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Haramilerin Saltanatını Yıkacağız!
Uyanık Olmalı, 

Herkesi Uyandırmalıyız!

HDP İstanbul İl Örgütünün 4. Olağan Kongresi mahşeri bir 
kalabalık katılımla gerçekleşti.

Kongrede söz alan HDP Eş Genel Başkanı Mithat San-
car, Vedat Türkali’nin dizelerini binlerce katılımcıya hatırlat-
tı. “Bekle bizi İstanbul… Haramilerin Saltanatını Yıkacağız” 
dedi.

Bu Kongre, ülkede değişimin öznesinin kim olduğunu bir 
kez daha tartışmaya yer açmayacak şekilde ortaya koydu. Ül-
kede işçi, emekçi, yoksul, işsiz, emekli, köylü, kadın ve genç-
lerin, Türk, Kürt ve tüm uluslardan, tüm inançlardan halkların 
sesi soluğu oldu.

Bir yanda ülkenin tüm değerlerini kendilerine, yandaş-
larına, yabancı işbirlikçilerine peşkeş çeken burjuvazi. Diğer 
yanda ise tüm bu değerleri yaratmış olan işçi sınıfı ve yoksul 
emekçi halklar. Bu iki karşı kutup karşı karşıya.

İktidarın ipliği pazara çıktı. Artık ne ekonomik, ne de poli-
tik olarak ülke insanına hiçbir çözüm sunamayacak durumda. 
Suç üstüne suç işleniyor ve artık kanıksanmış biçimde bu suç-
lar suç olarak dahi ele alınmıyor.

Hayat pahalılığı yüzde 200’lere ulaştı ve geçiyor. Durdura-
bilen yok. “Asgari Ücret” olarak adlandırılan Açlık Ücreti sanki 
bir işe yarayacakmış gibi günlerdir TV’lerde, basında gündem 
oluyor. Bugün Açlık Ücreti’ne  7.000 TL’nin altında olmamak 
kaydıyla ne rakam belirlerseniz belirleyin, yapılacak anlaşma-
da, her ay gerçek enflasyon oranı kadar artması gerektiği de 
bu anlaşmaya bir madde olarak eklenmelidir. Değilse tüm bu 
pazarlıkların hiç bir anlamı olmayacaktır.

Savaşın durması gerekiyor, Saray’a ve devlet organlarına, 
bakanlıklara ayrılan devasa bütçeler halka döndürülmesi ge-
rekiyor. Milli Savunma ve Diyanet bütçeleri asgariye indirilip, 
Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  ve Milli 
Eğitim Bakanlığı bütçeleri 10’ar kat artırılması gerekiyor. Bunu 
yapmazlar, yapamazlar. Onun için de gidecekler.

Bu satırların yazıldığı hafta sonu, İstanbul başta olmak 
üzere ülke çapında yüzlerce etkinlik ve eylemde artık harami-
lerin saltanatının yıkılması gerektiği sloganları çınlıyor. İktidar, 
yerini korumak için her türlü senaryoyu gündeme getirecek. 
2015’te HDP mitingleri, Emek Barış ve Demokrasi mitingleri 
kana bulandı, baktılar bu yetmiyor, şimdi kendilerini acındı-
racak yöntemlere hazırlandıkları sinyalleri geliyor. Kendileri-
ni mağdur gösterince paçayı kurtaracaklarını zannediyorlar. 
Buna kimse fırsat vermemeli, uyanık olmalı, herkesi uyandır-

malıyız. n

Politika

Yağmur Suları ve Kentlerimiz   (Sy: 6-7)

HARAMİLERİN SALTANATINI 
YIKACAĞIZ !

Fotoğraf: Sputnik/Burcu Okutan 



q Kemal ATAKAN

Demokratik İttifak ile bir Devrimci 
İttifakı karşı karşıya getirme çabası geç-

tiğimiz haftalarda da sürdü. Çok sadeleş-

tirerek söylersek, iki ittifakı karşı karşıya 
getirmenin hiçbir manası yok. Tam tersi. 
Bu iki ittifakın birlikte bir üst ittifak oluş-

turmasının önünde hiç bir engel yoktur. 
Neden yoktur sorusunu soracak olursak, 
asgari olarak varolan MHP destekli AKP-
Saray Rejiminden kurtulmayı amaç ola-

rak önlerine koyduklarını söyleyebiliriz. 
Ondan sonra ne olacak sorusunu ortaya 
atacak olursak, bu konuda iki ittifak ya-

pılanmasının aralarında ciddi farklılıklar 
olduğunu görürüz.

Bu konuyu biraz açarsak. Demokratik 
İttifak, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş 
kodlarını ifade eden kapitalist düzene, iş-

gücü sömürüsüne, tekçi millet, ulus, din, 
mezhep anlayışına, kadın özgürlüğünü 
engelleyen, gençliğin geleceğini karartan, 
savaş, işgal ve ilhak politikalarına karşı 
olduğunu ilan eden bir programla çıkıyor. 

Devrimci İttifakın henüz sözcüsü yok. 
Ancak devrimci ittifak için bir araya gel-
meye çalışan güçlerin sözcülerinin ifade-

lerine bakıldığında, kuşkusuz ki onlar da 
MHP destekli AKP-Saray Rejimi’ne son 
vermeyi hedeflemekle birlikte, emekten 
yana, anti-emperyalist ve laikliği içeren 
bir programı dile getiriyorlar. 

Öncelikle iki ittifak programına temel 
teşkil edecek görüşleri ele aldığımızda 
başta da belirttiğimiz gibi asgari müşte-

rekin varolan rejime son verme amacını 
içerdiğini rahatlıkla tespit edebiliriz. An-

cak sonrasında ciddi farklılıklar içeren bir 
sorun ile karşılaşıyoruz. Bu noktada anti-
emperyalizm ve laiklik söylemleri aslında 
varolan devleti aklayıcı bir işlev görmek-

tedir. Zaten kendisi emperyalist politikalar 
izleyen bir devletin kendisine karşı çıkmak 
gerekirken, onu mağdur bir durumda gös-

tererek ve ona karşı mücadeleyi savunmak 

yerine “dış güçleri” suçlamak pek gerçek-

lerle uyuşmamaktadır. Laikliğin de kurul-
du kurulalı Türkiye Cumhuriyetin’de hiç 
bir dönem uygulanmadığını örtmeye ve 
gizlemeye yönelik söylemler ise yine dev-

leti aklamaktan öte bir işlev görmemekte-

dir. Diyanet İşleri Başkanlığı AKP döne-

minde değil, dikkatinizi çekmek isteriz 3 
Mart 1924’de kurulmuştur. Laiklik o gün 
elden gitmiştir. 

Biz Sosyalizme açılan Anti-Emperya-

list Demokratik Halk Devrimi’ni savunu-

yoruz. Bizim savunduğumuz anti-emper-
yalizm, öncelikle Türkiye Cumhuriyeti’nin 
emperyalist yayılma politikalarına karşı-
dır, aynı zamanda da NATO savaş örgütü 
üyeliği dahil, ABD ve AB ile tüm bağım-

lılık anlaşmalarına son verme amaçlıdır. 
Genel bir anti-emperyalizm söyleminden 
söz etmiyoruz. AKP’sinden, MHP’sine ve 
Vatan Partisi’ne kadar kimi zaman dema-

gojik olarak  dillendirilen “emperyalizm” 
kavramından çok uzaktayız. Çünkü ger-
çek anti-emperyalizm demek, öncelik-

le kendi kapitalist devlet düzenine karşı 
olmak demektir. Alman komünist Karl 
Liebknecht’in dediği gibi “asıl düşman 
kendi ülkemizdedir”. 

Ulusalcıların kullandığı anti-emperya-

lizm söylemi devrimcilerin, sosyalistlerin, 
komünistlerin anti-emperyalizm söylemi 
ile içeriksel ve niteliksel olarak aynı de-

ğildir. Bu farkın bir kez daha altını çizme 
gereği duyduk.

Tüm bu ayrımlara rağmen bizler açı-
sından faşizme karşı mücadelede tüm dev-

rimci demokratik güçlerin birliği müm-

kündür. Daha sonra farklılıklardan dolayı 
gündeme gelecek ayrışmalar bugünün so-

runu olmamalıdır. Lenin’in de ifade et-
tiği gibi “birleşmek için önce ayrışmak 
gerekmektedir”. Birleşeceğiz, ayrışacağız 
ve tekrar birleşeceğiz. Yaşamın ve devrim 
sürecinin pratiği bunu dayatacaktır.

Adına ne derseniz, Cumhur ve Millet 
ittifaklarının dışında oluşacak bir Üçün-

cü İttifak, Türkiye’nin devrimci anlamda 
toplumsal ilerlemesinin şu aşamada tek 
seçeneğidir. Biz bu ittifakı Demokratik 
İttifak olarak adlandırıyoruz. Bu satırların 
yazıldığı saatlerde İstanbul’da çalışmala-

rını sürdüren HDP 4. Olağan İl Kongre-

si’ndeki nitelik ve nicelik bu somut ge-

lişmenin İstanbul nezdinde dışa vurumu 
olmuştur. Değişim, özgürlük ve devrim 
isteyen kitlelerin HDP bileşenleri etrafın-

da kenetlendiği bir kez daha somut olarak 
görülmüştür. Bir o kadar sayıda insanın 
dışarıda kaldığı 10.000 kişilik salon hınca 
hınç dolmuştur. Hiç bir şeyden anlamıyor-
sak bu örnekten bir sonuç çıkarmak gerek-

mektedir.

Tüm bu yaşanmakta olan gerçekler 
Türkiye’de sosyalist devrim sürecinin 

yolunun yapı taşlarını da belirlemektedir. 
Ve gerçekten sosyalizme yürümek, sos-

yalist devrimi gerçekleştirmek de Devrim 
Cephesi’nin bugün yürüyen mücadeleler 
sürecinde oluşması ile belirlenecektir. Bu 
da söz ile, TV programları ve sosyal med-

ya paylaşımları ile değil, yaşamın her ala-

nında yürüyen mücadelenin içinde olmak-

la mümkündür. Parlamento ile parlamento 
dışı mücadele dahil yaşamın her alanında 
fabrikalarda, işçi yatağı yoksul semtlerde, 
köylerde, tarlalarda, mezralarda değişimin 
sesi geliyor. Ve bu ses de bugün kendini 
Demokratik İttifak olarak adlandıran, par-
lamentoda HDP, parlamento dışında HDK 
nezdinde ifadesini bulan anlayıştır. İktidar 
ve rejim onun için bu güçleri ana hedefe 
koyuyor. Eğer samimi bir yaklaşım ola-

caksa Demokratik İttifak güçleri ile kendi-
ni farklı niteleyen Devrimci İttifak güçleri 
arasında bir üst ittifak, çatı ittifakı oluştu-

rulabilir. Bu hem mümkün, hem de yakıcı 
olarak gereklidir. 

Bu arada, kimi seslerin düzen içi sı-
nırlarda kalacak değişimlerin reformist 
eğilimlere kapı açacağı gibi eleştirilerini 
de okuyoruz. Birincisi, reform ve devrim 
ilişkisi Rosa Lüksemburg’dan Lenin’e 
kadar Marksizmin ustaları tarafından tar-
tışmaya yer vermeyecek şekilde açıkça ta-

rif edilmiştir. Ikincisi, Demokratik İttifak 
politikasının düzen içi sınırlara hapsolacak 
bir politika olduğunu kimse iddia edemez. 
Demokratik İttifak, asgari olarak Demok-

ratik Halk İktidarını ön görmektedir. Onu 
sosyalizme büyütmek ise işçi sınıfının 
politik örgütünün bağlaşıkları ile gerçek-

leştireceği bir görevdir. Bugün sosyalist 
devrimin tüm koşulları ve güçleri oluşmuş 
da mı gerçekleştirilemiyor. Yoksa bugün 
olgunlaşmakta olan Demokratik Halk İk-

tidarının koşullarını reddedip, “hayır biz 
kesinlikle sadece sosyalist devrim için 
mücadele ederiz”mi diyeceğiz. Kaldı ki, 
sosyalist devrim için mücadele etmenin 
yolu, bugün demokratik halk devrimi için 
mücadele etmekten geçmektedir. Dünya 
devrimci sürecinin bir dizi farklı örneği, 
devrimlerin ülkelerin öznel koşullarında 
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Bir Kez Daha 
İttifaklar Üzerine
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farklı gelişim ve gerçekleşme nitelikleri 
gösterdiğini ortaya koymuştur. Bu konu-

nun reçetesi yoktur. Aslolan, sosyalist ni-
telikte bir devrimin ve akabinde oluşacak 
toplum düzeninin ilke ve kurallarıdır. 

Kimse kusura bakmasın, ancak baskı 
ve terör ortamının egemen olduğu faşist 
dönemlerde mücadeleden yan çizmenin 
en kolay yolu, en doğruyu söylediğini 
iddia ederek, faşizm koşullarında zarar 
görmemek için kenara çekilmektir. Dünya 
devrimci süreci Almanya ve Rusya başta 
olmak üzere devrim ve devrim girişimleri 
öncesi bu manzarayı yaşamıştır. Halbu-

ki olması gereken, savunduğumuz bu en 
doğruyu yaşama geçirmek için bugünden 
ne yapılması gerektiği ile ilgilidir. İğneyle 
kuyu kazmaya evet ama devrimlerin özne-

si olan işçi sınıfı ve yoksul emekçi kitle-

leri bugünden harekete geçirmek ancak ve 
ancak onların tüm fedakârlıkları ve müca-

deleleri göze alabilecekleri doğru hedefle-

ri onlara göstermekle mümkündür. Kimse 
inanmadığı, gerçekleşeceğini ön göreme-

yeceği bir amaç için harekete geçmez ve 
geçmiyor da. Bazılarının burun kıvırdığı 
ve eleştirdiği Demokratik İttifak politikası 
işte tam da bu soruların yanıtlarını verdi-
ği için milyonları harekete geçirebiliyor 
ve umudu oluyor. Devlet ve iktidarın da 
demokratik ittifak güçlerini hedef alma-

sı, katletmesi, yargılaması, tutsak etmesi, 
HDP’yi yasaklama girişimleri buradan 
kaynaklanıyor. İster “meyve veren ağaç 
taşlanır” diyelim, isterse de Lenin’in ifade 
ettiği gibi “düşman bize saldırıyorsa biz 
doğru yoldayız” söylemini ölçü alalım. 
İki ifadeyi de bugün yaşanan politik pra-

tik temelinde değerlendirelim ve gereğini 
yerine getirelim. Getiremeyip de yüksek 
perdeden gazel okuyanları da anlayalım, 
bırakalım onlar köşelerinde otursunlar, 
zamanı geldiğinde onlar da harekete geçe-

ceklerdir. Kervan yolda düzülür... n
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q  Mehmet KADIRGA

Üçüncü Yol kavramı son dönemlerde özellikle Kürt Özgür-

lük Hareketi’nin yasal basınında sık kullanılır duruma geldi. 

Köşe yazılarında ve röportajlarda Üçüncü Yol kavramına vurgu 

yapılmaktadır. Kimi HDP yönetici ve sözcüleri de bu kavramı 

açıklama ve konuşmalarında kullanıyorlar.

Biz HDP ile aktif işbirliğinden yanayız ve HDP’nin çalışma-

larını destekliyoruz. Yoldaşlarımız değişik düzeylerde yönetici 

organlarda yer alıyorlar. Bir dizi yoldaşımız ve dostumuz da 

HDP üyesidir. Neki, biz ayrı bir partiyiz ve HDP’nin programını 

demokratik bir cephe ve ittifak çerçevesinde ele alıyoruz. HDP 

içinde çok farklı demokratik muhalefet kesimlerinden bileşenler 

var. Bu bileşenler asgari müşterekler temelinde ortak bir müca-

delenin içinde yer alıyorlar.

Her parti veya politik grup aynı düşünceleri savunuyor olsa 

zaten bir ittifak veya cephe yapılanmasına gereksinim olmazdı. 

HDP de bir siyasal çizginin değil, farklı politik örgütlenme ve 

partilerin ittifakı olan HDK’nin daha da genişletilmiş bir bileşimi 

olarak demokrasi mücadelesinde yerini almaktadır. Bizi HDP 

programı açısından ilgilendiren konu, bizim de katkı ve girdi-

lerimiz ile programına Demokratik Halk İktidarı amacını amaç 

olarak yazmış olmasıdır.

Şurası açıktır ki, faşist rejime karşı en geniş demokratik 

güçlerin ittifakı gereklidir ve günümüzde bu ittifak HDK/HDP’de 

vücut bulmuştur. Yeri gelmişken “Üçüncü Yol” kavramını parti 

literatürümüzde kullanmadığımızı da ayrıca vurgulamamız 

gerekmektedir. Ancak bu, HDP’nin kullanmasını yasaklamamız 

anlamına da gelmemektedir. Buna ne hakkımız ne de yetkimiz 

vardır.

Dönem dönem, asgari müşterekler temelinde destekle-

diğimiz halde HDP’nin kimi söylem ve politikalarına mesafeli 

durduğumuzu ve bizim politik çizgimizi savunan yoldaşlarımızın 

da bu görüşlerimizi HDP organ ve kurullarında herkesin önünde 

açıkladığını belirtmek gerekir. Örneğin Yunanistan’da SYRİZA 

seçimlerim kazandığında HDP bu konuyu gündem yapmış, biz 

hem HDP içinde hem de yayınlarımızda eleştirel duruşumuzu 

ortaya koymuştuk.

Üçüncü Yol konusundaki görüşlerimizi ATILIM’ın Temmuz 

2019 sayısında Ali Oktay Kaya yoldaş kapsamlı olarak ele almıştı. 

Sınıf savaşımı ve ideolojik anlamda Kaya yoldaşımızın yazıda 

yaptığı tüm saptamalar geçerliliğini korumaktadır.

Bu konuda o yazımızın yayınlanmasından sonra Kürt siyasal 

hareketinden dostlarımızdan açıklama niteliğinde bir mesaj 

almıştık. Ardından da bu konuyu bir görüşmede ele alma ola-

nağımız oldu. Kendileri, “yazdıklarınıza tamamıyla katılıyoruz, 

ancak bir yanlış anlaşılma var. Biz Üçüncü Yol söylemini sınıfsal 

bir ifade olarak ele almıyoruz. Burjuvazi ile proletarya arasındaki 

uzlaşmaz çelişki bağlamında bir üçüncü yoldan söz etmiyoruz. 

Bu söylemi pratik politik bir ifade olarak ele almak gerekiyor. 

Değilse, sınıf mücadelesinde üçüncü yol yoktur” içeriğinde bir 

görüş belirttiler. Hatta örneğin “2. Dünya Savaşın’da Üçüncü Yol 

mümkün olabilir miydi?” eklemesini yaptılar.

Konu böyle olunca biz de bu kavramla ilgili biraz daha 

derinleşme gereksinimi duyduk. Sonuç olarak söylenen şu: 

‘Günümüzde Sosyalist Dünya Sistemi ve Emperyalist Sistem 

gibi karşı karşıya duran ve aralarında uzlaşmaz çelişkiler olan 

iki ayrı blok yok. ABD ile Rusya arasındaki yeni soğuk savaş aynı 

blokun farklı devletlerinin ve sermaye gruplarının aralarındaki 

çelişkidir. Biz burada taraf olmak zorunda değiliz. “Aktif tarafsız-

lık” görüşünü savunuyoruz ve ikisinin dışında bir “Üçüncü Yol” 

nitelemesi yapıyoruz. Aynı şekilde “Cumhur İttifakı” ile “Millet 

İttifakı” arasında bir tercih yapmak veya birini desteklemek terci-

hi ile karşı karşıya değiliz. Biz “Demokratik İttifak” olarak “Üçüncü 

Yol” tarif ediyoruz. Gerek uluslararası alanda, gerekse de ülke 

düzeyinde iki blok ve ittifaka da eşit mesafede dururuz, bizim 

gücümüz ve mücadelemiz, onlardan birinin bize yaklaşımına ve 

bizim bağımsız politik mücadele hattımızın gereği, gerekiyorsa 

dönemsel olarak belli taraflarla taktiksel ilişkiler kurarız.’

