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Tam Zamanı !
Dokunulmazlıklar kaldırıldı. Asıl amaç halkların temsilcile-

rini TBMM’den çıkarmak. Bu temsilciler Meclise paraşütle mi 
indiler ? Atanarak mı geldiler ? Hayır, halkın oylarıyla seçilerek 
geldiler.

O zaman; Vekillerimizi seçen bizler, vekillerimize sahip 
çıkmalıyız. 

Üç tane acil görevimiz var:

Birincisi; Seçim bölgelerinde dokunulmazlıkların kaldı-
rılmasına karşı seçmenler arasında ve seçmeyenler arasında 
bilgilendirme çalışması yapıp bu kararı birlikte protesto etme-
liyiz.

İkincisi; Seçim bölgelerinde, önce mahallelerde Halk 
Meclisleri oluşturmalıyız. Bu Halk Meclislerine öncelikle ve-
killerimizin seçmenlerinin, ama aynı zamanda seçmeyip de 
bu kanunsuzluğa karşı çıkan mahalle sakinlerinin katılmasını 
sağlamalıyız.

Üçüncüsü; Bölgeden seçilen vekillerimizin katılacağı Ma-
halle Halk Meclisi toplantısı örgütlemeliyiz. Mahalle Halk Mec-
lislerinin oluşmasına bizzat vekillerimiz öncülük etmeli, halka 
davetiye çıkarmalı.

Mahalle Halk Meclisi oturumları her hafta yapılmalıdır. 
Mahalle Halk Meclisi seçeceği delegeler ile İlçe Halk Meclisi 
Toplantısına katılmalıdır. İlçe Halk Meclisi Toplantısı on beş 
günde bir yapılabilir. İlçe Halk Meclisleri ise seçecekleri dele-
geler ile Bölge Halk Meclisi Toplantılarına katılmalıdır. Bölge 
Halk Meclisi Oturumları da on beş günde bir gerçekleştirilme-
lidir. Bölge Halk Meclisleri de seçeceği delegeler ile ayda bir 
toplanacak İl Halk Meclisi oturumuna katılmalıdır. Bunun öte-
sinde önerimiz Eyalet Halk Meclisi oluşturulması. Eyalet Halk 
Meclislerinin de Ülke Halk Meclisi’ni oluşturmasıdır.

Bu bir öneridir. Tüm temsilci, okur ve çevremizden arka-
daşlarımızın bu önerileri bulundukları yerdeki HDP ve HDK 
oluşumlarına taşımalarını öneriyoruz. Bu bizim düşüncemiz. 
Eksiği olur, fazlası olur. Ancak bu görüşü taşıyıp tartışarak ol-
gunlaştırılacak sonuca herkes gibi bizim okuyucularımız da 
uyar. Bu önerilerimiz yurtiçi için olduğu kadar yurtdışı için de 
geçerlidir.

Bütün mesele, bu kanunsuzluğa karşı tepkinin oluşturul-
ması için yeni icatlar yaratmadan bizzat Halkların Vekilleri 
olan vekillerimizin seçmenlerinin tümünü, hatta daha geniş 
kesimleri katmaya çalışarak sesimizi yükseltmemizdir.

“El mi yaman, Bey mi yaman” ifadesinin hayattaki somut 
karşılığının bu olduğunu düşünüyor, Barış, Demokrasi, Öz-
gürlük ve Sosyalizm’den yana tüm güçleri Halk Meclislerinin 
oluşumuna katılmaya çağırıyoruz.

        Politika

Vekillerimize  
Sahip  Çıkıyoruz …

Tüm  Seçim  Bölgelerinde
HALK  MECLİSLERİ Kuruyoruz !
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q Kemal ATAKAN

Ülkenin sorunları gün geçtikçe artıyor 
ve çetrefilleşiyor. Kapkaranlık tablolar çi-
zenler mi istersiniz, umutsuzluk yayanlar 
mı ararsınız, öldük-bittik edebiyatı yapan-
ları mı kastedersiniz… Bunlar da olacak, 
ülkedeki gelişmeleri sadece bir magazin 
habercisi gözüyle izleyip yorumlayanlar da 
olacak. Biz işimize bakalım ve bu karmaşık 
gibi gözüken duruma sadeleştirerek bir 
göz atalım.

Yok efendim “Cumhurbaşkanı Anaya-
sa’ya göre tarafsız olmalıymış da, AKP Genel 
Başkanı’nı o görevinden ve Başbakanlıktan 
nasıl alırmış?” veya “CHP nasıl olur da do-
kunulmazlıkların kaldırılması konusunda 
‘evet’ oyu verirmiş?”. Yahu arkadaş sen han-
gi Anayasa’dan bahsediyorsun, bugünkü 
Cumhurbaşkanı’nın o Saray’da kimlerin 
desteği ile oturduğunu sanıyorsun, her 
halde salt oy aldığı seçmenlerin desteğinin 
belirleyici olmadığını, asıl belirleyici olanın 
işbirlikçi tekelci sermaye sahip ve temsil-
cileri olduğunu biliyorsundur. Veya söz 
konusu Anayasa’nın yüzde doksan küsur 
oyla yürürlüğe giren 12 Eylül döneminin 
faşist Anayasası olduğunu da biliyorsun-
dur. CHP’den ne umuyordun ki ne buldun. 
Bu ülkeyi onyıllarca tek partili baskıcı bir 
diktatörlükle yöneten, Hitler’in faşist dikta-
törlüğünü dünyada ilk destekleyen, Deniz 
Gezmiş’lerin idamına mecliste onay veren, 
tekelci sermaye ile sarmaş dolaş olan, Er-
genekon’da yargılanan katillere ve işbirlik-
çilerine sahip çıkan, işçi sınıfının sendikal 
hareketini dumura uğratan, Kürt halkına 
savaş açan bir hükümeti destekleyen bu 
CHP değil mi ?

Eğri oturup doğru konuşalım ! Bu ül-
kede muhalefet yapıyor gözüküp de as-
lında hiç bir şey yapmayanları teşhis ve 
teşhir edelim. Onları topyekün defterden 
silmeyelim ama onların ülkedeki bu talan, 
soygun ve sömürü düzenine son vereme-
yeceklerini görelim. Burada sadece CHP 
kastedilmiyor, CHP’nin ve Kemalistlerin 
kuyruğuna takılıp kalan küçük-burjuva ta-
banlı hareketler de buna dahildir. Keskin 
sloganlar ve büyük sözler sarfedip, Kürt 
halkına yönelik imha hareketine sessiz ka-
lıp onaylayanlar, dokunulmazlıkların kaldı-
rılması konusunda “evet” oyu kullanıp ar-
dından da dalga geçer gibi “bu olay sadece 
dokunulmazlıkların kaldırılması olayı değil, 
TBMM’nin feshidir” diyenler, hala CHP’den 
medet uman “sol” gruplar, bu ülkede yük-

selecek mücadelede belirleyici olamaz-
lar. Olamadıkları da gözüküyor. 

Bu ülkede eğer bir takım uygulama-
lar değişecekse, bu ülkede bu soygun, 
talan ve sömürü düzenine son verilecek-
se bunu gerçekleştirebilecek tek kuvvet 
işçi sınıfıdır. Çünkü, işçi sınıfının elinde, 
bu ülkeyi talan edenlerin, soyan ve sömü-
renlerin bu uygulamalarına ve yönetme 
yeteneklerine son verecek güç vardır. Bu 
ülkede çarklar bir kaç gün durduğunda, is-
ter TOMA’sıyla, isterse AKREP’i ile isterse de 
KOBRA’sı, KİRPİ’si ile saldırsın, işçi sınıfının 
bireylerinden oluşacak BARİKATI yıkmak 
hiç bir gücün ne cesaret edebileceği, ne de 
başarabileceği bir eylemdir. 

Bugün Kürt halkı aylardır direniyor. 
Bırakın TOMA’sını AKREP’ini, Kobra Heli-
kopterleri, F-16 Jetleri, keskin nişancı sui-
kastçıları, yarı-resmi kontr-gerilla çeteleri 
ile ülkenin üçte birine tekabül eden bir 
bölgeyi yerle bir ediyorlar. İnsanları evlerde 
diri diri yakıyorlar, yaşlı, genç, kadın, çocuk, 
bebek demeden katlediyorlar. Ancak kar-
şılarında halkın öyle bir direnişi var ki iste-
dikleri sonucu alamıyorlar. Kürt halkına diz 
çöktüremiyorlar.

Eğer bu ülkede köklü değişiklikler 
olacaksa, bu ancak ve ancak işçi sınıfının 
devrimci mücadelesi ile Kürt halkının 
devrimci-demokratik mücadelesinin bir-
likte yükselmesi ile mümkün olacaktır. 
AKP’ye ve Saray’a karşı olduğunu ilan edip, 
mücadelede edilgen tavır alanlar, ve hat-
ta AKP ve Saray’ın politikalarını fiilen des-
tekleyenlerin içinde var olan sinik muhalif 
demokrat potansiyel de, ancak devrimci 
dönüşümlerin ana damarları harekete geç-
tikten sonra bu mücadelede (belki) yerleri-
ni alacaklardır.

Siyasi grup ve partiler üzerinden ta-
rifler yapmayı artık terketmeliyiz. Belirle-
yici olan kuruluşlar değildir. İşçi sınıfıdır, 
ezilen ve sömürülen emekçi halklardır, 
işsizlerdir, yoksullardır. Nerede olduğuna 
bakmaksızın, sadece sınıfsal konumların-
dan yola çıkarak nüfusun ezici çoğunluğu 
olan bu sınıf ve katmanlara gitmeliyiz, on-
ları kendi ekonomik, sosyal ve demokratik 
sorunları temelinde örgütleyip mücadeleyi 
yükseltmeliyiz. Kürt halkı gibi mücadeleyi 
eline almış halkların mücadelesi ile, yok 
sayılan Alevi, Ermeni, Süryani, Ezidi, Rum 
toplulukların işçi ve emekçi kesimleri, yok-
sulları ile bu mücadeleyi birleştirmeliyiz. 

Hala DİSK üzerine tartışıyoruz. DİSK’in 
nitelik ve niceliği, nesnel ve öznel sebep-
lerden dolayı bugün ortada. 11 milyon si-

Gidişatı Tersine 
Çevirmek Mümkündür!

HDP Eş Başkanları Figen Yüksekdağ ve 
Selahattin Demirtaş’ın açıklamaları:

“Mücadele Yeni Başladı...   
2,5 Partinin Darbesine İzin 
Vermeyeceğiz!”

Dokunulmazlıkların kaldırılmasını ön gö-
ren “darbe” tasarısının kabul edilmesine iliş-
kin bir araya gelen HDP grubunda yapılan 
durum değerlendirmesinin ardından konu-
şan HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, 
“Hiçbir arkadaşımız kendi ayağıyla Saray’ın 
yargısına gitmeyecek. Her şey yeni başla-
dı. Burayı faşistlere bırakmayacağız” dedi. 
Yüksekdağ ise, darbenin HDP’nin temsil 
ettiği değerler ve kadın iradesine karşı 
geliştiğini söyledi.

Darbe teklifinin Meclis’ten geçme-
sinin ardından toplanan HDP grubu 
toplantısı sona erdikten sonra, toplantı sonrası TBMM’de 
açıklama yapan HDP Eş Başkanı Figen Yüksekdağ, darbe düzenlemesinin 
HDP’nin temsil ettiği değerlere yönelik olduğunu ve kadın iradesine karşı geliştiğini 
ifade etti. Yüksekdağ, “Bu darbe operasyonuna karşı kadınıyla genciyle direnmeye de-
vam edeceğiz. Bir kez daha göreceksiniz ki direnenler kazanacak” dedi. HDP Eş Başkanı 
Selahattin Demirtaş ise, sert sözlerle eleştirdiği düzenlemeyi bir kez daha halk irade-
sine karşı geliştirilmiş bir darbe olduğunu belirterek, “Hiç bir arkadaşımız ifade vermek 
üzere savcılıkların ve mahkemelerin davetine icabet etmeyecektir. Aleni bir şekilde diktayı 
gerçekleştirmek düzere bu darbeyi kabul etmemizi kimse beklememelidir. Bugün 2 buçuk 
parti bir araya gelerek bu darbeye onay vermiştir. Bizim normal ve olağan bir yargılama 
sürecine davet etmiş olsalardı hiç itiraz etmez kendimiz gider ifadelerimizi verirdik.” diye 
konuştu.

Mücadele Daha Yeni Başlıyor
Sarayın talimatı ile çalışan parlamento, yargı ve basın var olduğu sürece adil yargı-

lanma olacağını dile getiren Demirtaş, savcılara da, “Biz ayağımızla gitmeyeceğiz. Bizi 
zorla götüreceklerse şimdiden hazırlıklarını yapsınlar. Ya tutuklama ya yakalanma ve ya 
da zorla getirme... Bu oyuna alet olmayacağız bunu herkes böyle bilsin” dedi. Demirtaş, 
yapılan girişime de teslim olmayacaklarının altını çizerek, “Daha mücadele yeni başladı 
CHP, AKP ve yarım parti MHP’nin bu darbesine teslim olmayacağız” diye konuştu.

Fazlalık Olan Faşizmdir
“Bu parlamento faşistlere ait değil halkındır. Burada fazlalık olan faşizmdir. Fazlalık 

olan sizsiniz. Biz buradaki halk iradesini koruyoruz. Biz sizin her şeyinizi sattığınız koltuk-
larınız için burarda değiliz” diyen Demirtaş, “Anayasa mahkemesine iptal ve bireysel baş-
vurular bütün girişimlerde” bulunacaklarını dile getirdi.

Ucuz Kasaba Siyasetçisi...
Topluca istifa edip etmeyeceklerine ilişkin soruya cevap veren Demirtaş, “Bize yö-

nelik her hamlenin karşılığını görecekler. Saray’daki ucuz kasaba siyasetçisi şunu iyi bilsin. 
Biz meydanı ona bırakmayacağız. Biz demir leblebiyiz, bizi her ısırdığında ağzında diş kal-
mayacak. Görecek el mi yaman bey mi yaman” diye konuştu. Demirtaş, ikinci turda ta-
sarının CHP oyları ile geçtiğinin hatırlatılması üzerine de, “İlk tur oylama da CHP destek 
verdi. Bu açıkça CHP kurumsal desteği ile geçen bir düzenlemedir. Gözaltına alınan tutuk-
lanan her arkadaşımız CHP’nin desteği ile tutuklanmış olacak” cevabını verdi.

AYM’ye Gideceğiz...
Parlamento da bir tek muhalefet partisi kaldığını dile getiren Demirtaş, “Bütün il-

keleri savunmak bize düştü” dedi. Önümüzdeki günlerde hazırlıklarını tamamlayacak-
larını belirterek, AYM’ye gideceklerini dile getiren Demirtaş, “Biz önümüzdeki günlerde 
hazırlığı tamamlayacağız. İptal başvuru için 52 milletvekilinin daha desteğine ihtiyacımız 
var. Bu darbeye karşı çıkanlar varsa bizim sunacağımız dilekçeye destek versinler” dedi.



gortalı işçinin, emekçinin çalıştığı bir ülke-
de, sendikalılık oranının yüzde on olduğu 
bir ortamda, bir yandan hangi sendikada 
örgütlü ise o sendikanın örgütlü olduğu 
fabrika ve işletmelerde, sendikal örgütlen-
menin olmadığı fabrika ve işletmelerde de 
sınıf çalışması geliştirerek, işçilerin sendi-
kalaşmalarını ve sendikaların yetki alması-
nı sağlayarak sınıf hareketini geliştirebiliriz. 
DİSK’e bağlı sendika ise o, değilse başkası, 
belirleyici olan işçinin sendikal örgütlen-
mesinin geliştirilmesi ve sınıf içinde siyasi 
çalışma yürütülmesidir. 

TBMM’nin sıralarını işçi ve emekçi halk-
ların temsilcilerine kapatma girişimi ve 
onun doğuracağı yeni durumlar bizi ür-
kütmemeli. Şimdi mahallelerde, semtlerde, 
fabrika ve işyerlerinde, işçi ve halk mec-
lislerinin kurulma zamanıdır. Bu vekilleri 
emekçi halk seçti. Halk seçtiği vekillerine 
sahip çıkacaktır. Tüm vekillerin seçim böl-
gelerinde yerel Halk Meclisleri’nin oluş-
turulmasının koşulları bugün dünden 
fazla vardır. Egemen sınıflar ve onların ik-
tidardaki temsilcileri yağmurdan kaçarken 

doluya tutulmalıdır. Kuşkusuz ki HDK, BHH, 
HE ve HC’nin bir araya gelerek meclisler 
oluşturması olumlu olur. Ancak, bu süreç-
te yine herkes bir tarafa çekerse buralara 
takılıp kalmamak ve vekillerin seçmenleri 
temelinde Halk Meclisleri’nin oluşumunu 
sağlamak gereklidir. 

Hiç bir mücadele bedel ödenmeden, 
fedakarlıklar göstermeden, bazı alışkanlık-
lardan feragat etmeden örgütlenemez, ge-

lişemez, yükselemez ve sonuç alıcı olamaz. 
Sözde değil, özde mücadele içinde olanlar, 
yığınlarla kaynaşıp onlara öncülük edenler, 
işçi, emekçi ve yoksulların sorunlarını çöz-
mek için gecelerini gündüzlerine katanlar 
sonuç alınabildiğini günlük pratik yaşam-
larında görmektedirler. Bu deneyi yaygın-
laştırmak, daha geniş kesimlere ulaşmak 
için bugün elverişli bir ortam mevcuttur. 
Her olumsuz siyasi gelişmeyi sadece bur-

juva propagandasının etkisinde değer-
lendirmeyelim. Olumsuzu olumluya dö-
nüştürmek, kararlı ve pozitif olmak bize 
bugünlerde çok katkı sağlayacaktır. Seçil-
miş veya aday olup da seçilememiş vekil-
lerimizin seçim bölgelerini örgütlenme ve 
mücadele alanlarımız haline dönüştürüp, 
soygunculara, talancılara, sömürücülere, 
savaş baronlarına gerekli dersi vermek bu-
gün bizim elimizdedir. 
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Partimiz henüz 2011 Genel Seçimleri’nin ön gününde 
ülkede bir rejim krizinin gündeme geleceğini değerlendir-
mişti. Dönemin Başbakanı Erdoğan’ın “icraat” sürecini üç 
döneme ayırıp, seçim propagandalarında “ustalık dönemi-
ne” vurgu yapmasını gelişecek olan bir rejim krizinin ayak 
sesleri olarak nitelendirmişti.

Rejim krizi o dönemde ifadesini, dış politikadaki sal-
dırgan yönelimlerin pratikleştirilmesi, içerde baskıların 
artması, polisiye yasaların çıkması, işçi sınıfı ve emekçilerin 
sosyal ve demokratik haklarının kısıtlanması ve Kürt hal-
kına karşı önce “çözüm süreci” adı altında, o hesap tutma-
yınca da imha harekatı ile saldırıların tepe yapması ile bul-
muştur. Burada yaklaşık beş yıllık bir süreç söz konusudur.

Aynı dönemde ilk olarak 2013 Haziranında Gezi Ayak-
lanması ile ifadesini bulan ciddi bir muhalefet ateşi yakıl-
mış, 2014’de Kobane Direnişi ile direnç gelişmiş ve güncel 
olarak irili ufaklı, ancak her yerde işçi direnişleri ile devam 
etmiştir, etmektedir.

2013 yılında 17-25 Aralık süreci olarak adlandırılan, hü-
kümetin ve egemenlerin yolsuzluklarının deşifre olduğu 
günler tüm sansür ve baskılara rağmen ülkede önemli bir 
“sarsılıp kendine gelme” reaksiyonu yaratmıştır. Dönemin 
Başbakanı bu gelişmeler karşısında teslim olmamak için 
“en iyi savunma saldırı yöntemidir” taktiğini uygulaya-
rak Cumhurbaşkanlığı seçimlerini varlık yokluk meselesi 
olarak ele almış ve kendini seçtirmiştir. Seçimin ardından 
da etap etap Başkanlık sistemine hazırlığı sürdürmüştür. 
Burjuva-demokratik parlamenter sistemin tüm kurallarını 
ayaklar altına alarak Yargı-Yürütme-Yasama güçleri arasın-
daki ayrılığı fiilen kaldıracak yasal düzenlemeler ve uygula-
maları devreye sokmuştur.

Erdoğan, aynı süreçte, 17-25 Aralık etkilerini bertaraf 
etmek için o güne kadar karşısında durduğu, devlet güçleri 
ile uzlaşmış, kontr-gerilla ile bütünleşmiş ve Balyoz ile Er-
genekon davalarının yeniden görülerek beraatle sonuçlan-
masını sağlamıştır. İkişer kez ağırlaştırılmış müebbet cezası 

alan paşalar bugün Saray’daki odalarında yeni planlar 
üzerine çalışmaktadırlar. 

7 Haziran 2015 Genel Seçimleri AKP Rejimi ve 
Saray’ın yenilgisi ile sonuçlandıktan sonra, o döne-
me kadar üstü örtülü takip edilen gerçek amaçlar ve 
yaratılan yeni gizli iş birlikleri yüzeye çıkarıldı. 8 Ha-
ziran tarihinden itibaren ilerici, devrimci güçlere, Kürt 
devrimci demokratlarına karşı tarihte yaşanmamış açık 
terör uygulamalarına geçilmiştir. 1 Kasım darbesi böyle ha-
zırlanmıştır. 7 Haziran olgusu, sadece parlamenter alanda 
mevzii kazanmanın tek başına yetersizliğini göstermekte-
dir. Parlamenter mücadele, güçlü bir parlamento dışı mü-
cadele ile birleşmediği sürece elde ettiği kazanımları koru-
yamaz ve sonuç alıcı olamaz.

Bütün bu gelişmelerin ABD Emperyalizmi’nden bağım-
sız geliştiği söylenemez. Ortadoğu’da ve Rusya karşısında 
planladığı stratejilerde sonuç alamayan ABD Emperyaliz-
mi politika değişikliği gerçekleştirerek Türkiye’de böylesi 
bir sürecin gelişmesine yön vermiştir. Kasım 2015’de Rus 
jetinin düşürülmesi, Türkiye ile Rusya Federasyonu arasın-
da kalan ilişkilerin de bitirilmesi amacıyla ABD tarafından 
düzenlenen bir provokasyon olmuştur.

Bugün karşımızda, F-16 uçakları ile kendi ülkesinin il-
çelerini bombalayan, füzeler ile şehirlere saldıran, paralı 
resmi paramiliter ordular ile savaşan bir devlet ve onun 
iktidarı vardır. AKP rejiminin bu saldırgan politikası onun 
güçlülüğünden değil, güçsüzlüğünden kaynaklıdır. AKP 
içindeki kaynamalar, MHP’deki ayrışmalar, CHP’deki ho-
murdanmalar bu nedenlerden kaynaklanmaktadır. Devlet 
güçleri bir araya gelmiştir ve tek vücut olarak davranmak-
tadır. 

Kürt Özgürlük Hareketi’nin mücadelesi de devletin bu 
stratejisi karşısında yeni bir aşamaya yükselmiştir. KÖH tek-
nolojik ve stratejik olarak politik anlamda yeni nitelikte bir 
sürece yönelmek zorundadır. Bu da AKP ve Saray rejiminin 
yıkılmasıdır. Kürt halkının özgürleşmesi ile Türkiye’nin de-
mokratikleşmesinin ortak stratejisinin gerçekleştirilmesi-

dir. 

Erdoğan, kendi stratejisi doğrultusunda so-
nuna kadar gitmek durumundadır. Geri dönü-
şü yoktur. Başkanlık olarak nitelendirdiği faşist 
diktatörlük sistemini garanti altına aldıktan son-

ra daha büyük maceralara hazırlanmayı planla-
maktadır. Bu planların içinde Suriye’ye savaş açmak 

da vardır. Suriye’ye savaş açmayı ya başkanlık hayallerini 
gerçekleştirdiğinde, ya da gerçekleştiremeyeceğini gördü-
ğünde kendini kurtarmak için uygulayabileceği ön görüle-
bilmektedir. 

Suriye ile savaş Rusya Federasyonu ile savaş demektir. 
Sadece Suriye ve Türkiye’nin değil Orta-Doğu’nun bir vol-
kana dönüşmesi anlamına gelmektedir. Bugün yangın yeri 
olan bölgenin toptan alt-üst oluşu demektir. 

Bütün bu gelişmeler yeni bir kırılmanın işaretleridir. 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti şiddetli bir deprem ile karşı 
karşıya kalacağı dönemlerin ön günlerini yaşamaktadır. 
Toplumsal ilerlemeden yana devrimci ve demokratik güç-
lerin görevi bu noktada edilgen kalmamaktır. Türkiye’nin 
genelinde sınıf hareketinin gelişimi ve Kürt halkının direni-
şine fiili katılım güncel görevimizdir. Saray ve AKP Rejimine 
karşı en geniş birlik elzemdir. Bu birlik sadece parlamenter 
kazanımları korumayı içeren bir birlik değildir. Parlamento 
dahil, fabrikalarda, üniversitelerde, semt ve mahallelerde, 
kırsal alanda direnişin adım adım örülmesi, topyekün dev-
rimci bir atılım için birliktir. 

Türkiye’yi gericiliğin karanlığından ve savaş ateşlerin-
den kurtarmak, Türk ve Kürt halklarının özgürleşmesini 
sağlamak için tüm barış, demokrasi ve sosyalizm güçleri-
nin yeni Gezi Direnişleri, Kobane Direnişleri, Cizre Direniş-
leri, Otomotiv Direnişleri, Maden Direnişleri yaratmaları 
mümkündür ve gereklidir. 

(TKP Merkez Organı ATILIM Gazetesi Mayıs 2016, 271. sayısnda 
yayınlanmıştır. www.türkiyekomünistpartisi.org sitesinden alınmış-
tır.)

AKP Rejimine ve Saray’a Karşı Birlik Neden Çok Önemli ? 
Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin 6 Mayıs 2016 Tarihli Açıklaması:

Halk Meclisi Toplantısı Park Forumu



q Armağan BARIŞGÜL

AKP, 14 yıldır tek başına iktidardadır. 
AKP’yi kuran, iktidara taşıyan, savunan 
ve koruyan ana güç burjuvazidir. AKP, 
burjuvazinin ülkedeki ve uluslararası 
alandaki en güvenilir yürütücüsü ve 
bekçisidir. Kuruluşundan bugüne kadar 
burjuvaziyle en muazzam biçimde an-
gaje olduğu için onların gözdesidir. AKP 
ile birlikte işsizlik, yoksulluk, ezilme ve 
sömürü had safhaya ulaştı. İşçi ve kadın 
cinayetleri tüyler ürpertici. Gün geçmi-
yor ki günde en az iki üç kadın cinayetle-
re kurban gitmesin. Soma gibi 300 kişiyi 
aşan işçi cinayetleri; toplu katliamlar; 
bodrum katliamları; binlerle ifade edilen 
işçi ölümleri; tecavüz, şantaj, çocuk istis-
marları; hırsızlık; güvencesizlik ve ülkeye 
yayılan savaş! Her gün televizyonlarda 
ve meydanlarda dur durak bilmeyen, 
sürekli konuşan, hak hukuk kanun 
tanımayan, her şeye müdahale eden, 
etmeye çalışan, direnen Kürt halkına 
“ya baş eğeceksiniz, ya da baş verecek-
siniz” diyen kişi  büyük bir hırs ve kinle 
koşturuyor. “Nasihat” ediyor, gözdağı 
veriyor. Ve ülke uçuruma gidiyor, kaos 
derinleşiyor. Bunalımın yükü işçilere, 
emekçilere ve ezilmeye karşı direnen 
Kürtlere çektirilmek isteniyor.

Bunalımın yükünü, işçiler ve emekçi-
ler çekmeye razı mı? Hayır!

O halde işçilerin, emekçilerin çoğun-
luğu neden AKP’ye oy veriyor? Bu işin 
“sırrı” nedir? Yoksulluk, açlık ve sömürü 
katmerleşiyor. Sendikal ve demokra-
tik haklar budanıyor. Kimse geleceğe 
güvenle bakamıyor. Çoğunluk kaderine 
razı gibi. Güzel günleri, düşünmüyor, 
düşlemiyor. Dile getirenlere de inanmı-
yor. Gerçeğin ilginç yanı, bu kara günleri 
yaratan ve sürdüren AKP, seçimlerde 
%50 dolayında oy alıyor.

