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Minare Kılıfa 
Sı!mıyor

Zor günlerden geç!yoruz. "a!r!n ded!#! g!b!, “gün-
ler a!ır, günler ölüm haberler"yle gel"yor”. Ekonom! 
malum. Tüm güzellemelere ve çarpıtmalara ra#-
men gerçekler! ya$ayanlar b!zler!z. %$ç!ler, emekç!ler, 
köylüler, yoksullar ya$adıklarını b!l!rler. B!r ülkede 
!nsanların ev!nde tencere kaynayamıyor, sokak çöp-
ler!nden yemek artı#ı toplamak zorunda kalıyorlar-
sa, pandem!den de#!l, parasızlıktan soka#a çıkamaz 
hale gelm!$lerse, b!r $eyler do#ru g!tm!yor demekt!r.

Medyada neden bu kadar kes!f b!r sansür uygu-
lama !ht!yacı h!ssed!l!r? Bu bazı $eyler!n !y! g!tmed!-
#!ne, do#ru yönet!lemed!#!ne !$aret de#!l m!d!r? Pe-
k!y! sansür !le, gerçekler! g!zleyerek, Saray’da oturan 
propaganda ba$kanının tal!matla bel!rled!#! gazete 
man$etler!yle, TV açık oturumlarına katılıp katılama-
yacaklarının l!steler!n! bel!rlemekle bu sorun çözülür 
mü?

Ya$amın gerçekler! gazete man$etler! veya 
TV’lerdek! açık oturumlar de#!l, bu ülken!n !$ç!, 
emekç! ve köylüler!n!n ya$adıkları, çalı$tıkları alan-
lardır. 

Yok sayılmak !stenen, veya statükocu anlayı$a 
göre h!zaya get!r!lmeye çalı$ılan Kürt halkının as!m!-
lasyon ve !nkârının yüz yıldır gerçekle$t!r!lemed!#! 
ve bundan sonra da gerçekle$t!r!lemeyece#! bell!y-
ken, bunu baskı ve yasaklarla yapmak mümkün mü-
dür? Nüfusun üçte b!r!n! !fade eden ve ülken!n her 
bölges!ne da#ılmı$ olan Kürt gerçe#!n!, e$!t ve özgür 
haklar temel!nde çözmek dı$ında b!r yol yoktur. 

Burada sıralanması mümkün olmayan yüzlerce 
konu ve sorun mevcutken, her $ey! güllük gül!s-
tanlıkmı$ g!b! göstermeye çalı$mak artık mümkün 
de#!ld!r. Ya$anan baskı, yasak ve hukuksuzluklar ve 
onları gerekçelend!ren yalanların sonuna gel!n!yor. 
Çünkü m!nare kılıfa sı#maz oldu. Umutsuzlu#a yer 
yok, çözüm kend! eller!m!zded!r.

Politika

Covid-19 Salgınında “Hepimiz aynı gemide(mi)yiz!” (Sy.10)

Her Gecenin Sonu Gündüz,
Her Kı!ın Sonu Bahar,
Her Karanlı"ın Sonu Aydınlıktır…



q  Kemal ATAKAN

Son iki sayıda, “Nasıl Bir Türkiye İs-
tiyoruz?” ve “İstediğimiz Bir Türkiye’ye 
Nasıl Ulaşırız?” yazılarımızdan sonra, bu 
sayıda konuya biraz daha güncel koşullar 
açısından yaklaşmak istiyoruz.

Geçen yazımızın sonunda şöyle demiş-
tik: “Buraya kadar ele aldığımız tüm sorun-
ların aşılması, ülkenin tüm barış, demokra-
si, 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.” 

HDP’ye saldırı!
Mart ayının ortasından itibaren rejimin 

HDP’ye saldırısı yeni bir aşamaya yüksel-
di. HDP’yi kapatma davası için iddianame 
yazıldı. HDP kapatıldığında veya kapatı-
lamadığında gücünü daha da zayıflatmak 
için 687 HDP’li siyasetçiye yönelik 5 yıllık 
siyaset yasağı amaçlı dava için iddianame 
hazırlandı. Ve de HDP’li vekil Ömer Fa-
ruk Gergerlioğlu’nun dokunulmazlığı kal-
dırıldı. HDP saflarında İslami hassasiyetle-
re sahip bir siyasetçi olarak tanınan, insan 
hakları savunucusu Gergerlioğlu, o gün 
bugündür onurlu bir direniş sergiliyor. Bu 
satırlar yazılırken, akşam saatlerinde polis-
ler tarafından evinden çirkin bir saldırı ile 
gözaltına alınmış ve geçirdiği kalp rahatsız-
lığı nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmıştır. 
Ancak tedavisi bitmeden apar topar has-
taneden kaçırılarak ve Sincan Cezaevi’ne 
kapatılmıştır.

Ömer Faruk Gergerlioğlu bir Marksist 
değildir. Müslüman bir demokrat olarak 
nitelemek mümkündür. İşte bugün bu reji-
me karşı oluşturulması gereken Demokrasi 
Cephesi de kapsayacağı geniş yelpaze için-
de muhakkak Müslüman demokratları da 
kapsamalıdır. Bu çok önemlidir. Çünkü, va-
rolan iktidar yarattığı geniş destekçi kitle-

sini dini hassasiyeti olan insanlardan oluş-
turmuş durumda. Din unsurunu kullanarak 
ve dine aykırı her türlü uygunsuzlukları ya-
parak yine de bu kitleyi etkiliyor. Devletin 
Ergenekoncu kanadının Erdoğan ve avane-
si ile işbirliği yapmış olması boşuna değil. 
CHP ve MHP gibi partilerle etkiledikleri 
kitle, seçmenin en iyi durumda % 35’ini 
geçmiyor. Devletin sürekliliğini sağlamak 
için ise % 50’lerin üzrinde hatta 60-70’ler 

bandında seçmen oyu almak istiyorlar. Bu 
nedenle de Erdoğan ile ittifaka geçtiler. 
Değilse Erdoğan’ın 2011’lere kadar savun-
duğu görüşlerin ve uyguladığı politikaların 
bugün savundukları ve uyguladıkları ile 
180 derece farklı olduğunu herkes görüyor.

Rejim, dini hassasiyetleri olan bir si-
yasetçiye böyle davranıyorsa, inanç bakı-
mından farklı tercihleri olan insanlara nasıl 
davranır onu zaten gün ve gün yaşıyoruz. 
Ve düşününüz ki Gergerlioğlu vekilimizin 
saflarında yer aldığı siyasi parti TBMM’de 
temsil edilen üçüncü büyük partidir. Prog-
ramında parlamenter yoldan ülkenin de-
mokratikleştirilmesi yazılıdır. Bu durumda 
siyasal olarak daha ileri düşünceler taşıyan 
insanların ve kurumların nasıl bir baskı ve 
hukuksuzlukla karşı karşıya olduklarını ge-
lin birlikte düşünelim.

Bugünkü rejim, kendi politikaları ve ic-
raatları ile en küçük bir uyumsuzluk içinde 

olan tüm siyasi görüşlere karşı acımasız bir 
baskı ile müdahale etmektedir. Sadece dev-
rimci muhalefet değil, sadece sınıf hareketi 
ve Kürt devrimci demokrat siyasal hareketi 
değil, burjuva saflarda olup da farklı eleştiri 
ve düşünceleri olanlar da onlar için düşman 
kategorisindedirler. Kendi düşünceleri ile 
uyuşmayan her düşünce terör örgütü po-
litikası kategorisinde ele alınıyor. Liberal 
burjuva demokratından, komünistine ka-

dar tüm siyasal görüşlere sahip kişiler terör 
örgütü üyesi olmak ya da terör örgütü pro-
pagandası yapmaktan yargılanıyor, tutukla-
nıyor, en iyi ihtimalle ev hapsine mahkum 
ediliyor. 

HDP’li 12.000 yönetici, üye ve aktivist 
bugün cezaevlerinde tutsak. Bu sayının 
içinde eski HDP Eş Başkanları da, vekilleri 
de, yöneticileri de, Belediye Başkanları da 
mevcut. Ama İl ve ilçe yöneticileri ile aktif 
üyeler de bu sayıya dahil. Tutsakların için-
de halkın oylarıyla seçilmişler var. Haydi 
diyelim bu kadar insan sadece Kürt halkı-
nın özgür ve eşit vatandaşlık hakları için 
mücadele ettikleri için tutsak edildiler. Pe-
kiyi, Osman Kavala gibi bir iş insanı veya 
Ahmet Altan gibi bir yazar için ne demeli? 
Veya yıllardır yurt dışında yaşamak zorun-
da bırakılan Cem Uzan? Bu isimleri sadece 
bir örnek olsun diye kağıda döküyoruz...

Demek ki, ülkede ana sorun varolan to-
taliter, faşizan, baskıcı diktatörlük rejimine 

karşı demokrasi istemi etrafında birleşmeyi 
zorunlu kılıyor. Evet, bu saydığımız tüm 
farklı kesimlerin farklı demokrasi anlayış-
ları var. Kimileri burjuva demokrasisinden 
yana, kimileri parlamenter demokrasi di-
yor, kimileri radikal demokrasiyi savunu-
yor, kimileri halk demokrasisi, kimileri de 
sosyalist demokrasi diyorlar. Sınıf mensu-
biyetine ve siyasal duruşa göre farklılıklar 
olduğu gerçek. Ancak, tüm bu farklılıklara 
rağmen ortak payda daha demokratik bir 
düzen olarak niteleniyor.

Birbirleriyle farklılıklar gösteren tüm 
bu güçlerin doğal olarak birleştikleri ana 
konu varolan iktidarın gitmesi gerektiği yö-
nünde. MHP destekli AKP-Saray rejimine 
karşı olan bu denli farklılıklar içeren geniş 
bir muhalefet bloku var. Buna bir de son 
çeperde AKP’nin ve MHP’nin kendi için-
den çıkmış muhalefetleri de eklemek gere-
kiyor. Ayrıca CHP’yi de saymak gerekiyor. 
Bu son saydıklarımızın ne derece etkin 
muhalefet yaptıkları, bu rejimin arkasında 
duran devlet ile hangi düzeyde karşı karşı-
ya gelebilecekleri ayrı bir konu. Ama bun-
lar da var. Bunların üzerine kesin hesaplar 
yapmamak gerekir ama politik strateji ve 
taktikler geliştirilirken yok da saymamak 
gerekir. 2019 Belediye seçimlerinde doğru-
dan veya dolaylı olarak bir araya gelebilen 
muhalefetin rejime nasıl bir darbe indirdi-
ğini hep birlikte yaşadık.

Rejimin HDP’ye amansız saldırıları 
tam da bu nedenledir. Eğer rejim kendisi-
ne karşı şekillenen bu muhalefetten rahat-
sız oluyor ve de HDP’yi ana tehlike olarak 
nitelendiriyorsa çizilen hat, yürünen yol 
doğru demektir. Tüm dikkatler bu çizginin 
geliştirilmesine verilmelidir. 

Rej!m HDP’ye Neden 
Saldırıyor?
HDP’ye yönelik saldırı bu ülkenin tüm 

barış, demokrasi, emek, bağımsızlık, öz-
gürlük ve sosyalizm güçlerine saldırı an-
lamına gelmektedir. Öyle olmasaydı zaten 
saldırmazdı da denebilir. Kimi ukusalcı 
veya keskin solcu geçinen güçler kendile-
rini farklı tarif edebilirler, HDP’ye mesa-
feli de yaklaşabilirler. Ancak, hiç bir olgu 
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"sted!#!m!z B!r Türk!ye "ç!n 
Bugün Ne Yapmalıyız?



gerçekleri değiştirmez. Aslolan ülkede ya-
şanan politik atmosferin durumudur. Güç-
lerin karşılıklı yer alımıdır. Bu çerçeveden 
bakıldığında rejim ile HDP karşı karşıyadır. 
HDP ise sadece üç harften ibaret bir oluşum 
değildir. Adının da nitelediği gibi Halkların 
Demokratik Partisidir. Gücü ve etkisi aldı-
ğı oy oranından çok daha fazladır. Çünkü 
HDP bu ülke işçi sınıfının, emekçi yoksul 
halklarının demokratik partisidir. Yaşamın 
her alanında vardır. Salt Meclis’te temsil 
edilen bir siyasi parti olarak algılanmama-
lıdır. 

Eğer HDP bugün Meclis aritmetiğinde 
ve seçim sath-ı mailinde rejimi bu denli 
ürkütecek bir güç haline gelmişse, bu güç 
meclisten topluma yansıyan bir güç değil, 
yaşamın her alanında, toplumun tüm halk 
kesimlerinin içinde oluşan gücün Meclis’e 
yansımasındandır. Ve bu güç tüm baskı, 
tutuklama ve yasaklamalara karşı ters etki 
yaratarak daha da büyümektedir, güçlen-
mektedir. 

Bu saatten sonra yasaklama ve kapat-
ma dahil hiç bir “önlem” HDP’nin temsil 
ettiği halk güçlerinin ülke politikalarında-
ki etkisini kıramaz ve azaltamaz. Konuya 
biçimsel yaklaşmamak gerekmektedir. Re-
jimin karşısındaki bu devrimci-demokratik 
muhalefet gücü, hiç bir engel tanımayacak, 
yeni yol ve yöntemler yaratacak, biçimler 
üretecek ve rejimi korktuğu son ile karşı 
karşıya bırakacaktır. Hiç bir önlem bu so-
nucu değiştiremeyecektir. 

AKP-Saray Rejimi 5 Haziran 2015 se-
çimlerinde ilk defa yenilmiştir. Bu yenil-
giyi kabul etmiş olduğu için seçim sonuç-
larını tanımamış ve bir sandık darbesiyle 
Kasım 2015’de tekrar kendi lehine bir so-
nuç aldığını zannetmiştir. MHP destekli 
AKP-Saray Rejimi ikinci kez 24 Haziran 
2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde ye-
nilgi tatmıştır. Erdoğan kendini Cumhur-
başkanı ilan etmiştir, ancak sonucun hiç 
de öyle olmadığını en geç bu rejim tasını 
tarağını toplayıp gitmek zorunda kaldığın-
da hep birlikte öğreneceğiz. MHP destekli 
AKP-Saray Rejimi üçüncü yenilgisini 31 
Mart 2019 Yerel Yönetimler Seçimlerinde 
almıştır. Seçimlere hile karıştırıldığı İstan-
bul seçimlerinin tekrarında açıkça ortaya 
çıkmıştır. 

AKP, MHP ve Saray 6 senedir yenil-
mektedir. Ve bu yenilgisine sebep olan asıl 
gücün HDP’de ifadesini bulan halkların 
demokratik güçlerinin eseri olduğu bilin-
mektedir. Bu kesin bir olgudur. Tartışılacak 
hiç bir yönü yoktur. HDP’ye saldırının ana 
nedeni de bu gerçektir.

Sormalıyız: Son iki Yerel Yönetimler 

Seçimleri sonucunda seçmenin oyuyla gö-
reve getirilen tüm Belediye Başkanlıkla-
rı neden tüm hukuk kuralları çiğnenerek 
görevden alınmış ve yerlerine kayyumlar 
atanmıştır. Böyle bir uygulama dünyanın 
hangi ülkesinde görülmüştür? Ve bu kay-
yum atamalarının neden gerçekleştirildiği-
ni hepimiz bilmemize rağmen bir kez daha 

bilince çıkarmalıyız. Bunun böyle olması 
aslında HDP’nin gücüne işaret değil midir? 

Durum böyleyse, rejimin bu haksız ve 
hukuksuz uygulamalarına karşı neden bu 
derece bir sessizlik ve tepkisizlik yaşanıyor 
sorusu aklımıza gelebilir. Kesif sansür ne-
deniyle toplumun doğru bilgilendirilmeme-
si bir neden olabilir. Ama asıl neden rejimin 
uyguladığı baskı, tutuklama, yasaklardır 
ve de hukukun siyasallaştırılmasındandır. 
İnsanlar ceberut bir saldırganın karşısında 
güç alacakları, güvenebilecekleri ve aya-
ğa kalktıkları zaman dayanacakları bir güç 
arayışındalar. Bu güç yine HDP adı etrafın-
da cisimleşen ülkenin devrimci-demokratik 
gücüdür. Ancak, HDP tüm seçim başarıla-
rına rağmen, karşı karşıya kaldığı hukuk-
suzluklar karşısında sözde muhalefetin 
sessizliği toplumda kendine bir güvensizlik 
yaratmaktadır. Bir de bu partiler Meclis’te 
AKP ve MHP ile aynı doğrultuda kararlara 
evet oyu verdiklerinde veya “tarafsızlık” 
maskesi altında Kürt halkına, işçi ve emek-
çilere, HDP’ye yönelik hukuksuz kararlar 
konusunda sessiz kaldıklarında, rejimin sa-
vaşçı ve işgalci dış politikalarını destekle-
diklerinde aslında muhalefeti desteklemek 
isteyen toplum kesimleri geri çekilmeye ve 
beklemeye geçmektedir. Bu durumun oluş-
masında rejimin totaliter, baskıcı, diktator-
yal saldırıları da rol oynamaktadır. Ne ki, 
bütün bu emareler geçicidir. 

Toplumun geniş muhalif halk kesimleri 
HDP’nin yukarıda sıraladığımız 2018 ve 
2019 seçimlerinde CHP adaylarını destek-
leyerek rejimin yenilgisine neden olduğunu 

bilmektedir. Bunun ne anlama geldiğini de 
bilmektedir. Ancak CHP’nin devleti koru-
macı, statükocu çizgisi bu halk kesimleri-
nin şaşkınlığına neden olmakta ve henüz 
gerekli sonucu çıkarıp yönelimini değiştir-
me noktasına taşımamıştır. Fakat bu bilinç-
lenme süreci ilerlemektedir. Hem de rejim 
HDP’ye daha fazla saldırdığında ve CHP 

hala sessiz kaldığında daha da hızlanmakta-
dır. Bir süre sonra bıçak kemiğe dayanacak 
ve halk kararını verecektir.  

Güncel ve Ac!l Olan...

Umutsuz olmaya hiç bir neden yok. 
Baskılar ve yasaklar daha da artabilir. HDP, 
Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıla-
bilir. Ancak şu kesin olarak bilinmelidir 
ki, hile, sansür, baskı, yasak ve terörle hiç 
bir rejim ilelebet ayakta kalamamıştır. Bu 
tarihsel olarak kanıtlanmış, nesnel olarak 
niteleyebileceğimiz bir durumdur. 

Bugün var olan sessizliği, kısmi tepki-
sizliği veya yetersiz itirazı fırtına öncesi bir 
sessizliğe benzetmek mümkündür. 

Haklı ve doğru konumlarda olmak her 
zaman hemen sonuç alınabileceği anlamına 
gelmiyor. Son tahlilde rejim devletin tüm 
maddi, manevi, yaptırım ve propaganda 
araçlarını kullanıyor. İstediği anda interneti 
yavaşlatıyor, erişimi kesiyor, sayfaları ya-
saklıyor. Basın açıklamalarına, mitinglere, 
katılımcı sayısından fazla güvenlik görev-
lisi yığıyor. Orantısız güç kullanıyor. Yazılı 
ve görsel medya 24 saat rejim yanlısı ya-
yın yapıyor, çarpıtıyor, yanlış bilgi veriyor, 
sansürlüyor, bilinçleri bulandıracak algı 
yaratıyor. Ancak, bıçak kemiğe dayandı-
ğı zaman ve halk yeter artık dediğinde bu 
orantısız olanakların hiç bir manası kalma-
yacaktır. 

