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Rejimin Manevraları 
ve “Rüya”

MHP destekl! AKP-Saray Rej!m!’n!n uzun b!r süred!r uzat-
maların uzatmalarını oynadı"ını savunuyoruz. Son b!r ay 
!ç!nde ya#anan gel!#meler bu oyunları nasıl sürdürdükler! 
konusunda somut gel!#meler !le dolu.

Erdo"an, alakasız b!r zamanda; “2023 sonunda Ay’a ula-
!arak sert "n"! gerçekle!t"rece#"z” açıklaması gerçekle#t!rd!. 
Çıldırmı#lı"ın ve aklını y!t!rm!# olmanın son örne"! bu olsa 
gerek.

Yetmed!, Bo"az!ç! ö"renc!ler!ne seslenerek “Yürekler" 
yetse Cumhurba!kanı "st"fa ets"n d"yecekler” açıklaması !le 
b!l!nçaltındak! gerçekler! söyleme çev!rm!# oldu. Ardından 
“Çar!amba günü M"llete Seslen"! konu!mamı özell"kle "zleme-
n"z" tavs"ye ed"yorum. S"ze b"rçok güzell"kler" takd"m edece#"m” 
ded!. Bu açıklama Gare’de evdek! hesap çar#ıya uymayın-
ca gerçekle#med!. Açıklama yapmak Devlet Hastanes!’n!n 
Morg’u önünde Malatya Val!s!’ne kaldı. 

Aranan kan bulunamamı#tı. Durumu !dare etmek !ç!n 
b!r günde 750 HDP’l! gözaltına alındı ve basın, kamuoyu ve 
Mecl!s’te HDP’ye kar#ı k!rl! karalama kampanyasının yen! 
b!r a#aması ba#latıldı. Sözde Çözüm Sürec!’nde devlet!n !s-
te"! ve !zn! !le Kand!l ve $mralı’ya g!den HDP yönet!c!ler! ve 
vek!ller! foto"ra%ar göster!lerek suçlanmaya çalı#ıldı. Balık 
hafızası olanlar belk! unutab!l!r, ama e"er bu z!yaretler suç 
olmu# olsaydı her halde devlet!n yargı kurumları 5-6 yıl bek-
lemezlerd!.

Bu arada AKP $l Kongreler!, Erdo"an’ın da katılımıyla tüm 
COV$D-19 önlemler! h!çe sayılarak gerçekle#t!r!lmeye de-
vam ed!ld!. “Salon lebalep dolu” !fades!n! kullanan y!ne aynı 
Erdo"an’dı. Kongreler yetmezm!# g!b! devlet erkanının katıl-
dı"ı cenazeler propaganda malzemes! olarak kullanıldı. AKP 
çevres!n! d!r! tutmak !ç!n buna !ht!yaç vardı.

Gündem de"!#ecekse her #ey mubahtır mantı"ıyla ge-
çen hafta Erdo"an b!r anda $stanbul kongres!nde damadı 
Berat Albayrak’ı övmeye ba#ladı. Sah!b!n!n Ses! koro aynı 
gün dü"meye basılmı# g!b! her taraftan Berat Albayrak’ı 
öven açıklamalarda bulundular. B!r gün de böyle !dare ed!ld!.

Aklı ba#ında, gözler!n! dünyaya kapatmamı# her yurtta# 
bu kom!k senaryolar !le ne yapılmaya çalı#ıldı"ını görmekte-
d!rler. Son derece ac!z b!r durumu !fade eden bu dezenfor-
masyon, uyutma ve gündem de"!#t!rme çabaları sonuç ver-
meyecekt!r. Bugün neredeyse transa g!rm!# olan, neden! ne 
olursa olsun ruhunu Erdo"an’a endekslem!# AKP seçmen! ve 
çevres! de uyandı"ında bu “rüya” sonuçlanacak. O zaman bu 
manevralar da artık !#lev görmeyecek duruma gelm!# olacak.
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8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü Kutluyoruz...



q Kemal ATAKAN

Gazetemizin geçen sayısında “Nasıl 
Bir Türkiye İstiyoruz?” başlığını taşıyan 
bir yazı yayınlamıştık. Çok fazla ayrıntıya 
girmeden bu konudaki görüşlerimizi işle-
dik. Bu yazıda, bugün bulunduğumuz du-
rumdan, özlediğimiz, hedeflediğimiz bir 
Türkiye’ye nasıl ulaşabileceğimiz üzerine 
sesli düşünelim.

Bilindiği üzere ülkede değişim ve dö-
nüşümden söz açılınca gözler hemen par-
lamento ile sınırlı kalıyor. Biz ise toplumsal 
ilerlemenin salt parlamento içi dengeler 
yoluyla değil, aynı zamanda parlamento 
dışı mücadele ile birlikte ele alınması ge-
rektiğini düşünüyoruz. Hatta, nasıl ki par-
lamento bileşimini son tahlilde yurttaşların 
oyları belirliyorsa, ülkedeki değişimlerin 
de yolunu açacak olanların da yine yurt-
taşlar olduğundan yola çıkıyoruz. Bu du-
rumda aklımıza şu soru gelebilir: “Madem 
ki yurttaşların oylarıyla parlamenter den-
gelerin değişebileceğini savunuyorsunuz, 
bu durumda parlamento dışı bir mücadele-
nin önemine neden vurgu yapıyorsunuz?” 
Haklı ama eksik bir soru. Veya yanıtı iyi 
düşünülmeden yönlendirilmiş bir soru da 
diyebiliriz. Aslında parlamento dışı müca-
delenin önemine değinirken tam da bu ko-
nunun yanıtını vermiş oluyoruz. Ve diyoruz 
ki; Madem ki parlamentonun dengelerini 
dahi yurttaşların oyları belirliyor, o halde o 
eğilimleri değiştirecek mücadele de parla-
mento dışında verilmelidir. 

Ekonom!
Düşününüz ki, öyle bir ortamda yaşı-

yoruz ki, işsizlik yüzde otuzları geçmiş. 
Gençler arası işsizlik yüzde ellilerde. Enf-
lasyon ortalama olarak en az yüzde ellilere 
ulaşmış. Kimi temel tüketim maddelerinde 
yüzde yüzelli, yüzde ikiyüzlere varan fiyat 
artışları var. İşçilerin Asgari Ücreti, Aç-
lık Ücreti’ne dönüşmüş. Net Asgari Ücret 
2.825,90 TL. Çok tavsiye edilen üç çocuk-
lu, yani 5 kişilik bir ailenin bu ücretle geçin-
mesi mümkün değil. Kira, yakıt, elektrik, 
su çıktıktan sonra ailenin elinde kalan mik-
tar en iyi ihtimalle 1.200,00 TL’dir. Yani 5 

kişi için günde 40,00 TL. Memurlara yapı-
lan zam yüzde 7,36 oranında. Enflasyonun 
en az yüzde kırklarda olduğu bir ülkede bu 
zam ne anlama gelir? SSK ve BAĞ-KUR 
emeklilerine yüzde 8,36 zam yapılırken, 
memur ve memur emeklilerine yüzde 4,36 
enflasyon zammı yapılmasına karar veril-
miş. Yazımızı matematik formülüne dö-
nüştürmek istemiyoruz ama bu rakamlara 
bakarak durumu anlamaya çalışıyoruz.

Ekonomi ve insanların geçimi, bir top-
lumun içinde bulunduğu göstergelerin ay-
nasıdır. Bu rakamlardan da nasıl bir sonuç 
çıktığını da yazmaya gerek yok. Her şey 
ortada. Onun için ülkenin her köşesinde iş-
çiler ve emekçiler dağınık, irili ufaklı yüz-
lerce direniş ve hak alma mücadelesi sür-
dürüyorlar. Kısmen ve küçük kazanımlar 
elde edilse dahi, bütüne baktığımızda elde 
edilen sonuçlar tatmin edici değil. Kaldı 
ki, hak alma mücadelesi verenler çok kü-
çük bir kitleyi ifade ediyor. Çoğunluk halen 
suskun.

Sendikalar üzerlerine düşen görevle-
ri yerine getirmiyorlar. Basın toplantıları, 
açıklamalar, Meclis’teki partileri ve Ba-
kanlıkları ziyaret dışında bir etkinlikleri 
maalesef yok. Bunun böyle olmasında bir 
yandan uzlaşmacı ve reformist yaklaşımın 
belirleyiciliği var. Bu uzlaşmacılık hak 
alma mücadeleleri için direnmenin önünde-
ki en büyük engel. Diğer yandan da ülkede 
korkunç bir baskı, yasak ve sansür ortamı 
var. Rejim, toplumun gözünde kendi iste-
diği gibi bir tablo çizecek olanaklara sahip. 
Tüm gazete, televizyon ve radyo kanalları 
Saray’dan yönlendiriliyor. Gazete manşet-
lerinin iktidarın sıkıştığı anlarda tüm gaze-
telerde bire bir aynı olmasının bir açıklama-
sı olsa gerek. 

İşçi ve emekçilerin en küçük hak arama 
mücadelesi anında orantısız bir polis terörü 
ile bastırılıyor. Yasaklanıyor, gaz sıkılıyor 
ve gözaltılar gerçekleşiyor. Yeni moda “ev 
hapsi” ile de gözaltına alınanlar elektronik 
kelepçe takılarak toplumdan soyutlanmaya 
çalışılıyor. Binlerce diri aktivist bu yöntem-
le mücadeleden uzak tutulmaya çalışılıyor. 

Ekonomik sorunların, adını tam ko-
yarsak geçim sorununun son bir yılda 

çok daha fazla zorlaşmasında COVİD-19 
Pandemisi’nin belirleyici rolü var. İşçiler, 
emekçiler, yoksullar çok zor durumdalar. 
Milyonlar yoksulluk sınırlarını aşarak aç-
lık sınırına geçti. Günlük yevmiye işlerinde 
güvencesiz ve kayıtsız çalışanlar aç. İşçi ve 
emekçilerin bu durumuna “ikinci dalga” 
olarak adlandırılan dönemde esnaf ve kü-
çük işletme sahipleri de katıldı. Kira baş-
ta olmak üzere vergiler dahil tüm giderleri 
karşılamak durumundalarken hiç bir gelir 
elde edememe durumunu yaşıyorlar. Bu ay-
lardır böyle sürüyor. 

Demokras!
Hukuk tamamen siyasi bir karakter al-

mış vaziyette. Cumhurbaşkanı veya İçişleri 
Bakanı’nın bir söylemi anında savcılar ta-
rafından suç duyurusu olarak kabul ediliyor 
ve soruşturmalar açılıyor. Binlerce insan 
henüz davaları görülmediği halde yıllardır 
tutuklu. Başta Selahattin Demirtaş olmak 
üzere HDP yöneticileri, halk tarafından 
seçilmiş Vekilleri ve Belediye Başkanları 
resmen esir olarak tutuluyor. Osman Kava-
la, Ahmet Altan gibi aydınlar, görüşlerine 
katılırız veya katılmayız, sadece Rejime 
karşı muhalif görüşler öne sürdükleri için 
yargılanmadan tutuklu bulunduruluyorlar. 
Mahkemeler beraat kararı veriyor, Rejim 
siyasi olarak müdahale ediyor ve tekrar tu-
tuklanıyorlar. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin altında imzası 
bulunan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 
doğrultusunda bağlayıcı karar alma yetkisi-
ne sahip olan mahkeme, AİHM karar alıyor 
ve Rejim bu kararları tanımıyor, uygulamı-
yor.

Bütün bunları uygulayabilmek için Re-
jim gücünü yine kendi hukuksuzlukların-
dan alıyor. Düşününüz ki 7 Haziran 2015 
Seçimleri iptal ediliyor ve yeniden baskı 
ve terör ortamında 1 Kasım 2015 seçimleri 
düzenleniyor. Veya, 2019 İstanbul Büyük-
şehir Belediye seçimleri tekrarlanmak zo-
runda kalınıyor, sadece Büyükşehir Bele-
diye Başkanlığı seçimi tekrarlanıyor. Aynı 
pusulada oy verilmiş olan ve aynı şekilde 
tekrarlanması gereken İlçe Belediye Baş-
kanlıkları seçimleri tekrarlanmıyor. Bü-
yükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde 

fark Mart ayında 13 bin oy iken, Haziran’da 
tekrarlandığında 806 bin farka çıkıyor ve 
kimse İlçe Belediyelerinde neden yeniden 
seçim yapılmadı sorusunu sormuyor. Rejim 
de bu tepkisizlikten aldığı güçle haksız ve 
hukuksuz uygulamalarının dozunu her gün 
artırarak sürdürüyor.

HDP’nin 2019 Yerel Yönetim 
Seçimleri’nde kazandığı 65 Belediye Baş-
kanlığından 61 tanesine kayyum atandı. 
Hiç bir Büyükşehir ve İl Belediyesi kal-
madı. Ve bu konuda da kimse tepki göster-
medi. Kuşkusuz ki tepki gösterilmesinde 
alınan “önlemlerin”, baskıların büyük rolü 
var. Ama sadece bu mudur?

Bu ülkede Cumhurbaşkanlığı Kararna-
mesi ile bir dakikada yapılan bir değişik-
likle yıllardır üniversite rektörleri Cum-
hurbaşkanı tarafından atanıyor. Yine aynı 
nedenlerle buna itirazın sesi kısık idi. Ne 
zaman ki Boğaziçi Üniversitesi rektörü 
atandı, gençliğin ve öğretim görevlilerinin 
direnişi başladı. Bu direniş aynı anda tüm 
ülke üniversitelerini sardı. En demokratik 
basın açıklamaları dahi yasaklandı ve po-
lisin orantısız saldırılarıyla engellenmeye 
çalışıldı.

Bırakalım tüm bunları. Ülkenin yarısına 
yakınına tekabül eden Kürt illerinde ordu 
“terörist avı” bahanesiyle köyleri basıyor, 
yaylaları, mezraları yasak bölge ilan edi-
yor, yerleşim birimlerini boşaltıp insanları 
zorla göçe zorluyor, dağ taş savaş jetleri 
ile gündüz gözüyle bombalanıyor, insan-
lar bundan fiziksel ve mental olarak zarar 
görüyor, çocuklar bu ortamda büyüyor ve 
ülkenin diğer kısmında bu gelişmeler kar-
şısında kimsenin tepkisi olmuyor. Sansür 
nedeniyle gelişmeler ülke çapında bilin-
miyor olabilir veya duyulsa da ne düzeyde 
insanlık dışı olduğu konusunda insanlarda 
bir fikir oluşmuyor da olabilir ama sonuçta 
ortada bir tepkisizlik mevcut. 

Bütün bu sıraladıklarımız ekonomik, 
akademik ve sosyal sorunların yanısıra 
tümünün demokrasi sorununda düğüm-
lendiğini ortaya koyuyor. Şimdi “nasıl bir 
demokrasi?” konusunda bir dizi polemik 
yapabiliriz. Bizim gibi sosyalist demokrasi 
savunucusu olanlar olduğu gibi, sıraladı-
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ğımız bu olgular burjuva demokrasisi sı-
nırlarını da patlattığı için, burjuva demok-
rasisini savunanları da halk demokrasisini 
savunanları da kapsamaktadır. Dolayısıyla 
karşımızda öncelikle en genel tanımıyla 
bir demokrasi sorunu olduğunu görüyoruz. 
Önce bu ortak paydada birleşerek var olan 
tepkisizliği aşmamız gerekiyor.

Engel Ned!r?
Ülkede bu kadar sorun varken ve toplu-

mun tüm işçi, köylü, emekçi kesimleri, iş-
sizleri ve emeklileri dahil bu kötü gidişten 
etkilenirken, nasıl oluyor da itiraz yüksel-
miyor, direniş gelişmiyor? Hatta, daha ön-
ceki yazılarımızda çokça değindiğimiz için 
bu yazıda ele almadığımız, rejimin ülkenin 
tüm yer üstü ve yer altı zenginliklerini so-
yan, heba eden, satan pratiği karşısında, 
kamu malları ve mülklerinin yerli ve ya-
bancı tekellere peşkeş çekildiği koşullarda, 
2013 yılından itibaren artık ayyuka çıkmış 
yolsuzluk ve soygun pratiklerinin bilindiği 
koşullarda, nasıl oluyor da bu rejime bu 
denli tolerans gösteriliyor? Dahası, ülkede 
bu sorunlar yaşanırken maddi kaynakların 
içeride ve dışarıda savaş bütçelerine ayrıl-
masına nasıl göz yumuluyor?

Bu soruların birden fazla yanıtı var. 
Önemli olduğunu düşündüklerimize deği-
nelim. 

Birincisi; Devlet, bu düzenin bu şekil-
de sürmesini garanti altına almak için kendi 
burjuva demokrasilerinin dahi son kırıntı-
larını askıya alarak, baskıcı, yasakçı ve to-
taliter bir yapıya kavuşmuştur. Bu yönetim 
biçimi ile de kendine yönelik muhalefeti 
bastırmaktadır. Cumhurbaşkanlığı Yöne-
tim Sistemi olarak adlandırdıkları sistemi 
getirmelerinin nedeni budur. Bize göre bu 
bir “Tek Adam Yönetimi” değildir. Öyle 
gösterilmeye çalışılan ama özünde devletin 
bütününün uygulaması olan bir yönetim bi-
çimidir. “Tek Adam” seslendiği yoksul ve 
dini hassasiyetleri kontrol altında tutmak 
için vitrine konmuş bir objedir.

İkincisi; Yönetim biçimi bu iken, içe-
rik olarak ağırlığı milliyetçiliği ve dinsel 
hassasiyetleri kullanan bir yöntem uygu-
lanmaktadır. Halkların ve hatta işçilerin, 
emekçilerin, köylülerin, tüm yoksulların 
ezici bir çoğunluğu milliyetçi ideolojinin 
etkisi altına alınmıştır. Buna ilaveten top-
lumun bu kesimlerinin dini hassasiyetleri 
istismar edilmektedir. Ülke muhtarlar ve 
imamlar vasıtasıyla, buna ek olarak kont-
rolleri altındaki öğretmenler ve kolluk kuv-
vetlerinin mensupları sayesinde en kılcal 
damarlarına kadar inilerek yönetilmektedir. 
Muhtarların çoğunluğu, imamların tümü 
ve öğretmenlerin bir kısmı ajanlaştırılmış-

tır. Alay konusu edilen, Saray’da defalarca 
düzenlenen “Muhtarlar Buluşmalarının” 
nedeni iyi anlaşılmak zorundadır. Aynı şe-
kilde Diyanet İşleri Başkanlığına bir dizi 
bakanlıktan daha fazla bütçe ayrılmasının 
nedeni ve bir dizi Anadolu Lisesi ve düz 
lisenin İmam Hatip Liseleri niteliğine ka-
vuşturulmuş olmasının anlamı belki şimdi 
daha iyi anlaşılmaktadır. Eğitimi bilinçli 
olarak ihmal eden, kültür alanında din kül-
türünün en yoz biçimlerini uygulayan bir 
rejim ile karşı karşıyayız. Ancak bu şekilde 
insanların ülkenin bu kadar derin sorunla-
rına ilgisiz kalmaları ve rejimin hukuksuz-
luklarını desteklemeleri sağlanabilir. 

Üçüncüsü; Bu ülkede, özellikle parla-
mentoda HDP hariç bir muhalefetten söz 
etmek mümkün değildir. Ana muhalefet 
partisi olarak adlandırılan CHP devletin 
bileşeni bir partidir, burjuvazinin ve tekel-
lerin partisidir. Bugün MHP destekli AKP 
Rejimi tarafında sürdürülen Cumhuriyet’in 
kuruluş kodlarını içeren “Tekçi” doktri-
nin yaratıcısı CHP’dir. Onun için bu CHP 
Meclis’te HDP’li vekillerin dokunulmaz-
lıklarının kaldırılmasına olumlu oy vere-
biliyor, Suriye ve Irak savaş tezkerelerini 
destekliyor ve ülke nüfusunun üçte birine 
tekabül eden Kürt yurttaşların inkar edil-
mesi politikalarını onaylayabiliyor. Dolayı-
sıyla işçi sınıfının, köylülerin, emekçilerin 
yoksulların karşısında sadece AKP ve MHP 
değil, CHP dahil bütün burjuva partileri 
vardır ve bu gerçek maalesef anlaşılama-
maktadır. Ve bu CHP, DİSK’ten, KESK’e, 
TMMOB’dan TTB’ne kadar bir dizi aslın-
da radikal muhalefet yapması beklenen de-
mokratik örgütlerin içine ideolojik ve kad-
rosal olarak sızmış durumdadır. 