Kendi terminolojimiz ile izah etmeye çalışırsak, kısacası 

ülkede egemen sınıfların ve uluslararası alanda kapitalistler 

arası çelişkilerden yararlanırız deniyor. Bu komünistler açısından 

Marksist-Leninist taktiksel politik bir yaklaşımdır. Teori katına çı-

karılmadığı ve düşmanın iç çelişkilerinden yararlanarak mücade-

leyi güçlendirecek bir işlev gördüğü sürece buna kimsenin itirazı 

olmaz. Eğer taktiksel politik yaklaşım teorik olarak gerekçelendi-

rilip ideolojik olarak ele alınırsa konu farklı bir mecraya gider ki, 

Kaya yoldaşımızın yazısının içeriği de bu konuyu ele almaktadır. 

Sonuçta biz “Üçüncü Yol” kavramını kullanmak yerine “Demok-

ratik İttifak” kavramını kullanmayı doğru buluyoruz. Özellikle iç 

politika açısından bu konu önemlidir. Proletaryanın burjuvazi 

ile sınıf mücadelesi ve uluslararası alanda Sosyalizm güçleri ile 

Emperyalizm arasında bu kavram kullanılmadıkça, -ki o anlamda 

kullanılmadığı söyleniyor, biz kullanmak zorunda değiliz ama 

kullananları da anlarız. Özellikle HDP gibi, bileşenleri arasında 

Sosyalizmi savunmayanların olduğunu dikkate alırsak, politik 

olarak bu kavramın kullanılmasını o bileşenler ile asgari müşte-

reklerde uzlaşma kavramı olarak da değerlendirebiliriz. Ama tek-

rar edelim, bir dizi farklı yorumlara neden olacağından biz bunu 

kullanmak ve her defasında kendimizi anlatmak zorunda değiliz.

Bir konuda daha hafızalarımızı tazelemek açısından de-

ğinmek isteriz. Sosyalist Sistemin var olduğu dönemde, Ulusal 

Kurtuluş Savaşı yürütülen az gelişmiş ülkeler için Kapitalizm ile 

Sosyalizm arasında “Kapitalist Olmayan Kalkınma Yolu” çözüm-

lemesi vardı. Bu o dönemlerde bir Üçüncü Yol olarak ve geçici 

bir süreç olarak ele alınırdı. Örneğin günümüzde de Rojava 

Kürdistanın’da uygulanmaya çalışılan Komünal Ekonomik yöne-

limi bu söyleme benzetmek mümkün. Ama tabii bu Türkiye gibi 

dünyanın ilk 20 ekonomisi arasına sokulan bir ülke için geçerli 

değildir.

Sonuç olarak, sınıfsal bir söylem değil, politik taktiksel 

bir söylem olarak kullanıldığı sürece, bizim terminolojimizde 

olmamasına rağmen ne söylenmek istediğini anlıyoruz, ancak 

biz kapitalistler ve emperyalistler arası çelişkilerden yararlanma 

konusunda bu kavramı kullanmak zorunda değiliz. Kullananları 

da belirttikleri anlamda kullandıkları sürece düşmanlaştırma ve 

gereksiz tartışmalar yürütme durumunda da olmamalıyız. n

“Üçüncü Yol” Tartışmaları Üzerine

 (www.türkiyekomünistpartisi.org sitesinden alınmıştır.) 
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q  Davut ŞAHİN 

Türkiye’de emekçiler, özellikle sen-

dikaların ağır darbe yediği 12 Eylül faşist 
darbesi ve ardından gelen hemen tüm ik-

tidarlar boyunca, ağır koşullar altında ya-

şamaya, geçinmeye çalışıyor. Türkiye’de 
emeğin ucuzlatılmasını, yıllık nüfus artışı-
nın yüzde 2.0’lerde olduğu dev gibi bir pa-

zarın da uluslararası sermayeye açılmasını 
amaçlayan darbe, aynı zamanda bir biri ar-
dından gelen yapay “ekonomi krizleri”nin 
de önünü açmıştı. Aynı oylarla birbirle-

rinin ardından iş başına gelen iktidarlar, 
kâr marjlarının çok hafif de olsa, emekçi 
sınıfların lehine zayıflamaya başladığı dö-

nemlerde, hiç zaman yitirmeden harekete 
geçerek, “dış güçler kaynaklı olumsuzluk-
ların üstesinden gelecekleri” nakaratını 
yineleyip, hızla ucuzlattıkları emeği, kâr 
sızıntıların önüne kum torbaları gibi yığa-

rak, yukarıya liyakatlarını kanıtlıyorlar. 

Kısacası, birbirini doğuran “ekonomik 
krizler” bir yandan emek sömürüsünü de-

rinleştirirken, iktidarlar da, “ekonomi tıkı-
rında” nakaratıyla, iktidarlarının daim ol-
masının önüne çıkabilecek olası engellere 
karşı önlemlerini, testi kırılmadan almaya 
çalışıyorlar. Timur Selçuk’un “Ekonomi 

Tıkırında” adıyla bilinen şarkısı bu dön-

güyü çok güzel sergiliyor. Sözlerini, An-
kara Sanat Tiyatrosu’nun (AST) 1981-
82 sezonunda sahnelediği Hans Fallada 

imzalı “Küçük Adam N’oldu Sana” baş-

lıklı oyunu Türkçeye kazandıran Yılmaz 
Onay’ın yazdığı, Timur Selçuk’un da bes-

telediği “Ekonomi Tıkırında” adlı şarkıda 
bu durum şöyle tanımlanıyor:

…….
Kriz bunalım derken
Bilançoya bir baktık
Bu yıl iki misli kâr
Hayret şu işe bak sen
Nerden geldi bu kârlar
Kime gitti bu kârlar
Ekonomi tıkırında
Ekonomi tıkırında
Kriz var kriz var
Bunalım var
Ekonomi tıkırında
Ekonomi tıkırında
Kime gitti bu kârlar
Aman kimse sormasın

Kim kazandı bu işten
Şşşt
Aman kimse duymasın
…….
Yukarıda sözünü ettiğimiz bu “kriz-

sömürü-kriz” döngüsünü en iyi yöneten 
de, geride kalan bu sürecin yarısı boyunca 
iktidarı elinde tutan AKP oldu. Kifayetsiz 
kadrolarla iktidara gelir gelmez, manipü-

latif politikayı benimseyen ve bu nedenle 
önce emekçilerin sesini kesip, bağımsız 
medyanın tepesine çöken AKP iktidarı, 
“sömürü ve baskı rejimini” fütursuzca 
yürütüyor. Darbecilerden kalan ve hatta 
onların önüne geçen baskıcı faşizan uygu-

lamalarla hak aramanın önünü kesen AKP 
iktidarı, müslüman çoğunluğu da “faiz 

karşıtlığı” söylemleriyle itirazdan uzak-

laştırmayı başarıyor.

AKP iktidarının yıllardır sürdürdü-

ğü “kamu varlıklarını yağmalama ve 
emeği ucuzlatma” politikalarının emekçi 
yığınlar üzerindeki baskısı pandemi döne-

minde daha da ağırlaştırıldı. Bunu basit 
olarak, “Pandemi sürecinde üretimin azal-
ması ve dolayısıyla pazarın daralması kâr 
marjları ve ücretleri baskıladı” diye açık-

layabiliriz. Bu açıklamayı, “Bu süreçte 
taraflar daralmaya güçleri kadar karşı ko-

yabildiler” diye ayrıntılandırmak olasıdır. 
Bir başka deyişle, kapitalist koşullarda, 
kriz süreçlerinin “yedek akçesi” olarak 
istiflenen “kamu varlıkları”nın paylaşımı 
da, tarafların iktidardaki temsil güçlerine 
göre belirlenebiliyor.

Bu konuda Türkiye’ye geçmeden ön-
ce, dünyanın başka yerlerinden örneklere 
bakacak olursak; daha anlaşılır olabi-

lir. Örneğin, pandeminin başlangıcında, 
Cumhuriyetçi Donald Trump yönetiminin 
1.0 trilyon doların biraz altında belirle-

diği, hane halklarına karşılıksız destek 
miktarı, Demokrat Joe Biden döneminde 
2.0 trilyon dolara yükseltildi. Avrupa’nın 
gelişmiş ekonomilerinde de, hibe nitelikli 
destekler yaygın bir şekilde uygulandı ve 
uygulanmaya da devam ediliyor. Bu ör-
neklerin, ABD’de Biden yönetiminin ya 
da Avrupa’daki hükümetlerin “emekten 
yana” oldukları için verildiği sanılmasın. 
Kamudan aktarılan trilyonlarca dolar, so-

nuçta yine zayıflayan kârların semirtilmesi 
için kullanıldı.  

Tıpkı Türkiye’de yapılmak istenen, 
ama kamu kaynaklarının fütursuzca yağ-

malanmış olması ve emekçilere aktarıla-

cak kaynak kalmaması nedeniyle, eriyen 
kârlara şifa olacak harcama potansiyeli 
yaratılamadı. Bu durumda, başka bir yola 
başvuruldu; yerel para zayıflatılarak, bir 
yandan zaten ucuzlatılmış olan emek bas-

kılanırken, bir yandan da, yerel ve ulusla-

rarası sermaye için cazip niteliklere sahip 
şirketler de ucuzlatılıp el değiştirmelerinin 
yolu açıldı.

Bunu sağlamak 20 yıllık AKP iktidarı 
için “çocuk oyuncağı”ydı. Çıkıp, iktidar 
olmalarının yolunu açan anahtarlardan biri 
olan “faiz karşıtlığı” söylemi yeterliydi. 
Çünkü, kapitalist sistemde bir malı ucuz-

latmanın en bilinen yolu, o malın fiyatını 
düşürmektir. Paranın fiyatı da faiz olduğu-

na göre, parayı ucuzlatmanın yolu da, fa-

izi düşürmektir. AKP iktidarı, üretimdeki 
daralmanın da itkisiyle enflasyonun yük-

seldiği bu dönemde, kapitalist ekonominin 
kurallarına karşın, faizi daha da düşürerek, 

enflasyon ile zaten yerlerde sürünen yerel 
parayı, bir de faiz indirimleriyle iyice za-

yıflattı. İktidar bu adımıyla, emegi daha 
da ucuzlatırken, yerli ve uluslararası ser-
mayenin istediği şirketleri kolayca satın 
alabilecekleri ortamı da yaratmış oldu; bir 
taşla iki kuş vurdu. 

Kısacası, AKP iktidarının ücretlerin 
baskılanması, ucuz emek politikaları, 
emeğin ucuzlatılması ve yerel paranın 
değersizleştirilmesini sağladı; bunu ya-

parken de, aynı zamanda başta Garanti 
Bankası olmak üzere, onlarca şirket de 
el değiştirdi. İspanyol BBVA’nın Garanti 
Bankası’nın 2015’te 4.1 dolar, 2017’de ise 
2.2 dolar olan hisse fiyatı bu son operas-

yonla 1.2 dolara kadar geriledi. 
Yine, seramikte önemli kuruluşlardan 

olan Graniser’i İngiliz firması Victoria 8.4 
milyon euroya satın aldı. Graniser, dün-

yanın farklı coğrafyalarında ABD, İsrail, 
Almanya başta olmak üzere 60’tan fazla 
ülkeye ihracat yapıyor. Döviz kurlarının 
füze gibi yükseldiği dönemde, bu ve buna 
benzer çok sayıda şirketin uluslararası şir-
ketler tarafından satın alındığına ilişkin 
çok sayıda haber yayınlandı.

Liradaki değer kaybıyla Türkiye’deki 
varlıkları güçlü olan şirketlerin dünyadaki 
muadillerine göre çok daha ucuz bir konu-

ma geldi. Kısacası, Türkiye yatırım yap-

mak için değil ama varlık almak için cazip 
bir ülke konumunda bulunuyor. Ekono-

mistlere göre, BBVA ve diğer uluslararası 
şirketlerin, ucuzlayan Türkiyeli şirketleri 
satın alması bir yatırım olarak değil, daha 
çok bir “servet değişimi” olarak değerlen-

dirmek daha doğru.
Kısacası, ağır bir yoksullaşmanın en 

dipten yukarıya doğru yükseldiği bu gün-

lerde, akıllara en çok gelen sorulardan 
birisi, “Bu nereye kadar sürecek?” Her-
şeyden önce, baz etkisiyle de olsa ekono-

minin büyüdüğü ortada; ancak, ücretlerin 
baskılanması, ucuz emek politikaları, 
emeğin ucuzlatılması ve liranın değersiz-

leştirilmesi üzerine oturtulan büyüme mo-

deliyle çözüm olanaksız. 
Başta asgari ücret olmak üzere, tüm 

ücretlerin alım gücü önemli ölçüde düşü-

yor. Sendikaların aylık araştırma raporları, 
300 doların altına gerileyen asgari ücretin 
çoktan açlık sınırının da altına gerilediğini 
gösteriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’a göre, 2002 yılından bu yana 

Ekonomi Tıkırında
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diği bu dönemde, kapitalist ekonominin kurallarına karşın, faizi daha 
da düşürerek, enflasyon ile zaten yerlerde sürünen yerel parayı, bir de 
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ucuzlatırken, yerli ve uluslararası sermayenin istediği şirketleri kolay-
ca satın alabilecekleri ortamı da yaratmış oldu; bir taşla iki kuş vurdu. 



kişi başına düşen milli gelir 12 kat arttı; 
ancak, aynı dönemde, asgari ücret dahil 
olmak üzere genel olarak tüm ücretler yal-
nızca 6-7 kat dolayında arttı.

Tüm bu gelişmeler, emekçilerin omuz-
larında giderek ağırlaşan ekonomik bu-

nalımdan çıkışta önceliğin, emek bazlı 
ekonomi politikaların olması gerektiğini 
gösteriyor. Emek bazlı ekonomi politika-

ları da, ücret artışlarından önce işsizliğin 
önüne geçilmesini gerektiriyor. İşsizliğin 
önüne geçilmesinin yolunu da, ancak üre-

tim artışını temel alan yeni yatırımlar aça-

bilecektir.
İktidarın savunduğu gibi, yeni yatı-

rımlar için de, gerekli-gereksiz, zamanlı-
zamansız yapılan faiz indirimleri değil, 
kamu kaynaklarının bir avuç müteahhit 
yerine, atıl kamu işletmelerinin ayağa 
kaldırılması ve yeni kamu yatırımları için 
kullanılmasından geçiyor. Bu süreci hız-

landırmak için, eski Devlet Planlama Teş-

kilatı (DPT) benzeri, dijital donanımlı bir 
kurumun oluşturulup harekete geçilmesi 
yeterli olacaktır.

Üretimde sağlanacak artışlar, enflas-

yondaki “arz/talep dengesizliği” etkile-

ri, döviz kurlarında sağlanacak istikrar 
da, üretim maliyetlerini aşağıya çekerek, 
“maliyet bazlı” etkileri ortadan kaldıracak 
ve koşar adım yaklaşan hiper-enfyasyo-

nun önü de kesilebilecektir. 
Tüm bu çözüm yollarının önündeki 

engelleri de elbette yalnızca emekçilerin 
örgütlü gücü ortadan kaldırabilir. Tıpkı, 
bir zamanlar Ankara Sanat Tiyatrosu’nda 
sahnelenen, Bilgesu Erenus’un yazıp, 
Rutkay Aziz’in yönettiği “Nereye Payi-
dar” oyununda söylenen şarkı gibi:

Nereye Payidar, nereye
Nereye Payidar, nereye
Seninkiler direnişte
Bir sen yoksun içlerinde
Çıkmaz bu yol, çıkmaz bu yol
Çıkmaz bu yol bir yere
Çıkmaz bu yol, çıkmaz bu yol
Çıkmaz bu yol bir yere
Nereye Payidar, nereye
Nereye Payidar, nereye
Gönlün yoksa ezilmeye
Sen de katıl direnişe
İşçilerle, işçilerle, işçilerle el ele
İşçilerle, işçilerle, işçilerle el ele
Nereye Payidar, nereye n
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q  İzzet KUVANLIKLI

Yaşamakta olduğumuz kapitalist sistemin en temel 
belirgin özelliğidir, varlığını koruyup, egemenliğini sürdüre-

bilmesinin ön koşulu, üretim süreçlerinde sarf edilen emeğin 
ortaya çıkardığı artı-değere sermaye tarafından el konulması. 
Sermaye sınıfının olmazsa olmazıdır.

Sömürüye dayalı, yokluk ve yoksunluğun dayatıldığı bu 
işleyiş, kapitalist üretim ilişkilerinin egemen kılındığı ülkeler 
ve bizim ülkemizde de, hangi koşullarda nasıl yaşayacağımı-
zı belirleyen en önemli etkendir.

İşte bu işleyiştir, yaşamın içindeki uzlaşmaz sınıfsal çeliş-

kiyi de ortaya çıkarıp, görünür kılan. 

Ülkede, 1923 İktisat Kongre’siyle birlikte ortaya konulan 
ekonomik, sosyal, siyasal tercihler sonucu, o günden başla-

yıp, günümüzde yıkıcı ve tahrip edici etkisinin artık derinden 
yaşandığı, başta işçi sınıfı olmak üzere işsizlerin, topraksız 
ve az topraklı köylülerin, esnaf, zanaatkarlar ve tüm mes-

lek grupları, kamu çalışanları ile emeklilere, yaşlılara, yani 
emeğiyle geçinen geniş halk yığınlarına yaşatılmakta olan, 
ekonomik, sosyal, siyasal cenderenin ortaya çıkarıp, dayatı-
lan bir sonuç değil midir ?

Bu soruya verilecek yanıtlar, içinde yaşadığımız sınıflı 
toplum gerçeğinin, hangi düzeyde kavranıp içselleştirildiği, 
günümüzde çıkış yolunun nasıl bir program içeriği ve mü-

cadele süreciyle aşılabileceğine yönelik sorulara, verilecek 
yanıtlarla ilgilidir.

Bugün ülkede yaşanmakta olan verili durumu değerlen-

dirirken, kapitalist sistemin dünyada olduğu gibi ülkede de, 
kendi iç çelişkilerinin ortaya çıkardığı bunalım ve yöneteme-

me halinin, “kendi mezarını da kazan” işleyişe doğru derinle-

şerek, evrilmekte olduğu gerçeğini görebilmeliyiz.

Görülmesi gereken bir diğer sınıfsal gerçekliğin de, 
yaşanmakta olan yıkım sürecinden nasıl çıkılacağı ile ilgili 
farklı bakış açıları ile yapıla gelen önermeler çerçevesinde, 
ortaya çıkan belirsizlikler sürecinin, geniş yığınlar üzerinde 
yarattığı tahribat ve savrulma halinin etkileri derinleşmekte-

dir. 

Sermaye sınıfının farklı isimlerde önümüze çıkarttığı 
siyasal yapıları tarafından, sarsılmakta olan sistemin yeni-
den tahkim edilerek, sömürü mekanizmasının sürdürülmesi 
adına, geniş yığınların önüne koymaya çalıştıkları ve palyatif 
kısmi yaşamsal iyileştirmeler içeren programların karşısına, 
henüz geniş yığınları kapsayıcı, pratikte de somut ortaya 
konulabilen, işçi sınıfı biliminin öngörüleri doğrultusunda 

anti-kapitalist öz ve içerikle hazırlanan, kısa ve orta vadeli 
programların ortaya konulamadığı gerçekliğidir.

