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Taksim 1 Mayıs Alanıdır

1 Mayıs Taksim’de
Kutlanmalıdır!

Bu yıl 1 Mayıs olağanüstü ekonomik kriz koşullarında karşılanıyor. Ülkenin dört bir yanında işçi direnişleri
sürüyor. Geçmiş yıllara göre karşılaştırıldığında direnişler işçi sınıfının kazanımları ile sonuçlanıyor. İşverenlerin kendilerini ağıra sattıkları işletmelerde ise işçiler pes
etmiyor, direnişlerini sürdürüyorlar.

1 MAYIS 1978
1 MAYIS 2019

1 MAYIS, 1 MAYIS İLK DİLEĞİMİZ,
YAŞATACAK SENİ TUNÇ BİLEĞİMİZ!

İşçi direnişleri ile dayanışma gelişiyor. Sadece sosyalist siyasi parti ve demokratik kurumların değil, asıl
önemli olan halkın dayanışması artıyor. İşletmelerin
kurulu olduğu il, ilçe ve semtlerde yerel halkın direnişçi
işçilerle dayanışmaları çok önemlidir.
İşçi direnişleri, ortak noktanın sınıfsal olduğunu her
gün yeniden kanıtlıyor. AKP’ye, MHP’ye, CHP’ye, Saadet
Partisi’ne, İyi Parti’ye oy vermiş işçiler HDP’li ve diğer
yasal sosyalist partilerden işçiler ile birlikte direniyorlar. Sınıf mücadelesi ile tanışıyorlar. Yönlerini değiştiriyorlar. Siyasal tercihlerin yanısıra, Kürt, Türk ve diğer
uluslardan işçiler birlikte direniyorlar. Aralarında ulusal
düşmanlık yok. Milliyetçilik yok. Aynı sınıfın neferleri kol
kola aynı saflarda omuz omuza direniyorlar.
Bu koşullarda DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 1 Mayıs
çağrısında Taksim demekten imtina ediyor. Adet yerini
bulsun diye Taksim’in aslında 1 Mayıs Alanı olduğuna
değiniyorlar. Kuşkusuz ki, sınıfın nerede olursa olsun
1 Mayıs’ı kitlesel olarak kutlaması önemlidir. Sınıfın
evde kalması veya pikniklerde mangal yapması ile pasifleşmesi yerine başka bir alanda 1 Mayıs kutlamak
olabilir. Ama bu alan öyle bir alan olmalı ki, o alanda
1 Mayıs kutlandıktan sonra onbinlerce işçi ve emekçi,
hatta iyi planlanarak bu sayı yüzbinlere ulaştırılarak, o
kutlamadan sonra hep birlikte Taksim 1 Mayıs Alanı’na
yönelmeli ve Taksim yasağı fiilen kırılarak asıl kutlama
Taksim’de gerçekleştirilmelidir. Bu kararlılığa hiçbir barikat dayanamaz. Yeter ki en başta DİSK, beyinlerindeki
barikatları yıkarak bu kararlılığı göstersin. Direnmeden,
kavga etmeden, bedel ödemeden hiçbir kazanım elde
edilemez. n
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Dünyayı Değiştirmek
Ama Nasıl?
q Kemal ATAKAN
Dünyanın durumundan memnun olanlar her halde bir avuç azınlık dışında hiç
kimse. Tüm ülkeler ekonomik kriz koşullarında. ABD ve AB’nin başat ülkelerinde
dahi resmi verilere göre enflasyon yüzde
yedibuçukları geçti. Asya’nın bir dizi ülkesinde ve Afrika’da insanlar, özellikle
çocuklar açlıktan ölmeye devam ediyor.
Salgın hastalıkların sadece Afrika’ya özgü
olmadığını hep birlikte yaşadık. İşgücü
sömürüsü, özellikle salgın koşullarında
patronlar sınıfı burjuvazi tarafından gerçekleştirilen yeni düzenlemelerle bugüne
kadar görülmemiş düzeylere ulaştı. İşsizlik tüm gelişmiş sanayii ülkelerinde dahi
hızla artıyor. İşsizler ve emekliler dünyanın sayılı ülkeleri dahil yoksulluk sınırının altında, Türkiye gibi ülkelerde açlık
sınırında yaşam mücadelesi veriyorlar.
Dünyanın her köşesinde ABD, AB, İngiltere ve NATO’nun ateşlediği savaşlar
gelişiyor. Dünya tekrar bir nükleer savaş
tehlikesi ile karşı karşıya. Kimsenin yarına yönelik güvencesi yok ve bugün berbat
koşullarda yaşamaktayız.
Bu olumsuz gelişmeler herkes tarafından biliniyor, yaşanıyor ve itiraz ediliyor.
Ancak bu durumu değiştirecek güç ve hareketin nasıl oluşacağı konusu açık değil.
Ortaya binlerce analiz ve çözüm önerisi
atılıyor ve bunlar yazılıp çizilmekten öte
geçmiyor. Hiç kimse memnun değil ama
memnun olunacak koşulların nasıl yaratılması gerektiği konusunda net de değil.
Daha önce de belirtmiştik. Dünya devrimi güncel değil. Tek ülkede sosyalizm
yaşanan deneyler sonucunda başarılı olamadı. Bir dizi ülkede kurulan sosyalist ve
halk demokrasisi rejimlerinin bir sistem
olarak da yaşaması, devrimin ana ülkesi
Sovyetler’de yaşanan olumsuzluklardan
sonra mümkün olmadı. O zaman bu iş nasıl olacak? Soru bu!
Gazetemizin de ana belgisi olan “savaşsız sömürüsüz bir dünya” nasıl yaratılacak sorusuna bizler de karınca kararınca
katkı sunmak, hem düşünsel hem de aktif

pratik açısından değiştirici ve dönüştürücü olmak istiyoruz. Güncel olarak Orta ve
Güney Amerika’da ilerici ve demokratik
yönetimlerin halk oyu ile seçilerek göreve gelmeleri söz konusu. Ancak, varolan
sömürü düzeni yapısı kökten yıkılıp değiştirilmedikçe bu yönetimlerin başarılı
olması mümkün olabilecek mi? Venezuela ve Ekvador’da yaşadıklarımız bunun
pek mümkün olamayacağını gösteriyor.
Nikaragua’da gelişen süreç de pek umut
verici değil. Küba, sosyalizmi ayakta
tutma mücadelesi veriyor. Çok ağır uluslararası ambargo ve baskı koşullarında
olumsuz anlamda bir dizi reformla yeni
düzenlemeler yapıyor. Halkın aktif desteği
olmasa bir gün yaşaması mümkün değil.
Dünyada yaşanan tüm devrimler birbirine benzemez farklılıklar ile gerçekleş-

ratik merkeziyetçiliğin gerçek anlamıyla
uygulanması gerçekleştirilmeden gerçek
bir sosyalist demokrasinin yaşama geçirilmesi de mümkün olmayacaktır. Bu ilkeleri
gözetmek şartıyla tüm ülkelerde gelişmeler özgün koşullarına göre gelişecektir.
Kitabi olmayacak. Yaşanan deneyler kitaplara aktarılacaktır. Bu çok dinamik bir
süreç olacaktır ve olmaktadır da.
Nerede olmaktadır? Bunun bir örneğini günümüzde, Rojava’da yaşıyoruz.
Rojava deneyimi düz bir süreç olarak
ilerlemiyor. İnişli çıkışlı, gerilemeli ilerlemeler ile yürüyor. Bütün bu süreci de
objektif olarak değerlendirmek zorundayız. Komünal güçlü kolektif yönetimlere
dayalı ve komünal ekonomik özelliklerin
uygulanmaya çalışıldığı Rojava pratiğini,
yeni bir toplum kurma mücadelesini önü-

Sınıf mücadelesi son tahlilde belirleyici olacağı gibi, mücadele süreçlerinde de belirleyicidir. Toplumdaki sorunların tümünün sınıfsal karakterini biz biliyoruz. Belki tüm bireyler bilmeyebilir ama bu onların da görmesini sağlayacak faaliyetlerin
öneminden başka hiçbir şey ifade etmez. Çevre, doğa, kadın,
gençlik, sağlık vb sorunların da, düzen partilerine oy veren kırsal, tarımsal alanda yaşayan yurttaşların da, fabrikalarda işletmelerde en doğal hakları gaspedilen her türlü görüşe sahip
işçi emekçilerin de bu süreçlerde nesnel olarak barikatın doğru
tarafında yer alacakları kadar doğal bir durum olamaz.
ti. Ancak, ayakta kalıp başarılı olmaları
her birinde temel olarak aynı özelliklerin
yaşama geçirilmesi ile mümkün oldu ve
olmaya da devam edecek. Var olan sömürücü ve baskıcı burjuva devlet aparatı yıkılıp yerine işçi sınıfının öncülüğünde tüm
ezilen ve sömürülen halkların temsilcisi
olan yeni bir devlet aparatı kurulmadan
başarı mümkün değil. Çünkü, ekonominin, kültürün, sporun, çevrenin, politikanın yeniden ve sömürüsüz koşullarda tesis
edilmesi ancak ve ancak toplumsal mülkiyet ile mümkün olacaktır. Aynı şekilde
politik sistemin ve ekonominin aşağıdan
yukarı yeniden örgütlenmesi ve demok-

müzdeki sayılarda örnekleri ile daha geniş
ele almaya çalışacağız. Ancak, bireysel
olarak da bu sürecin takip edilmesi her birimiz için değerlidir.
Kuşkusuz ki konu tek başına Rojava
meselesi değildir. Rojava’nın da neredeyse merkezinde bulunduğu bölge, başlı başına önem taşımaktadır. Türkiye de, aynen
İran, Irak, Suriye, Ürdün ve Lübnan ile
bu bölgenin bütünlüğünü oluşturuyor. Bu
demektir ki, en önemlisi demeyelim ama
önemli ülkelerinden biri olan Türkiye bu
değişim ve dönüşüm için önemli bir yere
sahip. Biz de Türkiye’de yaşadığımıza
göre konunun bu tarafına kafa yormak du-

rumundayız. Çünkü, Türkiye demokratikleşmeden ve toplumsal ilerleme yönünde
sosyalizme doğru yol almadan bölgede
eksiklik olacaktır. Tersi de doğru. Türkiye bu süreçte yol aldığı sürece bölgedeki
gelişmeler de buna paralel olarak olumlu
yönde gelişecektir. Bu karşılıklı bir etkileşim.
Dünyanın değiştirilmesi mücadelesinde biz kendi yaşadığımız topraklarda
görevlerimizi yerine getirmek zorundayız. Bunu başardığımız oranda bölgesel
dönüşüm ve değişime, dolayısıyla da dünya düzeyindeki değişimlere katkı sunmuş
olacağız. Bu perspektif ile baktığımızda,
ülke topraklarında sonuç alıcı başarının
önemi daha da artıyor.
Evet, MHP destekli AKP-Saray rejiminden kurtulmak zorundayız. Ancak yerine ne konulacak? Bizim yerine koyacak
alternatif için güç ve olanaklarımız nedir?
Koşullar nasıldır? Bu soruyu sorduğumuzda, Millet İttifakı olarak adlandırılan
partilerin kesinlikle bir alternatif olmayacaklarını baştan söylemiş oluyoruz. Belirleyici olan bizlerin Demokratik İttifak
olarak nitelendirdiğimiz bileşimin gelişip,
güçlenip ülkenin politik ve toplumsal gelişmelerinde iradeyi belirleyecek duruma
gelmesinin sağlanmasıdır. Bu tespiti yaparken salt seçim aritmetiğinden yola çıkarak parmak hesabı yapar gibi öngörülerde bulunmamalıyız. Demokratik İttifak,
kapsadığı ve geliştikçe kapsayacağı güçler ile toplumun tüm dokularında değişimin ve dönüşümün öncüsü olabilecek bir
niteliğe sahiptir. Yerel seçimler açısından
konuya bakıldığında, Demokratik İttifak
güçlerinin Kürt illerinde doğrudan elde ettikleri başarıların yanısıra, ülkenin temel
batı metropollerinde de belirleyici etkisi
değerlendirildiğinde bir sonuç çıkarmak
mümkündür. Sınıf mücadelesinin aktif
güçlerinin ve sınıfın daha da etkili olması bir yandan gelişirken, “bu düzen böyle
gitmez” diyen farklı sınıf ve katmanlardan
kesimlerin de bu gelişmeye katılmaları
önemlidir ve güncel olarak da gelişme bu
yöndedir. Demokratik İttifak, sokak so-
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kak, mahalle mahalle, köy köy, semt semt,
ilçe ilçe fedakârca, ısrarlı ve sürekli bir çalışmayla özlediğimiz düzeye ulaşacaktır.
Çok fazla özele indik. Tekrar genele
dönersek. Bizlerin, bu en küçük birimlerden başlamak üzere yürüteceğimiz çalışmalar, ülke düzeyinde sonuç alıcı olacak,
ülke düzeyindeki değişim sonucunda değişecek politikalar ile bölgesel düzeyde
katkıları olacak ve bölgesel düzeyde insanlığın çıkarlarından yana olacak olan
değişimler de dünyanın değişmesine bölgesel katkılarını gerçekleştirmiş olacaktır.
Onun için önce kendimizden başlayacağız
ve en küçük birimde elde edeceğimiz başarıların aslında dünya çapında elde edilecek başarıların mütevazi nüvesi olduğunu
bileceğiz. Önce bunun farkında olmak durumundayız.
Sınıf mücadelesi son tahlilde belirleyici olacağı gibi, mücadele süreçlerinde
de belirleyicidir. Toplumdaki sorunların
tümünün sınıfsal karakterini biz biliyoruz. Belki tüm bireyler bilmeyebilir ama
bu onların da görmesini sağlayacak faaliyetlerin öneminden başka hiçbir şey
ifade etmez. Çevre, doğa, kadın, gençlik,
sağlık vb sorunların da, düzen partilerine
oy veren kırsal, tarımsal alanda yaşayan
yurttaşların da, fabrikalarda işletmelerde
en doğal hakları gaspedilen her türlü görüşe sahip işçi emekçilerin de bu süreçlerde nesnel olarak barikatın doğru tarafında
yer alacakları kadar doğal bir durum olamaz. Çünkü onlar kendi yaşamlarında bu
sorunlar ile karşı karşıyalar ve bu sorunların başka türlü çözülmeyeceğini kendi
öz deneyleri ile yaşayarak göreceklerdir.
Bütün mesele, bu güçlerin tümünü kapsayacak ve onların da kendilerini özdeşleştirecekleri araçların yaratılması sorunudur.
Düzeni değiştirme mücadelesinde fiili
olarak aktif yer alacak tüm bu kesimlerin
işçi sınıfı ile birlikte kendilerini bulacakları, sadece edilgen olarak destekledikleri
değil, karar alma süreçlerinde ve yönetimlerinde de söz sahibi olacakları demokratik toplumsal yapıların oluşması bu mücadelenin ve mücadelenin başarısından
sonra da sürekliliğinin ve gelişmesinin
teminatı olacaktır.
Dünyayı değiştirmek için önce kendimizden başlamalıyız. Klişelerden ve bizleri kısıtlayan yöntemler yerine işçi sınıfının bilimi temelinde toplumun tüm ezilen
ve sömürülenlerini kapsayan çalışma yöntemleri ve örgütlenme modellerini yaşama
geçirmek zorundayız. Bunu uyguladığımız her alanda başarılı oluyoruz. Sonuç
alıyoruz. Gelişiyoruz ve güçleniyoruz.n
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Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin
25 Mart 2022 Tarihli Açıklaması:

Aydın Engin Yoldaşımız
Aramızdan Fiziken Ayrıldı
Aydın Engin yoldaşımız geçirdiği safrakesesi ameliyatı sonrası beklenmeyen komplikasyonlar sonucu 24 Mart 2022 Perşembe günü maalesef yaşamını yitirdi. 1941 yılında
Ödemiş’te dünyaya gelen Aydın Engin yoldaşımız tiyatrocu, tiyatro ve sinema senaryo yazarı olarak başladığı yaşamını elli yıllık gazetecilik yaşamı ile sürdürmüştür. 60’lı
yıllarda Gülriz Sururi & Engin Cezzar Tiyatro Topluluğu için yazdığı “Aykırı” adlı tiyatro metni ile başladı, daha sonra Tuncel Kurtiz, Tuncer Necmioğlu, Mustafa Alabora,
Umur Bugay ve Müjdat Gezen’le birlikte Halk Oyuncuları tiyatrosu kurucularından
oldu, “Devr-i Süleyman” oyununu yazdı. Yılmaz Güney için “isimsiz” sinema senaryoları
yazdı. 12 Eylül 1980 faşist askersel darbesi sonra yurt dışında politik göçmen olarak yaşadığı Federal Almanya’da Ulüm Tiyatrosu için Türkiyeli göçmenlerin göç hikayelerini ele
alan tiyatro oyunlarını 24 yıl boyunca yazdı ve tiyatronun gelişimine katkı sundu.
Siyasal yaşamı 60’lı yıllarda Türkiye İşçi Partisi’nde Kadıköy İlçe Gençlik Teşkilatı Başkanı olarak başladı, 12 Mart 1971 faşist darbesinden sonra 1974 yılında Türkiye Sosyalist İşçi Partisi kurucuları arasında yer aldı ve
ardından 1976 yılında Türkiye Komünist Partisi TKP saflarına katıldı. 1986 yılına kadar TKP saflarında özellikle yasal alanda
gazetecilik deneyimleri sayesinde önemli görevler üstlendi ve rol oynadı. 12 Eylül öncesi yığınların sınıf hareketinin yükselmesinde ve 12 Eylül sonrası faşizmin karanlığını yırtmak için kalemi ile yeri doldurulamaz katkılarda bulundu. 1969 yılında
Yeni Ortam gazetesinde başlayan gazetecilik süreci, 1976’dan itibaren İSTA Haber Ajansı ve Politika Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevleri ile doruğa çıktı. “Tırmık” başlığı ile yazdığı günlük makaleler Politika Gazetesi’nin alamet-i farikası oldu.
“Tırmık” yazılarını 1983 yılında politik göçmenlik yıllarında kuruluşunda yer aldığı önce Berlin sonra Duisburg’da yayınlanan
Türkiye Postası gazetesinde de sürdürdü. 1991 yılında çıkarılan kısmi af yasası ile ülkeye döndü. BirGün, Agos, Cumhuriyet
gazeteleri ve T24 haber sitesinde “Tırmık” yazılarını sürdürdü. Bir süre Cumhuriyet gazetesinde Genel Yayın Yönetmeni olarak
çalıştı. 12 Eylül öncesi ve 1992 yılında ülkeye döndükten sonra defalarca Sağmalcılar, Selimiye, Silivri Cezaevlerinde yattı. En
son 2016 senesinde belirli bir tutukluluk süresinden sonra şartlı salıverme kararı ile tahliye edildi.
Bir dizi arkadaşımızın sorduğu soru ile ilgili duruşumuzu ortaya koymamız gerekmektedir. Aydın Engin yoldaşımızın Türkiye Komünist Partisi’nin 80’li yıllardaki likidasyon sürecine dahli olmamıştır. Tam tersine 1986 yılında partiyi likidasyona sürükleyen dönemin Parti yönetimi ile görüş ve anlayış farklılıklarından dolayı 1986 Ulusal Konferans sürecinden sonra mesafeli
bir duruş sergilemiştir. Ancak hiçbir dönemde Parti’yi yıpratacak söylemler içine girmemiştir. Aydın Engin’in 2010 Anayasa
Referandumu döneminde “Yetmez ama Evet” görüşünü savunması siyasi yaşamı sürecinde zor bir dönem olmakla birlikte
bu konuda yine eski yoldaşımız Oya Baydar ile birlikte özeleştiri yaparak dürüst bir duruş sergileyen çok az insandan birisi
olmuştur. Biz Aydın Engin yoldaşımızı bu görüşünden dolayı eleştirdik ama yargılamadık ve gösterdiği dürüst özeleeştirel
yaklaşımından dolayı her zaman örnek gösterdik. Aydın Engin yoldaşımızla yollarımız HDK/HDP süreçlerinde tekrar kesişti.
Kendisinin HDP çalışmalarına kuruluşundan önce başlamak üzere yoğun düşünsel ve pratik katkıları oldu. Yoldaşımızla her
konuda aynı düşüncede olmasak dahi – çünkü, Aydın yoldaş da Sovyetler Birliği’nde gelişen karşı-devrim sürecinin neden
ve sonuçları üzerine yoğun düşünceler geliştiriyordu - ilişkimiz dostane ve karşılıklı dayanışma içinde sürdü. Kendisinin kimi
görüşlerini önemsedik ve partimizin geçmiş dönemi değerlendirme ile güncel mücadele süreçlerini geliştirme alanında değerlendirdik, yararlandık.
Aydın Engin yoldaşımız aklı ve kalemiyle dün partimiz saflarında, son nefesine kadar da birleşik demokratik sosyalist mücadelenin gelişmesi için yorulmadan mücadele etti. Partimizin dostu, birleşik devrimci mücadelenin öznelerinden değerli bir
yoldaş olarak fiziken aramızdan ayrıldı. Başta yaşam yoldaşı Oya Baydar ve oğlu Ekim olmak üzere tüm akraba, dost, arkadaş
ve yoldaşlarının üzüntülerini paylaşıyor, en içten baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Aydın Engin yoldaşın yaşamı hiciv ile son
derece ciddiye alan yaşam felsefesi, partimize ve genel olarak devrimci harekete olan emekleri bundan sonraki mücadele
süreçlerinde de mutlaka iz bırakmış olarak mücadelemize katkı sağlayacaktır. Hoşça kal değerli yoldaşımız Aydın Engin! n
Türkiye Komünist Partisi
Merkez Komitesi
25 Mart 2022
(www.tkp-online.org sayfasından alınmıştır.)
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Ortaklaşan Sorunlar ve
Çıkış Yolları Aramak...
q Mehmet TOSUN
Yaşamak ‘yeni bir emre’ kadar yasaklanmamıştı henüz. Herkesin bir derdi
vardı elbet. Dokundukça bireyin içinde
kalan, doğal yapısında kabullenerek sürüp
giden dertler. Yaşamın içinde insan sayısı kadar çok, insan sayısı kadar kendine
özgü öykü. Bu sayısız öykülerle payına
düşen savaşım içinden kendini tekrar üreterek gelişti insanlık. Tarihinin bu doğal
seyrinde hareketin, bitimsiz bir değişimin,
dönemlerine özgü kaçınılmaz pratik edimiydi bu aslında. Bireyin maddi ve manevi dünyasını üretmedeki bu tatlı uğraş,
“yaşam gailesi işte” söylemiyle toplumsal
ilişkiler içinde sessiz bir ortaklaşmayı ifade ediyordu.
İnsanın doğa ve toplumsal ilişkileri
dönüştürme çabası yöresel, kültürel, kişisel özellikler taşısa da, toplumsal gelişimin kimi duraklarında özgün alanları
geride bırakıp hiç bir dönemde olmadığı
kadar birbirine benzer durumlar alabiliyor. Yoksulluk, açlık, ekonomik kriz, emperyalist savaşlar, doğanın yaşanmaz hale
getirildiği tahribatlar böylesi dönemlerin
örnekleri. Bugün emeği ve çevreyi amansızca sömüren bir avuç azınlık dışında
hangi sosyal kesime dokunsan, sızısını
hissettiği sorunları hiçbir dönemde olmadığı kadar ortak ve aynılaşmış durumda.
***
Görsel, yazılı medya organlarında halkın içinde yapılan röportajlar, bir çay parası ödemekten kaçınan insanların kuytu
bir park köşesine sığındığı çaresiz dramlarını anlatıyor. Bazen pazar yerlerinin sona
kalan ürünlerinin ucuzluğunu yakalayacağı umuduyla utangaç, düşünceli yüzleri
yansıyor ekranlara. Her dokunulan alan
var olma, yaşama tutunma uğraşısı noktasında ortaklaşmış… Nedense böylesine
keskin bir çığlık, irine dönen yaralar toplumsal bir tepkinin oluşmasına yetmiyor.
Kimi devletin bekasına açlığı tercih ediyor, kimi canını, ailesini yoluna kurban
ettiği bir otokrat uğruna ağız dolusu naralarla rahatlamaya çalışıyor. Şaşılası bu
durumun bunca zulüm, horlanma ve yok

sayılmaya karşın bir toplumsal taban bulması yılların hazırladığı sosyo-ekonomik,
kültürel koşullarda mı aranmalı...
Ülkemizde kapitalist üretim ilişkileri,
toprağa dayalı eski üretim biçimi burjuvazinin öncülüğünde bir halk hareketiyle
yıkılarak oluşmadığını önceki yazılarımızda belirtmiştik. Emperyalist ilişkilerle
yukarıdan dayatılan tercihler eski toplumsal kalıntıları yok etmek yerine, kendine
yarayanları muhafaza ederek bir uzlaşı biçimi üzerinden oluşmuştur. Bu bir bakıma
kaçınılmazdır. Emperyalist çağda feodal
ekonomik ve kültürel ilişkilerin halk hareketiyle tasfiyesi bir yandan burjuva iktidarları için bir seçenek-tehdit oluşturacak,
öte yandan bu mücadele sürecinde daha
ileri bilinç seviyesine ulaşabilecek toplumsal kesimleri uzun yıllar kendine bir
tehlike olmaktan çıkaracaktı. Ülkemizde
kapitalist üretim ilişkilerinin ekonomik
alandan kurumsallaşmasına rağmen, aynı
zamanda geri ekonomik ve kültürel ilişkilerin varlığını koruması böylesi sancılı
sürecin ürünü. Bu yapı sistem içinde kapitalizmle ekonomik anlamda uyumlu, ama
düşünce sistematiğini devlet içinde yeniden üretme koşulları bir tercih olarak korunmuş, dönüştürülmemiş ve fırsat bulduğunda toplumsal gelişmenin önünde din
motifleri üzerinden kendini var etmiştir.
Bugün siyasal İslam üzerinden bir partinin uzun yıllar iktidar olması başka birçok
nedenler yanında temel arka planı burada
aranmalı. Aç kalma ile yüz yüze kalan, yaşamın bütün yükünü omuzlarında taşıyan
emekçilerin, işsizlerin buna rağmen iktidar yanlısı söylemleri, gençlerin önemli
bir kısmının mücadele etme dışında seçeneklere yönelmesi sosyalist siyasetin
teorik ve pratik alandan anlaşılır ve somut
bakış açısına ihtiyaç duyuyor.
***
Kapitalist pazarın bir parçası olarak
bazı yörelerin ekonomik öncelikleri, o
bölgede gelişimin temel dinamiği olarak
ortaya çıkabiliyor. Tarımın belli dallarında
avantajlı olan bir bölgede ısrarla ilgisiz bir
sanayi dalını dayatmak; maden veya yapılaşma zorlaması, ya bilinçsizce bir girişim
ya da sermayenin belli bir kesime aktarıl-

