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Türkiye NATO’dan
derhal çıkmalıdır!
Burjuva demokratik dahi olsa bir devletin ne kadar
“demokratik” olduğunun en önemli kıstaslarından biri
NATO’ya karşı tavrı ve ilişkisi sorunudur. Bugün Türkiye bu
konuda bir sınav ile karşı karşıyadır.
1990 yılında dünyada yaşanan anti-komünist karşı-devrim sürecinden sonra batılı emperyalist güçlerin
kendisi NATO’nun artık bir savaş örgütü olma niteliğinin
değiştirileceğini açıklamışlardı. Öyle olmadı. Avrupa’nın
göbeğinde Yugoslavya’da ateşlenen savaş ile tam tersi bir
sürece devam edildi. Hem de öncekinden daha etkin bir
şekilde.
90’lı ve 2000’li yıllarda bu sürecin güçlenerek devam ettiğine şahit olduk. Varılan mutabakatlara rağmen
NATO’nun doğuya genişleme startejisi güçlenerek sürdü.
Ukrayna krizi, güncel olarak bu sürecin devamıdır. Şimdi
de İsveç ve Finlandiya üzerinden kuzeye genişleme stratejisi sürüyor. Ukrayna krizi karışıklığında şimdi de sessiz sedasız Türkiye eliyle NATO sınırlarının Basra Körfezi sahasına
kadar genişletilme stratejisi izleniyor. Güney Kürdistan’daki operasyon olarak adlandırılan işgal savaşını bu anlamda
değerlendirmek gerekir.

NATO BİR SAVAŞ ve
TERÖR ÖRGÜTÜDÜR!

Türkiye kuruluşundan itibaren NATO’nun sadık bir üyesi ve ileri karakolu olmuştur. Son 20 yılda NATO ve ABD ile
yaşanan kimi sorunlar sonucunda bugün NATO savunma
sınırını ihtiyaten Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya hattına geri çekme hazırlığı yapıyor. Saray Rejimi nalına da mıhına da vuruyor. Özünde sıkı bir NATO’cu ama kimi söylemlerde politika icabı “yaramaz çocuk” rolünde. Bugün Saray
Rejimi’ne alternatif olarak ortaya çıkan CHP, İyi Parti öncülüğündeki düzen muhalefeti tüm açıklamaları ile NATO’ya
sadık olacaklarını açıklıyorlar. Yağmurdan kaçarken doluya
tutulma durumu ile karşı karşıya kalabiliriz.
Ülkenin düzen karşıtı demokratik muhalefetinin tüm
ele alınan sorun ve istemlerinin yanında başat olarak NATO
konusundaki duruşunu açıkça ortaya koyması gerekmektedir. Kısa ve öz: Türkiye hemen NATO üyeliğinden çıkmalı
ve ikili askeri anlaşmaları yırtıp atmalıdır! Türkiye ancak o
zaman bir halk demokrasisi sürecine girebilir. n

Politika

2

23 Mayıs 2022

POLİTİKA

Politika

Dünya Yeniden
Şekilleniyor
q Kemal ATAKAN
Seksenli yılların sonu, doksanlı yılların
başında Dünya Sosyalist Sistemi’ni hedef
alan ve geçici olarak başarılı olan emperyalizmin karşı-devrim hareketi sonucunda
dünyada tek kutuplu bir düzen egemen
oldu. Kraldan fazla kralcı eski sosyalist
devletlerin liderleri ve yönetimleri, kendilerine ABD, İngiliz ve Alman emperyalistleri tarafından dayatılan ekonomik
ve politik uygulamaları seve seve kabul
ettiler. Bir yandan sosyalizmin yarattığı
sosyal kazanımları tepkileri azaltmak için
kısmen korumaya çalışırken, sosyalizmin
yarattığı devasa altyapıların üzerinde çürümüş kapitalist düzenler kurdular.
Emperyalizm kendi açısından taviz
vermedi. Dünyanın farklı bölgelerinde
çok kanlı savaşların ateşlerini körükledi. Avrupa’nın göbeğinde Yugoslavya
ilk icraatları oldu. Yakıp, yıkıp talan ettiler. Milyonlarca masumun katledilmesini sağladılar. Ardından tek bir federatif
cumhuriyetten birkaç uydu devlet yarattılar. Yetmedi, Afganistan, Irak, Suriye,
Libya ile devam ettiler. Afrika’da birden
fazla iç savaş ateşlediler. Eski Sovyet
Cumhuriyetleri’nden Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan ile özerk Cumhuriyetlerden Abhazya, Osetya, Dağıstan ve
Çeçenistan’a el attılar. Onbinlerce masum katledildi. Özbekistan, Kırgızistan
ve Kazakistan’da karışıklıklar yaratmaya
çalıştılar. Olmadı, beceremediler. Ama
zarar verdiler. Çin ve Rusya’yı kuşatmak,
iç karışıklıklar çıkarmak için değişik zamanlarda farklı girişimlerde bulundular.
NATO’nun sınırlarını doğuya ve kuzeye karşı genişletmek için somut adımlar
attılar. NATO üyesi devletlerin sayılarını neredeyse iki katına çıkardılar. Doğu
Avrupa’da NATO’ya yeni üye olan devletleri bekletmeden AB’ye üye yaptılar. Bu
hem yeni NATO üyesi devletler için bir
“ödül” idi, ama aynı zamanda ekonomik
pazarlarını genişletip, politik nüfuz alan-

larını geliştirme stratejilerinin bir parçası
idi.
Sovyetler Birliği’nden kalan en büyük
coğrafya olan Rusya’da oluşan kapitalist
düzen tüm sanayii, tarım ve bilimsel teknolojik gelişmeleri yok etti. Her alanda
batı emperyalizmine göbekten bağımlı
yeni sistemler kuruldu. Uzayı fethetme
konusunda dünyanın en ileri ülkesi özelliğine sahip, Sovyetler Birliği’nin varisi
Rusya, ABD ve AB emperyalistleri ile
işbirliği içinde uzay alanında dahi bağımlılık ilişkilerine girdi. İkinci Dünya
Savaşı’nda üretilen ve sivil alanda da
kullanılan eşsiz ve çok ileri havacılık teknolojisi yerle bir edildi. ABD ve AB tekellerine bağımlı hale getirildi. Savaş ile
savunma araç ve gereçleri alanında dahi
batı teknolojileri kullanılmaya başlandı.
Bunlar uç örneklerdir. Değilse, ekonominin ve yaşamın her alanında batı teknolojilerine ve emperyalist tekellere teslim
olundu. Otomotiv, demir çelik, ve aklınıza
gelebilecek her sektörde Sovyet makine-

lerinin ve teknolojilerinin yerini uluslararası tekellerin teknolojileri aldı. Artık tam
bağımlı ve her açıdan kontrol altında bir
ekonomik ve siyasal düzen oluşmuş oldu.
Günlük kullanımda tencereden, semavere,
kollarında taşıdıkları saatlerden, ceplerindeki mobil telefonlara kadar her şey ama
her şey batıdan ithal edilmeye başlandı.
Rusya, petrol, doğal gaz, kereste, çelik ve
gazete kağıdı dışında tüm ihracat kalemlerini kaybetti. Daha önce sınıf karşıtlığı
nedeniyle satamayacak ama yeni koşullarda satabileceği ürünleri dahi satamayıp
almak durumunda kalan bir ülke haline
geldi. Ekonominin tamamı petrol ve doğal gaz ihracatı temelinde sınırlandı. Bırakınız ekonomiyi, orduları dahi dağılır
duruma geldi, savunma araç gereçleri geliştirilemez oldu. Bu koşullarda ABD, AB
ve onların savaş örgütü NATO için eşsiz
gelişme koşulları oluşmuştu.
Bu süreç içinde “sosyalizm” adı altında Çin’de Çin Komünist Partisi öncülüğünde devlet kapitalizmi gelişti. Dünyada

eşi benzeri olmayan bir gelişme sağladı
ve batılı emperyalist güçlerin hesaplarına
çomak soktu. Rusya’da gidişata müdahale
etme ihtiyacı doğdu. Hiçbir farklı sınıfsal
güdüleri olmamalarına rağmen bir grup
eski devlet kadrosu kansız bir darbe ile
işbirlikçi Yeltsin’i görevlerini terk etmeye
zorladı ve 2000’li yılların başında Putin
dönemine geçildi. Ulusal çıkarlarına daha
fazla dikkat veren kapitalist bir Rusya’nın
her alanda yeniden inşasına başladılar. Sanayide, tarımda ve teknolojide ithalata bağımlılığa son vermediler ama ülke savunması alanında ilk aşamada yıllarca süren
hazırlıklarla yeniden bağımsız ve güçlü
sistemler kurdular. Orduyu toparladılar.
Ve sonunda NATO bir yandan Kazakistan
üzerinden saldırıya hazırlanırken, diğer
yandan Ukrayna üzerinden Rusya sınırlarına dayanma aşamasına gelince harekete
geçtiler. “Bu kadarı artık yeter” dercesine
müdahale ettiler. Önce Kazakistan’daki
“renkli” darbe hazırlıklarını bastırdılar,
ardından da Ukrayna’ya özel askeri operasyon başlattılar. Dünya karıştı. ABD,
AB ve İngiltere’nin hesapları beklenmedik bir şekilde alt üst oldu. Dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir ambargo
dalgası başlatıldı. Para trafiğinden sokaktaki Amerikan köftecisine kadar, alkolsüz
içecekten mobilya ve tekstil markalarına
kadar herşeyi kapattılar. Rusya’yı ekonomik olarak izole etmek ve boğma planlarını yürürlüğe soktular. Şubat sonunda
ABD doları karşısında Ruble’nin değeri
70 Rublelerden 150 Rubleler kadar çıkarak değer kaybetti. Bu % 100 bir kayıptı. Ancak, evdeki hesap çarşıya uymadı.
Rusya karşı hamle yaptı. Bundan sonra
petrol ve doğal gazı Dolar ve Euro yerine
sadece Ruble ile satarım dedi. Başta BAE,
Türkiye, Çin, Kazakistan ve Sırbistan’dan
alternatif ticari kanallar açıldı. Alışveriş
Ruble’ye dönünce Rusya ile ticaret yapmak isteyen her kurum ve kuruluş Ruble
satın almak zorunda kaldı. Böylelikle de
Ruble’nin döviz karşısında değeri arttı.
Dün itibarı ile 1 Dolar 60 Ruble’den işlem
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görür duruma geldi. ABD, AB ve İngiliz
emperyalistleri kendi kazdıkları kuyuya
düşmüş oldular. Avrupa’da yakıt ve enerji
fiyatları % 100 artarken, marketlerde sıvı
yağ fiyatları 0,79 Euro’dan 5.99 Euro’lara
çıkarken Rusya’da ilk başlarda oluşan hafif fiyat artışları haricinde yaşam normal
sürmeye devam ediyor.
Uygulanan ambargo, bugünlerden
başlamak üzere önümüzdeki süreçlerde
Rusya’da, tarım, sanayii ve teknolojide,
öze dönüşü zorunlu olarak başlatıyor.
Sovyetlerden kalma dünyanın en büyük
otomobil fabrikası AvtoVaz (LADA fabrikası) Fransız Renault ve Japon Nissan
kontrolüne geçmişken, şimdi tüm hisseler
tekrar Rusya devleti tarafından devletleştirildi ve bundan sonra üretimini artırarak
geliştirme sürecine girdi. Bu sadece bir
örnek. Her alanda benzer adımlar atılıyor.
Rusya’nın her tarafına, Moskova çevresi dahil devasa seralar kurularak yaz kış
meyve ve sebze üretimine başlandı. Havacılık ve uzay sektöründe tekrar eski
teknolojiler yenilenerek Tupolev, İlyuşin
tipi uçakların üretimine geçiliyor. Takım
tezgahları, sanayii altyapıları tekrar emperyalist tekellere bağımlılıktan bağımsız
üretime geçecek alt yapı hazırlıkları dönüşüm sürecine girdi. Ülke dışına uçuşu
ABD’li tekellerin el koyma risklerine
bağlı olarak imkansız hale gelen Boeing ve Airbus uçakları, ki bunların sayısı
yaklaşık 700 adet, Putin’in geçen hafta
imzaladığı bir kararname ile devletleştirildi. Bu 25-30 milyar dolarlık bir değerin
devletleştirilmesi anlamına gelmektedir.
Mc Donalds’dan, Coca Cola’ya kadar tüm
mağaza ve fabrikalara el konularak yeni
marka isimleri altında devletin kontrol ve
koordinesinde üretime devam edilme süreçleri başladı. Verdiklerimiz sadece birer
örnek.
Kısacası dünyada emperyalizmin
gemsiz ve yularsız 30 yıldır sürdürdüğü
haçlı seferlerinin önünde artık engeller
oluşmaya başlıyor. Ve bu değişimi ABD
ve AB emperyalistleri kendi elleri ile
yarattılar. Rusya’nın şimdilik geliştirdiği karşı ataklar devlet kapitalizmi niteliği taşıyor. Var olan devlet yönetiminden
de farklı bir adım beklemek saflık olur.
Ancak batı emperyalizmi ile bu tür ciddi
sorunlar yaşayan Rusya’nın önümüzdeki
süreçlerde rejimin siyasal ve toplumsal
nitelikleri konusunda da bir dizi sorunlar
ile karşılaşacak olmaları beklenmelidir.
Bu süreçleri çok kısa zamanda oluşacak
ve sonuç alınacak anlamında değerlendir-
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memek gerekir. Ancak toplumsal ilerlemenin nesnel dinamikleri bu değişimleri
belli bir vadede dayatacak. Çünkü Rusya
halkları batı emperyalizminin bu saldırıları ve uygulamaları karşısında farklı motiflerle dahi olsa bir değişim gerekliliği
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dan evdeki hesap çarşıya uymadı ve karşı-devrimi yaşamış en önemli devlet olan
Rusya’da ise dikişler patlamaya başladı
diyebiliriz. Rusya’da devlet yönetimi pek
istekli olarak bu sürece yönelmemiş olsa
dahi, kendi varlığını korumak için girmek

Saray Rejimine karşı şekillenen 6 partiden oluşan düzen
muhalefeti hiçbir sorunun çözümü konusunda olumlu işaretler
vermemektedir. Kapitalist sömürü düzeni aynen devam edecek,
Kürt sorununun çözümü konusunda bırakın olumlu adım atmayı
aynı devlet politikası sürdürülecek ve ABD, AB ve NATO’nun
politikalarına daha da uyumlu olunacağı sinyalleri verilmektedir. Bu durum son derece tehlikelidir. Ne Saray Rejimi, ne de
6’lı düzen muhalefeti devletin kurucu iradesi ve doktrininin dışına çıkabilecek durumda değildir. Dolayısıyla Demokratik Alternatif yaratma ve ülkedeki niteliksel değişim ve dönüşümlerin
koşullarını kolaylaştıracak düzen dışı muhalefetin gelişip güçlendirilmesi tutulması gereken ana halkadır.
karşısında yaşamın gerçekleri tarafından
eğitiliyor ve olgunlaştırılıyor.
Sıcak olarak yaşadığımız bu süreçler
Bağımsız Devletler Topluluğu, Şanghay
İşbirliği Örgütü ve BRİCS’in de işlevlerinin, niteliklerinin ve rollerinin uluslararası ekonomik ve politik alanda gelişerek değişeceğine bir işaret oluyor. Bu
tür mekanizmaların bir anda değişmesi
ve gelişmesi mümkün değildir. Ancak bu
yönde yoğun planlamaların ve çalışmaların olduğu farklı açıklama ve belgelerde
satır aralarında okunmaya başlandı bile.
Bu gelişmelerin tümü dünyanın 24 Şubat 2022’den öncekinden farklılaşacağının göstergeleridir. İlk aşamada siyasal,
sınıfsal anlamda sistemsel bir değişiklik
beklememek gerektiğini de göz ardı etmeden, ABD ve AB emperyalistlerinin, başta
NATO olmak üzere uluslararası örgütlerinin – ki bunların içinde İMF ve Dünya
Bankasını da sayabiliriz- hareket alanlarının daralacağı ve dünyada son 30 yılda olduğu gibi at oynatamayacakları süreçlere
girildiğini tespit etmek gerekiyor. Bunlar
gönlümüzde yatan özlediğimiz ve coşkuyla duymak istediğimiz niteliksel değişiklikler anlamına gelmese dahi, benzetme
yapacak olursak, feodalizmden burjuva
demokrasisine geçiş dönemlerindeki değişikliklere benzer toplumsal ilerlemenin
ileriye doğru gelişmesini tarif eden bir sürecin başlangıcıdır. Emperyalizm açısın-

zorunda kaldığı bu yol, beraberinde ister
istemez toplumsal anlamda, ekonomik ve
siyasal olarak yeni bir yönelime girilmesinin zorunluluğunu dayatmaktadır.
***
Şimdi en az dünyadaki gelişmeler kadar bizi yakından, hatta çok daha yakından
ilgilendiren bir konuya kısaca değinelim.
Bu değişim ve dönüşüm sürecinde
Türkiye nasıl bir duruş sergileyecek, yer
belirleyecek ve rol üstlenecek? Bu sorunun yanıtı, dar kalıplar içinde bakılırsa zor
yanıtlanacak niteliktedir. Soruya toptancı
ve kestirme yanıt vermek mümkün değildir. Devrimci dönüşümlerin toplumsal
koşullarının henüz oluşmadığı koşullarda,
devrimin ordusunu da yaratmak için öne
alınması gereken demokratik süreçler olmalıdır.
Kısaca toparlarsak. Bu süreçler içinde
Türkiye iç toplumsal sorunların çözümünde demokratik adımlar atmalıdır. Sömürü
mekanizmaları kısıtlanmalı, iş ve çalışma
yaşamında demokratikleşmenin adımları
atılmalıdır. Başta Kürt ulusal sorununun
barışçıl adil siyasal çözümü olmak üzere
ülkedeki ulusal, dinsel ve mezhepsel eşitsizliklerin giderilmesi yönünde anayasal
değişiklikler gerçekleştirilmelidir. Uluslararası alanda NATO üyeliğinden çıkılmalı,
AB ile bağımlılık ilişkileri koparılmalıdır.
Dünyanın yeniden düzenlenmesi süre-
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cinde ülke halklarının ve başta işçi sınıfı
olmak üzere ezilen sömürülen toplumsal
katmanların çıkarlarına uygun bağımsız
konum alınmalı, duruş sergilenmelidir.
Var olan Saray rejimi NATO ile Rusya
arasında sıcak çatışmaya dönüşen süreçler
ve ABD ile AB emperyalistlerinin uyguladıkları ekonomik ambargolardan yararlanarak sorunları fırsata çevirme politikaları
izlemektedir. Bu politika köklü gerekçeler ve hedefler ile değil, Türkiye’nin ağır
ekonomik sorunları pragmatik çözümleri için kullanılmaktadır. Bu yolla Saray Rejimi’nin içine düştüğü siyasal kriz
aşılmaya çalışılacaktır. AKP sürekli güç
kaybetmektedir. Devlet içinde farklı fraksiyon ve grupların çatışması kamuoyuna
yansır duruma gelmiştir. Varolan pragmatik dış politika ve onun getireceği faydalar
ile AKP-Saray Rejimi’nin kurtarılması
hesaplanmaktadır.
Saray Rejimine karşı şekillenen 6 partiden oluşan düzen muhalefeti hiçbir sorunun çözümü konusunda olumlu işaretler
vermemektedir. Kapitalist sömürü düzeni aynen devam edecek, Kürt sorununun
çözümü konusunda bırakın olumlu adım
atmayı aynı devlet politikası sürdürülecek ve ABD, AB ve NATO’nun politikalarına daha da uyumlu olunacağı sinyalleri verilmektedir. Bu durum son derece
tehlikelidir. Ne Saray Rejimi, ne de 6’lı
düzen muhalefeti devletin kurucu iradesi ve doktrininin dışına çıkabilecek durumda değildir. Dolayısıyla Demokratik
Alternatif yaratma ve ülkedeki niteliksel
değişim ve dönüşümlerin koşullarını kolaylaştıracak düzen dışı muhalefetin gelişip güçlendirilmesi tutulması gereken ana
halkadır. Sosyalistler ve komünistler bu
sürecin içinde ve en önünde yer alacaklardır. Türkiye’de gelişecek demokratik bir
yönelim Ortadoğu’da savaşların sonuçlanması, demokratik gelişmenin önünü
açacağı süreçlerin olanakları güçlendirecektir. Ortadoğu devletleri ve Türkiye,
ABD ve AB emperyalistlerinin bir satranç tahtası olma niteliğinden çıkarılmalı ve bağımsız politikalarını geliştirecek
niteliğe kavuşturulmalıdır. Bugünün hedeflenecek ve en geniş anti-emperyalist,
anti-faşist, anti-kapitalist güçlerin asgari
müştereklerde birleşerek oluşturacakları
güç, sürecin ilerletilmesi ile savaşsız ve
sömürüsüz bir sosyalist toplumsal düzenin kurulmasının teminatı ve ilk adımları
olacaktır. Yoğunlaşmamız ve odaklanmamız gereken çizgi budur. n
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Acı Çeken Herşeyi
Gömemezsiniz...