Yaşamın içinde, yerelleri ve giderek geneli etkileye-

cek, ancak böylesi bir sınıfsal içerikli program etrafında ki 

konumlanma, kitlelere güven verebilir, kucaklayıp hareket-
lendirebilir.

Yine bilinmelidir ki, böylesi bir sürecin yaratacağı sinerji 
ve kararlılıktır,  eşit-adil-özgür bir geleceğe giden yolu aça-

bilecek olan.

Yazıda şu ana kadar yapmaya çalıştığımız değerlendir-
meler, ülkeye dayatılan sınıfsal tercihler sonucu, yaşanmakta 
olan sürece ilişkin ifadeleri içermekte olup, böylesi içerikte 
tespit ve değerlendirmeler yıllardır yapılmakta. Oysa ki 
sorun, insanlık dışı sınıfsal dayatmaların ve uygulamaların 
ulaştığı boyutun, tespit ve değerlendirmelerin ötesine çoktan 
geçtiğini, fiilen yaşanmakta olduğunu, başımızı hangi yöne 
çevirirsek çevirelim gördüğümüz, kiminle konuşursak ko-

nuşalım, deyim yerindeyse bir dokunulup bin ah işitilen bir 
süreçle yüz yüzeyiz.

Böylesi bir sürecin yaşandığı ülkede gündemden hiç dü-

şürülmemesi gerekenin, sistemin içine sürüklendiği yıkımdan 
çıkış adına, milyonların önüne konulmaya çalışılan ve siste-

min restorasyon amaçlı, kontrollü bir yeniden dizaynını ön-

gören girişimlerin açığa çıkarılıp, geniş yığınların bilincine 
taşınması ve etkin pratik sonuç alıcı hareketliliğin yaşamda 
ki karşılığının ortaya çıkarılması görevi ve sınıfsal sorumlu-

luğu ile hareket edilmesi, olması gereken değil midir? n

Ekonomik, Sosyal, Siyasal Çöküş Karşısında

Sınıfsal Görev ve 
Sorumluluklarımız



q Av. İsmail DUYGULU

 

Kış şartlarında yağmur yağıyor ve köy-

lüler yağmuru “bereket” olarak görüyor. 
Ama kentliler için yağmur bir felakete dö-

nüşebiliyor. 

Bir belediye başkanı neye bakar? Bele-

diye başkanları, yağmur yağarken, betonla-

şan kentlerin yağmur sularını salmadığını ve 
gitmek isteyen yağmur suyunun coşup, taşıp 
sel haline gelmeye başladığını, yolların sel 
olduğunu, yayaların yollardan geçemediği-
ni, daha fazla suların birikmesiyle araçların 
dahi yollarda kaldığını görür mü?

Bir belediye başkanı nereye bakar? Yağ-

mur yağarken, “arap kızları” gibi, camdan 
bakarlar mı? Bakarlarsa, yağmu-ru, birikmiş 
suları, suları salmayan betonu, sel haline gelen 
yağmur sularını, insanların sel suları ile bo-

ğuştuğunu, sırılsıklam olduklarını görmez mi?

Bir kentli, bir kente nasıl bakar? İçinde 
yaşadığımız kentin, en basit doğa olayı olan 
yağmur karşısında kenti, teslimiyetini gör-
mez mi? Kentli yağmur suyunun yarattığı 
sel felaketine bakmak yerine, belediye baş-

kanının imajına, yakışıklılığına mı bakar?

Antalya her yağmur yağdığında, sel olur, 
göl olur, insanlar yollardan geçemez, araçlar 
yollarda kalır. Araçlarını yol kenarına çek-

mek isteyen insanlar, paçalarını sıvarlar ve 
bir yandan araçlarını iter, bir yandan direk-

siyon hakimiyeti kurmaya çalışır. Bu arada 
sürücüler, aracının bujisi yağmur suyundan 
ıslandığı için, olduğu yerde az biraz beklese, 
sonra marşa basıp aracını yeniden çalıştırsa, 
tabi bunu bilmez ve yapmaz. Sürücüler yol-
da kalan arabasına küfür eder durur. Oysa 
yağmur sularının kenti yaşanmaz hale getir-
mesine neden olan, yağmur sularından etki-
lendiği için, istop eden araç değil ki?

Yağmur ve su, o kadar değerli ve yaşam 
için o kadar gerekli ki, doğanın kurucu bile-

şenleri. Canlılar için bir ihtiyaç ve aynı za-

manda bir hak. Yağmurun belirli bir orandan 
sonrası, kentte yaşayanların yöneticilerinin 
gerekli önlemleri almaması nedeniyle, teh-

like oluşturmaya başlaması, yani kararından 
fazlasının betonlaşan kentlerde sorun haline 
gelmesi, kent yönetiminin temel konuların-

dan olmalı. 
İnsan önce kendine bakmalı

Kentli önce dönüp kendine bakmalı. 
Yağmurların yarattığı sorunlar, biz kentlerde 

yaşayanlar için temel konulardan birisi de-

ğil mi? Her ıslandığımızda aklımıza gelen, 
kuruduğumuzda ise unutuverdiğimiz bir ko-

nudur, yağmur sularından oluşan sel felaket-
leri. Bir kentin yağmur drenaj sistemi, diğer 
bir çok konunun yanı sıra o kadar önemli ki, 
bunu yağmur suyunda kalmış, elbiseleriyle, 
ta içine kadar ıslanmış olanlar anlayabilir, 
bilebilirler. “Damdan düşenler, damdan 
düşenin halini bilir!” Her gün, Antalya’da 
yaşayan ve yağmurlu bir havada sokaklarda 
yürüyen insanlarımız bunu yaşar ama ne-

dense, anlamaz ve bilmez sanki.

Eski bir zamanda birgün, araçla dahi ha-

reket etmenin zor olduğu bir anda, şemsiyesi 
ile yağmurdan kendisini korumaya çalışan 
ve fakat zorlanan bir kadının yol kenarın-

da kala kaldığını gördüm. Kadına aracıma 
binmesini, gideceği yere götürebileceğimi 
söylediğimde, bir yere gitmeyeceğini, ama 
karşıya geçmek isteyip de, geçemediğini 
söylemesi karşısında, “bu kenti yönetenle-
re oy vermemek lazım!” dedim. O da, Bü-

yükşehir Belediye başkanını kastederek, 
“Menderesçiyim ama, böyle nasıl olacak bi-
lemiyorum?” diye yanıt vermekten geri kal-
madı. Evet, Menderesçi ama, yağmur suları 
altında kalmış ıslanıyor ve evine gidebilmek 
için, yolun karşı tarafına geçemiyor.

Bugün büyükşehirde Muhittin Böcek 
var, durum farklı mı? Ben önceki büyük-

şehir belediye başkanı ile şimdiki belediye 
başkanı arasında herhangi bir fark göremi-

yorum. Antalya aşkına, Antalya’nın kurul-
duğu günden bu güne, doğal iklim koşulları 
gereği, bol yağmur alan ve yağmurunu aldı-
ğı zaman da, sel olacak derecede ileri giden 
bir kent olduğunu artık bilelim ve buna uy-

gun projeler geliştirelim. Betonlaşan kentte 
yaşanılan bu sorun, falez bandının aydınla-

tılmasından, Konyaaltına su parkı yapılma-

sından, alt geçitlerden daha önemlidir ve alt 
geçitler de trafik sorununa bir çözüm olma-

makta, aksine “keskin sirke küpüne zarar!” 

tarzında, her yapılan proje, bir önceki duru-

mu daha da kötüye götürmekten daha başka 
bir işe yaramıyor.

Yapılanlar yapılmasın anlamı çıkma-

sın ama, yağmur sularının yarattığı felaketi 
önleyebilmek için, sadece yağmur suyunun 
drenajı değil sorun, ondan öncesi kentlerin 
anayasası olan imar mevzuatının delinerek, 
her Meclis toplantısında mutlaka bir imar 
değişikliği, kentin yeşil olanlarının beton-

laştırılması yatıyor. Bunun için ciddi bir zih-

niyet değişikliğine ihtiyacımız var. 

“İşimiz hizmet, gücümüz millet!” der-
ken, yapılan işlerin göz boyamak değil de, 
gerçekten işe yarayan işler olduğu önem-

li değil, yatırım olsun, göz boyansın yeter. 
Böyle bir bakış yerine, yapılan her türlü 
projeye onca para aktarıldığı, bu paraların, 
kentlilerin geleceğini ipotek altına aldığını 
bilerek harcanması gerektiğini anlamak ve 
buna uygun bir sorumlulukla hareket etmek 
gerekiyor.

Yerel düşünelim

Merkezi olarak belirlenmiş “Sen An-
talya’sın, Büyük Düşün!” derken bir önce-

ki büyükşehir belediye başkanı, aslında her 
yerde, herkese aynı şekilde söylendiğini, 
insanlarımız bilmeli ve bu aldatmacaya bir 
son verebilmeliydi. “Sen Türkiye’sin, Büyük 
Düşün!”, “Sen Isparta’sın, Büyük Düşün!” 

ve nihayet “Sen Antalya’sın, Büyük Düşün!” 

Herkesin ve her yerin milliyetçi, şoven, 
memleketçi yanına hitap ederek, hamasi 
nutuklarla onların oyunu almaya kalkışma-

sı, AKP’nin esasen Türkiye’ye verebileceği 
şeylerin sona erdiğini ve artık çan eğrisinin 
aşağıya doğru kaymaya başladığını gösteri-
yordu. Ama mevcutta, gerçekten alternatif 
olabilecek bir siyasi parti henüz yok ve ye-

rine seçtiklerimiz de aynı vasatlığa devam 
ediyorlar. 

İşte bu amaçla bir kent nasıl olmalı, 
kentte nasıl yaşamalı, bunu kentliler olarak 

düşünmeliyiz. Ekolojik sorunlar üzerine 
düşünen, havamıza, suyumuza, toprağımıza 
sahip çıkan ve atıklarımızı geri dönüştürme 
üzerine kafa yoran belediye başkanlarını 
seçebilmeliyiz. Ama öyle mi oluyor? İnanç 
üzerinden eline aldığı “Kur’an ile” ya da 
diline doladığı ulusal söylemlerle hamaset 
yapanlara oy vermeye devam ediyoruz hala. 
Yani bugün iktidar olanlar, alternatifsizliğin 
alternatifi olmanın ötesinde değildir.

Şimdi, yerellerde iktidar olanların karşı-
sında, farklı bir proje ile gelen, örneğin ken-

tin havasını, suyunu, toprağını, yağmurla 
gelen sel felaketlerini, trafiğini, otopark so-

rununu, ısınma ve enerji sorununu gündeme 
getiren ve bunun üzerine tartışan bir parti 
ya da aday var mı? Yok. O halde, bugün var 
olan bütün partiler mevcut düzen partileridir 
ve iktidarıyla muhalefetiyle aynı partilerdir 
ve adaylar da farklı değildir. Örneğin, bir 
çok yerde iktidar partisinin aday yapmadığı 
eski belediye başkanları, muhalefetin aday-

ları olmuşlar ve iktidar ile muhalefetin farklı 
olmadıkları böylelikle kanıtlanmıştır.

Güç ve iktidar kimdeyse?

Toplum olarak “mağara insanı”1 olmak-

tan kurtulamadığımız için, Ortadoğu’nun 
tipik insanları olduğumuz için önümüze ko-

nulan seçeneklerden en lidervari, pederşahi 
olanlarını seçerek, yönetime, daha doğrusu 
başımıza getiriyoruz. O halde, yağmurdan 
kaçarken doluya tutulmayalım ve mevcut 
iktidardan kaçarken, muhalefetin şerrine 
yakalanmayalım. Şimdi bir eksi, bir artı 
düzlemde baktığımızda, iktidarda olan par-
tilerin karşısında muhalefet partileri olarak 
aklımıza gelenlerin düşünme tarzları, prog-

ramları nasıl, buna bakmıyoruz. Zorunlu 
olarak iktidarın karşısında en güçlü seçenek 
aklımıza geldiği için, ikili bir oy kullanma 
anlayışı geliştiriyoruz. Oysa hayat böyle 
değil ve “tehlikenin farkında olanlar!”, teh-

likenin de tehlikesini unutarak, hali hazırda 
yaşadıkları ya da korkusu içine düştükleri 
tehlikeden kaçarken, bizleri en güçlü seçe-

neğin girdabına sokmaya kalkışıyor. Peki 
bizi muhalefette bulunan en güçlü seçenek-

ten kim kurtaracak?

Önceki dönemlerde büyükşehir beledi-
ye başkanlığı seçimlerinde, iktidar bulunan 
başkana karşı geliştirilen argüman “Hocayı 
CHP ile bir tutmamak lazım, üniversiteden 
geldi, kentin belediye başkanı olacak!” te-

zine dayanıyordu. Hoca’ya oy vermemizi 
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isteyenler, Hocanın Üniversitelerarası Ku-

rul Başkanı iken, mevcut YÖK’ün baş ör-
tüsü hakkında ılımlı uygulamalarına karşı 
sert çıkışlarıyla ünlendiğini, bu anlamda en 
güçlü seçeneğin adayı haline geldiğini, oysa 
bugün, en güçlü seçeneğin adayının öne çık-

masına ya da ün kazanmasına neden olan ve 
o karşı çıktığı başörtüsünün muhalefetin de 
açılımları arasında yer aldığını hatırlamak 
gerekiyor. 

Bir başka hatırlamamız gereken de, 
-detayı başka yazının konusu- Osman Şa-
nal Antalya’da görevlendirildiğinde önü-

ne konulan üç dosyadan birisi Hoca’nın 
dosyasıydı ve bunun zoruyla Hoca soluğu 
Pensilvanya’da almış, “etek öpmüş” ve o 
dönem gücü elinde tutan, bugün ise “terör 
örgütü” olarak yansıtılan gücün önermesi 
ile en güçlü seçenek birlikte hareket etmeye 
başlayacaktı.

Bize iyi insanlar mı gerekli?

Diyelim ki, herhangi bir belediye baş-

kanı “iyi bir insan” olabilir. Peki, reel, tar-
tışılmaz sorunlarımız üzerine ciddi proje 
üretmeyen bu “iyi insanlar”ı daha ne kadar 
taşıyacağız?

Bunları söylerken, yerel seçimlerde han-

gi partiye ya da adaya destek verilmesi veya 
oy verilmesi manasında değil, artık siyasetin 
aynılaştığını, tekleştiğini, birbirine benzer 
hale geldiğini, bu siyasetin ise yeni bir deği-
şikliğe ihtiyaç duyduğunu ifade etmek için 
söylüyorum. Yani A ya da B adayını, A ya da 
B partisini değil, mevcut siyasetin tümden 
terk edilmesi gerektiğini, yerine farklı bir 
tarzın geliştirilmesi gerektiğini ifadelendir-
meye çalışıyorum.

Ben kararımı en hamasi haliyle verdim, 
“arkadaşıma oy vereceğim!” Arkadaşım ne 
mi yapacak? Hiçbir şey. Diğerlerinin yap-

mayacağı gibi, o da hiçbir şey yapmaya-

cak. Çünkü onun da zihniyet değişikliğine 
ihtiyacı var. Neden mi oy vereceğim? Oy 
vermek yurttaşlık görevi olduğu gibi aynı 
zamanda hak. Önüme getirilen alternatifler-
den hiçbirisini beğenmiyorum. Kendim de 
bir alternatif koymadığıma göre, en yakın 
arkadaşıma oy vermeyi, ehven-i şer olarak 
görüyorum. Çünkü, herhangi bir iktidar ya 
da muhalefet adayının büyükşehir beledi-
ye başkanı olduğu yerde, seçilen belediye 
başkanı yağmur sularının önüne geçmek ve 
yaya insanların, en yoğun yağmurda bile ra-

hatça yürüyebileceği, yol ve kaldırım kenar-
larına suların geçişini kolay kılacak kanallar 
açarak, üzerlerini ızgaralayıp, bu soruna bir 
çözüm üretmekten bahsetmiyor ve yağmur 
sularından evine gidebilmek için yolun karşı 
yakasına geçemeyen kentli kadın, bu soruna 
parmak basmayan kişiye oy vermeye devam 
ediyorsa, işimiz epey zor demektir.

Bir de o yağmur suyunun tehlike haline 
dönüşmesine yol açan plan anlayışını terket-

mediğimiz sürece, gelin zorluğun çapını bir 
düşünün. Sizler ne yaparsınız, bunu bilmi-
yorum ama, kentin özkültürel ekolojik kent-
leşme sürecini takip etmemizin vakti zamanı 
geldi diye düşünüyorum. Bunun için kentin 
enerji sorununu çözmek anlamında, Dubai 
yerine Barselona’yı örnek almak varken, 
Dubai’nin yapma bir kent peyzajına alda-

nan büyükşehir belediye başkanının kent 
bilincini açığa çıkarmak gerekir. Örneğin St. 
Petersburg’u örnek almak ve kentin tarihi ve 
mimari dokusunu korumak varken, maket 
kent tasarımları ile uğraşmanın yanlışlığını 
anlamak gerekir. İspanya’nın Barselona ken-

ti, güneş ışığından en çok yararlanan ve kent 
yönetimi tarafından güneş enerjisi üretimine 
dair, yenilenebilir enerji çalışmalarının des-

teklendiği tek kent. Antalya, Barselona’dan 
daha fazla güneş ışığı alan kentlerden birisi 
iken, maalesef Antalya’da Kent Konseyi’nin 
Çetin Göksu hocaya verdirdiği birkaç kon-

feransın ötesinde adım atılmadı. Seçilen 
bir başka büyükşehir belediye başkanı da, 
Alakır nehri üzerinde kurduğu HES projesi 
ile nehri kurutma yarışına katılan bir enerji 
şirketinin sponsorluğunda Güneş evi örnek-

lemesi yapmıştı. Zihin ve ruh olarak işin gü-

vensizliği, örneğin görülmesini, emsal alın-

masını önledi. Henüz pratik bir sonuç elde 
etmediler ama Muğla’da seçilen bir başka 
büyükşehir belediye başkanının çabası, 
Antalya’dan daha ilerde görünüyordu. Ama 
oradan da olumlu bir sonuç ortaya çıkmadı. 

Nasıl bir planlama?
Bir kentin en büyük ölçekte planlanma-

sı, kentin topraklarının bir bütün halinde al-
gılanarak, yeşil alanları, tarımsal karakterli 
alanları, parkları, ortak diğer alanları bir 
bütün halinde planlanmalı ve gerektiğin-

de, kentin içinde yaşayan insanlar mağdur 
olmayacak şekilde, kent arazileri arasında 
takas yapmak suretiyle haksızlıklar önlene-

bilmelidir. 

Yıllardır tartışılan Antalya’nın Kırcami-
si’nde yaşayan yurttaşlarımızın imar sorunu, 
kentin kangren sorunu haline geldi. Doğal 
sit alanı ilan edilen özel mülklere uygulan-

dığı gibi, hazineye ait başka araziler arasın-

da gerçekleştirilen takas, kentlerdeki tarım-

sal karakterli araziler için de uygulanabilir 
ve yanı başındaki arazi sahibine kat üstüne 
kat rantı verirken, diğerine “sen camekanın 
içinde pişeceksin!” diyemezsiniz. 

Peki bunu nasıl çözeceksiniz? Kent ara-

zileri arasında takas yöntemini geliştirmek 
bir yöntem olabilir. Başka yöntemleri de 
konuşmak gerekir. Ama hangi belediye baş-

kan adayı, bu konular üzerine sohbet açar 
ki? Hem iktidardaki, hem de muhalefette-

ki, bilmiş bir:“tarımsal karakterli arazileri 
korumak gerekir!” Evet de, yurttaşı mağdur 
etmeden bir yol bulunamaz mı? Yani hem 
toprak korunup, hem de yurttaşlar arasında-

ki haksızlıklar giderilemez mi? 
Her apartman kendi otopark sorununu, 

yalıtımını, bahçe çevre dizaynını düşünme-

si ve çözmesi gerekirken, bunları erteleyen, 
apartmanların otopark sorunlarını dahi çö-

züm üretmeden ruhsat veren belediyecilik 
anlayışını daha ne kadar sürdürebileceğiz?

