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olitikaP

Kapitalizm savaşlardan besleniyor. Bu her zaman 
böyleydi. Doğanın, kentlerin, insanların ölümü ve yıkı-
mı umurlarında değil. Hatta işlerine bile geliyor. Bugün 
Türkiye’de savaş hazırlıklarına, silahlanmaya ve bizzat 
onyıllardır yürütülen savaşa ayrılan ve harcanan kay-
naklar ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sorunların 
çözümüne kullanılsa hepimiz çok daha iyi yaşıyor du-
rumda olacağız. Tabii ki burjuva bir devletin bu kaynak-
ları yine toplumun çıkarına değil, kendi amaçları için 
kullanacağını çok iyi bilmekteyiz. O nedenle de sade-
ce savaşsız değil aynı zamanda sömürüsüz bir ülke ve 
dünya için mücadele ediyoruz. Sömürüsüz bir dünya, 
kapitalistsiz bir dünya demektir. Kapitalistin olmadığı 
yerde de sömürü olmayacaktır. Sömürünün olmadığı 
yerde de savaşlar tarihe karışacaktır.

Ülkemizde maalesef barış bilinci yeteri derecede 
oluşmuş değil. Egemenlerin işine gelmiyor onu anlıyo-
ruz ama devrimci muhalefet barış bilincini neden kü-
çümser, bu anlaşılır değil. Halbuki barış için mücadele 
ile sınıf savaşımı sıkı sıkıya bağlıdır. Barış için mücadele 
aynı zamanda sömürüye karşı savaş ile bire bir ilintilidir. 
Egemenlerin milliyetçi duyguları kışkırtıp ülke nüfusu-
nu savaşa itiraz etmeyecek, hatta destekleyecek konu-
ma getirmek için sürekli ideolojik çalışma yürütmeleri 
bundan kaynaklanıyor. Savaş eğitimi ailede başlıyor, 
ilkokulda devam ediyor, kamunun her alanında işleni-
yor. Meclis konuşmaları, hükümet açıklamaları, gazete 
ve TV yayınları, her şey ama her şey buna hizmet edi-
yor. Yetmiyor, kurgulanan dizilerle halkın savaşa olan 
eğilimi artırılmaya çalışılıyor. 

Devrimci demokratlardan sosyalistlere, sosyalistler-
den komünistlere kadar bu düzene muhalif olan tüm 
güçlerin birincil görevi bu ülkede barış bilincini geliş-
tirmek, barış için savaşımı yükseltmek olmalıdır. Sendi-
kaların, demokratik kitle örgütlerinin, odaların, meslek 
kuruluşlarının ve siyasi partilerin bu alanda yapabi-
lecekleri çok iş var. Savaş senaryolarını deşifre etmek, 
yığınları barış için mücadeleye yöneltmek egemen sı-
nıfları çaresiz ve çırılçıplak hale getirecektir. Bunun far-
kında olmalıyız... n
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q Kemal ATAKAN

Geçen sayıda seçim sürecine yönelik 
kurulan ittifaklar konusunda görüşleri-
mizi ele almıştık. Kuşkusuz ki seçimler 
bir ülkede siyasetin ve yönetiminin hangi 
doğrultuya yöneleceği konusunda önem-
lidir. Düzen dışı devrimci muhalefet güç-
lerinin bu alanda da söyleyecek sözleri ve 
yaşama geçirecekleri görevler vardır. Ne 
ki, bu alandaki gelişmeler tek başına dev-
rimci demokratik muhalefet güçlerinin 
öznel istemleri temelinde gelişemiyor. Bir 
dizi uluslararası ve ulusal faktör geliş-
melerin seyrinde rol oynuyor. Düzen içi 
muhalefetin kaypaklığı ve önemli konu-
larda kimi zaman bir taraftan diğer tarafa 
hizmet edecek geçişler yapması da hesap 
edilemeyecek etkenlerden biri oluyor. 

Düzen muhalefetinin görünürde 
birleştiği asgari müşterek, var olan 
Cumhurbaşkanı’nın bir daha seçilememe-
si, yenilgiye uğratılması ve de milletve-
killeri seçimlerinde iktidar blokunun oy 
kaybetmesi, dolayısıyla mecliste çoğun-
luğa dayalı ağırlığını yitirmesi yönünde. 
Söylemde böyle. Pratikte bu amaca hiz-
met edecek ne kadar adım attıkları ayrı 
bir soru. Bunun ötesinde dayandıkları 
işbirlikçi tekelci sermaye ve uluslararası 
odakların onları nasıl yönlendirdikleri 
ve yönlendirecekleri de apayrı bir soru 
işaretidir. 

Belli ki, uluslararası sermaye güçleri 
ve yerli işbirlikçileri var olan iktidardan 
vaz geçecek olurlarsa Akşener gibi bir fi-
gürü güçlendirerek ön plana çıkaracaklar. 
Tablo bunu gösteriyor. Kılıçdaroğlu’nu 
ise kullanışlı bir araç olarak görüyorlar. 
Dayandığı oy tabanını nasıl daha iyi de-
ğerlendirebiliriz düşüncesinden başka bir 
anlayışları yok. Kılıçdaroğlu da uygula-
dığı siyaset tarzı ile buna uygun davra-
nıyor diyebiliriz. Babacan ile Davutoğlu 
ise muhtemelen Akşener yönetiminde 
ekonomi ve dışişleri alanlarında bir nevi 
teknokrat gibi görev yapacak olarak 
tasarlanıyor. Ancak, bir dönem daha 

Erdoğan ile yürüme kararı da alabilirler. 
O zaman da Akşener’e “sen biraz daha 
bekle” diyebilirler. Bunların siyaseti 
uygulama yöntemi budur.

Anlaşılan yağmurdan kaçarken doluya 
tutulma tehlikesi mevcut. Akşener’in sici-
line ve var olan iktidarın temel konularda 
uygulamaları ile uyumuna bakınca başka 
bir sonuç çıkarmak mümkün değil. Bu 
demektir ki bu rejim devam edecek. Belki 
aynı aktörlerle, belki de aktörleri değiş-
tirerek. Bunu göreceğiz. Buraya kadar 
olanı konunun rejim cephesi ile ilgili.

Bu koşullarda düzen dışı devrimci 
muhalefetin tavrı ne olabilir? Birincisi; 
rejimin devamını hedefleyen kozmetik 
bir değişiklik dahi yapmayı planlasalar, 
var olan statükonun sarsılması önemlidir. 
Ne de olsa düzenlerinde bir bozulma 
yaşayacaklardır. O açıdan Erdoğan’ın bir 
daha seçilememesi ve yenilgiye uğra-
tılması doğru bir yaklaşımdır. Mecliste 
de çoğunluğun değişmesini sağlamak 
önemlidir. Bu çerçevede meclise ne kadar 
devrimci, demokrat, sosyalist, komü-
nist vekil seçilirse halkın istemlerinin 
meclise yansıtılması ve düzen partilerinin 
rahatlarının bozulması açısından küçüm-
senemeyecek önemi vardır. İkincisi; çok 
daha kapsamlı bir konudur. Düzen dışı 
devrimci muhalefet her alanda güçlenme-
li ve etkisini artırmalıdır. Girilen seçim 
süreci bu açıdan değerlendirilmelidir. 
Devrimci muhalefet nicel ve nitel olarak 
gücüne güç katmalı, yaygınlaşmalı ve 
etkisini artırmalıdır. Öyle bir artırmalıdır 
ki, tek başına ülkenin kaderini değiştire-
cek düzeye gelmeyi hedeflemelidir. Belki 
de en önemli konu budur. Bu bir anda ol-
maz ama süreç bu amaca hizmet edebilir. 
Ve unutulmamalıdır ki toplumsal dina-
mikler bir anda devreye girebilir ve köklü 
değişimlerin yolunu açabilir. O açıdan da 
karamsar olmamak gerekir. 

Konuya sadece seçimler olarak bakıl-
sa dahi, seçim sonuçlarına, yani meclis 
çoğunluğuna yansıyan parlamento dışı 
mücadelenin sonucudur belirleyici olan. 

Sahada ne kadar güçlüysen, işçi, emekçi, 
köylü, tüm ezilen ve sömürülenleri ne 
kadar etkileyebilir bilinçlendirirsen bu-
nun seçim sonuçlarına yansıması da aynı 
derecede olacaktır. Demek ki parlamento 
dışı mücadele alanları belirleyicidir. Bu-
radan çıkarmamız gereken temel sonuç, 
devrimci muhalefetin bu alanda güçlen-
mesinin sağlanması gerçeğidir.

Gündemi sadece seçim tartışmalarına 
kilitlememek gerekir. Seçim sürecini de 
dikkate alarak devrimci bir alternatifin 
yaratılması amacıyla hareket edilmeli, 
seçimler taktik olarak değerlendirilmeli, 
stratejik anlamda savaşsız ve sömürüsüz 
bir düzen için çalışmalar yoğunlaşmalıdır. 
Bu da toplumsal yaşamın her alanında 
ilişkilenmek, örgütlenmek, meclisler kur-
maktır. En küçük direniş ve hareketlilik 
dikkat merkezimizde olmalıdır. İşçilerin, 
emekçilerin, köylülerin, tüm ezilenlerin 
yanında olmalıyız. Onların sorunlarına 
eğilmeli, çözümleri için etkinleşmeliyiz. 

Devlet, rejim ve iktidar, değişik yol 
ve yöntemlerle toplumun en ücra ve 
küçük birimlerine kadar uzanıyor. Bunun 
için devletin kendi örgütlenmesi mevcut. 
Kolluk kuvvetleri, öğretmenler, cami 
imamları ve muhtarlar bu örgütlenmenin 
temellerini oluşturuyorlar. Gerek met-
ropollerde, gerekse de kırsal alanlarda 
en ücra birimlerde örgütlüler. Devletin 
olanaklarını kullanarak kendi çürümüş 
yapılarını ayakta tutmak için bu düzenin 
muhataplarını etkilemeye çalışıyorlar. 
Bu konuda ne denli başarılı veya başarı-
sız oldukları seçimlerde ortaya çıkıyor. 
Duruma bakıldığında hiç de başarısız 
oldukları söylenemez. Çünkü kendileri-
ne karşı olması gereken muhataplarının 
oylarını alıyorlar. Odaklanmamız gereken 
konu bunun değiştirilmesidir. 

Buna eklenen diğer bir konu da 
siyasetçilerin ve seçilmişlerin yaptıkları 
propaganda faaliyetleri. Meclis kürsü-
sünden, haftalık grup toplantılarından ve 
seçim bölgelerine yaptıkları ziyaretlerle 
etkilemeye çalıştıkları kitlelere sesleni-
yorlar. Vekilleri kendi seçim bölgelerinde 
sürekli çalışmalar yürütüyorlar. Ülkede 
yaratılan sansür ve baskı ortamında düzen 
dışı muhalefetin görsel yayın araçla-
rından yani TV’lerden yararlanamadığı 
kesin. Tüm düzen gazeteleri ve görsel ile 
sesli medyası tek merkezden yönetiliyor. 
Neredeyse aynı manşetler ile çıkıyor-
lar. Bazen gerçekten manşetler de aynı 
oluyor. Bu durumda devrimci muhalefet 
kendi olanakları ile sınırlı kalıyor.

Bu tablo göz önüne alındığında yerel-
lerde, birimlerde, işyerlerinde, fabrikalar-
da, köylerde çalışmaların ne derece önem 
kazandığını anlayabiliriz. Bazı devrimci 
vekillerin sansür koşullarında yine de 
mesajlarını iletmeye çalışmaları değer-
lidir ama yetersiz kalmaktadır. Aslolan 
kitlelerin yanına gitmek, onlarla bire 
bir ilişki kurmak olmalıdır. Düzen dışı 
devrimci demokrat vekiller seçmenleri 
ile en az ayda bir halk toplantılarında bir 
araya gelmelidirler. Bu halk toplantıları 
kitle örgütlerinin temsilcileri ve partilerin 
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Politika Seçim Taktiklerinden 
İbaret Değildir 

Halkların Demokratik 
Meclisleri, HDK tarafından 
oluşturuldu. Şimdi Emek ve 
Özgürlük İttifakı çerçevesinde 
daha geniş Emek ve Özgürlük 
Meclisleri oluşturmak müm-
kün. Yarın onu da aşan birlik-
teliklerle bu isimler değişebi-
lir. Hatta kimi yerel sahalarda 
daha geniş bileşenlerle Meclis 
oluşturma yeteneği mümkün-
se sadece biçimsel konulara 
takılmadan bunları yaşama 
geçirmek için inisiyatif kul-
lanmak gerekir. Belirleyici 
olan şekil değil, öz ve işlev 
olmalıdır. 



aktivistleri ile değil bizzat seçmenler ile 
gerçekleşmelidir. Bunun yol ve araçları 
yaratılmalıdır. Buna bağlı olarak da ay-
nen Gezi Direnişi sonrası oluşan Mahal-
le Forumları tarzında Halk Meclisleri 
oluşturulmalı ve bu organların gerçekten 
verimli çalışmaları sağlanmalıdır. 

Meclislerin adı önemli değil. Kuşku-
suz ki isimler nedensiz değildir. O açıdan 
kitleleri birleştirici ve bir araya gelme 
amacını niteleyici isimler önemlidir. Biz 
isimler önemli değil derken, belirli bir 
çevreye mal edileceği için söz konusu 
meclislerin çalışmalarını taşıyacak bile-
şenlerin sadece isminden dolayı mesafeli 
durmayacakları nitelemeler seçilmesi 
gerektiğini düşünüyoruz. Halkların 
Demokratik Meclisleri, HDK tarafından 
oluşturuldu. Şimdi Emek ve Özgürlük 
İttifakı çerçevesinde daha geniş Emek ve 
Özgürlük Meclisleri oluşturmak müm-
kün. Yarın onu da aşan birlikteliklerle 
bu isimler değişebilir. Hatta kimi yerel 
sahalarda daha geniş bileşenlerle Meclis 
oluşturma yeteneği mümkünse sadece 
biçimsel konulara takılmadan bunları ya-
şama geçirmek için inisiyatif kullanmak 
gerekir. Belirleyici olan şekil değil, öz ve 
işlev olmalıdır. 

Bu konularda yaşadığımız, çalıştı-
ğımız ve ilişki içinde bulunduğumuz 
çevrelerde hepimizin yapabilecekleri 
vardır. Halkın örgütlenmesi en doğru 
şekilde kendi koşulları ve akışı içinde 
gelişecektir. Tek tek meclislerin bütünün 
bir parçası olup seslerine ses katmaları, 
bu sağlandıktan sonra konunun en kolay 
yanıdır. Ve unutmamalıyız. Meclisler 
eylem birlikleri ve/veya siyasi çevrelerin 
birlik alanları değillerdir. Meclisler bizzat 
kitlelerin katılımı ile ülkenin, bölgenin 
ve yaşanan veya çalışılan alanın somut 
sorunları temelinde oluşacak organlar-
dır. O açıdan siyasi çevreler arası kısır 
tartışmaların alanı da değildir. Böyle 
yapılırsa kitleler bu Meclislerden uzak 
duracaklardır. 

Görüşümüzce yapacak çok işimiz var. 
Devletin, rejimin ve iktidarlarının koydu-
ğu baskı ve sansür duvarları aşılamaz de-
ğildir. Yeter ki doğru yol ve yöntemi uy-
gulayalım. Ve en önemlisi, bu çalışmalar 
sürekli olma niteliğine sahiptir. Sadece 
seçim dönemlerine özgü değildir. Hatta, 
seçim dönemleri dışında çalışmaların 
süreklilik arz etmesi çok daha önemlidir. 
İşte o zaman seçim süreçlerinde bu ça-
lışmaların sonucunu almak da yürütülen 
çalışmanın amaçlarından birinin gerçek-
leşmesi anlamına gelecektir. Komünistler 
konuya böyle bakıyor. n 

q Hurşit SAĞIROĞLU

Her yıl 29 Ekim ve 10 Kasımlarda dev-
let tarafından resmi açıklamalar yapılır, ki 
bunlar genellikle her yıl yapılanların tekrarı 
basma kalıp açıklamalardır. Birkaç yıldır bu 
sıkıcı açıklamaları döktürdükleri incilerle 
kendilerince ilginç hale getirenler var. Hatta 
teorisini yapıyorlar da diyebiliriz. Kimlerden 
söz ettiğimizi kuşkusuz anlamışsınızdır. 

9 Kasım 2018’de Kemal Okuyan adlı 
zat “Mustafa Kemal olmasaydı...” başlık-
lı bir yazı kaleme alıyor. Mustafa Kemal 
olmasaymış Anadolu’daki mücadele başa-
rısız kalırmış, Meclis Saray karşısında dik 
duramazmış, Anadolu’daki hareket Sovyet 
Rusya’ya yaramazmış ve Cumhuriyet ilan 
edilemezmiş. Bu yazıyı yazmasının sebebini 
de şöyle açıklıyor: “Tarihe böyle yaklaşmak 
çoğu kez yanıltıcıdır, biliyorum ama her 10 
Kasım’da sola bulaşık liberalizmin ‘Mustafa 
Kemal’e saygı duymak komünistlere mi kaldı’ 
vıdı vıdısından bıktığım için bunları yazıyo-
rum. Mustafa Kemal olmasaydı, işler karışır-
dı, tahmin edilemeyecek kadar karışırdı.” En 
hafif tabiriyle liberalizm sosuna batmış ola-
nın asıl kendisi olduğunu unutarak kullanma-
ya çalıştığı komünist kimliğini inkâr etmek 
ancak bu kadar olur dedirtiyor insana. Bir de 
“Mustafa Suphi ve yoldaşları haince katle-
dilmeselerdi ne olurdu?” diye sor bakalım. 
Bir komünistin sorması gereken soru budur. 
Soramazlar, çünkü komünist değiller.

Üç sene sonra 10 Kasım 2021’de yaptığı 
söyleşide de şu parlak fikirleri öne sürüyor: 
“Türkiye Komünist Partisi mi Kemalistmiş? 
Cumhuriyet’in tarihsel kazanımlarını vurgu-
lamak, Mustafa Kemal Atatürk için ‘büyük 
devrimci’ydi demekle Kemalist mi olunu-
yor?” Kendisine vah vah dedirtmekten başka 
bir anlamı olmayan cümleler...

Kemal Okuyan bu sene 2022’de de Sol 
TV’de “Cumhuriyetin kuruluşunu TKP ne-
den sahipleniyor” başlıklı bir saati aşkın bir 
görsel program gerçekleştirdi. Bilindik bir 
dizi safsatayı tekrarladıktan sonra Kemalist-
ler için, “Taraf olmak lazım. Hareketin ba-
şındakiler komünist falan değil. Hatta anti-
komünistler. Fakat devrimciler” diyebiliyor 
ondan sonra da “1921’de Türkiye Komünist 

Partisi’nin kurucu kadroları Milli Mücade-
leye katkı koymak için geldiklerinde kalleş-
çe öldürüldüler. Bunu biz unutmayacağız...” 
dedikten sonra “ama” diyor “tarih ilerliyor” 
ve “Cumhuriyet bir kazanımdır” diye bağlı-
yor. Bu görüşünü de 29 Ekim günü attığı bir 
tweetle perçinliyor “Mücadele sürüyor. Ba-
ğımsız, Egemen, Laik, Sosyalist bir Türkiye 
hayal değil. Yaşasın Cumhuriyet”. Haydi di-
yelim uyduruk hayallerin güzel, işçi sınıfını 
ve tüm ezilen halkları yüz yıldır inim inim 
inleten cumhuriyet için neden “yaşasın” ve 
hem de 29 Ekim’de. Bu sözleri ancak liberal 
bir burjuva tarihçisi sarf edebilir. 

Şimdi gelelim işin asıl bombasına. Aynı 
çevrenin temsilcilerinden Aydemir Güler, 5 
Kasım 2022’de Sol gazetesindeki sanal kö-
şesinde “Cumhuriyetten sonra” başlıklı bir 
yazı kaleme alıyor. Evlere şenlik bir yazı. Bu 
yazıda ağızlarına verilmiş Yalçın Küçük bak-
lasını da çıkarmış oluyorlar. 

Önce Yalçın Küçük kim? Devletin yıllar-
dan beri sızma olarak kullandığı bir adam. 
Daha ikinci TİP’te ipliği pazara çıkmış ve 
atılmış. Gelenek, Toplumsal Kurtuluş, Sosya-
list Cumhuriyet, Sosyalist İktidar gibi çeşitli 
adlarla piyasaya sürülmüş sözde solcuların 
akıl hocası. Gerilerde, 1968-70 yılları arası, 
İngiltere’ye Birmingham Üniversitesi’ne gi-
dip “Rus ve Doğu Avrupa Araştırma Merke-
zinde” ne yaptığına, Sovyetler Birliği üzerine 
tez yazmak için gösterdiği çabaları ve daha 
o dönemde Sovyetler Birliği’nin kendisine 
giriş izni dahi vermemesinin nedenlerine hiç 
girmeyelim. Kısacası makbul bir adam olma-
dığını ve bugün savunduğu çizginin aslında 
baştan beri onu yazar çizer faaliyetlerine yö-
nelten göreve bağlı olduğunu hatırlatmakla 
yetinelim. 

Şimdi Aydemir Güler bu adamın görüş-
lerini “komünist” olduğunu iddia ettikleri 
bir oluşumun sanal gazetesinin sayfalarında 
referans olarak kullanıyor, alıntı yapıyor. 
Neden? Çünkü akıl hocaları bu malum kişi 
Yalçın Küçük. 

“Yalçın Küçük ‘Kemalizm bizi ileriye gö-
türemez. Biz Kemalizm’den geri düşmeyiz’ 
demişti: ‘Kemalizm’den geri dönülmesini 
kabul etmeyiz. Geriye baktığımızda, Kema-
lizm, bizim frenimizdir. İleriye baktığımızda, 
Kemalizm’in ötelerine açılma zorunluluğu 

duyuyoruz.’” Aydemir Güler de buna “Doğ-
rudur” diyor. 

 Bu sözü kendisine TKP adını yakıştır-
mış olan birisini alıntılayıp, doğrudur dediği 
zaman, “Kemalist” olduğunu ilan etmiş olur. 
Unuttuğu şudur; adını hırsızlama aldığı TKP, 
henüz Kemalistler Kemalist olmadan önce 
kurulmuştur. Bir komünist şöyle der: “Biz 
TKP’den geriye düşmeyiz, onun programın-
dan geri dönülmesini kabul etmeyiz. Yeniden 
İttihat Terakki’ye ricat etmeyiz. TKP progra-
mı bizim frenimizdir. Elbette o program bizi 
kendiliğinden ileriye götürmez. Onu yenile-
riz, ileriye gideriz”.

Aydemir Güler’in söylemi, aslında Ke-
malist olanın, Kemalizmi yeni koşullara uy-
duracağını ilan etmektir.

Hiçbir komünist, kendi pozisyonunu Ke-
malizme göre tarif etmez. Bunu ancak, ör-
neğin Ecevitçi bir Kemalist yapar. Ecevit de 
zaten yapmıştı. Kılıçdaroğlu da yapmaktadır. 
Bu anlatım Kemalist çizgide “reform” yap-
mak isteyen Kemalistin anlatımıdır. 

SİP/”TKP” için doğrudur. “Milliyetçi-
liği” kendi emperyalizmine değil, yabancı 
emperyalizme karşı “anti emperyalizm” doğ-
rultusunda devam ettirmektedir. “Devletçili-
ğe” ıkına sıkına “kamuculuk” adını vermiştir. 
“Halkçılığı” da “sınıfçılık” diye düzeltmiş 
kendine uydurmuştur. “Devrimciliği” otur-
duğu yerde “sosyalist devrim” demek diye 
anlatmıştır. “Laikliği” olduğu gibi almıştır. 
“Cumhuriyetçilikten” de anladığı merkezi-
yetçi bürokratik burjuva cumhuriyetçiliktir. 
Adına “sosyalist” demelerine takılmayın. 

SİP/”TKP”, Yalçın Küçük’ün ideolojik 
önderliğinde 1930’lu yılların Kemalizminin 
Altı Oku’ndan işte böyle geri düşmemiş, ve 
ancak işte böyle “Kemalizmin ötelerine geç-
miştir.”

Atatürk şimdi yaşasaydı, kurdurduğu 
sahte “TKP” yerine, işte tastamam SİP gibi 
bir sahte “TKP” kurdururdu. Likidatör Vedat 
Nedim Tör şimdi yaşasaydı, aynen Aydemir 
Güler gibi konuşurdu.

Sonuç: Kendisini Kemalizm temelinde 
tanımlayan bir parti, “ben devletin partisi 
olacağım” demiş olur. n

Kimilerinin Kemalizm ve 
Cumhuriyet Güzellemeleri Ne 
Anlama Geliyor? 
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q Mehmet TOSUN
 

Seçimler yaklaştıkça halkın politika-
ya ilgisi artıyor. Bunun birçok nedeni var. 
Gündelik yaşamda ekonomik sorunlar 
öne çıkmasına rağmen, yapılan halk rö-
portajlarında insanların çözüm önerileri 
konusunda net bir yaklaşımı yok. Burjuva 
partilerinin sokak yarışı, sistemin piramit-
lerinde kaybolup gidiyor. İnsanların yı-
ğınla sorunları var. Kapitalist sistemin do-
ğal işleyişinin sonuçları olan bu sorunlar 
(nedeni kendileri olmasına rağmen) bur-
juva partileri tarafından seçimlerde çözüm 
vaatleri üzerinden kullanıyor. Emekçiler, 
kırsal kesimde yaşayanlar, kendilerinde 
olan oy kozunu yaşadıkları zorlukların 
çözümü yönünde siyasetçilerin önüne 
koyuyor. Burjuva toplum düzeninde dört 
yılda bir oynanan bu oyun işçi sınıfı ve 
emekçi halklar lehine hiçbir şeyin değiş-
mediği bir döngüyle kapitalist işleyişin 
demokrasi aldatmacası olarak sunuluyor. 
Milletvekili yarışına katılan adaylar seçim 
süresince normal yaşamında belki de hiç 
uğramadığı, bilmediği yerlerin dertlerine 
“deva” olarak aşındırdığı sokakları, köy-
leri, mahalleleri seçim bitiminde birden 
unutuveriyor.

Yoksul mahalleler ve kırsal kesim in-
sanlarının önemli bir kesimi, yılların bi-
riktirdiği unutulmuşluğu bir umut beklen-
tisiyle seçim şölenlerinin sahte gülüşüne 
kapılıp yaşamını zindan eden yapılanma-
ların ardında tüketiyor. İşçilerin, köylüle-
rin, orta katmanların sorunları sandıklar 
kapanana kadar göstermelik cilalama ile 
idare edilip yeni seçimlere uyutuluyor. 
İşsizler, gençler, dışlanan bütün kesimler 
seçimden seçime hatırlanan reylerini av-
lama yarışında burjuva siyasetçilerinin 
kapılarında bir umut beklentisiyle adeta 
kapitalizmin uysal köleleri haline dönüş-
türülüyorlar.

Konuyu böylesi bir yaklaşım üzerin-
den ortaya koyma nedeni şundandır. Ülke 
değerlerini üreten işçiler, emekçi köylüler, 
sağlık eğitim ve hizmet sektörünün çalı-
şanları yaşadıkları sıkıntılarının kaynağı 

kapitalist işleyişe yönelik toplu bir karşı 
tavra yükseltemiyor. Emekçilerin önemli 
bir çoğunluğunun, kapitalizmi yeniden 
üreten burjuva siyasetinin ardına gitmesi 
şaşılası bir durumdan çok, sömürü düze-
ninin işleyişine yönelik uyarıcı ve yön-
lendiren çalışmalarının yetersizliğidir. 
Kurumsal bir demokratik işleyişin ol-
madığı cumhuriyet Türkiye’sinde sosya-
list çalışmalarının acımasız yöntemlerle 
baskılandığı dönemlerin çalışma biçimi, 
sadece burjuva düzeninin çizdiği seçim 
sınırları içinde kalmamalı. Elbette ki işçi 
sınıfı ve özgürlük mücadelesi veren halk-
lar parlamenter 
mücadeleyi yadsı-
yamaz. Bu alanda 
burjuva bakışın 
sınırları içinde kal-
mak ve parlamento 
dışı mücadelenin 
bir birleşik unsuru 
haline getirememek 
sol içinde de bu 
alanda kariyerizm hastalığını yeşertebili-
yor.

Yaşadığımız koşullar tarihte hiçbir 
dönemde olmadığı kadar emek ve de-
mokrasi güçlerinin birliğini dayatıyor. Bu 
alanda atılacak adımların siyasi mücade-
lenin içinde olan kesimlerin bir araya ge-
lişinden çok, nesnel olarak kapitalizmden 
zarar gören bütün sosyal kesimlerin ege-
men anlayışın etki alanından çıkaracak 
ve eylemli birliğini sağlayacak biçimle-
rin yaratılmasıdır. Halkların Demokratik 
Kongresi bu ihtiyaca yönelik olarak onlar-
ca değişik çevre ve anlayışın ortak irade-
siyle biçimlendi. Sömürülen, baskıya uğ-
rayan, dışlanmış ve ayrımcılığın acımasız 
şiddetini yaşayan çoğunluğun edilgen bir 
durumdan, demokrasi ve özgürlük müca-
delesinin bir öznesi haline gelmesi yönün-
deki çalışmalar HDK’nın önüne koyduğu 
temel bir görev olmuştur.