Savaş, yıkım ve zulme rağmen gülüşleri bulutlara
çizilen, oradan düşlere uzanan yaşamlar...
q Mehmet TOSUN

-1Babaannemi her ziyaretimizden, günümüzün yol ayrımını besleyen çuval dolusu öykülerle dönerdik. Gizlice videoya
çektiğimizi fark eder,
“Açmayın şu makineyi. O çalışınca
kendim olamıyorum. Yaklaşın şöyle yanıma...”
Kardeşimle iyice yanına sokulur, toprak evin duvarına dayanmış saman dolu
yastıklara iyice kurularak, çamurla sıvanmış küçücük ocağında yanan çalı çırpının
genzimizi yakan dumanına aldırmadan
bütün dikkatimizi onun anlatacaklarına
verirdik.
“Benim babam çok okurdu. Tuzsuz
Hafız’ın bütün kitapları Ceylan Dedeye,
ondan da babama kalmıştı. Tuzsuz Hafız
ki, okuya okuya kilitli kapıları açtığı, Kocakır altındaki Topal Periyi sadece onun
yola getirdiği anlatılırdı.”
Adı Muhittin olmasına rağmen Ziya
Bey diye anılırdı babası. Askerde almıştı
bu adı... Sülale lakabı Kallenciler’di. Kızardı bu lakaba.
“Macır dili işte. Kalyoncular’dır bizim
sülalenin adı. Macır’ın dili dönmediği için
Kallenci demek kolayına gelmiş. Dava
edeceğim Kallenci diyeni. Kalyoncular
derler bize. Aslı, budur...”
Sözcüklerinin sağlamlığını güçlendirmek; sarsıcı, okkalı, inandırıcı kelimeler
bulmak için beynini zorluyor, anlaşılması
zor düşüncelere yönelmiyordu.
“Osmanlı’da askerlik yedi yıl sürüyor
o zamanlar. Dedem askere, ne zaman döneceği bildirilmeden alınıyor. Yıllar geçiyor. Savaş, açlık, hasret. Bitmiyor askerlik

bir türlü... Göçmen köyü bizim köy. Çok
olmamış Razgrad’tan buraya göçeli. Yoksulluk var o zaman. Irgatlık ve çiftçilikten
başka bir iş bilmezmiş dedelerimiz. Buraları ormanlık bölge. Köyün Kaynak başı
bile ulu çam ağaçlarıyla kaplı o zamanlar.
Tarlalar kıraç... Gurbete yevmiyeye gidecekler de ekmek girecek eve... Askerde
bunlar gelir aklına dedemin. Çoluk çocuk
ne yer ne içer... Kaçar askerden, tutar köyün yolunu. Asker kaçağı çok. Her birinin
izini süremez devlet. Babam on üç, on
dört yaşlarında delikanlı o zaman... Birkaç gün hasret giderdikten sonra, babamı
da alıp yanına İnegöl köylüklerine orak işi
aramaya giderler. Harman dediğin yirmi
gün, bilemedin bir ay. Çalışırlar biraz. İşleri bitince sırtlanırlar tırpanlarını, Mezit
deresini takip ederek Kavaklı sırtlarına
ulaşırlar.”
Avluda, yeşil domates dallarının, cıbırıssa ve fesleğen çiçeklerinin yaydığı
insanın içini açan şiddetli bir koku vardı.
Yılların yıpranmışlığıyla bel veren çitlerin tepesine yaslanmıştı karafatma gülleri.
Bahçenin en uzak köşesine doğru uzanan
kabak bitkisi, iri meyvesini yapraklarıyla
kucağına gizlemiş incecik bağlantısıyla emziriyordu çocuğunu... Babaannem,
poplin entarisi içinde, omuzlarını kahverengi fırınlık duvarına dayamış gelinlik
genç gibi diriydi. Çocuksu bir bakışla merak uyandıran konuşmasını sürdürüyordu.
“Yoruldum be Muhittin, şu çamın
gölgesine uzanalım biraz, demiş babama. Başını babamın dizine yaslamış, kala
kalmış öylece. Uyudu zannetmiş babam.
Gün batımına birkaç saat varmış. Şu tepeyi aşsak gündüz gözüyle diye düşünmüş.
Seslenmiş, dürtmüş birkaç kere uyanmaz
dedem. Ne yaptıysa uyandıramamış... Uykusu da ağır değildi rahmetlinin derdi...
Oradan geçenlerden yardım istemiş. Dedemin öldüğünü söylemişler. Daha çocuk

denecek yaşta babam, anlayamaz olan biteni. Mezarını oracığa kazarlar... Babamın
ölüsünü gencecik yaşta Kavaklı sırtlarında bir çam altında bıraktım, derdi bize. O
zamanlar nerede ölürsen oracığa mezarını
yaparlardı...”
Daracık upuzun avluya güneş ışınları
tepeden vuruyordu. Sabah ve akşam vakitleri komşu evlerin gölgesiyle güneşten
yoksun kalan avlu, onun deyimiyle en çok
biber fidelerinin gelişmesini engelliyordu.
Buna rağmen bunaltıcı sıcaklardan kaçıp
sığındıkları tek yerdi. Bu yıl dini bayram
sıcağın en cavcavlı zamanına denk gelmişti. Ağustos güneşi gökyüzüne açılan
daracık boşluktan bunaltıcı sıcağını saçarak aşağıya bakıyordu. Evin giriş kısmında, güneşin ulaşamadığı köşeye bir halı
serilmiş, duvar boyunca içi ottan yastıklar uzatılmış serin gölgelikte birbirimize
sokulmuş, babaannemin bazen fısıltıyla
söylediği sözcüklerinin bir tekini bile kaçırmadan anlamaya çalışıyorduk. Ama o
başını birden geriye çevirdi, titrek bir sesle: ”Bugün bayram! Bugün bayram” dedi.
Sonra dudaklarında genç bir gülümseme
belirdi...
“Her bayram ilk en küçüğümüz gelir
erkenden elimi öpmeye. Ötekilerin ne zaman geleceği belli olmaz. Kiminin gelmediği de olur.”
Son sözünü boğazını sıkan bir kelimeyi tükürüyormuşçasına boşluğa doğru
fısıldadı. Sonra yüzünü odanın giriş kısmına çevirdi. Ev işleriyle ilgileniyormuş
gibi görünerek gerginliğini gizlemeye çalışsa da, yaşlı gözlerindeki hüzün özlemin
zamanla ne hal aldığının ipuçlarını veriyordu... Belli etmek istemese de, gözleri
avlunun daracık girişini her fırsatta yokluyordu...
“ Abuuu... Evde misin?”
Kendinden geçercesine hızla sesin

geldiği yöne döndü. Ayağının altındaki
sert toprak zemine çakılmış gibiydi. Kendine doğru gelen gürültülü gülümseyişe
ellerini uzattı... Sonra gözleriyle ışık yaydığı boşluğa bıraktı kendini...
“Muhittin oğlu Mahmut bu işte. Ziya
Bey’in en küçük oğlu... Aynı Babam...
Çalımı, yürüyüşü, inatçılığı, sevecenliği.
O da yaşlandı artık. Bakmayın bana ben
çok yaşadım. Doksan seneyi geride bıraktım artık.” derken başka bir zamanda yaşıyordu sanki...
Biz de merakla sesin geldiği yöne
baktık. Başında, kenarına yaban çiçekleri
iliştirilmiş fötr şapka, ufak tefek bir adam
aksaya aksaya kısa bayram ziyaretlerine
acıklı bir yaşamın izlerini taşıyordu peşi
sıra...
***

-2Gelincik, gökbaş ve papatyaların nadas tarlaları boydan boya kapladığı sıcak
bir günde doğduğumu söylerdi babam.
“O yıl dinlenmeye bırakılmış tarlaların kırmızı, mavi, beyaz rengi sanki ilk
oğlan çocuğumun doğuşunun hatırına çok
ve parlaktılar”, derdi... Nüfusa doğumum
1 Temmuz 1926 diye kayıtlıdır...
Çocukluğumu hatırlamıyorum.
Çocuktum da, belki de yetişkin gibi
davranmam gerekiyordu. Hep çalışmam,
üretmem gerektiğini hatırlarım.
Çalışan zengin olsaydı ben olurdum.
Emeğimin önemli bir kısmının yağmalandığını ve sonuçlarını fark edemeden,
uzunca bir yolculuğa çıktım..
Yakın geçmişimiz Bulgaristan-Razgrad kökenli olduğu söylenir. Anadolu’ya
93 Harbinde göçmüşüz. Osmanlı-Rus harbini, göç öykülerini babamdan dinledim.
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Babamı hep doru bir atın sırtında hatırlarım. Kuşağında çapraz bir pala, barabellum kabzası ve elleriyle dizginleri sıkıca
kavrayarak her an bir yerlere gidecekmiş
gibi dik duruşu... Yörük köyünden hatırlı
bir ailenin kızıyla evlenmiş. Anamı belli
belirsiz hatırlarım. Genç yaşta hastalandı. Şehirde kaldı ölüsü. O zamanlar nerde
ölürsen orada kala kalırsın. Mezarını kimse bilmez. Başka bir kadını ana diye bellettiler bize. Kucağı nicedir hiç bilmem.
Anamdan ‘Yörük’lük kaldı adımın başına.
Babam asiydi dik duruşluydu. Hatırlıydı da.
Efe’ydi adı. Erken gitti...Sonra bana
dediler efe...
Anamdan Yörük, babamdan Efe , Bende Memet...
1980 yılında ciğerlerimin kanserli olduğunu fark ettiler. On bir yıl mücadele
ettim bu illetle. Soğuk bir kış günü hatırlı,
kalabalıktı ardım. Vardım koca meşenin
yanına... O günden bu yana oradan seyrederim olan biteni. Üzülürüm, kinlenirim,
ağlarım bazen.
Evlatlarımı görürüm, tüm toplumu.
Yaşamı zorlaştıran ne varsa.
Hayınlığı, dalavereyi, ufacık çıkarlar
için gırtlak gırtlağa boğuşmaları görürüm.
Umutsuzlanırım geçici bir hüzünle iyi
olan şeyler adına, hiç bir iz bırakamadık
mı ardımızdan diye...
Beni iyi dinleyin çocuklar.
İzler sizlersiniz. Gözlerim üzerinizde... Güzeli siz yeşerteceksiniz. Yüreğinizdeki korkuyu, umutsuzluğu, kini atarak
yeniden çiçeğe duracaksınız...
Başaracaksınız. Daha kalın izler bırakmak adına ardınızda, başaracaksınız.
Mecbursunuz buna.
Yoksa iki elim yakanızdadır bilesiniz.n
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Yeşilin zehri, zehrin yeşili...
q Murat ÇAKIR
Dönemin Batı Almanya’sında barış hareketinin
NATO’nun nükleer füze yerleştirme kararına karşı örgütlediği kitlesel eylemler ve Yeşiller partisinin kuruluşu neredeyse
aynı günlere rast geliyordu. İlk programlarında NATO’ya,
silahlanmaya, nükleer füzelere karşı çıkan, silah sanayiinin barışçıl üretime dönüştürülmesini ve tüm Avrupa’nın
silahlar ve ordulardan arındırılmış bölge hâline gelmesini
savunan Yeşiller, barış hareketinin desteğiyle ilk kez 1983’te
Federal Parlamento’ya seçilebilmişlerdi. Ancak burjuva
basını tarafından “pasifizm yuvası” olarak nitelendirilen
partinin barışseverliği sadece yedi yıl sürdü: karşı devrime
dek. 1999’da ise Alman ordusunun ilk kez 1945 sonrasında
savaşa katılmasını sağlayan temel güç Yeşiller partisi oldu.

suçlar ve daha sonraları asker üniformasıyla basına poz
verirken, 2013’te eski Maocu Jürgen Trittin Merkel hükümetini Mali’deki askeri operasyona katılmaya, daha sonra da
meclis grubu eş başkanı Katrin Göring-Eckhardt hükümeti
Suriye’ye asker göndermeye davet ediyorlardı.
Yeşillere yakın ve nükleer silah karşıtı yazar Heinrich
Böll’ün ismini kirleten vakıf ise, daha 2014’te Ukrayna’nın
hükümranlığının “ancak nükleer şemsiye ve kitlesel imha
silahlarıyla korunabileceğini” savunuyor, Almanya’nın “AB
ve NATO çeperinde öncü göreve hazır olmasıyla ABD’nin
yükünün azaltılabileceğini” iddia ediyordu. Transatlantikçi
olduğunu gizlemeyen Yeşil vakıf “Almanya’da nükleer füzelerin konuşlandırılmaya devamının ve Almanya’nın nükleer
katılımının demokratik değerleri korumanın yolu olduğunu” hâlen resmî belgelerinde yazabiliyor.

Partinin kurulduBugünkü Dışişğu günlerde antileri Bakanı Baersovyetik sol, Yeşillerin
bock daha 2021
“yeni sosyal hareketMayıs’ında Atlantik
lerin partisi” olarak
Konseyi’nin “AB-ABD
geleceği kuracağını
Gelecek Forumunda”
iddia ederken, Alman
yaptığı bir konuşmakomünistleri bunun
da, sadece büyük babir yanılsama olduğubasının Wehrmacht
nu ve liberal-burjuva
subayı olarak “Ruslasolu olan Yeşillerin
ra karşı nasıl savaştıkısa zamanda sisteğına” dair anekdotlar
me eklemlenecekleanlatmakla kalmıyor,
rini tespit ediyorlardı.
aynı zamanda “salt
Nitekim haklı çıktılar.
Fischer’in değil,
Yeşiller egemen
dedelerimizin de sırtı
sisteme eklemlenmeüzerinde duruyonin ötesinde ekonoruz” diyerek, “liberal
mik ve jeostratejik
demokrasilerin
çıkarları kollamak için
askeri araçlarla insan
başlatılan emperyaHükümeti “Libya’ya müdahale etmemekle” suçlayan Cem Özdemir asker üniformahakları için mücadele
list müdahale savaşsıyla basına poz verirken.
etmeleri gerektilarını “insan hakları
ğini” savunuyordu. O zamanki eş başkan Habeck ise aynı
ve demokrasi için mücadele” olarak savunan demagojinin
tarihlerde Ukrayna’da faşist Azov taburunu ziyaret ediyor ve
kurucu öğesi oldular. Dahası, aynı Yugoslavya savaşında
olduğu gibi, NATO müdahalelerini “antifaşizm” olarak satan, kafasında çelik miğferle kameralara “Ukrayna’ya savunma
antifaşizm ile antimilitarizmi birbirlerine karşıtmış gibi
silahları vermeliyiz” diyordu.
gösteren ve Auschwitz’i araçsallaştıran ideoloji ile militarizYeşiller şimdi hükümet ortağı olarak Alman tekelci
me, yayılmacılığa ve emperyalist savaşlara toplumsal rıza
burjuvazisinin en saldırgan fraksiyonlarının siyasi temsilciüretilmesine katkı sunan bir formasyon hâline geldiler.
liğini üstlenmiş durumdalar. Aynı zamanda “barış partisi”
Örneğin önceleri barış aktivisti olarak tanınan Angelika
demagojisiyle ortaklarını ABD emperyalizminin yanında
Beer 2001’de Afganistan’ın bombalanmasını, hatta ordu
savaşlara zorlayarak zehir saçıyorlar. Yeşil, renk olarak doğabirliklerinin gönderilmesini savunurken, 24 Kasım 2001’de
yı ve üretkenliği temsil eder. Ama yeşili zehirli bakır-arsenit
Rostock’da gerçekleştirilen Yeşiller kurultayı Schröder-Fiscasitinden de elde etmek olanaklıdır. Alman siyasetinin Yeşili
her hükümetinin Afganistan’a asker gönderme kararını
ise, arseniği dahi gölgede bırakacak bir nükleer zehri semonaylıyordu. Yeşiller 2005-2021 yılları arasında muhalefet
bolize etmektedir artık. Savaşın, militarizmin ve emperyaolarak da militarizmin ısrarlı savunucuları oldular. 2011’de
list yayılmacılığın sembolü olarak... n
Cem Özdemir hükümeti “Libya’ya müdahale etmemekle”
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Coğrafyamızda Bahar ve
Halkların Gücü
q Armağan BARIŞGÜL
Doğa yasasına göre işlemekte. Mevsimlerde ona göre gelip geçmekte... Ve
nihayet pek sevilmeyen soğuk kışın ardından derin bir özlemin içinden büyük umutlarla yeniden bahardayız. Bahar güzel bir
mevsimdir. Güneşli, günden güne ılınan,
yağmurlu, çamurlu, bereketli, doğurgan
ve yerin gri yüzünün yeşile dönüştüğü, bir
başka şirinliğe büründüğü bir mevsim...
Her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü,
21 Mart Newroz Bayramı ve 1 Mayıs işçi
sınıfının birlik mücadele dayanışma günü
ile coğrafyamızın rengi kızıla ve ateşin
alevlerine dönüşür. Hiç kuşkusuz 2022
yılının baharı da böyle geçmekte. Dahası
halklarımızın açık, rengarenk politik yüzü
Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP)
ülke çapındaki 4. Olağan Kongreleri il ve
ilçelerde peşi sıra devam etmektedir. Kan
tazelemekle çoğalan ve güçlenen halklarımızın, ezilenlerin, sömürülenlerin, gençliğin ve kadınların bu ortak gücü dostlara
güven, düşmanlara korku salarak ilerlemektedir.
Baharda dağlarda, kırlarda, dere boylarında ve ovalarda mor menekşeler, kızıl
karanfiller, sümbüller, sarı-kırmızı-yeşil
ve ak renginde bin bir çeşit çiçek yeşerip
açmakta. Gülün, karanfilin, menekşenin,
sümbülün, yarpuzun... bin bir güzel çiçeğin topraktan fışkırıp yerin yüzünü sardığı
ve bir başka güzelliğe çevirdiği, mis kokuların yayıldığı, yüreklerin serinlediği,
nefis bir hazın toplumu sardığı bir mevsim olan bahar coğrafyamızı ağırdan ağıra
baştan başa sarmakta. İklimin bu akışıyla
halklarımızın umudu çoğalmakta, büyümekte, direnme gücü gelişmekte ve kapitalizmin bütün kötülüğüne karşın morali
yükselmektedir, karanlığa, barbarlığa ve
faşizme bin bir inatla.
12 Eylül faşizmiyle örgütlülüğü dağıtılan, direnişi kırılan, moralleri sıfırlanan
işçi ve halk yığınları, Kürt halkının destansı direnişiyle, özgürlük ve demokrasi

mücadelesiyle sessiz ve ağırdan da olsa
yeniden bir baharı daha yaşamakta...
Önünde sonunda halklar mutlaka kazanacak. Çünkü başka yolu yok.
“Adalet ve Kalkınma” iddiasıyla kurularak yola çıkan ve yirmi yıldan beri ülkeyi yöneten AKP’nin ortaya koyduğu tablo
içler acısıdır. Ülkede gerçek anlamda ne
adalet sağlandı ne de halktan ve demokrasiden yana bir kalkınma gerçekleşti. Ülkenin yeraltı ve yerüstü kaynakları tarumar
edildi. Kamu malları yandaşlara peşkeş
çekildi. Seçimle iş başına gelen belediye
başkanı ve yöneticileri kararnamelerle
görevinden alınarak yerlerine kayyımlar
atandı. Atamayla gelen kayyımlar Kürt
halkına, onun kazanımlarına ve yerel
kurumlara düşmanca yaklaşarak en ağır
tahribatı yapmakta. 2022 yılbaşına doğru
yapılan büyük zamlar yaşamı tam anlamıyla felce uğrattı. İşçilerin, emekçilerin
ve emeklilerin alım gücü iyice zayıfladı.
Topluma ateşten bir gömlek giydirildi.
Bir avuç zenginden başka herkes bir kasırganın içine sürüklenmiş bulunmakta.
Bu durumda AKP ve MHP başta olmak
üzere devlet ve sermaye partilerine oy
vermiş yoksul kitleler onların ikiyüzlülüğünü görerek gerçeğin farkına varmakta,
onlara verdiği desteği geri çekmekte ve
tepki göstermektedir. Bugün AKP-Saray
ve MHP rejimine karşı tavır alan kitlelerin
büyük çoğunluğu kararsız bir durumda ve
bir arayışın içindedir.

İşte AKP-MHP iktidarından kopan
ve kararsız olan bu emekçi ve yoksul
kitleler HDP’nin kazanabileceği ve kazanması gereken kitlelerdir. Her halktan,
genç-yaşlı, kadın-erkek, işçi-işsiz, inanç
ve ırktan insanlarla buluşmak ve onları
kazanmak mümkündür. HDP, yeni yol ve
yöntemler bularak, olanaklarını daha da
zenginleştirerek ve politikasını güçlendirerek bunu başarabilir. Devrimci demokratik mücadeleler böyle süreçlerde taze
kan alarak boy verir. Bugün HDP’nin varlığının en çok eksik hissedildiği, çalışmasına ve sesinin gücünün duyulmasına ihtiyaç duyulan alan Anadolu, Karadeniz ve
Trakya bölgeleridir, işçi yataklarıdır, Kürt
halkının dışındaki emekçi ve yoksul halk
kitleleridir. Eksiklik bu alanlarda görülmektedir. Bu başarıldığında eşit, özgür ve
demokratik bir düşüncesi tam anlamıyla
pratiğe dökülerek gerçekleşmiş olacaktır.
Ayrıca belirttiğimiz bu noktada HDP’nin
üzerine düşeni küçümsenmeyecek kadar
yaptığını, yapmaya kararlı olduğunu ve
başaracağına da inandığımızı asla unutmayalım.
HDP’nin 4. Olağan Kongreleri, Bölge
Konferansları, HDK çalışmaları ve yerellerdeki kurulan/kurulması gereken Demokratik Halk Meclisleri, bu topraklardaki gizil gücü ortaya çıkararak çıtayı daha
da yükselteceğine yürekten inanmaktayız.
Bu heyhulanın gerçekleşebilmesi için her
birimize iş düşmektedir. Öncelikle her

Hiç kuşkusuz doğada ve toplumda hiçbir şey kendiliğinden
olmuyor. Her sonucun bir nedeni vardır. Toplumda sessizliği
ve belirsizliği bozan derinden gelen bir hareketlenme görünmekte. Bunun sonucunda korku duvarını yıkacak büyük bir
öfke birikmekte. Karanlıktan, açlıktan ve yoksulluktan çıkmak
için toplumum her katmanında büyük bir arayış var. Bir avuç
zengininin, para babasının, yandaşın ve faşizmden çıkarı
olanların dışında herkes devrimci/demokratik bir dönüşümü
istemekte, ortak bir yaşam mücadelesi için çıtayı yükselten
HDP’ye olan güven ve umut daha da artmakta.

işçi, emekçi, yoksul, ezilen, genç, kadın,
yurtsever ve devrimci ülkede yaşananları bilince çıkararak kapitalist sömürüye,
inkâr ve asimilasyona ve faşist politikalara karşı çıkmalı, sesini yükseltmeli ve
örgütlenmelidir. Çalışma olmadan ne değişim, ne dönüşüm ne de demokratik, eşit
ve özgür bir yaşam kurulamaz.
Hiç kuşkusuz doğada ve toplumda hiçbir şey kendiliğinden olmuyor. Her sonucun bir nedeni vardır. Toplumda sessizliği
ve belirsizliği bozan derinden gelen bir
hareketlenme görünmekte. Bunun sonucunda korku duvarını yıkacak büyük bir
öfke birikmekte. Karanlıktan, açlıktan ve
yoksulluktan çıkmak için toplumum her
katmanında büyük bir arayış var. Bir avuç
zengininin, para babasının, yandaşın ve
faşizmden çıkarı olanların dışında herkes
devrimci/demokratik bir dönüşümü istemekte, ortak bir yaşam mücadelesi için
çıtayı yükselten HDP’ye olan güven ve
umut daha da artmakta. Halkların Demokratik Partisi’nin öncülüğünde gelişmekte
olan Demokratik İttifak’ın tek alternatif
olduğu her geçen günle daha açık olarak
kabul görmektedir. Hiçbir emekçi, yoksul,
genç, kadın, ilerici ve yurtsever insan devlet ve kapitalist düzene karşı bir umut beslememekte, tek başına bir mücadelenin de
başarıya ulaşamayacağını bilmektedir. Bu
gözle görülen gerçeğin ışığında ezilenler,
sömürülenler, gençler ve kadınlar toplumda büyük bir karşılık bulmakta olan Halkların Demokratik Parti’sine (HDP) yüzünü çevirmektedir. HDP’nin demokrasi,
barış, adalet ve özgürlük adına söylediği
her sözü ve attığı her adımı ilgiyle izleyerek desteklemektedir.
Görünen odur ki HDP’yi dışlayan ve
ona uzak duran her parti günden güne halk
desteğini yitirerek zayıflamaktadır. Onun
için halk adına yola çıkan/var olan her
parti, Halkların Demokratik Partisi’nin
ortaya koyduğu Demokratik İttifak’a sıcak bakmak ve katkı sunmak zorundadır.
Aksi halde halklarımızın nezdinde itibarını yitirerek zayıflayacak ve giderek
sönümlenecektir. Ülkemizin tarihi bunun
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“X, W” Ne Anlatır?
q Mehmet DEMİR
Bitmeyen yasaklar ve inkârcılık, ilk akla gelendir. Yanyana getirilmeleri kadar, birlikte veya tek
başına kelimelerde kullanılmaları da TC’de hala
yasaktır.

acı örnekleriyle doludur. Artık dar hesaplar yapmanın ve kişisel çıkarların peşinde
koşmanın ve ikircimli davranmanın zamanı çoktan geçmektedir. Bu inançla kumpas
davaları ve HDP’ye karşı açılan kapatılma
davaları boşa çıkarılabilir.
Yazımızı şiire de dökerek sonlandıralım:
Halklar el ele verdi,
bir fidan dikti.
Fidan,
toprağı sevdi,
boy verdi.
Kök salarak dal budaklandı.
Dallarda yeşerdi,
yemyeşil yapraklar
ve rengarenk çiçekler.
Çiçekler meyvede...
O; halkların,
milyonların eli, gözü, kulağı,
sesi ve nefesi.
Ve gümbür gümbür atan kalbi.
Baş eğmeyen yiğitlerin,
kadınların ve gençlerin dev eseri.
O; yeni bir yaşamı müjdeliyor.
Büyük kalbinde
milyonlarca kalp birlikte atıyor.
Bir kalbi
özgürlük için
Edirne zindanında atıyor.
Partinin nabzı
Mezopotamya’da,
Anadolu’da,
Rumeli’de ve
Nice yerde duyulmakta...
Cemreler düşmekte,
Mevsim bahar.
Halklar halayda
Büyük düğünümüz var.
Ezilenler ve sömürülenler
birleşin bu safta.
Halkların güneşe akışını
Hiçbir güç durduramaz! n

Ana dilin toplumların gelişmesindeki önemi çok eski zamanlardan bu yana bilinmektedir. Asimilasyon önce dil üzerinde geliştirilir ve giderek o halk egemenlerin kültürü içerisinde eritilir. Kürtlerin başına da getirilmek istenen budur.
Günümüze kadar yürütülen tüm saldırılara rağmen Kürtler
önemli oranda dillerini ve varlıklarını korumayı başarmışlardır. Dil üzerindeki baskı ve asimilasyon çabaları bugün de
devam etmekte ve Kürtçenin kullanımı engellenmek istenmektedir. Bu engellemelere karşı Kürtler de dillerini kullanmak ve geliştirmek için çaba göstermektedirler. 15 Mayıs
Kürt Dil Bayramı olarak kutlanmaktadır. Bu tarihte Celadet
Ali Bedirxwan ve arkadaşları tarafından Kürtçe Hawar dergisinin ilk sayısı çıkarıldı. 2006’dan bu yana bu tarih Kürt Dil
Bayramı olarak kutlanmaktadır. Kürtçenin gelişmesi, yazılı
ve sözlü alanda kullanımını yaygınlaştırmak için girişimler
de her türlü baskıya rağmen devam etmektedir.
Kürtçe üzerindeki baskılar son zamanlarda daha bir artış
gösterdi. Kürtçenin kullanımı görünür alanlarda imkansız
bir hale getirilmek istenmektedir. Artan faşist baskılar ile
körüklenen milliyetçilik, Kürde ait ne varsa ona saldırmaktadır. Kürtçe hala resmi kayıtlarda bilinmeyen bir dil olarak
geçmektedir. İnkarcılığın bu boyutu da artık olmaz dedirtecek cinsten bir yaklaşımı sergilemektedir. Yok demekle veya

bilinmez demekle Kürtçe yok olmaz. Yok olmaması için de
Kürtlerin yeni yollar bulması gerekmektedir. Günlük kullanımdan yazılı olarak geliştirilmesine kadar birçok adımlar
baskılara rağmen atılmak zorundadır. Ana dil diyoruz, evde
konuşulmadan, günlük hayata girmeden Kürtçe gelişemez.
Bu konuda herkes üzerine düşeni yaparsa TC’nin Kürtçe
üzerindeki yok etme çabaları beyhude olarak kalacaktır. O
zaman ‘xw’ nin önüne ve arkasına eklenen harfler bir anlam
ifade eder ve Kürtler ‘serbuxwa’ bağımsız olarak, kendi gelecekleri hakkında karar verebilirler.
Asimilasyonun tamamlanması için dilin kullanımını
engellemek bir yönü iken diğer yönü de toprakları boşaltmak ve üzerinde yaşamaya imkan bırakmamaktır.
Güney Kürdistan’a dönük TC’nin saldırıları bir yönüyle
de Kürdistan’ın bazı alanlarından Kürtleri boşaltmak ve
demografik yapıyı değiştirmeyi hedeflemektedir. Rojava’nın
bazı bölgelerinde olduğu gibi Kürtleri yaşadıkları bölgelerden çıkarmayı ve buralara dışardan göçle tümden
Kürtsüz bölgeler yaratmak istemektedirler. Cumhuriyetin
kuruluşundan bu yana böylesi bir plan uygulanmak istense
de başarılı olamamışlardır. Kürtler Kürdistan’da kalmaya
devam etmişlerdir. Kürtler kalmaya devam ettikçe ve dillerini kulanmayı geliştirdikçe faşist çetenin saldırıları sonuç
almayacaktır. Vatan üzerinde yaşayanlar varsa vatan olur.
Boşaltılmış topraklarda vatanı ve dili korumak mümkün
değildir. Kürt Özgürlük Hareketi ve tüm Kürtler bu gerçeği
unutmadan mücadele etmeli ve faşist çetenin saldırılarını
boşa çıkarmalıdırlar. İhanet ve hainlik yapanlar yine de
olacaktır. Kürtler dillerine sahip çıkıp topraklarında yaşamaya devam ettikçe bu tür ihanetler de boşa çıkacaktır. Yasaklı
harfler o zaman özgürce kullanılabilecek ve bir anlam ifade
edecektir. n.
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Yaşanabilir Bir Türkiye İçin
Ne Yapmalı?
q Av. İsmail DUYGULU
Yeryüzü Güncesi zoom grubunda “Yaşanabilir bir Türkiye için ne yapmalı?”
sorusu üzerine yirmiye yakın arkadaş, düşüncelerini ifade etti. Oldukça verimli bir
söyleşiydi. Bu tür söyleşileri çoğaltmalı
ve ortak yolun taşlarını birlikte örebilmeliyiz. Ortaya atılan önermelerden önemli
gördüklerimi bu yazının konusu yapmak
istedim.

