
7 Mayıs  2021                     Yıl:  7                       Sayı:  63                                     MUSTAFA SUPH! VAKFI MERKEZ YAYIN ORGANI                          Ederi:  2,5 TL                       Yurtdı!ı: 2,5 EUR/USD

olitikaP

1 Mayıs’ın Ardından...
Rej!m, Pandem!’y! gerekçe göstererek  "#ç! Sınıfı’nın 

B!rl!k, Mücadele ve Dayanı#ma Günü 1 Mayıs’ı yasak-
ladı$ını zannett!. Yanıldılar... Unuttular k! tüm yasak-
lamalara ve sözde Pandem! tedb!rler!ne ra$men !#ç! 
sınıfı tezgah ba#ındaydı. Her fabr!ka, atölye, tersane, 
maden, #ant!ye ve her !#ç! yata$ı mahalle b!rer 1 Ma-
yıs Alanı’na dönü#tü. 1 Mayıs yasak tanımadı.

Bu yıl Taks!m 1 Mayıs Alanı’na çıkmak, 1 Mayıs Ala-
nı yasa$ını kırmak !ç!n geçm!# yıllara göre çok daha 
fazla d!ren!# gel!#t!. Sadece gözaltı yaptıkları 286 d!-
ren!#ç! açıklandı. B!r de gözaltı ed!lemeyenler var. D!-
ren!#ç! !#ç!ler ve !#ç! sınıfının yolunda mücadele eden 
gençler !le kadınlar sınıf sava#ımının yüz aklarıdır. 

H!ç b!r kazanım bedel ödemeden, sava#madan, 
mücadele etmeden, d!renmeden kazanılamaz. Türk!-
ye !#ç! sınıfının gerek tar!hsel, gerekse de yakın geç-
m!# tar!h! b!zlere bunu ö$rett!. Yakın tar!h!m!zde 15-
16 Haz!ran Büyük "#ç! D!ren!#! !le ba#layan, MESS ve 
DGM grevler! !le süren gelenek b!ze de$erl! deneyler 
bıraktı. Nasıl k! 12 Eylül sonrası her #ey! göze alarak 
d!renmemek ve sürmekte olan grevler! sonlandırmak 
yen!lg!n!n ba#langıcı olduysa...  

Gönül !sterd! k! bu gelene$!n b!r!k!mler!n!n üstü-
ne oturanlar da bu dersler! çıkarab!lselerd! ve 1 Mayıs 
günü "ç!#ler! Bakanlı$ı !zn!yle Taks!m Anıtına selam 
duracaklarına 1 Mayıs Alanı’na zorlayarak çıkmaya 
yönelselerd!. Ba#ta, D"SK Merkez Yürütme Kurulu, Ge-
nel Yönet!m Kurulu ve Ba#kanlar Kurulu olmak üzere, 
D"SK’e üye !#kolu send!kalarının ve D"SK’!n tüm yöne-
t!c!ler!, fabr!kalarda, mahallelerde 1 Mayıs bulu#mala-
rına katılsalar, bu kutlamaları daha da güçlend!rseler 
ve gerçekten b!r mücadele alanına dönü#türselerd!. 

B!l!nmel!d!r k!, sınıf mücadeles!nde elde ed!lecek 
tüm kazanımlar mücadele ve d!ren!# ruhunun f!!len 
ne kadar etk!n olaca$ına ba$lı olacaktır. De$!lse daha 
on yıllarca sınıf hareket!n!n üzer!ndek! ölü topra$ının 
kalkmaması edeb!yatı yapılacaktır. Önümüzdek! dö-
nem sınıf sava#ım süreçler! bunun böyle olmayaca$ı-
nı kanıtlayacaktır.
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q  Kemal ATAKAN

Ülkenin dört bir yanında direniş ses-

leri yükseliyor. İşçiler, emekçiler fabrika-

larda ve hizmet sektöründe direniyorlar. 
Köylüler kırsal alanda Karadeniz’de, 
Ege’de, Trakya ve Marmara’da direni-
yorlar. Kürt halkı Kürt illerinde direni-
yor. Tutsaklar cezaevlerinde direniyor. 
Kadınlar ve gençler üniversitelerde, alan-

larda direniyorlar. Emekliler ve işsizler 
yaşamın tüm alanlarında yaşamak için 
direniyorlar. İktidar bu direnişlere patates 
ve soğan dağıtarak yanıt vermeye çalış-

tı, olmadı. Bir dizi mahallede patates ve 
soğanlar kabul görmedi, reddedildi. Ça-

lışmak istiyoruz, iş ve aş istiyoruz dedi 
halk...

Halkın canı boğazına gelmiş ve ya-

şam mücadelesi verirken Kürt illerinde 
ve komşu devletlerin topraklarında savaş 
sürüyor. Her gün milyonlarca dolara mal 
olan bu savaşın ülke insanına, ülkenin 
kendisine hiç bir getirisi yok. Ama zara-

rı var. Oraya harcanan kaynaklar işçiye, 
emekçiye, işsize, emekliye, küçük esna-

fa harcansa bugün yaşanan bir dizi sorun 
geçici dahi olsa yaşanmayacaktır. 

Komşu devletler ile iyi komşuluk iliş-

kileri geliştirileceğine toprak işgaline yö-

nelmek Türkiye’ye güç ve itibar kazan-

dırmaz. Ama ihtiyaçları var. Başka türlü 
yaşanan ekonomik sorunların, politik so-

runların üstü nasıl örtülecek?

Her gün yeni bir sürprizle uyanıyoruz. 
Bir gece önemli bir bakan sosyal med-

yadan istifa mesajı yayınlıyor, bir başka 
zaman sanal parayla halkı dolandıran bir 
yandaşın haberleri çıkıyor. Sonra konu 
bir anda kapatılıyor. Medyada uygulanan 
kesif sansür haber alma hürriyetimizin 
önüne geçiyor. Albayrak ne oldu sorusu 
epey bayatladı ama sanal para vurguncu-

su Thodex şirketinin sahibi Faruk Fatih 
Özer hakkında haberler bir anda kesildi. 
Kendisi nerede acaba? CHP 128 milyar 
nerede kampanyası başlattı ama nedense 

o da sönümlendi. Bunun gibi yüzlerce 
güncel örnek var. 

İnsanlar gece yarısı Resmi Gazete’de 
Cumhurbaşkanı’nın hangi yeni kara-

rı yayınlandı kabusu ile uykularından 
uyanıyorlar. Onurlu insanların ailelerini 
geçindiremedikleri, çocuklarının okul 
taksitlerini ödeyemedikleri, ev kiralarını 
yatıramadıkları, torunlarına harçlık vere-

medikleri, işyerlerinin zarar etmesinden 
dolayı intihar etmeleri günlük olgu haline 
geldi. 

İktidar gidiyor ABD ve NATO Deniz 
Kuvvetlerine Karadeniz’i açmak için Bo-

ğazlar Anlaşmasını rafa kaldırabileceğini 
söylüyor. Rusya ile bir dizi alanda iş bir-
liği yaparken gidip Ukrayna ile hareket 
ediyor. Silah veriyor, ortak savaş endüst-
risi kurma anlaşmaları yapıyor. Halbu-

ki ABD ve NATO herkesin bildiği gibi 
Ukrayna’yı ilhak ederek Rusya’ya karşı 
yeni bir cephe açmaya çalışıyor. Ondan 
sonra da Rusya Pandemi’yi gerekçe gös-

tererek turist göndermeyi durduruyor ve 
Türkiye’yi riskli bölge ilan ediyor. Bunun 
politik bir tavır olduğunun anlaşılmadığı 
mı sanılıyor? Bu halk bu kadar enayi mi-
dir?

Erdoğan’ın yürürlükteki Anayasa’ya 
göre 2023’te seçimler yapılırsa aday 
olma şansı yok. Onun için Anayasa’nın 
bazı maddelerinin değişmesi gerekiyor. 
Bunu CHP, İyi Parti, Saadet Partisi bilmi-
yor mu? Bizlerden daha iyi biliyor ama 
hiç dillendirilmiyor. Normalde bu parti-
lerin Bahçeli “Yeni Anayasa” baklasını 
ağzından çıkarmadan konuyu kamuoyu 
nezdinde deşifre etmesi gerekirdi. Ama 
hayır, bu partiler TSK’nın “sınırötesi ope-

rasyonlar” olarak adlandırılan ve komşu 
ülkelerin topraklarının işgalini içeren tes-

kerelere destek vermekle meşguller.

Mecliste temsil edilen tüm partiler 
“Tam Kapanma” adı altında uygulanma-

ya sokulan sokağa çıkma yasağının aslın-

da bir ev hapsi provası olduğunun farkın-

dalar. Çünkü siyaseti bu kadar yakından 
takip eden siyasilerin iktidarın içine düş-

tüğü tıkanmışlığın ve çözümsüzlüğün so-

nucunda kendisine karşı oluşacak yığın-

sal tepkinin sadece bu yolla önlenmeye 
çalışılacağını iyi biliyorlar. Bu iktidarın 
seçimler ile yenilse dahi gitmeye niyeti-
nin olmadığını yaşayarak gördüler. Son 
6 yılda yaşanan tüm seçim süreçlerinde 
AKP ve MHP’nin seçim sonuçlarını tanı-
madığının sanırız farkınladırlar.

Bütün bunlar olurken, artık hiç bir 
yetkiye ve yaptırıma sahip olmayan 
Meclis’te tiyatro devam ediyor. Halbuki, 
HDP, TİP, CHP vekilleri bugün istifa et-
seler ve İyi Parti ile Saadet vekilleri de 
bu yolu takip etseler ülkede hemen Erken 
Seçim koşulları oluşacaktır. Büyük bir 
ihtimalle de bugün bu rejimi destekleri 
ile ayakta tutan ABD ve AB emperyalist-
leri MHP destekli AKP-Saray rejiminden 
desteklerini çekeceklerdir. Oluşacak du-

rum ise Türkiye halklarına durumu göz-

den geçirme ve görece daha demokratik 
çözümlere yönelmelerine neden olacak-

tır. Oluşacak görece daha demokratik 
siyasal bir ortam işçi sınıfı ve emekçi 
halklar için bir çözüm olmayacaktır ama 
nefes almalarını sağlayacaktır. 

Bizans ve Osmanlı’da olduğu gibi 
ABD ve AB’nin de oyunları bitmez. On-

lara güvenerek yol alınamayacağını Tür-
kiye halkları 101 yıldır biliyor ve yaşıyor. 
Onun için Türkiye halkları kendi gücüne 
ve öz güvenine dayanarak, işçisi, köylü-

sü, genci, yaşlısı, kadını, erkeği, Türkü, 
Kürdü, Arabı, Lazı, Çerkesi, Boşnağı, 
Bulgarı, Arnavutu, Rumu, Ermenisi, Mu-

sevisi, Süryanisi, Alevisi, Sünnisi, Şafisi, 
Ezidisi, Caferisiyle ve de en önemlisi 
sadece devrimcisi ile değil, günümüzde 
bu rejimle çıkarları çelişen tüm burjuva 
demokrat ve liberal kesimleri ile çözümü 
kendi ellerine almalıdır. “Bu topraklar 
hepimize yeter” sözünü “bağımsız, eşit, 
adil, demokratik ve özgür bir rejim” bi-
linci ile birleştirerek yaşanılası bir duru-

ma getirmek hepimizin ellerindedir. n
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Güncel Durum ve 
Mücadeleler Üzer!ne



Türkiye işçi sınıfı, Türk, Kürt ve 
tüm uluslardan ezilen yoksul emekçi-
ler 2021 yılının 1 Mayıs’ını ağır eko-

nomik, sosyal ve politik sorunların 
arttığı koşullarda karşılıyor. Ülkede 
işsizlik had safhaya yükseldi, yoksul-
luk arttı, açlık sınırında yaşayanların 
sayısı hiç olmadığı bir düzeye geldi. 
Faşist Saray rejimi COVİD-19 salgı-
nını doğru yönetememekten kaynaklı 
daha da artan bu sorunların tümünü 
salgın olgusu ile açıklamaya çalışıyor. 
Salgından önce de sivrilen bu sorun-

lar salgın döneminde tam bir krize 
dönüştü. Ne kadar gizlenmeye çalışıl-
sa da ülkede ekonomik ve siyasal kriz 
artık taşınamaz duruma gelmiştir.

Krizin ve salgın ile daha da artan 
sorunların tüm yükü işçi sınıfı ve 
emekçilerin sırtına yüklenmeye çalı-
şılmaktadır. İşten çıkartmalar sözde 
yasaklandı ama Kod 29 çalıştırılıyor. 
Ücretsiz izin alışkanlık yaratan bir 
uygulama haline geldi. Sigortasız ve 
güvencesiz çalışanlar hiç bir koruma 
önlemine sahip değil. Açlığa terke-

dilmiş durumdalar. Geleneksel hale 
gelen asgari ücretten gösterilerek 
çalıştırılan işçi ve emekçiler kira-

larını dahi ödeyemeyecekleri maaş 
destekleri ile evlerine ekmek alamaz 
duruma geldiler. Esnaf çöküş yaşıyor. 
Kepenk kapatma ve iflaslar gözle 
görülür düzeyde arttı. Ülke ekonomisi 
tamamen dibe vurmuş durumda.

Bunun karşısında tekeller ka-

zançlarına kazanç katıyorlar. İşçi 
ve emekçilerden kesilen ücretler 
tekellerin kazançlarına ek kazanç 
oluşturuyor. Salgın koşullarında yeni 
iş alanları yaratılıyor, ancak kazanan 
yine sermayedarlar oluyor. İşçi ve 

emekçiler salgın bahane edi-
lerek karın tokluğuna ve 
yaygın olarak güvence-

siz çalıştırılıyor. 

İşçi, emekçi ve 
yoksul halklar açlık 
sınırında yaşamlarını 
sürdürmeye çalışırken 
rejim dışarıda yeni ma-

ceralar peşinde koşuyor. 
Silahlanma harcamalarını 
artırıyor, su gibi mühimmat ve savaş 
jetlerine milyonlarca dolarlık yakıt 
harcıyor. Savaş araçlarına harcanan 
kaynaklar salgın ve yoksulluk ile 
mücadeleye harcansa bir dizi sorun 
çözülmüş olurdu. Ancak bu rejimden 
böyle bir uygulama beklemek müm-

kün değildir.

İç politikadaki beceriksizliklerini 
ve başarısızlıklarını örtmek, tepkile-

ri engellemek için kesif bir sansür, 
yasaklar, baskı ve terör uygulanıyor. 
İşçiler, emekçiler haklarına sahip 
çıkmak için bırakın eylemi, basın 

açıklaması yapmaya çalıştıkla-

rında, orantısız bir devlet 
terörü ile karşı karşıya 

kalıyorlar. Boğaziçi 
Üniversitesi öğrenci-
si gençlerin, İstanbul 
Sözleşmesi’nden 
ayrılmayı protesto 

eden kadınların karşı 
karşıya kaldıkları devlet 

terörü rejimin sıkışmışlığı-
nın işaretidir. 

Kürt illerinde belediyelere hukuk-

suzca atanan kayyumların yolsuzluk-

ları ayyuka çıktı. Kürt halkı üzerinde 
bölgede uygulanan terör dayanılmaz 
bir hal almıştır. Kürt halkının ve 
Türkiyeli emekçi halkların temsil-
cisi olarak seçilen vekillerin doku-

nulmazlıkları kaldırılıyor, seçmen 
halkın iradesi yok sayılıyor. Halkın 
seçilmiş yüzlerce belediye eş başkanı 
ve HDP’li vekili, binlerce devrimci 
demokrat HDP’li parti yöneticisi ve 
üyesi zindanlarda yargılanmadan tut-
sak ediliyor. Başta İmralı zindanında 
olmak üzere mahkumlara uygulanan 
tecrit hiç bir uluslararası ve ulusal 
hukuk kitabında yazılı değildir. 

Ülkede Meclis’in göstermelik bir 
tiyatro sahnesi özelliğini korumasının 
ötesinde hiç bir işlevi kalmamıştır. 
Faşist rejim Cumhurbaşkanlığı karar-
nameleri ile istediğini yapmaktadır. 
Halkların, seçmenlerin, yurttaşların 
ülke yönetimi üzerinde hiç bir söz 
hakları ve etkileri kalmamıştır. 

Ülkedeki bütün halkların Kürt 
halkı ile birlikte kutladıkları ve mil-
yonları kucaklayan Newroz ateşinin 1 
Mayıs ile birleşerek daha da yüksel-

mesini engellemek için salgın baha-

nesiyle 1 Mayıs eylem ve etkinlikleri 
resmen yasaklanmak istenmektedir. 
İşçi sınıfı ve emekçi yoksul halklar 
devletin keyfi yasaklarına boyun 
eğmeyeceklerdir. Tüm dünyada kut-
landığı gibi Türkiye’de de 1 Mayıs, 
Birlik Dayanışma Mücadele ruhu ile 
kutlanacaktır. Yüreğimizdeki ateşi 
tüm dünyadaki işçi kardeşlerimiz ile 
birleştireceğiz

- Yaşasın 1 Mayıs!

- Yaşasın Proletarya Enternasyo-

nalizmi!

- Yaşasın Türk, Kürt ve tüm 
emekçi halkların birleşik mücadelesi!

- Kürt halkı üzerindeki inkar ve 
imha politikalarına son!

- Salgın değil, kapitalizm öldürü-

yor!

- Tüm komşularımızla barışçıl ve 
eşit haklara dayalı bir dış politika!

- NATO’dan çıkılsın ABD em-

peryalizmi ile tüm kölelik anlaşmala-

rına son verilsin!

- Rusya ve Çin ile barışçıl ve iyi 
ilişkilere dayalı bir dış politika!

- Siyasi mahkumlar üzerindeki 
tecrite son! Genel siyasi af!

- Demokratik bir Türkiye için 
ileri!

- Yaşasın Türkiye Komünist 
Partisi!

Türk"ye Komün"st Part"s"
Merkez Kom"tes"

14 N!san 2021
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1 Mayıs "#ç! Sınıfı’nın B!rl!k-Dayanı#ma-Mücadele Günüdür 
Salgın De!il Kapitalizm Öldürüyor! 
Sava"a Kar"ı Barı" - Kapitalizme Kar"ı Sava"!

Türk"ye Komün"st Part"s" Merkez Kom"tes"’n"n 14 N"san 2021 Tar"hl" Açıklaması:

(www.tkp-onl!ne.org sayfasından alınmı!tır.) 

İşçi, emekçi ve yoksul 
halklar açlık sınırında ya-
şamlarını sürdürmeye ça-
lışırken rejim dışarıda yeni 
maceralar peşinde koşuyor. 
Silahlanma harcamalarını 
artırıyor, su gibi mühimmat 
ve savaş jetlerine milyon-
larca dolarlık yakıt harcı-
yor. 



q  Mehmet TOSUN

Bu sayımızdaki yazımıza bir not ile 
başlamak istiyorum. Kimi kesimlerin de-

mokrasi ve mücadelesine ilişkin tanım-

lamaları, maddi yaşamın dışında, sanki 
gökten inen bir meteor veya sınıf, insan 
ve üretim ilişkilerinden dışlanmış tılsımlı 
bir güç üzerinden tanımlamaya çalışılıyor. 
Halbuki demokrasi mücadelesi değişik 
sosyal kesitlerin ve özgün problemler ya-

şayan katmanların kendilerini ifade etme 
ve sorunlarını çözme amaçlı örgütlü bir 
seçenek üzerinden devlete ve siyasal ikti-
darlara bir baskı aracı olarak ortaya çıkar. 
Verili sosyo-ekonomik yapılardan kaynaklı 
sorunlar, ister istemez sosyal katmanların 
devleti ve siyasal iktidarı sorgulayan biçi-
me dönüştüğü noktada sınıf mücadelesinin 
pratik alanda önemli bir bileşenine dönü-

şür, değişir siyasallaşır. Kapitalizm koşul-
larında yoksulluk, çevre, kadın sorunları, 
inanç vb konulara ilişkin mücadele demok-

rasi ve özgürlük alanlarını genişletirken, 
bu süreçte emekçilerin ve dışlanan sosyal 
kesitlerin “pazularını geliştirir,” sorunların 
kaynağı sistemin sınırlarını parçalayacak 
yeteneğe sınıf mücadelesinin bir bileşeni 
olarak kavuşur. Demokrasi mücadelesinin 
maddi taşıyıcısı tespiti yapılırken değişim 
ve dönüştürme yeteneği, yeniye açık olma 
kıstasları üzerinde durulmalı. Burjuva si-
yasal sisteminde, konjonktür kaynaklı ön-

celik taşıyan konular zaman zaman sınıf 
mücadelesinin önünde gündem olsa da, de-

mokrasi içerikli konuların kalıcı, nihai bir 
kazanımla sonuçlanması, demokrasi güçle-

rinin bütünüyle dayanışma ve birliğini, işçi 
sınıfı mücadelesiyle bağlaşmasını zorunlu 
kılar. 

Politika Gazetesi’nde bu sayıdan önce-

ki dört yazımızda değişik sosyal kesitlerin 
özgün alanlarında hak arama ve demokrasi 
mücadelesine ilişkin, özellikle pratik alanı 
yazmaya çalıştım. “Demokratik Örgütlen-
melerin Sınıf Mücadelesiyle İlişkilenmesi” 

başlığıyla birkaç yıl önce yayımlanan ya-

zımız bu dört yazının devamı ve tamam-

layıcısı olduğunu düşünerek önceki yazı-
larımızın içeriğini netleştireceği ve finali 
olacağını düşünerek tekrar buraya alıyo-

rum. Demokrasi mücadelesinin, politik ve 
sınıf mücadelesiyle bütünlüklü ilişkisinin 
çok yönlü incelenmesi, somut koşullara 
uyan yaratıcı zenginliği üzerinden farklı 

düzeylerde yeniden ele almayı gerektiriyor. 
Demokrasi ve demokrasi güçlerinin birle-

şik mücadelesinin önemi açısından buna 
her dönem ihtiyaç var.            

Demokrat!k örgütlenmeler!n 
sınıf mücadeles!yle !l!#k!lenmes! 
İşçi sınıfı, kapitalist-emperyalist sis-

temin ezgi ve sömürüsünden kurtulmanın 
zorunlu koşulu olarak çeşitli toplumsal 
katmanların katılımının önemini mücadele 
tarihinde yaşayarak gördü. Değişik muha-

lefet kesimlerinin özgün sorunlarından çı-
kışlı demokratik talepleri, sınıf hareketiyle 
ilişkilendiği ölçüde sisteme karşı tutarlı bir 
içerik kazanacaktı.

Demokratik talepler sınıf hareketiyle 
nasıl ilişkilenir? İçinde yaşadığı koşullar-
dan hoşnut olmayan toplumsal kesimlerin 
sorunlarının sosyo-ekonomik yapı kaynak-

lı olduğunun düşüncesine varmaları nasıl 
sağlanacak?

“Nüfusun bütün sınıfları içine girmek 
zorundayız. Komünistler çalışmalarında 
tek tek sınıfların, sosyal ve politik durumla-
rının özelliklerini incelemeli… asıl mesele 
halkın bütün katmanları içinde propagan-
da ve ajitasyondur…” (V.İ.Lenin) İşçi sınıfı 
politik mücadelesinde her dönem acımasız 
baskı ve engellerle karşılaştı. İşçi sınıfı 
devrimcilerinin koşullara uygun mücadele 
arayışları, özgün sosyal katmanların sorun-

larından çıkışlı kendiliğindenci demokratik 
yönelimi temel bağlaşığı olarak her dönem 
gündemi oldu. Demokratik yığın örgütü 
olarak adlandırılan bu yapıların ilk filiz 
verdiği yıllardan, kapitalist sistem içinde 
sömürü ve baskıyı sınırlandırmaya yönelik 
ekonomik, sosyal, demokratik, kültürel iş-

levleri mücadele sürecinde gelişerek, poli-
tik mücadelelerin yığın bağları noktasında 
beslendiği kendine özgü kanallara dönüştü.

 Demokratik örgütlenmeler değişik 
başlıklar taşısa da, bazı koşullarda kısmen 
burjuva yasallığı aşan pratikleri, demok-

ratik örgütlenme işlevini ortadan kaldır-
madı. Emperyalist merkezler, demokratik 
örgütlenmeleri uluslararası sermayenin bir 
uzantısı olarak kuşatma girişimleri,  bilinç 
bulanıklığı yaratarak her dönem sürdü. 
Sermayenin çeşitli fonlarla beslediği yapı-
ları, demokratik kitle örgütü işleviyle gö-

rünür kılarak yığınları yanıltmayı denedi, 
deniyor. 

***

Demokratik Kitle Örgütlerinin özgün 
alanında çok yönlü talepleri, seslendiği 
kesimin kendiliğindenci sürecinden, daha 
boyutlu kanallara akacak dönüştüren di-
namizmi, sınıf mücadelesiyle ilişkilendi-
ği noktadan başlıyor. Ezilen, dışlanmış, 
ayrımcılığa uğrayan, inancını özgürce 
yaşayamayan vb. toplumsal kesitlerin so-

runlarının arka planını kavratacak etkin ara-

yışlar, bu kurumlarda yer alan ileri unsur-
lara önemli görevler yüklüyor. Toplumun 
en dinamik sosyal kesimlerinin sömürü ve 
baskıyı sınırlandırma çabaları, kapitalizmi 
tümden ortadan kaldırmaya yönelik sını-
fın bağlaşığı durumuna gelmesi toplumun 
ileri unsurların birey olarak demokratik 
kurumlarda aktif, doğru yerden duruşuyla 
ilgili. Sosyal mücadelenin kitleye uzanan 
ana damarları bu noktadan beslenecektir. 
Özünde kapitalizm ve egemen siyasal ya-

pının ürettiği bütün toplumsal sorunların, 
düzenin kendi refleksleriyle çözeceği, sınıf 
savaşımının dışında bir alan gibi algılatma, 
üzerinde durulması gereken teorik bir konu 
da aynı zamanda. 

Günümüzde eksikliklerine, yasal en-

gel ve sistemli bilinç bulanıklığına rağ-

men demokratik örgütlenmelerin süreklilik 
içinde kendini yeniden üreten örgütlenme 
çabaları, kurdukları dayanışma ağı ve bu 
süreçlerin ortaya çıkardığı bilinç düzeyi, 
ne yapacağını bilen kitleler düzeyine yük-

selmesiyle, toplumun en dinamik kesimleri 
olarak yaşamın içinde yer alıyor. 

Kitleler demokrasi mücadelesi içinde 
tercihlerini özgür iradesiyle yapıyor, öğ-

reniyor. Destek alanlarını buralardan daha 
berrak görüyor, birleşik gücün önemini 
kavrıyor, kontrol etmeyi öğreniyor... Ulu-

sal ve uluslararası düzeyde birlik olmanın 
anlamını kavrıyor. En önemlisi siyasal sü-

reçler buradan besleniyor. 

***

Demokratik Kitle Örgütlerinin sosyal 
mücadeleyi besleyen nesnel yapısına, em-

peryalizm ve işbirlikçi sermayenin bütün 
engellemeleri yanında, bu yapıları yanlış 
yerden değerlendiren sol-sosyalist akım-

ların yaklaşımları da onması güç darbeler 
indiriyor. Demokratik örgütlere üstleneme-

yecekleri işlevler yüklemeye çalışan, poli-
tik rekabet ve çatışma alanları olarak gören, 
hatta politik işlevler yükleyen anlayışlar, 
bu yapıların düzen içi baskıyı sınırlamaya 
yönelik çabalarında kitle ile bağ kurmala-

rının önünde önemli engeller oluşturuyor. 
Politik yapıların demokratik örgütlenme-

ler içinde iktidar mücadelesi, hedeflerinin 
yönetime oturmaya yönelik kurgulanması, 
farklı düşünen kesimlerin pratik süreçlere 
birlikte katılmasına engel oluşturuyor, ka-

tılımcı anlayış dışlanıyor. Bu da demokra-

tik örgütlenmelerde giderek kan kaybına 
ve yığınlarla bağlanma sorununu getiriyor. 
Oysa demokratik örgütlenmeler yapısı 
gereği örgütsel bağımsızlıkları ve farklı 
düşünüşlerin ortaklaştığı bir alan olarak 
doğrudan siyasal görevler üstlenemezdi. 
İşçi sınıfı politik mücadelede, demokratik 
kitle örgütlerine doğrudan müdahale yeri-
ne üyeleri ile nabzını tutarak, hedeflerini 
bu kanaldan ulaştırmalıydı. Yığınları ortak 
bir noktadan sentezlemek, kanalize etmek 
yerine daha da daralan sonuçlar ortaya çık-

ması, günümüzün bir problemi olarak önü-

müzde duruyor.