masının tercihi olabilir. Toprağın ucuz bir
meta aracı olarak rantiyeye açılması bir
tarım krizinin oluşması sonucunu doğuracağı açıkken, bu tercihlerde ısrar edilmesi
nüfusun belli bölgelere ucuz iş gücü olarak
akmasını da doğuruyor. Böyle bir sürecin
bir yandan tarım alanlarının daralmasını
ama aynı zamanda toprağı işleyecek işgücünden yoksunluk, özellikle hububat
tarımında içinden çıkılmaz sorunlar oluşturabiliyor. Ülkemizde önemli bir buğday
açığı olduğu ve artarak devam eden bu
açığın ithalatla kapatıldığını resmi veriler
söylüyor. Gelinen noktada bu durumun bir
problem olarak görmek yerine, her geçen
gün tarım girdilerinin fiyatının artmasıyla
üretim giderlerini karşılamayan bir maliyet söz konusu. Bu uygulamalar üretim
yerine ithalatı önceleyen tercihlerle bazı
sermaye kesimlerine tatlı olanaklar sağlıyor. Tarım nüfusunun emeğinin karşılığını
bulamaması gelecek yıllarda tehlikenin
daha da büyümesine neden olacak. Zaten
rantçı ve belli sermaye guruplarını destekleme yönünde uygulanan tarım politikaları bir yandan tarım alanlarını daraltırken,
öte yandan tarım girdilerinin maliyeti nedeniyle çiftçinin toprağı ekememesi sonucunu doğuruyor.
Buğdayda olduğu gibi, ayçiçeği, nohut, fasulye v.b. tarım ürünlerinde dünyanın birçok ülkesinden daha avantajlı konumda olan ülkemiz, bu alanda uygulanan
yanlış politikalarla fazla veren bir ülke
konumundan ithalatçı durumuna geldi.
İleriki yıllarda açlığa dönük bir gıda krizini doğurabilecek bu durum, ucuz ekmek
ve yağ kuyruklarının birleşik bir tepkiye
dönüşeceği umudunu aşan bir toplumsal
gerçeklik... Ekonomik ve sosyal sorunların asıl öznesinin ninni ve dualarla uyutulduğu bir ülkede, nesnel bir bakış açısına
ve cesur çıkışlar üretme ihtiyacı var...
***
Benzer bir durum zeytin tarımında da
yaşanıyor. Son günlerde zeytin bahçelerinin talanına karşı ülkenin birçok yerinde
eylemler yapılıyor. Kıyı şeritlerini çevreleyen zeytin tarımı, ülkemiz tarımında
önemli bir kalem. Kaliteli sofra zeytini ve
zeytinyağı üretiminde dünyada önemli bir

yer tutuyoruz. Buna rağmen son yıllarda
zeytin üretimi önemli ölçüde azaldı. Zeytinlikleri korumaya yönelik çıkartılan yasa
özellikle AKP iktidarı döneminde yol, turizm tesisleri, maden sahası ve yapılaşmaya açmak için birtakım yasa teklifleri
sunuldu. Demokratik kurumların tepkileri
sonucu geçirilemeyen bu teklifler, 2022
Şubat ayında bir genelge ile tekrar gündeme getirildi. Yasaları ‘yasa dışı’ genelgelerle aşmak isteyenler, “kamu yararı”
gerekçesiyle zeytin alanlarını yağmalamak istiyor. Yapılmak istenen sermaye ve
AKP iktidarının kıyı şeritlerindeki zeytin
bölgelerini yapılaşmaya açmak, sermaye
düzeninin kar üzerine kurulmuş yıkım ve
talanın önünü açmak... Enerji gerekçesiyle yapılmak istenen de aynısıdır.
Akdeniz şeridinin kimi yörelerinde
zeytin tarımı önemli ekonomik öncelik.
Bazı ilçe ve köylerin temel geçim kaynağı. Aynı zamanda turizmle destek bulan
bu yöreler, devletin zeytin tarımını ihmal
etmesiyle zeytincilik sürdüremez duruma
gelmiştir. İlaç, mazot gibi girdi pahalılığı ve maliyet ve kâr ilişkisi zeytinciliği
yapılamaz duruma getirmiş. Sermaye bu
durumdan faydalanmış, ranta açık kıyı
şeritlerindeki zeytin alanlarının büyük
bir kısmını köylünün elinden satın almış.
İmara açılma beklentisi veya nüfusunu
kullanarak imara açtırılarak bu bölgeler
sermaye birikiminin aracı haline dönüştürülmüş. Kıyı şeritlerinde yağmanın bu
biçimi imar alanı dışındaki iç bölgelerde
devlet aracılığıyla enerji gerekçesiyle aynı
kaderi paylaşma yolunda...
Demokratik kurumlar ve çevre örgütleri doğa ve zeytin talanına bütün gücüyle karşı duruyor. Bu kararlı mücadelelere
rağmen zeytin tarımının gerçek öznesi
halkın mücadelenin içine çekilmesinde
önemli sorunlar yaşanıyor. Özellikle turizmle iç içe olan zeytin alanlarında yaşayan zeytin üreticisi, zeytin tarımının gelir
getiren bir alan olmasından çıkmasıyla,
bahçesini satma yoluna gidiyor. Geçici bir
süre de olsa satıştan eline geçen para ile
rahata kavuşacağını düşünerek, farkında
olmadan önemli bir ekonomik seçeneğin yok olmasına olanak tanıyor, yaşadı-
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ğı yerin geleceğini tüketiyor. Bu durum
sermayenin rant ve yağma politikalarına
karşı mücadelede şöyle bir sorun ortaya
çıkarıyor. Benzer bölgelerde zeytin alanlarının katline yönelik bir eylem konması
durumunda ilk önce köylünün tepkisiyle
karşılaşılıyor. Bu durum zeytin üreticisinin dışında, ama onun adına asıl ayağı
eksik bir durum ortaya çıkarıyor. Zeytinin
tehlikede olduğu bütün bölgelerde süreç
böyle gelişmeye bilir elbet. Şu var ki konunun asıl öznesi yığınlar eylemli sürecin
bir parçası haline gelmeden nihai, gerçek
çözümler üretilemiyor.
***
Toplumun ezilen bütün katmanlarının
sorunları tarihin hiçbir döneminde bu kadar ortaklaşmadı. Özellikle gıda üretimdeki yapısal sorunlar ve dışa bağımlılık
konusunda köklü çözümler üretilemezse
açlığın kapısı aralanabilir. Kâr hırsı, insanı ve doğayı hiçe sayan doymak bilmez
kapitalist üretim ilişkileri sürdükçe, yoksulluk ve eşitsizlik ortadan kalkmayacak.
Toplumda ve doğada yarattığı acımasız
tahribatlara rağmen kapitalizm kendiliğinden yok olmayacak. Bu yönde ezilen
bütün kesimlerin örgütlenmesi soyut bir
söylemin ötesinde özgün biçimleri ortaya
çıkarmayı gerekli kılıyor. Özellikle gericiliğin kolay zemin bulduğu kırsal ilişkili
alan, sözden çok somut kazanımlarla ilgilenir. İşçi sınıfının önemli bağlaşığı olan
köylülük üretim ve girdi teminini kapsayan kooperatiflerde örgütlenmedikçe ve
bu süreç toplumun bütün alanlarına yayılan tüketim kooperatiflerine bağlanmadıkça kapitalist tekellerin açlığı dayatan
yağması durdurulamaz. Art arda yapılan
zamlar, yoksullaşma ve gıda temininde
sıkıntılar, tarımın bütün toplum kesimlerinin öncelikli konusu olduğunu bilince
çıkardı. Zeytin, hububat ve tarımın diğer
alanlarında kazandıran bir model oluşturulmadan üretim artmaz, aksine her geçen yıl gerileyerek dışa bağımlılık artar.
Örgütlenme, kolektif ve dayanışmacı bir
üretim planlaması, aynı zamanda asır ötesinden mayalanmış gericiliğin dayanaklarını da yok edecektir... n
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Son dönemin değerlendirmesi:

Dünya’da barış,
Türkiye’de demokrasi!
Ukrayna gündemi uluslararası alanda birinci konu olmayı sürdürüyor. Batı,
yani ABD, İngiltere ve AB, NATO savaş
makinesini öne sürerek, fakat açıktan politik olarak yönlendirerek korkunç bir dezenformasyon ve kesif bir sansür perdesi
altında çirkinliklerini sürdürüyorlar. Çok
farklı bakış açıları ve değerlendirmeler yapılmasına rağmen biz, tüm dikkatlerimizi
ana konuya yönlendiriyoruz. Bu da NATO
savaş makinesinin Doğu’ya genişletilmesi
stratejisine ve Ukrayna’yı Rusya’ya karşı
bir saldırı üssü haline getirilmesine karşı
çıkmamız şeklinde özetlenebilir.
ABD tüm olanakları ile Rusya ve
Çin’e karşı her alanda bir savaş yürütüyor. Bu savaşta da İngiltere ve AB’yi de
yanına çekmeye çalışıyor. Konu sadece
silahlı bir savaş ve çatışma meselesi değil.
Önce politik sonra da ekonomik tüm silahları kullanarak Rusya ve Çin’i etkisizleştirmeye çalışan ABD, bu stratejisinde
istediği sonucu elde edemeyince konuyu
silahlı tehdit aşamasına yükseltti. Kırgızistan, Kazakistan, Gürcistan, Belarusya
ve Ukrayna’da kışkırtılan ve bizzat organize edilen “ayaklanmalar” ile istedikleri
sonuçları alamayınca bu yola baş vurdular. Ukrayna, Belarusya ve Gürcistan üzerinden Rusya batıdan sıkıştırılmaya çalışıldı. Kırgızistan ve Kazakistan üzerinden
ise hem Rusya doğudan sıkıştırılmaya
çalışıldı, hem de Rusya ile Çin arasındaki
bağlantı kesilmeye çalışıldı. Kırgızistan
ayrıca Çin’in Uygur eyaletine yönelik
orta vadeli planları da içeriyordu. Rusya
ve Çin’in toplumsal politik ve ekonomik
tercihleri bu konuda birincil değerlendirme noktası değildir. Sorun dünya barışının
tehlikeye atılması ve dünyanın yıllar sonra yeniden nükleer bir savaş tehlikesi ile
karşı karşıya bırakılmış olma olgusudur.
Başta komünistler olmak üzere tüm ilerici, devrimci, demokratik insanlık ABD
emperyalizminin bu nükleer savaş planları karşısında barış belgisi altında birleşmelidir. ABD emperyalizmi çürümüşlüğü ve

tıkanıklığını aşmak için savaş yöntemlerine baş vuruyorsa, buna ilk karşı çıkması
gerekenler bizler olmalıyız. Bu koşullarda
diğer konular talidir. Aslolan nükleer bir
dünya savaşının önüne geçmek ve ABD
emperyalizmine dur demektir. Tek tek
ülkelerdeki sınıf savaşımlarının ve halk
hareketlerinin geliştirilip yükseltilmesi
görevi her zaman vardı ve bugün de var.
Barış korumak için mücadele ile sınıfsal
amaçlar için savaş arasındaki bağı doğru
kurmamız gerekmektedir.
***
Türkiye’ye gelince... Türkiye Ukrayna
ile Rusya arasında “Barış Masası” kurma
pratiklerini sürdürüyor. Adama sorarlar,
“sen kendi Barış Masa’nı neden devirdin”
diye? Bir yandan Ortadoğu’da savaş, diğer yandan Ukrayna için barış elçisi rolü
üstlen. Türkiye hem bu konuda politik rol
kapma peşinde, aynı zamanda da içinde
bulunduğu ekonomik krizi hafifletmek için
mensubu bulunduğu Emperyalist Blok’un
Rusya’ya karşı uyguladığı ambargoları sözüm ona “delerek” ekonomik kazanç sağlama peşinde. Buna “krizi fırsata çevirme
stratejisi” deniyor. Ancak anlaşılan, ABD
ve AB emperyalistleri Rusya’ya Türkiye
üzerinden bir koridor açmayı uygun görmüşler. Bu işin organizatörleri arasında
İsrail de var. Abramoviç’in İstanbul’u
mesken tutması, Londra, Tel-Aviv, Ankara ve Moskova arasında mekik dokuması
bir tesadüf değil. Vladimir Putin’in özel
danışmanı Çubayis’in Moskova’daki görevlerinden istifa ederek İstanbul’a yerleşmesi ve oluşturulan yapının (network’ün)
başına geçmesi de ayrıca hiç tesadüf gibi
gözükmüyor. NATO ve G20 üyesi bir
Türkiye’nin görece “tarafsız” bir politika izlemesi ilginç ama olumlu bir durum.
Almanya’da komünistler kendi hükümetlerine yönelik “Rusya ve Çin ile Barış”
belgisini yükseltirken Türkiye’de bu durumun oluşması olumsuz bir gelişme değil. Bu çizgi derinleştirilmeli. Ama aynı

zamanda kendi ülkesinde ve bölgesinde
de aynı çizgiye uygun davranmalı. Kürtlere karşı savaşa son verilmeli, adil, barışçı
ve politik bir çözüm üretilmelidir.
***
Saray rejimi açısından hal böyleyken,
Millet İttifakı adıyla bu rejime alternatif
olmaya çalışan hiç biri birbirine benzemez ama temelde de tümü aynı sınıfın
temsilcileri olan partilerin ABD, AB ve
NATO politikalarını ikircimsiz desteklediklerine yönelik açıklamalarda bulunmaları ürkütücüdür. “Yağmurdan kaçarken
doluya tutulma” durumu ile karşı karşıya
kalabiliriz. O nedenle Türkiye politikaları
açısından tutulacak ana halka Demokratik
İttifak Güçleri’nin bu ülkeyi yönetmeye
aday olmasıdır. Bu ise var olan Cumhur
veya olası Millet İttifakı yönetimlerine
katılmakla mümkün olamaz. Ülkenin
tamamen Demokratik İttifak’ın yönetiminde yeniden bir kuruculuğa yönelmesi
gerekmektedir. Bu konu yüzdelerle hesaplanacak bir seçim aritmetiği konusu değildir. Sınıfsal ve toplumsal tüm sorunları
kapsayan bir mücadelenin sonucu olacaktır. İddialı bir hedeftir ama başka çözüm
yoktur. Ancak bu şekilde Kürt illerinde ve
Ortadoğu’da savaş biter, komşu ülkeler ile
dostane ve karşılıklı yarara dayalı kolektif
ilişkiler kurulur, ülkedeki sömürü ve baskının kalkmasının ilk adımları atılabilir.
Kitlesel birer direniş günlerine dönüşen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü
ve 21 Mart Newroz direnişleri şimdi 1
Mayıs işçi sınıfının birlik mücadele ve
dayanışma günü ile doruğa çıkarılarak, bu
ülkede demokratik, ilerici, devrimci direniş potansiyelinin gücü ortaya konmalıdır.
Türkiye’yi dönüştürecek olan gerçek İttifak bu ittifaktır. Komünistler bu çizginin
savunucusu ve aktif bir bileşeni olarak politikalarını geliştirmektedirler. n
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Fındıklı Belediyesi Başkanı Cervatoğlu:

“Söz, Yetki, Karar
Halkın Olmalıdır!”
2019 yerel seçimlerinin süprizlerinden
biri, AKP’li Cumhurbaşkanı’nın memleketi olan Rize’nin Fındıklı ilçesinde
belediye seçimlerini muhalefetin kazanması idi. Karadenizin bu küçük ilçesinde
seçimleri kazanan Ercüment Cervatoğlu
ile geçen üç yılın gelişmelerini konuştuk.
Rize’nin eski ve bölgede bilinen adıyla
Viçe, yeni adıyla Fındıklı Belediyesi Başkanı Ercüment Cervatoğlu, geçen üç yılda
halkçı belediyecilik adına bir çok adım attıklarını, en başta da “makam kavramı”nı
yok etmeye çalıştıklarını söylüyor. Halkın
yönetime katılımını sağlamanın en büyük
sözleri olduğunu belirten Cervatoğlu,
“tüm çalışmalarımızı MECİ anlayışıyla
yürütmeye ve bu anlayışı toplumsallaştırarak geliştirmeye çalışmaktayız ancak
bunu hayata geçirirken pratikte bir çok
zorluklarla karşılaşıyoruz” diyor. Kadınların ve gençliğin yönetime katılması ise
en eksik kalınan alan olduğunu belirtiyor:
“Çalışmalarımızın daha ileriye taşınabilmesi için çalışsak da bazı gerçeklikleri
yok edemiyoruz.”
Politika: 1980’nin son yıllarındaki
KTÜ’deki öğrenciliğinden beri Karadeniz’deki toplumsal mücadelenin içindesiniz. Karadeniz’in bahtının da yüzünün
karartıldığı bir dönemden bahsediyoruz.
Yıllardır iktidarların arka bahçesi olan,
her türlü gericiliğin milli parkı yapılan
Karadeniz’deki iş, ekmek, özgürlük mücadelesinin içinden biri olarak Rize’de
Fındıklı’da belediye başkanı olmak sanırım bambaşka zorluklar içeriyor. Hem
engeller çok hem de beklentiler fazla
oluyordur. 3 yılı geride bıraktınız. Nasıl
geçti bu süreç? Kısa bir değerlendirme
alabilir miyiz?
Cervatoğlu: 12 Eylül askeri faşist
darbesi sonrası üniversite yaşantım YÖK
belası ile başladı. Bu süreçte bireysel
yetim kadar mücadelenin içerisinde yer
aldım, almaktayım. 80’lı yıllarda hızla
Karadeniz’de mikro milliyetçilikle pekiştirilmiş ve emek/özgürlük mücadelesi

engelleri ortadan kaldırmak için pek bir
şey yapmayız.
31 Mart seçimleri öncesinde ulaşılmaz
olarak anılan başkanlık kültünü kaldıracağımıza ve yönetim anlayışını değiştireceğimize dair halkımıza söz vermiştik.
Sözümüzü yerine getirerek işe başladık.
Belediyeyi teslim aldığımız gün makam
kapısını söküp, makam masasını kaldırarak ulaşılmazlığı ortadan kaldırdık. Makam kavramını yok ettik.

baskı altında tutulmaya çalışılmıştır.
Bu süreçte yaşamakta olduğu zorluklar bizim halkımızla birlikte daha fazla
yakınlaşarak, hakımıza rağmen değil,
halkımızla birlikte çalışmalarımızı geliştirmemize hizmet etmiş oldu. Hepimizin
açıkça gördüğünü bir kez daha burada ifade edersek, muhalif belediye olmak karşınıza türlü engellerin çıkması ve hatta
seçilmiş iradenin bile tanınmaması anlamına gelmektedir.
Siyasal iktidar ve yerel temsilcileri
bakımından halkçı toplumcu belediyecilik anlayışının hayata geçirilmesi, engellenmesi gereken bir durum olarak görülmekte. Kamu kurum ve kuruluşlarının her
türlü engellemeler ile karşılaşmaktayız.
Hükümet temsilcileri tarafından CHP’li
belediye olmak, halkıyla iç içe olmak, şeffaf olmak, her kuruşun hesabını verebilme
durumunda olmak asla kabullenilmemektedir. Çünkü kamusal olana sahip çıkmak
on beş yıldır onların iktidarları döneminde
yapılan yanlışlıkların açığa çıkması anlamına gelmektedir.
Elbette halkın yönetime katılımından
rahatsız olan anlayışlar da bizlere her türlü
kısıtlama/engelleme getirebileceğini bile-

rek çalışmalarımızı sürdürerek, dirençle
keyifli bir üç yıl geçirdik halkımızla birlikte.
Biz bu süreçte MECİ (İMECE) anlayışıyla çalışmalarımızı hayata geçirdik ve
dayanışma ruhuyla bir çok alanda üretimlerde bulunmaya çalıştık. MECİ kimseyi
ötekileştirmeden, toplumsal belediyecilik
anlayışıyla üretenin yönetimde söz sahibi
olmasını sağlamak anlamına geliyor.
Politika: İlk işlerinizden biri MECİ
Manifestosu oldu. Dayanışma ve katılımcılık, solun temel vaadi ama hem
demokrasi kültürünün geriliği hem de
idari, siyasi nedenlerle tam olarak gerçekleştirilemeyen bir vaad. Fındıklı’da
meci çalışmaları nasıl gidiyor? Halkın
katılımı nasıl?
Cervatoğlu: Seçim sürecinde halkımıza tek ve önemli bir söz verdik. Bu
söz, şeffaf katılımcı bir anlayışla Fındıklı
halkının yönetime katılmasının önündeki
tüm engelleri kaldırmak. Bizler bulunduğumuz konuma gelmek için seçim süreçlerinde halkımıza gider ve destekelerini
isteriz. Halkımızın desteği ile geldiğimiz
konumu kısa zamanda unutur ve halkımızın bize ulaşabilmesi için önünde duran

Yerel halk meclislerinin kurulmasının önünü açtık, meclislerle birlikte karar
alma süreçlerini demokratikleştirdik ve
halkın yönetime doğrudan katılımını sağladık. Katılımcı bütçe anlayışıyla birlikte
sözün yetkinin kararın Fındıklı halkında
olacağı bir anlayışı hayata geçirdik. Tüm
çalışmalarımızı halkın yönetime katılımını gerçekleştirmek adına Mahalle ve Halk
meclisleri oluşturuldu. Şeffaf katılımcı bir
anlayışla MECİ (İMECE) manifestosu
hazırlanarak bugüne kadar sürdürdük ve
sürdüreceğiz. Borçlu bir belediye devraldık. Belediyede mali disiplini sağladık ve
tüm harcamalarımızı şeffaf hale getirdik.
Halka ait olanı halka sunmak amacıyla
tüm personelimizle toplantılar yaptık ve
yönetim anlayışındaki değişikliğe uyan
personelimizle birlikte yatırımlara başladık. Hizmette ve uygulamada karar alma
süreçlerinde çalışanlarımızın katılımı sağlanarak daha verimli çalışma yürütmeye
başladık.
Tüm çalışmalarımızı MECİ anlayışıyla yürütmeye ve bu anlayışı toplumsallaştırarak geliştirmeye çalışmaktayız. Ancak
bunu hayata geçirirken pratikte bir çok
zorluklarla karşılaşmaya başladık. Bunu
en açık göstergesi meclislerimizin yönetime katılımı gün geçtikçe biraz daha zayıflamakta. Halkımızda yönetime katılımın
sadece seçilenlerle olduğuna olan inanç,
bu alandaki deneysizlikler, ‘biz sizi seçtik
her şeyi bize niye soruyorsunuz ki?’ anlayışının iktidar olmasını sağlamış. Bunu
kırmakta zorlanıyoruz. Ancak vazgeçmiyoruz.

Politika
Politika: Karadeniz’in iki temel sorunu var, biri geçim işleri diğeri de başta
çöp olmak üzere çevresel yıkım projeleri.
Çay da fındık da çok uzun zamandır geçim için yetmiyor. İktidarın Karadeniz’e
yatırım adına yaptığı yatırımların hepsi
de üretime değil doğanın yıkımına birilerinin kasasının dolmasına yarıyor. Fındıklı, hidroelektrik santral projelerine
karşı mücadelenin de öncüsü olmuş bir
yer. Sizin tarımsal kalkınma için de girişimleriniz var. Tohum dağıtımı, fide üretimi, kooperatif örgütlenmesi... Ne kadar
yol alabildiniz, nasıl gidiyor çalışmalar?
Cervatoğlu: Evet, Karadeniz dediğimizde çay ve fındık akla gelir. Bir de hamsi. Yani Karadeniz halkının yaşam damarları bunlar ancak uzun zamandır yürütülen
politikalar tarımsal üretimi de bitirmiş ve
yoksul halklarımızı bir avuç buğdayı bile
bulamaz hale getirmiştir. Gerek tarımsal
üretimde uygulanan yanlış politikalar gerekse ithalata öncelik verilerek üreticinin
üretimden uzaklaştırılması gibi çarpıklıkların tamamını bizler de yaşamaktayız.
Çay gerçek değerini almazken toprağımız
uzun süredir ve bilimsel olmayan bir anlayışla kullanılan gübreleme sonucunda
aşırı kirlenmiş oldu. Sadece topraklarımız değil su kaynaklarımız da kirletilmiş
oldu. Bölgemizde iklim değişikliğinden
kaynaklı olarak bazı bitkiler, kuş türleri
yaşamaz oldu, hatta dedelerimizden bizlere kalan geleneksel doğal meyve ağaçları
kurumaya yok olmaya başladı.
Buna karşı yapabileceklerimiz var dedik. Bu amaçla MECİ Tarımsal Kalkınma
Kooperatifini hızlıca 2019 yılında kurduk.
Tarım alanında Fındıklı Ziraat Odası ile
birlikte yaklaşık 25 dönüm arazide çalışmalara başladık. Hanak, Şavşat ve Borçka Belediyeleri ile birlikte tarım köprüsü
oluşturma çalışmalarımız devam etmekte.
Fındıklı Ziraat Odası ile görüşerek üçlü
olarak çalışmalarımızı ortaklaştırdık ve en
azından tarımsal alanda halkımızın gerek
bilinçlendirilmesi gerekse kaybolan değerlerimizi yarınlara taşımaya çalışmaya
başladık.
Fındıklı Ziraat Odasının teknik bilgileri ışığında geleneksel meyve fidanları
yetiştirerek halkımızın yeniden meyve
ağaçlarının bahçelerine dikmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Aşı eğitimleri veriyor,
tarım okulu oluşturuyoruz. Geleneksel
doğal tohumlardan elde ettiğimiz 100 bin
fideyi ücretsiz olarak 2019 yılında halkımıza dağıttık. Bir yıl sonra 500 bin tohum
ve 2021 yılının ekim ayı ile 2022 yılının
şubat ayında toplamda iki milyon geleneksel doğal tohumlarımızı ücretsiz ola-
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rak halkımızla buluşturduk.
Zehirsiz bahçelerden zehirsiz gıdaların halkımıza ulaşmasını istiyoruz. Ülkemizdeki kooperatiflerle çalışarak “Halkın
Bakkalı”nı kurduk. Bir yıldır bakkalımız
gerek kendi ürünlerimizin gerekse ülkenin dört bir yanında gelen doğal ürünlerin aracısız olarak halkımızın tüketimine
sunmakta.

