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Boğaziçi Direnişi
Boğaziçi Üniversitesi’ne CB Erdoğan tarafından
Rektör atanması öğrenciler, öğretim görevlileri ve
bölüm başkanlarının tepkisiyle karşılaştı. Birinci dalga tepkiler hızlı bir yükselişten sonra düşmeye başladığında yaratılan bir provokasyon ile öğrenci ve
öğretim görevlileri protestolarını tekrar yükselttiler
ve geçtiğimiz hafta devlet gücünün öğrencileri hedef aldığı orantısız bir saldırı süreci yaşadık. İstanbul
Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri Platformu’nun Boğaziçi öğrencilerinin ve öğretim görevlilerinin haklı
protestolarına sahip çıkması önemliydi. Devletin saldırdığı basın açıklaması da bu Platform’un düzenlediği etkinlik sırasında oldu.
Biz, Politika Haber sitesinde Politika’dan Yorum
köşesinde, henüz ikinci dalga protestolar başlamadan hemen önce Boğaziçi Direnişi’nin sonuç alıcı olmasının ülke çapında “Özerk Demokratik Üniversite”
mücadelesi ile desteklenmesine bağlı olduğu görüşünü savunmuştuk. Yaşanan gelişmeler görüşümüzü
doğruladı. Öğrenci gençliğin ve öğretim görevlilerinin ülke çapında elde etmeleri gereken ilk kazanım
da Özerk Demokratik Üniversite olmalı.

ÖZERK DEMOKRATİK
ÜNİVERSİTE MÜCADELESİNİ
YÜKSELTELİM!

Boğaziçi Direnişi’ni ikinci bir Gezi Direnişi olarak
niteleyen ve bu direnişin Rejim’i sarsıcı niteliği olabileceğini savunan görüşler kamuoyunda dolaşıyor.
Hem muhalefet güçleri bu yönde söylemler kullanıyor, hem de rejimin temsilcileri üstü kapalı olarak
buna yanıt veriyor ve tavır alıyor. Tabii ki yığınsal
demokratik hareketler bir çığ gibi büyüyerek iktidarı
sarsma gücüne dönüşebilir. Ancak bunun rejimin ve
devletin de temellerini sarsacak bir niteliğe bürünebilmesi bir dizi farklı faktöre de bağlıdır. Bu faktör
de, bu kıvılcımın ülkede ekonomik ve demokratik
baskı altında bulunan başta işçi sınıfı olmak üzere,
tüm emekçi yoksul halkların kararlı bir ayağa kalkışı
ile ilintilidir. Onun için Boğaziçi Direnişi’ne farklı anlamlar yüklemek bize şu aşamada ve koşullarda çok
gerçekçi gelmiyor.
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Faiz Yükseldi, Döviz Düştü, Borsa Şaha Kalktı...

“Üç Kağıt Ekonomisi”
q Orhan DEMİRBAĞ
15 Ocak günü Dolmabahçe Ofisi’nde
DEİK Yönetim Kurulu üyelerini kabul eden
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı R.
Tayyip Erdoğan, “Türk firmalarının salgın
döneminde kaliteli ürünleri, rekabetçi fiyatları, hepsinden önemlisi güvenilirlikleriyle
rakiplerine fark attığını” vurguladı.
Ekonomi ve hukuk alanındaki reform gündemiyle ilgili yoğun bir hazırlık döneminin
geride bırakıldığını anlatan Erdoğan, enflasyonun bu ülkede yaşayan her bir ferdin hayatına dokunduğunu belirterek, şunları kaydetti:
“Biz enflasyonu yüzde 30’lar civarından tek
hanelere düşürmüş yönetim olarak faiz oranının yüzde 63 olduğu böyle bir dönemden
4,6’ya, enflasyonu da 6,4’e düşürdüğümüz
dönemi biz yaşadık. Boşuna konuşmuyorum
ben. Yüksek faize karşı olduğumu söylemek
boşuna değil. Bütün bunları bu işi yaşayarak
söyleyen birisiyim. Şu anda karşımda ağırlıklı yatırımcılarımız var, girişimcilerimiz var ve
birçoklarınızın faiz yükü altında nasıl ezildiğinizi biliyorum. Bu bankaların sizi nasıl
sömürdüğünü biliyorum. Yeri geldiği zaman
Türkiye’yi bir faiz cenneti haline getirmekten
bahsediyoruz, ama öbür tarafta bankalarımız, gerek kamu gerek özel sektör bankaları
ne kadar kâr etmişler, bunu konuşuyorlar. Tamam da sen ne kadar yatırımcı kazandırdın
bu ülkeye, bir de bunu söylesene? Ve ne kadar
yatırımcı var, ne kadar istihdam sağlıyoruz?
Bir de bunu konuşun bakalım. Bunu konuşmuyorlar. Bana yatırım lazım, istihdam lazım,
üretim lazım, ihracat lazım. Eğer bu dört başlık yoksa hiçbir şey yok.”
Damat, görevi bırakıp kayıplara karıştığında yeni maliye politikalarını yürütmek üzere göreve gelen Bakan Lütfü Elvan ve Merkez
Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın yaptıkları ilk
işlerden birisi de AKP Genel Başkanı’nın ölesiye nefret ettiği şey olan faizleri 7 puan artırmak oldu. Bir önceki, daha sonraki MB başkanlarını sözünü dinlemedikleri için görevden
aldığını övünerek söyleyen ‘yüksek faiz düşmanı’ (!) Erdoğan, yeni yönetime getirdiği
ekonomi kurmaylarının uygulamaları karşısında ağzını açıp tek laf etmedi. Demek ki
ekonominin içinde bulunduğu durum gerçekten kötüymüş, ki Dolar ve Euro’nun rekor üstüne rekor kırmasını durdurmanın başka çıkar
yolu yokmuş. Tam da Damat Bakan’ın görevi
bırakıp ortadan kaybolduğu günlerde göreve
getirilen yeni Merkez Bankası Başkanı’nın
koltuğuna henüz yeni yeni alışmaya başladığı
günlerde Katar Emiri Türkiye Varlık Fonu sa-

hipliğindeki Borsa İstanbul A.Ş.’nin %10’luk
hissesinin satışı ile ilgili mutabakatı imzaladı.
Ancak bunun karşılığında ne kadar para alındığına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Ticari
sır, devlet sırrı denilerek soru sorulmasına
bile tahammül edilemedi.

rin denetiminde olduğuna vurgu yapıyor. Ve
“Nitekim mayıs 2020 itibarıyla en büyük beş
şirketin borsa değeri sırasıyla: Microsoft: 1,4
trilyon dolar, Apple: 1,3 trilyon dolar, Amazon: 1,2 trilyon dolar, Alphabet: 938 milyar
dolar ve Facebook: 598 milyar dolardı. Yani
büyük borsaların aslında az sayıda şirketçe
kontrol edildiği ileri sürülebilir.” diye ekliyor.

Osman Altuğ:
Üç Kağıt Ekonomisi
Ekonomist Prof. Dr. Osman Altuğ’un
Türkiye ekonomisi ile ilgili yıllardır dile
getirdiği müthiş benzetmesini burada anmadan geçmemek lazım. Türkiye’de uygulanan
ekonominin “3 Kağıt Ekonomisi” olduğunu
yıllardır her fırsatta söyleyen Osman Hoca:
“Ülkelerde üretim yapılır ve buna mukabil
para basılır. Paranın değerini belirleyen unsur üretim gücüdür. Ama bizde böyle olmuyor.
3 tane kağıt var. Borsa, faiz ve döviz. Yani
bu kağıtlarla hareket yapılıyor. Bunların da
üretimle ilgisi yok. Birileri bunlarla oynuyor,
bizim ülkemiz kaybediyor. Bunlar enstrüman
olarak elbette olmalı. ...Ancak Türkiye’de
böyle bir durum yok. Tamamen yabancılar
kendi aralarında top oynuyor. Para ile sanal
alemde bir oyun oynanıyor. Dolayısıyla bu 3
kağıt ekonomisiyle kalkınmış bir ülke yoktur.
Şunu net söylüyorum. Mafya, bahçeyle uğraşmaz, o meyveyi alır. Halbuki servet üretilen
bir değer olmalıdır.”
Merkez Bankası faizleri 7 puan artırdı,
Borsa’nın belli bir hissesi Katarlılara satıldı,
tüm zamanların rekorlarını altüst eden döviz hızla değer kaybetmeye başladı. Dolar
8,55’lere, Euro 10,04’lere çıkmışken bugün
Dolar 7,04’ü, euro ise 8,47’ yi gördü. Borsa İstanbul ise 1200’lerden 1570’lere geldi.
Kağıtların biri çıkınca öbürü iniyor, bir süre
sonra inen çıkıyor, çıkan düşüyor. Böylece artık tasarruf imkanı kalmasa da dar gelirlilerin
can havliyle kenara köşeye attığı döviz ya da
altın değer yitiriyor. Zaten Erdoğan da bunu
istiyor, “yastık altındaki döviz ve altınlarınızı
TL’ye çevirin” demiyor mu sürekli? Vatandaş
dar gününde bir yarasına merhem olur ümidiyle kenara köşeye attığı dövizini, altınını
daha fazla zarar etmemek icin can havliyle
bozdurunca çok geçmeden bu sefer borsadaki
hisse senetleri değerleri dip noktaya inecek,
döviz ve altın fiyatları fırlayacak ve üç kağıt
ekonomisi sürüp gidecek.

“Faiz sebep, enflasyon sonuç”
peki 7 puan niye arttı faiz?
“Faiz sebep, enflasyon sonuç” diyen Erdoğan, TÜİK’in enflasyonu rakamlarına AKP
ve MHP kitlesinden başka kimseyi inandıra-

madığını biliyor. İşçiler enflesyon rakamlarına dayanılarak Çalışma Bakanı’nın “enflasyon üzerinde zam yaptık” yalanıyla açlık
sınırın altında çalışmaya zorlanıyor. Esnaflar
bir yandan pandemi nedeniyle borç içinde
ayakta kalmak için çırpınırken, “gerçek enflasyonu bizden iyi mi bilecekler, yüzde 4050’in üzerinde” diye dert yanıyorlar. Sattıkları malın yerine yenisini koyamadıklarını dile
getiriyorlar. Merkez Bankası Başkanı, Şubat
başında yaptığı açıklamada faizlerin düşmeyeceğini söyledi. Faizler düşmeyecekse sonucu olan enflasyonu nasıl tek haneli rakamlara
düşüreceklerini TÜİK’e mi havale edecekler?
Erdoğan, DEİK toplantısında iş çevrelerine,
“Bu bankaların sizi nasıl sömürdüğünü biliyorum” derken, 18 yıllık iktidarları döneminde milyonlarca kişinin kredi kartı borçlusu,
ihtiyaç kredisi borçlusu olduğunu ve kredi
faizlerini ödemekten, ya da artık ödeyememekten iflahının kesildiğini bilmiyor olamaz?
Çiftçilere ucuz kredi vermesi gereken Ziraat
Bankası’nın faiz yükü nedeniyle borçlarını
ödeyemediği için, tarlasını, traktörünü haczettiğini de duymamıştır.

Mustafa Durmuş Hoca’nın
Borsa değerlendirmesi
7 Şubat 2021 tarihli Evrensel Gazetesi’nde Barış Cevher’in Ekonomist Prof.
Dr. Mustafa Durmuş ile yaptığı söyleşide
“Borsa” üzerine önemli bilgiler var. Mustafa Hoca,“Bireysel ve sahte kurtuluş yollarını
değil, gerçek kurtuluş yollarını seçmek gerekiyor. Emekçilerin sorunları bireysel eylemlerle çözümlenebilecek kadar küçük sorunlar
değiller.” derken Borsaların büyük şirketle-

Barış Cevher, Mustafa Hoca’ya Borsa kazançlarının kâr ile ilişkisini sorduğunda aldığı
yanıt şöyle: “Ancak Marx’ın da dediği gibi,
son tahlilde, uzun vadede, bir şirketin hissesinin fiyatı şirketin kârı ile uyumlu olmak
zorunda. Dolayısıyla bu spekülatif kazançlar
sona ermek ve hisse fiyatları gerçek değerlerine geri dönmek zorunda. 2021 yılının bu anlamda, ana akım iktisatçıların tercih ettiği bir
deyimle, büyük düzeltmelerin olacağı yıl olması hayli muhtemel. Engels’in de dediği gibi
finansal spekülasyonlar reel ekonomideki düşen kârlara karşı en temel karşılayıcı faktör
olsalar da, her çıkışın bir inişi var. Bu yılın
ikinci yarısından itibaren mali sıkılaştırmalar başlayacak, Merkez Bankalarının likidite
politikaları değişecek, bu kez borsalardaki bu
spekülatif yükseliş tersine dönecek ve fiyatlar
bir “yo yo” gibi reel sermaye değerine geri
gelecek.
... Marx finansal varlıkları, tahvilleri ve
bunların alınıp satıldığı borsaları, kurgusal
sermaye araçları olarak tanımlar. Ona göre
böyle yatırımlar gelecekteki kazançlara,
kârlara ilişkin iddiaları temsil ederler, yani
reel sermaye yatırımları, para sermaye, nakit
gibi varlıklar üzerindeki iddialardır. Şirketler
tahvil, bono çıkartırlar, bunu satın alanlar da
şirketlerin gelecekteki kazançları üzerinden
bu pay senetleri aracılığıyla hak iddia ederler. Bu kağıtların alınıp satıldığı ikincil piyasalar da mevcuttur. Ancak bu değerli kağıtlar
reel sermaye gibi işlev görmezler, sadece gelecekte elde edilebilecek kârlarla ilgili iddialardır. ‘Dolayısıyla da böyle değerli kağıtların sermaye değeri bütünüyle bir illüzyondur.
Bu kağıtlar sadece mülkiyet göstergeleridir.
Sermaye işletmelere yapılacak fiili sermayeye ya da fiilen yapılmış yatırımlar biçiminde kendini gösterirken, bu değerli kağıtlar
sadece mülkiyeti (Yaratılacak artı değerden
alınacak payı/kârı) gösterirler”. Spekülatörler (yatırımcılar) bu hisseleri alıp sattığında
bunların fiyatları da iner ve çıkar. Eğer bol
nakit varsa bu hisselerin fiyatları yükselir.’
Kredilerle birlikte sermaye ikiye üçe katlanır
ama bu değişik biçimlerde ve değişik ellerde
gerçekleşir. Böyle bir büyümenin çok önemli
bir kısmı kurgusaldır.” n
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Nasıl Bir Türkiye İçin Mücadele?
q Kemal ATAKAN
Yazılarımızda genellikle eleştirdiğimiz
konulara yer veriyoruz. İktidarın uygulamalarını, devletin kodlarını eleştiriyoruz.
Geçtiğimiz sayıda Mustafa Suphi ve yoldaşlarının katledilmelerinin 100. yıl dönümü
vesilesiyle Mustafa Suphi’lerin TKP kuruluşunda ortaya koydukları görüşler değinerek,
günümüzde o programatik ve politik görüşlerin ne kadar önemli olduğunu vurguladık.
Bu yazımızda konuya biraz daha yakından
bakalım.

ret herkesin normal geçinebileceği normal
bir ücret haline gelsin. Emekliler yoksulluk
maaşı yerine geçinme standartlarına uygun
bir emekli maaşı alsın. Konut sorunu bir
sosyal sorun olmaktan çıksın. Herkes kendi evinde, dairesinde aidat ve elektrik, su,
doğalgaz masrafları karşılığında yaşasın.
Kısacası gençlerin gelecek korkusu olmasın, yaşlılar da yaşamlarının sonuna kadar
insan gibi yaşasın. Yetişkinlerin de iş, aş ve
çocuklarının geleceği bibi kaygıları olmasın. Bu mümkün mü? Evet. Bunun mümkün
olduğunu Sosyalist Devletler Topluluğu sürecinde yaşadık.

Türkiye’de köklü olarak çözülmesi gereken bir konu var. O da bütün değerleri yaratan işçi sınıfının ve emekçilerin, üretilen
değerlerden paylarına düşen kısmı alabilmeleri sorunudur. Bu nasıl olacak? Kestirmeden söylersek bu sorunun çözümünün tek
ve temel konusu, üretim araçları üzerindeki
mülkiyet sorununun çözümüdür. Ne zaman
ki, üretim araçları üzerindeki özel mülkiyet
ilişkisine son verilir ve toplumsal mülkiyet
ile devlet mülkiyeti sağlanır, o zaman bu ülkenin bütün sorunlarının çözümü konusunda
en belirleyici adım atılmıştır demektir.

Şimdi diyeceksiniz ki; o ülkelerde de sorunlar vardı, bazı temel tüketim maddelerinde sıkıntı hatta yokluk yaşanıyordu… Doğrudur, bu tür sorunlar yaşandı ve bizler de
o deneylerden sonuçlar çıkararak sosyalist
merkezi planlamanın bu sorunları yaratmadan da işleyebileceğinin yöntemlerini ürettik. Yetmiş yıllık Reel Sosyalizm deneyinden ve karşı-devrimin üstün gelmesinden bir
dizi sonuç çıkardık. Demek ki üretim araçlarının toplumsallaştırılması yetmiyor, doğru
bir merkezi sosyalist ekonomik planlama da
gerçekleştirmeyi başarmak gerekiyor.