Düşüncede yaşanan
krizi aşmalıyız
Toplumca, örgütler ya da tek tek bireyler bir düşünce krizinde. Ne yapmak
istiyoruz, nereye ulaşmak istiyoruz, hangi
yol ve yöntemle, bunu açıkça ortaya koyabilmiş değiliz. İnsan beyninin düşünme
organı olarak oluşturduğu düşüncenin,
tez, karşı tez ve sentez üçlemesindeki oluşumunu idealist ve metafizik formda mı,
diyalektik materyalist formda mı oluşturacağımızı öncelikle netleştirebilmeliyiz.
Bilimsel bir yöntem olarak diyalektik materyalizmi kaba ve katılaştırmadan hayata
geçirebilmeliyiz. Bunun da yolu ancak
kendimizden başlayan zihni bir dönüşüm
ve buradan toplumsal sosyolojik dönüşüme doğru ilerlemekten geçmektedir.

Çoğulculuğu hayata
geçirmeliyiz
Toplumsal projeksiyonda, çoğulcu
demokrasiyi talep ediyoruz ancak, kendi
içimizde çoğulculuğu hayata geçiremiyoruz. Özgürlük ve Dayanışma Partisi örneğinde yaşandığı gibi solun nüans farklılığı
taşıyan gruplarının bir araya gelmesiyle
oluşturulan bir parti yaşatılamadı, önce
bireyleri gruplar, daha sonra gruplar birbirini dışlayarak, hali hazırdaki “Sol Parti”
haline geldi. Toplumu ya da siyasi organizasyonları oluşturan kümelerin birbiri ile
karşılıklı empati, hoşgörü, düşünce, kanaat, ifade özgürlüğü ekseninde bir arada
yaşama anlayışı geliştirilerek, birlikte yaşamanın önü açılmalı. Toplum içindeki bireyler, bir çuvala doldurulmuş kediler gibi

birbirlerini yerken, doğal olarak sisteme
ve iktidara çöreklenmiş olanların işi daha
kolay oluyor. Çünkü karşı muhalefet olgusu yaratılamıyor, var olanlar da yeterli
güven verici olmuyor. Sisteme ve iktidara
kızanlar, muhalefete güvenmediği için,
kerhen sistemi ve iktidarı desteklemeye
devam edebiliyor.

Fırsat elimize geçse
biz ne yaparız?
Mevcut sisteme ve iktidara çöreklenenlere itiraz ederken, “Eğer böyle bir
imkan ve fırsat bizim ya da senin eline
geçse, ne yaparız, yaparsın?” sorusuna
nasıl bir cevap verebiliyoruz. Bu cevabımız samimi bir şekilde sisteme ve iktidara
çöreklenenlerden farklı bir sonuç ortaya
koymaz ise, bu kervanın böyle devam
edeceği aşikardır. Değişim ve dönüşüme
önce birey olarak kendimizden başlamalıyız. “Filozoflar dünyayı yorumlamakla
yetindiler, aslolan onu değiştirmektir”
diyen Marx, bu önermeyi sadece toplum
için değil, aynı zamanda birey için de söylemiştir.

Kürt sorunu ve barış
Yaşanabilir bir Türkiye için en önemli önceliklerden biri, “Kürt sorunu”nun
çözülmesidir. Bunun devamında “Barış” savunuculuğu esastır. Bu ülkede ne
kadar insan var ise, o kadar farklı görüş
olsa dahi, bu farklılıklarımızla bir arada

yaşayabilmenin yolunu bulmak durumundayız. Türkler kadar Kürtler veya başkaca
etnik ya da dini, mezhep kesimleri aynı
eşitlik ve özgürlük hakkına sahiptirler.
Açık ya da gizli yapılan ve özellikle devlet eliyle uygulamalardan derhal vazgeçilmelidir. Bu arada bireyler olarak bizlerin
de, oluşturduğumuz örgütlerimiz aracılığı
ile ifadesini bulan iki yüzlülüklerimizden
de arınmamız gerekir. Sistemin ve iktidarın içine düştüğü hatayı, onun karşısındaymış gibi görünen muhalif örgütlerin
de aynı şekilde yansıttığını çoğu yerde
görüyoruz. Büyük çoğunluğun tepkisine
maruz kalmamanın da yarattığı korku ile
maalesef ikiyüzlü bir anlayışı aşamıyoruz. İçimizdeki şoven, ırkçı ve faşist duygularımızla yüzleşip arınamıyoruz. Yerel
demokrasinin geliştirilmesi idealinin gerçekleştirilmesinin adımı olarak, Avrupa
Konseyi’nin kabul ettiği, Avrupa Yerel
Yönetimler Özerklik Şartı sözleşmesini
imzalayan [1] Türkiye’nin çekince şerhini
kaldırarak, sözleşmenin bütününü kabul
etmesi yönündeki bir görüşü, ilerlemenin
ilk adımı olarak savunabiliriz.

Gezi örneği
Nasıl bir demokrasi istiyorsak, öyle
bireyler, öyle örgütler, öyle bir toplum olmak zorundayız. Bugünün Türkiyesinde
anladık ki, Gezi örneğinde olduğu gibi,
şiddetsiz ve barışçıl yol ve yöntemlerle de
iktidar eleştirilebilir ve sallanabilirmiş. O

Yaşanabilir bir Türkiye için en önemli önceliklerden biri,
“Kürt sorunu”nun çözülmesidir. Bunun devamında “Barış” savunuculuğu esastır. Bu ülkede ne kadar insan var
ise, o kadar farklı görüş olsa dahi, bu farklılıklarımızla bir
arada yaşayabilmenin yolunu bulmak durumundayız. Türkler kadar Kürtler veya başkaca etnik ya da dini, mezhep
kesimleri aynı eşitlik ve özgürlük hakkına sahiptirler. Açık
ya da gizli yapılan ve özellikle devlet eliyle uygulamalardan
derhal vazgeçilmelidir.

halde şiddetsiz, demokratik zorun dışında önermelerle değil, insanı, doğayı içine
alan hümanist ve ekolojist perspektifle düşünce ve eylem üretilebilmelidir. Nasıl bir
toplum istiyorsak, o topluma öyle varmalıyız. Şiddet ile varılan toplum, yine çözümlerini şiddet ile arayacak, kendi içindeki çelişkileri gidermenin bir yolu olarak
da şiddeti sürekli hale getirecektir.

Sorgulama ve yüzleşme
Her şeyden önce bütün olay ve olguları, düşünceleri sorgulamalı, önce kendimizle yüzleşmeliyiz. Solun ve sosyalistlerin kendileriyle yüzleşmeleri, hangi
konuda hatalı davrandıklarını görüp, bu
hatalarından arınarak yeni bir yol haritası oluşturulması önemli bir kriter olarak
çıkıyor karşımıza. Biz mazlumların ve
mağdurların uğradığı haksızlık konusunda toplumun, devletin yüzleşmesini talep
ediyoruz. Ancak kendimiz de yaşadığımız
bugüne kadar yaptığımız hatalarımızla
yüzleşmekten geri duruyoruz. İster örgütler olarak, ister bireyler olarak bu yüzleşmeyi yapmaya ihtiyacımız var. Bu durum
bizi daha samimi, daha gerçekçi kılacaktır. Buna dair arayış yazılarından birisinde
Şaban İBA, “Sağda ya da solda siyaset
yapan elitler, hiçbir şeyden sakınmadan
bizzat kişileri, etnik, kültürel ve inanç
gruplarını hedef gösterebiliyor. Kendilerine yönelik ideolojik ve siyasal eleştirileri,
insan hak ve özgürlüklerini ve etik değerleri dikkate almadan nefret söylemiyle
dillendirebiliyor. Üstelik bunu kendileri
için bir hak olarak görüyorlar.” [2] diye
tespitte bulunuyor.

Ahlak (etik) sorunu
Bilinçli sorumluluk ve akla dayanan
davranışlar bütünü [3] olarak ahlak (etik)
sorununda da netleşmeliyiz. İster toplum,
ister örgütsel yapılar ya da bireyler olsun,
bir değer kaybı içinde olunduğu ortada.
Kapitalizmin yarattığı bu moral bozukluğunu [4] toplum yaşarken, onun ürünü
olan örgütsel yapılar ve bireyler de yaşıyor. Çifte standart bir ahlak anlayışı hakim durumda. Kendin için istemediğini,
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başkasına yapmama kuralı işlemiyor. Her
yanımız iki yüzlü durumda. Bundan hızlıca arınılamazsa, bir adım ilerleyemeyiz.
Dürüstlük, liyakat, insanca yaşama erdemini öne çıkaran bir anlayışı geliştirip,
bunu sarsılmaz bir olgu olarak yansıtabilmeliyiz. “İnsanın kurdu değil, yurdu”
olan bir insaniliği yansıtmalıyız. Çifte
standart ahlak anlayışının bir benzerini
siyasette de yaşıyoruz. İçinde bulunduğumuz örgütlerde, “evet evet, hayır hayır!”
değil. Bugün “evet!” denilen, konjonktürel olarak, “hayır!” olabiliyor. Oysa,
“‘Evet’iniz evet, ‘hayır’ınız hayır olsun.”
[5] sözüne sahip dindarlığı aşamayan yeni
bir sosyal düzen önermesi kurulabilir mi?
Aksi halde dindarlığın geri dünyasından
insanları koparıp, kendi dünyanıza nasıl
çekebilirsiniz ki?

Kapitalizmi yıkalım ama
feodalizme mi özenelim?
Bugün yaşadığımız sorunların kaynağı
kapitalizm. Kapitalizmin yerine yeni bir
toplum düzeni inşaa edilmelidir. Bunun
adı sosyalizm, komünizm ya da ekolojik
sosyal bir önerme. Kapitalizmin ürünü
olan medeniyete dair ne varsa yakıp yıkan,
Pol Pot önderliğindeki Kızıl Kmer’lerin
1975-1978 yıllarında, Kamboçya’da yeni
bir siyasî ve sosyal düzen kurmayı amacıyla, kendi halkına yaptıkları katliam
hangi düşünce ile savunulabilir? Bundan
dolayı solun en sağ yanı temel insan haklarını, burjuva hukukunu ve kapitalizmi
savunmak, ondan da ötesi yeni bir hayat
kurmak iken; Polpot gibi anlayışlar Marksizme aykırı olarak, daha geri düşmüş,
feodalizmi ve ilkelliği savunmayı kapitalizme karşı olarak anlamış ve faşist uygulamalar yapmışlardır. Köy enstitüsü örneği Türkiye’de önemli bir figürdür ancak
bugün için, bunun yeniden hayata geçirilmesi ileri bir durum oluşturur mu? Kırsal
alanda yaşam arayışları, bugünün kentlerindeki sorunlara çözüm olabilir mi?

Özgürlük sorunu
Bütün canlıların ortak sorunu özgürlük. Her bir dönemin kendine göre akılcı, gerçekçi çözümleri, bir dönem sonra
akıl dışı, gerçek dışı hale gelebiliyor ve
yeni bir önerme ile yeni bir restorasyona
ihtiyaç duyuluyor. Ülkelerin anayasaları,
ortak toplumsal sözleşme özelliğini kaybedip, sistemin ve iktidarın sahiplerinin
anayasası olmaya başladıkça, itirazlar ve
isyanlar haklı hale geliyor. Bu nedenle her
bir geçen zaman içinde anayasaların, bunun yansıması olan kanunların toplumun
ilerleyişine koşut olarak yenilenmesi, geliştirilmesi gerekir. Değiştirilemez diye

öngörülen hükümlerin dahi değiştirilmesi mümkündür. Çünkü toplumun ihtiyacı
bunu gerektiriyorsa, tüm anayasal kurallar
değiştirilebilir. Bu bir Tanrı buyruğu olarak görülemez. İşte böyle bir bakış bizi
düşüncede çelişkiye düşürür ki, toplumun
maddi ihtiyaçları yerine, düşüncede soyut
olarak oluşturulan idelerin yönlendirmesini öne çıkarmış oluruz ki, bu gerici bir
duruma yol açar. Bireyi toplum içinde
eriten değil, doğrudan bireyin haklarını
tanıyan bir toplumsal sözleşmeyi önermeliyiz. İdealist, metafizik düşüncenin ürünü
olarak düşünce geliştirenler, yaşamlarını
bu şekilde oluşturanların bunu hayata geçirebilmesi için özgürlükleri olmalı ve bunun dışında yaşam sürdürenlerin bu tarz
yaşam ve düşünce biçimlerine anlayışla
yaklaşması gerekir. Ancak aynı empatinin
de karşılıklı yaşanmasına ihtiyaç vardır.
Çoğu zaman modernist, laik ya da çağdaş
olduğunu ileri süren düşünce insanlarının
da olmazsa olmaz temel kurallar ortaya atarak, gerici tutum içine düştüklerini
görüyoruz. Bu nedenle gericilik, her iki
yanda da, yani sağda da, solda da görülebilmektedir.

Karşıtlığın ölçüsünü
kaçırmak
Şöyle bir bakın çevrenize, daha önce
iktidarı destekleyen ya da iktidardan uzak
duranların, bugün yer değiştirdiğini, karşı
durdukları iktidara yaklaştıklarını görürsünüz. Örneğin CHP gibi bir siyasi parti
içinde Kemalist çizgide olup da, bugün
CHP’yi yeni CHP diye suçlayan ulusalcı
Kemalistlerin, sisteme ve iktidara karşı
olan karşıtlıklarının kaybolduğunu, hatta birlikte hareket eder hale geldiklerini
görüyoruz. CHP’ye muhalefet edeceğim
diye, iktidara yaklaşıp, onların silahşörleri haline geldiklerini görüyoruz. Bunu
daha birçok örnekle çoğaltabiliriz. Daha
dün MHP ile “Hayır” ekseninde, 12 Eylül darbesi ve geçmiş vesayetçi rejimin
savunmasında birlikte hareket edenlerin,
bugün MHP’nin iktidar ile oluşturduğu
ittifak çizgisine aldırmaksızın, “Yetmez
ama evet!” taktiğini uygulayan liberal ve
sol cenahı linç etmekten geri kalmadığını görürüz. Şu doğrudur, bu yanlıştır ekseninden söylemiyorum, karşılıklı “linç
kültürü” üzerinden hayat sürdürülmesinin ne kadar bölücü ve yıkıcı olduğunu
vurgulamak istiyorum. Uzayı ve uzayda
tasarlanabilen biçimleri (nokta, çizgi, açı,
yüzey vb.) ve bunların birbirleriyle ilişkilerini, ölçümlerini, özelliklerini inceleyen matematik dalı olan geometri aracılığı ile anlatalım: Karşıtlığımızın açısını

Bütün canlıların ortak
sorunu özgürlük. Her bir
dönemin kendine göre akılcı, gerçekçi çözümleri, bir
dönem sonra akıl dışı, gerçek dışı hale gelebiliyor ve
yeni bir önerme ile yeni bir
restorasyona ihtiyaç duyuluyor.
0-180 arasında tutabildiğimiz oranda, bir
düşüncenin karşısında yer alırız. Bu karşıtlığımızı 180-360 arasına doğru ilerlettiğimizde, karşı çıktığımız düşüncenin
içine düşeriz. Düşünce, kanaat, inanç ve
ifade özgürlüğünü savunanların da aynı
linç kültürü içinde eridiklerine rastlıyoruz. Bu nedenle düşünce krizi maalesef
her yanımızı sarmış durumda. O nedenle
gerçekten, öncelikle düşünce krizimizden
kurtulmaya ihtiyacımız var. Kararında olmalı her şey.

Ekonomik mücadele
Yeryüzünde yaşayan insan toplumları, ortak sosyal sözleşmelerine her geçen
yeni bir yön veriyorlar, içinde bulundukları devletlerini daha demokratik, özgürlükçü, sosyal devlet haline getirmeye
çalışıyorlar. Dünya’da kabul edilen kriterlerin gerisinde kalınan sağlık, eğitim,
adalet, milli gelirden alınan pay gibi sair
sosyal imkanlardan yoksunluk insanları
mutsuz ediyor. Düşüncesi ile değişmeyen
insan ve toplum, tenceresinin boşalması
ile değişim gösterebiliyor. İşte bunun için
ekonomik mücadele öne çıkıyor. İnsanların ekonomik mücadelesinin temelinde,
sınıfsal bir mücadelenin olduğu bilinci,
emeği ile geçinen tüm insanlar için açığa
çıkarılması gereken temel bir bilinç durumudur. Mavi tulumludan, işveren vekiline
kadar herkes emeği ile geçinen büyük bir
proleter dünyasının bireyleridir. Bu bilince insanlık varmalıdır.

Adalet arayışı
Adalet arayışlarında görüyor, rastlıyoruz. “Dişe diş, kana kan, intikam!” sloganlarına benzer, kısasa kısas arayışları
sürgit gidiyor. Oysa çağdaş burjuva ceza
hukuku, cezalandırma yerine topluma
kazandırmayı, işin arka planında sosyal
devlet anlayışının geliştirilmesiyle, suçun
ortadan kaldırılmasını, giderek polisin,
mahkemenin, cezaevinin ihtiyaç olmadığı
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yeni bir toplum düzenini yaratmayı hedefliyor. Bugün Türkiye’de savunmaya, güvenliğe, adliyelere, cezaevlerine yapılan
yatırım ve ödemeler, toplumun daha da
huzursuz ve mutsuz olmasına yol açıyor.
Onun yerine insanların suç işlemesini önleyecek projeler üzerinde kafa yormuş ve
bunu hayata geçirmiş olsak, daha mutlu
bir toplum ideali yolunda olabiliriz. Taşı
tam gediğine koyduğu bir başka yazısında
İBA şöyle diyor; “Sol ve sosyalist hareket
sosyal medyanın linç kültüründen ve yargısız infazcılığından muaf değil. Yargısız
infazlar ülkesinde kendilerini ilerici, devrimci, demokrat, yurtsever olarak nitelendiren insanların polis, jandarma, savcı,
yargıç, yalancı ya da gizli tanık yerine koyarak adeta düşman hukuku yöntemleriyle
başkalarını yargılıyor.” [6]

Son söz yerine
Yaşanabilir bir toplum ve ülke için
devrim kendimizden başlamalı. Salt sınıf
çatışmasından hareketle ve bireyi toplum
içinde eriterek solculuk yetmiyor, doğrudan bireyselleşen, özgürleşen insanın temel haklarını da -bu arada masumiyet karinesini de- savunmak ve hayata geçirmek
gerekiyor. Reel sosyalizmin en büyük
handikaplarından biri de buydu. [7] Burjuva kültürü karşısında, proleter merkezli
bir kültürün geliştirilmesine ihtiyaç var.
Burjuva kültürünü ve aydınlanmasını aşmadan sosyalist olunmaz ve yeni bir toplum kurulamaz. Bundan dolayı proleter
kültürü de burjuva kültürünün gerisinde
değil ilerisinde, onu aşan bir kültür olarak
şekillenmelidir.
Yeni şeyler söylemenin ve yapmanın
zamanıdır! n

Kaynak:
[1] Türkiye, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik
Şartı sözleşmesini 21 Kasım 1988 tarihinde imzalamıştır. Ancak, Şartın toplam 30 madde ve fıkrasının
10 (4/6, 6/1, 7/ 3, 8/3, 9/4, 10/2) çekince konulmuş,
20’si kabul edilmiştir.
[2] Şaban İBA, “Solda ayrımcılık ve dışlayıcılık
söylemi!” başlıklı yazısından, https://www.facebook.
com/profile.php?id=100008178435165
[3] Murray Bookchin, Özgürlüğün Ekolojisi,
Ayrıntı Yayınları, birinci basım, 1994, syf.47
[4] Demoralizasyon.
[5] İncil, Matta 5:37-40
[6] Şaban İBA, “Sosyal medyada linç kültürü ve
yargısız infazcılık!” başlıklı yazısından, https://www.
facebook.com/profile.php?id=100008178435165
[7] Taner Akçam, İşkenceyi Durdurun! İnsan
Hakları ve Marksizm, Ayrıntı Yayınları. syf.38-81
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Çayın Uzun Yürüyüşü
q Süleyman HACIBEKTAŞOĞLU

ihracatı artırmak, için bir tarım politikası
izlendi.

mayı denedi. Elinde fazla bir argümanı da
yoktu zaten.

Marx’a göre insanlığın önüne her zaman çözebileceği sorunlar koyduğunu bile
bile, “bir Marksistin hayal etmeye hakkı
var mıdır?” Bunu şöyle cevaplar: “Hayallerle hayat arasında bir bağ varsa, her
şey yolunda demektir.”

İşte bu yaklaşımın ve politikaların
hedefi küçük ve asıl önemlisi geçimlik
üreticilik yapan çiftçiler oldu. Bu tür üreticiliğin yaygınlığı, söz konusu hedeflere
ulaşmanın önündeki en büyük engellerden
biriydi. Ve bunun da ortadan kaldırılması
gerekiyordu.

Sesler iyice yükselmeye başladı bölgede. Üretici mağdurdu bu kez, sezon başlamak üzereydi ve gübresini alamıyordu.
Gübre yoksa çay da yoktu.

Bizim de önümüzde çözemeyeceğimiz
sorunlarımız yok diyerek yola çıktık. Aslında yıllardır biriktirdiğimiz hayallerimiz
var. Bu hayaller asla yaşamın dışında olan
hayaller değil. İşte burada büyük üstat
Marx öncümüz oluyor bu cevabıyla.