Bu olguyu yaratan faktörler nedir? 
AKP’yi uzun yıllar tek başına iktidarda 
tutan ve işçilerin ve emekçilerin ‘göz-
desi’ yapan faktörlerin başlıcaları sosyal 
demogojidir, din faktörüdür, banka 
kredileriyle yaratılan borçlanmadır, 

şovenizm-milliyetçilik histerisidir, şiddet 
ve baskıdır, devlet olanaklarını, serma-
yeyi arkasına alma, kitlelerle sıcak bağ 
kurma, nabza göre şerbet vermektir.

İşçilere, emekçilere “Neden AKP’ye 
oy veriyorsunuz?”, diye sorduğumuzda 
genel olarak şu cevabı alıyoruz: “Ülke-
de istikrar var, her şey bol, paran varsa 
istediğin her şeyi alıyorsun, köylüye arazi 

ve ailelere öğrenci yardımı yapılıyor, dul 
ve yaşlılara maaş bağlandı, herkes araba 
sahibi oldu, ev almak çok kolaylaştı ve 
eğer ailede bir sigortalı çalışan dahi varsa 
banka kredisiyle ev alabiliyorsun,... AKP 
iktidarda olmasaydı Türkiye çoktan bölün-
müştü, bugün Kürtler’e özerklik verilirse 
yarın da başkaları isteyecektir, böyle olur-
sa düşmana karşı zayıf kalacak  ve onların 
esiri durumuna düşecektir, onun için her 
zaman güçlü devlete, güçlü hükümete 
ihtiyaç vardır...”

Geniş işçi ve emekçi kitleleri, bu 
düşüncelerle şartlandırılmış bulunmak-
tadır. Her ne kadar kötü ve olumsuz 
koşullarda yaşıyorlarsa da çelişkileri 
bilince çıkarmamaktadır. Egemen 
basın ve medya araçları, her gün 24 
saat burjuvazinin dolayısıyla AKP’nin 
ideolojisini ve propagandasını beyinlere 

enjekte etmektedir. Devletin gücü ve 
olanakları bunun için seferber edilmek-
tedir. Burjuvazinin ideolojisinin ağır 
etkisinde kalan kitleler, ilerici, devrimci 
ve sosyalist düşüncelere ilgi duymuyor. 
R.T. Erdoğan’a ve AKP’ye karşı söylenen 
bir söz ve yapılan bir eylem tepkiyle 
karşılanmaktadır.

Güçlü ve etkin bir parlamenter mu-

halefetin olmayışı ve demokrasi müca-
delesinin yeterli düzeyde olmayışı ve en 
geniş işçi ve emekçi kitleleri kucaklama-
ması, AKP’nin elini güçlendirmektedir. 
Demokratik hak ve özgürlük taleplerinin 
en geniş işçi ve emekçi kitlelerine mal 
edilmesiyle bu olumsuz durum, tersine 
çevrilebilir. Kitleler borçlanmaya, yoksul-
luğa, ezilmeye ve sömürüye karşı mü-
cadele bayrağını açabilirler. Bunun yolu 
da her şeyden önce kitlelerin güvenini 
kazanmaktan geçiyor. Günlük yaşam iliş-
kileri içinde ve iş yerlerinde onlarla iç içe 
yaşayarak, acı ve sevinçlerini paylaşarak, 
kısa vadede başarılacak somut çıkarları-
nı gözeterek hareket edilmelidir. 

İdeolojik mücadele, çok hassas bir 
alandır. Burjuvazinin ideolojisinin çok 
ağır etkisinde bulunan ve AKP’ye oy 
vermiş bir işçiyi, emekçiyi demokrasi 

mücadelesine kazandırmak için onun 
düşünceleriyle, politik tercihiyle işe 
başlarsanız, mücadeleyi ve o kişiyi en 
başta kaybetmiş olursunuz. Hangi işçi, 
emekçi asgari ücretin geçinebilir seviye-
de olmasını, haftalık çalışma süresinin 
düşmesini ve savaşın durdurulmasını 
istemez? Hepimiz çok iyi biliyoruz ki, bu 
kitleler bizimdir. Bu kitlelerin AKP’yle 
olan ‘gönül’ bağını koparmak gerekiyor. 
Kitleler ekonomik, demokratik ve sosyal 
sorunlarının çözümü için devrimci 
mücadeleye mutlaka kazandırılmalıdır. 
Çünkü, belirleyici olan kitlelerdir. Kitle-
lerin tercihi önemlidir, rolü ise belirleyi-
cidir.

AKP iktidarı, ülkede savaşı başlatan 
taraftır. Savaşı durdurmak bir yana yay-
maya çalışıyor. Asker ve polis cenazele-
rinin ülkenin değişik bölgelerine servis 
edilmesinden nemalanıyor. Kürt halkının 
ulusal demokratik hakları, işçi direnişleri 
ve demokratik çıkışları, cenaze merasim-
lerinin gölgesiyle boğdurmaya, kırdır-
maya çalışıyor. Bunu da her bölgeden ve 
değişik din, inanç ve halklardan kitleleri 
“terör”e karşı kışkırtarak ve örgütleyerek 
yapıyor. “Terör”e ve PKK’ye karşı halkı ga-
leyana getirerek şovenizmi ve milliyetçi-
liği körüklüyor. Bunu bilinçli ve sistemli 
biçimde yapıyor. Kitleler uyanmasın, 
içinde bulundukları açlık sefaletinden 
ve borç batağından çıkmasın ve uyanışa 
geçmesin diye yapıyor. Kitlelerin uyanışa 
geçmesinin AKP için sonun başlangıcı 
olacağını bilmektedirler. Devlet olanak-
ları çeşitli para ve maddi yardımlar adı 
altında muhtarların ve cemaatlerin eliyle 
evlere ulaştırılıyor. “Kermes” adı altında 
kadınlar, “Kur’an-ı Kerim ve din Kursları” 
adı altında gençler ve çocuklar eğitiliyor 
ve örgütleniyor. Zenginlerin mahalle-
lerde, patronların iş yerlerinde kurban 
eti ve sadaka dağıtmaları da bu amaca 
hizmet etmektedir.

AKP’nin çok ince, hazırlıklı, sistemli 
yürüttüğü politikasına karşı çok iyi düşü-
nülmüş, hazırlanmış ve yürütülecek bir 
devrimci politika olmadan işçi emekçi 
kitleler kazanılamaz. 
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İşçiler, Emekçiler 
Neden AKP’ye Oy Veriyor?

İdeolojik mücadele, çok hassas bir alandır. Burjuvazinin ide-
olojisinin çok ağır etkisinde bulunan ve AKP’ye oy vermiş bir 
işçiyi, emekçiyi demokrasi mücadelesine kazandırmak için 
onun düşünceleriyle, politik tercihiyle işe başlarsanız, müca-
deleyi ve o kişiyi en başta kaybetmiş olursunuz. Hangi işçi, 
emekçi asgari ücretin geçinebilir seviyede olmasını, haftalık 
çalışma süresinin düşmesini ve savaşın durdurulmasını is-
temez? Hepimiz çok iyi biliyoruz ki, bu kitleler bizimdir. Bu 
kitlelerin AKP’yle olan ‘gönül’ bağını koparmak gerekiyor. 
Kitleler ekonomik, demokratik ve sosyal sorunlarının çözümü 
için devrimci mücadeleye mutlaka kazandırılmalıdır. Çünkü, 
belirleyici olan kitlelerdir. Kitlelerin tercihi önemlidir, rolü ise 
belirleyicidir.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığı’nın 2015’de yayınladı tebliğ 
uyarınca mesleki yeterlilik belgesi ol-
mayanlar 40 meslekte çalışamayacak.

2015 yılında yayınlanan tebliğ 
25 mayıs 2016 da yürürlüğe girmiş 
olacak.

Belgesiz işçi çalıştıran işverenler, 
işçi başına, günlük 500 TL ceza öde-
yecek.

Daha önce ustalık belgesi almış 
olanlar veya ilgili branşta diploma-
sı bulunanlar bu uygulamadan muaf 
tutuluyor. Özellikle inşaat iş kolunda 
geniş bir yelpazeyi kapsayan bu uygu-
lama sorunlara neden olacaktır. İlgili 
yönetmeliğe göre, sıvacılar, boyacılar, 
seramik döşeyen işçiler bile sertifikalı 
olmak zorundalar.

Çalışma Bakanlığı, bu yeni düzen-
lemeyi Mesleki Yeterlilik Kurumu Ka-
nunu’nu esas alarak yaptı. Tehlikeli ve 
çok tehlikeli işlerden olup, çalışanlar 
için Meslekî Yeterlilik Kurumu ‘Mes-
lekî Yeterlilik Belgesi’ zorunluluğu 
getirilen meslekleri belirleyen Tebliğ, 
2015 de Resmi Gazete’de yayımlan-
mıştı. Mesleki yeterlilik belgesinin 
Mesleki yeterlilik Kurumu tarafından 
verileceği de tebliğde yer almıştı.

Yaygın Eğitim 
Uygulanmadan Yürürlüğe
Sokulan Sistem Sorun 
Yaratacak

İşverenler Ve Devlet İşten Atmalar 
İçin Bahane Olarak Kullanacak

Kapsam dahilindeki 1,9 milyon 
işçiden sadece 15 bininde sertifika ol-
duğu tahmin ediliyor. İlgili sektörlerin 
bu kadar işgücü ile ayakta durması 
imkansız.

Hükümetin, inşaat sektörünü eko-
nominin motor güçleri arasında değer-
lendirildiği düşünülürse, bu yüzden 
bir tıkanma yaşanması beklenemez.

İşverenler ve devlet, bu yönetmeli-
ği, sendikasızlığı dayatmak için kulla-
nacaktır. Yönetmelik bahane edilerek 

işten atmaların önü açılacaktır.

İnşaat İşçiliği En Çok 
Etkilenen İş Kolu Olacak

Yeterlilik belgesi olmadan yapıla-
mayacak 40 meslek arasında iş cina-
yetlerinde en çok ölümlerin yaşandığı 
inşaat sektörü öne çıkıyor. İnşaattan 
sonra, belgeli çalışma zorunluluğu ge-
tirilen meslekler arasında makine ve 
otomobille ilişkili meslekler geliyor. 

Bu yeni uygulamadan sadece ustalar 
ile diplomalılar istisna tutulacak. Teb-
liğe göre, MEB’den ustalık belgesi 
alanlar ile MEB’na bağlı mesleki ve 
teknik eğitim okullarından ve üni-
versitelerin mesleki ve teknik eğitim 
veren okul ve bölümlerinden mezun 
olup, diplomalarında veya ustalık 
belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve 
dallarda çalıştırılanlar, Mesleki Yeter-
lilik Belgesi şartına tabi olmayacak. 
Yani bunlardan, ayrıca mesleki yeter-
lik belgesi istenmeyecek.

Mesleki Yeterlilik Belgesi
Şartı Getirilen Mesleklerin 
Tam Listesi
Tebliğe göre, mesleki yeterlik bel-

gesi zorunluluğu getirilen ve  bu belge 
olmadan yapılamayacak mesleklerin 

tam listesi şöyle: “Ahşap Kalıpçısı, 
Alçı Levha Uygulayıcısı, Alçı Sıva 
Uygulayıcısı, Alüminyum Kaynakçı-
sı, Bacacı, Betonarme Demircisi, Be-
toncu, Çelik Kaynakçısı, Direnç Kay-
nak Ayarcısı, doğalgaz Altyapı Yapım 
Kontrol Personeli, Doğalgaz Çelik 
Boru Kaynakçısı, Doğalgaz Isıtma Ve 
Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli, 
Doğalgaz İşletme Bakım Operatörü, 
Doğalgaz Polietilen Boru Kaynakçısı, 
Duvarcı, Endüstriyel Boru Montajcısı, 

Hidrolik Pnömatikçi, Isı Yalıtımcısı, 
Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım 
Personeli, İnşaat Boyacısı, İskele Ku-
rulum Elemanı, Kaynak Operatörü, 
Makine Bakımcı, Otomotiv Elektro-
mekanikçisi, Otomotiv Mekanikçisi, 
Otomotiv Montajcısı, Otomotiv Sac 
Ve Gövde Kaynakçısı, Seramik Karo 
Kaplamacısı, Ses Yalıtımcısı, Sıva-
cı, Su Yalıtımcısı, Tünel Kalıpçısı ve 
Yangın Yalıtımcısı.”

Politika / İşçi-Sendika Komisyonu
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Çalışamayacak!
”Mesleki Yeterlilik Belgesi” Olmayan KESK, 28-29 

Mayıs’ta 8 
ilde alanlara 
çıkıyor

Kamu Emekçileri Sendikaları 
Konfederasyonu (KESK), sürgünler, 
işten çıkarmalar ve sendikal faaliyet-
lerin engellenmesine karşı alanlara 
çıkıyor.

28 ve 29 Mayıs’ta sekiz ilde yapı-
lacak mitinglerde “laik eğitim ve laik 
yaşam” talepleri de dile getirilecek.

Mitinglere ilişkin KESK’e bağlı 
sendika başkan ve yöneticileri Mül-
kiyeliler Birliği’nde basın toplantısı 
düzenledi.

Burada konuşan KESK Eş Genel 
Başkanı Şaziye Köse, “Türkiye, ben-
zer örneklerini ancak faşist rejimlerde 
görebileceğimiz baskıcı, otoriter ve 
anti demokratik politika ve uygula-
malara giderek daha fazla sahne olu-
yor” dedi.

“Akademisyenler, gazeteciler, sen-
dikacılar, sanatçılar, öğrenciler kısaca 
muhalif her ses, her düşünce susturul-
mak isteniyor” diyen Köse, iktidarın 
inançları istismar ettiğini ifade ede-
rek, buna karşı “Eğitim, Laik Yaşam ve 
İş Güvencemizden Vazgeçmeyeceğiz! 
Baskı, Sürgün ve İşten Atmalara Kar-
şı Alanlardayız!” şiarıyla 28-29 Mayıs 
tarihlerinde Ankara, İstanbul, İzmir, 
Adana, Diyarbakır, Antalya, Samsun 
ve Van olmak üzere 8 ilde bölgesel 
mitingler yapacaklarını duyurdu.

Köse, tüm işçi ve emekçileri mi-
tinglere katılmaya çağırdı.

Politika Gazetesi’ni
Oku, Okut!
Abone Ol,  

Abone Bul!



Direnişin başlangıcından 
günümüze kadar yürütücülü-
ğü ve öncülüğünü omuzlayan 
işçi kardeşimiz Tekin Şahin 
ile direnişlerinin 42. gününde 
gazetemiz adına Murat Üner 
ve Hasan Ergül arkadaşlarımız 
ziyaret ederek söyleşti.

Politika: Tekin arkadaş merhaba! 
Politika gazetesi olarak haklı direnişinizi 
dayanışmacı duygularımızla selamlıyo-
ruz. Öncelikle şunu soralım; bu direniş 
neden başladı?

Tekin Şahin: Bizden de merhaba. Di-
renişimiz, bundan 2,5 ay önce “Asgari 
Ücret Düzenlemesi” adı altında taşeron 
firmalara gönderilen “ek sözleşme mad-
desi” ile başladı. Biz önceden asgari ücret 
artı %35 ek ücret, artı yol, artı yemek üc-
reti üzerinden çalışıyorduk. Yeni ek söz-
leşme maddesinde alacağımız ücret yeri 
boştu, yol ve yemek kısımları da yoktu 
ekstra olarak sözleşmede yer alan 4. mad-
dede ise işçilerin herhangi bir hak kaybın-
dan dolayı işverene dava açmayacağı ve 
icra takibinde başlatmayacağı yönünde bir 
ibare vardı. Buna imza atmamızı istediler 
ve biz de imza atmadık. Buna karşı da bizi 
işten çıkartma ile tehdit ettikleri için biz 
de direnişe geçtik. Süreç böyle başladı.

Politika: Direniş başladığında saydı-
ğınız sorunlardan direkt olarak etkilenen 
işçilerin katılımı ne düzeydeydi?

Tekin Şahin: Direnişe geçtiğimizde 
1. Levent’teki Beşiktaş belediyesi binası 
önüne doğru bir yürüyüş organize ettik ve 
400 civarında işçi katılmıştı. Buraya yürü-
düğümüz süreçte arkadaşlarımızın sendi-
kalaşma taleplerini de sloganlar eşliğinde 
“yukarıya” duyurup, şantiyeye “İş Barışı” 
sağlayarak döndük. Çünkü belediye yetki-
lileri ile görüştüğümüzde, sözleşmede yer 
alan eksikliklerin giderileceğini, o “boş 
kısımların” doldurulacağını söylediler. 
Biz de bunlar karşılığında hiç kimseye 
Mobbing (yıldırma, taciz ve karalama) 
uygulanmayacağı ve kimsenin işten çıkar-
tılmayacağının garantisini verirlerse işbaşı 
yapacağımızı söyledik. Onlar da kabul et-
tiler. Ama burada insanlar da, iş arkadaşla-
rımız da sendikal faaliyet kısacası sendika 
istedikleri için biz de sendikal alanda ör-

gütlenmek zorundaydık. Şantiyeye döner 
dönmez ilk işimiz sendikal alanda örgüt-
lenmek oldu, bunun çalışmasına başladık.  
O gün 400 kişinin de üzerindeydik sayıca.

Politika: Direnişin ilk eylemini ger-
çekleştirdiğiniz o günden sonra nasıl 
gelişmeler yaşandı? “Sosyal Demokrat” 
diye bilinen belediye başkanı Murat Ha-
zinedar’ın yönetimindeki belediyenin ve 
bağlı firmanın vaatleri gerçekleşti mi?

Tekin Şahin: Yürüyüş esnasında içe-
ride “İş Barışı” adı altında görüşmeler 
yaptık. Tekrar işbaşı yapmak; “şarteli kal-
dırmak” için bizim de isteklerimiz bulun-
maktaydı. Bize bu isteklerin yerine geti-
rileceği, eksikliklerin giderileceği vaatleri 
verildi. Hatta yapıldı da bir kısmı. Şanti-
yeye döndüğümüzde alacağımız maaş es-
kisi gibi brüt rakam üzerinden hesaplandı, 
yol-yemek vs. onlar eklendi. Bir kaza-
nımdı bu bizim için. Biz sonuçta diğer 
belediyelerdeki işçi arkadaşlarımızın 
çalışma şartlarına etki edebilen bir ey-
lem yapmış olduk. İstanbul’daki diğer 
tüm ilçe belediyeleri, benim bildiğim 
örneğin AKP’li Fatih belediyesi dahil 
olmak üzere, 200 ila 300 TL civarında 
geriye dönük olarak iyileştirmeler yap-
tılar. Biz bunları bir kısmi kazanım olarak 
düşünüyoruz. Çünkü evet biz zam alarak 
gittik şantiyeye, fakat kaybımız da söz ko-
nusuydu. Zira eski sözleşmede asgari üc-
retin üzerine %35’lik ek ücret söz konusu 
iken yeni asgari ücrete göre şantiyede artı 

%10’a imza atmış olduk. Burada tabii bir 
kaybımız var, ancak biz henüz sendikalı 
da olmadığımız için, en az ile bu kaybı at-
latmaya çalışmamız gereken bir pozisyo-
na itilmiştik. İçeride (belediyede) verilen 
sözlerden biri, hiçbir şekilde Mobbing uy-
gulanmayacağı, hiçbir işçinin işten çıkar-
tılmayacağına dairdi. Bu söz yalnızca 1 ay 
gibi bir süre için “yerinde kalabildi”. Bir 
gün, çalışma saatlerimiz içinde bir grup 
arkadaşımla beraber şantiyeye çağırıldık, 
hiçbir gerekçe gösterilmeden iş akdimize 
son verildiğine dair sözlü bilgi verdiler. 
Ve o günden sonra ben dâhil toplam 9 işçi 
arkadaşı işten attılar.

Politika: Yani özellikle bu direnişi 
örgütleyen ve süreci omuzlayan işçileri 
işten çıkarttılar, öyle mi?

Tekin Şahin: Elbette, özellikle direniş 
ve sendikal örgütlenme faaliyetine öncü-
lük eden, ses getiren ve diğer belediyeler-
deki işçi kardeşlerimizi de etkilemiş olan 
eylemi kotaran 9 kişi. Birçoğunu da ben 
görevlendirmiştim; “siz sendikal örgüt-
lenmeden, siz yürüyüşten, siz kademeden 
sorumlu olun” diye. Ben dâhil 9 kişinin iş 
akdine son verildi.

Politika: Bu uygulamaya karşı tutu-
munuz ne oldu?

Tekin Şahin: O süreç içerisinde şan-
tiyedeki diğer işçi arkadaşlar da bir ara-
ya toplanmışlardı. Çünkü işverenin imza 
attırmak istediği bir takım kâğıtlar var-

dı. Biz de o an karar alıp şantiyeyi işga-
le başladık. İş makinalarına el koyduk. 
Belki de şunu söyleyebilirim; şu direnişi 
belki de kazanamayabiliriz ama o kendi-
sini Firavun sanan, çok güçlü sanan, şu 
belediye başkan yardımcısı (İsmail Hakkı 
Mercan’dan bahsediyor) ya da patronla-
rın makinalara el koyduğumuz zamanki o 
acizliği, o yalvarmaları, işte o suratlarının 
hallerini gördükçe işçi sınıfının birlikte-
likteki gücünün verdiği haz mükemmel 
oluyordu. Bunun zevki bir başkaydı! Yani 
istersek yapabiliriz anlamını taşıyordu. 

Politika: Yani üretimden gelen gücün 
verdiği güvenle...

Tekin Şahin: Evet, etkisiz kılabili-
yorsunuz diktatörleri ya da firavunları! 
Direnişimiz ve işgal, gece yarısı özel ha-
rekât ve çevik kuvvet polislerinin TO-
MA’lı, Akrep’li baskınıyla sonlandırıldı, 
çok korkmuşlardı besbelli. Aynı 9 kişinin 
isimleri polisin de elinde hazırdı. Tabii 
hemen gözaltına alındık. Bu şekilde işgali 
bastırdılar. Ertesi gün Saray Medyası’nın 
gazetelerinde “PKK ve DHKP-C Beşik-
taş’ta işgal eylemi yaptı” diye haberler 
okuduk. Tabi ki bu bir algı operasyonuy-
du. Gerçekle alakası yoktu.

Politika: Bugünkü direniş mevcudu-
nuz, direniş başlangıcındaki kitlesellik-
ten uzak, işçi arkadaşlarınız sizi yalnız 
bırakmış durumda gözüküyor...

Tekin Şahin: Evet, maalesef işçi kar-
deşlerimiz bizi bir hayli yalnız bıraktılar. 
Bizler yola çıkarken; altını doldurarak, 
emek mücadelesiyle, sınıf bilinciyle, 
çıkartılacak yasaların neleri getireceği 
neleri götüreceği bilgisini vererek arka-
daşlarla, onlar için, onlarla beraber mü-
cadeleye başladık. Fakat işgal sürecin-
den sonra işveren, belediye işçilere her 
yönden baskı yapmaya başladı. Ve aynı 
zamanda sendikanın da bir tutumu vardı 
ki ona da sonra değinelim, bu baskı için-
de arkadaşların çoğu sendika üyelikle-
rini geri çektiler. Zira bizler, 500 kişinin 
400 kadarını (DİSK’e bağlı Genel-İş’te) 
sendikalı yaparak yasal çoğunluğun çok 
ötesinde bir oran elde etmiştik. Ne yazık 
ki birçok arkadaşımız baskıyı ve medya-
tik algı operasyonunu kaldıramadı. Şu 
an sayımız 70-80’lere inmiş durumdadır. 
Artık sendikanın o rakamlara çıkması da 
zor gözüküyor. Yani arkadaşlar bir bakıma 
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 “Asgari Ücret Düzenlemesi” Adına Yapılanlar 
Direnişteki Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşçileri ile Söyleşi



kendi geleceklerini satmış oldular. Elbet-
te korkunç bir Mobbing var üç kurumun 
birden yaptığı. Belediye ve taşeron firma 
bunun ilk iki ayağını oluşturuyor. Sendika 
ise buradaki sandalyesini kaybetmemek 
için fena bir alicengiz oyunu yaptılar bize. 
Tüm bu nedenlerle hiçbir arkadaşımız te-
lefonlarımıza çıkmıyor, selam dahi vermi-
yorlar. Kendilerine göre haklı olduklarını 
söylüyorlar tabi haklı olabilirler ama bu 
tavırları doğru değil zira bu mücadele he-
pimiz için verilen bir mücadele idi.

Politika: Direnişiniz ile sendikanın 
ilişkisi ve toplumdan beklentileriniz hak-
kında bilgi verebilir misiniz? Neler yapı-
labilir?

Tekin Şahin: Sondan başlayalım. Bi-
zim en çok istediğimiz özellikle bu direniş 
yerlerinde, ziyaretimize gelen arkadaşlara 
da söyledik, tüm kurumların, tüm devrim-
ci demokratik ilerici güçlerin bizim güçlü 
bir biçimde yanımızda olmalarını istedik. 
İkincisi burası bir mevziidir. Her direniş 
çadırı işçi sınıfı için bir mevziidir. Bir 
direnişi kaybedebilirsiniz ama diğer 
mevziilerde zafere ya da başarıya ula-
şabiliriz. O zafer de hepimizin zaferi 
olur. Yeniliriz ama biz düştüğümüzde 
kalkabiliriz. Ancak kazandığımız za-
man, düşünsenize zalimler-diktatörler 
düştüğünde onların bir daha kalkışı ol-
mayacak, bir daha ayağa kalkamazlar. 
O yüzden tüm devrimci-ilerici örgütle-
rin direniş yerlerini; madenleri, fabri-
kaları, hastaneleri vb. buraları kendi 
yerleri gibi görmeleri yanı sıra, bura-
daki işçi ve emekçilerin yanında olma-
ları, aynı zamanda sınıf bilinci ve emek 
mücadelesini; aydınlatıcı bir biçimde 
işçileri kazanarak, onları bilinçlendi-
rerek onlara cesaret vererek aşılama-
ları gerektiğini düşünüyoruz. Cesaret 
anlamında verilebilecek temel özellik ise 
sınıf bilincidir. Sınıf bilincini işçiye aşıla-
dığınız zaman, onun meşruiyetini işçiye 
inandırdığınız zaman o mevziide yenilse 
bile başka alanlarda başka mevziilerde, 
bu hayat devam ediyor, sonuçta işçi başka 
alanlarda başka işyerlerinde de çalışacak, 
ama bilinçli ve daha örgütlü bir şekilde 
daha inançlı ve kararlı olacak böylelikle 
zafere daha çok yakınlaşacaktır.

Politika: Elbette sendikalaşma bu 
işin önemli bir ayağı, sizler sendikal fa-
aliyet göstermeye çalıştığınız için işten 
atıldınız aynı zamanda. Son olarak sen-
dika ve sendikalaşma özelinde neler de-
mek istersiniz?

Tekin Şahin: İşçi sınıfının geçmiş 
dönemlerde en çok güvendiği sendika-
ların başında DİSK geliyordu. Fakat şu 

anki DİSK’in yapılanması veya üst ka-
deme kadrosunda yer alanlar kimlerse 
bilmiyorum, bunun bileşenleri de var. 
İlginçtir bunun bileşenlerinin çoğunluğu 
“Sol-blok”lardan geliyor olmasına karşın 
DİSK’e bağlı birçok sendika, şunu iste-
mez görünüyor: (isterseniz Genel-İş için 
konuşalım, çünkü orada sendikalaşmak 

istedik.)
Kendiliğinden, kendi arasında örgüt-

lenmiş işyeri komitelerini, işçi meclisleri-
ni kurmuş, hakkını arayacak, gerektiğinde 
makinaları kapatacak, işyerini işgal ede-
bilecek bilinçlenmiş bir işçi kitlesi iste-
miyorlar! Bilinçlendirir veya örgütlersem 
onu da ben yaparım havasında Genel-İş 
sendikası. Ne istiyorlar?

Politika: Yani sendika, taban inisiya-
tifi geliştirmesini istemiyor işçilerin?