Şimdi klasik bir itiraza değinelim. Bu
görüşü çürütmek isteyen sermaye sahibi sınıfın, yani burjuvazinin temsilcileri, sermayedar ve işveren olmazsa bu kadar fabrika,
işyeri, şirket nasıl kurulacak? İşçiler, emekçiler nerede çalışacak demagojisini ortaya
koyuyorlar. Biz de diyoruz ki bu fabrikalar,
işyeri ve şirketler tüm toplumun sahipliğinde olsun, stratejik sektörler ve işletmeler de
devletin kontrol ve sahipliğinde olsun. Öyle
bir kanı uyandırıyorlar ki, sanki kendileri
olmasa bu işletmeler kurulamayacak. Halbuki hiç bir sermayedar elini cebine sokup,
cüzdanına uzanıp o sermaye ile işletme kurmuyor. Sermayedarlar, devlet bankalarından
aldıkları kredilerle işletmelerini kuruyorlar.
Sonra, devlet ihaleleriyle iş alıp yapıyorlar.
Veya çalıştırıp sömürdükleri işçi, emekçi ve
memurları kendi tüketicileri olarak görerek,
ürettikleri malları yine onlara, yani bizlere
satarak geçiniyorlar. Biz de diyoruz ki, tabiri
caizse, kulağı tersten göstermeye hiç gerek
yok. Madem ki bu sermayenin ana kaynağı
yine devlet, o zaman biz bu asalak sermayedarları aradan çıkaralım. Devlet yine işletmelerini, fabrikalarını kursun, çalışan işçi
ve emekçilerin ürettikleri artı değer asalak
sermayedarların cebine gireceğine devlete
kalsın, devlet de o artı değeri tekrar sosyal
ve ekonomik destek olarak tüm toplumun
hizmetine sunsun. Böylece sağlık hizmetleri
ve eğitim ücretsiz olsun. Ulaşım hizmetleri
maliyetine sunulsun. İşsizlik olgusu ortadan
kalksın. Açlık sınırında belirlenen asgari üc-

Bu olguları yaşama geçirmek için de işçi
sınıfının devletinin oluşturulması gerekiyor.
Toplum nüfusunun çoğunluğunun ve aynı
zamanda işgücünü satmak kaydıyla yaşamını sürdüren bu ezici çoğunluğun siyasal
düzenini oluşturmak gerekiyor. Yani, devleti
sermaye değil, bütün değerleri üreten sınıf
yönetecek.
Tüm zenginliklerin ve üretilen artı değerin işçi sınıfının, tüm emekçilerilerin, hatta
tüm nüfusun hizmetine sunulduğu bir düzende, bilimsel teknolojik gelişmelerin toplum ve insanlık yararına çok daha nitelikli
olarak gerçekleştirilip değerlendirileceği
herhalde tartışma götürmeyen bir gerçektir.
Burada ortaya iki itiraz çıkıyor: Birincisi; rekabetin olmadığı yerde nasıl çeşitlilik, gelişme ve kalitenin sürekli artırılması
sağlanır sorusu. İkincisi ise; bugüne kadar
sermaye sahibi olanların, şirketleri kuran,
yöneten, işleten sermayedarların ne olacağı
sorusu. Birincisi konusunda, Reel Sosyalizm deneylerinden edinilen deneyler temelinde değerlendirildiğinde, toplumsallaştırılmış işletmeler arasında kontrollü bir yaratıcı
rekabetin oluşturulmasının ve bunu sosyalist ekonominin başarılarının bir kıstası
olarak ele alınmasının mümkün olduğu söylenebilir. Bu konuda detaylı değerlendirmelerin, araştırmaların ve çıkarılan sonuçların
varlığını söyleyebiliriz. İkincisi ile ilgili de;
bugüne kadar işçi ve emekçilerin iş gücünü
sömürme temelinde yaşamlarını sürdüren-

lerin, sisteme entegre olarak eğer ülkelerini
bugün her gün tekrarladıkları gibi çok seviyorlarsa, yetenek ve bilgilerini toplumun
hizmetine sunarak yeni ekonomik sistemin
başarısı için çalışmaları olacaktır. Biz onlara
yine yaşam kalitelerini normal olarak sürdürecekleri bir seviyeyi tüm işçi ve emekçilere
öngördüğümüz gibi sunacağız. Tek fark, onlar artık başkalarının işgücünü sömürerek,
toplumun ve dünyanın tüm nimetlerinden
tek başlarına, hele de başkaları yatağa aç girerken faydalanamayacaklardır.
Bütün bunları gerçekleştirmek için emperyalizmle olan tüm askeri, ekonomik ve
politik kölelik anlaşmalarına son verilmesi
ve ülkenin kendi doğal kaynaklarına, kendi
varlıklarına ve kapasitelerine dönmesi gerekiyor. Tarımın, hayvancılığın yeniden örgütlenmesi, kooperatifleşmenin temel alınarak
tarım sanayii komplekslerinin kuruluşunun
gerçekleştirilmesi gerekiyor. Sanayinin
üretime yönelik yeniden örgütlenmesi ve
uluslararası ilişkilerin de dikkate alınarak
sanayii üretiminin yeniden temelden yapılandırılması gerekiyor. Sanayinin yeniden
kurulması varolan koşullarda uluslararası
işbirliklerini ve ilişkileri gerektirebilir, ancak bunlar baştan itibaren orta ve uzun vadeli perspektifler ile şekillendirilebilir. Ülke
ekonomisi önce kendine yetecek ve aynı
zamanda ihracata yönelik bir ekonomik yapılanmaya yönelecektir.
Türkiye’nin en önemli toplumsal sorunlarından biri de farklı milliyetler, dinler ve
mezheplerin varlığıdır. Bu nedenle ülkenin
politik yapılanması yeniden örgütlenecek ve
tüm milliyetlerin, din ve mezheplerin eşit
haklı ve özgür koşulları yaratılacaktır. Bu da
federatif ve sosyalist bir politik yapılanma
ile mümkün olacaktır. O zaman milliyetçilik ırkçı ve kafatasçı niteliğinden arındırılmış olarak milliyetler arasında dayanışmacı,
dostluk içinde yaratıcı bir rekabetine dönüşecektir. Milliyetlerin kültürü desteklenecek, ana dilde eğitim ve devlet hizmetleri
sağlanacak, dil farklılıkları kültür alanında
her kültürün muazzam gelişmesi avantajına
sahip olacaktır. Laiklik adına yüz yıla yakındır oluşturulan çarpık sistem yerine din ile
devlet işlerinin gerçekten ayrıldığı ve her
dini topluluğun kendi finansmanını kendi
cemaati vasıtasıyla sağlayacağı bir modele yönelecektir. Kadının özgür yaşamı, eşit
hakları ve pozitif ayrımcılık temel ilkelerin
başında gelecektir. Kapitalizmin toplumda
özellikle kadınlar ve farklı tercihleri olanların üzerinde yarattığı tahribat sebepleriyle
birlikte ortadan kaldırılacaktır. Toplumda
tek ayrıcalıklı “sınıf” çocuklar olacak ve çocukların geleceği garanti altına alınacaktır.
Bütün bunların gerçekleştirilmesi ger-

çekten demokratik bir yönetim ile mümkün olabilecek. Bunun için ülkenin politik
yapılanması işçi sınıfının politik örgütünün
öncülüğünde, işçi sınıfının ve tüm emekçi
halkların çıkarları en ön planda tutularak
yeniden inşa edilecektir. Tüm devrimci, demokratik güçlerin işçi sınıfının politik öncü
örgütü Türkiye Komünist Partisi öncülüğünde oluşacak devrimci cephesi bu kuruluşun
teminatı olacaktır.
Milliyetler sorunun çözümü, ülkedeki
tüm milliyetleri içerirken, özellikle nicelik
ve nitelik olarak önemli bir yer tutan ve bugüne değin en acımasız baskı ve imha politikaları ile karşı karşıya kalan Kürt halkının
özgür iradesinin de belirlenmesini içerecektir. Ermeni ve Rumlara, Kürt, Süryani, Keldani, Laz ve Yahudilere uygulanan geçmiş
tüm haksızlık ve soykırımların telafisi sağlanacak açık bir duruş sergilenecektir.
Bugüne kadar haksız temelde talan edilen ülke varlıkları ve kaynakları yerine, işçi,
köylü ve emekçilerin devletine iade edilecektir. Yaratılan tüm değerler ve varlıklar
tüm toplumun kullanımına sunulacaktır.
Kimsenin, kimsenin malında, parasında
gözü yok. Ancak, haksız ve yasadışı yollardan elde edilen tüm mal, mülk ve kazançlar
ülkenin ekonomik ve politik kalkınmasının
hizmetine alınacaktır. Hiç bir ülke yurttaşının da buna itiraz edecek nedeni olduğunu
sanmamaktayız. Bugün milliyetçilik adına
bu ülkeye sahip çıktığını iddia edenler asıl
o zaman gerçek yurtseverlik sınavlarını vereceklerdir.
Bu ülke, komşularıyla iyi ilişkiler içinde
olan, dünya barışının korunmasına hizmet
edecek bir dış politika izleyecek, uluslararası alanda parmakla örnek ülke olarak gösterilecek bir yapıya sahip olabilir. Gerek Balkanlar, gerekse de Ortadoğu ve Kafkaslar’da
barışın, toplumsal ilerlemenin, demokratikleşmenin örnek ülkesi ve bölge ülkelerinde
aynı niteliğin sağlanmasında ilham kaynağı
rolü oynayabilir. Çin Halk Cumhuriyeti,
Rusya Federasyonu, AB’nin yönetici emperyalist devletleri ve ABD ile bağımsız ve
mesafeli bir ilişki oturtabilir. Asya, Afrika
ve Latin Amerika’da karşılıklı dostluğa ve
dayanışmaya dayanan ekonomik ve politik
ilişkiler sürdürebilir.
Kendiyle barışık, kimseye haksız yere
saldırmayan bir devlet aynı zamanda kendisine karşı kurulacak olumsuz oyunlara ve
planlara da en sert yanıtı verebilecek öz güvene ve güce de sahip olacaktır.
Bütün bu sıraladıklarımız mümkündür.
Bunlar hoş ve boş hayaller değil gerçeklerdir. Şimdi soralım: Böyle bir Türkiye’ye
kim hayır der? n
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Mardin Mazıdağı ETİ Bakır İşletmelerinde

Derin Tezgah...

Ses Ver!

q Eşref ŞAHİN
1974 yılında MTA tarafından yapılan
saha araştırmasında, Mazıdağı’nın Semika,
Karataş, Kasrik, Evciler bölgelerinde 300
milyon ton fosfat kayası tespit edildi. Bu
kaynak, rezerv olarak dünyada ikinci sırada bulunur. 1979 yılında bölgede Sovyetler
Birliği ve Fransa tarafından ETİ Bank Fosfat Fabrikası kuruldu.

Başta DİSK olmak üzere, DİSK ilgilenmiyorsa sınıf ve
kitle sendikacılığını savunan bağımsız mücadeleci bir sendika bu konuya el atmalıdır. Kendi seçmen kitlesini oluşturan işçilere HDP sahip çıkmalıdır, bu sorunları kamuoyuna taşımakla yetinmemeli, fiilen eyleme geçmelidir.

1979 yılında fabrikanın açılmasıyla
bölgeden işçi ve memur alımı yapıldı, mühendisler ise başladı. Köy olan Mazıdağı
fabrika sayesinde gelişerek çok güzel bir
ilçe hüviyetine büründü. Gelişim, dönüşüm
hızlı başladı. Tüm işçiler, memurlar çocuklarını okullara gönderdiler, gençlerin büyük
çoğunluğu üniversite bitirdiler. Bölgede siyasal ve sendikal gelişme hızla yayıldı.
Daha önceleri olmayan işçi sınıfı oluştu ve gelişti. Sendikal alanda başarılı bir
örgütlenmeye gidildi. Bütün bu gelişmeler
egemen sınıfların işine gelmedi. Fabrika
Tansu Çiller hükümeti tarafından 90’lı
yılların başlarında zarar ediyor gerekçesiyle bilinçli bir şekilde kapatıldı. İşçiler,
memurlar, mühendisler dağıtıldı. Fabrika
üretimine tamamen son verdi.

Yandaş Cengiz’e
peşkeş çekildi
2002 yılında ise o güne kadar bakım için
tutulan kalan 20 kişilik kadro metropollere
dağıtıldı. Ancak birkaç yıl içinde, zarar ediyor diye kapatılan Fosfat fabrikası tekrar
gündeme geldi. AKP hükümeti fabrikayı
ihaleye çıkarmadan çekirdek parası niyetine Cengiz Holding’e sattı. ETİ Bank Fosfat Fabrikası’nın adı ETİ Bakır İşletmeleri
olarak değiştirildi. Bugün işletmede 1500
işçi, memur, mühendis personel çalışıyor.
Cengiz Holding, gelir gelmez amacını
gizleyerek işe başladı. Fabrikayı tekrar çalışır vaziyete geçirmek için yapılan hazırlık
çalışmaları döneminde köylere ve bölge
insanlarına karşı yaklaşımı normaldi. Ne
zaman ki fabrika tekrar üretime geçti, Mazıdağı halkıyla ilişkilerini tümden kestiler.
İşçi alımında yerel koşulları gözetmeden dışarıdan personel almaya başladılar.

getirilen kadrolar ırkçı, milliyetçi ve faşist
niteliklere sahiptirler. Fabrika bölgede bir
saatli bomba gibi, devletin istihbaratının,
kontr-gerillanın merkezi durumundadır.

Sarı sendika
Bütün bunlar yetmiyormuş gibi işletmeye Türk-İş’e bağlı Türkiye Maden İş sendikası sokuldu. HÜDA-PAR’a yakın kadrolar
sendika yönetimi ve temsilciliklerine getirildi. Sendikanın bölge temsilcisi ETİ Bakır
İşletmesinin yönetiminde yer alıyor. Şirket
yönetim kademesinde bulunan faşist güruh
sendika ile ortak çalışıyor. Sendika işçi haklarını değil, işverenin çıkarlarını savunuyor.
İşçiler pandemi koşullarına rağmen tazminatsız, 25/2 koddan ve düzmece suçlamalar ile işten atılıyor. itiraz edenler tehdit
ediliyor. İşletme bölge insanı olan işçiler
için bir faşist toplama kampı niteliği taşıyor. Buna rağmen ekmek parası için, ailelerini geçindirmek için çalışmak zorunda
kalan insanlar ağıza alınmayacak hakaretler
ve kaba davranışlar ile karşılaşıyorlar.

Kamuoyuna çağrımızdır

Yerli işçi ve elemanlar ağır işlerde köle
biçiminde düşük ücretle çalıştırılmaya başlandı. Başka şehirlerden, özellikle bölgecilik ve ayrılık yaratmak için Trabzon ve
Rize’den getirilen işçilere yüksek ücretler
verilmeye başlandı. Köylerde bölge halkına
ait topraklara el koydular, yerli halkı köylerinden baskıyla çıkarmaya başladılar.

Siyanür bölgeyi zehirliyor
Zarar ettiği gerekçesiyle kapatılan fabrika niye açıldı? Asıl soru budur. Fosfat
bahanedir. Samsun’dan, Diyarbakır’a üstü
kapalı TIR’larla getirilen, sözde ne olduğu
beli olmayan madde aslında siyanürdür.
Kobalt, Fosfat ve Uranyum’dan siyanürle
yıkama yöntemiyle altın çıkarıyorlar. Siyanür, fabrika içinde oluşturulan siyanür
havuzlarında depolanıyor, özel görevliler
dışında işçi ve mühendisler dahil hiç kimse
yakınına yaklaşamıyor. Kürtçe adı Seb olan
Korun köyünde dünyanın en zenginleri arasında sayılan uranyum yatakları mevcuttur.
Siyanürle altın çıkarılmasından bu yana

üzüm bağları artık verim vermiyor, hayvancılık öldü, süt ve süt ürünleri ile peynir
üretilemiyor. Tarlalarda buğday artık yetişmiyor. Mazıdağı’nın meşhur peyniri, üzümü yok artık. Hayvan ölümleri yoğunlukta.
Çocuk ölümleri arttı, doğan bebekler sakat
doğuyor, ABD’nin Vietnam’da kullandığı fosfor bombaları gibi doğan çocukların
çoğunda sakatlık tespit ediliyor. Siyanürün
etkisi çevre ilçeler Çınar, Kızıltepe, Derik
ovalarına kadar etkili oluyor.

Fabrika değil
Kontr-gerilla kampı
ETİ Fosfat döneminde inşa edilmiş olan
lojman, sosyal tesis ve sitenin tamiratından
sonra etrafına yüksek duvarlar çekildi ve
tam bir hapishaneye dönüştürüldü. Çalışanlar bölge halkından tamamen izole edildi.
Bu önlem bilinçli olarak alındı.
Fabrika içinde, lojmanlarda askeri bir
örgütlenme mevcuttur. Ülkenin farklı illerinden taşınarak işçi ve memur olarak

Başta DİSK olmak üzere, DİSK ilgilenmiyorsa sınıf ve kitle sendikacılığını savunan bağımsız mücadeleci bir sendika bu
konuya el atmalıdır. Kendi seçmen kitlesini
oluşturan işçilere HDP sahip çıkmalıdır, bu
sorunları kamuoyuna taşımakla yetinmemeli, fiilen eyleme geçmelidir. AKP-MHP
Koalisyonu’na muhalefet yapma iddiasında
olan CHP bu konuyu gündem yapmalıdır.
Mazıdağı halkının ve tüm bölgeyi etkileyen bu ciddi durum ülke çapında gündem
haline getirilmelidir. Bütün bu uygulamaların Mazıdağı ve bölgedeki muhatapları, bir
yandan JÖH ve PÖH baskısı, diğer yandan
MİT örgütlenmelerinden dolayı kafalarını kaldırıp yerelde harekete geçemiyorlar.
Kürt halkına karşı uygulanan baskı ile işletmedeki emek sömürüsü ve bölgede doğanın
zehirlenmesi birleşmiş durumdadır.
Mazıdağı küçük yer, ETİ Bakır İşletmesi arazinin ortasında. Mazıdağı halkı,
işçilerin, emekçilerin sesine kulak verilmesini, ses verilmesini bekliyor. Bu yazı
Mazıdağı’nda direnen ve baskı altında olan
insanların yazdığı kolektif bir yazıdır. Gerekli etkiyi uyandıracağını umuyor ve bekliyoruz. n
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Onbeşler’in Değeri, Önemi
ve Yol Göstericiliği
q Armağan BARIŞGÜL
Anadolu ve Rumeli halklarının İngiliz emperyalizmi başta olmak üzere
işgalci güçlere karşı birlikte verdiği Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın yurtseverlik ruhu
sıcaklığını koruyorken ve anti-emperyalist demokratik bir halk yönetimi için
umutlar yeşerirken 28/29 Ocak 1921’de
Onbeşler’in Karadeniz’de katledilmesiyle
büyük bir kırılma yaşandı. Bu karanlık cinayet, bir dönüm noktasıdır.
O noktadan sonra halkların, azınlıkların, köylülerin, emekçilerin ve yoksulların
değil, burjuvazinin bir avuç azınlığın çıkarı göre bir ekonomi politika hedeflenerek uygulanmaya başlandı.
Onbeşler’in ülkeye dönüşünün amacı, Ulusal Kurtuluş Savaşı’na aktif katılarak anti-emperyalist demokratik bir
halk düzeni kurmaktı. Kurucusu oldukları
TKP’nin programını ülke topraklarında
yaşama geçirmekti. Çarlık Rusyası’nda
Büyük Ekim Sosyalist Devrimi gerçekleşmiş, Anadolu halklarını heyecan sarmış ve gözlerini yeni dünyaya çevirmişti.
TKP programı yığınları sarıyor, karşılık
buluyordu. Onbeşler’in katledilmesi ve
TKP’nin yasaklanmasına rağmen komünizm düşüncesi ve örgütlenmesi yayıldı.
Özellikle tütün işçileri arasındaki örgütlenme ve mücadele değerlidir, destansıdır.

