjuva sınıfının yanında konumlandılar 
ve bugün de bu çizgiyi sözde “sol” bir 
sosla kamufle ederek sürdürüyorlar.

Dolayısıyla “Üçüncü Yol” kavramlaş-
tırması hiç bir şekilde partimizin politika-
larıyla uyumlaştırılamaz. Sorun kesintisiz 
sınıfsal devrim mücadele sürecinde anti-
emperyalist, anti-kapitalist, anti-faşist ve 
anti-oligarşik bir demokratik halk iktidarı 
sürecinin tarifi ise, bu alandaki görüşleri-
miz ve yaklaşımlarımızı, müttefik olarak 
gördüğümüz politik ve toplumsal güçlere 
kadar program taslağımızda açıkladık. Bu 
anlamda bir “Demokratik İttifak” verili 
koşullarda birleşik devrimci sınıf müca-
delesinin örgütlenmesinde taktik bir süre-
ci ifade eder. Ama bu ilahi nihaiye kadar 
sürecek ve bizi proletarya devrimi ama-
cımızdan uzaklaştırmak için araç vazifesi 
görecek bir hedef olamaz. Bu en geniş 
rejim karşıtı güçlerin birlikte mücadele-
sini tarif eden bir olgudur. Aynı zamanda 
ülkede Kürt ulusal sorununun çözümü 
konusunda güçlerin bugünden birleşti-
rilmesi konusunda izlenecek bir yoldur. 
“Demokratik İttifak” burjuva demokratik 
sınırlar içinde tarif edilmekle birlikte 
parti program taslağımızda sosyalist 
devrim sürecinin kesintisiz bir süreci olan 
ve kapitalizmi aşma sürecinin bir ittifakı 
olarak tarif edilen “Devrim Cephesi” ile 
bire bir aynı niteliklere sahip değildir. 
gerek amaç ve gerekse bileşim açısından 
daha geri ve stratejik değil taktik bir 
ittifaktır. Parti Program Taslağımızın 26. 
ve 27. sayfalarında konuya yaklaşımımızı 
net olarak ifade ettik. Şöyle ki;

“Verili koşullardan ve ülke gerçek-
lerinden yola çıkarak, Sosyalist Devrim 
Süreci’nde söz konusu politik ve sınıfsal 
bağlaşıklar ile Sosyalist Devrimin özne-
sinin hazırlanması ve Türkiye İşçi Sınıfı 
Hareketi’nin öznel olarak güçleneceği bir 
süreç yaşanması öngörülmelidir. Devri-
min ordusu bu şekilde yaratılacaktır. Bu 
süreç,	işçi	sınıfı	ve	emekçi	yığınların,	
diğer	bağlaşıkları	ile	birlikte,	devrimci	
demokratik	istemler	temelinde	örgüt-
leneceği	ve	mücadeleyi	yükseltecekleri	

bir	süreç	olacaktır. Marksçı-Leninci 
anlamda Sosyalist Devrimi amaçla-
mayan, ancak sınıfsal ve politik olarak 
kapitalizme, emperyalizme, yerli işbirlik-
çi oligarşiye karşı mücadelede bir arada 
olunabilecek güçler ile bağlaşıklık ve 
mücadele birliği içinde, kesintisiz olarak 
Sosyalist Devrim’e yaklaştıran Anti-
Emperyalist	Demokratik	Halk	İktidarı 

gerçekleştirilebilir. Komünistler için 
Sosyalist Devrimin hazırlığı olacak olan, 
diğer güçlerin de bu mücadele sürecinde 
Sosyalist Devrim hedefine kazanılmasının 
mümkün olacağı bu süreç sosyalist devri-
min ordusunun oluşturulmasında önemli 
bir yer tutar.

‘...	Demokrasi	uğruna	savaşımın,	
proletaryanın	dikkatini,	sosyalist	dev-
rimden	başka	yöne	çekeceğini,	ya	da	
bu	devrimi	gözden	gizleyeceğini,	ikinci	
plana	iteceğini	v.b.	sanmak	büyük	bir	
yanılgı	olur.	Tam	tersine,	nasıl	ki	tam	
demokrasiyi	uygulamayan	sosyalizm	
başarılı	olamazsa,	aynı	şekilde,	proletar-
ya,	demokrasi	uğruna,	bütün	alanlarda	
tutarlı	bir	devrimci	savaşım	yürütmeden	
burjuvaziyi	yenilgiye	uğratamaz.	...’	
(Sosyalist Devrim ve Ulusların Kendi Ka-
derlerini Tayin Hakkı - Tezler - V.İ.Lenin, 
Tüm Eserler, Almanca, Cilt 22, S. 144-
159, Dietz Verlag, Berlin, 1960)

Temel	olarak	Türkiye	İşçi	Sınıfı	
Hareketi’nin	Devrimci	Güç’lerinin	taşı-
yıcısı	olacağı;	Kürt	Özgürlük	ve	Ulusal	
Demokratik	Hareketi’nin,	Devrimci-
Demokratik	Alevi	Hareketi’nin,	Anti-
Kapitalist,	Devrimci	Müslümanların,	
Demokratik	Çevre	Hareketleri’nin	ve	
Devrimci-Demokrat	Kemalist	güçlerin	
birlikteliği	ile	bu	süreç	geliştirilebile-
cektir.

Türkiye	Komünist	Partisi,	özün-
de	tümü	TKP	kökenli	olan,	Türkiye	
Devrimci	Hareketi	içinde	1971	öncesi	
ve	sonrası	oluşan	tüm	siyasi	hareketleri,	
parti	ve	cepheleri,	Türkiye	İşçi	Sını-
fı	Hareketinin,	Devrim	Cephesi’nin,	
partimiz	TKP	ile	birlikte,	temel	politik	
bileşenleri	olarak	nitelendirmektedir.	
Böylece	1950’li	yıllardan	itibaren	geli-

şen	ayrışma	ve	bölünme	süreci,	Cephe	
örgütlenmesi	içerisinde	tekrar	birliktelik	
sağlanması	yoluyla	sonlandırılma	süre-
cine	girecektir.

İşçi	Sınıfı	Hareketi’nin	politik	ön-
cülüğünün	yeteneği	ve	gücü,	bu	sürecin	
Sosyalist	Devrim	ile	tamamlanmasının	
teminatı	olacaktır.	İşçi	sınıfı,	yoksul	
köylülük	ve	küçük	burjuvazinin	önemli	
bir	kesimi	ile	devrimci	sürecin	kesintisiz	
yürütülmesinde	ve	gelişmesinde	belirle-
yici	rol	oynayacaktır.

Anti-Emperyalist	Demokratik	Halk	
Devrimi	sonucunda	kurulacak	iktidar,	
reformlarla	yetinen,	kapitalizmin	çerçe-
vesine	sıkışıp	kalan	bir	süreç	değildir,	
anti-kapitalist,	anti-oligarşik,	demokra-
tik	ve	halkçı	bir	yönelime	sahiptir.	İşçi 
sınıfı öncülüğünde gelişecek Halkların	
Devrimci	Ayaklanması’nın ilk sonuç alıcı 
aşaması olacaktır. Bu aşama, burjuva 
iktidarının çözülmesi, emperyalizme 
bağımlı ekonomik ve politik yapının sar-
sılması, ulusal kaynaklara dayalı sanayii 
ve üretimin geliştirilmesi, ulusal sorunun 
çözümü konusunda ilk somut sonuçların 
elde edileceği bir süreçtir.

Türkiye Komünist Partisi, Sosyalist 
Devrim Süreci’nin bütününde, bugün 
kapitalizm koşullarında da, olası müca-
dele süreçlerinde de, temel ajitasyon ve 

propagandasını Sosyalizmin propagan-
dası üzerine kurmaktadır. Günlük politik 
mücadelelerde de, ekonomik-demokratik 
mücadelelerde de, komünistler sosyalist 
toplum düzeninin işçi sınıfımız ve emekçi 
halklarımıza sağlayacağı kazanımları 
propaganda eder, burjuva sınıfının ka-
rakterini anlatırlar. Kısmi kazanımların 
ve reformların, burjuva iktidarına son 
vermeden sonuç alıcı olamayacağı konu-
sunda sınıfı aydınlatırlar.

Burjuvazi,	iktidarını	hiç	bir	koşulda	
kendi	isteği	ile	terk	etmeyecektir. Burju-
va iktidarının işçi sınıfı ve bağlaşıkları 
tarafından, işçi sınıfının öncülüğünde 
yıkılması ve yerine Proletarya Dikta-
törlüğünün kurulması mücadelesi her 
tür savaşım biçimlerine hazır politik bir 
mücadele ordusu gerektirir. Sonucu, kit-
leleri kucaklayan bir Halkların	Devrimci	
Ayaklanması	belirleyecektir. Burjuvazi, 
işçi sınıfının ve devrimci güçlerin içine 
bozguncu, inkarcı, sağ ve “sol” revizyo-
nist, liberal, güçlerini yerleştirerek, dev-
rim sürecini bozguna uğratmak, ömrünü 
uzatmaya çalışacaktır. Bu sebeple işçi 
sınıfının devrimci politik güçlerinin bir 
görevi de taviz vermeden “sol” maskeli 
bozguncu akımlara karşı ideolojik, politik 
ve örgütsel olarak savaşmaktır. Bu görev, 
sınıf savaşımının bir ögesi olarak hiç bir 
zaman ihmal edilmemesi gereken, ertele-
nemez bir görevdir.”

Bütün bu kağıda döktüklerimizden 
anlaşılacağı üzere, “Demokratik İttifak” 
bizim açımızdan taktik bir yaklaşımdır. 
Var olan rejime karşı süreli bir ittifakı da 
ifade edebilir, seçim dönemlerinde seçim 
bloku anlamında taktiksel bir seçim itti-
fakı anlamında da uygulanabilir. Ancak 
kavram olarak “Üçüncü Yol” kavramı 
bunun da ötesinde sınıf mücadelesinde 
reformizme tekabül eden bir niteliği ifade 
eder. 

Yazının en başında değindik. Burjuva 
demokratik çerçevede kalan reformlar ve 
burjuva demokratik devrimci anlayışları 
ortaya koyduk. Biz komünistler reform-
lara ve burjuva demokratik devrimlere 
karşı değiliz. Politikalarımızda vardır ve 
uygularız da. Ancak bizi reformistlerden 
ve oportünistlerden ayıran en önemli 
belirleyici özellik, reformlar ve burjuva 
demokratik dönüşümler için mücadele 
ederken dahi onlarla yetinmemek ve ana 
stratejik amacımız olan Sosyalist Devrim 
ajitasyon ve propagandası üzerine kurma-
mızdır. Bu da burjuva reformculuğunun 
ve burjuva devrimciliğinin panzehiridir.n
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... Burjuvazi ile işçi sınıfı arasındaki sınıf mücadelesinde 
iki karşıt ve uzlaşmaz sınıf vardır. İsterseniz iki taraf, iki 
blok veya iki yol vardır diyelim. Biz bu iki yolun bir tane-
sinin, işçi sınıfının yolunun zafere ulaşması için mücadele 
ederiz. Hem de uluslararası alanda. Komünist olmak bunu 
gerektirir. Yani bizim yolumuz tektir.

“Üçüncü Yol” stratejisi olarak adlandırılan politika ise 
bu iki uzlaşmaz sınıf arasında uzlaşma yolu aramak yolu-
dur. ... Kimse kusura bakmasın ama biz bu yolda yokuz ve 
olamayız.



q Murat ÇAKIR

NATO’nun 1979’da Pershing II ve To-
mahawk orta menzilli ve nükleer başlıklı 
roketleri Batı Avrupa’ya konuşlandırma 
kararını alması, Batı Avrupa kamuoyunda 
büyük tepkilere yol açmıştı. NATO’nun 
“İkili Kararı” savaş sonrası Avrupa’sının 
en kitlesel protestolarına neden olmuş, 
neredeyse tüm Batı Avrupa ülkelerinde 
milyonlarca insanı sokakları doldurmaya 
itmişti. Avrupa Barış hareketi 1980’li yıl-
larda burjuva hükümetleri üzerinde o dö-
neme dek hiç elde edemediği –ve bugün 
dahi ulaşamadığı– bir etki gücüne sahip 
olmuş, farklı sınıf ve katmanlardan, kili-
selerden sendikalara, partilerden yurttaş 
girişimlerine dek, geniş kesimleri harekete 
geçirebilmişti, ki bunda dönemin Komü-
nist Partilerinin rolü hiç de küçük değildi. 
Sadece Batı Avrupa’da değil, ABD’nde 
de! Örneğin ABD Barış Hareketi 1982 
Haziran’ında New York’ta yaklaşık bir 
milyon insan ile ABD tarihinin en kitlesel 
barış mitingini gerçekleştirmişti.

Emperyalist ülkelerde sokakların artan 
etkisi ve ağırlaşan siyasî baskı, bilhas-
sa Batı Avrupa’daki burjuva hükümet-
lerini, Ronald Reagan başkanlığındaki 
ABD hükümetini SSCB ile müzakerelere 
başlanması için baskı altına almaya iti-
yordu. Nitekim zorlamalar sonucunda 
ABD ve SSCB arasında görüşmeler baş-
lamış, görüşmeler 8 Aralık 1987 tarihin-
de Washington’da ABD Başkanı Reagan 
ile SBKP MK Genel Sekreteri Michail 
Gorbaçov’un “Intermediate Range Nucle-
ar Forces Treaty” (Orta Menzilli Nükleer 
Silahlar Antlaşması) adını taşıyan INF-
Sözleşmesi’ni imzalamalarıyla sonuçlan-
mıştı.