Tekin Şahin: Evet. Biz de benzeri bir 
ihanete uğradık Genel-İş tarafından. Ör-
gütlenmeye çalıştığımız sürede yani işten 
henüz atılmadığımız ay içinde, bize şunu 
ifade etti Genel-İş yönetimi: “Biz Murat 
Hazinedar ile zaten anlaştık bize 6. Aya 
kadar süre verin eylemlerinizi, örgütlen-
menizi sonlandırın”. Böyle denilince biz 
çıldırdık. “Yahu sen Murat Hazinedar’la 
bizden habersiz nasıl anlaşırsın? İnsan-
ları Genel-İş’te örgütlemeye çalışıyoruz, 
örgütleyip işyerinde çoğunluğu da yaka-
ladık, artık sizi davet ediyoruz sendika 
olarak gelin!” dediğimizde “Gelmiyoruz 
kusura bakmayın!” dendi. Hatta buradaki 
oluşumdan habersiz olduklarını söyledi-
ler, dahası öyle kıvırmalar yapıyorlar ki 
“Direnişinize desteğe gelen dayanışmacı 
grupları, partileri, dernekleri vb. takip 
ediyoruz!” türünden muhaberat teşkila-
tı gibi yanıt vermeleriyle karşılaştık. Sen 

kimsin ki sosyalist, ilerici-devrimci grup, 
parti veya dernekleri takip ediyorsun, di-
renişin içinde, burada olman gerekiyor 
çünkü sen sendikasın. Kimin geldiği-gitti-
ği seni ilgilendirmez. Evet, sanki DİSK ve 
Genel-İş gibi sendika yok, içi boşaltılmış 
asli görevlerini savsaklayan kurumlar var 
önümüzde. Biz şunu istiyoruz işçi sınıfı 

kendi içinde örgütlenecek işyeri komitele-
rini-meclislerini kuracaklar, bir olgunluğa 
erişecekler ondan sonra istedikleri sen-
dikada örgütlenebilirler, çünkü var olan 
sendikalarda küçük ayrımlar dışında fark 
kalmamıştır. İlkin işçilerin sınıf mücade-
lesinde bilinçlenmeleri gerekiyor sendika-
lar ne olursa olsun.

Politika: Sendika ayrımı gütmüyor-
sunuz elbette, buna karşın sendikanın da 
sınıf ve kitle sendikacılığına içkin olması 
gerekir...

Tekin Şahin: İçkin olması gerekir, ba-
kın, bugünkü sendika yönetimi beceriksiz 
olabilir hatta işçi sınıfına ihanet edebilir. 
Buna karşın yarın bu sendikaların başları-
na geçecek bizim gibi ilerici-devrimci, de-
mokrat insanlar da buralardan yetişecek, 
bizim niyetimiz üzüm yemek bağcıyı döv-
mek de değil. Bu sendika her şeye rağmen 
bizim sendikamızdır özellikle DİSK için 
söylüyorum, Genel-İş için söylüyorum. 
Yarın bu kadrolar değişecek mutlaka. O 
zamana kadar bizler de elimizdeki silahı 
gidip patronlara teslim etmeyeceğiz “al 
bu sendika işe yaramıyor kapat” demeye-
ceğiz. Bizler işçiler olarak örgütleneceğiz 
ve sendika yönetimi de dâhil söz sahibi 
olacağız.

Politika: Size çok teşekkür ediyor, 
mücadelenizde başarılar diliyoruz.
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Fransa'da İşçiler 
Direnişte

Fransa’da hükümetin işten çıkarıl-
mayı kolaylaştıran kanun teklifine tep-
kiler sürüyor. Paris’teki protesto eyle-
minde polis ile eylemciler arasında 
çatışma çıktı, 124 kişi gözaltına alındı.

Fransa’nın başkenti Paris’te iş ka-
nunu karşıtları iki ay içinde dördüncü 
kez sokağa çıktılar.

İşçilerin işten çıkarılmalarını kolay-
laştıran iş kanununa tepki eylemlerine 
Fransa genelinde yedi sendika katıldı.

Paris’in yanı sıra Marsilya, Nantes 
şehirlerinde de şiddetli çatışmalar ya-
şandı.

Yetkililere göre 170 bin, Fransa’nın 
en büyük işçi konfederasyonuna göre 
ise 500 bin kişi eylemlere katıldı.

Yunanistan’da 
toplu ulaşım 
çalışanları grevde

Yunanistan’da toplu ulaşım ça-
lışanları, vergi artışlarını içeren yasa 
tasarısına karşı greve gitti. 48 saatlik 
grev süresince otobüs, metro ve şehir 
içi demiryolları hizmet vermedi. 

İki günlük grev boyunca otobüsle-
rin yanı sıra metro, şehir içi demiryol-
ları ve tramvay seferleri yapılmadı.

Mecliste tartışmalara yol açan yasa 
tasarısı KDV ve diğer dolaylı vergilerde 
artışların yanında toplu ulaşım dahil 
özelleştirmeleri içeriyor.



Demokratik Alman Cumhuriye-
ti Devlet Konseyi Başkanı ve Alman 
Sosyalist Birlik Partisi Genel Sekre-
teri Erich Honecker yoldaşın eşi, 
DAC’de uzun yıllar Halk Eğitim Ba-
kanı görevinde bulunmuş olan Mar-
got Honecker yoldaş, zorunlu politik 
göçmen olarak bulunduğu Şili’de 6 
Mayıs 2016 günü 89 yaşında yaşamı-
nı yitirdi. 

Özgür Alman Gençliği-FDJ mi-
litanlığı ile başlayan ve uzun yıllar 
süren komünist aktivistliği, partililiği 
ve Marksizm-Leninizm’in idelerine 
bağlılığı, O’na 1989 karşı-devrimin-
den sonra da düşman karşısında bo-
yun eğdirtmedi. 1994 yılında Erich 
Honecker yoldaşın yine Şili’de ölümü 
sonrasında basın ile mesafeli bir ilişki 
kuran Margot yoldaşın “savaşanlar 
kaybedebilir, ama savaşmayanlar 
baştan kaybetmiştir” sözü, işçi sınıfı-
nın bilimine olan inancının ifadesidir. 

Margot Honecker Ekim 2015’de 
Junge Welt gazetesinde yayınlanan 
bir söyleşide şöyle diyordu;

“(...) Dönemin ruhunu özetlemek için 
belki sadece şunu söyleyebiliriz: Bu olay-
lara sebep olan yabancı ve yerli politik et-
menler arasında nesnel bir bağlantı vardı. 
Reagan döneminde ABD’nin Sovyetler Bir-
liği’ne dayattığı silahlanma yarışı istenen 
hedefine ulaşmıştı: Sovyetler Birliği ken-
dini ölümüne silahlandırmıştı. Bu yarışın 
sonucu olan ekonomik yük Sovyetler Bir-
liği’ni ülke içinde büyük altüst oluşlara itti. 
Bu sayede sosyalist dünyanın öncü gücü, 
ülke içindeki ve dışındaki görevlerini hak-
kıyla yerine getirmekte zorlandı. Sovyetler 
Birliği bu durumu düzeltmek için reformlar 
gerçekleştirdi ki, bu reformlar başlangıçta 
oldukça iyi niyetliydi. Ancak kısa zamanda, 
sözde reformcular politika ve ekonominin 
merkezi kurumlarını ele geçirdi ve ülkeyi 
sonunda ekonomik felaket ve toplumun 
istikrarsızlaşması olan bir rotaya soktu. Bu 

süreç de tüm Sovyet kazanımlarının tas-
fiye edilmesiyle sonuçlandı. Bu değişim-
ler sadece Batı tarafından alkışlanmadı. 
DAC’ın yakınındaki bazı sosyalist ülkelerde 

de reformcular oldukça etkindi ve Batı ta-
rafından desteklenmekteydi.

DAC bu küresel çekişmenin içerisin-
deydi. Sonuçta o da sosyalist dünyanın bir 
parçasıydı. Ve 1980’li yıllarda DAC de eko-
nomik ve sosyal politikalarını geliştirme ve 
düzeltme ihtiyacı ile karşı karşıya kaldı. Ül-
kede arz eksikliği vardı, sosyal yaşamdaki 
bu eksiklikler tatminsizlik yaratıyordu. Biz 
de görevlerimizi düzgün bir şekilde yerine 
getiremedik - bu kısmen bizim acizliğimiz-
den kısmen de engellenmemizden kay-
naklanıyordu.

Açıkçası biz, insanları sömürü, baskı 
ve savaşa bağımlı kapitalist toplumlarla 
karşılaştırıldığında, gerçekleştirdiğimiz 
toplumsal ilerlemenin boyutları hakkın-
da bilinçlendirmek konusunda başarısız 
olduk. Bu nedenle DAC’daki birçok insan 
sosyalizmin sunduğu sosyal güvenlik uy-
gulamalarından feragat etmeden, kapi-
talizmin parıltılı ürünler dünyasına dahil 
olabileceklerine inanıyordu. Ama Erich 

Honecker’in çeşitli konuşmalarında dile 
getirdiği gibi, kapitalizm ile sosyalizmi bir 
araya getirmek, ateş ile suyu bir araya ge-
tirmek kadar zordur.

Bundan kişisel olarak nasıl bir deneyim 
çıkardık? Nazi ideolojisinin ve faşist sava-
şın yıkıntılarının arasından başlayarak, 
zor yolu seçerek emekleriyle bu barışçıl 
demokratik cumhuriyeti kuran bütün o 
insanların geleceklerine dair bir kaygıyla 
yaşadık. (...)

(...) Almanya’daki bütün devrimci güç-
ler olarak biz, bütün Almanya’nın (doğusu 
ve batısıyla y.n.) demokratik, anti-faşist 
bir devlet olmasını istedik. Biz bu hedeften 
asla vazgeçmedik, ama bu hedefe ulaş-
mayı da başaramadık. Demokratik Alman 
Cumhuriyeti’nin kuruluşu bu sürecin sonu-
cuydu. Dirilen Alman emperyalizmi bu fik-
re karşı bütün gücüyle savaştı ve 1989’da 
DAC’ı, “diğer Almanya’yı”, ortadan kaldır-
manın fırsatını yakaladı. Kırk yıl boyunca 
bunu yapamamıştı. 1989’da bizimle müt-
tefik olan Sovyetler Birliği, Demokratik Al-
man Cumhuriyeti’nden vazgeçti, Federal 
Almanya zafer kazanmıştı.

Barut fıçısının fitilini ateşleyen, 1989 

yılında Federal Almanya Cumhuriyeti’ne 
toplu bir biçimde göç eden Demokratik 
Alman Cumhuriyeti vatandaşları oldu. 
Batı bunu körüklemek için elindeki bütün 
imkânları seferber etti. Seyahat kısıtlama-
larını hafifletecek planları yeterince çabuk 
uygulamaya koymayı başaramadık. 1989 
yılından önce de, DAC vatandaşları Ba-
tı’ya gidiyordu. Batı yüksek eğitime sahip 
insanları alıp istihdam ediyordu. Batıya 
gitme sebepleri de çeşitliydi. Ebetteki tüke-
tim ideolojisi ve serbest seyahat önemli bir 
rol oynuyordu. DAC’ı terk edenlerin sosya-
lizme karşı olduğu yönündeki Batı Alman 
propagandası hiç bitmedi. Ancak 1990 
yılından bugüne kadar politik şartlar aynı 
olmasına rağmen 3 milyon insan Doğu Al-
manya’dan Batı’ya göç etti. Neden?

DAC’da katliam, iç savaş, yoksulluk 
veya sefalet gibi, bugün Ortadoğu’dan 
veya Afrika’dan yüzbinlerce insanın ülke-
lerini terk edip Avrupa’ya kaçmalarına yol 
açan, sebepler yoktu. (...)

(...) Hatırlatmalıyım ki DAC Avrupa’da 
barışın garantörüydü. Hiçbir zaman ço-
cuklarını savaşa yollamadı. Öte yandan 
bugün Federal Alman Cumhuriyeti, ABD 
ve NATO’nun öncülüğünde dünya ça-
pında kanlı savaşlara dahil olmaktadır. 
Fransız sosyalisti Jean Jaurès (1859-1914) 
bu bağlantının altını çizmiştir: “Bulutların 
yağmuru içinde taşıdığı gibi, kapitalizm 
de savaşı içinde taşımaktadır.” Kapitalizm 
aynı zamanda faşizmin de tohumlarını 
içinde taşımaktadır. Biz DAC’da savaş ve 
faşizmin ekonomik köklerini kuruttuk. Ül-
kenin batısı kapitalist olmaya devam etti. 
1990 yılında DAC Alman tarihinde çok bü-
yük kötülüklere sebep olmuş bu toplumun 
içine çekildi. Kanlı geçmiş geri geldi. (...)

(...) Birkaç yıl önce, Ankara’daki bir ko-
nuşmasında Gorbaçov komünizmi zayıf-
latmaya 1985 yılında başladığını söyledi. 
Buna inanıp inanmamakta özgürsünüz, 
ancak şu çok açıktır ki Gorbaçov uygula-
dığı politikalarla Sovyetler Birliği ve diğer 
sosyalist ülkelerin halklarının çok büyük 
fedakârlıklarla oluşturduklarını umur-
samazca yok etti. Sovyetler Birliği’nin 
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Margot Honecker’i Kaybettik...
“Savaşanlar kaybedebilir, ama 
savaşmayanlar baştan kaybetmiştir...”

Margot ve Erich Honecker Yoldaşlar 1980 yılında DAC’ın kuruluş yıldınönümü kutlamalarında...



ortadan kalkmasıyla dünya daha iyi bir 
yer haline gelmedi. Kanlı savaşlar, vahşet 
ve terörizm gündemimize girdi. Tarihin, 
Gorbaçov’in yaptıkları hakkındaki yargısı 
olumlu olmayacak. (…)

(...)  “Duvarın” inşası zorunluydu; aksi 
halde savaş çıkardı. Dünyadaki durum 
gergindi. ABD saldırganca davranıyordu. 
Doğudan bir tehdit olduğu bahanesine 
sığınarak askeri güçlerini geliştiriyorlar-
dı. Domuzlar Körfezi’nde (Nisan 1961) 
Küba’ya karşı gerçekleştirilen saldırıda, 
ABD bir yenilgi aldı. 2. Dünya Savaşı’nın 
sonundan itibaren Berlin içten içe yanan 
çözülmemiş bir mesele halindeydi. Sürekli 
provokasyonlar söz konusuydu. 1961 yı-
lının Haziran ayında, Kruçev ve Kennedy, 
Viyana’da nükleer silah testlerinin durdu-
rulması ve Alman barış anlaşmasının so-
nuçlandırılması ve Batı Berlin sorununun 
çözümü için bir araya geldi. Bu bir meydan 

okumaya dönüştü. Büyük güçler arasında-
ki gerilim yükseldi. Askeri manevralar ya-
pıldı. Ortamda ciddi bir savaş tehdidi vardı 
ve bu durumda sınır kapatıldı.

Bu önlem, DAC tarafından alınan keyfi 
bir önlem değildi. Bu sınır Alman emper-
yalizminin tetiklediği 2. Dünya Savaşının 
sonucuydu. İşgal bölgesinin sınırları 1945 
yılında savaşın galibi güçler tarafından 
belirlenmişti. Ancak ayrı bir Batı Alman 
(FAC 23 Mayıs 1949) devletinin kurulması, 
Almanya’nın bölünmesini tamamlamıştı 
ve Batı bölgeleri ile Sovyet bölgesi arasın-
daki ayrım çizgisi artık bir devlet sınırıydı.

Bu sınır, Batı tarafından adlandırıldığı 
şekliyle bırakın Almanya içi bir sınır olma-
yı, basit bir ülke sınırı dahi değildi. Bu sınır 
Varşova Antlaşması Ülkeleri’nin, “doğu” 
savunma bloğunun, batı sınırıydı ve NA-
TO’nun da doğu sınırıydı. Bunlar Soğuk Sa-

vaşı yürütmekte olan dünyanın en güçlü 
iki bloğuydu.

Sınır Berlin’den, şehrin içinden geçiyor-
du ve 1945 yılında her dört bölüm savaşın 
kazananı dört güçten birine aitti, ama 
Berlin’deki sınır açıktı. Bu nedenle, Berlin, 
DAC’ın ve Berlin’in aleyhine galip kuvvetler 
arasındaki tehlikeli karşı karşıya gelişlerin 
nedeni olmaya devam etti.

Varşova Antlaşması’nın yönetici orga-
nı Politik Danışma Komitesi, 1961 yazın-
da, askeri bir karşı karşıya geliş ihtimali-
nin bertaraf edilemeyeceğini düşünerek, 
Berlin’deki sınırı kapatma kararı aldı. Bu 
nedenle muhtemel bir 3. Dünya Savaşı’nı 
engellenmesini kimsenin bir hata olarak 
değerlendirebileceğini düşünmüyorum.

NATO ve Varşova Antlaşması Ülkele-
ri’nin en ön hattında durumun böyle bir 
açıklık kazanması yeni başlamakta olan 
detant sürecini kolaylaştırdı. Bu süreç, 
sonuçları 1975 yılında Helsinki’de, DAC 
tarafından da imzalanan Avrupa’da Gü-
venlik ve İşbirliği Konferansı’na yol açtı. Bu 
anlaşma kıta sathında kollektif güvenlik 
sistemi yaratma yolunda bir adımdı. An-
cak, bugün de gördüğümüz gibi, Sovyetler 
Birliği’nin çözülüşüyle ve NATO’nun ABD 
önderliğinde doğuya doğru yayılmasıyla, 
bu güvenlik sistemi yok edildi. (...)

(...) Bu ülkede (DAC ç.n.) herkesin bir 
yeri vardı. Bütün çocuklar ücretsiz olarak 
eğitim görebiliyordu. Mesleki staj veya 
eğitim görüyorlardı ve eğitim sonrası iş ga-
rantileri vardı. Çalışmak para kazanmanın 
ötesinde bir anlam ifade ediyordu. Kadın-
lar ve erkekler eşit iş ve emek karşılığında 
eşit ücret alıyorlardı. Kadınlar için eşitlik 
sadece kâğıt üzerinde değildi. Yaşlılar ve 
çocuklar için bakım hizmetleri yasalarca 
güvence altına alınmıştı. Sağlık hizmetleri 
ücretsizdi, kültür ve eğlence etkinliklerinin 
ücretleri uygundu. Sosyal güvenlik mev-
cuttu. Evsiz ya da yoksul kavramlarının 
olmadığı bir toplumdu ve bir dayanışma 
duygusu vardı. İnsanlar sadece kendilerin-
den sorumlu değildi, aynı zamanda ortak 
çıkarları temelinde değişik demokratik or-
ganizasyonlarda da görev üstleniyorlardı. 
(...) 

DAC bir cennet değildi. Arz yetersizli-
ği, gündelik politik yaşamdaki eksiklikler 
gibi gündelik hayatı zorlaştıran sıkıntılar 
da vardı. Bazı düzeylerde alınan kararlara 
bu kararların muhatabı olan insanların 
hepsi katılamıyordu. Ancak şu anda kapi-
talist ülkelerin çoğundaki güncel durum ile 
karşılaştırıldığında DAC cennete yakındı. 
DAC’da yaşam deneyimi olan insanların 
çoğunluğu bugün bunu idrak ediyor. Ara-
dan 25 yıl geçti, bir nesil DAC’daki hayatın 
nasıl olduğundan bihaber bir şekilde bü-

yüdü. Bu durum FAC’ın propagandasını 
kolaylaştırıyor. DAC tarihin derinliklerine 
gömüldükçe, DAC hakkında atılan yalan-
lar da artıyor. (...)

Ben kendimi bir komünist olarak ad-
landırmıyorum. Ben bir komünistim. Muh-
temelen sadakat doğru bir terim değil. 
Marksizm-Leninizm bir ideolojidir, dünyayı 
onun hareket yasalarını anlamak için ince-
lemenin yöntemidir. Bu yöntem sayesinde 
kendinizi doğru bir biçimde konumlandı-
rabilirsiniz. Kimileri ilahi adalete, önceden 
belirlenmiş bir kadere inanır. Biz komünist-
ler materyalistiz. Toplumun ve toplum için-
de gerçekleşen her türlü şeyin insanların 
emeğinin ürünü olduğunu varsayan bilim-
sel bir bakış açısını takip ederiz. Sömürü ve 
baskı ne ilahi olarak emredilmiştir ne de biz 
bu müsibetleri kabul edebiliriz. Biz insancıl, 
adil ve barış içinde bir dünya için savaşma-
lıyız ve bugün bu görev her zamankinden 
daha acildir. Biz insanların savaşlardan, 
açlıktan veya hastalıklardan ölmelerini, 
doğal kaynakların ve insanların geçim 
kaynaklarının acımasız patronlar tarafın-
dan sadece kâr amacıyla tüketilmesini ya 
da yok edilmesini kabullenmemeliyiz. Eğer 
insanlığın bir geleceği olacaksa, şirketlerin 
ve bankaların gücü kırılmalıdır. Çünkü on-
lar bu güçten gönüllü olarak vazgeçmeye-
cekler. (...)

(...) Alman Komünist Partisi (DKP), Al-
manya Komünist Partisi (KPD) ve Sol Parti 
ile yakın ilişkiler içindeyim. Almanya’daki 
vatandaşlardan irtibatta olduğum birçok 
kişi var-yüz yüze hiç tanışmadığım insan-
lar- bugün bana yazıyorlar. Bazıları Şili’de 
Santiago’da beni ziyaret ediyor. İnternet 
sayesinde, her tarafta bağlantılarım var ve 
beni dünyada olan her şeyden haberdar 
ediyorlar. Güney Amerika’da And Dağla-
rı’nda yaşamak, ayda yaşamak anlamına 
gelmiyor. (...)”
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Yaşasın Demokratik Alman Cumhuriyeti.

Margot Honecker yoldaş yaşamının son yıllarını geçirdiği Şili’de ...
Erich Honecker yargılandığı mahkemede.



q Davut ŞAHİN

Öncelikle “Panama Belgeleri” ya da 
“Panama Kağıtları” nedir, ona bakalım. 
Söz konusu kağıtlar, dünyanın dördüncü 
büyük Offshore hukuk şirketi Mossack 
Fonseca’dan yapılan, bugüne kadar eşi 
benzeri görülmemiş kapsam ve büyük-
lükteki Offshore hesaplarına ilişkin bel-
gelerden oluşuyor. 

Bu belgeleri önce Alman Süddeuts-
che Zeitung gazetesi, adı açıklanmayan 
ve bu şirketin içinden olduğu belirtilen 
bir kaynaktan elde etti. Süddeutsche Ze-
itung belgeleri Uluslararası Araştırma-
cı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) ile 
paylaştı. Konsorsiyum da belgeleri BBC, 
Guardian ve Le Monde gibi gazetelere 
incelemeleri için gönderdi. 

Toplamda 78 ülkede çoğu gazete ve 
TV olmak üzere 107 medya kuruluşuyla 
paylaşılan belgeleri yaklaşık bir yıl bo-
yunca 370 gazeteci doğrulatıp irdeleme-
ye uğraştı.

Belgeleri sızdıran ve John Doe adını 
kullanan kişi belgeleri ilettiği Süddeutsc-
he Zeitung’taki açıklamasında, amacının 
dünya genelinde gittikçe artan gelir eşit-
sizliğiyle mücadele etmek olduğunu söy-
ledi. Hiçbir zaman bir istihbarat servisi 
veya bir devlet için çalışmadığını belirten 
Doe isimli kaynak belgelerin sızdırılma-
sıyla ilgili motivasyon kaynağının ‘gelir 
adaletsizliği’ olduğunu söyledi.

Doe, “Devrim Dijitalleştirilecek” baş-
lıklı açıklamada, “Bankalar, mali düzenle-
yiciler ve vergi makamları başarısız oldu” 
dedi ve bunların orta ve düşük gelirli 
yurttaşların aleyhine kararlar aldıklarına 
dikkat çekti.

Dünya bilgi çağının “en büyük sızıntı-
sı” olarak nitelenen belgeler, Nisan ayının 
başında yayınlandı. Toplam 2.6 terabayt 
büyüklüğünde olan kağıtlarda 11,5 mil-
yon belge yayınlandı. Bu kayıtlarda  214 
bin şirket, 128 politikacı, 12 dünya lide-
rinin gizli hesap ve şirketleriyle bağlantılı 
olduğu ortaya çıktı. Toplam 40 yıllık bir 
arşivi kapsadığı belirtilen Panama belge-
leri, bazı zenginlerin Offshore hesaplarını 
kullanarak vergi kaçırdıklarını gösteriyor.

Hiçbir yasa dışı işlem yapmadığını, 
yasaları çiğnemediğini savunan Mos-
sack Fonseca’dan yapılan açıklamada da, 
“Hizmetlerimizin istismar edilmesi üzüntü 
vericidir” dendi. Şirketin kurulduğundan 
bu yana kara para aklamayla mücadele 
anlamında tüm yetkililerle işbirliği yaptı-
ğını belirten Mossack Fonseca yönetimi, 
aracıların yaptığı işlemler nedeniyle ken-
dilerinin suçlanamayacağını da savundu.

Mossack Fonseca’nın ticari sicili Pa-
nama’da. Ancak şirket operasyonları 
küresel düzeyde. Mossack Fonseca’nın 
internet sitesinde 42 ülkede toplam 600 
kişilik bir ekibin bulunduğu ifade edili-
yor. Ayrıca dünyanın farklı yerlerinde sa-
tış yetkilileri de bulunuyor. Şirket İsviçre, 
Kıbrıs ve Virgin Adaları gibi ‘vergi cenne-
ti’ olarak bilinen ülkelerde yoğun faaliyet 
gösteriyor.

Mossack Fonseca bir hukuk firması. 
Şirketin verdiği hizmetler arasında Offs-
hore şirketlere (vergi muafiyetinin oldu-
ğu ülkelerde kurulan şirketler) hukuki 
danışmanlık vermek bulunuyor. Moss-
cak Fonseca, Offshore şirketlere verdi-
ği hizmeti yıllık olarak faturalandırıyor. 
Şirket aynı zamanda varlık yönetimi de 
yapıyor.

Mossack Fonseca gibi şirketler dün-
yanın her yerinde olduğu gibi, Türki-
ye’de de uzun süredir faaliyet gösteriyor. 
Çoktan öldüğü için adını yazmayı doğru 
bulmadığım bir işadamı, iş dünyasının 
“çok az vergi ödediği, vergi kaçırdığı” gibi 
tartışmaların doruk yaptığı 90’lı yılların 
başlarında, gazetecilerin bu konuyla ilgili 
ısrarlı sorularına, “Kardeşim, ben bu kadar 
çok muhasebeci, mali müşaviri boşuna mı 
istihdam ediyorum? Bu arkadaşlar, kanun 
bana ne hak veriyorsa, bu hakkı sonuna 
kadar kullanabileyim diye varlar” yolunda 
bir yanıt vermişti.

İşadamı haklıydı; iş dünyası az vergi 
ödüyordu ama bir sor neden? İş dünyası 
yasaları sonuna kadar uyguluyordu. Yasa 
dışı hiçbir işlem yapılmıyordu. Vergi ka-
çırılan birçok alan olduğunu savunan iş 
dünyasının büyüklerinden çok kez, ‘‘hep 
kümesteki kazları yoluyorsunuz, diğerleri-
ne de bakın’’ itirazları yükseliyordu.

Kapitalist dünyanın egemenleri ver-
gileri her zaman “kasadan boşuna çıkan 
para” diye gördü; vergi demek, kutsal 
kârların düşmanı demekti. Şirketler bu 
nedenle, “Vergi öncesi kârım şu kadar ar-
tışla 2015 yılında şuraya çıktı; net kârım da 
şu kadar” diye açıklama yapar, bununla 

yetinmeyip, “Şirketler grubumuzun ülke 
maliyesine ödediği toplam vergi şu kadar” 
diye, bizim onun ürünlerini alırken öde-
diğimiz katma değer vergisi ve özel tüke-
tim vergisini ve işçilerinin ücretlerinden 
ödedikleri gelir vergilerini de ekleyerek 
kocaman bir rakam çıkarırlar. Oysa, şir-
ketin ödediği vergi, brüt kâr üzerinden 
ödenen vergidir ve bunun önemli bir 
bölümü de, şirket mali müşavirlerinin 
buluşlarıyla her geçen gün artan sayısını 
hiçbir zaman bilemeyeceğimiz “istisna-
lar” ile kasada kalır.  

Hal böyleyken, şirketler bu vergileri 
de ödemek istemezler; ellerindeki varlık-
ları mümkün olduğu kadar “vergisiz” ça-
lıştırmanın yollarını ararlar; bu araştırma 
geliştirme çalışmalarıyla yeni yeni yollar 
bulurlar. Bu konuda en eski çözüm, hiç-
bir sisteme hesap vermek zorunda olma-
yan İsviçre bankaları idi. İş dünyasından 
hemen herkesin İsviçre bankalarında 
hesapları vardı. Biraz sıkışıp ortadan kay-
bolan patronlar için söylenen ilk söz, “İs-
viçre’ye kaçmış” olurdu.