Sendikalardan inanç örgütlerine, dış-

lanmış bütün kesimlerin demokrasi müca-

delesine azimle katılımı, giderek sınıf mü-

cadelesiyle bağlaşmaları için, demokratik 
kitle örgütlerinin işlevselliğini doğru yer-
den değerlendirmeyi zorunlu kılıyor. 

***

Demokratik kitle örgütlerinin bağım-

sızlık temelli örgütsel yapısı farklı düşünüş 
biçimlerinin kabulü pratik süreçlerde doğ-

ru olanı egemen kılma baskı ve sömürüyü 
ortadan kaldırmaya yönelik birlikçi tavrın 
nesnel zeminidir de. Bu özgün duruma uy-

gun yığın bağlarını kurabilen politik irade 
öncülük işlevini de kazanacaktır. Kitleler 
tumturaklı lafazanlıkla kanalize edile-

miyor. Demokrasi mücadelesinin öznesi 
bütün alanlarda olmak, desteklemek, yön 
vermek, içerik katmak komünistlerin her 
dönemde görevi olmuştur. 

“Çeşitli muhalefet kesimlerinin aktif 
faaliyetini sadece yönetmekle kalmama-
lıyız, eğer öncü müfreze olmak istiyorsak 
mutlaka yönetmeliyiz.” (V.İ.Lenin) İşçi 
sınıfı devrimcileri mücadele tarihinin her 
döneminde hedeflerini bir an bile gizle-

meksizin, tüm halkın önünde genel demok-

ratik görevleri anlatmak, pratikte ortaya 
koymakla yükümlü olmuştur. “Komünist-
ler her devrimci hareketi desteklediklerini” 

belirttiler. Bu ilkeyi bir an bile unutmadan 
savaşım bugün de her alanda aralıksız sü-

rüyor. n

Demokrat!k Örgütlenmeler!n 
Sınıf Mücadeles!yle "l!#k!lenmes! 
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q  Süleyman HACIBEKTA#O$LU 

Yaşam alanlarına müdahaleye karşı 
saldırılar gündeme geldiğinde aklımıza 
ilk gelen yerlerden olur Doğu Karadeniz 
bölgesi. Hidroelektrik santralları (HES), 
Yeşil yol,  taş ocakları, ağaç kıyımları ve 
ormanların talan edilmesi, yaylaların ma-

den ruhsatlarıyla parsel parsel satılması , 
sahil dolguları ile denizin ve deniz canlı-
larının yok edilmesi. Aklınıza gelebilecek 
doğaya ait ne kadar saldırı alanı varsa bu 
bölge bunların tümünü yaşadı yaşıyor hala. 
AKP iktidara geldiğinden bu yana bu bölge 
HES projeleri ile gündem olmaya başladı. 
Coşkun akan dereleri, ırmakları sermaye-

nin iştahını kabarttı bu yıllarda. Projeler 
hazırlandı, ülke çapında hazırlanan proje-

lerin 400 kadarı bölgemize ihale edildi. 
HES’ler yetmedi derelerin ıslah çalış-

maları başladı. Sonra yaylalarımıza el at-
tılar. “Yeşil yol” diye bir proje ile turizm 
söylemine sığınarak Samsun’dan Artvin’e 
kadar uzanan bölgeyi kapsayan yaylaları 
birbiriyle ve sahille bağlayan ticaret yolu 
projesi idi aslında işin gerçeği. 4 bin km 
gibi bir yol aksinin olacağı ( bağlantı yol-
ları ile) bu projenin önemli bir bölümü bit-
mek üzere. Reklamları “Karadeniz’de yol-
culuk yeşile dönüyor” diye yapıldı. Bölge 
insanı turizm ile müthiş paralar kazanaca-

ğının hayalini kurarken direnenlere karşı 
çıktı. Sonradan yerlerinin kamulaştırıldı-
ğını, yaylalarının kadastro çalışmalarıyla 
ellerinden alındığını görünce her şey için 
artık çok geçti.     

Bütün bu projelerin hayata geçirilme-

si için, devletin bölgede yaşayan insanları 
bu projeler için ikna etmesi gerekiyordu. 
Çünkü yaşam alanlarının yok olacağını 
düşünen, buna inanan bölge halkı projelere 
karşı sesini yükseltmeye başlamıştı. Dev-

letin sığındığı en etkili söylem de “ulusal 
bağımsızlık” söylemi oldu. Çünkü bölge 
halkının milliyetçi ve dinci yapısı çok iyi 
biliniyordu ve bu söylem şirketlerin ve 
devletin orada önünü açardı.

Nitekim de çoğu yerde bu söylem tuttu 
direnişler bölgede yaşayan insanların bu 
retorik üzerinden bölünmesine yol açtı. 
Pek çok yerde bu yüzden direnişler kırıl-
mış oldu. Kırılamayan ve direnişlerin yo-

ğun bir şekilde devam ettiği ve kazanım-

la sonuçlandığı etnik yapısı farklı vadiler 
oldu. Bu vadilerde de devlet kendini kolluk 

güçleri ile güç kullanarak göstermeye baş-

ladı. Bugün bunu güncel olarak İkizdere – 
İşkencedere vadisinde yaşıyoruz. Devletin 
kolluk güçlerinin yaşam alanlarını savunan 
kadınlara nasıl acımasızca müdahale ettiği-
ni, biber gazı sıktığını gördük. 

Bütün bu yaşananlar bize sermayenin 
insan yaşamına saldırısında gelinen son 
aşamanın kırsal alandaki nüfuzunun artı-
rılması ve köylülerin de sermaye kapanı 
içine sıkıştırılması olduğu karşımızda ar-
tık. Köylülerin sermayenin yarattığı meta-

laşma baskısı karşısında, yani sermayenin 
başka gelir kaynakları arama uğraşı, doğa-

ya ve yaşam alanlarına saldırısı vadilerde 
yaşayan köylüler tarafından erken fark 
edilmese de sonrasında  kırsal kesimde bir 
dirençle karşılaştı. Bu direnç zaman içinde 
yaşananlardan öğrenilenlerin sonucudur. 
Çünkü yaşam herkese  öğretiyor.

Peki bizi kandırdıkları söylem ve argü-

manlar neler?
“İthal ettiğimiz elektriği kendi olanak-

larımızla üreteceğiz...”, “enerjide dışa ba-

ğımlılık ulusal bağımsızlığımızın önünde 
duran kocaman bir engeldir.” “doğalgaz 
ve kömür kullanarak ürettiğimiz enerjiyi, 
doğal kaynakları kullanarak gerçekleşti-
receğiz...”, “ÇED raporları hazırlanacak, 
kaygılarınızı biliyoruz tamamen çevre dos-

tu enerji santralleri olacak, verilen sözleri 
HES’i kuran şirketler yerine getirecek...” 
“HES’ten çıkan su yeniden kullanılabile-

cek, suyun yapısında bir bozulma olmaya-

cak...”  vb.vaadlerdi.
En önemli etken “ucuz enerji” yuttur-

macası oldu. Bölge halkının bir kısmı ener-
jiyi ucuza kullanacağına ikna edilmişti. 
“İthal ettiğimiz enerjiyi HES’ler çoğalınca 
bir kuruş verip kullanacağız.” Yıllarca bu 
masalları bize dinlettiler. 

Yapım aşamasında dinamit patlatılma-

sı, ağaçların kesilmesi olağan sayılıyor. 
Akarsu yataklarının yönü değiştiriliyor. 
Molozları firma yetkilileri kaldırmıyor. 
Doğa elden gidiyordu!  

Devleti yönetenlerin umurunda değildi 
bunlar. Ama umurunda olanlar vardı. Böl-
gede “yaşam alanlarımıza sahip çıkıyoruz” 
diye direnişler başladı. Çeşitli dernekler, 
platformlar kuruldu. Bunların en etkili ola-

nı tüm neredeyse tüm Karadeniz’de  vadi 
vadi örgütlenen ve direnişlerin baş aktörü 
olan DEKAP (Derelerin Kardeşliği Plat-
formu) oldu. Bu direnişler bölgede bazı 

vadilerde HES’lerin yapılmasını mahkeme 
kararları ve bölge halkının inatçı direni-
şi ile durdurdu. Bu durum şirketleri daha 
acımasız yapmaya başladı. Artık gerçek 
yüzleri ortaya çıkmıştı. Projeleri hayata 
geçirebilmek için doğrudan devletin as-

ker ve polisini halkın karşısına çıkarmaya 
başlattılar. Olmadı, kendilerine bölgenin 
feodal yapısını kullanarak büyük aileler-
den taşeronlar seçtiler. Mafyatik ilişkileri 
kullanarak direnişin aktörlerini korkutup 
sindirmeye çalıştılar. Bazı yerelliklerde 
bunu becerdiler.

Binlerce yıllık tarih, kültür, iş makine-

lerinin darbeleriyle yok edildi, suların al-
tında kaldı...  

Bu arada doğanın dengesi bozuldu, Ka-

radeniz yaylalarına doğru dürüst kar yağ-

mamaya başladı. Bilim insanlarının söy-

lediklerine göre bölgede iklim çok fazla 
değişikliğe uğradı.  

Denizlerimizi kirletmiş, akarsularımızı 
HES’çilere teslim eden bir ülke olmuştuk!  

Bugün hâlâ giremedikleri Artvin Arha-
vi’de Pilarget Vadisi’nde yapmayı dü-

şündükleri HES için yeniden sahadalar. 
Bilgilendirme toplantısı yapmak isteyen 
MNG Holding halkın tepkisi ile karşılaştı. 
MNG’nin üç harfini veren şirketin sahibi 
Mehmet Nazif Günal, Arhavili’dir. Şirket 
yetkilileri ile Arhavi halkı tekrar karşı kar-
şıya geldi. Pandemi koşullarını avantaja çe-

virmek isteyen şirket tekrar bölgeye geldi.
Aynı şekilde Rize İkizdere İşkencedere 

vadisinde, Cengiz İnşaatın Rize İyidere’de 
yapacağı liman inşaatı için taş ocağı aç-

maya çalışıyorlar. Cengiz İnşaat’ın sahibi 
Mehmet Cengiz, Rize Kalkanderelidir. Do-

ğal yapısından dolayı koruma altına alınan 
200 bölgeden biri olan bu vadi endemik 
türleri, deli balı ile meşhur ve organik çay 
tarım alanı olan bir bölge. 250 haneli beş 
yerleşim yerinin de aynı zamanda su kay-

nağı. Özellikle suya ulaşılamayan böyle bir 
zamanda bölgenin atılacak dinamitler ile 
suyunun da yok edilecek olması başka bir 
insanlık suçudur.

Bölgede yaşayanlardan birinin kame-

ralara yüksek sesle bağırarak söylediği 
gibi “Cengiz’in kamyonları boş kalmasın 
diye bize bu kötülük yapılıyor”. Evet bir 
Cengiz’in çıkarları için 250 haneli bir yer-
leşim yerinin yaşam alanları yok ediliyor. 
Hepsi bir Cengiz Holding etmiyor maale-

sef.

Bütün bu yaşananlar bize tekrar gös-

terdi ki, AKP iktidarı şirketlerle bize ve 
yaşam alanlarımıza saldırmaya devam 
edecek. Hukuksal hiçbir süreci bekleme-

yen şirketler zaten arkalarında olan devlet 
ve onun kolluk güçleriyle bölgenin çeşit-
li yerlerine de tekrar saldırılara başladı. 
Ordu, Korgan’da yaşananlar, Pilerget vadi-
si, İşkencedere vadisi vb  bölgenin yeniden 
ısınmaya başladığının işaretlerinden oldu.

Vahşi kapitalizm diye tariflediğimiz ol-
gunun ne dini vardır ne de imanı!  

Dini ve imanı olduğunu söyleyen AKP 
iktidarıyla birlikte tam gaz yol alıyorlar 
işte.

Suyumuzu, havamızı, çevremizi, deni-
zimizi, akarsularımızı, göllerimizi, topra-

ğımızı acımasızca sömürmeye, yok etmeye 
devam ediyorlar. 

Bütün bilimsel  açıklamaları  yok sa-

yan iktidar ve onun işbirlikçileri insanların 
koronavirüsle olan mücadelelerine rağmen 
bu durumu fırsat bilerek saldırmaya devam 
ediyor.

Vahşi kapitalizmin vahşi enerji politi-
kası, sömürü düzeni, doğal yaşamı yok etti.  

Çevrenin kirletilmesine sınıfsal açıdan 
baktığınızda, sermayenin, vahşi kapitaliz-

min ayak izlerini görürsünüz.  
Çevre ve yaşam mücadelesi sınıf mü-

cadelesi ile birleştirilemedikten sonra tüm 
direnişler bir zaman sonra kırılacak ve geri 
dönülmesi zor, hatta imkansız şartlar orta-

ya çıkacaktır.
Sermaye ve sermaye sınıfının iktidarı, 

iktidarları...  
Suyumuzu çalan onlar, ekmeğimizi ça-

lan onlar!  
Dün bir başkası bugün AKP, ya da yarın 

bir başkası olarak karşımıza çıkacaklar.n
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q  Hal"t ERDEM

Dünyada neo-liberal politikalar miadını 
doldurdu. Neo-liberalizmin elli yıllık po-

litikalarının deneyimleri ile harmanlanmış 
yeni bir dönem başlıyor. Korona salgını 
günlerindeki bazı uygulamalar kalıcı hale 
getiriliyor ve dünyanın korona sonrası tasa-

rımları gündeme alınıyor; Kapitalizm yeni 
teknolojileri, yeni yöntemleri sömürü sis-

temine adapte etmeye çalışıyor. Türkiye’de 
AKP iktidarları kendini tam da bu sürecin 
göbeğinde konumlandırıyor. Gelmekte 
olanın yasal çerçeveleri düzenleniyor. İşte 
devlet güçlerini arkasına almış neo-libera-

lizmin insani değerlerden yoksun aklının 
yerleştirmeye çalıştığı, emeğin “Güven-

cesizlik”, sermayenin “Esneklik” olarak 
tanımladığı düzen budur: Emek güçlerinin 
aklıyla, programıyla ve mücadelesiyle de-

ğiştireceği düzen budur.

Muhalefet!n alternat!f!
Bu sürece itirazı olması gereken mu-

halif güçlerin önerileri kapitalist sistemin 
yeniden işleyişe kavuşturulması çerçeve-

sini aşmıyor; “Güçlendirilmiş Parlamenter 
Sistem” başlığı altında söylenenler içinde 
de bugünleri yaratmış olan eski sistemden 
neyin farklı olacağına dair bir mutabakat 
yok. Bu sistemi devrimci temelde eleştiren 
Marksist Sol, geleneksel öğretilerini bazı 
kavramların içeriğini genişleterek “söyle-

mini” yeni sürece uyarlamaya çalışıyor. 
Bu nedenle de geçmişte belirli şartlarda ve 
zamanlarda etkili olmuş kurumların, parti-
lerin, sendikaların bugün neden zayıfladık-

ları, bunun, devletin baskıları dışında bir 
nedeni olup olmadığı sorgulanmıyor. Böy-

lece çözüm yolu ve araçları olarak denen-

miş, sonuçları belli yolda yürümeye devam 
ediyor.

Farklı b!r yakla#ım 

Sisteme eleştiri getiren HDP, demok-

ratik toplum başlığı altında, yeniden faşi-
zan bir düzeni yaratmayacak demokratik 
mekanizmaların inşasını, Kürt meselesinin 
demokratik siyaset ve müzakere yoluyla 
çözümünü, radikal demokrasiyi, “kuru-

culuğu” önüne hedef olarak koyuyor. Bu 

önerilerini, demokrasi ittifakıyla hayata ge-

çirmek için sürekli çağrılar yapıyor. Yürüt-
tüğü etkili politikalarla toplumun vazgeçil-
mez siyasi gücü olan ve güçlü bir fikriyata 
sahip olan HDP’nin bu önerileri başarıya 
ulaşsa da veya şu anda olduğu gibi rejimin 
güvenlikçi, baskıcı politikaları sürse de 
toplumun yeniden ve tabandan demokratik 
inşası zorunludur.

Emek alanında kuruculuk
Kurucu olma deneyimi yerel yönetim-

lerde, alternatif tarım ve kooperatifleşme 
pratiklerinde, yeni toplumsal yapıların 
inşasında bir süredir uygulanmaya çalışı-
lıyor. Başarılı örnekler var ve epey dene-

yim birikti. Kuruculuğun “Emek” ayağı 
üzerine çok konuşulmadı. Söylenenlerin ve 
eylemlerin çoğunun içeriğine bu gözle ba-

kıldığında ve emek tarihi de bu yaklaşımla 
yorumlandığında pek çok deneyim biriktiği 
görülebilir. 

Send!kaların rolü
İşçi sınıfının en önemli mücadele araç-

larından olan Sendikalar, kapitalizmin 
gelişmesiyle tarih sahnesine çıkan, işçi 
sınıfının hakları uğruna mücadele araç-

larıdır. Tarihi süreç içerisinde sendikalar, 
işçi sınıfının birliği, sayısal büyüklüğü ve 
mücadele kapasitesiyle toplumun gelişme-

sinde önemli rol oynamış örgütlenmelerdir. 
Dünyada kapitalizmin gelişmesinin çeşitli 
aşamalarında, işçi sınıfı sendikalarda ör-
gütlenerek gelişen ve değişen şartlara göre 

alternatif stratejiler üretmiş, büyüme ve re-

fah dönemlerinde devletin ve sermayenin 
dikkate almak zorunda olduğu toplumsal 
bir güç haline gelmiştir.

Farklı kurulu# sürec!
Türkiye’de sendikal hareket, işçi sınıfı-

nın tarih sahnesine çıkışı ve toplumsal mü-

cadelede yerini alışından çok, yeni devletin 
kuruluşu ve politikalarının etkisinde gelişti. 
Yasaklama, baskı altında tutma ve ideolojik 
saptırmalar ve en başta anti-komünizm be-

lirleyici yöntemler oldu. Osmanlı’nın son 
dönemlerinden, 1908’lerden devralınan ve 
Cumhuriyet rejimiyle sürdürülen sendika 
kurma yasağı 1947’ye, grev yasakları da 
1963 yılına kadar devam ettirildi. İç ve dış 
faktörlerin zorlamasıyla, ana gövdesini 

Türk-İş’in oluşturduğu 1947 yasasına 
göre kurulan sendikalar, kapitalist ilişki-
ler içinde işçi sınıfı ve sermayenin karşı 
karşıya gelerek, sınıf mücadeleleri içinde 
kurulmuş sendikalar değildir. Devlet iş-

letmelerinde, talimatla kurulmuş bu yapılar 
iktidarlar değişse de konumlarını ve varlık-

larını sürdürdü; bugünde Türk-İş, Hak-İş, 
Memur-Sen ve siyasi temelde örgütlenmiş 
diğer yapılar, işçi sınıfını pasifleştirmede, 
kontrol etmede, devletin ideolojik hege-

monyasını yeniden üretmede işlevini sür-
dürüyor. 

Mücadele !le kazanıldı
Özel sektörde, işçileri tek tek örgütle-

yerek, sınıf mücadelesine dayalı sendikalar 

da yine 1947 yasaları ile kuruldu; önceki 
yıllarda yaşanan deneyimler, muhalif ke-

simlerin, sol güçlerin çabaları ve büyük 
özverilerle gelişti. 1960 askeri darbesi ile 
ortaya çıkan kısmi demokratik ortam, 1963 
yılında grev hakkının da kazanılmasıyla 
ivme kazandı. Elde edilen hak ve özgür-
lükler, 1967’de kurulan Devrimci İşçi Sen-

dikaları Konfederasyonu ile 70’li yıllarda 
tarihinin en parlak dönemini yaşadı. DİSK 
bu dönem yalnızca kendi üyelerinin değil 
bütün işçilerin ve çalışanların milli gelirden 
aldıkları payı yükselten, demokratik hak ve 
özgürlükleri genişleten mücadeleler verdi. 

Sınıf send!kacılı$ı engel

Türkiye sendika hareketi, 1980 askeri 
darbesi ile büyük bir kırılma yaşadı. Sınıf 
sendikacılığı, faşist askeri darbenin açık 
hedefi idi; DİSK yasaklandı, yöneticileri 
hakkında idam cezalı davalar açıldı, Türk-
İş’e dokunulmadı. DİSK’in yasaklı tutuldu-

ğu on bir yıl reel ücretlerin en düşük sevi-
yelere düşürüldüğü, sendikal faaliyetin tam 
olarak devlet ve sermayenin kontrolü altına 
sokulduğu, ekonominin neo-liberal poli-
tikalara entegre edilmede en büyük engel 
olan sınıf sendikacılığının tasfiye edildiği 
ve geçmiş on yıllarda elde edilmiş kaza-

nımların yok edildiği, sendikalara görece 
imkânlar sağlayan yasaların değiştirilmeye 
başlandığı yıllardır. 

Neo-l!beral uygulamada 
aksama

İhracata dayalı büyüme, dünyayla reka-

bet ve refah söylemi ile geçen on yıl sonra 
başlayan 1989 bahar eylemleri ücretlerin 
düşürülmesi ve özelleştirme politikaların-

da geçici bir kesintiye neden oldu. 89 ba-

har eylemleri, sendikal bürokrasiyi aşan, 
sendikaların merkezi ve hiyerarşik yapısını 
bozup yerel örgütlenmelerin insiyatifi ile 
yürütülen bir eylemler dizisidir. Ancak bu 
eylemler alternatif örgütlü bir mücadele 
tarzı ortaya çıkaramadan devlet sendikacı-
lığının çok yönlü “girişimleriyle” kontrol 
altına alınabildi. 89 bahar eylemleri gü-

nümüzdeki mücadelelere ilham kaynağı 
olacak bir başkaldırı olarak tarihteki yerini 
aldı.
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"deoloj! destekl! emek rej!m!

2002 yılında elverişli iç ve dış şartları 
değerlendirerek iktidara gelen AKP, pra-

tikte devlet güçlerinin baskısı eşliğinde 
1980 faşist darbesiyle başlatılan neo-liberal 
emek politikalarını, uyguladı,  adım adım 
yasal temellerini döşedi. 

Sendikalar başta olmak üzere emek 
örgütleri, üstlerine gelen bu saldırıları ber-
taraf edecek teorik, pratik bir yol, açılım 
yapamadı, daralan yasal olanaklar, ağırla-

şan baskılar sonucu eski mücadele güç ve 
kapasitelerine kavuşamadı. 

Teknolojinin gelişmesi ile küçük ölçek-

li işyerlerinde kalifiye emeğe dayalı üretim, 
çok katmanlı şirketleşme yoluyla sermaye 
patronlarının asli muhatap olmaktan çıka-

rılması/taşeronlaşma ve tedarik zincirleri 
yoluyla Türkiye, ucuz ücret ve hammadde 
pazarı olarak dünya sisteminde yerini aldı. 
Bu süreçlere paralel olarak esnek üretim; 
toplu sözleşmelerin yerine belirli süreli 
sözleşmelerle işçinin sermaye karşısında 
yalnızlaştırılması, iş güvencesinin ortadan 
kaldırılması, işçi sınıfının o güne kadar ser-
maye karşısında geliştirdiği mücadele yön-

temlerini boşa çıkardı, dayandığı temelleri 
sarstı, sınanmış mücadele araçlarını zayıf-
lattı. 

Send!kaların yen!den 
örgütlenmes!
Uzun bir süredir birbiriye iç içe ikili bir 

süreç devam ediyor. Birincisi verili koşul-
larda işçilerin sendikalarda örgütlenme-

si için çaba gösteren DİSK’e bağlı, ba-

ğımsız, devrimci, demokrat sendikaların 
yürüttüğü mücadelelerdir. Bu çaba hep 
sürecek; destek ve dayanışma gösterilecek 
ve başarılı olmaları sağlanmaya çalışıla-

caktır. Bu süreçle bağlı yürüyen demokrasi 
mücadelesi ile de rejim ne kadar geriletile-

bilir, demokratik ittifaklar ne kadar sağlam 
inşa edilirse demokratik hakları kullanma-

nın önü açılabilir, örgütlenme hakkı ve öz-

gürlüğünün önündeki engelleri kaldırabilir; 
birbirini besleyen ve yükselten sarmal yu-

karıya doğru devam eder. 

Bu tar!h yazılıyor 
Bir diğeri ise birincisiyle at başı yü-

rüyen mücadeleci, kural dışı, yerel, 
kendiliğinden patlayan ya da örgütlü 
siyasal, sendikal hareketlerdir. İşçilere 
yasalarla, anayasayla tanınmış haklarını 
kullanmalarının önü tıkandığında, patron 
arsızca çeşitli nedenler ileri sürerek işçinin 
ücretini, kıdem tazminatını vermediğinde, 
işçi, emekçi hakkını istediğinde karşısına 
patron değil polisiyle, mahkemesiyle dev-

let çıktığında patlayan isyanlar, direnişler-
dir. Bu haksızlıklara, zulme karşı direnmek 
haktır, meşrudur, yasaldır. 

Bu tarih bugün yazılıyor: Ülkenin dört 
bir yanında küçüklü büyüklü, işçiler, emek-

çiler, köylüler, esnaflar, öğrenciler, aydın-

lar, sanatçılar direniyor. Karşısında devletin 
gücünü arkasına almış azgın bir sermaye 
saldırısı, en temel hakların, özgürlüklerin 
devlet güçlerince baskılanması, kısıtlanma-

sı bu direnişler karşısında aciz kalıyor an-

cak yinede her şey keyfi, tesadüfi, zalimin 
insafına kalmış. Emekçinin isyanları, dire-

nişleri, sendikaların talepleri, muhalefetin 
çağrıları, bu gözünü kan, para bürümüş 
sermayeyi, iktidardaki siyasetçileri zorla-

mıyor, durduramıyor. 

B!r #ey! ke#fetm!yoruz
Aslında bu işin olup olmamasına, na-

sıl olacağına işçi sınıfı, emekçiler karar 
verecek, çünkü mücadeleyi onlar veri-
yor, bedelini onlar ödüyor, sıkıntıda olan, 
yoksul olan onlar ve kazanacak olan da 
onlar. Ama onlara şimdiye kadar nasıl ya-

şamak istediği, çalışma düzeninin nasıl de-

ğiştirileceği,  geleceğinin nasıl güvenli hale 
getirileceği ve daha uzatılacak hayatın için-

deki bir sürü soru hiç sorulmadı ki. “Ben 
de basit şeylerle mi uğraşıyorum acaba, 
bunların cevabını bir sendikacıya ya da bir 
devrimci arkadaşa sor, sana bir çırpıda her 
şeyi anlatsın?” denebilir.

Evet, bu hep böyle yapılıyor. Bugün her 
sendikanın, siyasal partilerin programların-

da vaatlerinde bunlar yazar. Herkes emek-

çiyi korur, herkes emekten yana işler yaptı-
ğını anlatır, köprüyü, yolu, hastaneyi kimin 
için yapıyorlar ki? Ve sendikalı işçi hakkını 
koruması için vekâlet verdiği sendikadan, 
her seçmen oy verdiği, kendi yararına işler 
yapmasını beklediği partiden bekler; çö-

zümleri. 

 “O”, emekç!, !#ç!, !#s!z 

O’na kimse sormaz, sorsa da “O” 
bundan bir şey çıkmayacağını bilir. Aklı 
neye yatarsa ona oy verir, kendini, işini 
korur, korumaya çalışır, kimseye kolay 
kolay güvenmez. Her kim ki işçi sınıfının 
bu ülkeyi kurtaracağını söylüyor, düşünü-

yorsa, ya da daha elle tutulur bir hedef ko-

yalım; bu ülkeye demokrasinin gelmesini, 
her düşüncenin özgürce ifade edilmesini, 
özgürce örgütlenmesini istiyorsa İşçiye, 
Emekçiye, Kamu Çalışanı’na, Köylüye, 
Kürt’e, Kadın’a, Genç’e, bu soruları sora-

cağı ortamı yaratmalıdır. Bunları düşünece-

ği, kendisinin de uğruna mücadele edeceği 
amacını, hedefini, bunun nasıl olacağını, 
önceliğin ne olacağını söyleyeceği, bun-

ları özgürce tartışacağı ortamı sağlamalı-
dır. Bu rastgele bir ortam değildir; nutuk 
atılacak ortam değildir; konuşmaktan çok 
dinlemeyi gerektiren bir ortamdır; herkesin 
birbirine saygı duyduğu, herkesin kendini 
özgürce ifade edebildiği bir ortamdır. De-

mokratik bir ortamdır. 