Hayvan hakları savunucuları, “sokak 
hayvanlarını düşünmeyen, onlar için üzer-
lerine düşen en basit, aşılama, bakımevi 
merkezleri kurmayan ve kurdukları barınak-
ları hapishane gibi işleten yerel yöneticilere 
oy vermeyeceklerini” açıklıyorlar. Bunun 
gibi yerel sivil örgütler kendi alanlarında 
taleplerini dile getirmeli, önümüze konulan 
seçenekleri hiç değilse bu yönde zorlayabil-
meliyiz. 

Örneğin Antalya’da Kent Konseyi, ku-

rulduğu günden bu güne, en zayıf günlerini 
yaşıyor. İlk kurulduğu dönemde rağbet gö-

ren Kent Konseyi, ardından gelen yönetim-

ler tarafından adeta işlevsiz hale getirildi ve 
amacından saptırıldı. Yasal olarak da oluş-

turulan Kent Konseylerine gerekli önemi 
verilmiyor, yönetimler de gerekli desteği 
vermekten kaçınıyor ve etkisiz oluşumlar 
olarak bırakmaktan geri durmuyorlar. Kim-

se doğru dürüst Kent Konseyi çalışma grup-

larının toplantılarına gitmez, yeterli heyeca-

nı duymaz oldu. Peki hangi belediye başkan 
adayı, bunun üzerine düşünce geliştiriyor?

Isınma sorunu ve kirlilik

Seçim tartışmalarının odağında yer alan, 
“kömür dağıtımı” konusunun ötesinde, ken-

tin hava kirliliği ve ısınma sorunu üzerine 
hangi belediye başkanı adayımız düşünce 
geliştiriyor? “Kötü kömür” kötü de, “iyi kö-
mür” mü var ki? Antalya artık yavaştan do-

ğalgaz tüketimine geçiyor. Ama bu çözüm 
mü? Bütün fosil yakıtlar, doğal gaz da dahil, 
kentin kirlenmesini bırakın, yeryüzünün ve 
atmosferin kirlenmesine neden olmaktadır-
lar. Bunun yerine rüzgar ve güneş gibi yeni-
lenebilir enerji ve aynı zamanda, yaptığımız 
yapıların yalıtımının gerçekleştirilmesi su-

retiyle, ısıtmaya daha az enerji sarfedilmesi 
gibi konularda kim konuşuyor? Böylesine 
“havadan işler”le kim uğraşır?

Musluktan su içebiliyor mu-
yuz?

Kent sularını artık içemiyoruz. En azın-

dan Türkiye’nin başkenti Ankara’da ev ve 
işyerlerinin musluklarından su içilemez du-

rumda. Kent şehir su şebeke boruları eskidi, 
borular asbestli ve sağlıksız ve sularımız 
“bok”lu. Hangi Müslüman aldığı abdestin 
geçerli abdest olduğunu söyleyebilir? Kent-
lerde yaşayan Müslümanlar abdestlerinin ne 
kadar geçerli olduğunu, abdest aldıkları su-

ların analizini yaptırdıktan sonra anlayabi-
lirler. Özellikle yağmur yağdığı zaman, kent 
şehir şebeke borularına dışarıdan her türlü 

atık karışmakta ve kirlilik oranı artmaktadır. 
Su dağıtım şebeke borularının asbestinden 
daha yakınmadık. Evlerimizde damacana 
su satın alarak içme suyu ihtiyacımızı, ilkel 
şartlarda karşılıyoruz. Peki bunun maliye-

tini, arkasındaki zihniyeti hiç düşünüyor 
muyuz? Hangi belediye başkan adayından, 
buna ilişkin bir çözüm önerisi ya da söz 
duydunuz? Ancak teslim etmek gerekir ki, 
“Antalya’da su musluktan içilir!” sözünü 
panolara asan Muhittin Böcek’i alkışlamak 
gerekir. Başka kentlerde var mı bilemiyo-

rum ama kentlilerin su sorunu en temel so-

runlarındandır. “Sudan işler”le uğraşmak, 
kentlilerce “ciddiyetsizlik” olarak algılan-

dıkça, hamasete prim verildikçe, “mağara 
insanı” olmaya devam edeceğiz. 

Boktan işler, denizlerimizi 
kirletiyor

Kentin kanalizasyonunun arıtılması bir 
dönem ciddi bir tartışma konusuydu. Gel-
dik şimdi bu arıtmanın gerçekten yapılıp 
yapılmadığına. Arıtma sistemleri, otellerde 
olduğu gibi, zaman zaman enerji tasarrufu 
yapmak amacıyla çalıştırılmıyor ve atık-

lar olduğu gibi denize, derin deşarj yönte-

miyle salınıyor. Yakın zamanda Antalya 
Körfezi’nin kokmaya başlaması muhtemel 
olaylardan. İzmir Büyükşehir Belediyesi 
İzmir Körfezini temizlemek için neler çekti. 
Biz Antalya Körfezini kirletmeye başladık 
bile. Peki bunun yerine, daha ileri giderek, 
kanalizasyon sistemi üzerine düşünsek, 
arıtmada gerçekleştirilebilecek tam arıtma 
sonrasında ortaya çıkan suları, kentin bahçe 
ve tarımsal sulamasında kullanmak ve buna 
dair yeni bir şebeke sistemi geliştirmeyi, 
diğer yandan arıtmadan ortaya çıkan katı 
atıkları da oksitleyerek gübre haline getirsek 
ve tarımsal alanda, bedava kullansak, nasıl 
olur? Hangi belediye başkanı bunun üzeri-
ne düşünüyor ki? Öyle ya, “boktan işler”le 
kim uğraşır?

Tek tek konuları yazmaya dur demek 
lazım, değilse yazı tamamen okunmaz hale 
gelecek. Daha pek çok reel sorunu oturup 
birlikte düşünebilir, düşünce fırtınası geliş-

tirebilir ve çözüm bekleyen birçok sorunu-

muzdan söz edebiliriz. Ama bugün beledi-
ye başkan adaylıkları, yerelden tartışarak 
oluşturulan düşüncelerin insanları olmadığı 
için, kendilerinin dahi inanmadıkları ya da 
gerçekçi olmayan, hamasi projelerden bah-

sederek yönetime talip oluyorlar.

Bize düşen, yarınımız için gerçekçi ol-
malıyız ve bu anlamda imkansız olanları 
düşünebilmeli ve siyaseti tümüyle yenileye-

bilmeliyiz. n

1   KAKU, MICHIO, Geleceğin Fiziği (2100 
Yılına Kadar Bilim İnsanlığın Kaderini ve Günlük 
Yaşamımızı Nasıl Şekillendirecek?) ODTÜ Yayıncı-
lık, 13. Basım, syf.14
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q Sinan DERVİŞOĞLU

Savrulmaların 

Yol Açtığı Tahribat:
Sadece Kadro Kaybı mı?

1. “Bitmeyen” Temizlikler:

Bu süreçte oluşan yegâne olumsuz 
etki, dürüst ve inanmış kadroların kay-

bedilmesinden ibaret olsaydı, “tarihin acı 
ve talihsiz bir dönemi” denip konu kapa-

tılabilirdi. Ancak ne yazık ki bu süreçte 
oluşan savrulmaların biri geçici, diğeri ise 
kalıcı 2 ciddi sonucu olmuştur.

Birincisi, Stalin’in ölümü olan 1953’e 
kadar,  Parti içi siyasi problemlerin yegâne 
çözüm yöntemi olarak büyük siyasi duruş-

malar ve tasfiyeler bir tür pratik alışkan-

lık haline gelmiş, Stalin’in belirttiğinin 
aksine 1939 yargılamalarından sonra da 
tasfiyeler kendini tekrarlamıştır. 3 tasfiye 
dalgasını burada zikretmemiz gerekir:

1. 1945 sonrası Doğu Avrupa’da-
ki tasfiyeler: Halk demokrasisi ülkeleri 
olan Polonya, Bulgaristan, Macaristan, 
Romanya ve Çekoslavakya’da, 2. Dünya 
Savaşı sonrası iktidara geçen KP’lerin 
bazı yöneticilerine yönelik olarak zin-

cirleme davalar açılmıştır. Suçlamanın 
konusu “Tito’cu hainlerle işbirliği yap-

mak, ABD ajanı olmak, SSCB’ye düşman 
olmak, sabotaj..vs” gibi argümanlardır. 
Bulgaristan’da T.Kostov, Romanya’da 
Ana Pauker, Çekoslovakya’da A.London, 
Slansky, Macaristan’da Laszlo Rajk bu 
duruşmalarda suçlu bulunup kurşuna di-
zildiler. Batılı yorumcular, bu tasfiyele-

rin Doğu Avrupa’da Tito gibi SSCB’nin 
otoritesini kabul etmeyen örneklerin, yani 
“yeni Yugoslavya’ların” oluşmaması için 
verilmiş bir “gözdağı” dalgası olduğunu 
iddia ettiler. Bu iddiaların doğruluğunu, 
ya da mahkûmların gerçekten suçlu olup 
olmadığı konusunda kesin bir şey söyle-

yemeyiz. Ancak SSCB’deki yargılamala-

rın aksine, bu davalar için sonradan hiç-

bir haklı delil/gerekçe bulunamamıştır. 
Bu sürece şahit olmuş biri Macar, ikisi 
Fransız üç adet KP üyesinin tanıklıkları 
(ki maalesef bu süreçten sonra partiden 
ayrılmışlardır) mahkemelerin tamamıy-

la “yukardan emir yoluyla mahkûmiyet” 
mantığıyla çalıştığı ve ortada (en azından 
sanıkların çoğu için) gerçek bir suçun ol-
madığını ortaya koyar yöndedir [40]. Öte 
yandan daha derin araştırmalar, batılı yü-

zeysel yorumların bir adım ötesine gide-

rek şuna işaret etmektedir: Bütün bu Doğu 
Avrupa ülkelerinde yargılanıp hüküm gi-
yen Parti ve devlet yöneticilerinin ortak 
yönü, hepsinin 1945’de SSCB’de Beria 
tarafından görevlendirilmiş kadrolar, yani 
“Beria’nın adamları” olmasıdır [41]. Bu 
üç yazara göre amaç, SSCB’de Beria’ya 
karşı girişilmesi düşünülen bir tasfiyenin 
ilk taşlarını döşemektir. Burada 1938’in 
stilini fark etmemek mümkün değildir. 

Mahkumların aralarında gerçekten “em-

peryalizme hizmet eden ajan”ların varlığı-
nı kabul etsek bile (ki bu belli değildir), bu 
“haklılığın” yanına herkes “kendi siyasi” 
ajandasını yapıştırmakta, ve “kendi işini 
görmeye” (kendi rakiplerini yok etmeye) 
çalışmaktadır. Doğu Avrupa’daki bu da-

valar, SSCB’nin aksine sosyalizmin gel-
mesinde şu ya da bu ölçüde dış dinamiğin 
etkili (hatta Romanya ve Macaristan ör-
neğinde tümüyle belirleyici) olduğu ülke-

lerde, halkın yönetime yeni yeni duymaya 
başladığı sempatiye darbe vurmuş, ve yö-

netime karşı ciddi yabancılaşma hissinin 
doğmasına neden olmuştur.

2. Leningrad Davası:  1949 yılında 
Leningrad parti sekreteri A.Kuznetsov 
ve parti yöneticileri Voznesenski, Pop-

kov ve Lazutin tutuklandılar. Halka açık 
bir duruşma asla yapılmadı. Suçlamaların 
mahiyeti de tam belli değildir. Bir iddia-

ya göre, “Moskova SSCB’nin başkenti 

ise, Leningrad da RSFSC (Rusya Sovyet 
Federatif Sosyalist Cumhuriyeti) nin baş-

kenti olsun” şeklinde bir talepleri olma-

sıdır. İddialardan biri “parti önderliğini 
bölmek” olduğu iddia edilmektedir. İşin 
özü ise parti içi bir çatışmadır. 1930’ların 
sonundan itibaren Bolşevik Partisi liderli-
ğinde “Parti-Devlet ilişkileri” konusunda 
büyüyen bir fikir ayrılığı ortaya çıkmıştır. 
Leningrad Parti sekreteri olan Andrey Jda-

nov Partinin ideolojik-politik işleve ağır-
lık vermesini ve ekonomik işlerin yöneti-
minden çekilmesini savunurken, muarızı 
G. Malenkov partinin tüm idari işlerde gü-

cünü korumasını savunmuş, Partinin ideo-

lojik-politik etkisinden hoşnut olmayan L. 
Beria da kendisini desteklemiştir. Jdanov 
güçlü bir figürdür ve Politbüro üyeliğinin 
yanı sıra Leningrad Parti örgütünde güç-

lü bir desteğe sahiptir. Ancak 1948’de bir 
kalp krizi sonucu ölmesi dengeleri değişti-
rir. “Leningrad davası” tamamıyla Malen-

kov-Beria ikilisinin, Stalin sonrası dönem 
için kendilerine engel olabilecek kadroları 
ortadan kaldırma girişimi, bir politik ya-

tırımdır. Bu dava sonucunda yukardaki 
isimler, tarihi Leningrad kuşatmasındaki 
rolüyle “kahramanlık” unvanına sahip 
Kuznetsov ve “maliye sihirbazı” olarak 
anılan genç ve üstün yetenek Voznesens-

ki de dahil kurşuna dizilmiştir. Akabinde, 
Leningrad Parti örgütünde 2000’e yakın 
üye görevden alınmış, atılmış, ya da sü-

rülmüştür.

3. Doktorlar Davası: 1948 yılın-

da Lidya Timaşçuk adlı bir sağlık gö-

revlisi Politbüro’ya bir mektup yazarak 
“Kremlin’de görev yapan Yahudi doktor-
ların Politbüro üyelerini, hatta Stalin Yol-
daşı öldürmeye çalıştıklarını” iddia eder. 
Stalin bu iddiayı saçma bulur ve gülüp ge-

çer. Ancak “birileri” bu iddiayı parmağına 
sarıp derinleştirince ortaya bir komplo da-

vası çıkar. Olay çoğu Yahudi olan Krem-

lin doktorlarıyla sınırlı kalmaz, hızla an-

ti-semitik bir histeriye dönüşür. Tarihinde 
antisemitizmi bir “suç” olarak tanımlayıp 
bunu anayasasına koyan ilk ülke olmanın 

SSCB’de Siyasi Tasfiyeler (1937-1939)

Yeni Bilgiler, Farklı Bir Bakış (4)
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Sosyalizm Tarihinin En Çok Tartışılan Dönemi: 

Değerli Okurlarımız,
Mustafa Suphi Vakfı’nın çalışma progra-

mı arasında farklı konular yer almaktadır. 

- Türkiye Komünist Partisi’nin tarihi ve 

Mustafa Suphi’lerin politik programatik gö-

rüşleri ile ilgili araştırmaların, günümüze nasıl 

yön verebileceği; 

- Sovyetler Birliği başta olmak üzere Sos-

yalist ülkelerde yaşanan karşı-devrim hareketi 

üzerine araştırmalar, görüşler; 

- Günümüzde dünyadaki güçlerin 

yer alımı, Rusya Federasyonu ve Çin Halk 

Cumhuriyeti’nin niteliği, konumu ve uluslara-

rası güçler dengesinde üstlendikleri rol; 

- Küba ve Vietnam Sosyalist 

Cumhuriyetleri’nin durumu ve gelişimine 

ilişkin tartışmalar ve bu konulara bağlı bir dizi 

farklı inceleme, araştırma ve değerlendirme-

ler... 

Vakıf olarak tüm bu konularda farklı gö-

rüşlerin tartışıldığı, araştırmaların geliştirildiği 

çalışmalar içindeyiz.

Gazetemizin 67. sayısından itibaren 

oldukça uzun bir süreye yayılacak Sovyetler 

Birliği ile ilgili Sinan Dervişoğlu yoldaşımızın 

çalışmalarına yer veriyoruz. Sinan yoldaş, 

ayrıntılı ve uzun zaman alan titiz bir çalışma 

süreci sonucunda gazetemizin sayılarında 

tefrika olarak yayınlayacağımız araştırma 

yazılarını hazırladı. Tefrikalar yayınlandığı 

süreçte bu çalışma kitap halinde yayınlan-

sa dahi biz yayınımıza devam edeceğiz ve 

kitabın yayınlanacağı yayınevi ile ilgili sizleri 

bilgilendireceğiz. 

Sinan Dervişoğlu yoldaşımız da mutlak 

doğru iddiasında değil. Yaptığı çalışmayı 

dikkatimize sunarak görüş, öneri ve katkılar 

ile zenginleştirmemize özellikle değer veriyor. 

Bu anlamda sadece pasif bir okuyucu olarak 

değil, aktif tartışma yoluyla çalışmaya katkı 

sağlamanızı özellikle önemsiyoruz.

MUSTAFA SUPHİ VAKFI

Bilim Kurulu

Bu yazı dizisinin ilk üç bölümü gazetemizin 
önceki sayılarında yayınlanmıştır.



gururunu taşıyan, 2. Dünya Savaşı’nda 
Avrupa’da ezilen Yahudi halkın kurtarı-
cı olarak gördüğü SSCB’de, bir şekilde 
“kaşınan” anti-semitik duygular, derine 
gömülü olan tarihsel Rus milliyetçi anti-
semitizmini hortlatır. En somut örnek, bu 
dava esnasında yerel parti örgütlerine yol-
lanan “Yahudi üyelerin listesini merkeze 
yollama” talebidir ve bu talep gerçek bir 
utançtır. Orduda, istihbaratta, hükümette, 
bilim çevrelerinde ve partide (elbette hep-

si olmasa da) çok sayıda Yahudi görevden 
alınır. Bu olay, o güne kadar Sovyet ikti-
darına yürekten bağlı Sovyet Yahudile-

rinde ciddi bir hayal kırıklığı yaratmıştır 
ve bu soğukluk, zaman içinde dalgalan-

malar gösterse de asla sıfıra inmeyecek, 
SSCB’nin yıkılışına kadar sürecektir. Bu 
“dava”nın da özü iç siyasi çekişmedir. 
Beria bu sefer işin dışında, hatta tümüyle 
karşısındadır; zira oluşan dalga Rus milli-
yetçiliğinin ciddi bir damgasını taşımakta-

dır ve Beria bir Gürcüdür. Döneme ilişkin 
3 araştırma ve tanıklık, bu olayın arkasın-

da Kruşçev ve Malenkov’un olduğu iddia 
etmektedir ve asıl hedef istihbarat örgüt 
MVD’de büyük bir gücü eline geçiren 
Abakumov’u yıpratmaktır. 1924’den beri 
istihbarat örgütünde çok sayıda başarılı 
Yahudi komünist vardır ve onlar da bu sü-

reçte topun ağzına gelirler.