Bir ülkede emek ve demokrasi lehine 
köklü dönüşümler sadece politik örgütlen-
melerin işi olamaz. Kitleler pratik olarak 
eylemli sürece katılamadığı zaman, siya-
sal örgütlenmenin, demokratik topluma, 

halkların demokratik iktidarına ulaşması 
olanaksızlaşır. HDK bu bilinçle sömürü-
len ve ezgiye uğrayan bütün sosyal ke-
simleri demokratik halk iktidarının öznesi 
haline gelmesi yönünde kitle bağlarını 
meclis tipi çalışmaları üzerinden oluştu-
rur. Bu mücadele yöntemi, politik örgüt-
lenmenin içinde olmayan, ama kapita-
lizmden zarar gören, yaşadığı sorunlarının 
kaynağının yeterince farkında olmayan 
kesimlere yönelik bir yığın çalışması ola-
rak ortaya çıkar. Aynı zamanda doğrudan 
demokrasinin bir aracıdır. İnsanların yaşa-
dığı en basit özgün sorundan, emek, çev-

re, kadın, inanç, vb. 
alanlarında yaşanan 
sorunlarda halkın 
kendi deneyimleri 
üzerinden öğren-
mesi, mücadeleye 
katılması meclis ça-
lışmalarının ortaya 
çıkaracağı önemli 
bir sonuçtur. Mec-

lis çalışmalarının başarısı bilinç aktarımı 
ve mücadele deneyimi yanında, halkın 
körü körüne burjuva partilerinin peşine 
takılmasının da önünü alacaktır. Kimi 
zaman dile getirilen meclis çalışmalarına 
‘seçim gündemi nedeniyle katılamıyoruz’ 
gerekçeleri kitle çalışması ve parlamenter 
mücadele birliğinin kavranamadığını gös-
teriyor. Aksine toplumun bütün kesimle-
rine yayılan meclis örgütlenmeleri siyasal 
alanı besleyecektir. Kitleler katılmadıkça 
demokrasi ve özgürlük mücadelesinin ba-
şarıya ulaşması olanaksızdır. Günümüzde 
bu dinamizmini büyütmek, işçi sınıfı ve 
halkların birleşik gücünü oluşturma yö-
nünde HDK başarmanın önemli bir koşu-
lu olarak ortaya çıkıyor.

Kitlelerin demokrasi mücadelesinin 
öznesi olarak alanlarda olması parlamen-
ter alanı da burjuvazinin bir demokrasi 
oyunu olmaktan çıkaracaktır. Sömürüsüz 
ve özgür bir gelecek yaratma hedefinde 
sokak mücadelesinin bir bileşeni olarak 
parlamenter mücadele bir anlam kazana-
bilir ancak. HDP böyle bir işlevle ortaya 
çıktı. Sermayenin ezdiği emekçi sınıfların 

ve Kürt halkının kararlı mücadelesiyle 
HDP’nin parlamenter başarısı gelecek se-
çimlerde de yanılgısız temel amaca yönel-
menin aracı olmalıdır.

Devrimci demokrat güçlerin dünya 
ve ülkemizde önemli bir parlamenter mü-
cadele deneyimi var. Bu deneyimlerden 
günümüze aktarılan en önemli ders sınıf 
ve demokrasi mücadelesinin parlamenter 
çevresi ve parlamento içine hapsedilme 
tehlikesidir. Demokrasi ve özgürlük mü-
cadelesinin sistemi değiştirmeye yönelik 
içeriğinin, bir kariyer basamağı olma teh-
likesi de taşıyan bu alanın yığın hareketi-
nin bir bileşkesi olduğunu unutarak, burju-
va sınırlar içinde kalan popülist yönelimi 
besleyebiliyor. HDK- HDP’nin parlamen-
ter mücadele deneyimi sürecinde kimi ek-
sikliklere rağmen, doğrudan demokrasi ve 
halkın demokratik iktidarı mücadelesinde, 
kayyumlara, hapsedilmelere rağmen ezgi 
ve sömürüye uğrayan bütün kesimlerin 
eseri olarak mücadelesini büyütmelidir. 

Günümüz demokrasi ve devrimci mü-
cadelenin en önemli yanı sömürü, baskı, 
ayrımcılığa karşı emekçi ve haksızlığa uğ-
rayan bütün kesimlerin burjuva etkisinden 
kurtaracak, mücadele alanına çekecek ça-
lışmalardır. Halkların sırtına kene gibi ya-
pışan bir avuç azınlığı silkip atmak, böy-
lesi bir çabayla mümkün olacaktır. Din, 
milliyetçilik vb. üzerinden sinsi propagan-
dalarla çıkarlarının demokrasiyi kazanma 
yönünde olduğu unutturulmaya çalışılan 
orta kesimlerin, dışlanmışların gerici par-
tilerden desteğini çekmelerini sağlamak 
bu çalışmaların parçası olmalıdır. Halkları 
birbirine düşman eden savaş tacirlerine, 
işçi sınıfının emeği üzerinden palazlanan 
kapitalist-emperyalist gericiliğe karşı sa-
vaşkan, güçlü bir devrimci bilinç ortaya 
çıkarılmadıkça özgür bir geleceğin kapı-
ları aralanamaz. Bu nedenle önümüzdeki 
seçimler sınıf ve demokrasi mücadelesi-
nin bir parçası olarak, halkların ve bütün 
dışlanmışların birleşik gücünü oluşturma 
yönünde işlev görmelidir. Bu, işçi sınıfı ve 
bütün ezilenlerin çıkarlarından başka gün-
demi olmayan özverili ve mücadeleci bü-
tün kesimlerin birincil görevi olmalıdır.n
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Demokrasi Mücadelesinin 
Öznesi Olmak ve Seçimler...



q Armağan BARIŞGÜL

Değişim süreklidir, ister doğada olsun 
isterse toplumda. Her değişim kendine 
has bir yasallık içinde gelişir. Doğa ve 
toplumsal değişimler birbirinden farklıdır 
ama birbirine benzer özellikler de taşır. 
Her değişim tek düze bir doğrultuyu iz-
lemez ve olumlu bir sonuç vermez. Nasıl 
ki doğanın bağrından çıkan bir deprem 
büyük bir yıkıma yol açmaktaysa toplum-
sal yapıdaki ekonomik krizin sonucunda 
totaliter ve faşist güçlerin iktidara gelme-
siyle onarılması çok zor büyük toplumsal 
çöküşler meydana gelmektedir. Mussolini 
İtalya’sında, Hitler Almanya’sında, Fran-
co İspanya’sında, Pinochet Şili’sinde ol-
duğu gibi. Bu örnekleri çoğaltarak listeyi 
uzatabiliriz ama içinizi daha fazla karart-
mamak adına burada noktaladık. 12 Eylül 
faşizminden bugüne kadar olan dönemi 
yaşayanlar için her şey gözle görülebilir 
ve elle tutulabilircesine açık seçik ve so-
muttur. Hani bir halk özdeyişi, “Görünen 
köy kılavuz istemez.” diyor ya yaşanmış-
lıklar da belleğimizde, yüreğimizde ve 
tenimizde öylesine diridir, berraktır ve ib-
retle doludur. Tabi ki ibret almak isteyene 
ve ibret almasını bilene…

Ülkemizde toplumsal değişime bü-
yük bir ihtiyaç var. Değişim ihtiyacı gün 
geçtikçe kendini daha da çok dayatmakta. 
Toplum; halklar, ezilenler, sömürülenler, 
kadınlar, gençler içinde yaşamakta olduğu 
kâbusun sona ermesini güzel günlere ka-
pının aralanmasını istemekte. İstemek ne 
kelime? Güzel yeni bir yaşamın özlemiyle 
tutuşurcasına yanmakta, onun sevdasıyla 
oturup kalkmakta. Ve devrimciler ki bu 
çok büyük heyülayı gerçeğe dönüştür-
mek için tende ve tinde bütün zamanını 
bu mukaddesat için feragat ettikleri için 
devrimcidirler. Ne muazzam bir kelime: 
Devrimci! Ve demokratik nitelikli herhan-
gi bir yeni yaşamı değil, insanlığın en so-
nuncu ve en soylu toplumsal yapısı olacak 
olan “Savaşsız, sömürüsüz bir dünya” için 
mücadele verenlerin adıdır, Komünist. 
Onun içindir ki ay güzelliğinde onlara ya-
raşmaktadır, ‘Yoldaş’ hitabı. Ne hikmetse 
bu son kırk yılda sol çevrelerde birbirleri-
ne gelişi güzel ‘yoldaş’ diye hitap edip bu 
kavram sıradanlaştırılarak kullanımı ar-

tıysa da kelimenin özü orta yerde duruyor.  
Yoldaşlık çok yüce bir kavramdır. Politik 
ortak bir amacı ifade eder. Bugün bu top-
raklarda karanlıktan aydınlığa doğru olan 
yönelim çoğalıyor. Güneşe yürüyen halk 
yığınlarının arasında yoldaşlık bağlarının 
gelişmesi ve güçlenmesi hiç kuşkusuz çok 
sevindirici ve değerlidir. Bu deyim kimine 
ağır bir sorumluluk verip onurlandırırken 
kimisi de bu deyimin cazibesine kapıla-
rak coşmakta. Deyim yerindeyse ‘sarhoş’ 
olmakta. Burada Mustafa Suphi’lerin 10 
Eylül 1920’de Bakü’de kurduğu amble-
minde orak-çekiç ve kızıl yıldız bulunan 
Türkiye Komünist Partisi’nin genel sek-
reterlerinden İsmail Bilen’in, “Her yoldaş 
denilenle yola çıkılmaz.” sözü akla gel-
mektedir, haklı olarak. 

Toplumsal değişimin karanlıktan ay-
dınlığa doğru gerçekleşmesi için devrim-
ci özne olmazsa olmazdır. Kapitalizmin 
mezar kazıcısı işçi sınıfıdır. İşçi sınıfı bi-
liminin kurucuları Karl Marks-Friedrich 
Engels yazarak uluslararası işçi sınıfına 
sundukları “Komünist Parti Manifesto-
su”, kapitalizmden sosyalizme geçiş için 
bir kılavuzdur. 21 Şubat 1848’de yayınla-
nan bu eserin üzerinden 173 yıl geçmesine 
rağmen güncelliğini hala korumaktadır. 
Her komünist ve ‘yoldaş’ kelimesiyle bö-
bürlenen her kişi K. Marks ve F. Engels’in 
eserlerini mutlaka okumalı, okuyanlar bir 
daha okumalı, özümsemeli ve teoriyi pra-
tiğe dökmek için canla başla çalışmalıdır. 
Yoksa başka nasıl devrimci olunabilir? 
Devrimci olmak, bir kişilik gerçekliğidir. 
Toplumun değişip dönüşmesi için, halka-
ların özgürleşmesi için, en ezilen, en sö-
mürülen ve artık-değer yaratan, devrimci 
nüveler taşıyan, gelişip güçlenerek politik 
erki kazanmaya yürüyen bir işçi sınıfı ve 
onun bağlaşıkları olan ezilen halklar, kır 
emekçileri, aydınların oluşturduğu ittifa-
kın aktif bir neferi olmaktır, asıl önemli 
olan.

1970’den bugüne kadar olan dönem 
bizim için en büyük hazinedir. Acılar-se-
vinçler, atılımlar-likidasyonlar, duraksa-
malar-çöküşler, yengiler-yenilgilerle dolu 
bir dönem. İşçi sınıfı ve halklar en çok bu 
dönemde çiçeğe durdu, umut yüklü oldu. 
Sol güçler en çok 1976-1980 yılları ara-
sında birbiriyle çatıştı. Okları asıl düş-

manları olan emperyalizme ve onun yerli 
işbirlikçilerine karşı değil tam tersine bir-
birlerine karşı yöneltti. Burjuvaziye karşı 
mücadele zeminini harabeye çevirdi. At 
izi it izi birbirine karıştı. O süreçte yapılan 
12 Eylül faşist darbesi irili ufaklı bütün 
sol, sosyalist, ilerici ve devrimci güçleri, 
çıkışları ve nüveleri tarumar etti. O döne-
mi yaşayanların hafızaları taze olsa gerek.

Bugün dünden çok farklı bir süreç ya-
şanmakta... Her ne kadar aklımız ikide bir 
dünkü yaşanmışlıklara gidip gelmekteyse 
de ve kimi yerlere takılıp kalmaktaysa da 
‘dün’ bir daha gelmemek üzere geçti. Ak-
lımız fikrimiz, plan-programımız bugünle 
ilişkili olmalı ve yarını bugünden tasarla-
yarak katkı sağlayabiliriz. Taktik ve stra-
tejik politik çalışmalar ülkenin toplumsal, 
ekonomik ve politik gerçekliğiyle çakıştı-
ğı oranda devrimci değişim ve dönüşüme 
katkı sağlar, zaferin kilometre taşları dö-
şenir ve güneş zapt edilir. İşçilerin, emek-
çilerin, kadınların, gençlerin, Kürt ve bü-
tün ezilen halklarımızın ortak özlemidir; 
güneşli yeni bir yaşam, güneşli bir ülke ve 
güneşli bir dünya.

Güneş doğudan yükseliyor. Güneşi 
kadınlar doğurdu. Güneş pırıl pırıl parıl-
dayan ilk ışınlarını yeryüzüne, dağların 
doruklarına, ovaların sonsuzluklarına 
atmadan önce kadınlar uyanır şafak vak-
tinde. Ve ilmek ilmek örmeye başlar ya-
şamı. Bugün Mezopotamya’dan doğarak 
dünyanın dört bir yanını saran ve karanlı-
ğı sarsan Kürt kadınlarının dilindeki “Jin, 
Jîyan, Azadî!” (Kadın, Yaşam, Özgürlük!) 
belgisi bu sözlerimizi doğrulamıyor mu? 
Hiç kuşkusuz doğrulamaktadır. Özgür 
Kadın Mücadelesi hepimizi heyecanlan-
dırıyor.

Bu muazzam güç kendiliğinden olma-
dı, bir günde ortaya çıkmadı. Her şeyden 
önce bir gerçeklikten bir düşünce olarak 
doğdu. Bu düşünce imanla inançla yürek-
ten inanarak pratiğe damıtıldı. Her fert 
hevaline/yoldaşına sımsıkı bağlı kalarak 
karanlığa karşı omuz omuza çarpışarak 
yürüdü. Düştüler, kalktılar, yeniden özgür-
lüğe koştular. Bir düşenle bin oldular. Pes 
etmek nedir bilmeden ardına bakmadan 
ilerlediler. Bu süreçte birbirlerinin gözle-
rinin içine baktılar, bakıp da umutlandılar. 
Hasta ziyaretlerini, taziyeleri, anmaları 

ve zindan görüşmelerini, tutsak ailelerini 
yalnız bırakmayıp sıcak dayanışmaları-
nı esirgemediler. Köyde şehirde, ovada 
kırda, içerde dışarıda, ülkede sürgünde, 
yeryüzünün her yerinde baş eğmeyip onu-
runu korumayı bildiler. Paylaşmaktan ve 
sade yaşamaktan mutlu oldular. Destansı 
bir mücadele ile dünya halklarına ilham 
verdiler. Bugün dünya halkları ve büyük 
insanlık ‘esmerleri’ konuşmakta... Esmer-
ler ki müthiş sevmekte ateşi ve alınlarının 
çatına vuran mavi gökyüzündeki güneşi. 
Esmerlerin neferi olmak, yoldaşı olmak 
ve bileşeni olmak büyük bir bahtiyarlık!

Düne dönüp baktığımızda yoldaşları-
mıza olan borcumuzu ödeyemediğimizi 
ve sorumluluğumuza yerine getiremedi-
ğimizi görmekteyiz. Politika Gazetesi’nin 
yazı işleri müdürleri Ali İhsan Özgür ve 
Kemal Tayfun Benol’un adı gazetenin 
künyesinde bir kızıl yıldızdır. Hep parıl-
dayacak! TKP’nin kurucusu Mustafa Sup-
hi, bir gençlik önderi kadar tanınmamak-
ta. Bunun en büyük sorumlusu Kemalist 
Şefik Hüsnü ve tayfasıdır, ikide bir günah 
çıkaran Yağcılardır. Bu durum burjuvazi-
nin işçi sınıfına karşı tavrından bağımsız 
düşünülemez.  İşçi sınıfının en karizmatik 
önderi Kemal Türkler’i işçiler, emekçiler, 
devrimciler ve anti-faşistler yeteri kadar 
tanıyor mu, anlıyor mu ve anısı yaşatılıyor 
mu? Ve İlerici Kadınlar Derneği (İKD) 
Genel Başkanı Bakiye Beria Onger, işçi 
sınıfının eşsiz eğitimcisi-ajitatörü Süley-
man Üstün, ’68 kuşağının gençlik önderi 
Harun Karadeniz, ‘ser verip sır vermeyen 
yiğit’ Mustafa Asım Hayrullahoğlu, … Bu 
değerler anılmadan, anısı yaşatılmadan 
ülkede devrimci bir işçi sınıfı hareketi ge-
lişip boy atabilir mi? Bu soru hepimize! 
Daha kaç yıl geçecek, kaç devran döne-
cek? Bir muamma, zor bir bilmece!

Ülkenin kan dolaşımında devrimci bü-
yük kalbi beslemeye bir nebze de olsa kat-
kı sunmak en doğru tek alternatiftir. Katkı 
sunmak için önce kalbimiz sağlam olma-
lıdır. Kalbi sağlam olmayanın kolektife 
bir yararı olamaz. Tensel ve tinsel olarak 
her yönüyle boydan boya sağlam olan-
lar ancak mücadele verebilir, direnebilir 
ve zaferi kazanabilir. Dünü özeleştiriden 
geçirip deneyim kazanarak ve bugünden 
yarını kurmaya başlayarak… n

Bugünden Yarını Kurmak!
Politika    29 Kasım 2022 5POLİTİKA



q Halit ERDEM

Türkiye, eskilerin deyimiyle önemli bir 
seçim sathı mailine daha girdi. Yaklaşan se-
çimlerin geçmişte yaşadıklarımızdan daha 
önemli olduğu bir gerçek: İktidarı kaybet-
me ihtimali olan partilerin de yönetime gel-
mek isteyen partilerin de kurdukları seçim 
stratejilerinin geçmiş seçimlerden farklı 
özellikleri var. Kürt siyasetinin bağımsız 
olarak seçimlere girme hakkını kazanma-
sıyla başlayan bu gerilim bir süre daha de-
vam edeceğe benziyor. Bu seçimi geçmişte 
yapılanlardan ayıran temel özellik; Kürt 
siyasal hareketi ve Türkiye Sol’unun önem-
li bileşenleri ile birlikte burjuvazinin bütün 
kesimlerinden bağımsız bir birlik kurarak 
Emek ve Özgürlük İttifakı çatısı altında 
seçimlere katılacağını açıklamasıdır.

Kutuplaşmanın seçimlerdeki 
formülü

Yine bu seçimin özelliklerinden biri de, 
önceki seçimlerden farklı olarak partilerin 
bir araya gelerek ittifaklar kurması ve gerek 
cumhurbaşkanlığını gerekse millet meclisi 
çoğunluğunu kazanmak için bloklar halinde 
seçime girme zorunluluğunun getirilmesi-
dir. Böylece Türkiye’nin emekçi halkları 
iki sağ blok arasına sıkıştırılmış durumda; 
faşizan blokun baskıyı, savaşı, zulmü 
kullanarak bir rıza üretmesi zor görülüyor 
ancak mesele biraz daha karmaşık. Beş 
sağ parti ile bir blok kurmak için yıllarını 
harcayan ve halka umut vaat eden CHP’nin 
durumu da zor. Altılı blok bütün çabalarına 
rağmen, kutuplaştırılmış, ekonomik krizin, 
adaletsizliğin, haksızlıkların mağdurlarının, 
halkların desteğini alabilmiş değil. Birçok 
araştırma şirketinin parlak fikirleri, araştır-
maları ortalığı sarmış durumda, kerameti 
kendinden menkul stratejistler bunların 
üzerinde tepiniyor. Kafaları karıştırmak için 
bin bir çeşit kurgu yayılıyor. Ben bu yazıda 
bu tartışmalara katılacak değilim; herkes 
kendi meşrebine göre kimi uygun görüyor-
sa oyunu ona verir. Bu süreç devam ediyor. 

Seçimin en büyük kazanımı

Bu seçimin daha şimdiden en büyük 
kazanımı Emek ve Özgürlük İttifakı adı 
altında bir araya gelen Kürt Siyasal hareke-
tinin ve Sol partilerin tarihte ilk olarak bu 
kapsamda kendi bağımsız duruşunu ortaya 
koymalarıdır. Şimdi sorun burjuvazinin her 
kesitinden bağımsız olarak ortaya konan 
bu dik duruşun gerektirdiği politikaları 

üretmek ve ha-
yata geçirmek 
olacaktır. Her 
parti, bu poli-
tikaları kendi 
karar organla-
rında belirlemiş 
olsalar bile, 
muhataplarıyla; 
emekçilerle, 
fabrikalarda, 
ofislerde çalı-
şanlarla, köylü-
lerle, Kürtlerle, 
Alevilerle, 
kadın ve genç-
lerle tartışmak 
ve uğrunda 
mücadele veri-
lecek hedefleri, 
sorunları ve 
çözüm yollarını 
yeniden, bir-
likte tartışarak; 
politikala-
rın yeniden 
üretilmesini 
sağlamanın ve 
hayata geçiril-
mesinin yollarını aramalıdır: Bu döneme 
yeni yaklaşım bu olmalıdır. Seçimler bu 
politikaların emekçi halklarla buluşmasının 
ihtiyaç duyduğu hareketli, kitlelerin siyase-
te duyarlılığının arttığı ortamlardır. 

Bir defa daha tarih  

Bu konuda nelerin önemli olduğunu, 
nereden başlanması gerektiğini konuşma-
dan önce işçi sınıfının, Sol’un bağımsız 
duruşunun önemi üzerinde biraz daha du-
rulmalıdır. Benim kuşağımın hatıralarında 
bir anlamda çaresizliği, burukluğu da içeren 
dönemler seçim dönemleridir. 1973’ten 
bu yana benim hatırladığım her seçimde 
Sol’un önemli bir kesimi CHP’yi destek-
leme tavrı göstermiştir. Bir seçimde af ka-
nunu için, bir sonrakinde faşizm gelmesin 
diye, çeşitli gerekçelerle bu kararlar ortaya 
çıkmış işçi sınıfı ve emekçiler, demokrasi 
ve özgürlükler adına CHP’yi desteklemeye 
çağrılmıştır. Kuşkusuz bu çağrıları DİSK 
başta olmak üzere sendikalar yapmış ve bu 
sendikalarda örgütlü sol görüşlü işçiler bu 
çağrılara katılmıştır. Meselenin haklılığı 
veya dönemsel olarak doğru olup olmadığı 
çeşitli mecralarda tartışılmış ve bir kesinli-
ğe kavuşmamıştır. Ancak kesin olan şudur 
ki; işçi sınıfının politik tutumu ve politika-

ları belirsiz-
dir, muğlak ve 
genel ifade ve 
programlardır. 
Mesele siya-
sal söylem-
leri de içerse 
ekonomik 
demokratik 
talep ve prog-
ramlardır. 

Bugün ilk 
defa Sol’un 
ezici çoğun-
luğu bütün 
baskılara 
rağmen ve 
faşizm gelir 
korkusu ile 
değil faşizm 
koşullarında 
bu kararı ver-
me cesaretini 
göstermiştir. 
Şimdi bu 
kararı güçlen-
dirmek, somut 
politikalara 

dönüştürmek örgütlü, örgütsüz her sol 
bireyin, bir zamanlar solun bir kanadında 
yer almış, bulunmuş, vicdanı kararma-
mış herkesin görevi ve sorumluluğudur. 
Yıllardır yaşadığımız burukluğu üzeri-
mizden atmanın, enerjimizi, cesaretimizi 
ortaya koymanın tam zamanıdır. Tarihimizi, 
birikimlerimizi yeniden hatırlayıp, bir za-
manlar sahip olduğumuz özgüvenimizi ve 
gözünü budaktan sakınmayan cesaretimizi 
kuşanmalı ve en yakın yoldaşlık halkaların-
dan başlayarak bu konu üzerinde konuşma-
ya, tartışmaya ve düşünmeye başlamalıyız. 

Tarihin tekerrürü 

Bir tehlike daha var; önümüze ikili bir 
seçim var, birisi cumhurbaşkanlığı seçimi, 
bir diğeri de millet meclisi seçimi. İkisi 
de aynı zamanda yapılacak yani kararın 
önceden verilmesi ve hangi güçlerin kimi 
destekleyeceğinin önceden belirlenmesi 
gerekli. Altılı grup içindeki gerici güçler 
CHP Başkanının cumhurbaşkanlığı adaylı-
ğını engellemeye çalışıyor, doğrudan karşı 
çıkamadıkları durumda da seçilemez gibi 
belirsizlikler ileri sürüyorlar. Bu nihayet 
altılı grubun vereceği bir karar. Ancak bizi 
ilgilendiren bölümü daha bu konuda bir 
karar verilmemişken CHP’nin desteklen-

mesini salık veren ve ima eden ve yine sol 
çevrelerden gelen sinyaller. 

Sol, demokrat, sosyalist ve komünistle-
rin oluşturduğu Emek ve Özgürlük ittifakı 
kendi bağımsız politik duruşunu açıklamış-
ken ve bunun somut politikalarla beslen-
mesi gerekirken ve tüm güçlerin bu hedefe 
yönelik eylem ve hareketliliğini artırmaları 
gerekirken açık veya örtülü CHP’nin des-
teklenmesi çağrıları için söylenebilecek en 
hafif deyim geçmişten ders alınmadığıdır. 
Geçmişte, seçimlerde CHP’yi destekleye-
rek hangi nefes alıcı ortamlarda müca-
dele verildiği ve ne gibi kazanımlar elde 
edildiği veya işçi sınıfının burjuvazinin 
her kesiminden bağımsız karar alması ve 
o doğrultuda mücadele verilmesi halinde 
hangi kazanımlar elde edebileceği; üze-
rinde düşünmeye değer konular olduğu 
kanaatindeyim.

Seçime endeksli politika
Tarihinin en ağır soygun, talan ve baskı 

dönemini yaşayan Türkiye’de politika-
yı, seçimde iki sağ bloklaşmadan birini 
desteklemeye sıkıştırdılar. Faşizan rejimi 
kuran ve yürüten Cumhur birlikteliğini 
Türkiye’nin başından atmak için öteki sağ 
bloklaşmayı desteklemenin gerekçelerini 
her gün duyuyor, dinliyoruz. Millet ittifakı 
olarak karşımıza getirilen bloklaşmanın 
bileşenlerini tek tek analiz etmemiz gerek-
miyor. Çünkü bu politikaların bilinmeyen 
yanı yok. Bizi daha çok ilgilendiren CHP 
liderinin adım adım ördüğü ve önümüze 
koyduğu sağ partilerin oluşturduğu birlikte-
lik. Uğraş alanlarının temeli, kapitalist soy-
gun düzeninin restore edilmesi ve dünyada 
modası geçmekte olan neo-liberal ekonomi 
politikalarının yeniden ihya edilmesi. 
Türkiye’yi demokratik bir işleyişe kavuştu-
racak olan hangi politikaların izleneceğine 
dair bir belirti yok. Ülkenin parlamentosu-
nun işler hale getirilmesi, yargının bağım-
sızlığının nasıl gerçekleştirileceği ve nasıl 
bir demokratikleşme sağlayacağı açıklan-
dığı kadarıyla bir demokratik işleyişten 
daha çok kapitalist düzenin tekrar rayına 
sokulmasından başka bir şey değil. Emek-
çilerin sofralarından çaldıklarıyla iktidarını 
sürdüren bir rejim ve yönetim sistemi var. 
Bu açık; Sendikalar sindirilmiş, toplumsal 
kurumlar içlerine kapatılmış, ülkede olan 
bitenle bağları koparılmış, halk kendi ”iş-
leriyle, güçleriyle” uğraşır hale getirilmiş. 
Bu durum emekçi halkları geçim ve can 
derdine düşürüp başka bir şeyle ilgilenme-
mesi üzerine bildik tezleri hatırlatıyor. 
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Daha çok politika

Bunun karşılığı daha çok politika ve 
daha çok mücadeledir. Öteden beri söyleye 
geldiğimiz bir konuyu biraz daha açmalıyız. 
Politika çok iyi bildiğimizi düşündüğümüz 
bir alan; doğruları, yoksulluğun neden-
lerini, düzenin kötülüklerini sayıp dök-
mek; eğer böyleyse bile bunu emekçiler, 
kendi deneyimlerinden çıkarmalı ve kendi 
anladıkları dile çevirmelidirler. Politikada 
yöntem olarak yeni olan budur. Burada işçi 
sınıfı adına hareket eden temsili kurumlara, 
sendikalara da yönelmeliyiz. Şu ana kadar 
söyledikleri, yaptıkları bugün karşı karşıya 
olduğumuz durumu değiştirmemiş, sorunla-
rı çözememişse ezberi tekrarda ısrar etmek 
yerine yeni ve farklı olarak ne söylenilmesi, 
ne yapılması gerektiğini düşünmeliyiz. 

Gerek işçi sınıfının gündelik sorunla-
rının ortaya çıkarılması ve bunların çözüm 
yollarını belirleyen politikaların ne olması 
gerektiğinin belirlenmesinde, gerekse bu 
politikaları hayata geçirecek örgütlerin 
inşasında bildiğimiz yolların yetmediğini 
söylemiştik; o zaman bu iki alanda yeni 
olan nedir? Birincisi, temsili sistemin sınır-
ları içinde kalmamak, ikincisi de doğrudan 
emekçilerin, işçilerin, halkın özne olarak bu 
sürece katılımının sağlanmasıdır.