Ancak, küreselleşme sürecinin öncü-
sü olan finans sektörü kısa sürede İsviçre 
bankalarının alternatiflerini geliştirdi. Fi-
nans  sektörünün yeni İsviçre bankaları 
merkezleri geliştirmek için çok da fazla 
bir arayış içine girmesi gerekmiyordu; 
çünkü, vergiye karşı ilk çözümü geliştiren 
denizcilik sektörünün vergi cennetleri 
bunun için yeterliydi; Panama, İngiliz 
Virgin Adaları, ABD’nin Delaware Eya-
leti gibi birçok vergisiz ülke/bölge finans 
sektörü için de ilk çözüm oldu.

Buralarda şirket kurmak da çok kolay 
olduğu için, binlerce finans şirketi, banka 
artan talebi karşılamak için bu bölgele-
re, ülkelere hücum etti ve birçok şirket 
kurarak harekete geçtiler. Ülkelerindeki 
yüksek vergilerden “bunalmış” milyon-
larca iş insanını gidip bulmak hiç de zor 
değildi; potansiyel müşterilere ulaşmak 
için oturup şirket bilançolarını incelemek 
yeterliydi. Bilançolar üzerinden kimin 
“rahatsız edici oranda” vergi ödediğini 
bulmak çocuk oyuncağıydı.

Az çok muhasebe bilen elemanlarla 
bu tespitleri yaptıktan sonra, paracıkla-
rını maliyenin eline kaptırmak isteme-
yenlere ulaşmanın da türlü yolları var; bu 
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Verginin Cennet & Cehennemine 
Panama Ayetleri

Panama belgeleri, eski Avrupa Komisyonu Baş-
kanı Portekizli José Manuel Barroso’nun deyimiyle, 

“Vergi kaçıranlara birer cennet, yasal olarak vergi-
sini ödeyenler için birer cehennem” olan Offshore 

hesaplarının içyüzünü gün ışığına çıkarıyor.



şirketlerin Offshore uzmanları ellerinde 
lüks bond çantalarıyla kapı kapı dolaşıp, 
milyonlarca, milyarlarca Doların, Euro-
nun Offshore hesaplara aktarılmasının 
yollarını anlatıyor, her türlü güvenceyi 
vererek, patronların sevgili paracıklarını, 
“özgürce büyüyebilecekleri” yeni yuva-
larına doğru yola çıkarıyorlar.

Bu işlemlerin hiç birisi yasaların dı-
şında yürümüyor; herşey yasalara uygun 
olarak gelişiyor. Yasalar bu konuda ne ka-
dar sert olursa olsun, her ülkede “kazanç 
kutsal” saydığı için, sermayenin hareket-
leri de “serbest”tir. Bu paranın Offshore 
yolculuğu için bilet, pasaport, vize, ba-
vul, valiz, konaklama vs. tüm hazırlıklar, 
Offshore şirketlerin uzmanları tarafından 
yapılır ve hiçbir sorun yaşanmadan yeni 
ve vergisiz kasalardaki yerlerini alırlar. Bu 
şirketlerin birçok rakipleri de olduğu için, 
yolculukta hiçbir aksama olmaz; yoksa 
itibarları bir anda sıfırlanabilir.

Offshore şirketleri ve yapılanmaları 
kullanmak uluslararası hukuku ihlal anla-
mına gelmiyor. Birçok ülkede işadamları 
yönetilen kur rejimlerinden korunmak 
için paralarını Offshore şirketlerde tut-
mayı tercih ediyor. Bazı işadamları ise va-
siyet planlamaları için Offshore hizmet-
lerinden faydalanıyor. Herşey bu kadar 
yasal olduğuna göre, Panama belgeleri, 
Türkiye’de olmasa da, dünyada bunca 
gürültüyü neden kopardı? Eski Avrupa 
Komisyonu Başkanı Portekizli José Ma-
nuel Barroso bu durumu, “Vergi cenneti 
gerçekten de vergi kaçıranlara birer cen-
net, yasal olarak vergisini ödeyenler için 
birer cehennem” diye açıklıyor.

Dünyanın önde gelen 300 ekonomis-
ti de Panama belgelerinin, 200 binden 
fazla hesabın ayrıntılarını içeren ikinci 
bölümünün yayınlanmasının ardından, 
dünya liderlerine yönelik yazdıkları açık 
mektupta vergi cennetlerinin kimsenin 
yararına olmadığının altını çizdiler.

Ekonomistlerin, kıtlık ve açlık sorun-
larına çözüm üretmeyi amaçlayan Bri-
tanya merkezli Oxfam’ın eşgüdümünde 
yazdıkları ve vergi cennetlerinin eleştiril-
diği açık mektupta, “Bazı birey ve şirketler 
vergi cennetlerinde kazanıyor olsalar da, 
bu diğerlerinin çıkarları pahasına gerçek-
leşiyor ve eşitsizliğin artmasına katkıda 
bulunuyor’’ denildi.

İmzacıları arasında, uluslararası alan-
da tanınan ekonomistlerden Nora Lus-
tig, Thomas Piketty ve geçen yılın Nobel 
Ekonomi ödülü sahibi Angus Deaton’un 
da bulunduğu mektupta ekonomistler, 
“Paravan şirketler aracılığı ile varlıkların 
gizlenmesine izin veren bölgelerin global 
ekonomiye zarar verdiklerini” belirttiler.

Belgelerin Türkiye ayağına bakacak 
olursak, onbinlerce kaydın arasında yal-
nızca 140 kadar şirket ve iş insanının adı-
nın geçtiğini görüyoruz. Bunun neden 
olduğunu da, devletin resmi verilerine 
bakarak anlayabiliriz. Bilindiği gibi, şir-
ketlerin gelirlerinden ödediği tek vergi 
“kurumlar vergisi”dir. Kurumlar vergi-
sinde uygulanan küresel ortalama yüzde 
25 dolayındadır; şirketler kazandıkları 
her 100 liranın/doların 25 lirasını/dolarını 
vergi olarak öderler. Türkiye’de Kurumlar 
Vergisi oranı ise yüzde 20 olarak uygula-
nıyor. 

Bu konuda en son gerçekleşen veri-
ler 2015 yılına ait; dolayısıyla elimizde en 
taze veriler var. Tablodan da görüleceği 
gibi, sermayenin ödediği kurumlar vergi-
sinin toplam vergiler içindeki payı yüzde 
8.19 düzeyinde kalıyor. Bir başka deyişle, 
ödenen her 100 lira verginin yalnızca 8 
lira 19 kuruşunu koca koca şirketler, ban-
kalar, holdingler ödüyor. Geriye kalan 
gelir vergisi de dahil tüm vergileri, sekiz 
saat makina başında trik-trak çalışan işçi 
de, üst kattaki CEO da aynı oranlarda 
ödüyor. Ancak, onların sayısı binlerle, 
aşağıdakilerin sayısı ise milyonlarla ifade 
ediliyor. Kısacası, Türkiye zaten, “binler 
için vergi cenneti, milyonlar için de ver-
gi cehennemi” olduğu için kocaman lis-
teye yalnızca 140 kişi sokabilmiş.

Politika    23 Mayıs 2016 11EKONOMİ

Çiftçilere Büyük Haciz
q Tufan ŞİŞLİ

Türkiye ile Rusya arasında yaşanan kriz ağır etkilerini tarım sektöründe göstermeye baş-
ladı. Rusya’nın uyguladığı ambargo nedeniyle ilk beş aydaki kayıp büyük oldu. Domates 
ihracatı 65 milyon dolar, yaş sebze meyve ihracatı 85 milyon dolarlık kayıp yaşadı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne (TİM) bağlı Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) veri-
lerine göre, Rusya’nın Türkiye’den yaş meyve sebze ihracatına yasak koyduğu 1 Ocak’tan 
itibaren geçen 4 ay 10 günlük sürede, geçen yılın aynı dönemine göre 85 milyon dolarlık 
ihracat kaybı oldu. Geçen yıl 1 Ocak- 10 Mayıs tarihleri arasında Türkiye’nin 1 milyon 143 bin 
ton olan yaş meyve ve sebze ihracatı, yüzde 4 artışla 1 milyon 188 bin tona yükseldi. İhraç 
edilen ürün miktarı artmasına karşın gelir, 700 milyon 677 bin dolardan 615 milyon 702 bin 
dolara düştü.

Geçen yıl 1 Ocak- 10 Mayıs arasında 252 bin 776 ton domates ihraç edilirken, bu yıl aynı 
dönemde rakam yüzde 1.1 artışla 255 bin 651 tona yükseldi. Ürün miktarı artmasına rağ-
men ihracat geliri geriledi. Geçen yıl bu dönemde 197 milyon 934 bin dolar gelir edilirken, 
bu yıl yüzde 32.9 oranında düşüşle rakam 132 milyon 790 bin dolara geriledi. Domates 
ihracındaki kayıp 65 milyon 144 bin dolarak olarak hesaplandı.

Yaş meyve sebze sektörü ihracatının en önemli bölgesi olan Batı Akdeniz’de, aynı dö-
nemde yaşanan ihracat kaybı ise yüzde 26.8 oranında gerçekleşti. Geçen yıl 194 milyon 
dolar olan gelir bu yıl aynı dönemde 52 milyon dolar gerilemeyle 142 milyon dolarda kaldı.

Çiftçiler kredi borçlarının geri ödemesini yapamadı. Bir milyon (1.000.000 ) çiftçiye 6.2 
milyar dolar tarım kredisi veren Deniz Bank haciz işlemlerine başladı. Çiftçiler tarım arazile-
rini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Bu durum Ankara’da krize neden oldu. Deniz 
Bank’ın çoğunluk hisselerinin Rus yatırımcıların elinde olması hükümeti telaşlandırdı.

Dört yıl önce Rus Sberbank’a satılan Deniz Bank’ın Ziraat Bankası’ndan sonra en çok 
tarım kredisi dağıtan banka olduğu anlaşıldı.

25 Kasım 2015’de başlayan krizin turizm sektörünü vurması ise beklenen bir durumdu. 
Tarım ihracatı için alternatif pazarlar aranırken ortaya çıkan bu gelişme Türkiye hükümetini 
hazırlıksız yakaladı.

Deniz Bank’ın haciz yoluyla ele geçireceği tarım alanlarının ve şirketlerin de Rus yatırım-
cıların eline geçebileceğini düşünen hükümet henüz bir önlem geliştirebilmiş değil.

Kalıcı bir çözüm düşünmeyen hükümetin derdi Rusların ekonomik baskısının güçlen-
mesini engellemekle sınırlı. Çiftçilerin ve sera üreticilerinin haciz edilip emeklerinin sıfırlan-
masından çok haczedilen varlıkların kimin eline geçeceğiyle ilgileniyor.

Yakın bir dönemde Akdeniz bölgesinden başlayarak yükselen geniş tarım üreticileri 
protestoları olacağını söyleyebiliriz.

Yaşanan kriz, kapitalist tarım işletmelerini ve küçük üreticiyi aynı anda vuruyor. Bu kriz-
den soğuk hava depocularının ve ürünü pazarlara ulaştıran taşıma sektörünün de etkilen-
mesi doğaldır.

Tarım işletmelerinde çalışan işçilerin krizden ne oranda etkilendiği net olarak ortaya 
çıkmadı. Sera üreticilerinin yoğun bir şekilde işçi çıkarması olasıdır. Burada çalışan işçilerin 
hemen hepsi sigortasız çalışmaktadır. Sendikal örgütlenmeleri bulunmamaktadır. Büyük 
bir kısmı mevsimlik işçi olarak çalışmaktadır.

Krizin derin etkileri yaz sezonunun bitimiyle ortaya çıkacaktır.

kaynak: http://karikaturdunyasi1.blogspot.com.tr



q  Ferhat ÇELİK

Klasik bir söylem, fakat hayattaki kar-
şılığına baktığımızda, ONLARIN hayatları 
pahasına mücadele verdikleri amaçlar ve 
değerler için bugün halen on binlerce 
gencin aynı özveriyle bu yolda mücadele 
verdiğini görürüz. Denizler yirmili yaşla-
rınında, her ne kadar  eksiklikleri olmuş 
olsa da, son nefeslerine kadar, devrimci 
duruşu, eylemi ve özveriyi elden bırak-
madılar. Son sözleri bile, ölüme direne 
dövüşe gittiklerinin kanıtıdır. Bugün her 
ne kadar dağınık ve parça parça görünse 

de , Denizlerin gözünü kırpmadan gös-
terdikleri özveri, bugün Gezi’den Koba-
ne’ye, Kobane’den Kürdistan’daki direniş-
lere kadar, gençliğin nasıl bir yüreklilikle 
ve özveriyle mücadele ettiklerinin gös-
tergesidir. İşte bu yüzden ONLAR halen 
yaşıyor ve savaşıyorlar. 

Denizleri, Mahirleri ve İbrahimleri 
farklı kılan bir yanları ise, teoriyi, pratiği 
ve özveriyi bir arada harmanlayabilme-
leriydi. Burada doğruluk ve yanlışlık ol-
gusunun ötesinde düşünmeli. Düşünün 
ki yirmili yaşlarında gençler, işçi sınıfının 
ve ezilen halkların özgürlükleri yolunda, 
o zamanki şart ve koşulları içinde, hem 

teorik hem de pratik çözümlemeler ge-
liştiriyor ve bu minvalde büyük bir özve-
riyle hareket ediyorlar. Sadece bununla 
kalmayıp, ideolojik farklılıkları olmasına 
rağmen, birbirleri için de, devrimci da-
yanışmanın zorunluluğu bilinciyle, savaş 
veriyorlar. Bu durum azımsanacak veya 
devrimci duruşun gerekliliği gibi bir 
söylem şeklinde, normal bir şeymiş gibi 
ele alınmanın da ötesinde. Gösterdikleri 
özveri ile bugün Türkiye Devrimci Tarihi 
açısından, nasıl bir birikim ve deneyime 
sebeb olduğuna hepimiz şahidiz. Bu öz-
veridir ki, günümüzde hayatta  karşılığını 
bulmuştur. Yine bunun içindir ki,  özve-
rinin zorunluluğu da, teori ve pratiğin 
birlikteliğinin zorunluluğu gibi, önem 
arz ettiğidir. Özveri olmadan işçi sınıfına 
ve emekçi halklara olan sorumluluğunda 
yerine getirilemeyeceği gibi. 

Bugün bütün devrimci güçlerin de 
üzerine mutabık olduğu ve üzerine kafa 
yorduğu Devrimci Güçlerin Birliği konu-
su, Denizlerin, Mahirlerin ve İbrahimlerin 
bize bugün kattığı deneyim ve tarihin 
penceresinden de bakılmalıdır. ONLARIN 
genç yaşlarda, Marksist-Leninist ideoloji 
çerçevesinde, pratiklerinin altında yatan 
devrimci özveriyi ince bir ciddiyetlikle 
kavramak, bugün pratikte varılmak iste-
nen Devrimci Güçlerin Birliği sorusuna 
verilebilecek en büyük katkılardan birisi 
olacaktır. Özveri ONLARDA, hem Mark-
sist-Leninist görüşler çerçevesinde, o 
zamanın şart ve koşullarına çözümleme-
ler getirmesinde, hem pratiklerinde, işçi 
sınıfı ve emekçi köylüler arasında örgüt-
lenmeye çalışmalarında, hem de birbir-
lerine karşı olan, devrimci sorumluluktan 
doğan, devrimci dayanışmada da varlı-
ğını gösteriyordu. O zaman mevcut olan 
bilgi, deneyim, birikim eksikliği içerisin-
de bu özveriyi göstermişler, ve bu yol-
da da toprağa alınları ak düşmüşlerdir. 
Politika’nın 9. ve 11. sayılarında Denizler 
ve Mahirlerle ilgili eleştirel ve özeleştirel 
olarak, zamanında Denizlerin, Mahirle-
rin ve İbrahimlerin maceracı olarak suç-
lanması ve TİP’in gençliğin dinamizmine 
destek  ve cevap verememesi nedenle-
rinden doğan ve onların farklı mücadele 
çizgileri geliştirmelerine, nasıl neden ol-
duğu ele alınmıştı.  Bugünün o zaman-
dan farklı ama aynı zamanda benzer ne-
denlerden dolayı halen ayrışmalar ve bir 
araya gelememelerin yaşandığı hepimi-

zin bildiği bir gerçeklik. Fakat bunu tersi-
ne çevirmek elimizde ve göstereceğimiz 
özveriye bağlıdır. Hasan Hüseyin’in de 
dediği gibi ‘engelli koşudur bu’, amacımız 
işçi sınıfının ve emekçi halkların özgür-
lüğü. Koşarak varamayız oraya, özveri, 
bilgi, deneyim ve donanım gerektirir. Bu 
yüzden de Devrimci Güçlerin Birliği, işçi 
sınıfı içinde örgütlenmeyi gerektirdiği 
gibi, birbirlerine karşı, pratikte, devrimci 

özveriyle sorumluluk içinde olmaları, bir-
birinin koşulu olarak duruyor. Birbirleri 
arasında olan farklılıkların çözümü pra-
tikten geçtiği gibi, pratiktede işçi sınıfına 
karşı olan sorumluluktan doğan devrim-
ci cephenin gerekliliği, birbirlerine karşı 
gösterecekleri özveriden de geçiyor. 

Bugün Kürdistan’da mücadele eden 
ve etmiş olan genç erkek ve kızlara bak-
tığımızda, nasıl bir sorumluluk ve özve-
riyle hayatları pahasına  savaştığını gö-
rürüz. Kürdistandaki devrimci yükseliş 
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’’Denizler, Yusuflar, Hüseyinler Ölmedi! Yaşıyorlar!’’ 

Deniz Gezmiş 
Bağımsızlık ve Özgürlük Vakfı 
Kuruldu

Deniz Gezmiş Bağımsızlık ve 
Özgürlük Vakfı, 2015 yılı Mayıs ayında 
Deniz Gezmiş’in ağabeyi Bora Gez-
miş ile, kardeşi Hamdi Gezmiş ve aile 
üyelerinin birlikte kurmuş oldukları bir 
vakıftır.

Vakfın amacı, ülkemizde yaşayan her 
insanın temel insan haklarına sahip ol-
duğunu kabul ederek, bilinçli ve sorumlu 
yurttaş kimliği ile, çağdaş ve evren-
sel demokrasi anlayışı içinde, hukukun 
egemenliği altında çoğulculuk ilkesi ışığında her türlü ayrımcılığın gideril-
mesi ile insanların özgür,eşit ve bağımsız yaşama hakkını savunur. Hedef-
leri arasında tam bağımsız ve gerçekten demokratik Türkiye’ye ulaşmak 
bulunmaktadır.

Vakfın Yönetim Kurulu, Vakıf Başkanı Bora Gezmiş, Başkan vekili 
Hamdi Gezmiş, Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan vekili Av. Hasan Murat 
Topçuoğlu,Genel Sekreter Av. İbrahim Ekdial ile, Nural Gezmiş, Aynur 
Gezmiş ve Damla Gezmiş Buzkan’dan oluşmaktadır.

Vakıf yöneticileri bu yıl 6 Mayıs’da, Ankara’da Deniz Gezmiş, Hüseyin 
İnan ve Yusuf Aslan’ın mezarlarını ayrı ayrı ziyaret ederek vakıf adına 
çelenk koymuş ve burada yapılan anma törenlerine gençlerle birlikte ka-
tılmışlar, ayrıca 7 Mayıs Cumartesi günü de, İstanbul Caddebostan Kültür 
Merkezinde vakfın  düzenlediği ve katılımın yüksek olduğu  “Denizleri 
Anıyoruz” başlıklı etkinlikte,  “Hukuk Devleti ve Ölüm Cezaları” konulu bir 
panel düzenlemiş,bu panele konuşmacı olarak Prof. Dr. Semih Gemal-
maz, Prof. Dr. Timur Demirbaş, Av. Fikret İlkiz, Av. Mükerrem Erdoğan 
ve Av. Erşen Sansal ile dönemin tanığı Hacı Tonak katılmışlardır. Panelde 
Deniz Gezmiş ve arkadaşları ile ilgili belgeseller gösterilmiş ve panel  En-
ver Aysever ile Leman Sam’ın dinletileriyle sona ermiştir. 

Politika Gazetesi olarak vakfın çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Tak-
sim 
Gümüşsu-
yu Caddesi 
girişinde Emek 
Gençliği’nin 
çağrısıyla toplanan 
binler Dolmabahçe’ye 
yürüdü.  Dolmabahçe’de 
yapılan anmada Deniz, 
Yusuf ve Hüseyin’in mücade-
lesinin bugün de sürdüğü ve on-
ların mirasına sahip çıkmanın en 
anlamlı yolunun mücadeleyi daha da 
yükseltmek olduğu belirtildi. (Fotoğraf: 
6 Mayıs 2015 anmasından )
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onların omuzlarında yükselmekte. Aynı-
sı Paramazlar, Arinler, Gülerler ve onlar 
gibi mücadele eden onlarca genç içinde 
geçerlidir.  Onlar işçi sınıfına ve emekçi 
halklara karşı duydukları sorumluluktan, 
hayatları pahasına, büyük bir cesaret ve 
özveriyle devrimci duruşu sergilediler, 
sergiliyorlar.

Sadece Kürdistan’da değil, Türki-
ye’nin bütününde, Denizler gençlik için 
bir ilham kaynağıdırlar. Bu yetmişli yıl-
larda politize olan gençlik için çok doğal 
bir etmenken, bugün aradan kırkbeş yıl 

geçtikten sonra halen öyleyse, üzerinde 
durup düşünmeye değer bir olgudur. 
Denizlerin, Mahirlerin, İbrahimlerin dü-
şünceleri ve pratikleri, yiğit ve korku-
suzca duruşları, burjuvazi ile uzlaşmama 
kararlılıkları, kendilerini devrim davası-
na adamaları bugün yetişen yeni nesil 
gençler için bir ilham abidesidir. 

Gençliğin sınıf bilincinin oluşması, 
özellikle öğrenci gençlik açısından orta-
öğrenim ve yüksek öğrenimde devrimci 
mücadeleye atılmasıyla başlıyor. Haksız-
lığa baş kaldıran ilerici ve devrimci nite-

likte gençlerin burjuva ideolojilerinin ve 
küçük burjuva özelliklerinin etkisinden 
bağımsız olarak işçi sınıfının bilimine 
devrimci anlamda yakınlaşmaları güncel 
olarak önemli bir görev olarak önümüz-
de duruyor. Burjuvazi, devrimcileşme 
eğilimi gösteren gençleri farklı yöntem-
lerle, en başta da toplumdaki ekonomik 
sorunlar temelinde etkileyerek a-politik-
leşmeye ve pasifize etmeye yöneliyor. 
Eğitim sistemi, sınav barajları, paralı öğ-
renim, burs olanaklarının elde edilmesi 
sorunu, yoksul gençlerin öğrenim sonra-
sı düzenli bir iş sahibi olmaya teşvik için 
geliştirilen yöntemlerle gençlik toplum-
sal mücadeleden uzaklaştırılmaya  ve kü-
çük burjuva tarzı bir düşünce ve yaşam 
alışkanlığına itilmeye çalışılıyor. 

Deniz’in, Hüseyin’in, Yusuf’un, Si-
nan’ın, Mahir’in, Ulaş’ın, Hüseyin’in, İb-
rahim’in devrimci mücadele süresince 
hiç elden bırakmadıkları kültürel, düşün-
sel özelliklerinin gençlere anlatılması, bu 
derece başarılı, zeki ve istese hayatta her 
şeyi elde edebilecek gençlerin kendile-
rini işçi ve köylülerin, yoksul ve sömü-
rülenlerin, Kürt halkının mücadelesine 
adamaları, günümüz gençliğine canlı 
tanıkları vasıtasıyla, kültürel, toplumsal 
etkinlikler ve teknolojinin bize sunduğu 
olanaklar ile götürülmelidir. ONLARIN 
yaşamları, bilinçleri ve düşünceleri bu-
günün gençliğine taşınmalıdır. Dünyada 
az rastlanır böyle bir gençlik liderleri zen-
ginliğine sahip olan ülkemizde bu değeri 
korumak, geliştirmek ve bugünün genç-

liğine mal etmek öncelikli görevimiz ol-
malıdır.

Bunu başardığımızda, gençliğin ne-
den işçi sınıfının savaş yolunda yürümesi 
gerektiği en azından devrimci gençliğin 
önemli bir kesimi açısından bilince çıka-
caktır. 70’ler sonrası ilerici, devrimci, yurt-
sever gençlik hareketinin yakın tarihi de 
bu olgunun örnekleri ile zenginleşmiştir. 
70’li yılların DEV-GENÇ, İGD, İLD, DEV-LİS, 
YDGF gibi yığınsal devrimci gençlik ör-
gütlenmelerinin deneylerini bugün tek-
rar canlandırmak ve yaşatmak, 60’lı ve 
70’li yılların ilerici devrimci gençlik sava-
şımlarının eksiklerinden ders çıkarmak, 
deneylerinden öğrenmek, ONLARI örnek 
almak, Türkiye’de önümüzdeki dönemde 
işçi sınıfının savaş yolunda, savaşkan, ile-
rici, devrimci bir gençlik hareketinin ka-
lıcı olarak gelişmesinin teminatıdır. Yeter 
ki bu zengin olanağı doğru değerlendi-
relim.

Gençlik öğrenmek istiyor, devrimci-
leşmek istiyor, savaşmak istiyor... 

Hasan Hüseyin Korkmazgil’in dizele-
riyle bitirelim...

Hız koşusu değil bu, 
ey yolcu, engelli koşudur bu. 
Engelleri aşa aşa, 
gücünü koruya koruya, 
varmalısın oraya 
çünkü oraya varmaktır amacın.

’’Denizler, Yusuflar, Hüseyinler Ölmedi! Yaşıyorlar!’’ 

Deniz, Yusuf, Hüseyin ve Halit Çelenk’in Ankara’daki anmasına  Şekibe Çelenk de katıldı.



q  Hasan KAPLAN

Tarih kitapları bize hep Yavuz Selim’le 
Şah İsmail savaşını Kızılbaş-Sünni çatış-
ması olarak anlatır. Gerçekte öyle midir? 
Yavuz Selim’le Şah İsmail mezhep fark-
lılığı nedeniyle mi savaşmışlardır? Yoksa 
bu savaşları; bölgedeki gücü ele geçirme, 
bölgenin tek hâkimi olma savaşı mıdır? 

Oysa işin gerçeği öyle, tarih kitapları-
nın, bize anlatıldığı gibi; inanç, mezhep 
çatışması değildir. İşin gerçeği iktidar sa-
vaşıdır. Aynı coğrafyada, aynı bölgede iki 
Türk devletinin olamayacağı anlayışından 
kaynaklanan bir güçler savaşıdır. 

Aynı coğrafyada iki Türk imparatorlu-
ğu; İkisi de aynı kültürlere sahip halkların 
üzerine kurulmuş, iki büyük devlet. İkisi 
de yayılmacı, ikisi de istilacı, talancı. 

Ünlü Çaldıran savaşında Yavuz’un 
saflarında da Kızılbaşlar var, Sünniler var. 
Şah İsmail’in saflarında da Kızılbaşlar, 
Sünniler vardır. Şah İsmail’e karşı Ya-
vuz’un ordusunun omurgasını oluşturan, 
savaşan en önemli güç; Yeniçerilerdir. Ye-
niçeri ocağı da Bektaşi’dir. Yani Kızılbaştır. 

Şah İsmail’in Kızılbaşlığı ve Anadolu 
Kızılbaşlığı arasında ciddi farklılıklar var-
dır. Şah İsmail İslami Şii’dir. Anadolu halkı, 
Anadolu Kızılbaşlarının İslamiyet’le pek 
ilgisi yoktur. Anadolu Kızılbaşları yani Ale-
viler; her ne kadar kendilerinin Ehlibeyte 
bağlı olduklarını, Ali yanlısı olduklarını 
söyleseler de; bu kendilerini; yüzyıllar-
dır süren İslam zulmünden bir nebze 
korumak için kullandıkları bir maskedir. 
Anadolu Kızılbaşları Müslüman değildir. 
Olmamışlardır. İslam’ın temel şartlarını 
bile kabul etmezler. İslam’ın şartı beşken 
Aleviler bu şartı reddedip, yerine “Elin, 
Dilin, Belin” deyip erdemli insan olmanın 
temel üç şartını koymuşlardır.