Burjuvazinin bu kampanyası yoksul halk
arasında çok etkili oldu. Komünist kavramı dinsizlikle, aile düşmanlığıyla ve namussuzlukla eş olarak algılandı.
Anti-komünizmin zehirli oku kırılmamıştır. Sovyetler Birliği ve Dünya Sosyalist Sistemi’nin çökmesiyle başlayan emperyalizm/kapitalizmin zaferinin ardından
her ne kadar anti-komünizmi rafa kaldırmış gibi görünseler de bugün de sürmektedir. İşçi sınıfının devrimci hareketinin
ivme kazanması halinde yeniden açıkça
ve şiddetle dillerine dolayacaklardır.
Bu kavramları alet ederek ülke içinde
katliamlar yapmıştır. Dost ilişkiler içinde
olunması gereken komşu ülkelere karşı ya
savaş açmıştır ya da manevralar düzenlemiştir. Aslı astarı olmayan sudan bahaneler uydurarak halklar birbirlerine karşı
kışkırtılmıştır. Milliyetçilik histerisiyle
yoksul halkın yüzünü savaş çığırtkanlığına çevirirken ülkenin içinde açlığın, yoksulluğun ve sömürünün dozunu artırmıştır.

TKP’nin I. Programı’nda “Sınıf mücadelesi ile özetlenebilecek olan işçi ve
köylü devrimci hareketinin ana özelliği,
bu hareketin toplumsal ve uluslar arası olmasıdır. Dünyanın her hangi bir ülkesinde
yaşayan her hangi bir millete mensup işçilerin sermayedarlara aynı suretle mahkum
ve ezilmiş olmaları onlar arasındaki dini,
vatani ve her türlü ayrılığı son planda bırakarak birleşik kararlı ve devrimci uluslar arası bir millet doğmasına yol açıyor.”
yazılıydı.

Bugün derinleşerek süren kriz, sömürünün, şiddetin, şovenizmin ve Kürt halkına karşı asimilasyonun dozu daha da
artırılarak aşılmaya çalışılmaktadır. Temel
hak ve özgürlüklerini isteyen yoksullar ve
emekçiler, baskılara karşı direnen ve eşitlik isteyen ve cinayetlere karşı alanlara
çıkan kadınlar, asimilasyona karşı direnen
Kürtler baskı ve şiddete uğramaktadır.
Burjuvaziye, AKP-Saray rejimine biat etmeyen herkes terörizm ile suçlanmaktadır.
Türkiyeli devrimciler genel olarak din ve
inanç konusunda sınıfta kalmıştır. Çoğunluk bu faktörün etkisini ya önemsemediler ya da farkında olmadılar. Kimisi de en
büyük sorunun din sorunu olduğunu ileri
sürerek temel çelişkiyi görmezden gelerek
havanda su döver. Sonuçta her yanlış yaklaşım burjuvazinin elini güçlendirir. Din
karşıtı her yanlış davranış halkta olumsuz
tepkiler doğurur.

Burjuvazi amacına ulaşmak için demagoji yaparak politikasını sürdürdü. Din,
milliyetçilik ve anti-komünizm faktörünü
başından beri kullanmaktadır. Komünistlerin din, vatan, mülkiyet ve aile düşmanı
olduğunu sistematik biçimde ileri sürdü.

Toplumun ezici çoğunluğu din ve
inanç faktörünün etkisindedir. Bu faktörler kimi yer ve zamanda işin, aşın ve gelecek duygusunun yerini alabilmektedir.
Katliamların, soykırımların çoğu, “Din
elden gidiyor!”, “Komünistler camileri

yaktı.” belgisiyle ve benzer motifler kullanılarak yalan üzerine kurulmuş bir politikanın aracılığıyla gerçekleştirilmiştir.
Malatya, Maraş, Çorum, Fatsa, Sivas katliamları yaşanmış örneklerdir. Din faktörüyle yoksul yığınlar kısa zaman içinde
galeyana getirilerek katliamlar yapılmıştır. Akla hayale gelmeyecek yöntemlerle
çocuk, kadın, erkek, genç-yaşlı demeden
oluk oluk kan akıtılmış vahşetler yapılmıştır.
Türkiye’nin özgün özellikleri vardır.
Türkiye devrimci güçleri ülkeye has ekonomik, politik ve sosyal özellikleri göz
önünde bulundurarak politik örgütlenme
ve çalışma yapmak zorundadır. Aksi halde yapılan her çalışma ve örgütlenme geri
teper. Göreceli bir yığınsallaşma olsa da
önünde sonunda geri çekilir, duraksar,
gevşer, çöker ve sönümlenir. Geçmişte
TKP’nin Atılım Dönemi ve günümüzde
Halkların Demokratik Kongresi/Halkların Demokratik Partisi, Kürt Demokrasi
ve Özgürlük Hareketinin ivme kazanarak
dev yığınsallığı; doğru politikaların, özverinin ve ödenen bedellerin bir sonucudur.
TKP’nin Atılımı gerçekleştirerek savaş bayrağını yükseklere taşıması uzun
süreli usanmadan bıkmadan yaptığı çalışmaların, nesnel koşulları çok iyi kavrayarak değerlendirmesi ve ona göre yaratıcı bir örgütlenme yapması, çalışması
ve uygun bir mizaçla milyonların kalbini
kazanmasıdır. Günümüzde Kürt halkının demokrasi ve özgürlük mücadelesinin vardığı muazzam güç ve yığınsallık,
belirttiğimiz niteliklerin bir sonucudur.
Yığınlar balık hafızalı değildir. Yeter ki
çalışmalar yığınlarla buluşabilsin! Gerisi
yığınların işidir. Su, yolunu bulur.
İşçiler, devrimciler ve komünistler tarihe doğru yaklaşmalı ve eleştiri-özeleştiriyi yerinde yapmalıdır. Aksi halde işçi
sınıfı ve halk yığınları üzerinde olumsuz
etki yapar. İşçi sınıfı ve yoksul yığınları örgütlemeden ve mücadelen alıkoyar.
Doğru çalışmalar tuğla üstüne tuğlayı koyar, duvarı örer ve yükseltir.
TKP’nin yaşdönümlerinde olduğu
gibi Onbeşler’in katledildiği 28/29 Ocak
anmasında da yazılıp çizilenlerden ge-

çilmiyor. Bir furyadır sürüyor. Kuşkusuz
Mustafa Suphi ve ondört yoldaşı ne kadar
çok kişi ve çevreler anarsa iyi bir davranıştır. Ancak yazılanlar ve sosyal medyada paylaşılanlara baktığımızda yapılanların çoğu geçmişe bir nostaljidir. Bu gün
kaç kişi Mustafa Suphi ve TKP’yi doğru
kavramıştır? Kaç kişi O’nun kurduğu partisine sahip çıkıyor, o yönde bir mücadele
veriyor? Politik mücadele tek başına verilemez. Örgüt ve yığınlar olmadan devrimci bir politika yapılamaz ve devrim ile
taçlanamaz.
Tam tersine TKP ve Mustafa Suphi adı
kullanılarak onlarca yapı, sosyal medya
bloğu, sitesi vb. bulunmaktadır. Geçmişte saflarında yer alanların bir kısmı akıl
dağıtmaktan ve bilgi kirliliği yaratmaktan
öte bir misyonları yoktur. Halbuki devrimci bir irade ortaya koysalar yapabilecekleri çok şey vardır. Ayrı ayrı durmak ne
kendilerine bir hayrı olur ne de işçi sınıfına ve onun avangart koluna. Tarih yargılamakta ve karar vermekte acımasızdır.
12 Eylül faşizminden bu güne kırk yıl
geçti. Kalbinde bir dirhem de olsa Mustafa Suphi sevgisi, sınıf kini, geleceğe inanç
ve sorumluluk duygusu olan biri duvarın
örülmesine katkı yapar. İnsanın kişiliği
ve yaşamı, özel yanıyla genel yanıyla bir
bütündür. Birbirinden ayrılamaz. Bir yanı
vitrine diğer yanı çamura atılamaz. Bir komünisti komünist yapan bu özelliklerdir.
Yoksa kelaynaklar gibi her biri bir tarafta
toprağa karışır. Sessiz sedasız, adressiz...
Onbeşler’i anmak; düşüncelerinin ve
yaşamlarının iyi kavranması, buna yönelik bir mücadelenin verilmesi ve geliştirilmesi demektir. Gerisi lafı güzaftır... n
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Sandık Döngüsü ve Demokrasi
q Mehmet TOSUN
Son günlerde görsel yazılı medyada
erken seçim tartışmaları var. Ülke gündeminin asıl konuları üzerinden sistemi
sorgulayacak bir sürecin önünü tıkamaya yönelik, siyasetin magazinleştirilmesi
bildik bir yöntem. Kabul etmek gerekir
ki mevcut düzen partilerinin seçimleri
kayıkçı dövüşüne çevirmeleri, konunun
ayrıntılarıyla incelenip, tartışılmasını gerektiriyor. Siyasal ilkeler açısından seçimlerin demokrasinin kazanılması ve
bir mücadele biçimi olarak ele alındığı
noktadan gündeme getirilmesi, bu konuyu
bir oyun ve güdümleme olmaktan çıkarıp,
emekçi kitlesinin, ezilenlerin bir mücadele biçimine dönüşebilecektir. Bir hayal
dünyası yaratılıp, kurgular üzerinden usta
yalanların uçuştuğu belli aralıklarla yapılan seçimlerde, ‘oyunu ver sonra sus’
mantığıyla avurtlarını şişirerek demokratik ülke olduğumuz nutuklarına inanan bir
çoğunluk var. İnsanların beyinlerini esir
almaya yönelik bu kurguyu deşifre edecek
mücadele biçimlerini ortaya çıkarmak,
demokrasinin burjuva düzeninin sandık
üzerinden bir döngüsü olmadığı gerçeğinin halkın bilincine kazımak, seçim ve demokrasi ilişkisini geniş emekçi yığınları
açısından önemli kılıyor.
***
Özgün bir hak arama içerikli eylem
ve güç birliği toplantısında, sosyalistlerin
anlaşılır bir dil kullanma ve çoğunlukla
kaybeden taraf olma ile ilgili sorunları olduğunu söylemişti bir işçi. Hangi kesime
gidilirse gidilsin kurulan ilişkilerin istikrarlı, kitlesel bir sürece akması gerekiyor.
Sıradan insanın yaşadığı yakıcı sorunları
çözme noktasında anlaşılır bir dil kullanabilmek elbette önemli. Somut ekonomik-demokratik taleplere ilişkin eylemsel
etkinliklerin kazanımla sonuçlanması,
burjuva söyleminin etki alanı dışında bir
süreci beslemenin önemli unsurları olabilir. Basit bir ekonomik-demokratik talepte
bile yenilgi nedenlerini sadece güç dengeleriyle açıklamak, hedeflenen konunun
özüne ve lafzına ilişkin doğru eylem biçimleri koyamama eksikliğini gizleyebilir. Çevremizdeki emekçilerin, işsizlerin,

sinde yalpalama hala sürüyor. Demokrasi
mücadelesinin farklı reflekslerinin ortak
mücadele istekleri gurupçul yaklaşımlarla
önü kesilmek isteniyor. İleri işçi sınıfı adına söz söyleme yetkisi gören kimi siyasetçiler, olanak verilen platformlardan din ile
düşüncelerinin çelişmeyeceği saçmalıklarına sessiz kalıyor. Ve kapitalizmin vahşi
sömürü, baskı burgacında inleyen bir ülkede siyasal iktidar hala yüzde kırkların
üstünde oy toplayabiliyor.

emeklilerin, bazı öğrencilerin vs.; ülkemizde yaşanan bunca haksızlığı, hukuksuzluğu, geleceksizliği üreten, çalışanların emek değerlerini bir avuç yandaşa,
halkın gözlerinin içine baka baka peşkeş
çeken bir siyasal yönelimi buna rağmen
desteklemeleri şaşırtıyor çoğumuzu. Aslında emekçilerin bütünü, orta katmanlar,
hatta sermayenin bazı fraksiyonları ülkemiz yönetme biçiminin sonuçlarından sıkıntılarını dile getiriyor, geleceğe ilişkin
kaygılarını belirtiyor. Buna rağmen siyasal tercihlerinde, sorunları olarak belirttiği
konuların nedeni olan siyasal partileri ve
iktidarı görmemeleri demokrasi mücadelesinin mantığında söylem eksikliğini
aşan sorunların olduğunun göstergesi. Burada değişik sosyal katmanların davranış
biçimlerine ilişkin değerlendirmeler yapmak mümkün. Ancak önce kapitalizmden
zarar gören geniş kesimlerin ortaklaştığı
problemlerinde birlikte hareket edememesinin köklerini, düşünsel nedenlerini bulmak gerekir. Kapitalizmin çirkinliklerini
ve onu aşma yolundaki etkinliklerin halk
adına yukarıdan söylemlerle olabileceğini
zannederek hayal kırıklığı yaratan pratik
sonuçları, geçmişin bir deneyim zenginliği olarak ülkemiz devrimci hareketinin
önünde duruyor bugün. En basit anlamda, hiç kuşku yok ki geçmiş örneklerden
çıkarılan sonuçlarla bugün; ezgi ve baskıya uğrayan kesimlerin içinden, onların
deneyimiyle büyüyecek demokrasi müca-

delesinin kitlesel genişliği, siyasal örgütlenmesiyle buluşabildiğinde sistem değişikliğini yaratabilecektir.
***
Ülkemiz ekonomik-siyasal bunalımı
derinleşerek sürüyor. Siyasetçiler, ekonomistler bu konuya ilişkin ‘derin’ analizler
yaparak çıkış yolları öneriyor. Burjuvazinin sözcüleri kırk tilki kurnazlığıyla mevcut ekonomik gidişi ve siyasal iktidarı
aklamaya yönelik artık komikleşen analizleriyle her gün ekran içinde. Övünülen
duble yollar, şaşaalı saraylar, sahte açılışlar, toplu Cuma namazları artık ülke sorunlarını gizlemeye yetmiyor. Yetmediği
için de en basit demokratik tepkilerin,
iktidara yönelik eleştirilerin önü baskıyla
kesilmek isteniyor. Hapsedilen gazeteci
ve binlerce siyasetçi, sosyal medya paylaşımları nedeniyle açılan sayısız davalara
rağmen çöpten yiyecek toplayan, pazar
artıklarıyla yaşamını sürdürmeye çalışan
insanların gerçekliğini örtemiyor. Etkin
ve aşırı bilgili uzmanlar resmi veri olarak
ekonomik rakamları çarpıtıyor. İşsizliği,
hayat pahalılığını gizleyerek, yandaşlarına sonsuz imkanlar sağlayıp, halkın açlıkla boğuştuğu yaşama şartlarını görmezden
geliyor, çalışanların maaş artışları bu gerçekçi olmayan veriler üzerinden engelleniyor.
Bunların yanında daha birçok şey oluyor. İşçi hareketi ve demokrasi mücadele-