Her !nsanın f!kr!, dü#ünces!
İhtiyacımız olan güç birikimi, ekono-

miden siyasete, basitten karmaşığa, günlük 
sorunlardan ülke, bölge sorunlarına bağla-

nacak bu süreç içerisinde ortaya çıkar. Bu 
güç, birbirine güven duyan küçük homojen 
yapılardan dışa, toplumun her kesimine ge-

nişleyen ve aynı zamanda birbiriyle koordi-
ne içinde olan yapıların karmaşık birliğidir. 
Emekçinin mücadele ile sınanmış gücü, 
iradesidir. 

Emek alanına yoğunlaşırsak fabrika-

nın, sendikanın sorunlarına sıkışıp kal-
mamak ve üretim alanlarında örgütlenme 
imkânlarının zorlaştırılması; Bu iki neden-

den dolayı örgütlenmenin odağı işyeri 
dışında kurulmalıdır. Bu mekân otur-

ma, yaşama mekânıdır. Burada dertler 
sorunlar ortaktır, dayanışma, empati 
vardır. Her tür fikir ve cereyanlar mev-

cuttur. Bu ortamda yaratılacak güçlü 
birliktelikler eskiden beri bir kurulup 
bir dağılan örgüt yapıları ile farkı ortaya 
çıkarır.

Dokunulamayan büyük güç
Bu yol yürünürken bugüne kadar ihmal 

edilmiş bir gücü öneme almalıyız. Bu güç 
işsizlerdir. İşsizler mücadelenin asli gücü 
olabilir mi? İşsizlik, kapitalizmin bize da-

yattığı, “çaresi olmayan”, bu düzen devam 
ettiği sürece devam edecek olan sorun gibi 
zihinlerimize işlenmiştir. Duyduğumuz çö-

zümlerin hemen hepsi, sorunu belirsiz bir 
geleceğe ertelemeyi, bu şekilde ondan kur-
tulmayı kapitalizmin sürgit devam edeceği-
ni çağrıştırır. Sosyal Demokratlar, ekonomi 
büyüyecek, sermaye yeni iş alanları açacak, 
yatırım yapılacak ve işsizlik azalacak der-

ken, Sendikalar 35 saatlik çalışma haftası, 
vardiyalı çalışma, daha çok istihdam ben-

zeri tedbirleri programlarına yazıyor. Ama 

bu tedbirlerin hiçbiri işsizleri, kayıt dışı 
çalışanları, göçmen işçileri devletin ve 
sermayenin çalışanları tehdit, sindirme 
aracı, olmaktan çıkarmıyor.

Varlı$ı sayılarla !fade ed!len...
İşsizliği azaltacak bütün önlemler geliş-

melere göre uygulanabilir. Yatırımlar yapı-
labilir, tarım emeği değerlenebilir, çalışma 
saatleri azaltılabilir ancak bütün bunlar ka-

pitalizmin işsizleri, çalışanlar üzerinde bir 

tehdit olarak kullanmaktan çıkarmaz. Bu 
nedenle nüfusun ezici çoğunluğunun sa-

vunacağı, uğrunda mücadele vereceği bir 
hedef ortaya konmalı ve ayrıntıları tartışıl-
malıdır. 

Temel gel!r güvences!
Bu hedef hiçbir kayıt ve koşula bağlı ol-

maksızın her bir bireye “hak” olarak ödene-

cek “temel gelir ödeneği”dir. Kaynağın ne-

reden bulunacağı, hangi sınıf ve tabakaların 
çıkarlarını nasıl etkileyeceği tartışılabilir. 
Ancak öncelikle işçi sınıfının, tüm çalışan-

ların bu uğurda mücadele vermesi gerektiği 
açıktır. Bu sayede çalışanların üzerindeki 
basınç kalkacaktır; düşük ücretle çalışmak 
için fabrika, işyeri kapılarında bekleyen, 
grev kırıcı olarak kullanılan, aç kalmamak 
için ölümüne madene giren, iskeleye çı-
kan milyonlarca insan rahatlayacak, açlık 
korkusu ortadan kalkacaktır. “Çalışma”nın 
değeri ve kalitesi artacaktır. İşsizlerle çalı-
şanlar arasında süregiden rekabeti dayanış-

maya dönüştürmek anti-kapitalist, zor ama 
önemli bir mücadele hedefi olarak belirlen-

melidir.

Mücadele geçm!#!m!z ve 
gelecek umudu 
Son olarak bir adım öteye giderek şunu 

söyleyebiliriz; her şeyi yeniden keşfetmi-
yoruz; geçmiş mücadele hafızamız bize 
yol gösterecektir. Bu tür kararlaştırılmış, 
örgütlenmiş iradelerin yerel, bölgesel ey-

lemlerini ve birlikte hareketlerini sağlaya-

cak koordinasyonlar oluşturmak önemlidir. 
Bir organize sanayi bölgesinde, tek bir iş-

kolunda veya çoklu olarak, bir örgütlenme 
potansiyeli ortaya çıkmışsa parasal, yasal, 
temsili, hukuki sorunlarının çözülmesi için 
Türk-İş’e, DİSK’e bağlı olmasına bakıl-
maksızın sendikaların desteğinin alınması, 
bölgenin tüm güçlerinin harekete geçiril-
mesi ve kamuoyu oluşturulması koordinas-

yonun yapacağı işlerdendir. 

Katılanların kendi kararlarını aldığı,  
hedeflerini tespit ettiği birlikte başlayan 
işçi sınıfının, emekçinin çelik iradesi sonu-

cu belirleyici olacaktır. Bu sürece öncülük 
edecek, mücadelede yol gösterecek, ör-
gütleyecek temel güç komünistlerdir; mü-

cadele yöntemlerini yenilemiş toplumun 
öncülüğünü onurla taşıyacak Komünist 
Partisi’dir. n
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q Hasan ERGÜL*

Emperyalist kapitalist sistemin genel 
bunalımının derinleştiği günümüzde, te-

kelci sermaye dışında her sınıfın, katma-

nın, toplumsal kesimin biriken sorunları 
var. Emekli kesimi de bu katmanlardan biri 
ve sayıları on üç milyonu aşmış durumda. 
Emeklilerin sıkıntısının diğer nüfusa da 
yansıdığı, bir sır olmasa gerek. Bu bağlam-

da emeklilerin örgütlenme sürecine objek-

tif olarak bakmakta yarar var. Bu konuda 
belleklerimizi zorlayıp, hafızamızı bir ta-

zeleyelim. Emekliler Dayanışma Sendikası 
olarak Emekliler Yaşlılar Hareketi döne-

minden bugüne kadar broşürlerimizde bil-
dirilerimizde yer verdiğimiz sorunlarımızın 
ekonomik politik boyutunu tekrar tekrar ha-

tırlamakta fayda var. İçinde bulunduğumuz 
durumu aşmak için sorunlarımızın nedeni-
ne bakmak zorundayız. Dünyadaki egemen 
sisteme bağlı olarak ülkemizde ne oldu, bu-

günlere nasıl geldik?

1990 yılındaki Dünya Bankasının 
“Yaşlılıktan Kaçınmak” başlıklı raporun-

da “Sağlık teknolojisinin gelişmesi sebe-

biyle, insanlar artık daha uzun yaşıyor ve 
emeklileri ekonomiye yük olmaktan çıka-

rın diyerek, hükümetlere “sosyal güvenlik 
sisteminizi gözden geçirin” tavsiyesinde 
bulunuyor. Emeklilik fonlarının kamu kont-
rolünde olması, küreselleşmenin önünde bir 
engeldir, bu fonları finans sektörüne akta-

rın diyor. Aslında hükümetlere sunulan bu 
tavsiye, özünde bir emirdir. Emperyalist 
kapitalist sistemin efendilerinin emirleri-
ni uygulamaya endeksli hükümetler de bu 
tavsiyelere uyuyorlar ve gereklerini yerine 
getiriyorlar. Bu emrin özü, sosyal güvenlik 
kurumlarının tasfiye edilmesi, emeklilik ve 
sağlık diye ayrılması, emekliliğin bireysel-
leştirilmesi, işçilerin köleleştirilmesi örgüt-
süz güvencesiz işçi sınıfının oluşturulması 
anlamına gelir. Yani bu bağlamda, emekli 
hareketi ile işçi sınıfının mücadelesi bir-
birinden ayrılmaz, sıkı sıkıya bağlıdırlar. 
Emeklilik, işçi sınıfının yaşlılıkta bir gü-

vencesidir. İşçi hakları ne kadar gelişkinse, 
emeklilik hakları da o kadar güvencelidir.

Devam edelim... 5 Mayıs 1994’de DYP-
SHP Hükümeti, Dünya Bankası ile bir kre-

di anlaşması imzalıyor. Dünya Bankası’nın 
sözünü ettiğimiz emri, kredi sözleşmesinin 

de şartı “Sosyal Güvenlik Reformu” yapı-
lacak oluyor. Sosyal güvenlik sistemine 
devlet desteğinin kaldırılma süreci başlıyor 
ve kurumun gelir-gider dengesi tamamıyla 
emeklilerden ve çalışanlardan sağlanmaya 
başlanıyor. Bu, genel anlamda, sosyal dev-

let anlayışından kopuştur ve yük tamamıyla 
emekli ile çalışanların sırtındadır artık.

“Sağlık Finansmanı Politika Seçenekle-

ri” çalışması Avustralya Sağlık Sigortaları 
Komisyonu’na hazırlatıldı ve “Emeklilik 
ve Sosyal Yardım Sistemleri Reformu” ça-

lışmasını da İLO uzmanları yaptılar. Mart 
1996’da DYP-RP Hükümeti’ne teslim edi-
len bu çalışma ile emeklilerin sağlık hakkı-
nı gasp eden “Sağlıkta dönüşüm Programı” 
uygulamaları başlatılmış oldu. Bütün top-

lumu ilgilendiren sağlığın özelleştirilmesi 
ticarileştirilmesi hızlandırıldı.

19 Ağustos 1999’da Yaşar Okuyan 
TBMM’ne bir kanun teklifi sundu. SSK 
ve BAĞ-KUR emeklilerinin aylık hesap-

lama sistemini değiştiren bu kanun teklifi 
jet hızıyla parlamentodan geçti. 4447 sayılı 
“Sosyal Güvenlik Reformu” yasa taslağı 
hazırlandı. Yani, koalisyon ortağı tüm bur-
juva partileri, emekli ve emekçilerin hak-

larının gasp edilmesi gündeme geldiğin-

de çok kolay uzlaşıyorlar ve hepsi Dünya 
Bankası’nın emrine amadedirler. 2000 yı-
lından itibaren de bu kanun sayesinde, eşit-
ler arasında adaletsizlikler ve eşitsizlikler 
oluştu. Emekli aylığı bağlama oranlarının 
değiştirilmesi emekli aylıklarının ve ikra-

miyesinin hesaplanmasını değiştirildi.1978 
den beri kullanılan katsayı ve gösterge he-

sabından vaz geçildi. Daha az ve gittikçe 
azalan emekli aylığı, emekli ikramiyesi 
ödeme dönemi başlatıldı. Bugün emekli 
aylıklarında yüzde yetmişe varan kayıp-

ların oldu. Emekli olma yaşı yukarı çekil-
di. Bugün emeklilikte yaşa takılanlar diye 
kendilerini ifade eden, emekli olan ama 
yaşa takılan, sayıları on milyonu aşacak 
arkadaşların mağduriyetinin sebebi Hükü-

metlerin İMF ye Dünya Bankasına sermaye 
adına verdiği ve yerine getirdiği sözlerdir. 
Emekliler örgütlü ve güçlü olarak bu hak 
gasplarına itiraz edemediği için seçim dö-

nemlerine denk gelen oyalamalarla geçiş-

tirilen yirmi yılı aşkın bir dönem geçiril-
miştir. Eşitsizlikleri gidereceğiz diye SGK 
bürokratlarının uydurması intibak yasası 
hala umut alarak pompalanmaktadır. Oysa 
Anayasa Mahkemesi bile bu hukuksuzluğu 
o dönem Hükümet baskısıyla onaylamış 
eşitlik ilkesine aykırı değil demiştir. Öncesi 
var ama daha geriye gitmeden ifade edersek 
1994 ten bu yana emeklilerin hak gaspla-

rında, hukuklarının çiğnenmesinde gelen 
Hükümetler iktidarlar gideni aratmamıştır. 
AKP İktidarı dönemi ise bu adaletsizliğin 
tavan yaptığı dönem oldu.

26 Nisan 2005’te AKP Hükümeti 
İMF’ye sunduğu niyet mektubunda Sosyal 
Güvenlik Sistemi’ne yapılan bütçe desteği-
ni yüzde dört buçuktan yüzde bire düşüre-

ceğine dair söz vermişti ve düşürdü. Bu söz, 
dönemin Başbakanı R.T. Erdoğan, Devlet 
Bakanı Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin ve 
Dış İşleri Bakanı Abdullah Gül tarafından 
imzalanmıştır.

AKP Çorum Milletvekili Agah Kaf-
kas, 19 Ekim 2007’de TBMM’ne sunduğu 
“emekli aylıklarına ülke büyüme oranının 
dahil edilmesi uygulamasının kaldırılması” 
kanun teklifi de jet hızıyla Meclis’ten geç-

ti ve kanunlaştı. Bu kanun ile emeklilerin 
bütçeden pay alma hakkı da resmen kalk-

mış oldu. O güne kadar KHK ve yönetme-

liklerle yapılan değişiklikler uygulamalar 
toplandı v3 5510 sayılı yasa oldu ve 1 Ekim 
2008’de Sosyal Güvenlik Reformu adıyla 
yürürlüğe girdi dendi. Emekliler kendileri-
ne ne verilirse razı gibi ve yaşamı piyasa 
koşullarına enflasyon hesabını yapanların 
vicdanına bırakılmışlardır. Emekli-Sen’in 
kapatılması için açılan ve uzun süredir 
devam eden dava da Haziran 2008 de so-

nuçlanmıştır. Emeklilerin on yıl AİHM 
kapılarında bekletilmesi ise emeklilere ya-

pılan haksızlıklara itirazın önüne geçilmesi 
demektir.

Açlığın, yoksulluğun, sefaletin pençesi-
ne terkedilen emeklilerin bugünkü durumu 
bu sürecin sonunda oluşmuştur. Bu süreç-

ten yaşlılığı hastalık olarak gören, emekliyi 
ekonomiye yük sayan sistem ve uygulayıcı-
ları sorumludur. İktidarlar tarafından emek-

liler ve yaşlılar yok sayılıyor. 2021 bütçe 
görüşmelerinde emeklilerin yok sayılması 
da bundandır. Ülkede bugüne kadar üreti-
len tüm değerler, birikimler, hizmetlerde 
emeklilerin payı olmasına rağmen, artık 
bütçe dışındadırlar. Ve bütçeden pay alma 
hakları gasp edilmiştir. Emekliler yok hük-

mündedir.

Tüm bu süreçler yaşanırken, emekliler 
cephesinde ne yaşanıyordu, örgütlenme ça-

baları ne durumdaydı, bir de ona bakalım. 
Sistemin her saldırısı, karşısında mutlaka 
bir direniş bulur. Güçlü veya güçsüz, hak-

sızlıklar karşısında hep bir direniş vardır. 
Böyle de oldu.

1995 yılında başlayan emeklilerin ör-
gütlü mücadelesi, Emekli-Sen’in kurulma-

sıyladır. DİSK’e Emekli-Sen çok güçlü bir 
çıkış yaptı, gümbür gümbür geldi. Emek-

liler bu saldırı sürecine dur demek için bir 
araya geldiler. Ülke çapında hızla örgütlen-

di. Bu saldırılara karşı bir direniş sergiledi. 
Emekli-Sen kısa sürede emeklilerin umudu 
oldu. Fakat sistemin, tüm muhalefeti ehli-
leştirme operasyonundan Emekli-Sen de 
nasibini aldı. Nasıl ki DİSK’in sınıf ve kitle 
sendikacılığından uzaklaştırılması operas-

yonu varsa, DİSK’e bağlı Emekli-Sen’in 
de aynı operasyona tabi tutulması kaçınıl-
mazdı.

Emekli-Sen’in merkezi tavrı bu operas-

yon paralelinde oldu. Tabanın söz ve karar 
sahibi olma ilkesi çiğnendi. Ama Emekli-
Sen tabanı bilinçli bir tabandı. Bu uygu-
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lamalara itirazlar başladı. DİSK’e bağlı 
olduğu söylenen Emekli-Sen 2005 yılında 
Yargıtay Onuncu Dairesi kararıyla tüzel 
kişiliğinin bir dernek statüsüne düşürülmüş 
olmasına rağmen merkez bunu üyelerinden 
sakladı. Emeklilere doğruyu söylemedi. 
Hukuki sürece damgasını vuran bu karar 
hala yok sayılmaya bilinmemesine uğraşıl-
maya devam etmektedir. 

DİSK’in Tüzüğünün emekli sendikası-
nı resmi olarak bünyesine almaya müsait 
olmadığı halde, hale DİSK üyeliğinden 
bahsedilmektedir. DİSK’in, son Kongre-

sinde neden tüzük değişikliğine gitmediği-
ni merak ediyoruz. Bu nasıl bir mantıktır? 
Yukarıda özetlemeye çalıştığımız süreçte, 
Emekli-Sen gerçekten DİSK’e üye bir sen-

dika olsaydı DİSK’deki dengeleri de alt üst 
ederdi. Tabanın söz ve karar sahibi olma il-
kesi de yaşama geçseydi, bu bürokratik sta-

tükocu zihniyet tarihin çöp sepetine giderdi. 
Emeklileri on yıl AİHM kapılarında beklet-
tiler. Alan boşluk tanımaz. Beklemeyelim 
diyenleri de ihraç ettiler. Emeklilere oturun 
dediler. Örgütsel yapıyı darmadağın ettiler. 
Yani, siyasi iktidar 2008 yılında emeklilere 
en büyük darbeyi vururken, bunlar da bek-

leyin oyalamasıyla emeklilere AİHM’nden 
karar ve tazminat vaat ediyorlardı.

Aslında tüzel kişiliği dernek statüsü-

ne düşürülen Emekli-Sen, üyelerine ve 
kamuoyuna sendika olarak ifade edilme-

si gerçeklerin saklanması o dönem için 
olumsuzluklara ve haksızlıklara neden 
olmuştur. Bu durumda AİHM’den nasıl 
olumlu karar çıkacağının beklendi. Amaç 
tasfiyeydi ve bunu becerdiler. On yıl içinde 
birçok emekli arkadaşımız hayatını kaybet-
ti, pasifize oldu, umutsuzluğa itildi, örgütlü 
mücadeleden uzaklaştırıldı. On yıl, emekli 
yaşamında çok uzun bir süredir. Sistemin 
saldırıları karşısında çaresiz ve örgütsüz 
bırakılan emekliler tabii ki buna itiraz ede-

ceklerdi. Gerçekleri gören bazı Emekli-
Sen yöneticileri üyeleri Emekliler Yaşlılar 
Hareketi olarak yürüttükleri çalışmalarla 
emeklilerin sorunlarının gerçekler üze-

rinden değerlendirilmesini ve buna uygun 
çalışmaların yapılmasında ısrarcı olunca 
Emekli- Sen Merkez Yönetimi tarafından 
suçlandılar. Emeklilik haklarının yok edil-
diği bir dönemde sendikamızın kapatılma-

sına karşı çıkmak, tekrar sendika kurmak 
alanı boş bırakmamak, AİHM gitmek ve 
bu hukuki süreci takip etmek, AİHM ka-

rarını beklememek gerektiğini söylemeleri 
suç sayılmıştı. Ayrıca “iktidarların uygu-

ladığı yaşlılık politikalarının da biz emek-

lileri yakından ilgilendirdiğini bunun göz 

ardı edilemeyeceğini” söylenmesi de suç 
sayıldı. Siz başka bir şeyin peşin peşinde-

siniz dendi.”Emeklilerin geleceği var mı?” 
sorusuyla başlatılan süreç 2013 yılında 
Emekliler Dayanışma Sendikası (EDS) 
kurulmasıyla devam edildi. Bilgi kirliliği-
ni sonlandırmak, emeklileri tekrar örgüt-
lü bir yapıya kavuşturmak için çalışmalar 
yürütüldü. Emekli-Sen’de AİHM süreci 
beklenirken izlenen politikaları eleştirenle-

re karşı tutum devam etti. Emekliler kendi 
örgütlülükleri içinde mücadeleye yönlen-

dirildi iç çekişmelerin yoğun yaşandığı bir 
süreç oldu. Anti-demokratik uygulamalara 
karşı çıkanları görevden alma, mücadele 
edenleri bölücü, hain gibi sözcüklerle ka-

ralama, sendikadan uzaklaştırma işlemleri 
devam etti.

1 Ekim 2008 de yürürlüğe konan emek-

lilerin ekonomik güvencesini sağlık hakkını 
yok eden sözde reforma emeklileri temsilen 
evet diyen Türkiye İşçi Emeklileri Derneği-
dir. 2011 yılında yaptığı genel kurulda adını 
reformdaki değişikliğe uygun olması için 
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) olarak 
değiştirdi. Daha önce yaptığı gibi emekli-
leri haber vermeden üye yapmaya aidatları 
emekli aylıklarından toplu olarak almaya 
devam ediyor. Emeklilerin üye olduğundan 
ve aylığından aidat kesildiğinde haberi yok. 
Emekliler Yaşlılar Hareketi olarak sendika-

laşma çalışmaları yürütüldüğü dönemde 
derneğin bu durumunu teşhir eden çalışma-

lar yaptık. Açıklamalar basında haber olun-

ca emekliler TÜED in yaptığının farkına 
vardılar ve çok ciddi tepki göstermişlerdi. 
1970 yılından bu yana varlar. Emekliler 
yaşlılarla ilgili uygulamalara rıza üretmek-

le görevli gibiler. SSK emeklilerinden bu-

güne kadar aldıkları aidatları emekliler için 
kullanmış olsalardı bugün evsiz SSK emek-

lisi kalmazdı. Ama bugün inşaat sektörü-

nün krize girmesiyle satılamayan TOKİ 
evlerini sektörün işlemesi için emeklilere 
özel uygulamalarla satışı için aracı kurum 
gibi çalışıyor. TÜED e üye olma şartıyla 
ev satıyor. Geçmişte de emekliyi kömür 
satarken, sağlık karnesini değiştirirken üye 
yapmışlardı. İnternette “haberim yok beni 
üye yapmışlar, aylığımdan para kesmişler” 
diyen emekli haberlerini bulabilirsiniz. 
Emekli haklarının yok edilmesine hizmet 
ederek emeklileri perişan eden ama emekli 
haklarını koruyorum diyerek hala varlığını 
sürdüren, SGK da emeklileri yaşlıları tem-

sil etme yetkisi olan böyle bir emekli der-
neğinin dünyanın hiçbir ülkesinde örneği 
yoktur. Emekliler bunun farkına varmalı ve 
bu derneğin kendini temsil etmesine izin 
vermemelidir. Bunu yapmazsa aylıklarını 
eriten, sağlık hakkını yok eden değişiklik-

leri imzalayanları haklarını korumayanları 
sırtlarında taşımaya devam edeceklerdir.

EDS’nin örgütlenme çalışmaları sü-

rerken Aralık 2016 da  AA’ya  açıklama 
yaparak Yeni Emekliler Birliği Sendikası 
çalışmalarına başladığını duyurdu. 20 Şu-

bat 2017 de yine bir grup emekli itirazla-

rını dile getirerek Emekli-Sen’in oyalama 
taktiğine karşı çıkarak, Tüm-Emekli-Sen’i 
kurdular. Hatırı sayılır bir örgütlenme dü-

zeyine de ulaştılar. EDS ve Tüm-Emekli-
Sen, 2017’den sonra eylem ve güç birliği 
konusunda şubeler bazında da olsa birtakım 
girişimlerde bulundular. Dostça ilişkiler 
kurdular, üye tabanı aynıydı, sorunlar or-
taktı. 2019 yılına gelindiğinde, zaten olum-

suz gelmesi beklenen AİHM kararı, olum-

suz olarak geldi. DİSK Emekli-Sen tekrar 
kuruldu. 2008’den beri emeklileri oyalayan 
zihniyet aynı adla yeni bir sendika kur-
du. Ve şimdi tüm bu süreçlerden sonra üç 
sendika oluşmuş oldu. Emekli-Sen üyeleri 
güncellemediği için üye sayısı muğlaktır. 
Tüm-Emekli-Sen’in üyeleri daha gerçekçi 
ve örgütlüdür. EDS üyeleri zaten 2013’ten 
beri vardır ve 29 Şubat 2020’deki son kong-

resiyle üyeleri güncellenmiştir. Sonuçta, 13 
milyon 250 bin emekliden bahsedilen ve 
yüzde sekseni açlık ve yoksulluk sınırında 
yaşamaya zorlanan bir ülkede üç sendika-

nın üye sayısı binlerle ifade edilmektedir. 
Örgütlülük zayıftır. İşçi sınıfının örgütlülük 
düzeyi emekli hareketine de yansımıştır. 
Ülkede genel anlamda sendikal mücadele 
zayıftır. Tüm dünyada 1990 sonrası emek 
güçlerine, sendikalara, partilere, örgütlere 
yapılan saldırı, ülkemizde de karşılık bul-
muştur. Bu bağlamda kısır örgüt yapısını 
değiştirmek, örgütlenmenin yığınsal de-

mokratik kitle örgütlenmesine dönüşmesini 
sağlamak yakıcı görevdir.

Tüm bu zorunluluk karşısında üç emek-

li sendikasından bazı şube yöneticileri ve 
temsilciler 2018’de İstanbul’da bir dizi 
görüşmeler yaptılar. Birlikte emeklilerin 
hakları ve sorunları çözüm yolları konu-

sunda bilgi ve görüş paylaşan toplantılar 
yaptılar. Bu toplantılar bir süre kesintiye 
uğradı. Daha sonra 2020 yılında görüşme-

lere tekrar başlandı. Görüşmeler gizli değil 
açıktır. Merkezlerin de bilgisi dahilindedir. 
Amaç, eylem ve güç birliğini oluşturmayı 
hedeflemektir. Bu girişim önce merkezler 
tarafından da çok olumlu karşılanmıştır. 10 
Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniy-

le, Tüm-Emekli-Sen’in merkezi anlamda 
planlayıp örgütlediği eylemlilikte, İstanbul 
Kadıköy’de yapılan basın açıklamasına üç 
sendikanın da üyeleri katıldı. Eylemden 
sonra dostça yapılan sohbetlerde, eylem ve 

güç birliğinin kalıcı hale getirilmesi için 
bir koordinasyon oluşturulması fikri öne 
çıktı. Kadıköy Eğitim-Sen’de yapılan bu 
sohbet toplantısında bu konuda merkez ve 
şubelerin görüşlerinin alınması, bilgilendi-
rilmesi, eylem birliğinin İstanbul ölçeğinde 
içselleştirilmesi gerekir düşüncesiyle ikinci 
toplantıda ayrıntılandırılması kararı alındı. 
Yapılan toplantıların da olumlu geçmesiy-

le, 14 Ocak 2021 tarihinde, eylem ve güç 
birliği amacıyla, İstanbul Emekli Sendi-
kaları Koordinasyonunun (İstanbul ESK) 
kurulduğu kamuoyuna deklare edildi. Ko-

ordinasyon bir dizi eylem kararı da aldı. 
Bunların başında, 65 yaş üstü insanlara 
uygulanan yasaklara karşı eylemdi. Genel 
anlamda da emekli haklarının kazanılması 
için örgütlü güçlü bir direnişe ihtiyaç ol-
duğu vurgulandı. Emeklilerin birlikte mü-

cadelesinin güç birliği yapmasının emek-

liler ve emekli dostları tarafından olumlu 
karşılandı. Ama DİSK Emekli-Sen merkez 
yönetimi, kamuoyuna zehir zemberek bir 
açıklama yaptı. Kendi şube yöneticileri-
ni de provokatörlükle suçladı. Bu talihsiz 
açıklama aynı zamanda bir korkunun ifa-

desiydi. Onlar rahatlarının bozulmasın-

dan korkuyorlar. Statükocu zihniyet, hep 
emeklileri oyalamaktan yana olduğundan, 
tabanın söz ve karar sahibi olmasını da 
istemiyor. Üstelik koordinasyondaki şube 
yöneticileri Emekli-Sen’in tüzüğüne uygun 
davrandıkları halde. Ama 25 yıldır oyala-

dıkları emeklilerin güçlü ve örgütlü, müca-

deleci olmasını istemeyen merkez yönetim, 
eylem birliğinin sonucunda koltuklarının 
sarsılacağını düşündüğünden, kendi şube 
yöneticilerine kara çalmaktan, iftira etmek-

ten çekinmiyor. Eylem ve Güç Birliği her 
üç sendikanın da tüzüğüne uygundur, ayrı-
ca Tüm-Emekli-Sen ve EDS’nin bu konuda 
kararları vardır. Şimdi üç sendikanın bazı 
şube yöneticileri ve temsilcileri bu eylem 
birliğini oluşturmak için çabalamaktadır. 
Bu çabalar her üç sendikanın tabanında 
coşku ile karşılanmıştır. Önümüzdeki sü-

reç, birlikte mücadelenin ilmik ilmik örü-

leceği bir süreç olacaktır. Emekliler sokağa 
hazırlanmaktadır. Önümüzdeki günlerde, 
iktidarın yıllardır sürdürdüğü politikalara 
karşı, güçlü bir direnişe doğru ilerleyen 
bir süreci izleyeceğiz. Emekliler, insanca 
onurlu bir yaşam istiyor. Emekliler, bütçe-

den, hakları olan paylarını istiyor, sadaka 
istemiyor. Emekliler, sınıf mücadelesinin 
bir parçasıyız diyorlar ve sadece kendileri 
için değil, çocukları için de direniyorlar. n

(* Emekliler Dayanışma Sendikası Ge-
nel Sekreteri) 
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q Dr. Levent UYGUR

Emperyalist paylaşım savaşları her za-

man silahla olmaz; yeri gelir direkt finans 
ve sermaye kaynaklı olan küresel ölçekteki 
bankalar  ve/veya para fonları (IMF, Dünya 
Bankası gibi) aracılığı ile  ekonomik sıkış-

tırmalar ile olur. Gerçi en basit anlatımla 
bütün emperyalist paylaşım savaşlarının 
kökeni asıl sermayenin dünya halkları üze-

rine güç elde etmesi üzerinden çıkmaktadır.