Şah İsmail Anadolu Aleviliğini kendi 
Şii inancı doğrultusunda asimile etmeye 
çalışmıştır. Anadolu içlerine elinde İmam 
Cafer’in “Buyruk” adlı kitabıyla propagan-
dacılar göndermiş, asimilasyon çalışma-
ları yaptırmıştır. Büyük ölçüde de başarılı 
olmuştur. Zayıf da olsa Alevilerle İslam 
arasında bir bağ kurmayı başarmıştır.   

Aynı Şah İsmail, Yavuz Selim’in babası 
olan İkinci Beyazıt zamanında Osmanlı-

ya karşı gerçekleşen Şahkulu isyanının 
Osmanlı tarafından bastırılmasıyla; Şah 
İsmail’e sığınan Kızılbaş isyancıları kaynar 
kazanlara atarak öldürtmüştür.

Yavuz’un Kızılbaş katliamına yönel-
mesi Çaldıran’da Yavuz Selim ile Şah 
İsmail arasında geçen, Şah İsmail’in 
yenilmesiyle sonuçlanan savaştan son-
radır. Nedeni de Şah İsmail’in Şii olması, 
Anadolu’daki Kızılbaşlar içinde de epeyce 
bir sempatizanı, taraftarının olmasıdır. 

Şah İsmail’in Anadolu Kızılbaşları 
içindeki bu popüler etkinliği, Yavuz Se-
lim’i korkutmakta rahatsız etmektedir. Bu 
durumu kendisi için potansiyel bir tehlike 
olarak görmektedir. 

Yavuz Selim, potansiyel bir tehlike 
olarak gördüğü Kızılbaşların olası bir Şah 
İsmail birlikteliğini önlemek için, Kızıl-
başları, ya Sünnileştirerek Şah İsmail’le 

olan duygusal, manevi, inançsal bağını 
kopartmak, ya da katledip yok ederek, bu 
tehlikeden kurtulmak ister. Yavuz Selim, 
iki yöntemi de kullandı. Anadolu’da 
binlerce Kızılbaş’a zorla mezhep değiştir-
terek Sünnileştirdi. Değiştirmeyenler; ya 
katledildi, ya da Yavuz Selim’in ulaşama-
yacağı dağlık bölgelere çekildiler. 

Mısır’ın fethiyle, silah zoruyla Hali-
feliği de ele geçiren Yavuz Selim; Sünni 
İslam’ın en yüksek makamı olan, Halifelik 
makamını işgal etmeye başlamıştır. Sünni 

mezhebin halifesi olan Yavuz Selim, ken-
di egemenliğindeki topraklarda Sünniliği 
egemen kılmak gibi bir görev de edin-
mişti kendine. 

Mekke ve Medine’deki İslam’ın kutsal 
saydığı emanetleri toplayıp İstanbul’a 
getirdi. Halifeliğin ve kutsal emanetlerin 
Osmanlı’nın başkenti İstanbul’a gelme-
si Osmanlı toplumunda tutucu, Sünni 
inancını daha bir canlandırmış, daha bir 
tutuculaştırmıştır. Halifelik unvanının 
ve kutsal emanet koruyuculuğunun 
Sünni halkta yarattığı memnuniyet Yavuz 
Selim’in elini daha da güçlendirmiş, 
Şeyhülislam ve ulemalara Sünni inanç 
dışında kalan Kızılbaşlar için iftira ve kara 
propagandalarla “katli vaciptir” fetvaları 
çıkarttırmıştır. Adeta Kızılbaşlara karşı bir 
sürek avı başlamıştır. Kuyucu Murat de-
nen Osmanlı Paşası insan kellelerini kesip 
kuyulara doldurmasıyla ün salmıştır.

O dönemin Sünni din adamları ve 
ulemaların Kızılbaşlara yönelik, yaptık-
ları iftira ve karalama propagandalarıyla 
Kızılbaşlar diğer topluluklardan soyutlan-
mış, dışlanmıştır. “Mum söndü”, iftiraları, 
bu iftiraların en çirkinidir ki; bu “mum 
söndü” iftirasını Osmanlı, Katoliklerden 
devralmışlardır. İlk “mum söndü” iftirası 
Vatikan tarafından Osmanlıdan yüzyıllar 
önce Anadolu’da yaşayan Kızılbaşların 
öncülü olan Işık İnsanları için yapılmıştır. 
Osmanlılar da bu iftirayı Işık İnsanlarının 
torunları Kızılbaşlar için kullanmıştır. Za-
limler farklı olsa da, yöntemleri hep aynı. 

Kızılbaşlara yöneltilen bu çirkin ifti-
ralar yüzlerce yıldır süregelmiştir. Bugün 
bile hala devam etmektedir. Bu iftira 
öyle içselleştirilmiş ki edebiyatta, günlük 
yaşam içinde, sohbette, TV programla-
rında sık sık dillendirilmekte. Kızılbaşlar, 
Aleviler rencide edilmektedir.

İki despot, iki zalim hükümdarın erk 
ve güç kavgası, yüz yıllardır bir topluma 
katliam, zulüm ve iftira olarak yansımıştır, 
yansımaktadır.

Yavuz da, Şah İsmail de bir imparator, 
bir despottur. Savaş nedenleri de din ya 
da mezhep değil; dinle, mezheple mas-
kelenmiş; iktidarı ve gücü ele geçirme, 
bölgenin tek hâkimi olma savaşıdır.
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Bir İktidar Savaşı 
Şah İsmail, Yavuz Selim ve Katledilen Kızılbaşlar

Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim Safevi İmparatoru Şah İsmail



q Ahmet ÇAVLI

7 Haziran 2015 seçiminden sonra 
AKP’nin faşist yüzünün daha çok açığa 
çıktığı ve 24 Temmuz’da topyekün saldırısı 
sonrasında sivil faşist darbe ile 1 Kasım’da 
iktidarı gasp ettiği açıktır. Nedeni; ilk defa 
devrimci demokrat insanlar kitlesel sol bir 
partiyi güçlü bir şekilde meclise taşıdılar 
ve Erdoğan’ın planlarını bozdular. Mecli-
se güçlü giren HDP’nin gelişimi egemen 
gerici çevreleri korkuttu. 80 milletvekiliyle 
mecliste güçlü grup oluşturmalarına en-
gel oldular. Bunu sağlamak için de açık 
savaş ilan etiler.

Egemen sınıfların devleti top yekün 
saldırıya geçti. Taş üstünde taş bırakma-
dılar. Akla gelebilecek her türlü modern 
silahlar kullanıldı. En son Nusaybin’i F-16 
uçakları ile vurmaya başladılar. Ama 1 
metre ilerleyemediler. Kürdistandaki 
halklar faşizme direnerek cevap verdiler. 
İşgalcı, sömürgeci,  soykırımcı talan güç-
lerinin ilerlemelerine müsaade etmediler. 

AKP eliyle devletin yürüttüğü faşist 
saldırının her şeyi topyekündür, dolasıyla 
faşizme karşı direnişin de topyekün olması 
gerekir. Faşizme karşı direnişte her mevzii 
sonuna kadar kullanılmalıdır. Bu neden-
le meclis, sokak, kırsal alan birleşmelidir 
ve bu alanlar terk edilmemelidir.1994’te 
de meclisten milletvekillerini attılar ama 
çok daha güçlü geldiler, Türkiye halkla-
rı ezilenleri yalnız bırakmadı, emekçiler, 
işçi sınıfı, demokrasi güçleri, demokratik 
sivil kürt hareketini yalnız bırakmadılar 
ve daha güçlü bir şekilde meclise taşıdı-
lar. Bu nedenle yanlış yapmanın anlamı 
yok meclisi terk etmek kadar yanlış bir 
şey olamaz. Yerel meclisler kurulur, kent 
meclisleri olur ama geleceğin Federatif 
Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin Birleşik 
Meclisi terk edilemez !

HDP’ye karşı kurulmuş olan karşı 
devrimci AKP-MHP cephesi kendi içinde 
sorunlu. HDP’nin dokunulmazlığını kal-
dırma dahil, önlerine gelecek engelleri 
aşacak kabiliyette bir cephe değil. Türki-
ye sağı; milliyetçisi, muhafazakarı, sahte 
dindarı ile kelimenin gerçek anlamıyla 
tam bir çürüme süreci yaşıyor. Faşist cep-
heye karşı, Demokrasi Cephesi hemen 
kurulmalıdır. HDP kuruluş aşamasındaki 
felsefesindeki ilkelerden asla vazgeçme-
melidir.

CHP’de bu çürümedeki payını alacak-
tır. Kılıçdaroğlu, AKP’nin HDP milletvekil-
lerinin dokunulmazlığını kaldırmaya yö-
nelik TBMM’ye sunacağı dosyaya “yasa ve 
anayasa dışı olmasına rağmen destek vere-
ceğini“ utanmazca ve alçakça açıklayarak, 
CHP’nin de nasıl bir çürüme süreci yaşa-

dığını gösterdi. Bunların toplamı, sadece 
kendine “solcu”, “sosyal demokrat” diyen 
CHP ve milliyetçi muhafazakar kesimle-
rin değil, bir bütün olarak sistemin nasıl 
bir çürüme, çöküş ve yıkım yaşadığını da 
gösteriyor.

Kürt siyasal hareketi Türkiye’deki var 
olan inkar ve imha zihniyetini değiştirme-
ye çalıştı. Çünkü bu zihniyet var oldukça 
Türkiye’de demokratikleşme olamaz. Hiç 
bir sorun çözümlenemez, Türkiye hep 
savaşı yaşar. Çünkü Türkiye’deki rejim bir 
özel savaş rejimidir. Bunun üzerine kuru-
lan bir rejimdir. Ulus devlet rejimidir. Onun 
için hep Türk devletini, Türk milletini, dili-
ni, kültürünü esas almıştır. Tek bir millet 
yaratmak istemiştir. Onun için zenginlik-
lere düşmanlık yapmıştır. Bütün halkları, 
dinleri, kültürleri ortadan kaldırmak iste-
miştir. Tek millet, tek din, tek mezhep, tek 
devlet, tek bayrak geliştirilmek istenmiş-
tir. Bunun için de sürekli düşman üret-
miş, sürekli katliamlar geliştirmiştir. Tu-
tuklamalar, işkenceler, sürgünler, zorunlu 
göçler, idamlar, asimilasyon, fiziki katliam, 
kültürel katliamlar... Bunları, amaçlarını 

gerçekleştirmek, yani ulus devleti ya-
ratmak için geliştirmiştir. Bu ulus devlet 
anlayışı değiştirilmedikçe, bu özel savaş 
rejimi değiştirilmedikçe Türkiye’de hiçbir 
zaman ne savaş, ne katliamlar, ne zorunlu 
göçler son bulmayacaktır. Türkiye toplu-
mu demokrasi özgürlük ve adaleti yaşa-

mayacaktır. Türkiye toplumu sorunlardan 
kurtulmayacaktır. Eğer Türkiye’de siyasi, 
toplumsal, ekonomik, kültürel, kimlik so-
runları yaşanıyorsa; bunun nedeni bu re-
jime hakim olan zihniyettir. Bütün halkları 
ve kültürleri yok etmek isteyen bir rejim 
demokratik olamaz. Orada demokrasiden 
söz edilemez. Orada sorunların demok-
ratik yolla çözüleceğinden söz edilemez. 
Dolayısıyla sürekli yıkım yaşanır, sürekli 
parçalanma ve düşmanlıklar yaşanır. Çün-
kü o rejim sürekli bunu üretir. Kürt siyasal 
hareketi bunu değiştirmek için büyük 
çaba yürütüyor. Bu zihniyet değiştirilip 
Türkiye demokratikleştirilmedikçe, Tür-
kiye’de hiçbir sorunun çözülmeyeceğini 
kavratmaya çalıştı. Çabalarını hep bu yön-
lü geliştirdi. Bu temelde sorunları çözmek 
istedi. Türk sömürgeci faşist rejiminde 
herhangi bir zihniyet değişikliği olmadı-
ğı, imha-inkar siyasetinde ısrar ettiği için  
Kürt sivil siyasetinin bu çabalarını kendisi 
için büyük bir tehlike gördü. Bu tehlikeyi 
ortadan kaldırmak istedi.

 Uluslararası alanda, sadece KDP, DAİŞ, 

Katar, Suudi Arabistan, Erdoğan ve AKP 
politikalarını destekliyor. Erdoğan’ın po-
litikaları kapitalist emperyalist cephede 
dahi Türkiye’ye bakış açısından çatlaklar 
oluşmasına sebep oldu. Herkes kendi he-
sabının peşinde. Bölgeyi ateş çemberine 
çevirdiler, şimdi Türkiye’yi bu ateşin içi-

ne sokmak istiyorlar. Türkiye’yi korumak 
Erdoğan’ın Saray ve AKP Rejimine karşı 
mücadele etmeyi gerektiriyor. Bütün 
devrimci, demokratik, ilerici, hatta liberal 
demokrat ve sosyal demokrat güçler git-
tikçe kurumsallaşan ve faşist diktatörlük 
tehlikesini arttıran işbirlikçi tekelci serma-
yenin  temsilcisi Erdoğan’ın Saray ve AKP 
rejimine karşı güç ve eylem birliği içinde 
olmalıdırlar. 

Tüm işçiler, emekçiler, köylüler, işsizler, 
emekliler, kadınlar, gençler kendi millet-
vekillerine sahip çıkmalıdırlar. Dokunmaz-
lıkların kaldırılması aslında göstermeliktir. 
Amaç emekçi halkların sesi olan HDP’yi 
boğmak, faşizme kapı aralamaktır. Bizler 
faşizme geçit vermemek için ölümüne 
direnmeliyiz, savaşmalıyız, mecliste dire-
nen milletvekilleri gibi her alanı mücadele 
alanına çevirmeliyiz. Federatif Demokra-
tik Halk Cumhuriyetini birlikte inşa ede-
lim. Savaşsız ve Sömürüsüz bir Türkiye’ye 
ulaşmak için güncel görevlerimizi yerine  
getirelim. Bu amaçla halkların onurlu ve-
killerini yalnız bırakmayalım, somut, fiili 
dayanışmayı hep birlikte yükseltelim.
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Vekillerimize Sahip Çıkalım



q Murat ÇAKIR

ABD ve F. Alman 
Emperyalizmlerinin Rusya ve
Çin Çelişkileri Üzerine

2016 Mart’ında Pentagon’un Doğu 
Avrupa’ya 4.200 asker, 250 tank ve 1.700 
araçtan oluşan bir tank tugayını konuşlan-
dırma kararını alması, Avrupa’daki burju-
va basınında tartışmalara yol açtı. ABD 
böylelikle Avrupa’da üçüncü tugayını ko-
nuşlandırmış ve nihâyetinde F. Almanya 
ve İtalya’dakilerle birlikte toplam 69 bin 
ABD askeri Avrupa’da görev yapıyor ola-
cak. Pentagon aynı zamanda Avrupa’daki 
askeri harcamalarını dört katına çıkarta-
rak, toplam 3,4 milyar Dolar’a yükseltme 
kararını aldı. Ayrıca NATO’nun “Respon-
se Force” adı verilen roket savunmasında-
ki asker sayısı 13 binden 40 bine çıkartıla-
cak ve Polonya’da konuşlandırılmış olan 
çok uluslu kolordu teyakkuz hâline geçi-
rilerek, Rusya sınırlarında nükleer silah 
kullanımı simülasyonunu yapacak.

Avrupa’daki, ama özellikle F. Alman-
ya’daki burjuva basınını heyecanlandıran 
bu haberler, Polonya ve Baltık ülkelerin-
deki gerici-milliyetçi hükümetleri sevin-
dirirken, F. Alman sermaye kesimleri ara-
sında kaygılı seslerin yükselmesine neden 
oluyor. Askerî açıdan Avrupa’daki güçler 
dengesinin NATO lehine olduğu, Stock-
holm’deki SIPRI enstitüsünün verilerine 
göre NATO’nun geçen yıl silahlanmaya 
862 milyar Dolar harcadığı, ama Rusya 
ve müttefikleri olan Beyaz Rusya, Erme-
nistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikis-
tan’ın toplam 70 milyar Dolar harcadıkları 
bir durumda, alınan bu kararların ABD ve 
NATO’nun Rusya’ya karşı bir savaş hazır-
lığı içinde oldukları kanısını güçlendirebi-
lir. Mesele sahiden öyle mi?

ABD’nin Pasifik stratejisi temelinde 
aldığı ve 2020’ye kadar deniz kuvvetle-
rinin üçte ikisini Pasifik bölgesine konuş-
landırma kararını ve Çin Halk Cumhuriye-
ti’ne yönelik “kuşatma operasyonunun” 
büyük bir hızla devam ettiğini de düşün-
düğümüzde, ABD ve NATO’nun dünya-
nın iki büyük ülkesine karşı açık bir sal-
dırganlık politikasını izlediklerini tespit 
edebiliriz. Ancak bu saldırganlık politika-
sının, içerdiği tüm nükleer savaş tehdidine 
rağmen, kısa vadede Rusya ve Çin’e aynı 
anda yönelen bir savaşa dönüşme olasılığı 
pek güçlü değil.

Peki ama, ABD’nin bu adımları han-
gi anlama geliyor? Avrupalı emperyalist 
ülkeler, bilhassa F. Alman emperyalizmi 
ABD’nin adımlarına neden rezervli tavır 
sergiliyorlar? ABD emperyalizmi ve F. 
Alman emperyalizminin öncülüğündeki 
AB’nin bunca örtüşen çıkarlara, dünyanın 
muhtelif bölgelerinde kimi zaman ortakla-
şa, kimi zaman da karşılıklı destekle mü-

dahale ve vekalet savaşları yürütmelerine 
rağmen bu emperyalist güçler arasında 
Rusya ve Çin konusunda hangi çelişkiler 
mevcut, bunların ardında ne yatıyor? Oku-
makta olduğunuz bu yazıda bu ince çeliş-
kileri irdelemeye çalışacağız.

ABD Devlet Aklı, Rusya ve Çin

Gazetemizin daha önceki sayılarında 
yayımlanan yazılarımızda belirttiğimiz 
gibi, ABD emperyalizmi “Sovyetler Bir-
liği benzeri stratejik rakip olabilme po-
tansiyeline sahip güçleri engellemeyi ve 
bastırmayı” öngören ve “Wolfowitz Dok-
trini” adı altında tanınan politikayı devlet 
aklı hâline getirdi. 1990’lardan bu yana 
da mütemadiyen dış politikasını bu devlet 
aklına uygun bir biçimde geliştirmekte ve 
öncülüğünü yaptığı NATO’yu bu hedefler 
temelinde biçimlendirmeye çalışmaktadır.

Her ne kadar Rusya’yı “NATO üyesi 
ülkelerle çerçeveleme” planı, Rusya’nın 
2008 Kafkasya Savaşını lehine sonuç-
landırması ve güncel Ukrayna krizi çer-
çevesinde Kırım’ı Rusya Federasyonu 
topraklarına alması nedeniyle gerçekleş-
tirilememiş olsa da, ABD bu planından 
vazgeçmiş değildir. Aynı şekilde Pasifik 
bölgesinde “serbest ticaret bölgesi ant-
laşmaları”, ortak güvenlik politikaları, Ja-
ponya’nın militaristleştirilmesi, Vietnam 

gibi ülkelerle yakınlaşma vs. üzerinden 
Çin Halk Cumhuriyeti’ni kuşatma politi-
kası tüm hızıyla devam etmektedir.

Ancak gerek Rusya, gerekse de Çin, 
ABD emperyalizminin bu adımlarını ses-
sizce seyretmemekte, askerî yetkinlikleri-
ni artırmakta, etki alanlarını genişletmeye 
çalışmakta ve gerek emperyalist güçlerin, 

gerekse de işbirlikçi ülkelerin aralarında 
olan çıkar çelişkilerini kendi lehlerine kul-
lanmaya çalışmaktadırlar. Özellikle Çin 
ordusunun modernizasyonuna ve silahlan-
maya devasa bütçeler ayırarak, ABD’nin 
“caydırıcılık” politikasının karşısına ken-
di caydırıcılık politikasını çıkartmakta, 
Hinterlandını – örneğin Güney Çin De-
nizinde dolgularla adalar yaratıp, hava ve 
deniz güvenlik alanları ilân ederek – gü-
vence altına almaya çalışmaktadır. Aynı 
zamanda müthiş büyüklükteki Dolar re-
zervleri ve ABD devlet tahvillerini elinde 
tutması sayesinde, ABD’nin en büyük ala-
caklısı olması vesilesiyle, ekonomik “as-
larını” kullanabileceğini göstermektedir.

Buna karşın Rusya, NATO’nun Doğu 
Avrupa’ya genişlemesini ve NATO ordu-
larının Doğu Avrupa’ya konuşlandırılma-
sını “ülke güvenliğine yönelik tehdit unsu-
ru” olarak görmesine ve üç tümen askeri 
Batı sınırında konuşlandırmasına rağmen, 
ABD’nin aldığı son kararları akut savaş 
hazırlığı olarak algılamıyor. Rus hüküme-
tinin bu yıl orduya ayrılan bütçenin “yüzde 
5 azaltılması” ve silahlanma giderlerinde 
“yüzde 10 tasarrufa gidilmesi” kararlarını 
bu çerçevede değerlendirmek gerekiyor. 
Bu açıdan Rusya’nın asıl savaş tehdidinin 
vekalet savaşlarının yürütüldüğü ihtilaf 
bölgelerinde arttığını düşündüğünü ve Av-
rupa’daki emperyalist devletlerin – henüz 

– Rusya ile sıcak savaşa girmekten çekin-
dikleri değerlendirmesini yaptığını tahmin 
etmek zor değil.

Ama gene de bu durum, dünyayı kasıp 
kavuracak bir nükleer cehennem tehlike-
sinin azaldığı anlamına gelmiyor ne yazık 
ki. Risk değerlendirmesinde yapılabilecek 
hatalar, bu temelde alınabilecek yanlış ka-
rarlar ve atılabilecek irrasyonel adımlar, 
meşum sonuçlara yol açabilirler. Kaldı 
ki Doğu Avrupa’daki it dalaşı, Polonya 
ve Baltık ülkelerindeki gerici-milliyetçi 
rejimlerin kızıştırmasıyla sıcak savaşa dö-
nüşme potansiyelini içinde barındırmakta-
dır hâlâ.

F. Alman Sermayesinin 
Kaygıları

Avrupa’nın en gerici ve en saldırgan 
emperyalist gücü olan F. Almanya, ABD 
emperyalizmi ile olan tüm ortaklığına 
rağmen, ABD’nin Rusya ve Çin politika-
larının kendi sermaye çıkarlarına zarar ve-
rebileceği görüşünde. Bu görüşün hakim 
olmasının ardında F. Alman sermaye frak-
siyonları arasında farklı çıkarlara dayanan 
değerlendirme farklılıklarının yattığı söy-
lenebilir. Bu farklılıkları diğer AB ülkele-
rinde de görmek olanaklı.

Örneğin Rusya’nın önemli ekonomik 
partnerlerinden birisi olan İtalya’da, gene 
Mart ayında Dışişleri Bakanı, AB’nin 
Rusya’ya yönelik olan yaptırımları “tartış-
madan” uzatmasının yanlış olacağını açık-
ladı. Nisan başında ise Avusturya Cum-
hurbaşkanı Heinz Fischer Moskova’da 
yaptığı görüşmelerde, ülkesinin “yaptı-
rımların sonlandırılması için çaba göster-
diğini” söylerken, Nisan sonunda Fransız 
parlamentosu yaptırımların kaldırılmasını 
talep eden bir kararı kabul etti. Yaptırım-
ların sonlandırılmasına yönelik çağrılar 
çeşitli F. Alman tekel yöneticisinden de 
gelmekte. 2012’den bu yana Rusya’ya yö-
nelik ihracat hacminin 38 milyar Euro’dan 
22 milyar Euro’ya gerilemesi ve yaptı-
rımların devam etmesi durumunda daha 
da gerileyecek olması, F. Alman serma-
yesinin bir kısmını ciddi biçimde tedirgin 
ediyor.

F. Alman sermayesinin ağırlıklı ola-
rak Doğu Avrupa’ya ihracat yapan frak-
siyonlarının öncülüğünde Nisan ayında 
düzenlenen “East Forum Berlin” toplan-
tısında yürütülen tartışmaların odağında 
“Lizbon’dan Wladiwostok’a  kadar ortak 
iktisat alanı” fikri duruyordu. Toplantıda 
F. Alman Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı 
Stephan Steinlein Federal Hükümetin 
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ABD emperyalizmi mutlak hegemon konumunda değildir artık. Aksi-
ne ekonomik üstünlüğünün yanı sıra, askerî üstünlüğünü de kaybet-
me tehlikesiyle karşı karşıyadır. ABD özellikle Çin’e, Japonya’ya ve F. 
Almanya’ya masif bir biçimde borçlanmıştır. Cari açığı devasa büyü-
müş, ürün, hizmet ve sermaye ithalatına olan gereksinimi giderek art-
maktadır. Gerçi hâlâ iletişim ve nakliyat yolları ile malî piyasaların 
kontrolünü elinde tutmaktadır ve devasa askerî gücü ile koşullarını 
dikte edebilmektedir, ancak emperyalist rakipleri, özellikle F. Alman 
emperyalizmi karşısındaki uzun vadeli trendler inişte olduğuna işaret 
etmektedir. Bilhassa bu durum ve piyasalar, hammadde ve enerji kay-
nakları ile etki alanları üzerindeki kontrolünü ve kâr maksimizasyon 
olanaklarını yitirme korkusu ABD emperyalizmini daha da saldır-
ganlaştırmaktadır.



“AB ve Avrasya Ekonomik Birliği arasın-
da teknik standartlar, ticaret kuralları, sı-
nırlar ötesi altyapı ve basitleştirilmiş mü-
badele işlemleri konusunda görüşmelerin 
yapılması için çaba gösterdiğini” açıkla-
dı. Aynı şekilde “Alman-Rus Enternasyo-
nal Diyalogları” toplantılarının finansörü 
olan Hamburg’daki Körber Vakfı da Ma-
yıs başında yayınladığı bir açıklamada, 
“Avrupa-Rusya ilişkilerinin bir yeni baş-
langıca ihtiyaç duyduğunu” vurguluyor 
ve »sadece iktisadî değil, güvenlik konu-
larında da ortak çıkarlar ve somut işbirliği 
olanakları üzerine görüşülmesinin gerekti-
ğini« belirtiyordu.

TNS Infratest enstitüsünün Şubat so-
nu-Mart başında yaptığı bir ankete göre, 
F. Alman toplumunun yüzde 89’u Fransa 
ve yüzde 81’i Rusya ile sıkı işbirliğinden 
yana olduğu, yüzde 69’unun Rusya’ya yö-
nelik yaptırımların kaldırılmasını talep et-
tiği ve önümüzdeki yıllarda F. Almanya ve 
Rusya’nın yakınlaşmalarını yüzde 95’lik 
bir kesimin “önemli” veya “çok önemli” 
olarak değerlendirdiği ortaya çıktı.

Kamuoyundaki bu yaklaşımlar ve bazı 
F. Alman sermaye gruplarının talepleri, 
Federal Hükümet üzerinde belirli bir baskı 
oluşturuyor. Zaten bu nedenle 20 Nisan’da 
gerçekleştirilen “NATO-Rusya Konseyi” 
toplantısına F. Almanya öncülük etmişti. 
Gerçi NATO Genel Sekreteri Jens Stol-
tenberg toplantı sonrasında taraflar ara-
sında “derin ve devam eden farklılıklar” 
olduğunu vurguladı, ama başlatılan diya-
loğun devam edeceğini de söylemekten 
geri kalmadı.

Askerî-Sınaî Kompleksin 
Yaklaşımları

F. Alman emperyalizmi bu şekilde 
NATO ve Rusya arasındaki görüşmele-
rin devam etmesini sağlayarak, kendisine 
zaman kazandırdı. İşin ilginç olan yanı, 
F. Almanya’nın bunu tam da Litvanya’ya 
konuşlandırılacak olan bir NATO taburuna 
Alman askerlerinin katılımının kararlaştı-
rılmak üzere olduğu bir anda yapıyor ol-
masıdır. Ki, bu da rafine bir planın parçası: 
çünkü NATO ve Rusya arasındaki ihtilafı 
şüphesiz derinleştirecek olan bu adıma 
karşı Rusya’nın göstereceği tepki, herhan-
gi bir diyaloğun olmadığı ortamdan ziyade 
kurumsallaştırılmış görüşmeler ortamında 
daha kolay kontrol altına alınabilecektir.