Toplumsal dinamikler önceden hesap 
edilemez, bir anda volkan patlaması gibi 
etki gösterir, toplumu, varolan yapıları, çok 

güçlü gibi görünen iktidarları alt üst eder, 
ezer geçer. 

Bugün bir araya gelemeyen güçler o 
an geldiğinde bir bakmışsınız birlikte aynı 
hedefe yürür duruma gelecekler. Yaşamın 
toplumsal gerçeklikleri tüm ayak diremele-
ri ezer geçer. Marks ve Engels, “Toplum-
ların bugüne kadar ki tarihleri sınıf sava-
şımlarının tarihidir” tespitini yapmışlardır. 
Türkiye de başka bir gezegende olmadığına 
göre bugüne kadar doğrulanan bu belirle-
meden payını hakkıyla alacaktır. 

Bugün tüm çabalara rağmen tam olarak 
sağlanamayan demokrasi güçlerinin birliği, 
Demokrasi Cephesi’nin oluşması bir baka-
cağız toplumsal mücadelenin pratiği içinde 
birden vücut bulacak. Sınıf hareketi, Kürt 
devrimci demokratik hareketi, ulusalcılığa 
mesafeli devrimci-demokratik Kemalist-
ler, başta Müslüman demokratlar ve Alevi 
demokratik toplumu olmak üzere inanç 
grupları, ekoloji, kadın, gençlik, barış ve 
en genel anlamıyla demokrasi hareketi aynı 
hedefe yönelecektir. 

Şimdi, bu gelişme zaten olacak diye 
yan gelip yatma zamanı değildir. Yaşamın 
her alanında, işçi yatağı semtlerde, fabrika-
larda, tersanelerde, madenlerde, bürolarda, 
köylerde, üniversitelerde, kısacası ezilen 
ve sömürülen halkların tüm yaşam alanla-
rında, Kürt illerinden Rumeli illerine ka-
dar Anadolu’nun tüm illerinde ve de aynı 
zamanda Meclis’te doğruları haykırmaya, 
itirazlarımızı dile getirmeye, direnmeye de-
vam etmeliyiz. 

Hangi partiye oy vermiş olursa olsun 
tüm yurttaşlara sorunları, haksızlıkları ve 
doğruları bıkmadan, usanmadan anlatma-
ya devam edeceğiz. Farkında olmayanlara, 
gözleri kamaşanlara kendi yaşam koşulları 
ve deneyleri temelinde gerçekleri anlatma-
yı sürdüreceğiz. Onları kendi öz sorunları 
için haklarına sahip çıkmaya çağıracağız. 
Salgın koşullarında halkın hem salgından, 
hem de salgından daha tehlikeli olan rejim-
den korunmasını sağlamak barış ve demok-
rasiden yana güçlerin önceliğidir. 

Kısa ve özcesi şudur: HDP nezdinde ül-
kenin tüm barış ve demokrasi güçlerine bu 
yoğunlukta bir saldırı söz konusuysa güçlü 
olan taraf bizleriz, savunmaya geçmiş olan 
taraf ise saldıran taraftır. Bu bizi rahatlat-
mamalı, ancak tüm saldırılar karşısında 
moralsizlik yerine haklı konumlardan bize 
güç ve moral kaynağı olmalıdır. Önümüz-
deki dönem, süreç ne kadar zor olursa ol-
sun bu yönde gelişecek, kazanan haramiler 
değil, ezilen ve sömürülen halk kitleleri 
olacaktır. n
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Bu saatten sonra yasaklama ve kapatma dahil hiç 
bir “önlem” HDP’nin temsil ettiği halk güçlerinin 
ülke politikalarındaki etkisini kıramaz ve azaltamaz. 
Konuya biçimsel yaklaşmamak gerekmektedir. Reji-
min karşısındaki bu devrimci-demokratik muhalefet 
gücü, hiç bir engel tanımayacak, yeni yol ve yöntem-
ler yaratacak, biçimler üretecek ve rejimi korktuğu 
son ile karşı karşıya bırakacaktır. Hiç bir önlem bu 
sonucu değiştiremeyecektir.



q  Mehmet TOSUN

Doksanlı yılların sonlarında Güney 
Marmara’nın İç Anadolu’ya bitişik yoksul 
bir beldesine matematik öğretmeni atanmış-
tı. Ormanları içinde kaybolmuş birçok kö-
yün merkezi durumunda olan bu beldedeki 
ilköğretim okulunda, taşımalı sistemle öğ-
renim yapılıyordu. Doğu kökenliydi öğret-
men, inançları farklıydı. Zorlu bir yaşam ve 
öğrenim sürecinden sonra ailesi ve kendinin 
ilk hayali gerçekleşmişti. Gün geçtikçe köy-
lülerin kuşkulu bakışlarına rağmen öğren-
ciler sevmişti onu. Geçmişinin kırık dökük 
yaşamını bir araya toplayacak, başarı adını 
koyduğu hedefine doğru yeni tohumlar sa-
çarak filizlenecekti. Çam yapraklarının sivri 
uçlarını üfleyen rüzgarın okul penceresinden 
giren rahatlatıcı sesi doğduğu yerleri hatırla-
tıyordu ona. Burada da yoksuldu çocuklar. 
Giysileri eski, bir ışık gibi parlayan gözleri-
ne rağmen yüzleri bulanıktı.

Vasattı okul. Ön açıcı önemli okullara 
öğrenci vermemişti. Bunu dert de etmiyordu 
diğer öğretmenler. Bu yıl havası değişmişti 
biraz okulun. Öğrenciler boş zamanlarında 
öğretmenini arıyor, sorular soruyor, mate-
matiğe ilgi artıyordu. Bu durum diğer ders-
lere de yansımıştı. Kısa zamanda kendinden 
bellediler öğretmeni öğrenciler. Ailelerin 
kuşkulu bakışları sıcak bir gülümsemeye dö-
nüşüyordu. Baharın yaza dönüştüğü günler-
de doğa baş döndüren kokusuyla içine çeker 
insanı. Okulun yanı başında ormana uzanan 
bir yamaç vardır. Tek tük ulu asırlık çam 
ağaçlarının gölgesi dinlenme yeridir. Öbek 
öbek öğrenciler, ilgi alanına göre ayrışan 
öğretmenler öğlen ve uzun ders aralarında 
serpişirler çam ağaçlarının altına. Bu kısa 
dinlencelerde de rahat bırakılmaz matematik 
öğretmeni. Ufacık bir fırsatta eline defteri 
kalemi alıp soru yağmuruna tutarlar... Şika-
yetçi değildi bundan. Baharda rengarenk ke-
lebeklerin uçuşuna benzetiyordu onları. Bir 
gökkuşağı gibi etrafını saran bu küçücük, ür-
kek ellerin uzanışını geçmişinin zorlu çaba-
larına benzetiyordu. Bu uzanan minik elleri 
tutup, çiçeklerle süslü sandallarla rüzgarlı 
şarkılar söyleyerek ilerleyecekti...

Bir öğrencisi diğerlerinden farklıydı. 
Ders aralarında, okul dışında fırsat bulduk-
ça öğretmeninin yanında bitiyordu. Eksik-
siz not almaya odaklamıştı kendini. Okul 
yönetimi ve diğer öğretmenlerin de ilgisini 
çekmişti bu durum. İdareden bazı öğrenci-

lere ayrıcalıklı davrandığı yönünde uyarı 
bile almıştı öğretmen. Fırsat eşitliğini zede-
liyormuş bu durum. “Başarısızlıkta eşitliğe 
alışmışlar” deyip geçiştiriyordu... Bir öğre-
nim yılı tamamlanmıştı. Karnelerini alan öğ-
renciler gürültüyle okulu terk ediyordu. Her 
fırsatta öğretmene sorular soran öğrenci küs-
kün, önüne bakarak ağır adımlarla çıkıyordu 
okuldan. Öğretmen bu durumun nedenini 
sonradan öğrenecekti...

Avlusu dikenli ağaç dallarıyla örülmüş, 
damı topraktan iki odalı bir evde oturuyor-
du öğrenci. Mutfak olarak da kullanılıyordu 
odası. Yedi haneli köyün okula giden tek 
çocuğuydu. Penceresinin önünde uçuşan 
güvercinler ve kitaplarındaki karakterlerden 
başka oyun arkadaşı yoktu. Yoksul ailesinin 
umuduydu. Taşıma aracından inip avluların-
daki tek geçim kaynakları birkaç hayvanın 
kirlettiği çamura bata çıka ulaşıyordu evi-
ne. Banyo yoktu evlerinde. Suyu avludaki 
bir musluktan kullanıyorlardı. Okula her 
gidişinde bu balçığı da taşıyordu giysileri 
üzerinde. Belki haftada bir kez teneke bir 
leğen içerisinde banyosunu yapabiliyordu... 
Bu durumları ilgi alanı değildi sınıf öğret-
meninin. Bir de matematik öğretmeninin 
ayrıcalıklı öğrencisi gözüyle bakıyordu. O 
zamanlar karne değerlendirmesi iki bölüm-
dü. Davranış notları ve dersler. Dersleri tam 
puandı. Temizlik ve davranış notları karne-
ye tam puan olarak geçmemişti. Öğrencinin 
karnesini alıp küskün bir şekilde okuldan 

ayrılmasının nedeni buydu... “Çalıştığın 
yerin sosyo-ekonomik, kültürel durumunu 
kavrayamazsan, buna ilgisizsen öğretmen 
olamazsın.” diye geçirdi içinden. Bunu her 
fırsata dile getirdi diğer çalışma arkadaşla-
rına... Aradan yıllar geçti. Büyük okullar 
okudu çocuk. Yurtdışına gitti sonra. Öğret-
mense işini geri isteyen eylemcilerin arasına 
karıştı...

***
Meşelerin, bodur pırnal çalıların ve çam 

ağaçlarının rüzgarda titreyen dalları gözler-
den yitince, yer yer ufak tepelerle kesilen 
tarlalar içinde sürer yolculuğunuz. Cılız 
gövdeli erkekler ve zarif edalı kadınların 
tarlalardaki çalışması uzaktan bir tiyatro 
sunumunun aşk sahnesine benzer. Yakından 
bakınca insanların soluk, küçücük yüzleri 
ve gelişmemiştir tarlada buğday. Yoksulluk 
daha hasatta bir çığlıktır. Kurumaya yüz tu-
tan bir nehrin can çekişen balıklarına benzer 
burada yaşam... Seçimden seçime hatırlanır 
bu beldenin insanları. Uzun korna sesleriy-
le ilerleyen süslü araç konvoylarının getir-
dikleri, akşam güneşinin pencere camlarını 
tutuşturduğu yanıp sönen bir hayal gibidir. 
Burjuva seçim geçidinin yalancı umutları 
heyecanlandır insanları, büyülü yalanlarla 
yıldızlar serilir insanların ayaklarına.  Yeni 
iş alanlarından söz edilir. Ünlü-büyük firma-
ların bazı fabrikalarını bu bölgede açtırıla-
cağı vaatleri sıralanır. Seçim biter, sonra el 
ayak kesilir birden. İnsanlar evlerine çekilip, 

derin yoksulluklarının farkına vardıklarında 
şaşkına dönerler...

Güneş kavurucu ışıklarını saçıyor. Ekşi 
bir ter kokusu yoksulluk. Kaderimiz diyor, 
Allahın işi diyor. Sonra orman ve yeşilin 
fışkırdığı bu güzellikte hayalimiz yok mu 
bizim diyor... Böyle başlıyor umuda ilk yol-
culuk... Beldeyi çevreleyen köylerin de ka-
tılacağı bir toplantı tasarlanıyor. On bir kö-
yün muhtarı ve köylüler katılıyor toplantıya. 
Bölgenin gelişebilir ekonomik öncelikleri 
tartışılıyor. Hayvancılık ve hayvancılığı des-
tekleyen bir tarım seçeneği çıkıyor öne. Süt 
ve et ürünlerini işleyecek işletmelerin oluş-
turulabileceği üzerinde duruluyor. Beldenin 
gelişebilir ekonomik seçeneği tarım ve hay-
vancılığın entegre anlayışla, kooperatifleş-
me ile mümkün olacağı karara bağlanıyor... 
Umutlarına doğru atılan bu ilk adım, kendi 
emekleri üzerinde yükselecek tutkun bir 
güzele ulaşma coşkusunu, karanlıkta ışıyan 
ateş böcekleri gibi her köşeye yayıyordu.

İl yöneticilerinin de haberi oldu bun-
dan. Bürokrasinin köyü ziyaret edeceği du-
yuruldu. Varsıllar, eşraf hazırlıklar yaptı. 
Meydana masalar dizildi, donatıldı. Halkın 
katılması istendi. Yıllardır yapılan vaatlerin 
güvensizliğiyle ürkek bir mesafeyle davra-
nıyordu köylü. Sonra kendilerini temsil ede-
cek bir konuşmacı olması şartıyla meydana 
birikti. Bürokrasi masalara kurulmuş, halk 
ayakta; sessiz bir bekleyiş... Konuştu sonra 
gelenlerden en büyüğü. Banka kredilerin-
den söz etti, tarımla ilgili devlet kurumları-
nın uzun vadeli damızlık hayvan verdiğini 
söyledi. Bu faaliyetlerimiz zaten var dedi. 
Herkesin, bireysel olarak bunlardan fayda-
lanacağını, Kooperatifçilik ile işi uzatmanın 
gereksizliğini anlattı. Tepkisiz, sessizce sey-
retti halk... Köylüler adına bir temsilci çıktı 
sonra gençten biri. Devletin verdiği damızlık 
hayvanların kooperatif imkanlarına kıyasla 
maliyet farklarından, önerdikleri kanaldan 
ithal edilen hayvanın yörenin mevsim koşul-
larına uyumsuzluğundan söz etti. Sonra sos-
yal devlet anlayışının gereği karşılıksız des-
tekten, birlik olmadan, emeğin yüceliğinden, 
beldelerinin ekonomik dinamiklerinin kendi 
emekleri üzerinden harekete geçirilmesi ge-
rektiğinden söz etti... Konuşma bitince çılgın 
bir alkış koptu. Sonra meydandan ayrıldılar. 
Bu durumu kendilerine yönelik bir tavır alış 
biçimde yorumladı bürokrasi. Öyleydi de... 
Köylünün biriktiği yere komutan geldi son-
ra, gülümseyen yüzüyle ince tehditler savu-
rarak kayboldu aracının içinde...

Demokras! ve Karanlıkta I$ıyan
Ate$ Böcekler!
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Ormanın karanlığını aydınlatan Ateş Böcekleri...



Günler geçtikçe kooperatifleşmeyi ön-
leyecek sinsi girişimler devam etti. Tarım 
kredilerinin daha kolay alınması sağlandı. 
Maliyet hesabı yapmadan uzun vadeli bu 
kredileri bireysel olarak kullandı birçok kişi. 
Kooperatif hedefi heyecanını yitirdi... Yıllar 
sonra ödeme günü geldiğinde önce hayvan-
lar azaldı, her taksit geldiğinde kurdukları 
düş acı bir gerçekliğe dönüştü. Şimdi bu yol-
la yapılan işletmelerin damında güvercinler 
uçuşuyor. Beyaz renkli kesmeli taşlardan 
yapılmış, yıkılmaya yüz tutan küçük çiftlik 
duvarları bir savaş enkazı görünümüyle var-
lığını hala sürdürüyor...

***

Sömürülenlerin, ezilenlerin, ayrımcılık 
ve baskıya uğrayanların ekonomik-demok-
ratik alandan mücadelesi sınıfın ileri ke-
simlerinin her dönem gündemi ve tartışma 
konusu oldu. Geçmiş ve günümüzde bu 
noktadan yaşanmışlıklar gündelik kazanım-
ların dışında bir anlamı olmalı... Ülkemizde, 
sosyalist-devrimci yapıların, demokrasi mü-
cadelesini sınıf mücadelesinin vazgeçilmez 
bir yanı olarak göremediği noktada onması 
güç teorik ve pratik sorunları da biriktiriyor. 
Bir bakıma sosyalist devrimden uzaklaşma 
gibi yapılan değerlendirmeler, liberal kuy-
rukçuluk suçlamalarına kadar varabiliyor. 
Sosyalist Devrim mücadelesinin hazırlan-
masında ekonomik demokratik mücadelenin 
rolü daha kapsamlı bir çalışmanın konusu 
olması gerektiğini belirterek, temel Leninist 
tavrın konumuza ilişkin bir yönüne burada 
değinmek gerekiyor. Ülkemizin, içeriği sos-
yalist olmayan ama özgürlük alanlarını zor-
layan yığınla sorunları var. Ulusal, kültürel, 
çevre, yoksulluk ve inanç vb. alanlarını içine 
alan konular, burjuva devlet mekanizması-
nın sınırlarını zorluyor, öte yandan kapita-
lizmi aşacak ve sınıf mücadelesinin bağla-
şıklarının örülmesi konusunda politik alanı 
besliyor, önünü açıyor. Lenin, “toplumsal 
yapı demokratikleşmeden, sosyalist devrim 
mücadelenin olanaksızlığından” söz eder. 
Elbet demokrasinin kazanılması nihai bir 
amaç değildir ama, “işçi sınıfı ve emekçile-
rin birliğinin sağlanması ve devrim yeteneği 
kazanması” konusunda özgürlük ve demok-
rasi mücadelesinin önemini ısrarla vurgular. 
“İşçi ve emekçilerin birliğinin önemi, kapi-
talist işletmelerde hak arama mücadelesinin 
burjuva düzene karşı olma bilincine eriş-
mek” ekonomik-demokrasi mücadelesi için-
de kazanıldığını Lenin önemle belirtmiştir...

Kapitalist devlette burjuvazi her ala-
nı kendi çıkarlarına göre düzenliyor. Buna 
rağmen ezilenler, horlananlar güzele, iyiye 
açılacak kapıları zorluyor. Bazen çiçek bah-
çesi gibi bir bayram yerinde, bazen kapkara 
duvarların içinde esir... Ama hep yürüyor, 
hayal kuruyor, öğreniyor. Bu işin basit, süs-
lü bir kır havası olmadığı çoktan öğrenildi... 
Yol uzun, bazen can sıkıcı, ama orada, tam 
orada bir ışık... Işığını yitirmeyenlere selam 
olsun... n
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Çay Üreticisi Çözümü Ele Almalı, Alıyor
q Süleyman HACIBEKTA"O#LU

Yeni bir çay sezonu başlıyor. Çay üreticisi gübreleme için bahçeye 
indi. Ama umutlu bir sezon geçireceğinden emin değil. Ülkede son za-
manlarda yaşanan ekonomik bunalım gübre fiyatlarıyla çay üreticisine 
kendini gösterdi. Geçen yıla göre %30 daha zamlı gübre fiyatlarıyla 
zor durumda. 1.800 TL ile aldığı gübre dövizdeki dalgalanmalar se-
bebiyle bugün 2.500- 2.700 TL/ton fiyat aralığında satılıyor. Şimdilik 
böyle, çünkü her gün değişen bir fiyat politikası var. Bu belirsizlik 
üreticinin kaygılarını daha da büyütüyor. 

Tüccardan gübreyi veresiye, banka kredisi veya kredi kartı ile alan 
çiftçi, bir de faiz sarmalının içine sürükleniyor. Devletin yaptığı des-
tekleme ödemeleri de gübre parasını karşılamayınca bu sarmala düş-
mek kaçınılmaz oluyor.