Silah bir savaşım yalnızca gözle görüle-

bilen elle tutulabilen nesnesidir. 

Sermaye bu savaşlarda her türlü çıkarı 
sağlamak için hiç bir fırsatı kaçırmaz. Ken-

di sınıfının var olma gereğidir.

Onun için bir yılı aşkın devam eden ve 
görünen o ki uzun bir süre de devam edecek 
olan COVID-19 pandemisinin ilk şoklarını 
atlatır atlatmaz küresel sermaye bundan ya-

rarlanmanın yolunu aramaya başladı. Tabii 
ki burada en etkili alan bu pandeminin te-

davisini ele geçirmek olacağı kesindi.

Bütün küresel ölçekli ilaç firmaları önce 
kendi kaynakları ile, olmadı kendi araların-

da, belirli oranlarda ortaklıklar şeklinde te-

davi arayışlarına girişti. 

Tam bir yarış başladı. Çünkü bulunacak 
olan etkili tedavi uzun yıllar boyunca ‘pa-

tent hakkı’ nedeniyle o firmanın tekelinde 
olacak. 

Bugünlerde her yerde tartışması yapı-
lan AŞI bu nedenle gündemimizde. Hepi-
miz aşı konusunda neredeyse uzman olduk. 
Hatta bir adım daha ileri gidip hangi serma-

yenin aşısı daha iyi diye birbirimizle tartışır 
olduk.

Böylece zaten sıkıntı içinde olan halk-

lar pazar için hazır hale geldi.

Bunun gibi salgına yol açan hastalıkla-

rın mücadelesinde aşının önemi çok büyük. 
Bu tartışılamayacak şekilde bir gerçek.

Tartışılması gereken böyle bir pandemi-
de aşının tekelde olmasının önüne nasıl ge-

çileceği ve patent hakkının neden   serbest 
bırakılması gerektiğidir.

Onun için diyoruz ki ‘AŞI ÜZERİDE 
PATENT HAKKI KALKMALI. ÜRETİMİ 
SERBESTÇE YAPILABİLMELİ’

Ama buradaki yazıda daha çok aşı ile il-
gili genel bilgilerimizi toparlamak istedim.

A#ı ned!r?

Öncelikle aşının bir tanımını yapmak 
gerekir.

Aşılar vücutta hastalığa karşı özgül 
koruyucu yanıt oluşturmak için kullanılan 
maddelerdir. Bunlar ölü veya değişime uğ-

ratılmış mikroplar ya da bunları temsil eden 
parçacıklar olabilir. Uygulamaları iğne, 
ağız veya burun yoluyla olmaktadır.

Aşılar bağışıklık sistemimizin virus ve 
bakterileri ve onların zararlı ürünlerini ta-

nımasını sağlar. Böylece gerçek tehlike ile 
karşılaşınca daha etkili bir savunma müm-

kün olur. Aşıların sağladığı koruma ile aşı-
nın etkili olduğu hastalıklar tamamen önle-

nebilir veya daha hafif seyredebilir. Geçmiş 
dönemlerde görülen çocuk felci, kızamık, 
difteri, boğmaca, kabakulak ve hepatit gibi 
bulaşıcı hastalıklar aşılama yöntemi ile 
kontrol altına alınmıştır.

Temelde aşılar canlı ve ölü aşılar olarak 
sınıflandırılır. Canlı aşılar değişime uğratıl-
mış, zayıflatılmış bakteri veya virüsleri içe-

rir. Bu aşılar hastalığa yol açmaz, vücutta 
sınırlı ölçüde çoğalır ve bağışıklık oluştu-

rurlar. Ölü aşılar ölü tam bakteri veya tam 
virüs aşıları veya bunların parçacıklarını 
içerir. 

Pek! COVID-19 
a#ısı veya a#ıları nasıldır?

Covid-19 enfeksiyonunun ciddi riskleri 
değerlendirildiğinde mümkün olan en kısa 
zamanda aşı olmak en doğru karar olarak 
öne çıkmaktadır. Maske, mesafe ve temiz-

lik hastalığın yayılmasını önlemek için çok 
önemlidir, fakat hastalığın toplumda yayıl-
masının, ağır hastalık ve ölüm gibi ciddi et-
kilerinin önlenmesinde tek başlarına yeterli 
değildir.

Aşı savaşlarının başlaması ile birlikte 
COVID-19 aşısı üretiminde birçok firma ve 
grup bu alanda baskın olmak için tam bir 
yarış başlattılar. Evlerimizde her akşam bir 
açık oturumda aşı gelişimi ne durumda, ki-
min aşısı daha etkin, kim ne kadar üretiyor, 
biz hangisini olacağız, bilmem şu ülke bize 
neden aşı vermiyor, bilmem şu ülke nüfu-

sunun birkaç katı aşıyı almış sonradan daha 
pahalıya satacak gibi tartışmalar yoğunluk 
kazandı. Aşılar üzerine bir bahis oynatılma-

dığı kaldı.  

Bu yarışın içinde olan aşılardan bazıları 
şunlardır:

Sinovac (CoronaVac) Aşısı: Türki-
ye’nin de uygulamaya başladığı Çin üreti-
mi olan klasik aşı üretim tekniği ile üretil-
miş bir aşı. Başlarda etkinliği üzerine çok 
spekülasyon yapılmasına karşın -keşke 
yeterli alabilsek de yaptırsak noktasına 
geldiğimiz- bilim insanları tarafından etkin 
kabul edilmektedir. 

Biontech Aşısı: Sanki biz bulmuşuz 

gibi sevindiğimiz Türkiye’li iki bilim in-

sanın başında olduğu Alman firması tara-

fından geliştirildi. Başarı oranı Sinovac 
(CoronaVac) aşısına göre daha yüksek 
açıklanan ve farklı bir teknikle üretilen bu 
aşı ABD’de kullanımına izin verilen ilk aşı 
oldu. Çünkü üretilmesinde ve geliştirilme-

sinde ortaklardan biri Amerikan ilaç devi 
Pfizer. Çin aşısına pazar bırakılamazdı. 
Avrupa’da ilk Birleşik Krallık uygulamaya 
başladı onu Kanada takip etti. 

Aşının etkinliğine karşın tek sıkıntısı 
-70 C de saklanabilmesiydi. Bu da bu ko-

şulları sağlayamayan ülkelerin bundan ya-

rarlanmasında en büyük engel durumuna 
geldi. 

Moderna Aşısı: Bir başka ABD firması 
Moderna farklı bir teknikle geliştirdiği aşı-
nın Biontech’e göre daha etkili olduğunu 
ve hatta aşı yapıldıktan 6 ay sonra bile %90 
etkinliğini devam ettirdiğini duyurdu. Bi-
ontech aşısının %90’lık başarısına karşılık, 
yakaladığı %95’lik başarı oranı ile bir adım 
öne geçmiş gibi durmakta. 

Astrazeneca-Oxford Aşısı: Başarı ora-

nı COVIS-19 aşı çeşitleri arasında yer alan 
Biontech ve Moderna’ya göre düşük olan 
bu aşının, fiyatının ucuz olması nedeni ile 
önemli bir alternatif olarak karşımıza çık-

makta. Burada tam anlamıyla piyasa ko-

şulları devreye giriyor. Ürünündeki zayıf 
noktaları nedeniyle rekabetçi ortamda du-

rabilmek için fiyat politikasını devreye so-

kuyorsun. Bu arada bu aşının gözlemlenen 
belli yan etkileri nedeniyle bazı ülkeler ta-

rafından uygulanması askıya alındı. 

Sputnik-V Aşısı: Rusya tarafından ge-

liştirilen Sputnik-V aşısının yüzde 92 ora-

nın başarı sağladığı açıklanmıştır. Bu aşı 
ile birlikte küresel aşı uygulama ayrışması 
daha net ortaya çıkmıştır. Bu aşıya onay 
veren ilk yabancı ülke Belarus olmuştur. 
Sonrasında ise Kazakistan, bu aşının üretil-
mesine onay vermiştir. Rusya RDIF (Rusya 
Doğrudan Yatırım Fonu) başkanı COVID-
19’a karşı geliştirilen bu aşının diğer aşı-
lara göre çok daha uygun fiyatta olacağını 
belirtmiştir. Türkiye bu aşının üretilmesi 
için anlaşma yapmıştır. Sputnik-V aşısının 
bozulmadan uzun süre dayanabilmesi için 
normal soğutma cihazları yeterli olmakta-

dır.

A#ı: 3. Dünya Payla#ım Sava#ı mı?
Tedav! m!, Yoksa S!lah mı?
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Sinopharm Aşısı: Bir diğer Çin aşısı 
olan Sinopharm aşısıdır. Ama şimdilik pa-

zarda gerektiği gibi yer alamamıştır. 

Aşılar konusunda bu genel bilgileri ver-
dikten sonra özellikle aşıların yan etkileri 
ile ilgili şu bilgileri de verme gereği duyu-

yorum. Çin Sinovac ve Rus Sputnik-V aşı-
ları geliştirilmeleri 2000’li yılların başında 
Uzakdoğu’da ilk Korona virüs vakaları 
görüldüğü zamana geri gider. O dönemde 
“Kuş gribi” ve “Domuz gribi” olarak tanı-
nan Korona tipi salgınların yaygınlaşması-
nın önlenmesi için üretildiler. Bu aşıların 
batıda, AB ve ABD’de üretilen aşılardan 
en önemli niteliksel farkı laboratuvarlarda 
sentetik olarak üretilmemeleridir. Bu aşılar 
virüsün ölü hücrelerinin doğal kullanımı ile 
üretildiklerinden yan etkileri daha azdır ve 
batıda üretilen aşılar kadar spekülasyon-

lara neden olmamışlardır. Son tahlilde 1,5 
milyar nüfuslu Çin Halk Cumhuriyeti’nde 
salgını kontrol altına almak, bir kaç ay sür-
dürülen tam kapanma tedbirlerinden sonra 
aşı uygulaması ile sağlanmıştır. Aynı sonuç 
Rusya’da da elde edilmiş, 25 Mart – 31 
Mayıs 2020’de 2 ay uygulanan tam kapan-

ma sonrasında aşının devreye sokulması 
ile Rusya’da yaşam büyük oranda normale 
dönmüş, Şubat 2021’den sonra da tam nor-
male dönmüştür. 

Aşının yanı sıra büyük ilaç firmaları 
tedavi amaçlı çalışmalar da yürütmektedir.

Türkiye de kendi aşı geliştirme çalış-

maları ile bu yarışa girmiş ama pazarda rol 
alma konusunda biraz geç kalmış gibi dur-
maktadır. 

Sonuç olarak görünen o ki, dünya aşı 
üzerinden bir cepheleşmeye gitmiştir. Ama 
bu aşı üzerinden olan paylaşım, geri “bırak-

tırılmış” ülkelere hiçbir zaman yarar sağla-

yacak gibi görünmemektedir. Nüfusların en 
az %60-70’i  aşılanmadıkça bu salgın tam 
anlamıyla kontrol altına alınmış olmaya-

caktır.

Şu ana kadar Türkiye’deki durum ise...

Yeterli aşı var mı yok mu? Aşılama ya-

zın başında tamamlanacak mı, yoksa son-

bahara mı sarkacak, hatta seneye mi? Bizim 
aşımız ne zaman yetişecek? Hangi yaş gru-

bu ne zaman aşılanacak? Sokağa çıkabile-

cek miyiz? İşe gidelim mi evde mi kalalım? 
Yoksa tam karantina mı olsun ama BİZ İŞE 
GİDELİM?

Aşı paylaşım savaşında yerimizi bula-

madan politikasız politikamızla açık otu-

rumlarda tartışmaya devam... n
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Erdo$an Baklayı A$zından Çıkardı: 
Mazıda$ı’na Altın Fabr!kası Kuracakmı#
Mazıda$ı Halkı 
Altın Fabr!kası "stem!yor !

q E%ref #AH!N

Mazıdağı stratejik konumu itibarıyla bölgede önemli bir yer 
tutar, Osmanlı İmparatorluğu’na kafa tutan, Tarin köyü 1869’da 
vergi vermeyen yerdir. İkinci önemli konu İpek Yolu buradan ge-

çer. Mazıdağı, yani Semrax Şama açılan kapıdır. Mazıdağı sınıf 
mücadelesinin verildiği yerdir. İşçi sınıfı öncü örgütünün örgütlü 
olduğu yerdir. Mazıdağı halen ulusal ve sınıfsal mücadelenin be-

raber verildiği yerdir. 

Geçmişte, ETİ-Bakır’da, bu iş yerinde jeoloji mühendisi ola-

rak çalıştım, fosfat kayasının bu kadar değerli kârlı iş olduğundan 
şüphe ediyordum. Düşündüklerim doğru çıktı. Amed’den kapalı 
TIR’larla kobalt taşınır çeşitli maden artıkları buraya getirilir. De-

rik ilçesi tarafından da gelen kırmızı üstü kapalı tırlarda siyanür 
taşınıyor, üstünde “Gold” yazılıdır, bu TIR’lar siyanür havuzları-
na boşaltılır. Yerel basında kör ve sağır durumda. “Mardin Life” 
gazetesi sürekli ETİ-Bakır Genel Müdürü ile röportaj yapmakta, 
gerçeklerin üstünü örtmekte, halkı yanlış bilgilendirmekte, ikti-
dara yalakalık yapmaktadır. Gazetenin yörenin ve halkın sorun-

larıyla ilgili bir endişesi yoktur. Gazeteciliği ticari gelir kaynağı 
olarak görmektedir, devlet desteğiyle ayakta kalmaktadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son günlerde dört adet altın fabrika-

sının açılacağını defalarca dile getidi.

Neden Mazıdağı’nda kuruyorlar, çünkü başka yerde herkes 
ayağa kalkar ekolojik denge bozulur. Meyve ,sebze bahçeleri 
tamamen kurudu yok oldu, kiraz, kayısı bahçeleri bitti, peynir, 
yoğurt, meşhur üzüm bağları bitti. Yerel basın ve siyasi partiler 
halen duyarsız davranmaktalar.

Fabrikaların açılmasına karşı değiliz, üretimin istihdamın ol-
masına karşı değiliz, karşı olduğumuz o güzelim değerlerin kay-

bolmasına, o güzelim mazı ağaçlarının yok edilmesidir. Devlet 
görevlisi kisvesi altında dışarıdan getirilen ülkücü faşist MHP’li 
kadrolara karşıyız.

Altın fabrikalarının kurulma “müjdesinden” sonra Mazıda-
ğı’nın tüm köylerini tek tek gezdik, köydeki insanlarla bire bir 
konuştuk. Hepsinin ortak görüşleri bizlere fayda sağlamadığı, 
köylerin ekolojik dengesini bozulduğu, hayvanların öldüğü, ve-

rim vermediği yönünde. Ortak noktaları buydu. İkincisi de, bu 
kadar zarar vermelerine rağmen köylerden işçi eleman almama-

ları.

Ekinci köyünden H.Oral, Karalanı köyünden H.Kaya, Kara-

taş köyünden T.Arac, Kocakent köyünden H.Aslan, Evciler kö-

yünden B.Arzık, Şenyuva köyünden M.San, Balpınar köyünden 
S.S ve en sonunda Mazıdağı merkezinde yüzlerce insanla röpor-
taj yapıldı, hepsinin ortak görüş ve düşünceleri aynı yönde.

Her ne kadar az da olsa yerli işçi köle olarak çalıştırılıyor 
ve de siyanürün sağlığa verdiği zarar ölçülemez. Tüm köylerin 
sosyal ekonomik dengesi bozulmuş, tüm meyve sebze bahçele-

ri kurumuş durumda, doğan bebekler sakat doğmakta, dışardan 
getirilen faşist ülkücü militanlar işyerinde terör estirmekte, sesini 
çıkaran kendini kapıda bulmaktadır.

Geçtiğimiz günlerde Mazıdağı’nın 51 köy muhtarlarıyla istek 
üzerine görüşmeler yapıldı. Hepsinin ortak düşünceleri, siyanür-
le çıkarılan altının, köylerine zarar verdiğidir. Hele Erdoğan’ın 
Mazıdağı’nda altın fabrikaları kuracağız demesinden sonra, 
korktuğumuz başımıza geldi diyorlar. Mardin istasyon bölgesin-

den Mazıdağı’na kadar sıra dağlarında dünyanın en büyük uran-

yum yataklarını işletmek Cengiz Holding’e verilmek isteniyor. 
Yapılan çalışma ve örgütlenme sonucu muhtarlar bir araya ge-

lerek konuştular. Sonra da hep birlikte ilçede bulunan, AKP ve 
MHP hariç partileri ziyaret etiler. Ortak karar, ilçe başkanlarıyla 
birlikte beraber ETİ-Bakır’a gidip, yetkililerle görüşme yapmak. 
Sonradan, hep beraber Ankara’da parti genel merkezlerini ziyaret 
edip, Meclis’te grubu bulunan partileri ziyaret edip görüşlerini 
aktaracaklar.

Halk gerçekten diken üstünde, artık zorla dayatmalara, baskı-
ya karşı çıkıyor, kabul etmiyor. Halk tehdit altında, ETİ-Bakır’la 
ilgili kim konuşuyor ya da demeç veriyorsa, bilinmeyen telefon-

larla ölüm tehditi alıyor. Jandarma baskısı hat safhada. ETİ-Bakır 
çalışanları faşist baskı altında. Karataş muhtarının ailesini ve ye-

tişkin çocuklarını tehdit ediyorlar. Karataş köyünü, Kocakent kö-

yünü boşaltma konusunu jandarma baskısıyla gündeme getiriyor-
lar. Karataş köyü muhtarı Etibank Fosfat Fabrikası’ndan emekli 
bir isçi. Herkes duyarlı, muhtarlar, partilerin ilçe başkanları, köy 
halkı Mazıdağı halkıyla beraber protesto etmeye hazırlanıyorlar. 
Gün direnme günüdür. Geç olmadan tüm Türkiye demokratik ka-

muoyunun konu hakkında bilgilendirilmesini ve harekete geçme-

lerini bekliyoruz. n



q  Mehmet KADIRGA

Çoğumuzun yakından takip ettiği ka-

darıyla, partimizin eski yöneticilerinden 
ve likidasyonun savunucularından A. 
Kardam, 28/29 Ocak 1921 ONBEŞLER 
Katliamının yıl dönümüne denk getirerek 
“Mustafa Suphi - Karanlıktan Aydınlığa” 
başlıklı bir kitap yayımladı. Bu kitabın 
tanıtımı için farklı TV kanallarında ve 
internet haber sitelerinde söyleşiler yaptı. 
Yetmedi, aylar önce hesabını kapattığını 
açıklayan partimizin sabık eski genel sek-

reteri ve likidasyonun yöneticisi N.Yağcı, 
hesabını tekrar aktive ederek bu kitabı ta-

nıtıcı ve destekleyici yazılar yazdı. O ka-

dar küstahlaştı ki, şu cümleleri kurabildi: 
“Bu kitaba gelecek ‘karşı eleştirileri/karşı 
yorumları’ merakla bekledim, şu ana dek 
görebilmiş değilim; Böyle bir ‘karşı eleş-
tiri/karşı yorum’ beklenilmedik, şaşırtıcı 
bir şey olmazdı, zira bugüne dek, uzun 
yıllar, Kardam’ın çizdiğinden farklı bir 
Mustafa Suphi portresi ve farklı bir TKP 
anlatımı içinde olanlar vardı.”

Bu kitabın yayımlanmasının bir amacı 
var, o da likidasyon ile yok edilmeye ça-

lışılan partimiz TKP’nin şanlı tarihine dil 
uzatarak, tarihimizi yorumlarla çarpıtarak 
insanların nezdinde itibarsızlaştırmak. 
Amaca ulaşmak için, başta Lenin ve Sta-

lin olmak üzere, Komintern ve Rusya Ko-

münist Partisi/Bolşevik’in Mustafa Suphi 
ve yoldaşlarını, yani TKP’yi yalnız bırak-

tıkları savını işlemek. Kitabın tümü bu 
sonuca ulaşmak için kurgulanmış. Değil-
se, kitapta kullanılan belgeler bilinmeyen 
belgeler değil. Amaç Kardam’ın yorumla-

rı marifetiyle istenilen sonuca ulaşmaktır.

Savlar
Belgeler yeni değil. “Yeni” olan yo-

rumlar neyi içeriyor? Bu konulara bak-

mak lazım.

• Mustafa Suphi’nin başından itiba-

ren Bolşevikler ile aynı düşünmediği ileri 
sürülüyor. Önce bunun teorisini yapıyor.

• Sonra, Komintern ve RKP/B’in dö-
nüş kararına karşı çıktığı savını ortaya 
atıyor. Doğal olarak Lenin ve Stalin’i de 
eleştirici bir içerik geliştiriyor.

• Ardından Mustafa Suphi’nin “Sov-

yet Rusya’da kalma koşulları ortadan 

kalkmıştır” sözünü söylediğini iddia ede-

rek ve bu sözle RKP/B ile Sultan Galiyev 
arasındaki görüş farklarını kullanarak, 
Mustafa Suphi’nin belgesi olmayan bu 
söylemini iddia olarak ortaya atıyor.

• Sovyet Rusya’nın İngiltere ile 
ekonomik sebeplerle anlaştığını ve Tür-
kiye’ye yönelik komünist mücadeleyi sat-
tığı savını ortaya atıyor.

• Mustafa Suphi’nin Sovyetler ve 
Komintern tarafından maceracı olarak 
suçlandığı iddiasını ortaya atarak ve bu-

radan yola çıkarak, Mustafa Suphilerin 
resmen yalnız bırakıldığını ve ölüme gön-

derildiği alçaklığını yapıyor.

• Bütün bu savlarını da Sovyet Rus-

ya ile İngiltere arasında varılan ekonomik 
anlaşmanın politik tavizleri olarak değer-
lendiriyor.

 Gerçekler
Bu savların hiç biri doğru değildir. Bi-

rincisinden başlayarak tek tek ele alalım.

• Söz konusu edilen dönemde Musta-

fa Suphi komünist olduktan sonra Bolşe-

vik Partisi’ne de üye oluyor. Hatta Türk 
ve Müslüman kitleler içinde yürüttüğü 
tüm örgütsel çalışmaları Bolşevik Partisi 
desteği ve onayıyla sürdürüyor. Bolşevik 
Partisi bu alanda kendisine görevler ve-

riyor, komisyon ve kurullarda çalışmala-

rını sürdürüyor. Doğrudur, çok sonraları 
Bolşevikler ile ters düşen Sultan Galiyev 
ile de yakın çalışma mesaisi oluyor. An-

cak, bu olgunun Mustafa Suphi’nin 
Bolşevikler’den farklı düşündüğünün ka-

nıtı olarak ortaya konması doğru değildir. 

Rus devrimi 1917’de zafere ulaşıyor ve 
burada söz konusu edilen dönem 1918-
1920 yılları arasındaki dönemdir. O yıl-
larda Bolşevik Partisi içinde bir dizi farklı 
görüş ve eğilimin olduğu biraz tarih bil-
gisi olan herkesin malumudur. Bu dönem 
aynı zamanda pratik faaliyetler süreci 
içinde bir tartışma ve araştırma dönemi-
dir. Birbirinden farklı düşünen ve tartışan 
yoldaşların olması kadar doğal bir durum 
yoktur. Bir dizi konuda farklı görüşler 
tartışılarak ve pratik çalışmalar içinde de-

nenerek ortaya sentezler çıkarılmaktadır. 
Dünyada ilk defa bu kapsamda gerçekle-

şen bir sosyalist devrimden söz ediyoruz. 
Çarlık Rusyası’nın tüm artıklarının henüz 

aktif olduğu, işçi sınıfının yeteri kadar ge-

lişmediği, eğitim ve kültürün nüfusun ezi-
ci çoğunluğu açısından geri bıraktırıldığı, 
yüzlerce farklı milliyet, birden fazla din 
ve yüzlerce mezhebin var olduğu bir nü-

fusu görmezden gelmememiz gerekiyor. 
Bu koşullarda kuşkusuzdur ki Marksizm 
temelinde ideolojik ve politik tartışmalar 
olacak, farklı görüş ve eğilimler yer yer 
çatışacaktır. Bu olgu Rus devriminin za-

yıflığı değil, Bolşeviklerin güçlü olan ya-

nıdır. Kafkas Bürosu ile Mustafa Suphi’yi 
bu tartışmalar nedeniyle karşı karşıyaymış 
gibi gösterme çabası konuları gerçekten 
kopararak art niyetli yorumlama çabası-
dır.

• RKP/B’nin dönüş kararına karşı 
çıktığı savı yanlış ve uydurmadır. Mus-

tafa Suphi Ekim 1919’da Lenin’le irtibat 
halinde Bolşevik Partisi MK nezdinde 
TKP’nin kuruluşunu, askeri partizan ör-
gütlenmesini gerçekleştirmek için Türki-

ye Askeri Devrim Komitesi’ni kurmak, 
dönüş düşüncesini ve ülkede işçi/köylü 
kitleleri arasında örgütlenmeyi güçlen-

dirmeyi yazılı bir plan olarak sunmuş ve 
onay almıştır. Dönüş kararı Ekim 1919’da 
Bolşevik Parti bilgisi ve onayı dahilinde 
alınmıştır. Ekim 1919 ile dönüşün fiilen 
başladığı Aralık 1920 arasında Mustafa 
Suphi Bolşevik Parti adına Türkistan’da 
“Doğu Komünist Teşkilatı” bünyesin-

de yönetici olarak görev yapar. Ve yine 
RKP/B’nin Kafkas Bürosu onayıyla Ma-

yıs 1920’de partinin kuruluş ve dönüş ha-

zırlıklarını sürdürmek için Azerbaycan’a, 
Bakü’ye geçer. Bu olguları hem belge 
olarak sunup, farklı yorumlar üreterek 
Bolşevik Partisi’nin Mustafa Suphi’lerin 
çalışmalarını desteklemediği sonucuna 
varmak iyiniyetli bir yaklaşım değildir. 
Kafkas Bürosu’nun bu süreç içinde bir dö-

nem, 19 Ekim 1920 tarihinde dönüş kara-

rını koşulları gözeterek ertelediği doğru-

dur, ancak bu karar 20 gün sonra Stalin’in 
TKP Merkez Komitesi ile yaptığı 7 Kasım 
1920 toplantısından sonra kaldırılıyor.