İşte bu politikaların yıllar içindeki uygulamaları tüm tarım kesiminde olduğu
gibi çay üreticilerinin de önüne en büyük
sorun olarak zaman içerisinde geldi da-

Tam da burada Marx’ın tarif ettiği, hayalleri olan, başka bir dünya kurmak için
mücadele eden çay üreticileri ortaya çıktı. Üreticilerin sorunlarına onlar ilaç olabilirdi. Onlar sorunları dile getirebilirdi.
Bölgede üreticinin sesini hükümete onlar
duyurabilirdi.

Bir başka dünyanın mümkün olduğuna
bütün kalbimizle inanıyoruz. Bunun için
mücadele ediyoruz. Sosyalist bir dünya
kuracağız diyoruz. Bu dünyanın bütün
plan ve programını bugünden, geçmişten
bir sürü külliyatla biriktirmişiz.

Bu sorunlarımızdan bir tanesi de tarım
sorunudur. Türkiye solu bugüne kadar “tarım sorunu” hakkında ciddi bir tartışma
yürütmedi. Köylülük hakkında yazılıp çizilenlerin bolluğu, bu söyleneni yalnızca
doğruluyor. Belirleyici olan, köylülükle
ilgili siyasal beklentilerdi. Bu nedenle de,
tarım sorununun en az kırlardaki emekçiler kadar kentlerdeki emekçileri de ilgilendiren bir sorun olduğu göz ardı edildi.
Bir tarafta da, sermaye tarafında da
sermaye birikimini hızlandırabilmek için
piyasaya yönelik tarımsal üretimin artırılması ve tarımsal ürün fiyatlarının düşürülmesi gerekiyordu. Sanayinin tarımsal girdi ihtiyaçlarını ucuza karşılamak,
kentlerdeki emek gücü arzını (yedek emek
gücü dahil olmak üzere) artırmak tarımsal
ürünleri ucuzlatarak ücretleri düşürmek ve

4. Recep Tayyip Erdoğan üniversitesine hazırlatılan, özel sektörü koruyan ve
üreticiden saklanan yaş çay yasa tasarısı
geri çekilerek üreticilerle yeniden hazırlanmalıdır.
5. Çayda kota ve kontenjan uygulamaları kaldırılmalıdır.

6. Mevsimlik işçiler kadroya alınmalıdır, olarak belirlendi ve kamuoyuna açıklandı.
Bu talepleri içeren imza kampanyası
başlatıldı. Bu kampanya bölgede büyük
bir ilgi gördü ve üretici tarafından sahiplenilerek dalga dalga bütün vadilere yayıldı.
Toplanan imzalar 14 Mayıs 2022’de
Rize-Artvin Havaalanı’nı açmak için Rize’ye gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’dan önce ÇAY-KUR Genel Müdürlüğüne ve Tarım Bakanlığına
teslim edilecekti. Program buydu.

Geleceğin dünyasına dair bütün planlarımız hazır aslında. Öyle de diyebiliriz
değil mi? Sadece henüz beceremediğimiz
bütün koşulların oluşmasına rağmen hala
devrimi yapacak sınıfla olan bağımız ve
onun örgütlülüğü. Bu yüzden hayal ettiğimiz dünya ile bir türlü buluşamıyoruz.
Ama becereceğiz.
Bütün bunlar için mücadele ederken
var olan sorunlarımızın çözümlerini sosyalizme öteleyip, bunları sosyalizm çözer
deyip bekleyemeyiz elbette. Var olan sistem içinde de örgütlü hareket ettiğimizde
kazanabileceğimiz bir sürü hakkımız var.

alımı yasaklanmalıdır.

Bunun için Çay Meclisleri, 12 Mayıs
2022 gününe iki koldan yapılacak temsili
yürüyüş ile ÇAY-KUR Genel Müdürlüğü
önünde buluşacak, orada yapılacak bir basın açıklamasıyla imzalar kuruma teslim
edilecekti.
yandı. Bu süreç bölgede çok hızlı gelişmedi ama yaşananlar bizim de kapımızın
çalınma vaktinin geleceğini gösteriyordu.
Yaşanan ekonomik krizin halka yüklediği ağır fatura her gün insanımızın belini
daha da bükerken bundan çay üreticileri
de oldukça fazla etkileniyorlardı. Giderek
daha çok özel sektöre terk edilmeye başlanan çayda sorunlar sezonun yaklaşmasıyla
gün yüzüne iyice çıkmaya başlamıştı.
Artan gübre fiyatları karşısında üretici
çaresiz durumda kalmış, geçen yıla göre
%200 gibi zamlı gübre fiyatlarıyla karşılaşmıştı. Önce bu durumun geçici olduğunu düşünmüş fazla üzerinde durmamıştı.
Çünkü bölge AKP’nin oy deposuydu ve
hükümete olan inançları sayesinde bu fiyatlara marketlere yapılan göstermelik
müdahale gibi müdahale edileceğini düşünüyorlardı.
Ama “kazın ayağı öyle değildi”, düşündükleri gibi olmadı. Hükümet dünyada
yaşanan olayları bahane göstererek yine
mağdur edebiyatı ile gündemi yumuşat-

Çok hızlı bir şekilde Artvin’den Giresun’a kadar çay üretimi yapılan her yerde üreticilere ulaşıldı. Toplantılar yapıldı.
Kısa sürede “Çay Meclisleri” kuruldu.
Meclisler kendi toplantılarını yaptılar,
sorunlarını başlıklar halinde belirlediler,
tartıştılar.
Bu meclisler Rize’de DİSK Gıda-İş’in
salonunda bir araya gelerek taleplerini ortaklaştırdılar. Çeşitli meclislerden gelen
üreticilerle bir yürütme oluşturdular. Basına taleplerini içeren bir açıklama verdiler.

Bu talepler;
1. Yaş çayda taban fiyatı uygulanmalıdır. Yaş çay taban fiyatı 9.00 TL olmalıdır.
Organik yaş çay fiyatı konvansiyonel çayın iki katı olmalıdır.

Planlanan, hedeflenen buydu. Öncesinde yapılan sosyal medya çalışması ile
bu program Twitter üzerinden 5000 üzeri
paylaşım alınca gece saat 22.00’de Rize
valiliği, Rize sınırları içinde her türlü eylem, basın açıklaması ve toplantıya 5 günlük yasak getirdi.
Yasak tam da çay üreticilerinin eylem
gününe denk geliyordu. Üreticilerin hak
arama mücadeleleri ve örgütlü güçleri
onları korkutmuştu. Cumhurbaşkanının
memleketinde böyle kitlesel bir eylem
görmek istemiyorlardı.
Çay üreticileri yasağa rağmen yürüdüler Rize il sınırında durduruldular. Uzun
pazarlıklar sonucu temsili 4 arkadaşımız
seçilerek imzaları ÇAY-KUR’a teslim etti.
Üreticiler ilk adımı bir şekilde kazanmışlardı.
Bundan sonrası başka bir yazı konusu.

2. Çay gübre fiyatlarının yüksekliğin- Açıklanan fiyat, kuru çay zammı, asıl müden kaynaklı üretici enflasyon oranında
sübvanse edilmelidir.

cadele edilmesi gereken içinde üreticinin
olmadığı “çay kanunu” çalışması,

3. Çay üreticisi özel sektör karşısında
korunarak, taban fiyatın altında yaş çay

Meclisler daha yolun başında, yolumuz uzun, işimiz zor. Hele yola çıktık. n
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1 Mayıs “Kutlaması” mı,
Yasak Savma mı?
q Orhan DEMİRBAĞ
1 Mayıs kutlamaları ile cenaze törenleri arasında ne kadar bir benzerlik var diye
düşünmeden edemiyorum.
Son yıllarda katıldığım 1 Mayıs kutlamaları bana insanın yakınlarını toprağa
vermesindeki aceleciliğini anımsatıyor
nedense. Bir an önce bitirilmesi gereken
bir ritüel sanki. Komik...
Kuşkusuz birçok insana bu benzetme
tuhaf gelebilir. Hatta densizlik olarak da
değerlendirilebilir. Cenaze törenlerinde
cami avlusuna girmişliğim pek olmasa da,
ne kadar uzaktan izlesem de şöyle bir gözlemim var. İmam, mevtanın başına hızlıca
gelip, o sırada camiden çıkan cemaatin
de çabuk adımlarla musalla taşının ardına
katılımıyla bir çırpıda namazı kıldırır. İşte
koşuşturmaca o andan sonra başlar. Tabutu
omuzladıkları gibi bir an önce cenaze arabasına koymak için yarış başlar. Cenaze
aracına yerleştirirken aceleden tabutu raylara tam yerleştirememekten kaynaklı zaman kaybetseler de telafisi mümkün. Mezarlığa gidecekler çil yavrusu gibi araçlara
doluşup arkalarına bile bakmadan cenaze
aracını takibe koyulur. Arada cenaze aracı

ile aralarına başka bir araç girerse kornalara basarak sinirlerini teskin ederler. Bir an
önce mezarlığa varmaktan başka bir şey
düşünülmez. Camideki aynı hız mezarlıkta da yaşanır. Tabut omuzlanır, mezar aralarında düşecek gibi olunsa da yavaşlanılmaz. Mezara atlayan bu işlerden anlayan
biri cenazeyi yerleştirir, üzerine tahtalar
konulur, birinin el vermesiyle dışarı çıkar
ve dualar eşliğinde mezara toprak atılır.
Hoca duasını bitirir ve aynı hızla arabalara
doluşulup evlerinin yolunu tutar insanlar.
Acılı aile henüz ne olup bittiğinin farkına
bile varamamıştır, evlerine döndüklerinde
hamarat komşularının yaptığı helva yenilmeye başlanmıştır bile...
İşte 2022 1 Mayıs’ı bana bunları anımsattı. 1 Mayıs Alanı yasaklandığından bu
yana yapılan 1 Mayıs “kutlamaları” gibi...
Her ikisi de bir “görevi” yerine getirme
kaygısıyla yapılan ve bir an önce bitirilip
herkesin kendi normaline dönmesi telaşına dönüştü...
DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve
bu yıl ilk kez TDB (Türk Dişhekimleri
Birliği)’nin de katılımıyla oluşturulan tertip komitesi, 2022 1 Mayıs’ının Maltepe
dolgu alanında yapılacağını açıkladı. Tertip Komitesi, Maltepe Marmaray istasyo-

nu ve İdealtepe Marmaray istasyonlarında toplanacak katılımcıların iki koldan
yürüyüşle miting alanına varacaklarını
açıkladı. Yapılan duyuruda toplanma saati
olarak 11 belirlenmiş ve 13’te de mitingin
başlayacağı açıklanmıştı. Toplanmaların
ve yürüyüş düzenine geçilmesinin elbette
söylenen saatte olmayacağını deneyimlerimizle biliyorduk. Hiçbir zaman da olmamıştı. En iyimser yaklaşımla en az bir saat
sarkardı bu saatler... Yürüyüş kortejlerinin
oluşması ve alana ulaşmaları da bir o kadar zaman alırdı. Bizim grup, polis arama
noktasını geçip alana ulaştığında alanda
toplananlar saygı duruşuna davet edilmişti. İdealtepe’den yola çıkanların çok az
bir kısmı saygı duruşuna katılabilmişti.
Ardından DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu
konuşmasını yapmak için kürsüye çıkmış
ve kısa bir konuşma yapmıştı. Polis kontrol noktalarından bir an önce geçip alanda
yer almak isteyenlerin coşkusu sürerken,
önceden gelenler gruplar halinde alanı
terk etmeye başlamışlardı bile. 1 Mayıs,
resmi olarak kutlanmış ve bitmişti. Bundan sonrasında konserlerle idare edeceksiniz deniliyordu sanki. Sonuç olarak bir “1
Mayıs kutlaması” daha yasak savma eylemine dönüşmüş, organizasyon fiyaskosu
ile sonuçlanmıştı.

“Eskiden 1 Mayıs’lara gittiğimizde
binlerce sanayi işçisi, işyerlerinin isimleri
yazılı pankartlarının altında ‘Fabrikalar
Kalemiz, Yaşasın DİSK’ sloganları atarak
yürürler, ...alandaki yerlerini alırlardı.
Zamanın gençleri bizler de, bu görkemli
geçişleri büyük bir hayranlıkla izlerdik.”
diye yazmıştı Nesim Aksakal arkadaş, 1
Mayıs ertesinde sosyal medyada yaptığı
bir paylaşımda. Ayrıca, "On binlerce işçinin çalıştığı fabrikalar, onların çeperlerinde oluşan geniş işçi havzaları, örgütlendikleri güçlü sendikaları ve partileri
vardı." diye bir tespit de yapıyor. İşçi havzalarının başlıcaları, Topkapı, Zeytinburnu, Alibeyköy, Silahtar, Levent-Gültepe,
Sefaköy-Halkalı, Kartal ve benzeri birçok
büyük sanayi kuruluşunun bulunduğu
yerler lüks konutlara dönüştü. İnşaat rantı işçilerin gecekondu semtlerini de aynı
biçimde teslim aldı. Ama Sanayi üretimi
devam ediyor, sadece konumları değişti.
Buralarda yine binlerce işçi çalışıyor. Çalışma Bakanlığı’nın 28 Şubat 2022 verilerine göre toplam 15.302.258 sigortalı çalışan işçiye karşılık 2.189.645 işçi sendika
üyesi görülüyor. DİSK’in üye sayısı 1980
yılında 500 bin üyeye dayanmıştı. Son verilerde 212.593 üye görülüyor. Bunun da
120.000’i Genel-İş üyesi. n
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Konutta Üç “Müjdeli” Paket
Emekçiler İçin mi, Sermayenin
İhtiyaçlarını Karşılamak İçin mi?
q Mustafa DURMUŞ
Cumhurbaşkanı Erdoğan birkaç gün
önce, havuz medyası tarafından da “konut
sahibi olmayanlara müjde” olarak servis
edilen açıklamasında üç müjdeli paketten
söz etti.
Bunlardan ilki “İlk Evim Konut Finansman Paketi”. Bu paket kapsamında kamu
bankalarınca, ilk ve tek konutunu alacak vatandaşlara, birinci el konutlar için geçerli olmak üzere, 2 milyon TL değerine kadar konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde
0,99 faizli konut kredisi verilecek.
“Genişletilmiş Konut Finansman Paketi” adını taşıyan ikinci paket ile yine kamu
bankalarınca, birinci ve ikinci el konutları
da kapsayacak biçimde, konut değerinin en
az yüzde 50’si 1 Nisan 2022 tarihinden önce
açılmış döviz tevdiat hesaplarının ya da hurda altının TCMB’ye satımı ile karşılanması
koşuluyla, 2 milyon TL değerine kadar konutlar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde
0,89 faizli konut kredisi sağlanacak.
Üçüncü paket olan “İnşaat Sektörüne
Özel Kredi Garanti Paketi” ile 1 Mayıs 2022
tarihi itibarıyla asgari yüzde 40’ı tamamlanmış ve yüzde 50’si satılmamış inşaat projesi
sahibi inşaat şirketlerinin tamamlanmayan
inşaatlarını tamamlayabilmeleri için 20 milyar TL kaynak ayrıldı. [1]

TOKİ’ye ek finansman, küçük
müteahhide ucuz kredi desteği
Bunların dışında Erdoğan, “TOKİ vasıtasıyla yürüttükleri, vatandaşlara uygun fiyatla sunulan, düşük maliyetli ve düşük satış
fiyatlı sosyal konut projelerine de hız verdiklerini ve bu amaçla TOKİ’ye 30 milyar
TL’lik finansman sağlayacaklarını”, ayrıca
küçük ölçekli müteahhitlere şehir içindeki
küçük parsellere konut yapabilmeleri için
uygun maliyetle kredi kullandırtacaklarını
açıkladı. [2]

BES’e katılan ve gayrimenkul
alan yabancılara vatandaşlık
Ayrıca, Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun
uygulanmasına ilişkin yönetmelikte deği-
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Mayıs tarihli sayısında yayımlanan karara
göre; Bireysel Emeklilik Sigortası’na (BES)
500 bin dolar veya karşılığı döviz tutarında
katkı payı ödemesi yapan ve sistemde en
az üç yıl kalan yabancılara ve Türkiye’de
400 bin dolar veya karşılığı döviz tutarında
gayrimenkul satın alanlara TC vatandaşlığı
verilecek. [3]

İhracatçı ve ithal ikameciye
ucuz ve bol kredi
Son olarak, ihracata veya ithal ikamesine yönelik üretim taahhüdünde bulunan
firmalara kullandırılacak ‘yatırım taahhütlü
avans kredisi’, toplam 100 milyar TL’lik limitle yeniden uygulanmaya başlıyor.
Üst limitin 10 yıl olacağı kredilerde,
faizin üst sınırı MB’nin politika faizi olan
yüzde 14 olacak. Bazı koşullara göre bu faiz
oranı yüzde 9’a kadar inebilecek. Avans kredisi, KOBİ statüsündeki firmalar için 250
milyon TL, diğer firmalar için ise 1,5 milyar
TL olarak uygulanacak. [4]

Açıklamalar konut fiyatlarının artırdı
Öncelikle, bu üç paketin açıklandığı
gün ülkedeki konut fiyatlarında ani artışlar
yaşandı. Bu her ne kadar, Bakan Nebati ve
iktidar medyası tarafından, “istenmeyen bir
sonuç” ve “sektörün fırsatçılığı” olarak nitelendirilse de [5], bu sonuç gerçekte öngörülen bir sonuçtu.
Kısaca, Erdoğan’ın müjde paketleri ile
ilgili açıklamasının ardından konut fiyatları daha da yükseldi ve özellikle de sabit ve
düşük gelirliler için artık hiç erişilemez düzeylere erişti.

Tasarruf açığını artıran bir
açıklama
Ayrıca bu durum piyasadaki bir kısım
nakit paranın gerçek anlamda tasarruf bile
sayılamayacak bir finansal yatırım aracı
olan konuta daha fazla yönelmesiyle sonuçlanacak.
Oysa ülkedeki tasarruf açığı bilinen bir
şey ve bunun kapatılmasına yönelik adımların atılması gerekiyor. Bu açıklamalarsa

bu açığın kapanmasına katkı vermeyeceği
gibi, açığı daha da büyütecek. Bu da yabancı kaynağa olan ihtiyacı ve bağımlılığı iyice
artıracak.

‘Yaşam maliyeti krizi’ derinleşecek
Keza bu açıklamalar ve yapılan düzenlemeler mevcut yüksek enflasyonun daha
da yükselmesine, hali hazırda içinde olduğumuz ‘yaşam maliyeti krizinin’ daha da
derinleşmesine ve yoksullaşmanın daha da
artmasına neden olacak.
Çünkü konut fiyatları arttığında, bunu
hemen, zaten bir süredir çok yükselmiş olan,
konut kira fiyatlarındaki artışlar izleyecek.
Bu da hanelerin bütçesi içinde yüzde 14 ile
üçüncü sırada yer alan konuta yönelik harcamaların [6], enflasyonun ve yaşam maliyetlerinin daha da artmasıyla neticelenecek.
Bunun mevcut gelir dağılımı adaletsizliğini
ve yoksullaşmayı daha da hızlandıracağı
çok açık.
Son olarak, ‘yatırım taahhütlü avans
kredisine’ geri dönüş piyasada parasal bir
genişlemeye yol açacağı için enflasyondaki
yükseliş bu kez talep yönlü faktörlerin baskınlığı ile sürecek. Yani arz /maliyet yönlü
enflasyona bir de talep yönlü enflasyon katkıda bulunacak. Bu bağlamda Mayıs ayında
yıllık enflasyon resmi olarak yüzde 80’in
üzerinde çıkarsa bu durum sürpriz olmayacak.

‘Müjde’ paketi evsizi ev sahibi yapabilir mi?
Bu paketler yurttaşlara, daha doğrusu
ev sahibi olmayan yurttaşlara müjde gibi
sunulsa da, açıklanan bu paketlerden sadece
ilki, görünürde, emekçileri ve toplumun artık yaşam standartları iyice gerileyen diğer
kesimlerini ilgilendiriyor (yüzde 99 aylık
faizli kredi sunan paket). Çünkü bu paket
sayıları onlarca milyonu bulan, konut sahibi olma hayalini kuran yurttaşı konut sahibi yapmaktan çok uzak, “sözde” bir çözüm
öneriyor.
Öncelikle 10 yıl boyunca bu krediyi

alanların hiç işsiz kalmamaları, yani gelirlerinin aksamaması gerekiyor ki kredi geri
ödemesini yapabilsinler.
İkinci olarak, böyle bir bu kredinin aylık geri ödemesi (örneğin kredinin 2 milyon
TL’nin yüzde 80’i olarak kullanılması halinde) 25 bin TL’yi aşıyor. Bu çapta aylık düzenli bir geri ödemeyi ne 4,253 TL aylık net
asgari ücret alan işçiler, ne de bir zamanlar
orta sınıflara mensup olanlar, hatta üst düzey
bürokratlar ya da orta halli esnaf yapabilirler.

Varlıklıya ucuz kamu kaynağı aktarmaya devam
Özcesi, ilk paket sanki diğer iki paketi
toplum nezdinde meşru gösterebilmek için
hazırlanmış gibi. Yani asıl olarak belli başlı kesimlere ucuz kamu kaynağı aktarırken,
emekçilere de sanki bir şeyler veriyormuş
gibi yapan bir paketle karşı karşıyayız.
Diğer taraftan, bu kredileri geri ödeyebilecek durumda olan, örneğin üzerine kayıtlı
bir konutu olmayan ama yüksek gelirli bir
aileden gelen biri için böyle bir kredi oldukça cazip. Zira kredinin yıllık faizi yüzde
12’nin altında. Ticari bankaların 10 yıllık
konut kredisi faizlerinin yüzde 22 - yüzde
30 aralığında ve resmi enflasyonun yüzde 70
olduğu bir ülkede bu durum, maliyetinin çok
altında (eksi) fiyatlardan faiz ile kredi kullanmak demek. Bu da varlıklı kesime kamu
bankalarından kaynak transferi yapmaya devam edileceği anlamına geliyor.

Bile bile lades mi?
Bu paketlerin ve düzenlemelerin yukarıda özetlediğimiz olası sonuçlarını öngörebilmek için “iktisatçı” olmaya da gerek
yok. Ülkeyi yönetenlerin, karar alıcıların bu
sonuçları tahmin etmeleri gerekir, beklenir.
O halde, emekçiler başta olmak üzere,
toplumun çok büyük bir kesimi ve ekonomideki fiyat istikrarı açısından ciddi olumsuzluklara neden olabilecek nitelikte kararlar neden alınıyor? Bizleri yönetenler “artık
akılcı kararlar almaktan yoksunlar mı”, “panik içinde ne yaptıklarını bilmiyorlar mı” ya
da “yanlış mı yönlendiriliyorlar?”
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Bu ve benzeri sorular halkımızın bu aralar kendi kendine sorduğu sorular. Ancak bir
süredir ısrarla izlenen politikalar bu işlerin,
iş bilmemekten ziyade, bilerek ve isteyerek
yapıldığını ortaya koyuyor. Bu bağlamda
karar alıcıların yanlış yönlendirilmelerinden
de söz etmek zor.

Sonuç olarak, açıklanan paketlerin evi
olmayanları ev sahibi yapmak gibi bir amacı
yok. Bu nedenle de, ülkede, sınırlı ve istikrarsız gelirlerinin karşısında yüksek konut
ve kira fiyatları altında ezilen ve bütçesinin azımsanamayacak bir kısmını her ay bu
amaçla harcamak zorunda kalan milyonlarca insanın bu sorunun çözecek gerçek çözümlere ihtiyaç var.

Bakış açımızı değiştirelim:
Bu kararlar hangi ihtiyaçların
ürünü?
O halde daha esaslı bir soru sormalıyız:
“Siyasal iktidarı bu kararları almaya zorlayan ya da yönlendiren gerçeklik nedir ya
da alınan bu kararlar, izlenen bu politikalar
hangi zorunlu ihtiyaçtan ya da ihtiyaçlardan
kaynaklanmaktadır?”

Öncelikle, sanıldığı gibi, Türkiye’deki
konut sorunu konut açığı olduğundan ya
da konut arzının konut talebini karşılayamamasından kaynaklanan bir sorun değil.
Sorun arz yetersizliğinden ziyade, üretilmiş
konutları toplumun büyük bir çoğunluğunun
satın alabilecek gelirlerinin ve birikimlerinin olmamasından, yani gelir eşitsizliğinden
kaynaklanıyor.

İşte bu ‘esas’ soruyu sorduğumuzda, hatalı değerlendirmelere kapılmaksızın nesnel
gerçekliğe odaklanabilir ve sorunu bilimsel
bir bakış açısıyla ele alabiliriz.

Bu felsefi yaklaşım altında, doğadaki ya
da toplumdaki olaylar, olgular genelde derindeki ihtiyaçların bir sonucu olarak ortaya
çıkarlar. Yani bunlar ekonomik ve siyasal
alanlardaki zorunlulukların ya da ertelenemez ihtiyaçların dışavurumlarıdır.