Dördüncüsü; Bu ülkede 1920 Anaya-
sası ile tanınan, Ulusal Kurtuluş Savaşı’na 
katılan, Erzurum ve Sivas Kongrelerinin 
özneleri olan Kürtler, Aleviler ve Müs-
lümanlar vardır. En başta Kürtler inkar 
edilmekte, ancak devletin istediği sınırlar 
içinde davranırlarsa tanınmakta, aksi tak-
tirde “teröristlikle” ve bölücülükle suçlan-
maktadırlar. Binlerce köyün yakılıp boşal-
tılması, o köylerin sakinlerinin “terörist” 
olmalarından mı yoksa Kürt olmalarından 
mı kaynaklanmıştır? Aleviler bu topraklar-
da zorla sünnileştirilmeye çalışılan, bunu 
kabul etmeyenlerin de ehlileştirilmeye ça-
lışıldığı bir toplumsal kesimdir. İkisine de 
boyun eğmeyenler ise “teröristtir”. Sünni 
ve Hanefi mezhebine mensup olmayan 
Müslümanlar da her zaman içlerinde teh-
like potansiyeli barındıran canlı bombadır. 
Devlet böyle bakıyor. Onun için Diyanet’e 
Şafi köylerine, Alevi köylerine, Caferi köy-

lerine camiler yaptırıyor. Ermeni ve Rum 
nüfusunun zorla İslamlaştırıldığı bölge ve 
illerde aşırı bir milliyetçilik ve İslami dini 
propaganda söz konusudur. Bu yurttaşlar 
500 yıldır ve somut olarak da son 100 yıldır 
zorla asimile edilen ve ürkütülüp sindirilmiş 
toplum kesimleridir. Bu pratik de CHP’nin 
tek parti döneminin mirasıdır. Ermeni, Sür-
yani, Asuri-Nasturi, Keldani, Rum ve bir 
dizi daha dinsel azınlığa, Lazlar, Gürcüler, 
Çerkesler, Arnavutlar, Boşnaklar ve diğer 
ulusal azınlıklara tahammülleri yoktur. 
Halbuki asıl bölücülüğün devletin “tekçi” 
doktrininden kaynaklandığı ve tüm milli-
yetlerden, din ve mezheplerden kitlelerin 
ulusal ve dinsel özellik ve bilinçlerini koru-
yup geliştirmeleri yanında sınıfsal anlam-
da işbirlikçi tekelci burjuvazinin düzenine 
karşı yönelmeleri, direnmeleri, mücadele 
etmeleri geliştirilmelidir. Kürt devrimci de-
mokratik özgürlük mücadelesi ile Türkiye 
işçi sınıfının ve diğer halkların devrimci 
mücadelesi birlikte yükselmediği sürece bu 
zaaf rejim tarafından kullanılmaktadır.

Beşincisi; Bugün yaşadığımız toplum-
sal sorunların temelini oluşturan ülkenin 
emperyalizme bağımlılığı, kapitalist yolu 
seçmesi, “tekçi” anlayışın yerleştirilmesi 
AKP ile başlayan bir süreç değildir. Kürt 
halkı AKP iktidarı döneminde inkar edil-
meye başlanmamıştır. Alevi toplumunun 
asimile edilmeye çalışılması son yirmi yılın 
pratiği değildir. Bu süreç Mustafa Kemal’in 
başlattığı bir süreçtir. Bu gerçek anlaşılma-
dan sanki AKP iktidarı “Cumhuriyet’in 
değerlerini yok etmektedir” tarzında yak-
laşımlar sorunun kaynağını gizlemeye yö-
neliktir. Bilince çıkarılması gereken ve he-
saplaşılması gereken konu budur. KİT’lerin 
zamanında CHP tarafından kurulmuş ol-
ması, onların bugün satılması buna karşı 
argümanlar değildir. Öyle olsa CHP her 
şekilde bu pratiği engellemeliydi. Ülkeyi 
ayağa kaldırıp AKP’nin başına geçirmesi 
gerekirdi. Ama onların böyle bir amaçları 
ve niyetleri hiç bir zaman olmadı. Bu konu-
ları sadece sanki muhalefet ediyormuş gibi 
propaganda alanında kullandılar. Sonuç or-
tada. Erdoğan; “Allah bütün dünya ülkele-
rinin iktidarlarına CHP gibi bir muhalefet 
bahşetsin” diyebilmektedir. 

Altıncısı; İşçi sınıfının politik örgütü 
yaşadığı 12 Eylül saldırısı ve akabinde kar-
şı karşıya kaldığı tasfiye sürecinden sonra, 
tekrar toparlanma ve örgütlenme sürecine 
girdiği halde, henüz tam anlamıyla sınıf 
mücadelesinde üstlenmesi gereken öncü 
rolü üstlenememiştir. Bu konuda eksiklik-
lerini giderme gereksinimi birincil önem-
dedir. 

Buradan da anlaşılıyor ki, 12 Eylül 

faşist rejimi ne kadar zarar verdiyse, işçi 
sınıfının politik örgütünü tasfiye girişimin-
de bulunanlar da sınıf mücadelesine en az 
o kadar zarar vermişlerdir. Bu konunun 
da bir kenara not edilmesi gerekmektedir. 
“Dostlar alışverişte görsün” mantığıyla 
sözde Kürt devrimci demokratik hareketi-
ne destek olma, burjuva liberal demokrat 
söylemler içinde toplumsal olayları yo-
rumlama çabası, zevatı kurtarmaya yetmez. 
Düşününüz ki bugün 1977-78-79 senelerin-
de olduğu gibi bir TKP, siyaset pratiğinde, 
sınıf savaşımında yerini almış olsaydı, dev-
letin uyguladığı baskı ve teröre karşı durum 
farklı olurdu. Bu boşluğu bugün hangi adı 
taşırsa taşısın hiç bir “sol” örgütlenme ve 
parti kapatamamıştır ve ihtiyaç o gücün 
tekrar oluşturulması yönündedir. Devletin, 
TKP adını kontrol edebileceği bir kısım un-
surların eline teslim etmesi, TKP’nin üstle-
neceği gerçek işlevi engellemek içindir. TC 
Devletinin geleneğinde sahte “TKP”’ler 
kurma özelliği 1920 yılında da vardı, bu-
gün de aynen devam etmektedir. 

Çözüm
Buraya kadar ele aldığımız tüm sorunla-

rın aşılması, ülkenin tüm barış, demokrasi, 
emek, bağımsızlık ve özgürlük güçlerinin 
ilk aşamada bir Demokrasi Cephesi çerçe-
vesinde bir araya gelmeleri ve mücadeleyi 
yükseltmeleri ile mümkün olacaktır. Devle-
tin ve iktidarın nesnel anlamda kendi bin-
dikleri dalı kestikleri gerçeği bu durumun 
değişmesi için yeterli değildir. Görüldüğü 
gibi, devlet ve iktidar her tür önlemini ala-
rak ömrünü uzatmaya çalışmaktadır. 

Karl Marx ve Friedrich Engels geç-
tiğimiz günlerde yayımlanmasının 173’ncü 
yıl dönümünü karşıladığımız Komünist 
Parti Manifestosu’nda “burjuvazi ken-
di mezar kazıcılarını yaratıyor” tespitini 
yapmıştır ve bu özne de proletaryadır. Bu 
mücadelede proletaryanın öncü (avan-
gard) politik örgütü belirleyici bir rol oy-
nayacaktır. O açıdan “altıncısı” olarak al-
dığımız notu belirleyici bir faktör olarak 
görmek durumundayız. Gerek demokrasi 
mücadelesi açısından, gerekse de işçi sını-
fının (proletaryanın) tarihsel misyonu olan 
Sosyalizm’e ulaşmak için sürdürülecek sı-
nıf mücadelesi açısından Mustafa Suphi 
ve yoldaşlarının kurduğu Türkiye Komü-
nist Partisi-TKP’nin savaş gücü, niteliği 
ve niceliği belirleyici önemdedir. Katle-
dilmelerinin 100’cü yıldönümünde Musta-
fa Suphi ve yoldaşlarının Kemalist devlet 
tarafından neden katledildiklerini şimdi 
daha iyi anlayabiliyor muyuz? Anlıyorsak 
görüşlerimizi ve pratiğimizi ona göre şekil-
lendirmeliyiz. n
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Politika Gazetesi’nin bir önceki sayısı-
na Mazıdağı halkından bir grubun birlikte 
kaleme aldığı yazıyı yollamış ve gazete 
yazımızı yayınlayarak bizi onurlandırmıştı. 
Gazete bölgede de büyük ilgi ile dağıtıldı 
ve okundu. ETİ BANK Bakır İşletmesinde 
yaşanan sorunların muhatabı olan bir çok 
işçi arkadaşımız seslerinin tüm ülkeye du-
yurulmasından memnun oldular. Bu sayıda, 
ortaya koyduğumuz sorunların çözümünün 
önemini daha iyi anlayabilmemiz için geç-
mişe bir yolculuk yapmak istiyoruz. Arka-
daşlar ile oturduk konuştuk ve bu işletme-
nin kuruluşundan itibaren bölge için önce 
anlamını ve daha sonra da nasıl cehennem 
olduğunu sizlerle paylaşmak istiyoruz.

1974 yılında kurulan ETİ Fosfat 
Fabrikası’nın açılışı, CHP döneminde 
Enerji Bakanı olan Deniz Baykal tarafından 
yapıldı. Yeni olan tesis üç vardiya halinde 
üretime geçti. Bölge halkı, bölgede bir ilk 
olan fabrikanın açılışını, çocuklar gibi şen 
ve bayram havasında karşıladı. İşçiler, me-
murlar, mühendisler halay çekerek kutladı-
lar. Kutlamalar daha güzel mutlu günlerin 
habercisiydi, herkes dört elle sarıldı, fabri-
kaya sahip çıktılar.

Köylü olan bölge insanı nasıl emekçi ol-
duklarını, nasıl işçi olduklarını öğrenmeye 
başladılar. O güne kadar topraktan geçinen 
ve hayvancılıkla ilgilenen bölge halkı için 
niteliksel bir değişiklik gündeme gelmişti. 
Hem bölgemizde sanayi gelişiyor, yaşam 
değişiyordu, hem de köylüler çocukları ve 
torunları için bu işletmede çalışabilecekleri 
için seviniyorlardı. Kimi köylüler çocukla-
rının işçi olarak çalışması konusunda düşü-
nürken, kimileri de çocuklarını dişlerinden 
tırnaklarından arttırarak üniversite okut-
maya, mühendis çıkarmaya yöneliyordu. 
Kısacası bölgede yaşam ve kültür açısından 
büyük bir önemi vardı.

Aynı dönem, İstanbul ve Ankara’dan 
gelen memur, mühendisler işletmede görev 
aldılar. İşçi sınıfının bilincini almış kadrolar 
ilçe ve bölgemize yeni ve ilerici bir rüzgar 
getirdiler. Bu kadroların bir kısmı işçi sını-
fının çetin savaş yolunda yer alan, Türkiye 
işçi sınıfının okulundan geçmiş kadrolardı. 

Bu kadrolar, yolumuz işçi sınıfının yoludur 
diyen, öncümüz TKP’dir diyen, ideolojik, 
politik donanıma sahip insanlardı. Mü-
kemmel bir birikime sahip kadrolar artık 
boş durmuyorlardı, hem ETİ BANK Fosfat 
Fabrikası içinde örgütlemeye başladılar, 
hem de civar köylere dağıldılar Köylere, 
köy gençlerine, kızlarına bilinç aşılamaya 
başladılar. İlerici mühendis ve memurlar, 
ilçe ve köylerdeki ilerici öğretmenlerle bir-
likte gençlerin dışında köylülerle de çok 
uyumlu bir diyalog geliştirdiler. 

ETİ BANK Fosfat fabrikasında egemen 
devlet yöneticileri de işe koyuldu, boş dur-
madılar.

Devlet, TÜRK-İŞ’e bağlı Maden-İş 
sendikasını yukarıdan empoze etti. Feodal 
beyler, din adamları, şeyhler işin içine gir-
diler.

Diğer yandan, Ankara ve İstanbul’dan 

gelen jeoloji ve maden mühendisleri hep-
si öğrenciliklerinde İGD’li olan ve TKP 
çizgisinde zeki pırıl pırıl gençlerdi. DEV-
YOL’dan bir mühendis de ilerici mühendis-
lere dahil oldu. 

ETİ BANK Fosfat işletmesinde ortam 
tamamen politikleşti. Bine yakın çalışanıy-
la herkes siyasetle ilgilendi. ÜRÜN dergisi, 
SAVAŞ YOLU Gazetesi, İlerici Yurtsever 
Gençlik dergisi, yemek arasında işçilerce 
okunuyordu. Çok yaygın günlük POLİTİ-
KA Gazetesi dağıtımı vardı. Çalışanlar PO-
LİTİKA Gazetelerini işten çıkınca evlerine 
götürüyorlardı. Politik tartışmalar en üst se-
viyedeydi, işçinin emekçinin tüm sorunları 
masaya yatırılıyor, işletmeye yakın köyle-
rin su, elektrik, tarımsal sorunları çözülme-
ye başlanmıştı. Köylerde tarım kooperatif-
leri kurulmaya başlandı, KÖY-KOOP’un 
ciddi katkıları oldu. İşçi kooperatifleri ve 

ilçelerde HALK-KOOP tüketim koopera-
tifleri kurulmaya başlandı. Bu gelişmelerin 
köylüler üzerinde de ciddi karşılığı oluşma-
ya başladı. 

Köylerde ve ilçelerde kolektif üretim 
biçimleri üzerinde tartışmalar oluyordu. 
BİRLİK DAYANIŞMA  kadroları gece 
gündüz demeden eğitim dahil tüm sorunla-
ra el atmıştı. Mükemmel bir çalışma yürü-
yordu. Lise gençliğinde derin izler bırakan 
gelişmeler oluyordu. Artık ilçede her hafta 
bir konu tartışılıyor, seminerler veriliyor ve 
gençler büyük bir ilgiyle katılım sağlıyor-
lardı. Seminerlerde savaşsız ve sömürüsüz 
bir dünya olan Sosyalizm anlatılıyor, Sov-
yetler Birliği ve diğer sosyalist ülkelerden 
pratikler aktarılıyor, sınıf bilincinin ge-
lişmesine katkı sağlanıyor ve en önemlisi 
Kürt Ulusal Sorunu ile ilgili ulusal bilinci 
geliştiren konular da işleniyordu. Öğrenci 
gençlik liseyi bitirdikten sonra üniversi-
telere gitmeye teşvik ediliyor, liselilerin 
üniversite sınavlarına hazırlanmaları için 
ÖSYM sınavlarına hazırlık dersleri düzen-
leniyordu. 

Köylü kadınların örgütlenmesi ve bi-
linçlenmesi açısından Mazıdağı ve çev-
resinde o güne kadar hiç yaşanmamış ça-
lışmalar geliştiriliyordu. Kürt kadınları 
arasında okuma yazma kursları düzenleni-
yor, kadın dayanışmasını geliştirici etkin-
likler örgütleniyordu. İşçi ve köylülerin o 
güne kadar evlerden çıkmayan eşleri ka-
dınlar kendi özgür faaliyetleri içinde bulun-
maya başlamışlardı. İKD Temsilciliği hızla 
örgütleniyor ve büyüyordu.

Bu gelişmeler karşısında devlet de boş 
durmadı. Kendi kadrolarını Mazıdağı’na 
taşımaya başladılar. Faşist MHP’li mü-
hendisleri, memurları örgütlenmek için 
görevlendirdiler. Yozgat, Kayseri, Niğde, 
Nevşehir ve Konya’dan kadrolar taşıdılar. 
Politik ortam çok gerginleşti, gruplar ara-
sında sert tartışmalar başladı. Faşistler, ül-
kücü MHP’liler barınamadılar, korkudan 
istifa ettiler, kaçtılar. Onlar gönderildik-
lerinde dini istismar ederek örgütlemeye 
çalışmışlardı, çünkü Türk milliyetçiliğinin 
Kürtler arasında bir karşılığı yoktu. Bizler, 
o dönemin BİRLİK DAYANIŞMA kadrola-
rı olarak bunu önledik, onları deşifre ettik. 

İlçede memur örgütlenmesi olan TÜM-

B!r Kere Daha 
Mazıda#ı ET" Bakır Üzer!ne
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DER’i kurduk, TMMOB’ye bağlı Maden 
Mühendisleri Odası’nın şubesini oluştur-
duk, İGD Şubesi, POLİTİKA GAZETESİ 
temsilciliği, DİSK’e bağlı DEV-MADEN-
SEN şubesi kuruldu. Kitabevi olarak TE-
MEL Dağıtım şubesi açıldı. DİSK yöneti-
cileri toplantılar düzenlemek için ilçemize 
gelmeye başladılar.

Bu gelişmeler yaşanırken 12 Eylül 1980 
faşist askeri darbesi oldu.Tüm örgütleri ya-
sakladılar, dağıttılar, kadroları tutukladılar. 
Aileleri dağıttılar. Hem işçi ve köylü ama 
Kürt olduğumuz için çifte baskı ve teröre 
maruz kaldık. 

Bir süre sonra ETİ BANK Fosfat işlet-
mesini kapattılar ve sonra ETİ Bakır İşlet-
mesi Mehmet Cengiz’e peşkeş çekilmiş bir 
işletme olarak geri geldi. Ancak o süre için-
de tüm kazanımları yok ettiler. Yeni işletme 
emekli albaylar ve özel harekatçılar ile işe 
başladılar. Özel güvenlik örgütleri kurdu-
lar. Her iş başvurusu yapanın sicili sonuna 
kadar sorgulandı ve elendi. HÜDA-PAR ve 
MHP’liler ilçeye taşınarak öncelikle onlar 
işe alındılar. Başka illerden yeni işçiler ta-
şıdılar. AKP dönemi başlayınca, AKP’liler 
işe yerleştirilmeye başlandı. Bölge halkın-
da ulusal bilinç ve sınıf bilinci sahibi tüm 
işçiler işten atıldı veya işletme içi terör ve 
baskı koşullarında çalıştırıldılar.

ETİ Bakır’ın gelmesiyle ekolojik denge 
bozuldu. Buğday, mercimek, nohut, üzüm 
artık yetişmiyor, süt, yoğurt, peynir tama-
men yok oldu, doğan çocuklar sakat doğu-
yor,

Güneydoğu’nun tahıl ambarı olan Kı-
zıltepe, Çınar, Derik’te buğdaylar bitti, ot 
yetişmiyor, kuşlar dahi ölüyor. Bütün bun-
lar siyanürle altın çıkarılmasından sonra 
başladı, siyanür havuzları oluştuktan sonra 
her şey bitti.

Yerel basın susturuldu, yada gözleri 
görmez oldular. Cengiz Holding her tarafa 
baskı uygulamaya başladı, köylülerin mal-
larına yeni kadastro formülüyle el koydu ve 
hala da koymaya devam ediyor.

Köylüler siyanür yüzünden köylerini 
boşaltıp metropollere göç ediyorlar. Sesini 
çıkaran, haklarını savunanlar jandarma bas-
kısına maruz kalıyor, kıdemsiz, tazminatsız 
işten atılıyor.

Cengiz Holding kadroları iş başında 
herkesi ispiyon ediyor ve jurnalliyorlar. 
Tüm işçiler, tecrit altında, sosyal site sa-
kinleri baskı altında yaşıyorlar. İşletme ve 
sosyal site halklar hapishanesi gibi ve il-
çeyle ilişkileri bilinçli olarak yok edilmiş 
durumda.

Herkese tekrar çağrımızdır. Mazıdağı 
halkına, işçilere, köylülere, emekçilere sa-
hip çıkın, yeter deyiniz. n

q  Mehmet TOSUN

Demokrasinin kazanılması mücadele-
si, ülkemizde yaşanan sancılı kesintilere 
rağmen her dönem gündem oldu.  İşçilerin 
ve öğrencilerin direnişleri, toprak işgalle-
ri, yaşam koşullarının zorluğu karşısında 
hayat pahalılığına karşı gösteriler ülke-
miz halk hareketliğinin derinliğini göste-
riyordu. İnanç, etnik ve kültürel içerikte 
talepler, katliama uzanan baskılar sonucu 
yüzyıllar öncesinden bu güne onması bek-
leyen yaralar olarak günümüze taşındı. 
Ekonomik, demokratik, kültürel içerikte 
mücadele, geçmişinin hiç de çorak olma-
dığı ülkemizde köklü bir demokratik de-
ğişimin yaşanmamasının elbette ki sebep-
leri vardı. Biçimi ve etkisi hangi düzeyde 
olursa olsun, baskıya uğrayan ve sefil bir 
yaşam süren kesimlerin ileriye doğru at-
tığı her adım, kendilerini ezen yapıların 
sarsılmazlığına olan inancı zedeliyor, bir-
likçi bir savunma bilincinin koşullarını 
yaratıyordu. İlk bakışta kendiliğinden gibi 
gözüken ama özünde egemen olana bir 
tepkiyi ifade eden eylemlilikler, başlan-
gıçta çıkış noktasının sınırlarını aşamasa 
da itaat etme anlayışını kıran zemini ha-
zırlıyordu... 