Yazının başında burjuvazinin sandık döngüsünden söz etmiştik. Kapitalist
sömürü ve baskının en son sınırının zorlandığı koşullarda bile, işçi örgütlüğünün
parçalılığı, diğer emekçi kesim, aydınların, tüm ezilen ve dışlananların ortak irade
gösteremediği koşullar sürdükçe bu durum değişmeyecek. Üretim ekonomisinin
unutulduğu, tercihlerin rant ve komisyonculuğa dayalı seçeneklere yöneldiği bir
ortamda, bu durumu hiç sorun yapmayan
önemli sayıda bir seçmen kitlesi iktidar
partileri etrafında yığıldı. Kimi iş olanakları, kimi ballı ihale, kariyer, kayırmalar,
devlet fonlarından sadaka kültürüyle oluşturulan yardımlar. Özel fonlarla beslenen
paramiliter kesim zincirleme ülkenin kılcal damarlarına kadar yayıldı. Çalışmadan
beslenen veya siyasal kanallarla ayrıcalık
uman bu kitle, din ve milliyetçilik sosuyla
birçoğu emekçi olmasına rağmen gerici
partilerinin etrafında kümelendi. Bu kitlenin önemli bir kısmı uygulanan ekonomi
politikalardan ürkekçe rahatsızlıklarını
belirtmesine rağmen, kendi veya yakınlarının elde ettiği kazanımları kaybetmemek
için siyasal tercihlerini değiştiremiyor.
Bugün, ekonomik kriz, işsizlik, dış borç,
enflasyon gibi kavramlardan çok, elde ettiği ayrıcalıkları yitirmemek için konum
belirleyenlerin önemli bir seçmen kitlesi
oluşturduğu bir toplum yapısında asıl olan
bu zinciri kırmaktır.
Ülke zenginliklerinin bir avuç azınlığın elinde toplandığı, çoğunluğun her
geçen gün daha da yoksullaştığı siyasal
durumda, istikrarlı bir yönetme sürecinin
olamayacağı açık. Bu durumdan çıkış
yollarını gösteren ve deneyen muhalif
yapıların hedeflemesi, sınıfsal-ekonomik
ve siyasal yapının doğru tanımlanması
üzerinden istenilen sonuçlar üretilebilir.
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Sendikal Hareket ve
Günümüz
q İzzet KUVANLIKLI
Her şeyden önce demokrasi mücadelesinin gerçek taşıyıcılarının temel bir özne
durumuna yükseldiği ve bu zeminden kitleselleşip siyasallaştığı birleşik bir hat sürgit devam eden bunalımlardan çıkış yolu
yaratabilir.
***
Tarihimizde en derin, karmaşık sorunlar yaşadığımız günümüzde, hayal kırıklığı ile karşılaşmamak ve değiştiremeyiz
umutsuzluğuna kapılmamak için yaşanan
sorunların kaynaklarını bütün yönleriyle bilmek gerekiyor. Kişi, boş vermiş bir
tembellikle sorunlarını aşamaz, ancak kararlı ve doğru bir mücadele hattı ile ayakta
kalınır. Kapitalist üretim ilişkilerinin içsel
devri bunalımları ve Eylül darbesi süreçlerinin büyüyerek biriktirdiği sorunlar bir
rastlantı sonucu oluşmadı. Daha yüz yıl
öncesinin ekonomik ve siyasi tercihinin,
günümüz koşullarının ürettiği özgün aşamalardır yaşananlar. Burjuva düzeni geçmişteki gibi egemenliğini devam ettiriyor.
Bugün sömürü ve zor yöntemleri geçmişten daha ağır, daha acımasız. Burjuvazi
daha deneyimli ve güçlü. İktidarını sürdürebilmek için etik olmayan bütün yöntemleri uyguluyor. Ahlak dışılığın böylesi
göz önünde açıktan yapıldığı günümüzde,
namuslu insanlar, alın teriyle yaşayanlar
da doğru olanı açıkça haykırmaktan çekinmemelidir.
Artık bu durumun eskisi gibi gitmeyeceği açık. Her geçen gün yoksullaşan, aç
kalma sorunuyla yüzleşen, baskıyla her an
yüz yüze yaşayan insanlar, emekçiler korkularına rağmen değişimin ateşini kor gibi
yüreklerinde taşıyor. Bu derinden gelen
birikim egemenleri yeni değişimlere zorluyor. Ya baskı ve zor artarak devam edecek, ya da demokratik bir devlet yapısının
kapısı aralanacak. Düşünebilen sağduyulu
herkes değişim talebinin gerekliliğiyle,
demokrasi ve eşitlik bayrağının ortaklaştırdığı süreçlerden geçip; halkla, ondan
öğrenerek ve onunla gelişerek gerçek kurtuluşa ulaşacaktır. n

Kapitalist üretim ilişkilerinde sermaye sınıfı hegemonyasının sürekliliğinin sağlanmasında olmazsa olmaz ana unsur
artı-değere olan gereksinim yani, emeğin sömürülmesine duyulan ihtiyaçtır. İşçi örgütlenmelerinin ve sendikaların 1800’lü
yıllarda ortaya çıkış nedenlerinin başında işte bu kapitalist
üretim tarzının ortaya çıkardığı vahşi sömürü mekanizmasına
karşı duruş belirleyici nedendir. İşçilerin daha insani çalışma
koşullarının kazanılmasını önceleyen bir amaç ile yaşanabilir
ücret, sosyal haklar elde edilmesi talebi olup, sermaye sınıfının
dayatmalarının karşısında, çıkarlarının korunup geliştirilmesi,
sürekliliğinin sağlanabilmesi için işçilerin bir araya gelip kurdukları, var ettikleri mücadele örgütlerinin adıdır sendika.
Ülkemiz Sendikal Mücadeleler tarihine bakıldığında, genel
olarak söylenebilecek olan sermaye sınıfı ile işçi sınıfı arasındaki mücadele süreçlerinde görülen durağanlık dışında kimi
zaman da yükseldiği süreçlerin yaşandığını görmekle birlikte,
12 Eylül 1980 Faşist Diktatörlülüğü ile başlayan sendikal hareketteki tahribat süreci henüz aşılamayan bir olgu olarak karşımızda durmaktadır.
Nedenleri niçinleri ile ilgili geçmişten bugüne çok söz edildi, ancak biz “iğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır” deyimiyle konunun bu boyutunu şimdilik geçelim.
Kuşkusuz bugün sendikal örgütlenmenin geliştirilmesi adına, tıpkı hareketin yükseliş dönemlerindeki mücadeleci karakterini esas alarak koruma çabası ile birlikte, mücadele hattının
belirlenmesinde dikkate alınması gereken önemli bir diğer konu
da, üretimde ve işçi sınıfı içinde yaşanan değişimleri, yeni yeni
ortaya çıkan olguları, gelişim ve dönüşümleri tespit etmektir.
Yaşadığımız bu süreçte sendikal hareketin gelişip güç kazanabilmesinin objektif koşullarının tüm zamanlardan daha da
olanaklı olduğunu görmek gerekiyor.
Yeri gelmişken çarpıcı bir örnek vermek istiyorum: Onyıllardır devlet ve sermaye tarafının insiyatifine terk edilen ve
kölelik ücreti anlamına gelen asgari ücretin belirlenmesi konusu…
Asgari ücret tespit sürecinde işçilerin topluca iş bırakması ve genel greve gitmesi Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
tarafından kabul edilmiş bir hak olmasına karşın, işçilerin ve
sendikaların asgari ücreti artırmak için hükümete ve işverenlere baskı yapmak amacıyla genel greve gitmesi ILO’ya göre
meşru olan ve sendikaların normal faaliyetleri arasında sayılan,
asgari ücret için yapılacak bir genel grev için 6356 sayılı yasada dayanak aramaya gerek olmamasına karşın maalesef bu hak
kullanılmıyor. Dayanak Türkiye tarafından onaylanan ILO sözleşmeleri ve Anayasa’nın 90’ıncı maddesidir denilerek adım
atılması gerekirken, işçiler ve tüm toplumsal kesimler tarafın-

dan haklı görülen ve tescil edilecek olan bir mücadele süreci
yerine, rakam telaffuzuna dayalı bir bürokratik yol tercihinde
bulunulmakta ve böyle teslimiyetçi, pasif bir yol izlenmektedir.
COVİD-19 salgını ve bu salgının yükünün başta işçi sınıfı olmak üzere tüm çalışanların sırtına yüklenmeye çalışılması
sendikal harekete ciddi görevler yüklüyor. Sendikal hareketin
bugün, sermaye sınıfı tarafından işçilerin örgütlenmesinin önünü kesme adına, 29 Kod çerçevesinde İş Kanunu 25/2’ye dayalı işten çıkarma, ücretsiz izne gönderme, mobbing ile istifaya
zorlama vb. uygulamalarına karşı tüm işyerlerinde örgütlenme
hedefi ve kararlılığı ile sermayenin bu saldırgan tutumuna karşı
durma görevi vardır.
Bugün bu görevi yerine getirebilmenin biricik yolu ise,
sınıfsal bilincin kavranması ve geliştirilebilmesinin olmazsa
olmazı olan sınıfsal özlü bir eğitim faaliyeti ile bire bir işçiyle
diyalog, karşılıklı güven duygusunun pekiştirilmesi ve ona dokunmaktan geçtiğini, böylesi bir anlayışı faaliyetin merkezine
koyan bir sendikal bakış açısının, yaşadığımız süreçte, genel
örgütsüzlük halinin aşılması, mücadelenin yükseltilmesi adına
işçi sınıfı içinde güç kazanarak yola devam edebileceği görülebilmelidir.
Sendikal hareketin gündeminde olması gereken bir diğer
önemli konu da 2004 yılından beri yürürlükte olan ve “İş Güvencesi Yasası” diye tanımlanan yasanın sermaye sınıfı tarafından sendikal örgütlülüğü bertaraf etmeye dönük işleyişinin
aşılabilmesi konusudur.
Sermaye sınıfı dört gözle dikensiz gül bahçesi misali sendikasız ve örgütsüz bir çalışma yaşamının gerçekleştirilmesi
adına tüm aparatlarıyla faaliyette.
Sendikal hareketin artık bu beklentiye karşı oluşturacağı
mücadele hattı yaşamsal önemde olup, aynı zamanda da tarihsel bir sorumluluktur. n
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Burjuvazi, Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın
En Çetin Aşamasında Mustafa Suphi
ve 14 Yoldaşını Katletti!
q Nevzat KEÇECİ
Burjuvazi Onbeşler’i katletmekle,
TKP’nin Leninci ilkelerini katletmeyi amaçladı.
Sermaye sınıfının egemenliğini en saldırgan, en terörist, en kanlı yöntemlerle
sürdürmek isteyen faşistler, her yerde, her
zaman komünistleri katlederek, işçi sınıfının bilimsel öğretisi Marksizm-Leninizm’in
yüce değerli fikirlerini yok edebileceklerini
zannettiler.
Mustafa Suphileri katlederken de,
bugüne kadar işledikleri cinayetlerle de
Marksizm-Leninizm’i, TKP’yi yok edemediler.
Burjuvazinin Mustafa Suphi ve yoldaşlarını, TKP’yi neden yok etmek istediğini
çok iyi anlamak, bilmek gerekir.
Bunun başlıca nedeni, burjuvazinin
ulusal kurtuluş devrimini sonuna dek götürmek, onu emekçi halkların kurtuluşuna
kadar geliştirmek istememesiydi.
Burjuvazi, feodal Osmanlı’dan kalma
sosyo-ekonomik düzene, kapitalist bir cumhuriyet cilası çekmekle yetinip, demokratik
bir toprak reformuna bile yanaşmadı.
Mustafa Suphilerin, TKP’nin, anti-emperyalist savaşı, kurtuluş uğruna kanını döken emekçilere özgürlük ve demokrasi getirecek olan sosyalizme açılan bir düzen için
savaşa dönüştürmek istemesi, burjuvazinin
ve onun önderi Mustafa Kemal’in kabul
edeceği bir durum değildi.
Halkların kurtuluşunun sosyalizmde olduğu gerçeğine karşın, burjuvazi ve önderi
Mustafa Kemal, kovulan emperyalizmin yeniden arka kapıdan girmesini engelleyecek
tedbirleri almadığı gibi, Batı Emperyalizmi
ile gizli ve açık işbirliğine girişmiştir. İşbirliğinin temelini anti-sovyetizm (anti-komünizm) teşkil ediyordu.
Onbeşleri katledilmelerinin 100. yıl dönümünde anarken, anti-emperyalizm, demokrasi, ulusal bağımsızlık ve sosyalizm
konularının diyalektik bağı üzerine düşüncelerimizi aktarmak istiyoruz.
Kapitalist Türkiye Cumhuriyeti hiç
bir zaman bağımsız olmamıştır!
İşbirlikçi burjuvazi ve devleti, her geçen yıl emperyalizmin boyunduruğuna daha

fazla girmiş, sosyalizme karşı ne kadar antikomünist uluslararası örgüt varsa, hepsinin
içinde yer almıştır.
Burjuvazinin ulusal kurtuluş savaşının eseri olarak kurduğu kapitalist Türkiye
cumhuriyetinde, düzen sorunu hiç bir zaman
gündemden inmedi, inmiyor, inmeyecektir.
İşbirlikçi burjuvazi, dayandığı vurgun,
sömürü düzenini kanla, kurşunla, ne pahasına olursa olsun sürdürmek hevesinde ve
azmindedir. İşçi sınıfı, emekçi halklar, bu
asalak düzene karşı her zaman inişli, çıkışlı
mücadeleler verdi, veriyor.
Günümüzde dünya işçi sınıfı ve emekçi
halklar, azgın bir saldırganlıkla karşı karşıyalar. Her ülkede işçi ve emekçilerin yaşamlarının her alanında hissettikleri, her geçen
gün yıkıcı sonuçlarıyla daha çok yüz yüze
kaldıkları bu saldırganlığın adı artık yaygın
olarak bilinmektedir.
“Küreselleşme” ya da orijinal adıyla
“globalleşme”
Bu adı taşıyan neo-liberal politikalarla amaçlanan da yine yaygın olarak bilinmektedir. Kurulmak istenen, sözüm ona bir
“Yeni Dünya Düzeni” dir.
“Küreselleşme” saldırganlığı ve onunla
amaçlanan “yeni dünya düzeni”nin, adlarının ötesinde içerikleri de biliniyor. En azından uygulamaları ve görünür sonuçları açısından, sadece ileri işçiler değil ama, sınıfın
ana kitlesi ve geniş bir emekçi çoğunluğu,
kararlı bir karşı hareket içine girmiş olsun
ya da olmasın, olan bitenden haberdardır.
Hele Türkiye gibi, “küresel topun ağzındaki”, krizin yüklerinin asıl ağırlığının yıkıldığı çöküntü halindeki ülkelerde bu haberdar
oluş, salt pratik nedenlerle daha yaygındır ve
öfke biriktiricidir. Ama kuşkusuz bu “kulak
dolgunluğu”nun yeterli olduğu ileri sürülemez.
İşçi ve emekçi kitlelerin yaşamsal ihtiyaçları; çalışma ve yaşam koşullarının durmaksızın ve katlanılmaz ölçüde kötüleşmesine, işsizlik, yoksulluk, sefalet ve giderek
açlığın yaygınlaşması ve artışına, hak ve
özgürlük yoksunluğunun derinleşmesine,
tüm ulusal zenginliklerin yağmalanmasındaki yükselişle sömürgeleşmenin neredeyse
tamamlanmasına götüren neoliberal küresel
saldırganlığın püskürtülmesi ve kendilerinin
efendileri olacakları insanca bir yaşamın,
sömürü ve zorbalıktan kurtuluşun yolunun
açılmasıdır.

Bu nedenle, sınıf bilinçli işçi, işçi sınıfının ileri kesiminin, öncü işçilerin toplanma
ve mücadele merkezi olan sınıfın devrimci
partisi; küreselleşme saldırganlığının gerçek
içeriğini, bu saldırıya karşı ve onun üstesinden gelinmesi için mücadelenin içeriği ile
birlikte geniş işçi ve emekçi kesimlere açıklamak, onların böyle bir mücadele için, kuşkusuz bu mücadele içinde birleşmelerine ve
mücadelelerini ilerletmelerine yardım etmek
durumundadır.
Türkiye’nin ivedi gereksinimi bağımsızlık, barış ve demokrasidir !
Uluslararası emperyalist kuruluşların
kölelik programlarının maddelerini oluşturan çeşitli yönleri, görünüş biçimleri ya da
uygulamaları; düşük ücret dayatması, sosyal güvenlik sisteminin tasfiyesi, özelleştirme ve taşeronlaştırma, bireysel sözleşme
vb. aracılığıyla sendikasızlaştırma, toplu iş
sözleşmesi düzeni ve çalışma mevzuatının
kaldırılması, esnek çalışma, kıdem tazminatı
da içinde olmak üzere tüm sosyal hakların
gaspı; tütün, şeker vb. yasaları, ithalatın
serbestleştirilmesi ve gümrük duvarlarının
kaldırılması gibi araçlarla sanayinin yanı
sıra tarım ve hayvancılığın da öldürülmesi; borsa işlemleri, özelleştirmeler ve Türk
parasının korunmasından vazgeçilmesiyle,
başta devlet işletmeleri olmak üzere, tüm
yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin uluslararası sermayeye peşkeş çekilmesi, ülkenin
neredeyse milli gelirine yaklaşan bir borç
sarmalı içine sokulması ve faizlerinin zorunlu tüketim maddeleri üzerinden yeni vergi ve
zamlarla karşılanması yoluna gidilmesi olan
küresel saldırganlık, uluslararası tekellerin,
önlerindeki bütün engellerden kurtuldukları
sömürü alanı olarak Türkiye ekonomisinin,
bir serbest pazar halinde kapitalist dünya
ekonomisine tam entegrasyonu çerçevesinde azami karlarının garanti altına alınmasını
amaçlıyor.
Türkiye Komünist Patisi (TKP) kurulduğu günden bu yana, iki düşmanla, iki
ateş boyunda savaşagelmiştir!
Baş düşman emperyalizm ve onunla işbirliği kuran sömürgen sınıflar, onların hükümetleri, NATO’ya dayanan büyük (kodaman) burjuvazi, ulusal bağımsızlık düşmanı
kesilen militarist klik (paşalar-generaller).
Türkiye Komünist Partisi, bir de işçi sınıfının içine sızan ters akımlara karşı, komünist partisini içinden vurmak isteyen burjuva

ajanlarına karşı ölüm-kalım savaşı sürdüregelmiştir. Bu savaş, bugün çok daha sert ve
çok açık bir nitelik kazanmaktadır.
Ülkenin bağımsızlığı, bugün her zamankinden daha çok ayaklar altında çiğnenmektedir ve ulusal bağımsızlık her zamankinden
çok, kazanılmak durumundadır. Bunun tartışılır bir yanı yoktur ve anti-kapitalizm demek olan anti-emperyalizm ve bağımsızlık
bayraklarının her zamankinden çok yükseltilmesi zorunludur.
Üstelik uluslararası tekellerin küresel
saldırganlığının ihtiyacı, bir yönü ya da zorunlu sonucu olarak her alanda yaygınlaştırılıp güçlendirilen tekelci gericiliğin, hem de
“demokratik” söylemler ortasında neredeyse
tümüyle yok ettiği ve gelişmesine her türlü
yöntemi kullanarak izin vermediği politik,
sendikal ve ulusal örgütlenme özgürlüğü,
engelsiz grev hakkı, düşünce, basın ve toplantı özgürlüğü, anadilde eğitim ve kültürünü yayma özgürlüğü, hukuk karşısında eşitlik, emekçilerin sağlık, eğitim ve emeklilik
hakkı, iş güvencesi ve işsizlik sigortasından
yararlanma hakkı, toplu sözleşme hakkı gibi
hak ve özgürlükleri kapsayan siyasal demokrasi, yine her zamankinden çok ayaklar
altında çiğnenmektedir ve kazanılmak durumundadır. Örgütsüz, haksız, hukuksuz bir
toplum, yalnızca kendi dayatmalarının geçerli olacağı ve bu dayatmalara karşı koyma
ve muhalefet geliştirme ihtiyacındaki ezilenlerin hiçbir hakkının tanınmadığı, hiçbir demokratik hak ve özgürlükten yararlanamayacakları bir politik düzen, bir “dikensiz gül
bahçesi”; azami tekel kârını gerçekleştirme
yönelimiyle ezilenlerin tüm ekonomik ve
sosyal haklarını gasp etme peşindeki tekellerin çıkarları gereğidir.
Türkiye toplumunun yaşamadığı, şimdi
fiilen kazanılmış kırıntılarının da yok edilmeye uğraşıldığı siyasal demokrasinin elde
edilmesi için mücadelenin yükseltilmesi zorunludur. Bunun da tartışılır bir yanı yoktur
ve Türkiye’nin demokratikleştirilmesinin
her zamankinden daha acil bir gereksinim
olduğu ortadadır.
Tekellerin, büyük para babalarının egemenliği, ne ulusal bağımsızlık ve ne de siyasal demokrasi koşullarında gerçekleşemez
değildir. Ancak emekçilerin bu koşullarda
tekellere ve saldırılarına karşı mücadelelerini daha elverişli koşullarda yürütecek oluşlarından söz edilebilir ki, bu da görecelidir;
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sınıf güç ilişkilerinin belirli koşullarında,
tekeller, genellikle göstermelik türden olan
bir bağımsızlık ve demokrasiyi egemenliklerinin sürmesi bakımından tercih edebilir.
Hemen eklenmelidir ki; bu “tercih”, ancak
bağımsızlık ya da demokrasinin tekellere
dayatıldığı koşulların ürünü olabilir, yoksa
onlar bağımsızlık ve demokrasi dinamiği ya
da yanlısı olduklarından değil; bağımlı kılma ve gericilik, tekellerin genel eğilimidir.

juvazi emperyalizmle birleşmiş, çıkarları
emperyalist çıkarlardan ayrılamaz hale gelmiş olduğu için ve uluslararası merkezlerde
geliştirilip uygulamaya aktarılan politikalar,
bu doğrultudaki ekonomik ve siyasal yeniden yapılandırmalar, işbirlikçi tekellerin de
yolunu çizen, benimseyip uygulamaya yöneldikleri amentüler olduğu için kopmaz bir
bağdır. Daha basitçe, ülkeyi emperyalizme
onlar bağımlı kıldığı, burjuvazi ve tekellerin
egemenliğinin bundan başka bir sonuca yol
açması olanaksız olduğu ve yol açtığı için,
işbirlikçi tekelleri hedefleyen demokrasi
mücadelesi, emperyalizme karşı mücadeleyle birleştirilmek zorundadır. Aksi durumda “küresel” haydutluğun basit bir aleti ve
aklayıcısı olmaktan ileri gidilemez.

