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olitikaP

Rejim içeride ve dışarıda dört koldan saldırıyor. 
Saldırmaya da devam etmeyi planlıyor. 2023 bütçe gö-
rüşmelerinde savaş ve güvenlik için bütçe 460 milyar 
TL olarak belirlendi. Bu rakam 24 milyar ABD dolarına 
tekabül ediyor. Bu da ayda 2 milyar ABD doları de-
mektir. F-16 savaş jetlerinden atılan 1 adet bombanın 
maliyetinin 400 bin ile 1,2 milyon ABD dolar arasında 
olduğu bizzat AKP Genel Başkan vekili Nurettin Canik-
li tarafından itiraf edildi. Çok namlulu roketatarlardan 
atılan mühimmatın maliyetinin ise 5 milyon ABD dolar 
olduğunu açıkladı. Bu mühimmatlardan yıllardır her 
gün Güney Kürdistan ve son zamanlarda Rojava’ya kaç 
tane atıldığını hesap ettiğinizde tablo net olarak ortaya 
çıkmaktadır.

Ekonomik ve politik krizden başını kaldıramayaca-
ğını anlayan rejim, Kürdistan topraklarına saldırılarını 
sürdürürken Yunanistan’ı da siyasi malzeme olarak 
kullanmak için her gün yeni senaryolar hazırlıyor. Mil-
liyetçi duyguları körükleyerek seçmen tabanını konso-
lide edebileceğini düşünüyor. Düzen muhalefetinin ise 
buna tepkisi sıfır. Bırakın tepki göstermeyi, savaş oyla-
malarına evet oyu vermek yoluyla savaş politikalarını 
destekliyorlar.

Sermaye güçleri rejimin bu adımlarını alkışlıyor. 
Emperyalist amaçlarla yürütülen savaş politikaları ser-
maye için yeni pazarlar ve sömürü olanakları demek-
tir. Bu anlamda toplumun en geniş işçi, emekçi, köylü 
ve yoksul kesimleri ile bir avuç sermayedarın çıkarları 
objektif olarak karşı karşıya geliyor. Sermaye çevreleri 
de en geniş kesimleri kendi çıkarlarına alet edebilmek 
için milli ve dini duyguları istismar eden AKP-MHP Sa-
ray rejimine sarılıyor. Milli ve dini söylemler ile toplum 
nüfusunu kontrol altında tutuyorlar.

Bu gidişata son vermenin tek yolu, emek, barış, de-
mokrasi, özgürlük ve sosyalizm güçlerinin akıllı politik 
taktikler ve net bir devrimci strateji ile yığınları hare-
kete geçirmeleridir. Bu oyunlar ancak bu şekilde boşa 
çıkarılabilir. İçinde olduğumuz seçim süreci toplumsal 
yaşamın politikleşmesini sağlayacaktır. Bu süreci en 
akıllı bir şekilde değerlendirmek zorunlu bir ihtiyaçtır.n
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“Faşizme karşı birleşmeyenler, faşizmin zindanlarında buluşurlar” B.Brecht

Akıl tutulmasını 
tedavi etmek



q Kemal ATAKAN

2022 senesinin son haftalarında 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ekrem İmamoğlu’na 7. Asliye Hukuk 
Mahkemesi tarafından Yüksek Seçim 
Kurulu’na “ahmak” suçlaması yaptığı ge-
rekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası 
kararı verildi. Bu icraatın hukuki süreci 
ve “ahmak” nitelemesinin kullanılma-
sının ne kadar suç teşkil ettiği konunun 
bir yanı. Anımsayacaksınız. İmamoğlu 
İBB Başkanlığı’na seçildikten bir süre 
sonra Strasburg’da Avrupa Konseyi’nin 
bir toplantısına katılıyor. HDP’li Bele-
diye Başkanlarının görevlerinden alınıp 
yerlerine kayyum atanması ile ilgili görüş 
belirtiyor ve şöyle diyor: “Belediye Baş-
kanlarının görevden alınarak yerlerine 
kayyum atanması ve bir kısmının tutuk-
lanması özellikle hukuk devleti ilkesini 
ihlal etmektir”. İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu bu açıklamadan çok rahatsız olmuş 
olacak ki İmamoğlu’na yanıt niteliğinde 
şöyle bir açıklama yapıyor: “Avrupa 
Parlamentosu’na gidip Türkiye’yi şikayet 
eden ahmağa söylüyorum, bunun bedelini 
bu millet sana ödetecek. Bu iş bu kadar 
bedava değil.” İmamoğlu da Soylu’ya 
şöyle yanıt veriyor: “Tam da 31 Mart 
seçimlerini iptal edenler ahmaktır, önce 
oraya bir odaklansın.” İmamoğlu’nun 
bu yanıtta kimi kast ettiği belli olmakla 
birlikte YSK, İmamoğlu hakkında şika-
yetçi oluyor ve dava açıyor. 2019 yılında 
yaşanan bir olayın kısa hikayesi böyle. 
Ondan sonra kimler kimlere neler söyle-
di, hakaretler etti, bu ayrı bir konu.

Aradan 3 yıl geçtikten sonra İmamoğ-
lu hakkında bu mahkeme kararı geliyor. 
Karar üzerine farklı yorumlar yapıldı. 
Kimileri Erdoğan hata yaptı çünkü 
İmamoğlu bu mahkeme kararı sonucu 
mağdur insan görüntüsü vererek daha da 
güçlenecek dediler. Bu konuyu zamanın-
da Erdoğan’ın aldığı cezaya benzetenler 
oldu. Danışıklı dövüş diyenler oldu. 

Bizce bu konu çok net. Erdoğan 
ve partisi ciddi güç kaybediyor ve bu 

koşullarda karşısına Cumhurbaşkan-
lığı seçiminde başarı kazanacak bir 
adayın çıkmasını istemiyor. O nedenle 
İmamoğlu’na ceza vererek siyaset yasağı 
kapsamına alınacak. İmamoğlu aday 
olamayacak. Ayrıca, bu ceza gerekçe gös-
terilerek İBB Başkanlığı görevinden alı-
narak yerine kayyum atanacak. Böylece 
Erdoğan’ın 22 yıldır en büyük yenilgisi 
olan İstanbul Belediyesi seçimlerinin 
intikamı alınmış ve İstanbul Belediyesi 
hukuksuz yollarla dahi olsa geri alınmış 
olunacak. Bizce bu kararın tek ve ana 
nedeni bu. Konuyu komplo teorileri ile 
çok da sulandırmamak ve ana konuya 
odaklanmak gerekir.

İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Be-
lediye Başkanlığı seçimlerini kazanarak 
“İstanbul’u kazanan Türkiye’yi kazanır” 
gerçeğini ortaya koydu. Kuşkusuz ki 
İmamoğlu’nun seçim başarısı sadece 
kendisine has bir başarı değildi. Düzen 
muhalefetinin tümü kendisini destekledi. 
O da yeterli olmayacaktı. HDP destek-
lediği için seçilebildi. Burada daha önce 
de değindiğimiz bize göre önemli bir 
konuya tekrar dikkat çekmek istiyoruz. 
Bilindiği üzere İBB Başkanlığı seçimleri 
iptal edilince İmamoğlu ilk seçimler-
deki 13 bin oy fark yerine 800 bin oy 
fark ile yenilenen seçimleri kazandı. Biz 
sürekli şu soruyu sorduk: Neden sadece 
İBB Başkanlığı seçimleri tekrarlandı da 
İlçe Belediye seçimleri tekrarlanmadı. 
İmamoğlu, CHP, İyi Parti ve tüm diğer 
partiler neden bu konuda ısrarcı olup 
kampanya yürütmediler. Çünkü, İstanbul 
Belediye seçimleri ilçeler dahil yenilen-
seydi AKP ve MHP İstanbul Belediye 
Meclisi’ndeki çoğunluğu kaybedecek, 
aynı zamanda CHP muhtemelen 14 İlçe 
Belediye Başkanı seçimi daha kazan-
mış olacak ve Belediye Meclisi’nde 
“topal ördek” konumuna düşmeyecekti. 
Anımsanacağı üzere Erdoğan, seçimle-
rin yenilenmesi konusunda çok direndi. 
Oyları tekrar tekrar yeniden saydırıp 
AKP lehine sonuç çıkarmaya çalıştı. AKP 
Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz 
bu süreçte bilgi kirliliği ve propaganda 
açısından özel bir görev üstlendi. Tüm 

radyo, TV ve gazetelerde eşi görülmemiş 
yoğun bir dezenformasyon ve propa-
ganda taktiği yürüttüler. Sonuçta oyların 
tekrar sayımı ile iplikleri pazara çıkınca 
seçimleri yenilemekten başka seçenekleri 
kalmadı. Ama tüm İstanbul seçimlerini 
yenilemek yerine sadece İBB Başkanlık 
seçimlerini yenileme yolunu seçtiler. Tam 
da bu noktada gizli bir pazarlığın yapıldı-
ğı konusunda bir intiba mevcut. Dolayı-

sıyla muhalif de olsa düzen partilerine 
güvenmek mümkün değil.

Diğer bir konu İyi Parti Genel Baş-
kanı Meral Akşener’in yaptığı şovlar. 
İyi Parti’nin İstanbul Belediyesinde hem 
seçilmiş meclis üyeleri ve aynı zamanda 
kilit kadrolar açısından önemli nokta-
ları elde tuttuğu biliniyor. İBB’ye işçi 
alımlarında İyi Partili kadroların sözle-
rinin CHP’li yönetici kadrolardan daha 
etkin olduğu biliniyor. İçişleri Bakanı’nın 
“557 terörist kadro çalıştırılıyor” suçla-
masından sonra 150 kadar çalışanın işten 
çıkarılmasında İyi Parti’nin etkin olduğu 
söyleniyor. Bu noktada önemli olan İma-
moğlu ve CHP’nin edilgenliği. Akşener, 
son mahkeme kararı sonrası da İmamoğlu 
ile dayanışma adı altında siyasi bir şov 

düzenledi. İmamoğlu’nun da siyasi duru-
şu itibarı ile CHP’den seçilmiş olmasına 
rağmen daha fazla İyi Parti çizgisine 
yakın olduğu anlaşılıyor. İmamoğlu’nu 
yakından izleyenler için bu tespit şaşırtıcı 
olmaz. Bizim anladığımız, CHP’nin 
İmamoğlu’nu Cumhurbaşkanlığı adaylığı 
için düşünmemesine rağmen İyi Parti’nin, 
özellikle Akşener’in İmamoğlu’nu Kemal 
Kılıçdaroğlu’na karşı Cumhurbaşkanlığı 
adaylığı için parlatıp ön plana çıkarma 
mücadelesi. Kılıçdaroğlu’nun 6’lı masa-
daki partilerin birbirlerinin iç işlerine ka-
rışmamaları gerektiği konusundaki uyarı 
kokan söylemi çok da nedensiz değildi. 

TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın 
Ekrem İmamoğlu’na geçmiş olsun ve 
dayanışma ziyareti kimi keskin solcular 
tarafından eleştirildi. Bizce Erkan Baş 
yapması gerekeni yaptı. Parlamentoda 
temsil edilen bir siyasi partinin başka-
nı olarak İmamoğlu’nu ziyaret etmesi 
kadar doğal bir davranış olamaz. Politika 
yapmak bunu da gerektirir. Erkan Baş bu 
ziyareti ile Ekrem İmamoğlu’nun siyasi 
düşüncelerini desteklemiş olmuyor. Reji-
min anti-demokratik uygulamaları karşı-
sında dayanışmasını ifade etmiş oluyor. 

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletve-
kili seçimleri herşey değil ama önemli. 
AKP-MHP Saray Rejimine son ver-
mek mümkün. Erdoğan ve Bahçeli de 
bunu engellemek için ellerinden geleni 
yapacaklar. Komünistlerin yaklaşımı da 
ilk aşamada AKP-MHP Saray rejiminin 
son bulmasını sağlamak olmalı. Faşist 
güçlere karşı, burjuva muhalefeti de dahil 
en geniş siyasal ve toplumsal güçlerin iş 
birliği belirleyici olacak. Faşizme karşı 
mücadelenin gereği de bu. Emek ve Öz-
gürlük İttifakı’nın, Demokrasi İttifakı’nın 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ilk turda 
güçlü ve geniş kitleler ile farklı toplum-
sal kesimlerin destekleyebilecekleri bir 
aday çıkarmaları bizce önemli. Seçile-
mese dahi barış ve demokrasi güçlerinin 
desteği oy oranı olarak da ortaya çıkmak 
zorundadır. Bu sonuç daha AKP-MHP 
Saray rejimine son verildiği koşullarda 
oluşturulacak yeni iktidar ve hükümet 
yapılarında barış ve demokrasi güçle-
rinin ne derece söz sahibi olacaklarının 
destekleyici ölçütü olacaktır. Her şeyin 
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İmamoğlu Vakası ve 
Devrimci Mücadele

Biz sürekli şu soruyu sorduk: 
Neden sadece İBB Başkanlığı 
seçimleri tekrarlandı da İlçe Be-
lediye seçimleri tekrarlanmadı. 
İmamoğlu, CHP, İyi Parti ve tüm 
diğer partiler neden bu konuda 
ısrarcı olup kampanya yürütme-
diler. Çünkü, İstanbul Belediye 
seçimleri ilçeler dahil yenilen-
seydi AKP ve MHP İstanbul Be-
lediye Meclisi’ndeki çoğunluğu 
kaybedecek, aynı zamanda CHP 
muhtemelen 14 İlçe Belediye 
Başkanı seçimi daha kazanmış 
olacak ve Belediye Meclisi’nde 
“topal ördek” konumuna düş-
meyecekti.



seçim olmadığını vurguladık ama madem 
ki seçimlere de katılınacak, bu durumda 
seçimlerden alınabilecek azami sonuçları 
görmek ve bu sonuçların sahada yürütü-
len mücadeleler sonucunda elde edildiği-
ni bilince çıkarmak önemlidir. 

CHP içinde Ergenekoncu ve devlet 
doktrinini savunan statükocu güçler etkin 
ve güçlüdür. Ancak CHP içinde HDP ve 
barış demokrasi güçleri ile işbirliği yap-
manın öneminin bilincinde olan güçler 
de mevcuttur. Bu güçler bu süreçte açığa 
çıkmaktadır. HDP’ye mesafeli duran 
Sosyalist Güç Birliği adı altında bir araya 
gelen sol çevrelerin de bu yaklaşımlarını 
gözden geçirip AKP-MHP Saray rejimine 
karşı belirleyici darbeye somut katkı sun-
maları gereklidir. Yaşam bunu dayatmak-
tadır. Gerçekleştirilmezse bunun siyasal 
sonuçları faşizan rejimin devamına yol 
açacağından, gereğini yerine getirmeyen-
lere sorumluluk yükleyecektir. 

Burjuva düzen muhalefetinin seçim 
başarısı Türkiye’de toplumsal sorunların 
çözümü konusunda komünistlerin de 
dahil oldukları barış ve demokrasi güçle-
rinin asıl alternatifi olamaz. Devrimci bir 
alternatif ve yeniden demokratik bir ku-
ruluş ise ancak yürüyen politik süreçlerin 
parlamenter mücadele ile parlamento dışı 
mücadelenin daha da güçlenip yaygınlaş-
ması ile mümkün olacaktır. Söz konusu 
seçimler bu sürecin sadece bir ara dura-
ğıdır ve son tahlilde devrimci anlamda 
belirleyici değildir. Bunun bilincindeyiz. 
O anlamda bizleri burjuva demokratik 
çözümler önerme spekülasyonları ile 
eleştirmek boş iştir. Burjuva anlamda 
dahi olsa gerçekleşecek görece değişim-
ler, devrimci mücadelenin gelişmesi için 
yeni olanaklar yaratacaktır. Toplumun 
üzerindeki baskı, sansür, yasak ve terör 
baskısı kaldırılmak zorundadır. İnsanlar 
toplu yerlerde görüşlerini ifade eder-
ken ve sosyal medya mecralarında dahi 
görüşlerini ifade etmekten korkar duruma 
gelmişlerdir. Barışçıl basın açıklamaları 
ve protestolar dahi aşırı ve orantısız polis 
şiddetine maruz kalmaktadır. En azından 
bu ortamın değişmesi mümkündür. 

Devrimci demokratik mücadele 
güçlerinin ve bu güçlere gönül ver-
miş toplum kesimlerinin, seçmenlerin, 
destekleyicilerinin, her gün sahada bedel 
ödeyenlerin, direnen işçi ve emekçilerin, 
yaşamları devlet terörü koşulları altında 
süren Kürt halkının sürekli dayak yemek 
yerine, dayak atmak ve başarı elde etme 
ihtiyaçları vardır. Moral kazandıracak, 
kendine güveni artıracak başarı süreçleri 
yaşanmak zorundadır. Bu psikoloji az ile 
başlayabilir, ancak daha büyük mücadele-
lerin sonucunu belirleyecek güç birikim-
lerine olan yol da ancak böyle döşenir. n 
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Balkan göçmeni bir ailenin ferdi olarak 16 Eylül 
1959 tarihinde Erdek’te dünyaya gelen Avni yoldaş 
26 Kasım 2022 günü, kendisinden birkaç gün haber 
alınamayınca evinin açtırılması sonucunda can vermiş 
olarak bulundu. Kendi-
sini en son görenlerin 
verdiği bilgilerden yola 
çıkıldığında 22 Kasım 
2022 günü veya gecesi 
aramızdan ayrıldığını 
tespit edebiliyoruz. 
Avni yoldaşı bugün 
toprakla, doğayla bu-
luşturuyoruz. 

Avni yoldaş 
Erdek’te İGD saflarında 
gençlik çalışmalarında 
aktif görev almış ve 
1980 yılında politik 
göçmen olarak gittiği 
Federal Almanya’da 
önce Lübeck sonra 
da Hamburg’da FİDEF 
saflarında Hamburg 
Halkevi’nde siyasi 
faaliyetlerini sürdür-
müştür. Avni yoldaş 
1984 yılında Hamburg 
Parti Örgütü tarafın-
dan partimiz safları-
na katılmıştır. Partili 
olduktan sonra gençlik 
ve kültürel alanlarda faaliyetlerde yer almıştır. Ham-
burg parti gençlik komitesinde yöneticilik görevinde 
bulunmuştur. Halkevi bünyesinde oluşturulan halk 
oyunları ekibinin örgütçülüğünü yapmış, askerlik 
bedelinin indirilmesi yönünde yürütülen çalışma-
larda aktif rol oynamıştır. Avni yoldaş aynı zamanda 
partimizin güvenlik örgütlenmesi içinde görev almış, 
Federal Almanya ve Batı Avrupa’nın değişik illerinde 
düzenlenen etkinliklerde güvenlik sorumlusu olarak 
görevler üstlenmiştir. 

Avni yoldaş 1980’lerin sonunda Sovyetler 
Birliği’nde esen “açıklık ve yeniden yapılanma” rüzga-
rından etkilenmiş, bu süreç karşı-devrimci bir çizgiye 
doğru yöneldiğinde ilk aşamada bunu kabulleneme-
miş ve kendilerini “yenilenmeci” olarak tarif eden yol-

daşlarımızla davranmıştır. Ancak daha sonra özeleştiri 
vererek partimizin likidasyonu sonrası tekrar örgüt-
lenme çalışmalarına aktif olarak katılmış ve gerek yurt 
dışında, gerekse de ülkede sürecin örgütlenmesinde 

görevler üstlenmiştir.

Avni yoldaş 
Marksizm-Leninizm’in 
çizdiği rotanın ve 
partimizin 1920’lerde 
Mustafa Suphi yoldaş 
ve yoldaşları tarafından 
belirlenen Kominternci 
Bolşevik geleneğin 
savunucusu olmuş-
tur. Avni yoldaş son 
nefesini bu niteliği ile 
vermiştir. 

Denizciliğe olan 
aşırı tutkusu ile Deniz 
yoldaşın anısını ya-
şatma amacını birleş-
tirerek biricik kızına 
Deniz adını veren Arif 
yoldaş vasiyeti gereği 
yakılmıştır ve kızının 
arzusu üzerine külleri 
Hamburg’da toprağa 
verilecektir. Teknik 
olarak mümkün olma-
dığı için külleri yerine 
mezarından alınacak 

toprağı yoldaşları vasiyeti üzerine Marmara Denizi’ne 
serpeceklerdir. 

Partimiz, Türkiye Komünist Partisi, Avni yoldaşın 
aramızdan fiziken ayrılması ile ciddi bir kayıp yaşamış-
tır. Avni yoldaşın anısını uğruna hiçbir fedakârlıktan 
kaçınmadığı mücadelesini sürdürerek yaşatacağız.

Başta kızı Deniz olmak üzere, tüm ailesi, dost, 
akraba ve yoldaşlarına baş sağlığı diliyoruz. 

Güle güle Avni yoldaş. n

Türkiye Komünist Partisi

Merkez Komitesi

13 Aralık 2022

Arif Oğraş (Avni) 
Yoldaş’ın Ardından



q Cemil AKSU
 

CHP, 3 Aralık’ta yeni ekonomi kur-
maylarıyla “İkinci Yüzyıla Çağrı” proje-
sinin ekonomik vizyonunu açıkladı. Bü-
tün konuşmacılar Göbels’in “büyük bir 
yalan söyler ve onu yeterince tekrar et-
meye devam ederseniz, insanlar sonunda 
ona inanmaya başlayacaklardır”  meşhur 
sözünü hatırlatırcasına, “temiz enerji”, 
“temiz üretim”, “temiz fonlar”, “temiz 
sermaye”, “temiz toplum” laflarını tekrar-
layıp durdular. Bu kadar “temiz” vurgusu 
CHP’nin talip olduğu misyonunu ortaya 
koyması bakımından simgesel bir değere 
sahip. Hem küresel hem de Türkiye olarak 
içine atıldığımız bu “kirli” sistemden kur-
tulmak isteyenlere (büyük çoğunuluğunu 
“AKP gitsin de ne olursa olsuncular”ın 
oluşturduğu) “temiz” bir sayfa açma vaaz 
ederek, sistemi kurtarmak. 

CHP’nin ekonomi kurmaylarının ide-
olojik hikayelerini es geçip sonuç konuş-
ması yapan Kemal Kılıçdaroğlu’nun açık-
lamalarına bakılarak, CHP ne vaad ediyor 
sorusuna kolayca yanıt vermek mümkün. 
Kılıçdaroğlu “temiz foncular” ile yani 
toplamda 5 trilyon 461 milyar dolarlık fon 
yöneten küresel finans kuruluşları temsil-
cileriyle iktidarının ilk 3 yılında en az 100 
milyar dolarlık doğrudan yatırım yapılma-
sı için söz aldığı vaadinde bulundu. Ayrıca 
Avrupa’nın ve Uzakdoğu’nun emeklilik 
fonlarından da toplam 225 milyar dolar 
fon alacağını açıkladı.

Dışa bağımlı bir ülke olarak Türkiye 
sermayesi, ancak dışarıdan gelecek mali 
ya da doğrudan yatırım olarak büyük ser-
maye transferleri ile büyümeyi esas alır. 
Türkiye’nin ilk 100 yılında da sadece 1929 
Büyük Buhran yıllarının küresel ekono-
mide yarattığı kapanmadan sonra Türk 
burjuvazisi gerek Osmanlı’dan devraldı-
ğı borçları ödemek gerekse de ekonomik 
büyüme için emperyalist devletlerin kapı-
sını aşındırdı. Türkiye ekonomisinin dışa 
bağımlı, emperyalist kapitalizmin küresel 

işbölümüne göre yapılandırılması süreci 
ise asıl olarak 2. Dünya Savaşı’ndan sonra 
ABD ile kurulan ekonomik, askeri ve si-
yasi bağımlılık ilişkileri çerçevesinde ge-
lişmiştir. Önce Marshall Fonu, sonra İMF 
ve DB ile yapılan “Stand-by Anlaşmala-
rı” ile Türk burjuvazisi büyürken, emekçi 
köylülük dalgalar halinde mülksüzleştiril-
miş, sanayinin ucuz işgücü ordusuna dahil 
edilmiştir. Dışa bağımlı büyüme modelle-
ri, yaklaşık 5, 10 ve 20 yıllık periyodlar 
küçük/kısmı ve büyük ekonomik krizler 
yaşayarak toplumsal adaletsizliğin, eme-
ğin ve doğanın sömürüsünün derinleştiği 
bir yıkım yaşamıştır. 1960, 1972, 1980 
askeri darbeler, 2000 Hayata Dönüş Ope-
rasyonu ile toplumsal muhalefete yapılan 
darbe, 2015’te 15 Temmuz darbesi girişi-
mini Tek Adamlık Rejimine geçiş fırsatına 
çevirilerek gerçekleştirilen darbe bütün bu 
yıkımın siyasi zirveleri olmuştur.

Öncesi bir tarafa AKP döneminde de 
“Mega Projeler”le dünyadaki mega fon-
ların Türkiye’ye yatırım yapmaları he-
deflenmiş ve bunda büyük oranda başa-
rılı olunmuştur. 3. Köprü, 3. Havaalanı, 

Avrasya Tüneli, Orhangazi ve Çanakkale 
köprüleri, “duble yol projeleri”, “kent-
sel dönüşüm projeleri”, İstanbul Finans 
Merkezi, Galataport ve enerji projeleri 
kapsamında yapılan devasa barajlar gibi 
AKP’nin yere göğe sığdıramadığı pro-
jeler küresel fonları Türkiye’ye çekmek 
için geliştirilen “mega projeler”di. İnşaat 
ve enerji şirketlerine sağlanan devlet ga-
rantili fonlar, krediler, kamu kaynakla-
rının aktarılması süreci böyle işledi. Ve 
Türkiye ekonomisi durmaksızın büyüdü. 
AKP, bütün bu süreçte sadece “çalmadı”, 
herkese “çalmasını” öğretti. Girişimcilik 
ideolojisi, KOSGEB, Kalkınma Ajansla-
rı, özel ve kamu bankalarından sağlanan 
krediler gibi birçok finansal araçla pratik 
olarak tabana yayıldı. Girişimci olamayan 
“aliller”e de “sosyal yardım” mekanizma-
ları ile “Devlet eli” uzatılmış oldu. Ama 
o “Devlet eli”ne AKP il ve ilçe örgütleri 
aracılık ederek Parti-Devlet özdeşliği de 
facto ve de jure olarak yaratıldı. AKP’nin 
kurduğu bu sistemin krize girmesi de 
2008’deki küresel krizle birlikte yabancı 
sermaye girişinin istenilen düzeyde olma-

ması ile birlikte ortaya çıktı. 

Nitekim CHP’nin akıl hocalarından 
biri olan ve TÜSİAD gibi sermaye ku-
ruluşları tarafından yıldızı parlatılan Da-
ron Acemoğlu da, Vizyon sunumunda 
2006-7’ye kadar her şeyin güzel gittiğini 
bu tarihten itibaren ekonominin ve de-
mokrasinin bozulmaya başladığını savu-
narak, “İkinci Yüzyılda” da dışa bağımlı 
ekonomik modeli sürdürmek kararlılığın-
da olduğunu, bu açıdan AKP’ye akıl ve-
renlerle aynı safta olduğunu göstermiş 
oldu. Hatırlanacağı gibi, 2000-2001’de 
Cumhuriyet tarihinin en büyük finansal ve 
bankacılık krizi yaşanmış, Dünya Bankası 
Başkan Yardımcılarından Kemal Derviş  
ekonomiden sorumlu Devlet Bakanlığı-
na getirilmişti. 2001 Türkiye Ekonomik 
Krizi esnasında 24 banka batırılmış ya 
da kelepir fiyatlarla satılmıştır. 2001 krizi 
öncesinde aslında 1999’da IMF Türkiye 
için bir program hazırlamıştı. Dönemin 
Başbakanı enteresan bir açıklama yapa-
rak, cezaevlerinde F Tipi Hücre Sistemi-
ne geçiş yapılmadan IMF programının 
hayata geçilemeyeceğini savunmuştu. Bu 
açıklama cezaevlerindeki siyasi tutsaklara 
yapılacak bir operasyonla toplumsal mu-
halefetin bastırılarak işçi ve emekçilerin 
IMF programına direniş gösteremez du-
ruma getirilmesi planının bir ifadesi idi. 
Nitekim Mayıs 2001’de Kemal Derviş’in 
açıkladığı “Güçlü Ekonomiye Geçiş Prog-
ramı”; IMF ile imzalanmış stand-by dü-
zenlemesi ve Dünya Bankası kredileriyle 
desteklendi. TBMM’den “Derviş Kanu-
nu” diye adlandırılan, ekonomi ile ilgili 
kanunlar geçirildi. Bu kanunların çoğu 
özelleştirmenin teşviki ve rekabetin art-
tırılması ile ilgiliydi. Güçlü Ekonomiye 
Geçiş’le birlikte 2001 yılının ilk altı ayın-
da ihracat %13 arttı.

2001 krizinin siyasi faturası ise Ecevit 
ve diğer partilerin ilk seçimde baraj altın-
da kalması oldu. Ve AKP, “Hayata Dönüş 
Operasyonu” ile gerçekleştirilen darbe ve 
Güçlü Ekonomi Programı ile yaratılan or-
tamda iktidara gelerek ABD’nin “rol mo-

Politika4    28 Aralık 2022 POLİTİKA

CHP’nin 
İkinci Yüzyıla Çağrısı



del ülkesi”nin başına geçmiş oldu. Büyük 
Ortadoğu Projesi”nde ABD’nin stratejik 
ortağı oldu. Daron Acemoğlu’nun “her 
şey çok güzeldi” dediği bu yıllardır. AKP, 
“komşularla sıfır sorun”la, Alevi, Kürt, 
Çingene “açılımları” ile başladı. Ama... 
Şairin dediği gibi, “güzel başladık aşka, 
güzel gitmedi başka.” 