Önceki sayıdaki yazımızda burjuva-
zinin demokrasi tanımı, belli aralıklarla 
kurulan sandık döngüsüyle edilgen ve 
suskun bir halk yaratma üzerine olduğu-
nu belirtmiştik.. Demokrasi mücadelesi  
-burjuva demokratik anlamda bile olsa- 
tanımlaması umutsuzluk karşısında kendi 
içinde eriyen anlık haykırıştan çok, sü-
reklilik içinde örgütlü bir savaşıma zemin 
hazırladığı noktadan kalıcı değişimlerin 
olanaklarını yaratabilecektir. Anlık hay-
kırış ve isyanlardan, halkın bir demokrasi 
savaşımı ve değişim bilincine varmaları 
tarihin hiçbir döneminde kolay ve kendili-
ğinden olmadı.

Ülkemizde kırk yedi sendikacılığın-
dan DİSK’e, Kavel’den, büyük işçi dire-
nişine ve oradan MESS grevlerine; Kürt-
lerin yok sayıldığı bir dönemde yapılan 
Doğu Mitingleri belli talepler üzerinden 
bir bilinçliliği içeriyordu. Zamanlama-

larının önceden düşünüldüğü, başkaca 
örneklemelerin tartışıldığı bu süreçler, 
12 Eylül’ü aşıp kalıcı-köklü dönüşümler 
yaratamadı... Bu dönem demokrasi mü-
cadelesi ve sınıf savaşımının filizlerinin 
atıldığı dönemlerdi elbet. İşçi ile burjuva 
arasındaki uzlaşmaz karşıtlığı ve demok-
ratik tepkilerin sisteme yönelik bir biçi-
me dönüşmesinin hem maddi, hem bilinç 
yönünden eksiklikleri olduğu, geldiğimiz 
sürece bakarak değerlendirmek zor olma-
sa gerek. Ellili yıllara oranla önemli bir 
aşamayı ifade eden bu dönem, günümüz 
koşullarına kalıcı dönüştüren bir etkiyle 
ilerleyememesi demokrasi ve değişim bi-
lincinin yetersizliğiydi bir bakıma. Bugün 
o dönemin sınıf adına politik kadroları-
nın önemli bir bölümünün mücadeleden 
çekilmeleri, kimilerinin burjuvazinin saf-
larına katılmaları kesintisiz savaşım bi-
lincine erişememe ve konjonktürün zorla-
dığı kendiliğindenciliği aşma ile ne kadar 
ilgili!.. Burjuva ideolojisinin emekçiler 
içinde etkisinin kırılması, halkın somut 
sorunlarının çözümünde ortaya koyduk-
ları davranış biçimlerinin daha üst boyuta 
aktarılması, bilinçli unsurların birikim ve 
deneyimiyle doğru yerde konumlanmala-
rını gerektiriyor. Demokratik örgütlenme 
ve mücadele biçimlerinin yukarıdan ko-
mutlar ve alan kapatma biçiminde olama-
yacağı gerçeği, bugün bu alanın günümüz 
gerçekliği üzerinden yeniden tanımlaması 
ihtiyacını dayatıyor.

Bağımsız-özgün hareketlerin gelişimi 
içinde talep edilenin özgür bir düşünce 
sistemi içinde biçimlenmesi, oluşan dü-
şünce biçiminin ifade edilmesi ve örgüt-
lenme isteklerinin engelsiz gelişebilmesi 
demokratik yapıların önemli unsurları. 
Ama burjuva ideolojisinin uzun yılların 
deneyimi üzerinden demokratik alanları 
sisteminin sınırlarını zorlayacak noktadan 
gelişiminin önlemlerini alabiliyor. İşçi 
sınıfı ve geniş halk kesimlerinin kendi 
deneyimleri üzerinden örgütlenmeleri ve 
itaat eden, sürüklenen bir kitle yerine, sü-
rece müdahale eden biçime dönüşmeleri 
için, burjuvazinin zorlamaları karşısında 
dirençli alanlar olmayı gerektiriyor. Geç-
mişin bağımsız demokratik örgütlenme 
iddiasıyla çoğunlukla grupçu, faydacı bir 

takım yaklaşımlar öne çıktı. Mücadelenin 
gelişimi içinde bilinçli-deneyimli unsur-
larca bizzat hazırlanması gereken ideo-
loji oluşumu noktasında zaaflar yaşandı 
ve bu durum demokratik alanı zayıflattı. 
İşçi sınıfı mücadelesinin kitleselleşmesi 
ve sistemli bir kanala akmasının belirle-
yici unsuru demokratik alana sınıfla bir-
likte ileri işçilerin sürece etkin katılımını 
gerektiriyor. Günümüzün de içine düştüğü 
bu hataların düzeltilmesi, demokratik ala-
nın burjuva mı yoksa emekçi mi olduğu-
nun belirlenmesinde temel etken olacak.

Son yılların kapitalizm sınırları için-
de var olma mücadelesi veren değişik 
sosyal katmanların sorunlarını çözme ve 
örgütlenme anlayışlarının bağımsızlığını 
koruma adına sınıflar üstü anlayışla bi-
çimlendirme yaklaşımı, burjuva ideolo-
jisine direnç sınırlarını zayıflatıyor. Var 
olan demokratik kurumların yapısında bu 
alandan oluşan deformasyon, günümüzde 
titizlikle ele alınması gereken bir tartışma 
alanı olmalı. Sömürücü sınıf dışındaki 
katmanlar arası ilişkilerin ve ezgi-sömü-
rüye karşı birleşik bir mücadele hattının 
oluşturulması kurumlar arası demokrasi 
anlayışın içselleştirilmesini gerektiriyor. 
Bu alanın kapitalizm sınırlarını parçalayıp 
aşması sürecine yükselmesinin zorunlu 
koşulu, öncü işçilerin “siyasal bilinç ver-
mek için nüfusun tüm sınıflarının arasına 
gitmek zorunda” (V.İ. Lenin) olduğudur.

Demokrasi mücadelesi ve örgütlenme 
biçimlerine ilişkin düşüncelerimiz önü-
müzdeki yazılarımızın da konusu olacak. 
Burada altı çizilmesi gereken konu, kapi-
talizm koşullarında özgün pozisyonundan 
konum alan değişik katmanların eylem-
li bir birlik olmasının koşulu demokrasi 
mücadelesinin doğru zeminden akmasıyla 
ilgili. Tersi durumda üst basamakta bir 
mücadeleye yükselemeden kendi içinde 
kaybolma tehlikesi taşıyacaktır. İşçi sını-
fının çizdiği ideolojik hattın, inanmış ve 
kesintisiz bir mücadele anlayışını içselleş-
tirmiş bilinçli kadrolarla; “Burjuva toplu-
munun ortadan kaldırılması, sınıfların ve 
özel mülkiyetin olmadığı yeni bir toplu-
mun kurulması” (Karl Marx)  gibi çetin 
bir görevi var. n

Demokras" Mücadeles"n"n 
K"tleselle#me "le !l"#k"s"

Politika      3 Mart 2021 5POL!T!KA



q  Arma$an BARI#GÜL

Kapitalizm aşılmadan sömürü, açlık, 
sefalet, eşitsizlik ve asimilasyon ortadan 
kaldırılamaz ama geriletilerek sınırlandı-
rılabilir. Bu yoksul ve ezilen halk yığın-
larının ve işçi sınıfının örgütlü gücüne ve 
mücadelesine bağlıdır. Her kazanım uzun 
bir mücadelenin, baş eğmeyen bir direni-
şin ve ödenen bedellerin bir sonucudur.

MHP destekli AKP-Saray Rejimi bu 
krizi temsil ettikleri egemen güçler, ser-
maye sınıfı ve yandaşları lehine çevire-
rek aşmaya çalışmaktadır. Bir yıldan beri 
ülkeyi saran COVİD-19 salgını bile ser-
mayenin çıkarları gözetilerek aşılmaya 
çalışmaktadır. Bunun en açık ve somut 
örneği üretimdir. Eğer üretime on beş gün 
veya bir ay gibi bir zaman ara verilerek ve 
bunun yanında sağlık için diğer önlemler 
alınmış olsaydı saşgında bu kadar büyük 
oranda ölüm ve hasarlar olmayacaktı. 
Devlet ve hükümet ise ne yaptı?

“Üretimi durduramayız!” diyerek ço-
cukları ve 65 yaş üstündeki insanları ev-
lere hapsettiler. Üretime de doludizgin 
devam ettiler. Bir korku atmosferi yara-
tarak muhaliflerini susturmaya çalışarak 
binlerce kişinin katıldığı şatafatlı parti 
kongrelerini yapmaktalar. İstatistiklerin 
belirlediğine göre salgın döneminde ülke-
de ve dünyada para babalarının, holding-
lerin ve yandaşlarının karları %30’lara va-
ran oranda büyümüş bulunmaktadır. Buna 
karşılık emekçilerin ücretlerinde, alım gü-
cünde ciddi biçimde düşüşler yaşanmak-
tadır. İşsizlik daha da arttı. İş güvencesi 
daha da zayıfladı. Geleceğe güvensizlik 
tavan yaptı. Asgari ücret, asgari yaşam 
ihtiyaçlarını karşılamamaktadır. Emekli 
maaşlarına yapılan zam komiktir. Asgari 
ücrete yapılan zammın bile çok gerisin-
dedir. Bankaların verdiği tüketici kredile-
riyle konut ve araba alanların çoğu icralık 
oldu. Korku cenderesinin içinde yaşamak-
ta ve mahkeme koridorlarında gidip gel-
mektedir. Ekonomik sıkıntılardan dolayı 
intiharların, geçimsizliğin, ruhsal buna-
lımın arttığı bir sır değildir. Mahalleleri-
mizdeki belediye çöp kutularında ekmek, 
yiyecek kırıntısı ve hurdalık bir şey için 

çabalayanları görmek artık olağan bir hal 
almıştır. Yoksullar için barınma, soğuktan 
korunma ve beslenme daha da zorlaştı. 
Poşet dolusu sebze ve meyve almak bir 
lüks haline geldi. Elektrik, doğalgaz, su 
faturaları ikiye katlandı. Fiyatlar günlük 
olarak değişerek artmaktadır. 

Halk yığınları her gün biraz daha ger-
çekleri görebilmekte, neden ve sonuçla-
rının farkına varmaktadır. Ancak iktidara 
karşı devrimci bir rol oynamaktan uzaktır. 
Artan krizle birlikte baskılar da artmaya 
devam etmektedir. Bugün hayvan hakla-
rı için mücadele veren hayvan severle-
rin, eşitsizliğe, cinayetlere ve baskılara 
karşı mücadele veren kadınların, yaşlı ve 
emeklilerin mücadelesi muazzam bir sevi-
yededir. İşyerleri ve fabrikalarda işçilerin 
hak arama ve direnişlerinde büyük bir ar-
tış var. Asimilasyona karşı Kürt halkının 
bilinçlenmesi yayılarak güçlenmektedir. 
Ezilen halkların ulusal kimlik bilinci ge-
lişmekte ve güçlenmektedir. Ezilenler ara-

sında dayanışma ruhu artmaktadır.

Bütün bunlara karşı devletin ve iktida-
rın baskıcı ayrımcı politikası derinleşerek 
artmaktadır. Yüzbinleri aşan insan ceza-
evlerindedir. İktidarın hoşuna gitmeyen 
bir sosyal medya paylaşımı cezalandır-
maya yeterli görülmektedir. Bir insanlık 
suçu olan taciz, tecavüz, öldürmek farklı 
yorumlanarak kimileri mahkemelerde 
bir kapıdan girerek diğer kapıdan çı-
kabilmektedir. Gazetecilik mesleği suç 
mesleği haline getirilmiştir. Eski davalar 
yeniden gündeme getirilerek tekrar dava 
konusu olmaktadır. Bunun en somut ör-
neği HDP’nin, eş başkanlarının, vekille-
rinin, üye ve sempatizanlarının yaşadık-
larıdır. Bu kadar çok baskı neden HDK/
HDP’ye yöneltiliyor? Çünkü ülkenin en 
diri kesimi buradadır. Barış, eşitlik, emek, 
demokrasi, özgürlük ve sosyalizm güçle-
rinin ortak bileşkesi HDK/HDP’dir. Düş-
man bunu görüyor, baskıya alıyor, daha da 
güçlenmemesi için her yola başvuruyor.  

Kimileri bugünkü iktidar giderse her 
şeyin düzeleceğine inanıyor. İktidarın git-
mesi bir aşamadır ama her şey demek de-
ğildir. İlerici ve demokratik bir iktidarın iş 
başına gelmesi gerekmektedir. Böyle bir 
iktidar ancak ve ancak barış, emek, eşitlik, 
özgürlük ve sosyalizm yanlısı güçlerin or-
tak iradesiyle, güç ve eylem birliğiyle ger-
çekleşebilir. İşçi sınıfının üretimden gelen 
gücüne inanmadan, Kürt halkının oynadı-
ğı direnişçi rolü ve muazzam gücünü gör-
meden, kadınların değişimci, dönüşümcü, 
cesaretli niteliği kavranmadan ileriye doğ-
ru kalıcı bir tek adım bile atmak mümkün 
olamaz.

Ülkenin dört bir yanında birbirinden 
bağımsız, farklı düzey ve nitelikte yı-
ğınsal çalışma, mücadele ve direnişler 
olmaktadır. Kimisi başarıya ulaşırken ki-
misi de kısmen başarılı olmaktadır veya 
sönümlemektedir.

Karanlık günlerin aşılması için işçiler, 
emekçiler, emekliler, gençler, kadınlar or-
tak çıkarları ve geleceği için birleşmelidir. 
Ayrı dernek ve sendikalarda örgütlenmek, 
örgütsüzlüğün bir başka adıdır. Burjuva-
zinin “böl ve yönet!” politikasının tescil-
lenmesidir. Yığınların örgütsüz kalmasına 
yol açmaktadır. Emekçilerin ve yoksulla-
rın çıkarı ortak olduğuna göre sendikala-
rı, dernekleri de ortak olmak zorundadır. 
Yaygın ve güçlü bir demokratik kitle ve 
sınıf sendikacılığıyla ve politik bilincin 
kazandırılmasıyla ancak ve ancak işçi sı-
nıfı hareketi gelişebilir. Yığınların içinde 
olmayan, birlik ve dayanışmasını savun-
mayan, emeklemeyen kimse öncü bir rol 
oynayamaz. 

Bugünkü baskıcı rejimi ayakta tutan 
tek neden, geniş yoksul ve emekçi halk 
yığınlarının örgütsüzlüğüdür. Farklı yer 
ve zamanda meydana gelen mücadelele-
rin birbirlerinden kopukluğu ve aralarında 
bir koordinasyonun yokluğudur. Ekono-
mik mücadele veren yığınlar politik bilin-
ci almak zorundadır. Aksi halde sermeye 
ve iktidarına karşı alternatif devrimci bir 
güç olamazlar. Ezilenlerin, yoksulların ve 
emekçilerin taleplerini omuzlayan, onla-
rın birlik ve dayanışmasını gözeten, somut 
ve akılcı politikalar üreten kolektif bir güç 
ancak yığınlara doğru yolu, karanlıktan 

Yoksulların ve Emekç!ler!n 
Sefalet!
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aydınlığa çıkışı gösterebilir.

İşçi sınıfı, kapitalizmin bağrındaki 
emek-sermaye arasındaki temel çelişki-
yi kavramadıkça sınıf bilinci gelişemez. 
Burada bilinçli işçilere, işçi önderlerine, 
örgütlerine, sendikalarına çok görev düş-
mektedir. Günlük bir mücadele, araba, 
konut sahibi olmak, para kazanmak için 
daha çok çalışmak işçileri kurtarmıyor, 
kurtarmayacaktır. Bugün arabası olan işçi 
de, konut sahibi olan işçi de ve köyde bir 
iki parça bağ bahçesi, arazisi olan işçi de 
rahat değildir. Yarına güvenle bakamıyor. 
Çoluk çocuğuna güzel bir gelecek vaat 
edemiyor. Kol ve beyin gücünden başka 
hiçbir şeyi olmayan her işçi gibi sömü-
rülmektedir. Sömürüyü iliklerinde hisset-
mektedir. Yoksul ve emekçiler birbirine 
yakınlık duyar. Acısına, yokluğuna der-
man olur. İçinde yaşadığı koşullar somut 
ve belirleyicidir. Görüş farklılıkları göre-
celi ve değişkendir.

Yoksulların ve emekçilerin somut ya-
şamı ve bilinçleri arasında korkunç bir 
çelişki bulunmaktadır. Bu çelişki, kişiden 
kişiye farklılık göstermektedir. Kimisi 
ölümü görüp sıtmaya razıdır. Kimisi de 
şükrederek iktidara biat etmektedir. Kimi-
si bir işte çalıştığına şükrederken kimisi 
de çöplükten bir kırıntı yiyeceği bulduğu-
na, kimisi de eskiden hiçbir şeyi yokken 
arabasının olduğuna veya konut sahibi 
olduğuna sevinmektedir. Eski zamanların 
daha kötü olduğuna bugünün her zaman-
kinden iyi olduğuna inanarak ve bugün-
kü iktidar giderse yerine çok kötülerin 
geleceğini düşünmektedir. Bu çelişkiler 
kapitalist sistemin kendi iç çelişkilerinin, 
krizlerinin keskinleşmesi ile ona karşı 
gelişecek toplumsal mücadelenin yüksel-
mesi ile çözülecektir. Sınıf mücadeleleri 
keskinleşecektir. Bu nesnel bir gerçeklik-
ken, ve burjuvazi kendi sonunu ertelemek 
için farklı yöntemlere baş vururken öznel 
etmenin güçlendirilmesi belirleyici önem-
dedir. Bu görev de işçi sınıfının politik 
örgütünündür.  

Hiç kuşkusuz yüzyıllık Türkiye Cum-
huriyeti tarihi, baskı, katliam, yokluk, 
açlık, yalan ve inkarla dolu bir tarihtir. 
Bugün yaşananlar bu kirli tarihin bir hal-
kasıdır. Bu bir kader değildir. Gericiliğin, 
egemenlerin bir dayatmasıdır. Kapitalizm, 
TC Anayasası ile güvence altına alınarak 
Bütün sorunların kaynağı birdir, tektir. 
Çözüm, yoksulluğun, açlığın, baskının, 
ayrımcılığın aşılabileceği demokratik bir 
düzendir. Emek verilerek, bedel ödemeyi 
göze alarak ve doğru bir politika yaparak 
özgür, eşit, demokratik bir Türkiye kuru-
labilir. Bu bir hayal değildir. n
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Belediyeler, Sendikal Anlayı! ve 
"!çilerin Hak Elde Etme Mücadelesi
q !zzet KUVANLIKLI

Kapitalist Üretim İlişkilerinin belirlediği ülkenin idari yapı-
sı ve bunun belirleyiciliği içinde yer alan Belediyelerin, bürok-
ratik kurumsal işleyişi, kimi yönetim organlarının Başkan ve 
Belediye Meclisleri her ne kadar seçimler ile belirleniyor olsa 
da, özünde genel bütçe üzerinden finanse edilen, bürokratik bir 
hegemonyanın hüküm sürdüğü kamu kurumlarıdır. Genel ola-
rak da baskıcı, dayatmacı devlet yönetim aklının, bu kurumlar-
daki yansımasının yani yönetim anlayışının da, devlet aklı ve 
işleyişinden farklı olmadığını söylememiz abartı olmaz.

Kuşkusuz, egemen olan bu yönetim anlayışının dışına çı-
karak, başta işçiler ve tüm çalışanlar olmak üzere halkın çı-
karlarının korunup kollanmasında, şeffaf, demokratik, eşitlikçi, 
katılımcı bir yönetim anlayışını öngörüp uygulamak ve bunda 
da ısrarcı olabilmek mümkündür ve örnekleri çoktur, ancak bu 
türden uygulamalar sonucu devlet refleksli geliştirilen ve gü-
nümüzde yaşanmakta olan kayyım uygulamaları da, hemen 
herkes tarafından bilinen bir gerçeklik olarak önümüzde dur-
maktadır.