Çay üreticisi sadece gübre ihtiyacını karşılamakla sezonun prob-
lemlerini aşamıyor. Çay alım politikasının nasıl gerçekleşeceğini, eko-
nomik krizin alımları nasıl etkileyeceğini bilemeyen çay üreticisinin 
bu bilinmezlikler karşısında çaresizliğinin yarattığı umutsuzluk kolay 
bir sezonun geçmeyeceğinin habercisi oluyor.

Çayın sigortası olan ÇAY-KUR’un durumu ve yöneti-
mindeki hataların oluşturduğu ve Sayıştay raporlarında orta-
ya çıkan kötü yönetimden dolayı son yıllarda zarara 
uğraması başka bir sorun. Bu durum bu yıl ÇAY-
KUR nasıl bir alım yapacak konusunu gündemde 
tutuyor. 

Son günlerde genel müdür atamasıyla ye-
niden gündeme gelen ÇAY-KUR, çay üreticisi-
nin olmazsa olmazıdır. Önceki yıllarda  çaydaki 
sorunları dile getirmiş, sorunun kaynağının nerede 
olduğunu ifade etmiştik. Bu sorunlar hala katlanarak 
devam etmektedir ve ülkeyi, ÇAY-KUR’u yönetenlerin 
bunların çözümü için bir dertlerinin olmadığını görüyoruz. 

210 bin üreticinin geçim kaynağı olan çay, diğer tarım ürün-
lerinin yaşadığı kaderi yaşamaya doğru yol alıyor. Varlık Fonu’na dev-
redilen, her zaman dönemin iktidarlarının bölgedeki çiftliği olan ve 
son yıllarda yüzü gülmeyen ÇAY-KUR son 3 yılını zarar açıklayarak 
geçirdi. Bu durum, üreticinin “acaba neler oluyor?” sorusunu bu gün-
lerde daha çok sormaya başlamasına neden oldu.

Neler oluyordu? 
Bizler, yani çay üreticileri, çayın Susurluk’u diye ulusal ve yerel 

basında adlandırılan kaza ile öğrendik tonlarca çayın aslında kaçak 
yollarla değil de kanuni yollarla ülkeye girdiğini. Sonradan, ithal çay-
da gümrük oranlarının %145 den %7 ye düşürüldüğünü, neredeyse 
sıfırlandığını ve özel firmaların artık daha rahat ve daha ucuza ülkeye 
çay getirebileceklerini öğrenmiş olduk. ÇAY-KUR’un elinde olan ve 
satamadığı çayların kendi kuruluşu olan ÇAYTAŞ denilen bir firma-
ya satış gösterilerek depolardaki çayların satılmış gibi gösterildiği bir 
oyunla karşı karşıyayız.

Özel firmaların devletin elinde olan kuru çaya ucuz fiyata talip 
olmaları bize bu durumun özelikle mi yapıldığı konusunda şüphelere 
sevk ediyor. Bu haber piyasaya düşünce oluşan tepkilerden çekinen 
ÇAU-KUR satıştan vaz geçti. Ama şüphelerimiz geçmedi, çünkü ara-
dan çok zaman geçmeden Azerbaycan’dan çay ithal edildiğine dair 
haberler basına yansıdı. Bu, üreticiyi şok eden bir haberdi. Depolarda 
çaylar dururken bu ne demek oluyordu?  Yaşanan bir oyun, bir hile mi 
idi diye sorar oldu üretici. Hangisi olursa olsun dışardan gelen çay, 
her durumda çay üreticisinin aleyhine gelişen bir olaydı. Elinde çay 
bulunan firmalar yaş çayı uzun vadeli ve ucuza alacakları anlamına 
geliyordu. Bunu anlamak için ekonomi uzmanı olmaya gerek yoktu.

Aslında tarımda yaşanan gelişmelerden bağımsız olmadığını ve 
sonunda çay üreticisinin de ülkedeki tüm çiftçilerin sorunu haline 
gelen tarım politikalarından etkileneceğini biliyorduk. Ama bir türlü 

kendimize yakıştıramaz olmuştuk. Bu politikalardan, Rize’li bir dev-
let başkanının olduğu bir ülkede etkilenmeyeceğimizi düşünmüştük.

Sonra özel firmaların inisiyatifine bırakıldık. Fiyat politikasını özel 
firmalar belirlemeye başladı. Çayımızı ya peşin olarak ucuza sattık, ya 
da uzun vadelerle vermek zorunda kaldık. Tarım Bakanlığı açıkladığı 
alım fiyatının özel sektörü bağlamadığını, verilen fiyatın bir taban fiyat 
olmadığını sadece ÇAY-KUR’un çay alım fiyatı olduğunu ifade etti.

Neden kandık?
Yıllarca bizi çayın stratejik ürün kapsamında olduğu ve asla dev-

letin bu ürünün üretiminden vaz geçmeyeceği ile kandırıldık. Bölge 
AKP  milletvekillerinin Çay Kanunu diye bizi yıllarca oyalamaları ve 
her seçim döneminde alanlarda; şimdi çıkartıyoruz, “az kaldı geliyor, 
tamamdır bu yılı çay kanunu ile çayın kurtuluş yılı yapacağız” yalan-
ları ile oyaladılar.

Bugün ÇAY-KUR’da yaşanan sorunlar aslında yıllardır uygula-
nan bir sürecin sonucudur. Ve bizler artık konunun nereye 

geldiğini az çok anlar olduk. Özelleştirmenin kaçınılmaz 
olduğu artık sadece yıllardır bu konuyu anlatanlar gibi, 

AKP’ye %70’ler oranında oy veren üreticiler tarafın-
dan da görülmektedir.

Peki ne yapmalıyız?
Her şeyin çözümünün örgütlü harekette olduğu 

konusunda hiçbir şüphemiz yok. Bu yüzden fazla 
gecikmeden ivedilikle üreticiler kendi örgütlenme 
araçlarını kurup bir an önce buralarda örgütlenme-
lerini tamamlamalıdırlar. Bu konuda üreticilerin 

hali hazırda kurulmuş bir sendikaları var. ÇAY-SEN 
(Çay Üreticileri Sendikası) en kısa zamanda aktif hale ge-

tirilmelidir. Aynı zamanda fabrikalarda çalışan işçiler de kendilerini 
muhalif sendikalarda örgütlemelidir. Yandaş sendikanın yani Hak-İş’e 
bağlı Öz Gıda-İş’in ÇAY-KUR işçilerinin toplu sözleşmesiz 3 yılını 
nasıl çaldığını dün gibi hatırlıyoruz.  

Mecliste bekletilen çay kanununun çıkartılması için üretici sesini 
daha da yükseltmeli ve Rize ile Trabzon AKP milletvekilleri bu ko-
nuda sert bir dille uyarılmalıdır. Kaçak çayın önlenmesi için iktidar 
partisinin ve ortaklarının üzerinde bölgede baskı uygulanmalıdır. Bu 
konuda özel firmalar uyarılmalı ve teşhir edilmelidir. Üreticinin ve 
çay tarımının yapıldığı illerde yaşayan ve çayın getirisinden dolaylı 
ve dolaysız olarak yararlanan herkes bu mücadeleye  örgütlenmelidir. 
Çünkü kaybeden tüm  buralarda yaşayan ve geçimini çay üzerinden 
kazanan insanlar olacak. Bu yok oluşu asla kabul etmeyeceğini işçisi 
ve üreticisi yüksek sesle dile getirilmelidir. 

ÇAY-KUR Yönetim Kurulu’nda üreticiler, işçiler ve çay üretimi-
nin yapıldığı Rize dışındaki illerdeki üreticilerin belirleyeceği isim-
lerle temsil edilmeli. Yeni sezona sorunsuz bir şekilde ancak böyle 
girilebilir.

Yukarda yazılanlardan daha elzem olan ve çay üreticisinin gele-
ceğini kurtaracak olan kooperatifçiliktir. Bölgede vadi vadi gezilerek 
üreticiler ile bir araya getirilerek, sömürüye teslim olmamaları konu-
sunda ikna edilmeli,  üretici kooperatiflerinin kurulması için çalışma 
yapılmalı ve kurulmaları sağlanmalıdır. Başka bir geleceğin asıl kurtu-
luş olacağını yadsımadan o güne varana kadar tarımda çiftçinin kurtu-
luşu bu somut adımlarla sağlanacaktır. Çay üreticisinin de geleceğini 
belirleyecek olan bu kooperatiflerdir. 

Bölgede bu işin ilk adımı, “meci” dediğimiz ortak iş yapabilme 
yeteneği ile atılmıştır. Rize Fındıklı Belediyesi, Fındıklı’da yaşayan-
ları örgütleyerek geçen yıl somut olarak bize ortak işlerin yapılabile-
ceğini göstermiştir.

Bu gelenek bölgede vardır ve bize düşen görev bu potansiyeli ha-
rekete geçirmektir. n



q  Hal$t ERDEM

Her geçen gün ekonomik krizin, işsiz-
liğin, salgının üzerine gelen zamlar, hayat 
pahalılığı emeği ile geçinenlerin sıkıntıla-
rını artırıyor. Aynı zamanda ücretini alama-
yan işçiler, kıdem tazminatları ödenmeyen 
madenciler, dükkânı kapatılan esnaflar, 
protesto hakkını kullanan öğrenciler, top-
rağı elinden alınan köylüler patrona, poli-
se, jandarmaya, devletin haksız, hukuksuz 
uygulamalarına direniyor, mücadele ediyor. 
Toplumun her kesimi, işçi, öğrenci, esnaf, 
sokağa çıkıyor, haksızlıklara karşı öfke-
sini, taleplerini dile getiriyor. Öte yandan 
komünistler, sosyalistler, sol ve devrimci 
hareketler çözümün mücadeleden, örgüt-
lenmeden geçtiğini yazıyor, çağrılar yapı-
yor, insanlara umut vermeye, yol gösterme-
ye çalışıyor. Romantize edilmiş bir ifadeyi 
kullanmak istiyorum; “çoban ateşleri” her 
yeri sarıyor.

Kurtulmak yok tek ba$ına...

Esasında bu yazdıklarımı herkes biliyor 
ve her gün tekrar tekrar yazılıp çiziliyor. 
Ben bu yazımda sorular sormaya devam 
edeceğim ve kendi cevaplarımı yazacağım; 
ola ki okuyanlar kendi cevabını düşünür ve 
bu tartışma bir işe yarar. Peki, bu direnişler, 
karşı koyuşlar AKP’nin kurmaya çalıştığı 
rejimi durdurabiliyor, geri adım attırabili-
yor mu? Bugüne kadar neden yeterli olma-
dı?

İşçi, ödenmeyen ücretini aldığında, sen-
dika toplu sözleşme imzaladığında, esnafa 
dükkânını açma izni verildiğinde “çoban 
ateşi” sönüyor. Bir başka açıdan bakılırsa; 
kimin canı yanıyorsa o feryat ediyor. Her 
kesim kendisini doğrudan ilgilendiren bir 
haksızlığa tepki veriyor, karşı çıkıyor başka 
yerde olana karışmıyor. O zaman ne olu-
yor? İşçi direnişleri, gösteriler, en küçük 
toplantı için bir araya gelenler polis çembe-
rine alınıyor, köylünün karşısına jandarma 
birliği sevk ediliyor, Boğaziçi Üniversitesi 
direnişi zamana yayılıyor. İktidar, lokal di-

renişleri birbirinden ayrı tutarak, ayırarak 
bastırıyor, sönümlendiriyor. 

B!rl!kte mücadele ama nasıl

O zaman egemenleri, hükmedenle-
ri yaptıkları haksızlıklardan men etmeye, 
çıkarlarından feragat etmeye zorlayacak 
iktidarları buna zorlayacak başka ne olabi-
lir? Çıkar yol, en yalın ifadeyle birlikten, 
birlikte mücadeleden geçiyor. Ne zaman 
emekçi halkları oluşturan sınıflar, meslek 
mensupları, aydınlar sadece kendi sınıfsal, 
mesleki, kültürel hakları için değil yaşam 
tarzı, kimliği, inancı ne olursa olsun “öte-
kilerle” birlikte hareket ederse, bu bilinci 
gelişir, güçlenirse umutta gelişir, cesarette. 

Son günlerde Boğaziçi Üniversitesi’ne 
kayyum rektör atanmasına karşı öğrenci 
ve öğretim üyelerinin protestolarına gös-
terilen dayanışma, iktidarın savaş, acı ve 
kanla yarattığı baskı ortamına rağmen Kürt 
demokratik siyasal hareketinin, demokrat 
aydınların ve insan hakları kuruluşlarının 
bitirilemeyen direnişleri, emekçilerin hak 
arama mücadeleleri, sosyal medya etkinlik-
leri, basın açıklamaları, dokunulan nokta-
nın hassasiyetini gösteriyor. Bu nokta üze-
rinde daha derinlemesine düşünmeli ve güç 
biriktirilmelidir.

Bugüne kadar denenen, halen de sür-
dürülen mücadele yöntem ve araçları ön-
celikle çok sık tekrarlanan ve adeta tek bir 
çözüm yolu gibi önerilen sendikal örgütlen-
me ile toplumun öteki emekçileri arasında 

bağ ve ilişkilerin de kurulması olanağı var 
mıdır, bu bağlar nasıl kurulur ve yararı olur 
mu? Bu konu aydınlatılmadan devletin gü-
cünü arkasına almış patronların zulmüne 
karşı işçilere, işsizlere, mavi-beyaz yaka-
lılara, kaçak, göçmen, mevsimlik işçilere, 
emekçilere, sendikalarda örgütlenin, sen-
dikalaşın çağrısı yapmanın karşılığı yoktur. 

Send!kalar ve devlet
Öncelikle kapitalizm üretim yöntemle-

rini sürekli değiştirdi; işçi sınıfı daha küçük 
boyutlarda, daha gelişmiş teknolojilerle ve 
tecrit edilmiş, iyi korunan alanlarda üretim 
yapmaya zorlandı. Katmanlı işverenlik, 
taşeronluk, kiralık işçi bürolarıyla, işçi sı-
nıfının üretimin toplumsal karakterinden 
gelen gücü kırıldı, parçalara ayrıldı. Yasal 
düzenlemelerle, yerleşik iş hukuku ortadan 
kaldırıldı, sermayenin esnek üretim kural-
ları yasa haline getirildi. Sendikaların var-
lığı ve faaliyeti, giderek daha fazla, yasa 
ve kurallarla devletin müdahalesine açık 
hale getirildi; sendikalar ancak sermaye-
nin tahammül ve tolere ettiği, edebildiği 
zamanlarda etkin olabilmişlerdir. Nitekim 
kapitalizmin geliştiği ülkelerde de neo-li-
beral politikalarla bir çıkış arayan kapita-
lizmin ilk yöneldiği alan sendikalar oldu. 
Türkiye’de ise faşizan iktidarların baştan 
beri en çok üzerinde durduğu sendikaların 
büyük çoğunluğu doğrudan devlet güdü-
münde, devletle bağı olmayan sendikalar 
geçmişte de bugünde büyük baskılarla karşı 
karşıya kaldı. 

Send!kalar ve devr!mc! 
perspekt!f

Bütün bu şartlara rağmen baskıların 
arttığı, zamların, pahalılığın insanların ek-
meğini küçülttüğü, yaşamı zorlaştırdığı 
dönemlerde, sendikaların örgütlenmesinin 
objektif şartlarının oluştuğu da eskiden 
beri bilinen ve tekrarlanan bir söylemdir. 
Bu nedenle devrimciler var güçleriyle işçi-
lerin emekçilerin sendikalarda örgütlenme 
mücadelesini destekliyor, desteklemelidir. 
Ancak buna rağmen aktif çalışan nüfusun 
yüzde onunun bile sendikalı olmadığı, ola-
madığı bugünkü durumu da açıklamamız 
gerekir: Baskı ağır, insanlar işten atılmak-
tan, aç kalmaktan, patron baskısından kor-
kuyor, denilebilir mi? Bunlar doğru da olsa, 
baş eğmek, var olana razı olmaktan kurtul-
manın bir yolu olmalıdır. 

Sendikaları da içeren “emeğin örgütlen-
mesi“nin can damarı “yaşam alanları”dır. 

1. Örgütlenme alanı genişlemiş, işye-
rinin dışına taşmıştır. İşyeri tabanlı/temelli 
örgütlenme eksiktir. Önceleri de sendikal 
örgütlenmenin başarılı ve etkili olduğu dö-
nemlerde de örgütlenmenin merkezi işyeri 
dışındaydı.

2. İşyeri örgütlenmesi ücret ve işyeri 
şartlarına endeksli örgütlenmedir; ekono-
mik temelli ve dar örgütlenmedir. Demok-
rasiyi, siyaseti, dayanışmayı işyeri sorunla-
rıyla sınırlar.

3. Emeğin örgütlenmesinde “mekân te-
melli örgütlenme” esas alınmalıdır.

İşçiler, emekçiler, toplumun her kesi-
mi, nasıl yaşamak istediğini hayal etmek 
ve bu hayaline, amacına ulaşmak için bu 
amaç doğrultusunda politika üretecek, ku-
rallarını kendileri belirleyecek, karar vere-
cek öznelerdir; bunu örgütlemek, kurumsal 
hale getirmek ve bu yolda yürümektir. Ta-
ban örgütleri üstten, talimatlarla, kararlarla 
kurulamaz. Örgütlenmenin alanı;  sınırları 
görülebilen, ulaşılabilen yaşam alanları; 
mahalle, köy, sanayi bölge gibi iş ve ya-
şam mekânlarıdır. Bu birimlerde yaşayan 
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Alan Gen!$l!yor,
Ufkumuzu da Gen!$letmel!y!z!

Çıkar yol, en yalın ifadeyle birlikten, birlikte müca-
deleden geçiyor. Ne zaman emekçi halkları oluşturan 
sınıflar, meslek mensupları, aydınlar sadece kendi sı-
nıfsal, mesleki, kültürel hakları için değil yaşam tar-
zı, kimliği, inancı ne olursa olsun “ötekilerle” birlikte 
hareket ederse, bu bilinci gelişir, güçlenirse umutta 
gelişir, cesarette. 



ve ortak hayallerini gerçekleştirmeyi önüne 
amaç olarak koyan örgütlü insanların ken-
dileriyle birlikte istedikleri, arzu ettikleri 
yaşamı kurma; değiştirme, dönüştürme ira-
desini ortaya koymalarıdır. 

Send!kanın, kend! varolu$ 
neden!ne kavu$turulması 

Bu yapılanmada sendikalar devletin 
kanunlarla düzenlediği, gözettiği merkezi, 
hiyerarşik, her tür hegemonyaya açık yapı-
larından kurtulacaktır. Bu sürecin geliştiği 
her aşamasında sendikalar, işçi sınıfının ve 
emekçilerin taban örgütlenmelerinin üretti-
ği politikaların geliştirilmesi, bilgi akışının 
sağlanması ve koordinasyonu üzerinde ve 
yasal temsiliyetin sağlanmasında önemi-
ni ve yerini koruyacak ve işçilerin umut 
bağladığı gerçek işçi örgütleri haline geti-
rilecektir. Sendikaların birikmiş mal, para, 
bilgi ve deneyimleri emek mücadelesine 
destek ve yardımın kaynağı haline getirile-
cektir. İşçinin hizmetinde sendikalar gücü-
nü yasalardan değil örgütlü emek kolektif-
lerinden alacaktır. 