• Kardam’ın kitabını tanıttığı bir TV 
programında Mustafa Suphi’ye atfederek 
“Sovyet Rusya’da kalma koşulları orta-

dan kalkmıştır” ifadesini kullanıp, nede-

ni sorulduğunda pis pis sırıtarak Sultan 
Galiyev’in “akibetine” imalı bir biçimde 
değinmesi yalan ve hedefli bir çarpıt-
madır. Sultan Galiyev’in yukarıda da 
değindiğimiz gibi, başka Bolşevik parti 
kadro ve yöneticileri arasında da olduğu 
gibi o dönemde izlenecek yol ve düşün-

celeri itibarıyla farklılıkları olmuştur. Bu 
gizli ve bilinmeyen bir durum değidir. 
Aynı dönemde Komintern Başkanı olan 
Zinovyev ile Lenin arasında veya Savaş 
Komiseri olan Troçki ile Lenin arasın-

da ve daha bir dizi Bolşevik önder kadro 
arasında görüş farklılıkları ve tartışmalar 
mevcuttu. Ne ki, tüm tartışmalar sonu-

cunda alınan kararlara herkes uyuyordu. 
Sultan Galiyev’in Bolşevik Parti kararları 
ile farklılıklar yaşaması 1924, ölümü ise 
1940 yılına tekabül eder. Yani, Mustafa 
Suphilerin katledilmelerinden çok son-

radır bu gelişmeler. Dolayısıyla, Sultan 
Galiyev’in daha sonra partiyle tamamen 
ters düşmesi ile Mustafa Suphi arasında 
bir bağ kurmak, zorlama ve kötü niyetli 
bir yakıştırmadan başka bir şey değildir.
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TKP’ye Yönel"k Yen" B"r Operasyon

Kardam’ın kitabını hararetle tanıtmaya çalışan Nabi Yağcı’nın 
AKP’yi devrimsel gelişmeler gerçekleştirmekle övdüğünü, AKP 
Siyaset Akademisi’ne konuk olduğunu unutmuyoruz. Referans gibi 
tekelci burjuvazinin günlük ekonomi-politika gazetesinde ve daha 
sonra bizzat CIA desteğiyle çıkan Cemaatçi Taraf gazetesinde köşe 
kapmanın nasıl mümkün olduğunu anlıyoruz. Kendilerine sunulan 
bu olanaklar karşılığında diyet ödemek zorundalarsa bu onların 
sorunu olsun ama zehirli görüşlerini komünizm ideallerine inan-
mış, savaşım yürütmek isteyenler üzerinden uzak tutmalıdırlar. 



• Sovyet Rusya’nın ekonomik neden-
lerle İngilizlerle anlaşıp Türkiye’deki ko-
münist mücadeleyi sattığı savı doğru de-
ğildir. Lenin o dönemde Güney Cephesi’ni 
korumaya çalışıyor, bu nedenle Mustafa 
Kemal ile bir dizi görüşmeler yapıyor-
lar. Burada ikili oynayan taraf Mustafa 
Kemal’dir. Bir yandan Sovyet Rusya’ya 
“üzerimize fazla gelirseniz İngilizler’le 
işbirliği yaparız” tarzında bir taktik geliş-
tiriyor, diğer yandan İngilizler’e de “bize 
gerekli desteği ve yardımları yapmazsa-
nız Sovyet Rusya ile ilişkilerimizi daha 
da geliştiririz” diyor. Mustafa Kemal, 
Bolşevizmin Anadolu’da etkisinin artma-
sını bir tehlike olarak görüyor ve İngi-
lizlerle anlaşmaya çalışıyor. Daha sonra 
Türkiye’nin ilk Dışişleri Bakanı olarak 
atayacağı Osetya kökenli Bekir Sami 
Kuntuh’a bu amaçla Moskova ve Londra 
arasında mekik dokutuyor. Mustafa Sup-
hilerin katlinden sonra Şubat 1920’deki 
Londra Konferansı’nda da Meclis Hükü-
metini temsil eden Bekir Sami oluyor. İki 
yüzlü diplomasi sonucunda M.Kemal İn-
gilizler ile anlaşıyor. Mustafa Suphilerin 
katledilmesi sonrasında da İngilizlerden 
adım adım istediği sonuçları elde ediyor. 
Bu anlamda İngilizler karşısında sami-
miyet ve güven teşkil etmek için Mustafa 
Suphilerin katlinin M.Kemal açısından bir 
icraat olarak nitelendirilmesi mümkündür. 
Tarihte böyle bir gerçek varken, Sovyet 
Rusya’nın ekonomik nedenlerle Türkiyeli 
komünistleri sattığı savını ortaya atmak 
iyi niyetli bir yaklaşım değildir, bir anlam-
da asıl katilleri gizlemek amaçlıdır.

• Sovyetlerin ve Komintern’in Mus-
tafa Suphileri maceracı olarak suçlan-
ması konusu ortaya atılmış mesnetsiz bir 
karalamadır. Öncelikle gelişmeleri tekrar 
hatırlamak gerekir. TKP MK’nın dönüş 
ve yasal parti kurma kararı tarihi 7 Eylül 
1920’dir. Mustafa Suphi’nin Mustafa Ke-
mal ile yazışmaları daha önceye dayanır. 
Mustafa Suphi bu yönde alacakları kararı 
15 Haziran 1920 tarihli bir mektupla Mus-
tafa Kemal’e iletir. Bu mektubun Mustafa 
Kemal’e ulaşması ve yanıt yazması 26 
Ağustos 1920 tarihidir. Mustafa Kemal’in 
yazdığı yanıtın TKP MK’ya ulaşmasının 
tarihi de 1 Ekim 1920’dir. Kısacası par-
tinin kuruluşundan önce bu süreç konu-
sunda çalışmalar başlatılmıştır ve Mus-
tafa Kemal’in mektubunun TKP MK’ya 
ulaşması aldığı dönüş kararından sonraya 
tekabül eder. Mustafa Suphi mektubu Ma-
yıs 1920 ile Eylül 1920 arasında TKP’nin 
kuruluş hazırlıkları sürecinde yazmıştır. 
Mustafa Suphi partiyi kurma ve dönüş 
düşüncesini Eylül 1919’da Lenin’le pay-

laşır ve Lenin’in önderliğindeki RKP/B 
Merkez Komitesi Ekim 1919’da Mustafa 
Suphi tarafından yazılan rapor temelinde 
kararı onaylar. TKP’nin kuruluş süreci 
de, dönüş konusunda hazırlıkların baş-
langıcı da bu tarihlere geri gider. Bütün 
bu gerçekler gözardı edilerek Mustafa 
Suphilerin dönüş kararının maceracılıkla 
suçlandığı savı hem yanlıştır, hem de kötü 
niyetle ortaya atılmıştır. Mustafa Sup-
hilerin dönüşü ile ilgili daha sonra karşı 
saflara geçecek olan kimi MK üyelerinin 
“maceracılık olur” görüşünü belirttikleri 
doğrudur, ancak TKP MK dönüş kararını 
çoğunluk oy ile almıştır. Dolayısıyla bu 
konu tartışılacak bir konu değildir.

• Mustafa Suphilerin katledilme-
sinden sonra partinin başına geçen Şefik 
Hüsnü hiç bir dönem Mustafa Suphilere 
sahip çıkmıyor. Bu yeni bir olgu değildir. 
Şefik Hüsnü 6-10 Eylül 1920’de toplanan 
TKP’nin kuruluş kongresine de katılmı-
yor. Mustafa Suphiler katledildikten sonra 
ise hem dönüş konusunda dedikodu dü-
zeyinde spekülasyonlar yapıyor, hem de 
katılmadığı TKP’nin 10 Eylül 1920’deki 
kuruluş kongresini tanımıyor. Mustafa 
Suphilerden sonra meydanı boş bularak 
Komintern nezdinde de değişik görevler 
üstlenen Şefik Hüsnü ve tayfasının hem 
Bakü Kongresi’ni tanımama, hem de dö-
nüşü maceracılıkla suçlama bilgisi doğ-
rudur. Ancak bunu Lenin’in, Stalin’in, 
RKP/B MK’sının ve Komintern’in görü-
şü olarak aktarmak Kardam’ın, Mustafa 
Suphileri karalamak ve TKP’nin kuruluş 
kongresi üzerinde şaibe yaratmak için 
yaydığı kirli bir propagandadır. Bu görüş 
Şefik Hüsnü’den sonra Hikmet Kıvılcımlı 
ve Mihri Belli tarafından da savunulmaya 
devam edilmiştir. İ.Bilen yoldaşın Şefik 
Hüsnü, Hikmet Kıvılcımlı, Mihri Belli ve 
o çizginin takipçileri için “ajan-provoka-
tör” ve “bozguncu” nitelemelerini kullan-
ması, bu tespitlerin resmi parti belgelerin-
de yer bulması tam da bu nedenlerledir. 
Nabi Yağcı, Ahmet Kardam ve şürekası-
nın bu bozguncuları partimizin 5. Kong-
resinde 1983 yılında rehabilite etmeleri 
Nabi Yağcı’nın da kendi sözleriyle ifade 
ettiği gibi “TKP tarihinde bir kırılmadır”. 
Evet bir kırılmadır ve çok kötü bir yöne 
doğru bir kırılmadır.

• RKP/B’nin dönüş kararını destek-
lememesi konusunda yaygınlaştırılmaya 
çalışılan spekülasyonlar konusunda deği-
nilmesi gereken bir nokta daha vardır. Ma-
dem ki Sovyet Rusya yönetimi ve RKP/B 
Merkez Komitesi dönüş kararını ve eyle-
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Hayd! Dayanı"maya...
B!r Tu#la da Sen Koy!
De#erl! Dostlar ve Yolda"lar;
Mustafa Suph! Vakfı Eylül 2014’de !u anda bulundu"umuz yapıda 1. Katı 

tutarak çalı!maya ba!lamı!tı. Bu katta, Vakıf bürosu, Pol!t!ka Gazetes! bürosu 
ve terastan bozma 50 k#!#l#k b#r toplantı salonumuz mevcut #d#.

Daha sonrak# yıllarda 2. Katı da k#raladık. Bu katta !u anda Pol!t!ka Haber 
redaks#yonu çalı!maktadır. Bu katı tutarken 3. Katta da Lojman olarak kullandı-
"ımız çatı katını k#raladık.
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la ba"lantılı zem#n altı olarak adlandırdı"ımız katları da k#raladık. G#r#! katını 
Mustafa Suph! Vakfı lokal!, zem#n altı katını da toplantı ve e#!t!m salonu, t!-
yatro sahnes! ve gençler !ç!n spor salonu olacak !ek#lde çok amaçlı kullanımlı 
b#r hale get#rmey# planladık. 

Bu güne kadar otopark olarak kullanılan b#naya a#t bahçey# de düzenleyerek 
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la Mustafa Suph! Vakfı’nın b!nası olarak h!zmet verecek.
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m#rat ve kısm# #n!aa çalı!masına g#r#yoruz. Bunu ya!ama geç#rmek #ç#n s#z#n da-
yanı!manıza #ht#yacımız var. Yapılacak #!ler#n emek kısmı üyeler#m#z ve çevrem#z 
tarafından dayanı!ma olarak gerçekle!ecek. Ancak y#ne de bazı #!lerde #!ç#l#k ve 
özell#kle malzeme alımı #ç#n kayna"a #ht#yacımız var.

Mustafa Suph! ve bugüne kadar topra#a dü"en tüm yolda"larımızın anı-
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o kadar da "ere$! b!r görev!m!z var.
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mini maceracılık olarak değerlendiriyor, 
neden Ankara’ya yeni atanan Sovyet Bü-

yükelçisi Budu Mdivani delegasyona da-

hil ediliyor? Budu Mdivani 18 Ocak 1921 
tarihinde Mustafa Suphilerin Trabzon’a 
hareketlerinden sonra Ankara’ya görev 
yerine geçer. Kafkas Bürosu bizzat dönüş 
planını TKP MK ile birlikte hazırlamış ve 
12 Aralık 1920 tarihinde yol güzergahı 
boyunca RKP/B örgütlerinin gerekli ça-

lışamaları yürütmeleri için parti genelgesi 
yayınlamıştır. Bunların tümünü görmez-

likten gelerek ortaya mesnetsiz bir sav 
atmak farklı bir amaçla yapıldığına işaret 
eder.

• Mustafa Suphilerin katlinden sonra 
Sovyet Rusya’nın yetersiz protesto ettiği 
ve Ankara ile ilişkilerini sürdürdüğü sü-

rekli işlenen bir konudur. Bu doğrudur. 
Bu konuda, parti politikaları ile devlet 
politikaları arasındaki zorunlu farklılık-

lara dikkat çekmek isteriz. Sovyet Rus-

ya, tüm karşıtları tarafından boğulmak 
istenmekte, devrimci süreç tehlike altın-

dadır. Bir yandan içerde savaşın devam 
etmesi, diğer yandan da başta güneyden 
olmak üzere kuşatılmak istenmektedir. 
Türkiye emperyalistlerle Sovyet Rusya 
arasında gel-gitler yaşamaktadır. Bu du-

rumda Sovyetler mümkün olduğu kadar 
Türkiye’yi nötrleştirmek yönünde bir dış 
politika izlemektedirler. Öte yandan iliş-

kilerin sürmesine rağmen ne Lenin, ne de 
Stalin, Mustafa Kemal’e hiç bir zaman 
güvenmemişlerdir. RKP/B Merkez Ko-

mitesi katliamdan sonra Ankara ile tüm 
ilişkileri keselim önerisini tartışıyor, hatta 
Stalin “Mustafa Kemal’den hiç bir şey ol-
maz” görüşünü savunuyor, fakat Lenin dış 
politika alanında bir değerlendirme yapa-

rak, Ankara ile bağların devam ettirilmesi 
gerektiğini gerekçelendiriyor. Politik ola-

rak bu görüşü savunmak durumunda olan 
Lenin, ABD’li anti-komünist bir yazar 
olan Richard Pipes’in Sovyet arşivlerin-

den alıntılayarak yayınladığı “Bilinme-

yen Lenin” kitabında Lenin’in “Mustafa 
Kemal’e güvenmeyin, silah yardımını 
Anadolu’da Sovyet iktidarı kurmak için 
mücadele eden güçlere verin” sözlerine 
yer veriyor. Sovyet dış politikasını biraz 
bilen bir kişi burada art niyet arayacak 
olgular olmadığını bilmek durumundadır. 
Kardam ise bunu bildiği halde böyle yo-

rumlar yapıyorsa, değerlendirmesini siz 
değerli yoldaşlarımıza bırakıyoruz.

• TKP’nin Bakü Kongresi ile ku-

ruluşunun tanınmamış olması yönünde 
Şefik Hüsnü ve devamcılarının yürüttük-

leri propaganda tam bir safsatadır. TKP 
Komintern’in Türkiye Seksiyonu olarak 

kurulmuş ve bu statüde çalışmalarını 
başlatarak sürdürmüştür. TKP’nin kuru-

luşu ile birlikte Anadolu’daki savaşıma 
katılmak için Sovyet Kızıl Ordusu ile 
koordineli ve onun desteğiyle “Türk Kı-
zıl Alayı” 750 kişi ile kuruluyor ve kısa 
zamanda 4000 kişilik mevcuda ulaşıyor. 
İ.Bilen yoldaşın yaşam öyküsünde belge-

ler ile ortaya konduğu gibi, TKP’nin tüm 
faaliyetleri Komintern ile doğrudan ilişki 
içinde yürütülmüştür. Farklı dönemler-
de Komintern’in genelinde ya da başka 
kardeş partiler ile de olduğu gibi görüş 
farklılıkları ve tartışmalar olmuştur. Ne ki, 
bunların hiç biri 10 Eylül 1920’de kuru-

lan TKP’nin kuruluşunu ve Komintern ile 
çok sıkı olan ilişkilerini gölgelemek veya 
yok saymak anlamında gelmemektedir. 
Lenin’in, Rosa Luxemburg ile tartışma-

ları, RKP/B içinde sürekli olarak farklı 
görüşlerin tartışarak bir sonuca varılması-
nı ve buna benzer binlerce örneği dikkate 
aldığımızda, Kardam tarafından ortaya 
atılan görüş bir komplo teorisinden öte 
anlam taşımamaktadır.

Yaşanan olay nettir. Mustafa Suphi 
ve yoldaşları henüz TKP kurulmadan, 
Temmuz 1918’de gerçekleştirilen “Türk 
Sosyalistleri Konferansı”ndan itibaren 
Sovyet parti yönetimi ile koordineli bir 
biçimde bu süreci hazırlamışlardır. Aynı 
dönemde ülkede gelişen komünist örgüt-
lenme ve Sovyet devriminden etkilenerek 
Bolşevik düşüncenin etkisine giren farklı 
yapılanmalar Ulusal Kurtuluş Savaşı’nda 
önemli roller oynamışlardır. Tüm bu ge-

lişmeler Mustafa Kemal’i rahatsız etmiş-

tir. Bu nedenle 10 Eylül 1920’de TKP’nin 
kuruluşunun hemen ardından 18 Ekim 
1920’de kendisinin en önemli kurmayla-

rına sahte “TKP”yi kurdurmuştur. Çerkez 
Ethem komutasındaki Kuvvay-ı Seyyare 
(Yeşil Ordu), Türkiye Halk İştirakiyun 
Fırkası - THİF’i, Meclis’teki grubu Halk 
Zümresi’ni kurdurduğu sahte “TKP”ye 
katılmaya zorlamıştır. Mustafa Suphi-
lere de “Bağımsız bir faaliyet yürütme-

mek ve Meclis ile konuyu istişare etmek 
için heyet gönderebilirsiniz” mesajını 
yollamıştır. Mustafa Suphi ve yoldaşla-

rı kurdukları TKP’nin bağımsız ve yasal 
faaliyetini sürdürmek için dönüş kararı 
almışlardır. Onbeşler dönüş yolundayken, 
Mustafa Kemal amacına ulaşamadığı için 
ülkede komünistlere karşı bir baskı ve 
tevkifat operasyonu başlatmıştır. O dö-

nemde Ankara’da THİF ve aynı zamanda 
TKP yöneticisi olan Hacıoğlu Salih, kurye 
Süleyman Nuri’ye, Mustafa Suphi’ye ile-

tilmek üzere operasyon ile ilgili ayrıntılı 
bilgiler veriyor. Operasyonlar sürerken ve 

Mustafa Suphi ile heyet Kars’ta bekle-

tilirken, Mustafa Kemal son hamlesini 
yaparak Tevfik Rüştü Aras’ı elçisi ola-

rak Moskova’ya gönderiyor. Aras, sahte 
“TKP” adına Komintern’e üyelik başvu-

rusu yapıyor ama bu başvuru reddediliyor.

Bu süreç açısından bir noktayı daha 
dikkate almak gerekiyor. Mustafa Suphi, 
Mustafa Kemal ile anlaşarak, hatta izin 
alarak dönmeye çalıştı eleştirileri mevcut. 
Bu doğru değil. İzin almak söz konusu 
değil, sadece ülkede devletin yeniden ya-

pılanmasına katılmak için dönme kararı 
aldıklarını iletiyor. TKP Merkez Komi-
tesi 7 Eylül 1920’de aldığı dönüş kara-

rında mealen “Ülkeye dönüş eyleminde 
muaraza çıkarsa geri dönülsün ve sızma 
yoluyla tekrar girilir” görüşünü kabul edi-
yor. Mustafa Suphi ve heyet, 28 Aralık 
1920 ile 18 Ocak 1921 arasında Kars’ta 
bekletilirken Kazım Karabekir ile bir dizi 
görüşmeler ve tartışmalar gerçekleştiri-
liyor. Kazım Karabekir bu görüşmelerin 
tümünü 5 Ocak 1921’de Mustafa Kemal’e 
sunuyor. Mustafa Suphiler Kars’tan dön-

me kararı alıyorlar ancak bu engelleniyor 
ve 18 Ocak 1921’de Kars’tan Erzurum’a, 
oradan da Trabzon’a devam edecek olan 
imha operasyonu başlatılıyor. İmha ope-

rasyonu planını Kazım Karabekir sunu-

yor, Mustafa Kemal de onaylıyor. Musta-

fa Kemal’in katliamdan sonra Kayıkçılar 
Kahyası Yahya’ya telgraf çekip teşekkür 
etmiş olduğu belgelidir. Belgesini ilk ola-

rak tarihçi Cemal Kutay yayınlamıştır. 

Sonuç

Kardam’ın yazdığı ve Nabi Yağcı’nın 
hararetle tanıtmaya çalıştığı bu kitap 
TKP’ye karşı başlatılmış olan yeni bir 
operasyondur. Bu topraklarda işçi sınıfı-
nın bilimi doğrultusunda mücadele etmek 
isteyen, Marksizm-Leninizm’i rehber ka-

bul eden, Sovyetler Birliği ve Reel Sos-

yalizm pratiklerinden günümüz müca-

delelerine yönelik dersler çıkarmaya ilgi 
duyan, dünyada yeni bir çağ açan Büyük 
Ekim Devrimi’ne, onun önderlerine ve 
partisine büyük değer veren, Büyük Ekim 
Devrimi’nin etkisinde Türkiye’de federa-

tif sosyalist bir cumhuriyet kurmak için 
mücadele eden, TKP’yi kuran ve programı 
uğruna canını ortaya koyan Mustafa Suphi 
ve yoldaşlarını tanıma ya, öğrenmeye, on-

ların yolundan yürümeye çalışan genç ku-

şaklara yönelik çok kurnazca ve incelikle 
planlanmış bir operasyon ile karşı karşıya-

yız. Kendileri Marksizm-Leninizm’i red-

dederek TKP’nin savaş tarihine tasfiyeci 
likidatörler olarak geçmişlerdir. Yetmiyor, 
kendi görüşlerini etraflarında yaymak ve 

gerek eski yoldaşlarımızı, gerekse de genç 
kuşakları olumsuz yönde etkilemek için 
çok çaba sarfetmektedirler. Marksizm-
Leninizm’e, Sosyalist devrim teorisine, 
Leninci parti teorisine, proletarya dik-

tatörlüğüne savaş açmış durumdadırlar. 
İşçi sınıfının bilimini ve devrimdeki öncü 
rolünü tamamen reddetmektedirler. Yakla-

şık 30 yıldan fazla süredir bu görüşlerini 
yaygınlaştırmak için, sınıf mücadelesine 
aktif katılanlar arasında güvensizlik to-

humları ekmek için uğraş veriyorlar. Bu 
son hamle ile, komünistler için bir de-

ğer taşıyan Mustafa Suphi, TKP, Lenin, 
RKP/B, SBKP, Komintern ve Sovyetler 
Birliği gibi önemli ve belirleyici olgular 
ile ilgili şüphe, güvensizlik ve reddiye 
düşüncelerini yaymak istiyorlar. Kısacası, 
tüm yok etme çabalarına karşın bugüne 
kadar üstlendikleri karşı-devrimci tavırla 
yetinmiyor, komünizm idealleri açısından 
ne kaldıysa, onun son kırıntılarını da te-

mizlemek amacını taşıyorlar. Kardam’ın 
derlediği ve bu “görevle” tarihsel olayları 
çarpıtarak yorumladığı kitap sadece böy-

lesi bir amaca hizmet etmektedir.

Kendilerini gündemde tutmak için 
Kürt halkının ulusal demokratik müca-

delesini destekliyor gibi görünmelerine 
aldanmamak gerekiyor. Onlar bu sözde 
desteklerini de Türkiye halkları arasında 
komünist ideallere bağlı devrimci sınıf 
mücadelesini törpülemek için yapıyor gö-

rünüyorlar. Biz Kardam’ın 90’lı yıllardan 
beri yaptığı gibi, sahip olduğu yabancı 
dil bilgisini uluslararası alanda yayınla-

nan Marksizm-Leninizm’e karşıt Post-
Marksist çeviriler yapmasından asıl niye-

tinin ne olduğunu biliyoruz. Türkiye işçi 
sınıfının tarihine altın harflerle yazılmış 
olan MESS’e karşı mücadelesini hiçe sa-

yıp MESS adına yayıncılık faaliyeti yürüt-
tüğünü hatırlatmak istiyoruz. Kardam’ın 
kitabını hararetle tanıtmaya çalışan Nabi 
Yağcı’nın AKP’yi devrimsel gelişmeler 
gerçekleştirmekle övdüğünü, AKP Siyaset 
Akademisi’ne konuk olduğunu unutmu-

yoruz. Referans gibi tekelci burjuvazinin 
günlük ekonomi-politika gazetesinde ve 
daha sonra bizzat CIA desteğiyle çıkan 
Cemaatçi Taraf gazetesinde köşe kapma-

nın nasıl mümkün olduğunu anlıyoruz. 
Kendilerine sunulan bu olanaklar karşılı-
ğında diyet ödemek zorundalarsa bu on-

ların sorunu olsun ama zehirli görüşlerini 
komünizm ideallerine inanmış, savaşım 
yürütmek isteyenler üzerinden uzak tut-
malıdırlar. Bu bizim, ruhlarını burjuvazi-
ye satmış meczuplara tavsiyemiz olsun.n
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q  !zzet KUVANLIKLI

COVID-19 Salgını nedeniyle artık ya-

şadığımız dünyada, daha bir görünür hale 
gelen emperyalist - kapitalist sistemin 
içinde bulunduğu kriz derinleşerek, ağır-
laşarak sürmekte.

Kapitalist üretim ilişkilerinin belirle-
yici olduğu ülkeler, bu sisteme entegre 
olan yönetimler ile bunun dışında kalan ve 
salgın koşullarında insanı merkeze alan, 
daha akılcı, bilimsel çalışma ve uygula-

malar ile hasarsız aşılmasını önceleyen 
ve insanlığa umut veren ülkelerin varlığı 
da günümüz dünyasının bir gerçeği olarak 
insanlığın gözü önünde durmakta.

Bu gerçeklik karşısında ülkemizin 
durduğu yer konusunda ise yaşadığı-
mız birçok gelişmeyi, ard arda sıralamak 
mümkün ve bir başka geniş değerlendir-
menin konusu. Şimdi daha güncel olana 
yoğunlaşalım.

Ülkemizde COVID-19’un ilk görüldü-
ğü tarih olan 11 Mart 2020’nin hemen 
ardından CB Erdoğan, AKP İktidarı ve 
sözcüleri tarafından yapılan, “Pandemi 
sürecini fırsata çevireceğiz” söylemi işçi 
sınıfını, emekçileri, geniş yoksul halk yı-
ğınlarını nasıl gelişmelerin beklediğinin 
ipuçlarını vermekteydi.

Bu söylem, 20 yıla yaklaşan iktidar-
larının bugüne kadar, sermaye sınıfının 
çıkarları doğrultusunda izledikleri uygu-

lamalar ile bu süreçte de neler olacağının 
açık bir ilânıydı.

Bugün kapitalist sistemin içinde bu-

lunduğu global krizin etkilerinin altında, 
iktidarın yönetim tercih ve anlayışının 
tıkanmakta olduğu, giderek derinleşen 
yönetememe halinin ortaya çıkardığı bir 
süreçten geçiyoruz.

Bir belirsizliğe doğru sürüklenmek-

te olduğumuz bu süreçten, hangi yol ve 
yöntemler ile nasıl çıkılacak sorusunun 
yanıtının bulunması artık kendini dayat-
maktadır.

Kuşkusuz farklı siyasal parti ve çev-

relerin, ülkedeki bu olumsuz gidişin nasıl 
ve hangi yolla aşılacağına ilişkin, mevcut 

kapitalist üretim ilişkilerinin sürekliliğini 
önceleyen sınıfsal tercihlerin, programı ve 
anlayışları çerçevesinde bir yönetim anla-

yışını savundukları da bir gerçekliktir.

Yani emek-sermaye çelişkisinin ortaya 
çıkardığı sömürü mekanizmasının işleyi-
şini, ortadan kaldırmayı hedeflemeyen bir 
program ve işleyiş... Oysa ki, bu türden 
program ve anlayışların işçi sınıfının, 
emekçilerin, geniş yoksul halk yığınları-
nın insanca yaşama koşullarını, bir başka 
bahara erteleme anlamına geldiğini bil-
mekteyiz.

Ülke şu anda salgın gerekçesi ile Ana-

yasa ve yasalarda yer almasına rağmen, 
“sosyal bir hukuk devletiyiz” demagojisi 
eşliğinde hiç bir sosyal, ekonomik destek 
içermeyen ve adına da “Tam Kapanma” 
denilerek  dayatılan bir uygulamanın için-

de.

Hemen belirtelim ki salgını kontrol al-
tına alma gerekçesi ile başlatılan bu süreç-

te yaşanan bir kapanma değil, kapatmadır. 
Bu durum iktidarın artık yönetmekte zor-
lanma halinin ortaya çıkardığı bir sonuç-

tur. Amaçlananın da, giderek yoksullaşan 
milyonların arasındaki, sosyal iletişimin, 
ilişkilenmenin, dayanışma ve mücadele 
sürecinin gelişmesinin önüne geçmeyi he-

defleyen bir uygulama olduğu apaçık orta 
yerde durmaktadır.