Kısaca söylememiz gerekirse, “seçimler ile geliyor olmak 
size bir ayrıcalık tanımaz, tüm işleyiş benim genel politika ve 
uygulamalarımla uyumlu olmak zorundadır” diyen bir devlet 
aklı ve onunla uyum içersinde bulunan bir belediye aklı ile kar-
şı karşıyayız.

Kamuoyu gündemine oturan Kadıköy Belediyesi ile işçiler 
ve onların sendikası arasındaki TİS sürecine de bu perspektif-
ten bakarak değerlendirmek, önümüzü daha sağlıklı görebilme-
mize katkı sağlayacaktır.

Belediyeler ve genel olarak hizmet ağırlıklı faaliyetin sürdü-
rüldüğü işyerlerinde işçilerin hak ve menfaatlerinin kazanılma-
sı, geliştirilmesi ve korunması mücadelesini, sömürüye dayalı 
emek ve sermaye arasındaki uzlaşmaz çelişkiden kaynaklan-
dığı gerçekliğini görerek ve her şeyden önce de, sermayenin 
siyasi aparatları tarafından yaygınlaştırılan ve kapitalist üretim 
İlişkilerinin belirleyici olduğu ülkede, “Hizmete dayalı Kamu-
sal Alan” demagojisinin geniş kitleler üzerinde yarattığı olum-
suz propagandanın aşılması gerekir. (Kadıköy Belediyesi’nde 
uygulanan grevdeki işçiler ile halkın karşı karşıya getirilme 
yaşanmışlığında görüldüğü gibi)

Vurgulanması gereken bir diğer önemli husus da, beledi-
ye yönetimlerinin siyasi tercihlerinden kaynaklı istihdam ile 
bürokratik bir anlayış ve popülist söylem eşliğinde, belediye 
yönetimleri ile sürdürülmekte olan teslimiyetçi bir sendikal 
yaklaşımın varlığının da görülmesi gerekir. Kadıköy Beledi-
yesi özelinde  yaşanan gelişmelerde görünen çıplak gerçeklik, 
sermaye sınıfının genel çıkarlarına ters düşmeyen uzlaşmacı 
bir siyasal yaklaşım çerçevesinde işçi sınıfının sendikal kaza-
nımlarının budanarak, belediyeler ve diğer kamu işçileri tara-
fından görülmesinin engellenmesi ve yok olmasının bastırılma-
sı hadisesidir. 

Kamuoyunun gündemine giren ve sorgulanmaya başlayan 

Kadıköy Belediyesi’ndeki TİS sürecinin nasıl bir seyir izledi-
ğiyle ilgili yaşanan gelişmelere bakıldığında, 2018 yılına kadar 
taşeron şirketlerde istihdam edilen işçilerin 2018 yılında çıkarı-
lan 696 sayılı KHK ile 2300 civarında işçi, taşeron şirketlerden, 
belediye şirketi olan KASDAŞ bünyesinde asgari ücret düze-
yinde ücretlerle istihdam ediliyor. Sendikasız ve güvencesiz 
çalışma koşullarını sendikal örgütlenme ile aşan işçiler 2020 
yılının Temmuz ayı ile birlikte TİS Sürecini başlatıyorlar. Ta-
lepler açık ve net. 

Geçmişten bugüne yaşadıkları ücret kayıplarının da telafi 
edileceği, insanca yaşayabilecekleri bir ücret, sosyal haklar ve 
40 saatlik çalışma haftası hakkı ile birlikte insani kimi idari dü-
zenleme içeren talepleri ile TİS masasına oturuluyor.

Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEM-
SEN) ile Genel İş Sendikası Anadolu Yakası 1 nolu Şube ara-
sında görüşmeler sürüyor. Aylar geçiyor, anlaşma sağlanamı-
yor. Emek en yüce değerdir diyen bir anlayışın (!) temsilcisi 
konumundaki SODEMSEN masadan ayrılıyor ve yasal prose-
dür gereği işçiler 16 Şubat tarihinde grevi başlatıyor.

Gelinen bu süreçte, yukarıda belirttiğimiz gibi artık dayat-
macı bir yönetim anlayışı ile uzlaşmacı ve teslimiyetçi sendikal 
anlayışın, kirli işbirliği senaryosu sahneye konuyor. 6356 sayılı 
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun anti-demokra-
tik hükümlerine yaslanılarak, sendikanın genel merkezi tarafın-
dan, DİSK’in olmazsa olmaz ilkelerinden olan “Tabanın Söz 
ve Karar Sahibi Olması” ilkesi yok sayılarak sürece müdahale 
ediliyor ve TİS kapalı kapılar ardında imzalanıyor.

Bu senaryoya meşruiyet kazandırma adına eski Çalışma 
Bakanlarından CHP’li Mustafa Kul “Bu Kadar da Olmaz” baş-
lıklı bir yazı kaleme alarak Kadıköy, Maltepe, Ataşehir, Kar-
tal Belediyeleri’nde alınan Grev Kararları ve uygulamalarını 
eleştiriyor, Belediyeler’de grev mi olurmuş diyerek, sendika ve 
işçilere karşı halkı kışkırtan provokasyonlara girişiyor. Hızını 
alamıyor bir adım daha atıyor ve CHP olmazsa DİSK’in de ol-
mayacağını öne sürerek, DİSK’in onurlu geçmişine dil uzatma 
pervasızlığını sergileyerek, hangi kirli odakların hizmetinde ol-
duğu gerçeğini gözlerden kaçırmaya çabalıyor. 

Kadıköy’de grevin sonlandırılmasında işçilerin örgütlü ol-
duğu DİSK üyesi Genel-İş Sendikası’nın izlediği teslimiyetçi 
uzlaşmacı tutum, belediye yönetiminin ve bağlı olduğu parti 
CHP’nin misyonu gereği sınıf karşıtı genel politik yaklaşımının 
ve sözcülerinin provokatif tavrı üzerine pek çok söz edilebilir. 
Ancak hiç bir söz, “Bu süreç bize her şeyin sınıfsal olduğunu 
bir kere daha tüm çıplaklığıyla gösterdi” diyen, grevci kadın 
işçilerin sözünden daha anlamlı ve yol gösterici olabilir mi?

İşçilerin, hak ve menfaatlerini kazanmak için yürüttükleri 
mücadelelerde tek güvenceleri, birlikte yol yürüme iradeleridir. 
Burjuva siyaset mekanizması ve onun işçi sınıfı içindeki taşıyı-
cılarının her türlü perdelemesi, birliğimizden, haklılığımızdan 
ve üretimden gelen gücümüzle aşılabilir ve değiştirilebilir. n



q Nevzat KEÇEC!

Türkiye’nin “Müttefikimiz” dediği İsra-
il’in mezalimi karşısında, Filistin halkının 
taleplerini görmezden gelerek, Ortadoğu’da 
pozisyonunu güçlendirmeye çalışmak ne kadar 
“ulusal” ise, sözde Irak’ın toprak bütünlüğü 
adına, Kuzey Irak’ta 20, 30, 100 kilometre de-
rinliklerinde hatlar tutmak ya da Bulgaristan, 
Arnavutluk ve Makedonya’daki sözde Türk 
asıllı halkların “hakları uğruna” yalnızca siya-
sal da değil, askeri girişimler peşinde olmak ve 
kuşkusuz Kafkaslardan Uzakdoğu’ya “Türki 
Cumhuriyetler” üzerine hesaplar yapmak, o 
kadar “ulusal”dır. Ama herhalde “en ulusal” 
olanı, Bakü-Ceyhan hattının alternatifi olarak 
bin bir yolsuzluğa konu olmuş, üstelik mali-
yeti de yüksek Türk-Rus ortak yapımı “Mavi 
Akım” filmi karşısında kendinden geçmek ol-
malıdır!

Rusya Federasyonu ve Ç!n Halk 
Cumhur!yet!’n!n ABD kar$ısında 
güç olu$turması kötü de#!l

Kuşkusuz Rusya Federasyonu ve Çin Halk 
Cumhuriyeti’nin derlenip toplanarak, ABD 
emperyalizmi karşısında güç oluşturmaları 
kötü değil, hatta Türkiye devriminin yararına 
olduğu söylenebilir. ABD emperyalistlerinin 
tek dikte edici konumunu dengeleyecek odak-
ların ortaya çıkması, Yugoslavya, Irak, Afga-
nistan, bugün de Suriye ve Libya’ya tek yanlı 
savaş ilan edilmesi ve bu ülkelerin vahşice 
bombalanması gibi oldu bittileri zorlaştırması 
ve manevra olanakları yaratması bakımından 
iyidir. Ama bundan, “ulusallık” adına, palaz-
lanmakta olan Rusya devlet kapitalizminin ve 
henüz nereye evrileceği kesinleşmemiş olan 
Çin’deki sosyalizm kuruculuğu arayışının 
devlet gücünün yanında yer almak ve gönüllü 
olarak sistem içi bloklaşmalar arası çelişme-
lerin sarmalına takılmak sonucu üretilemeye-
ceği gibi, henüz ne Çin Halk Cumhuriyeti, ne 
de Rusya  Federasyonu böyle bir pozisyonda 
değildir.

Ulusallık ve anti-emperyalizm iddiası 
bir yana, Türkiye’nin devlet geleneğinde, 
daha öncesinden başlamakla birlikte, Sultan 
Abdülhamit’Ie doruğuna çıkan ve II. Dünya 
Savaşı döneminde de yinelenen emperyalistler 
arası çelişkiler üzerinden oynayarak “ulusal 
çıkarları” gözetme ve emperyalistleri birbirine 
karşı kışkırtarak “postu” kurtarmaya yeltenme 
önemli bir yer tutmuştur. Bugün AB ve ABD 
emperyalizmi arasındaki çelişkiler bu anlamda 
kullanılmaya çalışılmaktadır. Rusya Federas-
yonu ve Çin Halk Cumhuriyeti ile ABD ve AB 
arasındaki çelişkiler de buna benzer bir şekil-

de ele alınmaktadır. Şimdi yine “bölge gücü” 
olma “büyüklük” kompleksi içinde egemenle-
rin benzer bir yönelimi ihtimal dışı değildir ve 
tarihsel deney birikiminden yararlanılarak bu 
açıdan daha titiz ve dikkatli bir tutum gelişti-
rilmesi sürpriz olmaz.

Hayallere kapılmadan yürütülecek anti-
emperyalist mücadele, sadece şu ya da bu em-
peryalist mihraka karşı değil, ama genel olarak 
emperyalizme, tüm emperyalist bağımlılık 
ilişkilerine karşı olduğu kadar, emperyalizmin 
dayanaklarına, işbirlikçi tekelci burjuvazi ve 
egemenlik aygıtına da karşı yükseltilebilir ve 
öyle olmalıdır.

Emperyalizm ve işbirlikçi tekelci gericili-
ğin dümen suyunda ulusal köleliğe, özelleştir-
me vb. saldırganlığına, öldürülmekte olan ta-
rım ve hayvancılık dolayısıyla kitleler halinde 
topraklardan sürülmeye, hak ve özgürlük yok-
sunluğuna mahkûm olmaktan kaçınmak için, 
anti-emperyalist ve demokratik yönleri olan 
birleşik bir mücadelenin geliştirilmesi ihtiyacı 
açıktır.

“Küresel” saldırganlık, işçi ve emekçileri 
açlığa mahkum etmek üzeredir. Kamu işlet-
melerinde geçinilebilecek olana yakın ücret-
lerle çalışmaya devam edebilen işçiler, sert bir 

saldırı ile karşı karşıyalar. Büyük çoğunluk, 
sigorta ve sendika başta olmak üzere tüm hak-
larından yoksun halde asgari ücretin bile altın-
da çalışmak zorunda bırakılmıştır, işsizler, 20 
milyonu aşkın dev bir ordu oluşturmaktadır. 
Özellikle büyük kentlerin kenar semtlerinde 
her an her şeyi yapabilecek işsiz kitleleri yığı-
nağı sürekli artmaktadır. Toplumsal çöküntü ve 
çürümenin belirtisi olarak dilencilik ve fuhuş 
olmadık ölçüde yaygınlaşmıştır. Tarım işçile-
ri, yarı-proleterler ve topraksız köylülük, son 
derece düşük ücretle kent ve özellikle fabrika 
işçilerinden daha zor koşullarda çalışıp yaşama 
durumuna sıkıştırılmışlardır, işsizlik ve sefale-
tin pençesindedirler.

Küçük üretici köylülük, küçük ve orta 
köylü, tahıl fiyatları, şeker ve tütün yasalarıy-
la, istediği ürünü ekemez kılınmış, üretim ma-
liyetlerini karşılayamamaya, dolayısıyla ekim 
yapamaz duruma, giderek mülksüzleşmeye 
ve sefalete itilmiştir. En çok birkaç yıl içinde 
büyük kentlerin kenar semtlerinin nüfusunu 
kabartmaya teşvik edilmektedir.

Bilinçli işçiler kuşkusuz ulusal değerlere 
sahip çıkacaktır, emperyalist talan ve zorba-
lığa karşı ulusal bağımsızlık bayrağının en 
önde taşıyıcılığını yapacaktır. Bu zorunludur. 

En çok işçi sınıfı ve emekçilere, onların çıkar-
larına, hak ve özgürlüklerine yöneltilmiş olan 
emperyalist ve bugünkü özel küreselleşme sal-
dırganlığı bunu zorunlu kıldığı kadar, sömürü 
ve zorbalığın, tüm haksızlık ve savaşların son 
bulacağı ve insanın kendi kendisinin efendisi 
olacağı yeni bir dünyaya atılacak ilk adım olan 
sosyalizme ulaşmanın başka bir yolu olmadığı 
için de bilinçli işçi emperyalizme karşı ulusal 
bağımsızlık mücadelesinin örülmesi görevini 
üstlenmekten kaçınamaz. 

Kısacası, işçi sınıfının hem acil hem de 
asgari ve azami genel taleplerinin elde edil-
mesinin yolu anti-emperyalist mücadelenin 
gelişmesinden geçmektedir. Özelleştirme ya 
da diğer IMF dayatmalarını püskürtmek de, 
bağımsız ve demokratik bir Türkiye’nin ku-
rulması ve başka aldatıcılıkların yanı sıra ulu-
sal sorunlarla da önü tıkanıp geri plana itilen, 
gelişmesi engellenen sosyalizm mücadelesinin 
önünü açmak da ancak anti-emperyalist (ve 
demokratik) bir mücadelenin yükseltilmesiyle 
olanaklıdır.

Ancak, bilinçli işçi “ulus”, “ulusal bağım-
sızlık” ya da “ulusal devlet” adına herhangi 
bir burjuva kesimin özel çıkarlarının peşinden 
yürümeyi savunamaz. Zaten anti-emperyalist 
mücadele, bu kapitalist kategorilerin içine sığ-
mamaktadır.

Bilinçli işçi, her şeyden önce “ulusçu” 
değil, enternasyonalisttir. Davası, ulusal değil 
uluslararasıdır; ülke farkı olmadan tüm dünya 
işçilerinin kardeşliği ve kapitalist sömürüden 
kurtuluşu davasıdır. Bilinçli işçi bakımından 
ve nesnel olarak işçi sınıfının bütünü açısın-
dan şu ya da bu “ulusal” sınırlar içinde şu ya 
da bu bayrak altında sömürülüyor olmanın, bu 
sömürünün dış koşullarının şu ya da bu burju-
va devlet tarafından sağlanıyor olmasının tek 
bir önemi vardır: Kendi sınıfsız sömürüsüz 
toplum davasını gerçekleştirmek üzere, belirli 
ulusal sınırlar içinde, belirli ulusal özellikle-
ri olan bir toplumsal çerçevede ve belirli bir 
“ulusal devlete” karşı mücadele etmek. Yoksa 
burjuvazinin ulusal aldatmacalarının papağan-
lığını yapmak değil.

Kısacası bilinçli işçi, sosyalisttir, kapita-
lizm savunucusu değil; enternasyonalisttir, 
ulusalcı değildir.

Bundan ne sonuç çıkar? Ulusal sorun-
lar ve değerler karşısında ilgisizlik ve ulusal 
bağımsızlık mücadelesine karşı kayıtsızlık 
ve aşağılama mı? Bu sonucu çıkaracak olan-
lar, sosyalizmden hiçbir şey anlamayanlar ya 
da “ulus” adına her kendi peşine takılmayanı 
“kafir” ilan eden ve yine “ulus” adına yalnızca 
olumsuz tutum almalarla (emperyalizme karşı 
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Burjuvaz!, Ulusal Kurtulu$ Sava$ı’nın 
En Çet!n A$amasında Mustafa Suph! 
ve 14 Yolda$ını Katlett!! (2)



ulusal bağımsızlığın savunulması) yetinmeyip 
olumlu tutumları da (ulusalcı bir perspektife 
dayanarak başka uluslara düşmanlık yönelt-
mek ve örneğin işçi sınıfının başka uluslardan 
işçilerle sınıf ve dava kardeşliği yerine kendi 
burjuvalarının peşinde çatışmaya girmesini, 
ulusal ayrımcılığı körüklemek) farz gören bur-
juva milliyetçileridir.

Burada, Lenin’den, ulusal sorunun henüz 
daha feodalizme karşı demokrasi mücadelesi-
nin bir parçası olarak ele alındığı döneme iliş-
kin olmakla birlikte, konumuz açısından öğre-
tici bir aktarma yapmak gerekiyor:

“En ‘adil’, ‘saf’, en ince ve uygarı olsa 
bile, Marksizm milliyetçilikle bağdaşmaz. 
Onun yerine Marksizm, enternasyonalizmi 
ileri sürer, her yeni kilometre demiryoluyla, 
her yeni uluslararası tröstle, (hem iktisadi 
eylemiyle ve hem de fikirleri, özlemleriyle en-
ternasyonal olan) her yeni işçi örgütüyle gözü-
müzün önünde gelişen bütün ulusların tek bir 
yüksek birlik içinde kaynaşmasını koyar.”

Ulusal özellik  ilkesi, burjuva toplumunda, 
tarihsel bakımdan kaçınılmaz ve zorunlu bir 
ilkedir ve bu toplumu ele alan bir Marksist-Le-
ninist, ulusal hareketlerin tarihsel haklılığını, 
kesin olarak kabul eder. Ama bu kabul edişin, 
milliyetçiliği savunma biçimini almaması için, 
o, ulusal hareketlerde ileri ne varsa, ancak onu 
desteklemekle yetinmelidir; öyle ki, proleter 
bilinci, burjuva ideolojisi tarafından karartıl-
mış olmasın.

“Feodal uyuşukluktan çıkan yığınların 
uyanışı ileri bir şeydir, nasıl ki bu yığınların 
halkın egemenliği uğruna, ulusun egemenliği 
uğruna her türlü ulusal baskıya karşı savaşımı 
da ilerici bir şeyse.”

Marksist-Leninist’in en kararlı ve en tu-
tarlı demokratizmi, ulusal sorunun bütün 
yönlerinde mutlak savunma görevi, buradan 
gelmektedir. Bu, özellikle olumsuz bir görev-
dir. Proletarya milliyetçiliği desteklerken aşırı 
davranışlara gidemez, çünkü daha ileride, mil-
liyetçiliği güçlendirmeyi hedef tutan burjuva-
zinin olumlu eylemi başlar. 

Ezilen yığınların emperyalist zorbalık kar-
şısındaki ulusal uyanışı ve ulusal bağımsızlık 
ve egemenlik uğruna mücadelesi de ileri bir 
şeydir. Bu alanda yine en tutarlı demokratizmi 
savunmak, komünistlerin, sınıf bilinçli işçinin 
görevidir; ancak artık kapitalist emperyalizm 
koşullarında bu, ancak sosyalizme bağlanan 
halkçı, emekçi demokratizmi olabilir, çünkü 
artık emeğin ve emekçilerin haklarından ha-
reket etmeyen “yukarıdan” burjuva demokra-
tizmi, tekellerin egemenliğine karşı mücadele 
kapsamında yetersizleşmiş ve güdükleşmiştir. 

Ulusal mücadele, evet mutlak bir zorunlu-
luktur ve demokrasi mücadelesiyle birleşmeli-
dir; ne ki, hem bu birleşmenin ve hem de iki-
sinin bir arada başarıyla gelişmesi ve zaferinin 
garantisi, sosyalizm için mücadeleyle bir arada 
ve sosyalist perspektifle ele alınmalarından, 
dolayısıyla işçi sınıfının bu mücadelelere ken-
di damgasını vurmasından geçmektedir. 