1 Haziran 1988’de süresiz olarak yü-
rürlüğe giren INF-Sözleşmesi, Avrupa’da-
ki 500 ile 5.500 kilometre menzili olan 
tüm ABD ve SSCB nükleer füzelerinin 
geri çekilip, hurdalaştırılmalarını öngö-
rüyordu. O dönemlerde INF-Sözleşmesi 
“SSCB’nin ve Barış Hareketinin başa-
rısı” olarak değerlendiriliyordu, ancak 
sözleşme çoktan başlatılmış olan karşı 
devrim sürecini engelleyemedi. Dahası 
1989/1990 karşı devrimiyle birlikte gerek 

Reagan Yönetiminin “Stratejik Savunma 
Girişimi – SDI” planlarıyla uzaydaki nük-
leer silahlanmayı öngören projesi, gerekse 
de NATO’nun Doğu Avrupa’ya genişleme 
adımları, barış açısından son derece olum-
suz süreçlere yol açtı. ABD emperyalizmi 
INF-Sözleşmesi’yle dondurulan bu “nük-
leer ilk vuruş yetisi kazanma” planlarını 
karşı devrimle birlikte hızlandırma olana-
ğına kavuştu.

Bill Clinton ve George W. Bush hü-
kümetlerinin tadil ederek geliştirdikleri 
planlar, Barack Obama Hükümeti tarafın-
dan dört aşamalı “ABD Roket Şemsiyesi” 
olarak nitelendirilen “European Phased 
Adaptive Approach – EPAA” kararı ile 
uygulamaya sokuldu. EPAA-Kararı Av-
rupa kamuoyuna “NATO’nun Avrupa’yı 
İran roketlerine karşı savunma mekaniz-
ması” olarak sunuldu.

Nükleer silahlanma yolu 
yeniden açıldı

EPAA-Kararının açıklanmasında bu 
yana Rusya Federasyonu’nun yaptığı 
açıklamaları, uyarıları ve önerileri de-
ğerlendirdiğimizde, Putin Yönetiminin 
EPAA-Kararını, ilân edildiği gibi İran’a 
değil, Rusya’ya karşı ABD’nin nükleer 
ilk vuruş yetisine kavuşma adımı olarak 
okuduğunu anlayabiliriz – ki bu bizce de 
yanlış bir okuma değil.

ABD ve NATO, Rusya Federasyo-
nu’nun haklı kaygılarını ve INF-Söz-
leşmesi’nin sürdürülmesine devam edil-
mesine yönelik tüm önerilerini şimdiye 
kadar reddettiler. Hatta önerileri reddet-

mekle kalmayıp, Türkiye’ye konuşlandı-
rılan Özel Erken Uyarı Radar İstasyonu, 
İspanya’ya yerleştirilen “Aegis-Taarruz 
Sistemi” ile donatılmış Güdümlü Füze 
Savunması, Romanya’da faaliyete geçen 
“Aegis-Sabit Roket Savunma İstasyonu” 
ve Polonya’da konuşlandırma hazırlıkları 
devam eden ikinci sabit roket istasyonu 
ile sistematik bir biçimde planlarını uygu-
lamaya devam ediyorlar. Aslına bakılırsa 

“Aegis-Sisteminin” kendisi, ABD’nin Al-
manya’nın Ramstein kentinde bulunan 
Hava Üssünde yerleşik NATO Hava Kuv-
vetleri Ana Karargâhı “Air Component 
Command” AIRCOM’a ve birbirlerine 
bağlı olan tüm unsurlarına nükleer baş-
lıklı roketlerin yerleştirilebilme olanağı 
ve Romanya ile Polonya’nın Rusya için 
yakın menzil sayılması nedeniyle, INF-
Sözleşmesini çiğnemek anlamına gelmek-
tedir. Çünkü “Aegis-Sistemi” ve uyduları 
INF-Sözleşmesi feshedilmeden konuşlan-
dırıldılar. Bu durumda, olası bir nükleer 
savaşta ilk vurulacak olan yerler Avrupa 
ve Türkiye’dir.

Yaygın burjuva medyası ise uzun za-
mandır INF-Sözleşmesi’nin önce Rusya 
Federasyonu tarafından çiğnendiği propa-
gandasını yapmakta ve kamuoyu görüşünü 
bu yönde etkilemeye çalışmaktadır. Ge-
rekçe olarak da, Rusya Federasyonu’nun 
EPAA-Kararından sonra, “9M729” veya 
NATO jargonuyla “SSC-8w” olarak ad-
landırılan füze sistemini geliştirmesi gös-
terilmekte. Ancak bu füzelerin menzili, 
iddia edildiği gibi, 2.000 kilometre değil, 
500 kilometrenin altında ve bu biçimiyle 

INF-Sözleşmesi’ne aykırı değil. Her ne 
kadar Putin Yönetimi, deyim yerindeyse, 
sütten çıkmış ak kaşık değil ve yeterince 
eleştiriyi hak ediyorsa da, 9M729 füze sis-
teminin INF-Sözleşmesi’ne aykırı olduğu 
iddiası kocaman bir propaganda yalanın-
dan ibarettir.

Olmayan sözleşmeye 
uyulması gerekmez
Rusya Federasyonu Hükümeti uyarı-

ları ve önerileriyle INF-Sözleşmesi’nin 
devamını inandırıcı bir biçimde savunu-
yordu, ama başarılı olamadı – olamazdı 
da. Çünkü INF-Sözleşmesi ABD emper-
yalizminin planlarına ters düşüyordu. Ni-
tekim Trump Yönetimi 1 Şubat 2019’da 
INF-Sözleşmesi’ni feshettiğini ilân etti. 
Her ne kadar Putin Yönetimi hemen ardın-
dan, 2 Şubat’ta yeni bir müzakere öneri-
sinde bulunmuş olsa da, bu teklifin süresi 
2 Ağustos 2019 tarihinde dolduğundan, 
INF-Sözleşmesi fiilen feshedilmiş oldu. 
Böylelikle ABD emperyalizmi, INF-
Sözleşmesi dahil uluslararası sözleşmele-
rin bir çoğuna aykırı olarak konuşlandır-
dığı “ABD Roket Şemsiyesini” resmen 
legalize etmiş oldu. Nihâyetinde ABD var 
olmayan bir sözleşmeye uymak zorunda 
kalmayacak.

INF-Sözleşmesi’nin feshedilmesiyle 
söz konusu olan, sadece Avrupa’ya orta 
menzilli nükleer füzelerin yerleştirilmesi 
ihtimali değildir. Aynı zamanda ABD em-
peryalizminin, Rusya Federasyonu’nun 
yanı sıra, Çin Halk Cumhuriyeti’ne karşı 
da nükleer ilk vuruş yetisini kazanma he-
defi gözardı edilmemelidir. Avrupa için 
alına EPAA-Kararının ikinci aşamasında 
yerleştirilen “Terminal High Altitude Area 
Defense” (Terminal Yüksek İrtifa Koruma 
Alanı) olarak nitelendirilen THAAD Mo-
bil Roket Savunma Sistemi, örneğin Gü-
ney Kore’ye de konuşlandırıldı. Şu an için 
200 kilometrelik menzili olan THAAD 
füzeleri çok kısa bir sürede 500 kilomet-
relik menzile çıkartılabiliyor ve nükleer 
başlıklarla donatılabiliyorlar. Bu durumda 
da, aynı Pershing II füzeleri gibi, nükleer 
ilk vuruş silahları olarak kullanılma po-
tansiyelini taşımaktadırlar. THAAD füze-
leri halihazırda Güney Kore, Romanya ve 
İsrail’e konuşlandırılmış durumdalar.
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Yeni Bir Nükleer Çağ mı Başlıyor?
INF-Sözleşmesinin ABD emperyalizmi tarafından feshi ve olası sonuçları



Çin Halk Cumhuriyeti’nin INF-Söz-
leşmesi’ne imza atmamış ve sözleşme 
kapsamı dışında olması nedeniyle, “Söz-
leşme yaptırımlarının gölgesinde kalma-
dan silahlandığı” iddia edilerek, İndo-
Pasifik bölgesine “konvansiyonel orta 
menzilli füzelerin konuşlandırma ça-
lışmalarının başlatıldığı” Pentagon ta-
rafından 2019 Mart’ında açıklanmıştı. 
Pentagon’dan yapılan açıklamada açık 
olarak, “2 Şubat 2019’a kadar ABD’nin 
INF-Sözleşmesinden doğan yükümlülükle-
rine ters düşebilecek fabrikasyon faaliyet-
leri şimdi başlatılmıştır” deniliyordu.

Avrupalı Şahinler de 
“işe” geri döndüler
ABD emperyalizminin INF-Sözleş-

mesi’ni feshetmesi, Avrupa’daki silah te-
kellerine yeni olanaklar sunuyor. Son haf-
talarda güya “Strateji uzmanı” diye lanse 
edilen, ama aslında silah tekellerinin lobi-
ciliğini yapan bir çok isim gerek “bilim-
sel enstitüler”, gerekse de yaygın burjuva 
medyası üzerinden INF-Sözleşmesi’nin 
feshine atıfta bulunarak, “Artık NATO 
resmen saldırı yeteneklerine kavuşturul-
malıdır. NATO’nun hem konvansiyonel 
hava savunması güçlendirilmeli, hem 
de, 9M729 füzelerinin lokalize edilmesi 
güç olduğundan, Rus kumanda merkez-
lerini vurabilecek ofansif unsurlara ka-
vuşturulmalıdır” görüşü savunulmakta, 
“Almanya’nın artan sorumluluğunun ye-
rine getirilmesi” istenmektedir.

Ancak hedefleri sadece bununla sınırlı 
değil. Aynı zamanda AB-Rusya sınırına 
konuşlandırılmış olan askerî birliklerin de 
“güçlendirilmesi gerektiği” iddia edilmek-
tedir. Örneğin Alman hükümetine yakın 
duran “Stratejik Analizler Dergisinde” ya-
yımlanan bir makalede Rusya’nın “Polon-
ya ve Baltık ülkelerine olan yakınlığından 
doğan avantajını bertaraf etmek amacıy-
la, en kısa zamanda bu ülkelerde bulunan 
NATO birliklerinin, diğer NATO üyesi 
ülkelerden gönderilecek en az 40 bin as-
kerler güçlendirilme zorunluluğu olduğu” 
savunulmaktadır.

Görüldüğü kadarıyla ABD emperya-
lizminin INF-Sözleşmesi’ni feshetmesi, 
öncelikle Almanya’daki emperyalist te-
kelci burjuvazinin “Transatlantikçi” frak-
siyonlarının çıkarına çalışıyor. Yaygın 
burjuva medyasının söylemi “Transat-
lantikçilerin” argümentasyonlarını tekrar 
ederek, INF-Sözleşmesi’nin iptal edilme-
sinde “asıl sorumlunun Rusya olduğu” id-
diasını ve bununla birlikte, özellikle Hong 
Kong’daki toplumsal olaylar üzerinden 
“despotik Çin rejimine karşı uluslararası 
hassasiyet” demagojisini yayarak, kamu-

oyu görüşünü manipüle etmeyi hedefliyor. 
Avrupa toplumsal ve siyasî soluna yakın 
duran bağımsız sol medya ise, burjuva 
medyasının bu söylemlerini ifşa edecek 
bir karşı söylem geliştirememesi nede-
niyle, “Transatlantikçi” argümentasyonlar 
yaygın kamuoyu görüşü hâline dönüşüyor.

Ancak Alman tekelci burjuvazisinin 
“Avrupacı” sermaye fraksiyonları da boş 
durmuyor. Örneğin NATO Askerî Komis-
yonu eski başkanlarından olan Harald Ku-
jat, diğer “stratejistlerin” söylemlerini sert 
bir şekilde eleştiriyor ve “Rusya’nın sal-
dıracağından hareket etmek saçma olduğu 
kadar, tek yanlı ve irrasyonel bir savdır. 
Putin böylesi bir adımın, Rusya için öngö-
rülemeyecek siyasî ve iktisadî sonuçlara 
yol açacak bir izolasyonla sonuçlanaca-
ğını çok iyi bilmektedir” diyor. Gene de 
“Transatlantikçi” ve “Avrupacı” sermaye 
fraksiyonları arasında büyük farklılıklar 
olmadığını vurgulamak gerekiyor, çünkü 

nihâyetinde iki tarafında hedefi aynı: Al-
man emperyalizminin dünya gücü olarak 
pozisyonunu güçlendirmek.

Sonuç yerine
Öyle ya da böyle, görevdeki Trump 

yönetiminin nükleer silahlanmayı hiç bir 
sözleşmenin kısıtlayamayacağı biçim-
de sürdürmek istediklerinden şüphe yok. 
ABD emperyalizminin şu an için böylesi 
bir olanağa kavuşmasını engelleyen çe-
şitli sözleşmeler mevcut. Bunlardan en 
önemlisi 8 Nisan 2010 tarihinde ABD 
ve Rusya arasında imzalanıp, 5 Şubat 
2011 tarihinde yürürlüğe giren “New 
START”-Sözleşmesi’dir. Bu sözleşme, 
kullanıma hazır nükleer başlıkların sa-
yısının 1.550’ye ve 5.500 kilometreden 
fazla menzile sahip taşıyıcı roket sistem-
lerinin sayısının 800’e düşürülmesini ön-
görüyordu. Sözleşmenin temel amacının, 
karşılıklı olarak iki tarafın da nükleer ilk 
vuruş yetisine sahip olmasına yol açacak 
bir silahlanma yarışını engellemek olduğu 
ilân edilmişti.

ABD şu anki politikalarıyla bu temel 

amaçtan hızla uzaklaşmaktadır. Yapılan 
açıklamalar, ABD emperyalizminin strate-
jik nükleer cephanesini modernize etme-
ye ve vuruş gücünü artırmaya çalıştığına 
işaret etmektedir. ABD Kongresi’nin Büt-
çe Ofisinin verilerine göre, bu amaç için 
2020-2030 arasında 500 milyar Dolar ci-
varında bir para harcanması söz konusu-
dur. Trump Hükümetinin resmî politikası, 
kullandığı sert retorik ve nükleer cephane-
nin modernizasyon çalışmaları, ABD’nin 
Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhu-
riyeti karşısında nükleer ilk vuruş yetene-
ğine sahip olmak istemesinden başka bir 
sonucu göstermemektedir. Rusya’nın ça-
baları ise, stratejik dengenin yeniden sağ-
lanması olarak okunabilir – başarılı olup, 
olamayacağı şu an için söylenemese de. 
“New START”-Sözleşmesi’nin 5 Şubat 
2021’de sona erecek olması, kötü olasılık-
ları artırmaktadır.