Politikanın örgütlenmesi

Mücadeleye atılan grubun her bir üyesi 
bu yöntemi içselleştirerek ve çalıştığı alan-
da bilgisini, donanımını artırarak ve kadro 
yetiştirmek yerine yığına yönelik çalışma-
sını yoğunlaştırarak çevresini genişletebilir, 
siyasi çalışmanın ilk adımlarını atabilir hem 
öğreterek hem de öğrenerek; örneğin Kürt 
sorunu üzerine derinlemesine bir bilgi ve 
yoğunlaşması yoksa ki ezberlediğimiz sol 
politik literatür bu imkanı bize vermemek-
tedir, seçim çalışmasında altılı masanın 
bileşenlerinin söyledikleri arasındaki farkı 
göremeyecektir. Söz gelimi bu günlerde 
kamuoyunun gündeminin konusu olan 
Taksim’deki patlamayla ilgili, rejimin, bu 
olay etrafında bir yandan Suriye’de birbir-
leriyle anlaşmazlık içinde olan unsurların 
tasfiyesi, aynı zamanda mal ve can kaybına 
bakılmaksızın Kürtlerin yaşadığı şehirlerin, 
köylerin bombalanması ve iç politikanın 
güvenlik ekseninde yeniden dizayn edilme-
si planlarına önem vermeyebilir. Yüksek 
politika yapmadan işinde gücünde çalışan, 
işsizlik korkusu içinde, geçim sıkıntısın-
dan bunalmış emekçilere bu sorunlar nasıl 
anlatılır? 

Hangi somut politikalar bireyleri, 
giderek yığınları bu korkuları yenerek 
politika üretmeleri ve bizzat kendi ürettiği 
veya üretimine katıldığı politikayı hayata 
geçirmek için mücadeleye atılmasını ve 
bunu hazırlayan çalışma gruplarının içinde 
yer almasını sağlayabilir? n
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q Cemil AKSU

Türkiye’de laiklik, eşitlik, demokrasi ve özgürlük istediği-
ni söyleyen kesimler –hepsi değil elbette- Ortadoğu’daki laik, 
demokratik, eşitlikçi ve özgürlükçü muhalefeti desteklemiyor. 
Mesela Suriye’de IŞİD, ÖSO gibi aparatlarla yapılmak istenen 
Esad Hanedanı’nın devrilmesi için başlatılan emperyalist mü-
dahalede hem IŞİD’e karşı kahramanca savaşan hem de Esad 
Hanedanı’nın tekçi, inkârcı siyasetini reddeden bununla bera-
ber de bölge halklarıyla eşitlikçi, adil ve özgürlükçü bir ilişki, 
sistem savunan Suriye Demokratik Güçleri’ni muhatap almı-
yorlar. AKP-MHP iktidarının İslamcı-faşist karakterinin en belir-
gin ortaya çıktığı kadın sorununda, Ortadoğu’nun orta yerinde, 
Kadın Devrimi’ni rehber edinen, “Jin Jiyan Azadi” diyen, dün-
yadaki hiçbir partide, örgütte olmadığı kadar kadınların söz-
yetki-karar süreçlerinde etkin olduğu, kendi partilerine, örgüt-
lerine sahip olduğu bir isyan dalgasına bigâne kalmak değil, 
açıkça düşman kesilmektedirler.

Türkiye’de laiklik, demokrasi, adalet isteyenler için bazı so-
runların, fay hatlarının olması büyük bir talihsizliktir. Bu sorun-
lar, fay hatları olmasa ve tabi bu sorunların harekete geçirdiği 
kitleler, partiler vb. olmasa “siyaset sahnesi” ne güzel olacaktır! 
Bunlara göre, “siyaset sahnesi” tam kendilerine uygun haldey-
ken işte bu bazı kesimler perde arkasından müdahale edip on-
ların atraksiyonunu boşa düşürmektedirler. Kürtler, Kürt siyasi 
hareketleri ve bunların “kuyruğuna takılanlar” olmasa “siyaset 
sahnesi” kendilerinin arzı endam edecekleri bir platform ola-
caktır. Evet, bazılarının haleti ruhiyesi tam olarak budur. Bu yüz-
den büyük bir hasetle dolular.

Ama ne yapalım ki siyasetin seyislik yapmaya çalıştığı top-
lumsal fay hatları bu “akıl hocalar”ının derin analizlerinden, 
programlarından bihaberdir. Çelişkiler keskindir, “akıldışı”dır, 
söz dinlemezdir, makul ve makbul değildir, “asgari müşterekler”i 
yoktur. Bu yüzden de sabırsızdırlar, seyislerin vaatlerini dinle-
mezler. 

İstanbul’da İstiklal Caddesi’nde tertiplenen saldırı sonrasın-
da AKP-MHP iktidarı karşıtlığı noktasında birleşen sağlı sollu 
bütün kesimlerin kraldan çok kralcı kesilmeleri işte bu haleti 
ruhiyenin kendini gösterdiği bir sahne oldu. Hemen herkesin 
saldırının tertipleyenlerin hangi güçler olduğuna dair belirgin 
soruları olduğu halde, iktidarın etrafında kenetlenmekten geri 
durmadılar. Başka her konuda iktidarın açıklamalarını tered-
dütle karşılayanlar, bu konudaki –kaldı ki, İçişleri Bakanı’nın 
kendisinin bile saat farkıyla farklı beyanlarda bulunmasına 
rağmen- açıklamasını doğru kabul edip birlik gerçekleştirdiler. 
Oysa yine kendi derin analizlerinde, iktidarın –iç ya da dış- savaş 
çıkararak, korku ve şiddetin hâkim kılarak toplumu ve muhale-

feti sindirmeye çalışacağı yazıyor. “Terör” gerekçesiyle HDP’yi 
kapatıp, siyasi yasaklar ve operasyonlarla en örgütlü muhalefet 
gücü olan HDP seçmeninin seçim sürecine ve sandığa gücünü 
yansıtmasını engellemeyi planladığı da görülüyor. Yine kendi-
leri diyor hiçbir diktatör normal bir seçimle iktidardan alaşağı 
edilmez diye. “Suriye tarafından buraya 8 füze atar, savaş gerek-
çesini üretiriz” diye kendi aralarında fikir teatisi yaptıklarını da 
unutmuş olamazlar herhalde. 

Burjuva siyasetin sağlı sollu muhalefet partilerinin, grup-
larının iktidarın kullanışlı aparatı olmaktan kurtulma gücü var 
mıdır? Bunlar neden iktidarla barış, eşitlik, özgürlük, demokrasi 
konularında yarışmak yerine “millilik”, “dincilik”, Kürt düşmanlığı 
ve katliamcılık siyasetinde yarışıyorlar? Çünkü onların da halk 
korkusu var. Gezi’den 7 Haziran’a olan süreçte sokağa çıkanla-
rın neler yapabildiklerini onlar da gördüler. Hele hele Türklerin, 
“bize bunları yapıyorlarsa, Kürtlere neler yapıyorlardır” diye dü-
şünmeye başladıklarını da gördüler. Ve işin en esaslı olan tarafı 
ise, bugün milyonları açlığa, yoksulluğa mahkum bırakan AKP-
MHP iktidarının ekonomi programının bertaraf edecek, halkın 
sorunlarını çözecek bir programları olmadığı için de halkın 
oyuna dâhil olmasını hiç istemiyorlar. Alimallah ya halk idareyi 
ele alır maslahat elde kalırsa...

Yani burjuvazinin, sağlı sollu muhalefet partilerinin sade-
ce Kürt sorununda, AKP-MHP ittifakının yanında değiller. Tüm 
halkın ekonomik, sosyal, ekolojik sorunları karşısında da çö-
zümleri yoktur. Bu yüzden bütün meseleyi, RTE’nin karşısına 
“ortak aday” kim olsun tartışmasına hapsetmektedirler. “AKP-
MHP gitsin de ne olursa olsun” ehven-i şeri hakim kılmaya ça-
lışıyorlar. Türkiye’nin hiçbir temel sorunu üzerine demokratik 
bir tartışma açmayı bile istemiyorlar. Çünkü ne çözüm üretme 
kapasiteleri var ne de her birinin halkçı, demokratik, kadının 
özgürlüğünü, ekolojik ilkeleri temel alacak bir sınıfsal özleri var. 
Yapabileceklerinin en maksimumu “beşli çete” diyerek bütün 
yolsuzluk sistemini birkaç yandaş şirketle sınırlayıp –geçmişin 
hesabını sormak yerine helalleşerek- bütün bu dönem boyun-
ca yüzde 200 kar açıklayan TÜSİAD sermayedarlarının adını bile 
anmamak oluyor. 

Türkiye ve Ortadoğu’nun kaderini ve ufkunu burjuva muha-
lefetin sınırlarıyla eşitlemeye çalışmanın, Türkiye ve Ortadoğu 
halklarının geleceğini onların programlarına bağlayacak her 
türlü girişimin vebalinin de bedelinin de büyük olacağını gör-
mek gerekiyor. Dünya ve bölgede konjonktürün yaşadığı dö-
nüşümde halkın gerçek bir politik özne olarak doğuşuna vesile 
olmayacak her türlü girişim statükonun güçlendirilmesinden 
başka bir şey getirmeyecektir. Ölüm kalım arasında yaşayan 
emekçilerin, kadınların, Kürtlerin, Alevilerin, LBGTİ+ bireylerin, 
bütün ezilenlerin bu araftan sağ salim çıkmasının tek yolu ken-
di öz örgütlülüklerini kurmaları olacak. n

Ya Halk İdareyi Ele Alır 
Maslahat Elde Kalırsa

Düzen Muhalefetinin Korkusu: 



Politika8   29 Kasım 2022 SAĞLIK

q Dr. Levent UYGUR

Savaş, doğrudan ve dolaylı onarılamaz 
etkileri olan bir halk sağlığı sorunudur.  
Ölümler, sakatlıklar, hastalıklar... Savaş, 
aileleri, toplumları, kültürleri yok etmekte-
dir. Kısıtlı kaynakların sağlık hizmetleri için 
kullanımını engellemekte, sağlık hizmetleri-
ni ve alt yapıyı tahrip etmektedir. Çatışmalar 
insan hakları ihlallerine yol açmakta, insan 
hakları kavramının tümüyle ortadan kalk-
masını getirmektedir.

Bu girişten sonra bu günlerde gündemi-
mizde olan, alanında uluslararası uzmanlığı 
tartışılmaz Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı 
hocamızın, hiçbir kurum ve kişi belirtmeden 
uzmanlık alanında dile getirdiği bir görüş-
ten malzeme çıkartıp zaten haz etmedikleri 
sağlıkçılara ve onun meslek örgütüne saldırı 
bahanesi yapılan genelde savaş ama özelin-
de asıl kimyasal savaştan biraz bahsetmek 
istiyorum.

Kimyasal ajanlar; insanlar, hayvanlar 
ve bitkiler üzerine doğrudan toksik etkileri 
nedeniyle kullanılan, öldürmek, yaralamak, 
insanları etkisiz hale getirmek, bitkisel ve 
hayvansal besin kaynaklarını, besin stokları-
nı kirletmek ve yok etmek, ekonomik önemi 
olan hedefleri işlemez hale getirmek, kaosa 
ve paniğe neden olmak amacıyla kullanılan 
her türlü katı, sıvı ve gaz halindeki zehirli 
kimyasal maddelerdir.

Kimyasal ajanların hedef üzerine dağı-
tılması için kullanılan, bir veya daha fazla 
kimyasal ajan dağıtabilen ve bir taşıyıcı / 
dağıtıcı sistem içeren cihaz, mühimmat veya 
özel olarak tasarlanmış her türlü sistem ise 
kimyasal silah olarak adlandırılmaktadır.

İnsanlar üzerinde telafi edilemez yaralar 
açan ve tarih boyunca savaş ve çatışmalar-
da kitlesel katliamlar için kullanılan kimya-
sal silahlar, günümüzde halen can almaya 
devam ediyor. Kimyasal silahlar, içerdiği 
zehirli maddeler nedeniyle insanlar ve hay-
vanlarda geçici sakatlık, kalıcı hasar veya 
ölüme neden oluyor. İnsan tarihinde bir 
‘utanç lekesi’ olan kimyasal silahların milat-
tan önce 600’lere dayanan tarihine birlikte 
göz atalım. 

Kimyasal savaş ajanlarının bilinen en 
eski formlarından biri, bitki ve hayvanlar-
dan üretilen doğal toksinlerdir. Bu toksinler, 

yaygın olarak okların ucunu kaplamak için 
kullanılmışlar ve “ok zehri” olarak anılmış-
lardır. 

Tarih olarak bilinen ilk kullanılışı M.Ö 
5. yüzyılda Peloponez Savaşı sırasında 
Spartalılar kömür, sülfür ve ziftin yanması 
sonucu açığa çıkan dumanı, Atinalıların sı-
ğınaklarında saklanan insanları etkisiz hale 
getirmek amacıyla kullanmışlardır. 

Asırlar sonra yine birçok ülke tarafından 
savaşlarda kullanıldı. Etkileri son derece 
zararlı olan bu silahlar, çok sayıda canlının 
yaralanmasına ve yaşamını yitirmesine ne-
den oldu. 

15. yüzyılda Romalılar, gizli sığınaklar-
da saklanan düşmanları tahriş edici duman 
yardımıyla etkisiz hale getirmişlerdir. Kim-
yasal savaş ajanları ve kargaşa kontrol ajan-
larının modern kullanımları ise 1. Büyük 
Paylaşım Savaşı’na dayanmaktadır.

Kimyasal savaş ajanlarının büyük ölçek-
teki ilk kullanımı Nisan 1915’de, Alman or-
dusunun Belçika’nın Ypres kentine 168 ton 
klor gazı ile saldırması ve 5000 adet müt-
tefik (İngiliz, Fransız ve Kanadalı) askerin 
ölümüne sebep olmasıyla gerçekleşmiştir. 1. 
Dünya savaşı boyunca zehirli gazları (klor, 
fosgen, siyanür ve hardal), tahriş edicileri ve 
yakıcı maddeleri de içeren kimyasal savaş 
ajanlarının çok büyük miktarlarda kullanı-
mı (yaklaşık 125 000 ton), 90 000 kişinin 
ölümüne ve 1,3 milyon kişinin de ölümcül 

olmayan şekillerde etkilenmesine yol açmış-
tır. 1.Dünya Savaşı’ndaki ölümlerin birçoğu 
klor ve fosgen gazına maruziyetten kaynak-
lanmıştır.

Kimyasal silahların altın çağı:

2. Büyük Paylaşım Savaşı ve 
Sonrası

1. Büyük Paylaşım Savaşı’nda kimyasal 
savaş ajanlarının kullanımının sonuçları gö-
rüldükten sonra, birçok ülke 2. Büyük Pay-
laşım Savaşı’nda kullanılmak üzere daha 
ölümcül kimyasal maddeler üretmek için ha-
rekete geçmiştir. Yahudi Soykırımı sırasında 
Naziler, karbon monoksiti ve hidrojen siya-
nür içerikli böcek ilacı Zyklon-B’yi, imha 
kamplarında milyonlarca insanı öldürmek 
için kullanmışlardır.

Yine Alman işgali döneminde, 19 Ni-
san-16 Mayıs 1943 tarihleri arasında mey-
dana gelen Varşova Gettosu Ayaklanması 
sırasında da Yahudilere karşı zehirli gazlar 
kullanılmıştır.

Bunun öncesinde 2. Dünya Savaşı sı-
rasında, Almanya, ABD, İngiltere ve diğer 
birçok ülkede, antikolinesteraz organofosfat 
bileşikleri grubunda yer alan sinir ajanları 
geliştirilmiş ve bu maddelerin yüksek mik-
tarlarda üretimi yapılmıştır. Özellikle Soğuk 
Savaş döneminde, bu maddelerin üretim ve 
stoklanma oranları maksimuma ulaşmıştır. 
Sinir ajanları, savaşlarda, iktidarı elinde 

tutmak isteyen diktatörler, tarikat liderleri 
gibi halk düşmanları tarafından kimyasal 
kitle imha silahı olarak kullanılmışlardır. 
1980 yılında, Irak İran’a hardal ve sinir ajan-
larını kullanarak saldırmıştır. 1980-1988 yıl-
ları arasında süregelen Irak-İran çatışması 
sırasında, İran 387 adet saldırı gerçekleştir-
miş ve 100 000’den fazla asker ile birçok si-
vil hayatını kaybetmiştir. 1988’de Irak-İran 
Savaşı’nın sona ermesinden hemen sonra, 
Irak Rejiminin lideri Saddam Hüseyin, Ha-
lepçe’deki Kürt halkına karşı birden çok 
kimyasal savaş ajanı kullanmış, yaklaşık 
5.000 kişi hayatını kaybetmiş ve çok daha 
fazlası etkilenmiştir.

1991 yılında Körfez Savaşı sırasında, 
8,5 ton sarin ve siklo sarin maddesinin ve 
içinde bazı sinir ajanlarının depolandığı 
roketlerin imhası sonucu, bu gazlar ortama 
yayılmıştır. Söz konusu bölgede bulunan 
halk hala bazı olumsuz uzun dönem sağlık 
sorunlarıyla mücadele etmektedir. Bu durum 
“Körfez Savaşı Sendromu” olarak adlan-
dırılmaktadır.

Yakın dönemde kimyasal sa-
vaş ajanı kullanımları

1990’lı yılların ortalarında, Japonya’da 
iki adet terörist saldırı gerçekleştirilmiştir. 
Matsumoto ve Tokyo Metro Olayı olarak 
bilinen bu saldırılar, Aum Şinrikyo denilen, 
2000 yılından beri de Aleph ismiyle anılan 
ve Shoko Asahara isimli bir liderin yöneti-
mindeki bir dini grup tarafından yapılmıştır. 
Olaylar sebebiyle 19 kişi hayatını kaybetmiş 
ve yaklaşık 5000 kişi yaralanmıştır. Yapılan 
bu saldırılar, kimyasal savaş ajanlarının te-
rörist amaçlarla kullanılması konusunda bir 
dönüm noktası olmuş, bu olayların etkileri 
yalnız Japonya’da değil, tüm dünyada görül-
müştür. Son birkaç on yılda, risin ve şarbon 
gibi biyotoksinlerle gerçekleştirilen bazı sal-
dırılar da meydana gelmiştir.

2013 yılının Ağustos ayında Suriye’nin 
Guta bölgesinde kimyasal silah saldırıları 
meydana gelmiştir. Yaşanan bu saldırılar 
1500’den fazla kişinin ölümüne ve binler-
ce kişinin etkilenmesine neden olmuştur. 
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü 
(OPCW) ve Birleşmiş Milletler uzmanla-
rından oluşan teknik ekipler saldırı sonrası 
bölgede yaptığı incelemelerde sinir ajanı 
grubunda yer alan sarin maddesinin kulla-
nıldığını raporlamıştır. Yaşanan saldırıların 

Hekim ve Sağlıkçıların Taraf Tuttuğu Alan:

Savaş ve Barış



ardından Suriye yönetimi ülkede bulunan 
kimyasal silah sınıfındaki maddelerin ve 
üretim ve depolama tesislerinin yok edilme-
sini kabul etmiştir. Bu kapsamda Suriye’nin 
elinde bulunan kimyasal silahlar önceliklen-
dirilerek imha prosesi Kimyasal Silahların 
Yasaklanması Örgütü (OPCW) tarafından 
başlatılmıştır.

Devlet otoritelerince kullanı-
mı

1920 yılında, Irak’ta özgürlük arayışında 
olan Kürt vatandaşlara karşı İngiltere tara-
fından “deney amaçlı” olarak kimyasal silah 
kullanılmıştır. 24 Ekim 2002’de meydana 
gelen Moskova Tiyatro Baskını sırasında, 
Rus kuvvetleri tarafından anestetik fentatil 
maddesi kullanılmıştır. Bu maddenin olum-
suz etkileri sebebiyle yaklaşık 130 sivil ha-
yatını kaybetmiştir. Kargaşa Kontrol Ajanla-
rı ise 1960’larda ABD hükümeti tarafından 
isyanlarda kalabalıkları dağıtmak amacıyla 
yaygın olarak kullanılmıştır.

Günümüzde 25’den fazla ülke ellerin-
de kimyasal savaş ajanları bulundurmakta, 
bunların dışındaki birçok ülke ise bu mad-
delere sahip olmak için arayışta bulunmak-
tadırlar. Bu ajanlardan bazıları çok yüksek 
miktarlarda depolanmış olarak bulunmakta, 
bunların yok edilme prosesleri ise hem çok 
yüksek maliyetli hem de insan sağlığı ve 
çevre için oldukça riskli olmaktadır.

Kimyasal savaş ajanlarının etkileri, ka-
sıtlı kullanımların dışında meydana gelen 
kazalar sonucunda da görülebilmektedir. Bu 
maddelerin üretimi, taşınması, dağıtılma-
sı esnasında, oldukça zehirli olan kimyasal 
savaş ajanları veya kitle imha silahlarının 
ortama kazara yayılması, milyonlarca insa-
nın etkilenmesine ve binlercesinin hayatını 
kaybetmesine neden olmuştur. 1984 yılında 
Hindistan’ın Bhopal şehrinde, böcek ilacı 
üretimi yapan bir fabrikada meydana gelen 
kaza sonucunda oldukça zehirli olan 40 ton 
metil izosiyanat maddesi ortama yayılmıştır. 
Bu kaza sonucunda 500 000’den fazla kişi 
etkilenirken binlerce kişi hayatını kaybet-
miştir.

Kimyasal silahların kullanımı 
tam olarak engellenebilmiş de-
ğil

Birleşmiş Milletler (BM), kimyasal silah 
tehdidine karşı farkındalık uyandırmak ve 
mağdurları anmak amacıyla her yıl 30 Ka-
sım gününü “Kimyasal Savaş Kurbanlarını 
Anma Günü” ilan etti.

Kimyasal silahların kullanılmasının ya-
saklanması amacıyla çok sayıda uluslararası 
girişime rağmen bu silahların kullanılması 
halen tam olarak engellenebilmiş değil.

Son olarak 29 Nisan 1997’de yürürlü-
ğe giren Kimyasal Silah Sözleşmesine, 192 
ülke taraf oldu. İsrail, Mısır, Kuzey Kore ve 
Güney Sudan ise anlaşmaya dahil olmayı 
kabul etmedi.

Sözleşmeyle kimyasal silahların üreti-
mi, depolanması ve kullanımı yasaklanıyor. 
Ayrıca ülkeler, kimyasal silah stoklarını ve 
bunların nerede üretilebileceğini bildirmek 
zorunda.

Kimyasal ajanların bazıları kokusuz 
veya tatsız olabilir, bu nedenle fark edilme-
leri oldukça zordur. Bu maddelerden bazıları 
birkaç dakika içinde etki ederken bazılarının 
etkisi 2-48 saat arasında ortaya çıkabilir. Öl-
dürücü olmalarına rağmen kimyasal ajanla-
rı ölümcül dozlarda yaymak zordur ve açık 
alanlarda genellikle hızlı bir şekilde dağılıp 
yok olurlar.

Kimyasal bir saldırıyı anlamanın tek 
yolu çevrenizde olağan dışı gözüken durum-
ları fark etmek olabilir.  

Kimyasal ajanları genel ola-
rak şu şekilde sınıflandırabiliriz: 

• Sinir Gazları
• Boğucu Gazlar
• Vezikan Gazlar (Yakıcı Gazlar)
• Kan Zehirleyici Gazlar
• Uyuşturucu Gazlar
• Kusturucu Gazlar
• Göz Yaşartıcı Gazlar (Gezi mücadele-

sinde bolca tattığımız...)

Kimyasal ajanların yayılma 
yolları:

Bir kimyasal saldırının etkileri büyük öl-
çüde kullanılan kimyasal maddenin toksisi-
tesine ve yoğunluğuna bağlıdır. Rüzgar hızı, 
sıcaklık, nem, uçuculuk gibi birçok faktör 
kimyasal maddelerin konsantrasyonuna 
etki eder. Saldırının gerçekleştirildiği yer de 
büyük önem taşımaktadır. Kapalı alanlarda 
daha az miktarda kimyasal madde ile daha 
ölümcül sonuçlar elde edilebilir. Açık alan-
da ise kimyasal madde konsantrasyonu dış 
faktörlere bağlı olarak kısa zamanda azala-
cağından ölümcül etkiler için çok daha fazla 
miktarda madde kullanmak gerekecektir.

Kimyasal maddeler genel 
olarak aşağıdaki yollarla yayılır:

• Binaların havalandırma sistemlerin-
den,

• Aerosol veya sprey cihazları ile,

• Pasif yayma (Kimyasal madde içerikli 
bir bidonun ağzını açık bırakmak vb.)

• Kimyasal madde içerikli patlayıcı ci-
hazlar,

• Kimyasal madde bulunduran veya ta-
şıyan tesis ve araçların sabote edilmesi ile,

• Toksinlerin besin ve su kaynaklarına 
bulaştırılması ile

Kimyasal silah kullanıldığı 
nasıl anlaşılır?

• Bulantı, nefes alma zorluğu, kusma, 
kasılma, göz yaşarması, ciltte kızarıklık, ka-

nama vb. belirtiler gösteren çok sayıda kişi 
görüldüğünde,

• Yüzeylerde kuşkulu yağ ve su damla-
cıkları görüldüğünde

• Havada yoğun ve fark edilir bir sis ve 
duman görüldüğünde,

• Etrafta sebebi bilinmeyen hayvan ölü-
leri ya da ölmekte olan hayvanlar görüldü-
ğünde,

• Alışkın olunmayan kokular duyuldu-
ğunda (acı badem, sarımsak, çürük meyve, 
çürük yumurta çimen vb.)

• İnsanların yoğun olarak toplandığı 
metro, alışveriş merkezi, stadyum gibi yer-
lerde olağan dışı kıyafet ve gaz maskesi 
giyinmiş insanlar görüldüğünde kimyasal 
silah kullanıldığından şüphe edilmelidir.

Son Söz: Hekimler ve sağlık 
çalışanları ne yapmalı?

Hekimler doğaları gereği kimyasal, bi-
yolojik ve nükleer her türlü SAVAŞA karşı 
olmak zorunda. Ancak savaşın, işgallerin 
olağanlaştırıldığı, kutsandığı dönemlerde 
hekimlerin, savaş karşıtlıklarını daha gür 
sesle dile getirmek gibi bir sorumlulukları 
var. Savaşın zararlarını her yerde, herkese 
anlatmak ve barış iklimini hakim kılmak 
üzere özel çalışmalar yapmakla da yüküm-
lüler.

Ne yazık ki savaş bulutları ülkemizin 
çok yakınında dolaşıyor. Komşularıyla dü-
zeyli ilişki kurmayı beceremeyen yönetici-
ler, tüm komşu ülkelerle her an bir çatışma 
çıkarabilme potansiyeli taşıyan bir dış poli-
tika izlemekte ısrarcılar.

Oysa biliyoruz ki, her çatışma, her sa-
vaş çok büyük insani dramları beraberinde 
getirir. On binlerce insanın ölümü, yüz bin-
lerce yaralı, sakat, evini barkını terk etmek 
zorunda bırakılan milyonlarca göçmen, 
savaşların gayri insani bilançosudur. Bu 
nedenle savaş yarattığı doğa ve insani tah-
ribat nedeniyle halk sağlığını tehdit eden en 
önemli sorundur. Savaşlar doğa tahribatının 
yanında, fiziksel, ruhsal, sosyal ve siyasal 
sağlık açısından yarattıkları onarılmaz de-
vasa sorunlarla sadece mevcut kuşağı etki-
lemekle kalmaz, gelecek kuşakların sağlı-
ğında da kalıcı, olumsuz etkiler yaratır; bu 
yüzden hem günümüz hem de geleceğimiz 
açısından en büyük tehdittir. Sayılarla ifade 
ederek yabancılaştırdığımız ölümler, sa-
katlıklar, hastalıklar, rahatsızlıklar hem 
yakınları olarak bizler için hem de tüm 
toplum için olağan koşullarla kıyaslan-
mayacak kadar katlanılmaz boyuttadır. 
Doğrudan silahlara bağlı yaralanmaların ve 
ölümlerin yanı sıra savaş ortamının yarattığı 
barınma, beslenme, temiz su ve atıklar gibi 
çevre koşulları, toplu yaşam, ulaşım, insan 
onuruna yakışmayan baskılar vb. olumsuz-
luklar ile dolaylı olarak sağlığımız üzerinde-
ki tehdit kendini devam ettirir.

Biz hekimler ve sağlıkçılar için acıma-
sız olan gerçeklik savaşa zemin hazırla-
yan koşulların ve savaşların insan eliyle 
oluşturulan felaketler olmasıdır; dolayı-
sıyla ÖNLENEBİLİR olmasıdır. Savaşları 
önlemenin yolu barış ortamı ve demokra-
sinin inşasından geçmektedir. Biliyoruz ki 
bölgemizde savaşa taraf olan Ortadoğu halk-
ları değildir. Ortadoğu halkları için çözüm 
barıştır, demokrasidir. Emperyalist politika-
ların ortadan kaldırıldığı, insanca yaşamanın 
mümkün olduğu özgür, eşit, sömürüsüz, 
her türlü tahakkümün ortadan kalktığı bir 
toplumsal düzende savaş çığırtkanları yer 
bulamaz. Türkiyeli hekimler olarak tüm 
hekimler adına bu önlenebilir soruna ses-
siz kalmanın, demokratik çözüm yollarını 
kapamanın, halkların çözüm için harekete 
geçmesinin engellenmesinin bir insanlık 
suçu olduğunu, bu soruna sessiz kalmadığı-
mızı, kalmayacağımızı, her türlü demokratik 
mücadele yöntemlerini kullanacağımızı her 
ortamda dile getirmekle yükümlüyüz 

Ülkemizde, bölgemizde ve dünyanın 
bütününde barışın egemen kılındığı bir 
ortam oluşuncaya kadar; hekimler ola-
rak savaşa karşı barış talebini örgütle-
mekte ısrarcı olmak zorundayız.