Bu örgütlenmeler, emekçilerin bir araya 
gelerek bir amaç için, irade ortaya koyarak, 
mücadele vererek, kendilerinin kuracağı 
demokratik toplumun temel taşları, nüvele-
ridir. Böyle bir kurucu irade, demokrasiye 
inananları, aydınları bir fikir, bir amaç, bir 
hedef etrafında toplayarak, demokratik top-
lumun temellerini atacaktır. n
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Sınıf Mücadelesinde Nasıl Bir 
Sendikal Anlayı" ve #"leyi"?
q !zzet KUVANLIKLI

Bugünkü mevcut sendikal anlayış ve yapıların, sermaye sı-
nıfının kıdem tazminatı saldırısını “kırmızı çizgimizdir” diye 
karşılayıp, ardından gelen “püskürttük” sözlerinin üzerinden 
çok zaman geçmedi.

Gerçekten sermayenin bu hamlesi, bugün çoğunluğu kamu-
da çalışan işçiler olmak üzere, sayıları iki milyon civarında olan 
ve “kısmi TİS” güvencesi kapsamında bulunan işçiler dışında, 
boşa çıkarılıp püskürtülmüş müdür? Örgütsüz ve güvencesiz 
çalıştırılan milyonlarca işçi ve emekçi için “püskürttük” ifadesi 
ne anlam taşımaktadır ve bu soruya üretilen bir değerlendirme 
ve yanıt var mıdır, varsa nedir? Konu bilinmezliklerle doludur.

Halbuki, sermaye sınıfı ile işçi sınıfı arasındaki uzlaşmaz 
çelişkiden kaynaklanan, sınıfsal mücadeleyi önceleyen sendi-
kal yapı ve işleyişlerin, milyonlarca işçinin bugün karşı karşıya 
bulunduğu, kapitalist barbarlığın saldırısı karşısında “sözde de-
ğil” fiili eylemlilikler de dahil, karşı durma görevi ve sorumlu-
luğu yok mudur?

“Pandemi koşulları var” gerekçesinin ardına saklanıp, bu-
gün sermaye sınıfının içinde bulunduğu krizlerin aşılması ve 
sömürünün sürekliliğinin sağlanması adına uygulamaya ko-
nulan, “patronlara ispat zorunluluğu getirmeyen” ve sendikal 
örgütlenmelere karşı bir içerik taşıyan, örgütlenmenin başa-
rıldığı işyerlerinde ise TİS süreçlerini engelleyip tanımamaya 
dönük, açlık ve yoksulluk anlamına gelen #Kod29’dan iş akdi 
fesihleri, milyonlarca işçinin günlük 47 TL ödeme ile ücretsiz 
izin uygulamaları, anti-demokratik içeriği ve yetersizliği bugün 
artık herkes tarafından görülebilen, 6356 sayılı Sendikalar ve 
Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 39/f.4 maddesinde tarifle-
nen Dayanışma Aidatı’nın işleyişi ile ilgili getirilen dayatmacı 
düzenleme, iktidar tarafından gündeme getirilen hafta sonu ve 
yıllık izin sınırlandırmaları ile esnek ve uzaktan çalıştırma adı 
altında ortaya çıkacak hak kayıplarının, işçi sınıfının sendikal 
örgütlenmesinin önüne geçmeye dönük bir niyet taşıdığı belli 
değil midir?

Sermaye sınıfının yukarıda sıralamaya çalıştığımız bu yeni 
saldırı yöntemleri v.b. sonucu milyonlarca işçiye dayatılan, 
açlık ve yoksulluk içeren köleci bir yaşamı dayatma koşulları 
orta yerde durup yaşanırken, mevcut sendikal yapıların nasıl 
bir anlayıştan yola çıkıp, “Kırmızı Çizgi” ve ardından gelen 
“Püskürttük” söyleminin, gerçeklikten uzak bir sapma ve tesli-
miyet içerdiğini görmemiz gerekiyor.

Kuşkusuz görmemiz gereken bir diğer gerçeklik de, yetersiz 
oldukları v.b. türden gerekçeler öne sürülerek, her türlü olanağa 
sahip sendikal yapılar tarafından uzak durulan, sendikal örgüt-
lenme faaliyetinin bugün içinde bulunduğu, “Makinaya bağlı, 

yoğun bakım yatağında yatan hasta” görüntüsünün aşılabilmesi 
potansiyeli taşıyan ve tüm zorluklarına rağmen, yerellerde ve 
tek tek işyerleri üzerinden bağımsız sendikal dinamikler tara-
fından sürdürülen örgütlenme ve hak elde etme mücadelelerini 
görmezden gelmeyerek, yüksek bir değer biçilmesi, sınıf mü-
cadelesine ivme kazandıracak gelişmeler olarak değerlendiril-
melidir.

Bir gerçek ise hiç unutulmamalıdır. Sermaye sınıfı ile işçi 
sınıfı arasında süren mücadele, teorik bir saptama değil, pratik-
te de sürdürülmesi gereken bir mücadeledir ve bu mücadelenin 
en önemli nüvelerini oluşturan döl yataklarıdır, sendikal faa-
liyet ve yapılar. Artık sapma ve bürokratik teslimiyet içinde, 
güven vermekten uzak, tribünlere oynayan sendikal yapılar da, 
sınıf mücadelesinin her aşamasını kararlılık ve tavizsiz bir mü-
cadele anlayışı ve sorumluluğu ile ören, demokratik örgütsel 
bir işleyişi içselleştirip, güvence altına alan bir yapılanma ihti-
yacı, kendini dayatmış durumdadır. 

Sendikal işleyiş içinde yaşanan sapma ve yozlaşmaya karşı, 
“Nasıl Bir Sendikal Anlayış ve  Mücadele?” çizgisinin tarif-
lenmesi ihtiyacı orta yerde durmaktadır.

Bu durumdan çıkış, başta işçi sınıfı ve sendikal mücade-
lenin taşıyıcı kadrolarının ertelenemez görevleri arasında olup 
aynı zamanda da bir zorunluluktur.

Bilinmeli ki, yağmur damlaları nasıl sayılamıyorsa, işçi sı-
nıfının biliminden güç alıp yol yürüyenler de sayılamaz. n



(Baştarafı 16. Sayfada)

Kitabın her basımının önsözleri var-
dır. Almanca yazımının önsözleri de 
vardır. Biz F. Engels’in İngilizce önsö-
zünü aldık. Yazıldığı tarihten günümü-
ze, kapitalizm ve işçi sınıfı yapısında 
önemli değişimler olmasına rağmen, 
emek ve sermaye karşıtlığının belirle-
mesi üzerinden çizdiği ana perspektif 
günümüzde de hala güncelliğini koru-
yor. Yeni bir dünyanın inşası yolunda 
önemli bir yol gösterici olan Komünist 
Parti Manifestosu, günümüz komünist 
mücadelesi ve eğitsel çalışmalar açısın-
dan vazgeçilmez bir kılavuzdur. 

MUSTAFA SUPHİ VAKFI
Eğitim Bürosu Kolektifi

 
1888 "ng!l!zce Baskıya
Önsöz 
Manifesto 1848 öncesinin siyasal ko-

şullarında kaçınılmaz olarak gizli örgüt-
lenmiş, başlangıçta sadece Alman, son-
raları ise uluslararası bir işçi birliği olan 
Komünistler Birliği’nin platformu ola-
rak yayınlandı. Marx ve Engels, Birli-
ğin Kasım 1847’de Londra’da gerçekle-
şen kongresinde teorik ve pratik açıdan 
eksiksiz bir parti programının yayınlan-
masını sağlamak için görevlendirildi-
ler. Almanca kaleme alınan metin, 24 
Şubat’taki Fransız Devriminden birkaç 
hafta önce, Ocak 1848’de basılmak için 
Londra’ya yollandı. Bir Fransızca çe-
virisi 1848 Haziran Ayaklanması’ndan 
hemen önce Paris’te yayınlandı. Miss 
Helen Macfarlane tarafından gerçek-
leştirilen ilk İngilizce çevirisi 1850 yı-
lında, George Julian Harney’in “Red 
Republican”ında Londra’da okuyucuy-
la buluştu. Manifesto’nun bunun dışın-
da Danimarka ve Polonya dillerinde 
baskıları da yapıldı. 

Proletarya ile burjuvazi arasında-
ki ilk büyük meydan muharebesi olan 

1848 Paris Haziran Ayaklanması’nın 
bastırıl,dılar. Bu meşhur “Köln Komü-
nistler Davası” 4 Ekim’den 12 Kasım’a 
kadar sürdü; tutukluların yedisi üç yıl-
dan altı yıla kadar kale hapsine çarptı-
rıldılar. Hükümden hemen sonra Birlik, 
kalan üyeleri tarafından resmen feshe-
dildi. Manifesto’ya gelince: hafızalar-
dan silinmeye mahkûmmuş gibi görü-
nüyordu. 

Avrupa işçi sınıfı egemen sınıfa kar-
şı yeni bir saldırı için yeterli kuvveti 
topladığında, Uluslararası İşçi Birli-
ği oluştu. Ancak açıkça Avrupa’nın ve 
Amerika’nın savaşma isteğiyle dolu 
tüm proletaryasını yek vücut hale getir-
meyi amaçlayan bu birlik, Manifesto’da 
dile getirilen ilkeleri hemen ilan edeme-

di. Enternasyonal’in programı, gerek İn-
giliz sendikalar, gerekse Proudhon’un 
Fransız, Belçikalı, İtalyan, İspanyol 
yandaşları ve Almanya’daki Lassal-
le’ciler [1] tarafından kabul edilebilecek 
kadar geniş olmalıydı. Bu Programı tüm 
tarafları hoşnut edecek bir biçimde kale-
me almış olan Marx, işçi sınıfının, ey-
lem birlikteliğinin ve ortak tartışmaların 
zorunlu sonucu olan entelektüel gelişi-
mine tam bir güven duyuyordu. Serma-
yeye karşı verilen mücadeledeki olaylar 
ve değişkenlikler, zaferlerden daha fazla 
olan yenilgiler, insanların pek bağlandık-
ları çeşit çeşit şarlatanlıkların yetersizli-
ği hakkında bilinçlenmelerini sağlayıp, 
onların işçi sınıfının kurtuluşunun ger-
çek koşullarını tamamen kavramaları-

nın yolunu açacaktır. Ve Marx haklıydı. 
Enternasyonal 1874 yılında dağıldığın-
da, işçileri, 1864 yılında kuruluşunda 
bulduğundan çok farklı bir durumda 
bırakmıştı. Fransa’da Proudhon’culuk, 
Almanya’da Lassalle’cılık ölmek üze-
reydi ve tutucu İngiliz sendikaları da, 
çoğunluğu Enternasyonal’le olan bağla-
rını çoktan koparmış olmalarına karşın, 
geçtiğimiz yıl Swansea’da başkanlarının 
onlar adına “Kıta sosyalizmi bizim için 
korkutuculuğunu yitirdi” açıklamasını 
yapabildiği noktaya doğru yaklaşıyorlar-
dı. Gerçekten de Manifesto’nun ilkeleri 
bütün ülkelerin işçileri arasında hatırı sa-
yılır ilerlemeler kaydetmişti. 

Böylelikle Manifesto tekrar ön pla-
na çıktı. Almanca metin 1850’den beri 
İsviçre, İngiltere ve Amerika’da defa-
larca yeniden basılmıştı. 1872 yılın-
da ve bu sefer çevirinin “Woodhull & 
Claflin’s Weekly”de yayınlandığı New 
York’ta İngilizce’ye çevrildi. Bu İngi-
lizce metni temel alan Fransızca çeviri 
New York’da “Le Socialiste” tarafından 
yapıldı. O zamandan beri Amerika’da, 
bir tanesi İngiltere’de de tekrar basıl-
mış, ana metni az çok tahrif etmiş, en 
azından iki İngilizce çeviri yayınlandı. 
Bakunin’in yaptığı ilk Rusça çeviri 
1863 yılı sıralarında Herzen’in Cenev-
re’deki “Kolokol” adlı basımevi tarafın-
dan çıkarıldı, yiğit Vera Zasuliç tarafın-
dan yapılan ikincisiyse yine Cenevre’de 
1882’de basıldı. Danimarka dilinde yeni 
baskısı 1885’te Kopenhag’da “Social-
demokratisk Bibliotek” tarafından çıka-
rıldı, Fransızca yeni çevirisi ise Paris’te 
1886’da “Le Socialiste”de çıktı. Bu 
sonuncusunun ardından İspanyolca bir 
çeviri hazırlandı ve 1886’da Madrid’de 
yayınlandı. Almanca baskıların kesin 
sayısı bilinmiyor, en azından on iki ol-
duğu söylenebilir. Bana anlatıldığı ka-
darıyla, birkaç ay önce İstanbul’da Er-
menice olarak çıkması gereken çeviri, 
yayıncının, üstünde Marx isminin bu-
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 Komün!st Part! Man!festosu
“Manifesto” ikimizin ortak eseri olsa da onun çekirdeğini oluş-

turan ana düşüncenin Marx’a ait olduğunu belirtmekle yüküm-
lüyüm. Bu düşünceye göre: her tarihsel çağda, egemen iktisadi 
üretim ve değişim tarzı ve onu zorunlu olarak izleyen toplumsal 
katmanlaşma, üstünde o çağın politik ve düşünsel tarihinin yük-
seldiği ve sadece buradan çıkarak insanlığın tüm tarihinin sınıf 
mücadeleleri tarihi olduğunun açıklanabildiği temeli oluşturur.

Marks!zm-Len!n!zm Klas!kler! D!z!s! - I -
Komün!stler!n E#!tsel Çalı$ma ve Mücadele Perspekt!f!nde M!henk Ta$ı B!r Eser:



lunduğu bir kitabı basmaya cesaret ede-
memesinden, çevirenin de kitabı kendi 
eseriymiş gibi göstermeyi reddetmesi 
yüzünden gün ışığına çıkamamış. Diğer 
dillerde de çevirilerin yapıldığını duy-
dum ama hiçbirini görmedim. Böylece 
“Manifesto”nun tarihi, büyük ölçüde 
işçi hareketinin tarihini yansıtıyor; Ma-
nifesto günümüzde şüphesiz tüm sosya-
list külliyatın en yaygın, en uluslararası 
eseri, Sibirya’dan Kaliforniya’ya kadar 
işçi sınıfının tanıdığı ortak bir program 
haline gelmiştir.

Yine de kaleme aldığımız sırada onu 
sosyalist bir manifesto olarak adlandıra-
mazdık. 1847 yılında sosyalist denince 
akla bir yandan çeşitli ütopik sistemlerin 
taraftarları, İngiltere’de Owen’cılarla 
Fransa’da Fourier’cilerin oluşturduğu 
çoktan ölmeye yüz tutmuş mezhepler, 
diğer yandan bütün yamacılıklarıyla, 
sermaye ve kâr için hiçbir tehlike yarat-
maksızın her türlü toplumsal kötülüğü 
ortadan kaldıracaklarına söz 
veren muhtelif şarlatanlar, 
her iki durumda da işçi ha-
reketinin dışında duran ve 
daha çok okumuş sınıflardan 
destek arayanlar anlaşılıyor-
du. O zamanlar işçi sınıfının 
salt politik bir devrimin ye-
tersizliğine ikna olmuş ve 
toplumun baştan aşağıya de-
ğişmesinin yanında olan kıs-
mı kendini komünist olarak 
adlandırıyordu. Kaba, yon-
tulmamış, tamamen içgüdü-
sel bir komünizmdi bu; ama 
işin özünü yakalamıştı ve işçi sınıfı için-
de, Fransa’da Cabet’nin, Almanya’da 
Weitling’in ütopik komünizmini yara-
tacak denli güçlüydü. Yani 1847 yılın-
da sosyalizm bir orta sınıf hareketiyken 
komünizm işçi sınıfının bir hareketiy-
di. En azından Kıta üstünde sosyalizm 
“saygın” bir görüştü; komünizm bunun 
tam tersiydi. Biz de başından beri “işçi 
sınıfının kurtuluşu kendi eseri olacak-
tır” düşüncesinde olduğumuzdan, bu 
iki isimden hangisini seçmek zorunda 
olduğumuz hakkında hiçbir kuşkuya yer 
yoktu. Dahası o zamandan beri ondan 
vazgeçmek hiç aklımıza gelmedi. 

“Manifesto” ikimizin ortak ese-
ri olsa da onun çekirdeğini oluşturan 
ana düşüncenin Marx’a ait olduğunu 
belirtmekle yükümlüyüm. Bu düşün-

ceye göre: her tarihsel çağda, egemen 
iktisadi üretim ve değişim tarzı ve onu 
zorunlu olarak izleyen toplumsal kat-
manlaşma, üstünde o çağın politik ve 
düşünsel tarihinin yükseldiği ve sadece 
buradan çıkarak insanlığın tüm tarihinin 
(toprağın ve arazinin ortak mülkiyetine 
dayalı ilkel gens düzenin yıkılmasından 
sonra) sınıf mücadeleleri tarihi oldu-
ğunun açıklanabildiği temeli oluşturur. 
Sömüren ve sömürülen, ezen ve ezilen 
sınıflar arasındaki savaşların tarihinin 
gelişmesi günümüzde, sömürülen ve 
ezilen sınıfın —proletaryanın— toplu-
mun tümünü, sömürüden ve baskıdan, 
sınıf farklılıklarından ve savaşlarından 
kurtarmaksızın sömüren ve ezen sını-
fın —burjuvazinin— boyunduruğundan 
kurtulamayacağı aşamaya gelip dayan-
mıştır. 

Kanımca, Darwin’in teorisinin 
doğa bilimlerinde yol açtığı ilerlemele-
rin aynısına tarih biliminde yol açmak 

için yeterli olan bu düşünceye, ikimiz 
de 1845’ten yıllar önce yavaş yavaş 
yaklaşıyorduk. Bu yönde ne kadar yol 
aldığımı en iyi “İngiltere’de İşçi Sınıfı-
nın Durumu” adlı eserim gösterir. Ama 
1845 baharında Brüksel’de onunla tek-
rar görüştüğümde o bu düşünceye kesin 
biçimini vermişti ve neredeyse yukarda 
toparladığım açıklıkta önüme serdi.

1872 tarihli Almanca baskıya yaz-
dığımız Önsöz’den şunları alıntılayaca-
ğım: 

“Son yirmi beş yıl içinde koşullar ne 
kadar değişmiş de olsa bu ‘Manifesto’da 
geliştirilmiş genel esaslar, bir bütün 
olarak bugün de hâlâ tam doğruluğu-
nu korumaktadır. Ayrıntıda şu ya da bu 
düzeltmeler yapılabilir. Bu esasların 
pratikte kullanılışı, ‘Manifesto’nun ken-

disinde de açıklandığı gibi, her yerde ve 
her zaman mevcut tarihsel durumlara 
bağlı olacak ve dolayısıyla II. Bölümün 
sonunda önerilen devrimci önlemlere 
kesinlikle özel bir ağırlık verilmeyecek-
tir. O pasaj bugün birçok yanıyla başka 
türlü kaleme alınırdı. Gerek büyük sana-
yinin son yirmi beş yıl içinde süren bü-
yük gelişimi ve işçi sınıfının buna koşut 
ilerleyen parti örgütlenmesi karşısında, 
gerekse önce Şubat Devrimi ve daha da 
fazlasıyla proletaryanın iki ay boyunca 
siyasal iktidarı elinde tuttuğu Paris Ko-
münü karşısında, bugün bu program yer 
yer eskimiştir. Özellikle Paris Komünü, 
‘işçi sınıfının hazır devlet aygıtını öyle-
ce ele geçirip onu kendi amaçları için 
işletemeyeceğini’ kanıtlamış bulunuyor. 
(Bu hususun daha ileri boyutta işlen-
diği ‘Fransa’da iç savaş, Uluslararası 
İşçi Birliği Genel Konseyi’nin İletisi’, 
Almanca baskı, S.1 9’a bakınız.) Ayrı-
ca, sosyalist yazının eleştirisi de ancak 

1847’ye kadarını kapsadı-
ğından bugün için elbette 
eksiklidir; aynı şekilde ko-
münistlerin çeşitli muhalefet 
partilerine karşı konumuna 
ilişkin söylenenler (Bölüm 
IV), bugün bile esasta doğru 
olmakla birlikte, ayrıntıda 
günümüz için yine de eski-
miştir, çünkü siyasal durum 
tümüyle değişmiş ve tarihsel 
gelişim orada sözü edilen 
partilerin çoğunu dünyadan 
silmiştir. 