Anti-emperyalist mücadeleyle birleşmeyen demokrasi mücadelesinin yedeklenmesi kaçınılmaz olur!
Uluslararası burjuvazi, tekeller, çağımızda gericiliğin başlıca kaynağı ve kalesi durumundadır. Diğer gericilik biçimleri, şöyle
ya da böyle ama mutlaka tekelci gericiliğe
bağlanmakta, onun tarafından beslenmekte
ve onunla birleşmektedir. Bağımsızlık mücadelesi, uluslararası tekelleri, emperyalizmi hedef almadan gelişemez.
Siyasal demokrasinin kazanılması açısından durum çok farklı değildir. Demokrasi,
kuşkusuz tek tek ülkelerin toplumsal siyasal
yaşamının örgütlenmesi, bu örgütlenmenin
şu ya da bu biçim altında gerçekleşmesi sorunudur ve bu nedenle ülkelerin iç sorunu
görünümündedir; ülke içindeki dinamiklerin
çatışmasının bir ürünü olarak demokrasiden
söz edilecek ya da edilmeyecektir.
Ancak, artık gericiliğin başlıca kaynağı
ve temel dayanağı olan uluslararası tekellere
ve emperyalizme karşı mücadeleye bağlanmayan bir demokrasi mücadelesinin başarı
şansı yoktur ve emperyalizme karşı mücadeleyle birleşmeyen bir “demokrasi” mücadelesi, bu adla anılmaya layık da değildir. Bu,
hem ülke içindeki bütün gericilik biçimleri
gibi demokrasi düşmanlığı da tekelci gericiliğe bağlanmış, onun tarafından beslenmekte olduğu için böyledir, hem demokrasi en
başta uluslararası tekeller tarafından engellendiği için ve hem de demokrasi düşmanı
saldırganlık ve sınıf egemenliğinin asıl temsilcisi ve sahibi, emperyalizmle birleşmiş
işbirlikçi tekelci burjuvazinin kendisi de,
iktisadi bakımdan, uluslararası tekelci sermayenin bir parçası durumundaki yerli ya
da “ulusal” tekelci sermayenin sahipliğini
yapan bir sınıf olduğu için böyledir. Dolayısıyla başlıca tekelleri ve egemenliklerini
hedeflemek zorunda olan demokrasi mücadelesi, emperyalizme karşı da bir mücadele
olmak durumundadır.
Küreselleşme saldırganlığı, tekellerin
günümüzdeki saldırganlığına takılan isimdir. Günümüz emperyalizminin görünümüdür. Dünya çapında uygulanmakta olan küreselleşme politikaları, Sovyetler Birliği’nin
çöktüğü, görünüşteki ayrımlar da aşılarak
tek bir kapitalist dünya pazarının yeniden
oluştuğu, dünya işçi sınıfı ve ezilenlerini bir
“kötü örnek”i izlemekten caydırmak üzere
“ağızlara çalınan bir parmak bal”dan başka
bir şey olmayan “sosyal devlet” yatıştırmacılığının yüksek maliyetine katlanmanın tekeller açısından bir ihtiyaç olmaktan çıktığı
günümüz koşullarında, uluslararası tekelle-

Demokrasi mücadelesiyle birleşmeyen ulusal mücadele kaçınılmaz olarak
yedeklenir!

rin emperyalist çıkar, yönelim ve tutumlarını yansıtmaktadır.
Dolayısıyla ulusal bağımsızlık ve siyasal
demokrasi, en başta uluslararası tekellerin,
emperyalizmin saldırısı altındadır. Ulusal
bağımsızlık mücadelesi, ancak bir anti-emperyalist mücadele olabilir ya da emperyalizm, bağımsızlık mücadelesinin başlıca
hedefi durumundadır. Çünkü bağımsızlık
mücadelesi, ülkenin emperyalizmden bağımsızlaştırılması, uluslararası tekellerin
sultasından kurtulması mücadelesidir.
Nitekim bugün Türkiye’de ekonomi alanının olduğu kadar tekelci toplumsal siyasal
örgütlenme (başlıca devlet) alanının da yeniden yapılandırılmasının dayatıldığı koşullarda, emperyalist “Yeni Dünya Düzeni”ne
ayak uydurulmasına, “küreselleşme”nin
gereklerinin yerine getirilmesine yönelik bir
“demokratikleşme” tartışması yürütülmektedir.
Bir iktidar sorunu olan demokrasi
sorunu, kuşkusuz en başta kapitalistlerin (tekellerin) egemenliğine karşı mücadele demektir!
Tekel kârı uğruna her türlü hak ve hukuku ayaklar altına alan ve -bugünkü “küresel”
saldırganlık koşullarında gericilik eğilimi
daha da artmak üzere- çıkarlarına, talan ve
iktidarlarına yönelik her türden toplumsal
muhalefeti, gelişmesini önlemek üzere, yararlanacağı politik özgürlükler “silahından”
mahrum bırakmayı, bastırıp ezmeyi çare sayan tekelci burjuvazi ve siyasal gericiliğine,
bu gericiliğin toplumsal örgütü olan baskı
aygıtına karşı mücadele, demokrasi mücadelesinin özünü oluşturur.
Burada demokrasi mücadelesinin bağımsızlık mücadelesiyle kopmaz bağına
geliriz ki; bu, işbirlikçi tekeller, uluslararası
tekellerin bir parçası ve yerli tekelci bur-

Demokrasi mücadelesinin anti-emperyalist mücadeleye bağlanması nasıl zorunluysa, anti-emperyalist mücadelenin de demokrasi mücadelesi ile birleşmesi o denli
zorunludur. Uluslararası tekelleri ve emperyalizmi hedefleme iddiasındaki bir mücadele ve anti-emperyalist bir ulusal hareketin;
uluslararası tekelci sermayenin bir parçası
durumundaki işbirlikçi tekelci sermayeyi,
uluslararası tekeller ve emperyalizme bağımlılığın ve sömürgeleşmenin dayanağı
olan işbirlikçi tekelci burjuvaziyi ve onun
sınıf egemenliğini, başlıca bu egemenliğin (kuşkusuz genel olarak burjuvazinin
egemenliğinin) siyasal örgütü ve aleti olan
bürokratik-militarist aygıtı hedef almaması
düşünülemez.
Aksi durumda, uluslararası tekelci sermayenin bir parçasından başka şey olmayan işbirlikçi tekelci sermaye ve egemenliği
“ulusallık” ve sözde “ulusal devlet” adına
desteklenmiş olacaktır. Bu durumda, uluslararası tekeller ve emperyalizmin azgın sömürü, yağma ve ulusal köleleştiriciliğinin,
sömürgeciliğin temel dayanağı olan “ulusal”
tekelci burjuvazinin ve siyasal egemenlik
aygıtının “ulusal” aldatıcılığına alet olunmuş, propaganda edildiği gibi “aynı gemideyiz” masalında rol üstlenilmiş olunacaktır. Ulusun ve ulusal mücadelenin çıkarları
ileri sürülerek, cüzdanları, borsada bugün şu
yarın bu kağıtlara olan yatırımları ve banka
hesaplarından başka hiçbir “değer” tanımayan, ulusal değerleri, bildiği tek değer cinsi,
“değişim değeri” olarak görmekle yetinmeyip tümünü Dolar ve Euro ile değiş-tokuş
eden, ulusun içinden zuhur etmiş ama emperyalizmle birleşmiş olan, ulusla ilişkisi,
ona ihanet etmiş olmaktan ibaret işbirlikçi
tekelci burjuvazi ve doruğuna kurulup dizginlerini -en çok emperyalistler adına- elinde tuttuğu siyasal egemenlik aygıtı bürokratik militarist makine kutsanmış olacaktır.
Baskı ve zulüm, emperyalistlerin çıkarları doğrultusunda işliyor
O tekelci burjuvazi ki, halkın başlıca iç
düşmanı ve emperyalist bağımlılık ilişki-
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lerinin taşıyıcısıdır; o egemenlik aygıtı ki,
emekçiler üzerindeki diktatörlüğün, baskı
ve zulmün aletinden başka bir şey değildir
ve en başta emperyalistlerin çıkarları doğrultusunda işlemekte ve onların tarafından
yönetilip yönlendirilmektedir...
Böyle bir yaklaşımla, ulusun ve ulusal
çıkarların sahiplenilmesi ve bağımsızlık
mücadelesinden, anti-emperyalizmden söz
edilmesi boş bir iddia olmaktan öteye gitmez. Demokrasi mücadelesi ile birleştirilmeden, dolayısıyla emperyalizmle birleşmiş
işbirlikçi tekeller ve iktidar aygıtları -”ulusallığı” ileri sürülerek- hedef alınmadan,
emperyalizme karşı bir mücadele tasarlanamaz ve az çok tutarlı bir ulusal bağımsızlık
hareketi geliştirilemez. İç gericiliğin yedeğine düşülmekle kalınmaz ama emperyalizmin de yedeğine düşmekten kaçınılamaz.
Bu tür “bağımsızlıkçılık”la belirli bir
emperyalist mihraka karşı ancak bir başka
emperyalist mihrakın dümen suyunda derlenebilir. Böyle bir “anti-emperyalist” mücadele, emperyalist bağımlılık ilişkilerine dokunamadan kalır, ancak emperyalist efendi
değişimini amaçlayabilir. “En iyi” durumda,
emperyalistler arası çelişmelerin kaygan
zemininde manevralar yapma olanağı yakalanabilir ki, bu, “bir yerine birden fazla ayı
ile yatağa girmek” anlamına gelir, tehlikeli
sonuçları açısından hiç de tek bir emperyaliste uşaklığa tercih edilir değildir, üstelik
gerçekleşme olanağı da son derece sınırlıdır.
Hayali senaryolar üretip devleti bugün
Türkiye’nin en çok bağımlı olduğu Batı’lı
emperyalistlere karşı tavır almaya ve Çin
Halk Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu ile
birleşerek “Şanghay Beşlisi”nin yanında bir
“Doğu Bloku” oluşturmaya cesaretlendirme
çabası içinde olan, böyle bir yönelimin adını
da “ulusallık” ve “anti-emperyalist mücadele” takan Aydınlıkçı karşı-devrimci burjuvalar, aslında bu türden bir “en iyi durum”un
hayalini kuruyorlar.
Dünyanın en büyük ilk 20 ekonomisi
arasında yer alan ekonomik büyüklüğü, güçlü ordusu, nispeten gelişkin insan kaynakları ve önemli jeostratejik pozisyonuyla büyükçe bir “bölgesel güç” olan Türkiye’nin
-kuşkusuz egemenlerinin- “bileğinin hakkı”
olan parsadan payını ve bölgesel söz sahipliğini talep etmek anlamına gelen bu “en iyi
durum”un peşine düşmek, ne talep edilenleri
ulusal çıkar ne de talepte bulunanları ulusal
yapar.
Örneğin tarihsel bir haksızlık olarak
tespit edilebilecek olan, ama elin kaptırıldığı koşullarda kol da istenerek iyice köşeye
sıkıştırılmalarının aracı kılınmaya çalışılan
Ermeni soykırımı konusunda Türkiye egemenlerinin “haklılığını” savunmak ne kadar
“ulusal değer” sorunuysa Kıbrıs’ta bugünkü durumun devamını savumak da o kadar
“ulusalcılık”tır. n
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Devrimci Gelenek ve
Emeğin Geleceği
q Halit ERDEM
2020 yılını geride bıraktık. Giden yıl
üzerine birçok değerlendirme yapıldı;
günlük sıkıntıların üzerine binen ağır küresel salgının da yarattığı kötümser ruh
haline karşın geleceğe umutla bakmak
gerektiği de sıkça dile getirildi. Umudu
büyütmeye ihtiyacımız var; bu doğru, ama
nasıl?
Küresel salgın her gün yüzlerce insanımızın canını almaya devam ediyor; bilinmezlik, çaresizlik insanların yaşamını
altüst etti. İktidar çareyi yaşlıları, gençleri
evlere kapatmada bulduğunu sandı. Milyonlarca emekçiye salgından korunma
hakkı tanınmadı. Hayatlarına karşın çalışmaya zorlandılar; İSİG Meclisi 2020 yılı
iş cinayetleri raporunda son bir yıl içinde
COVID-19 salgınında ölen 724 işçinin
isimlerini açıkladı. İşyerleri kapanan, çalışamayan, günlük yaşamını sürdürmek
için çalışmaya mecbur olan milyonlarca
emekçi sorunlarına, açlığa, işsizliğe, yoksulluğa çare arıyor. Türkiye’de yüz yılı
aşkın bir sendikal mücadeleden ve günümüzde gelişmiş, kurumlaşmış sendikal
örgütlerden söz edilebilir. Sendikal örgütlenme sol çevrelerin de önemle üzerinde
durdukları bir meseledir. Ve elbette önemlidir. Ancak nasıl bir sendika ve nasıl bir
sendikal mücadeleye gelmeden; bir çıkış
yolu olarak görülen sendikaların durumunu göz önünde bulundurmamız gerekli.

Sendikalarda örgütlenmek
yeterli mi?
Türkiye’de sendikalar üzerinde ağır
bir devlet ve sermaye baskısının olduğu
bir sır değil. Buna rağmen emek tarihinin
her döneminde, işçi ve emekçi sınıfların
mücadeleleri de devam etti. Bugün işçi
sınıfının “üretimin toplumsal karakterinden gelen” birliğinin ve gücünün kırıldığı şartlarda, sendikal örgütlenmeye umut
bağlamanın maddi zemini ve koşulları
yoktur. Devletin ve sermayenin geliştirdiği yöntem ve tedbirlerle işçi sınıfının

Emek alanında birbirinden habersiz de olsa yaşanan
haksızlıklara isyan eden, binlerce direniş ocağı hâlâ
sahip oldukları enerjiyi açığa çıkarabilmiş değiller.
Sermaye ve devlet bu potansiyeli görüyor ve saldırıyor.
Peki burjuvazinin bunca önem verdiği ve köşeye sıkıştığında en acımasız katliamlara, kırımlara başvurmaktan çekinmediği bu yapılara biz niye hala mesafeliyiz.
gücünü ortaya çıkaran örgütlü yapıları
parçalanmıştır. Buna geliştirilen ekonomik argümanları; emekçinin borçla, kredi
kartıyla rehin alınan geleceği ve ağır bir
ideolojik bombardımanı da ekleyebiliriz.
Daha yakın bir zamanda açıklanan
asgari ücret sürecine bir göz atalım; beşer kişilik işçi, işveren ve hükümet üyelerinden oluşan Asgari Ücret Komisyonu
son toplantısını 2020’nin son günlerinde yaptı. İşçi kesiminin sözcüsü üç işçi
konfederasyonu adına Türk-İş idi. Bu üç
konfederasyon daha önce bir araya gelmiş
ve yoksulluk sınırının altında bir rakamı
kabul etmeyeceklerini açıklamışlardı. Hükümet ve işveren oylarıyla kabul edilen ve
Türkiye’de ortalama ücret haline gelen;
milyonlarca işçinin bir yıl alacağı ücreti
belirleyen rakam açıklandığında, işçi kesimi adına Türk-İş televizyon ekranından
bu sefalet ücretini kabul etmeyeceklerini
açıklamakla yetindi. Aradan daha bir ay
geçmeden asgari ücret, zamlarla, pahalılıkla eridi. Bir işi olan emekçiler hayatlarını sürdürme çabası içinde, Türk-İş’in
açıklaması unutuldu, gündem değişti ve
iktidar yoluna devam ediyor.