Artık emek eksenine oturmayan ve bura-
dan yükselmeyen ulusal bağımsızlık müca-
delesi; sadece burjuvazinin kötürümleşmesi 
(devrimci olanak ve yönelimlerinin son derece 
cılızlaşması) ve tekelci kapitalizme karşı mü-

cadeledeki yeteneksizliği nedeniyle değil, ama 
asıl işçi ve emekçileri ve taleplerini dışlaması, 
ancak aldatıcılık nesnesi olarak kucaklamaya 
yönelmesi nedeniyle başarısızlığa ve sonuçta 
ezilmeye ya da emperyalizme ve tekelci kapi-
talist düzene bağlanmaya mahkumdur. 

On milyona yakın işçiyi, ona yakın yarı-
proleteri ve yoksul köylüyü, kentlerin ve kırın 
alt ve orta küçük burjuvazisini, kamu emek-
çilerini, küçük esnafları ve taleplerini hareket 
noktası almayan ama soyut “ulusal” sloganlar-
la burjuvazinin özel çıkarlarının örgütlemesi 
olarak gelişme arayışına girecek bir “ulusal” 
hareket, milliyetçiliği güçlendirmeye yönelen 
burjuvazinin “olumlu eylemi” olmakla kalma-
yacak, ama sömürülen ve ezilen yığınları dol-
gu maddesi olarak burjuva amaçları uğruna bir 
kez daha istismar etme girişimi olacaktır.

Sosyal!st, ulusal ve demokrat!k 
görevler !

Peki, bunun için ne yapılmalıdır? Emper-
yalist yağma ve tekelci zorbalık koşullarında, 
bugünkü “küresel” saldırı karşısında Mark-
sist-Leninistlerin, sınıf bilinçli işçilerin görevi 
nedir?

Sınıf bilinçli işçilerin, ileri işçilerin top-
lanma ve mücadele merkezi olan devrimci işçi 
partisinin -teorik alan bir yana- tüm pratik ça-
lışması, işçi sınıfının ana kitlesini kucaklamak 
ve emeğin diğer tabakalarıyla birleşmek üzere 
sınıf mücadelesini belli başlı iki biçimiyle ör-
gütlemeye yönelik olmak durumundadır. Sos-
yalist mücadele ile bağımsızlık ve demokrasi 
mücadelesi. 

Sosyalist mücadele, burjuvaziye ve kapita-
lizme karşı, sınıf karşıtlığına dayalı sömürücü 
ve baskıcı toplumu kaldırma ve burjuvazinin 
sınıf egemenliğine son vererek sosyalizmi 
kurma, sınıfsız, sömürüsüz, baskısız topluma 
ulaşma mücadelesidir. Ulusal ve demokratik 
mücadele, genel olarak demokratik içerikli, 
burjuva karakterde olan bir mücadeledir. Ulu-
sal baskı da içinde olmak üzere siyasal baskıya 
karşı, (ulusal bağımsızlık ve egemenliği içe-
ren) ulusal özgürlük de dâhil siyasal özgürlük-
ler için, ulusal köleliği yok etme ve siyasal ve 
toplumsal düzeni demokratikleştirme amaçlı 
mücadele olarak özellikle emperyalizmin ve 
tekellerin egemenliğine son vermeyi hedef alır.

Anlaşılacağı gibi, bilinçli işçinin pratik 
çalışması, birbiriyle bağlantılı bu iki mücade-
lenin örgütlenmesine yönelik olarak iki yönlü 
olacak ve görevinden değil görevlerinden söz 
etmek gerekecektir. 

Sosyalist çalışma, işçi sınıfının diğer sı-
nıflar ve özellikle burjuva etkinliği içinde eri-
mesinin, yedeklenmesinin önlenmesi, kendi 
nesnel çıkarlarını gerçekleştirmek üzere kendi 
hedeflerine sahip bağımsız (politik) bir sınıf 
olarak örgütlenebilmesi açısından olmazsa ol-
mazdır. Bu çalışma, sürekli ve kararlı olarak 
yürütülmezse, işçi sınıfı kurtuluşunu hiçbir 
zaman sağlayamayacağı gibi, ulusal ve de-
mokratik mücadele içinde kaçınılmaz olarak 
burjuvazi tarafından yedeklenecektir.

Bu çalışma; işçilerden başlayarak emek-
çilerin diğer kesimleri arasında da bilimsel 
sosyalist öğretinin propagandasını yapmayı, 
kapitalist toplumsal ekonomik düzen, tekelle-
rin egemenliği, onun temelleri ve gelişmesi, 
toplumsal sınıflar, birbirleriyle ve devletle olan 
ilişkileri ve aralarındaki çelişkiler ve mücade-

le, bu mücadelede işçi sınıfının rolü, işçi sını-
fının diğer sınıflarla, egemenlerle, ara sınıflarla 
ve ezilenlerle ilişkisi, kapitalizmin uzlaşmaz 
karşıtı olarak bu sınıfın ülkemizde ve dünya-
daki tarihsel görevi, uluslararası işçi sınıfının 
birliği ve dava kardeşliği konularında doğru ve 
bilimsel anlayışı yaymayı kapsar.

Ancak sosyalist çalışma, propaganda faali-
yetiyle sınırlanamaz. Üstelik işçi sınıfı içindeki 
ajitasyon, bugünkü gibi sınıfa yönelik saldır-
ganlığın pervasızlaştığı, toplumsal siyasal or-
tamın sertleştiği ve işçi ve emekçi kitlelerinin 
öfke birikimi ve mücadele eğilimlerinin arttığı 
koşullarda, propaganda çalışmasının önüne de 
geçmek durumundadır. İşçi sınıfı içindeki sos-
yalist ajitasyon, önemli bir yönüyle ekonomik 
ajitasyon olmak durumundadır. Siyasal özgür-
lükler, ulusal baskı vb. gibi demokratik içerikli 
sorunlarla ilgili olarak işçi yığınlarına yönelik 
ajitasyon yapanlar boldur ve üstelik siyasal 
alanda, -tutarlılığı ya da aldatıcılığı bir yana- 
bağımsızlık ve demokrasinin savunulmasında 
işçi sınıfı yalnız değildir, bu alan sınıfın başka 
sınıflarla, hatta burjuvaziyle ortak talep ve slo-
ganlara sahip olabileceği bir alandır. 

Ancak ekonomik alanda işçi sınıfı -ya-
rı-proleter vb. tabakalar bir yana-, örneğin 
esnek çalışma ya da ücretlerin düşürülmesi, 
iş güvencesi ya da kıdem tazminatı vb. türün-
den talepleri açısından yapayalnızdır. Üstelik 
ekonomik ajitasyon, işçilere burjuvazinin ya 
da başka hiçbir sınıfın temsilcileri tarafından 
götürülmez. Bu alanda işçi sınıfı burjuvazi ile 
cepheden karşı karşıyadır. Dolayısıyla ekono-
mik ajitasyon tamamen sosyalist nitelikli bir 
ajitasyon çalışmasıdır ve bu yaklaşımla yürü-

tülmek zorundadır. 

Bu ajitasyon, işçi sınıfının kendiliğinden 
ya da bizzat öncü işçiler ve parti tarafından 
örgütlenen ekonomik nitelikli eylemlerinde 
ücret, sosyal ve sendikal haklar, esnek çalış-
ma, çalışma süresi, iş güvencesi gibi çalışma 
koşulları, özelleştirmeler, işten atmalar, krizin 
yüklerinin emekçilere yıkılması vb. nedeniyle 
işçi ve emekçilerle ayrımsız tüm kesimleriyle 
kapitalistler arasında patlak veren çatışmalara 
katılmak, bunları kışkırtmaktan oluşur. 

Ajitasyon, bu çatışmaların yönü ve çarpıt-
malar konusunda da işçilere yardımı kapsama-
lı; ama her şeyden önce bu çalışma, çalışma 
yaşamının günlük pratik sorunları ile işçi ve 
emekçilerin acil ekonomik ve sosyal taleple-
ri ile sıkıca kaynaşmak, taleplerin en tam ve 
amaca en uygun biçimde belirlenmesinde sını-
fa yardım etmeli, işçilerde dayanışma ve bir-
likte mücadele etme bilincini -hem de yalnızca 
ulusal değil uluslararası planda da- geliştirme-
lidir. (Sosyalist ajitasyonun, siyasal ajitasyon 
çalışması olarak en belli başlı yönü ise, işçi ve 
emekçilerin kendi kaderlerini ellerine almaya 
ve bunun için bağımsız politikalarını yapmaya 
çağrılmalarıdır.)

Bu ajitasyonun propaganda çalışması ile 
kopmaz bir bağ içinde olması ayrıca bir zorun-
luluktur. Gündelik acil talepler için ajitasyon, 
bu talepler üzerinden yürütülecek kapitalizmin 
teşhiriyle birleşmelidir. Bu, başarılı bir aydın-
latma çalışmasının gereği olduğu kadar, sos-
yalist örgüt çalışması açısından da zorunludur. 
Sınıf bilinçli (sosyalist) işçi gruplarının oluştu-
rulması ve parti örgüt ve komiteleri olarak bir-
leştirilip merkezileştirilmeleri, bu ilişkinin sü-
rekli kılınması, yayınlarla (merkezi işçi basını, 
bildiri ve broşürlerle) beslenmesi, ajitatör ve 
örgütçüler yetiştirilmesi gibi yönleriyle örgüt 
çalışması, sosyalist çalışmanın diğer biçimi 
olarak, ajitasyon ve propaganda çalışmasının 
devamıdır, onu tamamlar, ürününü toplar.

Bu çalışmanın başlıca işçi sınıfı içinde, 
özellikle kent işçilerine yönelik olarak ve 
fabrikalara öncelik verilip temel alınarak yü-
rütülmesi, onun sosyalist bir çalışma olması-
nın gereğidir. Fabrikalarda sosyalist işçilerden 
oluşacak ve günlük parti çalışması olarak, sos-
yalist çalışmanın yanı sıra işçileri ve emeğin 
gereği kalan kesimlerini (ve tüm halkı) ortak 
talepler etrafında birleştirecek, emperyalizme 
ve tekellerin egemenliğine karşı mücadelenin 
omurgasını oluşturacak, yönetip yönlendirecek 
işçi örgütleri kurulmadan ve bu örgütler her 
türden gericiliğe karşı mücadelenin asıl yükü-
nü yüklenmeden, ne işçi sınıfının geleceği ve 
ne de ülkenin geleceği sağlama alınabilir. Hem 
sosyalizmin ve hem de bağımsız ve demok-
ratik Türkiye’nin kazanılabilmesi, her şeyden 
önce ve en başta buna bağlıdır. Fabrikalarını 
kalesi haline getirememiş işçi sınıfının, hâlâ 
“zincirlerinden başka hiçbir şeyi yok” demek-
tir.

Bilinçli işçinin ya da devrimci işçi partisi-
nin ikinci görevi, demokratik içeriklidir; ulusal 
baskı da içinde olmak üzere örgütlenmiş kapi-
talist gericilikten (tekelci gericilik) kaynakla-
nan her türlü baskıya karşı, ulusal özgürlükler 
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Sosyalist çalışma, işçi sınıfının diğer sınıflar ve 
özellikle burjuva etkinliği içinde erimesinin, yedek-
lenmesinin önlenmesi, kendi nesnel çıkarlarını ger-
çekleştirmek üzere kendi hedeflerine sahip bağımsız 
(politik) bir sınıf olarak örgütlenebilmesi açısından 
olmazsa olmazdır. 

*



dâhil siyasal özgürlüklerin kazanılması müca-
delesinin geliştirilmesi uğruna yürütülecek ça-
lışmadır. Sosyalist çalışmaya kopmaz bir bağla 
bağlıdır.

Bilinçli işçi ya da onun öncü devrimci par-
tisi, işçiler arasında propaganda ve ajitasyon 
çalışması sürdürürken, politik sorunları yok 
sayamaz, hatta ihmal edilmesini de ciddi bir 
sapma olarak görür.

Sosyalist işçi, parti olarak örgütlenmiş 
işçi davası savunucusu, bilimsel sosyalizmin 
propagandası yanında işçiler ve emekçiler 
arasında ulusal hak eşitliğini de kapsayan de-
mokratik fikirlerin de propagandasını yapar; 
tüm görünüş biçimleri ve politikalarıyla em-
peryalizmin ve tekelci gericiliğin siyasal ege-
menliğinin özü, ulusal bağımlılık ilişkilerinin 
ve mali oligarşinin niteliği, sınıfsal içeriği, 
tarihsel olarak yıkılma zorunluluğu konusun-
da yığınları aydınlatır, ulusal özgürlük de da-
hil siyasal özgürlükler elde edilmeden, ülkeyi 
emperyalizme bağımlı kılan bağlar koparılıp 
atılmadan, siyasal ve toplumsal düzen demok-
ratikleştirilmeden, dolayısıyla bir iktidar deği-
şikliği olmadan, sosyalizm davası uğruna başa-
rılı bir mücadele geliştirilemeyeceği gerçeğini 
yayar.

Bilinçli işçi yanı sıra, sosyalist ekonomik 
ajitasyona çözülmez bağlarla bağlı siyasal aji-
tasyonu yürütme görevini de üstlenir. İşçi sını-
fının en acil siyasal ihtiyaçlarına, zorluk, hak 
yoksunluğu ve taleplerine ilişkin bu ajitasyon, 
kuşkusuz işçi sınıfına ulusal ve sosyal köleli-
ği dayatan küreselleşmenin her “memuru” ve 
temsilcisine karşı ajitasyonu da kapsayacak, 
emekçilerin politika yapma ve ülkenin kade-
rini ellerine alma zorunluluğunu döne döne 
vurgulayacaktır. Siyasal ajitasyon, kuşkusuz 
ekonomik ajitasyonu tamamlar, sınıf bilincinin 
gelişmesi bakımından aynı ölçüde değerli ve 
sınıf mücadelesinin yol göstericisi olarak aynı 
ölçüde gereklidir. Bu tür ajitasyon olmadan iş-
çilerin örgütlenmesi, dayanışma eylemleri için 
ve sosyalizm mücadelesi için eğitilip hazırlan-
ması olanaksız olduğu gibi; işçilerin en acil 
sorunlarından kalkarak kendi güçlerini sınayıp 
farkına varmaları, kimi acil talepleriyle ilgili 
burjuvazi ve gericilikten tavizler koparmaları, 
haklarını genişletmeleri ve daha ileri mücade-
leler için eğitilmelerini sağlayan, en başta eko-
nomik ajitasyonla birleştirilmiş siyasal ajitas-
yondur. İşçi yığınları, partinin bu çalışmasına 
bağlı olarak eğitimlerini tamamlayabilecekler, 
geçici bir süre de olsa hangi sınıf güçleriyle 
hangi talepler etrafında birleşebileceklerini 
görüp anlayabilecekler, bu ortak talepler için 
mücadelede görece tutarlı ve tutarsız dost ve 
düşmanlarını ayrıntılı olarak tanıyabilecekler 
ve bu tür talepler için mücadele içinde erime-
meyi ve örneğin tekel-dışı burjuvazinin yede-
ğine düşmemeyi öğreneceklerdir. Bu eğitim, 
kuşku yok ki bilimsel sosyalizmin propagan-
dasıyla pekişecektir.

Demokratik içerikli mücadelenin, ulusal 
ve siyasal özgürlükler için mücadelenin bugün, 
feodalizmin gericiliğin kalesi olduğu günler-
den farklı olarak, kapitalist gericiliğe, tekellere 
ve kapitalist emperyalizme karşı bir mücadele 

oluşu; sosyalist ve demokratik (ve ulusal) pro-
pagandanın olduğu kadar sosyalist ve demok-
ratik ya da ekonomik ve siyasal ajitasyonun da 
birbirlerini çok daha yakından tamamlamala-
rını, üzerinde yükselecekleri kapitalist zemin 
dolayısıyla birbirlerine çok daha yaklaşmala-
rını, sadece birbirlerine bağlanmalarını değil 
ama iç içe girmelerini koşullandırmaktadır. 

Artık anti-kapitalist bir temele sahip ol-
mayan başarılı bir anti-emperyalist mücadele 
düşünülemeyeceği, bu mücadele burjuvazinin 
eline kaldığında yarım yamalaklığının ötesin-
de dönüp dolaşıp emperyalizm ve tekellerin 
egemenliğine bağlanacağı bir gerçektir. (Bu, 
emperyalizmden zarar gören çeşitli burjuva 
kesimlerin anti-emperyalist bir ulusal hareket 
geliştiremeyecekleri, artık emperyalizm karşı-
sında devrimci barutlarını tümüyle yitirdikleri 
anlamına gelmiyor -zaten emperyalizme karşı 
çıktıkları ölçüde bu kesimlerle birleşme kaygı-
sı, buraya dayanıyor-; ama böyle bir hareketin, 
kapitalizmin sınırları nedeniyle tutarsızlığını 
ve geçici başarılar sağlasa bile, önünde so-
nunda başarısızlığa mahkûm oluşunu koşullu-
yor.) Dolayısıyla artık sosyalist mücadele ile 
anti-emperyalist demokratik mücadele daha 
yakından birbirine bağlanmış, iç içe geçmiştir. 
Milyonlarca işçi, anti-emperyalist demokratik 
mücadelenin başarısına bağlı olarak durmaksı-
zın sosyalizme geçmenin garantisini sağlayan 
gerçeğin ta kendisidir. Ve artık emperyalist 
küreselleşme saldırganlığının da temel yönü 
ve ağırlığını oluşturan emekçilerin haklarının 
gaspına karşı talepleri başlıca hareket noktası 
olarak almayan ve emek eksenli bir mücade-
le olarak öngörülmeyen bir anti-emperyalist 
demokratik mücadele, -en azından işçi sını-
fı açısından- anlamsızlaşmıştır. “İşçi sınıfı”, 
“solculuk” ve “sosyalizm” adına omurgasını 
bağımsız emek hareketinin oluşturmadığı bir 
ulusal bağımsızlık mücadelesi önermek, sınıfa 
düpedüz ihanet etmek anlamına gelmektedir. 
O nedenle, sosyalist propaganda ve ekonomik 
ajitasyonu hiçbir şekilde küçümsemeden ve 
ihmal etmeden, bugün sosyalist propaganda 
ve ajitasyonla birleştirilmesi çok daha kolay-
laşmış siyasal propaganda ve ajitasyonla kuş-
kusuz birleştirerek, bağımsız bir sınıf olarak 
örgütlenmekte olan işçi sınıfı ve bağımsız 
bir hareket olarak gelişme yönünde ilerleyen 
emek hareketini ulusal bağımsızlık mücade-
lesinin omurgası olarak tasarlamak, sosyalisti 
sosyalist yapan temel bir kıstas durumundadır. 
Artık “önce ulusal mücadele, ardından sosya-
list mücadele” aldatmacasına kulak asılamaz, 
aynı anlama gelmek üzere ulusal mücadele 
burjuvazinin eline bırakılamaz, sadece genel 
ulusal ve demokratik taleplerle sınırlı olarak 
yürütülemez.

Marksizm-Leninizm’in, bilinçli işçinin 
ulusal ve demokratik mücadeleye başkaca bir 
yaklaşımı olamaz.

Türkiye Komünist Partisi işçi yığınlara 
indikçe, örgütsel bakımdan Leninci ilkelerden 
yürüdükçe, oportünistlere, polis ajanlarına, 
her soydan ve boydan likidatörlere karşı savaş 
keskinleşecektir. Mücadele mantığı böylesine 
diyalektiktir. n

q Dr. Levent UYGUR

Başlık, anlaşılacağı gibi ironi içermek-
te. İyi ki doğmuş (!), çünkü bu geçirdiğimiz 
pandemi yılı (henüz 1 yaşını yeni doldur-
du) bize çok önemli şeyler öğretti. Şimdiye 
kadar bilimkurgu filmlerinde olabileceğini 
düşündüğümüz yaşam ve çalışma düzenle-
ri oluşmaya başladı. Distopik yönetimlerin 
uygulamaya koyduğu kurallar, izlediğimiz 
filmlerde gördüğümüz gibi bize bu yeni 
sistemde yaşamayı öğretti, daha doğrusu 
dayattı. Hatta emperyalist devletlerin, yani 
aslında dünyanın yönetimine hakim serma-
ye gruplarının arasındaki tedaviye ulaşma 
ve bu tedaviye sahip olmasına bağlı olarak 
aldığı güçle, yeni düzenleri oluşturma ve 
baskı unsuru olarak kullanmanın dayanıl-
maz ağırlığını hisseder olduk.