Buna karşın ‘Manifesto’, 
üstünde değişiklik yapmaya artık ken-
dimizde hak görmediğimiz bir tarihsel 
belgedir.” 

Sunulan çeviri Marx’ın ‘Kapital’inin 
büyük bir bölümünü çevirmiş olan Mr. 
Samuel Moore’un kaleminden çıkmış-
tır. Çeviriyi beraberce gözden geçirdik 
ve ben de tarihi göndermeleri açıklayan 
birkaç dipnot ekledim. n

Londra, 30 Ocak 1888
Friedrich Engels 

[1] [Engels’in Dipnotu:] 

Lassalle bize karşı kendini Marx’ın 
öğrencisi olarak gösteriyor ve böylelikle 
‘Manifesto’nun zemini üstünde duruyordu, 
bununla beraber 1862-1864 yılları arasın-
da yaptığı kitlesel ajitasyonlarda üretim 
kooperatiflerinin devlet kredisiyle teşvik 
edilmesi dışında bir şey söylemiyordu.
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Manifesto ve 
Komünist Tutum

Komün!st Part! Man!festosu’nun IV. 
Bölümü, “Komün"stler"n Farklı Muhalefet 
Part"ler" Kar#ısındak" Tutumları” ba$lı#ını 
ta$ıyor. Ku$kusuz ülkem!zde sınıf sava$ımı 
veren komün!stler, Komün!st Man!festo’da 
anlatılan bu !lkesel tutumu muhalefet 
part!ler!yle !l!$k!ler!nde b!r an b!le gözden 
ırak tutmuyorlar. Man!festo’da, “Kısacası, 
komün"stler her yerde, kurulu sosyal ve po-
l"t"k düzene kar#ı, her tür devr"mc" hareket" 
desteklerler.

Onlar, bütün bu hareketlerde o andak"  
gel"#me dereces" ne olursa olsun, mülk"yet 
sorununu hareket"n temel sorunu olarak ön 
plana çıkarırlar.

Ve en sonu onlar, her yerde bütün ülke-
ler"n demokrat"k part"ler" arasında b"rl"k ve 
anla#manın kurulması "ç"n çalı#ırlar.”

Komün!stler böyle davranırken, pek! 
sırtında yumurta küfes! ta$ımayan ama 
kend!s!n! de “komün!st” olarak adlandır-
maktan vazgeçmeyen k!m!ler! ne yapıyor-
lar? "u sıralar en çok sosyal medyada boy 
gösteren bu arkada$lar (!) k!m! sayfalarda 
söylenenler! d!nlemeden, yazılanları tam 
olarak okumadan, anlama zahmet!ne kat-
lanmadan muhalefet! b!rle$t!rmeye çaba 
harcayan komün!stlere saldırmayı mar!fet 
sanıyorlar. Bunu yaparken de !çselle$t!re-
med!kler! k!m! k!tab! b!lg!ler!n! papa#an 
g!b! her fırsatta tekrarlayarak b!lg!çl!k 
taslıyorlar. Esk!den devr!mc! hareketlere 
kıyısından kö$es!nden bula$mı$, ya$ !ler-
ley!nce Kemal!zm’!n sı# sularına yelken 
açmı$ların HDP’ye saldırırken ırkçılık dü-
zey!ne varan Kürt dü$manlıklarını d!kkate 
b!le almıyorum. 

Tab!! b!r de TKP Genel Sekreterl!#! 
dönem!nde part!y! l!k!de eden Nab! Ya#-
cı vakası var. 5 Temmuz 2008 tar!hl! Taraf 
Gazetes!’nde yayınlanan söyle$!s!nde Ne-
$e Düzel’e AKP’n!n !craatlarını “devr!ms! 
dönü$ümler” olarak de#erlend!r!p, AKP 
!kt!darı dönem!n!n Türk!ye’ye “Rönesans 
ya$attı#ı”nı söyleyeb!l!yor zerrece utan-
madan. Bunu yaparken de hem Marx’dan 
referanslar alıyor, hem de $unları söyleye-
b!l!yor: “...Çünkü bugünün sorunları "ç"n ye-
ters"z Marks"st felsefe. Çünkü sanay" sonrası 
toplumundayız. Marks"st felsefe "se sanay" 
toplumunda ortaya çıktı. Marks ça!ını a#an 
b"r f"lozof ama eks"k bıraktı!ı çok #ey var.” 

O zaman buna cevabı Man!festo hak-
kında de#erlend!rmes!nde Len!n’den ve-
rel!m: “Bu eser, yen" dünya görü#ünü, sos-
yal ya#antıyı en kapsamlı ve der"n gel"#me 
doktr"n" olarak d"yalekt"!" de "çeren tutarlı 
materyal"zm", sınıf sava#ının teor"s"n" ve 
yen", komün"st b"r toplumun yaratıcısı prole-
taryanın dünya ölçüsünde tar"hsel devr"m-
c" rolünü dehanın açıklı!ı ve parlaklı!ıyla 
özetlemekted"r.” n

Orhan DEM!RBA#



q Dr. Levent UYGUR

Dünya nüfusunun neredeyse yarısın-
dan fazlasının karantinada kalmasına sebep 
olan COVID-19 salgını ortaya çıktığı an-
dan itibaren binlerce insanın hayatını tehdit 
ettiği gibi, işlerini de ciddi anlamda etkile-
meye başladı.

Hayati olmayan işyerlerinin kapanmaya 
zorlanması, devlet kurumlarının çalışanlara 
yaptığı evde kalınması çağrıları, okulların 
kapatılarak uzaktan eğitimin başlaması, 
sosyal mesafe, video konferanslar ve çalı-
şan ilişkilerinin farklılaşması gibi zorunlu-
luklar hayatın her alanında hiç alışık olma-
dığımız değişimler ortaya çıkardı. Bunun 
sonucu olarak da üretim ilişkilerinde yeni 
modeller şekillenmeye, kendini gösterme-
ye, emek sömürüsünde farklı boyutları or-
taya çıkardı. 

COVID-19 küresel ölçekte tüm dünya 
coğrafyasına dağılım gösterip etkisini her 
ülkede neredeyse eşit şekilde gösterirken 
sermaye ilk baştaki şaşkınlığı ve panik du-
rumunu üstünden atarak ‘hepimiz aynı ge-
mideyiz’ söyleminin arkasına sığınıp, kendi 
içinde organize olup bu salgını bir fırsata 
çevirmenin yolunu bulmaya başladı. 

Zaman ilerledikçe ve istatistik bilimi 
devreye girdikçe, tarihin akışında ‘herşey 
sınıfsaldır’ görüşü kendini tekrar tekrar 
kanıtladı. Ülkeler içindeki düşük gelirli sı-
nıfların, yüksek gelirli sınıflara göre daha 
yüksek COVID-19 hastalığına yakalanma 
ve buna bağlı ölüm oranlarına sahip oldu-
ğu birçok çalışmada saptandı. Toplumsal 
eşitsizlik yüzünü COVID-19 nedeniyle 
hastaneye yatış ve ölüm oranlarında ken-
dini göstermeye başladı. Bunun en temel 
nedeni bu kesimler aynı zaman¬da daha az 
test yaptırma olanağı bulabilmesi ve daha 
büyük olasılıkla virüsle temas etmeleri ve 
sonuçta daha fazla oranda yaşamlarını kay-
betmeleriydi. Bu sonuçları DİSK-AR’ın 
yaptığı bir araştırma ortaya koymaktadır. 
Bu çalışmada DİSK üyesi işçiler arasın-
da COVID-19 pozitif vaka oranının genel 
vaka oranından 3,2 kat fazla olduğu bildi-
rilmiştir. İstanbul’da hastalık yaygınlığının, 
bedensel işçilerin en yoğun yaşadığı ilçe-
lerde (Esenler, Zeytinburnu, Bahçelievler 
v.b.) daha yüksek olması, şaşırtıcı değildir. 
Hatta bu eşitsizlik ilerde, eğitime zorunlu 
ara verilmesi ‘uzaktan eğitim’ nedeniyle 

daha da belirginleşeceği kesindir. 

Gerçekten ‘aynı gemide(mi)yiz!
Sermaye, kendi devleti eliyle örgütlen-

mesini yapıp hemen hemen her sektörde 
önlemini almaya başladı. Hatta aldığı ön-
lemleri kalıcı hale getirmeye başladı.

Daha şimdiden bazı büyük sermaye 
grupları ‘evden çalışma’ gerekçesiyle bin-
lerce çalışanının kalıcı olarak uzaklaştır-
maya başladı. Bu ilerde işsizliğin daha ne 
kadar artacağının işareti olmuş durumda.

Korona virüs, eşitsizliği, eşitsizlik ise 
salgını derinleştirdi. Salgın nedeniyle uy-
gulanan sokağa çıkma yasakları ve işyer-
lerinin kapatılması, gelir ve iş kaybını, so-
nuçta da işsizliği ve yoksulluğu arttırdı.

Emekçi yığınlar için iki seçenek vardır 
karşılarında. Virüs riski altında çalışmak 
mı, yoksa kalıcı kitlesel işsizler arasında 
olmak mı? Üretiminden vaz geçmeyen ser-
mayenin emrinde fabrikada veya ofiste ça-
lışırken, kargo taşırken veya kurye olarak 
riskli olup olmadığını bilmediğin kişilerle 
irtibatta olarak virüse yakalanmak mı, yok-
sa zorunlu evde kalıp uzun süre işsizliğe 
dayanmak mı? Sermaye için biri diğerinin 
sopası olmuştur.

Tabi ki şunu da akıldan çıkarmamak 
gerek; emekçi kesimlerde kronik hastalığa 
sahip olma olasılığının yüksek oluşu, CO-
VID-19 ile ilgili ölüm riskini arttırmak-
tadır. Buna paralel olarak işsizliğin artışı 
refah düzeyini zayıflatacak ve sağlık ile 
sosyal sorunların tehdidini arttıracaktır.

Kalabalık aile formatında yaşayan 
emekçi kitlelerinde fiziksel mesafenin ko-
runamayacak olması doğal olarak virus 
yayılımını kolaylaştırmıştır. Bu gelişimin 
sonucu olarak yeterli gıdaya da ulaşım en-
gellenmiş durumdadır. 

ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü)’nün 
yaptığı analizlere göre COVID-19 Salgını 
neticesinde yaşanan tam veya kısmi tatil-
ler, şu anda dünyadaki işgücünün yaklaşık 
% 81’ini temsil eden yaklaşık 2,7 milyar 
işçiyi etkiliyor. Salgından ötürü “ciddi ve 
yıkıcı” risk altında bulunan sektörlerde 1 
milyar 250 milyon işçi çalışıyor. Bu rapora 
göre benzer şekilde, kendi hesabına çalışan 
küçük esnaf ve zanaatkârlar, küçük işletme 
sahipleri de büyük bir kayıp yaşayacaklar. 
Bu krizde, dünya ekonomisinde en iyi ih-
timalle %3, ılımlı bir tahminle %6 ve daha 

kötüsü olursa %10’lara varan bir daralma 
beklenmektedir.

Gerçekten ‘aynı gemide(mi)yiz!
Eğitim: ilk darbeyi alan sektörlerden 

biriydi. Sermayenin eline burada da fırsat 
geçmiştir. İleride kendine emek gücü ola-
rak ihtiyaç duyduğu eğitimsiz kitleler ya-
ratmak için salgını fırsat bilmiştir.

Okulların kapatılmasıyla başlanan on-
line eğitim ise internet bağlantısı ve bil-
gisayar/tele¬vizyon bulunmayan evlerde 
yaşayan çocukların eğitim almalarını en-
gellemekte, bu da eşitsizliği artıran bir iş-
lev görmektedir (digital eşitsizlik). Öğrenci 
Veli Derneğinin velilerle yaptığı uzak¬tan 
eğitim uygulaması anketine göre çocukla-
rının %13’ü uzaktan eğitim uygula¬masına 
katıl(a)mıyor ve velilerin %69,2’si EBA 
canlı ders uygulamasını verimsiz buluyor.

Önlem olarak ortaya sürülen esnek 
çalışma ve evden çalışma uygulamaları 
yeterli ekonomik ve kültürel sermayeye 
sahip beyaz yakalı dediğimiz çalışan ke-
simi daha çok kapsamaktadır. Bedensel 
emek kullanan kitleler açısından bu uygu-
lama dezavantaj yaratmıştır. Bu bağlamda 
marketlerde, çöp toplamada, dağıtım ve 
ulaşım alanlarında çalışanlar yeterli kişisel 
koruyucu önlemlerin alınmadığı ortamlar-
da çalışmak zorunda kalmışlardır. Sağlık 
çalışanları ise her şart altında birinci, ikinci 
ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında ve 
eczanelerde görevlerine de¬vam etmişler-
dir. Türk Toraks Derneği tarafından yapı-
lan bir araştırmada 350’ye yaklaşmış CO-
VID-19 nedeni ile yaşamını yitirmiş sağlık 
emekçileri her 74 kişiden 1’inin sağlık 
emekçisi olduğunu göstermektedir. 

Gerçekten ‘aynı gemide(mi)yiz!
Bilindiği üzere Türkiye’de 65 yaş ve 

üstüne getirilen sokağa çıkma yasağı, bir 
süre sonra 20 yaş ve altını da kapsayacak 
şekilde genişletildi. Ama bu sermayenin 
hiç hoşuna gitmedi çünkü üretim için ge-
rekli olan emeğin önemli bir kısmı 18-20 
yaş aralığındaydı. İçişleri Bakanlığı dev-
reye girerek yayınlanan yeni bir genelge 
ile 18-20 yaş arası çalışmak zorunda olan 
gençlerin sokağa çıkış kısıtlaması kaldırıl-
dı. Kısaca Türkiye’nin COVID-19 politika 
tercihi; 20 yaş altı ve 65 yaş üstü nüfusa 
salgından etkilenmemesi için tecridi devam 
ettirirken 18-65 yaş arası çalışanlara fiilen 

“sürü” ya da başka bir ifadeyle “sınıfsal ba-
ğışıklık” uygulamak oldu. Bu nedenle mavi 
ve gri yakalı DİSK üyesi işçiler arasında 
COVID-19 pozitif vaka oranı Türkiye’deki 
toplam vaka oranının 3,2 katı oldu. 

Uygulamaya konulan kısmi süreyle 
kapanma dönemleri ve hayata geçirilen 
ücretsiz izin uygulamaları kayıt dışı ya da 
günlük yevmiye usulü çalışanların göreli 
yoksulluklarını derinleştirmiştir. 

Gerçekten ‘aynı gemide(mi)yiz!
COVID-19 Salgını dünyada hız kesme-

den devam ederken işçi ve emekçiler dün-
yanın her yerinde salgına rağmen çalışma-
ya devam etmek zorunda kalıyor. Dünyanın 
hemen bütün ülkelerinde yeterince koruna-
mıyor, ücretsiz izin dayatması ile karşılaşı-
yor, işten çıkarılmalara maruz bırakılıyor 
ve ücretlerinin ödenmemesi sorunuyla bo-
ğuşuyor.

Her sektör sermayesini kendi emekçi 
kitlesini COVID-19’a feda ederek büyü-
meyi sağladı. 

Sonuç olarak COVID-19 bir işçi sınıfı 
hastalığıdır diyebiliriz. Salgının bir yılına 
baktığımızda İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
(İSİG) Meclisi tarafından yayınlanan tablo 
bunu en açık haliyle ortaya koymaktadır.

Şimdi tekrar soralım:
Gerçekten ‘AYNI GEMİDE(Mİ)YİZ!’ 

yoksa ‘EKMEK TEKNESİ SU MU ALI-
YOR?’ n

COVID-19 Salgınında 
“Hep!m!z aynı gem!de(m!)y!z!”
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q  Arma%an BARI"GÜL

Newroz, Covid-19 pandemisinin in-
san sağlığını tehdit ettiği ve MHP destekli 
AKP Rejimi’nin ülkeyi cehenneme çevir-
diği çok ağır ekonomik- politik koşullar 
altında kutlandı. En yığınsal çıkışlar Me-
zopotamya bölgesinde ve İstanbul’da ya-
pıldı. Newroz’un coşkusu ülkeyi sardı. Ve 
sarmakla kalmadı, egemenlerin, zalimle-
rin tahtını da sarstı. Bu gerçeği kim inkar 
edebilir?

Zalim Dehak’a karşı Demirci Kawa 
direnişinin zafere ulaşmasının ardından 
yakılan ateş ile Newroz (Yenigün) kutlan-
dı. Ortadoğu halkları tarafından yüzyıllar-
dan beri yaşatılan Newroz, günümüzde 
demokrasi, barış, adalet, eşitlik ve özgür-
lük talepleriyle kutlanmaktadır. Yığınsal 
olarak ateşlerin yakılmasıyla kutlanan 
Newroz’da egemenlerin, zalimlerin zul-
müne karşı coşku, kararlılık, birlik içinde 
direniş ve dayanışma yükseltilir. 

Bu yıl birçok yerde yapılan kutlama-
da İmralı Adası’nda tutuklu bulunan PKK 
lideri Abdullah Öcalan’ın üzerindeki tec-
ridin kaldırılması, Selahattin Demirtaş 
ve diğer HDP yöneticilerinin ve  politik 
tutukluların özgürlüğüne kavuşması ta-
lepleri ve HDP’nin kapatılmasına karşı 
tepkiler, ülkede ve bölgede onurlu, adil 
ve kalıcı bir barışın sağlanması dile geti-
rildi. Newroz’un çok yığınsal ve coşkulu 
geçmesi devletin ve hükümetin hayalleri-
ni yerle bir etti. Kürt halkının bu destansı 
direnişi işçilere, emekçilere, ezilenlere ve 
yoksullara esin kaynağı oldu. Mücadele 
kararlılığı kazandırdığı gibi gelecek için 
umudu büyüttü. Faşizme karşı birleşik bir 
direnişin tek çıkış yolu olduğunun altı çi-
zildi. 

Türkiye’de, 2015 Seçimlerinden beri 
totaliter bir rejimin kilometre taşları hızla 
döşenmektedir. Yasal düzenlemeler yapı-
larak yasama, yürütme ve yargı sanki ‘tek 
adam’ın ellerindeymiş gibi kurgulandı. 
Halbuki ‘tek adam’ devleti oluşturan iş-
birlikçi oligarşinin vitrindeki kuklasıdır. 
Devlet ne derse onu yapmaktadır. Amaç 
bu denli ağır ve hukuksuz bir diktatörlük 
döneminde devleti korumak ve er ya da 
geç halkların tepkisini çekecek bu uygula-

maları sanki bir kişi yani ‘tek adam’ yapı-
yormuş izlenimini uyandırmaktır. Hukuk 
rafa kaldırılmış kanun ise hükümsüz bir 
niteliktedir. Birazcık politik bilinci olan 
ve sağduyuya sahip her yurttaş yaşanan-
ları ve olabilecekleri bilmekte ve tahmin 
etmektedir. Bu gerçekler önümüzdeki 
süreçlerde sınıf mücadelesinin daha çok 
zor, karmaşık ve şiddetli geçeceğini gös-
termektedir. 