Devrimci siyaset
ne durumda?
Bu somut gerçekler karşısında sol güçlerin, işçi sınıfının siyasetini, mücadelesini, örgütlenmesini ortaya koymadan, öne
çıkarmadan sadece sendikalar, sendikal
örgütlenmeler üzerinden bir çıkış aramasının da maddi temelleri yoktur. Bu kadar
kesin hüküm verecek binlerce örnek sa-

yılabilir. Tarihsel olarak da işçi sınıfının
siyasal partilerinin, emeğin kurtuluşu için
uygulayacakları bir siyasal program ve
eylem hattı olmadan kalıcı bir kazanım
elde edilemediği veya kazanılan hakkın
korunması için verilen mücadelenin de sonuç vermediği ortada. Komünist, devrimci sol siyasal parti ve örgütlenmelerinin
işçi sınıfının ekonomik örgütlenmelerinin
yani sendikaların üzerinden politikalarını
gerçekleştirmeye çalıştıkları da sık görülen bir uygulama oldu geçmişte; daha
doğrusu komünist ve devrimci sol partiler, halklara, onların istediğini değil, “istediğini varsaydığı” ve kendi hazırladığı
programları benimsetmeye, anlatmaya çalıştı. Bu konuda pek başarılı oldukları da
söylenemez. Tarihte işçilerin, köylülerin,
ezilenlerin taleplerini öne çıkaran farklı
politikaları önerenler olsa da; bu düşünce
ve önermeler çoğu zaman komünistlerin
düşünce dünyasından uzak kaldı.

Mücadelenin verildiği alan
Bir diğer temel unsur; devlet, siyasi ve
iktisadi örgütlenmelere, bunların faaliyetine sınırlarını kendisinin belirlediği alan
içinde “izin” verir. Kendisine zarar verme
konumuna gelen, güçlenen, emekçinin,
halkın teveccühünü kazanan iktisadi, siyasi oluşumlara izin vermemeye çalışır.
Bugünlerde katledilişlerinin yüzüncü yılını andığımız Mustafa Suphi ve yoldaşlarının yaptığı cesur girişimden beri
Cumhuriyet tarihindeki tüm önemli dönemeçlerde bu refleksi görebiliriz. Burada
Türkiye komünist ve sol hareketlerinin

Kürt Halkının demokratik siyasal mücadelesine bakışı da önemle üzerinde durulması gereken bir düşünce alanıdır. Tarihte,
Türkiye Cumhuriyeti devleti bu iki sorunlu alanı; “emek mücadelesiyle”, “Kürtlerin özgürlük ve ulusal hak mücadelesinin”
birbirinden ayrı kulvarlarda yürütülmesi
çabasında başarılı oldu. Yakın tarihlerde,
ender olarak birbirine yaklaşan durumlara
ani ve kesin tepki verdi; Kürtlerin üzerindeki faşizan baskılara karşı ünlü “Doğu
Mitinglerini” başlatan Türkiye İşçi Partisi, Kürtlerin taleplerini dile getirdiği için
kapatıldı.

Emek ve demokrasi
güçlerinin birliği
Sol güçler ve devrimci hareketler,
Kürtlerin kurduğu partilerin kapatılmasını, temel insan hakları, demokrasi, barış
için verdikleri mücadeleleri uzun süre en
azından kuşkuyla, çoğunda da ilgi duymadan geçiştirdi. Sadece Kürt halkı için değil “Türkiye’de Kürt sorunu çözülmeden
demokrasi olamaz” dedikleri dönemde de
beklenen ilgiyi göstermekte tereddüt ettiler. Bugün Kürt halkının geniş ve kararlı
desteği ile ve bütün baskılara karşı ayakta
duran, mücadele eden Kürt siyasal hareketinin kendi mücadelesinin bir parçası
olarak kabul ettiği söylenemez. Türk ve
Kürt halklarının, farklı inançların, diğer
etnik grupların, farklı program ve önermelere sahip çevrelerin bir arada mücadele vermesiyle kazanılan halk desteğinin
önemini ve içeriğini daha derinlemesine
irdelemekte yarar var. Emek alanında birbirinden habersiz de olsa yaşanan haksızlıklara isyan eden, binlerce direniş ocağı
hâlâ sahip oldukları enerjiyi açığa çıkarabilmiş değiller. Sermaye ve devlet bu potansiyeli görüyor ve saldırıyor.
Peki burjuvazinin bunca önem verdiği
ve köşeye sıkıştığında en acımasız katliamlara, kırımlara başvurmaktan çekinmediği bu yapılara biz niye hala mesafeliyiz.
Kuşkusuz kazanımlarımızı koruyacağız
ve elimizde olanı emeğin haklarının savunulmasına yönlendireceğiz. Burada da
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mücadelenin sürekliliğini sağlayamayan
örgüt yapılarından farklı olarak Yeni bir
yaşamı inşa etme sürecinde her emekçi
“özne”dir, karar vericidir, sözünü söyleyendir. Kurallarını kendilerinin koyduğu yapılarda bir araya gelen ve değiştirici
misyon üstlenen her birim kurumsal öznedir. Karar alır, kararını hayata geçirmek
için güç biriktirir. Mahalle ile fabrika,
fabrikalar arası, bölgesel, ülke çapında
koordinasyon kurar. Ortak hedefler belirler, bunların gerçekleşmesi için mücadele
eder. “Yeni bir yaşam”dan herkesin farklı
bir beklentisi olabilir, herkesin farklı bir
hayali olabilir. Ama hiçbir işçinin, emekçinin bugünkü gibi yaşamak istemediği
açıktır. Eşitsizlik, adaletsizlik, işsizlik,
güvencesizlik, dikkate alınmama, hor görülme, milli gelirden hak ettiği payı alamama, bunun gibi cehennemin sınırında
yaşamaya mecbur edilme yerine; alternatif bir yaşamın temellerini döşemeye, inşa
etmeye başlamanın önünde hiçbir engel
yoktur.

yine dönüp tarihe baktığımızda nerede,
devletin izin verdiği sınırlar zorlanmışsa
ve nerede yasal sınırlar genişletilmeye,
değiştirilmeye çalışılmışsa yeni hakların
kazanıldığı görülebilir. Bunların ayrıntılarına uzun uzadıya girmenin yeri burası
değil ama en önemli argüman sonuçtur;
sonuç ortada duruyor; şimdi sorun herkesin söylediği gibi umudu büyütmek; ama
nasıl?
Sormak istediğim soru
Bugün asgari ücret, iş, yaşama, örgütlenme hakkı gibi güncel, yakıcı herhangi
bir haklı, herkesi kapsayacak bir nedene
dayalı olarak üç konfederasyon, ortak karar altına aldıkları şekilde, sözgelimi asgari ücretin, açlık sınırının üstünde olması
için işçilere bir çağrı yapsaydı ne olurdu?
Üç konfederasyonun örgütlü olduğu yerlerde değil, tüm işyerlerinde çalışanlar,
üretimi, ulaşımı durdurur, topluma hayatın
emekçilerin sırtında döndüğünü topluma
bir defa daha hatırlatırdı. Devlet bu kırılgan ekonomiyi yürütemez, işçinin, yoksulun, emekçinin boğazından, ekmeğinden
kestiği parayı bu kadar pervasızca savaşa,
israfa, talana harcayamazdı. Emekçiler
buna dur derdi. Benim hakkımı ver, yoksa
ihkak-ı hak diye bir kanun var bunu ben
alırım derdi. Emeğin, alın terinin değeri
bir defa daha gündeme gelir, otururdu. Ve
neden yapılamadı? Sızlanmakla, boyun
eğmekle bir yere varılmıyor. Umutsuzluğa da mahal yok. Hayal kurma ve işe koyulma zamanı.

Antikapitalist içerik

Kurucu, değiştirici olma
hakkı
İşe “temsili demokrasinin” göstermelik bütün kurallarını, kurulu tüm yapıların
dayandığı bu “sağlam” mekanizmayı sorgulayarak başlanabilir; geçmişte olduğu
gibi bu günde tüm kurumsal yapılar, partiler/sendikalar halkı, emekçileri “nesne”
olarak görmektedir. Emekçiler iradelerini
teslim ettiği temsili kurumların karar ve
yönlendirmesiyle; kuşkusuz haklarının,
çıkarlarının korunacağına inanarak mücadele vermektedir. Partilerde de, sendikalarda da işçi ve emekçi yığınlar karar
vermez; “yukarıda” alınan kararlara uyar/
uygular. Temsili demokrasinin nimetlerinden yararlanarak “iktidarda/yönetimde”
olanlar da, “çoğunluğun yararına” karar
verme hakkını titizlikle korur, elinde tutar. Oysa tarihte, mücadele pratiklerini
incelediğimizde; kısmen de olsa üyelerine
söz ve karar hakkı tanıyan sendikaların,
üyelerine insiyatif tanıyan siyasi hareketlerin bu prensiplere bağlı kaldıkları sürece başarılı sonuçlar aldığı biliniyor. Yani
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emekçiler “özne”; sözünü söyleyen, karar
veren olmalıdır.
Kitlelerin enerjilerini ve aşağıdan yükselen taleplerini yansıtan “kendiliğinden
hareketlerin” son dönemlerde oldukça
yaygınlık kazandığı bilinmektedir. Bu gelişmelerin umut yarattığı ve yeni eylem ve
fikirlerin esin kaynağı olduğu da bir gerçektir. Ancak bütün bu çabaların “yeni bir
yaşam” perspektifi, hedefi yoksa sürekli
tekrar edilegelenden farkı olmaz. Değiştirici olma, yerine bir şey koyma, alternatif
üretme ile örgütlü olma kilit kavramlardır, bunlar üzerinde düşünülmelidir.
Kuruculuk kavramı; nasıl yaşamak istediğimizi hayal etmek ve bu amaca varmak için önümüzdeki en somut sorundan

başlayarak bu amaç doğrultusunda politika üretmek, bunu örgütlemek, kurumsal
hale getirmek ve bu yolda yürümektir. İşe
mikro boyutta “örgütlü yapıların” kurulması ile başlanmalıdır. Bu yapılar da
üstten, talimatlarla, kararlarla kurulamaz.
Mikro boyut, sınırları görülebilen, ulaşılabilen yaşam alanları; mahalle, köy, sanayi bölgesi ve iş alanlarıdır. Bu birimlerde
yaşayan ve ortak hayallerini gerçekleştirmeyi önüne amaç olarak koyan örgütlü
insanların kendileriyle birlikte istedikleri,
arzu ettikleri yaşamı kurma; değiştirme,
dönüştürme iradesini ortaya koymalarıdır.

Sözünü söyleyen,
karar veren; özne
Bu güne kadar sonuç alınamayan,

Bu mücadele aynı zamanda antikapitalist bir içerik taşır. Emek cephesinin söz
gelimi, asgari ücretin ne kadar olacağı ya
da güvencesiz çalışmaya karşı üzerinde
çalışılmış bir programının başarıya ulaşması kapitalizmin emekçiler üzerinde
kurduğu hegemonyayı, işleyişi bozan,
kapitalizmin dayatmalarına karşı emekçilerin kendi çalışma düzenini kurmaya
yönelik ilk adımlardır. Bu sürecin her
aşamasında sendikalar, işçi sınıfının ve
emekçilerin taban örgütlenmelerinin
ürettiği politikaların geliştirilmesi, bilgi
akışının sağlanması ve koordinasyonu
üzerinde ve yasal temsiliyetin sağlanmasında önemini ve yerini korur. Bu
örgütlenmeler, emekçilerin bir araya gelerek bir amaç için, irade ortaya koyarak,
mücadele vererek, kendilerinin kuracağı
demokratik toplumun temel taşları, nüveleridir. Böyle bir kurucu irade, demokrasiye inananları, aydınları bir fikir, bir amaç,
bir hedef etrafında toplayarak, demokratik
toplumun temellerini atacaktır. Bu amaçlar için mücadele aynı zamanda komünistlerin, öteki sol politik parti ve hareketlerin programlarını oluşturdukları, yeniden
ürettikleri bir süreçtir. Halk desteği temel
belirleyici güçtür. Demokrasiyi, geleceği
belirleyecek olanlar buna kendileri karar
verecektir. Bunu gözeten ve en doğru karar veren öncü güç olmayı hak eder.
Geleceğimizi neden biz ellerimize almıyoruz? n
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Büyük Hayali Görmek

Kürdün Kürde güvenmediği bir ortamda, Kürtler için
mücadelenin bundan sonraki yolu, güven ve birliği sağlamaktır
q Mehmet DEMİR
Kürtler için eğer birlik olurlarsa büyük
hayal kurmak zamanı diyerek bir önceki
yazımı noktalamıştım. Kürtlerin kurdukları hayaller arasında farklılıklar var ve her
biri aynı hayaller peşinde koşmamaktadır.
Farklılıkların derinleştirildiği ve dışardan
baskılarla Kürtlerin aleyhine döndürülmeye çalışıldığı bir ortamda birlik sağlamak
kolay olmamaktadır ve olmayacaktır da.
Kürtler açısından birliğin zorlukları yeni
değildir. Tarihe baktığımızda Kürtler birlik olamadıkları için bir çok önemli fırsatı
kullanamayıp ellerinden kaçırmışlardır.
Yüzyılın şansı bu kez de Kürtlerin elinden
kayıp gidecek mi? Bu soru her yurtsever
Kürdün kafasını meşgul etmektedir. Kürt
Özgürlük Mücadelesi bugün önemli bir
gelişme yaşamaktadır. Bu mücadelenin
hem Kürtler ve hem de bölge halkı için
ciddi değişiklikleri de beraberinde getirdiği bilinen bir gerçektir. Bu değişiklikler
bölge halklarının demokrasi ve özgürlükler yolunda yürümesine de yeni fırsatlar
sunmaktadır. Ortadoğu’nun bitmek bilmeyen çatışmalı ortamında halkların doğru
bir yörüngede yol almaları özgürlük ve
demokrasi düşmanı iç ve dış güçler tarafından yeni oyunlar tezgahlanarak engellenmeye çalışılmaktadır. Kürtlerin ortak
mücadelesi bu oyunların boşa çıkarılmasında önemlidir.
Kürdün Kürde güvenmediği bir ortamda Kürtler kime güveneceklerdir?
ABD’de Trump döneminin sona ermesi
ve Biden’in iş başına gelmesi, çoğu çevrelerde Kürtler için yeni bir şans olarak
değerlendirilmektedir. Bu yeni bir şans
mı olacak ya da Kürtler lehine bazı gelişmelerin hızlanmasını mı sağlayacak,
önümüzdeki günlerde açıklık kazanacaktır. İlk yapılan açıklamalardan ABD’nin
Rojava’da SDG ile işbirliğine devam
edeceğini anlamaktayız. Bu işbirliği nasıl
bir boyut kazanacak, Kürtler Rojava’daki
kazanımlarını koruyabilecekler mi, tüm
bunlar bölgede yaşanacak gelişmelere

bağlı olarak açıklığa kavuşacaktır. Kürtler
ABD’nin yeni yönetimine ne kadar güvenebilirler? Ya da Rusya’ya mı, Türkiye,

ların da bir sorunudur. Kürtler açısından
baktığımızda sorun biraz daha karmaşık.
Aslında kolay çözümlenecek gibi bir yer-

‘Böl ve yönet’ politikası sömürgecilerin bilinen en
klasik yöntemidir. Bugün de bu politika geçerliliğinden bir şey kaybetmemiştir. Bu politika, biraz daha
değişik faktörlerle beslenerek devam ettirilmektedir.
Başka halklar üzerinde de uygulanan bu politika en
yıkıcı etkisini Kürtler üzerinde göstermektedir.
İran,Irak ve Suriye mevcut yönetimlerine
mi ya da AB ülkelerine mi güvenmeliler?
Her biri sadece tarihte değil günümüzde
de ‘Kürt anasını görmesin’ politikasına
bir şekilde destek olmuş ve olmaktadırlar. Kürdistan’ın dörde bölünmesinde ve
bugüne kadar bu bölünmüşlüğün devam
etmesinde, tüm bu egemen devletlerin bir
payı vardır. Her biri de bir şekilde dünden
işbirliğine hazır bazı Kürt ihanetçilerini yanlarında bulmuşlardır. Bugün olan
da bundan farklı değildir. Fakat oynanan
oyun başka elbiseler altında gizlenmektedir. Burada önemli olanın elbiselerin yırtılıp atılması ve gerçeğin tüm çıplaklığıyla
ortaya çıkarılmasıdır. Peki bu nasıl olacaktır? Kürt Özgürlük Mücadelesinin bir
yerlerinde yer bulmuş ve mücadele eden
güçlerin birbirlerine güvenmedikleri bir
ortamda ‘Kral çıplak’ demek kolay olsa
da anlaşılması bir o kadar kolay olmayacaktır. Kafa bulanıklığına yol açan bir yığın argümanlar ortaya saçılmakta ve hatta
belirli isimler de buna katılmaktadır.
Temel sorunu baştan belirtelim: Güven! Bu Kürtler arasında nasıl sağlanacaktır? Bir de Kürtler ülkelerini sömürgeleştiren egemen devletlerin emekçi
halkına kardeşliğini benimsetebilecek mi?
Bu güven meselesi, bu halkların da bayraklarında yazılı olması gereken bir hedef
olmalıdır. Kürt sorunu aynı zamanda on-

de durmasına rağmen kolay olmayacağı
yılların getirdiği bir deneyimden anlaşılmaktadır.