Bu güzel gidişatı bozulmasının ne-
denleri ise sadece AKP yöneticilerinin 
siyasi tercihlerinden de öte daha bölgesel 
ve küresel gelişmelerdir. Örneğin 2008 
küresel krizin yanı sıra “Arap Baharı”, 
BOP’nin düzene entegre etmek istediği 
“ılımlı islamcılar”ın hızla radikalleşmesi, 
IŞİD’in ortaya çıkması gibi bir dizi faktör 
de bu değişimi koşullamıştır.

Kapitalizmin 2008’de başlayan kri-
zinin tam olarak aşılamadığı söylene-
bilir. Üç yıl önce patlak veren Covid-19 
pandemisinin küresel üretim ve tedarik 
sisteminde yarattığı sorunlar, küresel ısın-
manın sonucu oluşan aşırı iklim olayla-
rının küresel sistem için yarattığı riskler, 
kâr oranlarının azalması, ABD ve AB ile 
Rusya ve Çin arasındaki rekabetin şid-
detlenmesi ve Pazar kavgalarının sadece 
gümrük ve vergi uygulamaları ile sürdü-
rülemez boyuta vararak, NATO’nun 2030 
Konsepti’nde ifade edildiği gibi açık sa-
vaş pozisyonuna evrilmesi ve Ukrayna’da 
bu savaşın başlatılması, küresel kapita-
lizmin yaşadığı krizin görünümleri ola-
rak ele almak gerekir. Kuşkusuz bu kriz, 
stoklarını eritmek, yeni pazarlar üretmek, 
mevcut pazarlar üzerindeki egemenlikle-
rini derinleştirmek, emekçilerin verimli-
liiğini arttırmak yani daha derin sömürü 
olanağı yaratacak teknolojiye dayalı emek 
rejimleri inşa etmek, aynı zamanda da ok-
yanus madenciliği, nadir elementler ma-
denciliği, yenilenebilir enerji sistemleri, 
karbon vergileri gibi araçlarla da doğanın 
sömürüsünü derinleştirecek kapitalizmin 
teknolojik, hukuki, siyasi “devrimler” ya-
parak yoluna devam etmesini sağlamayı 
içeriyor.

CHP’nin İkinci Yüzyıla Çağrı’nın 
ekonomik boyutunu da tam burası oluş-
turuyor. Kılıçdaroğlu tarafından açıklanan 
‘Türkiye’nin ikinci yüzyılını inşa etme’ 
projelerinin “beş kolon”una bakıldığında 
görülen budur. Emperyalist finans oli-
garşisinden alınacak fonlarla, krediler ile 
küresel kapitalizmin ihtiyaçları doğrultu-
sunda yeni yatırım ve Pazar alanlarının 
geliştirilmesi sağlanacak. Türk burjuvazi-
sine bu yeni sektörlerde yatırım yaparken 
her türlü teşvik ve kolaylık sağlanacak. 
Kılıçdaroğlu’nun “mega projeleri” de 

şöyle: “Türkiye’yi kapsayacak bir üretim-
ticaret-finans ağı kuracağız. 50 ili kap-

sayan 8 bölgede, özel ekonomi bölgeleri 
oluşturacağız. Esnek, kendine özel mevzu-
ata tabii, inovasyon odaklı özel ekonomi 
bölgeleri olacak. Türkiye genelinde bir 
üretim ve ihracat hareketi başlatacağız. 
Bahsettiğim modelde limanlar, tersaneler, 
tarım bölgeleri ve dijital yatırım bölgeleri 
var.” “Endüstriyel dönüşüm” adı verilen 
bu “mega projelerin” AKP’nin “mega 
projeleri”nden kısmen farklı olduğu inkâr 
edilemez. Onlar da inşaat ve enerji ala-
nında mega projeler yapmıştı. Ama CHP 
inşaata vurgu yapmasa da açıkladığı pro-
jelerin de birer inşaat projesi olduğu gö-
rülmektedir. AKP de “yenilenebilir ener-
ji” alanında büyük yatırımlar yaptı: Çoruh 
Nehri üzerine 10 adet baraj yaptı. 10 bin 
yıllık tarihi olan Hasankeyf’i boğma pa-
hasına Fırat Nehri üzerine Ilısu Barajını 
yaptı. Yüzlerce “nehir tip hidroelektrik 
santrali” (HES) yaptı. Aydın’da Muğla’da, 
İzmir’de, Çanakkale’de, Konya’da rüzgar 
ve güneş santralleri açtı. Elbette bunlardan 
daha fazla termik santral ve Akkuyu’da 
inşaatı devam eden nükleer santral proje-
lerine destek verdi AKP. 

CHP, iklim krizini gerekçe göstererek, 
AKP’den daha fazla yenilenebilir enerji 
yatırımı yapacağını iddia ediyor. Fakat 
termik santralleri kapatacak mı, Akkuyu 

nükleer santral projesini bedeli ne olursa 
olsun durduracak ve devre dışı bırakacak 
mı; bu konularda net bir açıklama yok. 
Paris İklim Anlaşmasına atıf yapıldı ama 
Paris Anlaşması bunları sağlamaya yöne-
lik bir anlaşma değil. Fakat her halükârda 
küresel ve kamu kaynakları kullanılarak 
şirketlere sağlanacak imkanlarla “endüst-
riyel dönüşüm” sağlanacak. “Teknolojik 
dönüşümü sağlamak ve üretimi yeşil yap-
mak. kamunun kaynakları, yani halkın, 

bizim kaynaklarımız güvenceli ve zengin-
leştirici istihdam yaratmak için, ekonomi-
yi dijital olarak dönüştürmek, teknolojiyi 
var etmek için ve ekonomiyi yeşil bir eko-
nomi yapmak için kullanılacak.”

CHP’nin açıkladığına göre bu “dö-
nüşüm” sayesinde halkımız “kalıcı zen-
ginliğe” kavuşacak. Acaba bu şirketler 
kârlarını işçilerle mi paylaşacak, Türki-
ye “enerji depolama, işletme ve dağıtım 
merkezi” haline getirildiğinde halkımız 
elektriği ücretsiz mi kullanacak? 200 
yıllık kapitalizm tarihinde her biri kendi 
zamanında büyük teknolojik devrim olan 
Sanayi 1.0, 2.0 ve 3.0’da şirketler deva-
sa kârlar ve zenginlikler sahibi oldu. Bir 
kaç tane şirketin sahip olduğu zenginliğin 
onlarca ülkeden daha büyük olduğunu bi-
liyoruz. Ve dünya ekonomisini bu emper-
yalist kapitalist tekeller tarafından yöne-
tildiğini biliyoruz. 100 yıldır da Türkiye 
ekonomisine hakim olan “yerli” kapitalist 
holdingleri biliyoruz. Acaba bunlar şimdi 
“endüstriyel dönüşüm” ile kazandıklarını 
halka mı dağıtacaklar da zenginleşeceğiz? 
Endüstriyel dönüşümü gerçekleştiren ül-
kelerde şirketler kârlarını halka dağıtıyor 
da bizim mi haberimiz yok! Mesela Alman 
işçi sınıfı ya da ABD işçi sınıfı bu yüzden 
mi Türk işçisinden daha fazla maaş alıyor 

ve daha fazla sosyal hakkı var?

Elbette ki hayır. Bunu elbette CHP’nin 
kurmayları da biliyor. Geriye bir tek bu-
gün canımızı en çok yakan işsizlik karşı-
sında istihdam vaatleri kalıyor. Dışardan 
sağlanacak milyar dolarlarla yapılacak 
“endüstriyel dönüşüm” ile istihdam sağ-
lanacak. Elbette her yatırım belli bir is-
tihdam yaratır. Çünkü sonuçta artı-değeri 
üretecek, yatırım sermayesini büyütecek 
olan işçidir. Fakat mevcut küresel kapi-
talist ilişkiler ağı içinde bu istihdam da 
geçici olacaktır. Nitekim bugün dünya 
teknoloji devleri de binlerce işçiyi sokağa 
atmaktadır. Hem de “endüstriyel dönü-
şüme” öncülük eden şirketler. Aralarında 
Amazon, Meta, Twitter ve Netflix’in de 
olduğu teknoloji şirketleri artan ekonomik 
zorluklara karşı çalışanlarını işten çıkar-
maya başladı. Bu yıl teknoloji şirketleri 
136 bin 539 bin kişinin işine son verdi. 
Çin’deki “Foxconn Şehri”ndeki Apple 
gibi teknoloji şirketleri için üretim yapan 
fabrikalardan işçilerin nasıl kaçtığını izle-
mişsinizdir. Büyük ihtimalle o kadar rahat 
koşullara alışık olmadıkları için kaçıyor-
dur işçiler, değil mi? 

Ama bizim de teknoloji şirketlerimiz 
var! Mesela Bayraktar Grubu. İHA ve 
SİHA alanında dünya piyasasında çok-
ça konuşuldu. AKP’ye AR-GE yatırımı 
yapmadı diye haksızlık etmiş olmayalım. 
Sonra Türk burjuvazisinin hayali olan 
nükleer silah sahibi olma planınında en 
büyük adımı AKP atmış oldu. Akkuyu 
Nükleer Santralini inşa etti. Yakında açı-
lışını yapacak! Bunlar büyük teknolojik 
yatırımlar. Fakat bütün bunların bedeli ne 
oldu? İşte asıl soru budur. Bütün bunların 
bedeli daha fazla yoksulluk, daha fazla 
savaş politikası, daha fazla doğa yıkımı. 
Her yıl en az ikibin işçinin iş cinayetle-
rinde, en az 20 bin işçinin de meslek has-
talıklarından ölümü oldu. Grev yasakları, 
köylülere jandarma zülmu, milletvekille-
rinin cezaevlerine atılması, belediyelere 
kayyum atanması, ÖSO vb. paramiliter 
güçlerin beslenmesi, birer çocuk tecavüz-
taciz merkezi olan tarikatların, tekkelerin 
baştacı edilmesi, her gün en az bir kadının 
katledilmesi... 

CHP’nin “İkinci Yüzyıla Çağrı”sı as-
lında şirketlere, Türk burjuvazisine, küre-
sel sermaye oligarşisine. Türkiye halkla-
rına ise yine kendi toprağında “paryalık”, 
göçmenlik, yoksulluk, esaret, yeni ekolo-
jik yıkım dalgası... Türkiye işçi sınıfı ve 
başta Kürtler olmak üzere, sömürülen, 
ezilen, yok sayılan, ötekileştirilenler için 
İkinci Yüzyılda da reva görülen kader 
aynı. n
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q Halit ERDEM

Türkiye bir önemli seçime daha dolu-
dizgin ilerliyor. Politik güçler hünerlerini, 
cambazlıklarını sergiliyor. AKP’nin baş-
kanı faşist, dinci, Ergenekoncu karması 
iktidarının “bir dönem daha” devam etme-
si için kendisine yetki verilmesini açıkça 
dile getirdi. Onlar, pek çok kere denediği 
ve faydasını gördüğü, halkın saf ve temiz 
duygularını istismar eden sahte mağdu-
riyetler peşinde. Propaganda bakanlığı 
son derece faal, insanın yüzü kızarmadan 
dile getiremeyeceği ahlaksızlıkları, taciz 
ve tecavüzleri meşrulaştırma, bir zarar 
görmeden savuşturma peşinde. Bütçe gö-
rüşmelerinde halka karşı sorumlulukları 
olmayan görevliler, devlet gücünü ele 
geçirmiş olmanın pervasızlığı ile savaşı, 
işkenceyi, talanı, yağmayı, yolsuzluğu 
savundular. Şimdi seçim öncesi yarattık-
ları dayanılmaz yoksulluğun, pahalılığın 
etkilerini toplumun çeşitli kesimlerine 
dağıtacakları paralarla hafifletmeye çalı-
şıyorlar. Enflasyonu gerçek değil baz et-
kisiyle düşürdüklerini propaganda ediyor, 
emeği ile geçinenleri, tüm ülkeyi bir defa 
daha toptan rehin almanın hesaplarını ya-
pıyorlar. Muhalefet bloku ise, daha hiçbir 
ciddi sınav vermeden ortaya atılan sahte 
gündemlerle, kurulan siyasi komplolarla 
dağılmanın eşiğine geldi. Muhalif görü-
nen bloka ‘toplumun rahat bir nefes alma-
sı umuduyla’ destek verilmesini isteyenler 
umarım bir defa daha hayal kırıklığına 
uğramazlar. Kaldı ki daha HDP’ye, Kürt 
meselesinin çözümüne, yüz bini aşan si-
yasi mahkûm ve tutuklunun kaderine, sa-
vaş ve işgale, keyfi yasaklamalara dair bir 
şey söylememişken.

HDP ile birlikte Emek ve Özgürlük 
İttifakı adı altında bir araya gelen altı sol 
parti Türkiye’yi bu faşizan rejimden kur-
taracak anahtarı kendi varlıkları ile ortaya 
koydular. Şimdi emeğin ve demokrasinin 
ülkenin politik hayatını ne kadar etkileye-
ceğini, emekçilerin yaşamında neyi daha 
kolaylaştıracağını, iyileştireceğini görece-
ğiz. İttifakı oluşturan Sol partilerin politik 
yaşamlarında pek çok ilk’ler yaşanıyor. 
Çünkü bizde müzakere, uzlaşı kültürü 

yeni. Bu bizim olduğu kadar uzlaşı ara-
dığımız muhataplarımız içinde geçerli. 
Önümüzdeki seçimlerde böyle bir olasılık 
zayıfta olsa var. Ortaya çıkacak bu ve ben-
zeri toplumsal gelişmeler, politik arenada 
yer alan Emek ve Özgürlük İttifakı lider-
lerinin politik feraseti ve kararlarıyla de-
ğerlendirilecektir. Eğer daha demokratik 
ortam yaratılabilirse politikada bir rahat-
lama da sağlanabilir, bu olasılık gerçek-
leşmez ve faşizan düzen devam ederse, en 
karanlık dönemlerde bile mücadele içinde 
olan insanlarda umudunu taşımaya devam 
edecektir. 

Umudun taşıyıcısı 
Emek ve Demokrasi İttifakı

Emek ve Demokrasi İttifakını oluş-
turan Sol siyasi partilerden beklenen bir 
ilk’te mücadele eden güçlere, emek ör-
gütlerine, hakları için direnen emekçilere 
öncülük edebilme yeteneği ve kapasitele-
rini gösterebilmeleridir. Yakın geçmişte 
yapılan seçimlerde ve toplumsal müca-
delelerde HDP Kürt halkının ve ona ina-
nan kesimlerin demokrasi için mobilize 
edilmesi, özlem ve taleplerinin karşılan-
masında bu sınavlardan geçmişti. Şimdi 
özellikle Türkiye’nin batısında, Sol’un 
örgütlü olduğu ve örgütlenme potansi-
yelinin olduğu bölgelerde bu süreç nasıl 
gelişecek. 

Her bir partinin büyük özenle hazır-
ladıkları kendi programlarından süzülüp 
çıkarılacak en önemli, en can alıcı sorun-
lar ve çözüm önerileri; “politik hedefler” 
tespit edilmeli, yerellerde, bölgelerde bu 
mücadeleyi verecek her toplumsal ke-
simle tartışmaya açılmalı ve ustalıklı bir 

koordinasyonla her parti bu hedeflere 
ulaşmak için ortak çaba göstermelidir. İt-
tifakı oluşturan her parti, kendi program 
ve hedeflerinin bugüne kadar, toplumda 
bir heyecan ve ilgi yaratmadığının farkın-
da olarak, ülke çapında yürütülen politik 
mücadeleye katılmada, onu yönlendirme-
de, Kürt ve Türk halklarının emekçilerin 
hak ve özgürlük mücadelelerine öncülük 
misyonlarını yerine getirmede kendileri-
nin yarattığı bu imkânı azami ölçüde de-
ğerlendireceklerine inanıyoruz.

Politikanın belirlenmesinde
yeni olan 
İlk bakışta geleneksel yöntemlerden 

farklı olmasa da devrimci mücadelenin iki 
alanında politika ve örgütlenmede eksik 
kalan bir şey var mı bunu düşünmeliyiz. 
Yaşadığımız somut şartlarda politik he-
defler yeniden ve bizzat bu hedefler için 
mücadele verecek olan işçilerin, emek-
çilerin katılımıyla yeniden üretilmelidir. 
Devrimci mücadelede her gün tekrarlanan 
genel hedefler politika değildir. Politikada 
yeni olan, emekçilerin nasıl bir düzende 
yaşamak istediklerinin, bu düzenin yasa-
larının, kurallarının bugünden başlayarak 
inşa edilmesidir. Emek ve Özgürlük İttifa-
kını oluşturan Sol partilerin programları, 
strateji ve taktikleri işçi sınıfını harekete 
geçirecek canlılığı, anlaşılırlığı taşımı-
yor. Bunu on yıllardır mücadele veren sol 
partilere işçi sınıfının ve emekçi halkların 
gösterdiği teveccühten anlayabiliyoruz. 

O zaman bu süreci yeniden gözden 
geçirmek zorundayız: politika adına par-
ti programlarında belirttiğimiz genel he-
defler ve doğruları tekrar etmek yerine, 

doğruluğuna, güncelliğine inansak bile 
politik hedefleri bugün yeniden üretme-
liyiz; mücadelenin asli tarafları ile öznesi 
ile birlikte, yeniden tartışarak ve yeniden 
belirleyerek. Belki bu sürecin sonunda ya-
şayan, yol gösteren, canlı bir programa da 
sahip olabiliriz.

Ve örgütlenmede yeni olan
nedir ?

Örgütlenme yöntemleri üzerine de dü-
şünmeliyiz: Geleneksel sol politik örgüt-
lenmede işçiler emekçiler örgütlenmenin 
nesneleridir; siyasi partiler, onlara poli-
tikalarını anlatır seçimlerde sol partile-
re veya ittifaklara oy vermesini ister, bu 
temsili demokrasinin gereğidir. Devrimci 
sendikalar da işçilerin yararına verdik-
leri hizmetlere karşılık işçilerin eylem, 
etkinlik, grev ve direniş kararlarının des-
teklemesini bekler. Burada da yönetimde/
iktidarda olanlar karar verir, buna karşılık 
işçiler bu kararlara uyar, destek verir veya 
vermez. Bu yöntem de temsili sistemdir, 
iktidarların çizdiği sınırlar içinde geçerli-
dir. Bugüne kadar uygulanan ve yetersiz-
liğini defalarca test ettiğimiz bu yöntemi 
de daha yetkin hale getirmenin yollarını 
bulmalıyız. 

Örgütlenmenin amacını gerçekleştire-
cek olan da mücadele edecek olan da bi-
linçli işçidir, devrimcidir; bilinçli işçilerin 
oluşturacağı komitelerdir, meclislerdir. 
Mücadeleyi yürüten öncü işçilerin işten 
atılması, komitelerin dağıtılması, baskılar, 
tutuklamalar örgütlenme sürecini kesinti-
ye uğratabilir. Örgütlenmenin sürekliliği-
nin sağlanamamasının önemli nedenlerin-
den birisi budur. O halde örgütlenmenin 
sürekliliğini sağlamak, örgütlenme ile va-
rılmak istenen hedefe ulaşmak ve örgüt-
lenmenin kazanımla sonuçlanmasını sağ-
lamak için çalışma yöntemimizi kadrodan 
yığına döndürmeliyiz. 

Politik hedeflerimizi, mücadeleyi yü-
rütecek olan yığına, topluluğa, mahalle 
halkına, fabrikada çalışan işçilere, işsiz-
lere, emeklilere, kadınlara, gençlere an-
latmalıyız; bir yandan başarı için, politik 
hedeflerin gerçekleşmesi için öte yandan 
uygulanan politikaların doğrulanması ve 
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Siyasi Mücadele Seçimlere 
Endeksli Değildir

O halde örgütlenmenin sürekliliğini sağlamak, örgütlenme ile varıl-
mak istenen hedefe ulaşmak ve örgütlenmenin kazanımla sonuçlanma-
sını sağlamak için çalışma yöntemimizi kadrodan yığına döndürmeliyiz. 
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mahalle halkına, fabrikada çalışan işçilere, işsizlere, emeklilere, kadın-
lara, gençlere anlatmalıyız; bir yandan başarı için, politik hedeflerin 
gerçekleşmesi için öte yandan uygulanan politikaların doğrulanması 
ve yenilenmesi için. 



yenilenmesi için. 

Tarih bir defa daha bugün
yol gösteriyor

Geçmişte verilen mücadeleleri daha 
derinlemesine analiz etmek pek çok soru-
nu aydınlatacaktır. 15-16 Haziran büyük 
işçi direnişinin temel nedeni işçilerin yıl-
larca emek vererek kazandıkları sendikal 
hak ve özgürlüklerine sahip çıkmaktı. 
Direnişin başarıya ulaşmasının iki koşu-
lundan birincisi varılacak hedefin açık ve 
net olarak ortaya konulması ve ikincisi de 
bu hedefe ulaşmak için işçilerin örgütlen-
mesiydi. Sadece kadrolara değil doğrudan 
işçilere seslenildi. İşçi sınıfının muazzam 
gücü harekete geçirildi. Hem üretimden 
gelen gücü - fabrikalar durdurulmuştu -, 
hem de kitlesel gücü. İşçi sınıfının o gün 
geldiği aşamada eksik olan siyasal hedef 
ve siyasal bilinçti. Bu günlük mücadele 
içinde ne anlama geliyordu. İşçi sınıfının 
ekonomik ve siyasal mücadelesinin kar-
şısında sermaye ve devlet güçleri vardı. 
Yani konu siyasal mücadele ile çözülebi-
lirdi; işçiler güçlü sendikal örgütler kur-
salar bile, devlet müdahale ediyor ve bu 
örgütleri dağıtmak istiyordu. Bunu dene-
diler. İşçiler direnişle bunu önlediler an-
cak işçi sınıfı, mücadelesini bir adım daha 
ileriye taşıyacak, bir kademe daha yüksel-
tecek bir strateji ve bu stratejinin taktik 
hedeflerini belirleyecek, bunu inşa edecek 
bir siyasal partiden yoksundu. Türkiye si-
yasal yelpazesinin o günkü koşulları ayrı 
bir araştırmanın konusudur, bunu araştıra-
rak bu gün eksik olanı bulmak gereklidir. 
Bugünün farkı; işçi sınıfı ve emekçilerin, 
hem mücadeleyi başarıya ulaştıracak he-
defleri kendilerinin belirlemesi, bu fikri-
yatın arkasında güç biriktirmesi hem de 
siyasal partisini ve sınıf sendikalarını her 
gün direnişlerle mücadelelerle yeniden 
inşa etmesidir. 

Siyasi bir direniş

1970’li yıllardan bir deneyime daha 
yakından bakarak bugüne gelmek istiyo-
rum. 1975’den başlayarak 12 Eylül 1980 
faşist darbesine kadar geçen sürede işçi 
sınıfı tarihinin en yığınsal devrimci, de-
mokratik sendikal örgütlenmesini, aynı 
zamanda legal, illegal siyasi örgütlenme-
lerini sağlamış, bir güce kavuşmuştu. Öyle 
ki siyasal iktidarlar, işçi sınıfının sendikal 
örgütlerinin desteğini almak için onları 
muhatap alıyor, eleştirilerine kulak veri-
yor ve işçilerin aleyhine olan ekonomik 
kararları alamıyorlardı. Günlük hayatta 
sermaye ve devlet güçleri; mahkemeler, 
polis, devlet kurumları, Bölge Çalışma 
Müdürlükleri yasaların anti-demokratik 

maddelerine dayanarak işçi sınıfının eko-
nomik demokratik haklarını elde etmele-
rini engellemeye çalışıyor, kıyasıya bir 
mücadele veriliyordu. Sermaye ve devlet 
işçi sınıfının sendikal örgütlülüğüne kar-
şı kurulu düzenin yasalarıyla baş edemez 
hale gelmişti.  Bu mücadele sadece sahada 
değil devlet politikalarının belirlenmesi 
alanında ve ideolojik boyutlarda da sürdü-
rülüyordu; Sermayenin en militan örgüt-
leri MESS, TİSK, TÜSİAD işçileri komü-
nist örgütlerden uzak durmaya çağırıyor, 
doğrudan Türkiye Komünist Partisi’ni ve 
devrimci sendikaları hedef gösteriyordu. 

Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri kaldırıldı

Bu şartlarda işçi sınıfının kendi politik 
duruşunu oraya koyan, tarihinin en önemli 
direnişlerinden birisi 1976’da ortaya ko-
nuldu. Devlet Güvenlik Mahkemeleri’nin 
kuruluşu engellendi; DGM’ler CHP’yi ra-
hatsız etmiyordu; doğrudan işçi sınıfının 
örgütlenmesini, komünistleri, devrimci-
leri yargılamayı kolaylaştırmak için dev-

letin en önemli silahıydı. DGM’ler, işçi 
sınıfının, iktidarı da hedefleyen bir çağrısı 
ile başlayan işçi sınıfının öncülüğünde, 
doğrudan üretimi durdurarak sürdürülen 
dört günlük direnişlerle engellendi. Tehli-
keyi önceden gören ve bu direnişi örgütle-
yen komünistlere, devrimci güçlere o dö-
nem yöneltilen eleştirilerin haksızlığını, 
DGM’ler daha sonra tekrar faaliyete geç-
tiğinde verdiği mahkûmiyet kararlarıyla 
tarih bize gösterdi. 

Siyasi mücadele
Ancak burjuvazinin bu sıkışmışlığı 

sadece siyasi bir programla ve stratejiyle 
derinleştirilebilir, geriletilebilirdi. Bu ha-
zırlıklar önceden yapılmalıydı. DGM’lere 
karşı direniş, siyasi bir söylem çerçevesin-
de yürütülmesine rağmen siyasi mücadele 
perspektifinden yoksundu.  O tarihlerde de 
işçi sınıfı kendi siyasi partisi ve gücüyle 
bu pratik adımları daha ileri götüremedi. 
Bu siyasi strateji, hedefler ve bunu hayata 
geçirecek örgütlenmeden de yoksundu.  

Özetle ülkenin politika arenası bu mü-

cadelelere sahne olurken komünistler ve 
devrimciler işçi sınıfının bağımsız, kendi 
politik duruşunu ortaya koyamadı. İşçi 
sınıfı, kendi partisi ile kendi politikalarını 
belirlemek yerine, seçimlerde destekledi-
ği CHP ile ittifak kurma, bu yolla birtakım 
mevziler elde etme arayışı içinde oldu. 
Oysa aynı dönemde CHP, işçi sınıfının 
en önemli mevzilerinden olan devrimci 
sendikaların ele geçirilmesi operasyonunu 
başlattı. İşçi hareketini bölen bu çabalar, 
grevleri zayıflattı ve darbeye hazırlanan 
burjuvazinin işini kolaylaştırdı. 

70’li yıllarda Türk burjuvazisi ve dev-
leti dünyada yer edinmeye başlayan neo-
liberal ekonomik, siyasal politikaları izli-
yor, bu modelin sınırlı da olsa demokratik 
kuralların, yasaların işlediği bir politik 
rejimde gerçekleşemeyeceğini biliyordu. 
Yürürlükte olan anayasa, sendikal yasalar 
ve toplumun örgütlü yapıları ile bu neo-li-
beral ekonomik programlar uygulanamaz-
dı. Türkiye devrimci güçleri yaklaşan bu 
kasırganın farkına varamadı ve 12 Eylül 
faşist darbesinin yıkıntıları altında kaldı.

Tarih bugündür 
Seçimlere doğru giderken toplumun 

tansiyonunu yükselten gelişmelerin olaca-
ğını beklemek gerekiyor. Yine toplumun 
politikaya duyarlılığının arttığı günleri ya-
şıyoruz. Aynı zamanda haksızlıklara karşı 
ülkenin dört bir köşesinde mücadeleler, 
direnişler, sürüyor. Devrimci güçler, başta 
Emek ve Özgürlük İttifakı bileşenleri bu 
mücadelelerin içinde. Seçimlerde kuşku-
suz faşizan cephenin geriletilmesi ve mu-
halif blokun, emek ve özgürlük güçleri ile 
bir müzakereyi, anlaşmayı kabul etmesi, 
demokrasinin başarısı olacaktır. Olma-
ması halinde yine mücadele sürecektir. 
Ancak gerçek başarı, büyük toplumsal de-
ğişimleri yaratacak dinamiklerin öncülü-
ğünde, onların çabasıyla olacağı kesindir. 