Ama gelin öncelikle bu sayıda CO-
VID-19 pandemisinin doğumundan beri ilk 
dört ayının (Ne zaman ortaya çıktı? Nasıl 
yayıldı? Önemli tarihler nelerdi?) nereden 
nereye ulaştığını anımsayalım. 

Her şeyin başladığı yer Çin’in Vuhan 
kenti. Tarih 31 Aralık 2019

31 Aralık 2019 (Doğum günü): Çin, 
Vuhan’da 41 kişide zatürre benzeri bir has-
talık olduğunu duyurdu. Ama bunun öncesi 
ile ilgili bilgi yoktu.

Ocak 2020
1 Ocak 2020’de ABD hemen bunu fırsat 

bilip ilk duyurusunu yaptı ve virüsün Vu-

han’daki bir deniz ürünleri pazarından ya-
yılabileceğini açıkladı. (kesin bilgisi yoktu)

Bir aymazlığın başlangıcı olarak 5 
Ocak’ta  Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ-
WHO) henüz bunu bir salgın gibi görme-
yip Çin’e seyahatleri durdurmaya gerek 
olmadığını bildirdi. 7 Ocak’ta Çin, hastalı-
ğın  koronavirüs ailesinden yeni bir virüs 
olduğunu duyurdu. Sonunda yeni doğmuş 
virüsümüze bir ad kondu: 2019-nCoV. Ve 
korkulan olup 11 Ocak’ta  Çin’de ilk ölüm 
gerçekleşti. Virüs, Çin dışında ilk seyaha-
tini 13 Ocak’ta Tayland’a yaptı. Artık Çin 
dışındaydı.

Bunu 15 Ocak’ta Japonya seyahati ta-
kip etti. Aymazlık ve hatalar zinciri devam 
etti ve Vuhan yönetimi kentin geleneksel 
yıllık yemeğe katılımı engellemedi. Kitle-
sel yayılmanın önü açıldı. Tarih 19 Ocak’tı. 
Tarih 20 Ocak’ı gösterdiğinde virüs Kore 
Cumhuriyeti’nde görüldü ve Doğu Asya’da 
yayılmaya başladı. Bunu deniz aşırı ya-
yılma takip etti ve 21 Ocak’ta ABD ve 
Avustralya’da ilk vakalar görüldü.

Artık virüs yayılması hızlanmıştı ve so-
nunda 22 Ocak’ta Çin Vuhan kentinde tam 
karantinaya geçti. 

Bu arada DSÖ, hala uyanmış durumda 
değildi. Salgının uluslararası planda acil 
durum ilan edecek noktada olmadığını du-
yurduğunda tarihler 23 Ocak’ı gösteriyor-
du.

25 Ocak’ta virüs Fransa’da ilk kez gö-
rüldükten sonra nihayet 30 Ocak’ta DSÖ, 

"y! k! Do#dun (!) 
COVID-19
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küresel planda acil durum çağrısı yaptı.

Aynı günlerde İtalya ilk kez virüsle kar-
şılaşıyordu.

%ubat 2020

Artık Çin dışında ölümler başladı. İlk 
ölüm Filipinler’de 2 Şubat’ta görüldü.

Türkiye, ilk önlem olarak 5 Şubat’ta 
Çin ile karşılıklı olarak uçuşları durdurma 
kararı aldı.

Salgını ilk haber veren hekimlerden 
Dr. Li Venliang hastalığa yenik düştü. Ve 
bu arada 115 kişinin ölümüne yol açan bu 
hastalığa ad verildi: Covid-19

14 Şubat’ta Mısır’da görülen ilk vaka 
ile birlikte virüs artık Afrika’daydı.

19 Şubat’ta bir maç için Milano’ya ge-
len  40 bin taraftar İtalya’da salgının yayıl-
masının fitilini ateşledi.

Virüs, Türkiye’nin sınırlarına 20 Şu-
bat’ta İran’da görünerek yaklaştığını gös-
terdi. İki ölüm gerçekleşti.

Bu arada İtalya’da ki maçın sonuçları 
da görünmeye başladı ve İtalya’da ilk ölüm 
22 Şubat’ta gerçekleşti.

Türkiye - İran sınırı kapatıldı. Türki-
ye’nin çevresi virüs tarafından kuşatılmaya 
başladı. 26 Şubat’ta Yunanistan’da ilk vaka 
görüldü. Ve ABD Çin’den gelen virüsü kü-
çümsemenin bedelini görmeye başladı. 29 
Şubat’ta ilk ölüm gerçekleşti. Türkiye, uçuş 
yasaklarını genişletti. İtalya, Irak ve Kore 
Cumhuriyeti uçuşlarını yasakladı.

Mart 2020

Türkiye salgına davet çıkarırcasına ön-
lem mi- aymazlık mı- hafife almak mı tam 
anlaşılmayan ama temelinde bazı kesimle-
rin tepkisinden çekinildiği açık olan bir ka-
rarla  3 Mart’ta umreden dönen ilk kafilele-
re havaalanında sağlık kontrolleri yaptıktan 
sonra, 14 gün izole olmalarını söyleyip ev-
lerine gönderdi. İzolasyonun takibi hiçbir 
şekilde yapılmadı.

5 Mart’ta Burjuva iktidarlarının halk 
sağlığını nasıl hiçe saydıklarının bir örne-
ği de İngiltere’de yaşandı. Başbakan Boris 
Johnson, uyarılara rağmen bir TV progra-
mında konukların elini sıktı. Bir hafta sonra  
da kendi çökmüş sağlık sistemlerinin da-
yatmasıyla “sürü bağışıklığı” uyguladıkla-
rını açıklayıp hiçbir önlem almayacaklarını 
duyurdu. İlerleyen zamanda bunun acıları 
yine halktan, özellikle de yaşlı ve sosyal 
yardım alamayanlardan  çıkacaktı.

Bu arada ölümler artmaya başladı. 6 

Mart’ta İngiltere, İsviçre ve Hollanda’da 
ilk ölümler kayda geçti.

Virüs, kıtaları gezmeye ve can alma-
ya devam ediyordu. 7 Mart’ta Latin Ame-
rika’da ilk ölüm Arjantin’de gerçekleşti. 
DSÖ hala sessiz.

İtalya’da maçın sonucu gittikçe ağırlaş-
maya başladı. 463’e ulaşan ölü sayısı nede-
niyle ülkenin tamamı 9 Mart’ta karantinaya 
alındı. Almanya’da kalabalık etkinliklerin 
düzenlenmeyeceği açıklandı.

11 Mart: Veee... TÜRKİYE... İlk koro-
navirüs vakası açıklandı. Umre dönüşünde 
etkili önlem alınmamasının sonuçları çık-
maya başladı. Aynı gün, DSÖ sonunda kü-
resel salgın (pandemi) ilan etti.

Artık küresel boyutta olduğu kabul 
edilmiş bir salgın hastalığımız vardı.

Bundan sonra ki süreçte tüm dünya 
halkları  hızla bir kabusu yaşamaya başladı. 

Bu, iktidarlar ve sermaye için istedikle-
ri gibi kitleleri yönetmekte kullanabilecek-
leri bir fırsat olmaya başladı. Her ne kadar 
‘’hepimiz aynı gemideyiz’’ veya ‘’bu virüs 
zengin-fakir ayırt etmiyor’’ edebiyatı ya-
pıldıysa da istatistik bilimi öyle olmadığını 
göstermektedir.

Biz yine takvime dönelim, özellikle de 
artık Türkiye’deki...

13 Mart’ta Türkiye’de spor karşılaşma-
larının 30 Nisan’a kadar seyircisiz oynan-
ması kararlaştırıldı, dokuz ülkeyle uçuşlar 
durduruldu.

DSÖ, 14 Mart’ta salgının yeni merkezi-
nin Avrupa olduğunu duyurdu.

Türkiye’de pavyon, diskotek, bar, gece 
kulüplerinin faaliyetleri 15 Mart’ta durdu-
ruldu. Karar kapsamı dar bulundu. Pande-
mi, eğitimi vurmaya başladı. 16 Mart’ta 
Okullar bir hafta, üniversiteler üç hafta tatil 
edildi. Emperyalist ülkeler gerçek yüzleri-
ni göstermeye başladı: Avrupa Birliği’nde 
sınırlar üçüncü ülke yurttaşlarına kapatıldı.

Türkiye’de koronavirüsten ilk ölüm 17 
Mart’ta gerçekleşti. En çok muhalefetin 
geldiği yer olan üniversiteler, pandemi ne-
deniyle 23 Mart’ta uzaktan eğitime geçile-
ceği duyuruldu.

19 Mart’ta  İtalya toplam ölüm sayı-
sında Çin’i geride bıraktı ve salgında yeni 
merkezi olduğunu gösterdi. Türkiye’de et-
kinlikler 30 Nisan’a kadar ertelendi. Salgı-
nın Türkiye’de gittikçe yaygınlaşması, has-
tanelerde yoğunlaşmanın artması tüm özel 
ve vakıf hastanelerinin de pandemi hastane-
si ilan edilmesini zorunlu kıldı. Türkiye’de 

sokağa çıkma yasakları 65 
yaş üstü ve kronik hastalığı 
olanlara uygulanmaya baş-
ladı. Toplu asker uğurlama 
törenleri durduruldu. Açık 
alanlarda bile, yani bahçe, 
park ve mesire gibi yerler-
de piknik yasağı getirildi. 
Uzaktan eğitime başlanaca-
ğı açıklandı ve çalışma ko-
şullarında kamuda evden/
dönüşümlü çalışma süreci 
başlatıldı. Sonunda Eği-
tim tatile girdi. Türkiye’de 
okullar 30 Nisan’a kadar 
tatil edildi

Türkiye’de şehir içi ve şehirler arası 
toplu taşıma araçlarına yüzde elli kapasite 
sınırı getirildi.

Spor etkinlikleri ciddi anlamda etkilen-
meye başladı ve Tokyo Olimpiyat Oyunları 
ertelendi.

Bu arada dünyada da salgın şiddetini 
arttırmaya başladı. ABD büyük ülke oldu-
ğunu gösterdi... en çok vaka görülen ülke 
oldu. Toplam ölü sayısı 4 binin üzerine çı-
kan ABD bu konuda da Çin’i geride bıraktı. 
İtalya’da bir günde 969 kişi yaşamını kay-
betti, Toplam ölüm sayısı 10 bini geçti
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Nisan ayı, bu salgının artık kontrolden 
çıktığını, daha doğrusu dünyayı kendi kont-
rolü altına almaya başladığını gösteren ve 
çok daha fazla sıkı önlemlerin alındığı bir 
ay oldu. 

1 Nisan da Birleşmiş Milletler, salgının 
II. Dünya Savaşı’ndan bu yana görülen en 
büyük kriz olduğunu söyledi Türkiye’de 
hastalığın tüm şehirlere yayıldığı açıklandı. 
Dünyadaki toplam vaka sayısı 1 milyonu 
geçti.

Türkiye’de kısıtlamalar artırılmaya baş-
ladı. 65 yaştan sonra 20 yaş altı gençlere de 
sokağa çıkma yasağı getirildi. Maske, gün-
lük kıyafetlerimizin ayrılmaz parçası haline 
geldi. Toplu taşıma araçlarında, pazar yeri 
ve marketlerde maske takma zorunluluğu 
getirildi.

İngiltere’de Covid-19 hastası olduğu 

açıklanan Başbakan Boris Johnson yoğun 
bakıma kaldırılırken salgının başladığı 
Vuhan’da karantina sona erdi. Doğu Asya 
salgın merkezi olmaktan çıkmış oldu ama 
virüs tam anlamıyla dünyayı ele geçirdi. 
Salgın Amazonlar’da izole biçimde yaşa-
yan Yanomami kabilesine ulaştı. 

11 Nisan’da ABD, 2 binden fazla ölüm-
le bir günde en fazla ölüm rapor eden ülke 
oldu. Toplam ölü sayısında da 20 bini aşa-
rak, küresel listede birinci ülke konumuna 
geldi.

İlk kez 17 Nisan’da Türkiye’de 31 ilde 
iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 
Karar 23 Nisan’da tekrar edilip, dört güne 
çıkarıldı.

Salgın zorunlu toplu yaşam alanlarının 
koşullarını daha da zorlaştırdı. Türkiye’de 
yaklaşık 90 bin hükümlü ve tutuklu 15 
Nisan’da serbest bırakıldı Tüm dünyada 
vaka sayısı 2 milyonu geçti. Türkiye dün-
yada en çok hastalık vakasının görüldü-
ğü yedinci, en çok ölümün gerçekleştiği 
12’nci ülke konumuna geldi.

Sonuç olarak bu virüs, doğumunu takip 
eden dört ayın sonunda tüm dünya halkları-
nın yaşamını etkileyen, köklü değişiklikle-
re yol açan ama bilinen sermaye çevrelerine 
de yeni fırsatlar sunan bir olgu haline geldi.

Yaşantımızda neleri değiştirdiğine daha 
sonraki yazılarımda değineceğim. 

Şimdilik bir doğumun anatomisini 
anımsatmak, bilgilerimizi tazelemek iste-
dim... n
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Bir yılın sonunda geldiğimiz nokta: (27 Şubat 2021)

 Dünya Türkiye

Vaka Sayısı: 114 milyon 2,7 milyon kişi

Ölü Sayısı: 2,5 milyon 28,503 kişi

Kaynak: https://www.covidvisualizer.com/ 
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Kısaca faşist blok içerisinde yer alan 
Türk egemenleri, içlerine bazı işbirlikçi 
Kürtleri de aldıkları bir yalan çetesi oluş-
turmuş ve Kürtlere dair nerede bir kaza-
nım varsa ona, tüm insani değerleri  ayak-
lar altına alarak saldırmaktadırlar. Son 
yıllarda bu saldırganlık ‘bekaa’ yalanının 
ardına gizlenilerek, ‘Türk düşmanlığı’ gibi 
hiç bir temel dayanağı olmayan asılsız id-
dialara sarılarak devam ettirilmektedir. 
Bu tür asılsız iddialar ortaya atarak mil-
liyetçiliği körüklemekte ve sıkıştıklarında 
‘dış güçler’ yalanına sarılarak, ömürlerini 
uzatmaya çalışmaktadırlar. Oysa kendile-
rinin dış güçler olmadan ayakta kalmak 
bir yana nefes bile alamadıkları bilinmek-
tedir. Bu yalanlara sarılarak halkı kan-
dırmaya çalışmaktadırlar. Kürt Özgürlük 
Mücadelesine karşı gemi ağıza almış ve 
nerede duracağı belli olmayan bir kendin-
den geçmiş hali yaşamaktadırlar. Türkiye 
ve Türk halkının bir ‘bekaa’ sorunu olma-
dığını herkes bilmektedir. Esas bu faşist 
yalan çetesinin kendisinin bir var olma, 
yani ağızlarına pelesenk yaptıkları bir ‘be-
kaa’ sorunları vardır. Yalanlar üzerine kur-
dukları saraylarının temellerinden çatırda-
dığını gördükçe de bu tür yalanlara daha 
çok sarılmakta, bu da yetmeyince baskı ve 
şiddetin dozunu artırmaktadırlar. İçeride 
ve dışarıda bu kadar saldırganlık içerisin-
de olmalarının esas nedeni de artık eskisi 
gibi yönetememekte ve kitleleri kandıra-
mamakta oluşlarıdır. Çıkar ilişkileri ile 
kendilerine bağladıkları belirli kesimler 
dışında bu yalanlarına kimseyi inandıra-
madıkları gibi giderek gerçek yüzleri daha 
açığa çıkmaktadır. İşte Kürtlere karşı sal-
dırganlığın bir nedeni de, Kürtlerin, onla-
rın bu yalanlarını ortaya çıkaran ve onları 
teşhir eden bir mücadelenin mihenk taşı 
olmalarıdır.

Osmanlıdan  bu yana 
oyun de#!$med!
Kürtler 1071 Malazgirt savaşın-

da Türklerin yanında yer almış ve 
Anadolu’ya ayak basmalarına destek ol-
muşlardır. Kürtlerle Türkler zaman zaman 
barış içinde birlikte yaşamış da olsalar, 
bahsedilen kardeşlik gerçekleşmediği gi-

bi Kürtler bu şekilde hep kandırılmış ve 
kardeş sözleri lafta kalmıştır. İşte Kürtler 
ile Türkler arasında hiç bir zaman gerçek-
leşmemiş olan bir kardeşlik hukukundan 
bu tarih temel alınarak bahsediliyor. Bu 
‘kardeşlik’ zaman zaman Kürdistan’da 
Osmanlının dış saldırılara karşı ihtiyaç 
hissettikleri oranda Kürtlerin bir nebze 
kendi yerel özgürlüklerini yaşamalarına 
fırsat vermiş de olsa terazinin kefesi hep 
egemen güçlerden yana ağır basmıştır. 
Kürtler kardeş oldukları yalanını önce 
Osmanlı padişahlarından sonrada Türk 
egemen güçlerden duya duya bugüne ka-
dar gelmişlerdir. Kürtler bu yalanlara kar-
şı isyanlara başvurmuşlar ve kardeşliğin 
gereklerinin yerine getirilmesini istemiş-
lerdir. Kardeşçe yaşamaya çalışsalar da 
hep kapıda köle olarak bekletilmişlerdir. 
Yeri geldiğinde din elbisesi giydirilerek 
de Kürtler ‘din kardeşliği’ masalıyla da 
uzun yıllar boyu avutula avutula bugüne 
kadar gelmişlerdir. Kürtler, Osmanlıdan 
bu yana haklarını aramak için zaman za-
man isyanlara başvurmuşlardır. Osmanlı 
dönemindeki onlarca isyana cumhuriyet 
döneminde yenileri eklenmiştir. Kürtler 
özgürlüklerine kavuşmak için sürekli bir 
mücadele içerisinde olmuşlardır. Kar-
deş denilerek uyutulmak istenen Kürtler 
özgürce bir yaşama kavuşmuş olsalardı 
isyan etmelerine ve dağa çıkmalarına da 
gerek kalmazdı. Aradan geçen bu kadar 
zamana ve insanlığın ulaştığı seviyeye 
bakınca Türk egemenlerinin ve diğer sö-
mürgeci egemenlerin bir ders almadıkları-
nı görmekteyiz. Hala çağ dışı kalmış yön-
temler ve yalanlarla Kürtleri yok etmenin 
peşinde koşmaktadırlar.

Geçmişten bugüne gelen Kürt korku-
sunun faşist Türk egemen güçlerine yan-
sıması daha bir başka olmaktadır. Bazen 
denir ya; ‘ya olacak ya olacak’. Kürtler de 
bugün tüm saldırı ve engellemelere rağ-
men özgürlüklerini kazanacaklardır. Dört 
parçadaki uyanış, uluslararası ve bölgesel 

gelişmeler bu yolda ilerlemektedir. Bölge-
mizdeki demokrasi güçleri de bunu kavra-
mış durumdalar. Kürtler inkarcılığı yerle 
bir etmişlerdir. Kürtlerin yok sayılması 
ve köle olarak yok edilmeleri artık eski 
hikayelerde kaldı. Kürtler masal dinleme-
yi çoktan aştılar, ya da anlatılanlara artık 
kanmıyorlar. Burada Osmanlıdan bu yana 
devreye konulan oyunlar yeniden can-
landırılmak istenmektedir. Yeni Osman-
lıcılık, Kürtlerin kazandıklarını azar azar 
ellerinden alıp, Kürtlerin yok edilmesi te-
melinde adım adım hayata geçirilmek is-
tenmektedir. Yazının başında bahsettiğim 
yalan çetesi, işte bu amaç hedeflenerek 
hayata geçirilmiştir. Kurgulanmış yalanlar 
ve bunlara dayandırmak istedikleri saldır-
ganlık ile Kürtlerin özgürlük mücadelesi 
bir kez daha boğulmak istenmektedir. 
Bölgesel gelişmeler ve Kürt Özgürlük 
Mücadelesinin kazanımlarının yarattığı 
yüzyılın fırsatları, Kürtlerin elinden çe-
kilip alınmak istenmektedir. AKP-MHP 
rejiminde ifadesini bulan bu faşist yalan 
çetesinin diline doladığı ‘terör’ kelimesi 
kendi amaçlarını gizlemek ve uluslararası 
kamuoyunu aldatmaya yönelik bir yalan 
olarak dolaşıma  sürülmüştür. 