Tam kapanma denilen ve öyle olma-

dığının en açık göstergesi, hemen her iş 
koluna yayılan işyerlerinde üretim faali-
yetinin devam ettiği gerçeğidir.

Hani Salgın vardı? Yapılan uygulama 
da,” Tam Kapanma” idi?

Bu sürece ilişkin iktidar’a sorulması 
gereken soru çok ve hemen herkes tara-

fından da, yanıt alınamasa da zaten sorul-
makta. Yani, karşılığı alınmayan, havanda 
su dövme misalinde olduğu gibi.

Salgın ile birlikte, sınıfsal kayıpları 
yoğun yaşadığımız bu süreç ve dayatma-

dan bir çıkış yolu açılmasında, başta Sen-

dikalar ve Konfederasyonlar olmak üzere, 
tüm Meslek Kuruluşları’nın yerine getir-
meleri gereken görev ve sorumluluklar 
bulunmaktadır.

Talepler karşılık bulmasa da, sorulara 
her ne kadar yanıt verilmese de bu süreçte, 
adı geçen kuruluşların gündeme getirmek-

ten bir an bile geri durmamaları gereken 
bir hak olan, ILO’nun 155 sayılı Ulus-

lararası Çalışma Sözleşmesi’nin 13’cü 
Maddesinde, “Çalışanlara işyerlerinde 
sağlığı ve yaşamı için ciddi ve yakın tehli-
ke bulunması halinde çalışmaktan kaçın-
ma” hakkı tanıyan, işçilerin çalışmaktan 
kaçınma haklarının olduğu gerçeğidir.

Üstelik İLO tarafından 3 Haziran 1981 
tarihinde kabul edilen ve Türkiye tara-

fından da onaylanan bu sözleşme, Resmi 
Gazete’nin 13.01.2004/25345 tarih sa-

yısında yayımlanarak 22 Nisan 2005 ta-

rihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 
Meşruiyeti tartışılamayacak olan bu hak-

kın kullanılması ve bu hakkın ihlalinde 
ortaya konacak mücadelenin Genel Grev 
dahil,  bir meşruiyet noktası olduğu bilin-

mesine rağmen Sendikal Hareket tarafın-

dan neden gündeme taşınıp olgunlaştırıl-
madığı anlaşılacak gibi değildir. 

Sorulabilir; Sendikal Hareket’te böy-

lesi bir mücadele anlayışı var mıdır, ya 
da buna yönelik bir istek veya mecali var 
mıdır? İşte onu da bugün itibarıyla söyle-

yebilmek oldukça zor.
Üstelik de bu durum uzun yıllardır de-

vam eden sendikal mücadeledeki erozyo-

nun bir yansımasıdır.

Sendikal Hareketin, yaşadığımız bu 
sürece yönelik, yeni bir mücadele pers-

pektifi ortaya koymaktan her geçen gün 
uzaklaştığı ve bu durumun da giderek iç-

selleştirildiği ağır bir süreçten geçilmekte. 
Kuşkusuz sınıfsal mücadelenin sürdü-

rülmesinin olmazsa olmaz dinamiği olan 
sendikal mücadeledeki kararlı ve inatçı, 
çaba ve girişimleri görmekle birlikte, Sen-

dikal Hareketin genel durumunun, “Tak-

ke düştü kel göründü” deyişine uygun 
seyrettiği realitesidir. Sendikal yapılara 
egemen olan popülist söylem, bürokratik, 
uzlaşmacı ve reformist işleyiş, henüz işçi 
sınıfının çoğunluğu ve geniş toplumsal 
kesimler tarafından görülmemekle birlik-

te, görülmesi gereken gerçektir.

Artık bu virüsün ne mutasyonu bitecek 
ne de varyantı. Esas virüsün Kapitalizm 
olduğunun kavranıp, sömürü çarklarının 
tersine çevrilmesi hedefiyle yol yürünme-

si gerekiyor.

Bu süreçten çıkış yolunun açılması 
mücadelesi ise, çarkları döndürenlerin ve 
üretenlerin “yeter” diyecekleri sürece ka-

dar da devam edecek.

Bu nokta da sorulması ve yanıtının bu-

lunması gereken soru ise, böylesi bir süreç 
kendiliğinden gelişebilir mi? İşte bu soru-

nun yanıtının bulunması ise, sınıfsal mü-

cadelenin gerekliliğini vurgulayan herke-

se ait bir sorumluluk olduğu gerçeğidir. n
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Gerçekten Tam Kapanma mı, 
Yoksa Kapatma mı? 



q Murat ÇAKIR

Hiç kuşku yok: savaş tehlikesi, aynı 
Soğuk Savaşın sertleşen dönemlerinde 
olduğu gibi, her gün daha da artmakta. 
Özellikle Ukrayna ihtilafı ve Batılı em-

peryalist güçlerin Ukrayna’yı NATO 
üzerinden kullanma girişimleri ve ABD 
emperyalizminin Rusya’yı NATO üyesi 
ülkelerle kuşatma stratejisi, Avrupa’nın da 
kendisini hemen içinde bulacağı bir sıcak 
savaşı reel tehlike hâline getiriyor. Burju-

va medyasının şiddetini artırarak hızlan-

dırdığı Rusya karşıtı propaganda yaygın 
kamuoyu görüşü hâline getirilmeye çalı-
şıyor. Rusya Federasyonu’nun reaksiyon 
olarak ordusunu güçlendirmesi, Ukrayna 
ve AB sınırlarına birlikler yerleştirmesi, 
genel olarak durumun ne denli tehlikeli 
hâle geldiğine işaret ediyor. Ukrayna ise 
NATO üyesi olma girişimleri ve nükleer 
cephaneye kavuşma arzularını ifade ede-

rek yangına körükle gidiyor.

ABD Başkanı Biden’in, Rusya Fede-

rasyonu Başkanı Putin’i “katil” olarak ni-
telendirmesi ve tüm NATO üyesi ülkelerin 
desteğini alarak Rusya’ya karşı yeni yap-

tırımlar ilân etmesi, gerginliği artırıyor. Ve 
böylelikle Biden yönetimi, daha önceleri 
yaptığımız “Biden, Trump’tan daha sal-
dırgan bir politika izleyecek” tespitimizi 
teyit ediyor. Nisan ayı ortasında on Rus 
diplomatını sınır dışı eden, ABD’li tek-

noloji şirketlerine Rusya ile ticareti ya-

saklayan ve Rus gizli servisinin “Taliban 
güçlerine ABD askerlerini öldürmeleri 
için kafa parası verdiğini” iddia eden Bi-
den yönetimi, yaptırımların kısa zamanda 
Rusya’nın mali sektörüne de yöneltilece-

ğini açıklayarak, gerilim sarmalını tırman-

dıracağını gösteriyor.

Gerçi Alman emperyalizmi Ukrayna 
ihtilafı ve Biden yönetiminin Rusya Fede-

rasyonu ile Çin Halk Cumhuriyeti’ne yö-

nelik saldırgan tutumları nedeniyle belirli 
bir ikilem içerisinde, ancak Almanya’da 
siyaseten güçlenen Transatlantikçi ser-
maye fraksiyonları ABD’nin yaptırım po-

litikalarına destek çıkarak, Almanya’nın 

da daha şahin bir çizgi izlemesini daya-

tıyorlar. Savaş kışkırtıcısı eski Dışişleri 
Bakanı Joseph Fischer’in izini takip eden 
Federal Dışişleri Bakanı Maas her ne ka-

dar Rusya’ya karşı “yumuşak bir söylem” 
kullansa da Federal Savunma Bakanı 

Kramp-Karrenbauer ile birlikte Almanya 
askeri-sınai kompleksinin ve silah tekel-
lerinin sözcülüğünü yapıyor. Bu yıl Eylül 
ayında yapılacak olan Federal Parlamento 
Seçimlerinin ardından Transatlantikçi Ye-

şiller partisinin iktidar ortağı olacağı dü-

şünülürse, Alman emperyalizminin Rusya 
politikasının ABD’nin paralelinde sertle-

şeceği söylenebilir.

“Defender Europe 21” 
Tatb!katı

Güncel olarak baktığımızda savaş 
tehlikesinin ne kadar reel olduğunu Mart 
ayından beri devam eden NATO Defen-

der Europe 21 askeri tatbikatından göre-

biliriz. NATO üyesi 21 ülke ile Bosna-
Hersek, Gürcistan, Kosova, Moldavya 
ve Ukrayna’nın toplam 28 bin asker ile 
yürüttükleri askeri tatbikat Güneydoğu 
Avrupa ve Karadeniz Bölgesinde 21 Mart 
2021’de başladı ve Haziran ayına kadar 
devam edecek. NATO, Defender Europe 
21 ile üye olmayan devletlerin ordularını 
da askeri yapısı içerisine sokuyor. Geçen 
yıl Baltık Denizinde “olası Rus saldırısı-

na karşı” yürütülen tatbikatın bu yılki he-

defi gene “olası Rus saldırısıydı”. NATO 
ve Rusya arasında zaten Baltık Denizine 
ve Rusya sınırına konuşlandırılan askeri 
birlikler nedeniyle artan gerginlik, Gü-

neydoğu Avrupa ile Karadeniz Bölgesinin 

tatbikat alanına dönüştürülmesiyle azal-
mayacak gibi görünüyor.

Defender Europe 21 çerçevesinde 
emekli general ve ABD ordusunun eski 
Avrupa kumandanı Ben Hodges’in hazır-
ladığı “Rusya’nın Karadeniz’de zayıflatıl-
ması için on iki adım planı” başlıklı strate-

ji belgesi gerginliğin alacağı yön açısından 
bazı ipuçları veriyor. “Rusya ile Çin’in 
Karadeniz Bölgesinde artan etkileri, Batı-
nın Ortadoğu, Akdeniz ve Güneydoğu As-
ya’daki geniş çıkarlarını zedeliyor” diyen 

Hodges, Karadeniz’in “liberal demokrasi 
ile otokrasi arasında sınır oluşturduğunu” 

ve “Rusya’nın askeri, Çin’in mali saldır-
ganlığı nedeniyle Batının Karadeniz Böl-
gesinde ikili tehdit ile karşı karşıya kaldı-
ğını” iddia ediyor.

NATO’nun Karadeniz’de “inisyatif 
kazanması için” oluşturulan plan, atılma-

sı gereken adımları öneriyor. Öncelikle 
Rusya’nın Karadeniz’deki etkisinin Bal-
tık Denizindekinden daha yüksek oldu-

ğunu tespit eden Hodges, “NATO’nun 
buna rağmen Karadeniz’i kontrolü altına 
almasının olanaklı olduğunu” vurgulu-

yor. Bu nedenle NATO’nun, Rusya’nın 
Karadeniz’i “istediği gibi engelsiz kulla-
nabilmesinin önüne set çekmek için yeti-
lerini geliştirmesi” ve “bir dizi ideolojik, 
siyasi, iktisadi ve askeri tedbirler alması-
nın zorunlu olduğu” belirtiliyor. Aynı Bal-
tık Denizinde olduğu gibi, “NATO’nun 
Karadeniz’deki askeri varlığını manevra 
frekanslarını artırarak güçlendirmesini” 

öneren Hodges, NATO’nun bölgedeki 
yönetim yapılarını ve NATO birliklerinin 
“hızlı ve etkin biçimde konuşlandırılma-
sını sağlamak için, bölgedeki altyapının 
güçlendirilmesini” gerekli görüyor.

NATO çevrelerinde “uygun bir strate-

ji” olarak tanımlanan plan ABD’nin Uk-

rayna ile birlikte her yıl gerçekleştirdiği 
“Sea Breeze” askeri tatbikatının Defender 
Europe tatbikatının hacmine genişletilme-

sini ve “Polonya ve Romanya’dan, Mol-
davya üzerinden Ukrayna’ya birliklerin 
naklini kolaylaştıracak askeri manev-
raların yapılmasını” önermekte. Ayrıca 
NATO’nun Rusya’nın Karadeniz Donan-

masını “zararsız kılacak yetilere kavuş-
turulması” ve “hibrid savaş yetenekleri-
nin kazanılması” isteniyor. Gürcistan’ın 
“hemen” NATO üyeliği için başvurması, 
Ukrayna’nın en kısa zamanda “resmi itti-
fak üyesi3 yapılması ve Sırbistan ile henüz 
üyeliğe alınmamış olan Güneydoğu Avru-

pa ülkelerinin kesintisiz biçimde “Batının 
etkisi altındaki yapılara entegre edilmele-
ri”, önerilen diğer adımlar arasında. Hod-

ges bununla birlikte Batıdaki özel yatı-
rımcıların Rusya’nın bölgedeki etkinliğini 
“ekonomik açıdan zayıflatmalarının” ve 

bölgedeki “Çin ve İran etkisine karşı bir 
kale oluşturmaya” Karadeniz’deki “gü-
venlik açığının kapatılması için” zorunlu 
adımlar olduğunu vurguluyor.

Ukrayna’nın sabotaj stratej!s!
Emperyalist güçlerin gerilimi artırma-

ları en başta Ukrayna egemenlerinin işine 
geliyor. Batılı ülkelerin Rusya’ya “Minsk 
Antlaşmasına uymuyorsun” suçlaması-
nı yöneltmeleri, Ukrayna’nın boykot ve 
sabotaj stratejisini perdelemeye yarıyor, 
çünkü Minsk Antlaşmasına 2015’ten bu 

Karaden!z’de Ger!l!m Sarmalı
Avrupa B"rl"&", ABD, Ukrayna ve Rusya Federasyonu 
Arasındak" Ger"l"mler Üzer"ne
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Türkiye ve Ukrayna’daki egemen sınıflar AB, ABD, 
Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti gibi güç-
ler arasındaki etki alanı ve çıkar çatışmalarından fay-
dalanmak istiyorlar, ancak her iki ülkenin de bu “Büyük 
Oyunda” birer piyon olmaktan fazla şansları yok. Çün-
kü söz konusu olan, en başta enerji kaynakları olmak 
üzere, hammaddeler, piyasalar ve tedarik yolları üze-
rinde hakimiyet kurmak ve dünyanın paylaşılması için 
verilen mücadeledir. 



yana asıl uymayan bizzat Ukrayna. Örne-

ğin Antlaşma Ukrayna’nın anayasasının 
Donetsk ve Lugansk bölgelerine otonomi 
tanıyacak biçimde değiştirilmesini öngö-

rüyordu. Aynı şekilde iki Halk Cumhuri-
yetinin yurttaşlarına Ukrayna tarafından af 
çıkartılması üzerine anlaşılmıştı. Ukrayna 
bugüne dek bunları gerçekleştirmedi.

Dahası Ukrayna hükümeti Minsk 
Antlaşmasının kendileri için herhangi bir 
avantaj getirmediği söyleyip kamuoyu-

nun Antlaşmaya karşı tavır almasını sağ-

lamaya çalışıyor ve her defasında yeni 
talepler öne sürüyor. Antlaşmaya göre 
Donetsk ve Lugansk’daki seçimler sınır 
kontrolü Ukrayna’ya geçmeden önce ya-

pılması gerekiyordu. Ancak Kiev, Rusya 
ile Donetsk ve Lugansk arasındaki sınırın 
Ukrayna güçlerinin kontrolü altına alın-

madan seçimlerin engellenmesini istiyor. 
Halk Cumhuriyetlerine yönelik bombar-
dımanlar aralıklarla sürüyor ve Ukrayna 
ordusunun Kırım’ın kuzeyindeki Cherson 
Bölgesinde 23 Nisan 2021’de başlayan as-

keri tatbikatı devam ediyor.

Ukrayna Başkanı Zelenski’nin 25 
Mart 2021’de imzaladığı yeni “Ukray-
na Askeri Doktrini” Ukrayna ordusunun 
“yurt içinde yabancı güçler tarafından 
provoke edilen ve desteklenen çatışma-
lara müdahalesini” meşru gördüğünden 
ve Halk Cumhuriyetleri, oradaki halkın 
Kiev’deki milliyetçi-faşizan rejime karşı 
ayaklanarak kurdukları yapılar olarak de-

ğil, Rusya’nın girişimi ile gerçekleştirilen 
bölücülük olarak kabul edildiğinden, Do-

netsk ve Lugansk’ın işgal edilmesini yasal 
olarak tanımlıyor.

Ancak doktrin, Ukrayna’nın Rusya 
ile “askeri güç eşitliğini” sağlayacak pa-

rası olmadığını tespit ederek, “Ukrayna 
toprakları üzerinde devam eden savaşın 
ancak Ukrayna’yı destekleyen uluslara-
rası güçlerin katılımıyla sona erdirilebile-
ceğini” belirtiyor. Kiev böylelikle açıkça 
Batılı ülkeleri Rusya ile savaşa çekmeye 
çalışan bir askeri strateji izliyor. Doktrine 
göre bu strateji “Ukrayna’nın Rusya Fe-
derasyonu ile olan jeopolitik çatışmasında 
uluslararası toplum tarafından siyasi, ik-
tisadi ve askeri desteği olduğu takdirde” 

başarıya ulaşabilecek. Kiev bu desteği 
alabilmek için şimdiden “Nükleer silah-
ların kullanıldığı bir uluslararası askeri 
ihtilaf durumunda Ukrayna mücadeleye 
hazırdır” sözünü vererek, emperyalist 
güçlerin taşeronu olmaya hazır olduğunu 
ilân ediyor. Ancak Ukrayna’nın bu boykot 
ve sabotaj stratejisi, Avrupalı emperyalist-
lerin kendi aralarındaki ve ABD ile olan 
çıkar çatışmaları nedeniyle henüz başarılı 

olamıyor. Ama her halükârda savaş tehli-
kesini artıran bir tavır olarak var olmaya 
devam ediyor.

Türk!ye’n!n rolü
Ukrayna gibi benzer bir tavır sergi-

leyen ülke de NATO üyesi Türkiye’dir. 
AKP-Saray-Rejimi, Rusya ile ayakta tut-
tuğu tüm ilişkilere rağmen Ukrayna’nın 
yanında taraf olmaya devam etmektedir. 
Nisan ayı ortasında Ukrayna Başkanı Ze-

lenski ile bir araya gelen AKP Başkanı 
Erdoğan, Ankara’nın “Kırım işgalini ke-
sinlikle kabul etmeyeceğini” söyleyerek, 
Ukrayna’ya destek çıkmıştı. Ancak AKP-
Saray-Rejiminin bu desteğinin öncelikle 
daha çok faydacı bir tavır ve Rusya ile 
olan ilişkilerde kullanılmak istenilen bir 
koz olarak okunması gerekmektedir. AKP-
Saray-Rejiminin “dindaş” olarak gördüğü 
Kırım Tatarlarını gerekçe göstererek ver-
diği desteği, bilhassa silah teknolojile-

ri ve ticareti konusundaki iş birliği için 
kullandığı biliniyor. Ukrayna Savunma 
Bakanlığının verdiği bir bilgiye göre, iki 
ülke Aralık 2020’de imzalanan ortak savaş 
gemileri inşası, İHA ve SİHA satışları ile 
uçak sanayi projeleri antlaşmasını realize 
etmek için çabalarını artırmış durumdalar.

Örneğin Ukrayna Türkiye’den 48 
adet “Bayraktar TB2” tipi silahlı insan-

sız hava araçlarını, cephaneleri ve kont-
rol istasyonları ile birlikte almak için bir 
sözleşme yapmış durumda. Bu çerçevede 
Türkiye’nin imal ettiği İHA ve SİHA’la-

rına gereken dron parçaları için Almanya, 
Avusturya ve Kanada’ya olan bağımlılığı-
nın, Ukrayna’nın üreteceği İHA ve SİHA 
motorları sayesinde azaltılması öngörü-

lüyor. Yapılan “Joint Venture” antlaşma-

sına göre Ukrayna “Bayraktar” İHA ve 
SİHA’larını kendisi imal edebilecek ve 
aynı zamanda Türkiye’de üretilen “Akın-

cı” adlı saldırı dronlarının motorlarını 
Türkiye’ye satacak. Böylelikle Ukrayna, 
halihazırda Avrupa veya ABD’nden çeşitli 
nedenlerden dolayı henüz satın alamadığı 
silahları Türkiye üzerinden temin edebile-

cek.

Türkiye’nin rolü konusunda ilginç olan 
bir konu, AKP-Saray-Rejiminin Rusya’ya 
karşı Büyük Britanya kartını kullanıyor ol-
masıdır. Büyük Britanya gizli servisi MI6 
Başkanı Richard Moore’un AKP Başkanı 
Erdoğan ile dolaysız bir bağlantısı olduğu 
biliniyor. Geçen yıl Londra’yı ziyaret eden 
Zelenski de Moore ile bir görüşme yapmış 
ve Türkiye ile olan ilişkileri için destek is-

temişti. Basına yansıdığı kadarıyla Erdo-

ğan ve Zelenski arasındaki sıcak ilişkinin 
kurulmasında Moore hayli çaba göstermiş. 
Görüldüğü kadarıyla AKP-Saray-Rejimi 
olanaklı olduğunca farklı ilişkiler kurarak, 
Ukrayna ihtilafını körükleyen bir aktör ol-
maya ve bu şekilde çıkar çatışmalarından 
faydalanmaya çalışıyor.

Ancak bunun hayli tehlikeli bir oyun 
olduğunu vurgulamamız lazım. Çünkü 
Ukrayna ve Türkiye’nin bu faydacı ilişki-
leri karşısında Rusya’da da bazı kesimler 
Putin yönetiminden Ukrayna’ya karşı ha-

rekete geçilmesini talep ediyorlar. Örneğin 
tanınmış Rus siyaset bilimcisi ve Ukrayna 
uzmanı Rostilow İsçenko, Putin yönetimi-
ne daha fazla beklenilmemesini ve hemen 
askeri tedbirlere başvurulmasını öneriyor. 
İsçenko, “Ukrayna var olduğu müddetçe 
Rusya karşıtı provokasyonların bir ala-
nı var olmaya devam edecek” tespitinde 
bulunduğu analizinde, “ABD’nin önünde 
sonunda Kiev’i Rusya ile savaşmaya zor-
layacağını”, ancak o zaman “durumun 
Rusya için şimdiki kadar uygun olmaya-
cağını” belirtiyor. Nihâyetinde Rusya’da 
da milliyetçi ve şoven akımlar taraftar ka-

zanıyor.

Sonuç yer!ne

Türkiye ve Ukrayna’daki egemen sı-
nıflar AB, ABD, Rusya Federasyonu ve 
Çin Halk Cumhuriyeti gibi güçler arasın-

daki etki alanı ve çıkar çatışmalarından 
faydalanmak istiyorlar, ancak her iki ül-
kenin de bu “Büyük Oyunda” birer piyon 
olmaktan fazla şansları yok. Çünkü söz 
konusu olan, en başta enerji kaynakları 
olmak üzere, hammaddeler, piyasalar ve 
tedarik yolları üzerinde hakimiyet kur-
mak ve dünyanın paylaşılması için veri-
len mücadeledir. Bu mücadeleyi birkaç 
kez ilân edilmemiş ve vekalet savaşları ile 
yürütülen Üçüncü Dünya Paylaşım Sava-

şı olarak nitelendirmiştik. Aynı şekilde bu 
mücadeleyi “Yeni Soğuk Savaş” olarak 
nitelendirmek de olanaklıdır. Gelişmeler 
ise bu Soğuk Savaşın ne kadar çabuk bir 
sıcak savaşa dönüşebileceğini ve tüm dün-

yayı yangın yerine çevirebileceğine işaret 
ediyor.

Noam Chomsky “İsyan ya da Çöküş!” 
(Alm. “Rebellion oder Untergang!”) baş-

lıklı kitabında, “Günümüzde olası bir 
nükleer savaşın en önemli potansiyel 
ocağı Rusya sınırındadır” tespitini yapı-
yor. Chomsky’nin bu tespitine katılma-

mak olanaksız. Çünkü, bir tarafta bu yıl 
NATO’nun Rusya’ya karşı örgütlediği 
yedi askeri tatbikata davet edilen Ukray-

nalı savaş çığırtkanları, emperyalist sa-

vaş kışkırtıcılarının desteğiyle yangına 
körükle giderlerken, diğer tarafta devasa 
nükleer cephaneye sahip olan Rusya’da 
“Ukrayna’ya haddini bildirmek lazım” di-
yenlerin sayısı giderek artıyor.

Biden yönetiminin saldırgan politika-

ları, Avrupa’da güç kazanan Transatlan-

tikçiler, dezenformasyon bombardımanı 
altında Rusya karşıtı propagandaya teslim 
olan Avrupa kamuoyu ve artan gerilimler 
karşısında Rusya’nın gösterdiği reaksiyon, 
1914 öncesindeki gibi “uyurgezerlerin” 
barut fıçısına ateşle yaklaştıklarına benzer 
bir ortama işaret ediyor. Böylesi reel teh-

dit durumunda barış için ayağa kalkmak 
ivedi bir görev hâline gelmiştir. Ancak salt 
barış talebinde bulunmak yeterli değildir. 
Silahlanmaya, savaş çığırtkanları ile kış-

kırtıcılarına, savaş tehlikesine ve çatış-

malara karşı verilen mücadele, eşitlik ve 
özgürlük, barışçıl ve sömürüsüz bir yaşam 
ve sosyalist bir toplum için verilmesi ge-

reken enerjik mücadele ile bağlantılı hâle 
getirilmelidir. Kanımızca güncel Ukrayna 
ihtilafından ve Karadeniz’deki gerilimler-
den çıkartılacak yegane görev budur. n
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Kürt Özgürlük Mücadelesi bölge üze-

rinde izler bırakmaya devam etmektedir. 
Bu mücadele başarılı olursa bölge yeni bir 
düzene kavuşacak ve 1. Dünya savaşın-

dan sonra bölgeye oturtulan düzen yerini 
halkların ortak çıkarlarını temel alan  bir 
gelişmeye bırakacaktır. Emperyalistler ve 
bölgede işbirliği içerisinde olan yerel ge-

rici güçler bu gelişmeyi önlemek için çe-

şitli oyunlar tertiplemektedirler. Bu oyun-

ların bozulmasında temel bir rol oynayan 
ve oynayacak olan, Kürt Özgürlük Müca-

delesinin bugün yoğun bir saldırı altında 
olmasının nedenlerinin en başında gelen 
de budur. Kürt Özgürlük Mücadelesinin 
başarıya ulaşması, bölgemizi etkilemekle 
de kalmayacaktır. Yeni bir direniş dalgası-
nın dünyanın bir çok alanına dağılmasına 
da yol açacaktır. Kobani etrafında Roja-

va direnişi ve kadın mücadelesinin dün-

ya üzerinde yarattığı dalganın etkisi hala 
devam etmektedir. Her gün dünyanın bir 
başka köşesinde bu dalganın izlerini az 
ve ya çok görebilmekteyiz. Kürt Özgür-
lük Mücadelesinin  zaferiyle halklar yeni 
umutlarla geleceğe adım atacaklardır.

Bölgemize yeni bir düzen oturtulmak 
istendiği öteden beri söylene gelmektedir. 
Uluslararası güçler ve bölge gericiliğinin 
yeni bir düzen dedikleri gelişmeler, bugün 
verdiklerinden başka bir şey de değildir.  
Öyle  halklara vaadettikleri  herhangi 

yeni bir düzen de yoktur. Bugün bölge-

de yaşananlar istedikleri yeni düzenin ta 
kendisidir. ‘Arap Baharı’ ile ortaya çıkan 
gelişmelerden bölge halklarının yararlan-

masını engellemek için Libya, Suriye, Mı-
sır ve Yemen örneklerinde görüldüğü gibi 
iç çatışmalar körüklenmiş ve ülkeler yö-

netilemez duruma sokulmuştur. Mısır’da 
ordu yönetime el koyarak mevcut yöne-

time karşı gelişen öfkenin demokrasiye 

evrilmesinin önü alınmıştır. Diğer ülkeler 
ise iç çatışmaların girdabında nefes ala-

maz duruma getirilmişlerdir. Demokratik 
bir gelişmenin önü daha ilk adımlarından 
sekteye uğratılmıştır. Halkların özgür ka-

rarlarıyla ülkelerini yönetmeleri ortaya 
sürülen ve desteklenen  çeteler ile engel-
lenmiştir. Yeni bölge düzeninden anlaşılan 
halkları nefes alamaz duruma getirmek ve 
kendi kaderleri üzerinde söz sahibi olma-

larını engellemektir. Bu planları halkların 
direnişine çarptığında, Rojava örneğinde 
görüldüğü gibi, yeni oyunlar sahaya sür-
mekten geri durmamışlardır. Yeni düzen-

den anladıkları sorunların çözümüne en-

gel olmak ve kendilerine bağlı yönetimler 
ile bölge üzerinde istedikleri gibi at koş-

turmaktır. Bu oyunlara karşı bölge halk-

larının ve en başta da Kürtlerin bir cevabı 
olacaktır. 