Bölünme, Kürtlerineradesi
dışında oldu
Kürdistan’ın bölünmesi Kürtlerin iradeleri dışında gerçekleşmiştir. Var olan
sınırlar sunnidir ve aslında Kürtleri de
bağlamaması gerekir. Egemen devletlerle
Kürtlerin birliği Lenin’in ulusal sorunun
çözümüne örnek verdiği bir İsviçre modeli gibi değil. Kürtlerin varlığı bile yıllardır
kabul görmemiştir. Şimdi bu sunni sınırları kabul etmek, sanki Kürtlerin iradesi
ile oluşmuş gibi sunmak, Kürtlerin baştan
kaybetmelerine yol açan bir yaklaşımdır.
Öncelikler nerede başlıyor ve nerede bitiyor? Bu soruya doğru bir cevap verebildiğimizde güven sorununu da aşmış olacağız.
‘Böl ve yönet’ politikası sömürgecilerin bilinen en klasik yöntemidir. Bugün de bu politika geçerliliğinden bir şey
kaybetmemiştir. Bu politika, biraz daha
değişik faktörlerle beslenerek devam ettirilmektedir. Başka halklar üzerinde de
uygulanan bu politika en yıkıcı etkisini
Kürtler üzerinde göstermektedir. Sadece
uluslararası emperyalist güçler değil, bölgenin sömürgeci güçleri de bu politikayı
sürdürmektedirler. Zaten en yıkıcı olan da

bu devletlerin sürdürdükleri ‘böl ve yönet’
politikasıdır. Kürtler söz konusu olduğunda her dört sömürgeci devlet, aralarındaki
anlaşmazlığı unutup hemen işbirliğine gitmektedirler. Bugün zayıf dönemlerini yaşayan Irak ve Suriye devletlerinin, Kürtler
konusunda hala demokratik bir çözüme
ayak diremeleri, egemen güçlerin Kürt
düşmanlığının ispatıdır.
Her dört parçanın Kürt ulusal bilinci ile
ayağa kalkmış olması Kürdistan tarihinde
ilk defa yaşanıyor. Bundan dolayıdır ki
hayalleri büyütmekten bahsettik. Çözüme
bu kadar yaklaşmışken, sorunların altında
kalmak, sadece Kürtlere değil, bölge halklarına da kaybettirecektir. Kürdistan’ın
kendisine özgü bir konumu vardır. Başka
halkların kurtuluş mücadelesi ile karıştırmamak gerekmektedir. Dünyada bir başka
benzeri yok. Başka halkların kurtuluş mücadelesinden örnek alınabilecek yanlar
olmakla birlikte kendine özgü koşulları
daha fazladır. En önemlisi parçalanmışlığın getirdiği ayrılıkların varlığıdır.

Ayrılıkları gidermek
Parçalararası örgütlenmelerin farklılığı bir yana her parçanın kendi içerisinde
de ortak olmayan yanlar vardır. Yer yer
derinlik kazanmış da olsalar, bu ayrılıkları gidermek mümkündür. Bunun için
baştaki noktaya yeniden geliyoruz: Güven
nasıl sağlanacak? Ya da bir başka şekilde
sorarsak, güven sağlamak ve ulusal birlik
yolunda adımlar atmak için koşullar yeterince mevcut mu? Kürtlerin karşısına tarihi bir fırsat çıktığını hemen hemen herkes
kabul etmektedir. Egemen devletler de bu
tarihi fırsatı bir kez daha Kürtlerin elinden
almak için, oyun içinde oyun tertiplemektedirler. Zamanında Seyit Rıza’nın dediği
‘Ben sizin bu oyunlarınızla başedemedim’
sözünü bugün tersine çevirmenin tarihi
fırsatları Kürtlerin önüne kolay olmasa da
çıkmıştır. Egemen güçlere sadece baş eğmeyerek, ‘bu da size dert olsun’ demenin
ötesinde, demokrasiye ve özgürlüğe kavuşmanın fırsatları her zamankinden daha
fazla Kürtlerin eline geçmiştir. Mücadele
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ve direnme önemlidir, bunun sonuç alıcı
bir yola kanalize edilmesi bundan daha
da önemlidir. Tarihte İdris-i Bitlis-i’nin
oynadığı rol bilinmektedir. Bugün de birileri benzeri bir rol oynayarak Kürtlerin
ellerine geçen bu tarihi fırsatın heba edilmesine katkı sunmaya çalışmaktadırlar.
Ya bu çabalara karşı tedbirler alınarak
birlik yolunda adımlar atılacak ya da fırsatların kaçıp gitmesine seyirci kalınacaktır. Her dört sömürgeci devletin Kürt
meselesi dışında öylesine çok fazla ortak
noktalarıda yoktur. Türkiye ile Suriye rejimi arasındaki çatışmalı durum,yine İran
ile Türkiye arasındaki tarihi rekabet ve her
birinin Irak ile Irak’ın da her biri ile çelişkileri bilinmektedir. Sanıldığı gibi birbirlerine dostça bir yaklaşımları olduğu pek
söylenemez. Kürt meselesindeki ortaklıkları onları bir araya getirmektedir. Kürtler
bu çelişkilerden yaralanabilirler mi, ya da
Kürtler için yeni fırsatlar doğar mı? Tabiki
bunu zaman ve gelişmelerin alacağı boyut
gösterecektir. Bir de Kürtlerin doğacak
olanaklardan yaralanabilme kapasitesi
önemli olacaktır.

KÜRDİSTAN
rak Kürtlerin özgürlüklerine kavuşmasını önlemek istediği ve böylelikle emekçi
halkı üzerinde de egemenliğini devam
ettirmeye çalıştığı bilinmektedir. Başta
Kürtlerin birliği olmak üzere bölge halkları arasında dayanışma ve ittifakları engellemek için yeni oyunlar tezgahlamaktadır.
Suriye’den devşirdiği paralı güçlerini
bunun için kullanmakla kalmayıp saldırganlığını arttırmaktadır. Rojava’da tam
istediği sonucu alamayan TC yeni bir
saldırı tezgahlamak için provakasyonlar
düzenlemekte, tehditler savurmakta ve
işbirlikçilerini harekete geçirmektedir.
Uluslarası dengenin Rojava üzerinde şim-

ması ve ayakta kalması için de önemlidir.
Buraların kaybedilmesi KDP ve Peşmerge güçleri için de olumsuz sonuçları
olacaktır. Birilerinin dediği gibi Kandil
ve Şengal’den gerekirse zorla da olsa
PKK’nin çıkarılması esasında Kürt Özgürlük Mücadelesine kaybettirecektir. TC
bunu bildiği için KDP ve Başur üzerinde
baskılarını arttırmaktadır. Bu baskılar sonucu ortak bir askeri hareket yapabilirlerse, bu TC’nin uluslararası alanda elini
biraz da olsa rahatlatacaktır. Peşmerge
güçlerinin savaş kabiliyetinin Kerkük’ün
bırakılması ve İŞİD saldırıları karşısında Şengal’i terketmelerinden anlaşıldığı

dilik daha fazla saldırganlığını ilerletmesine engel olmasından dolayı rotayı uzun
zamandır ‘çıban başı’ gibi gördüğü Kandil ve Şengal’e çevirdi. Kendi askeri gücü
ile uzun zamandır Başur’da bulunmasına
rağmen istediği sonucu alamayacağını
görmektedir. Savaşı Bakur’dan Başur’a
taşıyarak özellikle de KDP üzerinde bir
baskı yaratmak istemektedir. KDP’nin bu
baskılar karşısında TC ile olan işbirliğinin
bir ‘Bırakuji’ ye dönüşmesine fırsat verir
mi? Bu konuda pek de hevesli açıklamalar
yapan bir çok kişinin ortaya çıkması Kürtleri bir kez daha düşündürmelidir.

kadarıyla güçlü değil. Kimse onlardan
TC’ye karşı, Başur’da oluşturdukları onlarca askeri üsse karşı bir askeri savaş
yürütmelerini beklememektedir. TC ile
var olan siyasi ve ekonomik ilişkilerinden
dolayı zaten bunu yapmalarıda mümkün
değildir. Sadece oyunlara ve bazı kışkırtmalara alet olmasınlar. Sorunların çözümünün barışta olduğunu yüksek sesle dile
getirmelidirler.

Kandil, Şengal ve KDP
Şu anda var olan fırsatları bile değerlendirme kapasitesini gösterebilse, Kürtler muazzam gelişmelerin önünü açabileceklerdir. Iran’ın son zamanlarda Rojhılat
Kürtlerine karşı yoğun saldırılara girişmesi, şimdiden ortaya çıkacak fırsatlatın
değerlendirilmesinin önünü almaya yönelik girişimlerdir. Esas düğümün KDP ve
PKK arasındaki sorunların alacağı boyuta
göre çözüleceğini son yaşanan gelişmelerden görmekteyiz. Her ikisi zaman zaman
sorunlar yaşasalar da son yıllarda birbirlerine silah çekmekten kaçındılar. Geçtiğimiz günlerde yaşanan ufak çaplı çatışmalar böylesi bir tehlikenin var olduğunu
da göstermektedir. AKP-MHP işbirliğinin
artması ile de Kürtler dışardan baskılama
ile çatışmalı ortama doğru sürüklenmek
istenmektedir. Sömürgeci egemen güçlerin Kürtler arası bir çatışmaya üzülmeyeceklerini geçmiş pratiklerinden bilmekteyiz. Kürtler adına konuşan bazı kişi ve
kurumların da bu yangına elde körük koşmaları anlaşılır bir durum değildir. Kürtlere yapılabilecek en büyük ihanet de asıl
buradan gelecektir. Ayrılıklar, farklı çıkarlar ve daha benzeri bir çok sorun silahlı
bir çatışma olmadan da çözülebilecek bir
durumdadır. Yeter ki Kürtlerin Özgürlük
Mücadelesine yurtseverlik temelinde yaklaşılsın.
TC’nin oyun içinde oyun tezgahlaya-

Kürtler üzerinde oynanan oyunlar ve
oynanmak istenen oyunlara bir şekilde
destek olanların unutmamaları gereken bir
nokta tarihe verecek bir hesapları olduğudur. Ucuz suçlamaların her biri Kürtlerin
tarihi fırsatlarının heba edilmesine katkı
sunmaktan başka bir amaca hizmet etmeyecektir. Bu tür suçlamaların suları bulandırma girişimlerine payanda olmaktan
başka bir yararı da olmayacaktır. Kürtler
arasında birliği zedeleyen bu tür yaklaşımların birilerine şirin görünmek için
sergilenmek istenmesi Kürtler nezdinde
bir kıymeti olmayacaktır.
Kandil ve Şengal sadece PKK için
önemli değildir. Kürt Özgürlük Mücadelesinin Rojava’dan Rojhılat’a kadar yaşa-

Sömürgecilerin saldırı ve oyunlarından Kürt Özgürlük Mücadelesi sorumlu
değildir. Kerkük’e Irak askerleri girerken taşıdıkları amaç ne idiyse ve egemen
güç olarak geldilerse Kandil, Şengal ve
Rojava’ya yapılan saldırılar da aynı amacı
taşımaktadır. Kürtlerin kendi özgürlüklerine ulaşmalarının önünü kesmek, sömürgeci egemenliği tesis etmek istemektedirler. Ne Kürtler, ne de Kürtlerin dostları bu
gerçeği unutmamalıdır. Peşinen ve bazı
basit suçlamalar ile Kürtler arası birliğe
karşı durmak, Kürtlere yapılabilinecek en
büyük kötülüklerin başında gelmektedir.
Öncelikler diyerek sadece dar bir bölgenin çıkarına bütün Kürtlerin kaderi yakılmamalıdır. Rojava güçlendikçe Başur ve
Bakur ve de Rojhılat güçlenecektir. Büyük hayal Kürtler birlik olduğunda kazanacaklarını görmektedir. n
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Karanlıklar Çağının Kapıları Açıldı -2

Süreklilik kazanan belirsizlikler - güvencesizlikler
dönemi ve içerdiği çelişkiler üzerine
q Murat ÇAKIR
Gazetemizin önceki sayısında emperyalizmi ve egemen sınıfları daha saldırgan
kılanın, dünya çapındaki iktisadi, siyasi
ve toplumsal krizleri derinleştiren trendler
karşısında çözümsüz kalışları olduğunu
tespit etmiş, bu trendleri kısaca sıralamaya
çalışmıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim:

Stratejik, ama yapısal
çelişkiler
Emperyalist güçler arasındaki gerilimlerin, çıkar çatışmalarının ve çelişkilerin
dünya çapındaki mutlak hakimiyeti elde
etme rekabeti çerçevesinde atılan uzun vadeli stratejik adımlara dayandığını, ancak
özünde bunların asıl maddi temelinin yapısal olduğunu vurgulamaya gerek yoktur
herhalde. Gene de bazı somut güncel örneklere değinmek yerinde olacak.
Bu noktada AB’nin öncü gücü Alman
emperyalizmi ile ABD emperyalizmi arasındaki ekonomik ilişkileri ele alalım. Son
yıllarda, özellikle Trump’ın başkan seçilmesinin ardından, İkinci Dünya Savaşından bu yana betona dökülmüş gibi sağlam
görünen ABD-F. Almanya dostluğunda
ciddi çatlaklar oluştu. Egemen siyasetin
söylemlerine ve burjuva medyasının yorumlarına bakınca, “Trump’ın irrasyonel
ve milliyetçi politikalarının buna neden
olduğu” görüşünün telkin edilmeye çalışıldığını görürüz. İki tarafın da karşılıklı
suçlamaları ABD ve F. Almanya’daki iktidar ilişkilerinin sürdürülebilmesini sağlayan toplumsal rıza üretimi için kullanıldıklarını biliyoruz. Bu çerçevede Trump
F. Almanya’yı “haddi bildirilmesi gereken rakip” olarak nitelendirirken, Merkel
hükümeti de açıktan Trump’ın rakibi Joe
Biden’i destekliyordu.
Ancak ekonomik verilerin konuştuğu
dil, bu hamaset söyleminden çok farklı:
Alman İstatistik Dairesinin bildirdiğine
göre 2018’de F. Almanya’dan ABD’ne
yapılan 113,3 milyar Euro’luk ihracat top-

lam ihracatın yüzde 8,6’sını oluşturuyordu. Buna karşın ABD’nden yapılan ithalat 64,5 milyar Euro tutarındaydı. ABD,
F. Almanya için Çin Halk Cumhuriyeti
(ÇHC), Hollanda ve Fransa’nın ardından
dördüncü sıradaki ithalat partneriyken, F.
Almanya ABD açısından yedinci sıradaki ihracat pazarı oldu. Karşılıklı yatırımlara bakıldığında ise, Alman tekellerinin
ABD’nde toplam 474 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını, ABD’li tekellerin ise F.
Almanya’da 140 milyar dolarlık yatırıma
sahip olduklarını görebiliriz. Dünya Bankasının verilerine göre ABD ve F. Almanya birlikte dünya çapındaki GSMH’nin
yüzde 45,8’ini ve doğrudan yabancı yatırımların yaklaşık yüzde 60’ını ellerinde
tutuyorlar.

rupa’daki emperyalist güçler arasında da
çıkar çatışmalarına neden oluyor.
Alman-Fransız burjuvazilerinin AB
çatısı altında dünya çapında düzen kurucu
ve düzen koruyucu aktör olarak “stratejik
otonomi” kazanma çabaları aynı zamanda
ABD’nin ÇHC’ne karşı geliştirdiği saldırgan politikalarca da sekteye uğratılma
tehdidi altında.
Tablo I: 2019 GSMH hacimleri
(milyar Dolar olarak)
ABD

21.433

ÇHC

14.732

Japonya

5.080

F. Almanya

3.862

Görüldüğü gibi ABD-F. Almanya ilişkilerinin değeri bir hayli yüksek. Ancak
ilişkilerin zedelenmesi önce Alman sermaye fraksiyonlarını vuracak. Bu nedenle
F. Almanya’daki sermaye temsilcileri, bilhassa otomotiv tekelleri transatlantik gerilimlerin AB aracılığıyla azaltılması için
çaba gösteriyorlar. Diğer taraftan ise verili olan bu karşılıklı bağımlılık ilişkisini,
gene AB çatısı altında “stratejik otonomi”
veya yeni tanımla “stratejik hükümranlık”
kazanarak dengelemeye çalışıyorlar.

Hindistan

2.869

Güney Kore

1.647

Japonya

706

F. Almanya açısından Avrupa’nın
ortak çatı altında tek sesli güvenlik politikası geliştirmesi ve AB’nin dış politikasını ABD’nden bağımsızlaştırması
bu “stratejik otonomi” için yaşamsal zorunluluk hâline gelmiş durumda. Ancak
“Avrupa’nın güvenliğinin” ABD’nin nükleer şemsiyesine muhtaç olması, ABD-AB
ilişkilerindeki asimetriyi büyütmekte ve
Avrupa’ya belirli bir “hükümranlık” kazandıracak olan “stratejik otonomi” hedefine ulaşmayı zorlaştırmaktadır. Bununla
birlikte Doğu Avrupa ülkelerinin “güvenliklerini” ortak bir AB ordusuna teslim
etmekten ziyade ABD’nin askeri gücüyle
koruma yatkınlıkları ayrı bir zorlaştırıcı
faktör olarak varlığını koruyor. Böylelikle
ABD ve AB, daha doğrusu Alman emperyalizmi arasındaki çelişkiler doğrudan Av-

Güney Kore

542

Hindistan

324

Tablo II: 2019 İhracat hacimleri
(milyar Dolar olarak)
ÇHC

2.499

ABD

1.643

F. Almanya

1.489

Tablolardan görülebileceği gibi, ÇHC
Avrupalı emperyalist güçler açısından en
az ABD kadar önemli bir partner ve pazardır. Bu durum da Avrupa için içinden
çıkılamayan bir ikilem yaratmaktadır. Ne
ABD ne de ÇHC vazgeçilebilecek pazarlar değillerdir.
Hâlihazırda Avrupa Batı’nın neoliberal
ilerleme anlatısının çoktan sınırlarına geldiğinin ve en geç 2008 krizinden bu yana
emperyalist güçlerin küresel hakimiyetlerinde üstleri kapatılamayacak çatlaklar
oluştuğunun çok iyi farkında. ABD emperyalizminin ÇHC’ni siyasi-askeri-ticari

araçlarla kuşatma politikası ve ÇHC yönetiminin buna kararlı direnç göstermesi sonucu oluşan kapışma hâli, Transatlantikçi
veya Avrupacı olsun, Avrupa’nın önde
gelen sermaye fraksiyonlarının çıkarlarını
giderek daha fazla zedelemektedir. Bilhassa Çin piyasalarına girmek için devasa yatırımlar yapmış ve ÇHC’ne önemli tavizler
vermiş olan ihracat sektörü, ABD politikalarının kendilerine büyük zararlar verebileceğini düşünüyor. O nedenle AB’nin
ABD’nin ayrıştırma girişimine “Belirsizlik Toleransı” denilen bütünsel bir politika
ile yanıt verilmesi isteniyor. Görüldüğü
kadarıyla Alman ve Fransız tekelci burjuvazileri arasında iki temel kanı hâkim:
Birincisi, Avrupa’nın dünya çapındaki değişimlerin bizzat parçası olduğu kanısıdır.
İkincisi ise, ÇHC’nin iktisadî, siyasî, toplumsal ve kültürel açıdan Batı’nın istediği
biçimde gelişmeyeceği gerçeğinin kabul
edilmek zorunda olduğu kanısıdır.
Önde gelen Avrupalı sermaye fraksiyonları bu temel kanılardan hareketle
ABD-ÇHC ikileminden kurtulmak için
siyasi temsilcilerine baskı uygulamakta,
hem transatlantik gerilimleri azaltacak
adımlar ve tavizler verilmesini, hem de
ÇHC başta olmak üzere, Pasifik bölgesine açılmayı istemektedirler. Aynı şekilde
AB’nin savunma ve silahlanma için daha
büyük bütçeler ayırması gerektiğini savunmaktadırlar. Çünkü Avrupa’nın karşı
karşıya kaldığı bu ikilemi belirsizliklere
katlanabilecek askeri ve siyasi güce erişemediği müddetçe aşamayacağını en iyi
onlar bilmektedir. Bizim bildiğimiz ise,
Lenin’den öğrendiğimiz kadarıyla, emperyalist-kapitalist dünya düzeninin yapısal
krizlerinin kapitalizm koşulları altında çözülemeyeceği ve süreklilik kazanmış olan
güncel belirsizlikler ve güvencesizlikler
döneminin var olan gerilimleri azaltmaktan ziyade artıracağıdır.