Sesimizin çıktığı kadar haykırmaya de-
vam edeceğiz

“HEKİMLER SAVAŞA KARŞI!” n

Kaynaklar: 

- https://www.medikritik.com/kose-yazilari/
askeri-tip-savas-hekimligi-1-her-boyutuyla-savas-
sirasinda-hekimlik  

- https://medikritik.com/kose-yazilari/askeri-
tip-savas-hekimligi-2-savas-sonrasi-donemde-
hekimlik 

- aa.com.tr/tr/dunya/savasin-cirkin-yuzu-kim-
yasal-silahlar/1324685

- afad.gov.tr/kbrn/kimyasal-olaylarin-tarihcesi
- gzt.com/jurnalist/insanlik-sucu-savasin-cir-

kin-yuzu-kimyasal-silahlar-3466365
- https://www.afad.gov.tr/kbrn/kimyasal-savas-

ajanlari 
- https://www.istabip.org.tr/3090-hekimler-

savasa-kar.html 
- https://www.ttb.org.tr/eweb/data/haber/

mart05/savas.php
- ttb.org.tr/eweb/savas/3.html
- ttb.org.tr/eweb/savas/6.html
- https://m.bianet.org/bianet/saglik/194116-

savas-baris-ve-hekimlik 
- https://www.evrensel.net/haber/390183/savas-

bir-halk-sagligi-sorunudur-2 
- Sted.Kimyasal Silahlar:Etkileri, Korunma 

Yollarý
- https://www.ttb.org.tr/eweb/savas/1.html 
- https://www.afad.gov.tr/kbrn/kimyasal-olayla-

rin-tarihcesi 
- https://www.istabip.org.tr/3090-hekimler-

savaa-kar.html 
- https://www.afad.gov.tr/kbrn/kimyasal-savas-

ajanlari 
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q Orhan DEMİRBAĞ

Şişhane’deki Tarihi Çay Bahçesi’ne 
on dakika erken gidip Haliç’e bakan ma-
salardan birine ilişti. Çırak, gelecek olanı 
iyi tanıdığını söylemişti. Oturur oturmaz 
yaşlı garson çayı masaya sürmüştü bile. 
Etrafla fazla ilgilenmeden garsonun ge-
tirdiği çayı yudumlayarak Haliç’i sey-
re koyuldu. İstanbul’a göç ettiklerinde 
Fener’de bir bodrum kata taşınmışlardı. 
Kaleyi andıran kırmızı tuğlalı Fener Rum 
Okulu’nun hemen alt tarafındaki bu evde 
çok kalamamışlardı. Gece oldu mu, evi 
böcek ve fareler teslim alıyordu. Daha bir 
ay dolmadan aynı sokakta cumbalı bir eve 
çıkmışlardı. Üçüncü kattaki evin pencere-
sinden Taşkızak Tersanesi ve Haliç’in ka-
ranlık suları bile görülebiliyordu.  

Kimin geleceğini çok merak ediyor-
du doğrusu. Aklı başında biri olsa da ne 
olup bittiğini etraflıca konuşsalar ne iyi 
olurdu. Tam zamanında masasına yak-
laşan Adem’le göz göze geldi. Tokalaşıp 
sarıldılar. Ama yıllar önceki sıcaklık yok-
tu kucaklaşmalarında. Karşılıklı oturdu-
lar. İlişkilerin gerginliğinden olsa gerek, 
hava ağırdı. Oysa başka zaman, başka bir 
yerde olsaydı... Söze Adem başladı. “O, 
sen miydin?” diye sordu sırıtarak. Ahmet 
içinden, “sanki bilmiyor muydun” diye 
geçirdi. “Ne olmuş” diye yanıtladı. O, 
önce partinin bu “kafa tutmaya” pabuç 
bırakmayacağını, “böylesi zor koşullarda” 
yapılanın partiye zarar verdiğini, “parti 
düşmanları”nın da istediğinin bu oldu-
ğunu, bir an önce elindeki ilişkileri dev-
retmesini istedi emreden bir ses tonuyla. 
“Aksi taktirde...”, diye yine uzun ve ez-
berlenmiş bir cümleye başlayacaktı ki, 
araya girdi Ahmet.

- Ne olur aksi taktirde? 

- Neler olabileceğini kestiremezsin bi-
le.

- Ne yani, tehdit mi ediyorsun?

- Nasıl anlarsan. Elindeki ilişkileri ver, 
bitsin bu iş, çok uzadı...

- Bak Adem, neler olup bittiğini öğre-

ninceye kadar hiçbir ilişkiyi devretmem. 
Partiden atacaksanız buyrun atın.

- Buna sen karar veremezsin. Partiden 
atılmana da parti karar verir. Biz bu soru-
nu iyilikle halledelim diyoruz.

- Peki bu kadar iyi niyetliyseniz Rad-
yo’daki anonsları nasıl açıklayacaksın?

Adem sesini çıkarmadı. Bir hafta son-
ra Aksaray’da buluşalım dedi. Ayrılırken 
iyi düşünmesini ve “sorunu” daha fazla 
büyütmemesini hatırlatmayı unutmadı

Birkaç gün sonra arada bir görüştüğü 
başka birisi acele Karaköy Geçit Kafe’de 
buluşalım demişti. Söylenilen saatte Geçit 
Kafe’ye gidip cam kenarında boş bir ma-
saya oturdu. Bir çay söyledi. Beklemeye 
koyuldu. Karaköy’de sağa sola koşuşturan 
insanları seyre dalmışken omzuna doku-
nulunca irkildi. Antepli, gülerek “amma 
da derine dalmışsın” dedi. Oturdu, ken-
dine yiyecek birşeyler söyledi. Sana da 
söyleyeyim bir şeyler dedi. “Yok, ben çay 
içerim” dedi Ahmet. Antepli bir taraftan 
gelen yemeğini atıştırırken, “başkan aradı, 
sana çok kızgın” diye söze başladı. Nede-
nini bilse de Ahmet, “hayırdır hangi dağ-
da kurt ölmüş ki bana seni gönderdi” diye 
yanıt verdi. “Valla ses tonu iyi değildi. 
Aynen söylediğini söylüyorum sana; Par-
ti üç kıçı kırığa pabuç bırakmaz. Elindeki 
ilişkileri devredip çekilsin kenara” diyor.

Akşam, her zamanki gibi radyonun ba-
şındaydı. Parti Marşı’nın ardından yayın 
yine aynı anonsla başladı. Üç kez vuran 
gongun ardından, “dikkat dikkat ... yol-
daş. Şu an bağlı bulunduğun ilişki parti-
ye zarar veriyor. Doğru ilişki ... yoldaştır. 
Dikkat dikkat ...” 

Eşinin hazırladığı akşam yemeğini 
atıştırırken Adem’le görüşmesinin ayrın-
tılarını hatırlamaya çalışıyordu. Dalgınlı-
ğını gözleyen eşi, “gelen beklediğin adam 
mıydı?” diye sordu. Hayır anlamında ba-
şını salladı Ahmet. Konuşmak istemiyor, 
diye düşündü eşi. Bu yüzden fazla üstüne 
gitmedi. 

O gece sabaha dek düşündü. Yatak-
ta bir o yana, bir bu yana dönmesinden, 

Aysel’de uyuyamamıştı. Tehditlere pabuç 
bırakmayacaktı. Bunu elbet onlar da bili-
yor olmalıydı. “Gönderdikleri adama bak” 
diye söylendi bağırırcasına. Aysel, dürttü 
Ahmet’i. “Hadi kalk. Bir şeyler ye, çık-
madan.”

Adem’in “düşünüp, taşınıp gelmesini” 
söylediği randevuya gitmeden, ilişkide 
olduğu yoldaşlarıyla oturup durum değer-
lendirmesi yapması gerekiyordu. Selim’le 
öğle üzeri görüşmesi vardı. Ama ona fazla 
güvenemiyordu. Selim, konuşmalarında 
mangalda kül bırakmıyordu. Çalışkandı. 
Parti yayınlarının çoğaltılması işinde de 
epey deneyimli ve hepsinden önemlisi de 
ekonomik olarak rahattı. Ancak insanı ra-
hatsız eden bir tarzı vardı. Parti yönetimi-
ne “bayrak” açmaktan, kaleme aldığı sert 
metni imzalatıp, “ültimatom” vermeye ka-
dar götürüyordu işi. Yurtdışına çıkanların 
yerine kendisinin işlerin başına getirilme-
mesine de içerlemişti belli ki. Bu yüzden 
Ahmet’e karşı içten içe duyduğu kini, ko-
nuşmalarında hissettirmeye çalışıyordu.. 
Ahmet’e yaklaşımı sanki, “sen de nerden 
çıktın” dercesineydi... Ama, Ahmet onu 
uzun zamandır tanıdığı için bu türden iğ-
nelemelere aldırmıyordu.

Gedikpaşa’da buluştuklarında kundu-
racıların çoğu öğle paydosu için sokağı 
doldurmuştu bile. Lokantaların, tükürük 
köftecilerinin önünde kuyruklar oluşmuş-
tu. Sokak köftecilerinin nasıl böyle lezzet-
li köfte yapabildiklerini anlayamıyordu 
Ahmet. Oysa ne etlerine güvenilirdi, ne de 
temizliklerine. İstanbul’a ilk geldiği gün-
lerde Eminönü’nde balık ekmek satanların 
önünde de uzun süre alıp almamak arasın-
da kalmıştı. Sonunda dayanamayıp çeyrek 
ekmek arası balığını soğanla birlikte mi-
deye indirmişti. Tadı damağında kalmıştı. 
Artık köprüye ne zaman yolu düşse, balık 
ekmek yemeden geçmez olmuştu. O gün-
ler balık bol ve ucuzdu. Denizler de bu-
günkü kadar kirlenmemişti. 

Bir hanın girişindeki köftecinin önün-
de durdular. İki tabureye ilişip, yarımşar 
ekmeğe köfte söylediler. Selim, kendisi-
ninkinin soğansız olacağını söyledi üstü-
ne basa basa. Ahmet, “soğanı ve acısı bol 
olsun” diye tembihledi. Köfte ekmeklerini 

yerken havadan sudan konuştular. Ahmet, 
köftelerini yiyip sahile doğru yürümeyi 
önerdi. Fazla vaktim yok, dedi Selim. Bir 
müşterisinin kendisini beklediğini ekledi 
son lokmasını yutarken. Neler dönüyor, 
diye düşündü Ahmet. Oysa uzun uzun 
oturup konuşmaları gerekiyordu. Ne ya-
pacaklardı?  Bazen kendi kendine konuş-
tuğu olurdu. Herşeyi bırakıp bir kenara 
çekilmeyi. Ne halleri varsa görsünler, de-
meyi ne çok istemişti. Ama yapamıyordu 
işte. Pireye kızıp yorgan yakamıyordu...

Selim’le haftaya aynı yer ve saatte ran-
devu koyup ayrıldıklarında huzursuzdu. 

Akşama kadar başka görüşmesi yoktu. 
Sahilden Sarayburnu’na yürüyüp, biraz 
balık tutarak vakit geçirir, akşam herkesin 
evine dönüş saatinde de eve giderim, diye 
düşündü. Gedikpaşa’dan Kumkapı’ya 
doğru inerken bir alt sokakta Cemil’e 
gözü ilişir gibi oldu. Aceleyle yürüyordu. 
Seslenmek istedi, vazgeçti. Aklına birden 
Selim’in “bir müşterim bekliyor” sözü ta-
kıldı. Yoksa müşterisi Cemil mi, diye ge-
çirdi içinden. 

Parti yönetimi ile sürtüşmeye baş-
ladıkları ilk günlerde kopmuştu ilişkisi 
Cemil’le. Belli ki çok etkilenmişti Ce-
mil, gong sesiyle başlayan anonslardan. 
Partiyle ters düşmek istemiyordu. Son 
görüşmelerinde Cemil, partinin yönetim 
kademelerinde genç yoldaşların önünün 
açıldığını söylediğinde, durumu anlamıştı 
Ahmet. İlişkileri o görüşmede kopmuştu. 
Merkez’in doğru ilişkisi ile bağlanmıştı 
demek ki. Bu işler hep böyle diye düşün-
dü. Eski genel sekreter kızağa çekilmişti. 
Komünist Parti geleneğinde olmayan bir 
genel başkanlık koltuğu ihdas edilmişti 
eski genel sekreter için. Bu belliydi. Ama 
kimler gelmişti yönetime? Neler olup bit-
mişti?

“Savaş Yolu”nu partiyle ilk tanıştığı 
gün vermişti kendisini partileyen yoldaşı. 
Yurt dışında basılan bu kitabı bir solukta 
okuduğunu anımsadı. Okulda yakın iliş-
kide olduğu arkadaşlarına da vermişti. 
Sonra kitabın yasal baskısı Konuk Yayın-
ları arasından da çıkmıştı. Yukarıda neler 
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Her yeni gelen, eskisini 
kötülemekle başlardı işe...



olup bittiğini anlamak için, yaşanılan onca 
sıkıntıya rağmen, 1986 yılının Ekim ayın-
da Bilen’in S. Üstüngel imzasıyla yazdığı 
“Savaş Yolu” kitabını nın yeni baskısını 
yapmışlardı. 7.5 cm’e 9.5 cm ebatlarında 
Proleter İstanbul yayını olarak. Epeyce de 
dağıtılmıştı. Çok geçmeden yukarıdan ge-
len direktif, “bu kitabın dağıtımını durdu-
run” olmuştu. Demek eski genel sekreter 
kızağa alınmakla kalmamış, parti politika-
sı da değişmişti.

Bu, adettendi. Her yeni gelen, eskisini 
kötülemekle başlardı işe. “Enkaz devral-
dık” masalı bizim toplumumuza özgü bir 
şeydi. Daha iyi yöneteceği iddiası tuzla 
buz olurdu henüz ilk uygulamalarında. İyi 
yönetememenin faturası nedense eskilere 
çıkartılırdı hep. Ve ne yazık ki eskiler bu 
faturayı ödeyemezlerdi çoğu kez. Çünkü 
bu dünyadan göçüp gitmiş olurlardı ge-
nellikle. Parti tarihini biraz bilenler, bu 
tarihin, çekememezlik, kıskanma, öteki-
nin ayağını kaydırma, farklı düşünenleri 
fraksiyonculukla, parti düşmanlığıyla, 
ajanlıkla karalama örnekleriyle dolu oldu-
ğunu görür. 

Ahmet, 1978 yılında da aynı yöntemi 
kullanmıştı. Gençlik örgütünün yayın or-
ganında çalışıyordu. Gazetenin baş redak-
törü bir süreliğine ayrılmış, yerine ken-
disi getirilmişti. Daha önceleri gazeteye 
Avrupa’dan gönderilen Kurtuluş, İşçinin 
Sesi gibi yayınları herkese ulaştırmak için 
özel çaba harcarlarken, bir gün sorumlusu, 

artık gazeteye gelen İşçinin Sesi’ni imha 
etmelerini söylediğinde, “niye?” diye 
sormuş, ama yanıt alamamıştı. Gazetenin 
genel politik hattı ile ilgili tüm yazıları, 
sorumlusu gözden geçiriyor, düzeltilmesi 
gereken yerleri işaretleyip geri gönderi-
yordu. Bazen de uygun bir ev ayarlayıp, 
akşamları birlikte çalışıyorlardı. Ahmet, 
“niye?” sorusunun yanıtsız kalması üze-
rine, ilk sayıda gazetenin başlığının ya-
nındaki kutuya İşçinin Sesi’nin sıkça 
kullandığı bir sloganı koydu: “Faşizmi 
kahredeceğiz!” Gazete basılıp dağıtı-
ma girdi. Aynı günün akşamı sorumlusu 
haber gönderdi. “Akşam saat 20.00’de 
Bakırköy’e gel!” diye. 

Gazete’den altı buçukta çıktı. Cağal-
oğlu’ndan Gedikpaşa’ya yavaş adımlarla 
yürüdü. Azak Sineması’nın önünde Ba-
kırköy minübüsüne bindi. İçinden hesapla-
mıştı. Yedi buçuk, bilemedin en geç sekize 
çeyrek kala Bakırköy’de olurum, diye. Tra-
fik, bu saatlerde Aksaray’da yoğun olurdu. 
Ordan sonrası fazla sürmezdi. Düşündüğü 
gibi oldu. Sekize on kala İncirli’den içeri 
girmişlerdi. Daha vakti vardı. Çamlıkta 
inip, arka sokaklardan, her zaman buluş-
tukları sokağa saptı. Beklediği kişi karşı-
dan geliyordu. Selamlaştılar. Sorumlunun 
yüzünden düşen bin parçaydı.

- Yoldaş, bu ne sorumsuzluk? Sen 
kendi başına ne işlere kalkışıyorsun? diye 
söze girmişti sorumlusu.

- Hayrola yoldaş, ne yapmışım kendi 

başıma? diye yanıtladı Ahmet. Oysa nede-
nini bal gibi biliyordu.

- Gazeteye benden habersiz birşey gir-
memesi gerekirdi. Yukarıdan senin yüzün-
den laf işittim. 

- Yazıların tümünü sana vermiştim. 
Kontrol edilmişti. Atladığımız birşey mi 
var?

- Başlığın yanına koyduğun sloganı 
kastediyorum.

- Her sayı başlığın yanına bir slogan 
koyuyoruz.

- Ama, partinin politikasına ters birşey 
koymuyoruz.

- Haa, anladım, koyduğum sloganı İş-
çinin Sesi kullanıyordu. Sahi yoldaş, İşçi-
nin Sesi’ne niye tavır aldık?

Sorumlusunun sesi çatallaşmıştı. Belli 
ki epey azarlanmıştı. Hıncını ondan çıka-
racaktı.

- Yoldaş, MK kararı. Bu kararı sorgula-
yamayız. Bir şeyler oldu işte.

- İyi de üstünü örtmek yerine, olan bi-
tenden haberdar edilmemiz daha iyi olmaz 
mı?

- Parti yönetimi yakında tüm yoldaşları 
aydınlatır herhalde. Zaten şu an bölgelerde 
de kafa karışıklığı var. Bu yüzden özellik-
le yayın organlarında çalışan yoldaşların 
iki kat dikkatli olması lazım. Bundan son-
ra benim kontrolüm dışında tek bir kelime 
bile girmesin gazeteye.n
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Siz de il ve ilçelerinizde uygun gördüğünüz Ki-
tabevi ve Gazete Bayileri ile ilişki kurarak onların 
isim, adres ve telefon numaralarını Gazete Mer-
kezimize iletebilirsiniz.

İSTANBUL
Anadolu Yakası:
Kadıköy: Mephisto Kitabevi: Asım Gündüz Cad. No:23
Kadıköy:  Üç Deniz Kitabevi: Pavlonya Sok. No:10 Kadıköy
Kadıköy:  Yaykoop: Caferağa Mh. Tellalzade Sk. No:30
Avrupa Yakası:
Beyoğlu:  Mephisto Kitabevi: Kuloğlu Mh. İstiklal Cad.  

 No:125
Beşiktaş:  Mephisto Kitabevi Sinanpaşa Mh. Köyiçi Myd. 15
Beyoğlu:  Semerkant Kitabevi: Süslü Saksı   

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

 Veysel Karani Cd. No: 16/A
Sefaköy:  Boran Kırtasiye: Halkalı Cd. Kocabıyık Sk. No:3/A. 
ANKARA
Kızılay:  Doruk Kitabevi: M.paşa Cd. 28/A
Kızılay:  Tayfa KitapKafe: Meşrutiyet Mah.   

 Selanik Cad. 82/32
Kızılay:  Turhan Kitabevi: Yüksel Cd. No: 8
İZMİR
Alsancak:  Yakın Kitabevi: Kıbrıs Şehitleri Cd.   

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

 Uğur Mumcu Cd. No:2, 
ANTALYA
Merkez:  Kitapkurdu Sahaf: Elmalı Mh. 25.   

 Sk. No:5/A M.paşa
TRABZON 
Merkez:  RA Kitabevi: Uzun Sk. Saray   

 Çarşısı No:60 Trabzon
RİZE
Fındıklı:  Arkadaş Kitap-Kırtasiye: Cumhuriyet Cd. N: 50/B
MARDİN
Kızıltepe:  Aldemir Basım Dağıtım: Orduevi   

 Karşısı No:6 D:6
DİYARBAKIR
Yenişehir:  Vilaf Kitabevi: Koop. Mh. Akkoyunlu 4 Sk.  

 Mekan Apt No:11/B  
Yenişehir:  Özde Büfe: Ofis Ekinciler Cad.   

 Devran Apt Altı
EDİRNE
Merkez:  Bellek Kitabevi: Sabuni Mh. M.   

 Günel İş Mrk.D:Z-08, Balıkpazarı
ESKİŞEHİR
Odunpazarı:  İnsancıl Kitabevi: İstiklal Mh.   

 Yeşiltepe Sk. 24/A, 
HATAY
Merkez:  Yeni Dünya Tanıtım: Cumhuriyet Mh. Gündüz Cd.  
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Politika  Gazetesi’ni 
bulabileceğiniz adresler

TKP 6. Kongre Tanıklığı...
Feridun Gürgöz : (...) Hatırladığım kadarıyla Partiden bir çıkarılma kararı 6. 

Kongre konusu idi. Ahmet Muhtar’a konunun ne olduğunu anlatması için söz ve-
rildiğini hatırlıyorum. Muhtar, 6. Kongre’de bana çok yakın bir yerde oturuyordu.

Bu konuya ilişkin belli açıklamalar yapmıştı. Galiba konu, gençlik örgütünden, 
Partiden çıkarılmış bir kişinin konusuydu. Konuşmaların sonunda bu konu oylandı. 
Ben konuyu pek anlamamakla beraber “yönetim doğru yapmıştır” anlayışı ile kararı 
onaylayan tarafta yer aldım. Erdal’ın hatırlaması, yaşlı yoldaşların karara karşı oy 
kullandıkları şeklinde, ben ise yaşlı yoldaşların hepsinin çekimser oy kullandıklarını 
hatırlıyorum.

Ahmet Muhtar Sökücü : (...) İhtiyarların çekimser kaldıkları karar; Türki-
ye’deki gençlik çalışmalarından sorumlu Komite’de çıkan sorunlardan ötürü, ko-
mitenin dağıtılıp yeniden oluşturulması amacıyla alınan karara rağmen ilişkileri 
devretmeyen, hizipçi bir anlayışla çalışmalarını sürdüren, bir anlamda parti merke-
zine bayrak açanlarla ilgiliydi. Kararın içeriğini ve kaç kişi ile ilgili olduğunu hatırla-
mıyorum. Söz konusu komitenin nasıl oluşturulduğunu bilmiyorum. Ben sorunlar 
çıktıktan sonra devreye sokuldum. (...) Kongrede, ihtiyarların çekimser kalmasının 
nedeni, anlayabildiğim kadarıyla geçmişlerindeki bazı olaylardan etkilenerek, “iyi-
ce bilmediğimiz bir konuda oy veremeyiz.” olmuş olmalı.

(Solda Yenilenme Deneyimi TİP-TKP Birliği ve TBKP, Hüseyin Çakır, Belge Yayınla-
rı, Sayfa: 465)



Mustafa Asım 
Hayrullahoğlu’nun işkence-
de katledilişinin tanığı olan 
Namık Kemal Cibaroğlu, 
Deniz Yoldaşla geçirdiği 
saatleri ve sonrasında işken-
cecileri aleyhine açılan dava 
sürecini anlattı. Kendisi de 
Devrimci Sol davasından 
işkenceli sorgulardan geçe-
rek uzun süre tutsak kalan 
Cibaroğlu’nun tanıklığı 
Deniz Yoldaşımızın direnişçi 
kimliğinin, her koşulda da-
vasına, Partisine bağlılığının 
ifadesidir. Cibaroğlu yolda-
şımızla yaptığımız söyleşinin 
düzenlemiş şeklini aşağıda 
yayınlıyoruz: 

12 Eylül öncesi dönemde, o dönemin 
koşulları çerçevesinde üniversite öğrenci-
si olarak İstanbul’da devrimci mücadele-
de yer aldım. 1982 Ekim sonlarına doğru 
gözaltına alındım. İstanbul Emniyet’inde 
1. Şube kısmında yaklaşık 45 günlük bir 
gözaltı süreci içerisinde 26 gün kaldım. 
İstanbul Cezaevlerinde – Metris, Sağmal-
cılar, hem askeri hem normal cezaevlerin-
de 1991’e kadar tutuklu olarak kaldım. 91 
Ağustos’u sonuna doğru da tahliye oldu. 
Mahkemeler yaklaşık 34 yıl sürdü. Zaman 
aşımı oldu ve bazı davalar da beraatle so-
nuçlandı. 

45 günlük bir gözaltı süresi vardı. Be-
nim açımdan soruşturma bitmemişti yani 
daha doğrusu ben ve benimle orada kalan 
kişilerle ilgili işkence süreçleri devam 
ediyordu. Benimle ilgili daha soruşturma 
bitmediğinden, her an ellerinin altında 

olmam için, işkence bölümünün olduğu 
yerlerde böyle boş odalardan birinde hazır 
tutuyorlardı. İşte o dönemde sirkülasyon 
çok fazla, işkenceye geliyorlar, iki gün ka-
lıyor, üç gün kalıyor, beş gün kalıyor, son-
ra soruşturması bitenleri gönderiyorlar.

15 Kasım 1982 günü odada bir ben 
vardım. Şimdi odayı biraz da tanımlamam 
gerekiyor. Duvarlarda zincirler var, zincir-
ler monte etmişler. Gözaltında olan kişiler, 
kesinlikle 24 saat gözleri bağlı, mutlaka o 
zincirlere kelepçeler ile bağlı tutulurdu. 
Ve bir de iki kişilik yatak vardı, böyle 
bayağı pisti, kokuyordu yatak. Kalorifer 
peteğine dayalıydı yatak. Bazen işte bura-
da iki kişiyi yatağa yatırarak tutuyorlardı. 
Kollarını da kalorifer peteklerine kelepçe-
liyorlardı. O gün ben yatakta idim. Akşam 
saatleriydi, polisler açısından mesainin 
bitmesine yakın, sürükleyerek birisini ge-
tirdiler. Bayağı sürüklüyorlar ve gözleri 
de bağlı. Hepimizin gözleri bağlı olurdu. 
Getirdiler, benim sağ tarafıma yatırdılar. 
Benim sol kolum kalorifer peteğine bağ-
lı, onun da sağ kolunu kalorifer borusuna 
bağladılar. Ve sonra gittiler. Odada ikimiz 

kaldık. Yanımdaki sürekli inliyor. 

Adını, hangi örgütten olduğunu sor-
dum. Ama gerçekten konuşmadı. Sadece 
inliyordu. Kasım ayı olduğu halde hücre 
çok soğuktu. Ayaz vardı. Camlar falan kı-
rık. Ve rüzgar gelip çıkıyor odaya. Üzerin-
de sadece bir gömlek var. Bir de kumaş 
tarzı bir pantolon var. Başka hiçbir şey 
yok üzerinde. Buna rağmen terliyordu. 
Ben elimi kaldırarak vücuduna dokuna-
biliyordum. Müthiş bir terleme var. Yani 
o havada bir insanın terlemesi... Daha 
kendisini tanımaya, anlamaya, kim oldu-
ğunu bilmeye, düşünmeye çalışırken aynı 
polisler geldiler. Bu gelip gidişler sabaha 
kadar oldu ama kimi zaman 3 polis bazen 
4 polis. Gelen ekip hatırladığım kadarıy-
la 3 kişiydi. Direk Mustafa’ya yöneldiler, 
hemen tekme tokat girişmeye başladılar. 
Dövüyorlar, yumruk atıyorlar yani el ile 
sopa yoktu ellerinde. Tekme tokat vuru-
yor ve sürekli “senin ismin Mustafa mı, 
Deniz mi” “isim ver, yer ver”. Benim ya-
nımda yapıyorlar sorguyu. Daha önce iş-
kence görmüştü, orada neler olduğundan 
haberim yok ama benim yanımda bunları 

soruyorlardı. Adın ile yer vereceksin, ran-
devu vereceksin şeklinde. Bir süre sonra 
gittiler.

Nöbetçi olarak kalan polis geldi, sol 
kolumu çözdü. “Bunun durumu iyi görün-
müyor, sen bununla ilgileneceksin” dedi 
ve gitti. Kelepçe olmadığı için ben daha 
rahat Mustafa’ya doğru dönüş yapabildim. 
Fısıldayarak kimsin nesin, durum nedir 
öğrenmeye çalışıyorum ama hiçbir cevap 
yok. Yani bana herhangi bir cevap verme-
di. Tabi beni de polis sanabilir Mustafa, 
çünkü bu tip taktikleri kullanıyorlardı. 
Ben ilk anlarda hakikaten durumun kötü 
olduğunu tam anlamadım, kendince bir 
direniş gösteriyor diye düşündüm. Ama 
terlemesi müthişti. Çok terlemesi vardı. 
Yani o soğukta o kadar terleyen bir insa-
nın normal olmaması gerekir aslında. Yani 
bir sağlıkçı da değilim olayı anlamakta da 
zorlanıyordum orada. Nöbetçi polis geldi, 
ben kendisine çok terliyor, benim yapabi-
leceğim bir şey görünmüyor, dedim. Polis 
kolonya getirdi, serinletir diye. 

Gömleğinin düğmelerini açtım sol 
elimle. Sol göğsünde bugünkü demir bir 
liradan büyük morarmış bir bölge vardı. 
Yani müthiş bir sopa darbesi veya şiddetli 
bir şeyle darbe almış olmalıydı. Yani tek 
gözüme çarpan kısım orasıydı. Çıplak 
ayaklar, ayakkabı falan yok, çorapları da. 
Eğilip bakmak istedim ama Mustafa uzun 
boylu birisi, ayak uçlarını göremiyorum, 
büyük ihtimalle falaka vardı.

Kolonya ile göğsünü, alnını falan sil-
dim. Geldiğinden beri nefes almakta zor-
lanıyordu. Benim de montum vardı yani 
montu ben yastık gibi yaptım hemen onu 
aldım boynunun altına koydum ki rahat 
nefes alsın diye. Fırsat bulduğum her aşa-
mada sordum, kimsin nesin durumun ne 
diye ama hiçbir cevap alamadım ondan. 