Ancak tüm bu gerçeklerin yanı sıra 

sorulması gereken asıl soru, gerek ABD 
emperyalizminin, gerekse de başka bir 
emperyalist devletin veya bunların strate-
jik düşmanları olarak görülen nükleer güç-
lerin, dünyayı yaşanamaz kılacak olan bir 
nükleer dünya savaşını göze alıp alamaya-
caklarıdır. Kanımızca tekelci burjuvazinin 
en gerici ve en saldırgan kesimleri dahi, şu 
aşamada böylesi bir riski göze alamaya-
caklardır. Çünkü henüz nükleer ilk vuruşa 
karşılık verecek yeterince ölümcül silah 
kontrol altına alınabilmiş değildir. Kaldı ki 
dünyanın herhangi bir yerinde patlayacak 
olan bir nükleer silahın yol açacağı sorun-
lar, o coğrafya ile sınırlı kalmayacak, dün-
ya çapında etkisini gösterecektir. Kaldı ki 
Rusya’da bir-iki ay önce bir cephanelikte 
yaşanan patlama sonucu radyoaktif değer-
lerin yükseldiğinin tespiti ile Avrupa’daki 
toplumlar arasında kaygının artması, bur-
juva hükümetleri için yaşamsal olan top-
lumsal rızanın alınmasının zor olacağına 
işaret etmektedir.

Buradan hareketle, “nükleer dünya 
savaşı olanaksızdır” demek elbette yanlış 
olacaktır, çünkü stratejik düşman olarak 

nitelendirilen ülkelerin askerî açıdan kont-
rol altına alınması ve nükleer silahlanma 
yarışının dizginsizleşmesi durumunda, 
böylesi bir savaş her an için olanaklı ola-
bilir. Nükleer ilk vuruş yeteneğine kavu-
şulması, yılda 700 milyar Dolar’dan fazla 
bir bütçeyi savunmaya harcayarak ve müt-
tefiklerini de silahlanmaya daha fazla büt-
çe ayırmaya zorlayarak kendi tekellerine 
yeni sermaye birikim olanakları yaratmak, 
dünyanın egemen gücü olarak kalmayı 
isteyen ABD emperyalizmi için yaşam-
sal bir önem kazanmıştır. ABD emperya-
lizminin bu yönelimi hiç şüphesiz diğer 
emperyalist güçleri de benzer politikalara 
yönelmeye itecek, zaten dünyanın çeşitli 
coğrafyalarında sürmekte olan savaşları 
ve çatışmalı ihtilafları daha da yaygınlaş-
tıracaktır. Bununla birlikte milliyetçilik ve 
ırkçılık geliştirilecek, işçi hakları, ücret-
ler, çalışma ve yaşam koşulları üzerindeki 
baskılar artırılacak, burjuva demokrasisi 
otokratik diktatörlüklere daha hızlı bir bi-
çimde dönüştürülecektir.

Böylesi bir gidişatı durdurabilecek 
olan yegane güç, uluslararası çapta birle-
şik, barış, demokrasi, sosyalizm şiarı altın-
da buluşan işçi sınıfının ve müttefiklerinin 
oluşturacağı hareket olabilir. Avrupa Barış 
Hareketi, reformizm batağından kurtula-
mayan Avrupa toplumsal ve siyasî solu, 
tekelci burjuvazinin yedeğine düşürülmüş 
olan Avrupa sendikal hareketi, değil sos-
yalizm  şiarı altında buluşmayı, barış ve 
demokrasi için dahi kitlesel direnişi örgüt-
leyebilme gücünden bir hayli uzaktadır. 
Toplumsal direnç mekanizmaları zayıfla-
mış, toplumsal hoşnutsuzluk ırkçı-faşist 
partilerin beslendiği toprak hâline gelmiş-
tir. Bu açıdan bakıldığında, geleceğin bir 
hayli karanlık görünmesi muhtemeldir.

Ancak, daha zayıf, savaşların daha etkin 
olduğu coğrafyalarda direnişin yerküreye 
yayılmasını sağlayacak kıvılcım potansi-
yelleri bulunmaktadır. Örneğin Anadolu-
Mezopotamya coğrafyasında Türkiye işçi 
sınıfının devrimci güçleri ile Kürdistan 
Özgürlük Hareketinin ortak hedefler çer-
çevesinde geliştirecekleri radikal ortak 
mücadele böylesi bir kıvılcım olabilir. 
Türkiye olası bir nükleer savaşın vuraca-
ğı ilk coğrafyalardan birisidir. Bu neden-
le Türkiye komünistlerinin ivedi görevi, 
toplumsal sınıf ve katmanlara bu tehlikeyi 
göstermek, “barış, demokrasi ve sosya-
lizm” şiarının birbirlerine kopmaz biçim-
de bağlı hedefler olduğunu kanıtlamak ve 
bu uğurda radikal ortak mücadeleyi örmek 
için harekete geçmektir. Kapitalizm, savaş 
demektir. Kapitalizm aşılmadan, ne barış, 
ne de demokrasi olanaklı olacaktır. n
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Ancak tüm bu gerçeklerin yanı sıra sorulması gereken 
asıl soru, gerek ABD emperyalizminin, gerekse de başka 
bir emperyalist devletin veya bunların stratejik düşman-
ları olarak görülen nükleer güçlerin, dünyayı yaşana-
maz kılacak olan bir nükleer dünya savaşını göze alıp 
alamayacaklarıdır. 



q Mehmet DEMİR

Kürtlerin eşit bir halk olarak kabul 
edilmesi için daha ne kadar mücadele et-
meleri gerektiği konusunda bugün kesin 
bir ifade kullanamıyoruz. Mücadelenin 
kesintisiz ve daha uzun bir dönem sürmesi 
gerektiği bölgede yaşanan gelişmelerden 
anlaşılıyor. Uluslararası güçler ile bölge-
deki ortaklarının çözüm diye sundukları 
ne Kürtlerin ne de bölge halklarının çıkar-
larıyla örtüşmektedir. Kürtlerin kendileri-
ne yer açma mücadeleleri, bölge halkları-
nın çıkarlarını da gözeten bir seyirde yol 
almaktadır. Kürtlerin eşit halk olarak, her 
bir ülkede de kabul görmesi bu halkların 
da özgürlüklerine giden yolu açacaktır. 
Türk egemenlerinin sık sık dile getir-
dikleri ‘beka sorunu’, Kürtlerin özgürce 
yaşamaları ile tehlike altına da girmeye-
cektir. Bunların bekadan anladıkları ken-
di sömürü düzenlerini devam ettirmekten 
başka bir şey değildir. Bunun için de daha 
çok kan dökmeye ihtiyaç duymaktadırlar. 
Sürekli bir korku yaratarak kendi ege-
menliklerini devam ettirmek istemekte-
dirler. Oysaki işçilerin, emekçilerin ve 
ezilenlerin Kürtlerin özgürleşmesinden 
kazanacakları vardır. İnsanca bir yaşam 
sürdürebilmeleri demokrasi ve özgürlük-
lerin var olmasına bağlıdır. Bu, Kürtle-
rin eşit bir halk olarak kabul edilmesiyle 
başlayacak bir süreçtir. Atılacak adımlar 
yenilikleri de beraberinde getirecektir ve 
özgürlüklerden yararlanacak olan halk-
lardır. Milliyetçiliğin ve ırkçılığın yükse-
lişine karşı tek alternatif halkların birbir-
leriyle dayanışma içerisinde olmalarıdır. 
İşte bu noktada faşist ve gerici yönetimler 
halkları korku duvarı içerisine kilitleyerek 
egemenliklerini bir müddet daha sürdür-
meye çalışmaktadırlar. Bölgemiz ve Kürt 
Özgürlük Mücadelesi özelinde bunu daha 
yakından görmekteyiz.

Değişen Dengelerde Kürtler

Dünyamız bir çok sorunla karşı karşı-
ya. Bütün sorunların temelinde eşitsiz bir 
paylaşım yatmaktadır. Doğal kaynakların 
ve insan olmanın temelinde yatan hakla-

rın, herkes için eşit bir dağılımı gerçek-
leşmeden bu sorunların tam anlamıyla da 
çözüme kavuşması mümkün görünme-
mektedir. Hayal kurmak ile gerçek arasın-
da gidip gelen bir döngüden çıkıldığında, 
görülecektir ki, var olmak, ortak değerlere 
sahip çıkmakla mümkündür. Zamanın ge-
reklerine ayak uyduramıyanların varlıkla-
rını sürdürmeleri pek de mümkün görün-
memektedir. Bugünün gerçekleri nelerdir? 

Eski tarzda bir mücadele ile daha neler  
sürdürülebilir bir konumdadır. Mücade-
le yöntemlerinde yenilikler ve süreklilik 
ile başkaca kazanımlar elde edilebilinir 
mi? Aslında bu tür ve başka sorular, Kürt 
mücadelesinde de sıkça dile getirilmesi 
gerekmektedir. Kürtlerin son 40 yıla sığ-
dırdıkları sürekli mücadele ve yüzyıla da-
yanan bir özgürlük talepleri vardır. Bugün 
her dört parçada da özgürlük mücadelesi 
değişik boyutlarda da olsa önemli mevzi-
ler kazanmış durumdadır. Kürtlerin daha 
güçlü bir şekilde mücadelelerini yükselt-
meleri bölgenin değişen dengelerinde 
önemli bir konuma yükselmelerine yol aç-
mıştır. Kürtlerin kendinlerinden kaynakla-
nan sorunları aşmaları, dış müdahalelerin 
etkisiyle zorlaşmaktadır. Yeni dengeler 
kuruldukça Kürtlerde de savrulmalar ya-
şanmakta ve nefes almak zorlaşmaktadır. 
Zirveye ulaşmak için Kürtlerin gösterdiği  
çabaları engellemek için, bölge üzerinde 
egemenliklerini devam ettirmek isteyen 
güçler, çeşitli oyunlar tertiplemektedirler.

Bugün Rojava üzerinde verilen mü-
cadele ve TC’nin düşmanlığı gözönüne 

getirildiğinde ortalıkta dönen oyunların 
çeşitliliği hakkında yeterli bilgi sahibi ol-
maktayız. Adeta bölgenin geleceği için, 
biçilen elbisenin giydirilmesi için, oyun 
kuruculuğuna buradan başlanıyor dersek 
fazlaca da abartmış olmayız. Rojava’nın 
sorunlarının çözümü sadece Suriye’yi 
değil, diğer parçalardaki Kürtleri ege-
menlikleri altında bulunduran ülkeleri de 
etkileyecektir. Irak ve Suriye egemenleri 

güçten düşmüş olmalarına rağmen, TC ve 
İran ile birlikte Kürdistan’ın geleceği üze-
rinde söz söylemek istemekten geri dur-
mamaktadırlar. Kürt meselesine demokra-
si çerçevesinde yaklaşanın kazanacağını 
kabul etmekten özenle kaçınan bu ege-
menler, Kürdistan’ın eskisi gibi dünyaya 
kapatılamayacağını ve ‘iç sorun’ gibi içi 
boş laflar ile de geçiştirilemeyeceğini gör-
mek istememektedirler. Bölgede ve Kürt-
ler özgülünde meydana gelen gelişmeleri 
yeterince okuyamamaktadırlar. Geçmişte 
kalan ‘bölücülük ve toprak bütünlüğü’ 
gibi kavramların ardına saklanarak da bir 
sonuca gidemeyeceklerini artık görmeleri 
gerekmektedir. Kürtler kabuklarından çık-
mışlardır ve bölgede rol oynayan bir güç 
haline gelmişlerdir. Bu rolün, hem Kürtle-
rin ve hem de bölge halklarının demokrasi 
ve özgürlük mücadelesinde giderek belir-
ginlik kazandığını görmekteyiz.

Kürt Özgürlük Mücadelesinin rolünün 
belirginleşmesi halkların demokrasi ve 
özgürlük taleplerinin artması ile yakın bir 
paralellik göstermektedir. Bunları birbiri-
lerinden ayırt etmek olanaksız hale gel-

miştir. Kürdistan denilince her dört par-
çanın egemenleri, ‘toprak bütünlüğümüz’ 
diye bağırmaktadırlar. Türkleri, Arapları 
ve Farsları da bu şekilde bir korku çem-
beri içerisine almaktadırlar. Bahsedilen 
Kürtlerin binlerce yıldır yaşadıkları top-
raklardır. Böylesi bir aldatma uluslararası 
güçlerden de şimdilik destek bulmaktadır. 
Zaten bu rejimlerin en büyük korkusu da 
uluslararası güçlerin Kürdistan’ı Kürt ül-
kesi olarak tanımalarıdır. Suriye rejiminin 
Kürtlere eşit bir statü tanımada halen ayak 
sürümesi ve haklarını kabul etmede ya-
vaştan alması, biraz Rusya’nın desteğine 
bağlansa da, esasında TC’nin saldırganlı-
ğının Kürtleri en aza razı edeceğine dair 
besledikleri umutlardır. Irak Federal Kür-
distan gerçeğine giderek daha da alışmak-
ta, buna rağmen Kerkük gibi tartışmalı 
bölgelerdeki sorunların çözümünü zama-
na yaymaktadır. Federal bir Kürdistan’la 
birlikte yaşamaya alışmakla birlikte, arka-
sında uluslararası desteği bulduğunda re-
ferandum örneğinde görüldüğü gibi Kürt-
lerin kazanımlarını eksiltmek için Irak’da 
bazı güçler pusuda beklemektedirler. İran 
her zamanki gibi çok yönlü oynamaktadır. 
İran’ın bölge üzerinde çok farklı bir politi-
ka yürüttüğünü ve Kürtlerin hem yanında 
hem de karşısında durduğunu görmekte-
yiz. Bu, günlük çıkarlarına göre değişken-
lik göstermektedir. Örneğin Rojava politi-
kası, Kürtlerin tanınması ve kabul edilmesi 
yönündeyken, Doğu Kürdistan’da çok 
sınırlı bazı adımların atılması konusunda 
bile ayak diremektedir.