1937-39 yargılamalarını aksine, bu 
3 “dava”nın hiçbiri bugün arşivlerde bir 
inceleme konusu dahi olmayacak şekilde 
“gerçeği bulma” kaygısının uzağındadır. 
Düzmece ve kurgu nitelikleri, Stalin’i sa-

vunan araştırmacılar açısından bile açık 
ve aşikârdır. Dolayısıyla 1937 yargıla-

malarının birinci tahribatı, Parti içindeki 
her türlü fikir ayrılığını, siyasi rekabeti, 
ya da geleceğe ilişkin siyasi projeleri bu 
tür dramatik “ihanet davaları” ile çöz-

meye çalışmanın bir alışkanlık, hatta ref-
leks ve bir stil haline gelmiş olmasıdır. 
Zaman ilerledikçe bu “dava”lardaki ger-
çeklik payı azalmakta, kurgu ve komplo 
yönü güçlenmektedir. Stalin’in 1953’deki 
ölümü, Kruşçev’in önce Beria, sonra da 
Malenkov’u tasfiyesinden sonra SSCB’de 
siyasi davalar sona ermiştir. Bu olgu, ön-

celeri “Kruşçev’in getirdiği büyük bir 
özgürleşme” olarak gözükse de sadece 
mevcut sorunu başka bir boyuta taşımış-

tır: Eskiden idam mangası önünde çözülen 
problemler, hiçbir şekilde “çözülmeme-

ye” başlanmış, sorunlar Parti içinde “halı 
altına süpürülmüş”, orada kronikleşmiş 
ve kangrenleşerek çöküşün ana faktörü 
olmuştur.

Yukarda zikrettiğimiz 1945 sonra-

sı “dava”larda Stalin’in konumu nedir? 

Doğaldır ki, ülkenin en üst 
seviye yöneticisi olarak 
yapılan hatalarda si-
yasi sorumluluğu 
olması kaçınıl-
mazdır. Ancak il-
ginç olan şudur: 
Belli bir haklı-
lığı olan ve di-
rekt taraf oldu-

ğu (zira bizzat 
kendisine karşı 
bir darbe-komplo 
gündemdedir) 1937 
davalarının aksine, 
1945 sonrası davalarda 
Stalin seyirci konumundadır. 
Örneğin Leningrad davasında, olayı 
“pişirip getiren” Malenkov-Beria ikilisi-
nin telkinlerine bir anlamda teslim olmuş-

tur. Doktorlar davasında, gülüp geçtiği bir 
olay, gözlerinin önünde toplumda antise-

mitizmi hortlatan bir saçmalığa dönüş-

müştür. Bir anlamda, yönetimdeki ekibin, 
kendi ölümünden sonraki dönemde güç 
kazanmak için yaptıkları politik oyunları 
seyretmekle yetinmiştir. Bunu arkasındaki 
sebep, kimilerine göre muazzam bir geri-
limi yaşadığı 2. Dünya Savaşı’ndan sonra 
liderlik enerjisinin azalmasıdır; kimileri 
içinse ölmeden önce Partide ve devlette 
(tüm üst yönetimi kapsayan) çok köklü 
bir reorganizasyon yapmayı planlaması, 
o yüzden bir açıdan sessiz kalmayı tercih 
etmesidir. Bunu asla bilemeyeceğiz.

2. Yeni Gelişmeye Başlayan
Bir “Sovyet Yöneticisi” Tipi:
İlk Kanser Hücreleri 
1937 tasfiye hareketlerinin yarattığı 

ikinci (ve bu sefer kalıcı) tahribat, orta-

ya çıkan yönetici profilidir. Bu tasfiyeler 
sonucunda parti ve devlet, komplocular-
dan, sabotajcılardan, gevşek ve disiplinsiz 
unsurlardan, kararsızlardan temizlenmiş, 
merkezin çizgisine sadık ve kararlı kadro-

ların belirlediği bir yapı haline gelmiştir. 
Daha önce belirttiğimiz gibi, böylesine 
net ve disiplinli bir yapıyla 2. Dünya Sa-

vaşı kazanılmıştır. Buraya kadar her şey 
iyi gözükmektedir. 

Ancak ciddi bir sorun daha vardır: 
Bir savaşı kazanmak için gerekli olan or-
ganizasyon ve kadro profili ile, sosyaliz-

min kuruluşunu derinleştirmek ve sınıfsız 
topluma gidişi (içerde ve dışarda) örgüt-
lemek için gerekli kadro profili birbirin-

den oldukça farklıdır. SSCB’de sosyaliz-

min tasfiye edildiği anda bile yüzbinlerce 
inanmış komünistin varlığı bilinmektedir. 
Buna karşılık, tasfiyelerle birlikte “farklı” 
bir yönetici profili gelişmeye ve güç ka-

zanmaya başlamıştır. Nedir 
bu profilin özellikleri?

1. İtaat: Savaş, 
kayıtsız şartsız 

itaatle kazanılır. 
Ancak sosya-

lizm, itaatle 
değil, bilinçli 
uyum ve eleşti-
ri-özeleştirinin 

birlikteliği ile 
ilerler. En dürüst 

kadroların sudan 
sebeplerle iftiraya 

uğrayıp tasfiye edildi-
ğini, hatta kurşuna dizildi-

ğini gören kadrolarda gelişen ve 
belirleyici hale gelen stil ise itaat, ses çı-
karmamak, merkeze hiçbir yaratıcı öneri 
götürmemek, sıradanlığın içine sığınarak 
merkezi otoriteyi sürekli alkışlamak ve 
giderek kişiliksizleştiren bir dalkavukluk-

tur. Bu çarpık gelişim, bir yandan siyasi 
otoriteyi tabandan gelecek yaratıcı öneri-
lerden, hatta hayati uyarılardan mahrum 
ederken, tek tek kadroların da kişiliğini 
tahrip etmekte, onları onurlu ve bilinçli 
komünistler olmaktan çıkarıp ruhsuz bü-

rokratlara dönüştürmektedir.

2. İnsiyatifsizlik: “Adaptasyon” ve 
itaat”e odaklanmış kadrolar, bir yenilik 
(innovasyon) yapma konusunda hiçbir 
motivasyon taşımadıkları gibi, herhangi 
bir yerel insiyatif almaktan da (birileri ta-

rafından aleyhine kullanılma korkusu ile) 
kaçınmaktadır. Stalin 1938’de bizzat gö-

rüştüğü pilotlara savaş uçaklarının azami 
uçma sürelerini sormuş, pilotlar 35 dakika 
deyince bunun artırılıp artırılamayacağını 
sormuş ve “Elbette mümkün, ama kimse 
bize bir şey söylemedi” cevabını almıştır 
[42]. Stalin doğal olarak öfkelenmiş; ama 
bu tipik bir cevaptır. Zekeriya Sertel, anı-
larında Bakû istasyonunda bir trenin 8 
sene, 1968’e kadar dokunulmadan bekle-

diğini yazmaktadır. “Neme lazım” denile-

rek treni sorgulamaktan imtina edilmiştir. 
Bu “kendini korumaya” yönelik bilinçli 
kayıtsızlık, bir yandan toplumdaki arıza-

ların üzerine gidilmesini engellemekte, 
öte yandan da her türlü yenileşme çabası-
nın önüne set çekmektedir.

3. Siyasi “hayatta kalma” (survival) 
refleksi: Yukardaki 2 özellik, bize “pasif” 
bir profil düşündürebilir; ama bu yanlıştır. 
Kendi siyasal mevkiini ve gücünü koruma 
konusunda son derece kararlı ve uyanık 
bir tipoloji ile karşı karşıyayız. 1937’de 
kendileri için risk teşkil eden komünist-
leri temizlik hareketlerinde tasfiye eden 

“ataman”lar asla yok olmamış, nükleere 
savaşa bile dayanan böcek türleri misali, 
1945 sonrasında da varlığını sürdürmüş-

tür. Yetki alanında kimlerin kendisi için 
risk teşkil ettiğini anlayan, üst otorite ile 
son derece iyi geçinerek onları ekarte 
eden, kendi bölgesine ilişkin her şeyi toz 
pembe göstermeyi başaran, bu doğrultuda 
gerekirse üst otoriteyi de yozlaştırmaktan 
çekinmeyen çıkarcı bir profil Parti ve dev-

let içinde yayılmaya başlamıştır.

Bu yönetici tipinin sosyalist düşünce 
ile, Marksist-Leninist teorinin ilkeleri, 
komünizm hedefi, sınıf mücadelesi, en-

ternasyonalizm vs gibi kavramlarla bağı 
nedir? Doğaldır ki sadece görüntüseldir. 
Bütün bu ideolojik/teorik söylemler, ken-

di mevkiine ve kendisinin parçası olduğu 
bir siyasi iktidar aygıtına toplum nezdinde 
meşruiyet kattığı, o iktidarı meşru kıldığı 
için (ve sadece ve sadece onun için !) an-

lamlıdır; o yüzden görüntüde onlara yapı-
şacak, sözde savunacaktır. Ancak özünde, 
yukarda tanımladığımız profilin sosya-

lizmin özüyle hiçbir ilgisi olamayacağı, 
sosyalist düşünce ve dava hiçbir samimi 
bağlılık taşıyamayacağı ya da böyle bir 
bağlılığı sürdüremeyeceği apaçık orta-

dadır. Marksist teorinin ilkelerine ve id-

dialarına içten içe “bıyık altından” gülen 
inançsız kadroların “kapsama” alanı, bir 
sonraki yazımızda da göstereceğimiz gibi, 
Stalin dönemindeki Politbüro’ya kadar 
uzanmıştır. 

Bir geçiş dönemi olan sosyalizmde, 
siyasi iktidarın tek kazanım olmadığı ve 
olmaması gerektiği son dönemlerde haklı 
olarak vurgulanmaktadır. Ancak buna rağ-

men herkes için açıktır ki, dünyada kapita-

lizmin varlığını sürdürdüğü bir dönemde, 
sosyalist devlet aygıtı içinde bu tarzda un-

surların bulunması ve artması, sağlıklı bir 
vücuttaki kanser hücreleri gibi ciddi bir 
risk teşkil etmektedir. Analojimiz yerinde-

dir, zira hücrede kanseri geliştirdiği söy-

lenen 2 ana faktör oksijen yetersizliği ve 
şeker fazlalığıdır. Bizim örneğimizde ok-

sijen yetersizliği, tabandan gelecek uyarı 
ve katkının, taban demokrasinin temiz 
havasının yokluğudur. Şeker fazlalığı ise 
ölçüsüz boyutlara varmış otorite ve yetki 
artışıdır. Bu iki unsurun beslediği kanse-

rojen kadrolar Stalin döneminde de her 
kademede oluşmuş, varlığını korumuştur.

Ancak Stalin’in büyük alt-üst oluşlara 
sahne olan yönetiminde, bu kadrolar yer-
leşecek, kök salacak ve devletin işleyişine 
damgasını vuracak rahatlığı asla bulama-
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mıştır. Sürekli kendini tekrar eden tasfiye 
dalgaları, mahkeme davaları, emperyalist 
Batı ile gitgide artan sıcak savaş olasılı-
ğı bu kadrolar da dahil herkesin üzerinde 
“tasfiye edilme riski”nin Demokles’in 
kılıcı gibi sallanmasına sebep olmuştur. 
1953’e kadar SSCB’de Stalin hariç (bel-
ki o da dahil!) tutuklanamayacak hiçbir 
yönetici kadro yoktu. 1949’da “ikinci 
adam” Molotov’un karısı Polina Jemçu-

jina “siyonizmle işbirliği” gerekçesiyle 
tutuklanmış ve sorguya alınmıştır. Devlet 
aygıtının her noktasına nüfuz eden bu ge-

rilim ortamı (radyoterapi misali) söz ko-

nusu kanserojen hücrelerin vücuda yayıl-
masını, “metastaz yapmasını” engellemiş, 
hatta belki bazılarını da yok etmiştir. Tabii 
geçici olarak..

Geçici olarak, çünkü böyle bir durum 
ya da gerilim, hiçbir devlet için sürdürü-

lebilir değildir; SSCB için de olamazdı. 
Doğru çözüm, kanseri yaratan kök se-

bepleri ortadan kaldırmak, yani emekçi 
tabanın politik süreçlere katılımını kont-
rollü bir şekilde artırmak, parti ve devlet 
aygıtını tabandan gelecek uyarı ve katkılar 
ışığında tazelemek ve yenilemekti. Grover 
Furr, Stalin’in ölümüne doğru radikal bir 
demokratikleşme planı geliştirdiğini söy-

lemektedir. Bunu detayları başka bir ya-

zıda ele alınacaktır. Bunun tümüyle doğru 
olduğunu varsaysak dahi açık olan şudur: 
Stalin bu planı asla uygulayamamıştır. 
Onun ölümünden sonra yukarda bahset-
tiğimiz gerilim sona erdirilmiş (bu, top-

lumdan çok devlet ve parti kadroları için 
bir “müjde” olmuş), tüm yönetici kadrolar 
“nefes” almıştır. “Artık durup dururken 
tutuklanmayacakları” müjdesi, (herhangi 
bir taban kontrolünün olmadığı bir ortam-

da) bir anlamda onlara kalıcılaşmaları için 
verilmiş bir fırsat ve işaret olmuş, yukarda 
adı geçen kanserli hücreler için vücuda 
yayılmanın önündeki hiçbir engel kalma-

mış, kanser sonunda (1980’lerde)  beyne 
kadar sıçramıştır.

“Peki Stalin 
Ne Yapsaydı Yani?”

Başlıkta yer alan soru, bu konuların 
tartışılmasında sık sık telaffuz edilen iyi 
niyetli, ancak yanlış bir sorudur. İyi ni-
yetlidir, çünkü inanmış bir komünist ve 
büyük bir lider olan Stalin’i “aklamayı”, 
“hatasız ve lekesiz” kılmayı amaçlamak-

tadır. Gerçekten de, o dönemde yapılan 
yanlışlar ne olursa olsun, J.V.Stalin büyük 

bir dönüştürücü, bir halka ilham veren, 
onu karasaban çağından uzay çağına sıç-

ratan, ve Alman faşizmini tek başına yen-

miş olan Sovyet halklarına önderlik eden 

büyük bir devrimci olarak tarihte yerini 
almış, böylece milyonların haklı sevgisi-
ni, saygısını kazanmıştır; kazanmaya da 
devam etmektedir. 

Ancak bu soru “yanlış” bir sorudur, 
zira tarih (futbol yorum programları mi-
sali), geriye sarılıp “burada şu şahıs şunu 
yapmalıydı, yapsaydı şöyle olurdu” tarzın-

da yorumlanamaz, tahlil edilemez. Edile-

mez, zira bugünün kafasıyla o dönem için 
tarif edeceğiniz o farazi “doğru adım”ı 
kimin uygulayabileceği, bunu kimin ak-

lına gelebileceği, bu yaklaşımı kimin 
içselleştirip hayata geçireceği cevapsız 
kalmaya mahkûm bir tartışmanın konusu 
olacaktır. Başka bir deyişle, o dönemdeki 
ana şahısların (oyuncuların) sübjektivite-

si de, o dönemin objektivitesinin parça-

sıdır; yani o koşullarda o insanlar başka 
türlü düşünemezlerdi. O yüzden Stalin’e 
(ya da Lenin’e) “gaipten” akıl vermenin 
bir anlamı yoktur, ve tüm bu liderler, o 
verili koşullarda ve politikayla teoriyi o 
kavrayış tarzları çerçevesinde, kendilerin-

ce yapılabilecek en doğru politikayı takip 
etmişlerdir. Ancak oluşan olumsuzluklar 
da birer gerçek olarak önümüzde durmak-

tadır ve bizler bugün bunlardan dersler çı-
karmak zorundayız. Her biri önümüzdeki 
dönemde yayınlayacağımız benzer birer 
araştırmanın konusu olacak bu tespitler 
şunlardır:

1. Lenin döneminde temelleri atılan, 
Stalin döneminde ve tasfiyelerden sonra 
son şeklini alan birleşik Parti-Devlet ay-

gıtı, reforma ve değişime oldukça kapalı 
ve direnç gösteren bir yapıdır. Stalin 1936 
ve 1952’de bu yapıyı reforme etmeye ça-

lışmış, ancak başaramamıştır. Önümüzde-

ki yazıda ele alacağımız Stalin’in şüpheli 
ölümü, Kruşçev’in daha sonra 1964’de 
tasfiyesi, Andropov’a yapılan suikast ve 
en sonunda (en başlarda sosyalizm çer-
çevesinde kalan) Gorbaçov reformlarının 
işlemez hale getirilmesi; bütün bunlar bu 
yapının değişime ve reforma gösterdiği 
muazzam direncin tarihsel örnekleri ola-

rak algılanmalıdır. Bu modelin, bir daha 
tekrar etmemesi açısından, zaaflarının 
oluşum süreci iyi analiz edilmelidir.

2. Sosyalist toplumda devlet aygıt ile 
partinin ilişkisi doğru ve yaratıcı yakla-

şımlarla birlikte yeniden analiz edilmeli-
dir. “Yaratıcı”dan kastımız, “birden fazla 
partiye izin verilmeli” ya da “ asıl olan 
konseylere (ya da Sovyetlere) tüm yetki-
nin verilmesidir” gibi basmakalıp yavan-

lıklara takılmamaktır. Bunlar gerçekten 
yavan laflardır, zira öncelikle yanlış bir 
politikanın egemen olacağı konseyler 

(tıpkı 1917 Şubat’ındaki Sovyetler gibi) 
iktidarı burjuvaziye teslim etmenin aracı 
haline gelirler. Aynı şekilde partileri ya-

saklamak da, izin vermek de tek başına 
çözüm değildir. Tek parti olursa ülkedeki 
tüm siyasi akımların KP’nin içine doluş-

ma ve partiyi dejenere etme riski vardır 
(bkz: SBKP). Çok parti olursa da, şayet 
toplumda sosyalizmin ideolojik hege-

monyası sarsılırsa, diğer partiler kapitaliz-

me geri dönüşün bayrağı haline gelebilir 
(bkz: Demokratik Almanya). Görüldüğü 
gibi, asıl olan doğru bir politikayı topluma 
egemen kılmak ve bunları sürekli yeniden 
üretmektir ve bu temel sorundur. Bu açı-
dan sosyalist devletin katmanlarını, meş-

ruiyeti koruma mekanizmalarını, konsen-

süs üretme aygıtlarını, parti ve konseyler 
arasındaki ilişkileri, sosyalist toplumda 
kitle örgütlerini ve medyayı, ve özellikle 
Parti (ya da siyasi özne)yi örgütsel planda 
yeni ve yaratıcı bir düşünceyle ele almak 
zorundayız.

3. Sosyalizme inancını yitirmiş yöne-

tici kadroların, sosyalist toplum için bir 
ölüm olduğuna değindik. Sosyalist top-

lumda ideolojik hegemonyanın hayati de-

recede belirleyici olduğu daha net bir bi-
çimde karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla 
geçiş döneminde ideolojik hegemonyayı 
korumanın ve geliştirmenin mekanizma-

ları da ayrıca düşünülmeli, bir üstyapısal 
unsur olarak “sosyalist hukuk” da bu çer-
çevede sağlıklı ve net bir içeriğe kavuştu-

rulmalıdır.

Sonuç Yerine:

Sancılı Bir Sürecin Anatomisi

Yazımızda ortaya koyduğumuz olgu-

lar ve analiz, bize olayların gelişimi hak-

kında şu çerçeveyi sunmaktadır:

1. Bolşevik partisi, 1930’lu yıllara bir 
dizi yapısal zaafla, kendi parti yapısı için-

de dağınıklık, kontrolsüzlük, üye standart-
larının düşüklüğü, komünist değerlerin 
içselleştirilememesi, yerel yönetimlerin 
merkeze karşı sistematik direnci, taban 
denetimine karşı muhalefet gibi bir dizi 
yapısal sorunla girmiştir.

2. Ülkenin içinden geçtiği büyük top-

lumsal dönüşüm, doğal olarak muhalefet 
etmeye hazır toplumsal kesimler yarat-
mış, parti içindeki mücadeleyi kaybeden 
muhalifler açısından bu huzursuzluk, bir 
siyasi olanak olarak algılanmıştır.

3. Meşru kanallarda mücadeleyi kay-

beden parti için muhalefet, darbe ve sabo-

taj gibi meşruiyet dışı kanallarla iktidara 
yönelme yolunu seçmiştir.