Silahların sustuğu ve barış görüşme-
lerinin yapıldığı yıllarda Kürtler, Türkiye 
halkları ile  demokrasi ve özgürlükler içe-
risinde birlikte yaşama arzusunu çok açık 
bir şekilde dile getirdiler. Masayı deviren 
egemen güçler tam da bu noktada halkla-
rımız arasında ayrışmayı ve düşmanlığı 
körüklemek istediler. Halklarımızın öz-
gürce bir arada yaşama isteklerini baltala-
maya çalıştılar. Masanın kurulması, bek-
lentilerinin tersine Kürtlerle özgürce bir 
arada yaşanabileceğini de gösterdi. Masa 
devrildi ve savaş düğmesine basıldı. O 
gün bugündür Kürt Özgürlük Mücadele-
sine ve Türkiye demokrasi güçlerine karşı 
sınırsız bir şiddet uygulanmaktadır. Sava-
şın tırmandırılması ile bir sonuç alamaya-
caklarını şimdiye kadar anlamış olmaları 

gerekir  diye bir düşünceye kapılmayı çok 
isterdik. Şimdiye kadar denenen tüm in-
sanlık dışı saldırılara karşın Kürt Özgür-
lük Mücadelesi varlığını güçlendirmiştir. 
Fakat bu yalan çetesi 40 yıldır süren bu 
savaşı barış ile bitirmek istememektedir. 
Savaş makinelerini ve işbirlikçi çeteleri-
ni gönderebildiği bütün alanlar da Kürtler 
üzerine saldırtmaktadır. Bakur, Başur ve 
Rojava,  son yıllarda bu saldırı ve yalanla-
ra dayalı oyunların biri biterken diğerinin 
başladığı veya sergilendiği savaş alanları-
dır.

İçerde sıkışıklıkları arttıkça da Kürt-
lere dönük yeni oyunlar devreye konula-
caktır. Bu konuda gözü kara bir şekilde 
davranacakları ve her ne pahasına olursa 
olsun buradan bir başarıyı kendilerince 
hesaplarına geçirmek için en akla gel-
meyen saldırı yöntemlerine başvura-
cakları açıktır. Kürtler arasında birlik ve 
dayanışmayı zayıflatmak için de işbirliği 
içerisinde olan bazı Kürtlere yenilerini 
eklemeye çalışmaktadırlar. Kürtler yerel 
ya da bölgesel kalan isyanlarını dört par-
çaya yaymayı başarmışlardır. Özgürlük 
mücadelesinin önündeki en büyük engel 
geçmişte olduğu gibi, bugün de Kürtlerin 
ulusal birliğe giden yolda ayrı yerlerde 
durmalarıdır. Kürt siyaseti içerisinde yer 
alan güçlerin birlik olayına yaklaşımla-
rı yeterli bir sonuca ulaşmaktan bir hayli 
uzak durumdadır. Bu durumu sadece bu 
güçlerin iradeleri ile açıklamak eksik kal-
maktadır. Esasında her biri ulusal birliği, 
her açıklamalarının başına koymaktadır-
lar. Bu konuda atılması gereken adımlara 
gelince öncelikler değişmekte ve adımlar 
yavaş atılmaya başlanmaktadır. Uluslara-
rası ve bölgesel güçler de Kürtlerin bu za-
yıflığının farkında ve bu durumu işlerine 
geldikleri gibi kullanmaktadırlar. Ulusal 
birliğin gerçekleşmemesi ,için de ellerin-
den geleni artlarına koymamaktadırlar. 
İşbirlikçilik ve ulusal birliği sağlayamama 
Kürtlerin yüreğine saplanmış bir hançer 
gibi durmaktadır. Bu hançeri Kürtlerin 
yüreğinden çıkarmak bugüne kadar ortaya 
konan tüm çabalara rağmen başarılı bir şe-
kilde sonuçlanmamıştır. Kürtlerin Özgür-
lük Mücadelesinin her parçada yeni bir 
ivme kazanması birlik yolunda umutları 
arttırmış, fakat bunun ete-kemiğe bürün-

Kürtlerin Birli#ine Giden Yol
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Bir kez daha işbirlikçiliği mahkum edip Kürdü 
Kürde güven duyacak bir yeni başlangıcın yolunu 
açmak gerekmektedir. 



mesine gelince ‘öncelikler’ gibi herkese 
göre değişen bir kavram ortaya atılmıştır.

Kürdistan’ı egemenlikleri altında tu-
tan sömürgeci güçlerde bu durumdan ken-
di çıkarları doğrultusunda yararlanmakta-
dırlar. Kürtler arasındaki birliğinin önüne 
yeni yeni setler çekmektedirler. Türk ege-
menlerinin  Osmanlıdan bu yana, bu ko-
nuda sürekli yeni oyunlar peşinde olduğu 
bilinmektedir. Hamidiye alaylarının günü-
müzdeki versiyonu Köy Koruculuğu’na 
geçiş bu çabaların görünen yüzü olmak ile 
birlikte kapalı kapılar ardında da sayısız 
oyunlar tezgahlanmaktadır. Halkların bu 
coğrafyada birlikte yaşamaları mümkün-
ken, ortamı zehirleyen bu saldırganlığın 
ve düşmanlığın sebebi bir avuç egemenin 
talan düzenini devam ettirme çabalarıdır.

B!rl!#!n yolu halkların ortak
mücadeles!yle açılır
Kürt Özgürlük Mücadelesi, bölge hak-

ları arasında kardeşlik bayrağını yükselt-
tikçe sömürgeci güçlerin saldırıları da o 
derece  artış göstermektedir. Birlikte yaşa-
yabilmenin örnekleri arttıkça özellikle de 
AKP-MHP faşist  çetesinde kendisini gös-
teren Kürt düşmanlığı etnik, mezhepsel 
ve dini ayrılıklar körüklenerek bir başka 
boyuta taşırılmak istenmektedir. TC’nin 
devşirdiği İŞİD artığı ve diğer çetelerin  
Rojava’da Kürtlere karşı savaşa sürü-
lürken bu ayrılıkların nasıl körüklendiği 
bunların ifadelerinde açığa çıktı. SDG,  
Suriye’de halkların demokratik ve özgür 
bir temelde, birlikte, ulusal ve uluslara-
rası gericiliğe karşı mücadele yürütebile-
ceklerini gösterdi. Bu mücadele, halkları 
birbirlerine yaklaştırdıkça daha da büyü-
yecektir. 

Ortak mücadele Kürtlerin kendi ara-
larındaki ayrılıkları da azaltacak ve ulu-
sal birliğe gitmelerinin yolunu açacaktır. 
Bölgemizde bir çok gelişme iç içe geçmiş 
ve birbirini etkilemektedir. Kürt Özgürlük 
Mücadelesi de bu gelişmelerin temelinde 
yer almaktadır. Bazı Kürt işbirlikçilerinin 
TC’nin yeni Osmanlıcılığının peşine düş-
meleri ya da buradan Kürtler için bir fırsat 
çıkar hesabı içerisinde olmaları bir yanıl-
gıdır. TC’nin gündemi, Kürt meselesini 
çözmek ve bunun için de silahlı savaşı bi-
tirmek değil. Bunun yolu açıktır, yeniden 
barış masasına dönmektir. Fakat Kürtlerle 
bir barış istememektedir. Bakur ve Rojava 
başta olmak üzere Kürtlerin kazanımlarını 
yıkmanın  ve son aşamada da  Kürtleri or-
tadan kaldırmaya dönük bir planın  içeri-
sindedirler. Bunun görülmemesi mümkün 
değildir. Bunun için ortaya atılan ‘terör’ ile 
mücadele bir aldatmacadan ibarettir. Yeni 

bir Osmanlı kurulursa Kürtlere Kürdistan 
eyaleti bırakılmayacaktır. Burada Kürde 
ait ne varsa yok edilecektir. Kayyımların 
pratiği gözler önündedir. Bazı Kürtlerin, 
onları geriden pohpohlayan sömürgeci 
güçlerin de teşvikiyle canlı tutmaya çalış-

tıkları, Kürt Özgürlük Mücadelesine karşı 
duydukları kan davasını andıran düşman-
lıkları Kürtlere bir fayda getirmemektedir. 
Bunlar habire Kürt Özgürlük Mücadelesi-
ne karşı saldırıları haklı çıkarmakla meş-
guller. Yeni Osmanlıcılığın kuracağı tahtta 
onlara kenarda bile bir yer verilmeyecek-
tir. Egemen güçler, işleri bittiğinde onları 
hatırlamayacaklardır bile. 

Kürtlerin birbirlerine karşı bir güven 
sorunu olduğunu ve sömürgecilerinde 
bunu derinleştirmek için çaba gösterdikle-
rini biliyoruz. Kürtler arasında da Kürdün 
Kürde güven duymaması için sömürgeci-
ler ile paralel hareket edenlerin olduğunu 
görüyoruz. Bu tür girişimler ortamı zehir-
lemekte ve Kürtler arasındaki güvensizli-
ği arttırmaktadır. Bir de kendilerini mil-
liyetçilik maskesi ile perdelemektedirler. 
HDP’de ifadesini bulan ortak mücadele 
bu milliyetçiliğin ve yeni Osmanlıcılığın 
panzehiridir. Demokrasi içerisinde birlik-
te yaşamak, her kesimin özgürce yaşaması 
ve kendisini ifade etmesi ile mümkündür. 
Kürtlerin bölge halkları ile hiç bir dini ve 
mezhepsel ayrılığa prim vermeden birlik-
te yaşamanın yolunu açmaları, Kürtlerin 
ulusal birliklerini gerçekleştirmeleri için 
de son derece önemlidir.

Gare

Kürtler arasında her şeye rağmen 
birlik sesleri yükselmekte ve zehirlenen 
ortamı güvene dönüştürmek için çabalar 
gözlenmektedir. Gare’ye yönelik saldı-
rının bir boyutu da Kürtler arasında bir-
liğe darbe vurmaktır. KDP içerisinde ve 
yerelde bazı kişi ve ya güçlere dayana-
rak bu saldırı için istihbarat topladığını 
açık ilan eden faşist yalan çetesi, bu tür 
açıklamalar ile Kürtler arasında ayrılığı 

derinleştirmeye ve ortamı zehirlemeye 
devam etmektedirler.  Gare’de başarısız 
oldukları ve hedeflerine ulaşmak bir yana 
beklemedikleri oranda bir kayıp verdikleri 
yapılan açıklamalardan anlaşılmıştır. Gare 
ile ilgili savaş komutasının yaptığı bazı 

açıklamaların müttefikleri tarafından soru 
işareti ile karşılanması TC’nin başarısız-
lığının kanıtı olmuştur. Kırkın üzerinde 
savaş uçağı, SİHA’lar ve helikopterlerle 
günlerce süren bombardımana rağmen 
Gare’de tutunamamışlardır. Bunun için 
‘Gare öncesi ve Gare sonrası’ deyimi dil-
lendirilmiştir. Hitler Almanya’sına benzer 
bir şekilde savaş ve silah sanayine büyük 
yatırımlar yapan TC, bundan beklediği 
sonucu alamamıştır. Askeri bir başarı elde 
etmek için büyük yatırımlar yapılan silah 
sanayi Kürdistan dağlarında bekleneni 
verememiştir. Bakur, Başur ve Rojava’da 
her gün yeni saldırılar yapılmasına rağ-
men Kürtlerin iradesi kırılamamaktadır. 
Yok etmeyi hedefleyen bu tür saldırılar ile 
sonuç almaları da mümkün değildir.

Gare’den önce savaşı ve yok etmeyi 
bir çözüm gibi gören faşist çete daha önce 

denenen yöntemlerle bir sonuca gideme-
yeceğini anlayıp eksen değişikliği yap-
mayacaktır. ‘Sri Lanka modeli, Kandil’e 
sefer’  gibi sık sık dile getirilen Kürtleri 
yok etme hedeflerinden vazgeçecek gibi 
görünmüyorlar. Aldıkları yenilgileri ve 
başarısızlıkları,  gerçekleri görmek için 
bir fırsata çevirecek akıldan uzaklaşmış 
durumdalar. Gare, Hitler Almanyasının 
yenilgisine yol açan Stalingrad direnişi 
gibi  savaşın gidişatına benzer bir etkiyi 
göstermeyecektir, fakat AKP-MHP faşist 
çetesinin bir başarı yaratma hikayelerine 
nokta koyacak bir gelişmedir. Kürt Öz-
gürlük Mücadelesinin dağlardan sökülüp 
atılamayacağını göstermiştir. İnsana bir 
değer vermedikleri, esirlerin sağ olarak 
geri getirilmesi  için bir adım atmamala-
rından da ortaya çıkmıştır. Bu faşist güruh 
kimseyi kimseden dolayı sevmediklerini 
de bu şekilde ortaya koydular. Yarattık-
ları soygun düzeninin bekaasından başka 
düşündükleri bir şey yok. Bu ara bir kaç 
başarı hikayesi yaratabilirlerse ne ala. 
Bir de yeni Osmanlıcılığa şöyle bir adım 
atarlarsa bir kaç yılı daha garantiye almış 
olacaklardır.

Gare Kürt Özgürlük Mücadelesi için 
de başlı başına bir başarıdır. Kürtlerin 
özgürlük mücadelesinde birliğe gitmede 
ilerde önemli bir etki yapacağı kuşku-
suzdur. Sömürgecilerle işbirliği yaparak 
Kürtlerin bir araya gelmesini engellemek 
isteyen bazı Kürtler de artık gerçekleri 
görmelidirler. Gare’ye yönelik son saldırı, 
Türk ordusunun savaşı Başur’a kaydırıp  
sonuç almaya çalıştığının yeni bir örneği-
dir. Başur’a yönelik havadan ve karadan 
süreklilik kazanan saldırılara rağmen, so-
nuç alamamaktadırlar. Başur’da halkımızı 
ve onların siyasi güçlerini ağır bir baskı 
altına alarak, ihanet çizgisini egemen 
kılmaya ve böylelikle Kürtlere karşı bir 
başarı kazanmak istemektedirler. Gare, 
Kürtlerin birlik olurlarsa bu baskılar kar-
şısında boyun eğmeden ve güçlü olarak 
çıkabileceklerini göstermiştir. 

Kürtler arasındaki ayrılıklara Kürt ka-
dınlarının beyaz tülbent atarak son verme-
leri yeni bir adım olacaktır. Bir çok kan 
davası ve kardeş kavgasını bitiren beyaz 
tülbent bu kez Kürtlerin birliği için atıl-
malıdır. Kürt kadınlarının her dört parça-
da direnişleri birlik yolunda da kadınların 
motor gücünü oynayacaklarını göstermek-
tedir. Kürt kadının bu direniş gücü birliğin 
temel gücü olarak rolünü oynayabilirse, 
Kürtler özgürlüğe doğru birlik içinde yol 
alacaklardır. Rojava kadın direnişi, Kürt 
kadınlarının bunu başaracak güçte olduk-
larının bir kanıtı olmuştur. n
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Kürtler arasındaki ayrılıklara Kürt kadınlarının 
beyaz tülbent atarak son vermeleri yeni bir adım ola-
caktır. Bir çok kan davası ve kardeş kavgasını bitiren 
beyaz tülbent bu kez Kürtlerin birliği için atılmalıdır. 
Kürt kadınlarının her dört parçada direnişleri birlik 
yolunda da kadınların motor gücünü oynayacakları-
nı göstermektedir.  



q Murat ÇAKIR

Her yıl savaş tacirlerinin, farklı ser-
maye grupları ile tekel temsilcilerinin, si-
yasetçilerin, gazetecilerin ve emperyalist 
ülkelerin bilimsel (!) kâhinlerinin buluş-
tukları Münih “Güvenlik Konferansı” bu 
yıl dijital ortamda gerçekleştirildi ve tran-
satlantik emperyalist ortaklığın üç büyük 
temsilcisini bir araya getirdi. Alman Şan-
sölyesi Merkel ve Fransa Başkanı Macron 
toplantı öncesinde verdikleri demeçlerde 
yeni ABD Başkanı Biden’in dış politika 
açıklamalarını heyecanla beklediklerini 
söylüyorlardı. Çünkü görüşmelerin mer-
kezinde transatlantik ilişkilerin geleceği 
duruyordu.

Biden’in böylesi konferansların “kur-
du” olduğunu söylemek lazım. 1980’den 
bu yana böylesi uluslararası konferansla-
ra katılan ve 2009, 2013 ve 2015’te ABD 
Başkan Yardımcısı sıfatıyla ABD em-
peryalizminin siyasetini savunan Biden, 
yaptığı konuşmanın Avrupa kamuoyunda 
nasıl bir etki bırakacağını daha konuşma-
sı kaleme alınmadan biliyordu. Nitekim 
ABD’nin “aktif ittifak politikasını yeni-
den uygulayacağı” ve “diplomasinin geri 
döndüğü” müjdesini verdi. Trump’ın pa-
tavatsızlığından sonra Biden’in “müttefik-
lerimizle omuz omuza duracağız” sözünü 
vermesi Avrupalıları şüphesiz sevindirdi, 
ama gene de kafalardaki soru işaretlerini 
gideremedi. Soru işaretleri özellikle Al-
manya’daki burjuva basınınca hâlen ifade 
ediliyorlar.

Almanlar Biden’in söylediklerinden 
ziyade söylemediklerine dikkat ediyor ve 
ABD politikalarını diğer Avrupa ülkele-
rinden çok daha iyi analiz edebiliyorlar. 
Nihâyetinde Avrupa Birliği gibi bir yapı-
nın ABD tarafından “Almanya’yı aşağıda, 
Fransa’yı içeride ve Sovyetler Birliği’ni 
dışarıda tutmak için” geliştirilen emper-
yalist bir proje olduğunu ve AB çatısı 
altında olmadan uzun vadeli hedeflerine 
ulaşamayacaklarını unutmadılar henüz. O 
açıdan ABD emperyalizminin dış politika-
sındaki değişikliklerin en fazla Alman em-
peryalizmini etkileyeceğini söyleyebiliriz.

B!den’!n söyled!kler!
Bol sembolik görüntüler eşliğinde gö-

revine başlayan Biden’in Münih “Güven-
lik Konferansında” yaptığı konuşmanın 
bazı satır başlıkları, söylemediklerini an-
layabilmek açısından önemli olduğundan 
burada alıntılama gereğini görüyoruz.

“Geride bıraktığımız dört yıl çok zor-
du” diyen Biden, “çok açık olarak dün-
yaya şu mesajı veriyorum: Amerika geri 
döndü. Transatlantik ittifak geri döndü” 
vurgusunu yaparak, önce Avrupalı müt-
tefiklerinin gönlünü aldı, ancak hemen 
arkasından Rusya Federasyonu Başkanı 
Putin’e, AB projesi ile transatlantik ittifa-
kı zayıflatmak istediği suçlamasını yönelt-
ti. “Rusya’nın agresif eylemleri karşısın-
da ABD’nin boyun eğdiği günlerin sona 
erdiğini” söyleyip, ABD ve Avrupa’nın 
“Rusya’nın provokasyonlarını yanıtsız bı-
rakmamaları gerektiğini” vurguladı.

Biden, “Avrupa, bizimle birlikte Uk-
rayna’nın hükümranlığını ve toprak bü-
tünlüğünü korumak zorundadır” dedikten 
sonra da “Çin ile olan ilişkilerde Avrupa 
ile iş birliğini arzuladığını” ifade etti. 
“Çin ile olan rekabet yoğunlaşacak. Bunu 
bekliyor ve selamlıyorum. Geleceğe yö-
nelik yarışı kazanabiliriz, ama bunun için 
tarihsel ortaklıklara ve dostluklara ihti-
yacımız var” diyerek de Alman emperya-

lizminin yumuşak karnına dokunmadan 
edemedi.

Göreve geldiği ilk günlerde Theodo-
re Roosevelt uçak gemisini Güney Çin 
Denizi’ne göndererek ve kısa bir süre 
önce Suriye’deki İran taraftarı gruplara 
roket saldırısı düzenleterek Trump döne-
minden çok daha saldırgan bir dış politika 
izleyeceği sinyalini veren Biden, “Güven-
lik Konferansında” yaptığı konuşma ile 
bu sinyalin altını bir kez daha çizmiş oldu. 
Ve nihâyetinde “ABD Avrupa ile ittifakı-
nı sürdürmek istiyor, ama Avrupa’nın da 
çaba göstermesi gerekir” diyerek, ulusla-
rarası arenada Avrupalı emperyalist güç-
lerin daha fazla yük üstlenmelerini bekle-
dikleri mesajını verdi.