Yeni planın bir ayağı, Kürt Özgürlük 
Mücadelesini atıl tutmak ve gelişmesini 
engellemek şeklinde tasarlanmış ve uygu-

lamaya sokulmuştur. Kürt Özgürlük Mü-

cadelesi bu oyunu boşa çıkardıkça hem 
Kürt halkının ve hem de bölgenin tüm 
halklarının özgür olma yolları sağlam bir 
şekilde döşenmiş olacaktır. Kürt Özgürlük 
Mücadelesinin bu oyunlar ve çok yönlü 
saldırılar karşısında,  direnişi hangi bo-

yutta geliştireceği önümüzdeki günlerin 
temel bir sorunudur. Bunun sadece silah-

lı direnişe indirgenmesi yeterli bir bakış 
açısı olmayacaktır. Bölgemizde yaşanan 
gelişmeler silahlı bir çözümü geride bı-
rakmak için yeterli koşulları yaratmamış 
ve Kürdistan’ı sömürgeleştiren devletler 
de barışçıl bir çözüme yanaşmakta istek-

siz görünmektedirler. Zaten kurmak iste-

dikleri düzen çatışmalara dayanmaktadır. 
Bu şekilde  kendi halklarını dış korku ve 
bölünme endişesi ile etraflarında tutmaya 
çalışmaktadırlar. Bu tarz bir oyun, halklar 
arasında düşmanlığı körüklemek için de 
bir araç olmaktadır. TC, Kürt düşmanlı-

ğını her fırsatta göstermekte, AKP-MHP 
faşist çetesi milliyetçiliği körükleyerek 
yalan üzerine kurdukları iktidarlarını de-

vam ettirmeye çalışmaktadırlar. İktidar-
larının önündeki en önemli engel Kürt 
Özgürlük Mücadelesi olduğu için, saldırı-
larının temel hedefi de Kürtlerin direnişini 
bastırmak olarak kendisini göstermekte-

dir. Sadece bölgemizde değil, dünyanın 
herhangi bir köşesinde Kürtler ile ilgili 
bir gelişme ortaya çıktığında müdahale 
etmekte, bu durumun Kürtlerin Özgürlük 
Mücadelesine kanalize edilmesini engel-
lemeye çalışmaktadırlar. Bunları engel-
leyemediklerinde de içeride saldırılarının 
dozajını arttırmaktadırlar.

Korkunun kendi tükenmişliklerini ön-

lemeye bir faydası olmayacağını göreme-

mekte ya da görmek istememektedirler. 
İşte bundan dolayıdır ki gidebildikleri  
her alana saldırı kollarını uzatmaktadır-
lar. Barış masasının yıkılması ardından 
yaşananlar TC’nin korkusuna yenildiğini 
göstermektedir. Bu korku  ile kendi so-

nuna doğru gittiğini  göremediği gibi ya 
da görmek istemediği için de hızından bir 
şey kaybettirmeden saldırganlığa devam 
etmektedir. Tükenmişliği artıkça buna 
parelel saldırganlığı da hızlanmaktadır. 
Uçurumu görmeyen bir sürücü gibi gaza 
bastıkça hızlandığını hisseden fakat ölü-

me doğru koştuğunu, uçurumun uzakta 
olmadığını da anlayamayacak kadar, kor-
ku içerisine yuvarlanmışlarıdır.

Rojava D!ren!#te M!henk Ta#ı
Kobane adını duydukça korkularının 

depreşmesi yeni bir durum değil. ‘Düştü 
düşecek’ diye ilan edilen Kobani direni-
şi, arkasında durdukları İŞİD çetelerini 
yenilgiye uğratmak ile kalmamış, yarı-
Osmanlı hayallerinin direnişin rüzgarı ile 
uçup gitmesine de engel olamamışlardır. 
İşte bundan dolayıdır ki Rojava direnişi-
ne karşı büyük bir intikam duygusu içe-

risindedirler. Kobani direnişini sadece bir 
silahlı zafer olarak görmemek gerekir. 
Kurmak istedikleri ya da bir başka deyim-

le hayalini kurdukları düzenin bozguna 
uğramasına yol açtı. Buna karşı Kürtler, 
Araplar, Ermeniler ve Süryaniler mezhep-

sel ayrılıkları bir tarafa bırakarak birlik 
olunabileceğini göstermekle kalmayıp 
ortak direniş sergilediler. Bu Rojava di-
renişinin önemli bir özelliğidir.  Özellik-

le de kadın direnişinin  ve özgürlüğünün 
temellerinin atılması, Ortaçağ hayalleri 
ile yaşayan AKP-MHP faşist çetesinin ve 
etrafında toparladığı devşirme IŞİD artığı 
cihadistlerinin yenilgisinin temellerini de 
güçlendirmiştir. Kobani Üniversitesi’nde 
verdiği derste  Filozof  Zizek, Kürtlere 
‘Sadece direnmenin değil, yeni bir düzen 
kurmanın da simgesisiniz’ dedi. İşte Ro-

java direnişini önemli kılan da bu yönü-

dür. Birlikte yaşamak ve kadın özgürlüğü 
sözde kalmamış ve uygulanmaya sokul-
muştur. Halkların çatışmadan ortak yaşam 
alanları kurabilecekleri kanıtlanmıştır. Bu 
gelişmeler, halklar arasında düşmanlıktan 
beslenen TC ve diğer gerici güçleri korku-

tan bir adım olmuştur.

Barış masasının yıkılmasının Roja-

va’daki gelişmeler ile çok yakın bir bağı 
olduğu bugün daha da anlaşılmaktadır. 
‘Dolmabahçe Mutabakatı’ devam ettiril-
seydi Kürt sorununun çözümü yeni bir 
boyut kazanacaktı. Fakat Türk egemenleri 
Kürtleri eşit bir halk olarak kabul etme-

ye yanaşmadıkları için masayı devirdiler. 
Onların gözünde Kürtler, ikinci sınıf va-

tandaşlar olarak bile kabul görmemekte-

dirler.  Kobani direnişi bir kez daha gös-

terdi ki Kürtler, her türlü inkarcılığa ve 
saldırganlığa karşı mücadeleden vazgeç-

meyeceklerdir. Kobani direnişi her parça-

daki Kürtler için yeni bir ortak gurur kay-

nağı oldu. Rojava ve Kobani özgülünde 
Kürtler, direnişlerine yeni bir güçlü   sayfa 
eklediler. 

Zor Olan Ba#arılacak, Kürtler 
Özgür Halklar Arasındak! 
Yerler!n! Alacaklardır 
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Özellikle TC’nin Rojava üzerindeki 
emellerinden vazgeçmemesi, Kuzeyde-

ki direnişi boğmak için Kürtlerin nefes 
borularını   zayıflatmak istemesindendir. 
Efrin’in demografik yapısını değiştir-
mekte, buraya çetelerini yerleştirmekle 
kalmamakta ve bunların her türlü saldır-
ganlığını da teşvik etmektedir. Gire Spi 
ve Serekaniye’nin işgali de  Rojava di-
renişinin etkisini kırmaya dönük girişim-

lerdir. Buralara yerleştirilen silahlı çeteler 
Rojava halklarının ortak yaşam alanlarına 
saldırmakta direnişin serpilip gelişmesini 
önlemeye çalışmaktadırlar. Son dönem-

lerde TC’nin teşviki ile bu çeteler yeni 
oyunlar tertiplemekte ve Rojava’nın ya-

rattığı kazanımları baltalamaya çalışmak-

tadırlar. Her türlü saldırganlığı kullanarak 
Rojavalıların yaşam alanlarını daraltmak 
istemektedirler. Su dağıtım şebekelerin-

den tutun da yol kesme, evlerin basılması 
ve mallarına el konulmasına kadar bir çok 
oyun tezgahlanmaktadır. Tüm bunların ar-
kasında duran da TC’dir. Bunların yaptık-

ları  yağma ile talanı  savaş ganimeti  gibi 
sunarak  bu çetelerin önünde  bir havuç 
gibi  tutmaktadır.

TC İdlip’de içine düştüğü bataktan 
gözleri Rojava’ya çevirerek ve  saldırgan-

lığını arttırarak kurtulmaya çalışmaktadır. 
Suriye’de işlerin istediği gibi gitmediğini 
duymayan kalmadı. Planlarının bozulma-

sının önünde engel olarak gördüğü Kürt 
direnişine karşı bu kadar saldırganlaşma-

sının TC’yi yeni oyunlar tezgahlamak zo-

runda bırakmaktadır. ABD’den beklenen 
desteği görmediği gibi Rusya ile de işler 
istediği rotada ilerlememektedir. Al-ver 
şekline bürünen dış politika verilecek çok 
fazla bir şeyin kalmaması nedeniyle de 
çıkmaza doğru yuvarlanmaktadır. Önü-

müzdeki günlerde bu sıkışmışlık biraz 
daha ortaya çıkacaktır. İçerde ipleri elle-

rinde tutmak için de Rojava ve Başur’da 
Kürt Özgürlük Mücadelesine karşı yeni 
saldırılar geliştirmektedir. Kürtler ile ba-

rış yapmayı ve özgürce birlikte yaşamayı 
çoktan bir kenara atmış olan TC’nin tek 
baş vurduğu, her türlü silah ve savaş tek-

niğini kullanarak, savaşı kızıştırmak ol-
maktadır.

Rojava’da Kürtlerin elde ettiği kaza-

nımları zayıflatmak ve başarabilirse de 
tümden yok etmek için el altından rejimle 
de işbirliği yollarını aramakta, Rojava’ya 
karşı Rusya ile rejimi de saldırtmaya ça-

lışmaktadır. Son Kamışlı’da yaşanan ça-

tışmaların arkasında sadece rejim ve Rus-

ya bulunmamaktadır. Kürtlerin Rojava’da 
halkların demokratik birliğini yaratmak-

tan rahatsız olan çevrelerin de bu çatış-

malar da rolleri vardır. Görülen odur ki 
Rojava rahat bırakılmayacak, özellikle de 
diğer parçalar için bir direniş odağı olması 
engellenmeye çalışılacaktır.

Ba#ur Kürd!stan 
yen! sava# alanı
TC’nin Başur Kürdistan’a yönelik as-

keri hareketleri yeni değildir. 90’lardan bu 
yana sık sık da tekrarlanmaktadır. Bu yılın 
başında peş peşe düzenlenen ve sürekli 
yeni isimler verilen ama ‘Pençe’si değiş-

meyen hareketleriyle PKK’nin buradaki 
gerilla gücü bitirilmek istenmektedir. Son 
yıllarda hava destekli çok yoğun saldırılar 
geliştirilmesine rağmen sonuca varama-

dıkları gibi son Gare saldırısında görül-
düğü gibi ağır kayıplar da vermektedirler. 
Savaş daha öncede belirttiğim gibi AKP-
MHP faşist ortaklığının, iktidarda kalma-

sının bir aracı olarak görülmektedir. Sava-

şı tırmandırarak ve Başur alanına yığarak 
iç destek sağlamaya çalışmaktadırlar. 

Son günlerde yeni bir saldırı daha baş-

latan TC, bu kez Avaşin, Metina ve Zap 
bölgelerini hedef aldı. Günlerdir devam 
eden çatışmalarda başarı hanesine yazı-
lacak bir zafer elde edemedikleri gibi ka-

yıplar vermekten de kurtulamaktadırlar. 
Defalarca denenen ve bir çözüm olmayan 
silahta ısrar etmenin iç politik sebeleri de 
göz ardı edilmemelidir. Buradan bir başa-

rı hikayesi yaratmaya ve böylece ayakta 
kalmaya çalışmaktadırlar. Libya, Suriye, 
Doğu Akdeniz ve ‘Mavi Vatan’ da iste-

dikleri gibi bir sonuca gidemedikleri için, 
Kürt Özgürlük Mücadelesine saldırarak 
başardık demek istemektedirler. Derin 
bir ekonomik kriz yaşanmasına rağmen 

savaşa bu derece kaynak aktarmaları çö-

küşlerinin yaklaşmasından ve kurdukları 
soygun düzeninin temellerinden sarsılma-

sındandır.

Koban!’de kaybetmen!n 
!nt!kamını almaya 
çalı#ıyorlar
Kürt Özgürlük Mücadelesinde belirli 

dönüm noktaları vardır. Kürtler özgürlük 
mücadelelerinde  başarı ve yenilgilerin-

den dersler çıkararak bugüne kadar teslim 
olmadan gelmişlerdir. Her artık toparlana-

maz denildiklerinde sönmeyen kıvılcım 
yeniden alevlenmiştir. Kobani işte böyle-

si bir direniştir. Kobani’nin düşmesinden 
kimlerin sevinç duyacağı ve bunu Kürt-
leri bir daha başlarını kaldırmamak için 
kullanacağı ‘düştü düşecek’ diyenlerden 
bilmekteyiz. Kobani’de bekledikleri ve 

yaratmak istedikleri yenilgiyi göremedi-
ler. Tam tersine büyük bir direniş gelişti 
ve etkisi yıllara yayıldıkça daha iyi görü-

lebilecek bir direnişin kıvılcımı ateşlendi.

HDP, halkların ortak mücadelesi ile 
yaratılan bu başarı hikayesini sahiplendiği 
ve birlikte yaşamanın yollarını döşemeye 
çalıştığı için  yeni bir saldırı dalgasının 
hedefi olmaktadır. Kobani davası ile HDP 
şahsında tüm demokrasi güçlerinden Ko-

bani yenilgisinin intikamını almaya çalı-
şan AKP-MHP faşist rejimi, Kobani’de 
yenilenin IŞİD çeteleri nezdinde kendisi 
olduğunu da bu şekilde kabul etmiştir. 
HDP çalışamaz duruma getirilerek, ikti-
darlarını sağlamlaştırmak istemektedirler. 
Bir dönemdir dillerde dolaştırılan yeni bir 
‘Kürt Partisi’ kurmanın Kürtler nezdinde 
hiç bir karşılğı olmadığını gördükçe HDP 

daha çok saldırıların hedefi haline gel-
mektedir. Türkiye ve Kürdistan’daki tüm 
parti organları saldırı ve tutuklama dal-
gasının hedefi haline getirilmiştir. Buna 
rağmen geriletilememiştir. Kürt Özgürlük 
Mücadelesi, bu tür süreçlerden baş aşağı 
gitmeden çıkabileceğini ve yeni direniş 
hamleleri yaratabilecek bir kapasitede ol-
duğunu da gösterebilmiştir.

Faşist rejimin çok yönlü saldırılarının 
bir ayağını da işbirlikçiler oluşturmakta-

dır. Her egemen güç, tarihten bu yana ye-

rel işbirlikçiler olmadan egemenliklerini 
sürdürememişlerdir. Gittikleri yerlerde 
işbirliğine hazır güçler olmadan dura-

mayacaklarını onlar da bilmektedirler. 
Bakur, Başur ve Rojava’da TC’nin işbir-
likçiler ile birlikte yol almaya çalıştığını 
bilmekteyiz. Kürtler tarihten gelen bu aşil 
topuğunu, zayıf noktasını güçlendirebile-

cek midir? Her halkın içerisinde işbirliği-
ne hazır çorbacılar bulunmaktadır. Fakat 
Kürtler kadar iç ihanetten muzdarip olan 
bir başka halk az bulunmaktadır. İç ihanet 
ve işbirlikçilik, TC kaybettikçe başvur-
duğu bir hançer olarak Kürtlerin bağrına 
sokulmak istenmektedir. Kürtlerin bu iş-

birlikçiliğe karşı da bir zafer kazanması 
gerekmektedir. Kürt Özgürlük Mücade-

lesinin bu konuda da bir başarı hikayesi 
yaratması gerekmektedir. Ayrılıkları de-

rinleştirmeden ve oyunlara gelmeden, bu 
mücadele halkların ortak direnişi ile bir-
leştirilerek sürdürülmelidir.

Kürt Özgürlük Mücadelesine karşı 
öteden beri TC ile aynı parelel çizgide 
hareket eden bazı kesimlerin son dönem-

lerde yeni oyunlar içerisinde olduklarını 
görmekteyiz. Bu kadar büyük ve top ye-

kun bir saldırıyı bunlar olmadan, TC tek 
başına yürütecek bir kapasite de değildir. 
Bunlar yereldeki ayakları ve yol göste-

ricileridir. Aslında bunların söyledikleri 
ve söyleyebilecekleri yeni bir şeyleri de 
yoktur. Kırıntı misali de olsa ellerine ge-

çirdikleri ve bir yerinden yamandıkları bu 
soygun düzeninin devamını sağlamak için 
canla başla çalışmaktadırlar. İşbirlikçilik 
sonu olmayan bir hastalıktır. Ne bu hasta-

lığa yakalananlar ve ne de bunu kendileri 
için bir fırsat gibi gören egemen güçler, 
işbirlikçilik ile hedeflerine ulaşamamış-

lardır. Tarihte bunun örnekleri doludur. En 
geniş ihanet ve işbirlikçilik çetesi kuran 
Hitler’in ve yardakçılarının sonları bilin-

mektedir. Halklar birlik olduğunda yene-

meyeceği güç yoktur. Tarihe düşülmüş en 
önemli notlardan birisi de budur. n
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Kapitalizm, bir sömürü düzenidir. 
Amacı kar elde etmektir. Bu amacına 
ulaşmak için her yolu yöntemi mubah sa-

yar kullanır. Bunun için sağlık konusuna 
da kar gözüyle bakar ve ona göre bir sağ-

lık politikası düşünür, hazırlar ve uygular. 
Böyle olunca kapitalizmin sağlık politika-

sı nasıldır? Şimdi bu sorumuza karşı dü-

şüncemizi açmaya çalışalım.

Bunun en somut örneği bugün dünya-

da yaşanmakta olan Covid-19 salgınıdır. 
Covid-19 salgını dünyadaki ekonomi-po-

litik düzenler için bir turnusol kağıdı işle-

vini görmektedir. Her şey net ve açık orta-

da. Ülkeler, aileler tek tek bireyler günlük 
yaşamları içinde salgından dolayı sağlık 
sorunuyla baş başa yaşamakta. Sabahtan 
akşama kadar evde, yolda ve işyerlerinde 
salgın konuşulmakta ve herkes endişesini 
açık ve net olarak dile getirmektedir. Gece 
yatarken bile endişeli ve huzursuzdur. 
Bu endişe ve huzursuzluk giderek büyü-

mektedir. Çoğunluk salgının bir yıl içinde 
kontrol altına alınacağını umut etmişken 
üzerinden bir yıl geçince gerçekleri daha 
iyi gördü. Salgının daha çok arttığını ve 
yaygınlaştığını, hasta ve ölü sayısının kor-
kunç düzeyde periyodik olarak arttığını, 
devlet ve hükümetin halk sağlığını cid-

diye almadığını görünce daha da çok dü-

şünmeye ve tepkili davranmaya başladı. 
Sağlık Bakanlığı’nın her gün yayınladığı 
salgın tablolarının gerçeği yansıtmadığına 
inanarak resmi açıklamalara itibar etme-

mektedir.

Yoksulların, işçilerin ve emekçilerin 
gündemlerinin başında yer alan madde-

lerden biri ekmek ise diğeri de sağlıktır. 
Günümüzde genel olarak sağlık sorunu 
Covid-19 salgını olmaktadır. Covid-19 
salgını da olmak üzere bütün salgın has-

talıklar kişilerin ve ailelerin, kurumların 
veya herhangi bir ilin, yörenin veya böl-
genin sınırını aşan bir sorundur. Bunun 
için salgının önlenebilmesi hükümetler ta-

rafından uygulanması gereken halkçı sağ-

lık politikalarıyla mümkün olabilir. İnsa-

nı, sağlığını ve emeğini başa almayan bir 
hükümetin ve devletin salgını önleyeceği/
önleyebileceği düşünülemez.

Salgın hastalıkların olmaması veya çı-
kınca önlenebilmesi için her şeyden önce 
ülkede halkçı, demokratik ve emekten 

yana bir sağlık politikası gerekir. Kapita-

lizm ile yönetilen bir ülkede bu tam an-

lamıyla mümkün olmamaktadır. Halktan, 
emekten ve sağlıktan yana mücadele ve-

ren kurum ve yığınlar, bu konuda hükü-

metlere kısmen ve göreceli olarak adımlar 
attırabilir. Bu da yeterli ve kalıcı bir çö-

züm olamamaktadır.

Halk sağlığının korunması ve salgının 
önlenmesi için her ülkenin her tarafında 
yeteri kadar hastane, sağlık çalışanları ve 
ekipman olmalıdır. Kar amacı güden Özel 
Hastaneler ve tüm sağlık kurumları ve 
ağlık hizmetleri kamulaştırılmalıdır. Dev-

letin denetiminde herkese eşit ve yeterli 
düzeyde hizmet sunulmalıdır. Emeğe say-

gı temelinde sağlık çalışanlarının çalışma 
koşulları ve ücretleri iyileştirilmelidir. 
Mesleki akademik niteliklerinin artması 
için azami düzeyde olanak sağlanmalıdır. 
Sağlık mesleği cazibeli hale getirilmelidir. 

Salgının ortaya çıkması ve en ağır bi-
lançoları kapitalist ülkelerde olmaktadır. 
Covid-19 salgını Çin’de ortaya çıkmasına 
rağmen orada en kısa zamanda önlemler 
alınarak kontrol altına alındı. Küba, Vi-
etnam, Laos gibi ülkelerde görüldüğünde 
en kısa zamanda ciddi önlemlerle kontrol 
altına alınmaktadır. Bu ülkelerde temel in-

san ihtiyaçları olan eğitim ve konut gibi 
sağlık hizmetleri de parasızdır. Sosyalist 
Küba başta olmak üzere tüm sosyalist ül-
keler salgının görüldüğü ülkelere doktor, 
sağlık görevlisi, ekipman ve aşı gönder-
mektedir. Bu gerçeği kim inkar edebilir?

Covid-19 Salgını (pandemi), dünyada 
kapitalizmin barbarlığını ve çürümüşlüğü-

nü, insana değer vermediğini ve sağlığını 
hiçe saydığını büyük çapta açık ve somut 
olarak ortaya çıkarmaktadır. Salgın ko-

şullarında yaşamakta olan bizleri nasıl da 
çalıştırdığını gözlerimizle görmekteyiz. 
Hükümetin nasıl hiç sıkılmadan rahatlıkla 
yalan söylemesine tanık olmaktayız. Dev-

letin ve hükümetin desteğindeki televiz-

yon, gazete ve sosyal medya hesaplarında 
güllük gülistanlık bir Türkiye resmedil-
mekte. Oysa gerçekler bambaşka. Salgın 
hastalığın döneminde işten çıkarmalar, 
işsizlik, enflasyon, güvencesizlik katla-

narak artmakta. Asgari ücret hızla değer 
kaybına uğramakta gıda fiyatlarının çoğu 
yüzde yüzleri çoktan aşmış bulunmakta. 
Öğretim kurumlarının çoğu kapalı. Ka-

panmayanlar da formalite icabı öğrenim 
yapar görünümünde… Hükümet tarafın-

dan uygulanan sokağa çıkma yasakları 
karmakarışık ve ilginç görüntü, durum ve 
sonuçlara neden olmaktadır. 

İşçiler, emekçiler, emekliler ve yok-

sullar salgının başlarında “Üretimi dur-
duramayız!” diyen MHP destekli AKP-
Saray Rejiminin niyetini bugün daha iyi 
anlamış bulunmaktadır. Bugünlerde “Sal-
gın değil, kapitalizm öldürür!” özdeyişi 
giderek daha çok kişi tarafından bilince 
çıkarılmaktadır. Kapitalizmin barbarlığı-
nı bilince çıkarmak elbette çok önemli ve 
değerlidir. Asıl en önemli ve değerli olan 
ise kapitalizme karşı durarak sosyalizmi 
savunmak ve mücadele etmektir. Kapita-

lizm insana, toprağa, çevreye, bitkilere, 
hayvanlara, doğaya ve kısacası her şeye 
para gözüyle bakarak değerlendirmekte-

dir. Bu amaç için insanı sömürür, doğayı 
talan eder, tarihi eserleri, sanat ve kültürel 
değerleri tahrip eder. Gerektiğinde yozlaş-

tırır. İçini boşaltır, görünüşü albeni yapar. 
Kapitalizm böyle bir toplumsal düzen 
olduğu için halk sağlığına para gözüyle 
bakmaktadır. Sağlık konusunda nasıl para 
kazanacağını düşünür. Sağlık kurumlarını 
özelleştirir. Sağlık alanında acımasız bir 
rekabeti doğurur ve teşvik eder. Bir avuç 
kadar sayıda olan çıkarcı grubu bu alanda 
nemalandırır. Böyle olduğu için ne hasta-

lıklar azalır ne salgınlar önlenir ne ilaç ve 
tedavi ücretleri ucuz olur. Türkiye’de dev-

let hastanelerinin sayısı az olduğu gibi ka-

pasiteleri de düşüktür. Ciddi sağlık sorunu 
olan hastaların büyük bir kısmı bulunduk-

ları şehirden başka şehirlerin hastaneleri-
ne havale edilmektedir. Buna rağmen san-

ki sorun Devlet Hastaneleri’ndenmiş gibi 
kapatılmaya çalışılmakta ‘Şehir Hastane-

leri’ adı altında özelleştirme yapılmakta-

dır. Bu da sağlık hizmetlerini zorlaştır-
maktan başka bir işe yaramamaktadır. Tek 
bir yararı varsa o da hastane sahiplerinin 
insan sağlığı üzerinde korkunç para ka-

zanmalarıdır. Kapitalizm, sağlığı, hastayı 
ve doktoru ‘para kazandıran bir meta’ ola-

rak kabul etmektedir.

Sonuç olarak özetlersek kapitalizm 
öldürmektedir. Kapitalizmde sadece sal-
gınlardan değil, açlıktan, yoksulluktan, 
ağır çalışma koşullarından, içkiden, uyuş-

turucudan, sömürülmekten, ezilmekten, 
cinsiyet ayrımcılığından, çevre kirliliğin-

den ve çürümüşlüklerden her yıl binlerce 
insan ölmektedir. Ölenlerin birkaç katı 
kadar insan iyileşmemekte, sakat kalmak-

ta ve kötü bir yaşamın kıskacında eriyip 
gitmektedir.

‘Dünkü Türkiye çok güzeldi de bu-

günkü Türkiye mi çok kötü?’ Soru tersi-
ne çevrilerek de sorulabilir. Hükümet ve 
devlet yetkilileri halkın tepkisini bastır-
mak için iki de bir televizyon ekranla-

rında, kongre ve miting meydanlarında 
bu mealde sorarlar. Cevabını da yine 
kendileri istediği gibi verirler. Bu, yalan-

cılığın ikiyüzlülüğün daniskasıdır. Yok-

sullarla, işçilerle, emekçilerle, kadın ve 
gençlerle dalga geçmektir. Kapitalizmin 
borazanları politikalarını sık dokur, ince 
eler. Kapitalistler, muazzam örgütlüdür. 
Ülkenin ve halkın egemenliği ellerinde 
olduğu için güçlüdür. Güçlü oldukları ka-

dar deneyimlidir. Kapitalizmin güvencesi 
devletin kendisidir.  Bir o kadar da acı-
masızdır.  Bu gerçek en geniş ezilen halk 
yığınları ve işçi sınıfı tarafından bilince 
çıkarılarak birleşik devrimci bir mücadele 
örülmedikçe kapitalizm hep tek alternatif 
olarak kalacaktır! Çünkü kapitalizm var 
oldukça hiçbir zaman özü değişmez. Yani 
emek- sermaye çelişkisi ve bu çelişkiden 
doğan sömürü hep var olacak.  Ancak ka-

pitalizmin varlığında çıkarı bulunanlar, 
yönetenler, şahlar, piyonlar, borazancılar, 
tosuncuklar, vurguncular…eskir, yenile-

nir, gelir geçer, yer değiştirir. Kapitalizm, 
her dönem kendisini yönetecek ‘akıllı ve 
becerikli’ insanları ortaya çıkarabilmekte-

dir. Bu tipten insanlar her dönemde ayrı 
bir gövde gösterisiyle, ayrı bir kurtarıcı 
rolüyle ortaya çıkmaktadır. Kapitalizm, 
derin kriz dönemlerinde böylelerine çok 
ihtiyaç duyar. Ortaya çıkıp rol almaları 
için ortamı hazırlar. Kapitalizmin sözcüsü 
olan her lider veya lider adayı şamatalı ça-

lışmalarıyla açları, yoksulları, ezilenleri, 
kadınları ve gençleri peşinde sürüklemek 
için haddi hesabı belli olmayan harcama-

lar yapar. Sonuçta kapitalistlere sermaye 
dağıtır, açlara, yoksullara, ezilen ve sö-

mürülenlere de umut! Öyle bir umut ki 
şişen kocaman bir balon gibi birdenbire 
patlayıp havası boşalmaz. Umudun boş 
olduğu geç bir zaman sonra öğrenilir. Ve 
bu oyuna kapitalistler ihtiyaç duyduğunda 
tekrarlanır. 