Polisler tekrar geldiler, ona yardım 
ederken gördüler, direk bana saldırdılar. 
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Namık Kemal Cibaroğlu:
 “Mustafa Her Zaman Yanımızda, 
Her Yerde Direnç Gösterenlere 
Arkadaştır”



“Kim çözdü seni” diyerek tekme tokat 
bana saldırdılar. Tekrar kelepçeyle kolu-
mu bağladılar. Mustafa’ya illa orada ad-
res, randevu, özellikle de adının Mustafa 
mı Deniz mi olduğunu kabul ettirmeye 
çalışıyorlar. Ve polislerin o konuşmala-
rından TKP’li olduğunu öğrendim, hatta 
konuşmada Merkez Komitesi üyesi lafları 
falan da geçti.

Sorgu sabaha kadar sürdü. Saatini ha-
tırlamıyorum çünkü saatler yok. Sabah-
leyin koridordaki hareketli gürültü varsa 
mesai başladı demek oluyor, sessizliğe 
büründü ise mesai bitti anlamına geli-
yor. Sabaha yakın ben de sızıp kalmışım. 
Mustafa’nın da rahatladığını hissettim. 
Yani o eski inlemesi yok ama ben de ha-
kikaten o pozisyonda, kollarım kelepçeli 
olarak nasıl sızmışsam... Birden timin 
odaya girmesiyle uyandım. 

Geldiler, Mustafa’yı yine tekmeleme-
ye başladılar. Mustafa’dan inleme, nefes 
alma veya herhangi bir hareket kıpırdama 
belirtisi yoktu. Bir polis benim üzerimden 
eğilerek Mustafa’nın kalbini dinledi. “Bu 
ölmüş” diye fırladığını hatırlıyorum. Bir 
anda odadan kaçtılar bunlar. Çektiler gitti-
ler, hızlıca kaçtılar. 

Şimdi bu kısa anda ben de tam anla-
yamadım. Mustafa inliyordu, rahatsız-
dı ama öldü kavramı bana bir şok etkisi 
yarattı. Anlayamadım hemen. Kollarımız 
temas halinde. Hakikaten terleme yoktu. 
Sıcaklık da azalmıştı, nefes almıyordu. 
Anlamaya çalışıyorum. Bilemiyorum da 
kalbini ben dinleyemiyorum. Kolum hala 
kelepçeli. Beş on dakika geçti geçmedi, 
bir baktım bizim tim geldi, Devrimci Sol 
timi. Hemen benim kollarımı çözdüler. 
Hemen aldılar başka bir odaya götürdüler. 
İlk defa öyle bir odaya gittim. Göz bağ-
larım açık. Bütün timi gördüm orada. O 
kadar kibar davranıyorlardı ki, bana işte 
aç mısın, yemek yer misin, kahvaltı ıs-
marlayalım...

Hepsi 15-20 dakika içinde olan şeyler. 
Öldü haberi, beni oraya böyle el üstünde 
götürmeleri falan şeklinde olayları anla-
maya, birbirine bağlamaya çalışıyorum, 
çözmeye çalışıyorum. Orada bir ölüm 
olayı var. Hatta bizim “Postacı” diye kod 
adını bildiğimiz tim şefine ölmüş mü diye 
sordum, “nereden çıkarıyorsun ya sen işi-
ne bak” falan diye geçiştirdi.

Gözaltı sürecimin 26’ncı günü beni 
özel bir araçla, kendi araçlarıyla taksi 
tarzı bir araçla yani binek bir araçla gö-
türdüler. Selimiye’ye böyle minibüslerle 
veya otobüslerle haftanın belirli günleri 

götürüyorlardı. Yani her gün götürmü-
yorlardı. Polislerle beraber Selimiye’ye 
götürüldüm ve orada tutuklandım. Sonra 
Metris Cezaevi’ne geldim. Şimdi Met-
ris Cezaevi’nde siyasi bölümdeki yeri-
me geçtiğimde ilk aklıma gelen bu olayı 
çözmeye çalışmak oldu. Yani neyin ol-
duğunu da anlamakta zorlanıyorum. Bu-
rada Devrimci Sol davasından yargılanan 
Sinan Kukul ile konuştum yaşananları. 
Yani böyle böyle bir olay yaşadım, bir 
durum yaşadım yani öğrendiğim bilgile-
ri aktardım. Bu bilgilerle mutlaka TKP’li 
arkadaşlara veya avukatlarına ulaşmak 
gerektiğini, bu bilgilerin kontrol edilmesi 
gerektiğini, yanımda birisinin bu şekilde 
öldürüldüğünü anlattım. Sağ olsun Sinan, 

artık nasıl bir yöntemle, nasıl bir kanallar-
la olduysa TKP’li arkadaşlara bunu ulaş-
tırdı. Bir süre cevap gelmedi ama Sinan 
kanalıyla bana gelen bilgi şu şekildeydi 
“Arkadaş yanlış hatırlıyor olabilir. Yani o 
tip kişiler bizim aramızda yok, bilgi yok. 
Yani yanlış bir kişiyi tarif ediyorlardır” 
diye bir bilgi geldi. Tabii o dönemde ben 
bu bilgiye inanmak zorunda kaldım. Bu 
dönem de aynı koğuşta kaldığım, ismini 
tam hatırlamıyorum ama Halkın Kurtu-
luşu davasından bir arkadaşımız tahliye 
oldu. Tahliye olan arkadaşa Mustafa’nın 
durumunu ilgili kişilere ulaştırmak iste-
diğimi söyledim. Dışarda bizim davayla 
ilgili arkadaşlarımdan ama hiçbir zaman 
hakkında soruşturma açılmayan bir arka-
daşımız Emin Özger’e bilgi ulaştırmak 
istedim. Çünkü o arkadaşın mutlaka tanı-
dığı TKP’li birileri vardır ve mutlaka bu-
labilir diye düşündüm. 12 Eylül koşulları 
tabii, yani normal ilişkiler de değil, yani 

öyle dernekler yok, gidelim bir derneğe 
veya gitsin bulsun.

Hatırladığım kadarıyla bir yıl son-
ra avukat görüşüm olduğu söylendi. 
Metris’te Ergin Cinmen geldi. Şaşırmış-
tım da. Hatta ben Mustafa’yla bağlan-
tısını anlayamadım. O söyledi, “Bir iş-
kence olayını tanıkmışsın, Mustafa Asım 
Hayrullahoğlu’nun -gerçekten ilk defa 
orada Mustafa’nın adını duydum- ailesi 
dava açacak, bu olayı bana anlatır mısın” 
dedi. Ben de işte olayın daha geniş halini 
anlattım kendisine. Sanırım 84 yılının Şu-
bat ya da Mart ayında ilk duruşma oldu. O 
dönemde Metris’te bizim tek tip elbise di-
renişimiz var. Mahkemelere, ziyaretlere, 

aile görüşlerine tek tip elbise giydirerek 
çıkartmak istiyorlar. Hatta birçok hakla-
rımızı tek tip elbise almanın karşılığında 
vermek istiyorlar. Biz de bunu kabul etmi-
yorduk doğal olarak. İlk aşamalarda zorla 
giydirmeye çalıştılar. Yırttık, işkence gör-
dük falan filan.

İlk duruşma da tek tip elbiseye karşı 
bu direnişin olduğu döneme geldi. Ha, bir 
de sakal direnişimiz vardı. Kantinden biz 
paramızla permatik alıyoruz, traş oluyor-
duk. Ama işte bir ara cezaevi yönetimi 
kullanılmış permatikleri başka şeyler için 
de kullanıyorsunuz diye yeni permatik 
alırken eskisini vereceksiniz kuralı getir-
meye kalktı. Biz de parasıyla aldık verme-
yiz, dedik. Bu tartışmadan sonra permatik 
satmamaya başladılar. Mahkemeye gidiş-
te gözünüzde benim o halimi canlandıra-
bilmek için bunu anlatmaya çalışıyorum. 
Kış günü yani Şubat-Mart kesin yaz değil, 

külot, atlet ve bir de ne diyeyim bir kilise 
papazı gibi uzun bir sakalla kelepçeli ola-
rak Selimiye’ye götürüldüm. 

Selimiye’nin mahkeme salonlarının 
olduğu üst katta uzun bir koridor var ve 
yani o koridoru boylu boyunca yürümem 
lazım. Aynı koridorda başka duruşmalar 
da olduğu için avukatlar, mahkeme zi-
yaretçileri... koridordaki herkes palto ve 
kalın giysiler ile oturuyor. Önümde su-
bay, yanımda birkaç askerle ben o koridor 
boyunca yürüyorum. Hiç unutmuyorum, 
bütün koridor açılıyor. Çünkü külot atlet-
li, sakallı bir adam geliyor, eli kelepçeli. 
Yani Manisa Tarzanı gibi. Tutsakların bu-
lunduğu odaya götürüldük. Bir süre sonra 
haber geldi, mahkeme beni, adaba uygun 
giyinmediğim için duruşmaya kabul et-
meyeceğini söylediler. O gün “mahkeme 
adabına aykırılıktan” dolayı duruşmaya 
giremedim, geri döndük. Ama şey tabiî 
kafamda “bugün, yarın olmaz ama mutla-
ka bir şekilde çağırmak zorundalar beni” 
diye düşünüyorum. Bir ay falan geçti geç-
medi, bir daha duruşma oldu. Gittim bu 
sefer yine aynı pozisyonda. Değişen bir 
şey yok. Direniş devam ediyor. Bu sefer 
de basına kapalı duruşma kararı almış 
mahkeme. Hakikaten ne dinleyiciler, ne 
basın? Hiçbir şey yoktu.

Polislerin avukatları vardı, Ergin Cin-
men ve Mustafa’nın annesi vardı, bir de 
heyet vardı karşımda. Duruşmada o gün 
neler olduğunu, yaşadıklarımı, neler yap-
tıklarını ve işte polisler tarafından öldü-
rüldüğünün detaylarını anlattım. Tabii 
şuna inanıyordum yani 12 Eylül koşulla-
rında, o kötü koşullarda bile yani böyle 
bir tanıklıktan sonra kolay kolay mutlaka 
bir şekilde ceza yiyecekler bunlar diye. 
Ve bildiğim kadarıyla oy çokluğuyla ceza 
verilmesi yönünde karar verildi. Herhal-
de 10’ar yıl falan. Polislerin bu cezası 
onaylanmadı. Mahkemenin bu kararın-
dan sonra Tercüman gazetesi iki gün bir 
yazı dizisi hazırladığını hatırlıyorum. Ben 
araştırdım biraz, bulamadım ama okudu-
ğumu hatırlıyorum. Yazı dizisi dediğim 
olay şu; bu polislerin ne kadar vatanse-
ver, nasıl teröristleri yakaladığını, hangi 
operasyonlar da başarılı olduğuna dair bir 
yazı dizisi, direk bu yargılanmaya bağ-
lıyor. Yani siz vatansever polislere niye 
böyle ceza veriyorsunuz der gibi bir yazı 
dizisi. Hakikaten bu biraz umudumu kırdı. 
O yazıyı okuyunca herhangi bir polis ol-
madıklarını, özel olarak birileri tarafından 
korunduklarını hissettim.
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O polisleri şimdi duymu-
yoruz, bilmiyoruz. Ama Mus-
tafa her zaman yanımızda, 
herkesin yanında, her yerde 
Mustafa gibi direnç göste-
renlere arkadaştır. Doğrusu 
da bu. Biz buna her zaman 
inandık. Bir insan kaybettik, 
değerli bir insanımızı kay-
bettik. Ama onun anıları, 
onun yaşattıkları onun de-
ğerleri her zaman herkesin, 
her anlayıştan herkesin bel-
leğindedir. 

  *



Daha sonra Yargıtay’a gitti. Bil-
diğim kadarıyla Yargıtay da davayı 
bozdu. Detaylı bilmiyorum dava dos-
yası yine vardır herhalde bu yüzden 
ve esastan mı neden bozuldu bilmem. 
Bozulduğunu öğrendim. Mahkemenin 
kararında oy çokluğu dedim ya, asker 
olan başkan ceza verilmemesi yönün-
de, sivil üyeler ceza verilmesi yönünde 
oy kullanmıştı. O günlerde Cumhuriyet 
gazetesinde küçük bir haber çıkmış-
tı. Haber de şöyle yazıyordu: Mustafa 
Hayrullahoğlu davasındaki heyetteki 
iki hakim sürgün edilmişti. Sonra yeni 
heyet kuruldu, heyetin başkanı değiş-
medi ama bu sefer delil yok denilerek 
polisler beraat ettirildiler. 

Mustafa’yla gerçekten 10 saate 
yakın beraberdik. Konuşamıyordu za-
ten veya konuşmuyordu. Bilmiyorum. 
Ama bildiğim tek şey var. Orada kal-
dığım süre boyunca, yani hakikaten 
direniş gösteren nadir insanlardan biri 
olarak her zaman takdir ettim. Yıllar 
sonra Elektrik Mühendisleri Odasında 
çalışırken eşi bana ulaştı. Yıllar sonra 
eşiyle buluştuk. İlk defa benle röportaj 
yapmak istemişlerdi. Ben eşinin yanın-
da anlatamam, başka yerde yapalım, 
dedim. Eşinin gözüne baka baka, ko-
casının yaşadığı durumu anlatmak iste-
miyorum dedim. Ama o yanında anlat-
mamı istedi. Yanında yapmak zorunda 
kaldım röportajı. Hiç yüzüne bakmadan 
yaptım sonuna kadar. Sonuna kadar da 
dinledi. Sadece bir kere soru sordu. O 
zaman yüzüne baktım. Üzerinde ne 
vardı, diye sordu. Ben de anlattım. Ta-
mam dedi, ben almıştım onları dedi. 
Sonra da diğer odaya geçti. Yıllar son-
ra öğrendim, ilk kez sigara içmeye o 
saatte başlamış, “o gündür bu gündür 
içiyorum bu sigarayı” dedi yıllar sonra. 

O polisleri şimdi duymuyoruz, bil-
miyoruz. Ama Mustafa her zaman ya-
nımızda, herkesin yanında, her yerde 
Mustafa gibi direnç gösterenlere ar-
kadaştır. Doğrusu da bu. Biz buna her 
zaman inandık. Bir insan kaybettik, 
değerli bir insanımızı kaybettik. Ama 
onun anıları, onun yaşattıkları onun de-
ğerleri her zaman herkesin, her anlayış-
tan herkesin belleğindedir. n

Söyleşi: Kadir GÜNEY

q Vahap ÜNSEVEN
 

Şifreler geldi. Kadıköy’e Atılım gide-
cek. Güzergah belli. Çemberlitaş’tan oto-
büse binip Eminönü’nde inecek. Kadıköy 
iskelesinde elinde şifreli malzeme olan bi-
risiyle buluştuktan sonra Atılım’ları teslim 
edip dönecek.

Sarkis usta, Ohannes gecikince “şimdi-
ye kadar gelmesi lazımdı” demişti ki kapı 
hışımla açıldı. İçeriye bir dalmıştı ki bi-
zimki, diz kapakları kan içinde, pantolonu 
yırtılmış, yüzü bembeyaz...  “Ne oldu? Bu 
ne hal?” diye sorduğumuzda, “polise ya-
kalandım” demişti. Sonra sakinleşip olan-
ları anlatmaya başladı. Bizim her zaman 
kullandığımız güzergah yerine kendine 
yeni bir hat belirlemiş. Niye bizim çizdiği-
miz güzergahı kullanmadığını anlamıştık, 
Cebinde parası olmadığı ve bizden de is-
teyemediği için Kapalı Çarşı’nın Beyazıt 
kapısından girip Mahmutpaşa’ya çıkar, 
Eminönü’ne tam zamanında giderim diye 
düşünmüş.  Tam da o gün Kapalıçarşı’da 
kuyumculara yönelik “altın operasyonu” 
varmış. Çarşı’nın giriş çıkış kapıları tu-
tulmuş, girerken kimse birşey sormamış, 
ama çıkışta polis, “elindeki pakette ne 
var?” deyince “kırtasiye” yanıtını vermiş 
sakin bir şekilde ama polis, “aç bakalım’ 
deyince, “alın siz bakın” diyerek pake-
ti atıp kaçmaya başlamış. O panikle de 
bozuk taş yolda düşüp dizlerini vurmuş, 
polise göstermek için elinde tuttuğu hüvi-
yet cüzdanını da düşürmüş. Atılım’lar ve 
kimlik polisin elinde. Belanın böylesine az 
rastlanılır...

Paramız olmazdı çoğu zaman. Bir gün 
gazetenin baskısını bitirdik, saat 15.30-
16.00 arası Ohannes’e sordum, “sende 
para var mı?”, yanıtı biliyordum oysa, 
“yok” dedi. “Bende bir pide alacak kadar 
para var. Kumkapı’ya inelim. Fırından sı-
cak bir pide alalım” dedim. Fırından pide-
yi aldık ve ucundan yavaşça küçük lokma-
lar halinde yemeye başladı bile. Kızdım, 

“Ne yapıyorsun, sağımız solumuz lokanta 
dolu, yavan ekmek yediğimizi kimse gör-
mesin. Kumkapı sahile çıkıp Yenikapı’ya 
doğru yürürken yeriz acelen ne” dedim. 
Yavan ekmek yiyorduk ve mutluyduk...

Kurallara uyarsan riski ortadan kal-
dırmıyorsun ama en aza indiriyorsun. 
Ohannes’in bu halini gören Usta’nın da 
morali bozulmuştu. Bu ülkede Ermeni ol-
mak zor, hem Ermeni hem komünist olmak 
daha da zordu. Ustaya, “kapatalım atölye-
yi, siz de bugün evde kalmayın” dedim. 
Ben de Güngören’e gidip parti bağlantıma 
“acil görüşmem gerekir” diye haber ver-
meliydim. “Acil görüşme” bir problem 
olduğu anlamına geliyordu. Ama illegal 
partide  “aciliyet” biraz tuhaf gelebilir. En 
erken buluşma haftalık olsa, bölgeden il’e, 
il’den merkeze ulaşması üç hafta. Bunun 
aynı yolla geri dönüşü de üç hafta, etti altı 
hafta!... Bu yüzden tedbirleri alıp, partiden 
sonra haber bekleyeyim diyerek Usta’yla 
randevuma gittim. Yeşilyurt tren istasyo-
nunda saat 10.00’da buluştuk. Gelen giden 
var mı diye sordum, “yok şimdilik” dedi.

Marangoz atölyesini açtık. Sarnıçta-
ki makinayı bodruma çıkardık. Asıl zor 
olan iş dükkânın içine çıkarmaktı. Mer-
diveni indirdik. Makinayı iple bağlayıp 
merdivenden yukarı çekecektik. Bir türlü 
olmuyor. Usta indi aşağı, sırtını makina-
ya dayayıp yukarı doğru itmeye çalışıyor 

mümkün değil. Ben indim, aynı biçimde 
sırtımla dayanıyorum ama nafile, bir basa-
mak bile ilerleyemedik. Bu arada aklım-
dan binbir düşünce hızla geçiyor. Evde 
kimseyi bulamayan polisin dükkâna gele-
ceğini, bizi tam iş üstünde yakalayacağını 
düşündükçe çaresizce ipe asılıyorum. Ne 
olursa olsun makinayı kaptırmak istemi-
yorum. Usta, “git Tatar’ı çağır” dedi öf-
keyle. Tatar, Şeref Yıldız’ın kayınpederi. 
İki sokak ötede hanın üst katında ayakkabı 
atölyesi var. Gittim, “Usta seni çağırıyor” 
dedim. Dükkânı kapadı, geldi. Ben birşey 
söylemedim. Usta, ayaküstü bizi deşifre 
etti. Üçümüz birlikte makinayı dükkâna 
çıkardık güç bela...

Sefa usta bir fedakârlık daha yaptı. 
Makinayı bizim dükkâna taşıyalım önerisi 
yaptı. Program değişti. Bir hamal buldum. 
İri yarı, güçlü kuvvetli. Buna rağmen ona 
“bir arkadaş daha bul, iki kişi daha ra-
hat taşırsınız” diyorum. O ise, “ben taşı-
rım” diyor. “Makina ağır, bir kişi daha al 
yanına parası neyse vereceğim” dedim. 
Zaman kaybetmek istemiyorum. Bektaş 
Hoca’dan para almıştım nasılsa. Makina 
Sefa ustanın dükkânında. Rahat bir nefes 
aldım. Dökümanları da taşıdıktan sonra 
Sefa usta, “yakılacakları bana göster, ben 
yakarım, dağıtılacakları da ayır bir yere” 
dedikten sonra tezgahın altında votka kok-
teylinden bir bardak kendine, bir de bana 
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Yoldaştan 
Haber Yok!..



doldurdu. Bana, “korkma” dedi. “Usta 
ben korkmuyorum, Sarkis usta için endi-
şeleniyorum” cümlemi bitirmeden devam 
etti, “endişelenecek birşey yok, dükkânı 
boşalttık, bir bardak daha içer misin?” 
İyi geldi usta, içerim dedim. Dağıtılacak 
Atılım’lar var. Artık dağıtım işini Sefa us-
tanın ayakkabı atölyesinden yapıyoruz.

Nihayet beklenen randevu geldi Par-
ti’den. Gelirken Atılım da getirsin demiş-
ler. Şifreler tamam... Güzergah Tünel’den 
Galatasaray’a doğru sol kaldırımdan yürü-
necek. Saat belli. Tam saatinde yürümeye 
başladım. Odakule’nin önünde karşılaştık. 
Gelen yoldaş, kumral, geniş omuzlu, yakı-
şıklı biri. Gelişmelerden haberi var. Biraz 
yürüdükten sonra Atılım’ları aldı. “Ohan-
nes korkmasın”, “Benim evi polis bastı, 
onlar ön kapıdayken ben arka kapıdan evi 
boşalttım. Korkacak birşey yok” dedi. Öz-
güveni yüksek bir yoldaş, periyodik olarak 
Usta ve bu yoldaşla buluşuyoruz.

Randevulaşıp ayrılırken, “bir daha ki 
görüşmemize 2 resim getir de Ohannes’e 
bir kimlik hazırlayalım” demişti. Resimle-
ri ulaştırdığımda boş bir kimlik getirmişti. 
“Ohannes’in yazısı güzeldir, doldursun” 
dedi. İçimden bizim Ohannes heyecanlı-
dır, bu kimliği bozar demek geçti ama de-
medim. Ancak düşündüğüm gibi de oldu 
ne yazık ki, tekrar kimlik yapmak zorunda 
kaldık.

Bir sonraki görüşmemizde de, “Ma-
kinayı Sefa ustanın oradan alalım. Şişli 
Cami’nin tam karşısında Osmanbey ta-
rafında bir pasaj var. Ön kapısı ve arka 
sokağa çıkan bir kapısı var pasajın. Seni 
orada bekleyeceğim” dedi. Gedikpaşa’dan 
bir nakliyeci ayarladım. Sefa ustanın 
dükkândan makinayı aldım, Şişli’deki 
pasajın önüne getirdim. Bir miktar para 
vermişti bu taşıma işi için. Paranın üstü-
nü verdim, almadı. Bir de takviye yaptı. 
“Abi yapma bunu. Arabacı olsa gider 
nakliyeciye sorar ne kadar verdiğimi, bizi 
de Şişli’den Bahçelievler’e kadar yaya yü-
rütür. Şimdi ben bu paranın bir kısmıyla 
Bektaş Hoca ile rakı içsem, partinin pa-
rasını yedi diye dedikodu çıkar.” dememi 
gülümseyerek karşıladı.

Sonunda makinayı Şişli’deki pasajın 
önüne kadar getirdim. Ön kapıdan arka 
kapıya kadar iterek götürdüm. İterken 
gözüm makinanın silindirindeki Atılım 
yazısına takılınca başımdan aşağı kaynar 
sular döküldü sandım. Silmeyi unutmuşuz 
telaştan.

Yoldaşla görüştüğümüzde makinayı 
Çatalca’da hazırlanan yerine götürmemi 
söyledi. Bu kez pasajın arka kapısının ol-
duğu yerinden iterek ön kapıya taşıdım. 
Ayarladığım nakliyeci ile birlikte kam-
yonete yükledik. Atılım artık kendi bina-
sındaydı. Bu yoldaşla son görüşmemizdi. 
Resmini görünce tanıdım hemen. Deniz 
yoldaştı bu.

Arabacı tarafından ödüllendirildim 
yaptıklarım için. Çatalca’nın Tepecik 
köyünde matbaa faaliyete geçti. Remzi 
Öztürk’e kullanılacak malzemelerin ne-
relerden temin edileceğini tarif ettim. Bu 
arada yeni gelen Muhammet Aşık’a bas-
kının nasıl yapılacağına gösterdim. Kısa 
bir eğitimden sonra görevi içim rahat bir 
şekilde devrettim. Benim parti görevim 
bitti. Ne yeni bir görevim var, ne de parti 
ilişkim. Düştük Arabacı’nın eline yine.

Almanya’dan gelen Nazi başçavuşu-
nun (Arabacı) sayesinde kendi bölgemiz-

de mülteci konumuna düştük. Parti’yi bı-
rakıp gitmemi çok istiyordu ama ona bu 
zevki yaşatmayacaktım. Daha önce de 
beni Parti’den atmıştı. Ancak bilmediği 
birşey vardı: Bu Parti’nin Hızır Paşası da 
var – Pir Sultanı da...

Bu boşluktan yararlanarak benim için 
problem olan askerlik sorunumu çözmek 
amacıyla askere gitmeye karar verdim. 25 
Ağustos 1980’de askerdim artık. 18 gün 
sonra 12 Eylül oldu. 24 Ocak 1982’de 
teskere aldım. 25 Ocak 1982 günü Kara-
köy Perşembe Pazarı’nda partili olduğunu 
bildiğim Turap’ın yanına uğradım, parti 
ilişkisinin olup olmadığını sordum. Parti 
ilişkim var dedi.

1983 Ocak ayında Turap’la görüştü-
ğümüzde, “sorumlu yoldaştan haber ala-
mıyoruz” dedi. “Ne zamandan beri” diye 
sorduğumda, “Üç aydır yok” diye yanıt-
ladı. Ortalığı telaşa vermek istemiyorum 
ama kafamdaki soruların cevabı da yok. 

Bu yoldaş yakalanmış olabilir, konuştura-
madıysalar öldürüp asit kuyusuna atmış-
lardır, bu topraklarda olmadı mı bunlar? 
Konuşmuş olsaydı şimdiye kadar örgü-
te operasyon yapılırdı herhalde... Şubat 
ayında Yusuf Kıtiki ile görüştüm. “Yol-
daştan haber alamıyoruz, kesin başına 
birşey geldi, ama ne olduğunu bilmiyoruz. 
Randevuya gelmedi. Yedek randevusunda 
da yoktu. Böyle bir yoldaş değildi, sana da 
randevu verecekti.”

Mart ayının sonuna doğru TKP’nin 
Sesi Radyosu’nda Deniz yoldaşın 1982 
Kasım ayının 14’ünde yakalandığı ve 
iki gün süren yoğun işkencelerle öldü-
rülüp Kasımpaşa Kulaksız kimsesizler 
Mezarlığı’na gece gizlice başka bir isimle 
gömüldüğü duyuruldu.

Deniz yoldaş canı pahasına yoldaşla-
rını ve örgütünü korudu. Ser verip sır ver-
meyen bu yoldaşın anısı önünde saygıyla 
eğiliyorum.n
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Mustafa Suphi Vakfı’nda 12 Eylül 1980 
faşist diktatörlüğü sürecinde İstanbul Emni-
yeti 1. Şube’de işkenceyle katledilen Mustafa 
Asım Hayrullahoğlu şahsında değişik yıllarda 
Kasım ayında yaşamını yitiren TKP’liler için 
19 Kasım günü anma programı gerçekleştirildi.

Mücadelede yitirilenlerin anısına saygı du-
ruşuyla başlayan etkinlikte Vakıf adına açılış ko-
nuşmasını yapan Kemal Atakan, yapılan anma 
etkinliğinin aynı zamanda bugün, kavgada yitiri-
lenlerin yoldaşları açısından bir muhasebe oldu-
ğuna dikkati çekerek, “bireysel olarak her biri-
mizin kendimize sormamız gerekir: onları canları 
pahasına davalarından dönmekten alıkoyan neydi? Ve bugü-
ne gelen bizler yaşamımızı onlara göre nasıl sürdürüyoruz? 
Bu soruları her birimizin kendisine sorup cevaplaması gere-
kir” dedi.

Mustafa Suphi Vakfı konferans salonunda gerçekleştiri-

len anmada Namık Kemal Cibaroğlu, 
12 Eylül faşist darbesinin ardından Dev-
rimci Sol Davası’ndan İstanbul Emniyeti 
1. Şubede gözaltında iken kendisinin tu-
tulduğu hücreye konulan Hayrullahoğlu 
ile geçirdiği saatleri ve daha sonra da 
askeri mahkemede görülen dava süre-
cine dair tanıklığını anlattı. Sonrasında 
da katılımcılar döneme dair sorunları 
ve Hayrullahoğlu’nun yakalanması ile 
Partisinin bu konudaki açıklamalarına 
ilişkin bilgileri paylaştılar.

Deniz yoldaşın işkencede katledilmesinin 40. yılında 
Deniz Yoldaş Parti Örgütü’nü oluşturan yoldaşlarının or-
ganize ettiği ikinci bir anma etkinliği ise Küçükçekmece 
Belediyesi’nin salonunda 26 Kasım günü gerçekleştirildi.