Bu süreci yaşarken, daha bugünden, 
her emekçinin kafasında özlediği demok-
ratik düzene ulaşma ve bunun için top-
lumsal dinamiklerin hangi kanadından 
başlarsa başlasın kendisinin de bu öncü-
nün bir parçası olduğu fikri olmalıdır. Bu-
günün dünden, tarihten farkı budur. Ve bu 
fikriyatın genişlemesini, yaygınlaşmasını 
sağlamak toplumun öncü güçlerinin gö-
revidir. Emekçilerin yaşamak istedikleri 
düzeni kendilerinin kuracağı fikri, hayali 
daha şimdiden şekillenmelidir. Bu hayali 
canlandırmanın yolları bulunmalıdır. Top-
lumsal eylemlilikte ve hareketlerde politik 
öncülük bu sürede inşa edilecektir. Bu fik-
riyat ve eylemlilik demokratik toplumun 
inşasının temellerini oluşturacaktır. n
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Gündemdeki “çocuk gelin” tartışması 
üzerine bir yazı yazmak gerekiyor. Aslın-
da gündemin arkasından koşarsak, asıl 
yazmak istediğimiz yazıları yazmaya za-
manımız kalmaz. Bu konu üzerinden dü-
şünürken, “ah, vah” tarzında bir yaklaşım 
yerine, bu işin aslı astarı nedir, neden kay-
naklanıyor, eskiden sorun değilken bugün 
neden sorun haline gelmiş, bu yanıyla 
bakmak gerekiyor. Çünkü, bu konu üze-
rinde düşünenlerin, aynı zamanda örne-
ğin, kadın ya da erkek sünneti ile hayvan 
kurban edilmesi üzerine de düşünmesi ge-
rekir. Hayatımızda öyle içselleştirdiğimiz 
geleneklerimiz var ki, bu bir dönem nor-
mal iken, bir dönem sonra anormal hale 
gelebiliyor. 

Erken yaşta evlilik

Açtığım bir nüfus düzeltme davasında, 
vekil edenimin annesinin doğum yaptığı 
tarih, 9 yaşına rastlıyordu. Mahkemenin 
kadın hakimi, “bu bilimsel olarak müm-
kün değil” diyerek, davayı reddetmişti. 
Bu arada nüfus mevzuatında yapılan de-
ğişiklik sonrası, tanık beyanı yardımı ile 
nüfus müdürlüğünde idari düzeltme ya-
pılarak, sorun çözülebilmişti. Gerçekten 
de müvekkilimin annesi 9 yaşında doğum 
yapmıştı. Bu nasıl olabilirdi, bilimsel 
olarak mümkün müydü, bu konunun uz-
manlarınca tartışılmalı. Ama benim dahi 
çocukluğumda ilkokulda iken, okul yerine 
tarlada çalışan, tarla işleri bitince ancak 
okuluna devam edebilen, hatta okulunu 
bırakıp da evlenen kız çocuklarını hatır-
lıyorum. O dönemde yurttaşların nüfus 
memuruna ulaşması gecikince, çocukların 
geç yazdırılması söz konusu olabiliyordu 
belki.

İnanç

Türkiye toplumlarının inanç sistema-
tiğinde, yolunda gidilen peygamberin ve 
onun evliliklerinin örnek alınarak, yani 
“sünnet”e uyularak çocukların erken yaş-
ta evlendirilmesi, halen normal karşılana-
biliyor. İnsanların bu sorunu tartışması, 
ister istemez inanç tartışması ya da sor-
gulamasını da gündeme getiriyor. İnanç 
üzerinden yaratılan tabu, bu konunun 
daha açık konuşulup tartışılmasının önüne 

geçiyor. 

İnsanların inanç özgürlüğünü de ta-
nımak durumundayız. Çocuk haklarını 
inanç özgürlüğü ile birlikte değerlendirdi-
ğimizde, inanma kişinin kendisi ile ilgili, 
çocuk hakları da çocuk ile ilgili bir durum 
olup, her birini ayrı ayrı bakış açılarından 
ele almakta yarar var. İnançları tartışarak 
sorunu çözmek yerine, temel insan hakları 
üzerinden konuşmak en doğrusu. 

İnsan hakları

Toplumların, bireylerin ve hatta dev-
letlerin dahi uymak zorunda oldukları ev-
rensel kural olarak kabul ettiğimiz, insan-
lığın kan dökerek elde ettiği kazanımlar 
sonrasında yazılan insan hakları kuralları, 
günümüzde oldukça gelişti. İnsan kavra-
mının içi, henüz tam olarak doldurulama-
mış ya da çoğu zaman anlam kaymasına 
yol açan şekilde doldurulmakta ise de, in-
sanlık tarihine göre oldukça gelişti. İnsan 
haklarına koşut olarak, kadın hakları, çalı-
şan hakları, tüketici hakları, hatta hayvan 
hakları vb. haklar gibi, çocuk hakları da 
kabul ediliyor ve bu haklar gün geçtikçe 
geliştiriliyor. Bugün sadece insan hakla-
rını yeterli görmüyor, hayvan haklarını, 
doğa haklarını, yaşam haklarını tartışıyor 
ve kabul ediyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin de 
üyesi olduğu uluslararası kuruluşlar tara-
fından kabul edilen temel metinlerde yer 
alan insan ve hayvan haklarına dair kural-
lar, iç hukukta da uygulanıyor ve Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi temelinde, Av-
rupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından 
denetime ve hatta yaptırıma tabi tutulabi-
liyor. 

Kamu gücü tarafından ihlal edilen te-
mel haklara ilişkin olarak, 12 Eylül 2010 
tarihinde kabul edilen referandum son-
rasında, iç hukukta Anayasa Mahkemesi 
önünde bireysel başvuru imkanı getirildi. 
Bu aşamadan sonra da, Avrupa İnsan Hak-
ları Mahkemesi önünde bireysel başvuru 
imkanı öteden beri olduğu gibi, bugün de 
halen var. Bu başvuru yolunun etkin ve et-
kili olup olmadığı ayrı bir tartışma konusu 
ama böyle bir yol var ve insanlar, kamu 
gücünün ihlallerine karşı az da olsa bir ko-
runma imkanına kavuşuyorlar. 

Pozitif ayrımcılık
Kanunlar yorumlanırken Anayasa ve 

tarafı olduğumuz sözleşmelerden bağım-
sız yorumlanamaz ve uygulanamaz. [1]  

Anayasa’nın herkesin dil, ırk, renk, cin-
siyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, 
mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gö-
zetilmeksizin kanun önünde eşit olduğunu 
hüküm altına alan “Kanun önünde eşitlik” 
kenar başlıklı 10. maddesine eklenen ikin-
ci fıkrada [2]; kadınlar ve erkeklerin eşit 
haklara sahip olduğu, devletin bu eşitliğin 
yaşama geçmesini sağlamakla yükümlü 
olduğu belirtilmiş, ikinci fıkraya eklenen 
cümle ile [3] kadın-erkek eşitliğinin sağ-
lanması hususunda alınacak tedbirlerin 
eşitlik ilkesine aykırı yorumlanamayaca-
ğı, eklenen üçüncü fıkra ile de çocuklar, 
yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitle-
rinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler 
için alınacak tedbirlerin eşitlik ilkesine 
aykırı sayılmayacağı hüküm altına alına-
rak pozitif ayrımcılık ilk defa Anayasa dü-
zeyinde benimsenmiştir.

Anayasa’nın 90. maddesinde, usulü-
ne göre yürürlüğe konulmuş uluslararası 

antlaşmaların kanun hükmünde olduğu, 
bunlar hakkında Anayasa’ya aykırılık id-
diasıyla Anayasa Mahkemesine başvuru-
lamayacağı ve usulüne göre yürürlüğe ko-
nulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin 
uluslararası antlaşmalarla kanunların aynı 
konuda farklı hükümler içermesi halinde, 
uluslararası antlaşma hükümlerinin ön-
celikli olarak uygulanacağı hüküm altına 
alınmıştır.  

Bu nedenle [4] çocuklar, kadınlar, yaş-
lılar ve özürlüler lehine pozitif ayrımcılık 
yapılması eşitlik kuralının ihlali niteliğin-
de sayılmamıştır. Bunun gibi, kadına karşı 
ve aile içi şiddetin önlenmesi ve faillerin 
cezalandırılması hususunda ülkemizin 
taraf olduğu uluslararası antlaşmalar ile 
pozitif ayrımcılık bağlamında Anayasanın 
getirdiği yükümlülüklere uygun düzenle-
meler içeren 6284 sayılı Ailenin Korun-
ması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenme-
sine Dair Kanunun 20/2. maddesi ile “(2) 
Bakanlık, gerekli görmesi hâlinde kadın, 
çocuk ve aile bireylerine yönelik olarak 
uygulanan şiddet veya şiddet tehlikesi do-
layısıyla açılan idari, cezai, hukuki her tür 
davaya ve çekişmesiz yargıya katılabilir.” 
hükmü getirilmiş ve yine 6284 Sayılı Ai-
lenin Korunması Ve Kadına Karşı Şidde-
tin Önlenmesine Dair Kanuna İlişkin Uy-
gulama Yönetmeliğinin 46. maddesinde, 
“(1) Bakanlık, gerekli görmesi hâlinde ka-
dın, çocuk ve aile bireylerine yönelik ola-
rak uygulanan şiddet veya şiddet tehlikesi 
dolayısıyla açılan ve herhangi bir şekilde 
haberdar olduğu idari, cezai, hukuki her 
tür davaya ve çekişmesiz yargıya müdahil 
olarak katılabilir.” hükmü getirilmiştir.

Öte yandan ailenin, Türk toplumu-
nun temeli olduğunu ve eşler arasındaki 
eşitliğe dayandığını belirten Anayasa’nın 
41. maddesinin kenar başlığı “Ailenin ko-
runması” şeklinde iken yine 5982 sayılı 
Kanun ile “Ailenin korunması ve çocuk 
hakları” hâline getirilip anılan Kanun ile 
maddeye eklenen üçüncü fıkrada devletin, 
her türlü istismara ve şiddete karşı çocuk-
ları koruyucu tedbirleri alacağı öngörül-
müştür. Aile içi ve kadına karşı şiddetle 
ilgili kavramların Türk Hukukuna girme-
sinde uluslararası bildirge ve sözleşmele-
rin önemli bir rol oynadığı ve yasal düzen-
lemelerde yer alan kavramların, temelini 
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bu uluslararası sözleşmelerden aldığı gö-
rülmektedir. [5]  

Hak arama özgürlüğü

Anayasanın “Hak Arama Hürriye-
ti” başlıklı 36. maddesi; “Herkes, meşru 
vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle 
yargı mercileri önünde davacı ve dava-
lı olarak iddia ve savunma ile adil yar-
gılanma hakkına sahiptir”; “Temel hak 
ve hürriyetlerin korunması” başlıklı 40. 
maddesine eklenen [6] ikinci fıkrasında da, 
“Devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin han-
gi kanun yolları ve mercilere başvuraca-
ğını ve sürelerini belirtmek zorundadır.” 
şeklinde hükümlere yer verilmiş, 40. mad-
denin ikinci fıkrasının gerekçesinde birey-
lerin yargı ya da idari makamlar önünde 
sonuna kadar haklarını arayabilmelerine 
kolaylık ve imkân sağlanmasının amaç-
landığı, son derece dağınık mevzuat kar-
şısında kanun yolu, mercisi ve sürelerin 
belirtilmesinin hak arama, hak ve hürri-
yetlerin korunması açısından zorunluluk 
hâline geldiği belirtilmiştir. [7]

Genel olarak pozitif hukukça tanınmış 
hakların ön koşulu ve usuli güvencesi ola-
rak anlaşılması gereken ve yargıya baş-
vurma olanağını her olayda ve aşamada 
gerekli kılan hak arama özgürlüğü, sav ve 
savunma hakkı şeklinde birbirini tamam-
layan iki unsurdan oluşmakta, hukuksal 
olanakları kapsamlı biçimde sağlama ve 
bu konuda tüm yollardan yararlanma hak-
larını içermektedir.  

Çocukların korunması

Küçük çocuklar, üçüncü kişilerin on-
ları istismar etmelerini önleme gücüne 
sahip değildirler ve bu ilke yetişkinlere 
göre daha güçsüz ve zayıf durumda olan 
çocuklara karşı bir koruma işlevi de görür. 

Çocuk, 18 yaşından küçük bireydir ve 
bu birey hak ehliyetine sahip ama, fiil eh-
liyeti kısıtlı bir bireydir. Türk Medeni Ka-
nunu (TMK), evlenme ve mahkeme kararı 
ile reşit olma halinde kişinin 18 yaşından 
önce de reşit olmasına imkan vermektedir. 
Ancak, Çocuk Koruma Kanunu’na (ÇKK) 
göre [8], kişi reşit olsa bile onsekiz yaşı-
nı dolduruncaya kadar korunma hakkının 
gereklerinden yararlanır. Bir başka deyiş-
le korunma ihtiyacı değerlendirilirken ve 
yargılama usulleri düzenlenirken, daha 
önce reşit olsa bile 18 yaşından küçükler 
çocuk olarak kabul edilirler ve ÇKK’nun 
öngördüğü haklardan yararlanırlar.

Her çocuk korunma hakkına sahiptir. 
[9] Korunma hakkı çocukların her türlü 
istismar, ihmal ve sömürüden korunma-

larını gerektirir. Öncelikle aile içinde 
ihmal ve istismardan korunmak; bunun 
yanında göç, yoksulluk gibi sebeplerle 
meydana gelebilecek hallerden korun-
mak çocukların en temel haklarındandır. 
Mülteci çocuklar için özel koruma ve ça-
lışan çocuklar için güvenceler, bu nedenle 
öngörülmüştür. Devletlerin, çocukların 
fuhuş, pornografi, uyuşturucu ve uyarıcı 
maddeler, suça sürüklenme, satılma gibi 
tehlikelerden korunması için özel önlem-
ler alma görevi de korunma hakkının bir 
sonucudur. 

Bu nedenle adalet sistemi içerisine 
giren çocuklar (mağdur, tanık, suça sü-
rüklenen veya aile hukukundan doğan 
uyuşmazlıkların tarafı olarak) söz konu-
su olduğunda asıl olan çocuğun korunma 
hakkıdır. Dolayısıyla zeminde güçlü bir 
çocuk koruma sisteminin bulunması ve o 
sistemle çok iyi bir ilişki ve uyum içeri-
sinde çalışan bir çocuk adalet sisteminin 
olması gerekir. Bu ilke ve esaslar ışığın-
da, çocukların korunması Devletin en te-
mel görevleri arasında yer almaktadır. O 
nedenle, hangi inanç ya da gelenek olursa 
olsun, çocukların korunması esastır. 

Çocuğun üstün yararı
BM Çocuk Hakları Sözleşmesi, çocuk 

hakların ilişkin dört temel ilkeyi belirle-
miştir. Bunlardan biri de “Çocuğun Üstün 
Yararı İlkesidir.” [10]  Bu ilke “kamusal ya 
da özel sosyal yardım kuruluşları, mah-
kemeler, idari makamlar veya yasama 
organları tarafından yapılan ve çocukları 
ilgilendiren bütün faaliyetlerde çocuğun 
yararı temel düşüncedir.” hükmünü içer-
mektedir.[11] Bu ilke, çocukların yararla-
rının her zaman ve her koşulda öncelikli 
olarak korunmasını ve karşılaşılan tüm so-
runlarda çocuk yararına çözümlerin tercih 
edilmesini emreden bir ilkedir. 

“Çocuğun üstün yararı” perspekti-
fiyle, ayırtım yeteneği (ergin) olmayan 

çocuğun üstün yararı genel olarak çocu-
ğun yararına değerlendirilirken, ayırtım 
yeteneği olan çocuğun ise iradesine dahi 
bağlanabiliyor. Örneğin anne ve babası 
boşanan çocuğun hak ve menfaatleriyle 
ilgili olarak, ayırtım yeteneğini kazanma-
dığı dönem için, doğal ve temel ihtiyaçları 
gözetilerek, ayırtım yeteneği kazandıktan 
sonra ise görüşü alınarak, velayet ya da 
ebebeyn görüşmeleri ayarlanabiliyor. 

Çocuğun üstün yararı kavramı her bir 
somut olayın özelliklerine uyarlanması 
gereken, bu bakımdan da onu uygulaya-
cak makama geniş takdir yetkisi bırakan, 
soyut bir kavramdır. Çocuğun yararının 
temel düşünce olması demek, en genel 
hali ile yarar çatışması meydana geldiğin-
de çocuğun yararına önceliğin verilmesi 
demektir.

Çocuğun yararının korunmasının te-
mel düşünce olması ilkesi, temelini çocu-
ğun henüz kendi yararını koruyabilecek 
gelişim düzeyinde olmadığı veya bağım-
sız hareket etme olanağına sahip bulun-
madığı düşüncesinden alır. Anne, baba, 
tüm toplum ve Devlet her durumda çocu-
ğun yararını koruma temel düşüncesinden 
hareket etmelidir. Çünkü çocuk hakkında 
karar verme yetkisi, o kendi kararlarını 
verecek yaşa gelinceye kadar emaneten 
kullanılan bir yetkidir ve bu yetkiyi kul-
lananların sorumluluğu, çocuğun kendi 
kararlarını vereceği yaşa bütün haklarını 
kullanarak gelmesini güvence altına al-
maktır.

Üstün kamu yararı, çocuğun yararıdır. 
Türkiye’nin de taraf olduğu ve usulüne 
göre yürürlükte olan uluslararası sözleş-
meler ile kabul edilen “Çocuğun Üstün 
Yararı” ilkesi kapsamında değerlendirme 
yapılması gerekir. Buna göre çocukları 
korumak, Devletin görevidir. Çocukların 
haklarına dair uygulamaların yeterli olup 
olmadığı tartışması bir yana, artık bir ço-
cuğu terbiye etmek için, cezalandırma ya 

da dövme, kimsenin hakkı ve haddi değil. 

Devletin görevi

Devletin en önemli görevlerinden biri 
de Anayasanın 5. maddesinde belirtildiği 
üzere fertlerin maddi ve manevi gelişme-
sini sağlamak ve korumak olmalıdır. Dev-
let, Anayasa ya göre ve tarafı olduğumuz 
Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İs-
tismara Karşı Korunmasına İlişkin Avru-
pa Konseyi Sözleşmesinde her çocuğun, 
ailesi, toplum ve Devlet nezdinde, reşit 
olmamış birey konumunun gerektirdiği 
koruma tedbirlerinden yararlanma hakkı 
olduğunu göz önünde bulundurulmak ve 
gerekli önlemleri almak durumundadır. 

Uluslararası kurallar ve Çocuk hakla-
rına dair mevzuatımızda da kabul edildiği 
üzere, bir kimsenin çocuk olarak kabulü 
halinde, yorum ve yaklaşım her zaman ço-
cuktan yana olmalıdır. [12]  Uluslararası ve 
ulusal hukuki ve kanuni düzenleme de bu 
yöndedir. 

Önceliklendirme, “yararın korunma-
sı” ilkesinin görece daha kolay alanıdır. 
Asıl zor olan, çocuğun yararının ne oldu-
ğunun belirlenmesidir.

Uygulama ve yorum sorunu
29 Mayıs 2013 tarihinde Birleşmiş 

Milletler Çocuk Hakları Komitesi tarafın-
dan yayımlanan 14 numaralı Genel Yo-
rum, çocuğun üstün yararı ilkesinin uygu-
lanması bakımından aşağıdaki üç prensibi 
ortaya koymuştur:

• Üstün yararının dikkate alınması, her 
çocuk bakımından somut bir haktır.

• Çocuğun üstün yararı, temel ve yoru-
ma esas bir hukuki ilkedir.

• Bu ilkenin dikkate alınması, aynı za-
manda bir usul kuralıdır.

Çocuğun söz konusu olduğu olayda 
karar verecek makamlar, somut olayda 
çocuğun yararının ne olduğunu belirler-
ken, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nden 
kaynaklanan hakları dikkate almalı ve bir 
yorum yapmalıdır:

• Karar alınırken çocuğun bütün hakla-
rı dikkate alınıyor olmalıdır.

• Çocuğun görüş oluşturmasına ve ka-
rara katılmasına olanak tanınmış olmalı-
dır.

• Alınan karar çocuğun bedensel, zi-
hinsel, duygusal, sosyal, kültürel, ahlaki 
gelişimini güvence altına alıyor olmalıdır.

• Alınan karar çocuğa haklarını her-
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hangi bir ayrımcılığa maruz kalmadan 
kullanma olanağı sağlıyor olmalıdır.

Çocuğun yararına neyin uygun, neyin 
zararlı olduğunu belirlemek somut olay 
ve hakkında karar verilecek çocukla ilgili 
bilgiyi gerektirdiğinden, çocuğun yararı-
nı belirleme sadece bir hukuki değerlen-
dirme konusu değildir. Somut olaya göre 
çocuk üzerine çalışan diğer disiplinlerden 
yardım alınması gerekir.

Adalet sistemi içerisinde karar verilen 
olayda çocuğun yararının temel düşünce 
olduğu açıklanırken aşağıdaki alanların 
kapsanması yararlı olacaktır:

• Somut olayın çocuk üzerindeki etkisi 
ve korunması gereken yararın ne olduğu,

• Çatışan yararların neler olduğu,

• Olası kararların çocuk üzerindeki et-
kisi,

• Tercih edilen yolun gerekçeleri.

Çocuğun yararının korunmasına önce-
liğin verilmesi, adalet sistemi içerisine gi-
ren her çocuk için geçerlidir. Örneğin, bir 
boşanma davasında, anne, baba ve çocuk 
üçlüsünün yararları çatıştığında, çocuğun 
yararını güvence altına almaya önceliğin 
verilmesi gerekir. 

Tutuklamalarda çocuğun ya-
rarı

Örneğin çok küçük yaşta bir çocuğun 
anne veya babasının tutuklanması halinde 
anne – baba desteğinden yoksun kalacak 
olması dikkate alınarak anne veya baba-
sının çocuğun yararı gereği tutuklanma-
masına karar verilebilecektir. Bu konuda 
öngörülen genel ilkeler şöyledir;

Çocuk yargılamasının bütün işlemleri 
aşağıdaki ilkeler çerçevesinde yürütülme-
lidir: [13] 

• Çocuğun yaşama, gelişme, korunma 
ve katılım haklarının güvence altına alın-
ması,

• Çocuğun yarar ve esenliğinin göze-
tilmesi,

• Çocuk ve ailesinin herhangi bir ne-
denle ayrımcılığa tabi tutulmaması,

• Çocuk ve ailesinin bilgilendirilmek 
suretiyle karar sürecine katılımlarının sağ-
lanması,

• Çocuğun, ailesinin, ilgililerin, kamu 
kurumlarının ve sivil toplum kuruluşları-
nın işbirliği içinde çalışmaları,

• İnsan haklarına dayalı, adil, etkili ve 
süratli bir usul izlenmesi,

• Soruşturma ve kovuşturma sürecinde 
çocuğun durumuna uygun özel ihtimam 

gösterilmesi,

• Kararların alınmasında ve uygulan-
masında, çocuğun yaşına ve gelişimine 
uygun eğitimini ve öğrenimini, kişiliğini 
ve toplumsal sorumluluğunu geliştirmesi-
nin desteklenmesi,

• Çocuklar hakkında özgürlüğü kısıtla-
yıcı tedbirler ile hapis cezasına en son çare 
olarak başvurulması,

• Tedbir kararı verilirken kurumda 
bakım ve kurumda tutmanın son çare ola-
rak görülmesi, kararların verilmesinde ve 
uygulanmasında toplumsal sorumluluğun 
paylaşılmasının sağlanması,

• Çocukların bakılıp gözetildiği, tedbir 
kararlarının uygulandığı kurumlarda ye-
tişkinlerden ayrı tutulmaları,

• Çocuklar hakkında yürütülen işlem-
lerde, yargılama ve kararların yerine geti-
rilmesinde kimliğinin başkaları tarafından 
belirlenememesine yönelik önlemler alın-
ması. [14] 

Neticede, çocuğun üstün yararı ile 
hareket etmeyen her yorum ve yaklaşım, 
hukuka aykırıdır. Çocuğun üstün yararı 
bakımından, çocuğun haklarının gözetil-
mesi esastır.

Televizyon ahlakı

Evimizde televizyon izliyor muyuz, 
izlemiyor muyuz? Buna göre artık kendi 
yolumuzu belirleme imkanımızın olup 
olmadığını konuşabiliriz. Bir yandan sis-
tem, diğer yandan devletler, toplum birey-
lerini, televizyon vb araçlarla manipüle 
ediyorlar. 

Kapitalist sistemde ortaya çıkan so-
runların, yapılacak reformlar aracılığı ile 
giderilmesi pek mümkün görünmüyor. 
Sefalet artıyor, emeği ile çalışan ve ge-
çinenlerin durumu zamanla daha da kö-
tüleşiyor. Bu nedenle kapitalizmin bir an 
önce yok edilmesi ya da aşılması gereki-
yor. Sanki kapitalizm bir tür makine gibi 
işliyor ve işçiler gibi kapitalistlerin de el-
lerinden bir şey gelmiyor. Çünkü onların 
dünyası bütün insanlığın dünyası değil, 
kendi dünyaları. Böylelikle sadece kapi-
talistleri suçlayarak bu sorunların üstesin-
den gelemeyiz. Liberal filozof Karl Rai-
mund Popper, çare olarak; [15] günümüz 
politik hattını oluştururken öncelikli işler 
listesine barışı, nüfus artışının önlenmesi 
ve eğitimle, özellikle çocukların şiddet-
ten kurtarılmasını,[16] önce televizyondan 
uzak durulması gerektiğini, çünkü televiz-
yonun insan beyni üzerinde etkili olan çok 
büyük bir gücü olduğunu [17] söylüyor.

O halde çocuklarımızı korumanın ilk 

yollarından birisi, onları televizyon izle-
mekten uzak tutabilmektir. Ama çocuk 
hakları kapsamında bu mümkün mü, ayrı 
bir tartışma konusu halindedir. 

Hukukun üstünlüğü

Toplum ilişkilerini ekonomist bir ba-
kışla değerlendirmenin yeterli olmadığı, 
ekonominin yanına hukukun da geldiği, 
her ikisinin birlikte değerlendirilmesi ge-
rektiği tartışma götürmez bir durumda. 
Artık “ekmek, adalet ve özgürlük”ü bir-
likte istiyoruz. “Ekmek olsun da adalet ve 
özgürlük istemez”, demiyoruz. Çünkü öz-
gürlüğün olmadığı, adaletsiz bir toplumda 
yaşamaktansa, ekmeksiz kalmayı tercih 
edebilecek bilinç düzeyine ulaştığımızı 
söyleyebiliriz. Bu ne kadar hayat bulur, 
bilinmez, ama ekmek, adalet ve özgürlük 
üçüz kardeş haline gelmiş durumda.  
Hem bireylerin özgür, toplumların birlik 
ve beraberlik içinde bir yaşam sürdürebil-
mesinin temel argümanı “hukukun üstün-
lüğü” kavramında vücut buluyor. 

Devletin (mülkün) temeli olarak gö-
rülen adalet, hukuk olmadan olmuyor. 
Hukuksuz bir adalet keyfi, iktidarın, muk-
tedirin iki dudağı arasında olan bir adalet 
ki, çatışma anında ortadan kaldırılabilir ve 
bir anda kendinizi güvencesiz bulabilirsi-
niz. O halde hukuki kurallara, bu hukuk 
kurallarının doğru ve isabetli uygulanıp 
uygulanmadığının denetlenmesine ihtiya-
cımız var. n
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Yasallık 
Dediğin Ne ki?

q Orhan DEMİRBAĞ

Komünistlerin Kasım ayında 
önemli kayıpları oldu. Mustafa 
Hayrullahoğlu, Talip Öztürk, Ali İhsan 
Özgür ve son iki genel sekreteri Zeki 
Baştımar ile İ. Bilen... Muhtemelen 
daha birçok isimsiz yoldaşımız vardır. 
Ama her Kasım ayında ayrı ayrı 
yapılarda mücadelelerini sürdürseler 
de komünistler bu yoldaşlarımızı 
anmadan geri durmazlar.

Mustafa Hayrullahoğlu’nun işken-
cede katledilmesinin 40. yılı olması 
nedeniyle Deniz yoldaş Mustafa 
Suphi Vakfı’nda ve Küçükçekmece- 
Sefaköy-Güngören çevresindeki bir 
grup yoldaşı tarafından düzenlenen 
bir toplantıda anıldı. 

Mustafa Hayrullahoğlu’nun (De-
niz) korumak için canını verdiği Parti-
sini (TKP) müflis bir tüccar gibi tasfiye 
edenlerle, bu tasfiyeye gönüllü olarak 
çanak tutanların bugünlerde o’nun 
hakkında söyledikleri “olumlu” hiçbir 
lakırdının kıymeti harbiyesi yok.