Kürtlerin her alandaki kazanımlarının 
karşısında bir ‘beka sorunu’ ile duran ve 
bu konuda da her türlü saldırganlığı elin-
den bırakmayan AKP-MHP gericiliğinin 
Kürt düşmanlığı giderek daha da ayyuka 
çıkmaktadır. Bugün sadece Kürt Özgür-
lük Mücadelesinin değil, en ufak bir Kürt 
kazanımın karşısında böylesine faşizan 
bir rejim durmaktadır. Kürtlerle bir barış 
Türkiye’nin her bakımdan gelişmesinin 
önünü açacaktır. Bu barışın, egemen güç-
lerin toplumu eskisi gibi zapturap altında 
tutmalarını ortadan kaldırmaya hizmet 
edeceğini söyleyebiliriz. Bu açıdan kendi 

Kürt Sorununda 
Korkuyu Yenmek 
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iplerini kendilerinin çekmelerini egemen 
güçlerden beklemiyoruz. Barışın sadece 
silahların susmasına değil, toplumun ye-
niden baştan başa değişmesine de hizmet 
edeceğini söyleyebiliriz. Kürtler ile barış 
zor değil, sadece bunun gerçekten isten-
mesi gerekmektedir.

AKP bugün içerde ve dışarda yürüt-
tüğü politikası ile büyük bir sıkışıklık 
yaşamaktadır. Bunun sadece AKP-MHP 
bloğunun bir sorunu olduğunu söylemek 
eksik kalacaktır. Yıllardır Kürt sorununa 
gözlerini kapatmış olan egemen çevreler, 
işlerin bu şekilde gitmediğini ve bundan 
sonra da gitmeyeceğini görmektedirler. 
Bir kısım çevrelerde yaratılan korkunun 
yerini sesli düşünmenin aldığını görmek-
teyiz. Yaratılan polis devleti ve tehditler 
ile bir müddet daha korku duvarları ara-
sında Kürt meselesinde barışçıl çözüme 
dair yükselen sesleri kısabilirler. Ama 
kara göründü ve cesaretli adımlar atıl-
maktadır. Aslında inkâr ve şiddet siyaseti 
ile bir sonuç alınamadığı artık görülmek-
tedir. AKP’nin sorunları çözme gücünde 
olmadığı ve giderek sorun kaynağı olduğu 
içerde ve dışarda belirginlik kazanmaya 
başladı. Ülkenin kaynakları tüketilmekte 
ve kendi bekalarını kurtarmak için Kürt 
Özgürlük Mücadelesine karşı yeni savaşı 
bir çıkış olarak görmektedirler.

AKP’nin yeni bekası: 
İçerde kayyımlar, Güney
Kürdistan’da Pençe Hareketi 
ve Rojava’da “güvenli bölge” 

İstanbul seçimlerinin kaybedilmesi 
AKP’nin başaşağı gidişini hızlandıran bir 
gelişme oldu. Bu gidişin önünü almak için 
de ellerinde savaş kozunu kullanmaktan 
başka bir çareleri kalmadı. Biriken sorun-
ların bir patlamaya dönüşmesini şimdiye 
kadar ‘dış güçler’ hayaletini kullanarak 
durdurmaya çalışmış olsa da bunun artık 
yetmediği görülmektedir. Seçimlerden 
kısa bir süre önce Öcalan üzerindeki gö-
rüş yasağı kaldırılmış ve bu şekilde Kürt 
oyları kazanılmaya çalışılmıştır. Öcalan 
her zamanki yerinde durmuş ve Kürtlerle 
barışın yolunun nereden geçtiğini bir kez 
daha dile getirmiştir. Farklı anlamlar çıka-
rılmak istense de verilen mesajlar, barış 
ve demokrasi yönünde olmuştur. Sonuçta 
AKP kaybetmiş ve Öcalan bir kez daha 
hatırlanması ile kazanan taraf olmuştur.

Bir taraftan Kürt düşmanlığı yürüterek 
bir taraftan da geçmişin bayat oyunlarına 
başvurmanın Kürtler nezdinde hiç bir geti-
risi kalmamıştır. Bazı işbirlikçilerin çıkar-
larını korumak için çevirdikleri dolapların 
eskisi gibi Kürtlerde bir kafa karışıklığı 

yaratmasının olanağı da artık kalmamıştır. 
Faşizan rejim oyunların tutmadığını gör-
mekte ve giderek kan kaybetmektedir. Son 
bir çare olarak Fırat’ın doğusu dedikleri 
Rojava’da yeni bir provakasyon yaparak 
az kalmış ömürlerini uzatmak istemekte-
dirler. Burada ABD ve hatta Rusya’dan 
icazet alamadıkları için, şimdilik bir adım 
atamamaktadırlar. Ama bu konuyu kaşı-
maya da devam edeceğe benzemektedir-
ler. İdlib anlaşması ile DAİŞ kalıntılarına 

arka çıkmış ama bunları güvenli bir böl-
ge için ikna edememiştir veya el altından 
destek verme girişimleri Rusya ve Suriye 
rejiminin duvarlarına çarpmıştır. İdlib’de 
gözlem noktaları kurmuş, bunlar ise çete-
lerin korunmasında kullanılmıştır. Bu po-
litikasının giderek boşa çıktığını görünce, 
bu kez Rojava’yı tekrardan gündemlerine 
almışlardır. Burada da ABD engeline çar-
pınca daha azla yetinmek zorunda kalan 
TC devleti bu kez yeni taktikler denemeye 
başlamıştır.

Diyarbakır, Mardin ve Van’a kayyım 
atanmış ve bu şekilde Kürt Özgürlük 
Mücadelesi karşısında bir başarı hika-
yesi yaratmaya çalışmaktadırlar. Güney 
Kürdistan’da yürütülen ‘Pençe Hareketi’ 
beklenen başarıyı getirmemiş ve Kürtler 
arasında bir iç savaş çıkarma girişimleri 
de sonuç vermemiştir. Her kesimin yük-
sek sesle ‘bıra kuji’ istemiyoruz sözleri 
ardından, bu oyunlar da şimdilik tutma-
mıştır. Kayyımların atanması, Kürtlerle 
barışın yolunu dinamitlemek için atılmış 
bir adım olmakla birlikte esas olarak 
Kürtlerin kendi kendilerini yönetmelerine 
karşı bir darbedir. Belediyeler nezdinde 
Kürtler kendi kendilerini yönetmekte ve 
giderek de kendi bölgeleri, şehirleri üze-
rine karar almaktadırlar. Bir karar gücü 
olarak yönetme deneyimini kazanmaları, 

aslında giderek bu bölgelerin Kürt çizgi-
lerini daha çok yaşamalarını da berabe-
rinde getirecektir. İşte kayyımlar Kürtle-
rin kendi kendilerini yönetme iradesine 
karşı devletin sömürgeci egemenliği tesis 
etme adımlarıdır. Yoksa ortaya atılan hiç 
bir gerekçenin doğru olmadığını onlar da 
bilmektedirler. Ortaya çıkarılmış ve ispat-
lanmış bir suç unsuru da yoktur ve bulu-
namamıştır. Kendini yönetmek ve bunu 
da Kürtler adına yapmak bir suç unsuru 

da teşkil etmemektedir.

Bir diğer sorun Rojava. Rojava’ya düş-
manlığın bir sebebi de Kürtlerin burada 
diğer halklar ile birlikte ileriye yönelik de-
mokrasi, özgürlük ve barış yolunda olum-
lu adımlar atmış olmaları ve en önemlisi 
de kendi kendilerini yönetmeleridir. Yeni 
olmalarına rağmen, yönetim tecrübesi ka-
zanmakta ve gelişme göstermektedirler. 
Kürtlerin bir kez kendilerini yönetmeye 
başlamaları arkası gelecek yeni adımla-
rı da peşinden getirecektir. Rojava’daki 
halklar ile ortak bir idarenin oluşması ve 
özellikle de özgürlükler konusunda ka-
dının yönetimde öne çıkması küçümsen-
meyecek deneyimler kazandırmaktadır. 
Pandoranın kutusu açıldı ve bunun arkası 
da gelecektir. İşte TC devletinin geniş bir 
alanda Kürtlerin kazanımlarına karşı sa-
vaş açması, kendini yönetmeyi öğrenen 
Kürtlere sömürgeci hakimiyeti dayatma 
çabasından başka bir şey değildir. Kay-
yımların ilk yaptıkları Kürtçe ile ilgili 
yasaklamalar ve Kürtçenin kullanımın en-
gellenmesi olması bu niyeti açıkca göster-
mektedir. Kürtler, kendilerini yönetmenin 
ve gelecekleri hakkında karar vermenin 
tadına bir kez vardılar ve bundan kolayca 
vazgeçmeyeceklerdir.

Kürtler Ne Yapmalı?
Siyasi ve askeri mücadelenin yeni 

boyutlar kazanması gerekmektedir. Dün-
yanın değişen ve güncelleşen sorunlarını 
şimdiden görmek ve buna göre adımlar 
atmak gerekmektedir. Dünyanın karşı 
karşıya kaldığı sorunlar bir şekilde bizleri 
de etkilemektedir. 16 yaşında bir genç kız 
çıkıyor ve klima sorunu etrafında bütün 
dünyada etki yaratabiliyor ve gençleri ha-
rekete geçirebiliyor. Yine bir çok ülkede 
milliyetçilik ve ırkçılık belirli ölçülerde 
de olsa taraftar bulabiliyor. Haberleşme-
nin kolaylaşması ile bilgi aktarımı hızlı bir 
şekilde yayılabiliyor. Bütün bu gelişmeler 
yeni mücadele yöntemlerinin geliştirilme-
si gerekliliğini göstermekle birlikte, kit-
leleri kapsayacak bir çalışmanın barışı ve 
kardeşliği öne çıkarması gerekmektedir. 

Kadın özgürlüğünün topluma male-
dilmesi büyük önem taşımaktadır. Sosya-
listlerin ve Kürt Özgürlük Mücadelesinin 
kadını özgürleştirme çabalarına faşizan re-
jim kadın cinayetlerini körükleyerek kar-
şılık vermektedir. Kadının özgürleşmesi 
yeni bir toplumun tohumlarının ekilmesi 
de demektir. Kürdistan’da, Türkiye’de ka-
dınlar demokrasi ve emek mücadelesinde 
öne çıktıkça AKP-MHP gerici bloğu da 
erkek saldırganlığını dizgininden boşal-
tarak kadın cinayetlerine destek vermek-
tedir. Kadınlar kölelik zinciri içerisinde 
mahkum bırakılmak istenmektedirler.

Kürt Özgürlük Hareketinin kadın 
mücadelesinde önemli adımlar attığını 
bilmekteyiz. Kadın özgürleşmesi aynı 
zamanda Kürtlerin özgürlüklerine kavuş-
malarının da anahtar sorunudur. Kuzey 
Kürdistan ve Rojava deneyimlerinde bu 
konuda önemli adımlar atılmış olmasına 
rağmen Güney Kürdistan’ın hala çok ge-
rilerde kalmış olması genel mücadele açı-
sından da bir kayıptır. Federal Hükümet 
ve parti saflarında kadınların sayılarının 
çok az olması bunların önemli bir eksiği-
dir. Partiler ve hükümet kurumları erkek 
egemenliğindedir. Barzanilerin mutlaka 
başarılı olacak genç kızları ve kadınları 
da vardır. Nedense bunları siyaset ve yö-
netim saflarında görmemekteyiz. Vitrinde 
federal hükümet ve kurumlar çok güzel bir 
şekilde sergilenmektedir. Kurumlaşma ve 
kadınların siyasal ve toplumsal yaşamda 
geri kalmalarının bir izahı yoktur. Bunu 
geliştirecek olan yetkililerdir. Rojava de-
neyimi bunlar için de bir örnek olmalı. Bu 
ve benzeri sorunlar aşıldıkça Kürtler ken-
dilerini yönetmede ve mücadelede daha 
da tecrübe kazanacaklardır. Başarı da bu 
adımlar atıldıkça kendi yörüngesini kura-
caktır. n
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(Ünlü İngiliz yazar H.G. Wells, 
1934’te Sovyetler Birliği’ne gitmiş ve 23 
Temmuz’da, Joseph Stalin ile bir röportaj 
gerçekleştirmişti. İki saat 50 dakika süren 
ve daha çok ‘liberal sol’ fikirlerle sosyalizm 
arasında bir “kapışma” şeklinde ilerleyen 
bu röportaj, SSCB Dışişleri Komiser-
liği Basın Bürosu Başkanı Constantine 
Oumansky tarafından kayda geçirilmişti. 
“Rationalrevolution” sitesinden Türkçeye 
çevirdiğimiz bu röportaj, aynı zamanda 
H.G. Wells’in de onayını alarak yayınlan-
mıştır*.)

H.G.	 Wells: Bay Stalin, beni kabul et-
tiğimiz için size minnettarım. Geçenlerde 
ABD’deydim. Başkan Roosevelt ile uzun bir 
konuşma yaptım ve nasıl fikirlere sahip oldu-
ğunu saptamaya çalıştım. Şimdi de size, dün-
yayı değiştirmek için neler yapmakta olduğu-
nuzu sormaya geldim.

Stalin: Pek birşey yapıyorum sayılmaz...

Wells: Sıradan	bir	 insan	olarak	dünyayı	
geziyor	ve	sıradan	bir	insan	olarak,	çevremde	
olan	bitenleri	gözlüyorum.

Stalin: Sizin gibi önemli, kamusal şahsi-
yetler “sıradan” değillerdir. Elbette tarih, şu ya 
da bu sıradan insanın ne kadar önemli olabile-
ceğini ve olduğunu göstermiştir; ama her halü-
karda, siz dünyaya “sıradan bir insan” olarak 
bakmıyorsunuz.

Wells:  Alçakgönüllü olmaya çalışmıyo-
rum. Demek istediğim, dünyayı sıradan bir 
insanın gözüyle görmeye çalışmam, bir parti 
siyasetçisi veya sorumlu bir yönetici olarak 
değil. ABD ziyaretim beni heyecanlandırdı. 
Eski mali dünya çöküyor, ülkenin ekonomik 
hayatı yeni bir hat üzerinden yeniden örgüt-
leniyor.	 Lenin, “Ticaret yapmayı öğrenmeli-
yiz” demişti, kapitalistlerden bahsediyordu. 
Bugün ise, kapitalistler sizden öğrenmeli ve 
sosyalizmin ruhunu kavramalı. Bana öyle ge-
liyor ki, ABD’de yaşananlar derin bir yeniden 
örgütlenme; böylece planlı, yani sosyalist bir 
ekonomi yaratılıyor. Siz ve Roosevelt, iki fark-
lı noktadan başladınız. Ama Washington ile 
Moskova arasında bir fikirler ilişkisi, bir fikir-
ler yakınlığı yok mu?