4. Bu noktada, ülkede devrimin en 
büyük kazanımı olarak algılanan “parti-
nin birliği ve iktidarı” tehlikeye girince, 
parti önderliği, merkezin çizgisiyle %100 
uyumlu ve kararlı bir parti ve devlet ya-

pısının kurulması için, muhalefete destek 
veren tüm kadroları tasfiye etmek üzere 
harekete geçmiştir.

5. Ancak bu tasfiye süreci, en üstte 
değindiğimiz kontrolsüzlük ve çok sayıda 
yerel liderin koltuğunu koruma kararlılı-
ğı ile birleşince, baştaki amacı fazlasıyla 
aşan bir toplumsal histeriye dönüşmüş, 
önemli sayıda masum komünist hayatını 
kaybetmiştir. Stalin, bu hataların sorum-

lularını da cezalandırarak hataları kısmen 
telafi etmeye çalışmıştır.

6. Sonuç olarak sabotajcılar ve hainler 
temizlenmiş, ülke 2 yıl sonra başına çö-

kecek olan Nazi işgaline karşı başarıyla 
mücadele edecek bir yönetim yapısına ka-

vuşmuştur.

7. Buna karşılık, parti içi mücadeleyi 
“mahkeme-temizlik-tasfiye” yöntemiyle 
sürdürme refleksi 1953’e kadar devam 
etmiş, 1937’nin aksine hiçbir haklılığı ol-
mayan “dava”lar ve temizlik hareketleri 
birbirini izlemiştir.

8. Öte yandan bu süreçte sadece “ita-

at ve uyum” ile varlığını sürdüren yoz bir 
yönetici profili ortaya çıkmış, ancak taban 
demokrasisi ve emekçilerin siyasi katılı-
mını artırarak baş edilebilecek bu profil, 
1953 sonrasında umulan demokratik re-

formların yapılmaması sonucu, daha da 
güçlenerek varlığını sürdürmüş, yaygın-

laşmış ve sosyalizmin çöküşüne kadar 
devleti ve toplumu zehirlemeye devam 
etmiştir. n

Dipnotlar:
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Démocraties Populaires” 

[41] Yukardaki kaynaklardan Kriegel ve 
Fejtö’nün kanısı bu yöndedir. Aynı görüşü 
Amerikalıana akım araştırmacı Amy Knight da 
paylaşmaktadır  (“Beria: Stalin’s First Lieute-
nant”, s.169) 

[42] Stalin’den aktaran Dimitrov, “Gün-
lükler”, TÜSTAV Yayınları, c.2, s.33

(Bu bölümün sonu. 
Yazı dizisi devam edecek)
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q Armağan BARIŞGÜL

Demokrasi halkın kendi kendini yö-

netmesi ise Halk Meclisleri de demokrasi-
nin temel taşlarıdır. Bundan dolayı ülkede 
demokrasinin yeşermesi, gelişmesi ve sü-

rekliliğinin sağlanabilmesi için yerellerde 
Halk Meclisleri kurulmalı, yaygınlaştırıl-
malı ve geliştirilmelidir. Halk özgün yerel 
sorunların ve ülkenin temel sosyal sorun-

larının çözülebilmesi için meclisler teme-

linde örgütlenerek mücadele vermelidir. 
Yerel sorunlara karşı duyarlı ve örgütlü bir 
halk ülke sorunlarına karşı da duyarlı olur 
ve etkin bir mücadele verir.

Ülke çok renkli bir halklar mozaiği-
ne, çok farklı coğrafi ve toplumsal-po-

litik niteliklere sahiptir. Bunun için her 
yerelde kurulmuş bulunan/gereken Halk 
Meclisleri de birbirinden farklı olmakla 
birlikte kendine özgü özellikler taşır/ta-

şıyabilir. Bugün ülkenin dört bir yanında 
doğa tahribatı sürmektedir. Kocaeli ilinde 
bulunan Dilovası ve Tekirdağ ilinde bu-

lunan Ergene bölgesi çevre kirliliği açı-
sından ön plana çıkarken Karadeniz’de 
dereler ve yeşil alanların korunması, 
fındık ve çay üretimi, Malatya’nın Do-

ğanşehir, Adıyaman’ın Çelikhan ilçeleri 
tütün ekimi sorunlarla karşılaşmaktadır. 
Kürt illerinde işsizlik, açlık, baskı ve göç 
büyüyerek devam etmektedir. Sanayinin 
olmadığı Orta Anadolu Bölgesinde halk 
tarımla uğraşarak kıt kanaat geçinmeye 
çalışmaktadır. Tarımsal ürünler zamanın-

da pazarlanamadığı gibi ya çok ucuza sa-

tılmakta ya da tarlada kalarak çürümeye 
terk edilmektedir. Yine her ilin, ilçenin 
ve semtin farklı sorunları bulunmaktadır. 
Emeklilerin, yaşlıların, üniversite gençli-
ğinin, işçilerin, mevsimlik işçilerin ve her 
toplumsal kesimin kendine özgü sorunları 
vardır. Bir de bunun yanında herkesin et-
kilendiği ve ilgilenmesi gereken ülkenin 
ortak sorunları bulunmaktadır. Enflasyon, 
başka bir deyimle hayat pahalılığı, sınır 
ötesi askeri operasyon ve çatışmalar, ka-

dına karşı şiddet ve cinayetler, asgari bir 
düzeyde bile geçindirmeyen ücretler, iş 

güvensizliği ve işten atılmalar, işgücünün 
değersizleşmesine yol açan taşeron ve 
sözleşmeli uygulaması, eşit işe eşit ücretin 
uygulanmaması ve halkların ayrıştırılma-

sından doğan kin ve nefretin giderek art-
masıyla toplumun kabusa sürüklenmesi...

Bu kara tabloyu tersine, karadan aka, 
karanlıktan aydınlığa çevrilmeli. Ama na-

sıl ve nasıl bir yöntem uygulanmalı ki bir 
daha eski haline dönüşmemelidir? 

Halka dayanan, eşitlikten yana halkçı 
ve ilerici bir iktidarın iş başına gelmesiy-

le ancak ve ancak demokratik dönüşüm-

ler yapılabilir. Yoksulların, ezilenlerin 
ve emekçilerin ortak çıkarları sağlanarak 
yüzleri gülebilir. Bu değişim, halkın ör-
gütlenmesiyle, kendi kurduğu öz meclis-

lerinde yer almasıyla ve kararlı bir müca-

delesiyle mümkün olur. Halk, yerellerde 
kurduğu meclislerde örgütlenerek toplum-

sal ve politik mücadele verir. Halk Mec-

lisleri demokrasinin mihenk taşı ve özgür 
bir yaşamın gereğidir. Bu meclislerde her 
yaştan erkek ve kadınların, işçi ve emek-

çilerin katılması doğaldır. Doğrusu da bu-

dur. Meclislerin işlevi, kapitalist sömürü 
ve talana karşı yerellerde yaşayan halkın 
ulusal kimliği, dini inançları, gelenek ve 
görenekleri ve politik görüşleri gözetme-

den halkçı bir çalışma yapmaktır. Halkın 
ezici çoğunluğu bugünkü toplumsal dü-

zenden olumsuz etkilenerek ezilmektedir. 
Enflasyon ve savaş politikaları karşısında 
nefes alması giderek zorlaşmaktadır. Aş, 
iş, ekmek ve gelecek kaygısı ön plana 
çıkmaktadır. Halk Meclislerinde buluşan 
yığınlar çalışma içinde öz güven kaza-

narak demokratik bir yaşam için cesaret-
li davranır. Ortak çıkarlara ve karşılıklı 
saygıya dayalı ilişkiler gelişir. Kadınlara 
ve gençlere önem verilerek inisiyatif elde 
etmenin yolu açılmalıdır. Birey, kendi-
ni ifade edemediği bir yerde bir mecliste 
motive olamaz. Motive olmadığı bir yerde 
de canla başla çalışmaz ve katkı vermez. 
Meclis çatısı altında buluşan herkes eşittir. 
Eşitlik ve kardeşlik duygusuyla birlik ve 
dayanışma içinde bulunarak demokratik 
bir yaşam için çaba sarf etmek Halk Mec-

lislerinin var olmasının başlıca gereğidir. 

Bir halk meclisinin giderek büyümesi ve 
gelişmesi demokratik kültürün varlığına 
ve içselleşmesine bağlıdır.

Kimi yer ve zamanlarda yapılan/ya-

pılmaya çalışılan politik içerikli Halk 
Toplantılarının cılız kalması veya katılı-
mın giderek düşmesi ve son aşamasında 
bir elin parmaklarını geçmeyen katılım-

cıların olması insan öznesine karşı olan 
yanlış yaklaşım ve davranışlardır. Hiçbir 
toplumsal olgu birden bire ortaya çıkmaz. 
Her nitelik bir nicel birikimin bir sonucu-

dur. Kendiliğinden ortaya çıkan her top-

lumsal hareket saman alevi gibidir. Parlar 
ve çabuk söner. Sabırla, bin bir emekle 
ortaya konan her çalışmanın mutlaka bir 
meyvesi olur. Doğru ve sağlam zeminde 
yürüyen çalışmalar halkla buluştuğun-

da bir çığ gibi büyür. Yanlış bir söz, bir 
hareket bir araya gelen onlarca insanı da-

ğıtabileceği gibi doğru söz ve doğru bir 
çalışmayla onlarca insan bir araya gelebil-
mekte, etten kemikten sımsıkı iyi insani 
ilişkiler temelinde çalışmalar süreklilik 
kazanabilmektedir.

Halk Meclislerinde yerel çalışmalarda 
güven çok önemli bir unsurdur. Güve-

nin olmadığı yerde ve birbirlerine güven 
vermeyen, güven duymayan yerde kişiler 
bir araya gelmez ve çalışmalara katılmaz. 
Halk Meclisleri sadece seçim odaklı ol-
mamalı. Böyle bir durum aktifliğini ön-

leyeceği gibi verimli ve sürekli olmasını 
ortadan kaldırır.

Günümüzde bir Halk Meclisinin içeri-
ği ve görevi yerelden yerele göre farklılık 
taşıyabilir. Halk Meclislerinin en önemli 
özelliği halkın doğal bir kurumu olması, 
katılımcı, yerelden beslenen eşitlikçi ve 
dayanışmacı bir nitelik taşımasıdır. De-

mokrasi yerelden başlar. Demokratik bir 
yaşam ezilenlerin, yoksulların ve emek-

çilerin karnnıın doyduğu, yüzünün güldü-

ğü, güvenle yürüdüğü ve umutla baktığı 
zaman başlar. Onlarla gelişir, güçlenir ve 
yaşar. Onun için ezilenlerin, yoksulların, 
işçi ve emekçilerin içini doldurduğu bir 
meclis, gerçekten bir Halk Meclisi olur. 
Burada kariyer peşinden koşmanın, kişi-
lere tepeden bakmanın ve insan kayırma-

nın ne yeri vardır ne de ona gerek duyulur. 
İlişkiler sade, karşılıksız ve doğaldır. İş 
yapan baş tacıdır. Bununla birlikte Halk 
Meclisine işlerlik sağlayan, işlevini yerine 
getirmeye çalışan ve süreklilik kazandıran 
aktif, özverili ve verimli insanlardır. 

Halk Meclislerine en büyük canlılığı 
kazandıracak olan kadınlardır. Kadınlar, 
eşini ve çocuklarını meclise taşımakta 
başat rol oynar. Meclislerin aracılığıy-

la kültür ve sanat etkinlikleri düzenlenir. 
Kişiler buralarda birbirleriyle tanışır. Ar-
kadaşlık ve dostluklar kazanır. Yerel ve 
politik sorunlar tartışılır. Fikir üretilir. Or-
tak çalışma kararları alınır. Alınan karar-
lar gönül birliğiyle uygulanmaya çalışılır. 
İşçiler burada çalışma yaşamını gündeme 
taşır. Meclisin işyerleri ve fabrikalarla il-
gilenmesi sağlanır. Halk meclisleri grev 
ve direniş yerlerine uğrar. İşçi-halk daya-

nışması sağlanır. Grev ve direniş alanları 
bir nevi şenliğe ve ortak mücadele alanına 
dönüştürülür. Halk-işçi dayanışmasının 
gelişmesi ve büyümesi demokrasi müca-

delesini gelişmesine büyük katkı sağlar. 
Demokrasi, barış, adalet, eşitlik ve özgür-
lük mücadelesi halk arasında yaygınlaşa-

rak büyür.
Yaşamın çok çeşitli, birbirinden farklı 

ve renkli alanları var. Yaşamın bütün renk-

lerini ve alanlarını birlikte kucaklayan ve 
ileriye taşımaya kararlı olan bir çalışma 
başarıya ulaşabilir. Halkın çıkarıyla bağ-

daşmayan, toplumsal ve politik bilinciyle 
örtüşmeyen hiçbir çalışma yeşermez. Hal-
kın sahip çıkmadığı bir çalışma ne denli 
albenili olursa olsun, çok güzel ve doğru 
söylemler de içerirse bile soyut kalır. Pra-

tikte karşılık bulamaz. n

Demokratik Bir Yaşam 
için Halk Meclisleri 
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q Murat ÇAKIR

Almanya’da kurulmak üzere olan 
Scholz hükümeti, Adenauer döneminden 
bu yana ülkeyi belki de benzersiz bir bi-
çimde ısrarlı bir Transatlantikçi çizgiye 
oturtacak. Koalisyon görüşmeleri baş-

ladığında basına tanıtılan “Sondaj Bel-
gesi” görüşmeler sonuçlandıktan sonra 
Kasım ayında açıklanan ve ortakların 
parti kurullarında onaylanan Koalisyon 
Sözleşmesinin yanında hayli hafif kalı-
yor. Scholz hükümeti Almanya’nın önü-

müzdeki dönemde uygulanacak dış ve 
iktisat politikasını Yeşillerin eş bakanları 
Annalena Baerbock ve Robert Habeck’e 
teslim ederek, Rusya Federasyonu ile Çin 
Halk Cumhuriyeti’ne yönelik politikaların 
saldırganlaşacağı sinyalini verirken, ülke 
içerisindeki sosyal ve ekonomik baskıları 
artırmak ve “vatan cephesinde” sessizliği 
hâkim kılmak için mali politikaları neo-

liberal çığırtkan FDP başkanı Christian 
Lindner’in eline bırakıyor.

Aslına bakılırsa Scholz hükümetinin 
öncülü Merkel hükümetinin dış ve aske-

ri politikalarını devam ettireceği söyle-

nebilir. Aradaki tek fark saldırganlığın 
artırılması olacak. Baerbock ve Habeck 
ile en saldırgan Transatlantikçiler göre-

ve geliyor. İkisi de uzun zamandır ABD 
emperyalizminin Rusya ve Çin’i kuşatma 
politikasını önkoşulsuz desteklemekteler 
ve enerji politikalarında Rusya’dan doğal 
gaz tedariki yerine, ABD’li tekellerin – hiç 
ekolojik olmayan biçimde – Fracking tek-

nolojisiyle çıkarttıkları kaya gazını almayı 
savunuyorlar. Hükümette getirilecekleri 
kilit noktalarda da bu çizgilerini pratiğe 
dökebilecekler.

Kamuoyuna tanıtılan Koalisyon Söz-

leşmesinin çok açık bir şekilde savaş 
kışkırtıcı, militarist ve neoliberal bir em-

peryalist belge olduğunu tespit edebiliriz. 
Scholz hükümeti Koalisyon Sözleşmesin-

de kesinleştirildiği gibi NATO’nun üye 
devletlerin silahlanma harcamalarını yurt 

içi GSMH’nin yüzde ikisine yükseltme-

sini öngören adımını hemen uygulamaya 
sokmayı hedefliyor. Böylelikle bu yıl için 
silahlanmaya ayrılan 53 milyar Euro’luk 
savunma (!) bütçesi yaklaşık 85 milyar 
Euro’ya çıkartılacak. Bununla birlikte 
sözleşmede yazdığı gibi, “uluslararası 
eylemlerimiz ve NATO’da üstlendiğimiz 
yükümlülükler için” yurt içi GSMH’nin 
yüzde üçlük bir bölümü daha harcamaya 
ayrılacak. Yani, “diplomasi, kalkınma yar-
dımları ve barışın korunması” olarak ad-

landırılan, ama yayılmacı politikadan baş-

ka bir şey olmayan adımların finansmanı 
daha fazla silahlanma harcamaları üzerin-

den karşılanacak. O nedenle Avrupa’nın 
olduğundan daha fazla militaristleştiril-
mesini ve SİHA’larla destekli Federal 
Ordunun yurt dışı operasyonlarının geniş-

letilmesini öngören Koalisyon Sözleşme-

sinin militarist bir küresel strateji anlamı-
na geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Sözleşmenin Türkiye’yi “Avrupa’nın 
önemli komşusu ve en önemli NATO or-
tağımız” olarak nitelendirmesine ve mali, 
iktisadi ve askeri yardımların artarak sür-
dürülmesini öngörmesine karşılık Çin’i 
“sistemsel rakibimiz” ve Hint-Pasifik 
Bölgesini “Almanya ve AB stratejilerinin 
hedef bölgesi” olarak tanımlaması da bu 
militarist küresel stratejinin önemli bir 
ayağıdır.

Alman Komünistlerinin
Değerlendirmesi

Burjuva medyasında SPD, Yeşiller 
ve FDP’nin yeni hükümeti “kavgasız ve 
gürültüsüz” bir şekilde oluşturulmakta 
olduğunu öven yorumlar yer alır ve Al-
manya’daki reformist toplumsal ve siyasal 
solundan Koalisyon Sözleşmesindeki koz-

metik rötuşları olumlu gören açıklamalar 
gelirken, Alman komünistleri yeni hükü-

meti bizim de katıldığımız şekilde doğru 
değerlendiriyor ve şimdiden mücadelenin 
örülmesini öneriyorlar. O nedenle burada 
Alman Komünist Partisi (DKP) Başkanı 
Patrik Köbele yoldaştan uzunca bir alıntı 

yapmayı uygun görüyoruz:

“Koalisyon Sözleşmesinden bu ülkede 
toplumsal ilerleme isteyen herkes için en 
az şu dört görev çıkmaktadır:

Birincisi: Bu sözleşmenin Rusya Fe-
derasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin 
saldırganca kuşatılmasının belgesi olduğu 
ifşa edilmeli ve buna karşı mücadele örül-
melidir. Bu sözleşme ile NATO’nun yüzde 
2 talebi, AB’nin askerileştirilmesi ve Fe-
deral Ordu için silahlı dronların tedariki 
realize edilmek istenmektedir. Büchel’de 
nükleer füzelerin konuşlanmaya devam 
edilmesi ve nükleer katılım ile Federal 
Ordunun yurt dışında kullanılması kalı-
cılaştırılmaktadır. Bunun tek ilacı barış 
mücadelesidir.

İkincisi: Bu sözleşme sosyal değildir. 
Yoksullar yoksul kalmaya devam edecek-
lerdir. Hartz IV adı güzelleştirilirken, yar-
dımlar yükseltilmeyecek ve yaptırımlar 
kalıcılaştırılacaktır. Sağlık alanında per-
sonel sayısının artırılmasından bahsedil-
mekte, ama değişikliğe yol açacak adımlar 
atılmayacaktır, süre sınırlamaları ve özel-
leştirme baskısı devam edecektir. Ses çı-
kartılmaması için bakım çalışanlarına tek 
defalık bir ödeme yapılacak, sendikalara 
asgari ücrette cüzi artış kabul ettirilecek-
tir. Sosyal konut inşaatının konut tekelle-

rini zora sokmayacağı belirtilmektedir. 
Bunun tek ilacı sınıf mücadelesidir.