Nabi Yağcı’nın K.Çekmece’de 
düzenlenen toplantıya gönderdiği 
telefon mesajında, “yasallığın kazanıl-
masında Deniz yoldaşımızın direngen-
liğinin rolünü ise hepiniz benim kadar 
iyi biliyorsunuz, eğer bu direngenliği 
olmasaydı belki de o büyük kavgayı 
kazanamazdık. onun tarihteki yeri 
budur benim nazarımda.”  Bunu bile 
söylerken kendisini öne çıkarma, 
kavgayı kazanan “komutan” eda-
sıyla ortada caka satmaya kalkıyor. 
Kazanılan kavga ne? Kendi deyimiyle 
“yasallık”. Ankara’da kiralanan bir yere 
TBKP tabelasını asmakla kazanıldı-
ğı sanılan yasallık. Sonra Anayasa 
Mahkemesi’nde oybirliği ile alınan 
kapatma kararı. Ardından Sosyalist 
Birlik Partisi’ne katılma ve oradan 
ÖDP’de çalışma kararı... Bir de daha 
ilginci var ki, SBP’yi SHP’ye katılması 
için günler süren ikna çabaları.  Bu 
sayıda Sinan Dervişoğlu’nun yazısın-
da Gorbaçov’un Türkiye’de verdiği bir 
konferansta söylediklerini hatırlaya-
lım. “Komünizme zaten inanmadığını, 
amacının SSCB’yi Batı tarzında bir sos-
yal demokrat yönetime kavuşturmak 
olduğunu” söylüyor. Gorbaçov’un 
SSCB’yi yıkmasıyla Nabi’nin TKP’yi 
tasfiye (likidasyon) etmesinin üst üste 
gelmesi bir rastlantı mı? n



q Armağan BARIŞGÜL

Bugünlerde bir tartışmadır sürüp git-
mekte. Herkes meclis, ittifaklar, seçim ve 
sonrasında olası gelişmelere ilgi duymakta 
ve görüş belirtmekte. Açlık ve yoksulluk 
girdabında geniş halk kitlelerinin kabus 
içinde olduğu bıçağın kemiğe indiği çok 
zor ve kritik bir dönemdeyiz. Bu dönemin 
kendine has bir niteliği var. 20 yıllık AKP 
iktidarının sonu görünüyor. Seçimi kay-
betmekle iktidarı elden bırakmamak için 
her yola başvuracağı şimdiden anlaşılmak-
tadır, AKP-MHP iktidarının.  Bunun için 
baskı ve şiddetin kırılması, karanlık per-
denin yırtılıp aydınlığa doğru demokratik 
adımlar için meclis ve saha çalışmalarının 
hep birlikte çok muazzam örgütlenmesi 
gerekir. Ajitasyon ve propaganda sadece 
AKP-MHP-Saray rejimine son vermeye 
yönelik olmakla kalmamalı, demokratik 
bir halk iktidarının kurulmasına yönelik 
olmalıdır. Bu durumda ittifaklar sadece 
seçime yönelik olmamalı, demokratikleş-
menin, kalıcı ve onurlu bir barışın, Kürt 
halkının özgürlüğünün öznesi olmalıdır. 
Emek ve Özgürlük İttifakı’nın en geniş 
halk kitlelerini, işçileri, emekçileri, ka-
dınları, gençleri bünyesinde örgütleyen 
bir Demokrasi İttifakına evrilmesi zorunlu 
hale gelmektedir. Bu ittifak anti-faşist olan 
bütün kesimleri, partileri ve kişileri bağ-
rında toplamak zorundadır. Ancak böyle-
likle faşizmin başı ezilip dişleri sökülebi-
lir.

 Bir çoğunluğa bakıldığında “AKP’ye 
oy vermeyelim de kime oy verelim?” de-
mekte. Bunca acıya, yoksulluğa, şiddete, 
baskıya ve savaş tamtamlarına karşın bir 
çoğunluk neden böyle düşünmekte aca-
ba? Bir kısmı HDP’nin tek başına iktidar 
olamayacağına inandığından oyunu başka 
partilere vereceğini, bir kısmı karanlık ta-
rihinden dolayı CHP’ye oy vermeyeceğini 
ve bir kısmı ise kendisinden memnun ol-
mamakla birlikte var olan partilerin için-
de AKP’nin diğerlerinden iyi olduğunu 
söylemektedir. Burada şu sonuç çıkmakta: 
Muhalefet yoksulların, emekçilerin, barış 

ve demokrasiyi özleyenlerin kalbine iyi 
hitap etmemekte, sözcülüğünü yapma-
makta ve demokratik bir yaşam için halk 
kitlelerini coşturup ayağa kaldırmamak-
tadır. Dolayısıyla yeteri kadar bilinçli ol-
mayan kararsız kitleler sermaye güçleri 
tarafından cilalanıp makyajlanarak sahaya 
sürülen iki yüzlü yeni liderlerin peşine 
düşmekte. Hal böyle olunca sonuç eski 
tas eski hamam olmakta. Burada şaşılacak 
bir şey yok. Şaşılacak olan bir şey varsa 
o da şudur: Bunca örgüte, partiye, kişilere 
rağmen, on milyonlarca aç perişan insa-
na rağmen ve dahası emeğinin karşılığı-
nı alamayan milyonlarca işçiye, ürünün 
karşılığını alamayan milyonlarca köylüye 
üreticiye rağmen, sefil yaşayan on üç mil-
yon emekliye rağmen ve sayısız taciz, te-
cavüz, kadın cinayetlerine rağmen azınlı-
ğın çoğunluk üzerindeki hükümranlığının 
devam etmesidir. Tabiri caizse ‘zalimin 
zulmünün para etmesidir.’  Hangi mantık, 
hangi aklı selim, insan onuruna yaraşır bir 
yaşam için yana yana duran hangi yurtse-
ver, devrimci, sosyalist ve komünist şaş-
maz buna? 

Bu karanlık dönemin sona ermesi için 
devletin, iktidarın ve ırkçı-gerici güçlerin 
Kürt halkına yönelik “bölücülük” saf-
satası etkisiz hale getirilmeli, devrimci 
demokratik muhalefet başta olmak üzere 
muhalefet güçleri cesur davranmalı, De-
mokrasi İttifakında birleşmeli, sahada ak-
tif rol oynayarak ülke genelinde devrimci 
bir rüzgârın esmesini sağlamalıdır. Büyük 

kitlesel çıkışlar toprağın üzerindeki sis 
perdesinin yırtılıp atılmasını tetikler.

Somut sosyal, ekonomik ve politik ko-
şullar işçi sınıfının devrimci mücadelesi 
ve devrimci demokratik halk hareketleri 
için sayısız nüveler doğurmaktadır. Emek 
ve Özgürlük İttifakı ve diğer demokratik 
muhalefet güçleri bu olguları iyi değerlen-
direrek inisiyatifi ele almalı, iktidarın sal-
dırılarına karşı savunma pozisyonundan 
çıkarak gündemi belirleyen güç olmalıdır. 
İttifak bileşenleri çok önemli olay ve gün-
cel konular karşısında ortak davranmalı, 
seçim ve saha çalışmaları Emek ve Öz-
gürlük İttifakı adı altında yapılarak sürdü-
rülmelidir. Bileşenlerin kendi aralarındaki 
hukukun saygınlığı, birliğinin güçlenmesi 
ve karınca kararınca bir tempoyla sahada 
çalışması demokratik ve özgürlükçü bir 
yaşam için meyve vermeye başlayacaktır. 
Kurtuluş, milletvekili sayısını artırmakta 
değil, ezilen halkların, işçilerin, emek-
çilerin, kadınların ve gençlerin devrimci 
demokratik örgütlenmesini sağlamakta-
dır. Bugün Kürt halkının ulusal sorununu 
barışçı ve demokratik yoldan çözümüne 
odaklanmakla birlikte açlığa, yoksulluğa, 
sömürüye, şiddete ve savaşa karşı halk kit-
leleri bilinçlenmeli, örgütlenmeli ve aktif 
mücadele vermelidir. Bu iki soruna karşı 
mücadele iç içe, at başı gitmelidir.

Sol, devrimci ve sosyalist örgütler tek 
bir ittifakta birleşmediği müddetçe, halk 
kitlelerinin nabzını iyi tutmadığı müd-
detçe, kitlelerin ezici çoğunluğunun sesi, 
gözü ve yumruğu olmadığı müddetçe ini-
siyatifi ele alması mümkün değildir. Dev-
rimci değişim, yeni olanın eski olandan 
üstün, nitelikli, halk için kazanım getir-
mesi ve ürünler doğurmasıdır. Bunun için 
Emek ve Özgürlük İttifakı hem nicelik 
olarak çoğalmalı hem de nitelik olarak 
güçlenmelidir. Bunun yolu sahada çalış-
maktan geçmektedir. Bıkmadan usanma-
dan, doğru, kararlı, disiplinli ve özverili 
çalışarak, kitlelerin güvenini kazanarak ve 
kitlelerin hareketlenmesini sağlayarak, iç 
içe yaşayıp önemli pratikler ortaya koya-
rak... n

Politika                 28 Aralık 2022 11POLİTİKA

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.  

 Kentarma Sk./Antakya
BANDIRMA
 Ozan Sanat Evi, İhsaniye Mh. İstiklal Cd. 44. Sk.  

 No:51/B
 Serüven Kitabevi, Günaydın Mh. Eski İtfaiye Cd.    
AYDIN
Didim:  Emek Büfe: Mavi Şehir Belediye   

 Halk Pazarı, Didim
MALATYA
Merkez:  Fidan Kitabevi: Kiğılı Cami, No:1
SAMSUN
İlkadım:  Penguen Kitabevi: Çiftlik Mh.   

 Ümraniye Sk. No:27/A
ŞIRNAK
Merkez:  Kelepir Kitabevi: Sökmenler Plaza, 
 Zemin Kat, No:4
KARAMAN
Merkez:  Danış Kitabevi:  Külhan Mah.   

 2.İstasyon Cad No:5
KIRŞEHİR
Merkez:  Gül Kitabevi:  Ahi Evren Mh. 735. Sk. No: 10
MANİSA
Akhisar:  Kültür Kitabevi:  Tahir Ün Cad. No:150 / A
ÇANAKKALE
 Gölge Kitabevi: Kemalpaşa MH. Tarla Sk.   

 No:30/32 A Merkez- Çanakkale 

Politika  Gazetesi’ni 
bulabileceğiniz adreslerİttifaklar ve

Saha Çalışması



Politika: Laiklik Cumhuriyet’in yüz-
yıllık meselesi. Öncesini de ele almaya 
çalışırız fakat öncelikle AKP yönetimin-
de geçen son dönemin sizin tarafınızdan 
nasıl okunduğunu merak ediyoruz. Me-
sela CHP “türban açılımı”na AKP’nin 
Anayasa değişikliği hamlesi ile karşılık 
vermesi sahicilik bakımından nasıl te-
lakki ediliyor?

Büyükcoşkun: Öncelikle davetiniz 
için teşekkür ederim. On yıldan bu yana 
Emek ve Adalet Platformu’nda örgütlü 
faaliyet yürütüyorum. Türkiye’de demok-
ratik, sosyal adaletçi, cinsiyet eşitlikçi bir 
İslam tahayyülü ya da en güncel versiyo-
nu ile bir Müslüman sosyalizm projesi 
mümkün mü, arayışında olan, emek hare-
keti içerisinde aktif olarak pozisyon alan 
mütevazı bir örgütüz. Burada platform 
adına değil, kendim adıma birkaç bir şey 
söyleyebilirim. Ama bu fikirlerimin, bu on 
yıllık hareketin tartışmaları ekseninde ve 
pek çok başka karşılaşma, örgütlü birle-
şik mücadele ekseninde, platformlar içe-
risinde de ortaya çıktığında hatırlatmakta 
fayda var. Yani telifi bize ait değil, öyle 
söylemek lazım. 

Başörtüsünün bir sorun olmaktan çı-
kıp, sıradan bir tercihe dönüşmesi, Müs-
lüman kadınların siyasal tercihlerini ipo-
tek altında tutan ve bir politik bir şantaj 
unsuru olarak kullanmaktan çekinmeyen 
AKP’nin hegemonyasının zayıflama-
sı adına önemli. Türkiye’de siyaset hala 
sembollerle yapılıyor. CHP’nin bu adımı 
da zıddıyla anıldığı bir ikiliği kırmak adı-
na sembolik bir adım. Nesnelliği var mı 
diye sorarsak, yok aslında. AKP 2008’de, 
o zaman henüz muhalefette olan MHP’nin 
benzer bir gazıyla başörtüsü hürriyeti-
ni anayasal zapt altına almaya çalıştı. 
CHP’de o zaman bunu hemen Anayasa 
Mahkemesi’ne götürerek bir şekilde yasa-
ğı tescil etmeye çalıştı ve mahkeme deği-
şikliği iptal etmişti.

Bir şeyi somut hale getirirseniz aynı 
zamanda kırılgan hale de getirirsiniz. Eş-

yanın tabiatı böyledir. Hayatın doğal akışı 
içerisinde olan bir hürriyeti kağıt üstüne 
alırsanız aslında yanlışlanabilir, reddedi-
lebilir, yasaklanabilir de kılarsınız. Yani 
akıllara bunu düşürmüş oluyorsunuz ki 
Türk siyasetinde bu epey tehlikeli bir şey 
bence bu. CHP’nin bu hamlesinin böyle 
bir riski var ki AKP zaten o pası yakala-
makta, golü 90’a atmakta gecikmedi. 

Müslüman toplum bunu nasıl görüyor 
derseniz, tabi ki Türkiye’de yekpare bir 
Müslüman topluluktan, jenerik, homojen 
bir kitleden bahsetmek mümkün değil. 
Nasıl Türkiye solu fırkalardan, hizipler-
den mürekkep ise, Türkiyeli Müslümanlar 
da farklı farklı siyasetlere, dünya görüşle-
rine aidiyetleri var. Burada da biraz daha 
orta sınıf, daha Demokrat Partili gelenek-
ten gelen ailelerde son zamanlarda bir 
CHP temayülü görüyoruz. Böyle bir Türk 

modernleşmesi ile barışma, sekülerizm ile 
hatta ve hatta adını doğru koyalım Kema-
lizm ile bir flört, bir izdivaç görüyoruz. 
Böyle bir eğilim var. O çevrelerde -buna 
bir kısım Müslüman feministler de dahil- 
bir heyecanla karşılaştığını gözlemledik. 
Öte yandan da proleter Müslüman kitleler 
için, yani bugün Türkiye’de devasa bo-
yutlardaki neoliberal krizin sonucu olan 
esnek, güvencesiz, aşırı derecede kar ya-
ratmış emekçi kesimler içinse bu zaten bir 
sorun değil.

Karagümrük’teki milliyetçi, mukad-
desatçı Cerrahi Tekkesi’nin şeyhi Ömer 
Tuğrul İnançer, bir Ramazan programında 
TRT televizyonunda, “hamile hanımların 
çarşıda pazarda işi ne, beyinin arabasında 
gezer ancak” diye bir açıklamada bulun-
muştu. Bu görüşte aslında Türkiye’de orta 
sınıf Müslümanların tasavvur dünyasını 

görmek lazım.  Yani sabahın köründe met-
robüslerde tekstil atölyelerine, fabrikala-
ra, montaj atölyelerine, temizliğe plazala-
ra rızkının peşinde yola düşmek zorunda 
olan karnı burnunda Müslüman emekçi 
kadınlar, Tuğrul İnançer’in perspektifinde 
değil. Çünkü o milliyetçi, mukaddesatçı 
ve yer yer tasavvufla kesişen dünya gö-
rüşünde Müslümanlık zaten böyle, ancak 
hali vakti yerinde olanların uğraşabileceği 
bir hobi. 

Dolayısıyla sembol siyasetini merkeze 
alan ve ekonomi politiği ajandasına alma-
yan bu gerçeklikle ilişkilenme, yani Müs-
lüman cemaatler, topluluklar için evet, bu 
heyecan verici bir gelişme. Ama somut 
koşulların somut tahlil ile meşgul olan 
ve gerçeklikle, gündelik hayatla, sokak-
la, yani sıradan Müslümanların sıradan 
dertleriyle hemhal olan, dertleşen ve dert-
lenen kesimler içinse bu heyecan, yaratı-
cı olmaktan ziyade aslında tekrar tekrar 
önümüze ısıtılıp konulan bir temcit pilavı 
olmaktan öteye geçmiyor.

Politika: Senin anlattığın gibi aslında 
böyle bir homojen değiştirilebilecek bir 
Müslüman toplum ya da muhafazakar 
seçmen diye bir kategorileştirme yap-
mak, bir tür kendi kendimizi kandırmak 
gibi bir şey oluyor. Gerçekten de bu top-
lumu da kesen başka bir sürü fay hatları 
olduğunu görüyoruz. Hem senin vurgu-
ladığın çarpıcı örnekte olduğu gibi sınıf 
meselesi en temel fay hatlarından biri. 
Peki, MHP’nin bir dönem seçimlerinde 
kullandığı “Mücahitler müteahhit oldu” 
sürecini mesela nasıl değerlendiriyorsu-
nuz? 

Büyükcoşkun: Türkiye’de bunlar çok 
ölçülebilir fenomenler olmaktan uzak-
lar. Dolayısıyla burada söyleyeceğimiz 
her şey aslında son derece kişisel, kısıtlı 
gözlemlere dayanan görüşler. İslamcı si-
yaset sadece Türkiye’de değil, Mısır’dan 
Pakistan’a sömürge sonrası coğrafyada, 
sınıf dışında bir hattı mobilize ederek, hat-
ta kimi zaman sınıflar arası ittifaklar oluş-
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Emek ve Adalet Platformu Üyesi Büyükcoşkun:
 “Türkiye’nin sorunu laiklik 
değil, nasıl bir İslam 
tahayyülü ile ilişkileneceğidir”

İktidarın “sivil” ayaklarından biri olan tarikatlarla ilgili ortaya çıkan 
haberler, türban konusunun yeniden tartışmaya açılması ile siyasette la-
iklik konusu bir kez daha temel çatışma hattı haline geldi. “İslami sos-
yalizm” arayışını temsil eden Emek ve Adalet Platformu üyesi belgeselci 
Mustafa Emin Büyükcoşkun ise “Türkiye’nin ve solun sorunu laiklik de-
ğil, nasıl bir İslam tahayyülü ile ilişkileneceğidir” diyor. 

Türkiye’de tarikatlar siyasette, ekonomide ve sosyal yaşamda her dö-
nem önemli bir aktör olarak yer aldılar. Din ve dini temelli örgütler “dev-
letin ideolojik aygıtı” olmanın ötesinde zaman zaman bizzat kitlelerin yö-
netilmesinde devletin bir kolu gibi çalıştılar. Bunun ayyuka vardığı süreç 
AKP’nin Gülen Cemaati ile kurduğu ortaklıkla oldu. AKP dönemi siyasi 
iktidar ve partiler ile kurdukları ilişkiler sayesinde ekonomik olarak da 
büyüyen, imtiyazlı hale gelen tarikatların şirketleşmesinin zirvesi oldu. 

Tarikat yurtlarında yaşanan intiharlar, cinsel taciz ve tecavüz vakala-
rı, İstanbul Sözleşmesi’ne karşı muhalefet ve LGBTİ+ bireylere yönelik 
linç kampanyası iktidar ile tarikatlar arasındaki ilişkileri ve AKP’nin bu 
alanındaki ajandası laikliği bir kez daha siyasetin temel ayrım noktası 
haline getirdi. 

Türkiye’de Gezi İsyanı sürecinde daha çok tanımaya başladığımız an-
ti-kapitalist “İslami sosyalizm” arayışının öznelerinden Emek ve Adalet 
Platformu üyesi ve Suruç katliamı ile ilgili Gitmek filminin yönetmeni 
Mustafa Emin Büyükcoşkun ile laiklik sorununu, İslami hareketi, cami 
müdavimlerinin meseleleri nasıl telakki ettiklerini söyleştik. 



turarak başarıya ulaşmış bir siyaset. İslam 
İnkılabı’nda Ayetullah Humeyni’nin ba-
şarısının sadece medreseli mollalar yahut 
üniversite talebelerini değil, Tahran’ın 
meşhur çarşı esnafını ve Basra Körfe-
zi’ndeki petrol rafinerilerinde çalışan tek-
nik işçileri ve tabii ki topraksız köylüleri 
mobilize etmeyi başararak orta sınıfların, 
alt sınıfların, lümpenlerin kesiştiği sınıflar 
ötesi bir ittifakın müşterek hale gelmesiy-
le başarıya ulaştığından söz edebilir. Re-
fah Partisi’nin 94’teki seçim başarısında 
gecekondu siyasetinin yahut Milli Sela-
met Partilerinin 74’te CHP’yle yaptığı itti-
faktaki sınıf vurgusunun gösterdiği üzere 
sosyal adalet ekseni söylemi Türkiye’de 
İslami siyasette zaman zaman başat hale 
gelmiş. İslami söylemi, siyaseti, tahayyü-
lü muhafazakar, statükocu, sağcı, milli-
yetçi bir kliğin tekelinden çıkarmak için 
müdahalelerde bulunmuş. Bu yüzden de 
‘dışı yeşil içi kırmızı Moskof ajanı’ gibi 
tuhaf saldırılara uğramış, statükocu gele-
nekle hep çatışma halimde olmuş. Belki 
Mücahit’ten anladığımız şey bu olabilir.

AKP, Türk sağının bütün renklerini 
bünyesinde eriterek bu nüansları orta-
dan kaldırdı. Bunun yol açtığı tabii bir 
sanrı var. Bütün bu Türkiyeli Müslüman 
toplumunu yeknesak, yekvücut bir parça 
olarak görmek gibi. AKP’nin içinden gel-
diği Milli Görüş hareketinde kaynakların 
dağılımı anlamında biraz Baas modeli 
gibi görece -demokratik olmasa da- be-
lirli bir hukuku gözeten bir formasyon 
vardı. Fakat AKP’nin iktidarının bilhassa 
ikinci yarısında artık başat hale gelen aşı-
rı merkeziyetçi, totaliter, yer yer faşizan 
yapı bu yeniden dağılım mekanizmasını 
tarumar etti. Sonuç itibariyle bugün adına 
“Beşli çete” denen bir kliğin elinde bütün 
ekonomik kaynakların tekelleştiği Saray 
rejiminin etrafında, eta servet aktarımı 
boyutlarında Türkiye’nin kaynaklarını 
yağmalandığı bir düzene geçtik. AKP’nin 
bünyesinde erittiği Türk sağının bileşen-
leri de bu adaletsiz dağılımın yarattığı 
hoşnutsuzlukla, bugün Deva ve Gelecek 
partilerinde şekillenen pastadan alamadığı 
pay kadar siyasal rejime itirazını yüksel-
ten kesimler belirdi. 

Tabii ki bu kesimlerin çıkarları, ara-
yışları, itirazları bizi ilgilendirmiyor. Bizi 
ilgilendiren Müslüman emekçi kitleler ne 
düşünüyorlar, ne hissediyorlar? Birincisi, 
iyi kötü, onlara kalpsiz dünyanın kalbi 
olan bütün metafizik kaynakların acıma-
sızca yağmalandığı bir dönem. Müslüman 
olmanın izzetini, şerefini sistematik bir 
ahlaksızlıkla, sömürü düzeniyle, cinsiyet-
çilik ile, kavmiyetçilik ile eş anlamlı hale 
getirildiği, geçtiğimiz günlerde yaşadığı-
mız tecavüz skandalında olduğu gibi işin 

çığırından çıktığı bir dönemden bahsedi-
yoruz. Dolayısıyla insanların bir nebze ol-
sun ferahlamak, bir umutla, bir sekinetle 
dolmak için dahi olsa artık metafizik kay-
nakları ağızlarına almaktan çekindikleri 
bir dönemden bahsediyoruz. Müslüman 
kimliği gururla taşınacak bir aidiyet ol-
maktan çıkıp bir sömürü düzenine ortak-
lıkla eşdeğer hale getirildi. 

İkincisi de tabii ki nesnel maddi 
koşullar. Yaşadığımız ekonomik kriz, 
Türkiye’nin tamamıyla küresel sermaye-
ye eklemlenmesi ve bütün kaynaklarının, 
bütün emek koşullarının, bütün üretim 
biçimlerinin son derece sistematik bir şe-
kilde Anadolu’nun dört bir yanının serbest 
bölgelerle, sanayi siteleriyle doldurulma-
sı, tarım yapan çiftçilerin dahi belli kay-
naklara erişmek adına çok düşük ücretli 
işlerde çalışmaya yönelmesi. İç göçün 
belirli merkezleri aşırı büyütmesi. Güven-
cesiz mülteci emeğiyle aşırı rekabetçi hale 
gelen işgücü piyasası. Türkiye’nin küresel 
tedarik zincirinde adeta bir ucuz imalat 
adası haline dönüşmesi. Ve bu dönüşümün 
dinibütün, alnı secde gören kadrolar eliyle 
gerçekleşmesi. Bütün bu somut durumlar 
insanların İslam fikri ve inancı etrafında 
görmezden gelebilecekleri, tolere edebi-
lecekleri, kaldırabilecekleri koşulları as-
lında ortadan kaldırıyor. Zaten somut ko-
şulların somut tahliline tam da bu noktada 
ihtiyacımız var. 

Öte yandan da şunu akılda tutmakta 
fayda var Türkiye toplumu aslında Os-
manlı Meşrutiyet döneminden bu yana bir 
sekülerlik fikriyle dünya ve ahiret işlerinin 
bir şekilde ayrıldığı bir nizamdan aslında 
epeyce haberdar. Bu epeyce de içselleşti-
rilmiş. Toplum her ne kadar dini inançları-
na, ritüellerine, kültürüne bağlı olsa da bir 
o kadar da dünya işlerinin ne şekilde yürü-
tülmesi gerektiğine dair ciddi bir fikri var. 
Dolayısıyla da bugün artık AK Parti’nin 

belirli söylem ve rıza üretme kapasite-
si limitine dayandı. 20 yıl önce iktidara 
geldiğinde, bir burjuva ideolojisi olarak 
Kemalizm’in bayraktarlığını yapmaktan 
ötürü belirli bir imtiyaza da kavuşmuş bir 
sınıfın iktidarının da sistematik bir şekilde 
tasfiye edildiği bir vaatten bahsediliyor-
du. Fakat artık bunun sonuna geldik. AKP 
aynı siyaseti hunharca kendi kadrolarıyla 
yeniden üreterek, Ergenekon sürecinde 
tasfiye ettiği kadrolarla 15 Temmuz’dan 
sonra ittifak ederek bir milli mutabakat 
hükümetiyle, Kürt halkını başat düşman 
hale getirerek, bu bahsettiğiniz müteahhit-
lik jargonuyla örtüşür bir şekilde aslında 
mütedeyyin halkın ezilmişliği ile, yoksul-
luğu ile, o seksen yıldır ezilen, horlanan 
kesimlerle aslında arasında hiçbir organik 
bağın kalmadığını göstermiş oluyor.

Politika: Müslüman işçiyle Müs-
lüman patron arasındaki farka vurgu 
yaptın. İşin doğrusu bu alanda nere-
deyse elimizde Yasin Durak’ın “Emeğin 
Tevekkülü” kitabı dışında doğru düzgün 
sahadan bir çalışma da yok. Sizin mese-
la bu konuda sahaya dair gözlemleriniz 
var mı? Yani Müslüman işçi, Müslüman 
patronu nasıl görüyor? Bir AKP eleştirisi 
yaptınız ama AKP hala yüzde 30’un üze-
rinde oy alıyor. Dolayısıyla bütün bunla-
ra rağmen AKP’nin oy aldığı kitleyi nasıl 
tanımlamak lazım? 

Büyükcoşkun: Türkiye’de son 20 yıl 
içerisinde sosyal devletin, kısmen İslami 
motiflere bürünmüş bir sosyal yardım 
teşkilatına dönüştüğünü görüyoruz. AKP 
iktidarının sona ermesi halinde sahip ol-
duğu imtiyazların elinden alınacağı şan-
tajıyla rıza imal eden bir düzenek. Bir 
zaman önce irfanıyla malum Anadolu’da 
insanlar çocuğu polis olabilsin, öğretmen-
lik kadrosu alsın diye Zaman Gazetesi’ne 
abonesi oluyor, Bank Asya’da hesap açı-
yorlardı. Devlet kadrolarında bir takım 

imtiyazlar Cemaat eliyle dağıtılıyordu. 15 
Temmuz’da bu düzen altüst oldu, ortaklık 
bozuldu. Bunun yerini başka bir cemaat 
almış olabilir, bunun yerini o kasabanın, 
o taşra beldesinin ülkü ocağı almış olabi-
lir. Ama sonuçta rızanın üretiminde kay-
nakların yeniden dağılımının oynadığı rol 
yadsınamaz. 

Bizim de uzun zamandır kafa yordu-
ğumuz, Müslüman patronla işçinin kar-
şılaşma anına gelirsek. Sermayenin rengi 
olabilirmiş gibi Yeşil yakıştırması yapılan 
Ülker’in serencamı buna örnektir. 70’li 
yıllardan, 2000’lere da çeşitli defalarca 
işçi direnişlerine tanıklık etmiş ve tam 
da o direniş momentinde bütün o kimlik 
iddiasını bir tarafa bırakarak takındığı 
azgın ve gaddar tutumla bünyesinde çalı-
şan emekçileri aydınlatabilmiş bir serma-
ye grubudur. Bizler de Ülker grevlerinin 
son dalgasına yetiştik. 2013-2014 yılları 
arasında DİSK Gıda-İş’de örgütlenen 
işçilerin -ki bunlar mütedeyyin, bir kıs-
mı İsmailağa cemaatine mensup cübbesi 
ile sakalıyla o klasik manzaraya da uyan 
emekçilerdi- orada çok net, çok kristalize 
bir biz tavrını gördük ve tam da o çelişki-
nin derinleşebilmesi noktasında elimizden 
geleni yapmıştık. Bu çelişkinin berraklaş-
tığı anda neyin haktan yana, neyin nefsa-
ni olandan yana olduğu apaçık hale gelir. 
Buradaki sınıf momentini; bize bu dün-
yada mücadele etmemiz salık verilen zu-
lümlerin en başında gelen, insan benliğini 
Allah’tan, imandan, itikattan uzaklaştıran 
en büyük meselenin, en büyük şeytanın 
kapitalizmden başkası olmadığına bizi 
yaklaştıran, gözümüzü açan, aydınlatan 
bir moment olarak düşünmek gerekiyor.