B!den’!n söyle(ye)med!kler!
Biden yönetimi açısından halihazırda 

asıl önemli olan dış politikada Avrupalı 
müttefiklerinin beklentilerini tatmin et-
mek değil, başta iç politikanın “normal-
leşmesini” sağlamak, seçmenlerinin gön-
lünü alacak adımlar atmak, ABD tekelci 
burjuvazisinin toplumsal kutuplaşmanın 
içerdiği tehditlerin de etkilemesiyle ödünç 
verdiği güveni sağlama almak ve Trump 
döneminin bıraktığı iktisadi ve siyasi 
enkazı bir nebze temizlemektir. Zaten 
Trump yönetiminin devlet kurumlarında, 
ama özellikle yargının tepesinde yaptığı 

değişiklikler ve ayrılmadan önce aldığı 
bazı kararlar ile Trump’ın kontrolü altın-
daki geniş muhafazakâr-gerici-faşizan 
cephenin hâlâ güçlü direnç gösteriyor ol-
ması, Biden yönetiminin hareket alanını 
daraltmakta, asıl dikkatlerinin iç politika-
ya yönelmesini sağlamaktadır. O açıdan 
Biden’in “ulusal çıkarlara” öncelik ver-
mesi ve Trump’ın “America First” poli-
tikasını – elbette kendi usulüne göre olsa 
da – devam ettirmesinden başka bir şansı 
pek yok. Yeni yönetimin siyaset pratiğine 
bakıldığında, Biden’in de Almanya’nın 
Rusya Federasyonu ile birlikte inşa ettiği 
Nord Stream 2 doğalgaz boru hattını aynı 
Trump gibi kesinlikle reddettiğini, hatta 
Trump’ın korumacı ticaret politikası çer-
çevesinde Avrupalı tekellere karşı getirdi-
ği ve gümrük cezası olarak yürürlüğe sok-
tuğu “Buy American Act”i sertleştirdiğini 
görebiliriz.

Avrupalılar, bilhassa Alman ve Fran-
sız tekelleri Biden’in seçilmesiyle birlikte 
ABD’nin gümrük politikasının değişece-
ğini ummaktaydılar. Ancak Biden koltu-
ğuna oturur oturmaz ilk işlerinden birisi 
olarak ABD hükümet kurumlarının sadece 
ABD’nde üretilen ürün ve hizmetleri satın 
alabileceğini belirleyen bir yönerge imza-
ladı. Dahası bu yönerge ile Trump’ın dahi 
cesaret edemediği şekilde ABD’nde üre-
tilen ürünlerde kullanılan ithal parçaların 
payını azalttı ve bu konuyla ilgili olarak 
istisnai izinlerin çok zor koşullar altında 
verilmesini belirledi. ABD hükümet ku-
rumlarının bu yılki ürün ve hizmet alımı-
nın bütçe hacminin tahminen 600 milyar 
doları aşacağı düşünülürse, bu pastadan 
pay kapmaya çalışan Avrupalı tekellerin 
canının ne kadar yandığı görülebilir. AB 
Komisyonu bu nedenle aralarında görece 
esen ilkbahar rüzgârlarına güvenerek Bi-
den yönetimi nezdinde gümrük politika-
sının değiştirilmesi için sayısız girişimde 
bulundu, ancak değişen tek şey politikanın 
sertleştirilmesi oldu.

“America First” politikasını devam et-
tirmek zorunda kalan yeni yönetimin dış 
politikada da ABD emperyalizminin sabit 
hedefleri dolayısıyla Avrupalı müttefik-
lerini muhtemelen zora sokmaya devam 

B!den Usulü “Amer!ca F!rst”
Avrupa’nın Sev&nc& Kursa$ında mı Kalacak?
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edecek adımlar atmaktan başka çaresi yok. 
Aslına bakılırsa Demokratlar dış politika 
konusunda Trump’tan ve Cumhuriyet-
çilerden daha şahin çizgi izleme tarafta-
rıdırlar. Örneğin ABD emperyalizminin 
21. Yüzyıl’daki stratejik ağırlığını Pasifik 
Bölgesine yönlendirme kararı Demokrat 
Obama döneminde alınmıştı. O zaman 
Obama’nın Başkan Yardımcısı olan Biden 
şimdi bu çizgiyi daha kararlı biçimde ta-
kip edecek. Çünkü eski general ve Rayt-
hon silah tekelinin kadrosunda olan Lloyd 
Austin’in Pentagon’un başına getirilmesi, 
ABD’nin çıkarlarını ordusu ile savunması 
gerektiğini söyleyen Antony Blinken’in 
Dışişleri Bakanı yapılması ve nihâyetinde 
ABD başkanlarının savaş politikalarını 
en yakından belirleyen Ulusal Güvenlik 
Danışmanı makamına “Pasifik Stratejisi” 
mimarlarından eski Dışişleri Bakanı Hil-
lary Clinton döneminde Planlama Ekibi 
Şefi olan Jake Sullivan’ın atanması bu 
tespitimizi kanıtlamaktadır. Biden yöne-
timinin dış politikasını Trump döneminde 
biraz arka plana düşen ABD askeri-sınai 
kompleksinin büyük ölçüde belirleyeceği 
ilk günden bu atamalarla belli oldu.

Transatlant!k !tt!fakın 
çözümsüzlükler!
Fransa Başkanı Macron, 2020’deki 

“Güvenlik Konferansında” emperyalist 
güçlerin içinde bulundukları durumu şu 
sözlerle özetlemişti: “18. Yüzyıl’dan bu 
yana Batı’nın hegemonyası altındaki bir 
uluslararası düzene alışmıştık. Artık bu 
değişiyor.” Aradan geçen bir yılın geliş-
meleri Macron’u haklı çıkardı. Korona-
virüs Pandemisi ve iklim krizinin belir-
gin etkileriyle katlanan ve dünya çapında 
farklı şiddetlerde kendini gösteren çoklu 
kriz ortamı, sadece yoksul coğrafyaların 
değil, refah coğrafyalarının da önündeki 
devasa meydan okumalar olarak büyü-
mektedir (Gazetemizin önceki sayılarında 
bu durumu açıklamaya çalışmıştık).

ABD emperyalizmi Trump dönemin-
de bu meydan okumalara müttefiklerince 
“bencil” olarak nitelendirilen korumacı 
politikalarla yanıt vermeye çalışmıştı. 
Böylelikle emperyalist ülkeler arasındaki 
çelişkiler daha keskinleşerek farklı reka-
bet ve çıkar çatışmalarını tetiklemiş, ancak 
emperyalist cepheyi çözümsüzlükten kur-
taramamıştı. Şimdi ise ABD tekelci bur-
juvazisinin Biden yönetiminin transatlan-
tik ilişkilerin düzeleceğine dair yumuşak 
söylemiyle bu çözümsüzlükten kurtulma 
çabası içine girdiğini görmekteyiz.

Bu politika değişikliği görüngüsü kimi 
sosyalist çevrede yanılgıya yol açıyor, 
ABD’nin AB ve Japonya ile birlikte bir 

“kolektif emperyalizme” yöneldiği tespit-
lerine neden oluyor. Örneğin Alp Altınörs 
27 Şubat 2021’de artıgercek.com sitesinde 
yayınlanan yazısında şunları yazıyor:

“Trump ABD’nin içe dönerek güçlene-
ceğini varsayıyordu. Biden ise Amerikan 
gücünün temelini globalizmde görüyor. 
Trump için büyük tehdit Çin’di. Biden 
içinse bu Rusya’dır Trump (...) bölgesel 
‘alt-emperyalist’ devletlerin askeri ma-
ceralarına nispeten daha geniş bir alan 
bırakıyordu. Bu alanın Biden döneminde 
oldukça daralacağını öngörebiliriz. (...) 
Biden döneminde ABD-AB-Japonya ‘üç-
lüsünün’ daha ‘kolektif’ bir emperyalizmi-
ni görebiliriz.”

HDP’li dostumuz Altınörs’ün bu 
tespitine katılmadığımızı belirtmeliyiz. 
Doğru, emperyalist güçleri birleştiren or-
tak çıkarlar mevcudiyetlerini koruyorlar. 
‘Alt-emperyalist devletler’ olarak nitelen-
dirilen güçlerin hareket alanlarının darala-
bileceği de olanaklı görülüyor. Ancak bu 
alan Trump’ın veya Biden’in iradesinden 
bağımsız emperyalist güçler arasında-
ki çelişkilerin yarattığı konjonktüre göre 
genişler veya daralır. Ve ortak çıkarlara 
rağmen bu çelişkilerin azalacağını, hatta 
“kolektif bir emperyalizm” görüntüsünün 
ortaya çıkacağını öngörmek bizce büyük 
bir yanılgıdır.

Bizce daha gerçekçi öngörü, bu çeliş-
kilerin keskinleşeceğine dairdir. Çünkü 
hem transatlantik ittifakın çözümsüzlük-
leri aşılabilecek durumda değildir, hem 
de çıkar farklılıkları var olmaya devam 
etmektedirler. Bunu Rusya Federasyonu 
ve Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) örnekle-
rinde açıklamaya çalışalım.

Avrupalı emperyalist güçlerin Rusya 
Federasyonu’na karşı değişken ve kendi 
aralarında ortaklaştıramadıkları politika-
ları varken, ABD emperyalizmi “Rusya’yı 
kuşatma” politikasından vazgeçmiş değil. 
Özellikle Almanya ve Fransa ikili bir stra-
teji takip etmektedirler. Yani hem Rusya 
Federasyonu’nu siyasi ve iktisadi açıdan 
baskı altında tutma, hem de – ABD’nden 
bağımsız enerji politikaları geliştirebilmek 
için – Rusya Federasyonu ile iktisadi iliş-
kilerini derinleştirmek istemektedirler. Ör-
neğin Merkel, “Putin’e iş birliği teklifleri 
yapılmalıdır” derken, Biden Nord Stream 
2 boru hattını engellemek için yaptırımları 
arttıracağını vurgulamaktadır.

Daha da karmaşık olan ise ÇHC’ne 
yönelik politikalardır. Biden yönetimi 
ÇHC’ni “Amerika’nın en kötü düşmanı” 
olarak ilân ederek, Trump döneminden 
daha saldırgan ve provokatif bir politika 
izleyeceğini kanıtladı. 2020 sonunda ÇHC 
ile yeni bir Yatırım Antlaşması imzalayan 

AB ise, Biden yönetiminin ÇHC’ne karşı 
askeri stratejiler geliştirmesini ve agresif 
ekonomik tedbirler hazırlamasını “Çin ile 
iktisadi ve siyasi ilişkileri ayakta tutma 
arzumuzu baltalama girişimi” olarak ni-
telendirdi. Almanya ve Fransa Avrupa’nın 
Rusya Federasyonu ve ÇHC’ne yönelik 
yaklaşımlarını ve dış ve güvenlik poli-
tikalarındaki önceliklerini bağımsız bir 
şekilde belirleyebilmek için “stratejik 
otonomi” elde etmeye çalışıyorlar. Bu ise 
ABD’nin sabit hedeflerine ters düşüyor.

Sadece bu iki örnekten görülebileceği 
gibi, transatlantik ittifakın çözümsüzlük-
leri devam etmektedir. Biden döneminde 
de bunların aşılması söz konusu olmaya-
caktır. Hatta Avrupa açısından Biden dö-
neminde ABD ile olan ilişkilerin Trump 
dönemine nazaran daha zor koşullar altın-
da yürütülebileceğini söyleyebiliriz.

Sonuç yer!ne
Biden yönetiminin önceliğinin iç poli-

tikaya yönelik olacağını ve dış politikada 
Avrupalı müttefiklerine daha fazla yük 
bindirmeye çalışacağını belirtmiştik. 2021 
Şubat sonunda Demokratların çoğunluğu 
ellerinde tuttukları Kongre, Biden yöneti-
minin 1,9 trilyon dolarlık yardım paketini 
onaylayarak bu önceliğin altını çizdi. De-
mokratlar ile Cumhuriyetçilerin yarı yarı-
ya temsil edildikleri ABD Senato’sunun 
da Senato Başkanı görevini yürüten ABD 
Başkan yardımcısı Kamala Harris’in belir-
leyici oyu ile paketi onaylayacağından ha-
reket edebiliriz. Böylelikle ABD halkının 
önemli bir kesimine her biri 1.400 dolarlık 
çeklerle toplam 422 milyar dolar dağıtıla-
cak. Geri kalan paraların ise aşı kampan-
yası, çocuklu ailelere vergi indirimleri 
gibi yardımlar, okul binalarının tadilattan 
geçirilmesi ve yerel yönetimler ile Eyalet 
Hükümetleri için dağıtılması öngörülüyor. 
Biden yönetimi bu şekilde toplumsal ay-
rışma ve kutuplaşmaların etkisini hafiflet-
meyi amaçlıyor.

Dış politikada ise ABD emperyalizmi-
nin sabit hedefleri belirleyici olacak. Bi-
den her ne kadar çok taraflı antlaşmaları, 
uluslararası diplomasiyi ve transatlantik 
ilişkileri önemsediğini söylüyor olsa da 
Avrupa’nın sevincini kursağında bıraka-
cak gibi gözüküyor. Kısacası ABD’nde 
Biden’in ABD Başkanı seçilmesiyle üçün-
cü Obama döneminin başladığını söyleye-
biliriz. Obama yönetiminin gerek iç poli-
tikadaki sosyal yönelimli, ama yüzeysel 
tedbirleri, gerekse de dünya çapındaki 
çatışmaları, ihtilafları ve savaşları nasıl 
körüklediği yeterince biliniyor. O açıdan 
ABD emperyalizminin politikasının önü-
müzdeki yıllarda Biden ile Obama döne-
minden pek farklı olmayacağını şimdiden 
öngörebiliriz. n
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1927 yılında Sivas’ın Gürün ilçesinde doğan 
Hasan Hüseyin Korkmazgil, ilkokulu doğduğu 
yerde bitirdikten (1939) sonra, 1942’de parasız 
yatılı sınavını kazanarak ortaokulu Niğde’de, liseyi 
Adana Erkek Lisesinde (1948) okudu. Liseyi bitir-
diği komünizm propagandası yaptığı için “meşhur” 
142. maddeden tutuklanarak yargılandı ve beraat 
etti. 1950 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü 
Türkçe Bölümünden mezun olup Kahramanmaraş 
Göksun’da öğretmenliğe başladıktan altı buçuk 
ay sonra, yine 142. maddeden yargılanarak iki yıl 
hapis cezasına çarptırıldı ve öğretmenlik görevine 
son verildi (1951). Serbest kaldıktan sonra tren-
lerde, kahvelerde, otellerde karakalem portreler 
çizerek, tabelacılık, arzuhalcilik, hayvan bakıcılığı 
ve toprak işçiliği yaparak (1954-60) geçimini sağ-
lamaya çalıştı. Folklorla uğraştı, mizah hikâyeleri, 
radyo oyunları yazdı. 1960’ta İstanbul’a, sonra 
Ankara’ya yerleşti, Akis dergisinde çalıştı, bir süre 
de Ankara’da Forum dergisini çıkardı ve yönetti 
(1968-70).

Kızılırmak şiirini, derginin yazı işleri müdür-
lüğünü bir sayı için üstüne alarak, Dost dergisinde 
(1959) yayımladı. Ancak bu şiir kitap olarak çıktı-
ğında, yine Türk Ceza Yasasının 142. maddesinden 
hakkında dava açıldı, yargılandı, beraat etti. 1965 
ve 1973 seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi’nden 
milletvekili adayı oldu. Ankara’da Yenigün gaze-
tesinde yazarlık ve idare müdürlüğü yaptı, Yeni 
Toplum dergisinde ve Yeni Halkçı gazetesinde 
çalıştı, oradan emekli oldu. Geçirdiği beyin kana-
ması sonucu yaklaşık bir yıl bu hastalıkla mücadele 
etti ancak 26 Şubat 1984 günü Ankara’daki evinde 
yaşamını yitirdi.

Şiire, Erzincan depreminde ölenler için hece 
ölçüsüyle ağıtlar yazarak (1939-40) başladı. Lise 
yıllarında ise şiir onun için vazgeçilmez bir tutku 
olmuştu. Hece ve aruz ölçüleriyle şiir denemeleri 
yaptı. Ağustos Şiiri başlıklı ilk şiiri 1959 yılında 
Dost dergisinde çıkmıştı. O tarihten itibaren Dost 
(1959-66), Yelken (1959-64), Varlık (1960), 
İmece (1961), Ataç (1962-63), Yön (1962), Sosyal 
Adalet (1963-65) ve Gelecek (1971-72) dergile-
rinde çok sayıda şiir ve yazısı yayımlandı. Yine bu 

yıllarda mizah hikâyeleri yazıp yayımladı. Kavel 
(1963) adlı ilk şiir kitabıyla 1964 Yeditepe Şiir 
Armağanını, Kızılkuğu (1971) ile TRT’nin 1970 
yılında açtığı sanat yarışmalarında Şiir Başarı Ödü-
lünü, Filizkıran Fırtınası (1981) ile 1981 Ömer 
Faruk Toprak ve Nevzat Üstün şiir ödüllerini 
aldı.

İlk kitabı Kavel, adını işçilerin mücadelesi ve 
bu mücadelenin sonucunda gelen kazanımdan 
aldı. Bu kitapta emekçi halklara olan sevgisini 
açığa vurdu. Şiirlerinde, İkinci Yeni şairleri gibi 
deformasyon tekniğini ve bazı biçimsel açılımları 
kullanırken, onda Nâzım Hikmet ve Attilâ İlhan 
gibi şairlerin etkileri de görülür. İkinci kitabı olan 
Temmuz Bildirisi’nde (1965) de ilk kitabı gibi 
toplumsal olaylarla bireysel duyarlıklar, doğa 
ve insan sevgisi iç içe geçmiştir. Sonraki kitabı 
Kızılırmak’ta (1966); “...şairin derin duyarlılığı, 
gür sesi, geniş soluğu, renkli hayali, işlek Türk-
çesi ile diyalektik bir görüş ve insancıl bir bakışa 
yaslanan hayat ve tabiat sevgisi, barış ve özgürlük 
tutkusu, devrim ve bağımsızlık özlemi birbiriyle 

kaynaşarak etkili bir bileşim meydana getirirler. 
Bu lirik birleşimin düzeyi yalnızca H. Hüseyin için 
değil, son dönem toplumcu şiinimiz için de bir 
aşamadır.” (Asım Bezirci)

Hasan Hüseyin, şiirin somut olduğunu ısrarla 
belirtir ve bu anlayışını da şu sözlerle dile getirir: 
“Yıllardır yazar, çizer, söylerim: Bilineni bilin-
meze, görüneni görünmeze, duyulanı duyulmaza, 
kısacası, somutu soyuta itme değildir şiir’in işi. 
Tam tersi: Bilinmezi bilinir, görünmezi görünür, 
duyulmazı duyulur, duyumsanmazı duyumsanır, 
algılanmazı algılanabilir yapmaktadır.”

ESERLER":

ŞİİR: Kavel (1963), Temmuz Bildirisi (1965), 
Kızılırmak (1966), Kızılkuğu (1971), Ağlasun 
Ayşafağı (1972), Oğlak (1972), Acıyı Bal Eyledik 
(1973), Kelepçemin Karasında Bir Ak Güvercin 
(1974), Koçero Vatan Şiiri (1976), Haziran’da 
Ölmek Zor (1977), Filizkıran Fırtınası (1981), 
Acılara Tutunmak (1981), Işıklarla Oynamayın 
(1982), Kandan Kına Yakılmaz (1985), Tohumlar 
Tuz İçinde (1988).

MİZAH: Öhhöö (1964), Made in Turkey 
(1970), Bıyıklar Konuşuyor (1971), Gülelim de 
Bilelim (1973).

GEZİ: Bağdat Basra Yollarında (1974).
ÇOCUK KİTABI: Aşıcı Baba (1081), Eşeğin 

Gözyaşları (1981), Ormanın Öcü (1981). n
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On be# günlük süreli yayın

KAVEL
İşime karım dedim, karıma Kavel diyeceğim. 
Ve soluğum tükenmedikçe bu doyumsuz 
dünyada, 
Güneşe karışmadıkça etim 
Kavel Grevcilerinin türküsünü söyleyeceğim. 
Ve izin verirlerse Kavel Grevcileri, 
İzin verirlerse İstinyeli emekçi kardeşlerim, 
İzin verirlerse Kavel Grevcileri, 
Ve ben kendimi tutabilirsem eğer sesimi tuta-
bilirsem 
O çoban ateşinin yandığı yerde Kavel’de, 
O erkekçe direnilen yerde, Kavel’de 
Karın altında nişanlanıp dostlarımın arasında 
Öpeceğim nişanlımı Kavel kapısında 
Ve izin verirlerse İstinyeli emekçi kardeşlerim 
İzin verirlerse Kavel Grevcileri 
İlk çocuğumun adını Kavel koyacağım