Üçüncüsü: Karbonsuzlaştırma, sür-
dürülebilirlilik ve çevre koruması gibi 
adımlar tekelci sermayenin çıkarına olan 
devasa bir dönüşüm süreci olarak gerçek-
leştirilecektir. Gerçek anlamda bir enerji 
ve ulaşım dönüşümü ise düşünülmemek-
tedir. Tüm giderler emekçilerin sırtına 
yüklenecektir. Ancak bu devasa dönüşüm 
süreci aynı zamanda uluslararası rekabet 
mücadelesinin ve emperyalist baskıların 
da bir aracı hâline getirilecektir. İnsan 
hakları ve sürdürülebilirlilik söylemiyle 
emperyalizmin ve Alman tekelci sermaye-
sinin egemenliği korunmak istenmektedir 
– çevre korunması ise yarı yolda kalacak-
tır. Bunun tek ilacı sınıf mücadelesi ve an-
tiemperyalist dayanışmadır.

Dördüncüsü: Özgürlük (70 kez) ve 
demokrasi (47 kez) kavramları sözleşme-
de fazlaca kullanılarak boş söylem hâline 
getirilmektedir. Bol laf salatasıyla sol ve 
sağ aşırılığın eşit olduğuna dair totali-
tarizm tezi kalıcılaştırılmakta ve komplo 
teorisi ideolojileri söylemiyle zenginleşti-
rilmektedir. Koalisyon özgürlük, eşitlenme 
ve çeşitlilik gibi renkli cümlelerle önceden 
başlatılan gerici devlet tadilatını sürdür-
meyi amaçlamaktadır. Bunun tek ilacı 

Saldırgan Transatlantikçiler 
Göreve Geliyor
Yeni Alman Hükümeti ve Politik Yönelimleri Üzerine
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Alman Komünist Partisi (DKP) Başkanı Patrik Köbele yeni hükümeti değerlendiriyor.



demokratik haklarımız uğruna verilecek 
mücadeledir.”

“Vatan Cephesinde” 
Mezarlık Sessizliği

Alman emperyalizminin bu küresel 
militarist stratejisine toplumsal rıza sağ-

lanması ve olası karşı çıkışların daha ye-

şermeden susturulması için “vatan cep-

hesinde” mezarlık sessizliğinin hâkim 
kılınması öngörülmekte. Kabine üye-

lerinin yarısının kadın olması, hatta ilk 
kez göçmen kökenli bir bakanın göreve 
getirilmesi, tıbbi esrar kullanımına izin 
verilmesi ve kimlik politikalarının ön 
plana getirilmesiyle neoliberal-militarist-
yayılmacı siyasetin üstü örtülmek isteni-
yor. Sanki devlet siyasetinin belirleyicisi 
sermaye çıkarları değilmiş gibi, Dışişleri 
Bakanlığı’na bir kadının getirilmesi veya 
Cem Özdemir gibi savaş çığırtkanı bir 
göçmen kökenlinin (artık ne hikmetse) 
Federal Tarım Bakanı yapılması toplum-

sal rıza üretimini destekleyecek faktörler 
olarak kullanılmaktadır.

Nitekim gerek göçmen toplulukları ge-

rek sendikalar ve kiliseler gerekse de fark-

lı toplumsal kesimler arasında, bu kozme-

tik adımlar sayesinde burjuva medyasının 
ve antikomünist (sol) liberal güruhun des-

teğiyle yeni hükümete destek sağlanabil-
miştir. Ancak “daha fazla istihdam, daha 
fazla konut ve daha sosyal politikalar” gibi 
vaatlerle doldurulan Koalisyon Sözleşme-

sine yakından bakıldığında bu vaatlerin 
etiket dolandırıcılığından başka bir şey 
olmadıkları görülebilir.

Federal Almanya tarihinin muhteme-

len en kapsamlı sosyal yıkım saldırısı olan 
– ki gene SPD-Yeşiller hükümetince uy-

gulamaya sokulmuştur – Hartz Yasalarının 
adı “Yurttaş Parası” olarak değiştirilecek, 
ama şimdiye kadarki asosyal, baskıcı ve 
onur kırıcı içeriği ve yaptırımları olduğu 
gibi kalacak. Zaten insan onuruna yara-

şır minimum gelirden daha az olan sos-

yal yardımlar keyfi biçimde kısıtlanmaya 
devam edecek. İşsizlik parasında yapılan 
ufak artışlar artan enflasyon oranlarını 

dahi karşılamaya yetmeyecek. Nihayetin-

de Almanya gibi bir ülkede her beş çocuk-

tan birisi yoksul doğup, yoksul kalmaya 
devam edecek, yoksullar ve zenginler ara-

sındaki uçurum büyüyecek ve çalışan sı-
nıflar üzerindeki her an yoksulluğa itilme 
baskısı artarak devam edip, işçi sınıfını ve 
orta katmanları ehlileştirici etkide buluna-

cak.
“Yurttaş Parası”, mini ve midi istih-

dam gibi uygulamalarla hem düşük ücret 
sektörü genişletilmeye devam edecek, 
hem de tekellere ve sermaye gruplarına 
sosyal sigorta giderlerinde büyük tasarruf 
olanakları sağlanacak. İşten Çıkarmalar-
dan Koruma Yasası veya sekiz saatlik iş 
günü uygulaması gibi, sendikal ve toplum-

sal mücadelelerle elde edilen haklar “es-

nekleştirilerek” çalışanlar yeni saldırılara 
maruz bırakılacaklar.

Özellikle bu konuda sendikaların olu-

runu almak için, saat başı asgari ücretin 
12,00 Euro’ya yükseltilmesi öngörülüyor. 
İlk bakışta olumlu görülebilecek bu adım 
da etiket dolandırıcılığından başka bir şey 
değil. Çünkü bizzat sendikaların kendi he-

saplamalarına göre, saat ücreti 12,00 Euro 
olan bir işçi 45 yıl boyunca hasta olmadan 
ve işsiz kalmadan haftada 40 saat çalışsa 
dahi, emekli olduğunda yoksulluktan kur-
tulamayacak. Asgari ücret yardımsız yaş-

lılığı sağlayabilecek en alt emekli maaşını 
dahi karşılamaya yetecek prim ödemesi 
sağlayamıyor. Kaldı ki yasal emeklilik 
sigortası primlerinin uluslararası sermaye 
piyasalarındaki spekülasyonlara açılması-
nın öngörülmesiyle, garanti edilen emekli-
lik maaşlarının karşılanması da geleceğin 
kesin mali krizleri sayesinde öngörülemez 
risk altına sokulmaktadırlar.

Aynı şekilde okul ve üniversite öğre-

niminin “daha sosyal hâle getirilmesi” 
ve “daha fazla ödenebilir konut inşası” 
gibi vaatlerin de fos çıkacağı şimdiden 

görülmektedir. Yüksek öğrenim alanında 
zaten derin sınıf farklılıkları yaratan uy-

gulamalar kaldırılmayacağı gibi, verilen 
devlet bursları da aynı seviyede tutula-

cak. İşçi ailelerinin çocuklarına verilen 
cüzi devlet burslarından faydalanabilen 
öğrenci sayısı son yıllarda mütemadiyen 
düşürülmüştü. Bu çizgi devam edecek ve 
böylelikle gençlerin ezici çoğunluğu için 
yüksek öğrenime katılma fırsatları büyük 
ölçüde ortadan kaldırılacak. Ödenebilir 
konut inşası vaatlerine yakından bakıldı-
ğında ise, yaklaşık iki milyon olan konut 
açığının öngörüldüğü gibi sadece yüz bin 
sosyal konut inşasıyla kapatılamayacağı 
görülebilir. Yeni hükümet ne kiralara sı-
nır getirilmesini ne sosyal konutların pi-
yasaya açık konutlara dönüştürülmesinin 
engellenmesini, ne de büyük kentlerdeki 
gentirifikasyonun önüne geçilmesini ön-

görmektedir. Aksine konut inşası için ay-

rılan bütçelerden büyük konut tekellerinin 
faydalanacağı yatırımlar planlanmaktadır.

Pandeminin ayyuka çıkardığı sağlık 
sistemi arızaları ise hiçbir şekilde tamir 
edilmeyecekler. Yeni hükümet sağlık ala-

nında hastane tekelleri için yeni devasa 
kâr olanaklarını yaratmayı öngörürken, 
hastane ve bilhassa bakım personelini 
bir defalık kırıntı ödemelerle susturmayı 
planlamakta. Bununla birlikte sağlık ala-

nındaki tekellerin bugüne dek sürdürdük-

leri daha az personelle daha fazla kâr po-

litikaları teşvik edilmeye devam edilecek. 
Sağlık, konut, öğrenim ve sosyal politika 
alanları için ayrılan bütçeler anayasaya 
yerleştirilen “Borç Freni”  kısıtlanır ve 
iklim koruması adına ayrılan bütçelerle 
büyük tekeller için devasa yatırım prog-

ramları planlanırken, “savunma ve gü-

venlik” adına giderek daha fazla paralar 
harcanacak, devlet bürokrasisi ve “sivil 
toplum yönetimi” neoliberal-militarist-ya-

yılmacı siyasetin savunucuları hâline geti-
rilecekler. Dış ve güvenlik politikalarının 

“tek döküm” biçiminde ve tüm kabineyi 
bağlayıcı şekilde uygulanma planları ile 
yeni hükümetin tüm siyasi yönelimleri bu 
küresel militarist stratejinin boyunduruğu 
altına sokulacak.

Sonuç Yerine

“Özgürlük, adalet ve sürdürülebilir-
lilik için ittifak” başlığı altında kamuo-

yuna tanıtılan Koalisyon Sözleşmesi öz 
itibariyle bir saldırganlık, militarizm ve 
yayılmacılık belgesidir. Nükleer silahların 
Avrupa’ya daha çok konuşlandırılmasını 
öngören ve Rusya ile Çin’in kuşatılmasını 
hedefleyen bir emperyalist belgedir. Söz-

leşme, Almanya’daki sömürü koşullarını, 
özel sermaye birikim süreçlerini, neoli-
beral uygulamaları güya “sosyal” çerçeve 
içinde ve “yeşillendirerek” sürdürülebilir 
kılmayı amaçlayan bir belgedir. İklim ko-

runması için verilen vaatleri tekelci ser-
mayenin çıkarları doğrultusunda biçim-

lendiren, enerji ve ulaşım “dönüşümünün” 
tüm yükünü emekçilerin sırtına koymayı 
amaçlayan, demokrasi ve insan hakları 
söylemini Alman tekelci burjuvazisinin 
hegemonyası için araçsallaştıran ve “öz-

gürlük, eşitlenme, çeşitlilik” gibi renkli, 
ama içi boş laf salatasıyla toplumsal di-
renci nötralize ederek gerici dönüşümü 
hızlandırmayı hedefleyen bir belgedir.

Bu noktada bir yanılgımızı itiraf etmek 
zorundayız. Seçim öncesinde kaleme aldı-
ğımız bir yazıda SPD’nin liberal FDP ile 
hükümet ortaklığına gitmesinin, inandırı-
cılığını tümden kaybedeceği için, daha kü-

çük bir olasılık olduğunu ileri sürmüştük. 
Bunu yaparken SPD içerisinde hâlâ sosyal 
ve demokratik bir ülke için uğraş veren 
sosyal demokratlar olacağı varsayımından 
hareket ediyorduk, ki temel yanılgımız da 
buydu. 1914’de Savaş Kredilerine evet de-

yip, emperyalist Birinci Dünya Paylaşım 
Savaşının fitilini ateşleyen, Alman işçi sı-
nıfını ve dolayısıyla uluslararası sınıf ha-

reketini bölen, 1919’da Karl Liebknecht 
ve Rosa Luxemburg’ları katlettiren, We-

imar Cumhuriyeti’nin Alman faşizmine 
dönüşmesine engel olmayan, 1945 sonrası 
tüm Marksist köklerini söküp, antikomü-

nizmin bayrak taşıyıcısı olan ve 1990 son-

rası bütün varlığı ile burjuvazinin saflarına 
geçen SPD’nin hâlâ sosyal ve demokrat 
bir partinin ruhuna sahip olduğunu dü-

şünmekti temel yanılgımız. Ama yazımıza 
konu olan Koalisyon Sözleşmesinden de 
görülebileceği gibi, SPD yanına Yeşilleri 
de alarak Alman emperyalizminin ve Al-
man tekelci burjuvazisinin siyasi temsilci-
si olduğunu kanıtlamıştır. n

1914’de Savaş Kredilerine evet deyip, emperyalist Birinci 
Dünya Paylaşım Savaşının fitilini ateşleyen, Alman işçi sınıfı-
nı ve dolayısıyla uluslararası sınıf hareketini bölen, 1919’da 
Karl Liebknecht ve Rosa Luxemburg’ları katlettiren, Weimar 
Cumhuriyeti’nin Alman faşizmine dönüşmesine engel olma-
yan, 1945 sonrası tüm Marksist köklerini söküp, antikomü-
nizmin bayrak taşıyıcısı olan ve 1990 sonrası bütün varlığı 
ile burjuvazinin saflarına geçen SPD’nin hâlâ sosyal ve de-
mokrat bir partinin ruhuna sahip olduğunu düşünmekti temel 
yanılgımız. 
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q Mehmet DEMİR

Zulüm, denilince ne 
anlaşılır? Parçalan-

mış bedenler, dökülen 
gözyaşları, çocukların 
nefessiz kalışları, ana-

ların yüreğinde bitme-

yen acılar... Roboski 
bunların toplamı değil 
mi?

Tarih, 28 Aralık 2011.  Saatler 21:30’u 
gösteriyordu. Roboski’de herhangi bir 
gün gibi zamanın geçeceği sanılıyordu. 
Nereden bileceklerdi ki, saatin, zamanın 
belli bir aralığına, yüreklerine acıyı iş-

lemek için kurulmuş olduğunu. Günler 
öncesinden kurulan tuzaktan habersiz 
olan köylüler, günlük işlerini bitirmeyle 
meşgullerdi. Gün boyu tepelerinde dola-

şan heronlardan kuşkuya kapılmıyor, yine 
bir askeri hareketlilik var deyip, dağlar-
dan gelecek seslere kulak kabartıyor ve 
yüreklerine korku düşmesin diye aldırış 
bile etmiyorlardı. Şimdiye kadar köyden 
kaçağa gidenler hep geri dönmüş, bu sefer 
de geri dönerler diyor ve başlarına bir şey 
gelmeyeceğini düşünüyorlardı. Gece ka-

ranlığı çöktüğünde gelecek olanları bekle-

yenler, karşılamanın heyecanına kapılmış 
ve hazırlıklara başlamışlardı. Acı haber 
çabuk yayılır derler ya, işte öyle oldu. 
Bombaları yağdıran uçakların gürültüsü 
daha bitmeden, katliamın çığlıkları köye 
ulaştı. Heronun gönderdiği görüntülerde 
katırlarla yol alanların sivil köylüler ol-
duğu net olarak görülmesine ve karakol-
dan izinli gittikleri bilinmesine rağmen, 
uçaklara ‘bombala’ emri verildi. Vicdanı 
olmayanlardan ne beklenirdi ki! Sonradan 
‘Operasyon kazası’ denildi. Üzerinden ge-

çen 10 yıla rağmen hala ne suçluları hak-

kında bir işlem yapılmış, ne de olay tüm 
detayları ile açığa çıkarılmıştır. 

“Benim oğlum uzun boyludur”

Bu nasıl bir operasyon kazasıdır? Bu-

gün bile hala anlaşılmış değildir. Çoğunlu-

ğu çocuklardan oluşan kafile o gece evle-

rine ulaşamadılar. Belli ki hayalleri vardı: 
yoksa bu kışta, karlı ve soğuk yollara düş-

mezlerdi. İşsizlik ve maddi imkansızlık-

lardan dolayı sınırın yolunu tutmuşlardı. 
Birçoğu ailelerine bakmak zorundaydılar. 
Kimi borcunu ödeyecek, kimi evlenecek, 
kimi ayakkabı alacak, kimi okul masraf-
larını karşılayacak, kimi annesine mezar 
yaptıracak, kimi de yol parası yapacaktı. 
Parçalanmış cesetler getirildiğinde Semi-
ra anne, oğlunu tanımamış; “Benim oğ-
lum uzun boyluydu, beni öperken eğilirdi” 
diyecekti. Ne Semira anne ne de diğer an-

neler, kardeşler, eşler ve babalar hiçbirini 
tanıyamadılar. Bombalar onları tanımaz 
hale getirmişlerdi. Fadıl Encü’yü baba-

sı sırtından hiç çıkarmadığı formasından 
tanıdı. Her birinde bir işaret buldular. Bir 
araya topladıkları parçalardan onları son 
yolculuklarına uğurladılar.

Roboski, Kürtlerin başına gelen ne ilk 
ne de son katliam oldu. Roboski ne bir 
‘operasyon kazası’ ne de rastgele seçilmiş 
bir hedeftir. Günler öncesinden bir hazır-
lık yapıldığı ve üzerinde çalışıldığı sonra-

dan açığa çıktı. Bu da göstermektedir ki 
sıradan seçilmiş bir hedef değildir. Ro-

boski üzerinde baskılar koruculuk siste-

minin bir parçası olmayı reddetmeleri ile 
daha da arttırılmıştır. Bu bir şekilde boyun 
eğdiremediklerini yok etme ve sindirme 
saldırısıdır. Katliamda 34 Kürt yaşamını 
yitirdi. Katliamda öldürülen Kürtlerin içe-

risinde çocuklar da vardı. 

34 cana kıyılmıştı. Birkaç saniye önce 
nefes alan canlar defalarca bomba ile vu-

rulmuş, ailelerin yardımlarına gitmeleri 
bile engellenmişti. Yaralılar saatlerce kar 
ve soğuk altında bekletilmiş, bir kısmının 
donarak ölmesine yol açmışlardır. Katli-
amda ölenlerin yaşları 13’ten başlamak-

tadır. Yaşları sıra ile: Muhammet Encü 
13, Bedran Encü 13, Şıvan Encü 13, 
Erkan Encü 13, Savaş Encü 14, Serhat 
Encü 15, Celal Encü 15, Salih Encü 16, 
Bilal Encü 16, Karker Encü 16, Ce-
mal Encü 17, Mahsum Encü 17, Aslan 
Encü 17, Özcan Uysal 18, Vedat Encü 
18, Şerafettin Encü 18, Salih Ürek 18, 
Adem Ant 19, Şervan Encü 19, Cihan 
Encü 19, Nevzat Encü 19, Hüsnü Encü 
20, Fadıl Encü 20, Hüseyin Encü 20, Se-
yithan Encü 21, Orhan Encü 21, Yüksel 
Ürek 21, Hamza Encü 21, Selam Encü 
22, Mehmet Ali Tosun 24, Zeydan Encü 

25, Nadir Alma 26, Osman Kaplan 31, 
Selim Encü 39,

Aradan 10 yıl geçmesine rağmen kat-
liamın acıları hala dinmemiş, sorumluları 
hakkında herhangi bir işlem yapılmadığı 
gibi örtbas etmek için her yol denenmiş-

tir. Bununla da yetinmeyerek katliamda 
yakınlarını kaybedenler çeşitli soruşturma 
ve tutuklamalara maruz bırakılmışlardır. 
Kürtlerin katledilmeleri bir ‘Operasyon 
Kazası’ denilerek, sıradan bir olay gibi 
gösterilmek istenmektedir. Fakat bu ope-

rasyon kazası denilen aldatmacanın daha 
ilk telafuz edilmesi ile birlikte tutmadığı 
ortaya çıktı. Verilen sözler unutulmakla 
kalmadı, Roboski benzeri katliamlarla 
Kürtler tehdit edilmeye devam edildi. 
Roboskinin rastgele seçilmediği sonrasın-

da yaşanan gelişmelerden de açığa çıktı. 
Devletin kanlı elini Roboski’ye uzatan 
sebeplerin başında, Kürt yurtseverliğinin 
güçlü temellerinin olması ve koruculuğun 
burada tutmaması gelmektedir. Roboski-
liler kendi iradeleri dışında çizilmiş olan 
sınırı tanımamış ve kendi deyimleri ile da-

ğın öteki yamacındaki akrabaları ile bağ-

larını koparmamışlardır. Hep birbirlerine 
gidip gelmişlerdir. Dağlar hangi yamaçta 
yaşarlarsa yaşasınlar onları uzaklaştıran 
değil yakınlaştıran olmuştur. Dağlara olan 
dostlukları TC’nin kanlı ellerinin çocuk 
bedenlere kadar bulaşmasına yol açmış-

tır. Kürtler bu eli, önceden de görmüş ve 
tanımışlardır. Değişen elin bağlı olduğu 
bedenler olmuştur. Kürtlere karşı yok 
etme ve bastırma planının bir parçası ola-

rak Roboski üzerine uçaklar gönderilmiş 
ve bombalar yağdırılmıştır. Hiçbir şekil-
de izahı olmayan bu katliamdan Kürtler 
korkmamış ve geri adım atmamışlardır. 
Roboski öfkeyi ve mücadele azmini bü-

yütmekten başka bir sonuca yol açmamış-

tır. Hala bu gerçeğin ısrarla görülmek is-

tenmediğini veya kabul edilmeyip, savaş 
ve katliamlara devam edildiğini biliyoruz.