Washington’da da, burada da gördüklerim 
beni etkiledi; orada bürolar inşa ediliyor, yeni 
devlet düzenleme organları yaratılıyor, uzun 
zamandır ihtiyaç duyulan kamu hizmetleri tek-
rar düzenleniyor. Onların ihtiyacı, sizin gibi 
yönlendirici bir güç.

Stalin: ABD, biz SSCB’ninkinden farklı 
bir hedef güdüyor. Amerikalıların bu hede-
fi, ekonomik krizden, ekonomik sorunlardan 
kaynaklandı. Amerikalılar, özel kapitalist faa-
liyet temelindeki krizden, o ekonomik teme-
li değiştirmeden kurtulmak istiyor. Yıkımı, 

mevcut ekonomik sistemin getirdiği kayıpları 
asgariye indirmeye çalışıyorlar. Ama burada, 
bildiğiniz gibi, eski ekonomik temel yıkıldı 
ve yerine bambaşka, yeni bir temel yaratıldı. 
Bahsettiğiniz Amerikalılar hedeflerine ulaşsa 
bile, yani kayıplarını asgariye indirseler bile, 
mevcut kapitalist sisteme özgün anarşinin kö-
kenlerini yok etmiş olmayacaklar. Kaçınılmaz 
olarak üretim anarşisine yol açan bir ekonomik 
sistemi koruyorlar. Dolayısıyla, ABD’de en 
iyi ihtimalle, eski sosyal sistemin belli aşırı-
lıklarını, bazı kötü niteliklerini sınırlandırma 
söz konusudur; o sistemin yok edilmesi veya 
toplumun yeniden örgütlenmesi değil. O Ame-
rikalılar belki de, subjektif olarak, toplumu ye-
niden organize etmekte olduklarını düşünüyor. 
Oysa toplumun mevcut temelini koruyorlar. 
Bu nedenle, objektif olarak, orada bir toplum-
sal yeniden örgütlenme söz konusu değil. 

Planlı ekonominin de söz konusu olduğu-
nu söyleyemeyiz. Planlı ekonomi nedir, özel-
likleri nelerdir? Planlı ekonomi, işsizliği yok 
etmeye çalışır. Varsayalım ki, kapitalist sistem 
korunarak, işsizlik asgariye indirilebilir. Ama 
hiçbir kapitalist işsizliğin yok edilmesine rıza 
göstermeyecektir; çünkü işsizliğin amacı işgü-
cü piyasasını baskılamak ve ucuz işgücünü ga-
ranti altına almaktır. İşte bu, burjuva toplumun 
“planlı ekonomisi”nin bedellerinden biri.

Dahası planlı ekonomi, halk kitlelerinin 
özellikle ihtiyaç duyduğu ürünleri üreten sek-
törlerde üretimin artırılmasını öngörür. Ama 
siz de biliyorsunuz ki, kapitalizmde üretimin 
genişlemesi çok farklı güdüler sonucu gerçek-
leşir; sermaye, kâr oranının en yüksek olduğu 
sektörlere akar. Bir kapitalisti, halkın ihtiyaç-
larını gidermek adına daha düşük kâr etmeye 
veya zarar yapmaya asla ikna edemezsiniz.

Kapitalistlerden kurtulmadan, üretimde 
özel mülkiyet ilkesini yok etmeden, planlı eko-
nomi yaratmak imkansızdır.

Wells:	 Sözlerinizin çoğuna katılıyorum. 
Ama eğer bir ülke, bir bütün olarak planlı eko-
nomi ilkesini kabul ederse, devlet, adım adım 
ve istikrarlı bir biçimde bu ilkeyi uygulamaya 
başlarsa, mali oligarşi sonunda yok olacak ve 
Anglo-Sakson anlamda sosyalizm gelecektir. 
Roosevelt’in “Yeni Sözleşme”sinin fikirlerinin 
etkisi çok güçlü ve bence bunlar sosyalist fikir-
ler. Bana öyle geliyor ki, iki dünya arasındaki 
karşıtlığı öne çıkarmak yerine, mevcut şartlar 
altında, bütün yapıcı güçler için ortak bir dil 
yaratmaya çalışmalıyız.

Stalin:	 Kapitalizmin ekonomik temelini 
koruyarak planlı ekonomi ilkelerini hayata 
geçirmenin imkansızlığından bahsederken, 
Roosevelt’in olağanüstü kişisel özelliklerini, 
inisiyatifini, cesaret ve kararlılığını küçük gös-
terme çabası içinde değilim. Açıktır ki, Roo-
sevelt, çağdaş kapitalist dünyanın bütün kap-
tanları arasında, öne çıkan en güçlü figürlerden 
biri. Bu nedenle, tekrar vurgulamak isterim ki, 
kapitalizm şartları altında planlı ekonominin 
mümkün olmadığına dair görüşüm, Başkan 
Roosevelt’in kişisel yetenek ve cesareti hak-
kında kuşku duyduğum anlamına gelmiyor. 
Ama şartlar elvermiyorsa, en yetenekli kaptan 
bile, bahsettiğiniz hedefe ulaşamaz. Elbette, 
kapitalizm koşulları altında, sizin tabirinizle 
Anglo-Sakson anlamda bir sosyalizm hedefine 
adım adım, tedrici olarak ulaşma olasığı, teo-
rik olarak vardır. Ama bu nasıl bir “sosyalizm” 
olur? En iyi ihtimalle, kapitalist kârın en azgın 
bireysel temsilcilerinin kısmen dizginlenmesi 
ve ulusal ekonomide düzenleme ilkesinin uy-
gulanmasında kısmen artış. Buna bir itirazı-
mız yok. Ama Roosevelt veya çağdaş burjuva 
dünyanın herhangi bir kaptanı, kapitalizmin 
temellerine karşı ciddi bir hamleye girişirse, 
kaçınılmaz olarak yenilgiye uğratılacaktır. 
Bankalar, endüstri, büyük şirketler, büyük çift-
likler Roosevelt’in elinde değil. Bütün bunlar, 
özel mülk. Demiryolları, ticaret filosu, bütün 

bunlar özel şahıslara ait. Nihayet; kalifiye iş-
çiler, mühendisler ve teknisyenlerden oluşan 
ordu da Roosevelt’in değil, özel mülk sahip-
lerinin komutası altında; hepsi onlara çalışıyor.

Burjuva dünyada devletin işlevlerini unut-
mamalıyız. Devlet; ülkenin savunmasını ör-
gütleyen, “düzen”in korunmasını sağlayan ku-
rumdur, bir vergi toplama aygıtıdır. Kapitalist 
devlet, sözcüğün tam anlamıyla ekonomiyle 
pek uğraşmaz, çünkü ekonomi, devletin elinde 
değildir. Tam tersine; devletin kendisi, kapita-
list ekonominin avucunun içindedir.

Bu nedenle, korkarım ki, bütün enerji ve 
yeteneğine rağmen Roosevelt, bahsettiğiniz 
hedefe ulaşmayacak, tabii eğer hedefi gerçek-
ten buysa. Belki de birkaç nesil sonra, böyle 
bir hedefe ulaşmak mümkün olabilir. Ama bu-
nun bile pek olası olduğunu düşünmüyorum.

Wells: Belki de ben, siyasetin ekonomik yo-
rumuna sizden daha fazla inanıyorum. Daha 
iyi bir örgütlenmeye, toplumun daha işlevsel 
olmasına, yani sosyalizme doğru ilerleyen kuv-
vetler, keşifler ve modern bilim tarafından ha-
rekete geçirildiler. Örgütlenme ve bireysel edi-
min düzenlenmesi, sosyal teorilerden bağımsız 
olarak, mekanik zorunluluklar haline geldi. 
Bankaların devlet tarafından kontrol edilme-
si ile işe başlasak, sonra ulaşım, ağır sanayi 
ve genel olarak sanayiye, ticarete vb. geçsek, 
böylesi kapsayıcı bir denetim, ulusal ekonomi-
nin bütün dallarında devlet mülkiyetine eş an-
lamlı olacaktır. Bu, sosyalizasyon süreci olur.

Sosyalizm ve bireyselcilik, siyah ve beyaz 
gibi zıt değil. Aralarında birçok aşama var. 
Haydutluğun sınırlarında bir bireyselcilik var, 
bir de sosyalizme eşit bir disiplin ve örgütlen-
me. Planlı ekonominin uygulanması, büyük 
ölçüde, ekonominin örgütçülerine, yetenekli 
teknik aydınlara dayanıyor; bunlar adım adım, 
sosyalist örgütlenme ilkelerine kazanılabilir. 
Ve en önemlisi de bu. Çünkü örgütlenme, sos-
yalizmden önce gelir, daha önemlidir. Örgüt-
lenme olmazsa, sosyalist fikir, sadece fikirdir.

Stalin: Bireysel ile kolektif arasında, bi-
rey ile kolektifin çıkarları arasında uzlaşmaz 
bir zıtlık yok ve olmamalı. Olmamalı, çünkü 
kolektivizm, sosyalizm, bireysel çıkarları red-
detmez; onları kolektifin çıkarları ile birleşti-
rir. Sosyalizm, kendisini bireysel çıkarlardan 
soyutlayamaz. Sadece sosyalist toplum, bu bi-
reysel çıkarları tam olarak tatmin edebilir.

Dahası; sadece sosyalist toplum, bireyin 
çıkarlarını kesin olarak koruyabilir.  Bu an-
lamda, “bireyselcilik” ile sosyalizm arasında 
uzlaştırılamaz bir zıtlık yok.

Öte yandan; sınıflar arasındaki, mülk sahi-
bi sınıf, kapitalist sınıf ile emekçi sınıf, pro-
letarya arasındaki zıtlığı reddedebilir miyiz? 
Bir yanda bankalara, fabrikalara, madenlere, 
ulaşıma, sömürgelerdeki plantasyonlara sahip 

J. Stalin ve H.G. Wells Tartışıyor: 
Marksizm ve Liberalizm 

J.Stalin	 yoldaş ile yapılan bu söyleşi 1934 yılına dayanmasına 
rağmen, özellikle Dünya Sosyalist Sistemi ülkelerinde 90’lı yılların 
başında yaşanan karşı-devrim hareketi ve Reel Sosyalizmin geçici 
yenilgisi ile sonuçlanan gelişmeler açısından önem taşımaktadır. Bi-
lindiği gibi bu olumsuz gelişmelerden sonra Marksizm-Leninizm ken-
dini “sol” olarak adlandıran kimi çevreler tarafından sorgulanmaya 
başlanmış ve farklı Post-Marksist “teoriler” üretilmeye başlanmıştır. 
J.Stalin yoldaşın 1934 yılında sorulan sorulara verdiği yanıtlar, bu-
gün yeniymiş gibi irdelenen Marksist-Leninist teorinin sulandırılması 
girişimlerinin hiç de yeni olmadığını göstermektedir. Bu nedenle bu 
söyleşinin dikkatle okunmasını ve günümüz koşulları gözönüne alına-
rak ne kadar güncel olduğunun anlaşılmasına önem veriyoruz.

Politika	Yazı	Kurulu
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olan mülk sahibi sınıf var. Bu kişiler kendi 
çıkarlarından, kendi kârlarından başka hiçbir 
şey görmüyorlar. Kolektifin iradesine boyun 
eğmiyor, her kolektifi kendi iradelerine teslim 
olmaya zorluyorlar.

Diğer yanda ise yoksullar, sömürülenler 
sınıfı var. Onlar ne fabrikalara, ne işlerine, ne 
bankalara sahipler; yaşamak için emeklerini 
kapitalistlere satmak zorundalar ve en temel 
ihtiyaçlarını giderecek fırsatlardan dahi yok-
sunlar. Böylesi zıt çıkar ve çabalar nasıl uzlaş-
tırılabilir?

Bildiğim kadarıyla, Roosevelt de bu çıkar-
ları uzlaştırmanın yolunu bulmayı başaramadı. 
Tecrübe de gösteriyor ki, bu imkansızdır. Siz 
ABD’deki durumu benden daha iyi biliyorsu-
nuz; ben ABD’ye hiç gitmedim ve Amerikan 
meselelerini yazılı olarak takip ediyorum. Ama 
sosyalizm uğruna savaş konusunda biraz tecrü-
bem var ve bu tecrübe bana, Roosevelt’in ka-
pitalistlere rağmen proletaryanın çıkarları için 
gerçekten birşeyler yapmak için harekete geç-
mesi halinde, kapitalist sınıfın başka bir baş-
kan bulacağını gösteriyor. Kapitalistler şöyle 
der: Başkanlar yolcu, biz hancıyız. Şu ya da bu 
başkan çıkarlarımızı korumazsa, bir başkasını 
buluruz. Başkan, kapitalist sınıfın iradesine na-
sıl karşı çıkabilir?

Wells: İnsanlığın basitçe zengin ve fakir 
olarak sınıflandırılmasına karşı çıkıyorum. 
Elbette, sadece kârı düşünen bir kategori var. 
Ama bunlar, burada olduğu kadar Batı’da da 
baş belası olarak görülmüyorlar mı? Batı’da, 
kârı amaç olarak görmeyen, belli bir servete 
sahip olan, yatırım yapmak ve bu yatırımdan 
kâr etmeyi isteyen, ama bunu temel amaçları 
olarak görmeyen çok sayıda insan yok mu? 
Onlar yatırımı, rahatsızlık veren bir zorunlu-
luk olarak görüyor. Faaliyetleri kârın dışında 
bir güdüye sahip olan çok sayıda yetenekli ve 
adanmış mühendis, sektör örgütçüsü yok mu-
dur? Bence mevcut sistemi tatmin edici bulma-
yan, yetenekli insanlardan oluşan ve gelecek-
teki sosyalist toplumda büyük bir rol oynaması 
kaçınılmaz olan kalabalık bir sınıf söz konusu. 
Son birkaç yıl içinde; mühendisler, havacılar, 
askeri-teknik kişiler vb. arasında sosyalizm ve 
kozmopolitizm propagandası yapma konusunu 
epey düşündüm. Bu kesimlere, iki ayaklı bir 
sınıf savaşı propagandasıyla gitmek faydasız 
olacaktır. Onlar, dünyanın durumunu anlıyor-
lar. Dünyanın kanlı bir kargaşa içinde olduğu-
nu anlıyorlar, ama aynı zamanda, sizin basit 
sınıf savaşı antagonizmanızı da saçmalık ola-
rak değerlendiriyorlar.