Rusya ile olan ilişkilerin “düzeltilme-
sini” talep eden sermaye fraksiyonlarının 
taleplerinin yanı sıra F. Alman emperya-
lizminin “düzen kurucu ve koruyucu dün-
ya gücü seviyesine yükselmesi” hedefini 
takip eden F. Alman askerî-sınaî komplek-
si ise, ABD emperyalizmi ile aynı çizgide 
ve yaptırımların sertleştirilmesi taraftarı. 
Şansölye Merkel ile görüşen silah tekel-
leri burjuva basınının ekonomi sayfala-

rında yayımlanan haberlere göre, “İran 
veya Kuzey Kore’ye yönelik ambargolar 
ve yaptırımlar derecesinde uygulanacak 
AB yaptırımlarının Rusya’yı dize getire-
bileceği” görüşündeler. FAZ gazetesinde 
yer alan bir yorumda bu bağlamda, “Putin 
muhtemelen bu baskıya bir yıl dahi da-
yanamayacaktır. O yüzden çatışmacı bir 

çizgi izlenmeli ve Rus yönetimi üzerindeki 
baskı dramatik bir biçimde artırılmalıdır” 
görüşü savunuldu.

Rusya’ya karşı çatışmacı bir çizgi iz-
lenmesi gerektiğini savunan “Transat-
lantikçiler” ile tersini savunan sermaye 
kesimleri, söz konusu Çin Halk Cumhuri-
yeti olduğunda farklı düşünmüyorlar. Çin, 
gerek askerî-sınaî kompleks, gerekse de 
ihracatçı tüm diğer sermaye fraksiyonları 
için devasa ve bakir bir piyasa olarak de-
ğerlendirilmekte, F. Alman hükümetinin 
“iyi ekonomik ilişkileri” ve “işbirliği ara-
yışı” desteklenmekte ve ABD’nin Çin’e 
yönelik “kuşatma politikasının”, Çin 
yönetiminin silahlanma ve teknolojik do-
nanım konusunda kendi kaynaklarına yö-
nelmesine yol açtığından, “Almanya’nın 
ihracat potansiyelini zayıflatabileceği” 
düşünülmektedir. Ama diğer yandan da 
ABD’nin Pasifik’e yoğunlaşmasının F. 
Almanya’ya Avrupa, Akdeniz, Orta Doğu 
ve Afrika’da “yeni sorumluluklar” yükle-
diğinden, ABD’nin Çin politikalarının F. 
Alman askerî-sınaî kompleksi için uzun 
vadeli hedefler açısından “değerli bir fır-
sat” sunduğu da düşünülmektedir.

F. Alman dış politikasında belirleyici 
rol oynayan askerî-sınaî kompleks silah-
lanmanın hızlandırılmasını ve “Alman-
ya’nın yeni sorumlulukları üstlenebile-
cek yetiye kavuşturulmasını” hükümet 
politikası hâline getirebilmiş durumda. 
“Transatlantikçiler” bu çerçevede “Al-
manya’nın, Pasifik’e yönelen ABD’nin 
işini kolaylaştırmak için Avrupa çeperin-

den Kuzey Afrika’ya, Ortadoğu’dan Mer-
kez Asya’ya kadar olan alanda daha fazla 
angajman göstermesini” savunuyorlar. Ve 
nihâyetinde F. Almanya’nın 2000’de 23 
milyar Euro tutan yıllık silahlanma bütçe-
sinin 2020’ye kadar yılda 39,3 milyar Eu-
ro’ya yükseltilmesini ve ek olarak 2030’a 
kadar 130 milyar Euro daha harcanmasını 

hükümete kabul ettirmiş durumdadırlar.

Yok Aslında Birbirlerinden
Farkları...

 ABD ve F. Alman emperyalizmlerinin 
arasındaki çelişkilerin özünde emperya-
lizme içkin çelişkiler oldukları vurgulan-
malıdır. Rusya ile olan ilişkilerdeki çıkar 
çelişkilerinin odağında ise AB’nin ve 
özellikle F. Almanya ekonomisinin Rus-
ya’nın doğal gaz ihracatına bağımlılığı 
yatmaktadır. F. Almanya uzun vadede bu 
bağımlılıktan kurtulmayı planlasa da, hâli-
hazırda yıllık doğal gaz ihtiyacının yüzde 
39’unu Rusya’dan karşılamak zorundadır. 
Bulgaristan, Finlandiya, Polonya ve Slo-
vakya’nın yıllık ihtiyaçlarının yüzde yü-
zünü, kimi AB üyesi ülkenin de yüzde 54 
ila yüzde 70’ini Rusya’dan karşıladıkları 
düşünülürse, kaya gazı üretimiyle büyük 
ölçüde enerji ithalatından bağımsızlaşan 
ABD’nin Rusya’ya karşı neden AB’den 
daha çatışmacı bir siyaset izlediği anlaşı-
labilmektedir. Kaldı ki Rusya ile girilecek 
olası bir sıcak savaşta ilk önce yerle bir 
olacak coğrafya Avrupa’dır.

Ancak unutulmaması gereken bir ger-
çek daha var: ABD emperyalizmi mutlak 
hegemon konumunda değildir artık. Aksi-
ne ekonomik üstünlüğünün yanı sıra, as-
kerî üstünlüğünü de kaybetme tehlikesiy-
le karşı karşıyadır. ABD özellikle Çin’e, 
Japonya’ya ve F. Almanya’ya masif bir 
biçimde borçlanmıştır. Cari açığı devasa 
büyümüş, ürün, hizmet ve sermaye ithala-
tına olan gereksinimi giderek artmaktadır. 

Gerçi hâlâ iletişim ve nakliyat yolları ile 
malî piyasaların kontrolünü elinde tutmak-
tadır ve devasa askerî gücü ile koşullarını 
dikte edebilmektedir, ancak emperyalist 
rakipleri, özellikle F. Alman emperyaliz-
mi karşısındaki uzun vadeli trendler inişte 
olduğuna işaret etmektedir. Bilhassa bu 
durum ve piyasalar, hammadde ve enerji 
kaynakları ile etki alanları üzerindeki kon-
trolünü ve kâr maksimizasyon olanakları-
nı yitirme korkusu ABD emperyalizmini 
daha da saldırganlaştırmaktadır.

Dünyanın yeniden paylaşımı üzerine 
verilen kavgaların asıl arka planı budur. 
ABD emperyalizmi üstünlüğünü koru-
maya çalışırken, F. Alman emperyalizmi 
dünyanın talan edilmesinden daha fazla 
pay kapmaya, piyasaları, hammadde ve 
enerji kaynaklarını daha fazla kontrolü al-
tına almaya ve etki alanlarını genişletme-
ye çalışmaktadır. F. Alman emperyalizmi, 
ABD’ye karşı olan adımlarını Fransız em-
peryalizmi ile birlikte ve AB çatısı altında 
atmakta, ama aynı zamanda da ABD ile 
birlikte dünyanın diğer bölgelerine yöne-
lik politikaları şekillendirmektedir. İkinci 
Dünya Paylaşım Savaşı sonrasında ABD 
emperyalizminin yardımıyla ayakta kalan 
ve ABD gölgesi altında bugüne kadar güç-
lenen F. Alman emperyalizmi, şimdi “eşit 
göz hizasında” düzen kurucu dünya gücü 
olabilmeyi hedeflemektedir.

F. Alman tekelci sermayesinin iki çatı 
fraksiyonu, “Avrupacılar” ve “Transat-
lantikçiler” bu hedefe ulaşmak için, Rus-
ya ve Çin politikalarında görüldüğü gibi, 
iki farklı strateji izlemektedirler. Ancak 
aynı hedef için farklı stratejiler izlemek, 
bu stratejilerin birbirlerinin karşıolumu 
olacakları anlamına gelmemektedir. Tam 
aksine, iki strateji de birbirini tamam-
lamakta, F. Alman tekelci sermayesi ile 
finans oligarşisinin çıkarlarına hizmet et-
mektedir.

Öyle ya da böyle, ister ABD emper-
yalizmi olsun, isterse her iki çatı fraksi-
yonuyla F. Alman emperyalizmi olsun, 
dünyanın yeniden paylaşımı, kâr maksi-
mizasyonu, piyasaların ve kaynakların 
kontrol edilmesi barışçıl yollardan gerçek-
leştirilemeyecektir. Emperyalist-kapitalist 
dünya düzeni var olduğu müddetçe, savaş 
tehlikesi var olmaya devam edecektir. 
Emperyalistler arasındaki çıkar çelişkile-
ri, dünya çapındaki bir nükleer cehennemi 
engelleyecek bir ayrım yaratmaz. Aksi-
ne, her ülkede işçi sınıfının iktidarı için 
verilecek mücadele her türlü emperyalist 
güce karşı verilebilecek en etkin mücadele 
olacaktır. Emperyalistler arasındaki çeliş-
kileri öğrenmek, düşmanı daha iyi tanı-
manın, böylece aslî görevlerimizin farkına 
varmanın yolunu gösterir: Asıl düşmanın 
kendi ülkelerimizdeki burjuva egemenliği 
olduğunu görüp, işçi sınıfının iktidarı için 
savaşım vermenin yolunu... Bu, anti-em-
peryalist mücadelenin olmazsa olmaz ko-
şuludur!
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q Murat CEYİŞAKAR

Hamburg’dan Virjinya’ya Afrikalı köle-
leri taşıyan Orion isimli son geminin sefe-
ri 1808 tarihinde yapılmıştı. Köle gemisi 
Blumenberg ailesine aitti. Tophane’deki 
köle pazarı da 20. yy’a kadar Osmanlı’nın 
imanlı ve merhametli kollarında faaliye-
tini bir yüz yıl daha sürdürdü.

Din, Ortaçağ derebeylerinin, toprağa 
tam ya da yarı bağımlı, köylü ve köleleri 
tarlalarında değirmenlerinde, ayakların-
dan ya da boğazlarında prangalarla ça-
lıştırılmasının en etkili en uzun ama bir 
o kadar da  trajik  yöntemiydi, çünkü sö-
mürü ‘‘kaderdi’’,  sömürü o kadar yoğun 
ve vahşiydi ki egemen sınıflar oyunun 
kurallarının kendileri tarafından konul-
duğunun hiç bir zaman anlaşılmasını 
istemiyorlardı... Her şey Tanrı’dandı. Tan-
rı’nın o muazzam adaleti bazılarını köle 
bazılarını da efendi olarak yaratmıştı. 
Sıkıntılara ve acılara (yoksulluğa ve zor-
balığa) İsa ya da Eyüp peygamber gibi 
sabırla katlanıldığında ‘‘öteki dünya’’da 
huzur bulacak, ‘‘Kevser Irmağından’’ içe-
ceğimiz bir şarap ile  kanayan yaralarımız 
sarılacaktı. Şefaati bu kadar bol Yaradan 
bütün cömertliğini nedense öte dünya-
ya saklamıştı. 

Gerçekte ise, anlamsız, yalan, de-
ğersiz, geçici, itiraz edilmesine gerek 
olmayan ‘‘bu dünya’’ya karşın; günahkar 
emekçilere bu dünyada ne kadar itaat 
ederlerse o kadar ‘‘huzur’’ içinde yaşaya-
bilecekleri bir ‘‘öte dünya’’ bile çok gö-
rülüyordu. ‘‘Bu dünya’’yı emekçiler için 
cehenneme çeviren egemen sınıfların 
din adamı kılığındaki tapınak memur-
ları, emekçileri, her Allah’ın günü Tan-
rı’nın cehenneminde, içinde kazanların 
kaynatıldığı, bir birinden beter işkence 
ve zulmün beklediğini hatırlatarak, on-
ları canından bezdiriyorlardı. Farklı din-
lerin cuma, cumartesi ve pazar ayinleri 
emekçilerin yorgun argın geçirdikleri bir 
haftanın ardından, bir ritüelle huzur bul-
malarından çok tehdit edildikleri, boyun 
eğdikleri bir seremoniye dönüştürüldü. 
Herkesin gözü önündeki ibadet yerle-
rinin ahlaken nispeten kabul edilebilir 
dini pratiklerine karşı, gözlerden uzakta 
bir dizi çilekeşhane, kendini kamçılayan, 
zincirleyen mazohist  ve sadomazohist 

tarikatlar, kilise ve devlet tarafından el al-
tından desteklenip korunuyorlardı.

Dünyayı unutturarak, acı çektirenlere 
yönelmesi gereken öfkeyi  insanın kendi 
bedenine ya da bir ‘‘günah keçisi’’ne yö-
nelttikleri bir birinden iğrenç sorgulama 
ve işkence tekniklerinin kutsal klavuzları 
dini kurumların ‘‘istinsah’’ atölyelerin-
de çoğaltılıp ilgili mercilere iletiliyordu. 
Kiliselerin nasıl, cadıları sorgulama ve 
şişleyerek karnına girmiş şeytandan kur-
tarma ayin ve işkenceleri yapacağını an-
latan kitapları yazılmıştı. (1)  

Dinsel kurumlar emekçilerin   sömü-
rüden çökertilmiş bedenlerinin yanında 
ruhlarını da tahrip ediyorlardı. Bu dünya 
‘‘yalandı’’ ama emekçilerin sınırsız sömü-
rülerinden elde edilen rantlar gerçekti, 
saraylar hazinelerle doluydu. Emekçilere 
hediye edilen ‘‘öte dünya’’ nedense bu 
dünyada feodal beylere zenginlik üstü-
ne zenginlik getiriyordu. 1600’lü yıllarda 
toprak sahibi bir aristokrat’ın ölümüne 
kadar geçen sürede  arazilerinde çalışan 
üç kuşak kölenin (baba, oğul ve torun) 
hayatını yitirdikleri biliniyor. 

İslam dünyasında da Hallacı Mansur, 
İmamı Azam Ebu Hanefi gibi, söyledik-
leri egemen sınıfların işine gelmediği için 
önce şeytanlaştırılmış sonra asılmış, ke-
silmiş, taşlanmış onlarca düşünür vardır.

Yasakların ve günahların sayısı o ka-
dar çok ve insan aklını o kadar sınırlayı-
cıydı ki, üretim tekniklerinde gelişme 
neredeyse durmuştu. Tanrının sadece ve 
basitçe kendisine ibadet edilebileceği 

yerler olan tapınaklar her türlü soygu-
nun ve sapkınlığın merkezi olmuştu. Ca-
dılık şeytanlık iddialarıyla dul kadınların 
mülkleri zorla ellerinden alınıyor kendi-
leri de ateşte yakılıyordu. 

“Tanrı Dinleri” 
Yerine Sınıf Dinleri
İslamiyet özellikle Muhammed son-

rası dinin içinde olmayan yüzlerce sapık, 
uyduruk hadis ile özünden koparılıp in-
sanların öbür dünya ile korkutulduğu ve 
sürekli aşağılandığı bir din haline geti-

rildi. Yarattıkları hem ‘‘bu’’  hem de ‘‘öte 
dünya’’ emekçiler için bir cehennemdi. 
İnsanların büyük çoğunluğunu tek suçu 
bir sömürü çarkının içinde çalışıyor ol-
ması ve günün birinde bütün haksızlı-
ğa uğrayanlar gibi bu sömürü çarkına 
başkaldırma tehlikesi taşıyor olmasıdır. 
Onun için de potansiyel ‘‘suçluydular’’, 
onun için daha doğuştan ’‘günahkardı-
lar’’, ‘‘bu aciz ve aşağılık’’ durumdan kur-
tulmalarının tek yoluysa efendilerinin 
ve din adamlarının koydukları kurallara 
itaat etmelerinden geçmekteydi. Din 
toprak sahiplerinin sömürü düzeni için 
karanlık bir labirentti. Toprak sahiplerinin 
bu karanlık  yeryüzü cehennemi yüzlerce 
yıl sürdü, ancak insanın, emekçinin, üre-
tici güçlerin doğasına uymayan bütün 
rejimler gibi bir bir yıkıldı. 

Yerini başka bir sömürücü sistem 
olan kapitalizm aldı. Ve başlangıçta eski 
toplumun bütün değer yargılarına karşı 
savaş açtı en azından burjuva devrim-
lerinin yazılı metinlerinde böyle parlak, 

özgürlükçü, seküler cümleler doluydu...

Tarihte önemli bir sürecin tam olarak 
ne zaman bittiğini söylemek kadar ne za-
man başladığını söylemek de zordur. An-
cak  sürecin en güçlü göstergelerinden 
birisi ya da sıçrama noktası bir başlangıç 
olarak alındığında daha az hata yapılır. 
Laikliğin, devleti ele geçiren kapitalist sı-
nıfın kilise ve feodalite karşısında mal ve 
can özgürlüğü ve ticaret yapma hürriye-
tini garantiye almak (Kısa bir süre sonra 
burjuvazi kilisede ki hırsızlarının köylü-
lerden gasp ettiği topraklara el koysa da) 
üzere belgeleştirdiği 1789 Fransız Devri-
mi’yle birlikte laik/seküler/cumhuriyetçi 
ama gene de ‘‘Tanrının Huzurunda’’ açık-
lanan bir ‘‘İnsan Hakları Beyannamesi” ile 
Paris’ten hayatımıza girdiğini şimdilik bir 
başlangıç  olarak kabul edelim. 

Bütün parlak laiklik metinlerine ve-
rilen sözlere rağmen, tek tek ülkelerde 
tarihten gelen bir takım farklılıklar taşı-
sa da burjuvazi her türlü dini metaforu, 
emekçileri sömürü  ve baskı altında tuta-
bilmenin en etkili  aracı olarak, bir sömü-
rü aracı olarak kullanmaktan hiç bir za-
man  tam olarak vazgeçmemiştir. Dinin 
kendisinin ya da ondan üretilen bir dizi 
yalanın kullanılmaya devam ettiği inkar 
edilmez bir gerçektir. Adına  ‘‘İnsan Hak-
ları Beyannamesi” denilen bu şatafatlı 
belge, insanlık tarihinin uygarlığa doğru 
attığı bir adım olarak bir çok doğruyu 
içermiyor değildi. Ancak burjuvazinin 
bütün belgeleri gibi bir eliyle verdiğini 
öbür eliyle geri alıyordu. 

Gerçekte din ve devletin oluşturduğu 
organize suç örgütü, zararlarını sonuç-
larını bizatihi toprakları elinden alınmış 
köylülerde gösteren; vergi sistemi, askeri 
harcamalar, savaşlar ve ilhaklarla hep za-
rara uğratılan milyonlarca insanın öfkesi-
ne ve tepkisine karşı en etkili panzehirdi. 
Azınlığın çoğunluğun üzerinde insanlık 
tarihinin tanığı olduğu en acımasız ‘‘dev-
let etme’’ yöntemlerinin sahibi-yaratı-
cısı yeni egemenler,  yani burjuva sınıfı,  
‘‘medya’’ gibi ‘‘futbol ligleri’’ gibi en kar-
maşık sistemler ve illüzyon tekniklerine 
rağmen ‘‘din’’ afyonundan vaz geç(e)mi-
yorlardı. 

Bütün erdemli idealleri piyasa eko-
nomisinin alınır satılır bir ürünü haline 
getiren burjuvazinin dinsel kurumları ge-
niş bir coğrafyada; cumaları Müslüman 
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Din, Laiklik ve Marksizm (1) 



emekçilere, cumartesileri Musevi emek-
çilere, pazarları da Hristiyan emekçilere 
ahlak, vicdan ve devlete itaat dersleri 
vermekte onları ibadethanelerde aşağı-
lamaktadır. 

Çok güçlü gibi görünen dinsel  illüz-
yon, her cuma, her cumartesi ve her pa-
zar bıkmadan usanmadan tekrarlanmak 
zorundadır. Şayet Tanrı’nın ayetleri ve 
ruhban sınıfın ‘‘üfürülmüş’’ hadisleri tek-
rarlanmazsa çabucak hafızalardan silini-
verir, unutulur; sürekli olarak beyinlere 
uyuştururcu bir ilaç gibi zerkedilmezse 
çalışanların kendilerine dayatılan bu sö-
mürü düzeninin bir ilahi takdir olmadığı-
nı anlaması çok sürmez.  

Burjuvazinin dinin etkilerinden ba-
ğımsız bir devlet kurma hayali sanıldığın-
dan kısa sürdü. 1848 devrimleri kapitaliz-
min var olan bütün ilerici potansiyelini 
söndürdü, devrimin bayrağı işçi sınıfına 
geçmişti. Feodal toprak beyliğini yıkan 
burjuvazi hesaplamadığı bir gücü de or-
taya çıkarmıştı. Bu kez de işçi sınıfı ‘‘yeni 
bir toplumun ebesi’’ olmuştu...

Tehlikenin farkındaydılar... O nedenle 
ellerini çabuk tuttular. Hızla bütün burju-
va devrimi öncesi gerici yönetim unsur-
ları bir iki değişiklikle tekrara hayatımıza 
girdi. Kapitalist devletler dini, açık ya da 
zımni bir yönetim enstürmanı olarak kul-
lanmadan ayakta kalabilirler miydi soru-
sunun cevabı artık kimseyi meraklandır-
mıyor bile.

Bağrında yeşerdiği, palazlandığı fe-
odal toprak düzeninin bütün siyasal üst 
yapı kurumlarının sıkı bir yıkımdan ve 
tasfiyeden geçirildiği  bizim de hakkını 
teslim etmek zorunda olduğumuz gerçe-
ğine karşılık, yerlerine mutlaka benzerle-
rini, daha zalim ya da daha sinsi olanları-
nı koyduğunu da söyleyelim.

Dayandığı kapitalist sistemin üretim 
ilişkilerinin doğal bir sonucu olarak her 
yıl binlerce küçük ve orta işletme sahi-
bini ve köylüyü mülklerinden eden bur-
juvazi, tabanı gittikçe daralan bir azınlık 
iktidarı olarak kapitalizm, geniş yığınların 
aleyhine aldığı bir yığın gizli kararı halkın 
gözünden kaçırmak ya da bunları meşru 
göstermek zorundadır. Kapitalist azınlı-
ğın çalışan yoksul çoğunluğu yönetmesi 
-bu illüzyonun din ve milliyetçilik oldu-
ğunu söylemek hiç orijinal bir şey olma-
sa da- ancak toplumun kılcal damarları-
na kadar işleyen bir din ve milliyetçilik 
illüzyonuyla mümkündür.

Marksist Bakış

Marks ve Engels daha 1848 devrim-
lerinden itibaren hem bilimsel hem de 

programatik çalışmalarında din ve işçi sı-
nıfı ilişkilerini incelemiş ve her türlü din-
sel inancın insan gelişmesinin önünde 
engel oluşturduğunu söylemişti. Marks 
ve Engels’in ‘‘Hegelschen Recht Philoso-
pie” (1843-1844)‘de yazdığı ve temel ola-
rak üç noktada toplanabilecek itirazları 
şöyle özetlemek mümkündür.

Tıpkı emekçilerin kendi yaptıkla-
rı ürünlerin bir kez ellerinden çıktıktan 
sonra pazar ekonomisinin bir gereği 
olarak kendilerini yaratan emekçileri 
kontrol etmeye, yönetmeye başlaması 
gibi; ‘‘dini yapan insanların yeniden din 
tarafından şekillendirilmesi’’ yani dinsel 
yabancılaşma.

Din, bilim geliştikçe bilimsel gelişme-
nin dışında hatta karşısında olmak zo-
runda olan çarpık bir dünya görüşüdür 
bu yüzden bir ‘‘Epoche’’ dir. (2)  

Dinin psikolojik rolünü anlamak onun 
dünyayı içine düşürdüğü  ‘‘bu allahın be-
lası’’ rolü de anlamak demektir. 

Bütün bu eleştirel yaklaşımlarına rağ-
men, Klasik Marksizm dinin bir illüzyon 
olarak yasaklanmasının ve ortadan kaldı-
rılmasını savunmaz, ona ihtiyaç duyulan 
nedenleri yani ‘‘illüzyonu’’ ortadan kaldır-
mayı savunur.

“Gotha ve Erfurth Programlarının Eleş-
tirisi”nde kilise ve devletin tam olarak 
birbirlerinden ayrılması, bütün dinsel 
cemaatlere hiç bir ayrıcalık ve öncelik ta-
nınmadan onların sadece bir dernek, bir 
dostluk grubu olarak kabul edilmesini 
ve bütün eğitim verme, eğitim kurumu 
kurma yetkilerinin ellerinden alınmasını 
savunur.

Marks’ın ve Engels’in din ve laiklikle 
ilgili bakışları sosyalist bir toplum için de 
gerçekçi ve Blanquist aşırılıklardan uzak-
tır.

1874’lerde Blanquistlerin  programını 
tartışırkenki yaklaşımları günümüzde ya-
şananlarla bire bir çakışmaktadır.

Aynı eserin önsözünde, ‘‘Din insa-
nı değil, insan dini yaratır. İnsan kendini 
henüz bulmadığı ya da yeniden yitirdiği 
zaman, din onun bilincidir. İnsanın dün-
yası insandır, yani devlet ve toplum. İşte bu 
devlet ve toplum dini meydana getirirler. 
Din dünyanın bilincidir. Gelgelelim dünya 
yozlaşmış olduğundan, bilinci de bozul-
muştur. Din bu dünyanın genel kuramı, 
ansiklopedisi, ahlakçıl mantığı, ahlakçıl 
değeri, görkemli bütünleyicisi, coşkunlu-
ğu, kişiyi hayalde gerçekleştiren ve avutan 
ana temidir. Dinsel yoksulluk bir yandan 
gerçek sıkıntının, yoksulluğun belirtisi, 
öbür yandan da onun protestosudur. Din 
mutsuzluktan ezilmiş bir yaratığın özlemi 
(umudu), ruhsuz bir dünyanın ruhu, akılsız 
bir dünyanın aklıdır. Din halkın afyonudur. 
(...) Bu bakımdan dinin eleştirilmesi, üze-
rine aylasını (halesini) serptiği bu gözyaşı 
vadisinin eleştirilmesiyle başlar. Eleştirme 
insanoğlunun zincirlerini örten hayalden 
çiçekleri söküp atar. Elbette bunu, süssüz 
ve hayalsiz zincirler taşısın diye değil, zin-
cirlerinden tümden kurtulsun, sahici çiçek-
ler devşirsin diye yapar. Böylece, onun, er-
ginliğe ermiş bir kimse gibi düşünmesine, 
davranmasına ve kendi gerçeğini kavrayıp 
işleyebilmesine yol açar.” diye yazarlar.

Paris Komünü’nden sonraki ilk Sos-
yalist devrimde, 1917’de Sovyetler Bir-
liği’nde dini kurumlar ortadan kaldı-
rılmamıştır. Sadece yüzyıllardır bir suç 
şebekesi gibi çalışan Ortodoks Kilisesi’nin 
sahibi bulunduğu çok geniş topraklara el 
konmuştur, Çar aynı zamanda, Rusya’da-
ki Ortodoks Kilisesi’nin resmi başkanı sı-
fatını da taşıyordu. Bu mallar onun şahsi 
malıydı. Çarlık zamanında baskı altında 
tutulan Müslümanlık, Musevilik ve diğer 
dinler çok daha fazla özgür oldular. Kili-
se, cami ve havra ile devlet işleri arasında 
tam bir ayrım ve mesafe kondu.

Sovyet Devriminin dine bakışını an-
latması bakımından aşağıdaki anektodu 

vermekte fayda var. Kendisine Ortodoks 
Kilisesi’nin etkisi altında kalan bir grup 
işçinin dini bir sendika kurup greve git-
mek istediklerinde ne yapılması gerekti-
ğini soran devrimcilere Lenin’in cevabı 
hemen aralarına katılıp Ateizm propa-
gandası yapmak şeklinde olmaz. Şöyle 
der: ‘‘Hayır bir materyalist böyle durumlar-
da grevi destekler ve greve katılan işçilerin 
Tanrı inancına göre yüzeysel arzularının 
işçileri bölmesine karşı durur. (...) Materya-
list olmak, yani dinin düşmanı hem de di-
yalektik materyalist olmak gerekir... Ama 
bu düşmanlık soyut bir düşmanlık, teorik 
bir düşmanlık değil, sürekli aynı şeyleri tek-
rarlayan ve yerinde sayan bir propagan-
dacı olmak değil, sınıf savaşımı zemininde, 
somut, kendisini en geniş yığınların içinde 
ve en iyi şekilde eğiten bir yöntemle olma-
lıdır.’’  (V.İ.Lenin, Tüm Eserler, C.15, s. 410, 
Almanca) )

Marksizm din ile ilişkisine salt seküler 
bir açıdan değil sınıf savaşımının somut 
gerçeği açısından bakar. Ayrıca dinin ikili 
karakterini de gözden uzak tutmaz, din 
bir yandan acı çeken insanlara bir uyuş-
turucudur ama aynı zamanda ezilen-
lerin, emekçilerin yoksulluğa ve zulme 
karşı başkaldırısının bir formu da olabilir. 
Güney Amerika tarihinde emperyalizme 
karşı savaşımda yitirdiğimiz onlarca din 
adamı vardır.