Müesses nizamın ihtiyaçları
O halde bugünkü Türkiye kapitalizminin
ve onu yöneten konumundaki iktidar blokunun ve etrafındaki çeşitli sermaye ve güç
odaklarının ihtiyaçlarının (dolayısıyla da taleplerinin) neler olduğunu ortaya çıkarmak,
alınan kararların nedenlerini anlayabilmek
için, doğru bir yöntemdir.
Bu bağlamda; 20 yıllık kesintisiz iktidarının son yıllarında hızla inişe geçen ve
her geçen gün seçmen desteğini kaybeden
iktidar bloku, ekonomi alanında çok yüksek
düzeyde işsizlik, yüzde 100’ü aşan bir enflasyon ve giderek büyüyen yaşam maliyeti
krizi, yükselmesi bir türlü durdurulamayan
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en azından algı düzeyinde, tersine çevirmek
gerekiyor. Yani, yaklaşan seçimler de dikkate alındığında, ev sahibi olma hayalini kuran
kesimlere sanki onları ev sahibi yapacakmış
görüntüsü verirken, aynı zamanda yaratılan
kredi genişlemesi ile ekonomide sahte de
olsa bir canlılık yaratmak bugün ülkeyi yönetenlerin en fazla ihtiyaç duyduğu şey.

Yani her şey belli bir mantık silsilesi
içinde ve benimsenmiş siyasal ve sınıfsal
tercihlere göre yapılıyor. Geçmişte bu tercihler bu denli açık değildi ya da açıktı toplum olarak farkında değildik. Bugün farklı
olan bunların çok açık ve net olması.

Bu konuda insanlık, toplumlar ve doğa
tarihinin değişmez bir yasasına ‘Diyalektik
ve Tarihsel Materyalizm’e başvurabiliriz.
Çünkü bu yasa, olayları ve olguları, var oldukları tarihsel koşullar içinde ve mevcut
ekonomik ve politik düzenin, üretim tarzının iç çatışmaları, dinamikleri, sınıf mücadeleleri ve toplumsal mücadelelerle açıklar
ve genel olarak toplum ve yaşama ilişkin
daha zengin, daha kapsayıcı ve açıklayıcı
bir bakış açısı sunar. Olup bitenlerin doğru
anlaşılmasını önleyen karartmaları ya da
perdelemeleri de ortadan kaldırır ve olayları
netleştirir.
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döviz kuru, 700 puanı bulan CDS’ler ve son
4 ayda 30 milyar dolarlık MB rezervinin
eritilmesiyle (– ) 50 milyar dolara (swaplar
hariç) inen bir MB rezerv durumu [7], kısaca
son 40 yılın en derin ekonomik krizi nedeniyle oldukça zor durumda. Bu durum giderek bir meşruiyet krizine dönüşüyor.

Bir diğer ihtiyaç ise 20 yıldır uygulanan
ve asıl olarak inşaat ve emlak rantının büyütülmesi ve bu rantsal zenginliğin sınırlı bir
çevre içinde paylaşılmasına dayalı sermaye/
servet birikimi modelinin önemli bir bileşeni olan konut sektöründe yarım kalan inşaatların tamamlanması.

Kur tutulamayınca, inşaatlar
yarım kalınca paketler açıldı

Bu ihtiyaç da, ilk iki paketin yanı sıra, bu
sektördeki müteahhitlere 20 milyar TL’lik
bir kredinin açılmasını ve küçük ölçekli
müteahhitlere uygun koşullu kredi kullandırtılmasını ve TOKİ’ye ayrılan kaynakların
artırılmasını gerektiriyor.

Üstelik büyük ölçüde malum ‘faiz politikasının’ bir sonucu olarak, bir süredir hızla
yükselmekte olan döviz kurunu belli bir düzeyde tutabilmek için hayata geçirilen ‘Kur
Korumalı Mevduat’ uygulamasına (KKM)
olan yönelim de giderek azaldı.
FED’in faiz artırımını giderek artan
oranlardan sürdürmesinin de etkisiyle, bir
süredir KKM ile baskılanan doların kuru
tekrar 15.00 TL’nin üzerine çıktı. Bu yükselişi durdurabilmek için daha fazla döviz
ve altına ihtiyaç olduğu açık. Bu yüzden de
yurttaşın hala TL’ye dönüşmemiş olan döviz
ve altınının bozdurulup, TL cinsinden mevduat hesaplarına kaydırılması hedefleniyor.
İşte verilecek kredinin yarısı kadar döviz
ve altını bozdurmak kaydıyla aylık yüzde 89
gibi cazip bir faiz oranından konut kredisi
sunmak böyle bir zorunlu ihtiyaçtan kaynaklanıyor.

Bu paketlerin ve düzenlemelerin yoksuldan zengine kaynak aktarmaya devam etmeye hizmet eder nitelikte olduğu göz önüne
alındığında, bu yolla iktidar bloku ile simbiyotik ilişki içinde olduğu artık bilinen yakın
sermaye gruplarının gönülleri de yapılmış
oluyor.

Hızla taban kaybeden iktidarın ihtiyacı?
Öte yandan, işsizlik, hayat pahalılığı,
yoksulluk ve borç batağı içinde çok zor günler geçiren halkın büyük bir kısmı, ne sözde
yüksek ekonomik büyümeye, ne de yakın
gelecekle ilgili olarak sunulan pembe tabloya ve vaatlere kulak asıyor.
İktidar bloku açısından bu kötü durumu,

Nitekim 2002-2020 yılları arasında ülke
genelinde 12,5 milyon yeni konut üretildi.
Aynı dönemde toplam hane sayısına yaklaşık 4 milyon yeni hane eklendi. Yani her
yeni 1 hane için en az 3 yeni konut üretildi.
Dışarıdan göçün arttığı 2010 yılı sonrasında ise yılda ortalama 280 bin yeni haneye
karşılık 820 bin yeni konut üretildi. Özellikle büyük kentlerde, nicel olarak bir stok
sorunu olduğu söylenemez. Öyle ki, sadece
İstanbul’da 1 milyon 800 bin konut boş durumda. [8]
Özetle, ülkede çok sayıda, hatta boş
durumda konut var ama insanlarımızın bu
konutları satın alabilecek gelirleri ya da birikimleri yok. Küçük bir azınlığın ise birden
fazla, hatta bazılarının onlarca, yüzlerce konutu var. Bunun nedeni de ülkedeki son derece adaletsiz gelir dağılımı ve sürekli artan
konut fiyatları.

Türkiye konut fiyatlarındaki
artışta Avrupa birincisi
2020 yılına ait bir veriye göre, AB genelinde ev sahibi olma oranı yüzde 70 iken,
Türkiye’de bu oran yüzde 58. Bu açıdan
Türkiye 30 Avrupa ülkesi ile kıyaslandığında en az ev sahibi (en fazla kiracı) oranına
sahip dördüncü ülke. Hırvatistan, Slovakya,
Macaristan ve Romanya gibi ülkelerde ev
sahipliği oranı yüzde 90’ın üzerinde. [9] Bu
da bir dönem bu ülkelerde hayata geçirilmiş
olan sosyalist uygulamaların sağladığı faydalardan biri olsa gerek.
Bir IMF çalışmasından alınan aşağıdaki

*
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grafiğe göre, salgın yılı olan 2020’de Türkiye, dünyada konut fiyatlarının reel olarak
(yüzde 14 civarında) en fazla arttığı ülke
oldu. [10]

bırakılmaması, bunun kamu tarafından üstlenilmesi ve konutların insanlara mümkünse
ücretsiz, bu mümkün değilse karşılanabilir
en düşük maliyetlerle ve koşullarla sunulmasıdır.

Covid-19 salgını sonrasında
konut fiyatları daha da arttı

Biyo-politika
Oysa ülkeyi yönetenler bizlere ya enflasyon düştüğünde konut arz ve talebinin dengeleneceğini ve konut fiyatlarının düşeceğini, bu yüzden de sabretmemiz gerektiğini
söylüyorlar. Ya da aylık faizini dahi ödemeye gücümüzün yetmeyeceğini bilmelerine
rağmen, bankaların verdikleri konut kredisine bizleri mahkûm edecek yollar öneriyorlar.

Öyle ki BIS’in bir çalışmasına göre,
2021 yılının üçüncü çeyreğinde nominal konut fiyatı endeksi en yüksek olan ülke 424.1
puan ile Türkiye oldu (bu haliyle toplam 58
ülke endekslerinin 2-3 katı civarında). [11]
Yüksek enflasyon ve Ukrayna savaşının tetiklediği fırsatçılık ise son aylardaki
konut fiyat artışlarının nedenleri oldu. Öyle
ki Betam’ın bir araştırmasına göre 2022 yılının Mart ayında, bir önceki yıla göre ülke
genelinde ucuz konutların fiyatı yıllık yüzde
107,6 ve lüks konutların fiyatı yüzde 130,8
arttı. Büyükşehirlerdeki ortalama ise yıllık
yüzde 134,3 oldu. Bazı kentlerde bu artış
çok daha yüksek, örneğin Mersin’de yüzde
172,7; İstanbul’da 159,3 ve Diyarbakır’da
yüzde 140,0 oldu. Kiralık konut fiyatlarındaki yıllık fiyat artışı da Türkiye ortalaması
olarak yüzde 123,5 olarak gerçekleşti. Kiralar yüzde 166,6 ile en fazla Antalya’da arttı.
[12] Bunda başta Ruslar ve Almanlar olmak
üzere yabancı nüfusundaki son yıllardaki
patlama etkili oldu.

Konut fiyatlarını ve kiralarını
artıran iki faktör
Konut fiyatlarını artıran iki faktörse; inşaat maliyetlerindeki çok hızlı artışlar ve konutun spekülatif bir kazanç alanı olarak değerlendirilerek ona yönelik talebin artması,
bu alanda finansal köpük oluşması.
Her ikisinin gerisinde de siyasal iktidarın
yanlış faiz politikası ile tetiklediği son döviz
krizi var çünkü bu krizle birlikte döviz kuru
çok yükseldi bu da inşaat malzeme fiyatlarını artırdı.
Örneğin, konut amaçlı inşaat maliyet endeksi, 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya
göre yüzde 8,7; bir önceki yılın aynı ayına
göre yüzde 96,0 arttı. Ancak burada önemli
bir ayrıtı var. O da işçilik maliyetlerindeki
artışın malzemedekinin çok gerisinde kalması. Öyle ki bir önceki aya göre malzeme
endeksi yüzde 11,1; işçilik endeksi yüzde
0,1 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına
göre malzeme endeksi yüzde 122,0; işçilik
endeksi ise sadece yüzde 42,0 arttı. [13]
Görüldüğü gibi konut fiyatlarının artmasında işçilik maliyetlerindeki artışın rolü çok
az. Asıl artışı kur artışına bağlı olarak malzeme maliyetlerindeki hızlı yükseliş sağladı.
Diğer yandan söz konusu konutları inşa
eden işçilerin, yaptıkları bu konutların sahibi
olabilmelerinin olasılığı artık neredeyse sıfır. Konut fiyatlarında oluşan köpük ise ül-
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kede her şeyin metalaştırılması ve finansallaşmaya kurban edilmesinin bir sonucu ve
önümüzdeki yıllarda ortaya çıkabilecek olan
yeni finansal krizlerin habercisi.
Ancak konut fiyatlarındaki bu artışa rağmen konut satışları hız kesmeden devam
ediyor. Öyle ki bu yılın Nisan ayında geçen
yılın aynı ayına göre konut satışları yüzde
38,8 artış göstererek 133.058 oldu. [14]

Kiracılar artık ev sahipleri
için de çalışıyorlar!
Konut fiyatlarındaki artışın ilk ve doğrudan etkisi konut kiralarında hızlı artışlara
yol açması biçiminde oluyor. Nitekim Tüm
Emlak Müşavirleri Federasyonu’na göre,
sadece son 6 ayda Türkiye genelinde gayrimenkul kiralarında en az yüzde 100 artış
oldu. [15]
Böyle olunca da emekçiler öyle bir duruma geldiler ki sadece patronları için değil,
konut kiralarının aşırı bir biçimde yükseldiği
kentlerde ev sahipleri için de çalışmaya başladılar. Birçok emekçi her ayın az üçte birinde ev kirasını ödeyebilmek için işe gidiyor
artık. Ya da evden birden fazla asgari ücretle
çalışan varsa bunlardan birinin maşının yaklaşık üçte ikisi kira için harcanıyor.
Bu bağlamda G. Monbiot’un belirttiği
gibi, yüksek kiralar, sanki ev sahiplerinin
kiracılardan tahsil ettiği özel bir vergiye
dönüşmeye başladı. Ancak bu vergi normal
vergilerden farklı zira normal vergiyi ödeyemediğinizde devlet sizi evinizden atmıyor
ama kirayı ödeyemediğinizde ev sahibi sizi
kapının önüne koyabiliyor. [16]

Yüksek enflasyon, negatif
reel faiz ve iyice kötüleşen gelir
dağılımı
Konut fiyatları bu hızla artarken, konut
satışlarının da artmasının nedenleri; tasarruf
sahiplerinin yüksek enflasyon, buna karşılık negatif faiz getirisi karşısında nakitlerini
konut alımlarına yöneltmeleri ve kuşkusuz
ülkedeki son yıllarda çok hızlı bir şekilde
kötüleşmiş olan gelir dağılımı.

Öyle ki TÜİK’in resmi verilerine göre
işçilerin ücret biçiminde milli gelirden aldıkları pay Covid-19 salgınının öncesinde
(2019’un son çeyreği) yüzde 32,0 iken, 2021
yılının son çeyreğinde bu pay yüzde 25,8’e
geriledi. Buna karşılık sermayenin kâr biçiminde aldığı pay ise aynı süreçte yüzde
51,5’ten yüzde 57,8’e çıktı. [17]
BDDK verileri ise, işçilerin emeğinin
sömürüsünde elde edilen artı değerden ve
faiz, komisyon gibi diğer finansal gelirlerden
oluşan kârın bir kısmının adresini gösteriyor: 2021 yılının ilk çeyreğinde 16,4 milyar
TL net kâr elde eden bankalar, 2022 yılının
aynı çeyreğinde yüzde 285’lik bir artışla bu
kârlarını 63,2 milyar TL’ye yükselttiler. [18]

Konut, barınma hakkının temel aracıdır
Oysa konut, tıpkı ulaştırma ve enerji gibi,
ekonomik ve sosyal yaşamın ve kuşkusuz
barınmanın en temel araçlarından biri. Bu
nedenle de metalaştırılmaması, piyasalarda
alım satıma konu edilmemesi, edilecekse de
bunun emekçiler lehine kamuca çok iyi düzenlenmesi gerekiyor.
Oysa kapitalizmin doğasında böyle düzenlemeler yok. Zira kapitalizm önüne gelen
her şeyi (tıpkı eğitim ve sağlıkta olduğu gibi)
metalaştıran bir sistem. Bu sistemde sermaye sahipleri bunu daha fazla kâr elde etme
güdüsüyle yapıyor, devlet de buna aracılık
yapıyor. Bunun en somut biçimi yaygın olarak yapılarak halkımızı yoksullaştıran özelleştirmeler.
Bu yüzden sorunu çözmeye “konutun bir
ticari mal (meta) olarak değil, barınma hakkının temel bir aracı” olarak kabul edilmesiyle başlamak gerekiyor. Bir başka deyimle
barınma hakkı eğer bir insanlık hakkı ise,
konut da gelir ya da parası olanların sahip
olabildiği bir ayrıcalık değil, tüm insanların
sahip olabildiği bir yaşam aracı olarak kabul
edilmelidir.
Bunun somut ifadesi konut üretimi ve
dağıtımının bugün olduğu gibi piyasalara

Böylece hayatları boyunca kredi borcunu ödemek zorunda olan, bu şekilde teslim alınmış apolitik kitlelere dönüşmemizi
istiyorlar. Veya bizlere, bu sorunun ancak
birkaç ailenin bir arada yaşamasıyla çözülebileceğini anlatmaya çalışıyorlar. Bunların
hepsi aslında devletin insanları kontrol etmeye yarayan “biyo-politika” araçları olarak
görülmeli.
Oysa konut kredisine dayalı konut
edinme yolu güvenli bir yol değil. Örneğin
ABD’de konut sektöründe patlak veren 2008
finansal krizi sonrasında milyonlarca Amerikalı, işsiz kalınca aldıkları konut kredilerinin faizlerini ödeyemedikleri için, konutlarını kaybetti. [19] Türkiye’de de son yıllarda
aldıkları konut kredilerini geri ödeyemeyen
insanların konutları ise konut kredisine ipotek koymuş olan bankaların ya da onların da
satmasıyla başkalarının eline geçti.
Emeği, doğayı, kadın ve çocukları ve
engellileri gözeten bir sosyal konut politikası gerekiyor
Egemenlerin mevcut konut politikasına
karşı alternatif bir konut politikası geliştirmek ve barınmanın insanlık hakkı olduğu
gerekçesinden yola çıkarak bu hakkın kullanımında adaleti sağlamak durumundayız.
Bu da konut alanının, bir sektör olarak
kârını önceleyen büyük sermayenin kontrolüne bırakılmasından vazgeçilmesini ve
bunun yerine toplumsal-kamusal bir demokratik kontrolün konulmasını gerekli kılıyor.
Başka bir deyişle piyasalar, konutu milyonlarca insan için erişilemez hale getiriyorsa, bunun karşısında ayakları yere basan
kamusal bir seçeneğimiz olmalıdır.
Bu seçenek kamunun ‘sosyal konut’
üretmesi ve konutu olmayanlara bu konutları
tercihan ücretsiz bir biçimde ya da çok düşük kira bedeli gibi kira bedelleriyle süresiz
tahsis etmesi ve bu konutların iyileştirilme,
bakım gibi işlerini de üstlenmesidir.

Sosyal konut sunumu yerelleşmeli
Bunun da en doğru biçimi bu tahsisisin
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merkezi yönetimden ziyade, yeni kamusal finansman kaynaklarıyla güçlendirilmiş yerel
yönetimlerce karşılanmasıdır.
Buradaki yerel yönetimlerden kasıt sadece belediyeler değildir. Bunlara ek olarak
kooperatifler, kolektifler ya da komünler
biçimde örgütlenmiş yerel topluluklar bu
işlevi yerine getirmelidir. Böylece barınma
ihtiyacının belirlenmesi, bunu karşılamaya
dönük konutların tahsisi demokratik bir biçimde yapılabilir, denetlenebilir ve barınma
hakkı gerçek anlamda yerine getirilebilir.
Hem etkin-verimli bir kaynak tahsisi,
hem de yaratılan çıktının adaletli bölüşümü
için bugün küresel ve merkezi olanın karşısında yerel ve merkezi olmayan çözümleri
koymamız gerekiyor. Bu ülkemizdeki örneğin can çekişmekte olan tarımı kurtarmanın
olduğu kadar, barınma sorununu da ortadan
kaldırmanın en doğru yoludur.
Bu tür uygulamaların hem geçen yüzyılda, hem de yüzyılımızda başarılı örnekleri
mevcut. Örneğin geçen yüzyılda Birleşik
Krallık’ta, özellikle de düşük gelirli emekçi ailelerinin barınma sorunu, belediyelere
ait konutların çok düşük kiralar karşılığında
süresiz olarak emekçilere ve evsizlere tahsis
edilmesiyle büyük ölçüde giderilmiştir.

“Önce Barınma” ve “Herkes
İçin Konut”
Keza günümüzde, hem başarılı bir eğitim, hem de başarılı bir ‘Temel Yurttaşlık
Geliri’ pilot uygulaması ile gündemde gelen
Finlandiya, 2027 yılına kadar tüm evsizliği
ortadan kaldırmayı hedefleyen bir “sosyal
konut” programına öncülük ediyor.
Öyle ki barınma hakkının anayasal bir
hak olarak kabul edildiği bu ülkedeki tüm
konutların yüzde 16’sı, belediyelerce evi olmayanların kullanımına sunulmuş durumda.
“Housing first/Önce barınma ”mottosu ve
“Herkes için Konut” Eylem Planı çerçevesinde, evsiz insanlar hiçbir ön koşula bakılmaksızın boş dairelere yerleştiriliyorlar.
Bu plan “herkes için güvenli, erişilebilir,
sürdürülebilir ve kalıcı olarak karşılanabilir
konutları garanti etmek, gerçek bir kamu
seçeneği yaratmak ve barınmayı her yurttaş
için temel bir insan hakkı olarak onaylamak”
amacını taşıyor. [20]
Daha da önemlisi, bu konut politikası,
ülkenin kalkınma planları ve buna uygun
olarak hazırlanan programlarında önemli
bir yer tutuyor. Öyle ki, 2021–2028 dönemini kapsayan kalkınma programının temel
amaçlarından biri “konut politikasında uzun
vadeli bir perspektifi geliştirmek” olarak belirlenmiş.

Hem gençler hem de yaşlılar
için konut
Bu program altında faaliyet gösteren

EKONOMİ
bir kamu kurumu olan Finlandiya Konut
Finansmanı ve Geliştirme Merkezi (ARA),
esas olarak da konut talebinin en fazla olduğu bölgelerde, daha fazla insanın makul
fiyatlarla konut edinebilmeleri için devlet destekli konut üretimi yapıyor. Merkez
2030 yılına kadar 1 milyon yeni konut inşa
ederek, bir yandan gençlerin ilk konutlarını
satın almalarını kolaylaştırıcı, diğer yandan
da yaşlı nüfusun kendi konutlarında yaşayabilmelerini mümkün kılacak büyük çaplı
hibeler sunuyor. [21]
Barınma hakkına böyle bir yaklaşımla
hayata geçirilecek olan sosyal konut politikası ile “eşitsizliklerin azaltılabileceği gibi,
hem konut sakinleri, hem de doğal çevre
açısından en adil ve çevreci sosyal konut
alanlarının yaratılabileceği, iklim kriziyle
mücadele etmek için gerekli olan düşük karbonlu inşaat ve konutların üretilebileceği”
ileri sürülüyor. [22]

Doğa ile uyumlu sosyal konutlar
Çevreci bir perspektiften sosyal konut
politikasının temel ilkesi “herkesin, refahının artırıldığı bir yerde ve doğal çevrede yaşama hakkının olduğudur”. Sera gazı emisyonlarının üçte birinin inşaat ve binalardan
kaynaklandığı dikkate alındığında, konut
politikası geliştirirken, aynı zamanda konutun iklim değişikliği ve diğer ekolojik etkilerine de odaklanmak gerekir. Örneğin iyi bir
kent planlaması altında, konutların fosil yakıta dayalı enerji kaynaklarından uzaklaşma
ve binaların uzun ömürlü hizmet vermeye
göre tasarlanmış olması başta karbon emisyonları olmak üzere, yapılaşmanın olumsuz
etkilerini asgariye indirir. [23]
Sosyal konut politikası ayrıca toplumdaki gelir eşitsizliğini azaltmak, engellilerin
sorunlarını ortadan kaldırmak, toplumsal
cinsiyet eşitliğini geliştirmek, geçim ve yaşam zorluklarından kaynaklanan iç göçleri
durdurmak ve 2008’deki gibi finansal krizleri önleyebilmek için de iyi bir araçtır.

Yapay kıtlıklar ortadan kaldırılmalı
Son olarak, bir yanda boş milyonlarca
konut bulunurken, milyonlarca insanın evsiz olması ya da milyonlarca insanın konut
edinebilmek için çok ağır bedeller ödemek
durumunda kalmaları da kabul edilebilecek
bir durum değil.
Bu durum aslında, bir yüzünde bolluk,
diğer yüzünde kıtlık olan bir düzenin; keskin
sınıfsal bir ayrışmanın ve emek sömürüsünün yarattığı zengin-yoksul farklılaşmasının, kısaca kapitalist sistemin kaçınılmaz bir
sonucu. Ancak buradaki kıtlık ya da yokluk
doğal değil, yapay bir şey. Yani sistemin egemenlerince yapay olarak yaratılmış bir olgu.

Sorun herkesi konut sahibi yapabilmek
için yeterli kaynağın bulunmaması değil, bazılarının bu kaynaklara haksız bir biçimde el
koyarak diğerlerinin barınma ve sağlıklı bir
yaşam sürme hakkını ortadan kaldırmasıdır.
Böylece, konutun barınma hakkının bir aracı
olarak, yani bir insanlık hakkı olarak kabul
edildiği bir düzeni kurduğumuzda hem konut sorununu ortadan kaldırabiliriz, hem de
iklim yıkımını durdurma konusunda önemli
bir adım atmış oluruz.