Bu karanlık dönemin aşılması için 
açık, net ve somut bir politika yürütül-
melidir. Ülkedeki en geniş ezilen, yoksul, 
emekçi, demokrat, yurtsever ve devrimci 
güçler ortak alternatif bir program etrafın-
da birleşmeli ve mücadeleyi yükseltmeli-
dir. Bu olmadan totaliter bir diktatörlüğün 
yerine halkların ezici çoğunluğunun çı-
karlarını gözeten barışçı, ilerici ve demok-
ratik bir yönetim iş başına gelemez.

Nabza göre halka şerbet veren, Kürt 
halkının barış, özgürlük ve demokratik 
mücadelesini umacı gören, Kürt halkıyla 
kendini var etmeye çalışan, HDP seçmen-
leriyle seçildikten sonra şova kalkışan, 
devlete ve sermayeye şirin görünmek için 
ikircimli davrananlarla zafer ateşi yakıla-
maz. Politik başarı yürek işidir. Ateşten 
gömlek giyen, ateş çemberinden geçenler 
ancak cehenneme karşı direnir, direnebilir.

Türkiye, stratejik bir konumdadır. 
Yine Türkiye emperyalizmin cirit attığı, 
kurtların tepiştiği Ortadoğu Bölgesi’nin 
bir parçasıdır. Emperyalizm, Ortadoğu’yu 
pençesine alabilmek için bugün daha da 
kudurmuşçasına davranmaktadır. Bunun 
için yerli işbirlikçilerle, gerici güçlerle sı-
cak ilişkiler geliştirip sürdürmektedir. Ge-
rici, totaliter ve faşist iktidarların işbaşında 
kalması için gereken desteği vermektedir. 
Bu konuda başarılı olmak için milliyetçi-
liği, ümmetçiliği ve savaşı körüklemekte 
ve yaymaktadır. Ortadoğu’nun petrolü ve 
diğer zenginlikleri Amerika Birleşik Dev-
letleri ve Avrupa Birliği ülkeleri tarafından 
talan edilerek sömürülmektedir. Bunun 
için uluslararası büyük tekeller ve onların 
Türkiye ve Ortadoğu’nun diğer ülkelerin-
deki işbirlikçileri anti-emperyalist bir ru-
hun, direnişin ve mücadelenin gelişmeme-
si için çok kirli bir politika yürütmektedir. 
Bu kirli politikadan dolayıdır ki Ortadoğu 
yıllardan beri kanayan bir yaradır.

Ortadoğu’da barışın sağlanması ve de-
mokratik yönetimlerin oluşmasında belir-
leyici faktörlerden biri dört parçada Kürt 
ulusal birliğinin sağlanmasıdır. Bu konu-
da Rojawa demokratik halk yönetimi çok 
büyük bir deneyim ve kazanımdır. Emper-
yalist güçler ve onun bölgedeki işbirlikçi-
leri bunun çok bilincinde olduğu içindir ki 
saldırıları sürmekte ve farklı manevralar 
uygulanmaktadır.

Bugün Kürt halkı bilinçli, örgütlü ve 
direniş ruhlu mücadelesi canlıdır. Yer-
leşim yerleri yakılıp yıkılan, katledilen 
bölgedeki Kürtler, Akdeniz, Ege, Mar-
mara bölgelerine ve büyük metropollere 
göç etmiş bulunmaktadır. Yaşayabilmek 
için kadın-erkek ve genç-yaşlı demeden 
çalışmaktadır. İnşaat, fabrika ve semt pa-
zarlarında çalışanların büyük çoğunluğu 
Kürt insanlarıdır. Bulundukları yerlerde 
sınıf mücadelesine aktif katılmakla bir-
likte ulusal kimliğini ve düşüncesini giz-
lememektedir. Diğer ulusların bireylerine 
sempatiyle bakmakta, birlikte barış içinde 
yaşamak istemekte, barış ve demokrasi 
mücadelesinde dayanışma içinde olmak-
tadır. Bu nitelikleriyle ülkenin genelinde 
direnişçi bir ruhun gelişmesi ve özgürlük 
rüzgarının esmesine olumlu katkıda bu-
lunmaktadır. Ülkede 25 milyon dolayında 
Kürt halkı olduğu kabul edildiğinde ger-
çekler daha iyi ve net anlaşılır.     

Newroz, bir günlük sürenin sınırlarını 
aşarak haftalara yayılmıştır. Haftalar bo-
yunca Mezopotamya başta olmak üzere 
ülkenin büyük yerleşim yerleri Newroz’un 
coşkusuyla yatıp kalktı. Bunun için sö-
mürüye, şovenizme, ırkçılığa ve baskıya 
karşı ezilen halkların ve emekçilerin uya-
nışında ve direnişinde büyük bir rol oyna-
maktadır. Her ezilen, emekçi ve devrimci, 
Newroz’un Ortadoğu halklarının ulusal 
bir günü olduğunu kabul etmesi gibi ona 

sahip çıkarak, aktif çalışarak ve yığınsal 
katılarak daha da büyümesini, yayılması-
nı ve görkemli kutlamasını sağlamalıdır. 
Bu anlayışla kutlanan Newroz, halkların 
kardeşliğine ve eşitliğine ciddi anlamda 
katkı sağlayacaktır. Newroz’un coşkusu 
Uluslararası işçi sınıfının birlik, mücadele 
ve dayanışma günü olan 1 Mayıs’a taşına-
bilir ve taşınmalıdır. Newroz ile 1 Mayıs 
arasındaki süre çok yoğun bir kampanya-
ya dönüştürülmelidir.

Halkların kardeşçe, eşit, özgür yaşa-
yabileceği demokratik bir Türkiye için 
ezilen halkların ulusal mücadelesiyle yok-
sulların, emekçilerin sınıf mücadelesiyle 
buluşması şarttır. Bu birlikte bir mücadele  
ve dayanışmayla sağlanabilir. Günümüzde 
kadınlar muazzam bir mücadele vermek-
tedir. Özellikle kadın cinayetlerine ve son 
günlerde İstanbul Sözleşmesi’nin iptaline 
karşı yığınsal çıkışlar yapmaktadır. Bir 
birinden ayrı gelişen ve farklı zamanda 
ortaya çıkan kadın çalışmaları ve direniş-
leri büyük değer taşımaktadır. Birbirinden 
ayrı gelişen ve yaygınlık kazanan kadın ve 
işçiler ülke çapında koordinasyon kurma-
lı, öncüsünü yaratmalı, onunla buluşmalı 
birleşik, yığınsal, merkezi yapılarını yaşa-
ma geçirmelidir.

Kürt halkı bütün renkleriyle tepeden 
tırnağa kadar örgütlü olduğunu bir kere 
daha alanlara çıkarak gösterdi. Bunun 
için ülkenin politikasına müdahil olmak-
ta, devrimci-demokratik dönüşümler için 
devleti ve iktidarı zorlamaktadır. Tabiri 
caizse ‘Fırat’ın batısı’ ne zaman ‘Fırat’tın 
doğusu’ gibi bir nitelik kazanırsa o zaman 
tarihin akışı farklı olur.

Güzel günler emek ister, bedel ister. 
Gün, karamsarlığı yok etmenin ve umudu 
büyütmenin günüdür. Gün Newroz coşku-
sunu 1 Mayıs’a taşımak için çalışmanın 
günüdür. n

Newroz Ate$!...

Diyarbakır’da 21 Mart günü yüzbinler Newroz alanına aktı. 
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TC, hükümetler değişse de Kürt mese-

lesinde her sıkıştığında  başa dönerek  bir 
başarı hikayesi yaratmak istiyor. Hikaye-
nin neresine bakarsanız bakın yalan teme-
line oturtulmuş gerekçelerle Kürtlerin öz-
gürleşmesinin önü alınmak istenmektedir. 
Bölgede barış içerisinde yaşamak isteyen 
halklar için de TC’nin bu tutumu büyük 
bir engel oluşturmaktadır. TC içeride ve 
dışarıdaki adımlarını Kürt meselesine 
göre atmaktadır. ABD, Rusya ve AB’nin 
yanısıra, bölge  ülkelerine yaklaşımı da bu 
temeldedir. Kürtlerin özgürlüğe kavuşma-
ları TC’yi neden bu kadar ürkütmektedir? 
Yüzyıldır temellerini dayandırdıkları bir 
yalanın çökmesinden ziyade egemen güç-
ler varlıklarını sürdürmekte de büyük bir 
darbe alacaklardır. Milliyetçiliği körük-
leyerek yaratmak istedikleri beka sorunu 
etrafında  belirli bir taban oluşturmaları da 
büyük oranda boşa düşecek ve zayıflaya-
caktır. AKP’nin 19 yıllık hükümet pratiği, 
son yıllarda MHP ile ortaklaşa kurduğu ve 
giderek de yaydan boşalmışcasına baskı-
nın dozajını arttıran faşist baskının esas 
hedefinin Kürtler olması, TC’nin inkar 
politikasının devam ettirilmek istendiğine 
dair en açık bir kanıtdır. AKP-MHP faşist 
bloğunda ifadesini bulan, Kürtleri, özgür-
lük mücadelelerinde ses çıkaramaz duru-
ma düşürmek şimdiye kadar çok denendi 
ve her seferinde de boşa çıktı. Kürtler 
her seferinde yakılan yıkılan özgür olma 
umutlarının küllerinden doğmayı başardı-
lar. Bu kez daha farklı bir boyutda direnen 
Kürtler, Newroz’da da görüldüğü gibi is-
yan ateşinin küllenmesine fırsat bile ver-
memektedirler.

"$b!rl!kç!l!k de 
kurtarmayacaktır
Geçmişte olduğu gibi bugün de bazı 

Kürt işbirlikçilerini kullanarak ve onların 

sırtına basarak Kürt özgürlük mücadele-
sini boğmaya çalışan TC, son günlerde 
saldırılarını daha da arttırdı. Yeni bir Kürt 
partisi kurma girişimleri halk nezdinde 
herhangi bir karşılık bulmadı. Şimdiye ka-
dar Kürt Özgürlük Hareketine karşı bazı 
çevreler vasıtasıyla oluşturulmak istenen 
işbirlikçi oluşumlar ölü doğdular. AKP’yi 

Kürt meselesinde aklamaya çalışan bazı 
işbirlikçiler, Kürtlerin isyan etmemesini 
ve rejimin yedeğine takılmalarını salık 
vermektedirler. Tüm bu girişimler boşa 
çıktıkça faşist rejim saldırılarını katmer-
leştirerek artırmaktadır. HDP’ye kar-
şı açılan kapatma davası, Ömer Faruk 
Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşü-
rülmesi ve yüzlerce HDP yönetici ve ça-
lışanının gözaltına alınması ve tutuklan-
ması içerde baskının daha da artacağının 
işaretleridir. Baskının dozu şiddetlendikçe 
Kürtler geri çekilmemekte ve insan olma 
haklarından vazgeçmemektedirler. Baskı-
ya çizilmiş  bir limit şimdilik görülmemek-
te ve nerede ne zaman duracakları bir sınır 
da henüz çizilmiş değil. Hitler Almanya-
sı gibi sıkıştıkça ve altlarındaki zeminin 
çatırdağını duyuran çanlar çaldıkça daha 

da saldırganlaşacaklardır. ‘Yedi düvelle’ 
yürüttükleri savaş cephelerinde kaybet-
meye başladılar. Suriye’de cihadist çete-
lerle kurdukları oyunlar yürümemektedir.   
Doğu Akdeniz’den Libya’ya, Mısır ve İs-
rail ile ilişkilerden bir çok cephede rüzgar 
bile olamadıkları görüldükçe içerde yeni 
saldırılar tertiplemektedirler. HDP özelin-

de Kürt Özgürlük Hareketi, sosyalistler, 
barışseverler ve demokratlara yönelik sal-
dırılar kaybeden rejimin kendini kurtarma 
çabalarından başka bir şey değildir. Tüm 
bu saldırılar her alanda kaybeden egemen 
güçlerin bilinen saldırı metotlarının deva-
mıdır. Ömürlerini bu saldırılar ile belki 
uzatabilirler. Kaybedeceklerini onlar da 
görmektedirler. Bunun için özgürlük adı-
na ne varsa ona saldırmaktadırlar. İstan-
bul sözleşmesinden çıkmaları, kadınların 
bu faşist rejime karşı direnişte seslerini 
kısmak için baskının boyutunu arttıracak-
larına  dair bir başka işarettir. Kadınların 
özgürlük mücadelesi bu faşist rejim için 
büyük bir tehdit oluşturmaktadır ve bunu 
çok iyi gördükleri için de kadınların kaza-
nımlarına saldırmaktadırlar.

AKP-MHP faşist ortaklığı içerideki 

muhalefeti kendi dümenlerine çekmek 
için dış güçler teranesine sık sık sarılmak-
tadırlar. Kendilerinin uydurduğu, bu dış 
güçler hayaleti her gün ortalıkta dolaştırıl-
maktadır. Sıradan ve kandırılmış kitlele-
rin diline de pelesenk yapılmış bu kavram 
içerde baskıyı artırmanın bir gerekçesi 
yapılmaktadır. Aslında bahsettikleri bu 
dış güçler olmadan kendi iktidarlarını sür-
dürmeleri mümkün de görünmemektedir. 
ABD’nin yeni başkanı Joe Biden’den hala 
bir telefon beklenmekte, Rusya ve AB ile 
ilişkilerini tavizler vererek devam ettir-
mektedirler. Zamanında Trump’ın kulak 
çekmeyi andıran uyarıları karşısında na-
sıl geri adım attıkları unutulmuş değildir. 
Bakur, Rojava ve Başur’da Kürtlere kar-
şı saldırılarına destek bulmak için bu dış 
güçlere taviz üzerine taviz vermektedirler. 
Doğu Akdeniz’de geri adım atarken de, 
Libya’da paralı milislerini geri çekerken 
de, Suriye’de paralı çetelerini sahaya sü-
rerken de hep bu dış güçlerden bir destek 
beklentisi içerisine girmektedirler. Bu dış 
güçler masalı da ellerinde patlamıştır ve 
artık buna inanaların sayısı azalmaktadır. 
‘Sahada olup masada yer almak’ olarak 
izah edilen dış politikanın da bu dış güç-
lerden destek bulmaya dönük verilecek 
tavizler ele geçirme girişiminden başka 
bir şey olmadığı da ortaya çıkmıştır. Tüm 
bu fırsatları Kürt Özgürlük Mücadelesine 
ve demokrasi güçlerine karşı dış destek 
bulmak için kullandığı ABD’den, AB ve 
Rusya’ya kadar içerisine girdikleri ulusla-
rarası ilişkilerde görülmektedir. 

Bölgede dengelerin yeniden kurulmak 
istenmesi uluslararası güçlerin ve emper-
yalistlerin istemi ile olmadı. Birinci Dün-
ya Savaşı’ndan sonra bölge halklarının 
boynuna geçirilmiş olan zincirin halkaları 
kopmaya başladıkça, yeni dengelerden ve 
bölgeye yeni dizaynlardan söz edilerek 
hakların demokrasi istemleri engellen-
meye çalışıldı. Yeni Osmanlı hayali ile 

Kürtler Bir Kez Daha  
‘Biz Buradayız’ Dediler !
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de Türk egemenleri ‘ya tutarsa’ diyerek 
bölge üzerinde at oynatmaya başladılar. 
Başlangıçta bir çok adımın kolayca atı-
lacağı ve eski Osmanlı hayalinin biraz 
da olsa canlanabileceğini sanarak DAİŞ 
ve diğer cihadist çetelerle işbirliği içinde 
Suriye’den Libya’ya kadar bir çok alan-
da boy göstermeye başladılar. Rojava’da 
Kürtlerin kazanımları ortaya çıkınca bu 
kez çetelerini Kürtlere karşı savaşa yön-
lendirdiler. Ve barış masasından halklar 
lehinde kazanımların çıktığını gördükçe 
de Kürt Özgürlüğüne karşı her kesimle 
işbirliği yapmaya başladılar. ‘Mavi Va-
tan’ diye yeni bir slogan uydurdular. Doğu 
Akdeniz’de gerginlik yaratarak içeride 
milliyetçi damarı hayatta tutmaya çalışı-
yorlar. Tüm bu dış manevralar birer birer 
saman alevi gibi sönmeye başladı ve Os-
manlı hayalinin bir hayalden öte bir şey 
olmadığı görüldü. Eskilerin deyimiyle: 
‘Takke düştü kel göründü’. 

Dışarıda önüne koyduğu hedeflere 
ulaşamayan ve  beklediği sonuçları  bula-
mayan AKP-MHP faşist rejimi, içerideki 
sıkışıklığını ve giderek etkisini daha ya-
kıcı bir şekilde hissettiren ekonomik kri-
zin yaratacağı etkilerin sonunu yaklaştır-
masını engellemek için HDP’de ifadesini 
bulan demokrasi, barış ve Kürt özgürlük 
güçlerine şimdiye kadar görülmemiş bir 
şekilde saldırmaya başladı. İçeri kapan-
dıkça saldırılarda gemi azıya aldılar. Tüm 
bu saldırılar ömürlerini belki biraz daha 
uzatır. Eninde sonunda yenilgiyi tadacak-
lardır. Fakat bu tür saldırıları ile iktidarın 
yıkılan harabeler altında yeni bir temel 
bulmak istemektedirler.

Baskılar yıldırmıyor, 
d!ren!$ güçlen!yor

Kürt Özgürlük Hareketine ve demok-
rasi güçlerine karşı yürüttükleri bu her 
yönlü ve emperyalistlerden de destek bu-
lan saldırıların karşısında direnen iradeyi 
kıramadıkları için daha da saldırganlaş-
maktadırlar. Toplumun her kesiminden 
direniş alevine yeni kıvılcımlar yakarak  
katılanlar olmaktadır. Aslında içerideki 
direniş, bugün tam görülmese de her ne 
pahasına olursa olsun boyun eğmeme, 
faşist rejimin sonunu getirecektir. Zaten 
rejimi çıldırtan da budur. Öyle küçümsen-
meyecek bir baskı kurulmasına ve işkence 
rejimi inşa edilmesine rağmen direnenler 
boyun eğmemekte kararlı. Tutuklamalar, 
yasaklamalar ve ellerinde tuttukları havuz 
medyası ile kurdukları yalan düzenini yü-
rütememektedirler. İşte dışarıda her şey-
lerini peşkeş çekercesine verdikleri taviz-
ler, içeride ayakta kalmalarına dış destek 

bulmaktan başka bir anlam ifade etmiyor. 
ABD ve AB ile ilişkilerini Türkiye’nin 
coğrafi konumunu ve batı için vazgeçil-
mez önemini sık sık dile getirerek, or-
taya çıkan pürüzlerden arındırarak, her 
ne pahasına olursa olsun destek bularak 
devam ettirmeye  çalışmaktadırlar. Pazar-

lık konusu yaptığı bir çok adımı, masaya 
başka tavizler koparmak için atmakta ve 
bunları sonradan yeni adımların gerek-
çesi yapmaktadırlar. Dış güçler terimi de 
bunun için uydurulmuş ve iç kamuoyunu 
aldatmaya dönük boş sözden öte bir şey 
de değildir. Oysa o dış güçler olmadan 
ekonomik krizin derinleştiği ve kitlelerin 
gözlerini açtığı bu koşullarda ayakta kal-
maları kolay değildir.