Yerel halk meclislerinin
kurulmasının önünü açtık,
meclislerle birlikte karar
alma süreçlerini demokratikleştirdik ve halkın yönetime
doğrudan katılımını sağladık.
Katılımcı bütçe anlayışıyla
birlikte sözün, yetkinin, kararın Fındıklı halkında olacağı
bir anlayışı hayata geçirdik.
Tüm çalışmalarımızı halkın
yönetime katılımını gerçekleştirmek adına Mahalle ve Halk
meclisleri oluşturuldu.
MECİ Tarım Parkı ve bir yurttaşımızın
kullanımını bize verdiği tarım arazisinde
Gençlik Tarım Parkı oluşturarak, tarımsal üretim gerçekleştirdik. Kadın Meclisimizin oluşturduğu ‘Getasule’ ile tarım
alanında sebze ekimleri gerçekleştirerek
ihtiyaç sahibi insanlarımızın kullanımına
sunduk. Salgın döneminde halkımızın çay
toplama alanında yaşadığı sorunlara karşın Ziraat Odasıyla birlikte Çayımız tarlada kalmasın projesi geliştirdik.
Fındıklı ilçemiz HES’lere karşı yaşam
alanlarımızın savunulması için dün de bu
gün örnek olmaya devam edecek. Enerjinin ne için, nasıl ve kim tarafından üretildiğine bakmak gerek. Bunların cevaplarının kamusal olarak toplum lehine sonuçlar
verince ancak enerji ihtiyacımızın doğru
bir anlayışla karşılanabileceğini düşünmekteyim. İlçemizde yaşam alanlarımızın
yok edilmesine karşı yürütülen mücadele
sonuç vermiş. Ancak bir gerçekliği de burada açık ifade etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Başarılı olduğumuz bu mücadelenin aksine tüm derelerimiz cezaevi
duvarıyla çevrildi, seyrettik, kendi ellerimizle bilinçsizce kıllandığımız üretimimiz için aşırı gerekli olduğuna inanarak,

bilime aykırı olarak kullandığımız gübrelerle, evlerimizin atık sularını akıtarak
kirliliği arttırdık, yaylalarımızı rant olarak
görerek satışından tutun ulaşım bahanesi
ile talana açılmasını izledik, açık cezaevi
duvarı olarak halkın denizle bağını koparan sahil yolunu ulaşım rahatlığımız için
kabullendik. En temel ihtiyacımız olan su
tekellere terk edilmiş ve musluktan akan
suları içemez olduk. Bunların da çevre ve
doğal yaşam açısından yeniden tartışılması gereken ve halkçı bir anlayışla politikalar geliştirilmesine ihtiyaç olduğunu
düşünmekteyim.
Politika: Uzun zamandır ekonomik
kriz yaşıyoruz. Böyle zamanlarda bütçeden ilk kısılan alan da kültürel faaliyetler oluyor. Ama Fındıklı Belediyesi
buna rağmen kültürel çalışmaları devam
ettirdi. Viçe Festivali, kitap günleri... Ayrıca bölgedeki dillerle ilgili de çalışmalar
yapıldı. Laz ve Hemşin dilini ve kültürünü korumak ve geliştirmek için belediye
olarak neler yapıyorsunuz?
Cervatoğlu: Belediye hizmetleri olarak ne kadar yol yaptığı, ne kadar alt yapı
veya üst yapı yaptığın, içme suyu sorununu nasıl çözdüğün vb. olarak bilinmekte
veya bize böyle gösterilmektedir.
Bizler karartılmak istenen Karadenizimizde kültür sanat çalışmalarının yemek
yemek gibi bir ihtiyacımız olarak görüyor
ve kutup yıldızı olmaya çalışıyoruz. Bu
kapsamda festivaller, dillerimizin yaşaması için lazca hemşince dil eğitimleri ile
ahşap oymacılıktan gitar eğitimlerine kadar bir çok alanda çalışmalar yürütmeye
başladık.
Laz olduğumdan Lazcanın yaşaması
için çok aktif katkım olmasa bile sosyal
medyamda bile dönem dönem Lazcamızın varlığını yansıtmaya çalışmaktayım.
Fındıklı Belediyesi Kadın Korosu,
Fındıklı Belediyesi Kadın Halk Oyunları
ekibi çalışmalarının yanında bu günlerde
de MECİ Sanat oluşumuyla amatör tiyatro
çalışmalarına başladık. Bu hafta özelikle
çocuklarımızın kitap kokusuyla iç içe olması muradıyla Kitap Meci Viçe 1. Kitap
Günleri başlayacak.
Politika: Karadenize dair genel bir
kanaat var: Kadınlar çalışır, erkekler
yönetir gibi... Bunun bir gerçekliği var
kuşkusuz. Çevre eylemlerinde de kadınları hep önde görürüz ama sözcüler genelde erkek. Belediye olarak kadınların
toplumsal yaşama, kent yönetimine katılımını sağlama gibi alanlarda çalışmalarınız var mı?
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Cervatoğlu: Kadın... Burası bizlerin
sınıfta kaldığımız bir alan. Bir de gençlik. Bir not verilip sınıf geçmemiz istense
sınıfta kalırız bu iki alanda. Kadın çalışmalarımızın daha ileriye taşınabilmesi
için çalışsak da bazı gerçeklikleri yok
edemiyoruz. Seçim öncesi başladığımız
çalışmalarımızı seçim sonrasında da hız
kesmeden sürdürdük. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü halkın katılımıyla kutlanmaya başlandı. Dünya Kadın yürüyüşünün
bir kolu ilçemizde örgütlendi. Festivallerimiz kapsamında Kadın Yaşam etkinlikleri
yapıldı. Kadın Yaşam Parkı oluşturuldu.
Tüm bu çalışmalar rağmen kadınlarımızın
her alanda önde olmasını sağlayabildik mi
diye sorarsak kendimize, cevabı utangaçça biraz olur.
Kent yönetime katılımı konusunda
oluşturmuş olduğumuz Kadın Meclisi aracılığı ile zenginleştirmeye çalışmaktayız.
Politika: 2015 seçim sonuçları halkçı
belediyecilik hareketi açısından yeni bir
dönem başlaması için olumlu çıkmıştı.
Ama kayyım uygulamaları bunu engellemiş oldu. Halkçı belediyecilik deneyimlerinin akamete uğramaması, yarım
kalmaması bakımından önümüzdeki
döneme dair önerileriniz olur mu? Daha
demokratik bir Türkiye için yerel yönetimler açısından ne tür yapısal değişikliklere ihtiyaç var?
Cervatoğlu: Öncelikle demokrasi ve
özgürlüklerin gelmesi için bu anlayışı iktidar kılmamız gerektiğini düşünüyorum.
Kişilerin iktidarı değil anlayışın iktidarını
nasıl inşa edeceğimizi konuşmamız gerek.
Bu amaçla çalışmalarımızı, pratiklerimizi, birleştirmemiz gerek. Farklılıklarımız
zenginliğimizdir diyerek ortaklaştığımız
veya ortak akıl oluşturduğumuz alanlarda
omuzdaş olup yol yürümemiz gerekiyor.
Halkın iktidarını kurmak için yönetime katılım konusundaki tüm engelleri
kaldırmamız gerekiyor. Bunu en önemli
ayağı yerel yönetimlerdir. Sözün yetkinin
kararın halkta olacağı yapıların inşa edilerek toplumcu belediyecilik anlayışını
hayata geçirmek için çalışmalıyız.
Bu bizleri özgürlüklere taşıyacakken
bu çalışmalardan rahatsız olanlar ise her
türlü yolu kullanarak (kayyım, gözaltı
vb) bizleri bastırmaya çalışacaktır elbette.
Bunun en anlamlı sihirli sözcüğün örgütlü olarak örgütlü tavır koymak olduğunu
düşünmekteyim.n
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Neden Yerimizde Sayıyoruz?
q Av. İsmail DUYGULU
1979-80 öğretim yılında, lisede okuduğumuz okulda komiteye seçilmiş, hızlıca okul içinde örgütlenme etkinlikleri gerçekleştirmiş, Kasım 1979’da okulumuz
öğrencilerinden bir arkadaşımız, trafik
polisinin aracının neden olduğu bir trafik
kazasında öldüğü için, sorumsuz polisin
bu tutumunu protesto etmek için okulda
protesto etkinliği düzenlemiş, forumda
yaptığım konuşmanın arkasından, bir gün
önceden hazırladığımız bildiriyi dağıttığımız esnada, okulun dışından kapıya yönelen polisin müdahalesi ile karşılaşmış,
çıkan çatışmada 2 polisin yaralanmasıyla
sonuçlanan olaylar yaşamıştık. Yaşım henüz 14’dü ve polis bu olay nedeniyle bana
işkence yapmış ama doğrudan çatışma
ile ilgili bulunmadığım için mahkemede
serbest kalmıştım. O yıl içinde bulunduğumuz siyasi grubun öne çıkan liselileri
arasında yer almıştık. Bana öğüt vermek
isteyen, yıllar sonra yakın arkadaşım olan
yurt öğretmenim, “Polis adamı çabuk
meşhur eder!” demişti. Öyle de oldu.
30 Mart 1980 Pazar günü, 30 Mart
1972 yılında, Mahir Çayan ve 10 arkadaşı tarafından Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın idamını
engellemek için NATO’nun Ünye Radar
Üssü’nde görevli 3 teknisyeni kaçırdıktan
sonra, Ertuğrul Kürkçü’nün sağ olarak
kurtulduğu, Mahir Çayan’ın önderlik ettiği Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi
(THKP-C) üyesi Sinan Kazım Özüdoğru, Hüdai Arıkan, Saffet Alp, Sabahattin Kurt, Ertan Saruhan, Nihat Yılmaz
ve Ahmet Atasoy ile Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu (THKO) üyesi Cihan Alptekin, Ömer Ayna’dan oluşan 10 kişinin
öldürüldüğü, Niksar’ın Kızıldere köyü
olaylarını anma etkinliği gerçekleştireceğimizden, buna dair yazılama çalışması
yapıyorduk.
28 Mart 1980 Cuma akşamı, yaşadığımız şehrin merkezindeki yazılama işini
üstlenmiştik. 29 Mart cumartesi günü akşamı da yazılama işine devam edecektik.
Daha önce herhangi bir güvenlik önlemi
almadan yaptığımız bu yazılama çalışmasında, o akşam bir arkadaş yanında getirdiği tabancasıyla katılmıştı. Tabancayı
bulunduğumuz evde bıraktığı yerden bir
arkadaşımız almış, oynuyordu. Ben de
kullanmayı bilmediği bir tabancayla oy-

namaması gerektiği için, elinden aldım
ve yatağın yastığı altına koydum. O sırada yazılamaya çıkmak üzereydik ve son
hazırlıklarımızı yapıyorduk. Ben tuvalet
ihtiyacımı görmek için tuvalete gittiğim
bir anda, İtalyan Baretta diye bildiğimiz
tabancayı getiren arkadaş, diğer arkadaşın
oynarken çıkardığı mermileri, tabancanın
şarjörüne yerleştirip tabancaya taktığı bir
anda, tabancanın emniyetine dikkat etmeden, horozunu indirirken, o sırada yatağın
üzerinde unuttuğu sol eline gelecek şekilde, tabancayı patlattı. Donumu henüz
yeni indirmiştim ki, dışarıdan gelen ses
her nedense zayıf çıktığı için, tabancanın
patladığını bana seslenen arkadaşa, “Sakin olun, dışarıya ses çok çıkmadı!” demem karşısında, bana seslenen arkadaş,
“A, tabancayı eline patlattı!” der demez,
ben hemen tuvaletten çıkıp baktığımda,
yanında tabanca ile gelip de bizim güvenliğimizi alacak olan arkadaşın tabancayı
yatağın üzerindeki yastığa yakın bir mesafede eline tek el patlattığını, tabancayı
yere atıp, yaralanmış olan sol elini sıkarak, acıdan kıvrandığını gördüm. Odanın
içi kan olmuştu. Telaşa kapılmıştık. Yaşım
henüz 15 idi.
İki arkadaş, yaralanmış olan arkadaşı
hastaneye götürmüştü. Ben de evi temizledim ve tabancayı saklamak için harekete geçtim. O gece yazılama yapamamıştık.
Ertesi gün 30 Mart 1980 Pazar günü idi
ve arkadaşlarım beni omuzlarına alarak,
2 ayrı yerde kalabalığın ortasında lastik
yakarak düzenlediğimiz korsan miting
gösterisinde konuşma yaptım. Küba Devrimine katılan ve daha sonra kendisine verilen unvanları ve imtiyazları terk ederek
Bolivya’da mücadelesini sürdürürken öldürülen Ernesto Che Guevara’nın sözü
olarak bilinen, “Ölüm, nereden ve nasıl
gelirse gelsin, savaş sloganlarımız kulaktan kulağa yayılacaksa, ve silahlarımız
elden ele geçecekse, ve başkaları mitralyöz sesleriyle, savaş ve zafer naralarıyla
cenazelerimize ağıt yakacaksa, ölüm hoş
geldi safa geldi.” sözlerini de alıntılayarak, 30 Mart 1972’de meydana gelen
olaylara dair bilgiler verdim ve mücadelemizin devam edeceğini dillendirdim.
Bir gün önce meydana gelen olayları
arkadaşlarımızla paylaştık ama üzerinde duran olmadı. Biz yine aynı evimizde
konaklamamıza devam ettik. Hatta ben
pazartesi günü bir başka lisede, o lisenin
ajitasyon işini üstlenen bir başka arkadaşı-

mız da bizim lisede düzenlenecek forumda konuşma yapacaktı.
Pazar gecesi evimizi polis bastı ve ev
arkadaşlarımız ile yazılama çalışmasına
katılan arkadaşlarımızı topladı. Hastaneye gönderdiğimiz ve polisin sorması halinde kendisini sokakta vurduklarına dair
beyanda bulunmasını istediğimiz arkadaşımızın cebinden slogan listesi çıkınca
ve tabancanın yakın mesafeden atış ile
yaralanma olayının olduğu bilgisi üzerine, siyasi polisin sorgusunda çözülmüş ve
olayı olduğu gibi anlatmıştı. Meğer elini
kurşunun delip geçen arkadaşımızın eline,
Mandıra Filozofu filmindeki gibi idrarımızı yapsaydık ve elini sarmış olsaydık,
böyle bir polis sorunu yaşamayacaktık.
Tecrübesizlik.
Yaşım henüz 15 ve polisin nasıl işkence yaptığını yaşadığım bu ikinci vaka
sonunda, örgüt üyeliği ve tabanca bulundurmaktan 3 arkadaş birlikte tutuklanmış,
79 gün tutukluluğun ardından, Ağır Ceza
Mahkemesinde yapılan yargılama sonunda örgüt üyeliğinden beraat etmiş isek
de, tabanca bulundurmaktan dolayı 6136
sayılı Kanuna muhalefet etmekten dolayı ayrı ayrı hapis cezası almıştık. Nezaretlerde ne kadar kaldığımın sayısını hiç
bilmiyorum ama hayatımın ilk cezası bu
olmuştu ve bu nedenle verilen 6 ay 10 gün
gibi bir hapis cezasını 111 gün tutuklu ve
hükümlü olarak fiilen hapis yatarak infaz
ettim. Devamında birkaç kez daha cezaevine girip çıkacaktım.

Ertuğrul Kürkçü
Henüz 15 yaşımda iken bana öğretilen
ezberimden ajitasyonumu hatırlıyorum
ve bugün konuşulan aynı ajitatif sözleri
dinliyorum. Bugün de, 30 Mart 1972’den
bu yana tam 50 yıl aradan geçti ve aynı
ajitatif sözleri ediyoruz. Ne değişti? Hatta
olayı öylesine tek taraflı yansıtıyoruz ki,
olayda sağ kalan Ertuğrul Kürkçü’yü yok
sayarak, sadece ölenler üzerinden duygularımızı ifade ediyoruz. Süreçte bizlere 18
Ekim 1970’te Türkiye Devrimci Gençlik Dernekleri Federasyonu (Dev–Genç)
Genel Başkanlığı’na seçilen Ertuğrul
Kürkçü’nün neden bu olayda ölmediği,
ölmemiş ise “hain” olabileceği gibi algılar üzerinden dahi propaganda yapıldığını
hatırlıyorum.
Herkesin artık ulaşabileceği şekilde bizlere bilgi veren Özgür Ansiklope-

di Vikipedi’den alıntı yaparak, Ertuğrul
Kürkçü hakkında bilgi tazelemekte yarar görüyorum. 30 Mart 1972’den sonra
Kürkçü, sıkıyönetim mahkemelerinde
yargılandı, ölüm cezasına mahkûm edildi,
1974’te çıkarılan genel Af Yasası ile cezası 30 yıla çevrildi; 14 yılını Türkiye’nin
çeşitli cezaevlerinde geçirdi. 1986’da yapılan infaz yasası değişikliğiyle serbest
bırakıldı.
Ertuğrul Kürkçü, 1996’da ÖDP’nin
kurucuları ve Parti Meclisi ve Merkez
Yürütme Kurulu üyeleri arasında yer
aldı. Siyasi etkinliğini Özgürlük ve Dayanışma Partisi’nde (ÖDP) sürdürdü.
ÖDP’deki ayrışmaların ardından oluşumuna katıldığı Sosyalist Emek Hareketi Parti Girişimi’nin (SEH) Sosyalist
Cumhuriyet Kolektifi (SCK) ve Sosyalist
Demokrasi Kolektifi’yle (SDK) birlikte, 27-28 Mart 2010’da gerçekleştirdiği
konferansta oluşturulan Sosyalist Gelecek
Parti Hareketi’nin (SGPH) eş sözcüsüydü. Kürkçü, 2013’te SGPH, Toplumsal
Özgürlük Platformu (TÖP), Sosyalist Parti (SP) ve Sosyalist Birlik Hareketi’nin
(SBH), bağımsız sosyalistlerle birlikte
2013’te oluşturdukları Sosyalist Yeniden
Kuruluş Partisi’nin (SYKP) fahri üyesi,
2018’de de fahri Parti Meclisi üyesi oldu.
Halkların Demokratik Kongresi’nin
(HDK), 15-16 Ekim 2011’de Ankara’da,
Türkiye’nin 21 bölgesinden gelen bini
aşkın delegeyle düzenlediği kongrenin
açılış konuşmasını yapan Kürkçü, Halkların Demokratik Kongresi’nin Genel
Meclis Divan üyeliğine ve o dönem sözcülüğüne getirildi. Ertuğrul Kürkçü 12
Haziran 2011 tarihinde yapılan 24. dönem
milletvekili genel seçimlerinde, Barış ve
Demokrasi Partisi (BDP) ile 13 sosyalist
parti ve hareketin oluşturduğu “Emek,
Demokrasi ve Özgürlük Bloku” tarafından
Mersin’den bağımsız milletvekili adayı
gösterildi ve 92 bin 322 oy alarak seçilerek, 24. dönem Mersin milletvekili olarak
TBMM’ye girdi.
Kürkçü, Ekim 2013’te diğer üç BDPBlok İstanbul milletvekili Sebahat Tuncel, Sırrı Süreyya Önder ve Levent
Tüzel ile birlikte Halkların Demokratik
Kongresi’nin mücadelesini politik alana taşımak üzere kurulan Halkların Demokratik Partisi’ne (HDP) katılmak için
BDP’den istifa etti. Kürkçü’nün TBMM
komisyonlarıyla AKPM’deki görevleri

Politika
de TBMM içtüzüğüne göre HDP’nin bir
grup oluşturacak sayıda milletvekili bulunmadığı için sona erdi.
Ertuğrul Kürkçü 27 Ekim 2013’te toplanan 1. Olağanüstü Kongre’de Sebahat
Tuncel ile Birlikte HDP Eş Başkanlığına
seçildi. Kürkçü ve Tuncel eş başkanlık
görevlerini 22 Haziran 2014’te toplanan
HDP 2. Olağanüstü Kongresi’nde Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’a
devrettiler; Kürkçü HDP Tüzüğü’ne eklenen bir madde ile HDP’nin “Onursal
Genel Başkanlığı”na getirildi; bu sıfatla
HDP Parti Meclisi ve Merkez Yürütme
Kurullarının daimi üyesi oldu.
Kürkçü, 6 Temmuz 2014’teki HDK
Genel Kurulu’nda Sebahat Tuncel ile birlikte HDK eş sözcülüğü görevini üstlendi.
7 Haziran 2015 milletvekili genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi (HDP)
adayı olarak İzmir 1. Bölge’den yeniden
seçilerek milletvekili oldu. TBMM’nin
hükûmet kuramaması üzerine tekrarlanan
seçimler sonucunda gidilen 1 Kasım 2015
milletvekili genel seçimlerinde de bir kez
daha HDP adayı olarak İzmir 1. Bölge’den
seçildi ve TBMM’ye girdi.
24. dönemde, Ekim 2013’e değin
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ile bu komisyonun Cezaevleri,
Şiddetten Kaynaklanan Yaşam Hakkı İhlalleri, Kadına Karşı Şiddet ve Uludere
Katliamını inceleyen alt komisyonlarında
ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi
(AKPM) Türk delegasyonu ve AKPM Birleşik Sol Grubu içinde BDP-Blok Grubunun tek üyesi olan Kürkçü, Ekim 2014’ten
başlayarak TBMM Avrupa Birliği Uyum
Komisyonu ve Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu (KPK) ile Sağlık, Aile,
Çalışma ve Sosyal işler Komisyonlarında
HDP Meclis Grubu’nu temsil etti. Kürkçü,
25. ve 26. dönemlerde de HDP İzmir milletvekili olarak TBMM Çevre Komisyonu
ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yer aldı.
AKPM’de Türk delegasyonu üyesi olarak
Birleşik Avrupa Solu Grubunda da yer aldı
ve görev döneminin sonuna kadar Sosyal
İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma
Komitesi Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Sebahat Tuncel’in 17 Ocak
2015’te Ankara’da toplanan HDK Genel
Kurulu’nda görevi bırakmasının ardından
Gülistan Koçyiğit ile birlikte yeniden
HDK Eş Sözcülüğüne seçildi. Kürkçü bu
görevini 14 Kasım 2016’da, Prof. Onur
Hamzaoğlu’na devretti.
Ertuğrul Kürkçü, HDP tüzüğünün seçimle gelinen görevlerde iki dönemden
fazla yer alınamayacağı ilkesi uyarınca 24
Haziran 2018 seçimlerinde milletvekilliğine aday olmadı. HDP onursal başkanı
sıfatıyla Parti Meclisi ve Merkez Yürütme

POLİTİKA
Kurulu üyeliklerinde bulundu. Kürkçü’ye
milletvekilliğinin sona ermesinin ardından üyesi olduğu AKPM Birleşik Avrupa
Solu Grubunun önerisiyle AKPM onursal
üyeliği unvanı verildi.
Ertuğrul Kürkçü, Mayıs 2020’de kuruluş halindeki İlerici Enternasyonal’in
Danışma Kurulu’na davet edildi. Eylül 2020’de pandemi dolayısıyla video
konferansla gerçekleştirilen Kuruluş
Zirvesi’nde görevi, üç yıl süreyle diğer
danışmanlarla birlikte resmiyet kazandı.
Kürkçü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve
AKP’nin HDP’yi TBMM’den dışlamak
amacıyla gündeme getirdikleri geçici anayasa değişikliğinin MHP ve CHP
milletvekillerinin desteğiyle parlamentodan geçmesi üzerine dokunulmazlığı
kaldırılan 54 üyesi arasındaydı. 20 Mayıs 2016’da geçen değişiklikle birlikte
TBMM’de bekleyen fezlekelerin işleme
konulmasının ardından Kürkçü aleyhine
40 yılı aşkın hapis talebiyle 16 dava açıldı [1]. Kürkçü’nün bu yargılamaları halen
devam ediyor.
Bugün siyasi görüşleri doğrultusunda
yaşamını sürdüren bir kişilik olarak Ertuğrul Kürkçü’nün gözardı edilerek 30
Mart 1972 olaylarının anılmasına itiraz
ediyorum. “Yaşamak her şeye rağmen bir
iz bırakmaktır yeryüzünde. -Ben de yaşadım, sizin kadar!-” [2] Bundan dolayı
onun aleyhine yaratılmak istenilen algı
söylemlerine kulak asmayan bir kimse
olarak, ölenlere duyduğum saygının ötesinde sağ kalan, yıllarca hapis yatan ve
halen düşünceleri doğrultusunda mücadelesine devam eden Ertuğrul Kürkçü’ye
eksiksiz aynı saygıyı duyarım.

Ne değişti?

Somut durumun, somut şartlarını iyi
ve isabetli değerlendirebilmeliyiz. Doğa
ve fen bilimlerinde deney yoluyla ulaşabileceğimiz sonuçlara, sosyal bilimlerde
zamanla yaşanarak, belirli bir tarihsel süreçten sonra ulaşabiliriz. Bu nedenle sosyal ve siyasal alanda şu ya da bu şekilde
yaşanılanlardan ders çıkarmalı ancak bundan hareket ederek, kimseyi yukarı ya da
aşağı derecede tutmamalıyız. Kişi kültünü
aşamadığımız sürece, ortak aklın faydasından yararlanamayız.
“1971 Direnişi Kızıldere’de politik ve
örgütsel plânda yenilgiyle sonuçlanmasına rağmen, Türkiye Devrim hareketi üzerindeki etkileri günümüze kadar devam
etmiştir ve etmeye de devam edecektir.”
[3] saptamasına rağmen biz hala ölümler
üzerinden hayat kurmaya kalkışıyoruz.
Evet, “‘ONLAR’ kalbimizde ve mücadelemizde yaşıyorlar.!” Ama Ertuğrul Kürkçü
yanı başımızda ve ön saflarda mücadelesine devam ediyor hala. Kürkçü gibi daha

nice düşünceleri uğrunda yaşamının sonuna kadar mücadelesine devam eden insanımız var. Burada tek tek bu insanlarımızı
sayamayız. İnternet üzerinden yapabileceğimiz bir aramada dahi, bu insanların birçoklarının bilgisine ulaşmamız mümkün.
Diğer yandan hem Mahir’lerin, Deniz’lerin ve Kaypakkaya’ların mücadelesi kadar
etkin ve etkili ve bir o kadar da tavizsiz
şekilde düşünceleri uğruna ölen insanımız
var. Yani hem ölenler ve hem de yaşamını
sürdürürken şu ya da bu şekilde siyasi mücadelenin bir ucundan tutan insanlarımız
var. Ne en birincileri göklere çıkarmalı,
ne en sonuncuları aşağılamalıyız. Çünkü
en birinciler ile en sonuncular yer değiştirebilirler. Bu bir bayrak yarışıdır aynı
zamanda. Bu açıdan konuyu iki yanıyla
görebilmeli ve sağ kalanlara, sağlıklarında gerekli saygı ve sevgiyi gösterebilmeli,
değer vermeliyiz.
Hiçbir insanımız kolay yetişmedi. İnsanlarımız akıl, zihin, duygu ve ruhsal
yönden bu noktaya gelinceye onca emekler harcadı, acılar çekti. Masallardaki tekerleme gibi, “Az gittik. Uz gittik. Dere
tepe düz gittik. Altı ayı bir güz gittik. Dönüp arkamıza bir baktık ki, arpa boyu yol
gitmişiz. Yeniden çıktık yola.” [4] Bunu
görüp anlayarak, ölümden sonra değil,
sağlığımızda da kucaklaşarak, birbirimize
değer vererek, ilerleyebilmeliyiz.