Fransız sosyalisti Antonie Boulang, 
‘‘Din olarak tanımlanan her şeyin ikili bir 
karakteri vardır, Sistemi yönetenler için bir 
yönetim enstürmanı, ama öte yandan da 
baskı altında olan insanlar için de başkal-
dırmanın bir aracı olabilir.’’ der.

(Devam edecek)

(1) Cadı Çekici, cadıların teşhis edilmesi 
ve yok edilmesi konusunda bilgiler veren 
temel el kitabı niteliğindeydi.

(2)  Geçici bir olgudur.
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“Gerçekten, kendisinden 
önce hükmetmekte
olan sınıfın yerini alan 
her yeni sınıf, kendi 
amaçlarına ulaşmak
için de olsa, kendi 
çıkarını toplumun
bütün üyelerinin ortak 
çıkarı olarak
göstermek zorundadır. 
Ya da şeyleri
fikir planında açıklamak 
istersek: bu sınıf, kendi 
düşüncelerine evrensel-
lik biçimi vermek ve 
onları tek mantıklı,
evrensel olarak tek 
geçerli düşünceler
olarak göstermek 
zorundadır.” 
(“Alman İdeolojisi”, Seçme Yapıtlar, 
Sol Y., s. 57)

Politika 
Gazetesi’ni
Oku, Okut!
Abone Ol, 

Abone Bul!



q Mehmet DEMİR

Son yıllarda Kürtler arasında sık sık 
konuşulan konulardan biri, hiç kuşku-
suz, yüz yıl sonra gelen bağımsızlık ve 
özgürlük fırsatından yararlanabilmek-
tir. Kürtlerin birlik olamaması halinde 
bu fırsatında kaçıp gideceği endişesi, 
hemen her yerde karşımıza çıkmak-
tadır. Ortadoğu’da sınırlar yeniden çi-
zilip, dengeler değişirken Kürtlerin de 
hakkettikleri bir konuma kavuşmaları 
bölge haklarınında çıkarınadır. Böl-
geye demokrasinin yerleşmesinden ve 
demokratik halk devletlerinin kurulma-
sından bütün halklar faydalanacaktır.

Kasr-ı Şirin’den Sykes- Picot’a
Kürdistan 1639 yılında Osmanlılar ve 

Safeviler arasındaki  Kasr-ı Şirin antlaşması 
ile ilk kez ikiye bölündü. Birinci dünya savaşı 
yıllarında varılan Sykes-Picot Antlaşması ile 
de bugünkü parçalanmışlık kesinleştirilmiş 
oldu. İngiliz Mark Sykes ile Fransız Francois 
Georges-Picot arasında varılan antlaşma ile 
Ortadoğu’nun bugünkü sınırları çizilmiş ve 
Kürdistan’ın dört parçaya bölünmesi de ke-
sinleştirilmiş oldu. 16 Mayıs 1916 da varılan 
antlaşmada bölge halklarının çıkarları gö-
zetilmedi. İngiliz ve Fransız emperyalistleri 
bölgeyi en rahat yönetecekleri bir bölünme 
üzerinde anlaştılar. Harita üzerinde adeta 
cetvel ile çizilmiş düz çizgiler, bölge halkla-
rının çıkarlarının nasıl küstahça gözardı edil-
diğinin de bir işaretidir.

Her ne kadar, 1920 Sevr Antlaşması ile 
Kürtler ve Ermenilere istediklerinde bağım-
sız devlet olma yolu açıldı gibi görünse de, 
emperyalistler çıkarları için bu antlaşmanın 
gereklerini yerine getirmeyi çok çabuk unut-
tular. Lozan ve sonrasındaki Brüksel hattını 
kabul eden 1926 Antlaşması ile bugünkü 
parçalanmışlık kesinleştirildi. Verilen sözler 
unutulmak ile kalınmamış ve sonrasında ya-
şanan katliamlara da sessiz kalınmıştır.

Bu günden Birinci Dünya Savaşı ve 
sonrasında yaşanan gelişmelere bakınca 
Kürtler, yüz yıl önce bağımsızlık ve özgür-
lük fırsatının kaçırıldığında hemfikirler. 
Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılması ve sı-
nırların yeniden çizilmesi, Kürtler açısından 
elverişli koşullar yaratmıştır. Ama bu fırsatı 
kullanmak için gerekli adımlar atılamadığı 
gibi elden yitirilmesine de engel olunama-
mıştır. Son derece elverişli olan bu koşulları 
değerlendirebilecek bir örgütsel yapının ol-

madığını da gözardı etmemek gerekiyor. O 
günkü koşulları burada ayrıntıları ile değer-
lendirmek esas olarak bu yazının konusu de-
ğil. Bugün yüz yıl öncesine atıfta bulunarak, 
Kürtlerin karşılarına çıkan bu yeni şans ya da 
fırsattan yararlanmaları mümkün olacak mı 
sorusuna  cevap arayan bir çok değerlen-
dirmeye rastlıyoruz. Birinci Dünya Savaşı ve 
sonrasında yaşananlar, bölge halklarının çı-
karlarının gözetildiği bir sonucu doğuracak 
gelişmelere yol açmamıştır.

1917 Ekim Devrimi özellikle ezilen hak-
lar açısından özgürlük umutlarını canlandır-
mış olsa da Kürtlerin bunda yararlanabile-
cekleri ciddi bir örgütlülükleri yoktu. Belirli 
bir örgütlenme çabası olsa da bu daha çok 
dar bir kesimle sınırlı kalmıştır. Birliğin oluş-
turulamaması ve arkada olmayan bir halk 
desteği ile çok fazla yol alınamayacağı açık-
tır. Sevr Antlaşması’nda Kürt ve Ermeni he-
yetleri masada yer alırken daha sonra Lozan’ 
da adeta adları bile anılmamıştır. Emperya-
listler bölgeyi dizayn ederken halkların çı-
karlarını bir kenara bırakmışlardır. O günkü 
koşullarda en iyi nasıl zapt-ı rap altına ala-
caklarsa o şekilde davranmışlardır.

Günümüze gelindiğinde eskiden çi-
zilmiş olan bu sınırların varlığını devam 
ettirmesi mümkün görünmüyor. Eski sınır 
çizgileri içerisine Kürtleri ve bölge halklarını 
hapsederek emperyalistlerin egemenlikle-
rini sürdürmeleri artık zor görünüyor. Deği-
şikliklere gebe bir Ortadoğu ile karşı karşı-
yayız. Kürtlerin, zoraki bölünmüşlüğü eskisi 
gibi, inkar temelinde kabul etmeleri müm-
kün değil artık. Bu gün Kürtler açısından 
bakıldığında koşullar Birinci Dünya Savaşı 
yıllarına göre daha elverişli bir durumdadır. 

Endişe edilen; bu son derece elverişli 
koşullardan yararlanamamak ve Kürtlerin 
özgürlüğünün bir yüzyıl daha ertelenme-
si. Hemen burada belirtmekte yarar var. Bu 
şansı, dünyayı belirli aralıklarla teğet geçen 

bir kuyruklu yıldızın gelişi 
gibi algılamamak gereki-
yor. Yüzyıl’da bir tekerrür 
eden bir doğa olayı de-
ğildir. Kürtlerin ve siyasi 
kurumlarının beklemeye 
çekilip, bir yüzyıl daha va-
rolan fırsatların kaçırılmasına seyirci kala-
caklarını sanmıyoruz. Kaldı ki Kürtleri içerisi-
ne almayan bir planın bölgede uygulanma 
ve yaşama şansı bulunmuyor.

Bugünkü koşulları Birinci Dünya Savaşı 
yıllarından ayıran çok önemli farklılıklar var. 
Kürtler, en başta örgütlüler. Örgütler ara-
sındaki farklılıklar ve parçalanmışlık birlik 
olmayı önemli kılıyor. Kürt siyasi hareketleri 
de bunun bilincindeler, en azından bunu 
dile getiriyorlar. Birliğe giden yolda hala 
atılması gereken çok adımlar olduğunu söy-
lemek için derin araştırmalara girmeyede  
gerek  yok. Ama burada önemli bir hususu 
ifade etmeden de geçmemek gerekiyor. 
Bölge üzerinde çıkar savaşı içerisinde olan 
uluslararası güçlerin, Kürtlerin birleşmesi 
önünde çeşitli engeller çıkardıklarını da bu-
rada belirtmek gerekiyor. Bu müdahaleler, 
Kürt halkının ve bölge halklarının çıkarlarını, 
iradelerini  yok sayarak, onları  yine bir şekil-
de emperyalist güçlerin emellerine hizmet 
edecek bir yola kanalize etme amacı taşıyor. 
Türkiye ve İran da Kürdistan üzerindeki ege-
menliklerini sürdürmek için büyük bir çaba 
içerisindeler. Bölgedeki gelişmelerin, bu her 
iki ülkeyi yakından etkilediği ve bundan 
sonra da etkileyeceği çok açıktır.

Birinci Dünya Savaşı’nda ortaya çıkan 
koşullara Kürtlerin örgütlü bir müdahalesi 
olmamıştır. Sadece savaş koşullarının ya-
ratmış olduğu bir fırsattı. Kürtler yerel dü-
zeyde isyanlar geliştirmiş olsalar da ulusal 
birlik bakımından ciddi adımlar atmadıkları 
için savaş koşullarına dağınık ve ulusal uya-
nıştan uzak girmişlerdir. Bir grup aydının 
bölgeye dizayn veren emperyalist güçle-

re sundukları dilekçelerin de çok fazla bir 
önemi olmamıştır. Sykes-Picot’un cetvelle 
çizdikleri sınırlar korunmuş ve bunlar ulus-
lararası yeni anlaşmalarla da garanti altına 
alınmıştır.

Ulusal Birlik
Günümüze geldiğimizde durumun çok 

farklı olduğunu söyleyebiliriz. Kürtler bu 
günkü fırsatı kendi mücadeleleriyle yarat-
tılar. Bölgedeki gelişmelerin buna katkısı 
olsa da esas itibarıyla bu Kürtlerin gücüne 
dayanıyor. Bu açıdan bakıldığında bütün 
parçalardaki mücadelenin ayrı bir önemi 
var. Kürtler bir şekilde varolma savaşı vere-
rek bugünkü fırsatların doğmasını hazırladı-
lar. Bu bakımdan Kürtler bu gün birlik olma 
bakımından sıkıntılar yaşasalar da ellerinde 
doğan bu imkanların uçup gitmesini öyle 
seyretmeyeceklerdir.

Bugün bir çok Kürdü endişelendiren bir-
lik olmama meselesine yeniden dönersek, 
bu konuda da belirli bir bilincin oluştuğunu 
görebiliyoruz. Ama bu Kürtler açısından ye-
terli midir? Bizce bu konuda atılacak daha 
çok adım var. Tek tek parçaların kendi arala-
rındaki birliği ile bütün parçaların birliği ko-
nusunda şimdiye kadar yürütülen çabaların 
somut bir sonuca ulaşamamasının Kürtler 
açısından farklı yorumları olduğunuda gö-
rüyoruz. Burda birliğin önündeki engellerin 
siyasi ve ideolojik nedenleri kadar dış kay-
naklı etkileri de olduğunu söyleyebiliriz. 
Uzun bir süredir dile getirilen Ulusal Kong-
re’nin toplanamaması ve birlik için önemli 
sayılabilecek bu adımın atılamaması, Kürt-
ler için önemli bir kayıp olarak değerlendi-
rilebilinir. Bu durum bir çok Kürdün kafasın-
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daki bağımsızlığı ve özgürlüğü  elde etme 
fırsatının heba edileceği endişesini canlı 
tutuyor. Bu endişede haklı bir yan da var. 
Kürtler tarihte bir çok kez kandırıldıkları için, 
bir kez daha kandırılmak ve özgürlük talep-
lerinin ertelenmesini istemiyorlar.

Kobani direnişi ve buranın İŞİD saldırıla-
rına karşı kurtarılmasında Kürtlerin bir ruhta 
da olsa bir birlik oluşturduklarını söyleyebi-
liriz. Her parçadan savaşçıların buraya akın 
etmesi ve oluşan destek Kürtleri birbirlerine 
daha da yakınlaştırdı. Siyasi sonuçları örgüt-
lerin bir birliğine yol açmamış da olsa, bu 
konuda önemli bir mihenk taşı olmuştur. 
Kobani direnişi en yakından Kuzey Kürdis-
tan’ı etkilemiş ve burada sonuçları daha 
farklı olmuştur. Özgürlük Hareketi’nin Ro-
java ile yakın bağları nedeniyle Kobani Di-
renişi burada büyük bir kitlesel destek bul-
muştur. Kobani’nin kuşatmadan kurtarılıp 
özgürleşmesi için Güney Kürdistan’dan Peş-
mergelerin de bu alana geçmesi birlik olma-
nın önemini bir kez daha ortaya çıkarmıştır. 
Bu adımlar belirli bir umut yaratmış olsa da 
peşinden yeni gelişmelerin yaşanmamış ol-
ması Kürtler arasında biraz da hayal kırıklığı-
na yol açmıştır.

Bir diğer önemli gelişme de Şengal’de 
Ezidi Kürtlerin İŞİD saldırıları karşısında ya-
şadıklarıdır. Saldırılar karşısında çaresiz ka-
lan Ezidilerin yardımına ilk elde Rojava’dan 
YPG’liler ile Güney Kürdistan’dan HPG’liler 
ve sonrasında Peşmergelerin koşması ve 
ortak mücadele etmeleri Kürtlerin dayanış-
ması ve birliği açısından önemlidir. Farklı 
mezhep ve inanıştan da olsalar Kürtler ulu-
sal birlikleri için vazgeçilmez bir adım atmış-
lardır. Ezidi Kürtlerinin yıllardır uğradığı bas-
kı ve katliamlar karşısında sesiz kalmış bir 
çok Kürt bu kez farklı davranmıştır. Ezidiler 
Kürtlerin ayrılmaz bir parçası olarak sahiple-
nilmiştir. Şimdiye kadar farklı inanışlarından 
dolayı baskıya uğramış olan Ezidiler, adeta 
ulusal birlik ruhu içerisinde tüm Kürtleri  bir 
araya getirmişlerdir.

Kırılma
Kobani ve Şengal, Kürtler açısından 

önemli kırılma noktaları olmuştur. Bura-
da oluşan ittifakın sonraki dönemlerde de 
sürdürülmesi için siyasi çabalar olmuşsa 
da sonuçları tatmin edici bir seviyeye gel-
memiştir. Burada tek tek örgütsel yapıların 
tavırlarını ele almıyacağız. Birlik konusunda 
Kürtlerden çok yoğun bir talep var. Bu ko-
nuda atılan veya atılacak adımların önün-
de engel oluşturanlar Kürt halkı nezdinde 
inandırıcılıklarını da yitireceklerdir. Aynı za-
manda kaybolan fırsatların da sebebi olarak 
görüleceklerdir. Kürtler ilk kez bu derece 
yoğunlukta Kobani ve Şengal’de yaşanan 
acıları kendi benliklerinde hissettiler. Bu 
aynı zamanda bir-olma duygusunu da güç-
lendirdi. Tüm bu olumlu etkilere rağmen 
birlik yönünde adımlar hız kazanamadı. He-
men her çevreden birlik olma isteğini yan-
sıtan açıklamalar gelse de, bunun önündeki 
engellerin kaldırılması için somut adımlar 
atmaya gelindiğinde çeşitli bahaneler ileri 
sürülüyor. Türkiye, İran ve Emperyalist güç-
lerin bu konudaki engel olma çabalarını da 
gözardı etmememiz gerekiyor.

Peki, birlik olmadan Kürtlerin bağımsız-
lıklarına kavuşmaları ve özgürlüklerini elde 
etmeleri mümkün mü? En başta her parça, 
kendi içerisinde birliğini sağlamalıdır. Bu var 
olan Kürt siyasi hareketlerinin bu konuda 
adım atmalarını gerektiriyor. Yıllardır dil-
lendirilen ama gerçekleştirilemeyen Ulusal 
Kongre’nin toplanabilmesi  için de böyle bir 
birliğin önemli bir rol oynayacağı kesindir. 
Ama tek başına bu adımın atılması, herşe-
yin çözümü anlamına da gelmeyecektir. 
Kuzey’de Özgürlük Hareketi’nin ağırlıklı bir 
etkinliği olsa da diğer Kürt hareketleriyle bir 
birliği başarması, bunlarla ortak hedefler et-
rafında bir araya gelebilmesi önemlidir. Bu-
rada, Türkiye Sol Hareketi ile AKP faşizmine 
karşı  ortak bir mücadele yürütmenin bu bir-
liğe güçlendireci bir etkisi olacaktır. Birbirle-
rini olumlu yönde etkileyecektir. Demokrasi 
Cephesi’nin güçlenmesi birlikte yaşama ar-
zularını dile getiren Türk, Kürt, Arap, Ermeni, 
Süryani ve diğer halkların çıkarlarına olacak-
tır. Demokrasi ve özgürlüklerin olduğu bir 
ortamda Kürtler birlikte veya ayrı yaşamaya 
da kendileri karar vereceklerdir.

Güney Kürdistan açısından bugün duru-
mun daha farklı olduğunu söyleyebiliriz.Irak 
ta bizim anladığımız anlamda demokratik 
bir rejimin emareleri yok.Her ne kadar Cum-
hurbaşkanı bir Kürt ve Bağdat Meclisinde 
Kürtler temsil ediliyor olsalarda sorunların 
tamamıyla aşıldığını söylemek için daha çok 
erken.Kürdistan Federal yönetimi ile resmi 
Irak hükümeti arasında sık sık başgösteren 
sorunlar halklar arasında tam kardeşliğe 
dayanan bir birlikteliğin kurulamadığını  da 
gösteriyor.

Bu sorunlardan dolaydır ki burada Kürt-
ler son zamanlarda bağımsızlık şiarını daha 
sık tekrar etmeye başladılar. Özellikle Kür-
distan Federal Devletinin Başkanı Mesud 
Barzani ve partisi KDP bağımsızlık konusun-
da halk oylamasına gitmekten ve buna göre 
hazırlıklar yapmaktan söz etmektedirler. 
Bunun için uluslararası destek aramakta ve 
koşulların olgunlaşmasını beklemektedir-
ler. Tabii ki önlerindeki en büyük handikap 
ise yine kendileri ve bu parçadaki diğer 
örgütlerdir. Erbil başkentli federal devlet 
yapısının güçlendirilmesi aradan geçen bu 
kadar uzun zamana rağmen başarılamamış-
tır. Hala partiler arasında bölünmüş bir yapı 
mevcuttur. Bu parçalanmışlığın aşılıp birlik 
yolunda atılacak adımların nasıl bir sonuc 
vereceğini önümüzdeki günlerde daha iyi 
görebileceğiz. Bu konuda belirli bazı olumlu 
adımların atıldığını görmeye başladık.

Bir diğer federal yapı ise Rojava da ku-
rulmaya çalışılıyor. Suriye krizi daha henüz 
bir çözüme kavuşmadığı için burada nasıl 
bir gelişme yaşanacağı çatışan  ve bölgede 
söz sahibi olan güçlerin bundan sonra ata-
cakları adımlarla belirlenecektir. Uluslararası 
bir desteği arkalarında bulan Kürtlerin bu-
rada kazanımsız sahneden çekileceklerini 
sanmak mücadeleyi doğru okumamak olur. 
Cenevre barış görüşmelerinde PYD’nin etra-
fında örgütlediği Demokratik Suriye Güçle-
ri’nin masaya oturmalarını engellemek için 
Türkiye’nin yoğun çaba harcadığı biliniyor. 
Buna rağmen Suriye’de gerçek bir barışın 

sağlanabilmesi için Kürtlerin de barış masa-
sında olmaları gerektiği düşüncesi giderek 
güçleniyor. Suriye’de Kürtlerin eskisi gibi 
kimliksiz bir statüyü kabul etmeleri artık 
mümkün değil.

Güney ve Rojava Kürdistan’ı için koşul-
ların Kürtlerin özgürlüklerini ellerine aldık-
larını ve sorunun bunun uluslararası alanda 
yapılacak anlaşmalarla garanti altına alma 
meselesi olduğunu söyleyebiliriz. Sıkça 
dile getirilen Güney Kürdistan’ın bağım-
sızlığı ise, tamamıyla bölgesel gelişmelere 
ve Irak’ın demokratik bir yapıya kavuşup 
kavuşmamasına bağlı. Kürtlerin yeniden 

gözardı edilerek eskisi gibi özgürlüklerinin 
ellerinden alınmak istenmesi bu ayrılık sü-
recini daha da hızlandıracaktır. Bağımsızlık o 
zaman daha geniş bir kesimin talebi olarak 
da karşılık bulabilecektir ve Kürtler ayrılmak 
isteyeceklerdir.

Bağımsızlık mı, Özgürlük mü?
Bağımsızlık talepleri Sykes-Picot antlaş-

masının yüzüncü yılı olduğundan dolayı, 
biraz daha yüksek sesle dile getirilmeye 
başlandı. Yüz yıl önce sadece Kürtlerin de-
ğil bölge haklarının da çıkarlarına ters olan 
bu antlaşmanın izlerinin tümüyle bölgeden 
silinmesi gerekiyor. Tabii ki bu öyle kolayca  
söylendiği gibi hemen gerçekleşebilecek bir 
durumda değil. Sadece Kürtlerin değil böl-
ge halklarının da bu mücadelede önemli bir 
katkı sağlamaları gerekiyor. Bir bakıma tüm 
bölge halklarının özgürce yaşayabilmeleri 
için yeni oluşan düzende çıkarlarını savun-
maları gerekiyor. Bunun için de demokrasi 
güçlerinin örgütlülüğü oldukça önemlidir. 
Suriye ve Irak’ta yaşanan gelişmeler, bölge 
halkları açısından yeni bir sürecin de baş-
langıcıdır. Bu sürece karşılık verecek bir ör-
gütlülüğün yeterli bir düzeyde olmadığını 
söyleyebiliriz.

Kürtler açısından bakıldığında durum 
daha farklı. Dört parçaya bölünmüş olmanın 
getirdiği handikapları göz önünde bulun-
durmakla birlikte bugün daha örgütlüler. 
Esas mesele de bu örgütlülüğün bağımsızlık 
ya da özgürlüğün elde edilmesinde hareke-
te geçirilmesidir. Bunun bölge halklarının çı-
karları ile bütünleşen bir yön izlemesi gerek-
tiğini belirtmekte yarar var. Esasen bölgede 

yaşayan halkların ortak çıkarlar etrafında 
birleşmelerinin Ortadoğu için son derece 
önemli olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bu bir-
leşmenin koşullarının oluşması her ülke öz-
günlüğüne göre farklılıklar gösteriyor. Kürt-
ler açısından değerlendirmemize devam 
edersek, birlik nasıl gerçekleşecek sorusuna 
cevap bulmak önem taşıyor. 

Suriye’de yaşanan değişiklikler Roja-
va’da Kürtlerin özgürlüklerini elde etmek 
için çok önemli bir fırsatın doğmasına da 
yol açtı. Rojava’da siyasi ve askeri güçlerini 
örgütleyen Kürtler önce Kantonlar şimdide 
Federal bir örgütlenmeye gittiler. Demokra-

tik bir Suriye’nin parçası olarak burada yaşa-
yan Arap, Türkmen, Asuri ve Ermeni halkları 
ile birlikte özgürce bir arada kalmak istedik-
lerini ifade ettiler. Bölgede yaşayan diğer 
halklar ile demokrasi ve özgürlükler teme-
linde  ortak bir mücadelenin yürütülmesi 
Kürtler içinde son derece önemlidir. Uzun 
vadede bölgeye barışın gelebilmesi için de 
halkların birbirlerine yakınlaşması önem ta-
şıyor. Bu şu anlama gelmiyor: Kürtler kendi 
haklarından vazgeçsinler. Bağımsızlık ve 
özgürlük hakları her zaman saklı kalmalıdır. 
Birleşmeye veya ayrılmaya halkların ortak 
çıkarları gözetilerek karar verilmelidir.

Bağımsızlık her halk gibi Kürtlerin de 
hakkıdır. Yıllar önce Kürtlerin hakları gözetil-
meden çizilen sınırların değiştirilmesi sade-
ce Kürtler için değil bölge halkları açısından 
da önemlidir. Kürt meselesinin çözülmesi 
bölgede varolan sorunların demokratik bir 
çözüme kavuşturulması için de önemlidir. 
Türkiye, İran, Irak ve Suriye’nin Kürtleri inkar 
temelinde, şimdiye kadar halklarını da baskı 
altında tutarak varlıklarını devam ettirdikle-
rini biliyoruz. Sömürgeci ülkelerdeki halkla-
rın kurtuluşları bir bakıma Kürtlerin özgür-
leşmesinden geçiyor. Kürtlerin kaderlerini 
nasıl tayin edecekleri bölgesel gelişmelere 
olduğu kadar her parçanın kendi özgün ko-
şullarına da bağlı. Kendi mücadeleleri ile ya-
rattıkları bu fırsatın bir kez daha ellerinden 
çekilip alınmasına bu kez izin vermeyecek-
lerdir. Bölgesel ve uluslararası koşullar Kürt-
lerin özgürleşmesi için son derece elverişli 
bir fırsat sunuyor. Kürtlerin özgürleşmesi, 
Ortadoğu’nun demokratikleşmesi için veri-
len mücadeleye de bir ivme kazandıracaktır.
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q Hurşit SAĞIROĞLU

Sosyalizmden Komünizm geçiş
ve Komünist toplum düzeni

1. Sosyalist Demokrasi

Kapitalizm’den Komünizm’e bir geçiş 
dönemi olan Sosyalist toplum döneminde 
bir anlamda komünizmin ekonomik, siya-
sal, kültürel koşulları yaratılır. Sosyalist 
toplumun en önemli niteliği, o güne kadar-
ki toplum düzenleri ile karşılaştırıldığın-
da, en geniş demokrasinin kurulmasıdır. 
Toplum nüfusunun ezici çoğunluğunun 
demokrasisi olarak da nitelendirebiliriz. 

Sosyalist Demokrasi, kapitalizmden 
sosyalizme geçiş döneminde, proletar-
ya demokrasisinin yarattığı, tüm halkın 
istemlerine yanıt veren iktidarın yeni ve 
yüksek bir tarihi olgusudur. Daha önceki 
toplumsal düzenlerle karşılaştırıldığında 
sosyalist toplumda demokrasi kavramının 
içeriği ve niteliği geliştirilmektedir. Çün-
kü, bu demokrasi artık sadece işçi sınıfı-
nın ve emekçi halkların politik haklarını 
değil, toplumsal haklarını da içerir ve tüm 
toplumu kapsayan gerçek bir halk demok-
rasisi olarak, demokrasiye yeni bir anlam 
ve nitelik kazandırır. Yanısıra, sosyalizm, 
demokrasinin ağırlık merkezini değiştirir. 
Burjuva toplumuna özgü olan, sadece bir 
takım hakları ilan etmek veya kabul edip 
uygulamamakla kalmaz, bu hakların uy-
gulama ve kullanım olanaklarını yasal ve 
pratik olarak toplum yaşamında garantile-
meye her şeyden fazla önem verir.

Geçiş döneminde toplumsal ve ekono-
mik dönüşümler, toplumda yeni bir sınıf 
yapısı oluştururlar. Kapitalistler ve büyük 
toprak ağaları gibi sömürücü sınıflar orta-
dan kalkar. Toplum, tüm emekçilerin, yani 
işçilerin, köylülerin ve aydınların birliği 
halini alır. İnsanın insan tarafından sömü-
rülmesinin ön koşulu olan üretim araçları 
üzerindeki özel mülkiyetin kalkması ile 
tüm toplumsal sınıf ve katmanlar, devlet 
ve politik iktidar karşısında, hak, görev ve 
sorumlulukları açısından artık eşittirler. 
Toplumsal farklılıklar, sosyalist düzende 
tamamen ortadan kalkmamakla beraber, 
köklü bir nitelik değişikliğine uğrarlar. Bu 
farklılıklar artık sömürü temelinde ege-
menlik ve sömürülen nitelikte farklılıklar 
değildirler. Bir ve aynı sosyalist ekono-
minin çeşitli alanlarında çalışan ve çeşit-
li görevler üstlenen emekçi insanlardaki 
farktır sözü edilen. Ve bu farklılıklar, ka-

pitalizmdeki gibi uzlaşmaz değil, birbir-
leriyle uzlaşır karakterdedir. En önemlisi, 
bu farklar kapitalizmdeki gibi insanların 
kişisel yaşam biçimlerinde ve haklarında 
toplumsal yaşamın her alanında eşitsizlik 
sonucu doğuracak bir nitelik taşımaz. Sos-
yalizmin gelişmesi ve büyümesi ile süreç 
içinde bu farklılıklar da ortadan kalkmaya 
başlar. 