Toplantıya katılan davetliler arasında bulunan Namık Ke-
mal Cibaroğlu da anmada bir konuşma yaptı. n

Katledilişinin 40. Yılında Deniz Yoldaş, 
Mustafa Suphi  Vakfı ve Küçükçekmece’de Anıldı



q Av. İsmail DUYGULU

Uluslararası ilişkilerde liberal bir pers-
pektif sunan, “demokratik barış tezi”ne 
göre, demokratik hakim devletler insan hak-
ları, özel mülkiyet, girişim özgürlüğü, huku-
kun üstünlüğü, şeffaflık, siyasi çoğulculuk 
esasları kapsamında yurttaşlarının desteğini 
yitirmemek için, birbirleriyle “barış içinde 
yaşama”yı tercih ediyorlar. Aynı devletler, 
Dünya’da istikrarın hüküm sürmesi için, 
gerekirse hasımlarına karşı kullanmak üzere 
“askeri güce” sahip olmayı “meşru” görü-
yorlar. Örneğin, nükleer silahların varlığı, 
dünya barışı için önemli bir “güvence” ola-
rak değerlendirilirken, nükleer silahlardan 
“tamamen arınma” yerine, “yanlış ellere 
yayılması” önlenmeye çalışılıyor. 

Savaş
Devletler tarafından, silahlı güç unsurla-

rının tamamının veya bir kısmının kullanıl-
ması suretiyle icra edilen, kuvvet kullanıl-
masını içeren, düşmanca niyet ya da eyleme, 
“savaş” diyoruz. 2941 sayılı Seferberlik ve 
Savaş Hâli Kanunu’nda da buna yakın bir 
“savaş” tanımı yapılmıştır. [1] Buna göre, 
savaş kuvvet kullanma hâlidir, düşmanca bir 
tutum ve/veya eylem içerir, hukuki bir du-
rum yaratır ve faili devletlerdir. [2]   

Savaşa karşı çıkmak, barıştan yana ol-
mayı gerektirir. Barış, yapısal şiddetin orta-
dan kaldırıldığı bir ortamın yaratılmasıdır. 
Savaşa ve şiddete maruz kalan insan, bede-
nen ve ruhen zarar görür, sahip olduğu hak 
ve özgürlükleri kullanmaktan mahrum kalır. 
Barış bu anlamda bir insan hakkıdır. [3]  

Savaş türleri
Tarihte ve günümüzde devam eden sa-

vaşları; “sınır/toprak savaşları”, “ihtilal/
ideoloji savaşları”, “bağımsızlık savaşla-
rı”, “hegemonya savaşları”, “din/mezhep 
savaşları”, “veraset savaşları”, “iç sa-
vaşlar”, “ekonomik savaşlar” ve “hukuk 
temelli savaşlar” olmak üzere dokuz ana 
başlık altında sınıflandırmak mümkündür. [4] 

Savaşın “süregiden” bir hâl olduğu vurgu-
lanırken, çatışmaların sürekliliği, “olmazsa 
olmaz” bir şart olarak aranmamaktadır. Ör-
neğin “Otuz Yıl Savaşları”nda [5] veya “Yüz 
Yıl Savaşları”nda [6]  ya da diğer pek çok 
savaşta “çatışma” savaş boyunca devam 
etmemiştir. [7] Savaşların kapsam ve nite-
liğine göre, belirli bir bölge, sınırlı sayıda 
devletin katılımıyla ya da konvasiyonel si-
lahların kullanıldığı savaşlar “sınırlı savaş” 
olarak adlandırılmakta, [8] bu nedenle henüz 

3. Dünya Savaşı niteliğinde bir savaşın ol-
madığı söylenmektedir. Ki böyle bir savaşın 
olması halinde, ekolojik yaşamın tamamen 
yok olma ihtimali öngörülmekte ve sonucu-
nun ne olacağı kestirilememektedir.

Propaganda yasağı
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 

(AİHS)’nde “Dünyada barış ve adaletin 
sağlanıp korunabilmesi” amacı deklare edi-
liyor. Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Mil-
letlerarası sözleşmede, “Savaş propagan-
dası ve düşmanlığı savunma yasağı” kenar 
başlığı altında, “(1) Her türlü savaş propa-
gandası hukuk tarafından yasaklanır. (2) Ay-
rımcılığa, kin ve nefrete veya şiddete tahrik 
eden herhangi bir ulusal, ırksal veya dinsel 
düşmanlığın savunulması hukuk tarafından 
yasaklanır.” (m.20) Yaptırımı, denetim ya-
pacak örgütsel yapısı olmadığı için bağlayıcı 
olmayan bu temel argümana rağmen, savaşı 
savunanlar değil, barışı savunanlar, cezalan-
dırmayla karşı karşıya kalıyorlar. Oysa ba-
rışı savunmak değil, savaşı savunmak suç-
tur. Devletler kendi imza koydukları temel 
kurallara rağmen, neden kendi yurttaşlarını 
cezalandırıyor? Bu “ahlaki bir sorun”dur. 
Devletler kendi savaş kararlarına karşı çı-
kan yurttaşlarını düşman safında görüyor. 
Bu yurttaşlarını toplumun diğer bireyleri 
karşısında “düşük” göstermek için her yolu 
deniyor. İşte bu nedenle araştırma ve incele-
meye gerek dahi görülmeksizin, özgürlükçü, 
çoğulcu demokrasiye yakışır şekilde düşün-
ce, inanç, kanaat ve ifade özgürlüğü kapsa-
mında değerlendirme yapılmıyor. Kolayca 
“hain”, “terörist” vb. suçlayıcı şekilde yaf-
talamalar ortalıkta kol geziyor.  

Popper’in “zorunluluk” tezi
Savaşa karşı klasik bir “barış hareketi” 

ile karşı durulabilir mi?

Öğrencisi banker George Soros’u [9] da 
etkileyen, liberal bir filozof olan Karl Rai-
mund Popper, “Ebedi barış”ın peşinde olan 
Immanuel Kant’ın yaklaşımıyla, “savaşa 
karşı savaş” düşüncesine anlam yüklüyor. 
[10] Popper’e göre barışı temin etmek için, 
barış hareketleri ya da siyasi yolla uğraş-
mak yeterli değildir. “Barışı temin etmek 
için minimal düzeyde de olsa belirli bir güce 
ihtiyaç vardır.” diyen Popper, “böyle bir 
amaç için örgütlenmiş, etkin ve etkili bir ör-
güt eliyle ebedi barış temin edilebilir”, diye 
düşünüyor. Gücün ifadesi olarak da, “Her 
tarafın atom bombalarıyla dolu olduğu bir 
dünyada, silahsızlanmayı önermek, tam bir 
nihilizmdir. Çok basit: Barışı elde etmek için 
silahtan başka yol yok.” diyor ve “dünya 

barışının silahlarla desteklenmesi gerektiği-
ni” ileri sürüyor. [11]   

Silahlanma yarışı
Sovyetler Birliği Komünist Partisi 

(SBKP) Genel Sekreteri ve 1958’den sonra 
başbakanlığı da üstlenen Nikita Kruşçev’in, 
1961’de 100 megatonluk bir hidrojen bom-
basını deneme planına, bombanın yaratıcısı 
nükleer fizikçi Andrey Dmitriyeviç Saharov, 
“deney sonucu oluşacak radyoaktif serpin-
tinin yaygın hastalıklara yol açabileceği 
kaygısıyla” karşı çıktı. Saharov bu itira-
zıyla 1975 Nobel ödülünü kazandı. Popper 
Saharov’un itirazını olumlu bulsa da, böyle 
bir silah üretmekle Saharov’u “suçlu” gö-
rüyordu.[12] “Hukukun üstünlüğünü” te-
sis etmek için, “minimal bir güc”e ihtiyaç 
olduğu tezinden hareketle, Bosna Hersek 
Savaşı’nda çözüm için, NATO’nun müda-
halesini öneren Popper, silahlanma yoluyla 
barışın tesis edileceğini ileri sürerken, diğer 
yandan ürettiği silahtan dolayı Saharov’u 
suçlamakla çelişkiye düşüyordu. Bu tarihsel 
süreçte “anarşistler”in “mutlak özgürlük” 
istediği bir Dünya’da, “liberaller”in ve 
“sosyalistler”in, “denetlenmiş özgürlük” 
istedikleri ve hem kapitalist hem de sosya-
list devletlerin silahlanma yarışında olduk-
ları ortaya çıkıyor.  

Birleşmiş Milletler
Dünya savaşları öncesine kadar her 

devletin savaşma hakkı olduğu kabul edili-
yordu. Ancak İkinci Dünya Savaşı’nı takip 
eden tarihte Dünya devletleri, Birleşmiş 
Milletler (BM) Örgütü [13] çatısı altında bir 
araya geldiler ve “Hoşgörüyle davranma-
ya ve iyi komşuluk anlayışı içinde barışık 
yaşamaya, uluslararası barış ve güvenliği 
korumak için güçlerini birleştirmeye, ortak 
yarar dışında silahlı kuvvet kullanmamaya, 
tüm halkların ekonomik ve sosyal bakımdan 
ilerlemesini kolaylaştırmak için uluslarara-
sı kurumlardan yararlanmaya,” dair amaç-
larını deklare ettiler. BM’yi oluşturan taraf 
devletler, kurucu anlaşma ile uluslararası 
ilişkilerinde “kuvvet kullanmaktan kaçın-
ma taahhüdü”nde bulundular.[14] Böylelikle 
yeni dünya düzeninin hukuki yönünü oluş-
turan BM sisteminde esas olarak, savaş ya-
saklanmıştır. Ancak BM’nin savaşı ortadan 
kaldırma iddiası başarısız olmuş, savaşlar 
devam etmiştir. 

BM hukukuna göre “öz savunma hak-
kı” koşulları ya da BM Güvenlik Konseyi 
kararı olmadan, devletlerin kendi aralarında 
savaşması yasaklandığından, bir devletin 
başka bir devlete savaş ilan etmesi, o dev-

letin uluslararası hukuku ihlal etmesi anla-
mına gelmektedir. BM hukukunda “savaş 
yasağı”nın üç istisnası vardır: Bunlardan 
birincisi “öz savunma hakkı”dır. [15] Buna 
göre saldırıya uğrayan bir devlet bu saldırıyı 
defetmek amacıyla münferiden veya kolektif 
olarak doğal savunma hakkını kullanır. Bu 
hakkın kullanılmasına ilişkin düzenlemeler 
ise hakkın kullanılmasına karşı olmayıp, bu 
hakkın kullanılması esnasında kuvvetin sı-
nırlarını belirlemeye yöneliktir.  [16] İkinci 
istisna, “uluslararası barış ve güvenliğin 
tehlikeye düşmesi” halidir. [17] Soğuk savaş 
koşulları sona erdikten sonra oluşan yeni sü-
reçte kuvvet kullanmaya dair, “insani müda-
hale” kriteri de kabul edilmiştir. [18]  “Ortak 
çıkarların ve değerlerin korunması” için, 16 
Mart 1988’de Halepçe’ye “kimyasal silah” 
kullanıldığı iddiası ile 1991 yılında, Irak’ın 
kuzeyinin “güvenli bölge” ilan edilme-
si,[19-20]  Bosna-Hersek’te 1 Mart 1992’den 
14 Aralık 1995’e kadar sürmüş olan Bosna 
Hersek Savaşı’nda;[21] 1998-1999 yılları 
arasında, Kosova savaşında Sırpların Müs-
lümanlara yönelik katliam yaptığı iddiaları 
üzerine NATO müdahalede bulundu.[22]  
Böylelikle BM’nin ortaya koyduğu yasallı-
ğın, yani “öz savunma hakkı” ve “uluslara-
rası barış ve güvenliğin tehlikeye düşmesi” 
kriterleri aşılmış, ek olarak “insani müdaha-
le” kriteri de eklenerek, NATO bir “dünya 
jandarması”na dönüştürülmüştür. 

İşgalcilik
BM normları ilke olarak, bir devletin 

egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve mev-
cudiyetine yönelik saldırıyı, barış ve gü-
venliğe yönelik tehdit olarak kabul etme 
eğilimindedir. Bir devletin silahlı gücünün, 
bir başka devletin ülkesine girmesi ve işgal 
etmesi karşısında, işgal edilen ülke devleti-
nin silahlı gücü ya da halkı tarafından karşı 
konulması, haklı bir savaş olarak kabul gö-
rüyor ve ülkesini savunanlar, destekleniyor. 
BM hukukunda buna “öz savunma hakkı” 
deniliyor. Bundan dolayı bir devletin, di-
ğer bir devleti işgal etmesinin ne tarafı, ne 
de destekleyeni olmamak ve buna sessiz de 
kalmamak gerekiyor.  

Ayrımcılık
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne 

(AİHS) göre sözleşme ile tanınan temel hak 
ve özgürlüklerden yararlanma, cinsiyet, ırk, 
renk, dil, din, siyasal veya diğer kanaatler, 
ulusal veya toplumsal köken, ulusal bir azın-
lığa aidiyet, servet, doğum veya herhangi bir 
diğer statü bakımından hiçbir ayrımcılık ya-
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pılmadan sağlanmalıdır. Hiç kimse, hiçbir 
gerekçeyle, hiçbir kamu makamı tarafından 
ayrımcılığa maruz bırakılamaz. [23] Etnik 
kimliğin bir devlet doktrini ve vatandaşlık 
kriteri olarak kabul edilmesi, başlı başına in-
san haklarının ihlali anlamına gelmektedir. 
Böyle bir doktrin ve kriter, uygarlığımızın 
temelini, barışı ve kardeşliği tehdit etmek-
tedir. [24] O nedenle ülke devletlerinin kendi 
içinde, etnik kimlik sorunundan kaynakla-
nan savaşları da günümüz dünyasının temel 
bir sorunudur. Bu konuda almamız gere-
ken tutum, işgale karşı çıkarken, bir şehrin 
özerklik talebine kulak vermek olmalıdır. 

Ukrayna örneği
Ukrayna’da olanlar, Ukrayna’nın tarihi 

ve toplumunun yapısı gereği, özel olarak in-
celenmesi gerekiyor. Rusya’nın diğer neden-
lerinin dışında, Ukrayna’da yaşayan Rusça 
konuşanların dilinin yasaklanmasıyla başla-
yan huzursuzluklar, Kırım,[25] Donetsk, [26] 
Lugansk,[27] Zaporijya[28] ve Herson[29] gibi 
şehirlerin özerklik amaçlı referandum sonra-
sı ilan edilen özerkliği, Rusya Federasyonu 
tanıdı. Bu çatışma ortamında, Ukrayna’nın 
NATO üyesi olma girişimini de bir güven-
lik sorunu olarak gören Rusya Federasyonu, 
“kendi milletinden olan insanlarını koruma 
refleksi” ile hareket ederek,[30] 24 Şubat 
2022 tarihinde de “özel bir askerî operas-
yon” başlattı.

Savaş hukuku
Savaş hukuku başlıca üç ana konuyu 

düzenlemektedir. Birinci konu, savaşa baş-
vurma hukuku, ikinci konu, savaşanların ve 
savaşa maruz kalanların hukuku, üçüncü 
konu, savaşın sonlandırılması ve barış an-
laşmalarının yapılması hukukudur. Çatışma 
hukukunun ihlalleri, ülkelerin iç hukukları-
nın ve La Haye Uluslararası Adalet Divanı, 
münferit uluslararası mahkemeler  ve Ulus-
lararası Ceza Divanı’nın yargı alanına gir-
mektedir. [31] 

Savaş tanımına göre, savaşan tarafların 
devlet ya da devlet niteliği kazanmamış top-
luluklar ile sömürge ya da ilhak altında, ba-
ğımsız bir devlet olma imkanı kazanamamış 
toplumların “Kendi geleceğini belirleme 
hakkı”nın [32] sonucu olarak, içine girdik-
leri çatışma ortamının “Uluslararasılaşmış 
silahlı çatışma” niteliğine bürünmüş olma-
sıyla, savaşın tarafı olarak görülmektedirler. 
[33] Bu durumda bir devletin hükûmetine 
karşı savaşan güçler “savaşan” statüsü ka-
zanır, böyle bir “iç savaş”ta diğer devletle-
rin de silahlı çatışmalara şu ya da bu şekilde 
dâhil olması söz konusu olabilir.[34] Devlet-
ler, uluslararası kurallara tabi olmaktan ka-
çınmak amacıyla, “iç savaş”ı savaş kavramı 
dışında tutmaya, bunun doğal sonucu olarak 
da savaş hukuku değil devletin iç hukuku-
nun uygulanmasını sağlamaktadırlar. Buna 
dair uluslararası alanda kural koyma çalış-

ması olmuş ise de, bunların yeterince ba-
şarılı olduğu söylenemez. Uygulamada, bir 
kalkışmanın “iç savaş” statüsü kazanabil-
mesinin şartı, çoğunlukla “reel politika” ya 
da “kuvvetlinin hukuku” olmuştur. [35] 

“Savaş dışı harekat” olarak nitelendiri-
len gerilla harbi esasen bir savaş stratejisidir.
[36] Örneğin, Partizanların önderliğindeki Jo-
sip Broz Tito’nun, II. Dünya Savaşı esnasın-
da, Yugoslavya’da; Fidel Castro ve Ernesto 
Che Guevera’nın 1957-1958 yılları arasında 
Küba’da; 1965’de Kongo’da; 1966-1967 
yıllarında Bolivya’da; Mao Ze Dong’un 
1947-1950 yılları arasında Çin’de; icra ettik-
leri harekâtları sayabiliriz. Bunun gibi daha 
birçok örnekler sayılabilir. Gerilla harekâtı 
ve kuvvetleri gayri nizami harbin sadece bir 
bölümünü oluşturur.[37] Çünkü gerilla hare-
keti salt askeri güçten ibaret değillerdir. İfa-
de etmemiz gerekir ki, uluslararası hukuka 
göre, şiddet içeren terör eylemleri yöntemiy-
le yürütülen faaliyet ya da kalkışmalar ise, iç 
savaş olarak nitelendirilmemektedir. [38] 

Savaş kuralları
1863-1864 Amerikan İç Savaşından 

bu yana insanlığın büyük acılar çekmesine 
neden olan savaşın hem önlenmesi hem de 
gerçekleşmesi durumunda yıkıcılığının sı-
nırlandırılması için, savaş ilanı, kullanılacak 
silahların sınırları, hedefleri, doğanın, kültü-
rel mirasın ve sivillerin korunması, esir ve 
yaralılara karşı muameleler gibi daha pek 
çok konunun kurala bağlanması düşüncesi 
oluşmuştur. 1949 tarihli Cenevre Sözleş-
meleri ile birlikte 1977 tarihli iki ve 3. Ek 
protokol, uluslararası “insancıl hukuk”un 
temelini teşkil etmektedir. [39] Türkiye’nin 
de taraf olduğu Kimyasal Silahlar Sözleşme-
si (KSS)’ne göre kimyasal silahların üretimi 
ve kullanımı yasaktır. [40] 

Fincancı neyi ürküttü?
18 Ekim’de PKK’ya yakın medya or-

ganlarında, TSK’nın Kuzey Irak’taki bazı 
operasyonlarda “kimyasal silah kullandığı” 
iddia edilerek, bazı fotoğraf ve video gö-
rüntüleri servis edildi. İstanbul Üniversitesi 
Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyeliğinin 
yanı sıra, Adli Tıp Uzmanları Derneği, Tür-
kiye İnsan Hakları Vakfı ve Ceza Hukuku 
Araştırmaları Derneği üyesi ve Türk Tabib-
ler Birliği Başkanı olan Dr. Rasime Şebnem 
Korur Fincancı, adli tıp, işkencenin saptan-
ması ve rehabilitasyonu alanlarında uzman 
olarak, 20 Ekim 2022 tarihinde Medya Ha-
ber TV’de katıldığı canlı yayın yapan haber 
programında, Birleşmiş Milletler’in Minne-
sota Protokolü ilkeleri gereği, bu iddiaların 
bağımsız heyetlerce incelenmesi gerektiğini 
söyledi. “Türk Silahlı Kuvvetlerinin kimya-
sal silah kullandığını iddia ettiği” yönünde 
yoğun bir medya ve algı operasyonu saldırı-
sı altına alınarak, “terör örgütü propagan-
dası yapmak” ve “Türk milletini, Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’ni, devletin kurum ve 

organlarını aşağılamak” suçlamasıyla so-
ruşturma açıldı ve 27 Ekim 2022 tarihinde 
tutuklandı.

Benzerleri
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 

20 Ocak 2018 tarihinde Suriye’nin Afrin 
Bölgesi’ne, “Zeytin Dalı Harekatı” adı ile 
başlatılan ve bugün halen devam ettirilen 
sınır ötesi operasyon nedeniyle, 1 Ocak 
2018 tarihinde itibaren “Zeytin Dalı Ope-
rasyonu” süresince, önceden izin alınmak-
sızın yapılacak tüm etkinlikler yasaklandı.
[41] Halkların Demokratik Partisi (HDP)’nin 
Kadın ve Genel Konferans Bileşenlerince 
04.02.2018 tarihinde Ankara Plaza Otelde 
gerçekleştirilen 2. Olağan Konferansı sı-
rasında yapılan basın açıklaması gerekçe 
gösterilerek,[42] Ankara Cumhuriyet Savcı-
lığınca, “Terör Örgütünün Propagandasını 
Yapmak”, “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik 
Etmek” suçlarından soruşturma başlatılmış, 
tüm adı geçen oluşumların temsilcilerinin 
evleri basılarak gözaltına alınmış, uzun gö-
zaltı uygulamasından sonra bir kısmı adli 
kontrol serbest bırakılmış ise de, bir kısmı 
tutuklanmıştı. Zamanla duruşmalarda tüm 
temsilciler tahliye edilmiş ise de, dava halen 
devam ettirilmektedir. [43]  

Bu örnekler gibi Türkiye yargısı önün-
de, sopa gibi bekleyen binlerce dosya var. 
Özet olarak; Resmi gerekçesi ne olursa ol-
sun Türkiye’de savaşa itiraz etmek halen suç 
sayılmaktadır. n
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Federal Şansölye Olaf Scholz’un tekel 
temsilcilerini yanına alarak gerçekleştirdi-
ği Pekin ziyareti, Alman tekelci burjuva-
zisinin Avrupacı ve Transatlantikçi frak-
siyonları arasındaki çıkar çatışmalarını 
ayyuka çıkardı. Aynı zamanda koalisyon 
içindeki çatlaklar da görünür oldu. Şahin 
Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock hü-
kümet geleneklerine pek uygun olmayan 
bir biçimde yurtdışı ziyaretinde kendi 
Şansölyesini açıkça eleştirmesine rağmen, 
Scholz Pekin’de yoğun görüşmelerde bu-
lunarak Transatlantikçilerin karşı çıktığı 
bir “Çin stratejisinde” kararlı olduğunu 
gösterdi. Nihâyetinde koalisyondaki çat-
lakların büyüdüğünü görebiliyoruz.

Scholz’un Pekin ziyareti Çin Halk 
Cumhuriyeti’nin Alman emperyalizmi 
açısından öneminin altını çiziyor. Aynı za-
manda Alman tekelci burjuvazisinin için-
de bulunduğu ikilemi de açığa çıkartıyor. 
Sadece 2022’nin ilk yarı yılında 10 milyar 
Euro artan Alman yatırımları, ki Alman 
tekelleri “Wirtschaftswoche” adlı dergi-
nin verilerine göre 2021 yılında ÇHC’nde 
en az 153 milyar Euro ciro yapmış durum-
dalar, ÇHC’nin Almanya için yaşamsal 
bir önem taşıdığını gösteriyor. ÇHC 1,4 
milyarlık nüfusuyla dünyanın en büyük 
pazarı. Ne 450 milyonluk nüfusu ile Avru-
pa Birliği ne de 330 milyonluk nüfusuyla 
ABD, ÇHC’nin bu potansiyeline yetişebi-
lecek durumdalar. Bununla birlikte ÇHC 
önde gelen yenilikçi branşlarda öylesine 
ilerleme kaydetmiş ki, uzmanlar tarafın-
dan araştırma ve geliştirme için “dünyanın 
en dinamik alanı” olarak nitelendiriliyor. 
O nedenle Alman tekellerinin ÇHC’ndeki 
yatırımları mütemadiyen artmaktadır.

Scholz’un ziyaretinde dikkat çeken bir 
diğer nokta da Şansölyenin “akıllı bir çe-
şitlendirme anlamında tek taraflı bağım-
lılıkları azaltmak istiyoruz” sözü oldu. 
Burada temel sorun ÇHC’ndeki devasa 
Lityum veya ender topraklar gibi hammad-
delerin tedariki değil. Bunların ÇHC’nden 

satın alınmasının alternatifi henüz yok. 
Scholz’un stratejisi Alman tekellerinin 
tedarik zincirlerini çeşitlendirmeleri üze-
rine kurulu. Örneğin Almanya’da üretilen 
elektro araçların baterilerinin dörtte üçü-
nün ÇHC’nde üretiliyor olması ciddi bir 
sorun olarak görülüyor. Çünkü Berlin, 
ABD ve ÇHC arasındaki ihtilafın, Rusya 
Federasyonu’na karşı olana benzer bir ik-
tisat savaşına dönüşme ihtimalinin Alman 
ekonomisi açısından kaldırılamayacak bir 
darbeye yol açacağından hareket ediyor. 
Gene de çeşitlendirme stratejisinin açıkla-
rı söz konusu: Birçok Alman tekeli hem 
ÇHC’ndeki ekonomik gelişmeden hem de 
ülkedeki nitelikli, ama aynı zamanda es-
nek çalıştırmaya uygun büyük iş gücü po-
tansiyelinden başka hiçbir yerde olmadığı 
kadar faydalanmaktadır.

Kendi kazdığı kuyudan 
kurtulma umudu

Bu reel durum Scholz’un çeşitlendir-
me stratejisini diğer Uzak Asya ülkele-
riyle biçimlendirmeye zorlamakta. Pekin 
ziyaretinden hemen sonra Vietnam ve 
Singapur’a giden Scholz ve yanındaki 
tekel temsilcileri Güney ve Güneydoğu 
Asya’daki Çin hakimiyetini kırma çabala-
rını yoğunlaştırdılar. Scholz Singapur’da 
Federal İktisat Bakanı Habeck ile Alman 

sanayicilerinin düzenlediği 17. Asya - Pa-
sifik - Konferansı’na katılarak, Alman-
ya’nın 2000 yılından beri ASEAN üyele-
riyle sürdürdükleri ilişkileri geliştirmeye 
kararlı olduklarını vurguladı.

Alman tekelleri bu çerçevede Viet-
nam’a büyük umutlar bağlıyorlar. Alman-
ya’nın Güneydoğu Asya’daki ikinci bü-
yük ticaret ortağı olan ve son yıllarda 
önemli yüksek teknoloji yatırımlarına izin 
veren Vietnam, ÇHC’ndeki kalkınmanın 
bir benzerini gerçekleştirmek istiyor. An-
cak diğer taraftan Vietnam’ın sosyalist 
yönetiminin yabancı tekellerin kontrol 
altına alınmasına yönelik yasa tasarıları 
bazı engeller çıkartıyor. Örneğin AB ve 
Vietnam arasında 2019 yılında imzalanan 
ikili yatırım sözleşmesi, başta ÇHC karşıtı 
pozisyonları savunan Yeşillerin girişimiy-
le Almanya ve bazı AB üyesi ülke tarafın-
dan onaylanması engellendi. O nedenle 
Scholz’un gezisine katılan tekel temsilci-
leri arasında “kendi kazdığımız kuyudan 
kurtulma umutları azalıyor” yorumları 
ifade edilmişti.

Kaldı ki Vietnam’da yapılan ve ya-
pılması planlanan yatırımların Alman 
emperyalizmini “tek yanlı Çin bağımlılı-
ğından” kurtarabilmesi de hayli şüpheli. 
2020 yılında Alman tekelleri ÇHC’nde 90 

milyar Euro’luk yatırım gerçekleştirmiş-
lerken, aynı yıl Vietnam’a sadece 1,3 mil-
yar Euro’luk bir yatırım gerçekleştirdiler. 
Diğer taraftan ÇHC’nin devasa ve nitelik-
li işgücü potansiyeli, gelişmiş altyapısı ve 
olağanüstü yoğunluktaki yüksek teknoloji 
şirketi ağı, Vietnam’ın on yıllarca ulaşa-
mayacağı bir avantaj anlamına geliyor. 
Bununla birlikte Vietnam ekonomisi, 
ÇHC ve ASEAN arasındaki geliştirilmiş 
iş birliğinin sonucu olarak ÇHC ekonomi-
siyle sıkı sıkıya örülü hâlde ve son serbest 
ticaret görüşmeleri bu iş birliğinin daha da 
genişletileceğine işaret ediyor.

AB ve ABD uzun zamandır bu iş bir-
liğini zayıflatmak için girişimlerde bu-
lunuyorlar, ancak pek başarılı oldukları 
söylenemez. 14 Aralık 2022’de gerçekleş-
tirilmesi planlanan AB-ASEAN Zirvesi 
ticari ilişkilerin genişletilmesine yol aça-
bilecek mi, o pek belli değil. Her ne ka-
dar ABD Başkanı Joe Biden da ASEAN 
üyelerini “Hint-Pasifik-Stratejimizin mer-
kezinde” gördüğünü ve “yeni bir iş birliği 
çağı başlatacaklarını” söylese de çıplak 
sayılar başka bir gerçeğe işaret ediyorlar: 
ÇHC 2009’dan bu yana ASEAN üyesi ül-
kelerin en büyük ticaret partneri. ÇHC’nin 
2019’daki ticaret hacmi 507,9 milyar do-
lara ulaşmışken, ABD’ninki 294,6 milyar 
ve AB’ninki 280,6 milyar dolar olarak not 
edilmişti. ABD ve ASEAN arasındaki ti-
caret hacmi hizmetlerle birlikte 2021’de 
441,7 milyar dolarak ulaşmışken, ÇHC ve 
ASEAN arasındaki ürün ticareti aynı yıl 
878,2 milyar dolara yükseldi. Bu sayılar 
ÇHC’nin bölgedeki etkisini ve bu etkinin 
kolay geriletilemeyeceğini açık olarak 
gösteriyorlar.