Diyeceksiniz ki bugün bu moment 
ne kadar yaygın? Aslında AKP’nin rıza 
üretim mekanizmalarının yavaş ya-
vaş dağıldığı, insanların en son İstiklal 
Caddesi’nde gerçekleşen saldırıda gör-
düğümüz gibi artık oyundan, aktörlerden 
yana epey hassaslaştıkları bir dönemde 
ne cemaat, ne mezhebi aidiyet, ne mem-
leketteki hemşehrilik ilişkilerinin artık bu 
dikişi, bu patlağı tutmadığını görüyoruz. 
Bunu da en çok Anadolu’da, sanayi böl-
gelerinde, havzalarda, madenlerde görü-
yoruz. Türkiye son 20 yılda çok sert bir 
proleterleşme yaşadı. AKP bunu içinden 
geldiği ve millet olarak tariflediği toplu-
ma yaptı. Yani aslında Türkiyeli Müslü-
manlara en büyük kazığı AKP atmış oldu. 
Geleneğin getirdiği dayanışma mekaniz-
malarını, kapitalizm içindeki niş nefes 
alma alanlarını, hepsini bir şekilde meta-
laştırdı, düzene entegre etti. Bütün alter-
natif toplumsal bloklar, şirketleştirildi. 
Kaynakların hepsi çok entegre bir şekilde 
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küresel pazara açıldı. Türk Modernleşme 
Projesi’nin korporatist politikalarıyla ba-
şaramadığı, temerküz edemediği her alanı, 
kılcal ağları sayesinde korunaklı kalmış 
halk kesimlerini neo-liberal kapitalizmin 
ağzına fırlatmış oldu. Şimdi bu kitlelerin 
yaşadığı aydınlanmanın, bu dehşet karşı-
sında yaşayacağı derin bunalımın sonuç-
larını da önümüzdeki süreçte hep beraber 
göreceğiz.

Politika: Türkiye’de en genel anlam-
da sağ açısından miladi bir ocak/örgüt 
var: Komünizmle Mücadele Dernekleri. 
Bugün bile sağda gördüğümüz isimler 
oranın tedrisatından geçmiş kişiler ve on-
larla bağlantılı ikinci kuşaklar. Abdula-
zim Şimşek’in Türkiye’de Antikomünizm 
(1945-1971) kitabında bu ocak/örgütün 
içinde devletin eli, hatta NATO’nun eli 
akla bile gelmemiş. 15 Temmuz, AKP en 
azından münevver kesimde bu konuyu 
düşünmeye sevkedici oldu mu? Yani an-
tikapitalist bir Müslümanlık meselesinin 
artık zamanı geldiğini hissettiren şey ne 
oldu mesela?

Büyükcoşkun: Allah (cc) İslam’ı tüm 
nesillere ve tüm çağlara inmiş bir çağ-
rı olarak tarif ediyor.  Hz. Peygamber’in 
Mekke’de köleliği ilga etmesinden, azad 
edilmiş bir kölenin, Bilali Habeşi’nin ilk 
müezzin olarak insanları sulha, felaha ve 
kurtuluşa çağıran ilk mesajcılardan biri 
olmasından tutalım da, 19’uncu yüzyıl-
da, 20’nci yüzyılın başlarında dünyayı 
tasallut altına alan, sömürgeci emperya-
listlere karşı başkaldıran, Senegal’den, 
Libya, Yemen’e kadar Ortadoğu ve Afri-
ka halklarının önderliğini yapan Sufi ya-
pılara kadar... Müslümanlığın eşitsizlik 
sistemleriyle hep bir meselesi oldu. Öte 
yandan bunun farkında olanlar da başka 
bir İslam fikrini kendi müesses nizamları 
için mobilize etmekte, konfigüre etmekte 
gecikmediler. İşte bugün Emevi saltanatı 
dediğimiz bir cahiliye formasyonu böyle 
meydana geldi. Türkiye’de de aslında ben-
zer bir durumdan söz edebiliriz. 

Türkiye Cumhuriyeti aslında hiçbir 
zaman laiklik diye bir meselesi olmuş bir 
yapı değil. Her zaman İslam’ı bir siyaset 
biçimi olarak benimsemiş ve kullanmış. 
Bugün Türkiye’de en çok bilinen, satılan 
tefsir Mustafa Kemal Atatürk tarafından 
Elmalı Hamdi Yazır’a sipariş edilmiş ve 
Hanefi fıkhını Kemalizm formasyonuna 
göre konfigüre eden bir yorumdur.  Yani 
Cumhuriyet’in İslam meselesine dair fikri 
ve algısı sandığımızdan çok daha komp-
leks. Dolayısıyla bugün Diyanet aygıtını 
tam manasıyla anlamadan, nasıl bir İslam 
fikri ürettiğine kafa yormadan siyasal bir 
çözüm üretebileceğini düşünmüyorum. 

Esasen Türkiye İslamcılığı ki dünyada 
da böyledir, çıkışından, bu yana her za-

man statükocu gelenekle kavgalı olmuş-
tur. Nasıl yani Rosa Lüksemburg’lar, Karl 
Liebknecht’ler, yani Alman komünistleri 
Alman sosyal demokratları ile bir kavga 
içerisinde oldular ve trajik bir tasfiyeye 
kadar gitti bu ayrım. İslamcıların da sağ-
cılıkla kavgası bundan çok farklı değil. 
Tağuti düzenle, yerleşik nizamla, yani Al-
lah dışındaki başka otoritelerle iş birliğine 
giren Müslüman kesimlerle İslamcılar da 
kavgalı oldular. Kimi zaman yendiler, kimi 
zaman yenildiler. Ama bu cedel her zaman 
sürdü. Türkiye İslamcılığının öncü nefer-
lerinden Metin Yüksel’in Fatih Camii’nin 
avlusunda bugün Milliyetçi Hareket Par-
tisi saflarında parlamenterlik yapan iki 
tetikçi tarafından (İhsan Barutçu ve Ali 
Bilir) katledilmesi; keza çok kıymetli bir 
entelektüel ve öğretmen olan Sedat Yeni-
gün, benim İstanbul’da Fatih’te ikamet et-
tiğim sokağın köşesinde 12 Eylül’e giden 
karanlık günlerden birinde şehit edilmesi. 
Oğlu, kendisi de bir barış akademisyeni 
olan Halil İbrahim Yenigün, babasını or-
tadan kaldıran bu şebekenin nasıl Türkiye 
İslamcılığın aslında içine de çöreklendiği-
ni çok iyi anlatır ve tahlil eder. Bugün bah-
sedilen şehitlerin arkadaşı olmakla övünen 
Erdoğan’ın aslında siyasal olarak işbirliği 
yaptığı insanlardan bahsediyoruz. 

2000’lere geldiğimiz bu gelenek, 1 
Mayıs’ ta Fatih Camii’nden Taksim’e, 
Dolmabahçe’ye yürüyerek, 6. Filo’yu pro-
teste eden sosyalist gençlere saldıran bir 
başka cami cemaatinin anlatısını tersine 
çevirmek gibi jestlerle kendilerini var et-
meye çalışanlar oldu. Gezi ayaklanması 
sırasında, yaşananın aslında mütedeyyin 
iktidara başkaldıran, azgın bir azgınlı-
ğın değil, müşterek talepler etrafında bir 
araya gelmiş Türkiye toplumunun farklı 
kesimlerinin haklı isyanını savunan Müs-
lümanlar da orada yer aldılar. Yine Kürt 
Özgürlük Hareketi bize 40 yıldan bu yana 
Türkiye’de devlet dininin içine çöreklen-
miş, Peygamber Efendimizin veda hut-
besinde ayakları altına aldığı kavmiyet-
çilikle, milliyetçilikle ile nasıl mücadele 
edilebileceğine dair çok önemli bir pratik 
ortaya koyuyor, ilham vermeye devam 
ediyor. 

Söyleşimizin başında da bahsettiği-
miz yetmiş iki buçuk fırkaya mensup 
Müslümanlar, belki bir cuma namazında 
saflarda yan yana gelebilirler, dolayısıy-
la aralarındaki nüansları ayırt etmek güç 
olabilir. Bunun yanında devletin imamının 
arkasında saf tutulmaz diyerek Diyanetin 
ve ona bağlı Kemalist rejimin din algısını 
reddeden Müslümanlar da olmuştur, çok 
sınırlı sayıda. Fakat 2000’lerin ortalarında 
Abdullah Öcalan’ın çağrısını takip ederek, 
Sivil Cumalar örgütlenmeye başladığında, 
Kürdistan’ın muhtelif illerinde Türkiye’de 

hiçbir zaman kitleselleşememiş bu jes-
tin nasıl bir çırpıda toplumsallaştığını ve 
Diyanet’in tek tipçi, devletçi, totaliter, cin-
siyetçi İslam tahayyülünün nasıl bir çırpı-
da yapı söküme uğrayabildiğini görmüş 
olduk. Devletin lugatinden değil, kendi 
dillerinden onlara Allah’ın ayetlerini tefsir 
eden, rehber edinen, imamların arkasında 
saf tutan Kürdistanlı Müslümanların prati-
ği bizlere ilham verdi. Türkiye’deki bu iki 
kutuplu siyasal formasyonun dışına çık-
mak isteyen, iktidara aşık olmayan, Ke-
malizmin gömleğini yırtıp, emekçilerin, 
ezilenlerin, mustazafların derdiyle dertlen-
mek isteyen Marksistlerin, sosyalistlerin 
ufuk hattını, fikir dünyalarını genişletecek 
çeşitli momentumların biz de yolcusuyuz 
diyelim.

Politika: Sık sık tarikatlarla, tari-
kat yurtlarında yaşanan çocuk tacizleri, 
çocuk yaşta evlendirmeler bu yapıların 
tabanında ya da cami ahalisinde nasıl 
değerlendiriliyor? Yani camide bir araya 
gelenler bunu nasıl değerlendiriliyor? 

Büyükcoşkun: Bu tabii Türk sağının 
en büyük krizidir. Yani burada Türkiyeli 
Müslümanlar ifadesini kullanmayacağım 
ama Türk sağı ifadesini kullanacağım. 
Çünkü bu cinsiyetçi ideolojilerle ataerki-
nin çirkin ve kompleks formlarıyla arasına 
çizgi çekemeyen Türk sağı olagelmiştir. 
Türkiye toplumunun ve solun sorunu as-
lında laiklik değil, nasıl bir İslam tahay-
yülü ile ilişkileneceğidir. Türkiye’de ne 
zaman İslam baskı altına alınırsa, kamusal 
alandan dışlanır ise İslam’ın daha amorf 
formları bir şekilde artikülasyona giriyor. 
Dini koruma iddiasında yola çıkan ve tabii 
ki her korumacı fikriyatta olduğu gibi çok 
hızlı bir şekilde kendi statükosunu ve ikti-
darını korumak için her yolu mübah gören 
çok amorf yapılar bir şekilde hegemonik-
leşiyorlar. Türkiye’de cemaatlerin seren-
camını böyle görmek lazım. 

Mesele Kemalizm’in tekke ve zaviye-
lerin kapatılması projesinin başarısızlığı 
değil, tam da Kemalizmin bu kapatma fan-
tazisi ile bir şekilde işlemekte ve aslında 
bir şekilde bir kontrol mekanizması olarak 
da zincirini sürdürmekte olan toplumsal 
yapıları tarumar edip yerine nevzuhur si-
cili, kökeni belli olmayan, belirli bir for-
masyondan, terbiyeden uzak çeşitli şebe-
kelerin oluşumuna imkan tanıması. Adeta 
merdiven altı bir din anlayışı Türkiye’nin, 
Müslüman toplumun iddia edildiği gibi 
Kız çocuklarının evliliğine cevaz veren bir 
fıkıh anlayışının kitlesel anlamda benim-
sediğini düşünmüyorum. 

Peki kim bu İsmailağa cemaati? As-
lında Türk devletinin kontrolü altında, 
özellikle de 80’lerin ikinci yarısından 
itibaren, ciddi anlamda yükselişte olan 
Milli Görüş’e, karşı aslında önü açılmış 

bir Nakşibendi tarikatı. Her zaman mer-
kez sağı desteklemiş, hatta 94’te Refah 
Partisi’nin kalesi zannedilen Fatih’te seçi-
mi kaybetmesine sebep olmuş bir cemaat-
tir İsmailağa Cemaati. Yani hiç de aslında 
öyle siyasal iktidarla yakın ilişkileri olan 
bir topluluk değil. Aksine tıpkı Fetullah 
Gülen cemaati gibi basbayağı Türkiye İs-
lamcılığın karşısına dikilmiş bir şebekedir. 
Ve tabii ki böyle çok çeşitli dönemlerde 
de kullanışlı bir aparat olarak mobilize 
edilen, sahne verilen, yeri geldiği zaman 
bindirilmiş kıtalar olarak görev alan bir 
topluluk. Yani sahih bir İslam algısından 
ise İsmailağa cemaatinin vaizlerinin vaaz 
ettiği gibi Allah’a değil, devletin ordusu-
na, erlerine, emirlerine itaat eden, İslam 
inancının temel akaidi ile de uzaktan ya-
kından ilgisi olmayan bir vatandaş profi-
linin imalatı için adeta görevlendirilmiş 
propaganda aygıtlarından bahsediyoruz.

Bu tartışmada sorunun semptomu ile 
kaynağını düzgün bir şekilde birbirinden 
ayırmak gerekiyor. Ataerkinin kökenle-
ri çok farklı formasyonlarda yer alabilir, 
farklı arayüzlere sahip olabilir. Türkiye’de 
taciz ve tecavüz sadece Müslüman top-
lumun sorunu değil bir erkeklik sorunu. 
Kadını ulusun kaynağı, bedenini vatan ve 
namus olarak konfigüre eden rejimin de 
sorunu. Ama ataerkinin kestiği bütün ke-
sitleri, ara yüzleri eşit bir şekilde karşıya 
alan bir cinsiyet eşitliği mücadelesinin, 
feminizmin İslami formlarını da kapsayan 
en geniş haliyle bir mücadelenin ancak ba-
şat hale gelmesiyle ortadan kaldırabilecek 
bir toplumsal araz olduğunu düşünüyoruz.

Türkiye artık 100’üncü yılına basar-
ken bu tarihsel çelişkilerinden kurtulmak 
zorunda ve esas çelişkisine yönelmek du-
rumunda. Ama ne yazık ki AKP iktidarı-
nın yarattığı travma, Türkiye toplumunun 
sosyalist kesimlerinde de maalesef bir 
aslına rücu refleksi yaratıyor. Sorun laik-
lik değil, hangi İslam fikrinin gündemde, 
tartışmada, toplumsal hayatta olacağıdır. 
Bu fikirlerden hangisini biz öne çıkarmak 
istiyoruz, hangisiyle yol almak istiyoruz? 
Modern dışı dünyada, Avrupa’nın dışında-
ki modernlik fikri hep başka bir takım ide-
olojik formasyonlar ile kol kola yol aldı. 
Belki Türkiye’de, Orta Doğu’nun kalanın-
da da hakim olan bu laiklik saplantısının 
kökeni burada yatıyor. Ama gördük ki bu 
tepeden inmeci laiklik anlayışı aslında bu 
topraklarda kurtuluşu ezilenlerin eşitliğin-
den, sömürülen ülkelerin bağımlılığını or-
tadan kaldıracak mücadelelerin önüne ket 
vuran, yeni ikiliklerin doğmasına yol açtı. 
Dolayısıyla bu bizi tam da bu ikiliği nasıl 
aşacağımıza kafa yormalıyız. Çağın Ebu-
zerlerinin, Bedrettinlerinin izine talip ola-
rak, zaferle değil seferle kuşanarak umudu 
örmeliyiz. n

Söyleşi: Cemil AKSU

Politika14   28 Aralık 2022 POLİTİKA



q Mustafa DURMUŞ

ABD’de bu ayın başında,  yıllardır tüm 
dünyadan gizli olarak üretilen ‘B-21 Rai-
der’ adlı, ‘hayalet bombardıman uçağı’ ola-
rak da nitelenen, yeni bir savaş uçağı gör-
kemli bir törenle basına tanıtıldı.[1]

ABD ordusunun bu yeni savaş uçağının 
en belirgin özellikleri; hem konvansiyonel 
hem de nükleer silahlarla donatılmış olması, 
yüklü bombaları tam isabetle atabilmesi ve 
‘delici vuruş’ yapabilmesi. 

Ayrıca uçak gökyüzünde radarlara ya-
kalanmadığı için de ‘hayalet uçak’ diye 
anılıyor. Nitekim tanıtımı sırasında, “en 
gelişmiş hava savunma sistemlerinin dahi 
B-21Raider’i gökyüzünde tespit etmesinin 
çok zor olduğu” açıklandı. 

İnsanlı ya da insansız
Keza B-21 Raider, bir insan tarafından 

çalıştırılabildiği gibi, kokpitte her hangi bir 
pilot olmadan uçabilmek üzere de tasarlan-
mış bir uçak. Yani insanlı veya insansız uça-
bilen ama silah yüklü ve ileri teknoloji ile 
donatılmış bir ölüm makinasından daha söz 
ediyoruz.

Şu an bu uçaklardan beşi üretim aşama-
sında bulunuyor. B-21 Raider’in seri üreti-
minin 2027’de tam olarak devreye girmesi 
bekleniyor ve bu üretim Çin’in yaptığı ileri 
sürülen askeri yığınağa ABD’nin yanıtının 
bir parçası olarak görülüyor. 

Tanesi 692 milyon dolar
Bir B-21 Raider uçağının üretim mali-

yeti 692 milyon dolar. Uçağın üreticisi ise 
geçen yıl 30 milyar dolarlık cirosuyla dün-
yanın en büyük dördüncü silah üreticisi olan 
Northrop Grumman adlı ABD’li bir şirket. 
Projede 400 tedarikçi firma da yer alıyor.

İklim yıkımını hızlandıracak
bir uçak
Bu uçağın bir önceki modeli olan B-2, 

nükleer silaha sahip bir bombardıman uçağı 
ve her uçuşunda 251,400 kg CO2 emisyonu-
na neden oluyor.[2] Bu durum dikkate alın-
dığında B-21 Raider’in de ağır bir biçimde 
iklim yıkımına neden olan karbon emisyonu 
salması kaçınılmaz olacak.

Hatırlatmakta yarar var: ABD, 2019 yı-
lında yaklaşık 801 milyar dolarlık bir askeri 
harcama ve yüzde 12’lik bir pay ile dünya-
da en fazla karbon emisyonuna sahip ikinci 
ülke konumunda. İlk sırada 293 milyar do-

larlık bir askeri harcama ve yüzde 24’lük 
pay ile Çin ve üçüncü sırada 77 milyar do-
larlık bir harcama ve yüzde 6,8’lik pay ile 
Hindistan yer alıyor. 

Militarizm yükseliyor!
Türkiye ise askeri harcamalarıyla en 

fazla karbon salımı yapan 20 ülke arasında 
yaklaşık 16 milyar dolarlık bir askeri harca-
ma ve yüzde 1’lik bir pay ile 17’nci sırada 
yer alıyor.[3] Ülke savunma sanayi ihracatı-
nın ise rekor tazelediği ileri sürülüyor.

Bir habere göre, “Türkiye’nin savunma 
sanayi ihracatı, 2022’nin 11 aylık dönemin-
de 3,7 milyar doları aşarak yeni bir rekor 
kırdı. Savunma sanayi ihracatı 2021 yılının 
tamamında 3,2 milyar dolar olarak gerçek-
leşmişti”.[4]

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile başlayan 
savaş sonrasında başta Almanya olmak üze-
re birçok ülke ‘savunma’ bütçelerinde tarihi 
artışlara gitti. Öyle ki bir zamanlar barışın 
ve refah toplumunun en belirgin örneklerin-
den biri olarak gösterilen İsveç’te artık bu 
hedeflerin yerinde neredeyse yeller esiyor, 
ülke giderek sağa ve militarizme kayıyor. 

Nitekim bu sonbaharda iktidara geldi-
ğinden beri, İsveç’in yeni sağcı hükümeti üç 
savunma önceliği belirledi. İlki, NATO’ya 
katılmak, ikincisi, “daha gelişmiş askeri 
silah sistemlerinin transferi dâhil” olmak 
üzere Ukrayna’ya askeri desteği artırmak. 
Üçüncüsü ise, İsveç’in savunma bütçesini 
zaman içinde artırmak. Kasım ayında İsveç 
silahlı kuvvetleri, askeri harcamaları 2028’e 
kadar yapmak yerine, öne çekerek,  2026’ya 
kadar milli gelirinin yüzde 2’sine (NATO 
üyeleri için uzun süredir devam eden hedef) 
artırma talebinde bulundu.[5] 

Temiz enerjiye, açlıkla
mücadeleye daha az kaynak
Öte yandan, 2021’de dünyadaki mili-

tarist harcamaların toplam tutarı 2 trilyon 
doları aşarken, yalnızca 750 milyar dolarlık 
temiz enerji ve enerji verimliliğine yatırım 
yapıldığı biliniyor. Aslında enerji altyapı-
sına yapılan toplam yatırım 1,9 trilyon do-
lardı, ancak bu yatırımın büyük kısmı fosil 
yakıtlara (petrol, doğal gaz ve kömür) gitti. 
Dolayısıyla fosil yakıtlara yapılan yatırım-
lar devam ediyor ve silaha yapılan yatırım-
lar artarken, temiz enerji biçimlerine geçiş 
yatırımları yetersiz kalıyor.[6] Bu arada dün-
yada 810 milyondan fazla insan aç ve 2,4 
milyar insan yetersiz besleniyor.[7]

Özetle, sürekli olarak açlık ve yoksul-
luk üreten kapitalizm ve emperyalizm, bir 
yandan otoriterlik ve faşizmi beslerken, bir 
yandan da militarizmi yükseltiyor ve savaş 
makinesini de sürekli olarak güçlendiriyor. 

Demokrasi inişte!
Öyle ki 2016 yılında dünya çapında 97 

ülkede liberal ve seçimli demokrasi varken, 
bu rakam 2021’de 89’a geriledi. 2017 yı-
lında 3,9 milyar olan bu tür demokrasilerde 
yaşayan insan sayısı 2021’de 2,3 milyara 
geriledi. Bugün dünya nüfusunun yaklaşık 
yüzde 70’inin antidemokratik, otoriter re-
jimler altında yaşadığı tahmin ediliyor.[8]

İçerdeki otoriterleşmeye paralel bir bi-
çimde, sistemin egemenleri savaşsız ya-
pamıyorlar. Savaşlar sistemi krizlerden 
çıkarmak anlamında önemli bir işlev de gör-
düğünden, otoriter rejimler sürekli olarak 
yeni savaşlara yöneliyorlar. Bunu yaparken 
de rıza üretebilmek için milliyetçiliği ve ya-
bancı düşmanlığını körüklüyorlar. 

Kendilerini iktidar muhalifi olarak gös-
terseler de, aslında düzenin muhalifi olma-
yan burjuva muhalefet partilerinin “ulusal 
çıkarların savunusu” adı altında iktidarlara 
verdikleri destekler ise otoriter rejimlerin 
ömrünün uzatılmasına yardımcı oluyor.

Sonuç olarak
Kapitalizm ve onun koruyucusu ulus 

devletler, kıt iktisadi kaynakları sebep ol-
duğu açlık ve yoksulluk gibi derin sorunları 
çözmek yerine yeni savaşlara ve onun ardın-
daki sanayilere aktarıyorlar. Başta Ukrayna 
savaşı ve Orta Doğu’daki savaşın neden 
olduğu yıkım ortada iken çabayı barışı te-
sis etmek için değil, yeni savaşların önünü 
açmak için harcıyorlar.

B-21 Raider, üreticisi çok uluslu şirketin 
sermayedarlarına ve askeri sanayi sektörüne 
devasa kârlar ve dünyanın efendisi konu-
mundaki sınıflara ve onların sözcülüğünü 
yapan liderlere güvenlik sağlarken, aynı 
zamanda yeni kitlesel ölümlere ve doğanın 
daha fazla tahrip edilmesine aracılık ede-
cektir.

İnsanlığın çabası yeni savaş makinaları 
üretmek değil, dünyada demokrasiyi, kalıcı 
bir barışı inşa etmek ve teknolojik yenilikle-
ri insanlığın, emeğin ve doğanın hizmetinde 
kullanmaktır. 

1930’larda, 1960’larda ve 1970’lerde 
Dünya otokratlaşma evrelerinden geçti. O 
zamanlar insanlar durumu tersine çevirmek 
için savaştılar ve demokratik haklarını daha 
da geliştirebildiler. Aynı şey tekrar yapılabi-
lir ve şiddet, otokrasi, savaş çabaları gerile-
tilebilir. 

Tüm bu kötülüklerden ‘kalıcı olarak’ 
kurtulabilmenin ise kapitalizm altında 
mümkün olmadığını yaşayarak görüyoruz. 
Bunun için kapitalizmden ve onun olmazsa 
olmazı emperyalizmden kurtulmak gereki-
yor.

Yeni yılın demokrasi, barış ve emeğin 
yılı olması dileğimle...
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q Dr. Levent UYGUR

Kapitalizmle halk sağlığı arasında olum-
lu bir ilişki olabilir mi? Bu sorunun yanıtını 
aslında hepimiz bir şekilde biliyoruz. Ama 
biz yine de halk sağlığı teriminin gelişimine 
bakalım diyoruz.

Halk sağlığının tarihini, ilk uygarlıklara 
götürmekle birlikte, çağdaş anlamda halk 
sağlığından söz edebilmek için, 1800’lü yıl-
ların “sanayi devrimi” İngiltere’sine gitmek 
gerek.

Çağdaş anlamda halk sağlığı, hızlı sa-
nayileşmenin yarattığı sosyal ve sağlık so-
runlarına karşı oluşan tepkiler bağlamında        
şekillenmiştir.

Halk sağlığı, her şeyden önce, bu top-
lumsal hareketliliğin içinde ortaya çıkan ve 
bilimsel anlayış, insanlık idealleri, toplum-
sal duyarlılık gibi etkenlerle etkileşen bir 
dalga olmuştur.

Halk sağlığının ortaya çıkışında, bazı et-
menler öne çıkmaktadır. Hızlı sanayileşme-
nin yarattığı sosyal ve sağlık sorunları ve bu 
sorunlara karşı geliştirilen tepkiler başlıca 
etmen olup ikinci olarak 1830’lu yıllardan 
itibaren, önemli bir sorun haline gelen, bula-
şıcı hastalık (özellikle kolera), salgınlarının 
toplumda yarattığı panik duygusudur.

1830’lardaki salgın paniği halk sağlığı 
açısından değişikliklere yol açmamış olma-
sına karşın 1840’larda ve takip eden yıllarda 
oluşan salgınlar politik gündemin ilk sırala-
rına yerleşerek ilk halk sağlığı düzenlemele-
rine de yol açmıştır.

Bir neden, yoksulların, kendi tepkilerini 
daha güçlü ifade etmelerinin yolunu bulma-
larıysa, bir başka neden, bulaşıcı hastalıkla-
rın yoksulların yanı sıra zenginleri de has-
talandırabildiği “gerçeği”nin etkisidir. Buna 
bir de henüz sanayileşmenin başlangıcında 
olan sermayenin işgücü kaybının artış gös-
termesi halk sağlığı yönünde harekete geç-
meye zorlamıştır.

Bir başka etmen hızlı sanayileşmenin 
getirdiği sağlıksız kentleşmedir. İngiliz bur-
juvazisi bu konuyu çok nüfus-çok salgın 
ilişkisi üzerinden, tartışmayı “nüfus- sağ-
lık” noktasından ele almıştır. Bir başka et-

men, yoksulluk-sağlık ilişkisini, yoksulların 
durumunu iyileştirmek suretiyle ele alan 
“reformcu”ların çabalarıdır. (4;7)

Doğal olarak, en önemli etmenlerin ba-
şında, 1848 devrimleri gelmektedir. Bütün 
Avrupa’ yı altüst eden bu devrimler, sağlık 
da dahil her sorun alanını politikleştirmiş, 
bir mücadele alanına dönüştürmüştür. Sos-
yal, ekonomik ve politik krizler, aynı za-
manda fiziksel ve sağlık krizleri olarak yan-
sırken, sağlıklı bir ortamda yaşama talebi, 
sosyal- politik taleplerin içinde yer almaya 
başlamıştır. Bununla ilişkili olarak, sağlık 
ile ilgili talepler, politik eylemliliğin bir par-
çası olmuş, sağlığın da içinde olduğu bir dizi 
alana ilişkin değişim istekleri ile toplumsal 
hareketler ile içiçe geçmiştir. Fransız devri-
mi ile meşrulaşan hak kavramı içinde, sağlık 
hakkının yer bulması, bu sosyo-politik deği-
şim hareketlerinin odağına oturmuştur. Hal 
böyle olunca, halk sağlığının başlangıcında, 
hekimlerin de içinde olduğu, ama toplumsal 
değişimi amaçlayan (reformdan devrime)      
değişik meslek gruplarının ortak etkinliği 
söz konusu olmuştur. Halk sağlığı, bir sağlık 
hareketi olarak değil, bir toplumsal hareket 
olarak doğmuş, bu noktada koruyuculuk 
vurgusu da ön planda olmuştur. (11;12)

 Halk sağlığının başlangıcında, halk sağ-
lığına damgasını vuran bilimsel paradigma 
ise, “miasma teorisi”ydi. Hastalıkların ne-
deninin, çöplerin çevreye yaydığı kötü hava 
olduğu fikri, dolayısı ile, halk sağlığında 
çöplerin ortadan kaldırılması ile kendini gö-
revli kılan bir “sağlık mühendisliği” yakla-
şımını öne çıkarıyordu. Halk sağlığının, bir 
hekimlik değil, mühendislik faaliyeti olarak 
başlamasının bir başka nedeni de bu para-
digma olmuştur. Bu yaklaşım, halk sağlığı-
nın yaklaşık 50 yılına damgasını vurmuştur. 
Ta ki, Pasteur’un “germ teorisi”nin egemen-
liğine kadar. (6;13)

Halk sağlığının ortaya çıkışı, 1840’lı 
yıllarda yaşanan hızlı sanayileşmenin yol 
açtığı, sağlıksız kentleşme, altyapı ve konut 
sorunları, bulaşıcı hastalık salgınları, çöp 
yığınları karşısında, bir şeyler yapmak zo-
runda kalan güçlerin ön açmasıyla mümkün 
olmuştur. (11)

Kronolojik gelişimi bir kenara bırakır-
sak, üç önemli portre halk sağlığının ortaya 
çıkış sürecinde en etkin olmuş kişilerdir.