Kürt Özgürlük Hareketi 
Roboskiler yaşanmasın diye var

Kısa bir süre önce PKK kuruluşunun 
44. yılını geride bıraktı. 70’li yıllarda 
başlayan mücadele, 1978’in 28 Kasım’ın-

da parti kuruluşu ile sonuçlandırılmıştı. 

10 Yıl Sonra Roboski
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Kürtlerin özgürlük mücadelesi bu şe-

kilde yeni bir evreye geçiş sağlamış ve 
yeni bir mücadele dönemine girilmişti. 
Bu örgütsel gelişme ve sonrasında atılan 
adımları geniş bir şekilde ele almayaca-

ğız. Kürtlerin çeşitli örgütlenmeleri var ve 
Kürt özgürlük mücadelesinde her birinin 
oynadığı rol farklı bir değerlendirme ko-

nusudur. Roboski ve benzeri katliamlar 
Kürtlerin özgürlük mücadelelerine karşı 
geliştirilen adımlardır. Yıllardır denenen 
bu yöntemlerin başarısızlığı kanıtlanmış 
olmasına rağmen, devletin katliamlarda 
ısrarının nedeni bir şekilde Kürtlerin zap-

turap altına alınamamasından kaynaklıdır. 
Kürtler bu günkü bir düzeyde olmasa da 
her zaman mücadele etmiş ve özgürlükleri 
için direnmekten vazgeçmemişlerdir. Son 
35 yıllık mücadeleye baktığımızda Kürt 
özgürlük mücadelesi hiç olmadığı kadar 
büyük bir gelişme kaydetmiştir. Bu ge-

lişmeler bölgede dengeleri değiştirmekle 
kalmamış ilk defa Kürtler bir yüzyılı ka-

zanmanın eşiğine gelmişlerdir. Kürt top-

lumu da değişmiş, eskinin dar kabuğu par-
çalanmış ve geleceğe daha umutla bakar 
duruma gelmişlerdir. 

Bu gelişmelerin kendiliğinden ortaya 
çıkmadığı bilinmektedir. Kürt halkının 
her dört parçada insan aklının bile zor 
aldığı bir mücadele yürüterek bu günlere 
geldiğini dost da düşman da bilmektedir. 
12 Eylül darbesi ile birlikte tırmandırılan 
yok etme planları mücadelenin yükseltil-
mesi ile birlikte boşa çıkarılmıştır. Böl-
ge halkları nezdinde Kürtlerin yürüttüğü 
bu mücadele önemli bir yere oturmuştur. 
Bölge üzerinde hesaplar yapılırken Kürt-
ler eskisi gibi sahipsiz değiller ve üze-

rinde oynanmak istenen oyunlara karşı 
sessiz kalmamaktadırlar. Mücadelenin 
ulaştığı bu yeni boyut Kürdistan üzerinde 
egemen olan devletlerin de yeni oyunlar 
tezgahlamalarına yol açmaktadır. Kürtle-

ri bölgede diğer halklardan soyutlamak 

için dinsel, mezhepsel ve ulusal ayrılıklar 
körüklenmekte ve Kürt yurtseverleri kat-
ledilmektedir. Özellikle TC’nin ardı arka-

sı kesilmeyen saldırılarında sivil halk ve 
çocuklar da hedef olarak seçilmekte, daha 
küçük sayılarda yeni Roboski katliamları 
yapılmaktadır. Bütün bu saldırılara Kürt-
ler özgür bir yaşama sahip olmasınlar ve 
faşist rejim varlığını devam ettirsin diye 
baş vurmaktadırlar. Rojova’da, Başur’da, 
Rojhılat’da ve Bakur’da parça parça bu 
imha ve yok etme saldırıları yürütülmek-

tedir. Son yıllarda geliştirdikleri ve elle-

rinde bulunan her savaş tekniğine başvu-

rarak, saldırılarını arttırmakta ve yoketme 
hedefine ulaşmak istemektedirler. Öldü-

rülenlerin sayısını tutmakta ve öldürerek 
yok edebileceklerini sanmaktadırlar. Bu 
taktiğin en son örneği Dersim’di. Aradan 
geçen yıllara rağmen, bunun tutmadığını 
görmelerine rağmen, katliamlarla Kürtleri 
yok edemeyeceklerini anlamamakta hala 
diretiyorlar. Kürtlerin acılarını çoğaltı-
yorlar, fakat boyun eğdiremiyorlar. Bunu 
anladıklarında kendilerinden geriye bir 
eser kalmıyacağını görmüş olmaları ge-

rekmektedir.
PKK’nin mücadelesi Kürt toplumu-

nun çehresini değiştirdi ve her dört par-

çada özgürlük mücadelesinin gelişmesine 
katkı sundu. Özellikle kadın örgütlenme-

sinin vardığı boyut bölgemizin sınırlarının 
da ötesindedir. Kadınlar özgürleşmekle 
kalmamış mücadelenin her alanında yer 
almakla kalmamış söz sahibi de olmuş-

lardır. Kadın örgütlenmesinin vardığı bo-

yut Kürtlerin özgürlüklerinin yolunu da 
açacaktır. Kadınları bu şekilde direnen 
bir halkın boyun eğdirilmesi mümkün ol-
mayacaktır. Bundan dolayıdır ki, TC en 
başta kadınları ve örgütlenmelerini hedef-
lemekte, onları mücadeleden koparmaya 
çalışmaktadır. 70 yaşını aşmış annele-

rin cezaevlerine sırf barış istedikleri için 
atılmaları bu saldırıların en belirginidir. 
12 Eylül karanlığında susmayan kadınlar 
bugün daha yüksek ses çıkarmaktadırlar. 
İşte bu sömürgecileri korkutmakta ve sal-
dırganlaştırmaktadır. Dünün köleleri söz 
dinlememekte ‘Jin, Jiyan, Azadi’ diyerek 
en önlerde yürümektedirler. Bu mücadele 
azmi Kürt kadınlarının bölge halklarına 
ve özellikle kadınlarına bir armağanıdır. 
Kürt kadınlarının bu mücadele yürekliliği 
uluslararasında da karşılığını bulmuş ve 
Kürt kadınların demokrasiyi savunan bu 
direnişleri büyük bir hayranlık uyandır-
mıştır.

Ulusal Birlik ve 
Demokratik İttifaklar Zamanı

Kürtlerin son 40 yılı büyük bir müca-

dele ile doludur. Bu mücadelenin başarıya 
ulaşması ulusal birliğin gerçekleştirilme-

sini ve bölge halkları ile demokratik bir 
ittifakı zorunlu kılmaktadır. Bunlar başa-

rıldığında Kürt özgürlük hareketi rolünü 
oynamış olacak ve bölge halklarının de-

mokrasiye doğru yol almalarının önünü 
bir sel gibi açacaktır. Kuzey Kürdistan’da-

ki mücadelenin dinamikleri iyi okunmadı-
ğında başarı şansı da azalmış olacaktır. 
Kürtlerin ulusal birlik çalışmaları demok-

ratik ittifakların önünü kesmediği gibi tam 
tersine ulusal birlik de bu demokratik it-
tifakların önünü kesmeyecektir. Birbirle-

rini güçlendiren ve gelişimini hızlandıran 
dinamikleri, her ikisi de içerisinde taşı-
maktadırlar. Birini diğerinin yerine koyan 
ya da karşıtmış gibi ele alan yaklaşımlar 
bölge halklarının gerçeğinden uzak olan 
yaklaşımlardır.

Kürt Özgürlük Hareketinin önünde 
duran en önemli ve bölgeyi değiştirecek 
mücadele bu her iki ittifakın hayata ge-

çirilmesi ile mümkündür. Kürt özgürlük 
hareketinin bölgede oynaması gereken 
rol, bu ayakların tamamlanması ile bir-
likte gerçekleşecektir. Yeni Roboskilerin 
yaşanmasının önüne de böylece geçilmiş 
olunacaktır. n

Siz de il ve ilçelerinizde uygun gördüğünüz Ki-
tabevi ve Gazete Bayileri ile ilişki kurarak onların 
isim, adres ve telefon numaralarını Gazete Mer-
kezimize iletebilirsiniz.

İSTANBUL

Anadolu Yakası:

Kadıköy: Mephisto Kitabevi: Asım Gündüz Cad. No:23
Kadıköy:  Üç Deniz Kitabevi: Pavlonya Sok. No:10 Kadıköy
Kadıköy:  Yaykoop: Caferağa Mh. Tellalzade Sk. No:30

Avrupa Yakası:

Beyoğlu:  Mephisto Kitabevi: Kuloğlu Mh. İstiklal Cad.  
 No:125

Beşiktaş:  Mephisto Kitabevi Sinanpaşa Mh. Köyiçi Myd. 15

Beyoğlu:  Semerkant Kitabevi: Süslü Saksı   
 Sk. No:5 Tarlabaşı

Osmanbey:  Beyaz Adam Kitabevi: Halaskargazi  Cd. 17/A
Mecidiyeköy: Karaduman Gazete Bayii:  
Eyüp:  Özgür Büfe: Karadolap Mah.   

 Veysel Karani Cd. No: 16/A
Sefaköy:  Boran Kırtasiye: Halkalı Cd. Kocabıyık Sk. No:3/A. 

ANKARA
Kızılay:  Doruk Kitabevi: M.paşa Cd. 28/A
Kızılay:  Tayfa KitapKafe: Meşrutiyet Mah.   

 Selanik Cad. 82/32
Kızılay:  Turhan Kitabevi: Yüksel Cd. No: 8

İZMİR
Alsancak:  Yakın Kitabevi: Kıbrıs Şehitleri   

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

 Uğur Mumcu Cd. No:2, 

ANTALYA
Merkez:  Kitapkurdu Sahaf: Elmalı Mh. 25.   

 Sk. No:5/A M.paşa

TRABZON 
Merkez:  RA Kitabevi: Uzun Sk. Saray   

 Çarşısı No:60 Trabzon
RİZE
Fındıklı:  Arkadaş Kitap-Kırtasiye: 
 Cumhuriyet Cd. No: 50/B

MARDİN
Kızıltepe:  Aldemir Basım Dağıtım: Orduevi   

 Karşısı No:6 D:6

DİYARBAKIR
Yenişehir:  Vilaf Kitabevi: Koop. Mh. Akkoyunlu 4 Sk.  

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

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

 Günel İş Mrk.D:Z-08, Balıkpazarı

ESKİŞEHİR
Odunpazarı:  İnsancıl Kitabevi: İstiklal Mh.   

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

 Kentarma Sk./Antakya

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

 No:51/B

 Serüven Kitabevi, Günaydın Mh. Eski İtfaiye Cd.    

AYDIN
Didim:  Emek Büfe: Mavi Şehir Belediye   

 Halk Pazarı, Didim

MALATYA
Merkez:  Fidan Kitabevi: Kiğılı Cami, No:1

SAMSUN
İlkadım:  Penguen Kitabevi: Çiftlik Mh.   

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

KARAMAN
Merkez:  Danış Kitabevi:  Külhan Mah.   

 2.İstasyon Cad No:5

KIRŞEHİR
Merkez:  Gül Kitabevi:  Ahi Evren Mh. 735. Sk. No: 10

MANİSA
Akhisar:  Kültür Kitabevi:  Tahir Ün Cad. No:150 / A

Politika  Gazetesi’ni 
bulabileceğiniz adresler

Kürt halkının her dört 
parçada insan aklının bile zor 
aldığı bir mücadele yürüterek 
bu günlere geldiğini dost da 
düşman da bilmektedir. 12 
Eylül darbesi ile birlikte tır-
mandırılan yok etme planları 
mücadelenin yükseltilmesi ile 
birlikte boşa çıkarılmıştır. 
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Devrimci İşçi Sendikaları Konfede-

rasyonu (DİSK), devam eden Asgari üc-

ret görüşmelerine dikkat çekmek, talep-

lerini dillendirmek için “İstanbul ses 
veriyor, artık yeter geçinemiyoruz” 
şiarıyla Kartal Meydanı’nda miting dü-

zenledi. Mitinge pek çok siyasi parti ve 
demokratik kitle örgütü destek verdi.

Saat 13.00’te Savarona Caddesi’nde 
toplanan işçi sendikaları, demokratik 
kitle örgütleri ve siyasi parti kortejle-

ri sloganlar eşliğinde miting alanına 
geldi. Miting alanını dolduran binlerce 
işçi, hep bir ağızdan “Hükümet isti-
fa”, “Gün gelecek, devran dönecek, 
AKP halka hesap verecek”, “Dünya 
yerinden oynar işçiler birlik olsa” ve 
“Ankara duy sesimizi, bu gelen işçinin 
ayak sesleri” sloganlarını attı. Binlerce 
kişi miting alanını doldururken, yüzler-
ce kişi ise alana giremedi.

Miting sanatçı İlkay Akkaya’nın 
şarkılarıyla başladı.

Gerçekler meydanda

Mitingde konuşan DİSK Genel Baş-

kanı Arzu Çerkezoğlu, ülkeyi yöneten-

lere göre her şeyin yolunda olduğunu 
belirterek, “Göz göre göre yalan söylü-
yorlar. Yalan söyleyince gerçeklerin de-
ğişeceğine inanıyorlar. Ama gerçekler 
bu meydanda” dedi.

Emeğimiz ucuzluyor 

“Zaten geçinemiyorduk, dövizin 
hızla artışıyla ekmek aslanın ağzından 
midesine indi” diyen Çerkezoğlu, “Biz 
sizin gibi para makinelerinde dolar say-
mıyoruz. Biz Türkiye işçi sınıfı, Türk 
Lirası kazanıyoruz. Döviz kuru arttık-
ça iğneden ipliğe her şeye zam geliyor. 
Türk Lirası değer kaybettikçe her gün 
daha da yoksullaşıyoruz. Biz sizin ayrı-
calıklı 3-5 müteahhit şirketiniz değiliz. 

Döviz geliri garantili ihaleleri biz alma-
dık. Evet döviz yükseldikçe onlar kaza-
nıyor. TL değer kaybettikçe onlar elini 
ovuşturuyor. Türk Lirası değer kaybet-
tikçe, biz kaybediyoruz. Emeğimiz ucuz-
luyor, satın alma gücümüz azalıyor” 

diye belirtti.

İşçi sınıfı satılık değildir 

İktidarın “kurtuluş savaşı” söylemi-
ni hatırlatan Çerkezoğlu, “Biz de lafı 
eğip bükmeden söyleyelim. Bunların 
Kurtuluş dedikleri koltuklarının kurtu-
luşu. Savaş dedikleri bize karşı savaş! 
Bu ülkeyi Avrupa’nın en düşük asgari 
ücretli ülkesi haline getirdiler. Türkiye 
işçi sınıfını Avrupa’nın en fazla asgari 
ücrete mahkum işçi sınıfı haline getirdi-
ler. Ucuz emeğe dayalı Çin modeli sev-
dasıyla çıktıkları bu yolda asgari ücret 
bugün Türkiye’de Çin’den bile düşük. 
Açık açık söylüyorlar. Türk Lirası değer 
kaybedince ücretler azalacak diyorlar, 
rekabet gücümüz artacak diyorlar, ya-

bancı sermaye Türkiye’ye akacak di-
yorlar. Yok öyle yağma! Bu meydandan 
bir kere daha haykırıyoruz: Bu ülke, bu 
halk, bu ülkenin işçi sınıfı satılık değil-
dir” ifadelerini kullandı.

‘Ayağa kalkacağız’

Ülkenin yaşadığı kara kışı işçi ba-

harına çevireceklerini belirten Çerke-

zoğlu, “Evet baharı özledik. Bu ülkeye 
bir işçi baharı şart. Sadece ekmeğimiz 
için değil, sadece geçinebilmek için de-
ğil, adalet için, demokrasi için de işçi-
lerin ayağa kalkması şart. Kuracakları 
kölelik düzeninde işçilerin haklarını 
savunmasına yer yok, demokrasiye yer 
yok, adalete yer yok. Bugün demokrasi 
ve adalet her zamankinden fazla işçinin 
ekmeği” diye belirtti.

Kırmızı çizgimiz 5.200 TL

Adaletsiz düzeni değiştirmenin bo-

yunlarının borcu olduğunu söyleyen 
Çerkezoğlu, “Türkiye’deki en büyük 

adaletsizlik de asgari ücrettir. Şimdi 
hafta içi asgari ücret görüşmeleri var. 
Buradan bir kere daha altını çize çize 
ifade ediyoruz. Bugün için işçi sınıfının 
kırmızı çizgisi 5 bin 200 TL’dir. TÜİK 
hesaplamaktan kaçınmış ya biz kaçın-
madık. Dört kişilik bir hanede iki kişi 
çalışırsa, ancak 5 bin 200 lira ile yok-
sulluk sınırı aşılmaktadır” dedi.

Teslim olmayacağız 

Devletin sorumluluk alması gerek-

tiğinin altını çizen Çerkezoğlu, “Asgari 
ücretin ve tüm ücretlerin asgari ücret 
tutarı kadar bölümünde vergi ve ke-

sintiler kaldırılarak tüm ücretlere 1000 
lira iyileştirme yapılmalıdır. Tüm çalı-
şanlara 1000 lira ek destek sunmalıdır. 
İşçi sınıfının yaşadığı gelir kaybını te-

lafi etmesinin en önemli yolu, sendika 
ve grev hakkıdır. Bu hakların kullanımı 
önündeki tüm yasal ve fiili engelleri 
kaldırılmalıdır. O zaman buradan bir 
kez daha haykırıyoruz: Yoksulluğa ve 
emeğimizin ucuzlatılmasına teslim ol-
mayacağız” ifadelerini kullandı.

Ülkenin gerçek sahipleriyiz 

Haklarını istediklerini ve emeğin 
Türkiye’sini kuracaklarını dile geti-
ren Çerkezoğlu, “Omuz omuza kura-
cağız. Emeğimize, geleceğimize sahip 
çıkacağız. Bu ülkenin gerçek sahipleri 
biziz. Bu ülkedeki bütün değerleri biz 
üretiyoruz. Emeğin kölelikten kurtuluş 
savaşını bugün burada başlatıyoruz. 
Yeni bir başlangıç yapıyoruz. Bu daha 
başlangıç, mücadeleye devam diyoruz. 
Bu mitingleri DİSK Türkiye’nin dört bir 
tarafında gerçekleştirmeye devam ede-
cektir” şeklinde konuştu.

Miting, yapılan konuşmanın ardın-

dan sloganlar eşliğinde son buldu.

Mezopotamya Ajansı
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