Uluslararası güçler, kendilerinin böl-
ge üzerindeki çıkarları ile çelişmedikçe 
AKP-MHP faşist rejimine karşı ciddi 
adımlar atmayacakları son günlerde ya-
şananlar ile bir kez daha ortaya çıkmıştır. 
Avrupa Parlementosu aldığı bir kararda 
TC’yi Efrin başta olmak üzere Rojava’nın 
bazı bölgelerinde ve Suriye’de işgalci ola-
rak nitelendirmiş, fakat bu karar hükümet-
ler nezdinde bir yaptırıma dönüşmemiştir. 
Türkiye’yi insan hakları ve İstanbul söz-
leşmesine uymaları konusunda uyarmak 
ile yetinmişlerdir. Almanya’nın ve diğer 
bazı AB devletlerinin AKP-MHP rejimine 
destekleri yeni de değildir. Göçmenlerin 
Avrupa sınırlarına dayanmalarını önleyen 
bir duvar gibi gördükleri TC’ye, bu baha-
nenin ardına sığınarak destek vermekte-
dirler. Kendi kamuoylarını da yanıltarak, 
müttefik, dost ve mülteci akınını önleyen 

bir güç gibi gösterek bu politikalarına 
destek vermelerini ve bu faşist rejime 
arka çıkmalarına karşı sessiz kalmalarını 
istemektedirler. Batılı güçlerin demokrasi 
ve insan hakları önceliklerinin kendi çı-
karları ile uyuştukça bir önem arzettiğini 
biz Halepçe katliamından da bilmekteyiz. 

Saddam’ın olmayan kimyasal silahla-
rı bahane edilerek Irak’a giren ABD ve 
müttefikleri, Halepçe’de çok açık olarak 
kullanılan kimyasal silaha karşı sessiz 
kalmışlardır. Halepçe katliamı  bile tek 
başına Saddam’a karşı uluslararası bir 
tepkinin oluşması için yeterliydi. Fakat 
ABD müdahale için kendi çıkarlarının 
tehlikeye düşmesini bekledi. AKP-MHP 
faşist ortaklığı karşısında da benzer bir 
politika devam ettirilmektedir. Arada bir 
çatlak sesler çıksa da AKP-MHP faşist or-
taklığı çıkmaza girdiğinde boyun eğmekte 
gecikmemektedir.

Yeni ABD yönetimi TC’yi dizginle-
mek ve bölge politikalarının içerisine 
çekmek için işleri ağırdan alır görün-
mektedir. Osmanlı hayalinin gerçekte bir 
karşılığının olmadığını Türk egemenleri 
de görmüş olacaklar ki bu ağırdan alma-
ya onlar da bekleyerek cevap veriyorlar. 
AKP-MHP ortaklığı şu an ömürlerini 
uzatmaya kilitlenmiş durumdadır. Bunun 
için yapmayacakları saldırganlık ve oyun 
da yoktur. En azından içerde yaptıklarına 
karışmamaları karşılığında dışarıda uslu 
durmayı ve onların dümen suyuna katıl-
mayı vaadediyorlar.

İçeride de işlerinin öyle sanıldığı ka-
dar kolay olmadığını son Newroz ateşi ile 

görmüş olmaları gerekir. Newroz’a ka-
tılımın kitlesel boyutunun tüm baskılara 
rağmen yüksekliği ‘bir başarı hikayesi’ 
yaratmanın mikrofanlara bağırarak gel-
meyeceğini anlamış olmaları gerekir. Ka-
dınların direnişine her zaman değer verdik 
ve çok da değerlidir. Kadın direnişinin 19 
yıllık iktidarın temellerini çatırdatan bir 
deprem etkisi yarattığı ve sonuçlarının 
rejimi şaşkınlığa sürüklediğini görmek-
teyiz. Newroz kitlesel direniş ile kadın 
mücadelesinin ortaklaşmasının ve yeni 
bir günün müjdecisi oldu. Tüm saldırılara 
rağmen Kürtlerin özgürlük mücadelesin-
den vazgeçmeyeceklerinin de bir kanıtı 
oldu. Rejim de bunları görmekte ve yanlış 
yolda ilerlemeye devam ederek ‘ya tutar-
sa’ mantığına sarılmaktadır. Bu da onu 
sonuna doğru biraz daha yaklaştırmakta-
dır. İşte dışarda yaratılan ve sonrada taviz 
vermeye dönüşen sorunlar, nefes almasını 
bir müddet daha  sağlayacaktır. Bu şekilde 
devam etmesi, karşısına yeni sorunlarda 
çıkaracaktır. Demokrasi güçleri direni-
şe devam ettikçe faşist rejimin yönetme 
gücü önemli bir şekilde kırılacaktır. Soy-
gun, yalan ve baskı ile kurdukları sistem 
tüm çabalarına rağmen istedikleri gibi bir 
sonuç vermemektedir. Topluma giydir-
mek istedikleri elbise sürekli bir yerlerden 
yırtılmaktadır. Kürt Özgürlük Hareketi, 
güçlü bir direniş odağı olarak bu tektip 
elbisenin orasından burasından yırtılma-
sı ve tutulup atılmasında önemli bir yer 
tutmaktadır. Rejimin Kürt düşmanlığı ve 
Kürtlerin kazanımlarına saldırıları da bu 
nedenledir. Fakat tüm yeni savaş teknikle-
rini kullanmalarına ve işbirlikçileri vasıta-
sıyla yeni oyunlar tezgahlamalarına karşın 
sonuç alamamaktadırlar. O çok istedikleri, 
kitleleri kandırmaya ve milliyetçiliği kö-
rüklemeye hizmet edecek  bir başarı hika-
yesini de buradan  çıkaramamaktadırlar. 

Em Keçe u xorte ev gund!ne

 Kürtçe çok bilinen bir sözdür, ara baş-
lık olarak yazdığım. Tüm saldırılara karşı 
toprağından köyünden ayrılmamayı ifade 
eder. Bugün Kürtler, Türkler, Ermeniler, 
Süryaniler, Çerkesler, Lazlar, Rumlar ve 
diğer tüm halkların demokrasiden yana 
yüreği atanların ‘biz burdayız ve gitmi-
yoruz’ çığlıkları daha da çok yükselmek-
tedir. Kadınlar başta olmak üzere tüm 
toplum bileşenleri bu çığlığa seslerini kat-
maktadırlar. Newroz bu birliği güçlendi-
ren umutlarla yaşandı. Bir zamanlar ‘Kür-
distan burada yok Irak’a gidin’ diyenlere 
inat: Buradayız ve varız. Yani ‘Em keçe u 
xorte ev gundine’.n
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q Murat ÇAKIR

Dünyanın, dolayısıyla insanlığın ya-
kın geleceğinin Pasifik Bölgesi’ndeki ge-
lişmeler tarafından –olumlu veya olum-
suz anlamda– belirleneceğini söylersek, 
bu, en azından güncel koşullar altında 
abartılı bir iddia olmayacaktır. Emper-
yalist-kapitalist dünya düzeninin içinde 
debelendiği çoklu kriz ortamının meydan 
okumalarını, ABD emperyalizminin Çin 
Halk Cumhuriyeti’ne (ÇHC) karşı artan 
saldırganlığını ve ÇHC’nin dünya çapında 
genişleyen iktisadi ve siyasi etki alanları-
nı göz önünde tutarsak, bu iddianın altını 
doldurabiliriz.

Federal Alman Savunma Bakanlığı’nın 
geçenlerde basına sızan (veya sızdırılan) 
bir analizi, emperyalist ülkelerin ÇHC’nin 
küresel oyuncu olma yolunda hızla iler-
lemesinden duydukları kaygıyı ifade edi-
yor. ÇHC’nin “dünya çapındaki etkisiyle 
Rusya’yı solladığını” tespit eden analizde, 
Pekin’in “küresel iktisadi gelişmeyi ve 
uluslararası düzenin şekillendirilmesini 
kendi çıkarları çerçevesinde güvence altı-
na almaya çalıştığı” vurgulanarak, bunun 
“Batı’nın hegemonyasını tehdit ettiği” be-
lirtiliyor.

Komünist Partisi yönetimi altındaki 
bir eski sömürgenin, yüzyıllardır dünya 
coğrafyalarını tahakkümü altında tutan 
emperyalist güçlere meydan okuyacak 
güce erişmesi bu güçler açısından elbette 
“tehdit” olarak algılanacaktır. ÇHC’nin 
emperyalizme siyasi ve askerî açıdan 
meydan okuyabilmesi, ekonomik gücünün 
artmasıyla olanaklı olmuştur, ki bu mey-
dan okuma, her zaman belirttiğimiz gibi, 
açık anti-emperyalist karakterdedir.

ÇHC’nin kurulduğu 1949 devrim yı-
lından bu yana olan gelişmesi o açıdan 
gerçek bir başarı hikâyesi olarak nitelen-
dirilebilir – özellikle 1,4 milyarlık nüfusu 
için gerçekleştirilen yoksullukla mücade-
le açısından. Bir örnek vermek gerekirse: 
1978 yılında ÇHC’nde 770 milyon in-
san yoksulluk sınırında yaşıyorken, bu 

sayı 2019’da 5,1 milyona düşürülebildi. 
Dünyanın en zengin ülkelerinden olan 
Almanya’da 2,6 milyon çocuğun yoksul-
luk sınırının altında yaşadığı ve yoksul-
luğun genel olarak kalıcılaşarak, yaygın-
laştığı düşünülürse, bunun ne denli büyük 
bir başarı olduğu tespit edilebilir. Bununla 
birlikte; her ne kadar istatistikler kişi başı-

na düşen yurt içi GSMH’ni 10.522 Dolar 
düzeyinde not etseler de ÇHC’nin toplam 
nüfusunun yaklaşık üçte biri bugün dün-
ya ortalamasındaki orta katman satın alma 
gücüne sahiptir. Almanya’daki araştırma 
kurumlarının tahminlerine göre, 2020 yı-
lında 14.860 milyar Dolar olan ÇHC yurt 
içi GSMH’si 2024 yılında 23.029 milyar 
Dolar’a çıkacak. Yani ÇHC hâlihazırda 
ABD emperyalizmi ile başa baş bir yarış 
içerisinde ve muhtemelen önümüzdeki beş 
yıl içerisinde ABD’ni geride bırakacak.

14’üncü Be$ Yıllık Plan
ÇHC’nin bu başarıları Çin Komünist 

Partisi (ÇKP) öncülüğündeki Ulusal Halk 
Kongresi’nde karar altına alınan beş yıl-
lık planlara, yani planlı ekonomiye da-
yanmaktadır. İlk kez 15 Eylül 1954’te bir 
araya gelen ve beş yıllık dönemler için 
seçilmiş toplam 2.980 delegeden oluşan 
Ulusal Halk Kongresi ÇHC’nin en yüksek 
devlet organıdır. Delegeler 35 delegas-
yondan oluşmakta; 23 delegasyon Tayvan 
dahil eyaletlerden, 5 delegasyon otonom 
bölgelerden, dördü eyalet statüsündeki 
büyük kentlerden, ikisi Hong Kong ve 

Macau’dan ve bir delegasyon da Halk 
Kurtuluş Ordusundan seçilmektedirler. 
Ulusal Halk Kongresi 161 kişilik ve yılda 
altı kez bir araya gelen Sürekli Komisyon 
tarafından yönetilmektedir. Ulusal Halk 
Kongresi’nin görevi beş yıllık planı karar 
altına alma, ÇHC Devlet Başkanı’nı, Mer-
kezi Ordu Komisyonu’nu, Yüksek Halk 

İdari Mahkemesi üyelerini, Başsavcılığı 
ve yürütme görevini üstlenen Devlet Kon-
seyi üyelerini seçmektir. O açıdan Ulusal 
Halk Kongresinin hiçbir burjuva demok-
rasisinin başaramadığı ölçüde halkın, 
köylülüğün, işçi sınıfının ve etnik-dini 
azınlıkların en geniş temsiliyetini gerçek-
leştirdiğini tespit edebiliriz.

İşte bu şekilde bir araya gelen Ulusal 
Halk Kongresi 5 Mart 2021’de bir hafta 
süren toplantısında 14. Beş Yıllık Planı 
karar altına aldı. Aslına bakılırsa bu beş 
yıllık plan ile “Vizyon 2035” adı verilen 
ve 2049’da 100’üncü kuruluş yıldönü-
münde ülkeyi “dünya çapında öncülük 
görevini üstlenecek olan modern sosyalist 
ülke” hâline getirme hedefini takip eden 
uzun vadeli gelişme planı başlatılmış oldu.

Plan ile sadece toplumsal refahın ar-
tırılmasının teşviki değil, aynı zamanda 
iktisadi gelişmenin teknolojik ilerleme ve 
yeniliklerle sürdürülebilir dönüşümünü 
de hedeflemekte. Ulusal Halk Kongresi 
ülkenin 2021-2025 planlama döneminde 
uluslararası arenada, ABD emperyalizmi-
nin ticaret savaşını müttefikleriyle birlikte 
hızlandırması ve Pandemi gibi koşullar 

nedeniyle belirsizlik ve güvencesizlikler 
durumunun derinleşeceğinden hareket 
ediyor ve bu nedenle ülkenin bu karmaşık 
ve zor koşullara karşı dayanıklılığını artır-
ması için gerekli gördüğü adımlara planda 
yer veriyor.

Yürütmenin uygulamaya sokması iste-
nilen adımların başında altyapı geliştirme 
tedbirlerinin hızlandırılması, teknolojik 
yenilik geliştirme seviyesinin artırılması, 
her alanda rekabet yetisinin yükseltilmesi 
ve çevre koruma tedbirlerinin yaygınlaş-
tırılması geliyor. Bu şekilde ve farklı pro-
jeler ve programlar uygulanarak yapısal 
zayıflıkları denkleştirecek, büyüme hızını 
artıracak ve halkın yaşam koşullarını iyi-
leştirecek bir niteliksel iktisadi gelişme 
hedefleniyor.

“Sosyal!st p!yasa ekonom!s!”
Görüldüğü kadarıyla sürdürülebilir 

bir büyüme ve buna uygun ürünler ve 
hizmetler gibi, niteliksel hedefler önem 
kazanıyor. Ancak bu önem kazanma, plan 
hedeflerinin mutlak olarak algılanmasın-
dan ziyade, kılavuz değerler olarak kabul 
edilmesini ve hedef kaymalarının hoş gö-
rülmesini de beraberinde getirmektedir. 
Kongre, Beş Yıllık Planın ağırlığını –ülke-
nin kesin bir biçimde “gelişmiş sosyalist 
piyasa ekonomisi” temelinde geliştiğini 
tespit ederek– büyüme oranlarının önce-
likli olarak ihracat için tüketim ürünleri 
yerine, niteliksel açıdan yüksek değerde 
bir büyümeye koyuyor.

14’üncü Beş Yıllık Plan, 13’üncü-
sünden farklı olarak yurt içi GSMH’nin 
hangi oranda artacağını hedeflememekte. 
Gerekçe olarak da ülkenin “yeni gelişme-
lere ve güvencesizliklere daha esnek yanıt 
verebilmesinin sağlanması” gösteriliyor. 
Bu gerekçeyi, ülkenin kimi zaman ve kısa 
vadede büyümeyi engelleyebilecek, ama 
uzun vadede ekonomik potansiyelleri ar-
tıracak hareket alanları yaratmanın ve 
gerekli görülen reformları hızla uygula-
manın hedeflenmesi olarak okumak müm-
kün. Ki, “niteliksel açıdan yüksek değerde 
büyüme” özünde tam olarak bu anlama 
gelmektedir.

Gelecek Pas!f!k’te Bel!rlenecek
Ulusal Halk Kongres$n$n Kararları I&ı%ında Ç$n Halk Cumhur$yet$ ve 
Dünya Pol$t$kalarına Etk$ler$ Üzer$ne
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Ulusal Halk Kongresinin bu stratejik 
yönelimini açıklayan en iyi ifadeyi “ikili 
sirkülasyon” tanımlamasında görebiliyo-
ruz. Buna göre yurt içi tüketim ÇHC eko-
nomisinin merkezi taşıyıcı sütunu hâline 
getirilecek. Örneğin hâlihazırda halkın 
yüzde 91,5’i Temel Emeklilik Sisteminin 
güvencesi altında. Plan, bu oranın 2025’e 
kadar yüzde 95’e çıkartılmasını hedefli-
yor. Bu şekilde aktif çalışma hayatı için-
de olanlar devletin finansmanını güvence 
altına aldığı Temel Emeklilik Sisteminden 
faydalanacakları için, daha az tasarruf 
edecekler, ama gelirlerinin daha fazlasını 
tüketime ayırabilecekler.

Böylelikle ortalama satın alma gücü, 
dolayısıyla da ortalama refah düzeyi ar-
tırılabilecek. Bu ise kaliteli tüketim ürün-
lerine olan talebi artıracak. Artan talebi 
karşılayabilecek arzı yaratmak için de 
gümrük vergilerinde indirime gidilerek, 
ithal ürün ve ürün parçalarının ucuzlatıl-
ması planlanıyor. Bunun bir yan etkisi de 
yabancı şirketlerin üretimlerini ÇHC’nde 
gerçekleştirme yatkınlıklarının artırılması 
olacak. Böylelikle yurt içi üretim ve teda-
rik zinciri olanaklarını artıracak olan ÇHC 
giderek AB ve ABD’nin kararlarından 
daha az etkilenecek.

Yurt dı$ına olan ba#ımlılı#ın
azaltılması
Nihâyetinde yeni Beş Yıllık Plan yurt 

içi piyasaların niteliksel büyümesine yo-
ğunlaşma anlamına gelen yurt içi iktisadi 
sirkülasyon ve aynı anda ihracatı destek-
leyen yurt dışı iktisadi sirkülasyon ile ül-
kenin ekonomik dayanıklılığını sürdürü-
lebilir biçimde artırmayı hedeflemektedir. 
ÇHC böylelikle yurt dışına olan bağımlı-
lığını azaltarak, emperyalist güçlerin olası 
ticari yaptırımlarına ve ÇHC’nin büyük 
teknolojik şirketlerine yönelik saldırgan-
lıklarına karşı bir koruma kalkanı kuşan-
mak istemektedir.

Bu nedenle özellikle Avrupa’daki li-
beral ekonomistler yeni Beş Yıllık Planı, 
“Çin hükümetinin yabancı sermayeye açıl-
ma politikasının sonu” olarak nitelendir-
mektedirler. Asıl kaygılarının emperyalist 
tekellerin ÇHC’ne yönelik hareket alanla-
rının daraltılması olduğunu söylemeye ge-
rek yoktur herhalde. Halbuki yeni Beş Yıl-
lık Planı ülke yönetiminin yurt içi ve yurt 
dışı iktisadi sirkülasyonlarının birbirlerini 
destekleyerek, yeni sinerji etkilerini yarat-
mak istemesi olarak okumak gerekiyor. 
Çünkü plan stratejik olarak sadece ülke 
içerisindeki üretime yoğunlaşmayı değil, 
aynı zamanda yabancı yatırımcıların ülke 
içerisinde üretim teşekkülleri kurmalarını 
sağlamayı ve uluslararası ticarette istikrarı 
öngörmektedir.