Sonuç olarak
Bu bağlamda, demokratik ve halktan
yana bir iktidarın işbaşına gelmesi durumunda, bu iktidar bir yandan emek ve doğadan
yana uzun vadeli bir konut politikası tasarlarken, bir yandan da aşağıdaki önlemleri
hemen almak durumundadır:
•İnsanların barınma hakkını, servet zengini olmanın ve finansallaşmanın bir aracı
haline getiren ve konut edinmeyi, siyasal
iktidarların, müteahhitlerin ve bankaların insafına bırakan kredilendirme politikalara son
vermelidir.
•Kiralardaki hızlı artışları göz önüne
alarak, işçi-memur ücretlerini enflasyonun
üzerinde bir düzeye çıkartmalı, yani yaşanılabilir bir ücret sistemi oluşturmalı ve acilen
bir “kira kontrol yasası” çıkartarak özelikle
de büyük şehirlerdeki kiralara üst sınır getirmelidir.
• Bireylerin ve şirketlerin sahip olabilecekleri konut sayısına üst sınır getirmeli ya
da belli sayının üzerindeki konut edinimini
yüzde 100 vergilemeyle caydırmalıdır. Bu
anlamda, mutlaka bir sermaye kazançları
ya da rant vergisi hayata geçirmelidir. Keza
mevcut vergi kanunlarında gerekli değişiklikleri yaparak, konut alım satımında (konutu elde tutma süreleri anlamında) vergiden
kaçınmayı kolaylaştıran vergi teşviki uygulamalarına son vermelidir.
• Sosyal-ekolojik konut yapımı ve sunumunu piyasa dışına çıkartarak bütünüyle
kamuya bırakmalı ve yeni sosyal konutlar
üretmelidir. Bu üretim ve dağıtımda TOKİ
gibi doğrudan merkezi devlet yapılanması
değil, yerelden karar alabilen yani mali ve
idari özerkliğe sahip belediyeler, kooperatifler, komünler ve kâr amacı gütmeyen diğer
toplulukların oluşturacakları özerk kurumsal
yapılar söz ve yetki sahibi olmalıdır. Bunların hayata geçireceği sosyal konut projeleri
ise emekten yana yeniden bölüştürücü vergi
politikalarını esas alan kamu finansmanı ile
sağlanmalıdır.
Emek, demokrasi ve barış güçleri olarak
önümüzdeki acil görevlerden biri, uzun vadede emek ve doğadan yana bir barınma ve
konut stratejisini benimsemiş, bugünden de
yukarıda sayılan acil önlemleri hayata geçi-
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rebilecek kararlılığa sahip, demokratik bir
halk iktidarını kurmaktır.n
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9 Mayıs Zaferi, 77. Yılında da
Barışın Ve Özgürlüğün Timsali!
Dünya Halklarına Kutlu Olsun!
q Bahattin SEVEN
Ancak Sovyetler Birliği halklarının
9 Mayıs Zafer Bayramı, Moskova’da
görkemli törenlerle kutlandı. Rus ordusunda Kızıl Ordunun ruhu yaşıyor. Kızıl
ve orak çekiçli komünist semboller Kızıl
Meydan’da dalgalandı. Bu, dostlara güven
ve umut olurken anti-komünistlere korku
saldı. Bu, Sovyet halklarının kazandığını,
Nazi Almanya’sının 9 Mayıs 1945’te teslim olmasını Dünya halklarına duyuran
bir bayramdır. İlk olarak, 8 Mayıs akşamı
Alman Teslim Belgesi’nin imzalanmasının ardından Sovyetler Birliği’nin 15
cumhuriyetinde aynı anda duyurulmuştur. 9 Mayıs 1945 gece yarısından sonra,
saat 00.01 Moskova Saatiyle. 77 yıl önce
kazanılan bu Zafer, Nazi Almanyası’nın
1945’te Sovyetler Birliği’ne teslim olmasının şanlı günüdür. Dört yıllık savaşta
yaklaşık 25 milyon vatandaşını kaybeden
SSCB için Büyük Anayurt savunmasının
özgürlük ilanıdır. Naziler teslim oldu, savaş son buldu! Hitler intihar etti. Nazi savaş makinesi subay, SS şefleri yargılandı.
En üst görevde olanlar idam ve ömür boyu
hapse mahkûm oldu. Bu sonuç tüm dünya
diktatörlerine ibretlik bir ders olsun!
Faşist Hitler orduları Moskova önlerinde boy gösterdiğinde, Stalin ile Mareşal Jukov arasında şöyle bir konuşma
geçer. Stalin, “Yoldaş Mareşal bana komünistçe bir cevap ver. Moskova’yı boşaltalım mı?” Mareşal Jukov, “Moskova’yı
savunacak gücümüz var, boşaltmaya gerek yok Yoldaş. Moskova düşmeyecek...”
Bu sınırlı yazıda amaç, II. Dünya Savaşını anlatmak değil. Sadece bugünü
anımsatmak ve önemine vurgu yapmak.
9 Mayıs 1945 gününün sadece Ruslara
ait bir zafer olduğunu söylemek, bu şanlı
günü çarpıtmak ve gölge düşürmeye çalışan anti-komünist, faşist güçlerin gerici
çabalarıdır. Bu, dünya halklarının zaferi

temel gereksinimlerinin karşılanması için
yeterli yatırımlarım yapılması önündeki
en büyük engel oldu. Bu iki temel sorun
sosyalist ekonomiyi iflasa götürdü. Diğer
bazı tali sorunlar sadece birer ayrıntıydı.
Üçüncü önemli neden; yeni sosyalist
insan yetiştirmede ideolojik yetersizlik.
Emperyalist-kapitalist devletleri taklit
etme, sosyalist kültür, kolektif kültürde
yetersizlik. Bu üç temel eksiklik sosyalist
ülkelerin dağılmasını getirdi. Devlet bünyesinde örgütlenen sömürü anlayışı, zayıf
olan sosyalist yapıyı çürütüp dağıttı.

ve Sovyetler Birliği’nde yaşayan kardeş
halkların zaferidir. SSCB bir ulus devlet
değildi. O, halkların ortak erkiydi. Bu tarihi günü anımsarken son otuz küsur yılda
olan siyasal, sosyal ve çevresel gelişmelere göz atmadan tarihi olaylar anlaşılmaz.
Amacımız yakın tarihte olanlardan bazı
anımsatmalar yapmak ve ders almak.

Kısaca karşı-devrim nasıl
gerçekleşti, SSCB nasıl
çöktü?
Sosyalist ülkelerin çöküşü oradaki
devlet bürokrasinin kapitalist devlet benzeri giderek güçlenmesi, halk denetiminin
olmamasıydı. Halk adına egemen olan
bir avuç bürokrattı. Hayatın her alanında
örgütlü olan Sovyetler söz ve karar sahibi değildi. Halk mülkiyeti ve kooperatif
mülkiyeti zamanla fiili olarak bürokratların denetimine girdi. SSCB halklarının
kazanımları hakkında devlet bürokrasisi
karar ve söz sahibi oldu.
Dağılmayı iki ana başlıkta özetlemek
mümkün.
Birinci en önemli neden; sömürü
alışkanlığın yarattığı anlayıştan meydana

gelen sömürü kültürü yetmiş yılda tasfiye
edilemedi. Giderek devlet ve toplumsal
hayatın her alanında yayılıp, kök saldı.
Sömürü kültürü “sosyalist” devlet sürecinde varlığını sürdürdü. Sömürü kültür
anlayışı, diğer bütün “sosyalist” devletlerde de egemen oldu. Bu devletler kapitalist devletlerden çok farklı değildi. Devlet
kurumları yaygınlaştı, toplumsal hayatın her alanında derinlemesine güçlendi.
Halkın mülkiyetinden beslenen bürokrasi
çalışmadan zihinsel enerji ve bedensel
bir emek harcamadan asalak, katı-hantal,
üretmeyen ve yaratmayan bürokratik bir
sınıf oluştu. Bu sınıf var olan sistemi kendi sınıfsal erki yararına kullandı. Sosyalizm adına hegemonya sürdüren sömürü
sistemi kültürü üzerinde sosyalizmin gelişip, yerleşmesi mümkün değildi. Olmadı
da.
İkinci önemli neden; kapitalist-emperyalist devletlerin sosyalist ülkelere
yönelik temel politikası, başta SSCB ve
diğer sosyalist ülkeleri zorlayıp, gelirlerinin büyük bölümünü “savunma sanayine
ve iç güvenliğe” ayırmasına zorladı. Bu,
sosyalist ülkelerin gelişmelerine ve halkın

1990’larda dünyada politik gericiliğin gelişmesi, dünyanın değişmesi (daha
doğrusu başkalaşması) Neo-Liberalizmle
1980 başında başladı. Neo-Liberalizmin
dünyaya egemen olması önündeki en
önemli engel, başta Sovyetler Birliği ve
Doğu-Avrupa’daki Halk Demokrasileriydi. Yukardaki üç temel nedene karşın,
sosyalizmin doğası gereği yetmiş yılda
Sovyetler Birliği’nde yeni bir anlayış,
alışkanlık ve ortak mülkiyet kültürü yavaşta olsa yayılıyordu. Ne yazık ki Sovyet
halkları ortak mülkiyetin kendiliğinden
gelişip yayılacağı yanılgısına düştüler.
Bulundukları sorumlu alanlarda pasif kalarak, karar mekanizmalarını bürokratlara
bıraktılar. Bürokratlar bu pasifliği fırsat
bilerek, var olan ortak mülkiyet anlayışını
kendi sınıfsal çıkarları uğruna kullandılar.
1980’lere gelindiğinde artık tren raydan
çıkmasa da raylar yıpranmış, çürümüştü.
Artık o sosyalizm yükünü taşıyamaz duruma hızla yaklaşıyordu. Zamanla makinenin çürüyen parçaları dağılma sürecine
girdi. Bu süreç beş altı yılda tamamlandı. Artık yıpranan makinenin ileri gitme
gücü kalmadı. Gorbaçov Kliği bu süreci
hızlandırıp, on yılda sonuca yaklaştırdı.
Sosyalizmin dağılma süreci on yılda tamamlandı. Önce “Glasnost” (açıklık) başladı. Başlangıçta hepimiz bu Glasnost’un
yararlı olacağı yanılgısına düştük. “Sosyalizmin kendi kendini yenileme yetene-
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ği var.” sanısına kapıldık. Bunun tamamen bir sübjektif niyetin ötesinde anlamı
yoktu. Taban Glasnost’dan uzak durdu.
Sovyetler’de tartışma, sorunlar nasıl
aşılır ortamı yaratılmadı. Yani açıklığın
tabandan değil de, en üstten karar mekanizmasındaki parti ve devleti yönetenler
eliyle olması en büyük hata ve eksiklikti. Sovyet Örgütleri atıl kalıp, aktif olarak
üretim ve sosyal örgütlenme alanlarında
aktif işlevleri üstlenemediler. Veya bürokratlar onlara fırsat vermedi. Aksayan
yanları iyileştirmek, kimin düzelteceğinde
Sovyetler sadece seyirci kaldı. Yine aynı
klikler ara vermeden “Perestroyka” (yeniden yapılanma) sürecini başlattı. Böylece
artık yapılacak olumlu bir müdahale şansı
yoktu. Sovyetler, çöküşün nasıl olacağını
seyretmekle yetindiler. Bütün bunları yazarken başta SSCB olmak üzere sosyalist
ülkelerde ve Halk Demokrasisi ülkelerinde işçi sınıfının ve köylülüğün elde ettiği
muazzam kazanımlar, sosyalist devletin
yarattığı sosyal haklar üzerinde durmuyorum, çünkü bunlar hepimiz tarafından
bilinen gerçeklerdir. Ben bu yazımda özeleştirel anlamda sosyalist ülkeleri yöneten
komünistlerin hataları üzerinde özellikle
durmak istedim.
Sosyalizmi tasfiye süreci, hazırlanan
plan dahilinde yürürlüğe konuldu. Bu on
yıllık dağılma sürecinde, sırasıyla bu engellerin ortadan kalkması gerekirdi. 9 Kasım 1989 Berlin Duvarı yıkıldı. Demokratik Alman Cumhuriyeti-DDR, emperyalist
Federal Almanya tarafından “birleşme”
adı altında ilhak edildi. Yaklaşık bir buçuk ay sonra, Romanya’da 29 Aralık 1989
darbesi oldu, Çavuşesku ve eşinin açık
TV kameraları önünde kurşuna dizilmeleri tam bir vahşet ve cinayetti. Diğer ülkelerin devlet yapıları değişti. Polonya,
Çekoslovakya, Macaristan, Bulgaristan...
Artık 1991’de sıra SSCB’ye gelmişti.
Çok kolay etkileyecekleri sarhoş bir adamı tankın üstüne çıkarıp, onu Rusya devlet başkanı ilan etmekle, Neo-liberalizm
Rusya temsilcileri oligarklar amaçlarına
vardığını ilan etti. Bir gün önce “sosyalist” olanlar sabahleyin kendilerini özel
mülkiyetin temsilcileri olduklarını ilan
ettiler.
Dünyanın yeni Neo-liberal temsilcileri
TV kanallarında dünyanın büyük gazetelerinde çarpık savlarını savundular. “Soğuk savaş sona erdi. Dünya da barış, adalet, özgürlük ve demokrasi çağı başladı.”
Bu palavraların kısa zamanda ne olduğu
görüldü. Dünyayı götürecekleri yöne doğru hız verdiler. Bu baş döndürücü hızdan
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birçok “sosyalistin” başı dönüp, sersem
oldular. Olan bitenin ne olduğunun farkına bile varamadılar. Gidilen yön sömürü
sistemi, yer 21. yy bataklık çukuruydu.
Bakın bunun içinde neler birikti. Avrupa
da ırkçılık, işsizlik, çevre kirlenmesi, AB
sadece küresel güçlere hizmet eden, onların çıkarını her değerin üstünde tutan süper güçlerin çıkarına bir dünya yaratmak
istiyorlar.
1991’de Sovyetler Birliği ve Doğu
Avrupa Halk Demokrasileri devletleri
dağılınca, Neo-Liberal ideologlar, her düşüncedeki anti-komünist, sözde “aydın”
insanlar aynı görüşte birleşiyordu. Ortak
savları şuydu. En liberalleri şunu diyordu.
“Komünizm insan doğasına aykırı, sadece iyi niyetli aydın insanın hayali olan
bir ideolojiydi. Yıkılması da kaçınılmaz
oldu.” Bir başka grubun savı da şöyle idi.
“Bundan sonra, Soğuk-Savaş bitti. Dünyaya demokrasi, barış ve özgürlük gelecek. Savaşların dönemi bitti…” türünde
savlar dünyanın bütün gelişmiş kapitalist
ülkelerinde ve Türkiye’de sözde “aydınların” birleştiği ortak görüşüydü. Bu savlar
yıllarca devam etti. TV ve “büyük” basının tartışmaları bu minvalde oluyordu. Bu
görüşlere karşı ben birçok yazımda şunu
savundum. Bu yıkımdan sonra o burjuva
“demokrasisi” sayılan Avrupa işçi sınıfının ilerici bazı kazanımlarının da sonu
olacak. Dünyada barış değil daha çok savaş, yoksulluk, çevre katliamları, işsizlik
ve ırkçılık artacak. Bu görüşlerimi o zaman kimse ciddiye almadı. Fakat ben düşüncemden vazgeçmedim.
Oturdum 1650 sayfalık üç ciltlik bir
roman “ILOW”u yazdım. Savaşların nasıl
son bulacağını, insanların nasıl özgür ve
mutlu olacağını kurguladım. Bu rastgele
bir kurgu değildi. Yetmiş yıllık SSCB’nin
yıkılışının nedenleri ve insanlığın sekiz
bin yıllık sömürünün (köleliğin) başlamasıyla verilen özgürlük, adalet ve eşitlik
mücadelesi sürekli bir süreçtir. Bu sosyal
hayatın mücadelesi, insanlığın ütopyası
yönünden ilerlemesi sömürü son bulana
kadar sınıf savaşları devam edecek. Bu
toplumsal ilerleme yürüyüşü on dört bin
yıldır sürüyor ve şimdiki vardığımız yerdeyiz.
İnsanlık yaşayacaksa, toplumlar devam edecekse bu yürüyüş de devam edecek. Ben toplumsal hayata inanıyorum.
Bunu yaratan insandır. Bugün var olan
değerler, teknoloji, bilim, kültür sanat...
toplumsal hayatın birikimlerinden başka
bir şey değildir. Buna inanıyorum, temel

olan insanlığın kazanımlarıdır. Kişisel
olarak tecrübelerim, bilgim bunlardan aldığım güç ve enerji...
SSCB ve diğer Doğu-Avrupa Halk
Demokrasisi devletlerin dağılmasından
sonra daha bir yıl geçmeden Neo-liberallerin ve diğer gerici anti-komünist görüşlerin savlarının çürümeye başladığını gördük. Hatta SSCB’nin dağılma sürecinde
Sovyet halklarını birbirlerine kırdırmak
için Ermenistan ve Azerbaycan arasında “Karabağ Sorununu” yarattılar. OrtaAsya’da, Orta-Doğu’da, Kafkasya’da,
Balkanlar’da, Afrika’da... iç-savaşlar ve
bölgesel savaşlar başladı. SSCB topraklarında kardeş olan ve barış içinde bir
arada yaşayan halklar birbirini boğazlamaya başladı. Söz konusu ülkelerde Mafya türü erkler devletlere egemen oldular.
Balkanlar’da önceki Yugoslavya dağıtılıp
yedi yeni kriminal devlet oluştu. Bu devletler tam anlamıyla dışa bağlı ABD, Almanya, Fransa ve bir kısmında da Türkiye
söz ve karar sahibiydi. Bunları takiben
Kafkasya’da Çeçen Terör örgütleri Rus
askerlerini boğazladılar. Bunların da arkasında yine dış güçler vardı. Kimileri petrol
paralarını bunlara aktarıyor, bazı devletler
de onları eğitip donatıyordu. Bunları gizli
servisler yapsa da, olaylar dünya halklarının gözleri önünde oluyordu.
1970-90 yılları arasında binlerce Arap
ve Afrika halklarının gençleri Sosyalist
ülkelerde eğitilip meslek sahibi oluyordu.
Özellikle Filistin gençlerinden binlercesi
SSCB, Bulgaristan ve DDR’de eğitim görüyordu. O süreçte sosyalizm bu gençlerin kurtuluş ve özgürlük umudu oluyordu.
Sadece Filistin de değil, Yemen, Körfez
Emirliklerinde, Cezayir’den, Afganistan,
Suriye ve Irak’tan gençler gelip Sosyalist
ülkelerde eğitim görüyordu. Sadece Müslüman ülkeler de değil, onlarca Afrika ülkelerinden Etyopya, Kongo, Angola, Mozambik, Güney Afrika... benzer bir gençlik
dalgası da Peru, Venezuela, Nikaragua, El
Salvador, Şili, Bolivya, Uruguay, Küba...
Dünyanın her kıtasından ve onlarca farklı
halklardan gelen gençler bir arada eğitim
görüp kendi aralarında ülkelerini tanıtıp,
halklar arasında dostluğun gelişmesinde
önemli bağlar oluşturuyordu. Böylece
kültürler iç içe geçip, yeni çok zengin
enternasyonal kültürler oluşuyordu. Eğitim gören bu gençlerin sosyalizme büyük
saygı ve sempatileri vardı. 1990’dan sonra
SSCB’nin dağılması sadece Sovyet halklarında umutsuzluk yaratmakla kalmadı.
Umutsuzluk bütün dünyaya yayıldı. Daha
bir yıl öncesinde sosyalizm umuduna sa-

23 Mayıs 2022

17

rılan yüz binler aniden kendilerini sahipsiz ve boşlukta buldular. Boşlukta kalan
gençlere Müslümanların petro dolarları ve
küresel güçlerin gizli servisleri el atmakta
gecikmedi. Müslüman ülke gençlerinden
cihatçı terör örgütleri yarattılar. IŞID, ElNursa, Bocco Haram, El-Shabab ve benzeri kafa kesen, kadınlara tecavüz eden
teröristler yarattılar. Bunlar Orta-Doğu,
Afrika ve Kuzey Afrika’yı kana boyadılar. Küresel güçlerin gizli servisleri eliyle
bunlar eğitildi. Her türlü silah ve lojistik
destek sağlıyorlardı. Aynı küresel güçler
kendi halklarını aldatmak içinde sanki teröre karşıymışlar gibi iki yüzlü bir politika izlemekten bir beis görmediler. Bir tarafta AB ülkelerinden, Orta-Asya’dan ve
Türkiye’den terörist devşirip onları Irak,
Suriye ve Libya’ya gönderirken, aynı güçler “Koalisyon-güçleri” adı altında teröre
savaş (!) ilan ediyorlardı. Bu kirli kanlı
politik oyuna inananlar da çoktu. En affedilmez olanı da kendine “sosyalist” diyen,
gizli servislerin oyuncağı olan nasyonalsosyalistler ve bizde 1980 öncesinde sosyalist olan bazı ahmaklar.
Bugün benzer kirli ve kanlı bir politika
Rus-Ukrayna arasındaki “savaşta” izleniyor. ABD, NATO, Avusturya, Japonya,
dünya üzerindeki Yeni Nazileri, suça bulaşmış işsiz gençleri Ukrayna’ya taşıyorlar. Sadece savaşçıları taşımakla kalmıyor,
bunlara her türlü en son teknolojik silah
desteğini yaptıkları da bilinen bir gerçektir. Şu durumda başta G7 güçleri ve
diğer birçok G-20 ülkeleri dolaylı olarak
(vekalet-savaşının) içindeler. Bugün yaşanan 1990’dan sonra Orta-Asya, Kafkasya,
Orta-Doğu, Balkanlar, Kuzey Afrika ve
Afrika’da başlayan Üçüncü bir Dünya savaşının daha ileri bir devamıdır. Bu savaşı
durduracak olanlar da, yine savaştan zarar
gören halklardır.
Bu halklar kendi ülkelerindeki, adaletsizliği, eşitsizliği, bölücü-resmi politikalara karşı, küresel güçlerden bir “yardım”
bekleme veya talep etmek yerine, kendi
ülke halkları arasında dostluğu, dayanışmayı ve gerçek kardeşliği geliştirme
politikalarına yönelmeliler. Daha fazla
beklemeden bu adımın atılmasının var
olan koşulları değerlendirilmelidir. “Kurtulmak yok tek başına, ya hep beraber, ya
da hiç birimiz.” Yaşananlardan ders çıkararak, kendimizi yenileyerek ama umudumuzu kaybetmeden yeniden ayağa kalkıp
mücadeleye devam ettik ve etmeye devam
edeceğiz. Güneşli bir Dünya yaratmak
dünya işçilerinin ve ezilen, sömürülen
halklarının kendi elindedir. n
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Stalin Sonrası Döneme Geçiş:
Çöküşün Kodları (5)
*

Baş tarafı 24. Sayfada

Ancak bu yeni egemen gücün, özellikle başlangıçta, kendini Sovyet halkları
nezdinde meşru kılacak bir yeniliğe, bir
“başarı öyküsüne” ihtiyacı vardır. Savaştan muzaffer çıkan Sovyet halklarının ciddi bir reform ve yenilik beklentisi vardır
ve onlara bir “yenilenme projesi” sunulması gereklidir. Yukarda değindiğimiz
gibi, bu yeni ekibin taban demokrasisi,
kitlelerin siyasi katılımını artırma, partinin ideolojik görevlere yoğunlaşması gibi
konularda herhangi bir adım atmaya ne niyeti, ne de yeteneği vardır. Dolayısıyla, bu
beklentiye verebilecekleri yegâne karşılık,
sahte bir “özgürlük ve demokrasi” öyküsü
olarak “Destalinizasyon – Stalin’den arınma” olmuştur. 1937-38’de toplumda ciddi
yaralar açmış olan tasfiye süreçlerindeki
acıları dindirmek, ve halktaki yıpranmış
adalet duygusunu tatmin etmek gerçekten oldukça puan kazandırıcı bir adım
olabilirdi; ancak başta Kruşçev olmak
üzere geçmişte bu süreci kanlı bir trajediye çevirenler, bizzat iktidarı sağlamlaşan
Parti kadroları olduğu için (özeleştiri yapıp kendi suçlarıyla yüzleşmeye niyetleri olmadığı için), yapılan bütün hataları,
işlenen bütün cinayetleri Stalin’in sırtına
yıktılar. Bu onlara, kendilerini yeni ve “artık rastgele tutuklamaların olmadığı daha
özgür” bir dönemin müjdecisi olarak lanse
etme fırsatı verdi. Sahip olmak istedikleri
meşruiyeti, ellerindeki kanı Stalin’in anısına silerek kavuşmayı amaçladılar. İktidara yerleşen Parti aygıtının Stalin’e 20.
Kongrede yaptığı saldırının politik anlamı
budur.
Bu elbette, umulan sonuçları ancak
kısmen verdi. Geçmişte mağdur olmuş
binlerce komünistin ve vatandaşın yakınları açısından bu adımlar motive edici oldu (Nazım’ın Kruşçev’e ithaf ettiği
“Hacıoğlu Salih” şiirinde olduğu gibi).
Zaten artık sürdürülmesi mümkün olmayan “tasfiyeler ve siyasi mahkemeler”
sürecine son verilmesi toplumda bir ferahlama hissi yarattı. Ancak madalyonun
öbür yüzü ise, toplumda ciddi bir “değer
bunalımı” yaratılmasıydı. Stalin’in kendi
icraatı ve başarılarıyla önemli ölçüde hak

ettiği, ama geri kalmış toplum reflekslerinin aşırı boyutlara vardırdığı, kendi pozisyonunu güçlendirmek isteyen dalkavuk
yöneticilerin de suni biçimde körüklediği
“ilahlaştırılmış Stalin” imajı, yerini “kötü
despot Stalin”e bırakınca ciddi bir sarsıntı
yaşandı. Başarılara önderlik eden, halkın
imgeleniminde haklı olarak bu başarılarla özdeşleşmiş Stalin imajının bir “keyfilik ve baskı” imajına dönüşmesi ciddi
bir hayal kırıklığı ve toplumun ideolojik
değerlerinde yıkım yarattı. Daha 10 yıl
önce “Stalin benim babamdır” diyen bir
figürün (Kruşçev) ona şiddetle saldırması
(bazı konuşmalarında ona “aptal” ve “p.ç”
demesi) mevcut yönetime olan güvensizliği körükledi. İktidara duyulan eski coşku
dolu güvenin yerini toplumun her kesiminde alaycı ve sinik bir “izleme” tavrı
aldı (“bakalım şimdi kimi harcayacaklar”
türünde) Bu, bir sonraki yazıda ele alacağımız “toplumda sosyalizmin ideolojik
hegemonyası”nı bir anlamda darmadağın
etti ve çöküşe giden yolun taşlarını döşedi.
Uluslararası plandaki etkisini ise Molotov
yıllar sonra şöyle anlatmıştır: “20 yıl öncesinde tüm insanların %70’i bize içten
yakınlık duyarken, 20. Kongre’den sonra
Sovyetler Birliği’ni ve komünizmi destekleyen sayısı ciddi şekilde azaldı.”
Bu dönem elbette ki baştan aşağı bir
“kara dönem” olmadı. 2. Dünya Savaşı
sonrası Stalin’in temellerini attığı devasa bilimsel ve askeri teknolojik atılımın
rüzgarıyla SSCB uzay yarışında ABD’yi
geride bıraktı ve bu tüm dünya ilericileri için motive edici bir unsur oldu. Küba
Devrimine bu dönem destek olundu;
Asya, Afrika ve Latin Amerika’daki ilerici hareketlere bu dönemde yükselerek
SSCB’nin desteğini yanlarında buldular.
Bu, dünya devrimci sürecinin yükselen
rüzgarıydı ve SSCB, geçmişten gelen birikiminin etkisiyle bu rüzgarın bir dönem
yanında durmayı başardı. Ancak başlayan
ideolojik gerileme ve idari hantallık, ülke
içerisinde çöküşe kadar sürecek siyasi tıkanıklığı besledi ve güçlendirdi.