2. Devletin Sönümlenmesi

Sosyalizm’de devletin yapısı esaslı de-
ğişikliklere uğrar. Sömürücü sınıflar yok 
edildikten sonra devlet içi işlevlerinden 
birini sınıf baskısı rolünü kaybeder. Kuş-
kusuz ki bu gelişme devrimden sonra bir 
anda olmaz. Sömürücü sınıfların tamamen 
yok edilmesi ile ancak bu mümkün olur.

Devletin sınıf baskısı rolü ortadan 
kalktıktan sonra dahi devlet sosyalist 
toplumda ortadan kalkmaz. Sosyalizm 
devletten hemen vaz geçemez. Bunun se-
bepleri şunlardır. Birincisi; Sosyalizmin 
zaferinden çok sonra bile, devlet, ekono-
minin toplumsal yönetiminin, toplumsal 
ilişkilerin ve kültürel kuruculuğun en 
elverişli ve rasyonel biçimi olarak kalır. 
İkincisi; Sosyalizmde hala eski düzenin 
kalıntıları ve o düzene özenen unsurlar 
mevcuttur. Belirli bir süre de varlıklarını 
devam ettireceklerdir. Özel mülkiyet zih-
niyeti ve burjuva ahlakının kalıntıları tüm 
toplumdan bir anda silinemez. Bu koşul-
larda, emeği gözeten ve koruyan, üretim 
ve tüketimi kontrol eden, toplumsal ve bi-
reysel mülkiyeti koruyan, sosyalist rejim 
için tehlike yaratabilecek olan eğilim ve 
eylemleri kontrol altında tutacak ve ge-
rektiğinde bastıracak olan bir aygıttan vaz 
geçilemez. Üçüncüsü; Devlet, iç düzeni 
sağlama görevini sürdürmek için bir süreç 
boyunca korunmak zorundadır. Sosyalist 
devlet, dünya çapında emperyalist-kapita-
list sistemin varlığı koşullarında, dışarıdan 
ve onların iç uzantıları vasıtasıyla gelecek 
her türlü tehlikeye karşı, istihbarat, gü-
venlik ve savunma (ülke savunması dahil) 
alanlarında ihtiyaç olduğundan görevini 
sürdürmek ve sosyalizmi korumak göre-
vi ile karşı karşıyadır. Dördüncüsü; Yeni 
ekonomik yapının, planlamasını, dolaysız 
yönetimini, kontrolünü ve denetimini yü-
rütmek için devlet organlarına gereksinim 
vardır. Beşincisi; Devlet, sosyalist kül-
türü oluşturan bilimi, sanat ve edebiyatı 
geliştirme, kapitalizm koşullarında geniş 
emekçilere yönelik bilinçli olarak geliş-
tirilmeyen kültür düzeyini yükseltme ve 
halkın komünist eğitimini yürütmekle gö-
revlidir.

Sosyalist demokrasinin gelişmesi, 
devletin yok olma koşullarının da hazırlı-
ğıdır aynı zamanda. Marks ve Engels bu 
soruna bilimsel olarak açıklayıcı bir te-
mel kazandırma konusunda öncü oldular. 
Devletin sonsuza dek sürecek bir kurum 
olmadığını kanıtladılar. Toplumun düş-
man sınıflara ayrışmasından doğmuş olan 
devlet, sınıfsız komünist toplumun kurul-
masıyla beraber ortadan kalkmak zorun-
dadır. Marksizmin kuramcılarına göre, bu, 
belirli bir anda, tepeden inme olmayacak, 
toplumsal koşullar ve insanların bilinci de-
ğiştikçe, kademeli olarak gerçekleşecektir. 
Engels; “Devlet ‘yürürlükten kaldırıl-
maz’, söner” diye yazıyordu. (F.Engels, 
Anti-Dühring, s.320, Rusça). Devletin 
yokoluşunun somut olarak anlamı budur. 
Devletin yok oluşu; Birincisi; Kademeli 
olarak ortadan kaybolma, tam olarak ifade 
etmek gerekirse, toplum içinde sürekli ola-
rak kamu yönetimi ile uğraşan ve devleti 
meydana getiren özel insanlar grubu’nun 
dağılması anlamına gelir. Farklı bir de-
yişle, devletin yok olması, bitip tükenme 
yönünde sürekli bir gidiş, sonra da devlet 
aygıtının mutlak bir biçimde ortadan kal-
kışı, görevlerinin ise toplumun kendisine, 
yani toplumsal örgütlere, halkın tümüne 
devredilmesi ile olur. İkincisi; Devletin 
yok olması, toplum üyelerine karşı baskı 
zorunluluğunun kademeli olarak kaybol-
ması anlamına gelir.

Lenin’e göre; “Ancak insanlar top-
lumsal hayatın yüzyıllardan beri bilinen, 
binlerce yıl boyunca bütün ahlak öğütle-
rinde tekrarlanan, en basit kurallarına, 
şiddet ve baskı altında kalmadan, boyun 
eğmeden, adına devlet denen bu özel zor-
lama aracı olmaksızın saygı göstermeye 
git gide alıştıklarında”devlet ortadan kal-
kacaktır. (V.İ.Lenin, Tüm Eserler, C.25, 
s.500, Rusça)

Devletin yok olması meselesi ulusla-
rarası koşullardan soyutlanarak incele-
nemez. Bu koşullar devleti yok olmaya 
götüren iç süreci durdurmaz, ama bunlar, 
devletin görevlerini ve bunun sonucu ola-
rak yurt savunması, barış ve güvenliğin 
korunması, uluslararası ekonomik işbir-
liği ve dünya barışının sağlanması için 
gerekli devlet organlarının varlığını ne 
kadar sürdüreceğini belirler. Özcesi, bu 
konu da diyalektik bir yaklaşımı gerekti-
rir. Devletin bir takım görev ve organları 
sönümlenirken, diğer bazı organ ve görev-
leri korunmak hatta bazen güçlendirilmek 
zorunda dahi kalınılabilir. 

3. Parti’nin Komünist Toplumda 
Görevleri

Sovyetler Birliği ve Reel Sosyalizmin 
diğer ülkelerinde 1989-1991 yıllarındaki 
karşı-devrim süreci sonunda daha önce 
Marksizm-Leninizm’i savunan ve hatta 
komünist parti üyesi olan bir çok unsur 
bütün bu olumsuz gelişmeleri uygulanan 
sosyalizm modeline ve dolayısıyla parti 
yapısına bağlayarak sınıf mücadelesine 
sırt çevirdiler veya reformist tutum alır 
duruma geldiler. Bu insanların dillerine en 
fazla doladıkları konu ise en başta Sovyet-
ler Birliği’nde SBKP’nin kendini devlet 
yerine koyduğu, parti ile devlet arasında 
sınırların kalktığı, partinin aslında kendi 
üyeleri ile ilgilenmesinin aslolan görevi 
olduğu idi. Biz Reel Sosyalizm pratiğin-
de hiç hata yapılmadığını savunmuyoruz, 
kimi eksikliklerden de önemli dersler çı-
karılması gerektiğini dile getiriyoruz. Ne 
ki, sosyalist toplumda komünist partisinin 
üstlenmesi gereken işlev, maalesef sırtı-
nı mücadeleye dönen eski dostlarımızın 
irdelediği gibi değil. Tam tersine, parti, 
sosyalist demokrasinin geliştirilmesinde 
ve komünizm kuruculuğunda, yani dev-
letin sönümlenmesi sürecinde sürekli ve 

EĞİTİM DİZİSİ: XV

Bilimsel Sosyalizm / Komünizm (4)

Politika22   23 Mayıs 2016 TARİH ve TEORİ



belirleyici bir rol üstlenmek zorundadır. 
Özellikle, devlet organlarının işlevleri-
nin sosyalist demokrasinin gelişmesi ve 
komünizme geçiş süreçlerinde etap etap 
sönümlenmesi ve bu görevleri toplumsal 
örgütlerin üstlenmesi aşamasında ve son-
rasında partinin öncülük, yöneticilik ve 
koordinasyon görevi kat be kat artacak-
tır. Kendisi de toplum düzeni ile gelişen, 
yapısı sürekli yenilenen, yeni görevler 
karşısında hazırlanan parti, devletin sö-
nümlendiği koşullarda toplum düzen ve 
yönetiminin ana ögesi haline gelir. Parti 
organlarının bürokratikleşmesi, işçi ve 
emekçilerin kontrol aygıtlarının 
değersizleşmesi, halkın öz yö-
netim organlarının, sovyetlerin, 
konseylerin, işçi ve halk meclis-
lerinin işlevsizleşmesi kuşkusuz 
ki kesinlikle izin verilmemesi 
gereken bir olgudur. Parti, bu 
tehlikelere karşı da, geçmişte 
elde edilen deneylerden yola 
çıkarak, dinamik, bilinçli ve bi-
limsel yapısı ile görevlerini yeri-
ne getirmek zorundadır.

Komünist toplumun kurulu-
şu nesnel yasallıklar tarafından belirlense 
de bu kendiliğinden gerçekleşmez. Burada 
emekçilerin kesin bir hedefe yöneltilen ve 
önceden hazırlanan planlara uygun olarak 
tek bir irade tarafından yönetilen bilinçli 
etkinliklerine giderek daha büyük rol dü-
şer. Muazzam ekonomik, politik, kültürel 
ve sosyal yeni olanaklar, ancak komüniz-
min kuruluşunda bilinçli ve öncü unsur 
olan Marksçı-Leninci partinin yönetici ro-
lünün genişletilmesi koşuluyla gerçekleş-
tirilebilir. Parti, devletin yok oluş sürecini 
yönettiği gibi, komünizme yaklaşıldığı 
oranda yeni görevlerini yerine getirmele-
rine yardım ettiği sendikaların, üretim ve 
tüketim kooperatiflerinin, diğer toplumsal 
örgütlerin çalışmalarını da yönetir. Yerel 
yönetim örgüt ve organlarının gelişimi, 
denetimi ve yönetimi de bütün bu süreçler 
boyunca kendini yenilemiş, yeni görevlere 
uygun hale getirmiş partinin üyelerinin ve 
örgütlerinin katkısı olmadan başarı ile ye-
rine getirilemez. Parti, tüm farklı eğilim-
lerden ve olumsuz etkilerden arınmış bir 
örgüttür. Daima ve tümüyle işçi ve emekçi 
halkların çıkarlarının hizmetindedir. Her 
hangi bir soruna yaklaşırken bu çıkarlar-
dan esinlenir. Partinin rolünün büyüme-
sinin onun sorumluluğunu da artıracağı 
açıktır. Onun için halkla ve yığınlarla sıkı 
bağlar içinde olan, teori alanında yaratıcı 
atılganlık gösteren, uzman kadrolar, ey-
lemci-militan kadrolar yetiştiren, ülkenin 
ekonomik ve politik örgütlenmesinde en 
değerli kadroları sürekli eğiten, yetiştiren, 
kendi saflarında Marksçı-Leninci ilkeler 
temelinde, disiplin, demokratik-merkezi-
yetçilik ve eleştiri-özeleştiri mekanizma-
larını işletmesi sayesinde öncelikle kendi 
saflarında demokrasiyi geliştiren bir ya-
pıya ve göreve sahiptir. Parti çalışmaları, 
komünist toplum yönetim organlarının 

çalışmalarına örnek olacak ve komünist 
bilinç tüm toplum arasında yaygınlaşacak, 
gelişecek, derinleşecektir. 

Kısacası, kimse partinin rolünün 
önemsizleşeceğini ve ortadan kalkacağı-
nı hayal etmemeli, tam tersine belirleyici 
olacağını ve partinin bu görevleri yerine 
getirmek için, canlı bir organizma olarak 
sürekli gelişeceğini kabul etmelidir. 

4. Komünist Toplum
Komünizm, yoksulluğun ebediyen 

sona erdiği, tüm insanların refahının sağ-
landığı bir toplumdur. Marks, komüniz-

min gerçekleşme koşullarını şöyle ifade 
ediyordu; “İnsanların iş bölümüne kölece 
bağlılığı ve bununla birlikte kafa emeğiy-
le kol emeği arasındaki farklar ortadan 
kalktığında, çalışma sadece yaşamanın 
yolu olmayıp en başta gelen hayati ihtiyaç 
halini aldığında, bireylerin uyumlu geliş-
mesiyle birlikte, üretim güçleri de artığın-
da ve ortak zenginlik kaynakları bolluktan 
taştığında, ancak o zaman… toplum bay-
rağına şu slogan yazılabilecektir: Herkes-
ten yeteneğine göre, herkese ihtiyacına 
göre!” (Marks-Engels, Gotha ve Erfurt 
Programlarının Eleştirisi, s.25, Rusça)

Komünizmin alt yapısının oluşması 
bilimsel-teknik gelişmenin, yeni buluşlar 
eşliğinde, üretimde otomasyonun had saf-
haya ulaşmasının, üretimin sosyalist ör-
gütlenmesinin mükemmelleştirilmesi ile 
sağlanacaktır. Diğer yandan toplumun tüm 
ferdlerinin bilimsel ve ideolojik anlamda 
tinsel olarak yeni topluma hazırlanması 
geçiş toplumu olan sosyalizm sürecinde 
olacaktır. Özünde komünist topluma geç-
mek nesnel bir süreçtir. Kapitalist toplum, 
komünist topluma hazırlığın maddi-tek-
nik koşullarının hazırlanmasında nesnel 
olarak rol oynamaktadır. Fakat kapitalist 
sömürüden kurtuluş ve komünizme yö-
neliş “kader”e bırakılıp gerçekleştirile-
mez. Komünistlerin, komünist partisinin 
rolü tam da bu noktadan ortaya çıkıyor. 
Çünkü, burjuvazi, hiç bir zaman bu dev-
rimin temelini oluşturacak olan, üretim 
araçlarının devletleştirilmesi ve giderek 
toplumsallaştırılması, yani kendi sınıfının 
mülksüzleştirilmesini kabul etmeyecektir. 
İşçi sınıfının ise komünizm hedefiyle ka-
zanacağı yeni bir dünya vardır. 

“Herkesten Yeteneğine Göre”
Komünizm’de insanlar tüm bilimsel-

teknik koşulların da etkisinde tamamen 
insani değerler temelinde oluşan komü-
nist bilinç ile yeteneğine göre çalışır. Sos-
yalizm’den farklı olarak Komünizm’de 
“yapılan işe göre ücret” gibi maddi teşvik 
unsurunun yerini manevi teşvik edici un-
surlar alır. Komünizm’de toplumun tüm 
üyeleri yalnızca yüksek bir bilincin eseri 
olarak manevi teşvik edici unsurların etki-
sinde çalışacaktır. Emekçilerin, tüm halkın 
ihtiyaçlarının tümü bedelsiz olacağından, 
bu çalışma da ücretsiz olacaktır.  Lenin 
şöyle yazıyordu; “Kelimenin en dar ve en 
kesin anlamıyla komünist çalışma toplu-

mun yararına bedelsiz olarak 
yapılan çalışmadır. Bu çalışma 
ne belirli bir yükümlülüğü yeri-
ne getirmek için, ne bazı ürün-
leri elde etmeye hak kazanmak 
için, ne de önceden saptanmış 
yasal normlara göre yapılır; bu, 
her türlü normun dışında, hiç 
bir ödül almaksızın, hiç bir ücret 
beklemeksizin yapılan gönüllü 
bir çalışma ortaklık (kollektivi-
te) için çalışma alışkanlığından 
ve topluluk için çalışma ihtiyacı 

duygusundan (alışkanlık haline gelmiş) 
doğan, sağlıklı bir bünyenin ihtiyaç duy-
duğu çalışma biçimidir.” (V.İ.Lenin, Tüm 
Eserleri, C.30, s.482, Rusça)

“Herkese İhtiyacına Göre”

Komünizm’de her insan, durumuna, 
toplum için yapabildiği çalışmanın mik-
tar ve niteliğine bağlı olmaksızın ihtiyacı 
olan her şeyi karşılıksız olarak elde eder. 
Emek kavramı, artık hayatı kazanmanın 
bir yolu olmaktan çıkar. İnsanla toplum 
arasındaki ilişki kökten değişir. Her türlü 
çıkar endişesinden, kazanç ve kâr peşinde 
koşmanın getirdiği her şeyden kesinlikle 
kurtulmuş olacaktır. Yüksek bir kültür dü-
zeyine ulaşmış rahat bir hayatın gerektir-
diği her şeyi bedelsiz olarak ve ne zaman 
isterse elde edebilme olanağı, artık yarın 
endişesinden kurtulan insan aklını daha 
sağlıklı hale getirecektir. 

Bu koşulların yaratılması ve insan fak-
törünün bu süreçte üstleneceği rol kuşku-
suz ki komünist ilişkilerin yerleşmesinde 
ve gelişmesinde belirleyici etmendir. İn-
sanların aç gözlülüklerini yenmeleri, kap-
ris ve fantazilerden kurtulmaları, para iliş-
kileri yerine gerçekten refah toplumunun 
yaratılabilmesi uzun soluklu bir çabanın, 
emeğin ve çalışmanın sonucu olacaktır. 
Bunun için de zamana ve mücadeleye ge-
reksinim vardır. 

Komünizm en dengeli toplumsal dü-
zendir. Eşitlik ve özgürlük ilkelerini tam 
anlamıyla gerçekleştirecek, insan kişiliği-
nin özgürce gelişmesini sağlayacak, top-
lumu tam bir birlik ve çalışan insanların 
topluluğu haline getirecektir. 

- BİTTİ -
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Politika Gazetesi 57 ilde temsicilerimiz 
vasıtasıyla dağıtılmakta ve satılmaktadır. 
Şimdi ikinci aşama olarak il ve ilçelerde 
Kitabevi ve Gazete Bayileri vasıtasıyla da 
dağıtımı genişletmek amacındayız. Siz de 
il ve ilçelerinizde uygun gördüğünüz Ki-
tabevi ve Gazete Bayileri ile ilişki kurarak 
onların isim, adres ve telefon numaralarını 
Gazete Merkezimize iletebilirsiniz.
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MARDİN
Kızıltepe: Aldemir Basım Dağıtım: Orduevi Karşısı No:6 D:6
DİYARBAKIR
Yenişehir: Aram Kitabevi: Koop. Mah. Gevran Cad. 1. Geçit
Sarıoğlu Apt. No:14/4  Ofis
Yenişehir: Özde Büfe: Ofis Ekinciler Cad. Devran Apt Altı
EDİRNE
Merkez: Bellek Kitabevi: Sabuni Mh. Muhittin Günel İş Mrk.
D:Z-08, Balıkpazarı
ESKİŞEHİR
Odunpazarı: İnsancıl Kitabevi: İstiklal Mh. Yeşiltepe Sk. 24/A, 
BALIKESİR
Erdek: Ekin Kitabevi: Yalı Mah. Neyyire Sıtkı Cad. No:15,      
ÇANAKKALE
Merkez: Divit Kitabevi: Kemalpaşa Mh. Fetvane Sok. N0:26/A
AYDIN
Didim: Emek Büfe: Mavi Şehir Belediye Halk Pazarı, Didim
MALATYA
Merkez: Fidan Kitabevi: Kiğılı Cami Mevki, No:1, Malatya
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:  Lise Cad. Kaplan Apt. No: 21
MANİSA
Akhisar: Kültür Kitabevi:  Tahir Ün Cad. No: 150 / A
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q Ali Özenç ÇAĞLAR

Grigori Petrov, 1868 yılında Peters-
burg’un Yamburg kasabasında, yoksul 
bir ailenin çocuğu olarak dünyaya 
gelmiştir. Babası garsonluk yapıyordu. 
Hayatın tüm zorluklarını daha genç 
yaşta hisseden Petrov, yeryüzünün 
daha aydınlık, mutluluk dolu ve daha 
insanca yaşanabilir olması yolunda 
akıl yoruyor. O da tıpkı Tolstoy gibi bir 
çırpıda insanları müreffeh ve mutlu 
kılacak, yeryüzünü bir anda cennete 
çevirecek çözümler arıyordu. Yaşadığı 
süre içinde tam 33 kitaba imza atmış-
tır.

Yazar, “Beyaz Zambaklar Ülke-
si”ne başlarken beynindeki insanı, 
yukarıda altını çizmeye çalıştığım gibi, 
değerli, yaşamayı hak eden, iyiden, gü-
zelden yana olması gereken bir varlık 
olarak düşlüyordu.

Bazı kitaplar vardır, okurken size öyle 
enerji verir ki farkında olmadan sizde de 
yazma isteği uyandırır; pozitif bir enerji 
yüklüdür sanki. Benzeri bir başka kitaplar 
da vardır ki, onlar için de şunu dersiniz: 
“Neden ben bu kitapla daha önce karşılaş-
madım? Neden bu kitapla, ya da –yazarla- bu 
kadar geç tanıştım?” Sanırım her edebiyat 
okuyucusunun, kitap sevdalısının yaşa-
dığı böylesi anlar olmuştur. Bu durumlar, 
okunanla, -okuyucu açısından- yaşanan 
sürecin örtüşmesinden, yazarın anlatım 
/ gerçekliğiyle, -yazıldığı tarih ne olursa 
olsun-  okuyucunun yaşam gerçekliğinin 
örtüşmesinden başka bir şey değildir.

Bin bir kararsızlıktan sonra ben de ilk 
roman çalışmasına geçtiğimde aynı şeyleri 
yaşadım. Konu kafamdaydı, yıllardır da 
yazacaklarımla ilgili belgeler toplamaya 
çalışıyordum. Ama bir türlü cesaret edip 
bir yerinden başlayamıyordum. Kâh şiir, 
kâh kısa öyküleri yayınlıyor, karikatürler 
çiziyor ama bir türlü esas benim için birincil 
olan kafamdaki o romana başlayamıyor, 
durmaksızın anlamsız gerekçelerle erte-
liyordum. İşte tam o sıralar elime kalınca 
bir roman geçmişti. Bu ‘Veba’ idi. Albert 

Camus’un 1947 yılında yayımladığı romanı: 
Veba: (Fransızcası: La Peste). Albert Camus, 
romanda Cezayir’deki Oran şehrinde 
yaşanan veba olayını anlatmıştır. Kitabın 
sonuna kadar anlatıcının kimliği bilinmez; 
doktor mudur, hastalara yardım eden hem-
şire kızlardan biri midir, yoksa bir teknik 
eleman mı, bilinmez. İnsanların hayatla 
ölüm arasında kaldığı ince çizgiyi veba 
adını vererek tasvir eden Camus, dolaylı 
yoldan ateizmi de savunur. Eserde üstelik 
bir kahraman da bulunmaz.

Romanın bir diğer özelliği, hikâyenin 
geçtiği Oran şehrini okuyucuya görüyor 

gibi yansıtmasıdır. Bu tıpkı Vedat Tür-
kali’nin ‘Mavi Karanlık’ romanındaki bir 
anlatım tekniğidir... Ben romanı bitirince 
adeta çarpılmıştım. 80’lerdeydi ve Henüz 
bilgisayarlar bize kadar ulaşmamıştı.Yani 
bilgisayarım yoktu. Koştum kalınca bir 
defter aldım ve yazmaya cesaret edemedi-
ğim romanı yazmaya başladım. Tabi ki her 
şey anlatıldığı kadar kolay değildi. Ama ben 
en zor olanını yapmış, şu veya bu şekilde 
yazmaya başlamıştım. Artık arkası gelirdi.

Diyeceksiniz ki: “Neden bir kitabın 
tanıtımı için bu kadar uzun bir girişe ihtiyaç 
duydun? “ Çünkü, tanıtmak istediğim yazar 

Grigori Petrov’un şu meşhur ‘BEYAZ ZAM-
BAKLAR ÜLKESİ’ isimli kitabı; bu yapıt bana 
yıllar sonra aynı tutkuyu, enerjiyi verdi. Za-
ten 115 sayfalık olan kitabı elimden bırak-
madan bir solukta bitirdim. Peki, romanda 
insanı sürükleyen, kendini bu kadar rahat 
okutan şey neydi. Yazarın becerisi mi, roma-
nın gerçekliği mi, yoksa yazma tekniği mi? 
Geriye bir başka şey daha kalıyordu: acaba 
benim yaşadığım zaman süreciyle bir ilgisi 
var mıydı? Evet, bana göre sonuncusuydu 
söz konusu olan.

Grigori Petrov, 1868 yılında Peters-
burg’un Yamburg kasabasında, yoksul bir 

ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. 
Babası garsonluk yapıyordu. Hayatın tüm 
zorluklarını daha genç yaşta hisseden 
Petrov, yeryüzünün daha aydınlık, mutluluk 
dolu ve daha insanca yaşanabilir olması 
yolunda akıl yoruyor. O da tıpkı Tolstoy 
gibi bir çırpıda insanları müreffeh ve mutlu 
kılacak, yeryüzünü bir anda cennete çevi-
recek çözümler arıyor. Yaşadığı süre içinde 
Gregory Petrov 33 kitaba imza atmış.

Yazar, “Beyaz Zambaklar Ülkesi” ne baş-
larken beynindeki insanı, da yukarıda altını 
çizmeye çalıştığım gibi, değerli, yaşamayı 
hak eden, iyiden, güzelden yana olması 

gereken bir varlık olarak düşlüyor.

Kitapta işlenen Finlandiya’nın, Finlile-
rin, -(Fin: Suomi) Finliler kendilerine böyle 
derler. Bu sözcük “bataklık arazi” anlamına 
gelmektedir.- kalkınmaya sıfırdan başlayan 
bir milletin uyanışı, olarak onların çaresiz-
liklerini, buna karşın aydınların, eğitimli-
lerin, öğrencilerin halkla bir olup onlarla 
bütünleşerek bu mücadelede nasıl yer 
aldıkları, çarpıcı ve yalın bir dille anlatılıyor. 
Gerçek bir sosyalist kollektivizmidir bu.

Öyle ki, bu romanı Türkiye’de, Cumhu-
riyet’in kuruluşunun ilk yıllarında, Milli Sa-
vunma Bakanlığı Anadolu’da görev yapan 
askerlere ve Milli Eğitim Bakanlığı da öğret-
men ve öğrencilere hediye olarak dağıtıyor. 
Aslında “Köy Enstitüleri” de böyle güzel bir 
amaç için kurulmuştu. Ne var ki o günün 
politik bileşimi, konjonktür, gerici güçleri 
buna fırsat vermedi ve tutucu kesimler  
yeni kapitalist oluşum, Köy Enstitülerinin 
birer komünist yurtları olduğu noktasın-
da birleşerek, bu okulların kapanmasına 
neden oldular...

Ancak bugün durum, -düne göre- fark-
lı olmasına karşın; bizlerin yine yeni bir 
dirilişe, Demokratik bir Cumhuriyet’e çok 
ama çok ihtiyacımız var. Gregori Petrov’un 
“Beyaz Zambaklar Ülkesi” (bir millet uya-
nıyor) kitabı işte tamda bu noktada benim 
düşlediğimle örtüşüyordu. Çünkü laikli-
ğin tartışılır duruma gelmesi, işçi sınıfı ve 
emekçilerin tüm haklarının gasp edilerek, 
onların ezilmesi ve tüm ilerici demokratik 
kazanımların yok edilmeye çalışılması, 
“Ben Anayasa, hukuk tanımam!” diyerek 
televizyon ekranlarında her gün demeçler 
veren bir Cumhurbaşkanı, Başbakan’ın var 
olduğu, bu ülkede, bizlerin de uyanışa, 
dirilişe, karşı koyuşa ihtiyacımız olduğunu 
düşünüyorum.

İşte tam da bu nedenle kitabın 
yaşadığımız süreç itibariyle hayli önem 
taşıdığına inanıyorum. 1800’lerin tarihsel 
değerleri milletler, halklar için ne ise, yine 
odur. Bunlar dün de adalet, hak, hukuk ve 
özgürlüklerden, emeğe saygıdan başka bir 
şey değildi, bu gün de öyle... Asıl olan, her 
koşulda bu değerlerin karşısında duranlarla 
mücadeleyi aralıksız sürdürmek, o değerle-
re sonsuza kadar sahip çıkmaktır...
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Petersburg’lu Yazar Grigori  Petrov