Yeni şeyler söylemek lazım
Tarihimizde ne insanlarımızı kaybettik. Eğer onlar yaşasaydı, Kürkçü gibi
ve belki de daha fazlasıyla yaşantımıza
büyük katkı sunacaklardı. Bunu yeterince bilince çıkaramadığımız gibi, 30 Mart
1972’de çatışma anında anlam ifade eden,
Mahir Çayan’ın “Biz buraya dönmeye
değil, ölmeye geldik!” sözü, daha sonraki dönem için, siyasi çalışmalarda esas
alınması ne kadar akılcı bir düstur olarak
değerlendirilmelidir, bunu dahi bağlamında tartışamadık. İşi şirazesinden çıkardığımızda, sürekli aynı tekerleme üzerinden
hayat kurduğumuzda, gelecek kuşaklara
yeni bir şeyler söyleyemediğimizde, başkaları için düşüncelerimizin bir anlamı
olmayacaktır. Konuşmasına başlarken ilk
hatıra yıllarından başlayarak, “Yetmişli
yıllarda!” diye söze girenlerimiz çoktur.
Konuşmalarımızı sadece bu şekilde
ördüğümüzde yanımızda ne çocuklarımız
kalır, ne de genç insanlar. Örneğin okuma yapmadan, tiyatro, sinema izlemeden,
zihni faaliyetlerini geliştirmeden konuşan
birisi ile bunun tersini yapan birisi aynı
olabilir mi?
“Her gün, çoğu olumsuz olmak üzere
aynı şeyleri düşünen insanlar kötü zihinsel alışkanlıklara kapılırlar. Yaşamlarındaki onca iyi şeye odaklanmak ve bunları
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daha da iyileştirmeye çalışmak yerine,
geçmişlerinin tutsağı olmuşlardır. Kimileri başarısız ilişkileri ve maddi problemleri
nedeniyle kaygılıdır. Diğerleri mükemmel
olmayan çocukluklarına öfkelidir. Bir kısmı daha da önemsiz konular yüzünden
mutsuzdur; bu bir tezgahtarın onlara davranışı veya iş arkadaşlarının kötü niyetle
yaptığı bir yorum da olabilir. Zihinlerini
bu biçimde çalıştıranlar kaygının yaşam
güçlerini alıp götürmesine izin verirler.
Zihinlerinin mucizeler gerçekleştirme ve
tüm duygusal, fiziksel ve evet, hatta spiritüel beklentilerini karşılamaya yönelik
muazzam potansiyelini bloke ederler. Bu
insanlar zihin kontrolünün yaşamın kontrolü olduğunu asla anlayamazlar.” [5]
Alıntıda örneklendiği gibi, zihinsel yönden içine düştüğümüz tutsaklığımızdan
kurtulmalı, öfkemizden sıyrılmalı, negatif
düşünceden arınarak, pozitif, iyimser insanlar olabilmeliyiz.
Nitekim düne iyi bakmaya, isabetli
yorumlamaya ihtiyacımız var ama bugün
için ne diyoruz, hatta bir adım daha ileri
giderek, yarın için ne söylüyoruz? Bunu
düşünelim ve yaşadıklarımızı bağlamından saptırmadan değerlendirelim, eksen
kaymasına yol açmayalım.
Şimdi her şeyi bir yana bırakın, sırtınızı koltuğunuza verin ve arkanıza yaslanıp
susun. Elinizde bulunan akıllı telefon ya
da bilgisayarınızdan youtube.com adresinden Sezen Aksu’nun, 1207 ile 1273
yılları arasında yaşayan Mevlana’nın
“Yeni Şeyler Söylemek Lazım” şiirinden
oluşan, “Yeniliğe doğru” [6] şarkısını açın
ve huşu içinde dinleyin:
“Her gün bir yerden göçmek ne iyi
Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş
Her gün bir yere konmak ne güzel
Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş
Dünle beraber gitti cancağızım
Şimdi yeni şeyler söylemek lazım
Ne kadar söz varsa düne ait
Şimdi yeni şeyler söylemek lazım” [7] n

Kaynak:
[1] https://tr.wikipedia.org/wiki/Ertuğrul¬_
Kürkçü
[2] TUNÇ, Ayfer, Suzan Defter, syf.26
[3] https://www.facebook.com/kemal.kacaroglu.50 sayfasında yer alan, Mustafa Kemal
Kaçaroğlu’nun “30 MART KIZILDERE” başlıklı
paylaşımından.
[4] https://masal-tekerlemesi.nedir.org/
[5] SHARMA, Robin, Ferrarisini satan bilge,
GOA Yayınları, syf.49-50
[6] https://www.youtube.com/

[7] https://www.google.com/search?q=yeni+%
C5%9Feyler+s%C3%B6ylemek+laz%C4%B1m&rl
z=1C1SQJL_trTR918TR918&oq=yeni+%C5%9Fe
yler+s%C3%B6ylemek+&aqs=chrome.0.0i355i512
j46i512j69i57j0i512l3j0i22i30l4.4375j0j7&sourcei
d=chrome&ie=UTF-8

10

20 Nisan 2022

SÖYLEŞİ

Politika

HDK Eş Sözcüsü Cengiz Çiçek:

“HDP bir ağaçsa, HDK o ağacı
besleyen güneş, su ve topraktır”
Politika: Newroz coşkusu, hele de
Amed Newrozu 2013 Newrozunun tekrarı bir nitelikle gerçekleşti. İktidarın her
türlü siyasi baskı, tutuklama, öldürme
siyasetine rağmen Newroz meydanları
doldu taştı... Siz katılımı nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce bu tablo nasıl okunmalı?
Çiçek: Evet başta Amed Newrozu
olmak üzere onlarca merkezde alanlara
akan milyonlar, esasında AKP-MHP iktidarının faşizan politikalarına karşı tavrını en yalın, en doğrudan ifade biçimiyle ortaya koydular. Bu yönüyle Newroz
meydanları, adeta Antik Yunan’daki Agora’lardı. Halkların aracısız, vekaletsiz,
doğrudan kendi gündemini, öz sorunlarını
kendisinin dile getirdiği ve çözüm yollarını da kendisinin gösterdiği bir zemin
olarak oldukça kıymetliydi. Bu içeriğiyle
doğrudan demokrasi şöleni olarak da değerlendirilebilir Newroz mitingleri. Kapitalist sistemin dünya halklarına dayattığı,
toplumu kendi öz sorunlarına yabancılaştıran ve karşıtlıklar üzerinden sermaye ve
iktidar üretimleri sağlayan liberal siyaset
anlayışı hepimizin malumu. İşte 2022
Newroz fotoğrafını, kapitalist, emperyalist ve ulus devletçilik karşısında zihni,
ideolojik, politik ve toplumsal olarak bir
özgürlük duruşu olarak de değerlendirmek elbette mümkün. Hak ve özgürlükler
mücadelesinde gerçek öncülüğün öznelliğine de işaret etmesi itibariyle demokratik, sosyalist, toplumsal mücadele iddiası
taşıyan çevrelere dönük de tarihsel mesajlarla yüklüydü Newroz alanları. Buradan
hareketle denilebilir ki son Newroz, 21.
yüzyıl dünya sisteminin emperyalist savaşları karşısında halkların barışının; erkek egemen aklın üretimiyle ortaya çıkan
sömürü düzeni karşısında kadın doğasının
eşitlik, adalet ve barış değerlerinin Newrozu oldu.
Diğer yönüyle Newroz alanlarındaki
nitel ve nicel duruş, Kürt halkının özgürlük mücadelesiyle Türkiye halklarının
demokrasi mücadelesinin her geçen gün

daha fazla iç içe geçtiği bir tarihsel durağa
da işaret etti. Kürt halkı rejimin fiziksel,
siyasal ve kültürel tasfiye yönelimleri karşısında kendi öz mücadele değerlerine bir
kez daha sıkı sıkıya bağlı olduğunu ifade
etti. Sayın Öcalan üzerindeki tecrite, hasta
tutsaklara, Kürt Kültürüne ve Kürt barışına dair yapılan güçlü vurgular, esasında
on yıllar boyunca binbir emekle inşa edilmiş Kürt halk gerçekliğinin ulaştığı bilinç
ve kararlılık düzeyini göstermesi açısından da önemliydi. Yanısıra Türkiyeli demokrasi güçlerinin Newrozu sahiplenme
düzeyleri de Kürt halkının toplumsal barış
ve özgürlük mücadelesine önemli ittifak
zeminlerinin inşa edildiğine de işaret etti.
Özetle bu tablo, yüz yıl boyunca halklara kendisini vazgeçilmez seçenek olarak
sunmaya çalışan geleneksel egemenlikçi,
kutuplaştırıcı ve çatışmacı siyasal anlayışların dışında, demokratik direnişçi ve demokratik kurucu bir halk mücadelesinin
bütün zorluklara rağmen daha fazla büyüdüğünü gösterdi. Bu büyüme, ezilenlerin
tarihsel mücadelesinin başarısının daha
yakıcı ve kaçınılmaz olduğu gerçeğiyle
bizleri daha fazla yüzleştiriyor.
Politika: Türkiye’de egemen güçlerin siyasi temsilcileri Cumhur ve Millet

İttifakı’nı kara kara düşündüren en temel konu HDP’nin kırılamayan siyasi
ve örgütsel gücü... 1990’lı yılları aşan bir
siyasi kırım sürecine rağmen tablo ortada. Bütün analizlerde HDP’nin kilit parti olduğu söylenip yazılıyor ama aslında
Newroz alanları HDP’nin normal koşullarda değil yüzde 10-15, çok daha üstünde bir potansiyeli olduğunu gösterdi. Siz
nasıl yorumluyorsunuz bu durumu?
Çiçek: Az önce de bahsettiğimiz gibi
kendisini iki egemenlikçi güç dışında
konumlandıran üçüncü yol mücadelesinin tarihsel okumalarının, güncel tablo
itibariyle doğrulanmasıdır yaşananlar.
Üçüncü yolu, Türkiye Cumhuriyeti’nin
kuruluşundan bugüne resmi devlet aklının
zihinsel, kültürel, sosyal, siyasal, sınıfsal,
inançsal ve ideolojik olarak ötekileştirdiği, yok etmeye çalıştığı ve dışarda bıraktığı bütün kimliklerin tarihsel politik ittifakı
olarak değerlendiriyoruz. Tanımı buradan
yaptığımızda elbette ki HDK/HDP fikriyatının can suyu olan üçüncü kutup
mücadelesi, önemli gelişmeler kaydetse
de varolan potansiyele istenilen düzeyde
ulaşamadı. Adı üzerinde bu potansiyel
olarak yurdun dört bir yanında kendisini
canlı tutuyor. Örneğin Alevilerin eşit yurt-

taşlık talebi halen orta yerde muhatapsız
duruyor; tekelci sermayenin saldırılarını en fazla yoğunlaştırdığı Karadeniz’de
doğa ve halklar adeta can çekişiyor; işsizlik ve yoksulluğun derinleşmesiyle geleceksiz bırakılan gençler yol arıyor… Bu
örnekler çoğaltılabilir. İşte gerek tarihsel
olarak ulus devletçi tekçiliğin haksızlığa
uğrattığı gerekse güncel olarak gasp, talan
rejiminin dezavantajlı kıldığı bütün topluluklar, gruplar üçüncü yol mücadelesinin
temel ittifak güçleridir. Bu sistem zulüm,
sömürü, ayrımcılık ürettikçe üçüncü yol
da eşitlikçi, adil, barışçıl ve özgürlükçü
ilkeleriyle yeni ittifak ve güçbirliği hedefleri belirleyecektir. Bu yönüyle 2022
Newrozu, önemli bir toplumsal ittifak zemini biriktirdiğimizi göstermesi itibariyle
bizleri kıvançlı kılan; olası gelişim potansiyeline işaret etmesi itibariyle de sorumlu
kılan bir tablo sundu. Bu tablonun pratik
mücadele tercümesinin de şu olduğunu
düşünüyorum: potansiyelimiz mevcudumuza; toplumsal dinamikler de örgütlü
kapasitemize aşkındır. O halde rejimin
bizi özellikle tamamen hapsetmeye çalıştığı takvimsel işlerin ve örgütsel ittifakların dışında, günlük devinim halinde olan
toplumsal işçilik ve toplumsal ittifaklara
daha fazla odaklanmak da “bir Newroz
ödevidir” diyebiliriz.
Politika: Oluşan bu toplumsal potansiyelin örgütlülük düzeyinin arttırılması
her zamankinden daha önemli olacak.
Bu da aslında HDK’nin üzerine düşen
sorumluluğu arttıran bir durum. Bu çerçevede HDK’nin önündeki somut görev
ve hedefler nedir? (Yerellerde Meclis meselesi, HDK’nin HDP çalışmalarını nasıl
destekleyeceği konusu).
Çiçek: Bahsettiğiniz toplumsal potansiyelin kuvveden fiile dönüştürülmesi önümüzdeki mücadele döneminin en
önemli ve öncelikli başlıklarımızdan birisi. Bismil’de beş yaşındaki ikiz kardeşin ulusal kıyafet giydikleri gerekçesiyle
gözaltına alınması ve Urfa’da Kürt genci
Muharrem Aksan’ın öldürülmesinin yarat-

Politika
tığı toplumsal duygu ve öfke, işte bu potansiyeli hem canlı hem de fiile dönüştürmeyi nesnel olarak zorunlu kılıyor. Diğer
taraftan intihara eden işçiler, KHK’liler de
benzer bir dinamiği ve eylemi kaçınılmaz
kılıyor. Özetle sorumluluğumuzu arttıran bu ve benzeri gelişmelerdir. Böylesi
bir toplumsal potansiyelin, demokratik
toplumsal muhalefete ya da örgütlülüğe
dönüşmesi için de mevcut örgütsel formlarımızın, tarzımızın ve tempomuzun
da irdelenmesi gerekliliğini beraberinde
getiriyor. Bu konuda elimizde sihirli bir
değnek ya da bir matematik formülü yok
elbette. Ama tecrübeyle, deneyimle sabit
düşüncelerimiz var. Bunlardan öncelikli
olanlardan birisi de doğru fikirlerin, okumaların, teorilerin doğru örgütlerini oluşturmak; güç, olanak ve mevzilenmeleri bu
tespitler paralelinde yapabilmek. Ortak
mücadele zeminlerimizin belki de en öncelikli tartışma ve çalışmalarından birisinin bu olması gerektiğini düşünüyoruz.
Söylediklerimizden “bunlara takılalım,
önce bunu sonra diğerlerini hallederiz”
anlamı da çıkarılmamalı tabi ki. Sonuçta
toplumsal yaşamın ve doğanın diyalektiğinin, akışının da kendi hakikati var. Örgütsel çalışmalarımızı, hayatın hakikatine
en uygun, en uyumlu, en yakın ve en tamamlayıcı bir şekilde nasıl şekillendireceğimize dairdir tartışması yapılan. HDK
olarak bir süredir bu tartışma ve çalışmaların sabırlı bir şekilde içindeyiz ve izini
sürüyoruz. Kongremizin partisi HDP’nin
ambleminden yola çıkarak yeni dönem
hedeflerimizi daha da somutlayabiliriz:
HDP bir ağaçsa HDK, o ağacı besleyen
güneş, su ve topraktır. Dolayısıyla gerek
kapatma davası gerekse halkımıza dönük
özel savaş söylemleri karşısında en doğru
özsavunma, HDK fikriyatını olanaklarımızı, güçlerimizi birleştirerek toplumsal
örgütlülüğümüzü hayatın her anı ve mekanında sürekli ve güçlü kılmaktır. Dönem
hedeflerimiz itibariyle başarı ölçütümüz,
çalışmalarımızın ne düzeyde politik ve
toplumsal örgütlülüğe dönüştüğüdür. Verilen emeklerin toplumsal vücut bulmuş
demokratik örgütlenmelere dönüşmediği
pratikler, bırakalım hayatlarımızı özgürleştirmeyi; ertelenen görevler, sahipsiz
kılınmış işler olarak sömürü ve zulüm
çarklarının her geçen gün daha fazla hayatlarımızın içine girdiği bir karşı süreci
örgütleyecektir. Bu perspektif ışığında
daha somut ve etkili mücadele mekanizmaları olarak gördüğümüz meclislerde ve
komünlerde ısrar etmek, hem faşizmin nihai yenilgisini hem de Demokratik Cumhuriyetin nihai zaferini sağlayacaktır. n
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İnanç ve Şüphecilik
q Murat ÇAKIR

olduğunu iddia ediyorlar.

Yaygın inanca göre günümüz herkesin her türlü bilgiye
hemen ulaşabildiği bir bilişim ve enformasyon çağı. Sahiden de otuz, belki de yirmi yıl öncesine nazaran istenilen
bilgiye anında ulaşmak mümkün – istemeden bile. Hatta
öylesine bir bilgi bombardımanı altındayız ki, yayınlananları seçmek ve ayrıştırmak neredeyse olanaksız hâle geldi.
Bununla birlikte basılı medyanın bilinen zorlukları ve internetin sınırsız olanakları kitlesel okuma yorgunluğuna da yol
açmakta. “Sosyal medya” olarak adlandırılan dijital medya
sayesinde insanların büyük bir çoğunluğu salt “fotoğraf +
video + kısa metin kombinasyonu” ile dünyadan “haberdar”
oluyor.

Öncelikle sivillerin katledilmesi –ki Türkiye kamuoyu
Cumhuriyetin kuruluşundan önce ve sonrasında katliam
ve soykırımlara defalarca tanık olmuştur– insanlığa karşı
işlenmiş suçtur ve cezalandırılmayı hak etmektedir. Bunun
içinse suçun tespiti, yani nerede, ne zaman, ne nasıl, neden
ve kim tarafından yapıldı sorularının yanıtlanması zorunludur. Ancak savaş alanlarında bu sorulara hakkıyla yanıt
aramak neredeyse olanaksızdır.

İşte tam bu noktada özgür medyaya önemli görevler düşmektedir. Hükümetlerin, savaş aygıtı NATO’nun,
hükümetler tarafından finanse edilen kuruluşların ve asli
görevleri askeri-sınai komplekslerin lobiciliğini yapmak
olan sözüm ona “uzmanların” açıklamaları,
Tarih bize emperyalist yayılmacılığın ve kapita- dijital ortamda yayınlanan kaynağı belirsiz folist sömürünün en önemli silahlarından birisinin
toğraf ve filmler özgür
yalan söylemek olduğunu yeterince gösterdi. Yalan medyada sorgulanmaksızın ve teyit edilmeksive demagojileri ifşa etmek, neyin kimin çıkarını
zin verilmemelidir. Aksi
kollamak için söylendiğini araştırmak ve gerçek
takdirde propaganda
resmin görünmesini sağlamak özgür medyanın ve
ve demagojinin aracı
okurlarının sorumluluğundadır. Her ne kadar bilgi hâline gelinir. Özgür
medyayı yaygın burjuva
bombardımanın çıkardığı yoğun toz ve duman bu- medyasından ayıran
lutunun arasında bunu yapmak hayli güç olsa da.
temel fark gazeteciliğin
temel kural ve ilkelerine
Buna rağmen Marx’ın önermesini unutmayalım:
uyulması, insanların
“De omnibus dubitandum”, yani her şeyden şüphe ezici çoğunluğunu
oluşturan mazlum ve
etmek gerekir!
mağdurların tarafında
olunmasıdır.

Bu durumun propaganda ve demagoji
aracılığıyla egemen
sınıflar için toplumsal
rıza üretimini kolaylaştırdığını söylemek pek
yanlış olmayacaktır.
İnsanların ellerindeki akıllı telefonlar ile
gönüllü olarak bilgi
bombardımanı altına
girmelerinin ve aldıkları
bilgileri sorgulamadan
“tek doğru” olarak
kabullenmelerinin
düşünme tembelliğine
yol açtığı da yanlış değil. O nedenle komplo
teorileri, bilinçli olarak
medyaya sızdırılan haberler ve gerçek resmin sadece bir
detayını vererek yanlış algı yaratan fotoğraf ve filmler çıkar
amaçlı kurgunun “gerçek” olduğu inancını toplumsal hafızaya yerleştirebilmektedir.

Böylesi bir ortamda yaygınlaşan kör inancın ilacı şüphecilik olabilir. Şüphecilik ve sorgulama aydınlanmanın
ve gerçek resme ulaşmanın ilk adımıdır, ancak tek başına
yeterli değildir. Bilhassa içinde bulunduğumuz bilişim ve
enformasyon çağında salt “bilgi tüketicisi” olmak yerine,
medya kullanma yetisine sahip olunması, düşünmek,
sorgulamak ve insanın kendi yanıtlarını araması gerekmektedir.
Söylemek istediğimizi bir örnekle açıklamaya çalışalım:
Bilindiği gibi savaşlar sonuçlarının toplamından fazlasıdır
ve Ukrayna’da olduğu gibi, sadece fotoğraflar ve filmlerle
açıklanamazlar. Örneğin “Buça’da katledilen siviller” haberlerini ele alalım. Batı ve işbirlikçisi Selensky rejimi Rusya’nın
sivilleri katlettiğini, Rusya yönetimi ise bunun bir mizansen

Benzer sorumluluğu okurlardan da beklemeliyiz. Okur,
aynı görüşleri paylaşsa dahi, soru işaretlerinin karşısına ünlem işaretlerini kendisi koymalı, kendi yanıtlarını
oluşturmak için düşünmeli, sorgulamalı ve eleştirmelidir.
Özgür medyanın bir diğer önemli farkı, eleştiri ve özeleştiri
mekanizmasının tutarlı bir biçimde çalıştırılıyor, en azından
çalıştırılması deneniyor olmasıdır.
Tarih bize emperyalist yayılmacılığın ve kapitalist
sömürünün en önemli silahlarından birisinin yalan söylemek olduğunu yeterince gösterdi. Yalan ve demagojileri
ifşa etmek, neyin kimin çıkarını kollamak için söylendiğini araştırmak ve gerçek resmin görünmesini sağlamak
özgür medyanın ve okurlarının sorumluluğundadır. Her ne
kadar bilgi bombardımanın çıkardığı yoğun toz ve duman
bulutunun arasında bunu yapmak hayli güç olsa da. Buna
rağmen Marx’ın önermesini unutmayalım: “De omnibus
dubitandum”, yani her şeyden şüphe etmek gerekir! n
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Ukrayna Savaşı, Gıda
Enflasyonu, Artan Yaşam
Maliyetleri ve Kapıdaki Açlık
q Mustafa DURMUŞ

sorumluluktan kurtulabilmek mümkün
değil.
Ya da, örneğin savaşın yakından etkilediği Avro Bölgesi’nde Mart ayında gıda
enflasyonu yüzde 5, savaşan iki tarafı olan
Rusya’da aynı ayda gıda enflasyonu yüzde 18 ve Ukrayna’da yüzde 19 (3) ve hatta
Çin hariç Asya ülkelerinde ortalama yüzde 4,5 iken (4), Türkiye’de resmi verilerle
dahi yüzde 70 olduğu gerçeği “enflasyon
dünyanın her yerinde yaşanıyor” açıklamalarını boşa çıkartıyor.

Savaşların neden olduğu ekonomik
sorunların başında yüksek enflasyon,
emekçi kitlelerin yaşam maliyetlerindeki
hızlı artış (dolayısıyla hayat pahalılığındaki artış), yoksulluk ve açlık gibi sorunların geldiği tarihsel olarak kanıtlanmış bir
gerçek.
Örneğin yüksek enflasyon, küresel
üretimde fiziki olarak durma ya da kesintiler gibi arz yönlü nedenlerden kaynaklanabildiği gibi, savaşı finanse edebilmek
için aşırı bir para basımına gidilmesi gibi
parasal genişleme yoluyla da, yani talep
yönlü olarak da gerçekleşebiliyor.

Birinci Dünya Savaşı,
tarihin en büyük
hiper-enflasyonuna yol açtı
Tarihte savaşın enflasyonist etkileri
konusundaki en somut örneklerden biri
Almanya’ya ait çünkü 1914’te başlayan
Birinci Dünya Savaşının ve ardından gelen yüksek savaş tazminatlarının ardından
Almanya hiper-enflasyonla karşı karşıya
kaldı.
Öyle ki 1923 yılının Temmuz-Kasım
ayları arasında enflasyon insanlık tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı (yüzde
374 milyon oldu). (1) Bunun sonucunda
çok ciddi biçimde değer kaybeden Alman
Mark’ı (banknot) İmparatorluk Mark’ı anlamına gelen Reichsmark (madeni para)
ile değiştirildi.
Enflasyon Almanya’da faşizm ve
1939’da başlayan İkinci Dünya Savaşı
döneminde, sadece bu ülkede değil tüm
Avrupa ülkelerinde hızla arttı. Bunun
nedenlerinin başında savaş yüzünden tarımsal üretimin ciddi biçimde azalması ve
bunun da gıda ürünlerinin fiyatlarını hızla
yükseltmesi geliyordu. Savaşların bu etkisi Afganistan, Irak, Libya ve Suriye savaşlarında da yaşandı.