Yeni iktidarın konsolidasyonu:
Tüm Halkın Devleti, Barış İçinde Bir
Arada Yaşama... vs

20. Kongrenin ertesinde, gücü ve otoritesi giderek artan Kruşçev’in konumu,
partinin kadim yöneticilerinde bir tepki
yarattı. 1920’lerde “düşük profilli” bir
Stalin’in hızla güç kazanmasını sindiremeyen Zinovyev, Kamenev, Buharin gibi
önderlerin tepkisine benzer bir şekilde,
o dönemin en düşük profilli lideri olan
Kruşçev’in böyle hızlı güç kazanması,
geçmişten gelen “etkin ve popüler” Molotov, Kaganoviç, Malenkov gibi liderler
açısından sindirilmesi zor bir durum oluşturdu. Elbette ki sorunun özünü, sadece bir
kadrolar arası çekememezlik”in ötesinde,
Kruşçev’in elindeki yetkiyi (Stalin raporunda gördüğümüz gibi) kolayca oldubittiler yaratarak ve giderek “tek adam”ı
oynayarak kullanması teşkil etti. 1957
Haziran’ında bir Prezidyum (eski Politbüro) toplantısında onun istifası istendi ve
bu talep 7’ye 4 onaylandı. Ancak Kruşçev,
bu kararı Prezidyum’un değil, Merkez
Komitesi’nin alması gerektiğini söyleyerek MK toplantısı çağrısı yaptı. O toplantıda MK, Kruşçev’in Genel Sekreterliğini
onayladı ve istifa talebini reddetti. Bunun
üzerine, “Eski Muhafiz”lardan oluşan bir
ekip, yani Molotov, Malenkov ve Kaganoviç, “anti-parti grup” olarak damgalandı
ve görevlerinden alındı. İşin ilginç yönü,
tüm bu süreçte, bir zaman Stalin’in “parti
yönetimini gençleştirme” adına yönetime
aldığı genç kadrolardan Brejnev, sürekli
olarak Kruşçev’in yanında yer aldı. Parti
bürokrasisine dayanan yeni iktidar, kendini konsolide etmiş oldu.
Bu aşamadan sonra, uluslararası komünist harekette büyük çalkantılar yaratacak tezler devreye girmeye başladı. Bunlar “tüm halkın devleti”, “barış içinde bir
arada yaşama” ve “sosyalizme barışçı
geçiş” tezleriydi. Bu tezler şimdiye kadar
hep söylenenlerdeki içerikle ve bu içeriğin Marksizm-Leninizm’in ana gövdesi
ile uyumlu olup olmaması açısında ele
alınıp tartışıldı. Biz ise burada farklı bir
yaklaşım uygulayarak bu tezlerin gerçek
politik anlamını, arkalarındaki sosyo-politik mantığı, oluşan yeni iktidar açısından
taşıdığı pratik faydayı ortaya koymaya
çalışacağız.
“Tüm halkın devleti” (ve tüm halkın

partisi) tezini ele alalım. Buna göre Sovyetler Birliği artık “proletarya diktatörlüğü” dönemi sona ermişti, zira sınıf mücadelesi bitmiş, Sovyet toplumunun tümü
sosyalizmi benimser hale gelmişti. Buna
karşılık bu yeni devletin öncüsünün gene
işçi sınıfı olduğu vurgulanıyordu. Tezin
saçmalığı da buradaydı: Bu “devlet” tüm
baskı organlarıyla birlikte ayakta ise (Leninist teoriye göre) hala bir diktatörlüktü;
işçi sınıfı bu devletin öncüsü idiyse, bu
bildiğimiz proletarya diktatörlüğü idi.
Sorun “devletin erimesi” ise (ki Sovyet devletinin “eridiğine” dair hiçbir emare yoktu) bu zaten klasik teoride de olan
“erime sürecinde bir proletarya diktatörlüğü” olabilirdi. Yeni bir devlet tanımı yapmanın amacı neydi?
Proletarya diktatörlüğü, sınıfsız topluma geçene kadar var olabilecek burjuva eğilimlere, kapitalizme geri dönme
çabalarına, filizlenebilecek burjuva oluşumlara karşı bir uyanıklığı ve sürekli bir
mücadeleye işaret eder. Geçmişte Sovyet
devlet ve parti aygıtları içinde bu süreç
mahkemeler, tutuklamalar ve tasfiyelerle
yürütüldüğü için “sınıf mücadelesi” ve
“diktatörlük” kavramları bu geçmişi hatırlatan ve onu diri tutan olgular olarak lanse
edildi. Tüm halkın devleti tezinin ise iddiası, artık toplumda “kapitalizm yanlısı”
kimse kalmadığı, böyle davrananlar çıkarsa da bunların üç-beş münferit deli ya
da marjinal olacağı, dolayısıyla toplumda
böyle bir uyanıklığa ve mücadeleye gerek
kalmadığı, kimseye bu gerekçeyle baskı
yapılmayacağı müjdesiydi. Toplu tutuklamalar, davalar, mahkemeler döneminin
sona erdiği ilan ediliyordu. Kruşçev, bu
müjdeyle Parti bürokrasisini yanına aldı,
daha doğrusu Parti bürokrasisi kendi bekası için hayati önem taşıyan bu tez dolayısıyla Kruşçev’in yanında yer aldı.
Aslında bu, yapılanlarla çelişki içindeydi. Sosyalizme nefretini saklamayan
bir Soljenitsin, bu dönemde önce tutuklandı, sonra sürgüne yollandı. Ekim
Devrimi’ne karşı mesafeli bir tutum alan
Pasternak, Nobel ödülü almasına rağmen lanetlendi ve baskı altında tutuldu.
SSCB’ye “sosyal-demokrat” bir yol öneren ünlü fizikçi Andrey Saharov sık sık
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mahkemeye çıkarıldı ve susturuldu. Biçim
ne olursa olsun, bu burjuva eğilimlere karşı bir tepki ve uyanıklık diri tutuldu. Peki,
“tüm halkın devleti” tezinin “kapsam dışı”
bıraktığı kimdi? Cevap nettir: Parti ve
devlet aygıtı!
Parti yönetici kademelerinde hiçbir
kimse “sosyalizme darbe vurduğu”, “burjuva eğilimleri körüklediği” vs gerekçesiyle tutuklanmayacaktı; tutuklanmadı da.
Tezin gerçek politik içeriği buydu. 19201950 arasında, kademesi ne olursa olsun
her partilinin üzerinde sallanan Demokles
kılıcı, yani “yargılanma ve hesap verme”
riski tümüyle ortadan kaldırıldı. “Tüm
halkın devleti” özünde parti ve devlet aygıtı içinde bir “saldırmazlık paktı” idi ve
öyle işletildi. Bu yaklaşım ”artık keyfi
mahkemeler dönemi bitti” şeklinde olumlu yüzüyle lanse edilse de, Partiyi kontrol
edebilmek için (geçmişteki polisiye mekanizmaların yerine) hiçbir işleyiş konulmuyordu. Zaten (Stalin’in tüm çabalarına
rağmen) kendini emekçi tabanın kontrolü
dışında tutmayı başaran Parti, kendi içinde ve dışında her türlü kontrol ve “arınma” mekanizmasında muaf tutuluyor, toplumun tartışılmaz mutlak hakimi haline
geliyordu.
Ancak bu tez ve onun arkasındaki politik mantık tam tersine, paradoksal biçimde burjuva eğilimleri güçlendirdi. Fakat bu
olumsuzluğun filizlendiği alan toplum değil, bizzat (“elimizdeki sağlam kale” diye
düşünülen) Parti içinde oldu. Milyonlarca
Sovyet emekçisi sosyalizmin nimetlerinden yararlanıp ona bağlılığını (son dakikaya, 1992’ye kadar) sürdürürken, hiçbir
denetime tabi olmayan, kendini korumayı
ve saklamayı kurnazca beceren, yukarda
anlattığımız dinamiklerle ideolojiyle bağı
giderek zayıflayan, bütün motivasyonu
“kendi gücünü ve bölgesindeki iktidarını
korumaya” odaklanan Parti yöneticileri
içinde yozlaşma hızla gelişti. 1980’lerde,
tüm Sovyet devletini yıllar boyu pamuk

TARİH & TEORİ
üretimi rakamlarıyla oynayarak dolandırdığı ortaya çıkan Özbekistan KP sekreteri
Raşidov, (kendi som altından heykelini
yapan, bir benzerini de Brejnev’e hediye
eden gene kendisidir), “özel“ mağazalardan alışveriş yapan Moskova ve diğer
büyük şehir parti yöneticileri, her türlü
burjuva eğilimin mayalandığı bir bataklık
oluşturdular. “Partiyi ancak parti kontrol
eder” şiarıyla, her türlü toplumsal denetimin dışında kalan Parti aygıtı, SSCB’de
sosyalizmin mezar kazıcısı oldu.

anlayışın mükemmel özetidir). Şeffaflık,
eşitlik, halka hesap verme, yöneticilerin
ayrıcalıkların giderilmesi, özeleştiri gibi
konularda kazanacağı hiçbir “başarı” olmayan yeni ekip, halkın politikaya müdahale gücünü artırma yerine (bu konuda
ne niyeti, ne de gücü vardı) halkın tüketim
gücünü artırarak meşruiyetini sağlamaya
yöneldi. Bunu ön koşulu da, emperyalist
Batı’nın körüklediği silahlanma yarışının
ekonomiye getirdiği yükü azaltmak, bu
yarışı frenlemekti.

“Barış İçinde Bir Arada Yaşama”

Gerçekten de SSCB’nin nükleer silahlanmayı durdurma çabası (sadece Sovyet
ekonomisi açısından değil) tüm insanlık
açısından doğru ve haklı bir çabaydı; ancak ideolojik hassasiyetlerini giderek yitiren yeni yönetimin pragmatizmi ile, bu
çaba giderek “Batı ile her ne pahasına gerilimi azaltma” şeklinde, genel politikayı
belirleyen bir önceliğe dönüştü. Tüm dünyada devrimleri körükleme şeklinde bir
politika Batı ile gerilimi artıracaktı; ancak
bu gerilimi ülke içinde göğüsleyebilmenin tek yolu kitleleri politik ve ideolojik
olarak güçlü biçimde motive edebilecek
açık, şeffaf ve güven veren bir liderlikti
(bu konuda kendine güvenen bir Stalin’in,
atom savaşını göze alma pahasına Çin
devriminin zaferine nasıl katkı sunduğuna
yukarda değinmiştik). Bizzat kendi ideolojik motivasyonunun sağlamlığı tartışılır
olan yeni Sovyet liderliği, bunun yerine
tüketimi geliştirmeye yöneldi ve dünyadaki mücadelelere belli bir destek sürmekle birlikte bunu kendi iç “refah” yanlısı politikaya zarar vermeyecek seviyede
tutmaya özen gösterdi. ”Dünya devrimci
hareketine vereceğimiz en büyük destek,
kendi ülkemizde başarılı bir sosyalizm
kurmaktır” (Suslov) sözü tam bu anlayışın ifadesi oldu.

SBKP’nin bu yeni tezi de uluslararası harekette çalkantı yaratan bir diğer tez
oldu. Buna göre “emperyalizm var oldukça savaşların kaçınılmaz olduğu” şeklindeki Leninist tez geçerliliğini yitirmişti.
Zira artık güçlü bir sosyalist sistem vardı
ve bu sistemin gücü yeni bir dünya savaşını engelliyordu. İki sistem, bir açık savaşa
gerek kalmadan bir arada yaşayabilirdi.
Elbette, tüm dünyada sınıf mücadelesi sürüyordu, ancak iki sistem arasında açık bir
çatışma söz konusu değildi ve buna gerek
kalmadan sınıf mücadelesi yürüyebilirdi.
Hatta barışı zorlamak, silah tekellerinin
gücünü azaltacağı için, bu mücadele kapitalizme de darbe vuruyordu ve güçlendirilmeliydi.
Bugün dünyanın dört bir yanında yaşanan kanlı savaşlar, Lenin’in tezinin ne
kadar “geçersiz” olduğunu herkese yeterince anlatmaktadır ve bu konuda tartışılacak bir şey yoktur. Öte yandan, bizzat
Stalin sonrası dönemde (Kruşçev, Brejnev ve Gorbaçov dönemlerinde) dünyanın dört bir yanında savaşlar tüm hızıyla
sürüyordu. Güneydoğu Asya, Afrika’ya
emperyalist müdahaleler, Ortadoğu’daki
savaşlar, Latin Amerika’daki iç savaş ve
darbeler inkar edilemez birer olgu olarak
ortadayken, ve bunları ancak emperyalizme karşı askeri zaferlerle sonlandırmak
mümkünken, bu trajediyi “barış” şiarını
yükselterek durdurma fikrinin saçmalığı
ortadadır. Peki bu “tez”in politik anlamı
neydi?
Esas konunun kökeni, 1945 sonrasında Stalin’in silahlanma ve Batı karşısında
varlığını emniyete almak için sürdürdüğü
çabalara Parti liderliğinden duyulan tepkilere kadar uzanır. İkilem “Batı’yla didişmek yerine halkın ihtiyaçlarını karşılamaya ağırlık vermek” olarak konulmuştu
ve bir açıdan makul gözükmekteydi. Yeni
iktidar bloğu, halkın desteğini kazanmanın yegâne yolu olarak “tüketim seviyesini artırma”ya yöneldi. (Kruşçev’in bir
Macaristan ziyaretinde sarf ettiği “Komünizm bol gulaş yemektir” sözü, bu siyasi

İşin ilginç yönü, SSCB içinde ekonomik ve politik tıkanıklık ve durgunluk
büyüdükçe (özellikle Brejnev ve sonrası
dönemde) bu “barış içinde bir arada yaşama” tezi gitgide Batı karşısında politik
acizliğin ve teslimiyetin tezi haline geldi.
Bu tezi ilan eden Kruşçev dahi, 1956 Süveyş bunalımında Batı ile açık çatışmayı
göze alacak kadar cesur davranabilmişken, daha sonraları SSCB dünya devrimci hareketinin yediği darbeler karşısında
sessiz kaldı. 1967’de Endonezya’da 1
milyon komünistin katledilmesi, İsrail’in
1980 Lübnan işgali, 1974’de büyük bir
sosyalist potansiyel taşıyan Portekiz devriminde güçlü Portekiz KP’ne “demokrasiye dönüş”ün kabul ettirilmesi, 12 Eylül
1980’de faşist Kenan Evren Cuntası ile
“iyi geçinilmesi” (ve hala bir utanç olan
Evren’in Bulgaristan’a resmen davet edil-
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mesi) ve en son 1990’da Gorbaçov eliyle
Nikaragua devriminin sözde “serbest seçimlere” zorlayarak tasfiye edilmesi, verilebilecek çok sayıda örnekten birkaçıdır.
Burada söz konu olan, SSCB’nin buralara
“devrim ihraç etmesi” değil, zaten ciddi
bir gücü olan devrimci hareketlere sağlam
ve net bir destek vermesiydi; ancak “Batı
ile iyi geçinmeyi” kendine esas ilke haline getirmiş olan liderliğin bunu yapması
mümkün değildi. Sovyet ve Doğu Avrupa
ekonomilerinin gitgide Batı’dan teknoloji
ithaline mahkum hale getirilmesi bu aczi
daha da pekiştirmiştir.
Bu tezin uluslararası komünist harekete yansıması, daha da yıkıcı sonuçlar
yaratan “barışçı geçiş”, “ulusal burjuvazi
le ittifak” “ulusal birlik hükümetleri kurulması” gibi sağ tezler oldu. Komünist
Parti’nin ancak ezici ve caydırıcı bir silahlı güce sahip olmasıyla mümkün olabilecek “barışçı geçiş” olasılığı, birçok
partiyi seçim ve parlamenter mücadeleyi
temel almaya yönelten bir “resmi ilke”
haline geldi. Bu tez, güçlü ve köklü bir
burjuva kurumsallığı karşısında tıkanan
Batı Avrupa KP’lerini tümüyle parlamentarizme hapsederken (ve 1968 gibi gerçek
bir devrimci bir durumda devre dışı bırakırken), burjuvazinin ancak açık şiddetle
ayakta kalabildiği Latin Amerika ülkelerinde partileri politik olarak felce uğrattı.
Kolombiya ve El Salvador KP’leri dışında
hiçbir Latin Amerika KP’si, 1950 sonrasında silahlı mücadele örgütlemedi. Silahlı mücadele ilan eden Venezuela KP’si
ayaklanmanın ortasında utanç verici bir
“milli birlik hükümeti” ilan ederek mücadeleyi arkadan hançerledi ve Castro’nun
ünlü “Devrim için savaşmayana komünist
denmez” konuşmasındaki haklı ve şiddetli eleştirilere hedef oldu. KP’lerin bu
pasifliğinin yarattığı boşluk, cesur gerilla
hareketleri ile dolduruldu ve bugün dahi
Güney Amerika’da devrimciliği kitleler
nezdinde esas olarak temsil eden bu KP
dışı silahlı halk hareketleri oldu.
Dünya komünist hareketindeki sağ
eğilim, elbette tek başına Kruşçev ve sonrası SBKP liderliğine fatura edilemez. Bu
gerilemede, kökleri Komintern dönemine
kadar uzanan içsel olguların ve Marksist
teorideki boşlukların etkisi göz ardı edilemez; ancak uluslararası hareketin en güçlü partisi ve esin kaynağı olan SBKP’nin
bu sağ yaklaşımlarının da bu gerilemeye
ciddi bir etkisi olduğu unutulmamalıdır. n

Devam edecek
(2. Dizinin sonuna geldik. 3.
Dizi ile devam edeceğiz)
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Murat Çakır İle Söyleşi:

NATO’nun Yayılmasının
Nedenleri Ve Hedefleri
Emparyalizmin savaş
örgütü NATO’nun doğuya genişleme stratejisi ve
güncel olarak İsveç ile
Finlandiya’nın NATO üyesi
yapılmak istenmesi konularına ilişkin gazetemiz yazarlarından Murat Çakır ile
söyleştik
Politika: NATO’nun doğuya yayılmasından sonra şimdi de İsveç ve Finlandiya ile birlikte kuzeye yayılmasına tanık
oluyoruz. Tüm dünyaya sosyal demokrat
ülke modeli olarak gösterilen İsveç ve
Finlandiya’nın NATO’ya üyelikte bu heveskarlığının nedeni nedir? Tarihsel olarak Finlandiya da Ukrayna gibi, Lenin’in
UKKTH politikası sayesinde bağımsız bir
ülke olmuştu. İlginç bir benzerlik. Üstelik Finlandiya’nın nükleer santrallerini
Rusya yapıyor. Rusya’nın bu ülkelere
karşı sıcak bir tehditi mi sözkonusu?
Murat ÇAKIR: Söz konusu olan Rusya Federasyonu’nun bu ülkelere karşı herhangi bir tehdidi değil, NATO tarafından
Rus ordusunun nükleer cephaneye sahip
olan Kuzey donanmasına karşı pozisyon alınmasıdır. Aslına bakılırsa gerek
Finlandiya, gerekse de İsveç ordusunun
donanımı Rusya Federasyonu’nu tehdit
edebilecek düzeyde değildir. Ancak, son
yıllarda özellikle Baltık ülkeleriyle birlikte NATO’nun Kuzey Denizi ve Baltık
Denizi’nde gerçekleştirdiği askeri tatbikatlarda yer alan, yurt dışı operasyonları
için 2010 yılından itibaren profesyonel
ordu düzenine geçen İsveç ve zorunlu askerlik uygulamasına devam eden Finlandiya, her ne kadar kendilerini “ittifaklar
dışı ülkeler” olarak tanımlasalar da, her
zaman askeri manevralarında adını anmadan Rusya Federasyonu’nu düşman ülke
olarak hedefe koyuyorlardı. Aynı şekilde
her iki ülkedeki egemen sınıflar egemen-

sürekli kaşınmıştır. ABD emperyalizminin bu konudaki temel amacı, öncelikle
Avrupa Birliği ve Rusya Federasyonu
arasındaki ilişkileri baltalamak, Rusya’yı
zayıflatmak ve olası bir rakip coğrafyanın
oluşmasını engellemektir. Anımsanacağı
gibi Putin 2001 yılında Berlin’deki Federal Parlamento’da yaptığı konuşmada
Avrupa Birliği’ne bir “Avrasya Ekonomik
Birliği” teklifini yapmıştı.

lik aracı olarak Rus düşmanlığını sürekli
kullanmaktaydılar.
Eğer burjuva medyasındaki yorumları temel alırsak, o zaman Finlandiya
ve İsveç’teki egemen sınıfların militarizme ağırlık vererek neoliberal politikaları
güçlendirmeye yöneldiklerini tespit edebiliriz. Kanımca asıl önemli olan Finlandiya ve İsveç’in ABD emperyalizminin
“Rusya’yı kuşatma stratejisi” açısından
taşıdıkları jeostratejik konumdur. Finlandiya 5,8 milyar Dolarlık ve İsveç 4,9
milyar Dolarlık “savunma” bütçeleriyle
Rusya Federasyonu’nu tehdit edebilecek
ülkeler değiller. NATO üyesi olarak ise
şimdiye kadarki emperyalist stratejileri
güçlendirdiklerinden, nükleer silahların
konuşlandırılmasına ve NATO üslerinin
açılmasına izin vermeleri durumunda
Rusya açısından küçümsenemeyecek tehdide dönüşebilirler.
Politika: Putin, Ukrayna harekâtı
başladığında, eski Varşova Paktı ülkelerinin NATO’ya üye yapılmayacağı konusunda sözlü bir anlaşma olduğunu ama
buna uyulmadığını açıkladı. Ve NATO