Stalin: İnsanlığın basitçe zengin ve fakir 
olarak sınıflandırılmasına karşı çıkıyorsunuz. 
Elbette bir orta sınıf vardır; bahsettiğiniz tek-
nik aydın kesimi. Onlar içinde de çok iyi, çok 
dürüst insanlar vardır. Namussuz ve kötü in-
sanlar da vardır, her türlü insan vardır. Ama 
insanlık öncelikle zengin ve yoksul olarak 
bölünmüştür; mülk sahipleri ve sömürülenler. 
Kişi kendisini bu temel bölünmeden, zengin ve 
yoksul arasındaki zıtlıktan soyutlarsa, kendini 
temel gerçekten soyutlamış olur. Ara sınıfların 
varlığını reddetmiyorum; onlar bu mücadelede, 
çatışan iki sınıftan birinin tarafını tutar veya ta-
rafsız, yarı-tarafsız mevziler alırlar. Ama tekrar 
etmeliyim; kişinin kendisini toplumdaki bu te-
mel bölünmeden, iki ana sınıf arasındaki temel 

mücadeleden soyutlaması, olguları görmezden 
gelmesi demektir. Bu mücadele sürüyor ve sü-
recek. Mücadelenin sonucunu ise proletarya, 
işçi sınıfı belirleyecek.

Wells: Peki yoksul olmayan, ama çalışan, 
verimli bir biçimde çalışan pek çok insan yok 
mu?

Stalin:	Elbette var. Küçük toprak sahiple-
ri, zanaatkârlar, küçük tüccarlar... Ama bir ül-
kenin kaderini bunlar değil, toplumun ihtiyaç 
duyduğu herşeyi üreten emekçi sınıflar belirler.

Wells: Ama çok farklı türden kapitalistler 
var. Sadece kârı, zengin olmayı düşünenler 
var. Bir de fedakârlık yapmaya hazır olanlar. 
Morgan’ı ele alalım. O sadece kârını düşündü, 
bir parazitti. Sadece servet biriktirdi. Ama bir 
de Rockefeller var. O müthiş bir örgütçü, pet-
rol sevkiyatının örgütlenmesi konusunda örnek 
almaya değer bir iş çıkardı. Veya Ford. Elbette 
Ford bencil. Ama onun tutkulu rasyonel üretim 
modelleri, sizin de ders almanız gereken mo-
deller değil mi?

Altını çizmek isterim ki, İngilizce konuşan 
ülkelerde son dönemde SSCB’ye yönelik fikir-
lerde önemli bir değişim var. Bunun nedeni, 
öncelikle, Japonya’nın tutumu ve Almanya’da 
yaşananlar. Ama uluslararası siyasetten kay-
naklanan başka nedenler de var. Daha derin 
bir sebep, birçok insanın, özel kâra dayanan 
sistemin çatırdamakta olduğunu kavraması.

Bana öyle geliyor ki, bu şartlar altında, iki 
dünya arasındaki karşıtlığı ön plana çıkarmak 
yerine, bütün yapıcı hareketleri birleştirmeye, 
tüm yapıcı kuvvetleri mümkün olduğunca tek 
bir hatta buluşturmaya çabalamalıyız. Sanırım 
ben sizden daha soldayım Bay Stalin; eski sis-
temin sonunun, sizin düşündüğünüzden daha 
yakın olduğunu düşünüyorum.

Stalin: Salt kâr için, zengin olmak için ça-
lışan kapitalistler derken, bu kişilerin değersiz, 
başka hiçbir yeteneğe sahip olmayan kişiler 
olduğunu söylemiyorum. Bunların birçoğu, 
kuşkusuz, büyük örgütleme yeteneğine sahip, 
bunu reddetmem mümkün değil. Sovyet halkı, 
kapitalistlerden çok şey öğreniyor. Kötü andı-
ğınız Morgan da, kesinlikle iyi, yetenekli bir 
örgütçüydü.

Ama dünyayı yeniden inşa etmeye ha-
zır insanlardan bahsediyorsak, elbette ki kâr 
davasına sadık olanların safında böylelerini 
bulamayız. Biz ve onlar, zıt kutuplardayız. 
Ford’dan bahsettiniz. Tabii ki, o, üretimin ör-
gütlenmesi bağlamında yetenekli biri. Ama 
işçi sınıfına karşı nasıl tutum aldığını, kaç işçi-
yi sokağa attığını bilmiyor musunuz? Kapita-
list kâra çekilir, dünyada hiçbir güç onu kârdan 
uzaklaştıramaz. Kapitalizm, üretimi “örgütle-
yenler” tarafından, teknik aydınlar tarafından 
değil, işçi sınıfı tarafından yok edilecektir; 
çünkü teknik aydın dedikleriniz, bağımsız bir 
rol oynamazlar. Mühendis, üretimin örgütçüsü 
istediği gibi değil, kendisine emredildiği gibi, 
işverenlerinin çıkarlarına hizmet edecek şekil-
de çalışır.

Elbette istisnalar vardır; bu katmanda, ka-
pitalizmin zehirinden kurtulanlar vardır. Tek-
nik aydınlar, belli koşullar altında mucizeler 
yaratabilir ve insanlığa hizmet edebilir. Ama 
aynı zamanda, büyük zarar da verebilir. Biz 
Sovyet halkının, teknik aydınlar konusunda 

epey tecrübesi var. Ekim Devrimi’nden sonra 
bunların bir kesimi, yeni toplumu inşa etme ça-
basına katılmayı reddetti; bu inşaya karşı çık-
tılar ve sabote ettiler. Onları bu inşa faaliyetine 
çekebilmek için elimizden gelen herşeyi, ama 
herşeyi yaptık. Teknik aydınlarımız, yeni siste-
me aktif olarak yardımcı olmayı kabul edene 
dek, epey zaman geçti. Bugün bu kesimin en 
iyileri, sosyalist toplumu inşa edenlerin ön sa-
fında yer alıyor.

Bu tecrübenin ardından, teknik aydınların 
iyi ve kötü yönlerini küçümsemekten çok uzak 
bir noktadayız; zarar verebileceğini, ama “mu-
cizeler” de yaratabileceğini biliyoruz.

Elbette; sihirli bir tek hamleyle, teknik ay-
dınları kapitalist dünyadan koparmak mümkün 
olsaydı, işler farklı olurdu. Ama bu ütopyadır. 
Teknik aydınlar içinde, burjuva dünyasından 
kopup toplumu yeniden inşa etmeye cüret ede-
bilenler ne kadardır? İngiltere veya Fransa’da, 
bu türden fazla insan olduğunu sanıyor musu-
nuz? Hayır; patronlarından koparak dünyayı 
yeniden inşa etmeye gönüllü pek az kişi çıkar. 
Üstelik, dünyayı değiştirmek için, siyasi ikti-
dara sahip olmanız gerektiği gerçeğini gözardı 
edebilir miyiz?

Bana öyle geliyor ki Bay Wells, siz siya-
si iktidar meselesini epey önemsiz görüyor-
sunuz, çünkü algılamanızın tamamen dışında 
görünüyor. İstedikleri kadar iyiniyetli olsunlar, 
iktidarı ele geçirme ve elde tutma sorusunu or-
taya atmayanlar, ne yapabilirler ki? En iyi ih-
timalle, iktidarı alan sınıfa yardımcı olabilirler, 
ama dünyayı tek başlarına değiştiremezler. Bu 
sadece, kapitalist sınıfın yerini alarak egemen 
olacak büyük bir sınıf tarafından yapılabilir. 
Bu sınıf da işçi sınıfıdır.

Elbette, teknik aydının yardımı kabul edil-
melidir ve ona da yardım edilmelidir. Ama tek-
nik aydınların bağımsız bir tarihsel rol oynaya-
cağını düşünmemeliyiz. Dünyanın dönüşümü 
büyük, karmaşık ve acılı bir süreç. Bu büyük 
görev için, büyük bir sınıf gerekir. Uzun yol-
culuklar, ancak büyük gemilerle mümkündür.

Wells: Evet, ama uzun yolculuklar için bir 
kaptan ve dümenci şarttır.

Stalin: Bu doğru. Ama öncelikle gereken, 
büyük bir gemidir. Gemisiz bir dümenci aylak 
bir adamdan başka nedir ki?

Wells:	Büyük gemi bir sınıf değil, insanlık.
Stalin: Bay Wells; belli ki siz, her insanın 

iyi olduğu varsayımıyla yola çıkıyorsunuz. 
Oysa ben, pek çok kötü adam olduğunu unut-
muyorum. Burjuvazinin iyi olduğuna inan-
mam.

Wells: Teknik aydınlar bağlamında, birkaç 
on yıl önceki durumu hatırlıyorum. O sırada 
bu kesimin sayısı azdı; ama yapacak çok iş 
vardı ve her mühendis, her teknisyen ve aydın, 
fırsatını yakaladı. Bu nedenle, en az devrimci 
sınıf onlardı. Şimdi ise, aşırı bir teknik ente-
lektüel sınıfı var ve zihniyetleri çok keskin bir 
biçimde değişti. Geçmişte devrimcilere asla 
kulak vermeyen kalifiye adamlar, artık çok il-
gililer. 

Geçenlerde, İngiliz Kraliyet Bilim 
Akademisi’nde yemekteydim. Akademi başka-
nı, sosyal planlama ve bilimsel kontrole dair 
bir konuşma yaptı. Otuz yıl önce olsaydı, on-
lara söylediklerimi dinlemezlerdi. Bugün ise, 

akademinin başındaki adam devrimci fikirlere 
sahip ve insan toplumunun bilimsel reorgani-
zasyonunda ısrar ediyor. Zihniyet değişir, ama 
sizin sınıf savaşı propagandanız, bu olguları 
yakalayamadı.

Stalin: Bu durumu, kapitalist toplumun 
bugün bir çıkmaza girmiş olmasıyla açıkla-
yabiliriz. Kapitalistler; kendi sınıf çıkarlarına 
uygun bir çıkış arıyor, ama bulamıyorlar. Bir 
ölçüde, dizleri üzerinde sürünerek krizden çı-
kabilirler; ama başları dik çıkmaları mümkün 
değil. Elbette, bu durumu teknik aydınların ge-
niş bir kesimi de görüyor. Bu kesimde giderek 
daha çok insan, kendi çıkarlarını, çıkmazdan 
kurtulma yolunu gösterebilecek tek sınıf olan 
sınıfın çıkarlarıyla birleştiriyor.

Wells: Bay Stalin, siz devrimler hakkında 
çok şey biliyorsunuz, özellikle pratik açıdan. 
Kitleler ayaklanabilir mi? Her devrimin bir 
azınlık tarafından yapıldığı doğru değil midir?

Stalin:	Devrim yapmak için öncü bir dev-
rimci azınlık gerekir elbette. Ama en yetenekli, 
en adanmış ve en enerjik azınlık bile, milyon-
ların en azından pasif desteğine güvenemeden 
hiçbir işe yaramaz.

Wells:	Pasif mi? Belki de bilinçaltında bir 
destekten söz ediyorsunuz.

Stalin: Kısmen yarı-içgüdüsel ve yarı-bi-
linçli; ama milyonların desteği olmadan, en iyi 
azınlık bile iktidarsız kalır.

Wells:	 Batı’da komünist propagandayı 
takip ediyorum. Bana öyle geliyor ki, bu pro-
paganda, modern şartlar altında çok modası 
geçmiş duruyor, çünkü ayaklanma propagan-
dası yapılmakta. Sosyal sistemin yıkılması yö-
nünde propaganda, karşınızda tiranlık varken 
doğruydu. Ama modern şartlar altında, sistem 
zaten çökmekte iken, vurguyu ayaklanmaya 
değil verimliliğe, rekabete, üretkenliğe yapma-
mız gerekiyor. Bana öyle geliyor ki, ayaklanma 
nosyonu artık miadını doldurdu. Batı’daki ko-
münist propaganda, yapıcı fikirli insanlar için 
bir başbelası.

Stalin: Eski sistem elbette dökülüyor, çü-
rüyor. Ama ölmekte olan bu sistemi korumak, 
kurtarmak için başka yöntemlerle, her türlü 
araçla çaba sarfediliyor. Doğru bir önermeden 
yanlış bir sonuca ulaşıyorsunuz. Haklı olarak, 
eski dünyanın yıkılmakta olduğunu belirtiyor-
sunuz. Ama kendi kendine yıkıldığını düşünü-
yorsanız, yanılıyorsunuz. Hayır; bir sosyal sis-
temin yerine bir başkasının geçmesi, karmaşık 
ve uzun bir devrimci süreçtir. Anlık bir süreç 
değil, bir mücadeledir; sınıfların çatışmasıyla 
bağıntılı bir süreç. Kapitalizm çürüyor; ama 
onu, kendi kendine çürüyüp devrilen bir ağa-
ca benzetemeyiz. Hayır; devrim, yani bir sos-
yal sistemin yerine bir başkasının geçirilmesi, 
daima bir mücadele olmuştur; acılı, acımasız, 
bir ölüm-kalım mücadelesi. Ve yeni dünyanın 
insanları ne zaman iktidara gelmişlerse, eski 
dünyanın zor yoluyla eski düzenini restore 
etme çabalarına karşı kendilerini korumak 
zorunda kalmışlardır. Bu yeni dünya insanları 
daima tetikte olmuş, daima, eski dünyanın yeni 
sisteme karşı saldırılarını püskürtmek zorunda 
kalmışlardır.