Son 15 yılda 3 derin kriz

İşçi sınıfı savaşların asıl
kaybedeni
Savaş ekonomik olarak toplumun neredeyse tüm kesimlerini etkilese de, bundan en fazla emekçiler zararlı çıkıyor. Örneğin Almanya’da (1913-1923 arasında)
nominal işçi ücretleri trilyon kat arttı ama
bu artış yaşam maliyetlerindeki artışın
çok gerisinde kaldı. Çünkü reel işçi ücretleri 1913’teki seviyenin yarısı ile üçte
ikisi düzeyine kadar geriledi. Hitler Yönetimi ise, iktidarı ve savaş boyunca hızla
artan enflasyonu kontrol edebilmek için
çok katı bir ücret rejimi uyguladı. Bunun
sonucunda, 1933-1944 arasında, nominal
ücretlerdeki artış sadece yüzde 3’te kaldı. Böylece, artmaya devam eden enflasyon karşısında, reel ücretler 1944 yılında
1932’deki düzeyin yüzde 15 altına indi.
(2) Bu da emekçi sınıfların yaşam maliyetlerini artırarak onları yoksullaştırdı.
Bugün kuşkusuz bu çapta bir dünya
savaş yaşanmıyor. Mevcut savaş Ukrayna
topraklarında ama (şimdilik) emperyalistyayılmacı devletler arasındaki bir vekâlet
savaşı gibi sürüyor. Buna rağmen, tüm
dünyada, başta enerji ve gıda fiyatların-

daki hızlı yükseliş nedeniyle, yüksek bir
enflasyon, beraberinde gelen yaşam maliyetlerinin artması ve artan yoksullaşma
süreci yaşanıyor.
Çünkü ekonomiler 80-100 yıl öncesine göre birbirine çok daha fazla entegre
ve küresel gelişmelerden çok daha fazla
etkileniyorlar. Üstelik Birinci ya da İkinci
Dünya Savaşları yıllarında enerji-gübre,
gıda ve yarı-iletken maddelerin ve bazı
hafif metallerin “küresel tedarik zincirlerindeki aksamalarından” söz edilemezken, bugün yaşananlara bunlar damgasını
vuruyor.

“Enflasyon küresel”,
söylemine sığınmak siyasal
iktidarları sorumluluktan
kurtarır mı?
Diğer taraftan, önce Covid-19 salgını,
ardından da Ukrayna savaşının neden olduğu iktisadi sorunlardan yola çıkıp, örneğin Türkiye’yi yönetenlerin yaptığı gibi,
ülkedeki yüzde 100’leri aşan enflasyonu,
hızla artan yaşam maliyetlerini ve giderek
derinleşen yoksullaşmayı, bütünüyle “küresel olumsuz gelişmelere” bağlayarak

O halde, son 15 yıldır, önce 2008 Küresel Finans Krizi ve peşinden gelen Büyük Resesyon, ardından Covid-19 salgını
ve nihayet Ukrayna savaşının ekonomileri
ciddi biçimde etkilediği tespiti ile başlayalım. Öyle ki 1970’li yılların ortalarından itibaren onlarca yıl sürecek olan
yapısal bir durgunluk sürecine giren kapitalizm bugün artık çok daha yavaş büyüyebiliyor. Yüksek enflasyon ve işsizlik ise
artık ‘yeni normal’ olarak kabul edilmeye
başladı.
Bugün kapitalizmin krizlere yatkın
mekaniğini harekete geçiren ya da açığa
çıkartan faktörlerse şöyle özetlenebilir:
Küresel tedarik zincirlerinde Covid-19
salgını ile başlayan kırılmalar ya da bozulmalar, Ukrayna savaşı ile başlayan enerji
ve temel gıda maddeleri başta olmak üzere, bazı metaların tedarikiyle ilgili sorunlar ve ciddi boyutlara erişen fiyat artışları.

Bozulan küresel
tedarik zincirleri
Öncelikle Ukrayna’daki savaş, Covid-19 salgını nedeniyle bir süredir aksayan küresel tedarik zincirlerini daha fazla
aksatmaya başladı. Şöyle ki Ukrayna ve
Rusya, Almanya ve ABD gibi büyük sanayi üreticisi ülkelerin ithalatının yalnızca
küçük bir bölümünü oluştursalar da, her
ikisi de temel hammadde ve enerji tedarikçisi ülke konumunda. Örneğin Rusya,
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AB gibi dünyanın ikinci en büyük ekonomisinin ve Türkiye gibi bazı az gelişmiş
ekonomilerin en büyük doğal gaz ve petrol sağlayıcısı.

den, sadece Avrupa ülkelerini değil, azgelişmiş ülkeleri de etkiliyor zira sanayi
başta olmak üzere ekonominin birçok sektörünü darboğaza sokuyor.

Kuşkusuz milyonlarca Ukraynalı ve
Rus’un hayatını ve geçim kaynaklarını
tehdit eden bir savaşın ekonomik sonuçları, savaşın neden olduğu insani kayıpların
yanında ikincil olarak kabul edilebilir.

Bu durum temel gıda üretimi ya da teminini de etkiliyor. Başta buğday olmak
üzere gıda malları bakımından savaşan ülkelerden yapılmakta olan ithalata bağımlı
olan yüzlerce milyon insanı (özellikle de

arzındaki kesinti ya da fiyatındaki hızlı
artışlar gelişmekte olan Avrupa’daki birçok ülkede fabrikaların kapanmasına ve
ekonomik büyümenin durmasına neden
olacaktır.

Yeni bir mülteci akını
Kısaca, savaş gıda malları üretimi ve
tedarikinde de ciddi güçlüklere neden olarak gıda üretimini, tedarikini ve dağıtımını

Ancak savaş devam ederse, sadece
bugün değil, gelecekte de enerji, gıda
temini, ulaştırma, metaller ve mikroçip
temininde ciddi sorunların yaşanması kaçınılmaz olacak. Bu sorunlar tüm ekonomileri bir yandan durgunluğa sokarken,
diğer yandan da enerji, gıda başta olmak
üzere temel metalardaki artan maliyetler
ve savaşla birlikte hızla yükselen deniz,
kara ve demiryolu taşımacılığı maliyetleri
yüzünden yükselen navlun fiyatları nedeniyle, daha da yüksek bir enflasyona neden olacak. (5)

‘Dünyanın tahıl ambarları’
aynı zamanda petrol,
doğal gaz ve kıymetli
metal üreticileri
Çünkü Rusya ve Ukrayna, sadece tahıl
değil, aynı zamanda nikel, bakır ve demir
gibi metallerin ve mikroçip üretimi için
gerekli olan neon (bu maddenin yüzde
90’ını tek başına Rusya karşılıyor), paladyum ve platin gibi girdilerin küresel üretimine ve ihracatına öncülük ediyorlar.
Örnek olarak Rusya (2020 yılında),
dünyadaki buğday üretiminin yüzde
11’ini karşılamanın yanı sıra, ham petrol üretiminin yüzde 12,1’ini, doğal gazın yüzde 16,6’sını, paladyumun yüzde
43’ünü ve alüminyum arzının yaklaşık
yüzde 6’sını sağladığı gibi, aynı zamanda
önemli bir titanyum, nikel, bakır ve platin
üreticisi bir ülke. Öyle ki ABD, Avrupa
ve İngiltere’nin sivil havacılık sanayileri
Rusya’dan yapılan titanyum tedarikine
bağımlılar. Ukrayna da benzer bir biçimde önemli bir uranyum, titanyum, demir
cevheri, çelik ve amonyak üreticisi. Bu
yüzden de Rusya’ya yönelik olarak uygulanan yaptırımlar, 2018’de olduğu gibi,
alüminyum piyasasını sarsabilir ve bir bütün olarak metal piyasasını ciddi sıkıntıya
sokabilir. (6) Bu da bu maddelerin girdi
olarak kullanıldığı çok sayıda sektörde
üretim sorunlarına ve ciddi fiyat artışlarına yol açabilir.

Enerji krizi
Rusya-Ukrayna savaşı, enerji temini
açısından neden olduğu zorluklar ve bunun enerji maliyetlerini artırması yüzün-
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ji fiyatlarından iklim değişikliğine kadar
birçok faktör yüzünden 2021’de zaten
hızlı bir biçimde artmıştı. Yani mevcut
savaşla ortaya çıkan krizden önce gübre,
petrol ve nakliyenin yanı sıra gıda fiyatları
da hızlı bir şekilde yükseliyordu.
Ancak, Birleşmiş Milletler Gıda ve
Tarım Örgütü’nün (FAO) dünya çapında
gıda fiyatlarının bir göstergesi olan Gıda
Fiyat Endeksi’nin (FFPI), bu yılın Şubat
ayından bu yana tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı görülüyor.
Bu artış devam ederse, geçmişte yaşandığı gibi büyük kıtlıklara yol açabilir. Nitekim Nobel ödüllü Hintli iktisatçı
Amartya Sen, 1943 yılında 2 ila 4 milyon
insanın ölümüne neden olan Bengal kıtlığının başlıca nedeninin artan gıda fiyatları
olduğunu ortaya koymuştu. (9)

Gıda fiyatları endeksleri
hızla yükseliyor

Afrika ülkelerinde yaşayanları) açlık tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor.
Ukrayna savaşı, Ortadoğu’daki petrol
krizini tetikleyen 1973 Yom Kippur savaşına benzetiliyor ve bunun dünya ekonomisinin temellerini sarsarak, küresel
ekonomik büyümeyi sona erdiren bir olgu
olduğu vurgusu yapılıyor. (7)
Rusya, dünyanın en büyük ikinci petrol üreticisi ve Suudi Arabistan’dan sonra
en büyük ikinci ham petrol ihracatçısı olduğu için, bu savaş küresel petrol fiyatlarını yükseltiyor. Nitekim savaş öncesinde,
dünya petrol fiyatlarının 2022 yılında varil başına 70 dolar civarında olacağı beklentisi çoktan terk edildi. Öyle ki ham petrolün fiyatı bir ara 130 dolarları aşarken,
bu günlerde yeniden çıkış için 100 doların
üzerinde bir yerde bekliyor. Ayrıca Rusya,
Avrupa’nın doğal gaz ithalatının yüzde
40-50’sini de karşıladığından, bu ürünün

sekteye uğratıyor. Bu durum da bir süredir
iklim değişiklikleri ve Covid-19 salgını
gibi faktörler yüzünden artmış olan küresel açlık riskini daha da büyütürken, aynı
zamanda özellikle de Afrika ve Güney
Asya’dan kaynaklı yeni mülteci akınlarına da neden olacak gibi görünüyor.
Nitekim 13 Nisan itibariyle, Ukrayna’da yaşayan yaklaşık 4,6 milyon insan kalıcı veya geçici olarak savaştan
korunmak için ülkeyi terk etmiş durumda. Bunların yaklaşık 2,7 milyonu
Polonya’ya, 709 bini Romanya’ya, 434
bini Macaristan’a, 433 bini Rusya’ya, 416
bini Moldova’ya, 323 bini Slovakya’ya ve
22 bini Belarus’a gitti. (8)

Gıda güvenliği tehlikede
Bu arada dünyada gıda fiyatları Şubat
ayından bu yana zirveye çıktı. Aslında
gıda fiyatları küresel olarak, yüksek ener-

Mart 2022’de, FAO “Gıda Fiyat Endeksi” ortalama 159,3 puan, Şubat ayına göre 17,9 puan (yüzde 12,6) artarak
1990’daki başlangıcından bu yana yeni
bir en yüksek seviyeye sıçradı. Son artış,
bitkisel yağlar, tahıllar ve et alt endeksleri
için tüm zamanların yeni en yüksek seviyelerini yansıtırken, şeker ve süt ürünlerinin fiyatları da önemli ölçüde yükseldi.
“Hububat Fiyat Endeksi”, Şubat ayına göre 24,9 puan (yüzde 17,1) artarak
Mart ayında ortalama 170,1 puan ile
1990’dan bu yana rekor düzeydeki en
yüksek seviyesine ulaştı. Bu artış, büyük
ölçüde Ukrayna’daki savaşla bağlantılı
ihracat kesintilerinden kaynaklanan buğday ve iri taneli tahılların dünya fiyatlarındaki artışını yansıtıyor. “Bitkisel Yağ
Fiyat Endeksi” de Mart ayında ortalama
248,6 puan, Şubat ayına göre 46,9 puan
(yüzde 23,2) artarak yeni bir rekor kırdı.
Keza “Süt Ürünleri Fiyat Endeksi” Mart
ayında ortalama 145,2 puan, Şubat ayına
göre 3,7 puan (yüzde 2,6) artarak art arda
yedinci kez arttı ve bir yıl önceki değerinin 27,7 puan (yüzde 23,6) üzerine çıktı.
“Et Fiyat Endeksi” Mart ayında ortalama
120,0 puan olarak, Şubat ayına göre 5,5
puan (yüzde 4,8) artarak tüm zamanların
en yüksek seviyesine ulaştı. Son olarak
“Şeker Fiyat Endeksi “Mart ayında Şubat
ayına göre 7,4 puan (yüzde 6,7) artarak
117,9 puan oldu. (10)
Bir başka anlatımla, 2021 yılında FAO
“Hububat Fiyat Endeksi” 2008’deki zirveyi yakalarken, Ukrayna savaşından bu
yana adeta patlama yaşıyor. 2019 ile Mart
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2022 arasında ise hububat fiyatları yüzde
48, akaryakıt fiyatları yüzde 86 ve gübre
fiyatları yüzde 35 arttı. (11)
Dünya gıda fiyatlarının finansal spekülasyon, iklim değişikliğinden kaynaklı
aşırı hava koşulları gibi kapitalist sisteme
içkin birçok nedeni olduğu gibi, yine sisteme içkin ekonomik durgunluk ve krizlerden, büyük çaplı politik çatışmalardan
ve savaşlardan etkilendiği de biliniyor.

2007-2008 Gıda Krizi, Arap
Baharı ve Ukrayna Savaşı
Nitekim aşağıdaki grafikten de görülebileceği gibi, dünya gıda ürünleri fiyatları
2007-2008 krizi ve ardından gelen gıda
isyanları ve Arap Baharı gibi politik çatışmalardan ve Ukrayna savaşından ciddi bir
biçimde etkilenmiş durumda.
Öte yandan, 2007- 2008 gıda krizi
nispeten kısa sürdü çünkü küresel gıda
sistemi hızlı bir şekilde artan arzla buna
karşılık verdi. Buna karşılık, Ukrayna savaşıyla ortaya çıkan krizin gıda, akaryakıt
ve gübre fiyatları üzerindeki etkilerinin
yakın zamanda bitip bitmeyeceğini bugünden bilebilmek mümkün değil.
Hali hazırda bir süredir devrede olan
iklim yıkımı ise temel gıda üretimi ve fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor. Geçen yıl Kuzey Amerika’daki aşırı sıcaklar
ve kuraklıklar ile Avrupa ve Çin’deki fırtınalar ve seller ürünlere zarar vermişti.

Yakıt ve gübredeki darboğaz
gıda arzını zorlaştırıyor
Savaşla birlikte enerji ve gübre gibi temel girdi fiyatları arttıkça gıda üreticilerinin daha fazla baskı altına girmesi ve buna
bağlı olarak gıda fiyatlarının artması da
kaçınılmaz olacak. Dünyanın diğer bölgelerinde üretimi hızlandırmak, gıda arzındaki kesintilerin etkisini azaltmaya yardımcı olabilirse de, Rusya aynı zamanda
gübre üretiminde kullanılan kimyasalların
da ana tedarikçisi olduğundan, dünyanın
başka yerlerindeki olası gübre üretimi de
bundan olumsuz etkilenecek. (12)
Bilindiği gibi, Rusya, dünyanın en
büyük gübre ihracatçısı. Ancak ihracatı
artan enerji fiyatlarından, Batının yaptırımlarından ve Rus hükümetinin Mart ortasında aldığı bir dizi ürünü ihraç etmeme
kararından etkileniyor. İhracı kısıtlanan
ürünler arasında gübre de yer alıyor. Bu
durumdan etkilenen ülkelerin başında ise
Latin Amerika ülkeleri geliyor. Örneğin
Peru bu savaş yüzünden artık Rusya’dan
çok az gübre temin edebiliyor ve bunu
da normal fiyattan 4 kat daha fazla fiyat
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ödeyerek sağlayabiliyor. Peru Hükümetinin açıklamasına göre, akut gübre kıtlığı yüzünden gıda üretimi yaklaşık üç ila
altı ay içinde yüzde 40’a kadar azalabilir.
Benzer bir durum diğer Latin Amerika
ülkeleri için de geçerli. Örneğin Meksika
gübre ihtiyacının yüzde 33’ünü, Brezilya
yüzde 22’sini ve Kolombiya yüzde 20’sini
Rusya’dan yaptıkları ithalatla karşılayabiliyorlar. Şimdi bu hem fiziki olarak çok
zorlaştı, hem de ithalat maliyetleri ciddi
biçimde arttı. (13)

Açlık konusundaki
haklı endişe
Rusya ve Ukrayna’nın dünya gıda
malları üretimindeki paylarına bakıldığında, küresel bir açlık tehlikesinin son derece gerçek olduğu anlaşılıyor.
Öncelikle FAO’ya göre, bu iki ülke
dünya tarımsal gıda ürünleri piyasasının
en önemli aktörleri arasında yer alıyorlar.
İki ülke, birlikte, küresel ayçiçeği yağı ihracatının yüzde 10’unu, kolza yağı ihracatının yüzde 12’sini, mısır ihracatının yüzde 16’sını, arpa ihracatının yüzde 23’ünü
ve buğday ihracatının yüzde 27’sini gerçekleştiriyorlar. (14)
Yani toplamda, uluslararası ticarete konu olan ve açlık sınırı ilgili tanımlarda kullanılan ‘kalorilerin’ yaklaşık
yüzde12’si bu iki ülke tarafından karşılanıyor. Öte yandan, Ukraynalı çiftçiler
savaş nedeniyle yakıt ve gübre sıkıntısı
çekiyorlar. İş gücünün çoğu şu anda Rus
ordusuyla savaşıyor ya da ülkeden kaçmak zorunda kaldı. Hali hazırda ülkenin
tüm limanları abluka altında tutuluyor.
Rusya ise, 2010’da olduğu gibi tahıl ihracatını yasaklayabilir ve bu da 2011’deki
gibi büyük bir fiyat artışına neden olabilir.
Nitekim bu tehdit, Macaristan, Türkiye,
Arjantin ve Çin gibi ülkelerin kendi gıda
ihracatlarını kısıtlamalarıyla sonuçlandı.
Dahası, Avrupa ülkeleri Rus gazına ve
petrolüne bağımlı oldukları gibi, Rus ve
Belarus gübresine de bağımlılar. Kısaca
bu savaş (daha fazla iklim ya da salgın
tahribatı olmayacağı varsayımı altında
dahi) bu yıl küresel gıda fiyatlarını ilave
olarak yüzde 20 daha artırabilir ve hali
hazırda milyonlarca insan açlıktan ölmek
üzere iken, her artış giderek daha fazla insanın aç kalmasına neden olabilir. (15)

‘Kusursuz Fırtına’
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri A. Guterres, 13 Nisan’da toplanan
BM Küresel Kriz Müdahale Grubu’nun
ilk bilgilendirme toplantısında savaşın azgelişmiş dünya halkları üzerindeki etkile-

rinin yol açtığı durumu, birçok kötü şeyin
bir arada gerçekleştiği “aşırı kötü bir durum” anlamına gelen, “kusursuz fırtına”
sözcüğü ile aşağıdaki gibi ifade etti:
“Şu anda gelişmekte olan ülkelerin
ekonomilerini mahvetme tehdidinde bulunan kusursuz bir fırtınayla karşı karşıyayız. Ukrayna halkı kendilerine uygulanan
şiddete dayanamayacağı gibi, dünyanın
her yerindeki en savunmasız insanların,
sorumluluklarının olmadığı bir felaketten
zarar görmelerine de izin verilemez”. (16)

‘Stoklama’ en çok, en düşük
gelirli yoksul ülkeleri
etkiliyor
Bu olumsuzlukların en düşük gelirli ya
da en yoksul ülkeleri en çok etkileyeceği
açık. Çünkü savaş, gerçek ya da algısal
kıtlık korkularına bir yanıt olarak, ülkelerin kendi ürettikleri gıdayı yurt içinde
stoklama eğiliminin artmasına yol açabi-

lir. Örneğin hali hazırda Ukrayna “çavdar,
arpa, karabuğday, darı, şeker, tuz ve et ihracatını bu yılın sonuna kadar yasakladı.
Diğer ülkeler de aynı şeyi yapabilirler, bu
da Yemen, Libya ve Bangladeş gibi özellikle ithalata bağımlı olan yoksul ülkeleri
vurabilecek bir durumla sonuçlanabilir.
(17)

Bu ülkeler arasında özellikle Afrika
ve Ortadoğu ülkeleri ön planda zira bunlar Rusya ve Ukrayna’dan yapılan buğday
ithalatına çok büyük ölçüde bağımlılar.
Öyle ki, BM Comtrade veri tabanına göre
(18), Benin ve Somali, buğdaylarının tamamını bu iki ülkeden temin ederken,
Mısır’ın bağımlılığı yüzde 82 düzeyinde.
Hali hazırda Yemen ve Etiyopya’da
devam eden çatışmalar bu iki ülkede kıtlığa yol açtı, Taliban’ın Afganistan’da
yönetimi ele geçirmesi ve bunun sonucunda ABD tarafından dayatılan yaptırımlar
milyonlarca insanı açlığın eşiğine getirdi.
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Türkiye temel gıdada
savaşan iki ülkeye bağımlı
Türkiye’ye gelince, aşağıdaki tablodan
da görülebileceği gibi (20), Türkiye’nin
belli başlı gıda ürünü ithalatı içinde bu
ülkelerden yapılan ithalatın payı yüzde
26’ya yaklaşmış durumda.
Böylece Türkiye, bu iki ülkeye en
bağımlı, dolayısıyla da savaşan iki taraf
dışında savaştan en fazla etkilenecek bir
ülke konumunda. Türkiye’yi yüzde 23 ile
Çin ve yüzde 13 ile Hindistan takip ediyor. Dahası yoksul ülkelerin ithalat sepetlerinin yüzde 5’inden fazlası savaşın yol
açtığı fiyat artışlarından etkilenirken, bu
oran zengin ülkelerde yüzde 1’in altında
kalıyor.

Sonuç olarak
Dünya halkları, kapitalizmin yol açtığı
ekonomik krizlerde, tetiklediği Covid-19
salgını gibi salgınlarda olduğu gibi, bir
kez daha kapitalist–emperyalist sistemin
neden olduğu bir savaşın bedelini ödüyor.

Ukrayna savaşı ise bu ülkelerdeki açlık
tehlikesini daha da büyütüyor.

Tahılda ülkelerin ithalata
asimetrik bağımlılığı
Ayrıca, aşağıdaki tablodan da görülebileceği gibi (19), gelişkin ekonomilerin
Rusya ve Ukrayna tahılına olan bağımlılığı ile yoksul ülkelerin ya da düşük gelirli
ülkelerin bağımlılık derecesi birbirinden
oldukça farklı.
Avrupa ülkelerinde bu oran yüzde
10’un altında kalırken, diğerlerinde yüz-

de 70’in üzerine çıkabiliyor. Örneğin Orta
Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri, Ukrayna
ve Rus tahılına yüzde 25-74 oranında bağımlı. Dünyanın en büyük buğday ithalatçısı olan Mısır, ithalatının yaklaşık yüzde
73’ünü savaşan bu iki ülkeden sağlarken,
Türkiye’nin buğdayda bu iki ülkeye olan
bağımlılığı yüzde 75’i buluyor.
Bir başka anlatımla, bazı ülkelerin bu
iki ülkeden sağlanan gıda ürünlerine olan
bağımlılığı, savaşın bu ülkelerde, diğerlerine göre çok daha ağır hasara neden olacağının bir kanıtı olarak görülmeli.

Bu bedel insan kıyımı, katliamlar, zorunlu göçler ve ekolojik yıkım biçiminde
olduğu kadar, enerjiye erişememekten
kaynaklı üretim ve dağıtım sorunları gibi
iktisadi de oluyor. Ayrıca gıda temini ve
üretiminde yaşanan zorlukların neden olduğu yüksek enflasyon, aşırı yoksullaşma,
yaşam maliyetlerindeki hızlı artışlar ve
yaşam standartlarındaki düşüşler ve son
olarak açlık gibi ciddi sosyal sorunlarla
boğuşmak biçiminde de ödeniyor.
Özcesi, Rusya’daki, oligarkların denetimindeki otokratik devlet ve ABD’deki
plütokratların denetimindeki sözde burjuva demokrasisinin liderleri, Chomsky’nin
deyimiyle (21), gezegenimizi “insanlık
tarihinin en tehlikeli noktasına” doğru
sürüklüyorlar. Öyle ki “nükleer savaş
tehlikesiyle birlikte, dünyadaki organize
insan yaşamı yok olma tehlikesi ile karşı
karşıya”.
Bu bağlamda “post kapitalizm” gibi
moda kavramlar giderek anlamını yitiriyor ve bundan böyle insanlığın da, gezegenin de kaderinin son tahlilde, Roza
Lüksemburg’un 100 yıl öncesinde öngördüğü gibi, barbarlıkla sosyalizm arasında yaşanacak kavgadan hangi tarafın
galip çıkacağı ile belirleneceğini gösteriyor. n
Anahtar sözcükler: Açlık, Tahıl yetersizliği, Emperyalizm, Enerji darboğazı, FAO Dünya Gıda Fiyatları Endeksi,
Gıda güvenliği, Gübre yetersizliği, Ukrayna savaşı.
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Not: FORUM sayfalarında yazarların tüm siyasi tespitlerine katılmamakla
birlikte yazıların araştırmacı içerikleri
açısından okurlarımıza perspektif açacağı inancıyla...
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Stalin Sonrası Döneme Geçiş:
Çöküşün Kodları (4)
q Sinan DERVİŞOĞLU

5) Yeni bir düzenlemenin
(ya da tasfiyenin)
ayak sesleri:
Stalin, temel mantığına yukarda değindiğimiz Parti içi düzenlemeleri adım adım
hayata geçirirken, artık adı “Prezidyum”
olan Politbüro’yu genişletmiş, 9 üyeden
25 üyeye çıkarmış, oldukça genç kadroları (örneğin o yılda 46 yaşında olan -nispeten- genç Leonid Brejnev’i) yeni oluşan
Prezidyum’a dahil etmiştir. Bu yeni durum, ülkenin (hala ve her şeye rağmen!)
en üst politik organı olan Prezidyum’da
bir tür “bolluk”, sürmesi zor bir “genişlik”
yaratmıştır. Bu yapının içindeki kadrolar 3
grupta ele alınabilir:
a. Yıpranmış “eski”ler: Sosyalizmin
inşası ve iktidarın konsolidasyonu döneminde büyük hizmetleri geçen, ancak yeni
dönemde ağırlığı fiilen azalan ve varlıkları
giderek sembolik bir nitelik kazanan Kalinin, Voroşilov, Molotov ve Kaganoviç gibi kadrolar
b. Aktif “eski”ler: bunlar 30’lar sonrası yükselen ve savaşta da ciddi görevler
alarak güçlerini ve etkinliklerini sürdüren
kadrolardır: Kruşçev, Beria, Malenkov,
Mikoyan, Bulganin bunların en öne çıkanlarıdır.
c. Yeniler: Stalin’in insiyatifi ile Parti yönetimine dahil edilen genç kadrolar
(Brejnev, M.Suslov, A.Kosigin gibi)
Bu tarz bir yapıda, böyle “bollaşma”nın, ardından bir “daralma”nın geleceğini tahmin etmek için kâhin olmaya gerek
yoktur. Stalin’in kafasında neler ve kimler
vardı bilemeyiz; ancak bu düzenlemenin
hem Partide, hem de devlette yeni bir
önderlik yapısı dizaynının ilk adımları
olduğu muhakkaktır. Bu, Parti üst yönetimindeki etkin kadroları, aşağıda değineceğimiz gibi, teyakkuza geçirmiştir.