Planın yabancı yatırımcılar için önem 
arz eden bölümü, 1 Ekim 2020’de yürür-
lüğe sokulan “Yabancı Yatırımcılar Tara-
fından Kurulan Şirketlerin Şikâyetlerini 
İnceleme Tedbirlerinin” yerel ve eyalet 
yönetimleri tarafından ısrarla takip edil-
mesinin istenmesidir. Böylelikle bu tedbir-
lerin, yapılan şikâyetlerin incelenmesiyle 
birlikte, hata ve aksaklıkların giderilmesi 
ve sorunların azaltılması için etkin bir 
mekanizmaya dönüştürülmesi hedeflen-
mektedir. Hedefe ulaşılması için de ulusal 
düzeyde oluşturulacak olan bir Koordinas-
yon Komitesi tedbirlerin uygulanmasını 
ve alınan sonuçları takip edecek.

Yeni Beş Yıllık Plan ekolojik dönüşüm 
için fosil enerji taşıyıcıları kullanımının 
azaltılmasını ve nükleer enerji santral-
lerinin kapasitelerinin 2025’e kadar 70 
Gigawatt’a yükseltilmesini içermesinin 
haricinde, tarıma ve taşra bölgelerine daha 
fazla önem verilmesini, bölgesel gelişme 
ile yeni tür kentleşme çabasına girişilme-
sini ve ulusal güvenliğin, Halk Kurtuluş 
Ordusunun modernizasyonu ve ülke sa-
vunmasının optimal hâle getirilmesiyle 
güçlendirilmesini öngörmektedir.

Sonuç yer!ne
Kısacası ÇHC, Ulusal Halk Kongre-

si’nde kabul edilen 14’üncü Beş Yıllık 
Plan ile hem başta ABD olmak üzere, 
emperyalist güçlerin ülkeyi dize getirme 
çabalarına etkin bir yanıt vermekte, hem 
de gelişmekte olan ülkeler için başarılı 
bir alternatif olarak uluslararası politikayı 
belirleyecek öncü ülke olmayı hedefine 
koymaktadır. Bugüne dek BM Şartını ve 
uluslararası hukuku önemseyerek diğer 
ülkelerle belirli bir iş bölümünü ve iş bir-
liğini gerçekleştirmek isteyen ÇHC yöne-
timinin çabaları, ABD emperyalizminin 
başlattığı ticaret savaşı nedeniyle başarı-
sızlıkla sonuçlanmıştır. Bu başarısızlığın 
sorumlusu ÇHC değil, emperyalist-kapi-
talist dünya düzeninin taşıyıcılarıdır. Şim-
di ise ÇHC’nin kendi gücüne güvenmek, 
Batı’dan daha çok bağımsızlaşmak ve 
Rusya Federasyonu gibi Batı’nın hede-
finde olan güçlerle iş birliğini derinleştir-
mekten başka bir şansı kalmamıştır.

O açıdan en başta teknolojik açıklarını 
kapatmak zorundadır. Ulusal Halk Kong-
resi toplantısının başladığı gün basın açık-
laması yapan Başbakan Li, hükümetinin 
araştırma ve geliştirme bütçesini her yıl 
yüzde 7 artıracağını söylerken buna işaret 
ediyordu. Bu çerçevede Beş Yıllık Plana 
ÇHC’nin yurt dışından satın almak zorun-
da kaldığı yarı iletkenlerin ülke içinde üre-
tilmesini, yapay zekâ ve kuantum bilgisa-
yarlarının geliştirilmesine yüksek yatırım 

bütçelerinin ayrılmasını ve nihâyetinde 
2025 yılına kadar ÇHC’ndeki cep telefonu 
kullanıcılarının yüzde 56’sının 5G tekno-
lojisine geçmiş olması hedefleri yerleşti-
rilmiştir. Yani ÇHC teknoloji alanında da 
hızını yükseltmektedir. Gerçi Beş Yıllık 
Planın esnek hedefleri açısından ne den-
li bir başarı oranı yakalayacağını öngö-
rebilmek, dünya çapındaki belirsizlikler 
ve güvencesizlikler nedeniyle şu an için 
pek olanaklı değil. Ancak salt teknolojik 
gelişme açısından bakıldığında, ÇHC’nin 
kısa zamanda Batı’yı sollaması mümkün 
görünüyor. BM verilerine göre 2020 yılın-
da dünya çapından en fazla patent kaydı 
yaptıran ülkenin ÇHC olduğu gerçeği 
buna işaret ediyor. Ayrıca Pandemi koşul-
larına rağmen dünya çapında en yüksek 
büyümeyi yakalayan ülkenin ÇHC olması 
da karar altına alınan 14’üncü Beş Yıllık 
Planın gerçekçi temellere oturtulduğunu 
gösteriyor.

ÇHC’nin bu başarıları ve giderek güç-
lenen ekonomisi sonuç itibariyle emperya-
list-kapitalist dünya düzeninin sınırlarını 
göstererek, ABD emperyalizminin küresel 
tahakkümünü tehdit ediyor. ABD’nin, eko-
nomik çıkarları giderek ÇHC’ne bağımlı 
hâle gelmekte olan Avrupalı müttefiklerini 
kendi Pasifik Stratejisine eklemlemeye ça-
lışması, ticaret savaşını sert yaptırımlarla 
kızıştırması, Pasifik Bölgesindeki ülkeler-
le olan militarist ittifakını derinleştirmesi 
ve en son geçenlerde yapılan NATO Zir-
vesinde görüldüğü gibi, Biden yönetimi-
nin saldırgan bir savaş retoriği kullanma-
ya başlaması, ABD-ÇHC ihtilafının tüm 
dünyayı yangın yerine çevirebilecek bir 
tehlike potansiyeli taşıdığına işaret ediyor.

Yazımızın başına dönersek; Tüm bu 
saydığımız gelişmeler, 14’üncü Beş Yıl-
lık Planın emperyalist güçler açısından 
getireceği sonuçlar ve emperyalizmin 
konumlanışı dünyanın yakın geleceğinin 
Pasifik Bölgesinde belirleneceği tespiti-
mizi kanıtlıyor. Ancak buna rağmen kö-
tümser olmak için bir neden yok. Emper-
yalist güçler, ÇHC ve Rusya Federasyonu 
karşısında ortak çıkarları olduğu kadar 
aralarındaki çıkar çatışmalarıyla da başa 
çıkmak zorundadırlar. Emperyalizm genel 
olarak elindeki tüm maddi ve askeri güce 
rağmen her istediğini yaptıramıyor ve çö-
zümsüzlükten kurtulamıyor. ÇHC gerek 
Avrupa’nın gerekse de ABD’nin yaptırım-
ları karşısında kolaylıkla dize getirilebile-
cek bir ülke değil artık. Tüm dayanışmacı 
eleştirimize rağmen bu başarıyı teslim et-
memiz gerekiyor. Hiç şüphe götürmüyor 
bu başarının tek sahibi Çin Komünist Par-
tisidir! n
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S!z de !l ve !lçeler!n!zde uygun gördü#ünüz K!-
tabev! ve Gazete Bay!ler! !le !l!$k! kurarak onların 
!s!m, adres ve telefon numaralarını Gazete Mer-
kez!m!ze !leteb!l!rs!n!z.

!STANBUL
Anadolu Yakası:
Kadıköy: Mephisto Kitabevi: Asım Gündüz Cad. No:23
Kadıköy:  Üç Deniz Kitabevi: Pavlonya Sok. No:10 Kadıköy
Kadıköy:  Yaykoop: Cafera"a Mh. Tellalzade Sk. No:30
Avrupa Yakası:
Beyo!lu:  Mephisto Kitabevi: Kulo"lu Mh. #stiklal Cad.  

 No:125
Be"ikta":  Mephisto Kitabevi Sinanpa!a Mh. Köyiçi Myd. 15
Beyo!lu:  Semerkant Kitabevi: Süslü Saksı   

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

 Veysel Karani Cd. No: 16/A
Sefaköy:  Boran Kırtasiye: Halkalı Cd. Kocabıyık Sk. 3/A. 
ANKARA
Kızılay:  Doruk Kitabevi: M.pa!a Cd. 28/A
Kızılay:  Tayfa KitapKafe: Me!rutiyet Mah.   

 Selanik Cad. 82/32
Kızılay:  Turhan Kitabevi: Yüksel Cd. No: 8
!ZM!R
Alsancak:  Yakın Kitabevi: Kıbrıs $ehitleri   

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

 U"ur Mumcu Cd. No:2, 
ANTALYA
Merkez:  Kitapkurdu Sahaf: Elmalı Mh. 25.   

 Sk. No:5/A M.pa!a
TRABZON 
Merkez:  RA Kitabevi: Uzun Sk. Saray   

 Çar!ısı No:60 Trabzon
R!ZE
Fındıklı:  Arkada! Kitap-Kırtasiye: 
 Cumhuriyet Cd. No: 50/B
MARD!N
Kızıltepe:  Aldemir Basım Da"ıtım: Orduevi   

 Kar!ısı No:6 D:6
D!YARBAKIR
Yeni"ehir:  Vilaf Kitabevi: Koop. Mh. Akkoyunlu 4 Sk.  

 Mekan Apt No:11/B  
Yeni"ehir:  Özde Büfe: O%s Ekinciler Cad.   

 Devran Apt Altı
ED!RNE
Merkez:  Bellek Kitabevi: Sabuni Mh. M.   

 Günel #! Mrk.D:Z-08, Balıkpazarı
ESK!"EH!R
Odunpazarı:  #nsancıl Kitabevi: #stiklal Mh.   

 Ye!iltepe Sk. 24/A, 
HATAY
Merkez:  Yeni Dünya Tanıtım: Cumhuriyet Mh. Gündüz Cd.  

 Kentarma Sk./Antakya
BANDIRMA
 Ozan Sanat Evi, #hsaniye Mh. #stiklal Cd. 44. Sk.  

 No:51/B
 Serüven Kitabevi, Günaydın Mh. Eski #tfaiye Cd.    
AYDIN
Didim:  Emek Büfe: Mavi $ehir Belediye   

 Halk Pazarı, Didim
MALATYA
Merkez:  Fidan Kitabevi: Ki"ılı Cami, No:1
SAMSUN
#lkadım:  Penguen Kitabevi: Çiftlik Mh.   

 Ümraniye Sk. No:27/A
"IRNAK
Merkez:  Kelepir Kitabevi: Sökmenler Plaza, 
 Zemin Kat, No:4
KARAMAN
Merkez:  Danı! Kitabevi:  Külhan Mah.   

 2.#stasyon Cad No: 5
MAN!SA
Akhisar:  Kültür Kitabevi:  Tahir Ün Cad. No:150 / A

Politika  Gazetesi’ni 
bulabileceğiniz adresler



Karl Marks’ın, dolaşan komünizm heyulasının 
verdiği korkuyu dile getirdiği günden bugüne, bur-
juvazinin bu korkusu artarak devam ediyor. Reel 
Sosyalizm’in uygulandığı devletlerdeki karşı-dev-
rimlerden sonra, tarihin sonu ilan edilmesine rağ-
men, Marksist-Leninist ideoloji Kapitalist-Emper-
yalist ideologların gündeminden düşmedi. Geçmişin 
kaba anti-komünist şartlamaların yerini, sosyalizmi 
yeniden tanımlama ve kapitalizmin sınırları içinde 
tutacak ehlileştirmiş bir içeriğe kavuşturulma pro-
jeleri başlatıldı. Önce Stalin’in gözden düşürülme 
çabalarına hız verildi. Ardından Lenin’in aşıldığı, 
Marks’ın da eleştiri dışı kalmaması gerektiği üze-
rinden yoğun bir ideolojik bombardımanla sürdü. Bu 
Post Marksist kampanyalar sosyalizm adına mücade-
le verdiklerini ifade eden kimi yapıların programla-
rına girdi. Marksist-Leninist temel ilkeleri reddeden 
noktadan, günümüz koşullarına uyarlama mantığı ile 
kapitalizmle barışık uysal bir sosyalizm yaratılması 
amaçlandı. Reel Sosyalizm’in geçici yenilgisinden 
bugüne, küreselleşme adıyla anamalcı düzen tüm 
çıplaklığıyla halk düşmanı yüzünü gösterdi. Bu ko-
şullarda kapitalizmin nesnel ve köklü bir eleştirisini 
ve oradan işçi sınıfı lehine çıkış yollarını gösteren 
Marksizm-Leninizm, çok yönlü çarpıtmalara rağmen 
burjuvazinin korkusu olmaya devam etti. 

Günümüzde kapitalizmin sömürü, yoksulluk, aç-
lık, işgal, savaş, çevre tahribatı ve düşmanlaştırma 
karşısında Marksizm-Leninizm, işçi sınıfına ve dün-
ya halklarına kurtuluş yolunda hala yol gösteriyor. 
Bu nedenle Marks ve Lenin’in okuyup incelenmesi 
her zamankinden daha çok önem taşıyor. Gazetemiz 
bu sayıdan itibaren, Marksist-Leninist literatürün 
kaynağından doğru olarak kavranması ve bütününe 
yönelik bir eğitsel çalışmanın başlangıcı olması ama-
cıyla belli başlı eserlerin tanıtımını yapmayı amaç-
ladı. Ele aldığımız eserleri önsözleri ve gerektiğinde 
bir tanıtım notuyla vereceğiz. 

İlk yayınlanmasının 173. yıl dönümü nedeniyle 
Politika Gazetesi’nde Komünist Parti Manifestosu 
ile ilgili kaleme alınan yazıda, “Komünist Parti Ma-
nifestosu, Kapitalizmin sanayileşme dönemine girdi-

ği, ve proleterleşmenin geliştiği bir dönemde, büyü-
yen işçi sınıfı hareketi karşısında feodal artıkların ve 
burjuvazinin saldırıları karşısında işçi sınıfının bili-
mi doğrultusunda görüşleri özetleyen bir eserdir. Kı-
sadır, özdür ama yeri doldurulmaz öneme sahiptir...” 
Yazının devamında “günümüzde işçi sınıfının politik 
örgütleri olan Komünist Parti’lerin programlarının 
omurgasını oluşturmaktadır” denmişti. 

Bu sayıya, işçi sınıfı mücadelesinin teorik ve 
pratik hatta mihenk taşı işlevi gören Komünist Par-
ti Manifestosunu aldık. 1847 yılında F. Engels’in 
kaleme aldığı soru cevap şeklindeki Komünizmin 
İlkeleri eseri temel alınarak geliştirilip, 1848 yılın-
da Komünistler Birliği’nin programı olarak Ko-
münist Parti Manifestosu kaleme alındı... 

Bu kitabı okurken nelere dikkat edersek daha iyi 
anlarız düşüncesinden yola çıkarak sizlere kısa bir 
Okuma Kılavuzu sunmak istiyoruz:

Kısaca Komünist Manifesto olarak da adlandırı-
lan bu kitap, materyalist tarih anlayışının Marks ve 
Engels tarafından ustaca uygulandığı bir eserdir. Gi-
riş bölümü ve onu takiben dört bölümden oluşmak-
tadır. 

Giriş bölümü Proletarya Partisinin o güne dek ku-
rulan partiler ile arasında olan farkı ortaya koyuyor, 
komünistlerin fikirlerini tüm dünya nezdinde açıkça 
ortaya koyduklarına ve burjuvazinin bir “Hayalet” 
olarak karalamaya çalıştıkları komünistlerin doğru 
değerlendirilebilmeleri için bu broşürün kaleme alın-
masına olan ihtiyaca değiniyor. 

“Burjuvazi ve Proleterler” başlığını taşıyan I. 
Bölüm, o güne kadarki toplumların tarihinin sınıf 
savaşımlarının tarihi olduğu ortaya koyuyor ve Ka-
pitalist üretim biçiminin oluşma ve gelişim koşulları 
inceleniyor. Burjuvazinin çöküşü ile proletaryanın 
zaferi yasallığının nasıl gelişerek olgunlaştığını or-
taya koyuyor.

“Proleterler ve Komünistler” başlığını taşı-
yan II. Bölüm, işçi sınıfının savaşımını başarıya 
ulaştırabilecek şekilde sürdürebilmesi için devrimci 
bir partinin gerekli koşul olduğu üzerinde duruyor. 
Devrimci partinin gereksinimine değindikten sonra 

komünistlerin amaçlarını içeren parti programı ve 
o amaçları gerçekleştirilecek görevler formüle edi-
liyor. Çıkış noktasına dönerek Sınıf ve Sınıf Savaşı 
üzerinde durduktan sonra bu eserde ilk defa sınıfsız 
bir toplum olan komünist topluma götüren tarihsel 
süreç materyalist bakış açısıyla tavizsiz olarak analiz 
ediliyor.

“Sosyalist ve Komünist Edebiyat” başlığını 
taşıyan III. Bölüm, Marksizm öncesi ve Marksizm 
geliştirilirken çağdaşları tarafından savunulan sos-
yalizm tasarımlarını ele alıp inceliyor, eleştiriliyor, 
aralarındaki farklar ortaya konuyor ve işçi sınıfının 
bilimsel teorisi gerekçelendiriliyor. 

Marks ve Engels komünistlerin amaçlarını tarih-
sel materyalist yöntemlerle ortaya koyup gerekçelen-
dirdikten sonra, “Komünistlerin Farklı Muhalefet 
Partileri Karşısındaki Tutumları” başlığını taşıyan 
IV. Bölüm, burjuva-demokratik devrimlerin ön gün-
lerinde farklı muhalefet partilerinin stratejik ve taktik 
görüşleri değerlendiriliyor. Bölümün sonunda, Giriş 
bölümündeki görüşlerini gizlemedikleri yönündeki 
ilkeye atıfta bulunarak, komünistlerin ancak şiddet 
yöntemiyle var olan toplumsak düzeni yıkarak amaç-
larına ulaşabileceklerini ortaya koyuyor ve dünyanın 
tüm proleterlerine yapılan birleşin çağrısıyla son bu-
luyor.

Önemli not: !&siz, emekli, engelli, ö%renci ve devrimci siyasi tutsaklara ücretsiz abonelik
Kurucu Sahibi ve !lk Sorumlu Müdürü: K. Tayfun Benol 

(10.10.2015’de Ankara Katliamı’nda Kaybettik)
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Komünist Parti Manifestosu

#mtiyaz Sahibi : Mustafa Suphi Vakfı #ktisadi #!letmesi  
                               adına S. Kemal Atakan
Sorumlu Yazıi!leri Müdürü : Arma"an Barı!gül

Yönetim Yeri : #brahim A"a Cami Sk. No:11/1 Kadıköy-#st.
Telefon  : 0216  428 10 21   Telefax : 0216  428 10 22
E-posta : bilgi@politikagazetesi.org
Web adresi : www.politikagazetesi.org
Avrupa Tems. : Kemal Çelik  Tel: +49 172 53 17 333
Basıldı"ı yer : Kuzey Veb Ofset San. Tic. Ltd. $ti.
  Tayakadın Köyü/Arnavutköy- #stanbul      
  Telefon: 0212  682 61 62 
Gazetemizde yayınlanan makale ve yazıların hukuki 
sorumlulu"u yazarına aittir.

Yıllık Abone Ba"ı!ı : 60- TL 
Yıllık Abone Ba"ı!ı  : 60,- EUR / - USD
BANKA HESAP NUMARALARIMIZ
Hesap sahibi : Mustafa Suphi Vakfı #ktisadi #!l.
Banka : Türkiye #! Bankası, Tepe Nautulius  
   AVM $ubesi - #stanbul / Kadıköy
SW#FT : ISBKTRIS
TRL IBAN : TR64 0006 4000 0011 2090 2611 69
EUR IBAN : TR51 0006 4000 0021 2090 1947 59
USD IBAN : TR58 0006 4000 0021 2090 1947 30

olitikaP
SAVA!SIZ VE SÖMÜRÜSÜZ B"R DÜNYA "Ç"N

On be$ günlük süreli yayın

* (Devamı Orta Sayfada)