Gizlenen antlaşmalar

Scholz’un ziyaretinde kamuoyuna 
açıklanmayan bazı antlaşmalar da imza-
landı. Bunlardan en önemlisi ÇHC’nin 
Avrupalı Airbus tekeline verdiği 17 mil-
yar dolarlık uçak filosu ihalesi. Böylelikle 
zaten Çin pazarından uzak tutulan ABD’li 
Boeing tekeline de ağır bir darbe vurulmuş 
oldu. Müttefik ABD’nin ÇHC’ne yönelik 
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politikaları nedeniyle ihalenin kamuoyuna 
açıklanmaması anlaşılır bir şey.

Air China, China Eastern ve China So-
uthern uçak şirketleri yaz aylarında Air-
bus temsilcileriyle buluşmuş ve toplam 
değeri 37 milyar dolar tutan 292 Airbus 
A-320 uçağını sipariş etmişlerdi. ÇHC 
yönetmelikleri böylesi siparişlerde devlet 
onayını öngördüğünden basına açıklama 
yapılmamıştı. Onay tam Scholz’un Pekin 
ziyareti esnasında verilmiş olmalı ki, Chi-
na Aviation Supllies Holding Company 
şirketi 17 milyar dolar tutan ve 140 uçağı 
sipariş eden ilk ihale bölümünü imzaladı.

İşin ilginç tarafı Berlin’in “ziyaret 
esnasında ve sonrasında herhangi bir 
antlaşma imzalanmadı” açıklamasını 
yapmasıdır. Çinli Global Times ile Reu-
ters Ajansı haricinde de hiçbir basın ku-
ruluşunda konuyla ilgili haber yapılmadı. 
Ne Airbus yönetimi ne de Federal İktisat 
Bakanlığı ihale ile ilgili bir yorum ver-
mediler. Aslına bakılırsa bu ihale ABD’li 
tekellere verilen önemli bir sinyal anlamı-
na geliyor: “Saldırgan politikalara karşı 
çıkmazsanız, bizimle iş yapamazsınız!”. 
China Southern şirketi önceleri Boeing’in 
en önemli müşterilerinden birisiydi. Şimdi 
ise Airbus’tan 40 uçak satın alacak. Ayrı-
ca daha önce Boeing’e verdiği 100 adet 
Boeing 737 Max yolcu uçağı siparişini de 
geri çekti. Sonuç itibariyle Boeing şirket 
yönetimi, “yürütülen ihtilaf politikaları 
nedeniyle Çin pazarını kaybettik” mealin-
de açıklama yapmak zorunda kaldı.

Buna karşın Airbus, ÇHC’ndeki yatı-
rımlarını genişletme kararını aldı. Basına 
yansıdığı kadarıyla Tianjin’deki A-320 
montaj fabrikası genişletilecek. Airbus 
tekelinin verdiği bilgilere göre, A-320 
uçaklarının montajı dünya çapında sadece 
dört fabrikada yapılabiliyor. Toulouse ve 
Hamburg’daki merkezi fabrikaların yanı 
sıra birisi ABD’nde Mobile’de diğeri de 
Tianjin’de.

Biden yönetimini bu çerçevede kızdı-
ran gerçeklerden bir diğeri de ÇHC’nin 
Airbus ve Boeing modellerine benzer bir 
model geliştirmiş olmasıdır. Comac C 919 
adlı Çin yolcu uçağı kısa bir süre sonra 
kullanıma sokulacak. Böylelikle ÇHC 
Batılı tekeller karşısında yeni bir avantaj 
daha elde etmiş olacak.

Yeni muharebe alanı olarak
Afrika

ABD ve Avrupa’daki Transatlantikçi 
müttefikleri ÇHC’ne karşı verdikleri mü-
cadelede Afrika’yı yeni muharebe alanı 
olarak seçmiş durumdalar. Özellikle Al-

man Dışişleri Bakanı Baerbock bu konuda 
hayli aktif. Baerbock’un ofisinden yapı-
lan son açıklamalardan da Transatlantikçi 
fraksiyonların ÇHC’nin Afrika’daki giri-
şimlerinden son derece rahatsız oldukları 
okunabilir. Sahiden de ÇHC uzun bir sü-
redir Afrika’daki milyarlık yatırımlarıyla 
dikkat çekiyor. ÇHC bu yatırımları saye-
sinde hem Afrika ülkelerinin önemli alt-
yapılarını inşa ediyor, hem de geniş ham-
madde kaynaklarına ulaşabiliyor. New 
York Times gazetesinde 2022 Ekim ayın-
da yer alan bir makaleye göre hâlihazırda 
sadece Kongo’daki 19 Kobalt maden iş-
letmesinin 15’i ya ÇHC şirketlerine ya da 
doğrudan ÇHC tarafından finanse edilen 
şirketlere ait. Kobaltın elektro araçların 
aküleri için vazgeçilmez bir maden oldu-
ğunu söylemeye gerek yok herhalde.

Alman emperyalizmi ÇHC’nin Afri-
ka’daki etkisini kısıtlamak için kalkınma 
programı bütçesini artırıyor ve diploma-
tik kanallardan Almanya ile iş birliğinin 
“daha avantajlı olacağı” propagandasını 
yapıyor. Federal Kalkınma Bakanlığı yap-
tığı bir açıklamada 2023 Ocak’ında yeni 
Afrika Stratejisinin genişletilmiş bütçesi-
ni kamuoyuna tanıtacağını bildirmişti. Al-
man Transatlantikçilerin bu girişimlerinin 
başarılı olabileceği konusunda hayli şüp-
heler var. Bir kere ÇHC’nin Batılı güçler 
karşısında iki temel avantajı bulunmakta-
dır: Birincisi, ÇHC’nin Afrika’da bir sö-
mürge geçmişi yoktur. İkincisi ise ÇHC 
yaptığı yatırımları herhangi bir baskıcı 
koşula bağlı olmadan gerçekleştirmekte-

dir, ki bu kanımızca en önemli avantajı-
dır. Örneğin 2017 – 2021 yılları arasında 
ÇHC’nin Afrikalı ülkelere önkoşulsuz 
olarak yaptığı 4,2 milyar dolarlık yardım 
Batılı ülkelerin düşünemeyeceği bir adım-
dır.

Afrika ülkelerindeki altyapı inşası 
ise Yeni İpek Yolu Girişimi çerçeve-
sinde desteklenmektedir. Alman Dış Ti-
caret Topluluğu 2022 ilk yarı raporunda 
ÇHC’nin Yeni İpek Yolu Girişimi çerçe-
vesinde toplam 140 projeyi finanse ettiği 
vurgulanarak, Federal Hükümetin Afrika 
politikalarını gözden geçirmesi istenmişti. 
Alman Dışişleri Bakanlığı’nın buna ver-
diği yanıt ise şöyleydi: “Rusya’nın saldırı 
savaşından Çin politikamız için çıkardı-
ğımız öğreti, hiçbir ülkeye bağımlı kal-
mamamız ve birlikte çalışmak istediğimiz 
ülkelerin de bağımsız kalmaları için çaba 
göstermektir.”

Afrika’da faaliyet gösteren Alman te-
kellerinin temsilcileri ise bu politikanın 
değişmesini ve “gelişmekte olan ülke-
lerdeki Alman yatırımlarının korunması 
için adımlar atılmasını” istiyorlar. Bu 
çerçevede de kalkınma yardımı ile dış 
ticaret teşviki politikalarının tek çatı al-
tında toplanmasını talep ediyorlar. Fede-
ral Hükümetin Yeşil kanadı bu istemlere 
karşı pek karşılıksız kalamıyor. O neden-
le Dışişleri Bakanı Baerbock “Afrikalı 
ülkelerin ÇHC’ne olan bağımlılıklarını 
azaltmak için” Almanya’nın Global Ga-
teway projesi üzerinden Afrika’da 150 
milyar Euro’luk yatırım yapılacağını ilân 
etti. Gene de Almanya’nın bu adımların-
da geç kaldığını burjuva medyasında bile 
okumak olanaklı. FAZ gazetesinin bir yo-
rumunda şu tespit yapılmıştı: “Batı, sö-
mürgeci geçmişiyle yüzleşse dahi, Batılı 
şirketlerin kâr amaçlı faaliyetleri ile ÇHC 
projelerinin çekiciliğini azaltamayız.” 
Öyle, doğru söze ne denir?

Sonuç yerine

ÇHC, emperyalist güçlerin hiç iste-
medikleri bir yöndeki gelişme rotasında 
yoluna devam ediyor. ÇKP’nin bu çerçe-
vedeki planları hiç kuşkusuz Batılı kapi-
talistleri ve siyasi temsilcilerini rahatsız 
etmektedir. Sovyetler Birliği’nde gerçek-
leşen karşıdevrim ve “liberal demokrasi-
nin” başarılı olacağı düşüncesi uzun bir 
süre sosyalizmin alternatif sistem olama-
yacağı ve bir tehdit olarak ortadan kalka-
cağı umutlarını beslemişti. Ancak emper-
yalist-kapitalist dünya düzeninin yapısal 
krizleri, özellikle etkileri hâlen sürmekte 
olan 2008 krizi ve üstüne üstlük ÇHC’nin 
ekonomik başarıları burjuvazinin tüm 

umutlarını boşa çıkarttı. Bu nedenle 2008 
krizinin hemen ardından ÇHC yeniden 
“düşman” ilân edildi ve BM Şartı temelin-
de dünya çapındaki sorunlar üzerine söz 
söyleme hakkını talep etmesi “Çin saldır-
ganlığı” olarak lanse edilmeye başlandı.

2009-2010 yıllarında geliştirilen ve 
2011 yılında Obama yönetimince ilân edi-
len “ABD Hint-Pasifik-Stratejisi” hızla 
dünya siyasetindeki taşları yerinden oy-
nattı. Bu strateji temelinde askeri güçlerini 
Hint-Pasifik-Bölgesine yığan ABD emper-
yalizmi, NATO’daki ve NATO dışındaki 
müttefiklerine Avrupa, Orta Doğu ve Af-
rika’daki kimi “görevlerini” devretmek 
zorunda kaldı. Başlangıçta Almanya ve 
Fransa başta olmak üzere ABD müttefik-
lerinin severek üstlendikleri bu “görevler” 
sorun yaratmaya başladılar. NATO’nun 
Doğu Avrupa’ya genişlemesi, ABD’nin 
nükleer roketleri Doğu Avrupa’ya konuş-
landırması ve Rusya Federasyonu’na yö-
nelik kuşatma ve zayıflatma stratejisinin 
hız kazanması, ABD’nin ÇHC’ne yönelik 
saldırgan politikasıyla birleşince, Avru-
pa’daki farklı sermaye fraksiyonları ara-
sında kurulu olan denge bozuldu ve derin 
çıkar çatışmaları gündeme oturdu.

Güney Çin Denizi’nin dünya çapın-
daki ürün ve hammadde nakliyat yolları 
açısından kazandığı yaşamsal önem, özel-
likle Avrupalı tekellerin üretim alanları 
ve tedarik zincirleri konusunda ÇHC’nde 
elde ettikleri avantajlar, teknoloji transferi 
ve hammadde zenginliklerinin getirdikleri 
devasa olanaklar, ABD’nin “Hint-Pasifik-
Stratejisiyle” ciddi bir tehdit altına girdiler. 
Özellikle ABD emperyalizminin Transat-
lantikçi müttefikleri üzerinden doğrudan 
Berlin’in ÇHC politikalarını belirlemeye 
çalışması Alman tekelci burjuvazisini çö-
zümü zor bir ikilemle karşı karşıya bırak-
maktadır. Gerçi Scholz, Pekin ziyaretinde 
“Çin ile olan iktisadi ilişkilerin geliştiri-
lip, derinleştirilmesini istediğini” vurgu-
layarak, Yeşillerinkinden farklı bir ÇHC 
stratejisi takip ettiğini göstermişti. Ancak 
Scholz’un bu stratejisinin başarılı olup 
olmayacağı ABD’nin ve Transatlantikçi 
Yeşillerin sabotaj girişimlerinin başarısına 
veya başarısızlığına bağlı.

Alman emperyalizmi ABD’nin “dost 
ateşine” maruz kaldığı müddetçe hedef-
lerine ulaşmakta hayli zorlanacağı belli. 
ÇHC ile olan karmaşık ilişkiler de giderek 
daha da karmaşıklaşacaklar gibi görünü-
yor. Sonuç itibariyle Alman tekel temsil-
cilerine hak vermek zorundayız: Alman 
emperyalizmi “kendi kazdığı kuyuda” ce-
belleşmeye devam edecek.n
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Özellikle ABD emperyalizmi-
nin Transatlantikçi müttefikleri 
üzerinden doğrudan Berlin’in 
ÇHC politikalarını belirlemeye 
çalışması Alman tekelci burju-
vazisini çözümü zor bir ikilemle 
karşı karşıya bırakmaktadır. 
Gerçi Scholz, Pekin ziyaretinde 
“Çin ile olan iktisadi ilişkilerin 
geliştirilip, derinleştirilmesini 
istediğini” vurgulayarak, Yeşil-
lerinkinden farklı bir ÇHC stra-
tejisi takip ettiğini göstermişti. 
Ancak Scholz’un bu stratejisi-
nin başarılı olup olmayacağı 
ABD’nin ve Transatlantikçi 
Yeşillerin sabotaj girişimlerinin 
başarısına veya başarısızlığına 
bağlı.



q Mehmet DEMİR

16 Mart 1988’de Halepçe‘ye atılan 
kimyasal bombalar, yaşayanların anlatım-
larına göre önce elma,  sonra da yumurta 
gibi kokmaya başladılar. Kokuların yayıl-
ması ardından ölüm kadın, çocuk ve yaş-
lı ayrımı yapmadı. Ölüm saçan kimyasal 
silahlar ile binlerce Kürt vahşice katledil-
di.  Halepçe Katliamı, bugün bir çok ülke 
tarafından Kürtler üzerinde uygulanan 
acımasız bir soykırım olarak kabul edil-
mektedir. Kimyasal silahlar ile Kürtlerin 
öldürüldüğü  Halepçe  Katliamı, Kürtlerin 
hafızasına kazınmış bir vahşet olarak ta-
rihteki  yerini aldı. İnsanlık için vahşetin 
bu boyutda ortaya çıkması unutulmaması 
gereken bir durumdur. Toplu ölümlere yol 
açan kimyasal silahlar, bir çok ülke tara-
fından savaşlar ve çatışmalarda kullanıl-
mıştır. Halepçe yakın yıllarda kullanılan 
ve sonuçları bakımından binlerce Kürdün 
ölümüne yol açan kimyasal saldırıların en 

büyüğü ve yıkıcısı olmuştur. Halepçe’den 
sonra kimyasal silahların kullanılmasına 
karşı uluslararası kamuoyunda bir karşı 
kampanya gelişmiştir. Saddam Hüseyin’e 
kimyasal silahları veren emperyalist dev-
letler ortak oldukları bu suç karşısında 
sessiz kalmayı tercih etmişlerdir. Kimya-
salın hedefi Kürtler olunca bölgesel den-
geler denilerek görmezden gelinmeye ça-
lışılmıştır. Kimyasal silahlar olduğu kadar 
bunların yol açtığı ölümler de vahşicedir. 
İnsanlık ile bağdaşır bir yanı yoktur.

Kimyasal silahların yasaklanması an-
laşması 29 Nisan 1997‘de yürürlüğe girdi. 
Bu anlaşmayla kimyasal silahların üre-
tilmesi, bulundurulması ve kullanılması 
yasaklandı. Anlaşmayı imzalayan ülkeler 
ellerindeki kimyasal silahları, kimyasal 
silahları yasaklama örgütüne (OVCW) 
bildirmek ve bu örgütün denetiminde 
yok etmek zorundadırlar. Merkezi Den 
Haag’da olan Örgüte üye olan ve yasakla-
mayı kabul eden  ülkelerin sayısı  193‘ tür. 
Bunların içerisinde Türkiye de var. Orga-

nizasyon üye ülkeleri denetlemekte ve bil-
dirilen kimyasal silahların yok edilmesini 
sağlamaktadır. Örneğin  Ekim 2017’de 
Rusya’nın, Mart 2018’de de Irak’ın dek-
lere ettiği kimyasal silahların imha edildi-
ğini OVCW  açıkladı. Suriye iç savaşında 
da kimyasal silahların kullanılması gün-
deme gelmiş ve Suriye rejiminin elindeki 
kimyasal silahlar 2013-2017 yılları ara-
sında imha edilmiştir. Yine Libya’da bu-
lunan  silahlarda 2018 yılında imha edildi. 
ABD ise elindeki tüm geri kalan kimyasal 
silahları 2023 yılına kadar imha edeceğini 
açıkladı. Bunlar deklere edilen miktarlar. 
Hangi devletin elinde gizli olarak depo-
lanmış ve bildirilmemiş ne tür kimyasal 
silahlar var bilinmemektedir. Anlaşmaya 
imza attıkları halde Suriye rejimi örneğin-
de görüldüğü gibi kimyasal silahlar kulla-
nılmaktadır. Sadece rejim güçleri değil ci-
hatçılar tarafından da  kimyasal silahların 
kullanıldığını Suriye iç savaşında yaşadık.

OVCW, kimyasal silahların varlığı-
nı denetlemekle birlikte bildirilmeyen ve 
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Elma Kokusu

Saddam Hüseyin

Hasan Ali Mecid 
(Kimyasal Ali)

Halepçe hafızalardan silinmedi. Kürt-
lerin kimyasal silahlar ile katledildiği 
son örnek ne yazık ki Halepçe olmadı. 
Kimyasal ölümler hâlâ sürüyor.



depolarda gizlenen silahların açığa çıka-
rılmasında da çalışmalar yürütmektedir. 
1997’de yasaklanmış olmasına rağmen 
hala dar alanlarda bu silahların kullanıl-
masının önüne geçilmiş değildir. İnsanlık 
için, kullanıldığında akıl almaz boyutlarda 
bir vahşete yol açan bu silahların varlığı 
tüm orduların envarterinde henüz kaybol-
muş, tamamen yok edilmiş  değildir. Tüm-
den yasaklanması ve üretiminin önüne 
geçilmesi insanlık için de büyük bir kaza-
nım olacaktır. Geniş çaplı uygulamalarda 
açığa çıkması kolay olan bu silahlar belirli 
bir alanda ve kısmen de az sayıda kullanıl-
dığında denetimden kaçırılabilinmektedir. 
Bunların kontrol edilmesi alana girişlerin 
engellenmesiyle birlikte oldukça imkansız 
hale getirilmektedir.

Halepçeler Yaşanmasın

Kimyasal silahların tümden ortadan 
kaldırılması ve kullanılmasının önüne ge-
çilmesi için daha çok mücadele edilmesi 
gerekmektedir. Gizli envanterlerin açığa 
çıkarılması için OVCW’nün daha atma-
sı gereken adımlar vardır. Bağlayıcı BM 
kararları olmasına rağmen bazı ülkeler-
de gizli depolanmış kimyasal silahların 
varlığı inkâr edilmemektedir. Bağlayıcı 
çözümler nasıl hayata geçirilecek bu ta-
mamıyla açığa çıkmış değildir. Bu konuda 
iddiaların denetlenmesi ve kullanımının 
ortaya çıkarılması uzmanların inceleme-
lere engelsiz katılmaları ile mümkün ola-
bilir. Kürtler açısından yeni Halepçelerin 
yaşanmaması için Türkiye, İran, Irak ve 
Suriye’nin denetlenmesi gerekmektedir. 
Sadece kimyasal kullanımı değil yaptıkla-
rı katliamlara bakıldığında da bu devlet-
lerin Kürtler karşısındaki sicilleri temiz 
değildir. Geçmişte kolayca bu silahlara 
başvurdukları bilinmektedir. 

Kimyasal silahların sonuçları sadece 
öldürücülüğü ile sınırlı değildir. Halepçe 
üzerinden 30 yıldan fazla zaman geçmiş 
olmasına rağmen hala insanlar ve çevre 
üzerindeki etkileri kaybolmuş değildir. 
Özellikle kansere yol açan değişik has-
talıkların yüksek miktarda Halepçe’de 
bugün bile görülmesi, bu silahların kor-
kunçluğunu görmek açısından önemlidir. 
Halepçe’lilerin hafızasından silinmediği 
gibi tüm Kürtlerin yüreğinde de derin bir 
yara olan kimyasalların kullanılması, bu 
gün yeniden gündeme düştü. Aslında bu 
iddialar ve bunları destekleyen kanıtlar 
yeni değildir. İnsanlık için korkunç boyut-
ları olan bu silahlar ile ilgili iddilar ortaya 
atıldığında araştırılması ve açığa çıkarıl-
ması önemlidir. 

Dersim’de Zehirlenen Kürtler

Dersim Katliamı da Halepçe gibi Kürt-
lerin hafızasının içinde silinmez bir yer 
edinmiştir. Burada da kimyasal silahlar 
kullanılmış ve Kürtler acımasız bir şekilde 
dolduruldukları mağaralar da bu gazların 
kullanılması ile boğdurulmuşlardır. Der-
sim katliamının tanıklarından olan İhsan 
Sabri Çağlayangil, anılarında bundan şu 
şekilde bahsetmektedir: “Valiyle otomo-
bile bindik, Elazığ’a gittik. Harekat baş-
layalı bir-iki ay olmuştu. Abdullah Paşa 

dedi ki, bu kefereyi kıstırdım. Ekinlerini 
yaktım, dedi.(...) Mağaralara iltica etmiş-
lerdi. Ordu zehirli gaz kullandı. Mağara-
ların kapısının içinden bunları fare gibi 
zehirledi.” Dönemin Emniyet Genel Mü-
dür yardımcısı olan ve sonradan devletin 
çeşitli kademelerinde görev alan ve Dışiş-
leri Bakanlığı da yapmış olan İhsan Sabri 
Çağlayangil’in anlatımları bunlar. Demek 
ki daha o yıllarda TC ordusunun elinde 

kimyasal silahlar bulunmaktadır. Aradan 
geçen yıllar içerisinde kimyasal silahlara 
ne oldu, bilinmiyor. Yeni alımlar oldu mu? 
Olduysa ne kadar? En son 1997’de gelen 
ve altında TC’nin de imzası olan yasakla-
ma kararı ile bu silahlar imha edildi mi?

Soruları sormamızın nedeni son gün-
lerde artan kimyasal silah kullanma iddi-
alarının tekrardan gündeme girmesidir. 
Altında imzası olan yasak kararına TC’nin 
uyup uymadığı ortaya atılan iddiaların ka-
nıtlanması ile mümkün olabilir. Ordunun 

elinde bu silahların var olduğu biliniyor 
ve Dersim’de kullanıldığı kabul ediliyor. 
Katliamı yaşamış diğer tanıkların ifade-
sinden de bu gerçeği biliyoruz. Diğer Kürt 
isyanlarının bastırılmasında da bu silahla-
rın yer yer kullanıldığı iddia edilmektedir.

Gelelim günümüze, TC ordusunun 
Güney Kürdistan’da geliştirdiği ve deği-
şik adlarla da anılan operasyonlarda, kim-
yasal silah kullanıldığı ve bu saldırılarda 

onlarca gerillanın öldürüldüğü iddia edil-
mektedir. Bununla ilgili basına yansıyan 
görüntüler de bulunmaktadır. Uluslararası 
kuruluşlar ve CWÜ’nün bu iddiaları araş-
tırması ve açıklığa kavuşturması gerek-
mektedir. TTB Başkanı Fincancı’nın bu 
iddiaların araştırılması gerektiği yönünde-
ki açıklamalarından sonra tutuklanması, 
bu iddiaların araştırılmasından korkulan 
yanlar olduğunu göstermektedir.

Aslında kimyasal silahların kullanıl-
masına ilişkin iddialar yeni değildir. Kim-
yasal silahların kullanıldığı iddiaları ve 
toplu ölümlerin olduğu bazı olaylar daha 
önce de basına yansımıştı. Bu iddialar 
karşısında o günlerde de araştırma yapıl-
mamış ve unutulmaya terk edilmişti. Bu 
iddiaların ortaya atıldığı bazıları şunlar-
dır: 17 Mayıs 1994 Adıyaman‘ın Bézar 
Dağında 22 silahsız gençle 6 gerillanın 
öldürülmesi. Van-Gürpınar-Yalınca (Dim) 
köyü 42 gerilla. 11 Nisan 1997 Dersim-
Çemişgezek 21 gerilla. 1999 Şubat’ın da 
Sason-Tanzé (Heybelli) Köyü Newala 
Çargé mezrasında 15 gerilla. 11 Mayıs 
1999 Silopi-Ballıkaya  20 gerilla. 24 Mart 
Muş-Şenyayla 14 gerilla.. Cudi Dağı Ni-
san 2006 3 gerilla. Bitlis-Mutki 26 Ağus-
tos 9 gerilla. Bu benzer daha bir çok olay-
da kimyasal silahlar kullanıldığı iddiaları 
ortaya atılmıştı.

14 Nisan 2022’den bu yana Zap, Ava-
şin ve Metina alanlarında gerillalara yö-
nelik saldırılarda bulunan TC ordusunun 
kimyasal silah kullandığı bir çok kez dile 
getirildi. Bu iddialara kanıt oluşturacak 
bazı görsel resim ve videolarda basına 
düştü. Bunların açıklığa kavuşturulması 
gerekmektedir. Gerçekten kullanılmışlar-
sa bunun insanlığa karşı büyük bir suç ol-
duğunu söylemeye gerek bile yoktur. Irak 
parlamentosu bu iddiaları araştırmak için 
bir komisyon kurulmasına karar verdi. 
Bölgede incelemelerde bulunan bir çok ta-
rafsız doktor kimyasal bulgulara ulaşıldı-
ğını açıkladılar. En son Irak Parlementosu 
Güvenlik ve Savunma Komisyonu Üyesi 
Parlementer Cewad Bolani Roj News’e 
yaptığı açıklamada: “Güvenlik birimle-
rinin raporlarına göre Türkiye kimyasal 
silah kullnmıştır.” dedi. Bunlar ciddi suç-
lamalardır. Basit açıklamalar ile geçiştiri-
lemeyecek derecededir. Açıklığa kavuştu-
rulması insanlık için son derece önemli ve 
değerlidir. Kullanılması insanlık için suç 
kabul edilen bu silahların tümden ortadan 
kaldırılması için de bu konunun araştırıl-
ması önemlidir.n
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Dersim katliamının tanıklarından olan İhsan Sabri 
Çağlayangil, anılarında bundan şu şekilde bahsetmekte-
dir: “Valiyle otomobile bindik, Elazığ’a gittik. Harekât 
başlayalı bir-iki ay olmuştu. Abdullah Paşa dedi ki, bu 
kefereyi kıstırdım. Ekinlerini yaktım, dedi.(...) Mağarala-
ra iltica etmişlerdi. Ordu zehirli gaz kullandı. Mağarala-
rın kapısının içinden bunları fare gibi zehirledi.” Döne-
min Emniyet Genel Müdür yardımcısı olan ve sonradan 
devletin çeşitli kademelerinde görev alan ve Dışişleri 
Bakanlığı da yapmış olan İhsan Sabri Çağlayangil’in 
anlatımları bunlar. 



4) Emekçi Halk: 1980’lerde emekçi 
halkı siyasi bir oyuncu olarak tanımla-
mak mümkün değildir. 1950 sonrasında 
işçi sınıfı ve emekçi halk asla bağımsız, 
özerk bir siyasal taraf olmamış, içindeki 
ileri unsurları devrettiği Parti’nin takipçisi 
olmanın ötesine geçememiştir. 1950 son-
rasında (kanlı bir istisna olan Novoçer-
kask olayları dışında) “sokağa dökülmek” 
“hükümetin şu ya da bu uygulamasını 
protesto etmek”, “hükümeti geri tavır al-
maya zorlamak” gibi olaylar Sovyet poli-
tikasında söz konusu değildir; o yüzden ne 
yazık ki, işçi ve emekçileri bağımsız bir 
“oyuncu”, bir “taraf” olarak tanımlamak 
mümkün değildir. Onların siyasete dahli 
sadece izleme ve gazetecilere görüş bil-
dirme seviyesini aşamamıştır. 

Buna rağmen, işçi ve emekçilerin bek-
lentileri neydi? Bunlar tüketim mallarına 
rahat erişim, mallardaki kalitesizliğin bit-
mesi, seyahat özgürlüğünün artması gibi 
günlük yaşantıya ilişkin doğal ve haklı 
beklentilerdi. Ancak önceki yazımızda 
belirttiğimiz olgu gözden kaçırılmamalı-
dır: Brejnev dönemi, siyasi aygıttaki yoz-
laşmaya olan tepkiyi hafifletmek için tü-
ketimi artırmayı ve kolaylaştırmayı temel 
başarı kriteri haline getirmiş bir dönemdi 
ve 10 yıldan fazla süren bu durum, emek-
çilerde siyasal yaşama ilişkin beklenti ve 
tepkilerini köreltip tüketime ilişkin bek-
lentileri ve hassasiyetleri keskinleştiren 
bir kafa yapısı yarattı. Bu, bürokratik ya-
pının emekçi halkta yarattığı deformas-
yondu. Bir yandan siyasette (parti ve onun 
“iletişim kayışı” olarak görülen resmi kit-
le örgütleri dışında) bağımsız bir taraf ve 
güç olamayan, öte yandan da tüm algı ve 
hassasiyetleri ağırlıklı olarak politikaya 
değil de tüketime odaklanmış bir emekçi 
kesim, daha sonra tüm dünya komünist-
lerine “sürpriz” gibi gelen 2 olguyu daha 
net anlamamızı sağlayan temel unsurdur: 
Birincisi, Yeltsin, ya da Nazarbayev gibi 
politik planda sosyalizmi hiçe sayacak  
popülist liderlerin hızla kazanacağı kitle 
desteği; ikincisi de 1991’de kızıl bayrak 
Kremlin kubbesinden indirilip çöpe atıldı-
ğında tüm dünyanın şahit olduğu devasa, 
utanç verici sessizlik ve pasiflik.  