II. Stalin’e Karşı
“Dörtlü Blok”:
Sergo Beria, tam o tarihlerde, babası
L.Beria’nın içinde yer aldığı, dolayısıyla
yakından bilgi sahibi olduğu bir oluşumu
aktarmaktadır ki; bu o dönemin bilinen

Yazı dizimizin birinci bölümünde, SSCB tarihinin en tartışmalı ve
istismara en açık konusu olan siyasi tasfiyeler konusunu inceledik ve bir yandan onu gerekli kılan faktörleri, öte yandan bu
tasfiyenin yürütülüş biçimi sonunda oluşan negatif birikimi ortaya koymaya çalıştık. 71. sayıda yayınlamaya başladığımız ikinci
dizimizin bu bölümünde, Stalin sonrası döneme geçişte oluşan
gelişmeleri ele almaya devam ediyoruz.

Değerli Okurlarımız,
Mustafa Suphi Vakfı’nın çalışma programı
arasında farklı konular yer almaktadır.
- Türkiye Komünist Partisi’nin tarihi ve Mustafa Suphi’lerin politik programatik görüşleri ile
ilgili araştırmaların, günümüze nasıl yön verebileceği;
- Sovyetler Birliği başta olmak üzere Sosyalist ülkelerde yaşanan karşı-devrim hareketi üzerine araştırmalar, görüşler;
- Günümüzde dünyadaki güçlerin yer alımı,
Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin
niteliği, konumu ve uluslararası güçler dengesinde üstlendikleri rol;
- Küba ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyetleri’nin durumu ve gelişimine ilişkin tartışmalar ve
bu konulara bağlı bir dizi farklı inceleme, araştırma ve değerlendirmeler...
Vakıf olarak tüm bu konularda farklı görüşlerin tartışıldığı, araştırmaların geliştirildiği çalışmalar içindeyiz.

aktüel bilgileriyle de uyuşmaktadır: Malenkov, Beria, Kruşçev ve Bulganin’den
oluşan bir Dörtlü Blok. Stalin’in Parti yönetiminde yeni bir düzenleme (belki de
o dönemin rutinleşen yöntemi olan, yeni
“mahkemeler” ve yeni “tasfiye”ler) planladığını düşünen, ve kendilerinin dışlanacağını hisseden 4 lider kendi aralarında
bir anlaşma yaparlar: Stalin’in kendilerini
hedef alabilecek adımlarına karşı, geçmişte aralarındaki tüm ayrılık ve çatışmaları
bir tarafa bırakarak, güç birliği yapmak ve
birlikte hareket etmek. Aslında bu dörtlü,
her konuda %100 uyum içinde değildir.
Beria, (Stalin’den de daha fazla) Parti’nin
devletteki rolünün sınırlandırılması isterken, Malenkov bu rolün aynen korunmasından yanadır. Beria, SSCB’yi oluşturan
cumhuriyetlere daha fazla özerklik verilmesini (hatta kendi ulusal orduları olması
gerektiğini) savunurken, Kruşçev ve Ma-

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
yayınlansa 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

lenkov SSCB’nin, Rusya’nın bir “ağabey
halk” rolü oynadığı güçlü bir merkezi
devlet olarak varlığını sürdürmesinden
yanadır. Beria 37-38 tasfiyelerinin eli
kanlı suçlularını cezalandıran bir liderken
Kruşçev ve Malenkov bizzat bu sürecin
en eli kanlı liderlerinden ikisidir (örneğin
Kruşçev 1937’de, sorumlu olduğu Moskova Parti örgütündeki 38 sekreterden
35’ini kurşuna dizdirmiş, Ukrayna için
6500 kişilik bir idam listesi hazırlamıştır). Bulganin, Mareşal olmasına rağmen
askeri bilgisi ve yeteneği sınırlıdır ve ordu
içinde (bir Jukov ya da Vasilevski gibi)
saygınlığı yoktur.
Bu Dörtlü Bloku, tüm bu ayrılıklara
rağmen bir araya getiren, aklından ne geçtiğini bilmedikleri Stalin’e karşı mevcut
iktidar statükosunu ve kendi pozisyonlarını korumaktır ve kendilerince nedenleri
vardır. Beria, önemli bir gücü elinde tut-

makla beraber, bir şekilde Stalin’in hedefi
haline gelmiştir. Gerçekten de, hem onun
bilgisi dahilinde, hem de arka planda Beria hakkında bir soruşturma başlatılmıştır.
Konu, Gürcistan KP’de Beria’nın başa
getirdiği ve hemen hemen hepsi Megrel
olan kadrolara duyulan tepkidir. Ortaya
atılan iddia ise, bu kadroların Gürcistan’ı
SSCB’den koparmak için komplo içinde
olduğu yönündedir. Bunun gerçek olup
olmadığı hakkında bir şey söylemek
mümkün değildir (Beria’yı sonra tasfiye
edecek olan Kruşçev dahi bu iddianın gerçek olmadığını söyleyerek durumu Stalin
aleyhine suçlamalarına birini daha eklemek için kullanmıştır). Ancak Beria’nın
Stalin’in dış politikasına muhalefet ettiği,
Batı ile ilişkileri yumuşatmaktan yana olduğu açık ve nettir; bu farklılığın ve gerilimin Stalin’in ona karşı harekete geçmesinin esas sebebi olma ihtimali yüksektir.
Dörtlü Blok, kendi aralarında iş bölümü yaparlar ve Malenkov hükümeti, Beria
istihbaratı, Kruşçev Parti aygıtını, Bulganin ise orduyu bu süreçte “kontrol etme
ve yönlendirme” görevini üstlenirler. Bu
bloğun siyasi programı ve perspektifi oldukça muğlak ve “asgari müşterek”lerden
ibarettir. Genel olarak “iç ve dış ilişkilerde yumuşama ve gerilimi düşürme” ortak
paydadır ve şu noktalarda anlaşırlar:
• Doğu Avrupa’daki Halk Demokrasilerinde (özellikle 1948 sonrası ülkeleri
kasıp kavuran tasfiyelerden sonra) daha
ılımlı bir iç politika
• Yugoslavya’da Tito yönetimi ile
ilişkilerin normalleşmesi.
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• Batı ile gerilimin azalması

19. Kongre belgeleri niçin yayınlanmamıştır? Yukarda zikrettiğimiz sınırlı
bilgiler ışığında dahi bu sorunun cevabı
kendini ele vermektedir: Bu kongre, kafasında yeni bir siyasi örgütlenme modeli
gelişen Stalin ile partinin mevcut yönetici
kadroları arasında ciddi bir gerilimi ortaya
koymuştur. Bu gerilim, tüm netliği ile ortaya konulsaydı (ya da daha sonra bir şekilde kamuoyunun bilgisine sunulsaydı),
milyonlarca insanın kafasında belirecek
olan şu soruya cevap vermek zorunlu olacaktı: Bir gerilim var idiyse, o zaman bu
gerilim pratikte nasıl çözüldü?

“Esrarengiz” 19. Kongre
Başlıktaki “esrarengiz” sıfatının gerekçesini açıklayalım: İlk RSDİP kongrelerinden SBKP’nin son kongresi olan
26. Kongreye kadar tüm kongre ve konferansların belgeleri gerek Sovyet döneminde, gerekse şimdi basılarak kamuoyuna sunulmuştur; 19. Kongre hariç! Bu
bilgi, gerek yazılı basında, gerek online
ortamın en güvenilir kaynakları olan
www.marxist.org ya da “Great Soviet Encyclopedia”da da mevcut değildir.
Tüm kongrelerde, özellikle Sovyet döneminin bol tartışmalı 15, 16, 17 Kongrelerinin ve 1937-38 tasfiyelerinden sonraki 18. Kongrenin belgelerinde en azında
MK adına uzun bir rapor sunan Stalin’in
konuşması ve diğer raporlar ayrıntılarıyla verilirken, Büyük Savaş’tan sonraki ilk
kongre olan 1952’deki 19. Kongre için
belge olarak sadece Stalin’in yaptığı kısa
bir açış konuşması mevcuttur. Kongre’de
MK adına Malenkov tarafından sunulan
bir rapor, Parti üyeliği üzerine Kruşçev
tarafından sunulan bir rapor ve bir de ekonomik durum üzerine sunulmuş bir rapor
söz konusudur; ancak gerek bunların içeriği, gerekse kongredeki gerçek tartışma
konuları hala meçhuldür. Alınan karar
olarak şunlar yansıtılmıştır:

• Politbüro yerine üye sayısı daha
fazla bir Prezidium kurulmuştur.
• Örgütlenme Bürosu (Orgbüro) feshedilerek Sekreterya’ya bağlanmıştır.
• MK üye sayısı artırılmış, genç kadrolar atanmıştır
• Parti için yeni bir program ve tüzük
hazırlama kararı alınmıştır.
• Son olarak (belki de en önemlisi)
Stalin, ilerleyen yaşını gerekçe göstererek
Sekreterya’dan ayrılmak istediğini belirtmiş; ancak kongre bu talebi reddetmiştir.
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ayrıca Beria’ya ilişkin kuşkularını (Gürcistan’da çoğu Megrel olan “kendi ekibi”nden oluşan bir yerel Parti örgütü ve
Beria’nın yurt dışı Gürcülerle olan yoğun
ilişkisi dolayısıyla) öte yandan da Mikoyan ve Molotov’a yönelik (belgelere
dayanan) eleştirilerini aktarır. Açık olan
şudur ki, ülkenin girdiği yeni dönemde
Stalin, “Eski Muhafızlar” olarak adlandırılabilen yönetici kadronun yetkilerini
tümüyle genç kadrolara aktaracak bir operasyon planlamaktadır. Ve “Eski Muhafızlar”, başta da yukarda zikrettiğimiz Dörtlü
Blok, bu durumdan memnun değildir.

Bu hedefler resmi olarak açıklanmadığı gibi, bu blok da bu hedefler konusunda
yekvücut değildir. Nitekim “Tito ile ilişkilerin normalleşmesi” Beria’nın tasfiyesinde bizzat bu ekip tarafından, “Beria
hain Tito ile işbirliğinden yanadır” diye
ona karşı kullanılacak, ama daha sonra,
1956’de iktidarını sağlamlaştırdığında
bizzat Kruşçev’in kendisi Tito ile ilişkileri normalleştirecektir. Dörtlü Bloğu bir
araya getiren unsurun “ilke” veya “hedef”
den çok Stalin sağken hayatta kalma güdüsü olduğu açıktır.

• Partinin adı “Tüm-Birlik Komünist
Partisi (Bolşevikler)” den “Sovyetler Birliği Komünist Partisi”ne çevrilmiştir.
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III. Stalin’in Ölümü:
Sorular ve Kuşkular

Stalin’in cenaze töreninde sağda Kruşçev, Beria ve dördüncü sırada Malenkov.

Bugün bu belgelere (ve o dönemin
kritik başka belgelerine) ulaşan bir Rus
araştırmacı, Nikolay Nad, gerek yazdığı kitaplarda, gerekse Rus RT televizyonunda yaptığı söyleşilerde son derece
aydınlatıcı bilgiler vermektedir. Özellikle
Stalin’in ölümü konusunda kendisinden
gene bahsedeceğimiz N.Nad, 19. Kongrede Stalin’in yaptığı ve yayınlanmamış bir
konuşmayı şöyle aktarmaktadır:
“... böylece Parti kongresini yaptık ...
Birçoklarına göre aramızda tam bir birlik mevcut. Ancak aramızda herhangi bir

birlik yok. Bazıları aldığımız kararlara katılmadıklarını ifade ediyorlar. Bize ‘niçin
Merkez Komitesi aygıtını genişlettik?’ diyorlar. Merkez Komitesi’ne taze bir kuvvet pompalamanın istenilir bir şey olduğu
aşikar değil mi? Bizler yaşlıyız, ve yakında hepimiz öleceğiz. Büyük davamızın
bayrağını kimin teslim alacağını düşünmek gerekir. Onu kim taşıyacak ve onunla
ileriye gidecek? Bu konu sadık insanlara
ve daha genç siyasi kişiliklere ihtiyaç göstermektedir.
Nikolay Nad, bu söyleşisinde Stalin’in

Stalin’in ölümü ve onu çevreleyen
sorular, ne SSCB’de, ne de uluslararası komünist harekette 40 yıl boyunca,
1990’lara kadar tartışılmamış, gündeme
getirilmemiş, ortada bir soru işareti dahi
olduğu konuşulmamış, irdelenmemiştir.
Bu dönem zarfında bu konuda kuşkularını dile getiren tek lider, Arnavutluk
Emek Partisi lideri Enver Hoca’dır. Enver
Hoca, Stalin’e ilişkin kişisel anılarında
(bkz.”Enver Hoca Stalin’i Anlatıyor”) “...
Stalin’in ölümü de kuşkuludur ve karanlık bir olay olan “Doktorlar komplosu” ile
bağlantılıdır” demektedir. Bugün “Doktorlar Komplosu”nun Stalin’den bağımsız
bir iç iktidar kavgası olduğunu ve utanç
verici bir anti-semitizm dalgasına yol açtığını belgeler ışığında görmüş bulunuyoruz (bkz. önceki yazı). Ancak Stalin’in
ölümü konusundaki kuşkusunda Enver
Hoca haklıdır ve uluslararası hareketteki
muhalif konumu (ve SBKP önderliğini
yakından tanıması) nedeniyle, bu konuda
tek sesini yükselten o olmuştur.
Bu konu niçin tartışılmamış ve (aşağıda göreceğimiz gibi) örtbas edilmiştir? Bu
sorunun cevabı “niçin 19. Kongre belgele-

*
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ri yayınlanmamıştı?” sorusunun cevabı
ile aynıdır. 19. Kongre, Stalin’in ölümü
ve daha sonra aşağıda ele alacağımız
Beria’nın ölümü, SBKP tarihinde ciddi bir
kırılmanın, SSCB’nin geleceğine damgasını vuracak bir yeni yönelimin şekillendiği kritik bir momenti temsil etmektedir.
1953–1990 arası tüm uluslararası komünist harekette mevcut olan statükonun
temelleri burada oluşmuştur ve varlığını
bu statükoya borçlu olan SBKP önderliği
(sadece Kruşçev değil, sonraki Brejnev ve
Gorbaçov da dahil) kendi pozisyonlarının
meşruluğunu tartışma konusu yapacak her
türlü somut olguyu filtrelemiş, ayıklamış,
kitlelerin bilgisinden uzak biçimde arşivlere gömmüştür.
Buradan, Türkiye’den “Stalin ölümünün perde arkasını açıklıyoruz!” türünde
bir önermede bulunmamız, şüphesiz haddimizi fazlasıyla aşan bir iddia olurdu.
Birçok detayı hala Rus devlet arşivlerde
erişilmez durumda olan bu olaya ilişkin
ancak şunu yapabiliriz ve yapacağız: Değişik kaynaklardan bu olaya ilişkin belirtilen ve birbirini teyit eden olguları sıralayıp, en azından ortaya çıkan tutarsızlıkları
ve kafada oluşan soruları ortaya koymak.

Başlayalım:
• Mart 1953’de Stalin topyekûn sağlık kontrolünden geçer. Hafif yüksek tansiyon başlangıcı ve eklem romatizması
dışında sağlığı mükemmeldir, hatta (onun
neredeyse sembolü haline gelen) pipoyu
ve tütünü sağlığını korumak için bırakmıştır!
• Stalin’in ev ve kişisel güvenlik sorumlusu değiştirilir. Yıllardır ona sadakatle hizmet eden sekreteri Poskrebişev ve
muhafız komutanı General Vlasik “güvenilmez oldukları” gerekçesiyle görevden
alınır. İşlemi yürüten Malenkov’dur.
• 28 Şubat 1953 günü Stalin’in Kuntsevo’daki evinde akşam yemeği yenilir ve
herkes evine gider. Hafif bir yemek yenilmiş, içki içilmemiştir.
• 1 Mart 1953: Görevliler saat 20’de
Malenkov ve Beria’yı arayarak “Stalin
yoldaşın kapısının kapalı olduğu, adeti gereği çoktandır kalkması gerekirken kalkmadığı ve dışardan gelen seslere cevap
vermediği” iletilir.
• Stalin’in evine öncelikle Beria,
Kruşçev ve Malenkov gelir ve herkesi
uzaklaştırır. Saat 23’te kapıyı açtırıp içeri girerler ve Stalin’in yerde baygın yatar
durumda bulurlar. Bir kriz geçirmiştir.
• Sovyet tarihçisi general Volkogonov’a göre Beria, evdeki güvenlik ele-
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Sergo Beria, annesi ile
manlarına ve hizmetlilere, “Doktora gerek
olmadığını, Stalin yoldaşın dinlenmeye
ihtiyacı olduğunu, ve onu rahatsız etmemelerini” söyler !! Stalin yatağına yatırtılır.
• 2 Mart’ta (krizden 12 saat sonra !)
doktor çağırılır
• Sergo Beria, sonraki iki günde “babasının ortadan kaybolduğunu, geldiğinde
de (ferahlamış bir şekilde) “Stalin artık
siyasi hayata dönemez” dediğini aktarır.
• 2 gün sonra Stalin’in durumu ağırlaşır, çağırılan doktorlar bir şey yapamaz.
• 4 gün süren komadan sonra 5 Mart
1953 günü Stalin’in öldüğü ilan edilir.
Ölüm sebebi beyin kanamasıdır.
Burada, her türlü “komplo teorisi”ne
kulağımızı tıkasak dahi, akla gelebilecek
en basit ve doğal soru ortadadır: Niçin 12
saat doktor müdahalesi geciktirilmiştir?
Sonrasında gelişen olaylarda tek “pürüz” yaratan olgu, Stalin’in (sağ olan) oğlu
Vasili Cugaşvili’nin tepkisidir. Kruşçev’in

anılarında “sarhoş, sorumsuz ve haylaz bir
çocuk” olarak tarif ettiği Vasili için, yakın
arkadaşı Sergo’nun tanıklığı farklıdır. Büyük Savaş’ta hava kuvvetlerine yazılan ve
babasının adına layık olabilmek için aşırı
cesur ve gözü pek uçuşlar yapan, sayısız
Alman uçağını düşüren ve madalya alan
genç bir savaş kahramanıdır. Vasili babasını ölümün duyunca, bulunduğu her
mecliste “Alçaklar! Babamı onlar öldürdüler!” diye açık açık parti önderlerini
suçlar. Önceleri ses çıkarılmayan Vasili,
kısa zaman sonra, aynı sene (1953) hapse
atılır ve 8 sene (1961’e kadar) hapis yatar.
Hapisten çıktıktan sonra göz altında yaşar,
alkolizme kapılır ve bir yıl sonra evinin
kapısında bıçaklanmış olarak bulunur.
Bugün SSCB’de sosyalizmin yıkılması, aynı zamanda mevcut SBKP yönetiminin 30 yıl boyunca Stalin konusunda
koyduğu bu “cendere”nin de yıkılmasını
getirdi ve insanlar Stalin’in ülkesine ve
halkına kattığı değerleri açıkça dile getirirken, kimi araştırmacılar da yıllar boyu
kapalı tutulan dosyaları cesurca açmaya
yöneldiler. Bugün ortada bir “Sovyet iktidarı” da kalmadığı için mevcut Putin iktidarı açısından da hiçbir risk oluşturmayan
bu konu, açıkça ve serbestçe tartışılmaya
başlandı. Bugün Youtube’da “Stalin’in
ölümü” başlığıyla yapılacak herhangi bir
arama, yetkili ağızlardan gelen çok sayıda somut iddiaya, tartışmaya ve delillere
ulaşmayı mümkün kılmaktadır. Ortaya
konulan olgular, farklılıklar ne olursa olsun şu noktalarda birleşmektedir:
• Stalin’in ölümü kesinlikle “doğal”
bir ölüm değildir.
• Mevcut üst yönetimin çoğunluğunun bu ölümden çıkarı vardı.
• Muhtemelen bu ölüm, bu grup içinden bir ekibin planıydı.

Bugün SSCB’de sosyalizmin yıkılması, aynı zamanda mevcut SBKP yönetiminin 30 yıl boyunca Stalin konusunda koyduğu bu “cendere”nin de yıkılmasını getirdi ve insanlar Stalin’in
ülkesine ve halkına kattığı değerleri açıkça dile getirirken, kimi
araştırmacılar da yıllar boyu kapalı tutulan dosyaları cesurca açmaya yöneldiler. Bugün ortada bir “Sovyet iktidarı” da
kalmadığı için mevcut Putin iktidarı açısından da hiçbir risk
oluşturmayan bu konu, açıkça ve serbestçe tartışılmaya başlandı. Bugün Youtube’da “Stalin’in ölümü” başlığıyla yapılacak
herhangi bir arama, yetkili ağızlardan gelen çok sayıda somut
iddiaya, tartışmaya ve delillere ulaşmayı mümkün kılmaktadır.

• Bu iddiayı destekleyen çok sayıda
olgu ve tanıklık arasında şunlar dikkat çekicidir:
o Parti lideri A.Mikoyan, bizzat
Enver Hoca’ya “Stalin’den kurtulduklarını” söyleyerek bununla övünmüştür
o Diğer bir lider Kaganoviç, ABD’den gelen akrabası Kahan’a “Stalin’den
kurtulduklarını” gene övgüyle anlatmıştır.
o Beria, liderin ölümünden sonra
birkaç defa “Stalin’den sizi ben kurtardım” diyerek hava atmıştır.
o Ceset üzerinde otopsi yapan
Kremlin doktoru Rusakov, yayınladığı raporda “cesette çok sayıda zehirlenme alameti olduğunu” belirtmiş; bir süre sonra
Rusakov “ölmüş” ve evi ve ofisi raporu
bulmak için altüst edilmiştir. Rusakov’ın
gizli bir yere sakladığı rapor kopyası daha
sonra bulunarak KGB arşivine alınmış,
Yeltsin döneminde arşivleri elden geçirmekle görevli general, raporu bizzat gördüğünü ve okuduğunu belirterek içeriğini
ifşa etmiştir.
o Yukarda zikrettiğimiz tarihçi Nikolay Nad, Stalin’in ölümüne yol açan
ilacı veren hemşirenin adına kadar ayrıntı
sunmuştur. Nad’a göre bu suikastın operasyonunu yürüten Beria’dır.
Yukarda sorduğumuz sorunun, yani
“Stalin ile diğer liderler arasında bir gerilim var idiyse, bu nasıl çözüldü?” sorusunun cevabı da bu (artmaya devam edecek) olgular yığınında yatmaktadır: Bu
gerilim, bizzat Stalin’in fiziki tasfiyesiyle
çözülmüştür!..
Ancak her tasfiyede olduğu gibi, süreç
asla tek adımda bitmez ve bir istikrarın
oluşması için “tasfiyecilerin tasfiyesi” de
gündeme gelmek zorundadır.

Beria’nın Ölümü
İktidarı ele alan ve kendini “kollektif
liderlik” olarak lanse eden Dörtlü Blok,
saptadıkları politikaları uygulamaya başlarlar. Doğu Avrupa’daki Halk Demokrasilerinde, özellikle Beria’nın ısrarıyla
yürürlüğe konulan demokratikleşme planı
sonucu, 1953 Haziran’ında Demokratik
Almanya’da inşaat işçileri büyük bir kitlesel hareket başlatırlar ve hareket güçlükle ve zor kullanarak bastırılır. Bu durum,
liderlik içinde Beria’nın konumunu biraz
sarsar; ancak o, başına geçtiği istihbarat
aygıtı dolayısıyla kendi gücüne güvenmektedir. Stalin aradan çekildikten sonra,
Dörtlü Blok içinde ayrılıklar su yüzüne
çıkmaktadır. Beria, Stalin’den de daha
radikal biçimde partiyi tamamıyla geri
plana itme konusunda kararlıdır (“Parti
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ülke yönetimiyle ilgileneceğine otursun
“yeni insanı” yaratmakla uğraşsın”). Ancak Beria’nın bu ısrarı, (Stalin’den farklı
olarak) “Marksist devlet teorisine yönelik
bir hassasiyet”ten çok, Marksist teoriye
pek inanmayan bir yönetici olarak onun
teknokrat ve “icraatçı” reflekslerinden
kaynaklanmaktadır. Kruşçev ve Malenkov ise partinin üst ve orta kademelerinin,
parti bürokrasisinin temsilcisidir; ya da,
daha doğru bir deyişle, 1930’lardan beri
siyasi merkezin ilerletici projelerine direnen, ayak sürten ve yetkilerini azaltmaya
asla razı olmayan bir kesimi yanlarına
alarak ellerini güçlendirmeyi ve iktidara
yürümeyi planlamaktadır. Bu, ikinci bir
gerilimdir; ancak bu sefer karşılarındaki
muarız olan Beria’nın, hem kişiliği, hem
de elinde tuttuğu güç açısından şakaya gelir yanı yoktur.
Sergo Beria, babasının yakalanıp idam
edilmesine ilişkin 6 farklı öykünün mevcut olduğunu, bunların hiçbirinin de gerçeği yansıtmadığını söylemektedir. Bunların ikisini ele alalım:

1) Kruşçev’in resmi versiyonu: Kruşçev anılarında “Beria’nın Pre-

zidiyum’a çağırdıklarını, orada kendisine
ilgili suçlamaları ilettikten sonra direkt
tutuklanarak cezaevine gönderildiğini,
uzun bir mahkeme sürecinden geçtiğini,
Beria’nin içerden hala kendilerine mektup
göndererek af dilediğini, sonra mahkemenin kendisini ihanetten suçlu bularak
mahkûm ettiğini ve kurşuna dizildiğini”
yazmaktadır.
Sergo’nun tanıklığı: Beria’nın oğlu
olarak Sergo da önce gözaltına alınmış,
ölümle tehdit edilmiş ve uzun süre cezaevinde kalmıştır. Hapisten çıktıktan yıllar sonra, bu mahkemenin hakimleriyle
görüştüğünde şu cevabı almıştır: “Mahkemenin oturumlarının HİÇBİRİNDE
Beria’yı şahsen görmedik; onu gıyabında
yargıladık” !! Ortada düzmece bir mahkeme vardır; bu süreç zarfında Beria’nın
nerede ve ne durumda olduğu meçhuldür.