Emperyalizme dair bazı
anımsatmalar
Dünya genelinde oluşan çoklu kriz ortamı ve küresel buhran beklentisinin yanı
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sıra, emperyalist güçler arasındaki çelişkilerin keskinleştiği, ABD-ÇHC ihtilafının
sıcak savaşa dönüşme potansiyelinin arttığı; kısacası birden fazla derin ve tehlikeli
çelişkinin Pandemi ve iklim değişimi ile
katlanarak çarpıştıkları bir Momentumdan
geçtiğimiz şüphe götürmüyor. Bu Momentumun bir diğer önemli özelliği olarak
emperyalist-kapitalist dünya düzeninin
kriz potansiyelleri ile emperyalist güçler
arasındaki çelişkileri kontrol edebilmek/
yönetebilmek için küresel bir tanzim sisteminin oluşturulma çabaları karşımıza
çıkmaktadır. Bu çerçevede IMF, Dünya
Bankası, Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslar üstü kurumlar ile G7-G8 veya G20
Zirveleri bu çabaların araçları olarak ve
uluslararası tekelci sermayenin çıkarlarını
kollamak için kullanılmaktadırlar. Ancak
bu araçlar aynı zamanda uluslararası tekellerin, emperyalist devletlerin ve emperyalist kümeleşmelerin birbirleriyle çelişen
çıkarlarının çarpıştığı ve sert rekabetin
yaşandığı alanlar olarak da öne çıkmaktadırlar. Bununla birlikte; oluşturulmak istenilen ve iktisadi-siyasi-askeri güç aparatı
olarak görev yapması planlanan bu küresel tanzim sisteminin ana taşıyıcıları hâlâ
ulus devletlerdir – her ne kadar 1989/1990
karşı devriminden bu yana asli rollerinde
derin değişimlere uğramış olsalar da.
Tekelci devlet kapitalizminin uluslararasılaştırılma süreci neoliberalizm stratejisiyle hızlandırılmıştır. Neoliberalizm,
kapitalist özel sermaye birikim koşullarını
dizginsizleştirme ve sürekli kılma hedefini
güden bir ideoloji ve politika olarak, hem
egemen sınıflar arasındaki çatışmaları körüklemekte, hem de ulus devletler ile burjuva demokrasilerinin içlerini oymaktadır.
Kapitalist devlet, giderek belirli bir meşruiyet taşıyan parlamenter mutabakatın
ötesinde, istikrarlı toplumsal çoğunlukları
ve sosyal entegrasyonu örgütleyerek toplumsal rıza üreten yapı olmak yerine, salt
tekelci burjuvazinin çıkarlarını gözeten
otoriter idareci rolüne dönüşmüştür. Geleneksel burjuva demokrasileri aşılmış, parlamenter diktatörlükler oluşturulmaktadır.
Emperyalizmin gericilik tandansı ulus
devletler içinde de hız kazanmıştır. Bir tarafta düzensizleştirme, esnekleştirme ve
özelleştirme siyasetleri ile işçi sınıfının
elde ettiği tüm kazanımlar geri alınmakta, sendikal, sosyal ve demokratik haklar
budanmaktadır. Diğer tarafta ise, gerek
ırkçı-faşist-milliyetçi-ayırımcı yaklaşımların teşvik edilmesi, gerekse de yaşamın
her alanının militarizm baskısı altına sokulmasıyla toplumsal direnç mekanizmaları zayıflatılmakta, yasal sertleştirmeler,
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ları karşısından çözümsüzlüğe mahkûm
etmektedir. Şu da doğru: dünyanın dört bir
yanında çalışan sınıfların ve farklı toplumsal grupların biriken öfkesinin uluslararası
düzlemde başkaldırı ve isyanları tetikleyerek aşağıdan direncin basıncını artırması,
»eski düzene« karşı yıkıcı ve kurucu olması gereken örgütlü mücadele umudunu
büyütmektedir. Hiç şüphesiz: Kapitalizm
kendi “mezar kazıcılarını” üretmeye devam etmektedir hâlâ.

yasaklar ve anayasal hakların rafa kaldırılmasıyla totaliter polis devleti uygulamalarına geçiş başlatılmıştır.
Ulus devletler içerisindeki gericileşme
tandansı ile birlikte emperyalist saldırganlık tandansı da ivme kazanmıştır. İkinci
Dünya Savaşının reel sosyalist ülkeler
yaratması ve sömürgecilik sisteminin
yıkılmasıyla sonuçlanmasının ardından
emperyalist ülkeler arasında ortak çıkarlar etrafında birleşilmesiyle ertelenen tüm
çelişkiler, reel sosyalizmin yenilgisiyle
birlikte tüm şiddetiyle yeniden ön plana
çıkmıştır.
Gene de emperyalist güçleri birleştiren ortak çıkarlar hâlen mevcudiyetlerini
korumaktadırlar. Ve bunların en önemlisi
dünya piyasalarını uluslararası tekellerin
mutlak boyunduruğu altına sokmanın ve
dünyanın tüm doğal kaynaklarına ulaşımı
ellerine vermenin önünde duran engellerin
ebediyen ortadan kaldırılmasıdır. Bu nedenle emperyalist güçler ekonomik yaptırımlarının yetersiz kaldığı durumlarda,
emperyalist saldırı mekanizmasını devreye sokmakta, vekalet savaşları, işgaller,
etnik ve dinsel çatışmaların körüklenmesi, ihtilaf yaratılması, otoriter ve faşizan
işbirlikçi rejimlerin siyasi, askeri ve mali
araçlarla desteklenmesi ile olası direniş
potansiyellerini bertaraf etmeye çalışmaktadırlar. Aynı şekilde hâlâ sosyalist
yönelimi olan ülkelerde sosyalist devrim
sürecini geri döndürmek, karşı devrimi örgütlemek ve bu ülkelere neoliberal uygulamaları dikte etmek, emperyalist güçleri
birleştiren ortak çıkarlar arasındadır.
Bununla birlikte emperyalist güçler ve
kümeleşmeler arasında farklı rekabetler
ve çıkar çatışmaları da gelişmekte, etki

alanları üzerine sürtüşmeler artmaktadır.
İlân edilmemiş bir “Üçüncü Dünya Paylaşım Savaşı” içerisinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Ancak emperyalist-kapitalist
dünya düzeni içerisindeki eşitsiz gelişim
nedeniyle bu paylaşım savaşı ilk etapta
ekonomik ve siyasi araçlarla veya farklı
coğrafyalarda ihtilaflar, etnik çatışmalar,
iç savaşlar, işgaller veya askeri sürtüşmeler olarak ifade edilebileceğimiz vekalet
savaşlarıyla yürütülmektedir. Silahlanmanın ve savunma (!) giderlerinin artırılması,
silah satışının rekor seviyelere ulaşması
ve nükleer cephanelerin modernize edilmesi, farklı coğrafyalarda çatışmaların ve
askeri ihtilafların körüklenmesiyle birlikte
ilân edilmemiş olan bu savaşın sıcak savaşa dönüşme potansiyelini artırmaktadır.
Ekonomik ve askeri güç dengelerinin değişmesi, dünya çapında hammadde kaynaklarının sınırlı hâle gelmesi ve tedarik
zincirleri için yaşamsal önem taşıyan nakliyat yollarının kontrolü, sadece vekalet
savaşlarına başvurulmasını değil, aynı zamanda emperyalist güçler arasındaki çelişkilerin askeri araçlarla çözülmesini de
gündeme getirebilecek faktörlerdir.

Sonuç yerine:
Değişen dünyanın
değişmeyen gerçekleri
Doğru; şiddeti artarak süren emperyalist yayılmacılığın ve orta katmanları eriterek hızla proleterleştiren, yoksulluğu yayarak kronikleştiren kapitalist sömürünün
esir aldığı dünya hızla değişmektedir. Emperyalist-kapitalist dünya düzeninin yapısal krizleri, emperyalist güçler arasındaki
çelişkilerin sertleşmesi ve önceki sayıda
sıralamaya çalıştığımız trendler, egemen
sınıfları değişen dünyanın meydan okuma-

Ne var ki, tüm bu doğrular ezilen ve
sömürülen toplumsal sınıf ve katmanların
kurtuluşunun kendiliğinden olmayacağı,
egemenlerin sınıf tahakkümlerini korumak
için her yolu deneyecekleri ve Marx’ın
deyimiyle “yarım kalan devrimin peşinden her zaman tam karşıdevrimin geldiği”
gerçeğini değiştirmiyorlar. Örneğin Latin
Amerika’nın yarım kalan devrimleri tam
olarak bunu kanıtlıyorlar. Halkın ezici çoğunluğundan yana olduklarını iddia eden
güçler bir ülkede iktidara geldiklerinde
mülkiyet ilişkilerini çoğunluğun lehine
değiştirmeden, medyayı ve genel anlamda
ekonomiyi demokratikleştirmeden, katılımcılığı sağlamadan ve devlet elindeki
şiddet tekeli aparatında yapısal değişeme
gitmeden iktidarda kalabilmelerinin olanaklı olmadığı görülmüştür.
Resmetmeye çalıştığımız bu tablo
akıllara muhtemelen Rosa Luxemburg’a
atfedilen, ama aslında Friedrich Engels’e
ait olan “Ya sosyalizm ya da barbarlık”
sözünün ne denli güncel olduğunu getirmektedir. Rosa, “Junius Broşürünün” ilk
bölümünde şöyle yazar: “Friedrich Engels bir zamanlar şöyle demişti: Burjuva
toplumu bir ikilem karşısında: ya sosyalizme geçiş ya da barbarlığa geri dönüş.” Ve
devam eder: “Herhalde ben de herkes gibi
Engels’in bu sözlerini düşüncesizce okudum ve feci ciddiyetini dikkate almadan
tekrarladım. Halbuki şu an etrafımıza bakarsak bile, burjuva toplumunun barbarlığa geri dönüşünün ne anlama geldiğini
görebiliriz.”
Rosa Luxemburg bunları ve devamını Birinci Emperyalist Dünya Paylaşım
Savaşının yol açtığı felaketlere bakarak
yazıyordu. Aslına bakılırsa Rosa’nın bu
bağlamda yazdıkları bir tereddüt edişin,
yılgınlığın veya çaresizliğin ifadesi değil,
aksine harekete geçme, değiştirmek için
mücadele etme çağrısıydı. Rosa’nın teorik
ve aynı zamanda pratik-retorik olan çağrısı günümüz koşullarında güncelliğinden
hiçbir şey kaybetmedi. İvedi ve güncel
olan çağrıya yanıt verecek basireti göstermek ise hâlâ bizlerin görevi! n
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İşçi Şair ve Yazar

Armağan Barışgül
İlk şiir kitabı “Güneş Düştü Denize”yi 60
yaşında yayımlayan Armağan Barışgül, bir
yandan yaşadığı Çerkezköy’de tekstil işçiliğine devam ederken öte yandan ikinci şiir kitabı
“Mezopotamya’nın Kalbi”ni önümüzdeki günlerde yayınlayacak olmanın heyecanını yaşıyor.
Sırada ise ilk roman çalışması “Nemrut’ta Güneşin Doğuşu” bulunuyor.
Gazetemizin Sorumlu Yazıişleri Müdürlüğü’nü
de uzun zamandır yürüten Armağan Barışgül’ün
Politika’da yayınlanan yazılarının yanında Güneşli
Dünya’da, Adımlar’da, Esmer Dergisi’nde, Özgür
Gündem’de yazıları yayınlandı.
Barışgül, Güneş Düştü Denize kitabını “Anadili yasaklı dünyanın bütün çocuklarına...”
armağan etmişti. İlk kez Esmer Dergisi’nde
yayınlanmış olan “Anadil, Sanat ve Yazarın
Sorumluluğu” başlıklı yazısında, “Anadilini
kullanamayan/anadili yasaklanmış bir insanın en
doğal, en yaşamsal haklarından başlıca bir tanesi
eksiktir/elinden alınmıştır demektir. Dile vurulan
pranga, kişinin bedenini ve geleceğini ömür boyu
olumsuz etkiler. Dili/anadili özgür olmayan bir
insan/bir halk, özgür olamaz. Özgürlüğünü tam ve
sınırsız yaşayamaz.” derken sanata bakışını da şu
cümlelerle açıklıyor: “Halk, egemen güçlerin ve
sermayenin tarafında duran, onlara hizmet eden,
onların yardakçılığını yapan ‘kırk dilli’ yazarlara
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itibar etmez. Onların elit bir kesim tarafından
pohpohlanarak popüler olmasının göreceli olduğunu çok iyi kavrar. Halk, kendisinden yana
duranı ve savaşanı, ürünler yaratanı alkışlar,
bağrına basar, sevgisiyle, ilgisiyle ödüllendirir.
Yazara derin saygı duyduğu gibi ürünlerine
de sahip çıkar. Ürünlerini okur, özümser ve gelecek nesillere taşır. Bir eseri nesilden nesile
taşıyarak yaşatmak, bir yazar için en büyük
ödüldür. Bir yazarın/sanatçının ve eserinin
değerinin ölçülmesinde halk ve zaman, en iyi
ve son yargıçtır.” n

Parti
Bir çınardır, Parti!
Birden bire bir çınar olmadı, Parti.
Bir çocuk yürüyüşüdür,
Partinin yürüyüşü!
Düşe kalka belledi,
Yol yürümeyi.
Savaşarak öğrendi.
Öğrendikçe gelişti.
Kök saldı ülkede.
Derindedir saçakları.
Suyunu denizden alır,
Fabrikalardır kalesi.
Fabrikalardır kılcal damarı.
Büyük Ekim Devrimi’nden aldı ışığı.
Kızıldır, Onbeşler’in ışığı.
Katledildi önderi, Parti dönmedi geri.
Ant içmişti bir kere:
Can verilir, yoldan dönülmez!
İnandığı yolda yürür, hep ileri.
Düşen onbeş yürekti.
Parti, nice yüzlerden ibaretti.
Karadeniz boyandı, kızılın rengine.
Yirmisekizi yirmidokuza bağlayan
Ocak gecesinde.
Asırlık bir çınardır, Parti.
Bire on verir dalları.
Çoğalır yaprakları.
Kökünden alır gücünü.
Sert iklimde çelikleşir.
Ilık iklimde serpilir.

İşçi sınıfından doğdu, Parti!
Leninizm’den öğrenir, Parti!
Savaşa bilenir, Parti!
Güneşli bir dünyayı kuracaktır, Parti!
Ser verir sır vermez, neferi.
Yoldaşlık onurunu korumayı bilir.
Sıralar saf su değildir.
Çürük meyveler de verir.
Yaşam, zıtların birliğidir.
Eski ile yeninin kavgasıdır.
Yenilginin bağrından çıkar ileri.
Parti; çok beynin bir beyin,
Çok yüreğin bir yürek olmasıdır.
Omuzlarında
Bir çınarın kökü gibi
Dev bir gövdeyi taşır.
Yirminci yüz yılda
Dünyanın rengi değişti.
Devrimi de gerilemeyi de yaşadı,
Büyük insanlık.
Umut,
Büyük insanlıkta,
Kızılın renginde,
Ana rahminde,
İşçi sınıfının ellerinde!
Mustafa Suphi bize bakıyor,
Karadeniz’in derinliklerinden!
Gözleri ışıl ışıl!
Yüreği yüreğimizde,
Yüreği kanlar içinde.

Hesabı sorulur acının.
Hesabı sorulur dünün.
Bayrak ellerde!
Eller yorgun,
Eller hünerli,
Eller çelik bilekli!
İşçilerin çoğu yere bakıyor.
Yüzünü güneşe çevirmelidir.
Yoksa sürer karanlık.
Aydınlık güneşten doğar.
Partidir, işçi sınıfının güneşi.
Ne kadar çok olursa sıra neferi
O kadar güçlü olur,
İşçi sınıfının partisi!
Zamanla yarışır, Parti.
Sınıftan bir adım önde gider, Parti.
Kolektif bir güçtür, Parti.
Kimi dönemeçlerde
Hata yaparak kan kaybetti.
Zayıfladı yığınlarla bağı.
Yığınlarla bağlanmak
Uzun bir zamanın işidir.
Yürekli kadrolar ister.
Gençliğin coşkusunu ve
Kadınların doğurganlığını.
En hünerli iştir,
Parti sıralarını dokumak!
Kavga sesleri geliyor.
Parti, kavganın içinde ilerliyor.
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