Bu ajandaları ve olayların gelişimini 
gene 3 düzeyde, siyasi, ideolojik ve eko-
nomik seviyeler açısından inceleyelim.

Siyasette Kaosun Başlangıcı:
19. Parti Konferansı
SBKP’de “siyasi kararlar alınan, an-

cak organlara seçim yapılmayan genel 
toplantı” olarak Parti Konferansı en son 
1939’da 18. Parti Konferansı olarak ger-
çekleşmiş, 1952’deki Tüm Birlik Komü-
nist Partisi (Bolşevikler) kongresinde (ki 
parti burada SBKP adını almıştır) Parti 
Konferansı işleyişi iptal edilmiştir. Buna 
rağmen, girilen yeni dönemde partinin 
ideolojik ve politik yaklaşımlarını tartış-
mak ve olgunlaştırmak üzere Gorbaçov 
yönetimi 1988’de 19.Parti Konferansını 
toplamaya karar verdi.

Konferans doğal olarak partide uzun 
süredir devam eden teorik-politik “ölü 

toprağı”nı silkelemek, yeni açılımlar ge-
liştirmek ve partide yeni dönemin görev-
lerine ilişkin, üzerinde ortaklaşılmış net 
hedefler oluşturmayı amaçlıyordu. Ancak 
ortaya çıkan manzara, toparlanması zor 
bir kargaşanın başlangıcı oldu.

ABD hakim sınıflarının gerici dergi-
si Newsweek, 19. Parti Konferansı için 
“Moskova’daki Free for All” deyimi-
ni kullandı. (free for all: “herkese açık”: 
Kovboylar döneminde Teksas’ta herkesin 
herkese yumruk yumruğa giriştiği bar kav-
gaları için kullanılan deyim). Kruşçev dö-
neminden beri (neredeyse 30 yıldır) bastı-
rılmış tartışmaların, ezop diliyle yazılmış 
MK bildirilerinin ardından açık tartışma-
nın önü açıldığında, kırk kafadan kırk se-
sin çıkması engellenemedi. Bu manzara 
sadece (her komünistin özlem duyduğu) 
canlı ve yaratıcı bir “çokseslilik”in epey 
ötesinde, yukarda ana hatlarını çizdiğimiz 

ve uzun süredir gölgelerde ve sessizlik 
içinde oluşmuş “farklı ajandaların” varlı-
ğını ortaya koydu. 

Kendine “reformcu” diyen bir dizi 
delege Stalin dönemi baskılarını gün-
deme getirdi ve bunları mahkûm etmeyi 
temel görev olarak tanımladı. Buna karşı 
“muhafazakâr” olarak tanımlanan dele-
geler sosyalizmin tarihsel kazanımları 
konusunda yaratılan kuşku ve bulanıklığa 
karşı çıktı. Sovyet Yazarlar Birliği Başka-
nı Yuri Bondarev, “Burada tarihimizdeki 
değerli ve büyük olan her şey karalanma-
ya ve yok edilmeye çalışılıyor” diye sert 
bir çıkış yaptı, ancak bu çıkışı (“zamanın 
ruhu” çerçevesinde) “Brejnev’cilik” ola-
rak anında karalandı. O sıra Ermenistan 
yönetimi tarafından kışkırtılan Karabağ 

sorunu dolayısıyla Ermeni ve Azeri dele-
geler tartıştılar; Gorbaçov’un Ermeni de-
legenin mikrofonunun sesini kapatması da 
kâr etmedi. Ancak daha ilginci ve önemli-
si, toplumda birikmiş sorunlar üzerinden 
prim yapmak isteyen ucuz politikacı tipi 
olarak Yeltsin olayı idi.

Moskova Parti Sekreteri ve Politbüro 
üyesi olan Yeltsin, Moskova’daki kara-
borsacılığa, el altından satılan tüketim 
mallarına karşı “flaş” eylemler yaptı, de-
poları bastı, görevlileri tutuklattı, daha da 
ileri giderek, şoförü gelmeyen bir otobü-
sün direksiyonuna geçerek vatandaşla-
rı gidecekleri yerlere ulaştırdı. 19. Parti 
Konferansı’nda Gorbaçov kendisine söz 
verdiğinde “ Özel mağazaların (sade-
ce KP üyelerinin alışveriş yapabileceği 
mağazalar - SD) kapatılması gerektiğini, 
“özel” sözünün ve ayrıcalıkların biz ko-
münistlere hiç yakışmadığını” [1] söy-

leyerek büyük alkış topladı! SSCB için 
birer “ilk” olan ve hem şaşkınlık, hem de 
sempati yaratan bu eylem ve sözler, aslın-
da kendi başına sivrilmek isteyen hırslı 
bir politikacının ucuz popülizmiydi. Bü-
yük ihtimalle yaptığı “flaş” müdahaleler 
önceden ayarlanmıştı, söylediği sözlerin 
ardında hiçbir sağlam komünist duruş 
yoktu, ama Brejnev döneminde politik al-
gıları ve refleksleri fakirleşmiş emekçiler 
nezdinde ciddi puan topladı. Bu politikacı 
prototipini başka örnekler izlemekte ge-
cikmeyecekti.

Sosyalizmin bir ideoloji 
olarak gözden düşmesi
Bu manzara içerisinde, parti aygıtı-

nın Gorbaçov’un başta belirttiği “katı-
lımcı demokrasi” hedeflerine (yıllar önce 
Stalin’in benzer önerilerine ve Kruşçev’in 
bazı yaklaşımlarına) gösterdiği direnç 
netleşince Gorbaçov farklı bir yola girdi. 
Bizzat bu direnci gösteren köhnemiş par-
ti aygıtını kitleler nezdinde teşhir etmek 
ve yıpratmak için ideolojik planda bir 
kampanya başlattı. Ancak hemen hemen 
tüm Stalin sonrası Sovyet liderleri gibi, 
Gorbaçov’un da Marksizm kavrayışı da 
zayıf ve yüzeyseldi ve giriştiği kampanya 
ile sadece sorunları değil, temel devrimci 
değerleri de tartışılır kıldı. 

“Müflis Yahudi eski defterleri karıştı-
rır” sözü malumdur. Gorbaçov da partide 
teşhis ettiği “muhafazakârlığı” kırabilmek 
için geçmişi, Stalin dönemindeki sorun-
ları deşmeye başladı. Meşhur ve malum 
“Kirov cinayeti” yeniden soruşturuldu ve 
Stalin aleyhine delil arandı. 1937 tasfiye-
lerinde suçsuz yere kurban edilen komü-
nistleri temize çıkarma adına tüm tasfiye 
süreci sorgulandı ve tüm hatalar bir liderin 
(Stalin’in) iktidar hırsı ve obsesif kuşku-
larına indirgendi. O dönem yapılmış ya-
sadışı infazlar (Kırgızistan’daki Çon Taş 
vakası gibi) açığa çıkarıldı ve kurbanlar 
için anıt dikildi. Son derece dikkatle ve 
Marksist bir hassasiyetle ele alınması ge-
reken bir konuda Gorbaçov, cehennemin 
kapılarını açtı.

Niçin “dikkatli olunması gereken bir 
konu” idi bu? Çünkü Stalin dönemi sa-
dece “parti birliği” adına halka ve komü-
nistlere karşı işlenmiş (bizzat Stalin’in 
de kullandığı deyimle) cinayetlerin de-
ğil, aynı zamanda olağanüstü bir yığın-
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Gorbaçov ve Çöküşün Anatomisi

Brejnev döneminde ciddi şekilde zayıfladığına değindiğimiz 
sosyalizmin ideolojik hegemonyasının Gorbaçov döneminde tü-
müyle yitirilmesi, çöküşün temel faktörü ve amili oldu. Bu nok-
tadan sonra bir çöküşü ve çözülmeyi açıkça hisseden birinci 
kesim, yani partinin yönetici kadrolarının bir kısmı sessiz ka-
larak, sosyalizm için parmaklarını dahi kımıldatmayarak orta-
dan çekildiler. Ancak büyük bir kısmı ise, öngördükleri çöküş 
sonrasında güçlerin korumalarını sağlayacak yeni arayışlara 
ve formüllere yöneleceklerdi.



sal atılımın, sosyalizm adına emekçilerin 
yaptıkları fedakârlıkların ve bu bilinçli 
fedakârlıklarla devasa bir endüstri ve 
teknik yapının kurulduğu bir zafer döne-
miydi, ve sorumsuzca yapılan genelleştir-
meler, tüm bir dönemi (bir liderin kişiliği 
üzerinden) karalamaya ve orada egemen 
olan sosyalist değerleri gözden düşür-
meye yöneldi. Burada Gorbaçov’a temel 
destek parti içindeki sağ unsurların yanı 
sıra, parti dışındaki liberal entelektüeller-
den geldi. Tarihçi Afanasiyev, “SSCB’de 
asla sosyalizmin var olmadığını, var olan 
rejimin sadece bir tür ‘kışla komünizmi’ 
olarak adlandırılması gerektiğini” söyle-
di. Çıkardığı “Ogonyok” dergisiyle ciddi 
taraftar toplayan gazeteci Vitali Korotiç, 
devrimi, planlı ekonomiyi, sosyalist ide-
olojiye bağlılığı, partiyi, kısaca bir dizi 
komünist değeri açıktan açığa topa tutan 
bir yayın politikası izledi ve Gorbaçov yö-
netiminden dolaylı destek sağladı. 

“Bürokrasiyi silkelemek” adına Gor-
baçov’un başlattığı ve dolaylı-dolaysız 
destek olduğu bu sağ rüzgâr, parti üzerin-
de umulan etkiyi yarattı mı? Bu soruya 
cevap vermeden önce “Parti” dediğimiz 
yapının iki farklı kesimini ayırt etmemiz 
gerekir. Birincisi, devletle bütünleşmiş, 
yönetici yetkileri sahip kadrolardan olu-
şan “yönetici partililer”, ikincisi ise işçi 
sınıfı ve emekçi halk içinde, üretimde yer 
alan, partiye ideolojik-siyasi bir tercihle 
katılmış olan ve devlet aygıtında yöneti-
ci bir yetkisi olmayan tabandaki partililer. 
İkincisi üzerinde bu kampanyanın son 
derece olumsuz etkileri oldu. Yıllar boyu 
samimi şekilde inandıkları değerlere bu 
kadar açıktan saldırı yapılması ve saldı-
rılara hak ettikleri karşılığın verilmemesi 
ciddi bir moral bozukluğu yarattı 1989-91 
tarihleri arasında 2,9 milyon üye partiden 
istifa etti. [2] 1988’den önce halkın %70’i 
SBKP’ye güven duyarken, 1990’da bu 
oran %20’ye geriledi. [3] Aslında toplu-
mun ortak vicdanı, ruhu ve moral çimen-
tosu olan parti tabanı erimeye başlamıştı.

Birinci, yani yönetici kesime ise hiçbir 
şey olmadı. Onların arasından sosyalizme 
samimi olarak inanan kadroların oranı dü-
şüktü ve onlar açısında Sovyet toplumu-
nun tarihsel devrimci değerlerine yapılan 
ve güç kazanan bu saldırının tek sonucu 
oldu: Artık gitgide zayıflayan ve gözden 
düşmeye başlayan sosyalist ideolojinin, 
kendi iktidarlarını ve güç ilişkilerini ko-
ruyabilmek için arkasına saklanılabilir bir 
olgu, “kullanışlı bir maske” olmaktan çık-
masıydı. 

Brejnev döneminde ciddi şekilde za-
yıfladığına değindiğimiz sosyalizmin ide-
olojik hegemonyasının Gorbaçov döne-
minde tümüyle yitirilmesi, çöküşün temel 

faktörü ve amili oldu. Bu noktadan sonra 
bir çöküşü ve çözülmeyi açıkça hisseden 
birinci kesim, yani partinin yönetici kad-
rolarının bir kısmı sessiz kalarak, sosya-
lizm için parmaklarını dahi kımıldatma-
yarak ortadan çekildiler. Ancak büyük bir 
kısmı ise, öngördükleri çöküş sonrasında 
güçlerin korumalarını sağlayacak yeni 
arayışlara ve formüllere yöneleceklerdi.

Bu da esas olarak, sosyalizm yerine 
en doğal ve ucuz “birleştirici” olan yerel 
milliyetçilik, ve onunla harmanlanmış ka-
pitalizmdi.

Ekonomi:
Özyeterlilik (Hozraşçiyot) 
efsanesi ve sonuçları
Kruşçev döneminde “maliyet, kâr, pi-

yasa mekanizmaları” gibi unsurları öne 
çıkaran Prof. Liberman’ın yaklaşımları, 
Gorbaçov döneminde yeniden ısıtılıp or-
taya sürüldü; bu sefer öne çıkan ve Batı 
basınıyla Yeni Sol’un parlattıkları “harika 
çocuk” Gorbaçov’un ekonomik danışma-
nı Aganbegyan oldu. Aganbegyan’ı New 
Left dergisi, bir tür yeni ekonomik “deha” 
gibi lanse ederken Türkiye’de Yalçın Kü-
çük onu “herhangi bir YÖK üniversite-
sinde bile öğretim üyeliği yapamayacak 
kadar cahil biri” olarak nitelemişti!. Pe-
restroyka döneminin ekonomik yaklaşı-
mının ana hatları şunlardı:

• Sovyetler Birliği’nde fiyatlar devlet 
tarafından saptanan (ve sübvanse edilen) 
suni fiyatlardır. Özellikle hammadde ve 
yakıt fiyatlarının ucuzluğu, işletmelere bu 
konuda hovardaca tüketim yapmalarına 
imkân vermekte, örneğin enerji kullanı-
mını minimize eden teknolojilere gerek 
duyulmamasına sebep olmaktadır.

• İşletmelerde ciddi kayıplar vardır. 
Bu yüzden her işletme ciddi bir maliyet 
muhasebesine girişmeli, maliyetleri dü-
şürmeli, verimliliği ve kârı artırmalıdır.

• Bu doğrultuda tam yetkilendirilmiş 
işletme yöneticileri, “özyeterlilik” ilkesi-
ni uygulayarak devletin sübvansiyon ve 
desteğinden bağımsız hale gelmelidir. Her 
işletmede özyeterliliğin hayata geçmesi, 
ekonomideki hantallığı ortadan kaldıra-
caktır.

Bu yaklaşım ilk aşamada herkese ma-
kul ve mantıklı gelmekle beraber, sağlıklı 
bir marksist bakışla bakıldığında 2 adet 
“alarm çanı” çalıyordu:

1) Öncelikle, “kâr, zarar, maliyetleri 
minimize etme... vs.” gibi kavramlar, sos-
yalizmin değil kapitalist ekonominin “yıl-
dız” kavramlarıdır. Sosyalist bir işletme-
nin temel hedefi, halkın ihtiyaç duyduğu 
mal ve hizmetleri gerekli nitelik ve nice-

likte, yani talep edilen miktar ve kalitede 
sunmaktır. Bunu yaparken (sürekli olma-
makla birlikte) bu mal ve hizmetleri hal-
ka maliyetin altında fiyatlarla, yani devlet 
sübvansiyonuyla da sunabilir ve bunda 
(süreklileşmemek kaydıyla) sosyalizm 
açısından yanlış ya da prensiplere aykırı 
hiçbir şey yoktur. Sosyalist bir işletmenin 
“kâr” diye bir hedefi yoktur, olamaz.

2) “Maliyetleri minimize etme” ma-
kul gözükmekle birlikte, genel olarak 
ekonomide “maliyet” kalemine giren en 
önemli girdinin “işçi ücretleri” olduğu 
unutulmamalıdır. Tam yetki verilmiş işlet-
me yöneticilerinin, maliyetleri düşürürken 
işçi ücretleri üzerindeki tasarruf yetkisi ne 
olacaktır? Burası belirsiz bırakılmıştır. 
Hammadde kullanımını optimize eden 
rasyonel yaklaşımların ve yeni teknoloji-
lerin teşvik edilmesi fikri doğru ve yerin-
dedir; ancak bunu işletme yöneticilerine 
tam yetki vererek ve genel bir “maliyetleri 
düşürün” hedefiyle tanımlamak bambaşka 
bir şeydir. Pratikte, kendi maliyetlerini 
(işçi ücretleri dahil) kendi yöneten, ken-
dine yeterli ve diğer işletmelerle piyasa 
mekanizmaları üzerinden ilişkiye giren 
bir işletme bildiğimiz, adıyla sanıyla kapi-
talist bir işletmedir. “Özyeterlilik” efsane-
sinin yol açtığı yıkım bu olmuştur.

Gerçekten de, bugünün en kötü şöh-
retli Rus oligarklara (örneğin eski bir 
Komsomol yöneticisi, bugünün Chelsea 
kulübü sahibi olan Roman Abramoviç) 
Gorbaçov döneminde “bir işletmeyi ya da 
sektörü alıp toparlama ve işler hale ge-
tirme” görevi verilmiş Parti ya da devlet 
görevlileriydi. Bu “özyeterlilik” yaklaşı-
mı binlerce işletmeyi geleceğin kapitalist 
patronları olacak olan fabrika yöneticileri-
nin (ve onları kontrol eden parti kodaman-
larının) her türlü tasarruf yetkisine sahip 
olduğu varlıklar, yani fiilen mülkiyetleri 

haline getirmiş, iş bu “de facto” durumun, 
yani üretim araçları üzerinde fiili mülki-
yetin yasallaşmasına kalmıştır.

Burada ek bir noktaya da değinme-
den geçmemek gerekir: Parti aygıtının 
işletmeler üzerindeki yetkisi. Bir sonraki 
yazıda ele alacağımız ve SSCB tarihi bo-
yunca süren “partinin ekonomik yönetim 
işlevleri olmalı mı?” tartışması çerçeve-
sinde Parti bünyesinde ekonomiye “ön-
derlik etmek” için birçok komite kuruldu. 
Parti bünyesinde (ve hiyerarşik olarak 
alt kademelere uzanan) tekstil komitesi, 
gıda sektörü komitesi, enerji komitesi gibi 
kurullar, prensip olarak bu sektörlerdeki 
işletmelere yeni ve yaratıcı fikirler getir-
mek, plan hedeflerine ulaşılmasını garanti 
etmek gibi görevlere sahipti. Ancak bun-
lar pratikte daha önce değindiğimiz gibi, 
üretime müdahale etmek, “kendi adamı-
nı yerleştirmek” ve fiilen aynı işi 2 defa 
yapmak gibi verimsiz ve çarpık bir işleve 
saplanmış oldular. Ancak öte yandan da, 
işletmeler üzerinde siyasi denetim, işlet-
melere sosyalist ekonominin bir parçası 
olduklarını hissettirme (aslında fabrika 
bazında işçi konseyleri tarafından yapıl-
ması gereken işler) de bu komiteler tara-
fından üstlenildi. Stalin dönemi de dahil, 
birkaç defa kurulan, sonra da feshedilen, 
sonra (ihtiyaç üzerine !) yeniden kurulan 
bu komiteler, Gorbaçov başa geçtiğinde 
de mevcuttu. Gorbaçov, parti bürokrasi-
sine karşı yanına almak istediği işletme 
yöneticileri kesiminin on yıllardır süre-
gelen özlemi çerçevesinde, bu komiteleri 
işlevsizlik gerekçesiyle feshetti. Ancak 
sağ rüzgârların ve kapitalizm heveslerinin 
başladığı bir dönemde, işletmeler üze-
rinde hiçbir siyasi denetimin bulunmadı-
ğı, hiçbir sosyalist hassasiyetin empoze 
edilmediği bir ortamda (gerçekten de pek 
işlevli olmayan) bu komitelerin kaldırıl-
ması, kapitalizme doğru olan ivmeyi son 
derece yükseltti. Egor Ligaçev, “bu komi-
teleri feshedersek ekonomi çöker”[4] uyarısı 
yapmasına rağmen Gorbaçov onları feshetti 
ve ekonomi gerçekten de çöktü. n

Sonraki Bölüm: Sürecin Tersine 
Dönüşü ve Doğu Avrupa

(Devam edecek)
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DÖRDÜNCÜ DİZİ /
İkinci Bölüm:
Kaosun Özneleri ve 
Gelişimi

Oluşmuş Farklı Ajandalar
Yukarda tespit edilen son derece doğ-

ru ve haklı hedefleri “kim gerçekleştire-
cek” sorusuna cevap ararken, ülkedeki 
belli başlı siyasi – ekonomik kesimleri 
ve oyuncuları teşhis etmek gerekir:

1) Parti aygıtı: Geçen yazımızda 
belirttiğimiz, ve bu yazının başında da 
Andropov’un üzerine cesurca gittiğini 
bildirdiğimiz “yolsuzluk” olgusunun, 
aslında sadece buzdağının gözüken ucu 
olduğunu cesurca tespit etmeliyiz. Zira 
yolsuzluk ve rüşvet, temelde yanlış olan 
(ya da yanlış hale gelmiş) bir siyasal ya-
pılanmanın, Parti-devlet-ekonomi bütün-
leşmesinin nahoş (ve kaçınılmaz!) ürü-
nüdür. Tekrarlayalım: Parti komiteleri, 
en ufak mahalleden şehir ve cumhuriyet 
yönetimlerine kadar bütün siyasal-eko-
nomik ve sivil örgütlenmeleri belirleyen, 
gücünü halkın saygı duyduğu “devrimin 
ve Marksizm-Leninizm’in tek temsilcisi 
olma” iddiasından alan, yasal yetkisi ol-
masa da anayasadaki “Partinin önderliği” 
karinesine sığınarak tüm kilit noktalara 
kadro atayabilen, her kademede bütün 
siyasal-ekonomik-kültürel yaşantıyı be-
lirleme ve idari yapıyı dizayn etme gücü-
ne sahip yapılardı. Yolsuzluk olgusu ise, 
bu muazzam ve kontrol edilemez gücün 
kişilerde yol açtığı münferit savrulmalar-
dan başka bir şey değildi ve bir parti ay-
gıtında hiçbir yolsuzluk yapılmasa bile, 
kilit idari-ekonomik pozisyonlara halkın 
onayı veya gerekli liyakat kriterlerini 
sorgulamaksızın “kendi uygun gördükle-
ri” kadroları atayabilme yetkileri bile tek 
başına yanlış ve çarpık bir duruma işaret 
ediyordu. En ufak mahalle komitesinden 
SBKP MK’ya kadar uzanan böylesi bir 

işleyiş içinde şekillenmiş ve bunu varlık 
biçimi haline getirmiş kadroların “Sov-
yetlerin gücünü artırmak”, “partinin 
kimi yetkilerini Sovyetlere devretmek”, 
“fabrikalarda herkesin seçimle göreve 
gelmesini sağlamak” gibi hedefler için 
parmağını dahi kımıldatmayacağı açık-
tır! Nitekim olan da bu olmuştur. Ge-
nel olarak Sovyet ve dünya kamuoyun-
da umut ve heyecan yaratan bu “taban 
demokrasisi”ne yönelik düzenlemeler 
için parti aygıtı açıkça (yaygın deyim-
le) “kambura yatmış”, Gorbaçov’un bu 
hedefleri ilan etmesinden sonraki 2-3 
sene boyunca bu hedefler için tek bir 
adım dahi atılmamıştır. Parti aygıtının 
büyük bir kısmı, kendi gücü için tehdit 
olan bu düzenlemeler için herhangi bir 
şey yapmamış, beklemeye girmiş, tıpkı 
1930’larda Stalin’in “Kartları Yenile-
me (Proverka)” kampanyasına direndiği 
gibi, pasifliğe yatarak “rüzgârın geçme-
sini” ya da Gorbaçov’un tökezlemesini 
beklemeye başlamıştır.

2) İşletme yöneticileri: Lenin za-
manında fabrikalarda benimsenen “tek 
adam yönetimi” Stalin döneminde de 
devam etmiş, ancak tüm Sovyet tarihi 

boyunca işletme yöneticileri ile onları 
“kontrol etmek” isteyen parti aygıtları 
arasındaki çekişme ülkenin temel mese-
lelerinden bir olmuştur. Parti aygıtlarını 
işletmelere “önderlik etmesi” hedefi, 
bazen gerçekten Partiden gelen doğru 
ve yaratıcı teknik önerilerle işletmelerin 
önünün açılmasını sağlamış, ancak çoğu 
zaman da (işletmeler açısından) “üreti-
me gereksiz dış müdahale” olarak algı-
lanmış ve tartışma konusu olmuştur. “İş-
letmelere kendi iç işlerinde daha fazla 
özerklik verilmesi” ta Brejnev zamanın-
da Kosigin’in kişiliğinde somutlaşan bir 
eğilim haline gelmiş, öte yandan da par-
tinin müdahalesinin işletmelerin (parti 
tarafından temsil edilen) ülkenin bütün-
sel siyasal-ekonomik gerçeğiyle uyumu 
sağlayacağı gerekçesiyle bu müdahale ve 
yetki korunmuştur. Bu sanayi yöneticile-
ri kesiminin, Partinin direkt fiili müdaha-
lelerinden rahatsızlık duymakla birlikte, 
60 yıl boyunca fabrikaları yukardan sert 
bir hiyerarşi sayesinde yönettikleri için 
“işçi denetimi” ya da “fabrikada her yö-
netici kademenin seçimle gelmesi” gibi 
yaklaşımlara da sıcak bakmadığı açıktır. 
Gorbaçov döneminde “işletmelerin ken-
di kendilerine yeten verimli yapılar ha-

line gelmesi” şiarıyla öne çıkan, ancak 
kökü 1960’lara uzanan bir “manager’lar 
sosyalizmi” düşüncesi, sanayi yöneti-
cilerinde güçlü bir eğilim olarak ortaya 
çıkmıştır. Başta mantıklı gözüken bu 
yaklaşımın yıkıcı sonuçları, aşağıda ele 
alınacaktır

3) Yeraltı ekonomisi: Önceki ya-
zımızda, üretilen malların kalitesizli-
ği yüzünden “tamir ekonomisi” olarak 
başlayan, ancak gücü giderek artan bir 
yeraltı ekonomisinden bahsetmiştik. 
Tüm sosyalist siteme bir virüs gibi ya-
yılan bu olgunun en güçlü olduğu yerler 
Kafkas cumhuriyetleri ve Doğu Avrupa 
(özellikle küçük teşebbüslere yasal izin 
verilen Macaristan) oldu. Gorbaçov’un 
yakın arkadaşı ve KGB yöneticisi Edu-
ard Şevardnadze büyük bir kararlılıkla 
Gürcistan’daki yozlaşmanın üzerine git-
meye başladığı günlerde, makam arabası 
havaya uçuruldu! Yerel parti-devlet yö-
neticileriyle de bütünleşmeye başlayan 
bu mafyanın kendine güveni ve cüreti 
bu noktaya varmıştı. Merkezden uzak 
cumhuriyetlerde bunlar olurken sistemin 
bağrında, Moskova’da, Batı kaynaklı her 
türlü tüketim malına rahatça erişebilen 
bir “lüks tüketici” kesim boy göstermeye 
başlamıştı. Denetim gücünün büyüklü-
ğüne yukarda değindiğimiz Parti’nin ve 
Parti aygıtının (en azından belli kesimle-
rinin) desteği olmadan bunların gerçek-
leşemeyeceği aşikârdır. 

Gorbaçov ve Çöküşün Anatomisi

Devamı 22. Sayfada  *

Değerli Okurlarımız,
Mustafa Suphi Vakfı’nın çalışma programı 

arasında farklı konular yer almaktadır. 

- Türkiye Komünist Partisi’nin tarihi ve Mus-
tafa Suphi’lerin politik programatik görüşleri ile 
ilgili araştırmaların, günümüze nasıl yön verebi-
leceği; 

- Sovyetler Birliği başta olmak üzere Sos-
yalist ülkelerde yaşanan karşı-devrim hareketi 
üzerine araştırmalar, görüşler; 

- Günümüzde dünyadaki güçlerin yer alımı, 
Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin 
niteliği, konumu ve uluslararası güçler denge-
sinde üstlendikleri rol; 

- Küba ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyetle-
ri’nin durumu ve gelişimine ilişkin tartışmalar 
ve bu konulara bağlı bir dizi farklı inceleme, 
araştırma ve değerlendirmeler... 

Vakıf olarak tüm bu konularda farklı gö-
rüşlerin tartışıldığı, araştırmaların geliştirildiği 
çalışmalar içindeyiz.

Gazetemizin 67. sayısından itibaren olduk-
ça uzun bir süreye yayılacak Sovyetler Birliği 
ile ilgili Sinan Dervişoğlu yoldaşımızın çalış-
malarına yer veriyoruz. Sinan yoldaş, ayrıntılı 
ve uzun zaman alan titiz bir çalışma süreci so-
nucunda gazetemizin sayılarında tefrika olarak 
yayınlayacağımız araştırma yazılarını hazırladı. 
Tefrikalar yayınlandığı süreçte bu çalışma kitap 
halinde yayınlansa dahi biz yayınımıza devam 
edeceğiz ve kitabın yayınlanacağı yayınevi ile 
ilgili sizleri bilgilendireceğiz. 

Sinan Dervişoğlu yoldaşımız da mutlak 
doğru iddiasında değil. Yaptığı çalışmayı dik-
katimize sunarak görüş, öneri ve katkılar ile 
zenginleştirmemize özellikle değer veriyor. Bu 
anlamda sadece pasif bir okuyucu olarak değil, 
aktif tartışma yoluyla çalışmaya katkı sağlama-
nızı özellikle önemsiyoruz.
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