2) Kruşçev’in “gayrı resmi”
versiyonları: İspanyol KP’nin PB üye-

si (sonradan ayrılan) Jorge Semprun anılarında (“Ne Güzel Bir Pazar”, Everest
Yayınları s.166) tüm KP temsilcilerinin
bulunduğu bir uluslararası toplantıda,
Kruşçev’den olayın farklı bir versiyonunu
duyan Parti lideri Carillo’dan dinlediklerini aktarır. Şöyle demiştir Kruşçev: “Beria
çok zorlu ve tehlikeli bir düşmandı. Onu
Kremlin’e çağırdık; fakat güvenlik görevlilerinin hepsi MVD (Beria’nın başında
olduğu İç İşleri Bakanlığı) elemanlarıydı. Çağırdığımız odada onu bir gene-
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olduğunu söylemektedir). Dolayısıyla ancak hayali bir tutuklama ve onun olmadığı
bir ortamda yapılacak eleştirilerle “gözden düşürülebilirdi”. Kendisine verilecek
en ufak bir hareket olanağı, başında bulunduğu olağanüstü güçlü mekanizmanın
bir kısmını dahi olsa devreye sokma şansı
verirdi ki, bu da onu tasfiye planın suya
düşmesi demekti.
Bu olguların ışığında, yaralı ele geçen
Beria’nın gerçekte ne zaman öldüğü, infaz
edildiği söylenen şahsın gerçekte o olup
olmadığı bugün hala oğlunun sorduğu sorulardır.
Malenkov		

Bulganin		

Kruşçev

Beria öldürüldükten sonra Dörtlü Blok’tan geriye kalanlar...
ral tabancasıyla vurdu. Ölüsünü halıya
sararak, güvenlik görevlilerine bir şey
hissettirmeden odadan çıkardık” (Semprun, toplantıda hazır bulunan İngiliz komünistlerinin “Meseleyi tam centilmen
usulü halletmişler” diyerek alay ettiklerini de aktarır.) Başka versiyonlarda onu
“Jukov’un tutuklayarak hapse yolladığını” iddia eder.
Sergo’nun tanıklığı: Sergo yakın
aile dostu olan Mareşal Jukov ile yıllar
sonra görüşür. Jukov, “siyasi komiserler”
mekanizması ile Parti’nin ordu işlerine
karışmasından rahatsız olan bir profesyonel askerdir ve “partinin günlük işlerden
çekilmesi” konusundaki kararlı tavrı dolayısıyla Beria ile oldukça yakın ve samimidir. Jukov yıllar sonra olan görüşmesinde
Sergo’ya şunu söyler: “Onu tutukladığım,
ya da onu vurduğum iddiaları tamamıyla uydurmadır, zira tüm o süreç boyunca
babanı 1 kere dahi görmedim!” Beria’nın
tasfiye sürecinde Jukov’un adının anılmasındaki maksat, tamamıyla o yıllarda halk
nezdinde olağanüstü prestiji olan Kızıl
Ordu’nun ve onun en başarılı komutanının adını kullanarak olaya haklılık ve
meşruiyet katmaktır.

O zaman gerçekte
ne olmuştur?
Sergo Beria, 26 Haziran 1953 günü
işyerinde çalışırken babasının sadık bir
arkadaşından bir telefon alır ve kendisine
“Baban öldü, evin abluka altında, senin
hayatın da tehlikede” denilir. Makenkov
ve Kruşçev’e ulaşmaya çalışır ve Kruşçev
“Evham yapmasın. Ona araba yollayacağım, evine gitsin” der. Evine vardığında
babasının yatak odasının pencerelerinin
mermi izleriyle delik deşik olduğunu,
kapıların da kırıldığını görür. Evdeki hiz-

metliler “silah sesleri duyduklarını, ondan
sonra da evden sedyeyle yaralı birinin götürüldüğünü” söylerler. Beria ortada yoktur. Resmi idamına kadar da kendisinden
haber alınamayacaktır.
Sergo’ya göre babası Beria’ya direkt silahlı bir saldırı yapılarak gözaltına
alınmak istendi; o da kendini savunurken
yaralandı ve o halde gözaltına alındı. Bu
andan resmi “idamı”na kadar geçen 6
aylık süreç, tamamıyla Kruşçev’in Parti
kadrolarını ikna etmek, parti yönetiminde
bu konuda bir konsensüs yaratmak için
örgütlediği bir süreç oldu. Aylar süren (ve
Beria’nın bulunmadığı!) mahkeme, onun
aleyhine MK’da bilgi veren “tanıklar”
(“zamparaydı”, “genç kızları ağına düşürürdü” vs gibi) 6 ay boyunca bu amaca
hizmet etti. Gerek partide, gerek kamuoyunda gerekli mutabakatın oluştuğunu
hissettiği anda da onu idam ettirdi.
Sergo’nu açıklaması makul gözükmektedir, zira:
1) Beria’yı Sovyet sistemi içinde
hiçbir kanun maddesi ya da yasal mekanizma ile tutuklamak ya da gözaltına almak mümkün değildi (“tutuklama yetkisine resmen sahip bütün kurumlar onun
denetimi altındaydı). Onu hareketsiz kılmanın tek yolu ancak Sergo’nun olduğunu
söylediği türde bir “baskın” olabilirdi.
2) Beria’yı 1930’ların Parti içi tartışmalarında olduğu gibi, eşit koşullarda ve onun da söz hakkı olduğu açık bir
tartışma ile gözden düşürmek ya da teşhir
etmek kesinlikle imkansızdı; zira MVD
şefi olarak tüm yöneticilerin açıklarını,
geçmişlerindeki kara dosyaları fazlasıyla
biliyordu (oğlu Sergo, örneğin Malenkov
ve Kruşçev’in 1937-38 tasfiyelerinde işledikleri cinayetlerin belgelerinin elinde

Bu iktidar kavgasında, bugünden baktığımızda, Beria’nın (kendi açısından)
temel hatası “Parti” unsurunu iyi değerlendirememiş olmasıdır. Hatırlardadır:
Troçki ve yandaşları 1923’de’de Stalin’e
“Genel Sekreterlik” görevi verildiğinde
“hammaliye işleri onun sırtına yıktık, uğraşsın dursun” dedikten sonra, Stalin bu
görevin kendisine sunduğu geniş ve etkin ilişkilerle büyük bir güç kazanmış ve
iktidar kavgasında ciddi bir avantaj elde
etmiştir. Aynı şekilde Beria, Kruşçev’e
Parti işleriyle uğraşmasını onayladıktan
sonra partiyi “her halükârda ikinci plana itilecek bir unsur” olarak fazla önemsememiş, elindeki İçişleri Bakanlığı ve
istihbarat aygıtının gücüne güvenmiştir.
Ancak göremediği nokta şudur: Üst ve
orta kademesindeki yozlaşma ve bürokratikleşme ne olursa olsun Parti, tabanda sahip olduğu milyonlarca üye ile hala Sovyet toplumunun ruhunu, devrimi, Büyük
Savaş’taki muazzam toparlanmayı temsil
etmektedir ve çok ciddi bir toplumsal
güçtür. Kruşçev bu gücü yanına aldığında, İçişleri bakanlığı ve istihbarat aygıtının gücünü rahatça ezip geçebilmiştir.
Beria’nın partiyi ve temsil ettiği Marksist
ideolojiyi önemsemeyen ve küçümseyen
yaklaşımı, onun bir anlamda mezarını
kazmıştır. Kruşçev, Beria’nın tasfiyesinde diğer liderlerin onay ve desteğini de
(kulislerde neler döndüğünü bilme imkanımız olmamakla birlikte) muhtemelen
bu argümanlarla, Partiyi ve onun rolünü
yücelterek, Beria’nın gevşek Marksist tavırlarını kullanarak (“Beria’ya komünist
demek mümkün değildi”) ve onun yeni
bir Yezov olabileceği korkusunu yaratarak
(“Beria gelirse 1937’ye geri döneriz, hatta daha beteri olur”) elde etmiştir Ancak
elbette bu, Kruşçev önderliğinde partinin
gücünü restore etmesi, Marksist ve devrimci yaklaşımın egemen olması anlamına
gelmemiştir. n

(Devam edecek)
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İnsan Sosyal Bir Varlıktır!
q Bahattin SEVEN
Bundan bir milyon yıl önce, dört ayak
üstünde yürüyen omurgalı canlı bir yaratık; yaşamak, kendini savunmak, neslini
sürdürmek içinde başkaldırma düşüncesini çok kıt olan aklının bir kıvrımına koydu. Bu isteğin haklı, yerinde nedenleri vardı. Diğer kimi yaratıkların sivri dişlilere,
sert boynuzlara, balyoz benzeri tekmeleri,
bazıları çok hızlı koşardı, kimi uçardı, bazıları zehirli, bazılarının sert derisi, bazılarının kıskaç benzeri gagalara sahipti…
Söz konusu vahşi hayvanların her biri
doğuştan bu saydığımız savunma organlarıyla doğuyorlardı. Doğuştan getirdikleri
savunma araçlarıyla güvenliğini sağlayıp,
yaşamlarını sürdürüyorlardı. Savunma organlarına sahip olmayan dört ayak üstünde yürüyen yaratık, hayatta kalmanın ve
türünü sürdürmenin yollarını aradı.
Doğuştan savunma araçlarına sahip olmayan yaratık, düşünmeye başladı. Amacı
Kendini nasıl savunacağının denemelerini yaptı. Bu denemeler yüzbinlerce yıl
sürdü. Sıra son denemeye geldi. Bundan
da başarısız olursa, yaşaması ve hayatını
sürdürmesi zor olacak, belki de soyu tükenecekti. Son deneme olarak arka ayakları
üstünde dikilmeyi deniyordu. Bu anlayışa
binlerce tecrübeler sonucunda vardı. İlk
başlarda beceremiyordu, bir türlü dengeyi sağlayıp, arka ayakları üzerinde dik
durmayı başaramıyordu. Mutlaka bunu
başarması gerekiyordu. Yılmadı, sabır ve
kararlıkla denemeyi sürdürdü. Bin yıllar
sürdü bu deneme. Nihayet yaklaşık bundan bir milyon yıl önce dik yürümeyi
öğrendi. Başkaldırı amacına vardı. Artık
dik yürüyen başı yukarda, diğer vahşi yaratıklardan farklı olduğunu gösterdi. Bu
başkaldırı onun temel özelliği oldu, Baş
Eğmeden Özgür Yaşamak! İşte o yaratığın
diğerlerinden ayıran en ilkel temel karakteri! (Özgürlüğün ne kadar değerli ve insan olmanın temel özelliği olduğu...)
Dünyaya egemen olacak, yeni bir
canlı türünün doğuşu, birbirine benzeyen
dik yürüyen türler bulundukları bölgede
bir araya gelip, dünyada daha ilginç yeni
bir sürecin başlangıç haberiydi. Bu yeni
tür başı dik yürümeyi sürdürüp, diğerle-

rinden kendini korumakla yetinmeyecek,
onlardan farklı olduğunu her davranışıyla
kanıtlayacaktı. “Ben başkaldırdım, özgürlük hakkım. Bana benzeyenlerle birlikte
yaşamayı seçiyorum.” demeyi hak edecekti. Bu hareket, insanlık ütopyası yönüne doğru başlayan, sosyal ilerlemenin ilk
adımlarıyla sonsuzluk yürüyüşüydü. Sosyal hayata tam geçmesi için de dokuz yüz
bin yıl diğer omurgalılar gibi vahşi ve ilkel
yaşamak zorundaydı. Doğada hazır, sadece ona sunulan nimetler yoktu. Doğada sunulan her şey diğerlerine de sunuluyordu.
Her yiyeceği ortak kullanacaklardı. Paylaşım kolay ve hakkaniyetçe olmuyordu.
Diğerleri kendi doğal savunma organlarını

kullanarak dik yürüyene karşı şiddet ve
baskı kullanma yolunu seçiyordu. Bu baskı ve şiddet karşısında ayakta kalmanın ve
türünü sürdürmenin yollarını, koşullarını
aradı. Ön ayakları gelişti, esneklik kazandı, hareket yeteneği artı, el oldu. Bunlarla
yerden taş aldı, fırlatma denemeleri yaptı.
Çok rahatlıkla bu taşlarla kendini koruyabileceğini kavradı, bilinci gelişti. Arkasında kuruyan ağaçlardan kopan dal parçalarını aldı. Bu daha iyiydi, sürekli elindeydi.
Diğer vahşi hayvanlara karşı, taş ve dal
parçalarını şiddetlice kullandı. Değdiğine
acı verip, kendilerinden uzaklaştığını yine
tecrübesiyle görüyordu, doğallıkla bu savunma hareketleri bilincinde yer ediyordu. Böylece hem kasları gelişiyor aynı zamanda tecrübe artıyor, bunun sonucunda
bilgisi gelişiyordu.

Artık insanların dik yürüyen vahşi ataları, böylece alet kullanmasını öğrendi.
Sadece öğrenmekle kalmadı, onu geliştirdi, üretim aracı olarak kullanıp, yararlandı. Bir milyon yıl önce başkaldırı ile
sosyal gelişme yönüne doğru en önemli
adımın atılmıştı. Bu yeni, farklı, zayıf hiçbir doğal savuna organı olmayan tür, taş ve
kurumuş dal parçalarını kullanma yoluyla
hem üretim aracı ve hem de savuma aracı olarak yararlanıyordu. Alet kullanarak
üretim yaparak, dünyayı değiştirme sürecini farkında olmadan başlattı. “Bu başkaldırı, Dünyada ilkel yaşamın yanında
sosyal uygar bir hayatın var olacağı sinyalini veriyordu.”

Emin adımlarla ileriye doğru, yavaş
kararlı adımlarla Dünyayı değiştirecek
yürüyüşün heyecanı böylece başlıyordu.
Diğer hayvanları örnek alarak, yıllar sonra hızlı yürümeyi öğrendi. Ardından hızlı yürürken bazen ayakları takılıp düştü.
Yürüyüşü sırasında önüne çıkan doğal zor
engellere karşı yeni yollar aradı. Soğuğa
karşı mağaralara ve ağaç kovuklarına sığındı. Avladığı hayvanların resimlerini
mağara duvarlarına çizdi. Sel baskınlarına
karşı, yüksek yerleri seçti. Sanat ve doğa
hakkında ilkel de olsa bilgisi gelişiyordu.
Yaşamak için ilkel şekilde yapabildiğince güvenliğini sağladı. Kendini savunup, kazandıklarını korumayı öğrendi.
Beslenme için ağaç dallarına uzandı, meyve topluyordu. Ayıların nasıl balık tuttuğu-

nu gizlice gözlemledi. Ayı gittikten sonra,
suyun içine daldı, tıpkı aynın yaptığı gibi
tetikte sessizce bekledi. Tam balıklar ayağına dokununca, aniden iri kıllı ellerini
suya daldırıp, balıkla sudan çıkarıyordu.
Bu başarısını garip seslerle sevinç çığlığıyla kutluyordu. Daha sonra, kendine
benzeyenleri işaretle, nehir ve göle çağırdı. Tecrübesi olanlar, yeni gelenlere nasıl
balık yakalayacaklarını öğretti. Gelenler
birkaç dalıştan sonra balık tutmasını öğrendiler. Beraber bütün kabileye yetecek
kadar balık tuttular. Artık birlikte yaşıyorlar, ilkel köyler sayılan klanlar kuruyorlardı.
Çiftleşmeyi de diğer vahşi hayvanlardan öğrenerek, kendi aralarında denediler. Bu denemeden keyif aldıkları için de
yerinde zıplayıp, garip sevinçli seslerle
oldukları yerde dönüp dans ettiler. Böylece dans sanatı en ilk sanatlardan biri oluyordu. Birbirine benzeyen bu yaratıklar
neslini sürdürmek için, dişi ve erkek birlikte yaşamaya başladı. Dişi ve erkek türün birlikte yaşaması, sadece onlara keyif
vermedi. Bu danslı keyifli oyun, farkında
olmadan soylarının devamını sağladı.
Yukarda kısaca anlatılanlar, karbon
testleriyle yapılan bilimsel bulgular ve
bulunan kemik fosiller üzerinde yapılan
araştırmalar “Homo Habilis”in maymun
soyundan bir tür olduğunun kanıtları
bulundu. Bu “Homo Habis” hala diğer
hayvanlar gibi dört ayak üstünde yürümekteydi. Yüz binlerce yıl sonra, “HomoHabilis” arka ayakları üzerine yükselerek,
başını dik tutarak yürümeye başlayınca,
Bilim insanları bunu “Homo-Erectus”
(dikleşme) adıyla andılar. Dik yürüyen yaratık evrimleşerek “Homo-sepiens” olma
hakkını elde etti. Homo (birbirine benzeyen, ortak temel özellikleri olan canlı hayvan türü) demektir. Bundan iki yüz bin yıl
öncesine kadar, bu yaratıkların diğer hayvanlardan hiçbir farkı yoktu. O hala “İnsan” değildi. Diğer hayvanlar gibi vahşi
bir hayat sürdürmekteydi. Yapabildiğince
kendini korumak ve soyunu sürdürmek
istiyor ve diğer hayvanları taklit ederek
yaşamını sürdürüyordu.
Bir milyon yıl önce yaşadığı tahmin
edilen Erectus’lar, Homo Habilislerden
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daha gelişmiş bazı yetenekler kazandılar,
bedenlerinde bazı değişmeler oldu. HomoErectuslar öncekilere göre hayatlarını idame konusunda nispeten daha başarılı oldular. Soğuk ve sıcaklıklara karşı, mağara ve
ağaç kovuklarında barınmayı öğrendiler.
Mağara duvarlarına basit hayatlarını tasvir
etmeye çalışırken, sanatsal anlayış farkından olunmadan başlamış oluyordu. Ateşi
keşfettiler. Mağarayı ısıtıyorlardı. Tesadüfen Yakalamış oldukları balıklar tesadüfen ellerinden kayarak ateşin içine düştü.
Ateşten çıkardıkları balığın daha yumuşak
ve lezzetli olduğunu garip hareketlerle,
farklı sesler çıkararak ateşin etrafında dönerek dans ettiler. Bin yıllar sonra, öylece
yiyeceklerini pişirmesini öğrendiler.
Yerden taş, kurumuş düşen ağaç dallarını alarak, diğer yırtıcı daha vahşi ve
güçlü olan hayvanlardan kendini korudular. Yüz binlerce yıl varlıklarını bu şekilde tehlike ve zorluklar içinde sürdürdüler.
Yürüyüşünden vazgeçmediler, inatla kararlıca sosyalleşmek için yürüyüş devam
etti. Gelişmeyle ve Zamanla vücutlarındaki kıllar dökülmeye başlayınca, öldürdükleri hayvan derilerini giyip kendilerini
soğuğa karşı kordular. Daha geniş derin,
güvenli mağaraları kendilerine mesken
edinip yerleştiler. On binlerce yıl sonra
birbirine benzeyenler bir araya gelerek,
barınaklarda küçük topluluklar (klanların
ilk nüvelerini) basit köyler kurdular.
Bunların bir araya gelmesi zorunlu
idi. Diğer birçok vahşi hayvanın aksine,
ileride insan olacak, Homo Erectus’lar, oldukça uzun bir süre varlığını dik yürüyerek kanıtladı. O vahşi yaratık hala “sosyal
varlık” olma aşamasına varmamıştı. Bu
dik yürüme ona yeni yetenek ve nitelikler
kazandırdı. Dengeyi sağlayarak, hızlı koşmayı ve tırmanmayı öğrendi. Değişerek
yaşamını sürdüren bu yaratık, tahminen
200 bin yıl önce daha da gelişerek “Homo
Sepiens’ler” adını alma aşamasına geldi.
Bunlar ilk insanların ataları (atalarımız)
olarak kabul edilir.
Bu vahşi yaratıkların güvenliklerini
birlikte sağlamaktan başka seçenekleri
yoktu. Yaşamlarını sürdürmek için, benzeşenlerin bulundukları bölgelerde bir araya
gelmeleri zorunlu idi. Kendilerini ortak
savunarak, güvenlik içinde birlikte yaşamı geliştirdiler. Birlikte yaşama, iş bölümü yapma, ortak üretmek sosyal hayatın
başlangıcı oldu. Önceleri taş ve kuru dal
parçalarını doğal haliyle kullanarak hem
güvenlikleri için savunma aracı hem de iş
bölümünde üretim aracı olarak yararlandılar.

İNSAN / FELSEFE
Sınama ve yanılma yoluyla taşlar
yontuldu, dal parçalarına biçim verildi.
Böylece ilk iş bölümü olan avcılık, balık
tutmak, mevcut olan meyveleri toplamak
için ağaçlara tırmanmayı öğrendiler. Bu
hareketler ellerini geliştirdi, uzun esnek
parmakları oldu. Kırılan ağaç dallarını
kullanarak toprağı kazıp ilkel tarım yapmayı öğrendiler. Bu işler süreklilik kazanınca, aynı zamanda o vahşi yaşam giderek sosyal nitelik alıyordu. Vahşi hayvan
uzun sürece yayılarak yavaş, yavaş “İnsan” (Sosyal-Varlık) oluyordu. Bu ortak
zorunlu uğraş, barınaklarda birlikte küçük
topluluklar halinde binlerce yıl ortak bir
arada yaşama gelişti. Topluluk üyeleri de
böylece sosyal hayatın yararını yaşayarak
öğrendiler. İhtiyaçları daha kolay karşılandıkça sosyal hayat gelişerek ilerliyordu. Bu gelişmelere paralel olarak bilgi ve
deneyimleri artıyor, vahşi yanları azalıyor,
doğuştan getirdiklerinin yerini, kendi yarattıkları değerler alıyordu. Birlikte yaşamak, iş bölümü yapmak, ortak üretmek
herkesin ihtiyacına göre paylaşımdan
yararlanması ilkesi gelişti. Ortak yaşam,
iş bölümü, ortak üretim ve ihtiyaca göre
paylaşım yaratılan değerlere saygı gelişti,
onları korudular. Ortak üretim, birlikte yaşama, toplumsal güvenlik, eşit paylaşım,
klan üyeleri arasında dayanışma, saygı,
sevgi güven ve benzer değerler artıyordu.
Değerler gelişirken, o vahşi hayattan gelen ilkel nitelikleri azalıyor, bunların yerini birlikte yaşadıkları değerler alıyordu.
Kendi yarattıkları değerler arttıkça, vahşi
yanları bastırılıyordu. Giderek zamanla
sosyal yaşam gelişiyor. Vahşi yanları azalıyor veya bastırılıyordu. Bunların yerini
yarattıkları sosyal değerler alırken, o yaratık da insanlaşıyordu.
Evet, gelişme ve ileri değişimlerle rahatlıkla şunu diyebiliriz. “İNSAN SOSYAL BİR VARLIKTIR” Toplumsal yaşam
o vahşi yaratığı insanlaştırdı. Birlikte yaşamak, iş bölümü yapmak, ortak üretmek
ve ürettiğini paylaşırken, birlikte yaşamının da kurallarını yarattı. Nasıl yaşayacaklarının kuralları (değerleri) birlikte yaşam
içinde gelişti, çoğaldı. Bu değerleri, birlikte yaşama bilgileri, tecrübeleri artarken
sonraki nesillere aktarmak için de onları
kayıtlara geçirdiler. Değerlerin kayıtlara
geçmesi bilgi birikimi oldu. Bilimin temelleri böylece atılıyordu. Bu hareket bilimsel çalışmanın ilk örnekleri oluyordu.
Birlikte yaşamanın yararını gören
SOSYAL VARLIKLAR (İNSAN), giderek daha iyi balık tutmayı, hayvanları ehlileştirmeyi öğrendiler, büyük baş hayvanla-

rın gücünden yararlandılar. Toprağın daha
verimli olmasını öğrendiler. Yiyeceklerin
nasıl saklanacağını keşfettiler. Mağaralardan çıkıp, yeni daha ileri güvenli yaşam
alanlarını kurdular.
Binlerce yıldan sonra daha iyi ve sağlıklı beslendiler. Yiyeceklerin en doğalını
tükettiler, doğayla barışık yaşamayı öğrendiler. Yaşadıkları yerde mutlu yaşamaya başladılar.
Kolektif iş bölümünde elde edilen
ürünlere birileri daha çoğunu kendisine
ayırdı. Düzen ve eşitlik böylece bozuldu.
Bozulan düzene uymayanlara cezalar verildi. Böylece kölelik başladı. Fırsat buldukça köleler ayaklandı. Kendini sosyal
bir varlık olarak unutmayanlar bir araya
geldi. Haksızlığın baskı ve terörüne karşı
direndiler. Köleler yenildi, mücadeleleri durmadı. Köleler, daha güvenli mutlu
olacak yerler aradılar. Bulundukları topraklarda kuraklık, deprem, su baskınları,
aşırı yağışlar, kabileler arasında meydana
gelen kavgalar, benzer olumsuz koşulların
oluşmasıyla insanlar toplu olarak bir yerden, daha güvenli başka yerlere göç etme
zorunluğu duydu. Böylece göçler başladı.
Göçler, insan denilen “Sosyal-Yaratık”ın
daha iyi, daha özgür ve daha mutlu bir hayat arayışıdır. Daha iyi bir dünyanın ve ülkenin yaratılması için var olan zorbalığın,
baskı ve eşitsizliğin son bulması yürüyüşüdür. Bu yürüyüş sosyal hayatla başladı
ve günümüzde devam ediyor.
Sömürünün başlaması “devlet”i şiddet
kurumu haline gelmesine dönüştürdü. İnsanların sosyal değerlerle bastırılan vahşi
yanlarını, devlet özel eğitimle yeniden
canlandırdı. Birçok devlette teknolojiyle
donatılmış yeni vahşi “insana” benzeyen
organik ölüm makineleri geliştirildi. Buna
karşı insanlar bir milyon yıl önce kazandıkları başkaldırıyla karşı koyuyorlar.
“İnsanın” başlatmış olduğu sosyal yürüyüş devam ediyor. Buna on dört bin yıllık sosyal yaşam yürüyüşü diyoruz. Daha
mutlu, daha güvenli yerler arayışı devam
ediyor. “Sosyal-Yaratık” (İnsan) var olduğu sürece bu yürüyüş (ütopya devam
edecek.) Bu yürüyüş insanlık tarihi kadar
eski ve sürekli olmuştur. (Bugün de göçler devam ediyor.) daha iyi bir yer arayışı,
daha mutlu, özgür yaşam koşullarına kavuşmak insanın her zaman ütopyası oldu.
İnsanın sosyal yanı ihmal edilirse, onun
diğer hayvanlardan hiçbir farkı olmaz. O
dik yürüyen yaratık, sosyal hayata geçmesiyle “İNSANLAŞTI!” Birlikte üretmek,
iş bölümü ve alet kullandı...n
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Newroz ve Yeni Adımlar

q Mehmet DEMİR

Yeni bir mücadele
dönemi Newroz’un
direniş geleneğiyle
gelişecek ve başarıya ulaşacaktır.
Yeni bir Newroz dönemini daha geride
bırakırken, Kürt sorunu etrafındaki tartışmalar ve çözüm önerilerinin de yoğunluğunu kaybetmediğini, devam ettirdiğini
görmekteyiz. Newroz’un Kürt Özgürlük
mücadelesindeki önemi, her zaman vazgeçilmez olmuştur. Bu önem sadece son
yıllarda ortaya çıkmamıştır. Eski yıllardan
bu yana Newroz bu önemini tartışılmaz
bir şekilde koruyarak günümüze kadar
gelmiştir. Newroz süreçleri, bir yenilenme, direniş ve özgürlük mücadelesinde
yeni perspektifler geliştirme açısından
hep bir dönüm noktası olarak görülmüştür. Newroz, bugün de bu önemini devam ettirmektedir. Bu yılki Newroz’da
da gözler, Kürt Özgürlük Mücadelesine

çevrildi. Newroz’da yanan ateşlerin dumanları özgürlük işaretleri olup Kürdistan
semalarında dolaşırken, verilen mesajları
görmek için çok fazla çaba da göstermeye
gerek kalmamaktadır. Tarafsız bir göz, bu
mesajlardan gerekli dersleri çıkarmasını
da bilecektir. Kürtlerin özgürlük Mücadelesinin demokrasi ile buluşmasının somut
örnekleri bu Newroz’da yaşanmıştır.