Üç İnsan, 
Üç Halk Sağlığı Yaklaşımı

1. Edwin Chadwick: “Halk 
sağlığı kamusal bir sorundur!”

Bunlardan biri “pragmatizm” yaklaşı-
mından gelen halk sağlığı öncülerinden sa-
yılan Edvvin Chadwick.

Chadwick’in halk sağlığının önemi için 
vurguladığı şu söz çok önemlidir: “Halk 
sağlığı, kamusal bir sorundur”. Üstelik bu 
söylemi “Yoksulları Koruma Kanunları”nın 
uygulamamasını izleme amacıyla kurulmuş 
“kraliyet komisyonu”nda görevli asistanken 
yapmıştır. Liberalizm hegemonyasının üst 
seviyede olduğu topraklarda, böyle bir sözü 
edebilmek, hem de kraliyet komisyonu ve 
bir pragmatist olarak çok önemli. (5)

Üstelik, “devlet sorumlu olsun” diye-
rek, ileri de gitmiş. Doğal olarak, çağının 
egemen bilimsel paradigmasının etkisinde 
kalarak, sağlık sorunlarına “çürüyen orga-
nik maddelerden yükselen miasmanın yol 
açtığına” inanıyor ve “çöpleri toplayarak”, 
hastalıkları önleyeceğini düşünüyordu: “Pis-
lik…toplumun düşmanıdır”. Bu düşünceye 
sahip olması, sağlık mühendisliği önlem-
lerinin doğru olduğuna götürdü kendisini. 
Teorisi eksik olmasına karşın, savunduğu 
önlemler, İngiltere’deki kolera salgınlarının 
kontrol altına alınmasına ciddi katkılar sağ-
ladı. (Beaglehole;1999)

Ancak, Chadwick’in önemi, daha ziyade 
1842’de yayınlanan ve kendi adı ile anılan  
raporu ile belirginleşmiştir. “Chadwick Ra-
poru”. Değişik kentlerde, değişik toplumsal 
sınıflardan insanların yaşam ve çalışma ko-
şullarının da -çarpıcı niceliksel verilerle- ele 

alındığı incelemenin, iki    temel sonucu söz 
konusudur: İlki, “epidemiyolojik* hastalık-
lar, çevre kirliliğinden kaynaklanır”. Diğeri 
ise; “hastalık yoksulluğa neden olur”.

İlk tespit, “temiz su kaynaklarının sağ-
lanması, etkin kanalizasyon ve drenaj ön-
lemleri, endüstriyel akıntıların kontrol 
edilmesi, kişisel ve çevresel temizlikte yeni 
standartların oluşturulması” gibi önlemlerle 
bütünleştirilir. Ve bunu uygulayacak, birim-
lerde raporda “Merkezi devlet yapıları ve 
onların görevlendirdiği bölgesel yapılar” 
olarak belirtilmiştir. (Porter; 1994, Doyal ve 
Pennell 1985)

Yoksulluk-sağlık ilişkisi tespitine gelin-
ce; bunun doğru bir tespit olmasına karşın, 
temsilcisi olduğu kesimler için “vergi indiri-
mi” talep etmesinin ve bunun “bilimsel” alt-
yapısını oluşturmaya çalışmasının, yoksul-
lukla ilgilenmesinin altında yatan asıl neden 
olduğu ileri sürülmektedir. Ayrıca, bu tespiti 
yapmasına karşın, pratikte, yoksulluğun et-
kisini küçümsediği, asıl ağırlığı mühendislik 
önlemlerine verdiği, hastalığın altında yatan 
yoksulluğun azaltılması konusunda çok az 
şey yaptığı da belirtilmektedir (Beagleho-
le;1999).

1842 tarihli “Rapor”, 1848 yılında baş-
ka önemli bir gelişmeyi doğurmuştur; “Halk 
Sağlığı Yasası”. Tarihteki, ilk çağdaş halk 
sağlığı yasası olan bu yasa, Chadwick’in 
tespit ve önerilerinden oldukça etkilenmiş, 
halk sağlığı alanında-o güne değin var olma-
yan-iki yeni  yapı kurulmuştur. Bir merkezi 
devlet birimi olarak, “Genel Sağlık Kurulu”. 
Böylelikle, halk sağlığının, bir devlet so-
rumluluğu olduğu, ilk kez yaşama geçmiştir. 
İkinci yapı ise, çevresel düzenleme ağırlıklı 
belediye faaliyetlerini denetlemekle görevli, 
“yerel sağlık otoritesi”dir. 

Zorunluluktan ziyade, gönüllülük te-
melli bir yasa olmasına karşın, halk sağlığı 
alanında devleti sorumlu kılması itibariyle 
tarihsel öneme sahiptir. Ancak, doğal ki,  
“gönüllülük” yaklaşımı, yasanın etkisiz ve 
güçsüz olmasına, en başından, neden olmuş-
tur. Daha sonraki halk sağlığı gelişmelerine 
de, çok fazla miras bırakmadığı da söylenen, 
Chadwick, 1848 devrimlerinin, politik hare-
ketlerden etkilenmiş halk sağlığı dalgasının 
öne çıkardığı, sağlık alanı dışı bir reformcu 
olarak anılabilir. Liberal kapitalizmden, top-
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lumsal yaşamda reformlar yapan bir kapita-
lizme geçişin sağlık alanındaki yansıması da 
denilebilir. (4,5,7).

2. John Simon: Halk Sağlığı’na 
Devletin Sahip Çıkışı ve Hekim’ci 
Halk Sağlıkçılık dönemi...

1848 Halk Sağlığı Yasası, halk sağlığı 
alanında bir dönüm noktası olmakla birlik-
te, yaptırımlarının sınırlılığı nedeniyle, uzun 
ömürlü bir etkiye sahip olamadı. Yasa ile 
oluşturulan “Genel Sağlık Kurulu”, etkili 
olamadı. Bu kurulun etkisizliğinin faturası, 
Chadwick’e çıkarıldı ve 1854’de Chadwick, 
kuruldaki görevinden alındı. Yerine John 
Simon’ın geçişi, aynı zamanda halk sağlı-
ğında yeni bir dönem ve anlayışın da başlan-
gıcı oldu (7). “Halk sağlığı, mühendislik 
değil, hekimlik işidir!”

John Simon döneminin başlamasıyla 
önce, yetki ve isim meselesine açıklık geti-
rildi. Halk sağlığı, devletin daha “net” sahip-
lendiği bir iş oldu. İngiliz Danışma Meclisi 
ve ona bağlı bir “özel meclis”, halk sağlığın-
dan sorumlu oldu. 

Simon’ın, Chadwick’e (ve anlayışına) 
en büyük itirazı, halk sağlığı “işi”ni kimin 
yapacağı noktasında oldu: “Halk sağlığı, 
mühendislik değil, hekimlik işidir!” Bu 
yaklaşım, aynı zamanda, daha “bilimsel” bir 
halk sağlığı anlayışının da habercisi oldu. 
Devletin ve hekimlik mesleğinin halk sağ-
lığında daha etkili olduğu bu yeni durum, 
halk sağlığında yasal düzenlemelerden zi-
yade, yönetsel uygulamaların ağırlık kazan-
masının da adı olmuştur. Artık, halk sağlığı, 
hekimlik alanına ilişkin pratik bir faaliyet 
olmaya başlamıştır.  (4; 7).

Bir hareketin bir parçası olan halk sağlı-
ğı, devletin hekimlik alanındaki uygulama-
larına dönüşmeye başlarken, Simon, “dev-
let, halk sağlığının tüm alanlarını sistematik 
ve kapsamlı olarak ele almalıdır” diyerek, 
yeni yönelimi tanımlamaya çalışmıştır.

Devletin halk sağlığı alanındaki görev-
lerini tanımlarken, soyut bilgiden somuta 
doğru dönüşümü de belirtiyordu. “Yasalar, 
insanların yaşamları ile çok az ilgileniyor” 
vurgusuyla temel soruları gündeme getiriyor 

“evler, yaşam için uygun mu? fabrikalar, 
çalışma için tehdit oluşturuyor mu?” sorula-
rını yöneltiyor ve önerilerini de sıralıyordu: 
“Ücretler düzenlenmeli, açlığı önlemek için 
yiyecek temin edilmeli, barınma koşulları 
sağlıklı olmalı, çalışma koşulları -riskle-
rin azaltılması yönünde- iyileştirilmeli” Bu 
önerilerin hayata geçirilmesi için de “Bu 
işleri, halk sağlığından sorumlu bir bakan-
lık denetlemeli”. Bu o dönem için bir ilkti. 
Çünkü, o zamana kadar, halk sağlığı alanına, 
sadece çöp  toplama ve bazı salgın hastalık-
larla mücadele bağlamında bakan belediye-
cilik yaklaşımının ötesinde bir örnek pek 
yoktu. Şimdi, merkezi bir devlet organı, üs-
telik liberalizmin öz yurdunda, yoksullar da 
dahil, toplumun sorumluluğunda önemli bir 
rol üstleniyordu.

Simon, yeni bir halk sağlığı yasasının 
daha çıkarılmasını sağlayarak “aşılama ka-
rarnameleri” ve “epidemilerin kontrolünde 
yetki” gündeme getirdi. Simon ile birlikte, 
“blue-book” geleneği başlıyordu. Neydi, 
“blue- book”? Ülkedeki önemli hastalık pre-
valansı ve neden ile kökenlerini içeren yıllık 
raporlar. Bu da bir ilk resmi raporlama idi. 
Bu çalışma ile, hastalık (ve sağlık) istatistik-
leri etkinliklerinin daha bilimsel hale getiril-
mesi de önemli yol almış oluyordu. 

Simon bir yandan halk sağlığı etkinlik-
lerini hayata geçirirken, diğer yandan da uy-
gulamada ortaya çıkan sorunları ele alıp ya-
salarda yeni düzenlemeler yapıyordu. Yeni 
düzenlemelerle ve ek yasalarla yerel otori-
teler, merkezi hükümet tarafından, halk sağ-
lığı alanında sorunları gözleme ve ortadan 
kaldırma konusunda görevlendirilmekteydi-
ler. Yerel otoritelerin bu alandaki görevlerin-
den bazıları şunlardı; kente ve evlere temiz 
su sağlama, yoksulların evlerini düzenleme, 
bulaşıcı hastalıklarla mücadele-gerekirse so-
rumlulara ceza verme. Merkezi hükümet, bu 
görevleri yerine getirmeyen yerel otoriteleri 
zorlama yetkisine sahip olmaktaydı. 

Simon ile birlikte, devletin halk sağlığı 
ile ilgili yapısı giderek büyümeye başladı 
ancak bazı politik kısıtlamalar nedeniyle 
istifa ettikten sonra İngiltere’de devletin 
halk sağlığı rolünde kısa süreli bir gerileme 
oldu. Ancak, Simon ve dönemi, alınan halk 
sağlığı önlemlerinin, erişkin mortalitesini** 
geriletilmesine katkıları nedeni ile özel ola-
rak anıldı. Bugün de Simon denince, “devlet 
tıbbı”, “hekimci halk sağlığı anlayışı” çağrı-
şımları gündeme gelmektedir.

3. Bir Halk Sağlığı Savaşçısı 
Rudolf Virchow: “Sağlıklı varo-
luş yaşam hakkıdır!”

Halk sağlığı alanında, dönemin istisnası 
Virchow’du. Ünlü bir patolog olarak bilinen 
Virchovv, Prusya Devleti’nin bir memuruy-
du. Chadvvick, Simon ve diğer çağdaşları-
nın aksine, hastalıkların (ve sağlığın) sosyal 
kökenlerinin önemine oldukça fazla vurgu 

yapmıştır. “Yoksul ve baskı altındaki insan-
lar, cenneti beklememeli” diyerek, sağlığın 
yaşarken de elde edilebilecek bir kazanım 
olduğunun altını çizmiş, “Sağlıklı varoluş, 
yaşam   hakkıdır” sözü ile ise, 1840’lı yıllar-
da sağlık hakkının sahiplenilmesi gerektiği-
ni vurgulamıştır. (10).

Virchow’un halk sağlığı ile ilişkisini en 
iyi anlatan örnek olay, 1848’deki bir sal-
gın sırasında yaşanmıştır. 1848’de Yukarı 
Silezya’da çıkan bir tifüs salgınında Prusya 
Hükümeti, salgını yerinde incelemek üzere, 
Virchovv’u görevlendirir. Virchow, üç haf-
talık incelemesi sonrasında hükümete bir 
rapor sunar. Raporda, öz olarak, salgının 
altında yatan sosyo-ekonomik ve kültürel 
nedenler vurgusu vardır. Önerileri de çarpı-
cıdır. Çağdaşı Chadvvick’in tersine, sınırlı 
çevresel düzenlemelerle yetinmeyerek, radi-
kal önlemler önermektedir: “Tam istihdam, 
eğitim seferberliği”. Tabi ki bu öneriler, hü-
kümetçe beğenilmez ve görevinden uzaklaş-
tırılır. (12). 

Politikaya atılmaya karar veren Virc-
hovv, tüm siyasi faaliyetlerinde “sağlık 
hakkı” ilkesinin yanı sıra, “hastalığın sos-
yal kökenleri” kavramını da yaymaya ça-
balamıştır. Sağlığı, politika ile eş anlamlı 
bir kavram olarak kullanan Virchow, tifüs 
hastalığının epidemiyolojik görüntülerinin 
sosyolojik açıklamasını yapması ile de bir 
ilke imzasını atmıştır. Bu yaklaşımında, et-
kilendiği kişi, çağdaşı bir Alman felsefecisi 
Engels’dir.

Kendisi bir anti-komünist olmasına kar-
şın, Engels’in 1844 tarihli, “İngiltere’de 
Emekçi Sınıfların Durumu” çalışmasından 
çok etkilenmiş, halk sağlığı anlayışında bu 
yaklaşım egemen olmuştur. (1;3;12)

“Hükümetin asli hedeflerinden biri, halk 
sağlığı ile ilgilenmektir” diyen Virchovv, 
sağlık hakkının anayasal bir hak olduğuna 
ilişkin şu net cümleyi kurar: “iyi bir anaya-
sa, her türlü kuşkuyu giderecek şekilde, 
bireyin yaşam hakkı olduğunu beyan et-
melidir.”

Döneminin “tek-nedenli” hastalık yakla-
şımına itiraz ederek, hastalığın çok neden-
li olduğu vurgusunu yapmış, tıbbın, bireye 
indirgenen dar yaklaşımına da itiraz etmiş, 

“Tıbbın, tümüyle demokratik, refah ta-
banlı bir topluma dönüşümündeki politik 
sürecin parçası olması gerekir” diyerek 
tıbbın kapsayıcılığının altını çizmiştir. Böy-
le bir toplum ve böyle bir tıp tarifi, haliy-
le hekime de farklı görevler yükleyecektir: 
“Doktorun görevi, yoksulların doğal avu-
katı olmaktır”.

Virchow, sadece teoride değil aynı za-
manda uygulamada da başarılar göstermiş-
tir. Örneğin, Berlin için bir kanalizasyon 
planı yaptı ve bunun yaşama geçmesini sağ-
ladı. Siyasi olarak yerelleştirme ya da yerel 
demokrasi yanlısı olmasına karşın, halk sağ-
lığında devlet vurgusu yaptı. Yine, yaşamı 
boyunca, halk sağlığının özel sektöre/giri-
şimlere terkedilmesine karşı mücadele etti, 
bu konuda kamucu yaklaşımını hiç bırakma-
dı. Ancak, Virchow’un bu görüşleri, 150 yıl-
lık halk sağlığı  tarihinde egemen olamadı. 
Halk sağlığında, bireye yönelik ya da çevre-
ye yönelik sınırlı- teknik girişimlerin savu-
nula geldiği çizgi, Virchow’un temsil ettiği 
çizgiye kıyasla baskın oldu. (10) n

(Devam edecek)
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NOTLAR:

*Epidemiyoloji: Toplumdaki hastalık, kaza 
ve sağlıkla ilgili durumların dağılımını, görülme 
sıklıklarını ve bunları etkileyen belirteçleri ince-
leyen bir tıp bilimi dalıdır. 

**Mortalite: Ölüm; ölümlülük. Çoğunlukla 
tek kişi değil, topluluk için kullanılır. 
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q Murat ÇAKIR

Emperyalist-kapitalist dünya düzeni 
felaketler fabrikası gibi, her geçen gün 
yeni savaşlar, krizler, ekolojik yıkım, kan, 
gözyaşı, güvensizlik ve belirsizlik üretme-
ye devam ediyor. İki dünya paylaşım sava-
şının ve elbette Büyük Ekim Devrimi’nin 
etkisiyle dünya çapında kimi tavizleri 
vermek zorunda kalan emperyalist güçler, 
1989/1990 karşıdevrimiyle dizginlerini 
tümden kopardılar. Geride bıraktığımız 
otuz yıldan uzun bir süreçte dünyamız 
daha da güvencesiz, insanlığın geleceği 
daha belirsiz oldu. Uluslararası hukuk, en 
başta BM Şartı fiilen rafa kaldırıldı. 77 yıl 
önce 51 kurucu üye ülke ile oluşturulan ve 
bugün 193 ülkenin üye olduğu Birleşmiş 
Milletler Örgütü, bilhassa hiçbir demok-
ratik meşruiyeti olmayan BM Güvenlik 
Konseyi emperyalist saldırganlık, savaşlar 
ve işgaller için araçsallaştırıldı.

Birleşmiş Milletler Örgütü’ne ve 
BM’ye bağlı kurumların bugüne kadar-
ki çalışmalarına kısa bir bakış dahi dün-
ya nüfusunun küçük bir azınlığını temsil 
eden emperyalist güçlerin sistematik bir 
biçimde bu kurumları insanlığın ezici 
çoğunluğunu boyunduruk altında tutmak 
için kullandıklarını görmeye yetmektedir. 
Zaten bu nedenle uzun zamandır Afrika ve 
Asyalı ülkeler tarafından “Birleşmiş Mil-
letler Örgütü’nde reform gereklidir” talep-
leri ifade edilmektedir. Reform çabaları 
ise Batılı ülkeler tarafından sürekli bal-
talanmaktadır. O açıdan dünya çapındaki 
barış hareketleri, devrimci demokratik 
toplumsal muhalefet güçleri, eşitlik-öz-
gürlük ve iklim korunması için sokaklara 
dökülen dinamikler, sosyalistler ve ko-
münistler tarafından savaşlara, işgallere, 
sosyal ve demokratik hak budanışına kar-
şı verilen mücadelelerde dile getirdikleri 
“BM Şartına uyulsun” şiarının 21. Yüzyı-
lın koşullarına ve günümüzün jeopolitik 

gerçekliğine uyup uymadığı sorusu yerin-
dedir. Okumakta olduğunuz bu makalede 
bu sorunun yanıtını arayacağız.

Ne, nedir?
Ama önce Birleşmiş Milletler Ör-

gütü’ne ve özellikle BM Güvenlik Kon-
seyi’ne yakından bakmak gerekiyor. Bir 
kere Birleşmiş Milletler Örgütü’nün en 
yüksek organı olan Genel Kurulun her-
hangi bir belirleyici otoritesinin kalmadı-
ğını tespit etmek durumundayız. Birleş-
miş Milletler Örgütü’nün siyasi ağırlığı 
açık biçimde Batılı emperyalist güçlerin 
elindedir. BM Genel Merkezi başta ol-
mak üzere, BM’ye bağlı kurumlar, BM 
fonları ve programlarının, Dünya Bankası 
ve Uluslararası Para Fonu IMF’nin mer-
kezleri istisnasız Batıdadır ve emperyalist 
güçlerin çıkarları doğrultusunda hareket 
etmektedirler. Belirleyici karar verme 
mekanizması BM Güvenlik Konseyi’nin 
elindedir.

BM Şartına göre beşi daimî olmak üze-
re, toplam 15 üyeden oluşan BM Güvenlik 

Konseyi’nde veto hakkı sadece daimî üye-
ler olan ABD, Britanya, Çin Halk Cum-
huriyeti, Fransa ve Rusya Federasyonu’na 
tanınmaktadır. BM Şartının 24. Maddesi 
gereğince uluslararası güvenlik ve dünya 
barışının korunmasından sorumlu olan 
BM Güvenlik Konseyi tek başına ulusla-
rarası hukuk açısından bağlayıcı kararlar 
alma ve gerektiğinde dünya çapında as-
keri şiddetin kullanılmasına karar verme 
hakkına sahiptir. BM Genel Kurulu ise 
böylesi bir hakka sahip olmamakla birlik-
te, bugüne dek almış olduğu sayısız karar 
üzerine yazılı oldukları kâğıt kadar değer 
görmemektedirler. BM Genel Kurulu’nun 
örneğin İsrail’in işgal ve Apartheid politi-
kalarına karşı aldığı birçok karar ne İsrail 
tarafından ne de Batılı emperyalist güçler 
tarafından yerine getirilmemektedir. Bu 
nedenle ve BM Güvenlik Konseyi’nin 
demokratik meşruiyeti ve temsil yetisi ol-
madığı gerekçesiyle çok sayıda üye ülke 
tarafından reform talepleri dile getiril-
mektedir.

Reform taleplerinin temel nedenleri 

olarak şunlar sıralanmaktadır: 1945 son-
rasında üye sayısının dörde katlanmış ol-
ması; Afrika, Asya ve Latin Amerika ülke-
leri başta olmak üzere, dünya nüfusunun 
dörtte üçünün BM Güvenlik Konseyi’nde 
temsil edilmemesi; milyarlık nüfusuyla 
Hindistan gibi ülkeler temsil edilmez-
lerken, Avrupalı ülkelerin BM Güvenlik 
Konseyi’nde iki daimî ve üç değişken üye 
ile temsil edilmeleri ve böylelikle Batılı 
ülkelerin orantısız üstünlüğünün bulun-
ması. En son 1965 yılında dünya çapın-
daki bağımsızlık savaşlarının sonucunda 
ve sosyalist dünyanın baskısı ile BM Gü-
venlik Konseyi’nde yapılan değişikliğin 
ardından, sürekli olarak sunulan reform 
önerilerine ve Genel Kurul’da yürütü-
len tartışmalara rağmen, BM Güvenlik 
Konseyi’nde herhangi bir değişiklik ger-
çekleştirilemedi. Aslına bakılırsa 1989 / 
1990 karşıdevriminden sonra herhangi bir 
değişim umudu da kalmadı sayılır.

Karşıdevrimden bu yana BM Güven-
lik Konseyi daimî üyeleri güya ulusla-
rarası güvenliği ve dünya barışı koruma 
gerekçesiyle defalarca BM Şartını ayak-
lar altına aldılar. Yugoslavya Savaşı, Irak 
ve Afganistan işgalleri, Suriye, Libya ve 
en son Ukrayna savaşına yol açan geliş-
meler bunun ve emperyalist çifte standart 
uygulamasının net kanıtlarıdırlar. Aynı 
şekilde Den Haag’daki Uluslararası Ceza 
Mahkemesi de daimî üyelerin çıkarlarına 
göre kararlar almaktadır. Öyle olmasaydı 
George W. Bush ve Tony Blair gibi savaş 
suçlusu sermaye temsilcileri çoktan yargı-
lanmış olurlardı. Nihâyetinde Den Haag 
Uluslararası Ceza Mahkemesi hukukun 
üstünlüğünü değil, üstün gücün hukukunu 
temsil etmektedir.

Araçsallaştırma örnekleri
BM Güvenlik Konseyi’nin ve BM’ye 

bağlı Kimyasal Silahları Yasaklama Ör-
gütü OVCW gibi kurumların emperya-
list saldırı savaşları ve işgaller için nasıl 

Birleş(eme)miş Milletler
21. Yüzyıl’da BM-Şartı ve 
jeopolitik gerçeklik 
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enstrümentalize edildiklerine dair en iyi 
örnek Irak savaşıdır. ABD emperyalizmi 
2003’te Irak’ın kitle imha silahlarına sahip 
olduğu yalanıyla savaşa ve işgale gerekçe 
yaratmıştı. ABD’nin savaşı başlatmak için 
temel gerekçesi, Saddam Hüseyin’in nük-
leer ve biyolojik silahlar geliştirdiği ve El 
Kaide ile bağları olduğunu iddia ettiği re-
jimin ABD ve dünya topluluğu için “cid-
di ve büyüyen” bir tehdit haline getirdiği 
idi. ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell 
tarafından BM Güvenlik Konseyi’ne su-
nulan sahte belgeler “İkinci Körfez Sa-
vaşı” olarak adlandırılan saldırı ve işgalin 
gerekçesi oldu. Sonraları belgelerin sahte 
oldukları ortaya çıktı ve bizzat BM Genel 
Sekreteri Kofi Annan “savaş yasadışıydı” 
açıklamasını yaptı. Bunların ise herhangi 
bir sonucu olmadı.

Benzer bir yalan gene OCVW tarafın-
dan yapılan ve Suriye rejiminin 7 Nisan 
2018’de Duma kentinde kimyasal silah 
kullandığı iddiasıdır. İddia ortaya atıldık-
tan hemen sonra bizzat OVCW mensubu 
bilim insanları ve kimyasal silah uzman-
ları tarafından Duma’da yapılan araştır-
mada herhangi bir kimyasal silah kullanıl-
madığı tespit edilmesine rağmen, OVCW 
yönetimi kamuoyuna aksini iddia eden 
ve basına sızan bilgilere göre Pentagon 
tarafından hazırlanan bir rapor sundu. 18 
Nisan 2018’de ABD, Britanya ve Fransa 
hava kuvvetleri tarafından Suriye’ye karşı 
gerçekleştirilen hava saldırıları bu OVCW 
raporuna dayandırılarak gerekçelendiril-
diler. Bunun üzerine ise, aralarında eski 
OVCW Genel Müdürü José Bustani’nin 
de olduğu ve Suriye’deki araştırmaya 
katılan 28 bilim insanı ve uzman rapor-
larının yayınlanmamasını ve yerine sahte 
belgeler sunulmasını protesto ederek gö-
revlerinden istifa ettiler.

İstifalar ve suçlamalar sadece barış 
hareketlerinin yayınlarında ve muhalif 
basında yankı bulurken, yaygın burjuva 
medyası bunları haber konusu dahi yap-
madı. Aynı şekilde ne BM Genel Sekrete-
ri ve diğer Yüksek Komiserler ne de BM 
Güvenlik Konseyi Duma’da görev yapan 
bilim insanlarının “konu araştırılsın” ta-
leplerine yanıt verdiler. Bilim insanları 
girişimleri ile Suriye rejimine destek ver-
mediklerini ve uluslararası hukuka uyul-
masını istediklerini vurgulamalarına rağ-
men yaygın burjuva medyası tarafından 
“Suriye hükümetinin propagandalarına 
kurban oldular” biçiminde karalandılar. 
Nitekim toplam bütçesi merkez binasının 
bulunduğu New York kentinin itfaiyesinin 
yıllık bütçesinden az olan Birleşmiş Mil-

letler Örgütü baş-
ta ABD olmak 
üzere, Batılı 
emperyalist 
g ü ç l e r i n 
i s t ed ik -
leri gibi 
kullan-
d ı k l a r ı 
bir araç 
h â l i n e 
g e t i r i l -
miş, BM 
Şartı ise 
emperya l i s t 
çıkarlara göre 
eğilip-bükülen bir 
metne dönüştürülmüştür.

Meydan okumalar

Dünyanın 21. Yüzyıl’da karşı karşı-
ya bulunduğu ve emperyalist-kapitalist 
dünya düzeninin yapısal krizlerince katla-
narak artan tehditler, ki güncel olarak en 
önemlisi dünyayı yangın yerine çevirebi-
lecek akut nükleer savaş tehdididir, fiilen 
“Birle(şeme)miş Milletler” olarak insanlı-
ğın önünde duran en büyük meydan oku-
madır. İnsanlığın bu küresel meydan oku-
mayla ancak barışçıl çözümleri, karşılıklı 
iyi ilişkileri, eşit ve adil diyalog ortamını 
sağlayan, savaşı ve şiddeti siyaset aracı 
olarak reddeden bir uluslararası hukuk te-
melinde başa çıkabileceğinden şüphe yok. 
Dünya barışının sağlanması, yoksulluğun, 
sömürü ve doğa talanının aşılması, ekolo-
jik felaketlerin engellenmesi, pandemiler, 
açlık ve susuzlukla mücadele ve ülkeler 

arasındaki ihtilafların 
barışçıl çözüme 

ulaştırılmaları, 
en başta ezi-

len ve sö-
mürülen 
s ın ı f la r 
o l m a k 
ü z e r e 
tüm in-
sanlığın 

çıkarına 
o l d u ğ u 

gerçeği de 
şüphe götür-

memektedir.