Bugün de kapitalizmin sözcüsü olan 
MHP destekli AKP-Saray Rejimi tara-

fından iktidarlarının bekası için halka bir 
oyun oynanmıyor mu? Asıl öldüren salgın 
mı, kapitalizm mi? n

Salgın De$!l, Kap!tal!zm Öldürür!
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Karl Marks’ın, dolaşan komü-

nizm heyulasının verdiği korku-

yu dile getirdiği günden bu güne, 
burjuvazinin korkusu artarak devam 
ediyor. Reel Sosyalizm’in uygulan-

dığı devletlerdeki karşı-devrimlerden 
sonra, tarihin sonu ilan edilmesine 
rağmen, Marksist-Leninist ideoloji 
Kapitalist-Emperyalist ideologların 
gündeminden düşmedi. Geçmişin 
kaba anti-komünist şartlamaların ye-

rini, sosyalizmi yeniden tanımlama ve 
kapitalizmin sınırları içinde tutacak 
ehlileştirmiş bir içeriğe kavuşturulma 
projeleri başlatıldı. Önce Stalin’in 
gözden düşürülme çabalarına hız 
verildi. Ardından Lenin’in aşıldığı, 
Marks’ın da eleştiri dışı kalmaması 
gerektiği üzerinden yoğun bir ideolo-

jik bombardımanla sürdü.

 Bu Post-Marksist kampanyalar 
sosyalizm adına mücadele verdikleri-
ni ifade eden kimi yapıların program-

larına girdi. Marksist-Leninist temel 
ilkeleri reddeden noktadan, günümüz 
koşullarına uyarlama mantığı ile 
kapitalizmle barışık uysal bir sos-

yalizm yaratılması amaçlandı. Reel 
Sosyalizm’in geçici yenilgisinden bu 
güne, küreselleşme adıyla anamalcı 
düzen tüm çıplaklığıyla halk düşma-

nı yüzünü gösterdi. Bu koşullarda 
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, açlık, işgal, savaş, 
çevre tahribatı ve düşmanlaştırma 
karşısında Marksizm-Leninizm, işçi 
sınıfına ve dünya halklarına kurtuluş 
yolunda hala yol gösteriyor... 

Gazetemiz bu sayısında, Marks’ın 
EKONOMİ POLİTİĞİN ELEŞTİ-

RİSİNE KATKI eserini ele alıyoruz.

 İlk kez 1859 yılında yayımlanan 
eserin birinci bölümü, Sermaye Üze-

rine başlığı altında, Meta’nın tahlili 
ve sermaye konusu ele alınır. Dola-

şım aracı olarak paranın rolü yanında, 
ödeme aracı ve evrensel işlevi de 
kapsamlı olarak incelenir. 

İkinci bölüm, Ekonomi Politiğin 
Eleştirisine Giriş başlığıyla; Üretim, 
tüketim, dağılım ve değişim süreçleri 
ele alınırken, mülkiyet ve sermaye 
birikimi incelenir. Buna bağlı olarak; 
Devlet, bilinç biçimleri, hukuk ve aile 
ilişkilerinin üretim araçlarının mülki-
yet şekli ve üretim ilişkileri üzerinden 
biçimlenmesi konusu ele alınır. 

Marks’ın deyimiyle bu yapıt; 

ömrünün en güzel yıllarının ürünü 
ve ilk kez olarak toplumsal ilişki-
lerin yeni bir görüş tarzını bilimsel 
olarak sunmuştur. Hasta olması ve 
bu nedenle çektiği acılara rağmen, 
yapıtını ortaya çıkarmayı bir par-
ti görevi olarak değerlendirmiştir. 
Sonraları KAPİTAL’de daha ayrıntılı 
incelenecek olan konular, kapitalist 
üretim ilişkilerinin tahlili ve burjuva 
ekonomistlerinin eleştirisi konusunda 
ayrıntılı ilk yapıtı olması nedeniyle 
önemlidir.

Kitap hakkında değişik plat-
formlarda olumlayan veya Marks’ın 
eserinde değindiği görüşlere karşı 
birçok değerlendirme yazıları ka-

leme alınmıştır. 1959 Ocak ayında 
Marks’ın yazdığı önsöz eserin içeriği 
ve anlamını daha da güçlendirmiştir. 
Yazıldığı tarihten günümüze, kapi-
talizmin gelişim sürecine paralel, 
üretim ilişkilerinde bir takım değiş-

meler olmasına rağmen; Kapitalizmin 
doğası, sermaye birikimi ve emek 
sömürüsü konusundaki tahliller günü-

müzde de hala güncelliğini koruyor.  
Ekonomi Politiğin Eleştirisine Kat-
kı eseri Kapitalist üretim ilişkilerinin 
kavranmasında önemli bir yapı taşı 
ve günümüz komünist mücadelesi ve 
eğitsel çalışmalar açısından vazgeçil-
mez bir kılavuzdur. 

Eserin okunmasına teşvik olması 
amacıyla Karl Marks’ın kitaba yaz-

dığı Önsöz’ü yayınlıyoruz.

MUSTAFA SUPH" VAKFI
E$!t!m Bürosu Kolekt!f!
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Karl Marks  
ÖNSÖZ
Londra, Ocak 1859 
Burjuva ekonomi sistemini şu 

sırayla inceliyorum: sermaye, toprak 
mülkiyeti, ücretli emek; devlet, dış tica-

ret, dünya pazarı, ilk üç başlık altında 
modern burjuva toplumun bölündüğü 
üç büyük sınıfın ekonomik varlık ko-

şullarını inceliyorum; öteki üç başlığın 
birbiriyle ilişkisi açıktır. Sermayenin 
incelendiği birinci kitabın birinci kısmı, 
şu bölümlere ayrılmıştır: 1. meta; 2. 
para ya da basit dolaşım; 3. genel ola-

rak sermaye, ilk iki bölüm, bu kitabın 
içeriğini oluşturmaktadır. Basılmak 
üzere değil, kendi aydınlanmam için 
uzun zaman aralıklarıyla karaladığım 
ve tasarlanan plan gereğince sistemli 
olarak hazırlanması koşullara bağlı 
bulunan monografiler şeklinde mater-
yaller, toplu olarak önümde bulunmak-

tadır. 

Hazırlamış olduğum bir genel girişi 
yayınlamıyorum; [1]  çünkü düşünüp 
taşındıktan sonra, bana öyle geldi ki, 
ilk önce kanıtlanması gereken sonuçlar 
konusunda önceden yargılara varmak, 
ancak sıkıcı olabilirdi ve beni izleye-

cek okurun, tekil’den genel’e geçmesi 
gerekecekti. Buna karşılık, benim 
kendi ekonomi politik incelemelerimin 
seyri konusunda bazı bilgiler sunmam, 
bana, burada, yerinde bir davranış gibi 
gelmektedir.

Benim uzmanlaşmış çalışmaları-
mın konusu, felsefe ile tarih yanında 
ikincil bir bilgi kolu saymış olmama 
karşın, hukuktu. 1842-43’te Rheinische 
Zeitung’un başyazarı olarak, ilk kez, 
maddi çıkarlar denen şey üzerine yazı 
yazmak gibi zor bir yükümlülükle 
karşılaştım. Renanya Landtag’ındaki 
orman kaçakçılığı ve toprak mülkiye-

tinin parçalanması üzerine tartışmalar, 
o zamanlar Renanya eyaletinin birinci 
başkanı olan Bay Von Schaper’in, Mo-

sel köylülerinin durumu üzerine Rhei-
nische Zeitung ile giriştiği polemik, ve 
en sonu serbest ticaret ve himayecilik 
konusundaki tartışmalar, iktisadi sorun-

larla uğraşmam için, ilk nedenler oldu-

lar. Öte yandan, “öne geçme” yolunda 
iyi niyetin sık sık bilginin yerini aldığı 
o dönemde, Rheinische Zeitung’da, 

Fransız felsefesine, sosyalizmine ve 
komünizmine hafif çalan bir yankı du-

yulmaktaydı. Ben, bu acemi işine karşı 
çıktım, ama aynı zamanda, Allgemeine 
Augsburger Zeitung ile giriştiğim bir 
tartışmada, o zamana kadar yapmış ol-
duğum incelemelerin, Fransız eğilimle-

rinin asıl niteliği üzerinde herhangi bir 
hükme varma cesaretini göstermeme 
olanak vermediğini açıkça itiraf ettim. 
Bunun yerine gazeteleri için verilmiş 
ölüm fermanını, gazeteye daha ılımlı 
bir tutum vererek affettirebileceklerini 
sanan Rheinische Zeitung yöneticileri-
nin bu hayalinden özenle yararlanmayı, 
politika sahnesini terketmek ve çalışma 
odama kapanmak için yeğliyordum.

Kafamda biriken kuşkuları gider-
mek için ilk giriştiğim çalışma, He-

gelci Hukuk Felsefesini eleştirici bir 
gözle yeniden gözden geçirmek oldu. 
Bu çalışmanın girişi, Paris’te, 1844’te 
yayınlanan Deutsch-Französische 
Jahrbücher’de yayımlanmıştı. Araştır-
malarım, beni, —devlet biçimlerinde 
olduğu gibi— hukuki ilişkilerin de, ne 
kendilerinden, ne de ileri sürüldüğü 
gibi insan zihninin genel evriminden 
anlaşılamayacağı, tam tersine, bu iliş-

kilerin köklerinin, Hegel’in 18. yüzyıl 
İngiliz ve Fransız düşünürleri gibi, “si-
vil toplum” adı altında topladığı maddi 
varlık koşullarında bulundukları, ve si-
vil toplumun anatomisinin de, ekonomi 
politiğin içinde aranması gerektiği so-

nucuna götürdü. Ben, ekonomi politiği 
incelemeye Paris’te başlamıştım ve bu 

incelemeyi, Bay Guizot’nun hakkımda 
verdiği sınır dışı edilme kararı sonucu 
göçmek zorunda kaldığım Brüksel’de 
sürdürdüm. Ulaşmış olduğum ve bir 
kez ulaşıldıktan sonra incelemeleri-
me kılavuzluk etmiş olan genel so-

nuç, kısaca şöyle formüle edilebilir: 
Varlıklarının toplumsal üretiminde, 
insanlar, aralarında, zorunlu, kendi 
iradelerine bağlı olmayan belirli iliş-

kiler kurarlar; bu üretim ilişkileri, 
onların maddi üretici güçlerinin be-

lirli bir gelişme derecesiyle örtüşür. 
Bu üretim ilişkilerinin tümü, toplu-

mun iktisadi yapısını, belirli toplum-

sal bilinç biçimleriyle örtüşen bir 
hukuki ve siyasal üstyapının üzerin-

de yükseldiği somut temeli oluşturur. 
Maddi yaşamın üretim tarzı, genel 
olarak toplumsal, siyasal ve entelek-

tüel yaşam sürecini koşullandırır. 
İnsanların varlığını belirleyen şey, 
bilinçleri değildir; tam tersine, on-

ların bilincini belirleyen, toplumsal 
varlıklarıdır. Gelişmelerinin belirli 
bir aşamasında, toplumun maddi 
üretici güçleri, o zamana kadar 
içinde devindikleri mevcut üretim 
ilişkilerine ya da, bunların hukuki 
ifadesinden başka bir şey olmayan, 
mülkiyet ilişkilerine ters düşerler. 
Üretici güçlerin gelişmesinin biçim-

leri olan bu ilişkiler, onların engelleri 
haline gelirler. O zaman bir toplum-

sal devrim çağı başlar. İktisadi temel-
deki değişme, kocaman üstyapıyı, 
çok ya da az bir hızla altüst eder. Bu 

gibi altüst oluşların incelenmesinde, 
daima, iktisadi üretim koşullarının 
maddi altüst oluşu ile —ki, bu, bilim-

sel bakımdan kesin olarak sapta-

nabilir—, hukuksal, siyasal, dinsel, 
artistik ya da felsefi biçimleri, kısaca, 
insanların bu çatışmanın bilincine 
vardıkları ve onu sonuna kadar 
götürdükleri ideolojik biçimleri ayırt 
etmek gerekir. Nasıl ki, bir kimse 
hakkında, kendisi için taşıdığı fikre 
dayanılarak bir hüküm verilmezse, 
böyle bir altüst oluş dönemi hakkın-

da da, bu dönemin kendi kendini de-

ğerlendirmesi göz önünde tutularak, 
bir hükme varılamaz; tam tersine, 
bu değerlendirmeleri maddi yaşamın 
çelişkileriyle, toplumsal üretici güçler 
ile üretim ilişkileri arasındaki çatış-

mayla açıklamak gerekir. İçerebildiği 
bütün üretici güçler gelişmeden önce, 
bir toplumsal oluşum asla yok olmaz; 
yeni ve daha yüksek üretim ilişkileri, 
bu ilişkilerin maddi varlık koşul-
ları, eski toplumun bağrında çiçek 
açmadan, asla gelip yerlerini almaz-

lar. Onun içindir ki, insanlık kendi 
önüne, ancak çözüme bağlayabileceği 
sorunları koyar. Çünkü yakından 
bakıldığında, her zaman görüle-

cektir ki, sorunun kendisi, ancak 
onu çözüme bağlayacak olan maddi 
koşulların mevcut olduğu ya da geliş-

mekte bulunduğu yerde ortaya çıkar. 
Geniş çizgileriyle, Asya üretim tarzı, 
antik çağ, feodal ve modern burjuva 
üretim tarzları, toplumsal-ekonomik 
biçimlenmenin ileriye doğru gelişen 
çağları olarak nitelendirilebilirler. 
Burjuva üretim ilişkileri, toplumsal 
üretim sürecinin en son uzlaşmaz 
karşıtlıktaki biçimidir — bireysel bir 
karşıtlık anlamında değil, bireylerin 
toplumsal varlık koşullarından do-

ğan bir karşıtlık anlamında; bununla 
birlikte burjuva toplumun bağrında 
gelişen üretici güçler, aynı zamanda, 
bu karşıtlığı çözüme bağlayacak olan 
maddi koşulları yaratırlar. Demek 
ki, bu toplumsal oluşum ile insan 
toplumunun tarih-öncesi sona ermiş 
olur. (Tarafımızdan öne çıkarmak için 
koyulaştırılmıştır. MSV-EBK)

Deutsch-Französische 
Jahrbücher’de, iktisadi kategorilerin 
eleştirisine katkının dâhice taslağını [2]  
yayınlamasından beri yazışarak sürekli 
olarak fikir alışverişinde bulunduğum 
Friedrich Engels, benim vardığım 
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Varlıklarının toplumsal 
üretiminde, insanlar, arala-
rında, zorunlu, kendi irade-
lerine bağlı olmayan belirli 
ilişkiler kurarlar; bu üretim 
ilişkileri, onların maddi 
üretici güçlerinin belirli bir 
gelişme derecesiyle örtüşür. 
Bu üretim ilişkilerinin tümü, 
toplumun iktisadi yapısını, 
belirli toplumsal bilinç biçim-
leriyle örtüşen bir hukuki ve 
siyasal üstyapının üzerinde 
yükseldiği somut temeli oluş-
turur.



sonuca, başka bir yoldan (İngiltere’de 
Emekçi Sınıfın Durumu adlı yapıtıyla 
karşılaştırınız) ulaşmıştı. 1845 ilkya-

zında, o da gelip Brüksel’e yerleştiği 
zaman, birlikte çalışmaya ve Alman 
Felsefesinin bakış açısı karşısında olan 
kendi bakış açımızı oluşturmaya karar 
verdik: Bu, gerçekte, bizim geçmişteki 
felsefi bilincimizle hesaplaşmamızdı. 
Bu planımız, Hegel sonrası felsefenin 
bir eleştirisi biçiminde gerçekleşti. El 
yazısı, formalar halinde, iki cilt olarak, 
Vestfalya’daki yayınevi sahibinin 
elindeydi ki, yeni gelişmelerin, yapı-
tın basılmasını olanaksızlaştırdığını 
öğrendik. Biz, görüşlerimizi açıklı-
ğa kavuşturmuş, başlıca amacımıza 
ulaştığımız için, el yazısını farelerin 
kemirici eleştirisine seve seve terkettik. 
Bu dönemde çeşitli sorunlar üzerine 
görüşlerimizi kamuoyuna açıkladığı-
mız dağınık çalışmalar arasında, ancak 
Engels ile birlikte kaleme aldığımız 
Komünist Parti Manifestosu ile benim 

yayınlamış olduğum Serbest Ticaret 
Sorunu Üzerine’yi belirteceğim. Bizim 
görüş tarzımızın kilit noktaları, pole-

mik tarzında olsa da, ilk kez, bilimsel 
olarak 1847’de yayınlanmış olan ve 
Proudhon’u hedef tutan Felsefenin 
Sefaleti [3]  adlı yapıtımda sunuldu. 
Almanca olarak yazılmış olan ve Brük-

sel’deki Alman işçileri Derneği’nde 
konuyla ilgili konferanslarımı toplayan 
Ücretli Emek Üzerine incelemenin 
basımı, Şubat devrimi ve bunun sonucu 
olarak Belçika’dan sınır dışı edilmem 
yüzünden yarıda kaldı.

Neue Rheinische Zeitung’un 1848-
49’da yayınlanması ve bunu izleyen 
olaylar, ekonomi üzerine incelemeleri-
mi kesintiye uğrattı ve ben, bu konuya, 
ancak 1850’de Londra’da dönebildim. 
British Museum’da toplanmış olan eko-

nomi politiğin tarihi ile ilgili malzeme-

nin bolluğu, burjuva toplumun gözlemi 
için Londra’nın elverişli olması ve en 

sonu Kaliforniya ve Avustralya altı-
nının bulunmasından sonra, burjuva 
toplumun girer gözüktüğü yeni gelişme 
aşaması, işe baştan başlamamın ve 
yeni malzemeyi eleştirici bir anlayışla 
derinliğine incelemeye karar verme-

min nedeni oldu. Bu incelemeler, beni, 
kısmen kendiliğinden asıl konumdan 
uzaklaştırır gibi görünse de üzerinde 
az ya da çok bir zaman süresi durmam 
gereken bilgi kollarına doğru yöneltti. 
Ama bu çalışmaya ayırmak istediğim 
zamanımı asıl kısaltan şey, para kazan-

mak amacıyla çalışmak zorunluluğu 
oldu. ilk İngiliz-Amerikan gazetesi olan 
New York Tribüne’ deki şimdi sekiz 
yılı bulan çalışmam, asıl gazetecilikle 
ancak çok fazla uğraştığım için, incele-

melerimin olağanüstü dağılmasına ne-

den oldu. Bununla birlikte, İngiltere’de 
ve Kıta’da kendini gösteren ekonomik 
olaylar üzerine makalelerim, bu gaze-

teye katkılarım arasında öyle önemli 
bir yer tutuyordu ki, asıl ekonomi-po-

litik biliminin alanına girmeyen pratik 
ayrıntılar konusunda bilgi edinmek 
zorunda kaldım.

Ekonomi-politik alanındaki ince-

lemelerimin gelişmesinin bu taslağıy-

la, ben, yalnızca görüşlerimin, nasıl 
değerlendirilirse değerlendirilsin ve 
yönetici sınıfların çıkarcı yargılarıyla 
ne kadar az uyuşursa uyuşsun, uzun ve 
özenli incelemelerin sonucu olduklarını 
göstermek istedim. Ama bilimin eşiğin-

de, cehennemin giriş kapısında olduğu 
gibi, şu kurala uymak zorunludur: n 

Qui si convien lasciare ogni sospetto
Ogni viltâ convien che qui sia morta [4]  

 

DİPNOTLAR  

[1]  Marx’ın yayınlamadığı, 1857’de 
yazılmış olan bu giriş kısmı, elinizdeki 
kitapta “Ekonomi Politiğin Eleştirisine 
Giriş” adı altında (s. 235-272) yayınlan-

maktadır. –Ed.  

[2]  Engels’in adı geçen yazısı için 
bkz: Karl Marx, 1844 Elyazmaları, Sol 
Yayınları, Ankara 1976, s. 397-433. –Ed.  

[3]  Bkz: Felsefenin Sefaleti, Sol Ya-

yınları, Ankara 1992, s. 189-204. –Ed.  

[4]  “Burada bütün kuşkular kovulsun 
“Ve burada her türlü korku yok olsun.” 
(Dante, İlahi Komedya.) –Ed.
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ABD Başkanı Joe Biden, “dünya liderleri”nden 40 

tanesi ile 22 ve 23 Nisan tarihlerinde online “iklim zir-
vesi” gerçekleştirdi. İklim zirvesine katılan Erdoğan 
da, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için ‘yoğun 
çaba harcadıklarını’ belirtti. Biden’in Paris İklim An-

laşması müzakerelerine geri döneceğinin belli olma-

sına müteakip Saray da, henüz TBMM’de onaylanıp 
resmilik kazanmayan “Paris İklim Anlaşması” kapsa-

mında, küresel iklim değişikliğinin etkilerinin en aza 
indirilmesi, kuraklıkla mücadele ve su kaynaklarının 
verimli kullanımı için Meclis Araştırma Komisyonu 
kurmuştu.

Biden’in seçim kampanyasının başından itiba-

ren -Trump’tan farklı olarak- “iklim krizi”ni tanıyan 
bir yaklaşım geliştirmiş ve kazandığında Paris İklim 
Anlaşması’na geri döneceğini ilan etmişti. Biden sa-

dece iklim değişikliği görüşmelerine geri dönmekle 
kalmadı. Uzun bir süredir tartışmaları devam eden 
“Yeşil Yeni Düzen”in de mimarı olacağının sinyalleri-
ni verdi. Her halükarda emperyalist kapitalist sistemin 
hamisi ve efendisi olarak, 2. Dünya Savaşı’ından beri 
sürdürdüğü rolünü devam ettirmesinin yeni gerekçesi-
nin “iklim krizine karşı mücadele” olacağını gösteren 
çokça emare var. 2008’den beri ekonomik ve siyasi 
krizlerle birlikte ideolojik de kriz yaşayan emperyalist 
sistemin yeniden tahkimi ve yeni uluslararası işbölü-

mü “yenilenebilir enerji” ve “karbonsuzlaşma”ya ge-

çiş için gerekli nadir minareller ve metaller üzerinde 
hakimiyet kurma temelinde şekilleneceğini gösteriyor 
bu emareler. 

Nitekim Biden’in zirvede yaptığı açıklamalar da 
bu doğrultuda. “Temiz enerji” kaynağı olacak mine-

rallerin tedarik zincirlerinin oluşturulmasına yardımcı 
olmak ve enerji geçişine güç veren teknolojiler için 
hayati önem taşıyan mineraller için “yeşil madenci-
lik” için Madencilik Üzerine Hükümetlerarası Forum 
yapacaklarmış. Yani nadir mineraller ve metaller üze-

rinde ABD şirketlerinin hâkim olması için bütün güç-

lerini kullanacaklar. Daha da kötüsü var, küçük modü-

ler nükleer reaktörlerin kullanımını desteklemek için 
Dışişleri Bakanlığı, 5,3 milyon dolarlık ilk yatırımla 
Küçük Modüler Reaktör Teknolojisinin Sorumlu Kul-

lanımı için Temel Altyapı (FIRST) Programını başlatı-
yor. “Yeşil madencilik”ten “akıllı binalar” yapmak için 
yeni “kentsel dönüşüm” projelerini getirecek inşaat 
dalgası ve bu inşaat dalgasını karşılamak için yeniden 
yine çimento, demir, mermer vb. madenciliği furyası 
ve bütün bu büyüme dalgasının ihtiyaç duyacağı ener-
jinin karşılanması için nükleer enerji dahil olmak üze-

re yeni enerji santralleri…
Zirveye, iklim krizinden sorumlu olan AB ve Rus-

ya, Çin gibi devletlerin liderleri yanında Brezilya, 
Meksika, Hindistan ve Türkiye gibi “gelişmekte” olan 
ülkeler ile ABD’nin “yeni sömürgesi” olan bazı hükü-

metler de davet edilmişti. Elbette hepsi de sanki mü-

sebbibi kendileri değilmiş gibi, Erdoğan gibi, “gelecek 
nesillere daha yaşanabilir bırakmanın herkesin ahlaki 
ve vicdani görevi” olduğundan dem vuran konuşmalar 
yaptı. 

Erdoğan, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak 
için “yoğun çaba harcadıklarını”, “orman alanını ve 
ağaç servetini çoğaltmak, biyolojik çeşitliliği geliş-

tirmek, çevreyi korumak” için önemli yatırımlar yap-

tıklarını anlattı. 18 yılda 5,1 milyar fidanı toprakla 
buluşturduklarını, 2030 yılına kadar sera gazı emis-

yonlarında yüzde 21’e varan azalma gerçekleştire-

ceklerini, Türkiye’nin bugün yenilenebilir enerjide 
bölgesinde lider ülke konumda olduğunu, eşi Emine 
Erdoğan öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık projesi ile 
atıkların geri kazanım oranını 2035 yılında yüzde 60’a 
taşıyacağını, Millet Bahçeleri projesiyle de yeşil alan-

ları ve dolayısıyla “yutak kapasitesini” hızla artırdık-

larını dile getirdi.(1)

Erdoğan’ın bu beyanları sırasında 40 yıldır kö-

mürün gölgesinde yaşamaya mahkum edilmiş Muğla 
İkizköy köylüleri, Akbelen ormanının da yok edilme-

mesi için direniyordu. İki yıldır İkizköy’ün Akbelen 
mevkiindeki 600 dönümlük yaşlı ve doğal kızılçam 
ormanının da madene tahsis edilmek üzere kesimi 
planlanıyor. Rize İkizdere’de de Cevizlik ve Gürdere 
köylüleri Eskence deresi vadisindeki ormanın taru-

mar edilmemesi için mücadele ediyordu. İkizköylüler 
de daha önce başka bir şirketin açma ruhsatı aldığı 
taş ocağı projesini mahkeme kararıyla iptal ettirmiş-

ken şimdi aynı yerde bir yerine iki taş ocağı açmak 
için izin alan, iktidarın 1 numaralı şirketi olan Cengiz 
Holding’e karşı ormanı savunuyor. Köylülerin su kay-

nağı olan, aynı zamanda arıcılık faaliyetleri için yarar-
landıkları Eskence vadisinde köylüler kolluk güçleri-
nin koruması altında ilerleyen kepçeyi durdurmak için 
ellerinden geldiğince direniyorlar. 

Erdoğan’ın Paris vaazlarına karşı emekçi köylüler, 
ekoloji hareketleri şirketlerin talanına açılan ormanla-

rı, su varlıklarını korumak için memleketin her yerinde 
mücadele ediyor. Türkiye Ormancılar Derneği, Milli 
Parklar’daki ağaçların kesim için açılacağını duyurdu. 
2018 yılından bu yana dövizdeki yükseliş nedeniyle 
yurt dışından getirilen odun ham madde fiyatlarındaki 
maliyetlerin artması sonucu 24 milyon metreküp odun 
üretiminin (kesimi) Türkiye içinden karşılanması kara-

rı alındığını bildirildi.(2) Ülkemizde Orman Kanunun 
16., 17. ve 18. Maddeleri, 1982’teki Turizm Teşvik 
Kanunu’nu ve 2004 yılında Maden Kanunu’nda yapı-
lan değişikliği ile orman alanlarında başka kullanım-

lara izin verilebilmektedir. Bu şekilde 700 bin hektara 
yakın orman alanı fiilen orman niteliğini kaybettiril-
miş durumda. Her yıl ortalama 30 bin hektara yakın 
orman alanı bu şekilde yok ediliyor.(3)

Liderlerin Paris riyakarlığına karşı emekçi köy-

lüler iklim krizine karşı gerçek çözüm için mücadele 
ediyorlar. Şirketlere, hükümetlere doğa düşmanı işle-

rini yap-tır-ma-mak! İklim krizine karşı başka bir çö-

züm de aramak, nafile olacaktır. n
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