Eski sosyal sistemin yıkılmakta olduğunu 
söylerken haklısınız; ama bu sistem kendi ken-
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dine yok olmuyor. Faşizmi ele alalım. Faşizm, 
eski dünyayı şiddet yoluyla korumaya çalışan 
gerici bir kuvvettir. Faşistlerle ne yapacaksı-
nız? Onlarla tartışacak, onları ikna etmeye mi 
çalışacaksınız? Ama bu, onlar üzerinde hiçbir 
etki yaratmaz.

Komünistler, şiddet yöntemlerini idealize 
etmiyor. Ama onlar gafil avlanmak istemiyor-
lar. Eski dünyanın gönüllü bir biçimde dünya 
sahnesinden çekileceğini düşünemezler; çünkü 
görüyorlar ki, eski sistem, kendisini şiddetle 
savunuyor. Bu nedenle, komünistler, işçi sını-
fına, şiddete şiddetle cevap verin, ölmekte olan 
eski düzenin sizi ezmesini önlemek için eli-
nizden geleni yapın; o sistemin elinizi kelep-
çelemesine izin vermeyin, çünkü eski sistemi 
o ellerle yıkacaksınız uyarılarını yapıyor. Gör-
düğünüz gibi, komünistler, bir sosyal sistemin 
yerine bir başkasının geçmesini kendiliğinden 
ve barışçıl bir süreç olarak değil; karmaşık, 
uzun ve şiddetli bir süreç olarak görür. Komü-
nistler olguları gözardı edemez.

Wells:	 Ama kapitalist dünyada olanlara 
bir bakın. Çöküş, basit değil; gangsterliğe dö-
nüşen gerici şiddetin bir patlaması. Bana öyle 
geliyor ki, gerici ve akılsız bir şiddetle çatış-
tıkları zaman, sosyalistler hukuku yardıma ça-
ğırabilir. Polisi düşman olarak görmek yerine, 
gericilere karşı savaşta onlara destek verebi-
lirler. Bence, eski, katı, ayaklanmacı sosyaliz-
min yöntemleriyle çalışmak işe yaramaz.

Stalin: Komünistler, zengin tarihsel tecrü-
beye dayanırlar ve o tecrübe, miadı dolmuş sı-
nıfların tarih sahnesinden gönüllü olarak çekil-
mediklerini öğretiyor. 17. yüzyıl İngiltere’sini 
hatırlayın. Herkes eski sosyal sistemin çürüdü-
ğünü söylemiyor muydu? Ama o sistemi zor 
yoluyla yıkmak için bir Cromwell gerekti.

Wells: Cromwell anayasa temelinde, ana-
yasal düzen adına hareket etti.

Stalin: Anayasa adına şiddete başvurdu, 
kralın kellesini aldı, parlamentoyu dağıttı, ba-
zılarını tutukladı, bazılarının da başını kesti!

Bizim tarihimizden bir örnek vereyim. 
Çarcı sistemin çürümekte, yıkılmakta olduğu 
uzun zaman önce belli değil miydi? Ama o 
sistemi yıkmak için ne kadar çok kan dökmek 
gerekti! Ya Ekim Devrimi? Doğru yolu sadece 
biz Bolşeviklerin gösterdiğini bilen pek çok 
insan yok muydu? Rus kapitalizminin çürüdü-
ğü açık değil miydi? Ama direnişin ne kadar 
büyük olduğunu, Ekim Devrimi’ni iç ve dış 
düşmanlardan korumak için ne kadar kan dö-
külmesi gerektiğini biliyorsunuz.

Veya, 18. yüzyıl sonu Fransa’sını ele alın. 
1789’dan çok önce, kraliyet iktidarının, feodal 
sistemin ne kadar çürümüş olduğu birçok ke-
sim için ortadaydı. Ama bir halk isyanı, sınıflar 
arası bir çatışma engellenemedi. Neden? Çün-
kü tarih sahnesinden çekilmesi gereken sınıf-
lar, rollerinin sona erdiğine ikna olabilecek son 
sınıflardır. Onları ikna edemezsiniz. Çökmekte 
olan eski düzen binasındaki çatlakların sıva-
nabileceğini, sarsılan o binanın kurtarılabile-
ceğini düşünürler. Bu nedenle, ölmekte olan 
sınıflar silaha sarılır ve egemen sınıf olarak 
varlıklarını korumak için her yola başvururlar.

Wells:	 Evet ama Büyük Fransız Devri-
mi’nin başında pek çok avukat vardı.

Stalin: Devrimci hareketlerde aydınların 
rolünü reddedemezsiniz. Büyük Fransız Dev-

rimi; geniş halk kitlelerinin feodalizme karşı 
ayağa kalktığı, Üçüncü Cumhuriyet’in çıkarla-
rını savunan bir devrimdi, bir avukatlar devri-
mi değil. Büyük Fransız Devrimi’nin liderleri 
arasındaki avukatlar, eski düzenin kanunlarına 
göre mi hareket etti? Yeni, burjuva-devrimci 
kanunlar çıkaran onlar değil miydi?

Tarihin zengin deneyimi, bize, bugüne dek 
tek bir sınıfın bile bir başkasına gönüllü olarak 
yolu açmadığını gösteriyor. Dünya tarihinde 
böyle bir örnek yok. Komünistler tarihin bu 
dersini aldılar. Elbette komünistler, burjuvazi-
nin gönüllü bir biçimde çekilmesini ister; ama 
bu imkansızdır, tecrübe bunu gösterir. Bu ne-
denle, komünistler, en kötü olasılığa karşı ha-
zır olmak ister ve işçi sınıfına uyanık olmasını, 
savaşa hazır olmasını öğütlerler. Ordusunun 
uyanıklığını uyuşturan, düşmanın teslim olma-
yacağını, ezilmesi gerektiğini anlamayan bir 
kaptanı kim ister? Böyle bir kaptan olmak, işçi 
sınıfına ihanet etmek demektir. Bu nedenle, 
bence, size modası geçmiş gelen şey, işçi sınıfı 
için devrimci çıkarın bir ölçüsüdür.

Wells: Güç kullanmak gerektiğini reddet-
miyorum; ama bence, mücadele biçimleri, 
mevcut yasaların sunduğu fırsatlara olabildi-
ğince uygun olmalı ve bu yasalar, gerici sal-
dırılara karşı korunmalı. Eski sistemi altüst 
etmenin gereği yok, sistemin kendisi bunu 
yeterince yapıyor zaten. Bu yüzden bence eski 
sisteme, kanuna karşı ayaklanmanın modası 
geçmiştir. Gerçeği ifade edebilmek için biraz 
abartacağım, ama bakış açımı şöyle formüle 
edebilirim: Birincisi, ben düzenden yanayım. 
İkincisi, mevcut sistem, düzeni sağlayamadığı 
sürece ona saldırırım. Üçüncüsü; sınıf savaşı 
propagandası, sosyalizmin o çok ihtiyaç duy-
duğu eğitimli insanları sosyalizmden kopara-
bilir.

Stalin: Büyük, önemli, tarihsel bir hedefe 
ulaşmak için, bir ana kuvvet, devrimci bir sı-
nıf olması gerekir. Sonra, bu ana kuvvete bir 
yardımcı kuvvet örgütlemelisiniz. Bu yardımcı 
kuvvet partidir; aydınların en iyileri orada bu-
lunur. “Eğitimli insanlardan” bahsettiniz. Ka-
fanızda ne tür bir eğitimli insan tipi var? 17. 
yüzyıl İngiltere’sinde, 18. yüzyıl Fransa’sında, 
Ekim Devrimi’nin öngününde eski düzen yan-
daşı pek çok eğitimli insan vardı. Eski düzen, 
onu savunan ve yeni düzene karşı çıkan pek 
çok yüksek eğitimli insana sahipti. Elbette ki, 
sıradan insanlar, proletaryanın sosyalizm mü-
cadelesine destek veremezler. Aydınların rolü-
nü küçümsemiyorum, aksine vurguluyorum. 
Ama burada soru şudur: hangi aydın? Çünkü 
farklı aydın tipleri vardır.

Wells:	Eğitim sisteminde radikal bir deği-
şim olmadan devrim olamaz. İki örnek vermek 
yeterli: Eski eğitim sistemine dokunmadığı 
için asla bir cumhuriyet olamayan Almanya 
Cumhuriyeti ve eğitim sisteminde radikal bir 
değişiklik isteyecek basireti olmayan İngiliz 
İşçi Partisi.

Stalin: Bu doğru bir gözlem. İzin verin üç 
noktaya yanıt vereyim. Öncelikle, bir devrim 
için temel şey, bir temel güçtür. Devrimin te-
mel gücü işçi sınıfıdır. İkincisi, bir yardımcı 
güç gerekir ve komünistler buna parti der. Par-
tide aydın işçiler ve işçi sınıfıyla yakın ilişki 
içindeki teknik aydınlar bulunur. Bu kesim, an-
cak işçi sınıfıyla birleşirse güçlü olabilir; ona 
karşı çıkarsa bir hiç olur. Üçüncüsü, değişim 

için bir kaldıraç olarak, siyasi iktidar gerekir. 
Yeni siyasi iktidar, yeni yasaları, yeni düze-
ni, devrimci düzeni yaratır. Ben herhangi bir 
düzenden yana değilim; ben, işçi sınıfının çı-
karlarına uygun bir düzenden yanayım. Ancak 
eski düzenin yasalarından bazıları yeni düzen 
mücadelesinde kullanılabiliyorsa, kullanılma-
lıdırlar. Halk için gereken düzeni sağlayamadı-
ğı takdirde mevcut düzene saldırılması gerekti-
ği yönündeki görüşünüze karşı çıkamam.

Son olarak, komünistlerin şiddet düşkü-
nü olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. 
Egemen sınıf, işçi sınıfına yolu açmayı kabul 
etseydi, komünistler şiddet yöntemlerini bı-
rakmaktan ancak memnuniyet duyardı. Ancak 
tarihsel tecrübe, böyle bir varsayımı yersiz kı-
lıyor.

Wells:	Ancak İngiltere tarihinde, bir sınıfın 
iktidarı gönüllü olarak bir diğerine devretme-
sine dair bir örnek var. 1830-1870 arasında, 
18. yüzyıl sonunda etkisi halen çok güçlü olan 
aristokrasi, ciddi bir mücadele vermeden ve 
gönüllü olarak iktidarı burjuvaziye teslim etti. 
Burjuvazi de, monarşiye duygusal bir destek 
verdi. Bu iktidar değişimi, mali oligarşinin dü-
zeninin kurulmasını sağladı.

Stalin: Ancak siz, devrim sorunlarından 
reform sorunlarına geçiyorsunuz. İkisi aynı 
şey değil. Chartist hareketin, 19. yüzyıl İngil-
tere’sindeki reformlarda büyük bir rol oynadığı 
kanısında değil misiniz?

Wells: Chartistler çok az şey yaptı ve bir iz 
bırakmadan ortadan kayboldular.

Stalin: Size katılmıyorum. Chartistler ve 
örgütledikleri grev hareketi büyük bir rol oy-
nadı; egemen sınıfları oy hakkı konusunda ve 
Şart’ın bazı noktalarıyla ilgili bir dizi tavize 
zorladılar. Chartizm, önemli bir tarihsel rol 
oynadı ve egemen sınıfların belli bir kesimini, 
büyük şoklardan korunmak için belli tavizler 
vermeye, reformlar yapmaya zorladı.

Genel olarak, bütün egemen sınıflar içinde 
en akıllısının, sınıf çıkarları açısından, iktidar-
larını koruma açısından en esnek olanının İngi-
liz egemen sınıfları olduğu söylenmelidir; hem 
aristokrasi, hem burjuvazi.

Modern tarihten, 1926 genel grevini ele 
alalım. Başka bir burjuvazinin yapacağı ilk 
şey, Genel İşçi Sendikaları Konseyi grev çağ-

rısı yaptığında, sendika liderlerini tutuklamak 
olurdu. İngiliz burjuvazisi bunu yapmadı ve 
kendi çıkarları açısından çok akıllıca davran-
dı. ABD, Almanya veya Fransa burjuvazisinin 
böyle esnek bir strateji uygulamasını düşüne-
mem bile.

İngiliz egemen sınıfları, iktidarlarını sür-
dürmek için küçük tavizlerden, reformlardan 
asla kaçınmamıştır. Ama bu reformların dev-
rimci olduğunu düşünmek hata olur.

Wells:	Benim ülkemdeki egemen sınıflara 
bakışınız, benden daha olumlu. Ama küçük bir 
devrim ile büyük bir reform arasında fazla bir 
fark var mı? Reform da, küçük bir devrim değil 
midir?

Stalin:	 Burjuvazi; aşağıdan, kitlelerden 
gelen baskılar nedeniyle, bazen, mevcut sos-
yoekonomik sistemin temelini koruyarak, belli 
kısmi reformlar yapabilir. Bunu yaparak, sınıf 
iktidarını korumaya devam edebileceğini he-
saplar. Reformun özü budur. Ancak devrim, 
iktidarın bir sınıftan diğerine geçmesi demek-
tir. Bu nedenle, reformu, devrim olarak tanım-
layamayız. Bu nedenle, sosyal sistemlerin de-
ğişmesi; tedrici olarak, egemen sınıfın tavizler 
vermesi veya reformlar yapmasıyla mümkün 
olamaz.

Wells:	Benim için büyük önem taşıyan bu 
sohbet için teşekkür ederim. Benimle konu-
şurken, herhalde aklınıza, devrimden önce, 
yasadışı çalışma döneminizde sosyalizmin te-
mellerini nasıl açıkladığınız gelmiştir. Bugün 
dünyada her fikri ve her sözünü milyonların 
dinlediği sadece iki insan var: Siz ve Roose-
velt. Diğerleri istediği kadar konuşsun, sözle-
rini kimse yazmaz ve dinlemez. Ülkenizde ne-
ler yapıldığını henüz görebilmiş değilim, daha 
dün geldim. Ama sağlıklı erkek ve kadınların 
mutlu yüzlerini gördüm ve burada çok önemli 
şeyler yaşandığını anladım. 1920 ile kıyasla-
yınca, olağanüstü bir durum.

Stalin:	Biz Bolşevikler daha akıllı olsay-
dık, çok daha fazlasını başarırdık!