Her Yürekde bir Ateş,
Newrozlarda Yeniden Yanar
Kürt Özgürlük Mücadelesinin her taraftan yoğun bir saldırı altında karşıladığı
bu yılki Newroz, halkın yoğun katılımı
ile kutlandı. Köy köy, kasaba kasaba ve
dağlarda yakılan Newroz ateşi, Diyarbakır (Amed) Newroz’u ile doruğa çıktı.
Amed’in Newroz’u nasıl karşılayacağı
günler öncesinden tartışılmaya başlanmış, katılımın düşük kalması için çeşitli
saldırılar tertiplenmiştir. Amed halkının
bu baskılar altında göstereceği karalılıkta
günler öncesinden ilk işaretlerini vermekte gecikmedi. Her Kürdün yüreğinde bir
Newroz ateşinin yandığını unutmuş olanlar, bu katılımın değerini de anlayamayacaklardır. Kürtler bu Newroz’da birliğe
giden yolun nasıl olması gerektğini de

gösterdiler. Newroz, Kürtleri birleştiren
özelliğini bu defa da gösterdi. Kadınlar,
gençler ve yaşlılar, her kesimden yığınlar
alanları doldurdu. Aslında Kürt Özgürlük
Mücadelesi uzun yıllardır yoğun bir saldırı, baskı ve şiddet sarmalı altında gelişmesini devam ettirdi. Baskıların boyutu
göz önüne getirildiğinde buna karşı gösterilen direnişin önemi daha iyi kavranacaktır. Kürtleri ‘dağ Türkleri’ olarak tarihe ekleme planları tutmayan egemenlerin,
Kürtlerin özgürlüğünü engelleme çabaları
da tutmayacaktır. Sadece son kırk yıla
bakarak Kürtlerin direnişini anlayamayız. Kürtler her katliamdan sonra ayağa
kalkmasını bilmiş ve Newrozlarda direniş
ve varolma ateşlerini yakabilmişlerdir.
Birçok halktan daha çok baskı ve zulme
maruz kalmasına rağmen, tarihin derinliklerinde kaybolmayı inatla reddetmişlerdir. Sadece Ezidilerin 74 ferman yaşadığı
Kürdistan’da bu varolma mücadelesi çok
değerlidir. Kürtler küçük direnişlerden
bugün alanları dolduran milyonlara ulaşmışlardır. Her Kürdün yüreğindeki Newroz ateşi, bir gün özgürleşme hayali ile
yanıp tutuşmaya devam etmektedir. TC
egemenlerinin her türlü saldırıları bu ateşi
söndürme gücüne ulaşamayacaktır. Zaten
son zamanlarda yeniden yoğunlaşan sal-

dırılar da bunun işaretidir. Kürtlerin özgür
olma inatları kırılamamış ve Kürtler ayakta kalmayı başarmışlardır.
Kürtler, özgürlük mücadeleleri için
önemli olan değerlerine topyekün sahip
çıkmışlardır. Bu kararlılığın gösterilmesi
mücadelenin yeni bir boyut kazanması
açısından da önem taşımaktadır. Kuzey
Kürdistan açısından baktığımızda baskı
ve şiddetin karşısında Kürtler direnmekten ve değerlerine sahip çıkmaktan vazgeçmeyeceklerini bir kez daha kararlı bir
şekilde haykırdılar. TC egemenlerinde
ve bazı çevrelerde bu baskılar karşısında
Kürtlerin direnme güçlerini kaybedecekleri beklentisi hala varlığını korumaktadır.
İnsana nefes bile aldırmayacak derecede
ağır olan bu baskı koşularında direnme
gücünü göstermek de kolay değildir. Kürtleri tarihlerinde gösterdikleri zayıflıkları
ile eleştirebiliriz. Fakat mücadelenin bugün ulaştığı boyutu ile Kürtlerin insanı
şaşkına çeviren direnişlerinin hakkını da
teslim etmek gerekmektedir. Geçmişte
yaşananlara bakarak bugüne yorum yapmak direnişin olağanüstülüğü karşısında
haksızlık yapmak olacaktır. Bu gerçeğin farkına varanlardan biri de filozof
Chomsky’dir. Bu yılki Newroz’a gönder-
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diği mesajında Kürtlerin direnişine dikkat
çeken Chomsky, devamla şunları söyledi:
“Kürt halkı özgürlük ve adalet için yiğitçe
mücadele etti. Korkunç bir baskı ve şiddetle karşı karşıya kaldılar ve üstesinden
geldiler. Mücadeleleri gibi bu aşırı zorluklar karşısındaki başarıları da ilham verici.” Bunun gibi Kürtlerin mücadelelerinin önemini kavrayan örnek açıklamaları
çoğaltabiliriz. Kürt özgürlük mücadelesi,
sadece bölgenin bugününü değil geleceğini de şekillendirecek gelişmeleri beraberinde ortaya çıkarmaktadır. Kürdistan’da
yaşanan gelişmeler, bölgede yeni bir yol
haritası oluşturmak isteyen her kesimin
politikasını belirlemekte ve ona göre bir
yön çizmelerine yol açmaktadır. Kürtlerin
içinde yer almadığı bir denklemin başarı
şansı yok denilecek kadar azdır. Bu denklemde Kürtler kendi birliklerini sağladıklarında bölgesel sorunların çözümü daha
kolaylaşacaktır.

Newroz,
Kürtlerin Birliğine Giden Yol
Kürtlerin özgürlük mücadelelerinin
bölgede çözümleyici bir güç konumuna
gelmesi, Kürt siyasi güçlerine de önemli
görevler yüklemektedir. Kürdistan’ın parçalanmışlığının Kürtlerin karşısına başkaca sorunlar çıkardığını da bilmekteyiz.
En çok konuşulan ulusal birlik sorunu
olmakla birlikte, çözüm yolunda şimdiye
kadar alınan mesafe çok azdır. Bu sorunun aşılması çeşitli faktörlere bağlıdır.
Kürtlerin biraraya gelmesini engelleyen
sorunların başında sömürgeci egemenlerin oynadıkları oyunlar ve bunların Kürt
siyasetine yansımaları oluşturmaktadır.
İdeolojik farklılıklar demokrasi çerçevesinde giderilebilinecek ayrılıklar olmakla
birlikte bugün birliğin önünde esas engeli
oluşturmamaktadır. Newrozlara kitlesel
katılımlar da göstermiştir ki demokrasi ve
özgürlük temelinde Kürtler biraraya gelebilmektedirler. Bu durum, Kürt Özgürlük
Mücadelesi açısından değerli bir gelişme
olarak görülmekle birlikte sömürgeciler açısından da tehlike arz etmektedir.
Birliğin temelini bozmak için de çeşitli
oyunlar devreye koymaktadırlar. Kuzey
Kürdistan’da oynadıkları oyunlar belirli
bir kesim dışında halkın büyük çoğunluğu
tarafından boşa çıkarılmaktadır. Geçmişte şu veya bu şekilde AKP’ye oy vermiş
Kürtlerin bir kısmı da bu oyunları görmekte ve tavır almaktadırlar. Kürtler adına var olan birçok değerlere saldırılması
ve birçok alanda Kürtçenin bile yasaklanması bu kesimleri de birliğin saflarına
itmektedir. Mevcut AKP-MHP faşist çetesinin Kürtlere yok olmaktan öteye bir se-
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çenek sunmadıkları daha açık bir şekilde
bu Kürtler arasında da görülmektedir. Nitekim Newroz kutlamalarına katılımlarda
da bu yönelim açık bir şekilde görüldü.
Rojava’da uzun bir dönemdir sessizliğe girmiş olan birlik çalışmaları yeniden
canlanma etkisine Newroz ile tekrar girdi. TC’nin ve Suriye rejiminin oyunları
da Kürtler arası bu birliği önlemek için
devreye girmekte gecikmedi. Kürtlerin
Rojava’da geliştirdikleri birlik çalışmaları
buradaki mücadelenin geleceği açısından
önem taşıdığı gibi tüm Kürdistan’ı ve
bölgeyi de etkilemektedir. Rojava, özgürlükler ve demokrasi yolunda önemli
gelişmelere yol açmakla kalmamış bölge
halklarının ortak yaşamasının önemini de
ortaya çıkarmıştır. SDG’de ifadesini bulan
bu ortak mücadele her geçen gün halkları
daha fazla etkisi altına almaktadır. Rejimin bu gelişmelerden duyduğu rahatsızlıklar her gün biraz daha açığa çıkmakta
ve bunun için saldırganlaşmaktadır. Halklar arasında barışın mümkün olduğu, bu
örnekte açıkça görülmektedir. Kürtlerin
birliğini sağlaması sadece rejimin saldırılarını geriletmek açısından değil TC’nin
Rojava’ya yönelik yoketme planlarını
boşa çıkarmak açısından da önem taşımaktadır. Başlı başına Efrin’in işgali ve
burada demografiyi değiştirmeye dönük
girişimler ve çeşitli oyunlar ile sürdürülen
saldırılar göstermiştir ki TC’den Kürtlere
bir hayır gelmeyecektir. Soruna sadece
TC’nin bakış açısındanbakarak PKK’nin
Rojava’daki etkilerine karşı bir saldırı
gibi değerlendirmek yanılgısı, Efrin’de
Kürtlere ait izlerin yok edilmek istenmesi
karşısında boşa düşmüştür. TC’nin elinden gelse tüm Rojava coğrafyasını Kürtlerden arındırıp geçmişte BAAS milliyetçilerinin denediği Arap kemeri projesine
hayat vermeye çalışacaktır. Bu bakımdan
yanılgı içerisinde olan Kürt siyasi hareketleri TC ile kurdukları gizli bağlarını
koparıp Rojava gerçekliğinin yanında yer
almalıdırlar.
Kürtlerin özgürlük mücadelesinde bir
diğer önemli gelişmede Başur’da yaşanmaktadır. TC, PKK’nin buradaki kamplarının varlığını bahane ederek saldırılarını Başur’un bir çok bölgesine kadar
taşırmaktadır. Kuzeydeki savaşı buraya
yığarak geleceğe dönük planlarını hayata
geçirmek istemektedir. TC, saldırı tehditi altında tuttuğu ve işbirliğine zorladığı
bazı Kürtleri ekonomik çıkarlarla kendisine bağlayarak, Kürtlerin birliğinin
önüne set çekmektedir. Kürtler, Başur’da
aşiretçi yapıyı aşıp tam olarak bir birlik
oluşturamadıklarından dolayı bu oyunların bir parçası haline gelmektedirler.

Askeri tehdit ve Irak’ın geleceğinin belirsizliği, TC’ye şimdilik Başur’a dönük
planlarını uygulamada fırsat vermektedir.
TC’nin oyunları arttıkça İran da devreye
girmekte ve Kürtler üzerindeki baskılarını
artırmaktadırlar. Sömürgeci devletlerdeki
demokrasi ve özgürlük hareketlerinin zayıflığı ve bunların bölgenin geleceğinde
bir rol oynamaktan uzak olmaları, Kürt
Özgürlük Mücadelesini de etkilemektedir.
Bu sömürgeci devletlerin daha pervasızca
saldırmalarına yol açmaktadır. Kürtler bu
gerçekleri gördükçe birlik yolunda adımlarını güçlendirmeleri gerekmektedir. Yok
edilmeye karşı ancak bu şekilde karşı durulabilinir.
Birliğin sadece istemekle gerçekleşmeyeceği bu son yıllarda iyice anlaşılmıştır. Kişisel ve dar aşiretsel çıkarlardan
kurtulmadıkça birlik yolunda daha çok
sözler sarf edilecektir. Bakur ve Başur
Kürdistan’ın siyasi güçlerinin birlik yolunda atacakları adımlar tüm Kürdistan
ve bölge de yeni bir sayfa açılmasına yol
açacaktır. Etkileri sadece Kürdistan’ın
parçaları ile sınırlı kalmayacaktır. Bölgenin diğer sorunlarının çözümüne de katkı
sağlayacaktır. Uluslararası güçlerin bölge
üzerindeki egemenliklerinin zayıflaması
ile birlikte kurmak istedikleri yeni bölgesel düzen de tutmayacak ve halklar lehine
boşa çıkacaktır. Kürt Özgürlük Mücadelesinin bu tarihsel rolünü oynaması, Kürtlerin bir kısmı tarafından daha anlaşılmış
değildir. Bölgesel barış, halklar arasında
ortak dayanışma ve birlik gerçekleşmeden, gelmeyecektir. Yıllardır birlikte yaşamış eski Sovyet ülkelerinde gelişen
milliyetçilik ve düşmanlıklar bölgemiz
açısından da birliğin önemini daha da açığa çıkarmaktadır. Sömürgeci saldırganlık
ve eski imparatorluk hayalleri kırılmadan
halklar arasında dayanışmanın yolu da
hep zehirli kalacaktır. Buradan çıkışla bölgesel dayanışmayı geliştirmek için Kürtlerin özgürlükler ve demokrasi etrafında
biraraya gelmeleri olmazsa olmazlardan
biridir. Başur’da yaşananlar TC’nin saldırganlığı ile tek başına izah edilirse eksik kalır. Kürtler arasında bu saldırganlığa
yama olanlar TC’nin Kürtlere dost olmadığını her gün süren saldırganlığından
görmeleri gerekmektedir. TC’nin Başur
Kürdistan’da Barzani ailesi ile geliştirmek istediği yeni oyunlar Kürtlerin lehine
değildir. Barzanilerin bu gerçeği ne kadar
gördükleri ve oyunlara karşı ne kadar duracaklarını önümüzdeki günlerde göreceğiz. TC’nin bu günkü faşist yönetiminde
Kürtlere karşı en ufak bir insani yaklaşımın örneğini de görmemekteyiz. Birkaç
Kürtçe şarkının dışında Kürtçenin varlığı
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birçok alanda inkar edilmeye devam edilmektedir. Kürtçe kayıtlarda hala ‘bilinmeyen dil’ olarak geçmektedir. Bu gerçeğin
görülmesi aynı zamanda bu güçlerin de
çıkarınadır.

Türk Solu
Newroz’un Neresinde ?
HDP ağırlıklı olarak Kürtlere dayanmakla birlikte Türk sol çevrelerden de
önemli bir kesimi içinde barındırmaktadır. HDP dışında kalan ve ittifaktan kaçan
belirli bir sol kesim de mevcuttur. Bugün
Türk Sol Hareketi olarak adlandırdığımız
sosyalist, devrimci, ilerici ve demokrat
güçler de farklı örgütlenmelere ayrılmış
durumda. Birlik tartışmaları bunlar arasında da devam etmektedir. Ve bu tartışmalar daha da devam edeceğe benzemektedir. Kendi arasında birlik oluşturan bir
sol hareket, Kürdistan’daki mücadeleye
en güçlü desteklerden birini de sunmuş
olacaktır. Newroz’un kitleselliği aynı zamanda bu çevrelere de bir çağrı niteliğindedir. Kürt Özgürlük Hareketi ile ortak
mücadele perspektifinden Kürdistan’a bakış açılarını yenilemeleri gerekmektedir.
Newroz’da yanan ateşleri bunlar, kendileri için de bir kıvılcım olarak görmeli ve
dayanışmalarını geliştirmelidirler.
TC tarafından Kürt Özgürlük Hareketinin terör sarmalı içerisine alınmak istenmesine karşı halkların ortak barışı ile karşı çıkmasını bilmelidirler. Newroz bunlar
için de yeni bir gün olmalıdır. Kürdistan’a,
Kürt sorununa bir de Diyarbakır’dan
(Amed’den) bakmalıdırlar. Amed bu sorunun çözümünde bir ayna gibidir. Herhangi
bir Kürt şehrinden bakılsa bile görülebilecek gerçekler, Amed’de daha belirgindir. Amed Kürt mücadelesinin demokrasi
yönüdür. Kürdistan’ın dinamikleri en iyi
buradan görülmektedir. Kürdistan’ı ve
Kürtlerin Özgürlük mücadelesini anlamaları ve bunu Türk halkına da iyi anlatabilmeleri için Hakkari’den, Amed’den,
Erbil’den, Süleymaniye’den, Urmiye’den,
Kobani’den ve Qamışlo’dan Kürdistan’a
bakmaları gerekmektedir. Bunu yaptıklarında Türk halkı için de özgürlüğün yolunu açacaklardır. Newroz’u bir de Kürtler
açısından kavramalı ve onların gözleri ile
bakmayı öğrenmelidirler. Kürtler bu coğrafyanın bir parçasıdır ve parçası olarak
da kalmaya devam edeceklerdir. Sömürgecilerin bölme ve düşmanlık çabaları da
bu şekilde boşa çıkarılabilinir. Türk Solu
Kürdistan’a ve Kürt halkının mücadelesine daha yüksek sesle sahip çıkabilirse,
her türlü gerici oyun da bozulur. Barış ve
demokrasinin yolu da açılır. n
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Bütün Ötekilerin Dostu:

Aydın Engin
q Fevzi KARADENİZ
Kürtler güvenilir bir dostunu kaybetti. Yalnız Kürtler mi? Ermeniler, Süryaniler, Ezidiler... Tarih boyunca katliama, kırıma uğramış, sürgün yollarında ölümler,
yabancı diyarlarda hasretler yaşamış kadim halkların evlatları, acılarını anlayan
bir dostlarını kaybettiler.
Yalnız onlar mı? Aleviler, diğer inanç
ve kültür grupları, insan hakları savunucuları, kadınlar, gençler, özgür ve kendince yaşamak isteyen tüm ötekiler değerli
bir dostlarını yitirdiler.
İşçi ve emekçilerden, aydınlarda söz
etmiyorum; o kendisi emekçi, kendisi
aydın.
Aydın Engin’in Kürtlerin hak ve hukukunu savunması, o halkın devrimcileriyle dostluklar kurması, 90’lı yıllardaki
faili meçhulleri, yakılıp yıkılan köyleri,
toplu sürgünleri haber konusu yapmasıyla başlamadı. Tarihi eskidir.
Cunta döneminde kendisi yurtdışında sürgündeyken, Diyarbakır cezaevindeki işkenceleri, vahşeti, Halepçe katliamını dünya kamuoyunun gündemine
taşıyan yazılarıyla da başlamadı.
60’lı yılların ortalarında, kendisi daha
20’li yaşlarda iken bu dostluğun fidanını
dikmiş, su vermiş ve büyütmüştü. Kürt
yurtseverleri için büyük bir referans olan,
bugün bile gençler arasında bir efsane
gibi anılan Necmettin Büyükkaya ile arkadaşlığı bu döneme tekabül eder
Bir sohbetlerinde, Necmettin Büyükkaya ”Kürtlere verilecek haklar“ konusunda ikna olmayınca, “Neco, al sana verdim
Ödemiş Cumhuriyetini” diyen Aydın Engin, şehrini, ülkesini, halkını fazlasıyla
seven bir insandı. Fakat beyninde, yüreğinde şovenizmin, milliyetçiliğin zerresini taşımazdı.

Kürtlere bir karış toprağın, bir çakıl
taşının çok görüldüğü bir ülkede, doğup
büyüdüğü şehrini, yüreğinin başkentini
gönül rahatlığıyla bir Kürde veren yüce
gönüllü insan.
Aydın Engin’in Yılmaz Güney’le dostluğu da o yıllara dayanıyor. Bir yerde okumuştum; “TİP’in Beşiktaş ilçe binasının kirasını ödemek için Yılmaz Güney’den borç
para aldım, sonra karşılığında bir senaryo
verdim “ diyor.
Zaten Yılmaz Güney’in “Çirkin Kral“
lığa adım attığı yıllardaki birçok filminin
senaryo yazarıdır Aydın Engin. Senaryo
yazarlığında, şiir sohbetlerinde, acıyı kadehte koydukları gecelerde ve cezaevlerinde pekişmişti bu dostluk.
40 yıldır Cenevre’de yaşayan, İstanbul’daki Diyarbakır Öğrenci Yurdu’ndan
arkadaşım Mehmet Müfit Bayram, Sıkıyönetimin olduğu 79’da Davutpaşa
Askeri Cezaevinde Aydın Engin’in hapis
arkadaşı. O anlattıydı:
“Cezaevi sorumlusu tutuklulara kötü
davranan, döven, hakaret eden, gözü şaşı
bir Albaydı. En çok da Aydın Engine takmıştı. ‘Kel buraya gel’ diye hakaret ederdi.
Bir defasında çağırdığı kapı önünde demir parmaklıklar arasından yüzüne vurdu
ki, bu çok ağırıma gitmişti. ‘Aydın abi, bir
daha çağırırsa, sen gitme ben giderim’ dedim.“
Bunları bana anlatan ve “Aydın Engin
hoş adamdı, Demokrattı. Ayrıca abimizin
yaşındaydı. TKP ile aramız hiç iyi değildi
ama ona yapılanları hazmedemedim; her
şeyi göze almıştım, giderdim.“ diyen Mehmet Müfit Bayram KAWA siyasetinin sanığıydı. Ez cümle Aydın Engin geçmişiyle,
yazdıklarıyla, duruşuyla Kürtlerin vicdanında iz bırakmış. Öyle ki, Kürtler de ona
güvenirdi.
15 Temmuz darbe gecesi elimde iki
büyük kitap poşetiyle Taksim’deydim.

Saat 11 sıralarıydı. Merter’e gidecektim.
Bindiğim minibüsün, inip bindiğim otobüsün yolu kesildi. O akşam herkesin
karşılaştığı gibi. Unkapanı geçidi civarında cüppeli, sarıklı, bayraklı bir kalabalığın ortasında kaldım. O anda eşimi,
gideceğim evi değil, ilk aklıma geleni, iyi
haber alan gazeteciyi, Aydın Engin’i aradım.
“Alo! Aydın abi, ben Fevzi, neler oluyor?” soruma, ”Fevzi gazetedeyim. Henüz
ne olduğu belli değil. Yalnız bu gece eve
gitme, oralarda bir otelde kal” dedi ve telefon kesildi.
Aydın Engin’in Ermeni halkıyla, onun
evlatlarıyla dostluğu da çok eskiye dayanıyor. Yazar Kemal Yalçın, birkaç yıl önceki Erivan ziyaretinde kendisine rehberlik eden Sarkis Hastpanian’la aralarında
konuşurlarken, söz Agop Martayan’a,
resmi soyadıyla “ Dilaçar “ a geliyor.
Kemal Yalçın, onun Ermeniliğinin
Türkiye’de gizlendiğini anlatırken, Sarkis araya giriyor: “Bir dakika Kemal! Tam
burada onurlu ve değerbilir bir Türk yazarını anmak ve ona vefa borcumu yerine
getirmek istiyorum.” diyor ve “1979 yılında, Agop Martayan’ın Ermeni olduğunun
gizlendiği bir zamanda, Türkiye’de sadece
bir tek yazar, tek bir gazeteci olarak Aydın
Engin, gazetedeki köşesinde yayınladığı

günlük yazısında, ‘A.Dilaçar’ ın gerçek kimliğini açıklamış ve Ermeni Agop Martayan’ı
saygıyla anmıştır. Bu cesur, onurlu ve değerbilir tutumundan dolayı Aydın Engin’e
buradan, Yerevan’dan Gümrü’ye giderken
çok teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Şimdi sen anlatmaya devam edebilirsin.” diyor.
Bunlar Kemal Yalçın’ın “Tek Kanatlı
Kartal” kitabında geçiyor. Geçtiğimiz yıl,
tam da bu ayda bunu okuyunca Aydın
Engin’e gönderdim.
“Aydın abi belki bunlar bilgin dahilindedir ama yine de paylaşayım dedim.
Okurken senin dostların olarak biz de
onurlandık. Sarkis açısından da büyük
bir kadirbilirlik. Velhasıl yapılan hiçbir şey
boşa gitmiyor, yazılan unutulmuyor” yazı
ekiyle. Aydın abi cevap gönderdi.
“... Yolladığın anı ne hoş. Ben daha önce
duymamıştım. Şimdi Oya’ya gösterip hava
basacağım. İnanmazsa ‘Şahidim Fevzi’
derim. Sen onun nezdinde torpillisindir,
inanır.”
Böylece, Aydın abi sevinmiş, ben de
sevinmiştim. Sevincimiz her zamanki
gibi. Esip geçen rüzgar gibi...
Aydın Engin’i unutmayacağız. Her
daim güzel duygularla anacağız. n