İşte, tam bu ne-
denlerle Birleşmiş Milletler 

Örgütü’nün merkezi görevi ve sorumlu-
luğu dünya barışının korunması, ulusla-
rarası güvenliğin sağlanması ve hukukun 
üstünlüğünün tesis edilmesi olmalıdır. 
Ancak Birleşmiş Milletler Örgütü bugün-
kü yapılanmasıyla bu görev ve sorumlulu-
ğu yerine getirebilecek durumda değildir. 
Burada 1989 / 1990 karşıdevriminin ne 
denli yıkıcı olduğu ve sosyalist dünyanın 
olmayışının insanlık açısından ne kadar 
büyük bir açık olduğu ortaya çıkmaktadır. 
Tüm eksikliklerine rağmen, reel sosya-
lizmin oluşturduğu barikatın yıkıldığı ve 
Çin Halk Cumhuriyeti, Demokratik Kore 
Cumhuriyeti, Küba, Vietnam veya Vene-
züella gibi ülkelerin yetersiz kaldığı gü-
nümüz dünyasında emperyalizm istediği 
gibi at koşturmakta ve Birleşmiş Milletler 
Örgütü ile BM Şartını kendi çıkarları için 

kullanabilmektedir.

Marksist-Leninist dünya görüşüne sa-
hip olan komünistler günümüz dünyasının 
meydan okumaları ile ancak devrimle ku-
rulacak işçi sınıfı iktidarının en iyi başa 
çıkabileceğine inanmaktadırlar. Ama aynı 
şekilde bugün ve burada gerçekleştirile-
cek çözümler için de mücadelenin gerekli 
olduğunu savunmaktadırlar. Bu çerçeve-
de dünya çapındaki barış hareketlerine, 
bu hareketlerin organik bileşenleri olarak 
destek vermekte ve barış mücadelesi için-
de yer almaktadırlar.

Komünistler tam bu nedenle barış ha-
reketleri ve dünya nüfusunun ezici çoğun-
luğunu temsil eden ülkelerin Birleşmiş 
Milletler Örgütü’ne yönelik reform talep-
lerine sahip çıkmakta, daha ileri talepler 
sunmaktadırlar. Başta BM Güvenlik Kon-
seyi olmak üzere, tüm Birleşmiş Milletler 
Örgütü ve kurumlarının BM Şartına uy-
gun ve güncel üye sayısının temsiliyetine 
uyarlanmış biçimde yeniden düzenlen-
mesi bir zorunluluk hâline gelmiştir. BM 
Genel Kurulu, örgütün en yüksek organı 
olarak tam ve bağlayıcı karar verme yet-
kisine kavuşturulmalı ve Batılı ülkelerin 
orantısız üstünlüğü ortadan kaldırılmalı-
dır. Bu çerçevede on yıllardır bütçe pay-
larını ödemeyen Batılı ülkeler BM büt-
çesine borçlu oldukları paraları ödemeye 
zorlanmalı, bütçenin gerekli olan seviyeye 
çıkartılması için bütçe payları ülke nüfu-
suna göre ayarlanmalıdır.

Talepler listesi daha da uzatılabilir el-
bette. Her ne kadar günümüzün emperya-
list-kapitalist dünya düzeninin koşulları 
altında bu taleplerin gerçekleştirilebilme-
sinin güç dengelerine bağlı olduğunu ve 
verili güç dengeleri nedeniyle neredeyse 
ütopik istemler gibi göründüklerini bilsek 
de bu talepleri desteklemek en başta ko-
münistlerin görevdir. Çünkü kapitalizmin 
tarihin sonu olmadığını, dünyanın ve do-
layısıyla insanlığın geleceğinin ancak ve 
ancak sosyalist devrimle güvence altına 
alınabileceğini ve savaşsız, sömürüsüz bir 
dünyanın sosyalizmle mümkün olacağını 
sadece komünistler savunmaktadır. Çün-
kü komünistlerin ve işçi sınıfının vatanı 
yeryüzü, milletleri ise insanlıktır. Çünkü 
komünistler Ernesto Che Guevara gibi 
“gerçekçi olup, imkansızı” istemekte, 
Rosa Luxemburg’un dediği gibi “devri-
min gümbürtüyle yeniden ayağa kalkaca-
ğını” ve burjuvazinin yüreklerine korku 
salan borazanlarla “vardım, varım, var 
olacağımı” ilân edeceğini bilmektedirler.

Bu bağlamda tüm okurlarımızın yeni 
yılı kutlu olsun...n
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q Mehmet DEMİR

TC’nin saldırıları ile kadın-
ların ve halkların elde ettikleri 
kazanımları, özgürlükleri ve 
insanca yaşamaları tehlike 
altında ve yok edilmek isten-
mektedir.

Arap Baharı ve ardından Suriye’de or-
taya çıkan iç savaş ve gelişmeler ile bir-
likte Rojava da kendi kabuğundan çıkıp, 
son derece önemli değişiklikler yaşama-
ya başlamıştır. Rojava’daki gelişmeler, 
bir çok bakımdan ele alındığında devrim 
niteliğindedir. Mülkiyet, üretim ve top-
lumsal ilişkilerde gerçekleştirilen komü-
nal nitelikler ve demokratikleşme, kadın 
mücadelesinde ve özgürlüğü konusunda 
atılan adımlar ile halkların ortak bir şe-
kilde birarada yaşamalarının temellerinin 
birlikte döşenmesi, Rojava’da bir devri-
min yaşandığını göstermeye yeter de artar 
bile. DAİŞ ve uzantılarının TC tarafından 
örgütlendirilip bu değerleri savunanlara 
karşı savaşa sürülmeleri aynı zamanda 
karanlığa karşı aydınlığın mücadelesidir 
de. Başta kadınlar olmak üzere halklara 
köleliği dayatan ve ele geçirdikleri yer-
lerde bunu yaşatan bu çetelere karşı insan 
onurunu korumanın mücadelesini Rojava, 
ortaya koymuştur. Rojava bir bakıma böl-
genin kaderinin çizildiği ya da çizilmek 
istendiği alanlardan biridir. Rojava’da sa-
dece Kürtlerin özgürlüğü için mücadele 
edilmemektedir. Bölgede yaşayan halkla-
rın özgürce demokratik bir toplumda ya-
şamalarının adımları da atılmaktadır.

Rojava’nın bölgesel gelişmelere etkisi 
yabana atılacak cinsten değildir. Bundan 
dolayıdır ki sürekli bir şekilde TC’nin 
saldırıları ile karşılaşmaktadır. Kobani’de 
DAİŞ saldırılarının başladığı andan itiba-
ren TC’nin Rojava’yı cihatçı çeteler eliyle 
egemenlik altına alma heveside kendini 
iyiden iyiye göstermeye başladı. “Kobani 
düştü, düşecek” sevinci Kobani direnişi 
ile yerle bir olduktan sonra, Rojava artan 
bir şekilde saldırıların hedefi olmaya de-
vam etti. Efrin, Gre Spi ve Serekaniye’nin 
işgali ile yetinmeyen ve buraları çeteleri-
nin üs alanı haline getirmeye çalışan TC, 
Kasım ayından bu yana hava ve kara sal-
dırıları ile Rojava’yı teslim almaya çalış-

maktadır. Son saldırılarına bahane edilen 
Taksim patlamasının Kürt örgütleriyle bir 
bağlantısı olmamasına rağmen, bu olay 
saldırı gerekçesi olarak kullanılmıştır. 
Kendi çeteleri eliyle düzenlemiş olduk-
ları bu bombalı saldırı ellerinde patlamış 
ve kimseyi inandıramamışlardır. Hızlı bir 
şekilde üstü örtülerek unutulmaya bıra-
kılmıştır. Tutuklananların kendi organize 
ettikleri çetelerle bağlantıları ortaya çık-
tıkça, üstünü örtme yoluna girmişlerdir. 
TC’nin kanlı geçmişinden bu türden pro-
vakasyonları tertiplemekte hünerli oldu-
ğunu bilmekteyiz.

Rojava yaşamalı
TC’nin sınır güvenliği bahanesiyle 

Kürtlerin kazanımlarını yoketmek için 
saldırılarını arttırdığı Rojava’nın yaşama-
sı sadece Kürtlerin çıkarına değildir. En 
başta bu faşist rejim altında her gün biraz 
daha yoksullaşan emekçi Türk halkının 
da çıkarınadır. Kürtlerin özgürlük müca-
deleleri bahane edilerek, emekçi halklar 
için yaşam adeta zehir edilmektedir. Her 
taraftan rejim halkların nefes borularını 
tıkamaktadır. Baskı ve engellemelere bir 
yenisi eklenmekte ve her geçen gün de 
baskının dozajı arttırılmaktadır. Bu açıdan 
savaşa karşı çıkmak, vazgeçilmez bir in-
san hakkı haline gelmiştir.

Rojava’nın yaşaması bu bakımdan ol-
dukça önemlidir. Bunu yaşatacak olanda 
halkların ortak mücadelesi ve birliğidir. 
Rojava’da halkların SDG çatısı altında bi-
raraya gelmeleri bu açıdan çok önemlidir. 
Kendisine demokratım diyen her kesimin 
bu birliğe dayanışma göstermesi insanlık 
için vazgeçilmez bir görevdir. Rojava’nın 
kadın devrimi ve özgürlükler konusunda 
attığı adımlar uluslararası alanda büyük 
yankı uyandırmasına rağmen bölgeye 
yeterince yansıyamamıştır. Bunun çeşit-
li nedenleri olmakla birlikte demokrasi 
güçlerinin bu gelişmeleri yeterince kav-
rayamamalarından da kaynaklanmaktadır. 
Rojava’nın kadın hakları ve özgürlükler 
alanında attığı adımlar yeterli düzeye 
ulaşmamış da olsa bölge açısından son 
derece önemlidir. Bir kıskaç altında tutu-
larak daha ileri gelişmesi engellenmek is-
tenmesi de bölgede yaratacağı etkinin yol 
açacağı sonuçların doğumunu geciktirme-
ye yöneliktir. Bu bakımdan geleceğe dö-
nük etkilerinin zayıf kalması için sürekli 
saldırı altında tutulmakta ve nefes alması 

engellenmeye çalışılmaktadır.

TC’nin son saldırılarını bu açıdan ele 
almaya ve ya okumaya gerek vardır. Roja-
va, TC’nin Suriye’de oluşturmak istediği 
çeteci oluşumların önündeki engellerden 
en büyüğüdür de aynı zamanda Suriye’den 
koparılacak yeni toprak parçalarıyla biraz 
da olsa Osmanlı hayalleri canlı tutulacak 
ve iktidardaki ömürleri uzatılacaktı. Bu 
hayalin önünde Rojava aydınlık insanlı-
ğın bir yüzü olarak durunca saldırıların 
merkezi olmaktan kendisini kurtaramadı. 
“Terör” ile mücadele bahanesine TC’den 
başkası inanmamaktadır. Bütün dünyanın 
ve BM terör listesinde olan El Nusra gibi 
çeteci oluşumlara kalkan görevi gören 
TC’nin SDG güçlerine terör bahanesiy-
le saldırması inandırıcı gelmemektedir. 
Teröre kucak açarken, çetelerin her türlü 
insanlık dışı saldırılarına kol-kanat ger-
mesi TC’nin gerçek niyetini ortaya çıkar-
maktadır. Suriye üzerinde söz sahibi olan 
güçlerin farklı ajandalarının olması Roja-
va için de sorunların çeşitlilik kazanması-
nı beraberinde getirmektedir. Suriye’nin 
kısa sürede barışa ulaşması hem Rojava 
ve hem de Suriye’nin diğer bölgelerin-
deki halkların çıkarınadır. Kontrollü bir 
şekilde mevcut çatışmalı ortamın devam 
etmesinden bölge üzerinde söz sahibi 
olan devletlerin çıkarı vardır. Bu açıdan 
sorunların çözümü ertelenmekte ve belir-
li bir çatışma ortamı canlı tutulmaktadır. 
Tüm bu oyunlara karşı Rojava’nın yaşa-
ması ve işgal altındaki bölgelerin TC ve 
çetelerinden temizlenmesi gerekmektedir. 
Bu yönlü atılacak adımlar ve çeteci-gerici 
oluşumların yenilgiye uğratılması, Suriye 
halklarının olduğu kadar Türkiye ve bölge 
halklarının da çıkarınadır.

TC’nin son saldırıların ardın-
da yatan gerçekler

Suriye üzerinde batı koalisyonunun 
başını çeken ABD ve bunun karşısında 
Rusya, İran ve Suriye cephesi ile, (her 
iki ipte oynayan cambaz misali) ABD ve 
Rusya arasında gel-gitlerle Suriye denkle-
mine giren TC, söz sahibi olmaya çalış-
maktadırlar. Emperyalistlerin ve bölge ge-
riciliğin ortak çabaları, Suriye halklarının 
demokrasi adımlarının önüne set çekerek 
egemenliklerini devam ettirmeye yönelik 
girişimlerdir. TC’nin sınırlarını sonuna 
kadar açarak buraları adeta  çeteler için  
yol geçen hanına çevirmesi uzun vadeli 

planlarının bir parçasıydı. Suriye’yi DAİŞ 
ve benzeri çetelerin eline teslim etme 
girişimleri, özellikle DAİŞ çetelerinin 
Kobani’de yenilgisi ile büyük darbe ye-
miştir. TC’nin  bu planla Rojava’yı Kürt-
lerden temizleyerek, kendi  kontrolünde 
bir oluşumla Suriye üzerinde hakim olma 
hayali kurduğu biliniyordu. Bu hayallerin 
yıkılışı “ Emevi Camisinde öğle nama-
zı kılmanın” da ötesinde, yediği büyük 
darbelerden birisidir. Bu darbenin etki-
sini bu gün bile her alanda yaşadıklarını 
gözlemlemekteyiz. Suriye ve giderek tüm 
bölgede söz sahibi olmasını ve AKP-MHP 
faşist rejiminin güçlenmesini sağlayacak 
hayaller Kobani’de bir daha doğmamak 
üzere gömüldü. Yıllar önce Ağrı dağına 
tabut çizerek “Kürdistan burada meftun-
dur” diye yazanlar, bu kez Kobani’de ken-
di hayallerinin meftun olduğunu gördüler. 
Kürdistan, kendi küllerinden yeniden do-
ğarken, bunların yeni Osmanlı hayalleri 
meftun olmaktan kurtulamadı. Sınır boy-
larında at koşturan DAİŞ çeteleriyle ortak 
hareket eden TC , DAİŞ’in Kobani’de 
yenilgiye uğraması ve giderek alan kay-
betmesi üzerine söz de harekete geçmiş ve 
Kürtlere karşı El Bab gibi yerleri kaybet-
memek için buralara DAİŞ ile  anlaşmalı 
bir şekilde girmiştir. Sonrasında işgal sal-
dırılarını Efrin, Gri Spi ve Serekaniye gibi 
alanlarada yaymış ve buradaki hayallerini 
canlı tutmaya çalışmaktadır.

Rusya ve ABD’nin bölgesel çıkarla-
rından yararlanarak Suriye’de özellikle 
de Kürtlere karşı bir alan tutmak istemek-
tedir. Şimdiye kadar hem Rusya cephe-
sinden ve hem de ABD’den bazı tavizler 
koparmayı başardı. Fakat içerde giderek 
artan ekonomik kriz ve baskılar AKP-
MHP rejiminin sonunu da yakınlaştırmak-
tadır. İçerdeki bu sıkışmışlığını dışarda 
Kürt düşmanlığını geliştirerek aşmaya ça-
lışmaktadırlar. Rojava’dan Türkiye’ye yö-
nelik herhangi bir dış tehdit olmamasına 
rağmen sürekli bir şekilde tehlike varmış 
gibi yansıtılmaya çalışılmakta  ve böyle-
likle muhalefetde “terör” korkusu etra-
fında milli hizaya sokulmaktadır. Aslında 
yaratılan korku ile TC’nin karanlık yüzü 
devam ettirilmek istenmektedir. Son saldı-
rılar genellikle 2023 seçimleri için bir ya-
tırım olarak görülse de TC’nin var olmak 
için bu yola başvurduğunu söyleyebiliriz. 
Esas neden de Kürtlerin özgürleşmesi en-
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gellenmek istenmektedir. Başur Kürdistan 
çeşitli bahaneler ile işgal edilmiş ve bu-
rası askeri, siyasi ve ekonomik kıskaç ile 
TC’nin dümen suyuna yönlendirilmiştir. 
Burada aleyhte bir gelişmenin kıvılcımı 
bile anında söndürülmeye çalışılmaktadır. 
Adeta çeşitli kollardan burası teslim alın-
maya çalışılmaktadır. 

Rojava’da benzer bir saldırı ile kar-
şılaşmış ve burada sonuç alamadıkları 
için yeni oyunlar devreye konulmuştur. 
ABD ve Rusya’nın denetimlerinin oldu-
ğu bir alanda SDG güçlerinin Türkiye’ye 
yönelik bir saldırıları olmadığını herkes 
bilmektedir. Sınır güvenliğ denilen de 
belirsizliğini koruyan bir iddiadır. Sınır-
lar her türlü cihatcı çeteler için açıkken 
hangi güvenlikten bahsedilmektedir. 30 
kilometrelik sınır güvenliği geçmişte Er-
meniler örneğinde görüldüğü gibi buraları 
Kürtlerden arındırma projesidir. Saldırılar 
ile buraların Kürtlerden arındırılması da 
amaçlanmıştır. Böylelikle Kürt sorunu 
Kürtler sürülerek yerlerine çeteciler yer-
leştirilerek çözülmeye çalışılmaktadır. 
Rojava Kürtleri bu saldırılar karşısında 
yerlerini, topraklarını terk etmeyerek bu 
planı da boşa çıkarmışlardır. Sınır güven-
liği de bir aldatmacadan öte bir şey değil-
dir. Kendi sınırlarını bile koruyamayan bir 
gücün 30 km derinliği nasıl koruyacağıda 
tartışmalıdır. Bu sadece Kürtlerin özgür 
olmasını engellemek için ortaya atılmış 
bir bahanedir. Bu aynı zamanda Osmanlı 
hayali ile sınırlarını genişletmeye yönelik 
yeni bir manevra için buldukları bir kılıf-
tır. Bu kılıfın üzerine oturacağı alt yapıyı 
kurmak için de bugün her türlü adımı at-
maktan geri durmamaktadırlar.

Mısır, BAE ve diğer Arap ülkeleri ile 
çelişkilerini gidererek yeniden diplomatik 
ilişkiler kurmaya çalışmakla kalmamakta 
ve yıllarca ‘katil Esed’ dediği Suriye reji-
mi ile Kürt karşıtlığı temelinde uzlaşmaya 
çalışmaktadır. Esad’ın bu çağrılara karşı 
olumlu cevap vermediği ve TC’nin kendi 
topraklarından çıkmasını ve çetelere des-
teğini kesmesini istediği basına da yan-
sıdı. Bu girişimler rejimin çıkmazını da 
göstermektedir. Ayakta kalmak için baskı-
ları arttıracak ve her türlü anti-demokratik 
girişimlerde bulunacaktır. Buna karşı de-
mokrasi güçlerinin ittifakı güçlendirilerek 
bu oyunlar boşa çıkarılabilinir. Demokrasi 
tarafındayım diyen herkes Rojava’ya sa-
hip çıkarak, Kürtlerle dayanışma içerisine 
girmelidir. Kürtlerin özgürlükleri aynı za-
manda Türkiyeli emekçilerin de özgürlü-
ğüdür. n
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• İkincisi, yani Perestroyka’nın (Ye-
niden yapılanma) ise, yukardaki tespitle-
rin ışığında baştan başarısızlığa mahkûm 
olduğu açıktır. Sosyalist bir kamuoyu 
yaratma konusunda bu denli beceriksiz, 
daha doğrusu kafası karışık bir liderliğin, 
yapısal reformlar konusunda anlamlı ve 
etkili bir planı olması mümkün değildi. 
Yegâne plan, yukarda değindiğimiz “iş-
letmelere özerklik ve parti denetiminin 
kaldırılması”ndan ibaretti. Bu ise hiçbir 
pozitif etki yaratmadı. Hiçbir siyasal atı-
lım, sloganlardan ve vaatlerden ibaret 
olamaz, salt onlarla yürüyemez. Her si-
yasi atılımın, kendisine destek sağlayacak 
somut maddi başarılara ihtiyacı vardır. 
Stalin’in halk nezdinde sahip olduğu ola-
ğanüstü saygınlığın ve otoritenin ardında, 
sanayileşme sürecinin yarattığı muazzam 
ekonomik başarının olduğu bilinmekte-
dir. Gorbaçov’un başlattığı sürecin ise, 
salt “çıkın ve gördüğünüz hataları eleşti-
rin” parolasıyla yürüyemeyeceği, halkın 
yaşantısına somut maddi iyileştirmeler 
sağlamanın zorunlu olduğu açıktı. Ancak 
Perestroyka’nın hedefi olan “ekonomide 
verimlilik ve kalite, idarede ise şeffaflık 
ve dürüstlük” bir nebze bile sağlanama-
dı. İdari kadrolar olduğu gibi yerlerinde 
kaldılar, ya da “reform yanlısı” gibi gö-
zükerek borularını öttürmeye devam etti-
ler. Ekonomide ise “işletmelere özerklik” 
umulan etkinin tam tersini yarattı. Merke-
zi planın belirleyiciliğinden kaçmaya ça-
lışılan, öte yandan kapitalist anlamda bir 
piyasanın, bir ”piyasa disiplini”nin olma-
dığı bir ortamda, işletmeleri kendi bildik-
leri gibi yönetip ekonominin genel ihtiyaç 
ve hedeflerine duyarsız kalan yöneticiler 
tam bir çöküşe sebep oldular. Partinin de 
devreden çıktığı bir ortamda, işletmeler 
arası tedarik mekanizması, malların pa-
zara arz süreci, hedeflere göre üretim tam 
anlamıyla iflas etti ve halkın tüketim mal-
larına erişimi Brejnev döneminin fersah 
fersah gerisine düştü. Halkın gözünde pe-
restroyka, kıtlık ile özdeşleşmişti. 

Böylece Glasnost ve Perestroyka, 
SSCB’yi çökertebilmesi mümkün olan 
yegâne “tehlikeli karışım” ya da başka bir 
deyimle “mükemmel fırtına” haline geldi: 
Bir yandan Glasnost ile sosyalizme inancı 
aşındırılmış, öte yandan Perestroyka ile 
kıtlığa ve kaosa doğru itilmiş bir halk. İde-
olojik kriz, ekonomik kriz ile birleşince 
ülkede çöküşün çanları çalmaya başladı. 

Bu süreç içinde “kendi ajanda”sını hayata 
geçirmeye çalışan ve birbirini dinlemeyen 
ve söz geçiremeyen güç odakları, krize 
(şöyle ya da böyle) müdahale edebilecek 
bir öznenin oluşumunu engelledi. Sovyet 
halkları böylece çöküşe kadar sürecek bir 
kaosun içine itilmiş oldu.

Yıkılış sürecinde Gorbaçov’un 
kişisel konumu
Çapsız yönetici mi, Hain mi?
Sürecin sonuçlarına bakarak bugün 

birçok iyi niyetli komünist “Gorbaçov’un 
(ya da ekibinin) emperyalist ajan-
lar olduğu ve düzeni yıkma misyonuy-
la işe giriştikleri”ni iddia etmektedir. 
Gorbaçov’un çöküşten sonra yaptığı 
“itiraf”lar da bunu doğrular niteliktedir. 
Gorbaçov 1990 sonrasında gerek değişik 
basın açıklamalarında, gerek Türkiye’de 
verdiği bir konferansta “Komünizme za-
ten inanmadığını, amacının SSCB’yi Batı 
tarzında bir sosyal demokrat yönetime 
kavuşturmak olduğunu” söylemiştir. Her 
iki ifade de yanlıştır ve bunlara inanmak 
(idealizm değilse) saflıktır.

Öncelikle Gorbaçov’un “itirafı”, eşek-
ten kazayla düşen Nasrettin Hoca’nın “ben 
zaten inecektim” demesi türünde, bir “ge-
riye yönelik rasyonalizasyon”dur. Sovyet 
sistemi içinde yetişmiş, yükselmiş, siste-
min kendisi ne denli deformasyona uğra-
sa bile o sistem içinde ekonomik ve siyasi 
başarıyı sağlamak üzere seçilmiş bir kad-
ronun “sistemi yıkmak” misyonu ile yola 
çıkabilmesi fiilen imkânsızdır. Andropov 
döneminde onunla beraber yükselen ve 
yıllar boyunca onun en yakın çalışma 
arkadaşı olup sosyalizme sadık kaldığını 
belirten Yegor Ligaçev, Gorbaçov’un bu 
iddialarının yalan olduğunu, onun (tıpkı 
kendisi gibi) kariyeri boyunca (son kriz 
dönemi hariç) inanmış bir komünist oldu-
ğunu, bu yalanı “dönek” damgası yeme-
mek ve kendini hala “tutarlı” göstermek 
için attığını söylemiştir. [1] 

Bir önceki yazılarımızdan birinde sis-
teme ve Marksist ideolojiye zerre kadar 
saygısı olmayan Beria türünde bir yöne-
ticinin o sistemde yükselmesinin nasıl 
mümkün olduğuna değinmiştik. Ger-
çekten de SBKP yönetici kadrolarında 
Marksist teoriye ve ideolojiye bağlılığın 
giderek bir “maske” haline geldiğini ve 
hemen hepsinin zayıf, gevşek ve yüzeysel 
bir Marksist formasyona sahip olduğunu 
düşünmek mümkündür. Ama en azından 

bu yönetim ekibinin gözünde Marksizm-
Leninizm devletin resmi ideolojisidir ve 
pratikte ona bağlılığın ölçütü, devlete 
bağlılık ve onun gelişmesi ve güçlenme-
si için çalışmak anlamındadır. Bu dar (ve 
biraz da çarpık) anlamıyla dahi, liderliğe 
gelen birinin devleti yıkıma sürükleme-
sinin hiçbir “gizli tercih ve inanç” ile 
açıklanması mümkün değildir. O zaman, 
açık ve bariz bir “çuvallama”nın ötesin-
de, Gorbaçov’un vardığı bu anti-komünist 
konumun mantığı nedir?

Burada önce, sürecin gelişiminde 
asla belirleyici olmayan, ama etkisi de 
bulunan ve resmi tamamlayan ufak bir 
detayla başlayalım: Gorbaçov’un bir li-
der olarak zayıflığı ve yetersizliği. Fikir 
ve eylemlerine ilişkin yargımız ne olursa 
olsun bir Stalin, bir Andropov, hatta bir 
Kruşçev’le karşılaştırıldığında Gorbaçov 
bir lider olarak yetersizdir. Kendisine 
ilişkin aktarılan olaylar bu durumu orta-
ya koymaktadır. İyi bir dinleyici olmak, 
değişik ekiplerin farklı görüşlerini almak 
ve onları koordine etmek, belirli bir mo-
mentte nispeten “doğru” bir ekibi yanına 
alarak üzerine gidilmesi gereken “asıl 
yanlış”ı ustaca bertaraf etmek, alınan ka-
rarların aygıtta da destek almasını sağla-
mak her güçlü liderin ortak özellikleridir. 
Gorbaçov ise “demokrat”lığı ve katılımı 
övmesine rağmen birçok konuda kimse-
ye danışmadan ve tek başına karar almış, 
daha sonra ekibine bildirmiştir (öneri ve 
yorumlarını bazen Politbüro üyeleri ga-
zetelerden öğreniyorlardı!) [2]. Onunla 
yakın çalışan Başbakan Rijkov “Başkala-
rının fikirlerini dinlemeyi sevmez, sürekli 
kendinden bahseder ve sadece övgüden 
hoşlanırdı” demektedir [3].  Önüne farklı 
ve zıt önerilerle gelen iki taraf karşısında 
cesurca davranıp yeni bir kararda bu ekip-
leri birleştirmek yerine, karar almaktan 
kaçınıp zorlu tartışmaları sadece kenar-
dan izlediği de bildirilmiştir [4]. Bir parça 
iş hayatı tecrübesi olan her okuyucunun 
aşina olduğu bu tür tipik “kötü yönetici” 
refleksleri, yönetim aygıtında belirsizlik 
ve kaosu körüklemiştir. “Brejnev sonrası 
reform” gibi son derece zorlu ve kritik bir 
sürece böyle yetersiz bir önderlikle giril-
mesi ciddi bir talihsizliktir. Ancak altını 
çizelim: SSCB bir kişinin “zayıf liderli-
ği” yüzünden değil, sistemsel zaaflar ve 
deformasyonlar sonucu çökmüştür. Bu 
değindiğimiz unsur ise sadece bir hızlan-
dırıcı olmuştur.

Gorbaçov ve 
Çöküşün Anatomisi
 * Baştarafı  24. Sayfada  

  *



Marksist teorinin insana yönelik temel 
önermesi, “dünyayı değiştirirken kendisi de 
değişen insan” kavramıdır; ve bu değişim 
her iki yönde gerçekleşir. İleriye doğru de-
ğişimin en parlak örneği Fidel Castro’dur. 
1953’de Batista’ya karşı Moncada Kışlası 
baskınını yapan Castro, radikal, devrimci 
bir yurtseverdir; ancak henüz bir komünist 
değildir. Komünizm konusundaki bazı li-
beral önyargılarını (“komünizmin diktator-
yal yönleri” gibi) hala korumaktadır. 1959 
devriminden sonra ise kendi başlattığı ve 
yönettiği süreçte ABD’den tam bağımsızlı-
ğı, sosyal adaleti, halkın iş ve toprak talebi-
ni ısrarla savunmuş, bu taleplerini sonuna 
kadar götürmüş ve sonunda bu talepleri an-
lamlı ve tutarlı bir şekilde hayata geçirecek 
tek çizginin komünizm olduğunu görerek 
bir komüniste dönüşmüştür. Ülkeyi dönüş-
türmek için kendi başlattığı süreç, sonuçta 
onu da dönüştürmüş ve 20 yüzyılın belki 
de en popüler komünisti haline getirmiştir.