Wells: Hayır, eğer insanlar daha akıllı 
olsaydı, mükemmel bir sosyal düzen için pek 
çok şeyi eksik olan insan beyninin yeniden inşa 
edilmesi için beş yıllık bir plan yapılırdı. (Kah-
kahalar)

Stalin: Sovyet Yazarlar Birliği Kongresi’ne 
katılmayacak mısınız?

Wells: Ne yazık ki yoğun bir programım 
var ve SSCB’de sadece bir hafta kalabilece-
ğim. Sizi görmek için geldim ve çok memnun 
ayrılacağım. Ama Sovyet yazarlarla tartışmak 
isterim, onların PEN Kulübü’ne üye olma ola-
sılıklarını soruşturacağım. Bu uluslararası 
örgüt Galsworthy tarafından kurulmuştu, onun 
ölümünden sonra ben başkan oldum. Örgü-
tümüz hâlâ zayıf, ama birçok ülkede şubeleri 
var ve daha önemlisi, üyelerinin konuşmaları 
basına iyi yansıyor. Örgütümüz fikir özgürlü-
ğünde, muhalif de olsa fikir özgürlüğünde ısrar 
ediyor. Bu konuyu Gorky ile konuşmak isterim. 
Bilmiyorum, burada henüz bu kadar geniş bir 
özgürlüğe hazır mısınız...

Stalin: Biz Bolşevikler buna özeleştiri de-
riz. SSCB’de yaygın olarak rastlayabilirsiniz. 
Size yardım edebileceğim bir şey varsa, mem-
nuniyet duyarım. n

(*Bu yazı ilk olarak Özgürlük Dünyası’nda 
yayınlanmıştır.)
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Bir diğeri de:

Laura Ingalls Wilder‘ın ilk kez 1932 
yılında yayınlanmıştır. Eseri, tarihi roman 
olma özelliğini taşır. (Küçük Ev) Bu eser, 
44 yaşında yazarlığa başlamış olan Laura 
Ingalls Wilder’ın en popüler eseridir. 
Eser Ingalls ailesinin yaşantısını konu 
almakta ve yazarın hayatından kesitler 
içermektedir.

Hayatın tüm zorluklarına rağmen ai-
lesiyle birlikte hayata tutunmaya çalışan 
bir küçük kızın hayatını okumak bugüne 
ve yarına dair dersler çıkarıp şükretmek 
ve daha iyisi için çabalamak adına sana 
ilham kaynağı olabilecektir.

Charles Bukowski‘nin ilk kez 1971 
yılında yayınlanmış bu eseri mizahi 
roman olma özelliğini taşır. (Postane) 
Bu eser,  40 yaşında yazarlığa başlamış 
olan Charles Buwkoski’nin en popüler 
eseridir. Eserin anlatımı biraz mizahi 
olduğundan okuması oldukça keyiflidir. 
Eğlenceli sayılabilecek bu eser, yazarın 
bir postanede çalıştığı 10 yılını anlatıldığı 
bir roman olmuştur. Bu nedenle kitabı bir 
anotobiyografi olarak nitelendirilir. 

Baymond Chandler de ilk romanı 
olan Büyük Uyku’yu 51 yaşında yazmış-
tır. 

Bizden de size yakın geçmişten bir 

örnek verebilirim: Çoğumuzun okuduğu 
“Anne Bak Kim Geldi” romanını Ayşe 
Erbulak da 55 yaşında yayınladı... 
Tabi insan salt yazar olmak için, ya da 
kitap çıkarmak için de kitap okumaz. 
Örneğin toplumsal, politik bir sorunda 
bir noktanın altını çizmek, onu eleştir-
mek istiyorsunuz. Bu süreçte yabancısı 
olmadığınız okuma alışkanlığınızın 
getirisini kullanarak, çok da güzel bir 
gazeteye, ya da takip ettiğiniz bir dergiye 
politik, kültürel bir köşe yazısı, (deneme) 
yazabilirsiniz. 1980 öncesinde bu konuda 
kalem oynatan çok değerli yazarlarımız 
vardı. Şu an aklıma gelen onlardan biri 
de Tektaş Ağaoğlu’dur. Bu yazarımız 
hiçbir zaman da kitap yayınlamamıştır. 
Fakat o tarihlerde Ağaoğlu’nun her yazısı 
olay olurdu. 

Tektaş Ağaoğlu, edebiyat hayatına 
çok erken yaşta, ‘Ölümden Hayata’ adlı 
öykü kitabı ile başlamıştı. Ne var ki 1956 
yılında, henüz 22 yaşındayken yazdığı 
bu kitabını 2017 yılına kadar bir daha 
yayımlatmadığı gibi yeni öyküler de 
yazmadı. Buna karşılık derlemeleri ve çe-
virileriyle edebiyatımıza yaptığı katkılar 
unutulmazdır. Başta Şolohov’un ‘Durgun 
Akardı Don’u olmak üzere, Dickens’ten, 
Dostoyevski’den, Remarque’ten pek 
çok önemli eseri Türkçeye kazandıran 

Tektaş Ağaoğlu, resim ve heykel sanat-
çısı olarak da uluslararası bir üne sahipti. 
Çok sonraları, taslak halindeki bir romanı 
LİMAN, 2018’de Kırmızı Kedi Yayınları 
tarafından okuyucuyla buluştu. 

Konumuz dışında olsa da, yukarıda-
ki örnekleri salt bilgi olsun diye sizlere 
aktardım. Yeniden ‘okuma’ ile ilişkin 
konumuza dönersek, burada hiç kendinizi 
zorlamadan kendinize günlük bir plan 
yapmanızdır. Nasıl mı? Gayet basit: Önce 
okuyacağınız kitabı seçeceksiniz, sonra 
da, zamanınıza göre, “bir günde ben kaç 
sayfa okuyabilirim” diyeceksiniz. Bu 
15 sayfa da, 25 sayfa da olabilir. Şayet 
günde 15 sayfa okursanız, 10 günde 150, 
bir ayda 450 sayfalık bir kitabı bitirmiş 
olursunuz. Diyelim ki, 25 sayfa okuma-
ya karar verdiniz, o zaman da ayda 750 
sayfa okumuş olacaksınız. Bu durumda 
ayda 3-4 kitap okumuş olacaksınız ve bu 
güzel bir başarıdır sizin için. Bu durumu 
sürdürdüğünüzde, yıl sonunda siz başka 
bir insan olduğunuzun farkına varacak-
sınız. Bundan da hiç kuşkunuz olmasın. 
Çünkü bilgi her daim insanı ruhen de 
olgunlaştırır, yüceltir.

- O yüzden ‘Kitap	Aydınlıktır’ diyo-
ruz zaten

- Her şey sizin elinizde!.. n
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Politika Gazetesi 57 ilde temsicilerimiz vasıta-
sıyla dağıtılmakta ve satılmaktadır. Şimdi ikinci 
aşama olarak il ve ilçelerde Kitabevi ve Gazete 
Bayileri vasıtasıyla da dağıtımı genişletmek 
amacındayız. Siz de il ve ilçelerinizde uygun 
gördüğünüz Kitabevi ve Gazete Bayileri ile ilişki 
kurarak onların isim, adres ve telefon numarala-
rını Gazete Merkezimize iletebilirsiniz.

İSTANBUL
Anadolu Yakası:
Kadıköy: Mephisto Kitabevi: Asım Gündüz Cad. No:23
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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Aydınlatır mı?
Baştarafı	24.	Sayfada



q Ali Özenç ÇAĞLAR

Hiç kimse akıl vereni sevmez. 
Hele çocuklar bundan nefret ederler. 
Bir büyük, çocuklara: “Şunu şöyle 
yapacaksın, bunu böyle yapacaksın, 
ona dokunmayacaksın, bunu dağıtma-
yacaksın!” dediğinde, dikkat edin, her 
zaman tersini yapmışlardır. Büyüklere 
gelince, onlarda da durum daha deği-
şiktir. Çünkü büyüklerin gururu vardır, 
kibirli yanı vardır. Uysalı olduğu gibi, 
dik kafalısı, çokbilmişliği vardır. Öyle 
düşünüp tartmadan kimseye: “Efendi, 
senin bir şeyler öğrenmen için, bu olay-
ları kavraman için, önce kitap okuma-
lısın!” falan diyemeyiz; ya kırılır, ya 
da horozlanır size karşı. Bu da, o insanı 
kaybetmenize sebep olduğu gibi, sizi 
de çokbilmiş, ukala pozisyonuna iter. 

Ama mutlaka bunun bir yolu olma-
lıdır. Çünkü aydınlanmak okumaktan 
geçer. Olayları kavramak, gelişmeleri 
sağlıklı bir şekilde analiz etmek, top-
lum içindeki davranışlarımızı denet-
leyebilmek için öğrenmek neredeyse 
farz oluyor. Açıkçası kimse günlük 
gazetelerde okudukları, televizyonlar-
dan dinledikleri ve kahvelerde kâğıt, 
okey, domino oynarken duyduklarıyla 
bilgi edinemez ve bir şey öğrenemez! 
Öğrenmek ancak kitap aracılığı ile olur, 
kitap okuyarak olur.

Mutlaka sohbet sırasında arkadaş-
larımızdan duymuşuzdur. Şöyle söyler 
bazıları: “Biliyor musun dostum, bana 
kitap okuma alışkanlığını lisedeyken, 
Pakize Hanım öğretti. Edebiyatı o sev-
dirdi. O dönemden beri kitap kurdu ol-
dum.” Bir diğeri de: “Yahu arkadaşım, 
ben şu bizim matematikçi yüzünden 
okulu terk ettim.” vs. Ailelerimizden de 

şöyle örnekler vardır: “Abicim, bizim 
salonda bir koca duvar kitaplık vardı. 
Ben daha ortaokula gitmeden, babamın 
kütüphanesinden tüm dünya tarihini 
öğrendim. Ama sağ olsun annem de her 
fırsatta beni teşvik ederdi.”

Şimdi siz hangi kategoriye giri-
yorsunuz, böyle anneniz, babanız var 
mıydı bilemem, ama kitap okumanın, 
kavramanın, öğrenmenin,  akıllı, zeki, 
ya da aptal olmakla bir ilgisi yoktur. 
Az veya çok, okuyan her insan kalıcı 
bilgiye ulaşır. Çünkü okumak, insanın 
ufkunu genişletir, çevreye, olaylara 
bakışını değiştirir, sorunları ele alışını, 
çözümlemesini, ülke ve dünya olayla-
rına bakışını farklı bir noktaya taşır. En 
önemlisi de okudukça insan olursunuz. 
Nasıl mı? Örneğin daha toleranslı, an-
layışlı, çabuk sinirlenmeyen, konuları 
anlamadan karar vermemek gibi bir üst 
yeti edinmiş olursunuz. Okuyan insan, 
-hele büyük kentlerde- gün içindeki 
koşuşmalarındaki stresi bile yarı yarıya 
indirir. Çünkü onu sıkıştıran koşulların 
kaynaklarını, politik, ekonomik neden-
lerini iyi bilmektedir. 

Olaylara elden geldiğince geniş 
bakabilendir kitap okuyan.

Peki, kitap okuma alışkanlığı nasıl 
elde edilir? 

Bir kere, -öğrenciyseniz eğer- kitap 
okumayı ders çalışmakla bir tutma-
malısınız. Ders zorunlu bir çalışmadır. 
Edebiyat dersleri bile öyledir, eğer 
sevmiyorsanız tabi... Önemli olan, her 
şeyin dışında okumak için, öğrenmek 
için kitaplara el atmak. Bu evreye gel-
diğinizde, birinci koşul, disiplin olmalı. 
Ve öncelikle de en sevdiğiniz ve ilgini-
zi en çok çeken bir konu üzerine yazıl-
mış kitapları almak. Hiç sıkılmadan en 
kolay onları okursunuz çünkü. Bunlar 
mizah olur, polisiye olur, aşk romanı, 
şiir olur, öykü ya da roman olur… 
-Stefan Zweig’ın uzun öykülerinden 
başlayabilirsiniz örneğin.- Bir başka 
şey de, okurken kendinizi keşfetmeniz. 
Bir de şöyle düşünmelisiniz:  siz, sık 
sık kitaplarla haşırneşir olurken, bir 
bakmışsınız yazma isteğiniz doğmuş-
tur. Neden olmasın. Dünyada bunun 
çok örnekleri vardır.

Mesela, E. L. James‘in ilk kez 
2011 yılında yayınlanmış bir eseri 
erotik aşk romanı olma özelliğini taşır. 
Bu eserle 46 yaşında yazarlığa başla-
mış olan E. L. James’in kitabı Özellikle 
sinema uyarlaması ile popüler olmuş 
bir romandır ilk yazdığı. İkinci örnek: 
Daniel Defoe‘nun ilk kez 1719 yılında 
yayınlanmış eseri tarihi roman olma 
özelliğini taşır. (Robinson Crusoe) Bu 
eser, 59 yaşında roman yazarlığına 
başlamış olan D. Defoe’nun en popüler 
eserlerinden birisidir. İnsanın yoktan 
var olabilme mücadelesini konu alır.

Başkaları da var tabi:  Angela’nın 
Külleri

Frank McCourt‘un ilk kez 1996 
yılında yayınlanmış bu eseri otobiyog-
rafi kitabı ve anı kitabı olma özelliğini 
taşır. Bu eser, 65 yaşında yazarlığa 
başlamış olan Frank McCourt’un en 
popüler eseridir. Oldukça gerçekçi olan 
bu kitap yoksulluk ve çocukluğun bir 
arada anlatıldığı bir eserdir.

Okurken yazılanlar trajik gibi gelse 
bile onun mizahi bir anlatımla aktarıl-
mış olması hüzün duygusunu içinde 
gizlemene neden olabilir. Okurken 
bunu göz önünde bulundurursan kitabı 
daha kolay okumayı başarabilirsin.

Önemli not: İşsiz, emekli, engelli, öğrenci ve devrimci siyasi tutsaklara bağışsız abonelik
Kurucu Sahibi ve İlk Sorumlu Müdürü: K. Tayfun Benol 
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Devamı	23.	Sayfada

Frank	McCourt	(Angela’nın Külleri) Laura	Ingalls	Wilder (Küçük Ev)