Gorbaçov’da bu “praxis” tamı tamına 
tersine işlemiştir. Lenin’in temellerini at-
tığı, milyonlarca insanın emeği ve kanıyla 
kurulmuş en güçlü sosyalist ülkenin başı-
na geçmiş, ancak (önceki Brejnev dönemi 
yazımızda da ayrıntılı şekilde aktardığımız 
gibi) aslında son derece olumsuz bir mi-
ras devralmıştır. Bu mirastaki olumsuzlu-
ğun temel unsurlarını sağlıklı bir şekilde 
teşhis etmeden aşırı iyimser ve bir “niyet 
beyanı”ndan ibaret bir programla işe başla-
mış, ciddi bir tutuculuk ve direnişle karşı-
laştığında ise Stalin sonrası SBKP liderliği-
nin ortak hastalığı olan “Marksist teorinin 
temel önermeleri karşısında kayıtsızlık” 
sonucu sağ politikalara yönelmiştir. Bu 
tavrı krizi derinleştirince sağdan sola çark 
etmeyi (muhtemelen “geri basma” olarak 
niteleneceği ve rakipleri tarafından tasfiye-
nin yolunu açacağı için) asla düşünmemiş, 
(tıpkı Fidel gibi!) çizgisinde tutarlı kalabil-
mek için sonuna kadar ısrarcı olmuş, bu ıs-
rar onun da beklentilerini aşan bir yıkımın 
kapılarını açıp ülkeyi çökertince de “ben 
zaten komünizme inanmıyordum” demek-
ten başka çaresi kalmamıştır.

Gorbaçov tüm bu sürecin hem öznesi, 
hem de nesnesidir; hem faili, hem de ürü-
nüdür. Yönetemediği ve dönüştüremediği 
süreç, onu bir zamanlar dünyanın en popü-
ler ve umut vadeden politikacısı iken za-
vallı ve onurunu yitirmiş bir politik enkaz 
haline getirmiştir. “Ürün” ifadesini fazla 
“şefkatli” bulup itiraz edecek okuyucuları-
mız olabilir ve haklıdırlar; ancak unutma-
maları gereken bir noktayı da kendilerine 
hatırlatmak gerekir: Bu yıkımın faili olarak 
sahnede baş rolde Gorbaçov (ve Yeltsin) 
yer alırken, onları eleştiren Parti ve dev-
let yöneticileri, basında “muhafazakârlar” 
ve “sertlik yanlıları” olarak anılan sözde 
“Ortodoks komünist” liderler neredeydi? 
1991’de Yanayev önderliğinde yapılan ace-
mi ve komik “operet” darbesi dışında sos-

yalizmin 70 yıllık kazanımlarını korumak 
için ne yaptılar? Cevap açıktır: Bunların 
bir kısmı kendi egemenliklerini sürdürebil-
mek için açık kapitalizme yöneldiler; diğer 
bir kısmı ise sessiz kalarak, sosyalizm için 
parmaklarını dahi kımıldatmayarak orta-
dan çekildiler. Gorbaçov ve Yeltsin’i baş 
sorumlu ilan eden herkesin, SBKP’nin 
200 MK üyesi, 15 Politbüro üyesi, Cum-
huriyet sekreterleri, Moskova ve Lening-
rad gibi önemli illerin sekreterlerinin ne 
olduğunu, bugün ne yaptığını açıklaması 
gerekir. Bugün Rusya Federasyonu’nda en 
kıdemli komünist, (fiilen sosyal demokrat 
bir çizgi izlese de) komünizmin geçmiş de-
ğerlerine saygı duyan Rusya Federasyonu 
Komünist Partisi (RFKP) başkanı Gennadi 
Zyuganov’dur; onun da Sovyet dönemin-

de görevi ne MK ne de Politbüro üyeliği 
değil, sadece “Moskova İl Komitesi Pro-
paganda Bürosu üyeliği” idi! SBKP’de 
hiyerarşik olarak onun üstünde yer alan 
yüzlerce, hatta binlerce kadro bugün ya 
bizzat kapitalisttir; ya da onlara yeşil ışık 
yakıp siyasetten çekilmiştir. Sadece iki kişi 
(Gorbaçov ve Yeltsin) değil, tüm bir üst 
düzey Parti aygıtı yaşanan çöküşün sorum-
lusudur. Değişime gösterdikleri direnç ile 
başlayan iç çekişme, bu çekişmenin her iki 
tarafının da sosyalizme, sosyalist teoriye 
ve değerlere bağlılığının ne kadar yüzeysel 
ve iğreti olduğunu ortaya koymuş, çekişme 
bir tıkanmaya doğru gittikçe sosyalizm ilk 
vazgeçilen olgu, atılan safra olmuştur. Bu 
da 1930’lardan beri süregelen ve ana hat-
larını koymaya çalıştığımız bir sürecin, üst 
kademeden başlayan bir çürümenin direkt 
sonucudur.

Gene de şu soruyu soralım: Gorbçov’un 
“süreci yönetemeyen yetersiz lider”den 
açıkça “sosyalizmi adım adım çökerten bir 
sabotajcı”ya, kısaca bir “hain”e dönüştüğü 
momentler var mıdır? Bu soruya net bir 
“evet” cevabı verilebilecek 2 alan vardır. 
Birincisi, Doğu Avrupa Halk Demokrasile-
rinde sonlara doğru izlediği yıkıcı politika, 
ikincisi ise uluslararası ilişkilerde Batı em-
peryalizmine verdiği onursuz tavizlerdir.

Ayrıntılara geçmeden önce, bu “çapsız 
liderlik”ten “ihanet”e geçişin mantığını 
ortaya koymak gerekir. Gorbaçov’un, gü-
cünü azaltmak istediği Parti-devlet bürok-
rasisini sarsmak için toplumdaki sağ ile 
nasıl işbirliğine girdiğini, ve bunun nasıl 
istikrarı alt üst ettiğine yukarda değindik. 
Ancak bu “Sovyet sağı” ile işbirliği de ona 
umduğu gücü ve hareket imkânını vermek-
te yetersiz kalınca, bu sefer ülke içi müca-
delede elini güçlendirmek için açıkça Batı 
Avrupa ve ABD ile işbirliğine girmekte 
tereddüt etmemiştir. İşin hazin mantığı şu-
dur: SSCB liderliğindeki zaafını kapatmak 
için “Sosyalist Blok’un lideri” imajını öne 
çıkararak Doğu Avrupa’da kendi politika-
larına güç kazandırmaya çalışmış, bu da 
yetmeyince “sorumlu ve saygın dünya li-

deri” imajına soyunarak Batı kamuoyları 
ve hakim güçleri nezdinde elini güçlendir-
meye yönelmiştir. Her başarısızlık karşı-
sında oyunun çapını büyüterek işin içinden 
çıkmayı ummuş, ancak her adımda daha 
da sağa kayarak açık ihanetin ve işbirlik-
çiliğin kuyusuna düşmüştür. Halk demok-
rasilerinde oynadığı uğursuz role aşağıda 
değineceğiz. Ancak dünya politikasındaki 
işbirlikçiliğin en somut örneği, Nikaragua 
konusunda takındığı tavırdır. 

1979 yılındaki Sandinista devriminden 
sonra ABD emperyalizminin açık ve örtü-
lü saldırıları, kontra katliamları, ekonomik 
sabotajları ile karşı karşıya kalan devrim-
ci iktidar, bu zor koşullarda SSCB’nin de 
desteğiyle direnmeye devam etmişti. An-
cak 1990 yılında ABD ile anlaşan Gorba-
çov yönetimi, Sandinist iktidarı “serbest 
seçimler”e zorladı. Yıllar boyu halkın terör 
ve ekonomik kıtlık ile belinin büküldüğü, 
dolayısıyla seçime gitmeyi en naif burju-
vanın dahi çılgınlık sayacağı bir ortam-
da, Gorbaçov tüm ABD yanlısı işbirlikçi 
partilerin muazzam bir kampanya ve Batı 
desteği ile katıldığı bir serbest seçime San-
dinistaları zorladı. Bu seçimi doğal olarak 
(az farkla da olsa) kaybeden Sandinistalar, 
10 yıllık devrimci iktidarı da kaybederek 

ABD ve işbirlikçilerine iktidarı terk etmek 
zorunda bırakıldılar. Bu, Gorbaçov’un 
(kim bilir hangi şahsi politik kazanım kar-
şılığında) emperyalizme verdiği hediyeler-
den sadece biriydi.

Halk Demokrasileri:
SBKP Eliyle Sosyalizmin
Kazanımlarını Tasfiye
SSCB’deki Parti-Devlet aygıtını umdu-

ğu biçimde şekillendiremeyen, ve gördüğü 
direnç karşısında arzuladığı gücü elde ede-
meyen Gorbaçov, daha kolay müdahale 
edebileceği mevziler olarak Varşova Paktı 
üyesi Halk Demokrasilerine yöneldi. Açık-
ça, bu ülkelerde kendi “reform” programı 
açısından elde edeceği başarıları Sosyalist 
Kamp içinde elini güçlendirmek ve Sovyet 
devleti içindeki rakiplerini alt edebilmek 
için buralara açık ve direkt müdahale etme-
ye başladı. Bu müdahale 2 adımdan oluştu:

1) Bu ülkelerdeki çoğu yaşlanmış Parti 
önderlerini görevden alarak kendi çizgi-
sinde “reformcu” olarak bilinen kadroları 
başa getirmek

2) Kendi Glasnost ve Perestroyka 
programlarını, yani siyasal alanda liberal-
leşme ve ekonomide merkezi planlamayı 
gevşetme politikalarını devreye koyma

Bu doğrultuda Macaristan’da Janos 
Kadar yerine Karoly Grosz, Bulgaristan’da 
(30 yıldır görev yapan) Todor Jivkov yerine 
Peter Mladenov, Çekoslavakya’da Gustav 
Husak’tan sonra gelen Milos Jakes yerine 
Karel Urbanek göreve getirildi. Ancak en 
ciddi direnç Demokratik Almanya’dan gel-
di. Halk Demokrasileri arasında en sağlam 
ekonomiye, en yüksek hayat seviyesine ve 
en gelişmiş insan malzemesine sahip olan 
Demokratik Almanya’da, Hitler dönemini 
yaşamış bir komünist olan Erich Honec-
ker, Gorbaçov reformlarına soğuk baktığı-
nı baştan hissettirmişti; kendisini de SBKP 
içinde E.Ligaçev açıkça destekliyordu. 
Gorbaçov, onun gücünü azaltmak ve ken-
di adamı Egon Krenz’i başa getirmek için 
istihbarat mekanizmalarını da içeren bir 
dizi entrikaya girişti. SBKP’nin etkisine 
ta Brejnev zamanından beri kapalı olan ve 
mesafe koyan Romanya’daki Çavuşesku 
yönetimini ise başka bir son bekliyordu.

Aslında 1988’de bu ülkelerde, askeri 
darbe sonucu gücü oldukça azalmış olan 
Dayanışma’nın bulunduğu Polonya dışın-
da, hiçbir örgütlü muhalefet yoktu. Muha-
lefet birtakım insan hakları savunucuları, 
Vaclav Havel gibi muhalif aydınlar, kimi 
kilise çevrelerinden ibaretti ve herhangi bir 
kitle tabanına sahip değildi. Buna karşılık, 
her adımın halkın etkileyemediği bir parti 
tarafından belirlendiği ve SSCB’de dahi 
sorun aratan model, bu ülkelerin halkların-
da 1980’e doğru daha ciddi bir yabancılaş-
ma ve soğuma yaratmıştı. 1945 sonrasında 
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çok ciddi ve pozitif dönüşümleri hayata 
geçiren, bu ülkelere eğitim, ekonomi, sağ-
lık, ve kültür alanında ciddi atılımlar yap-
tıran KP yönetimleri, 1980’e varıldığında, 
SSCB’dekine benzer dinamikler sonucu 
ciddi bir duraklamaya uğramış, rüşvet, 
yolsuzluk, keyfi yönetim ve verimsizli-
ğin batağına saplanmıştı. Bu ülkelerin bir 
kısmında (Polonya ve Macaristan gibi), 
1945’deki sosyalist iktidarlar öncesinde 
sosyalizmin iç dinamikleri zaten zayıftı ve 
yönetimlerin “Sovyetlerin adamı” olarak 
algılanması, bu soğumayı daha da güç-
lendiriyordu. Dolayısıyla kontrolsüz ve 
sorumsuz bir liberalleşmenin, bu ülkelerde 
“cehennemin kapıları”nı açması SSCB’ye 
göre daha kolaydı ve gerçekleşen de bu 
oldu. Süreç şu şekilde işledi:

• Gorbaçov’un “Muhalif görüşlere izin 
vererek Parti-devlet bürokrasisi üzerinde 
baskı yaratma” politikası sonucu anti-ko-
münist muhalefet hızla örgütlendi. Aslında 
bu muhalefetin (Polonya hariç) hiçbir gücü 
yoktu. Bu muhalefeti selamlayan sosyal 
demokrat Doğu Avrupa uzmanı Fejtö dahi, 
200-300 kişilik mitinglerden bahsetmekte-
dir. Ancak yönetimler “Parti içi rakiplerin 
(yani eski muhafazakârların) elini güçlen-
dirmiş oluruz” diye bunlara hiçbir müda-
halede bulunmadı.

• Bu muhalefet hareketleri örgütlenip 
ete kemiğe büründüğünde, “farklı görüşle-
re izin verme” dışlında hiçbir somut başarı-
sı olmayan Parti yönetimleri karşısında kit-
leler, siyaset yapmanın, siyasete müdahale 
edebilmenin tek aracı olarak bu muhalefet 
hareketlerinin saflarını doldurdular ve mu-
halefet yığınsallaştı. Vaclav Havel gibi mu-
halif olma dışında hiçbir yeteneği olmayan 
(ve ahlaksızlıkları sonradan ortaya çıkan) 
sanatçılar, politik lider haline geldiler.

• Bu noktada parti yönetimleri, gene 
kendilerine empoze edilen Gorbaçov po-
litikalarının parçası olarak “muhalefetle 
diyalog”a yöneldi. Bu en aptalca adımdı; 
zira kendini rejime alternatif olarak tanım-
layan hareketleri kendi eşiti ve muhatabı 

olarak karşısına oturtmak, bu hareketlerin 
meşruiyetini birkaç misli artırdı.

• Emperyalizm, bu süreçte en başın-
dan itibaren (SSCB’ye göre) daha aktif 
davrandı. Oluşan “demokratik” muhalefet 
hareketlerine devasa maddi yardımlar ve 
basın desteği sağlandı. Bu ülkelerin (önce-
ki yazımızda bahsettiğimiz) mali borçları 
ise, bu süreçte Batı’dan gelen müdahaleler 
karşısında daha pasif davranmalarına se-
bep oldu. Pasif davranışı körükleyen diğer 
unsur ise, hala “insiyatifi muhafazakârlara 
kaptırmama” kaygısını saplantı haline ge-
tiren ve onlara karşı elini güçlendirmek 
için Doğu Avrupa’da “kendine ait” bir ba-
şarı yakalamaya çalışan Gorbaçov ekibinin 
müdahaleleri oldu.

• 1960’larda “biz de sosyalizm istiyo-
ruz; ancak özgürlükçü bir sosyalizm” diye 
mırıldanan muhalefet, gücü (ve yönetimin 
politik ataleti) arttıkça daha da cesur talep-
lere yöneldi. Önceleri “haksız tutuklamalar 
son bulsun” ile başlayan taleplerin yeri-
ni “sosyalizmin kazanımlarını gerçekten 
bilinçli savunucusu olan fabrikalardaki 
işçi milislerinin tasfiyesi”, hatta “Partinin 

fabrika hücrelerinin feshedilmesi” aldı 
(Çekoslovakya ve Macaristan). “Planlı 
ekonomi” ve “üretim araçlarında kamu 
mülkiyeti” zaten sürecin en başlarında par-
ti yönetimlerinin Perestroyka çerçevesinde 
vazgeçtiği kavramlardı.

• Sonuçta bu “diyalog”, KP yönetimleri 
açısında şu zavallılıkla sonuçlandı: Kafa-
larında hiçbir siyasi-ekonomik hedef pro-
je olmayan KP yönetimleri, bu “diyalog” 
boyunca bir dizi talebi kabullendi: Sosya-
lizmi hedeflemeyen partilerin kurulması 
(Macaristan’da ilk defa KP üyesi olmayan 
bir siyasi figür Cumhurbaşkanı seçildi), 
piyasa ekonomisine yönelik reformların 
yapılması, özel işletmelere izin verilme-
si...vs. Bunlar bir kere kabul edildikten, 
hatta tartışılabilir kılındıktan sonra ülke 
yönetimlerinin elinde “sosyalizm” adına 
savunulabilecek tek temel kriter kaldı: Ko-
münist Parti’nin önder rolünün kabul edil-
mesi! (diğer kriterler olan planlı ekonomi, 
üretim araçları üzerinde devlet mülkiyeti...
vs daha önce terkedilmişti). Bu ise (yol 
açtığı hantallık ve yozlaşma dolayısıyla) 
zaten herkesin en baştan karşı çıktığı ol-
guydu. Sosyalizmin tüm kazanımlarının, 
hatta bizzat sosyalizmin tanımının (Doğu 
Avrupa’da meşruiyetini giderek yitirmiş 
olan) bu ilkeye indirgenmesi Parti yöne-
timlerinin sonunu getirdi. Bu süreçte, tıpkı 
SBKP gibi, milyonlarca Parti üyesi parti-
lerden çoktan ayrılmıştı.

Gorbaçov ekibinin bu noktada yap-
tığı ikinci ve en yıkıcı müdahale, siyasi 
gelişmeler açıkça bir siyasi karşı-devri-
me, sosyalizmin 40 yıllık kazanımlarını 
yok edilmesine yöneldiği noktada, Par-
ti yönetimlerinin duruma engelleyici bir 
müdahale yapmasına mani olmak oldu. 
Perestroyka’nın yol açacağı sağ gelişmeler 
konusunda baştan eleştirel bir tavır takı-
nan Çekoslovak KP liderliği (Milos Jakes) 
daha önce görevden alınmıştı. Ancak bu 
tavrı sürdüren 2 ülkede Gorbaçov’un bu 

yöndeki müdahaleleri trajik sonuçlara yol 
açtı:

• Demokratik Almanya’da, işler çı-
ğırından çıkıp “demokratik” muhalefet 
Berlin Duvarı’nı yıkmak üzere yürüyüş 
başlattığında, Honecker yönetimi güven-
lik güçlerine ateş açma yetkisiyle olaya 
müdahale etme emri verdi. Ancak bu emir 
son dakikada (Gorbaçov’dan aldığı güçle) 
Egon Krenz tarafından engellendi ve ola-
yın ertesinde Honecker görevden alındı. 
Bizzat Gorbaçov eliyle düzenlenen bu “sa-
ray darbesi” Demokratik Almanya’nın da 
sonunu getirdi.

• SBKP’ye herhangi bir bağımlılığı ol-
mayan Romanya’da, Çavuşesku yönetimi 
Perestroyka yaklaşımını ülkesine sokma-
maya kararlıydı. Gerçi oradaki yönetimin 
yol açtığı ekonomik kıtlık, bürokratik yoz-
laşma ve Çavuşesku’nun “aile yönetimi” 
tarzının yol açtığı tepkiler rejimi zora sok-
maya başlamıştı; ancak Çavuşesku olabile-
cek muhalefet çıkışlarını demir yumruk”la 
bastırmaya kararlıydı. Bu noktada Bush ve 
Gorbaçov tarafından 2 ve 3 Aralık 1989 ta-
rihinde Malta’da yapılan zirvenin ardından 
birden yepyeni gelişmeler gündeme geldi. 
Zirvenin ardından 1 hafta geçmemişti ki, 
Temeşvar’da oluşan gösterilerde ölenler 
olduğu bildirildikten sonra Batı destekli bir 
medya komplosuyla sokaklara (sonradan 
hastane morglarından çalındığı kesinleşen) 
onlarca ceset serildi ve fotoğrafları dünya 
basınına servis edildi. Artık tüm dünya 
“Karpatlar Vampiri”ne karşı ayağa kalk-
mıştı. Bu noktada kendi güvenlik güçlerine 
güvenen Çavuşesku’ya asıl ihanet (müm-
kün olan tek olasılıkla, yani gizli Sovyet 
müdahalesiyle) bizzat bu güvenlik güç-
lerinden geldi; düzenlediği devasa destek 
mitinginde karşı slogan atan muhaliflere 
polis müdahale etmedi ve olayların ulusal 
bir isyan haline gelmesine göz yumdu. On-
dan sonra kaçmaya çalışan Çavuşesku çifti 
yakalanarak kurşuna dizildi. Romen gü-
venlik güçleri içinde bu komployu hayata 
geçirme olanağı CIA’den çok bir Varşova 
Paktı üyesi olarak 40 yıldır onunla yakın 
ilişkisi olan SSCB olması çok daha yüksek 
bir ihtimaldir; ancak bu konuda gerekli ka-
nıt ve olgular henüz ortaya konulmuş de-
ğildir. n

Sonraki Bölüm: SSCB ve Doğu 
Avrupa’da Sosyalizmin Sonu

(Devam edecek)
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Bush ile Gorbaçov sık sık bir araya geldiler.

Gorbaçov ve Yeltsin’i baş sorumlu ilan eden herkesin, 
SBKP’nin 200 MK üyesi, 15 Politbüro üyesi, Cumhuriyet sekre-
terleri, Moskova ve Leningrad gibi önemli illerin sekreterleri-
nin ne olduğunu, bugün ne yaptığını açıklaması gerekir. Bugün 
Rusya Federasyonu’nda en kıdemli komünist, (fiilen sosyal de-
mokrat bir çizgi izlese de) komünizmin geçmiş değerlerine say-
gı duyan Rusya Federasyonu Komünist Partisi (RFKP) başkanı 
Gennadi Zyuganov’dur; onun da Sovyet döneminde görevi ne 
MK ne de Politbüro üyeliği değil, sadece “Moskova İl Komitesi 
Propaganda Bürosu üyeliği” idi! ... Sadece iki kişi (Gorbaçov 
ve Yeltsin) değil, tüm bir üst düzey Parti aygıtı yaşanan çöküşün 
sorumlusudur.
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Üçüncü Bölüm: 
Sürecin Tersine Dönüşü
ve Doğu Avrupa

Glasnost ve Perestroyka:
Bir “Umut Sratejisi”nden
“Patlayıcı Karışım”a:

Yukarda değindiğimiz gelişmeler, 
başta umut yaratan ve mantıksal bir bü-
tünlük arz eden Glasnost ve Perestroyka 
politikalarını, başlangıçta hedeflenen 
sonuçlardan tamı tamına zıt sonuçlara 
yöneltti. Önce bu politikaların ilk gerek-
çelerini hatırlayalım:

• Glasnost: Ülkede anlamlı bir de-
ğişim için halk kitlelerinin “oyuna katıl-
ması”, yani siyaset sahnesinde aktif yer 
almaları gerekliydi. Bu doğrultuda Glas-
nost, hataların serbestçe eleştirilmesini, 
“saklanan” çarpıklıkların teşhir edilme-
sini, yanlışlık ve yolsuzlukların (kitlele-
rin gözü önünde) üzerine gidilmesini ve 
bütün bunlarla halkın siyasal katılımını, 
rejime bağlılığını güçlendirmeyi, siya-
sete yeni ve temiz bir soluk getirmeyi 
amaçlıyordu.

• Perestroyka: Glasnost ile elde 
edilen aktif halk desteği ile, yıllar boyu 
değişime direnen idari-ekonomik aygıtı 
yeniden şekillendirecek köklü reformlar, 
dönüşümler ve reorganizasyonlar için 
gerekli güç elde edilecek, böylece eko-
nomide verimliliği ve kaliteyi, idarede 
ise şeffaflığı ve dürüstlüğü sağlayacak 
reformlar daha rahat yapılabilecekti.

Sadece Gorbaçov ve ekibine değil, 
tüm dünyada bu sürece iyimser bir sem-
pati ile bakan komünistlere ve ilericilere 
de son derece makul gelen bu yaklaşım, 
niçin beklentilerin tam tersini yarattı?

• Birincisi, Glasnost (açıklık politi-

kası) umulan dönüştürücü devrimci öz-
neyi yaratamadı. Yaratamazdı, çünkü bu 
süreci planlayan liderliğin (Gorbaçov ve 
ekibi) kendisi Marksizmin devrimci özü-
ne hâkim ve bu öze vakıf kadrolar değildi 
(SBKP’de lider kadroların teorik ve ide-
olojik fakirleşmelerine “Beria: Sovyetler 
Birliği Yönetiminde Bir Laz” yazımızda 
değinmiştik). Onlar için o dönem mevcut 
olan tüm çarpıklık ve hastalıklar, “doğru 
olan bir sistemden sapma”lardı ve yeni 
bir önderlikle ve Leninist partinin yuka-
rıdan aşağı disiplini içinde bunları değiş-
tirmek mümkündü. Ancak daha önceki 
yazımızda da gösterdiğimiz gibi, bunlar 
“arızi sapmalar” değil, bizzat sistemin, 
parti-devlet bütünleşmesinin yarattığı 
sistem hastalıklarıydı; ve bunları parti 
yönetimini ele geçirerek “düzeltmek” bir 
hayaldi. Stalin gibi olağanüstü saygınlık 
ve otoriteye sahip bir lidere dahi direnen, 
ve onun önerilerini 2 kez boşa çıkaran 
bir yönetim aygıtının, Gorbaçov misali 
(aşağıda göstereceğimiz gibi) zayıf ve 
yetersiz bir lideri kolaylıkla başarısızlığa 
sürüklemesi kaçınılmazdı. Parti dışında 
ve halka dayanan bir devrimci gücü ya-
ratmak içinse Marksist teorinin devrim-

ci özüne ve onu SSCB’deki geçmişine 
sadık bir kafa yapısı gerekiyordu; bu da 
Gorbaçov ekibinde yoktu.

Somutlaştıralım: Gorbaçov reform 
ve dönüşüm hedefini ilan edince, asıl 
değişmesi hedeflenen ve “muhafazakâr” 
olarak adlandırılan kadrolar, yıllar boyu 
yaptıkları gibi kendilerini korumak için 
(aslında çoğunun pratikte ilgileri kal-
madığı halde) Marksizm-Leninizm’e, 
SSCB’de sosyalizmin geçmiş başarıla-
rının anısına sığındılar. Bunu yaparak 
bir yandan da bu değerlere sıkı sıkıya 
bağlı olan halk kesimlerinin desteğini 
sağladılar (örneğin Parti üyesi bir öğ-
retmen olan Nina Andreyevna, sürecin 
ta başında Gorbaçov’u “kapitalizmin 
yolunu açmakla” suçlayan bir manifes-
to yayınladı ve ülkede ciddi miktarda 
taraftar topladı.) Bu durum karşısında 
Gorbaçov’un “dönüşüm” amaçlı çabası-
na yegâne ideolojik destek Marksizm’e 
yürekten bağlı kesimlerden değil, esas 
olarak parti dışından ve sağ eğilimli (an-
ti-Stalinist, liberal, reformcu, eski muha-
lif) aydınlardan geldi. Brejnev dönemin-
de Stalin’e şiddetle saldıran “Bırakınız 
Tarih Yargılasın” adlı eseri yazan ve bu 

yüzden mahkemede yargılanan muhalif 
Roy Medvedev, Gorbaçov için kolları 
sıvadı ve bugün hala ağızlarda sakız olan 
“Stalin döneminde 20 milyon kişi öldü-
rüldü” iddiasını ortaya attı. Bugün sosya-
lizmle hiçbir ilgisi olmadığını anladığı-
mız Afanasiyev ve Korotiç gibi aydınlar 
Gorbaçov’un ana destekçileri oldular. 
Gücünü kırmak, başka bir deyişle “silke-
lemek” istediği ve değişime direnen parti 
aygıtı karşısında yegâne ideolojik deste-
ği “Sovyet Sağı”ndan alan Gorbaçov’un 
bu çabası, (başta umulduğu gibi) sosya-
list bir dönüşümün başını çekecek bir 
halk hareketi yaratmak yerine, tam tersi-
ne halk içinde bizzat sosyalizmin kendi-
sine yönelik kuşkuları ve inançsızlığı kö-
rükledi. Kendisinin başlattığı ve destek 
verdiği bu sağ rüzgarın verdiği cesaretle, 
70 yıl boyunca kutsal sayılan ve herke-
si birleştiren değerleri (İç Savaş, İkinci 
Dünya Savaşı, Büyük Sanayileşme ham-
lesi, uzay yarışı..vs) ayaklar altına alan, 
onları pervasızca ve küstahça eleştiren, 
hatta alay eden ifade ve yorumlar, hiçbir 
bedel ödemeden kamuoyunda yayılmaya 
başladı. Bunlara siyasi otorite tarafından 
hiçbir engel getirilmemesi, zaten uzun 
yıllardır pasif kalmış Sovyet kamuoyun-
da ciddi bir kuşkuya, inanç aşınmasına, 
temel değerleri sorgulamaya ve moral-
sizliğe sebep oldu. Bu süreç ile Glasnost, 
sağlıklı bir sosyalist özne değil, sosyaliz-
me inancı sarsılmış bir halk yarattı.

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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