99’dan bugüne sürekli Doğu Avrupa’da
ve Balkanlar’da yayılmaya devam etti.
Ama bunlar bir gerilime neden olmadı.
NATO şimdi yeni bir yayılma hamlesi yapıyor. Rusya’nın Ukrayna’daki karşı koyuşuna rağmen İsveç ve Finlandiya’nın
üyelikleri sözkonusu. Burada öncelikle
ABD’nin amaçlarını konuşmak gerekiyor sanırız. ABD, 2. Dünya Savaşı’ndan
sonra ilk kez Avrupa’yı bir savaş alanı
haline getiriyor. Burada ABD neyi amaçlıyor?
Murat ÇAKIR: NATO’nun Doğu Avrupa’ya genişlemesi Rusya Federasyonu
açısından uzun zamandır, ama özellikle
2014’den bu yana ciddi güvenlik tehlikeleri yaratıyor ve bu nedenle de gerilimleri
artırıyordu. Nitekim Ukrayna’ya yönelik
askeri operasyonuyla da kendi yanıtını
vermeye zorlandı. Öncelikle ABD’nin
Avrupa’yı “ilk kez” savaş alanı yaptığı
doğru değil. Burada Yugoslavya savaşını
anmak gerekiyor. Kaldı ki gerek Baltık
Denizi’nde, gerek Doğu Avrupa’da ve
gerekse de Karadeniz’de gerçekleştirilen
masif askeri tatbikatlarla savaş durumu

Böylesi bir konstelasyon gerçekleşseydi, küresel hegemonyası zaten zayıflamakta olan ABD emperyalizminin karşısına, Çin’in yanı sıra ikinci sistemsel
rakibini çıkartmış olacaktı. O nedenle
ABD başından itibaren bunu engellemeye çalışmış, AB içerisindeki “Truva atlarıyla” Transatlantikçileri güçlendirmiş
ve önce Gürcistan sonra da Ukrayna’daki “renkli devrimlerle” Rusya’yı hedef
hâline getirmişti. Şimdi ise gerek müttefiklerini gerekse de Ukrayna’daki faşist
rejimi savaşa ve Rusya Federasyonu’na
yönelik yıpratma politikalarına devam
etmeye zorlayarak, böylesi bir konstelasyonun oluşmasını engelleyebilmiş durumda. Bu stratejinin ikinci bir hedefi de
ABD emperyalizminin Rusya-Çin aksını
kırarak, 2011’den bu yana yoğunlaştırdığı
Hint-Pasifik stratejisine ağırlık verebilmesidir. Böylelikle hem Batılı müttefiklerini
yeniden kontrolü altına almak, hem ekonomik rakibi Avrupa’yı yanında tutmak,
hem de Rusya Federasyonu’nun dünyada
izole edilerek zayıflatılması için olanaklar
elde etmek istemektedir. O açıdan ABD
emperyalizminin Avrupa’nın savaş alanı
hâline getirilmesindeki temel hedefinin
zayıflayan küresel hegemon konumunu
güçlendirmek olduğu söylenebilir.
Politika: Emperyalist kapitalist sistemin jandarması olarak ABD, 2. Dünya
Savaşı’ndan beri Avrupa’nın da jandarması olarak konumlandırmıştı kendini.
Fakat bu durum ABD ile başta Almanya
olmak üzere İngiltere, Fransa gibi emperyalist kapitalist ülkelerin arasında

Politika
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hiçbir çelişki olmadığı anlamına gelmiyor. Rusya’yı hedef alan NATO stratejisi
ile bu ülkelerin ekonomilerine de büyük
bir müdahale sözkonusu. NATO’nun
Rusya’yı ve Çin’i düşman ilan eden stratejisinde Almanya’nın ve diğer AB ülkelerinin rolü nedir? Onların çıkarları
nedir?

gelmektedir. Bununla birlikte Avrupa’daki
farklı sermaye fraksiyonları arasında Rusya ve Çin konusunda küçümsenemeyecek
çıkar çelişkileri mevcuttur. Her ne kadar
Transatlantikçi fraksiyonlar siyasi arenada
baskın bir pozisyon elde etmiş olsalar da,
genel olarak Avrupalı emperyalist güçler
ile ABD stratejileri tam örtüşmemektedir.

Murat ÇAKIR: Rekabet ve çıkar çelişkileri emperyalist-kapitalist dünya düzeninin karateristik özellikleridir. Kimi
zaman üstleri örtülebilen emperyalist ülkeler arasındaki – hatta münferit olarak
kapitalist ülkelerdeki sermaye fraksiyonları arası – çelişkiler her zaman varlıklarını sürdürmekte ve bu ülkelerin politikalarını belirlemektedirler. Ancak, ki bu da
karakteristik bir özelliktir, çıkar çelişkilerine rağmen emperyalist ülkelerin ortaklaştıkları hedefler de belirleyici olmaktadırlar. Özellikle sosyalizm düşmanlığı ve
kapitalist sömürünün sürdürülebilirliği
konusunda.

Burada AB üyesi ülkeler arasında da
farklılıklardan bahsetmeliyiz. Alman emperyalizmi Fransa ile birlikte baskın güç
olmak isterlerken, Doğu Avrupa’daki AB
üyesi ülkeler ile Baltık ülkeleri kendilerini
daha çok ABD yanında konumlandırmaktadırlar. Doğu Avrupa’da Polonya gibi
gerici ve ırkçı hükümetlerce yönetilen
ülkelerdeki egemen sınıfların en önemli
egemenlik aracı Rusya karşıtlığıdır. İtalya ve İspanya’nın yanı sıra Almanya’nın
Rusya’daki doğrudan yatırımları 21,2
milyar Dolar tutmaktadır. Bununla birlikte Alman tekellerinin Çin’de yapmış
oldukları yatırımlar da, aynı Rusya’dakiler gibi NATO stratejileriyle sıkıntıya
girmektedir. Kaldı ki Almanya Çin’i hâlâ
geleceğin en büyük pazarı olarak kontrolü
altına almaya çalışmakta ve Fransa ile birlikte ABD’nin Hint-Pasifik bölgesindeki
girişimlerden dışlanmış olmasını eleştirmektedir.

O açıdan Rusya Federasyonu’nun salt
enerji ürünleri satan ve Batıya bağımlı bir
ülke konumuna indirgenmesi ve Çin Halk
Cumhuriyeti’nin emperyalist tekellerin
talanına açılması, gerek ABD emperyalizminin gerekse de Avrupa’daki emperyalist
güçlerin yararına olan bir ortak çıkardır.
Ancak bu ortak çıkar ve ABD’nin yönlendirmesiyle gerçekleşen NATO stratejileri
aynı zamanda Avrupalı emperyalist güçler
açısından bir dizi soruna yol açmaktadır.
Bunların başında Avrupa’nın olası bir
nükleer savaşın coğrafyası olma tehdidi

Kaldı ki Alman tekelci burjuvazisi
“Sovyetleri dışarıda, Amerikalıları içeride
ve Almanları aşağıda tutmak için” kurulan NATO’yu küresel oyuncu olabilmek
için kullanmaya çalışmakta, ancak aynı

zamanda ABD’nin yanında ve ABD’ye
rağmen Avrupa Birliği’nin “stratejik otonomi” kazanması için uğraşmaktadır. Bununla birlikte Almanya dünya ekonomisinin ağırlık noktasının giderek Asya’ya
kaydığının, küresel hegemon ABD’nin zayıfladığının, tüm değişimlere rağmen hâlâ
Rusya’dan tedarik edilen doğal gaza bağımlı olunduğunun, hammadde ve enerji
kaynakları paylaşımı ve tedarik yollarının
kontrolü konusunda ABD ile uzlaşmaz
çelişkilerin varlığının ve uluslararası sistemin istikrarsızlık ile çoklu krizler ortamından kurtulamadığının bilincindedir.
Bu nedenle Scholz hükümeti, ABD’nin
yanında yer alınmasına rağmen, çoklu
krizler ve çıkar çelişkilerinden dolayı hâlâ
ikircikli davranmakta, Ukrayna’daki faşit
rejim ile Transatlantikçi Yeşil hükümet ortağının sert eleştirilerine maruz kalmaktadır. O açıdan görünen birliktelik ve birleşiklik resminin fazlaca kırılgan olduğunu
tespit edebiliriz.
Politika: ABD’de Trump’ın yerine Biden’ın, Almanya’da SDP, FDP ve
Yeşiller’in koalisyon hükümeti kurması
tüm dünyada demokrasi ve insan hakları bakımından yeni bir sayfa açılacağı,
Trump ve hempaları “otoriter liderler”in
(Bolsanaro’dan Orban’a, Erdoğan’dan
Mundi’ye kadar) devrinin sonlanacağına dair oldukça yüksek spekülasyonlar
yapılmıştı. Oysa Almanya’da Yeşiller’in
sözcüleri herkesten çok savaşçı açıklamalar yapıyor. Hatta gıda enflasyonunu
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bahane ederek Ukrayna’ya daha çok silah verilmesi gerektiğini savundular. Silahlanmaya en büyük bütçeyi ayırdılar.
NATO yayılması ve Rusya’yı kuşatma
AB içindeki dengeleri nasıl etkiliyor? Avrupa yeniden savaşa mı hazırlık yapıyor?
Murat ÇAKIR: “Otoriter liderler döneminin sonlanacağı” ifadesi sadece bir
spekülasyon değil, aynı zamanda emperyalist müdahale savaşları ve işgaller için
bir gerekçe ve toplumsal rıza üretimi içinse bir egemenlik aracıdır. Yeşiller partisi,
“hâlâ barış partisiyiz” demagojisi altında
Alman tekelci burjuvazisinin en saldırgan fraksiyonlarının siyasi temsilcisi olmuştur. 1989/1990 karşı devriminden bu
yana kuruluş ilkelerini terk eden Yeşiller,
gerek hükümet ortağı olarak (1998-2005
ve yeniden 2021’den itibaren) gerekse de
muhalefet olarak (2005-2021) Almanya
siyaset sahnesinde savaş çığırtkanları ve
savunucuları olarak dikkat çekmişlerdir.
Ekolojiyi, insan haklarını ve demokrasiyi
koruma safsatasıyla antifaşizmi militarizmin bayrağı hâline getirmeye çalışmakta,
emek düşmanı neoliberal bir ajanda takip
etmekte ve sermaye çıkarları için toplumsal rıza üretmektedirler.
Ancak sömürge valisi gibi tavırlarla
dünyayı dolaşan Yeşil Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Alman tekelci
burjuvazisinin çıkarlarını kollayan açıklamalar yapan Yeşil Şansölye vekili Robert
Habeck AB üyesi ülkelerde bazı tepkilerin

*
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oluşmasına neden oluyorlar. AB Komisyonunu temsilciliğiymiş gibi kullanmaya
çalışan Alman emperyalizminin Fransa
ile birlikte özellikle Doğu Avrupa’daki
AB üyesi ülkelere baskı uygulaması, AB
içi dengeleri olumsuz etkilemeye devam
ediyor. Bu, Rusya Federasyonu’nun kuşatılması, zayıflatılması ve izole edilmesi
konusunda AB üyelerinin hem fikir olmasına rağmen henüz aşılabilmiş değil.
O açıdan Avrupa’nın yeniden değil, zaten sürmekte olan savaşlara daha fazla katılım için hazırlık yaptığını söyleyebiliriz.
AB’nin militarize edilmesi, Ortak Avrupa
“Savunma Gücünün” oluşturulma çabaları, AB Dışişleri ve Savunma Bakanları’nın
Mart 2022’de karar altına aldıkları “Stratejik Pusula” ile Almanya’nın yeni “Ulusal Güvenlik Stratejisi” genel olarak başta
Almanya olmak üzere Avrupalı ülkelerin
öncelikle “Avrupa dışındaki” savaşlara
hazırlık yaptıklarına işaret ediyor. Ancak
tüm farklılıklarına ve çıkar çelişkilerine
rağmen AB üyesi ülkelerin “Avrupa’daki bir savaşa” henüz taraftar olmadıkları
konusunda da hem fikir oldukları söylenebilir.
Politika: Uzun bir aradan sonra
NATO’nun Ukrayna’yı bünyesine katmaya çalışması ve Rusya’nın karşı hamlesi ile nükleer silahların kullanılması en
yetkili ağızlar tarafından dillendiriliyor.
2. Dünya Savaşından beri uluslararası
ilişkilerdeki rekabette nükleer silahların
belirleyici olduğu çok açık. Hem ABD
hem de Fransa’nın diretmesi ile AB nükleer enerji santral yatırımlarını sürdürme kararı da almıştı. Ve bu santrallerin
atıklarının nükleer silah yapımına kullanıldığı da biliniyor. Dolayısıyla bütün bu
gelişmeler nükleer silahlanma yarışına
ve bu silahların da kullanıldığı bir savaşa gidişat anlamına geliyor mu?
Murat ÇAKIR: Nükleer silahlanma
yarışının hızlanacağını ve sınırlı olsa bile
dünyayı yangın yerine çevirebilecek bir
nükleer savaş tehdidinin arttığını söyleyebiliriz. NATO’nun sözde “caydırıcılık
politikasının” özü nükleer cephanenin
büyütülmesinin gerekçesidir. 1 Haziran
1988’de süresiz olarak yürürlüğe giren
ve nükleer füze kontrolünü öngören INFSözleşmesi’nin tek yanlı olarak fesh edilmesi ve ABD’nin nükleer ilk vuruş yetisini geliştirmek için ayırdığı yüz milyarlarca
Dolarlık bütçeler, Avrupa’ya, özellikle
Doğu Avrupa’ya yerleştirilen “ABD Roket Şemsiyesi”, “Terminal Yüksek İrtifa
Koruma Alanlarının” ilânı ve benzeri bir
dizi gelişme nükleer savaş tehdidini artı-

DÜNYAYA BAKIŞ / SÖYLEŞİ

Bu stratejinin ikinci bir hedefi de, ABD emperyalizminin
Rusya-Çin aksını kırarak, 2011’den bu yana yoğunlaştırdığı Hint-Pasifik stratejisine ağırlık verebilmesidir. Böylelikle
hem Batılı müttefiklerini yeniden kontrolü altına almak, hem
ekonomik rakibi Avrupa’yı yanında tutmak, hem de Rusya
Federasyonu’nun dünyada izole edilerek zayıflatılması için olanaklar elde etmek istemektedir.

ran adımlardır. Bununla birlikte bilhassa
Almanya’daki askeri stratejistlerin tartışmaya açtıkları “sınırlı nükleer savaşın
kazanılabileceği” tezi de tehdit artırıcı bir
adım olarak nitelendirilebilir.

çalışma ve yaşam koşulları üzerindeki
baskıların artacağı, burjuva demokrasilerinin otoriter parlamenter diktatörlüklere
dönüştürüleceği bir sürece doğru ilerlediği tespitini yapabiliriz düşüncesindeyim.

Ancak tüm bunların yanı sıra sorulması gereken asıl soru, gerek ABD emperyalizminin gerekse de diğer emperyalist
güçlerin dünyayı yaşanamaz hâle getirecek olan bir nükleer dünya savaşını göze
alıp alamayacakları sorusudur. Kanımca
burjuvazinin en gerici ve en saldırgan kesimleri dahi şu aşamada böylesi bir riski
göze almamaktadırlar. Kaldı ki dünyanın
herhangi bir yerinde patlayacak olan bir
nükleer bombanın etkisi sadece o coğrafya ile sınırlı kalmayacak, dünya çapında
etkisini gösterecektir. Rusya ve Çin’in
yanı sıra Hindistan, Pakistan, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ve İsrail gibi
ülkelerin de nükleer silah cephanesine sahip olmaları, ABD ilk vuruş yetisine sahip
olsa dahi, başta Avrupa ve Türkiye olmak
üzere hem kendi müttefiklerinin hem de
kendisinin vurulmasını engelleme potansiyelini sıfırlamaktadır.

Politika: Bir sorumuz da, NATO
yayılmasının iklim krizi ve buna karşı
mücadeleye vuracağı sekteyle ilgili olacak. İklim krizi tartışmaları, ABD ve AB
emperyalistleri tarafından “yenilenebilir
enerji”, “karbonsuzlaştırma” planları ile
küresel üretim sistemini yeni bir teknik
bileşimle, yeni mali, teknolojik bağımlılık ilişkileri ile düzenleme için fırsat
olarak kullanılıyordu. Ama NATO’nun
yayılma planı ve Rusya ve Çin’in buna
karşı koyuşu nedeniyle fosil yakıt kullanımı ve yatırımları ile nükleer enerji yatırımları daha da hız kazandı. Yani NATO
tartışmaları ile iklim krizi unutturuldu
sanki? İklim Grevi eylemlerini başlatan
Thunberg’in ülkesi İsveç NATO’ya üyelik başvurusu yaptı, eylemlerin en kalabalık geçtiği Almanya da savaşta yerini
alıyor. Ezcümle NATO’nun Rusya’ya
karşı savaş hazırlıkları iklim krizine etkisi ne olacak? Bu konuda Avrupa’daki muhalif çevrelerde nasıl bir tartışma
var?

Her ne kadar “nükleer dünya savaşı
olanaksızdır” demek yanlış olsa da, böylesine bir savaşa girilmesine yol açacak
irrasyonel koşullar bence mevcut değildir.
Elbette nükleer ilk vuruş yetisine sahip
olunması, yılda 900 milyar doların silahlanma için ayrılması ve müttefiklerin de
silahlanmaya daha fazla bütçeler ayırması, kendi tekellerine yeni sermaye birikim
olanakları yaratmak ve dünyanın egemen
gücü olarak zirvede kalmak isteyen ABD
emperyalizmi için yaşamsal önem kazanmıştır. ABD’nin bu stratejileri diğer emperyalist güçlerin de benzer politikalara
yönelmelerini tetiklemiş, zaten dünyanın
muhtelif coğrafyalarında sürmekte olan
savaşları ve çatışmalı ihtilafları daha da
yaygınlaştırmıştır. O açıdan gidişatın
nükleer bir savaşa doğru olmaktan ziyade, tüm dünyada milliyetçilik ve ırkçığın
yaygınlaştırılacağı, işçi hakları, ücretler,

Murat ÇAKIR: İklim krizinin 2030
yılından itibaren durdurulamayacak bir
sürece gireceği konusunda yeterince bilimsel makale mevcut. Zaten iklim krizinin bir sistem sorunu olduğu da biliniyor.
Yani kapitalist sömürü ve emperyalist
yayılmacılık iklim krizini tetikleyen en
önemli başat faktörler. Savaş aygıtı
NATO, AB ve ABD’nin yeni stratejileri
hiç kuşkusuz iklim krizine olumsuz etkide bulunacaklardır. Kaldı ki iklim krizinin
yanı sıra su kıtlığı, göçler, hammadde ihtiyacı ve tedarikinin farklılaşmasının yol
açtığı yeni ihtilaf alanları ve bu bağlamda
küreselleşen dünya ekonomisinin büyük
ekonomi mevzilerini dahi kolayca yaralanabilir hâle getirmesi, militarist dönüşümlerin ve yeni savaşların kapısını açarak

Politika
tüm bu sorunların daha da derinleşmesine
neden olmaktadır.
İklim krizi tartışmalarının ABD ve
AB emperyalistleri tarafından “yenilebilir
enerji”, “karbonsuzlaştırma” planları ile
küresel üretim sistemini yeni bir teknik
bileşimle, yeni mali teknolojik bağımlılık
ilişkileri ile düzenleme için fırsat olarak
kullanılması son derece doğru bir tespit.
Bununla birlikte bu tartışmaların zengin
coğrafyaların “yenilebilir enerji” kaynakları ve “karbonsuzlaştırma” adımlarıyla
daha “yeşil” ve yaşanabilir hâle sokma çabalarının yanı sıra, fosil yakıt kullanımı ve
çevreye zarar veren üretimin yoksul coğrafyalara aktarılması çabaları birbirlerine
paralel yürütülmektedir. Dünya çapında
her on kişiden birisinin akut açlık çektiği,
sağlıklı beslenmenin maliyetinin uluslararası yoksulluk eşiği olan 1,90 Doların
en az beş katı fazla olduğu ve 3 milyarı
aşkın insanın satın alma gücünün sağlıklı
beslenmeyi sürdürmeye yeterli olmadığı
bir ortamda, yoksul coğrafyaların içinde
bulunduğu durum giderek katlanılamaz
hâle geliyor. Emperyalistler dünyanın geri
kalanını aç, susuz ve korunmasız olarak
iklim ve çevre krizlerinin boyunduruğu
altında bırakıyor.
Tüm bu gerçekler Avrupa’daki muhalif çevreler arasında, radikal sol kesimler haricinde pek fazla yankı bulmuyor. Yeşiller gibi partilerin de etkisiyle
Avrupa toplumları kendi coğrafyalarını
korumanın öncelikli olduğunu ve “Yeşil
kapitalizmin” nimetlerinden faydalanabileceklerini düşünüyor. Sadece Avrupa’da
tuvaletlere harcanan içme suyunun veya
kırmızı ve beyaz et üretiminde kullanılan tahılın veyahutta biyoyakıt için dünya çapında kullanılan tarım arazilerinin
küçük bir bölümünden feragat etmenin
dünya çapındaki açlığı sonlandırabilecek
bir adım olabileceği gerçeği, bazı bilimsel
makalelere ve radikal solun söylemlerine
konu olmaktan başka bir ifade bulmuyor.
Sonuç itibariyle savaş naralarıyla uyuşturulmuş, kırıntılarla susturulmuş ve yoksulluğa düşme tehdidiyle korkutulmuş olan
Avrupa toplumları, kendi rahatlarından
başkasını düşünecek durumda değiller. O
nedenle, radikal sol kesimler ve Avrupalı
komünistler haricinde Avrupa’nın muhalif
çevrelerinden pek fazla bir şey beklememek yerinde olacaktır. Kimbilir, belki de
“Ex Orient lux”, yani ışık Doğudan yükselir tanımı önümüzdeki süreçte yepyeni
bir anlam kazanacaktır. n

Söyleşi: Cemil AKSU
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Politika Gazetesi’ni
bulabileceğiniz adresler

Kenan Eker (Kerem Çakır)
Yoldaşı Kaybettik
Partimizin savaş eri, 1976 yılından itibaren
üyesi Kenan Eker (Kerem Çakır) yoldaşı maalesef kısa süren ağır bir sağlık sorunu sonucunda
fiziken yitirdik.
Kenan yoldaş gençlik yıllarında İGD saflarında mücadeleye katılmış, DİSK Turizm İş örgütlenmesinde önemli görevler üstlenmiş ve 12
Eylül 1980 askersel faşist darbesi sonrası derin
illegal koşullarda parti çalışmalarında ciddi görevler üstlenmişti. Her zaman partimizin sonsuz
güvenine sahip olan yoldaşımız, partimizin kendisine verdiği tüm zorlu görevleri eksiksiz olarak
yerine getirmiştir. 12 Eylül sonrası ağır illegalitede Örgüt Bürosu’na bağlı konstrüktör olarak görev üstlenen Kenan yoldaş, derin konspirasyon
koşullarında parti örgütlerimizin merkezi iletişiminde eşsiz pratikleri gerçekleştirmiştir.
1983 yılı Kasım ayında partimizin Genel Sekreteri Bilen yoldaşın kaybı sonrasında Türkiye kamuoyunda çok etki yaratan,
Hürriyet Gazetesi’ne Bilen yoldaş için vefat ilanını koordine eden ve gerçekleştiren Kenan yoldaş olmuştur. Gazeteci Faruk
Bildirici 2018 yılında bir yazısında konuyla ilgili şunları yazmıştı:
“Hürriyet’in geçmişinde siyasi ilanlarla ilgili kötü bir deneyim de var.
12 Eylül askeri döneminde Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri
İsmail Bilen için verilen başsağlığı ilanı problem olmuştu. Aslında
29 Kasım 1983 tarihli Hürriyet’te çıkan ilanda İsmail Bilen’in adı
bile verilmemiş, örgütteki kod adı olan ‘Marat İsmail’ denilmişti.
Bu ilanın illegal bir parti olan TKP için verildiği, Yazıişleri ve Reklam
Servisi’nin gözünden kaçmıştı. Tercüman gazetesi durumu fark edip
‘TKP, Türk basınına ilan verip İsmail Bilen’i övdü’ haberi yapınca
Sıkıyönetim Komutanlığı, 2 Aralık 1983’te Hürriyet’i beş gün süreyle
kapatmıştı.”
Kenan yoldaş likidasyon sürecine dahil olmamış, partimizin
ayakta kalan çelik çekirdeğinin bir mensubu olarak çalışmalarını
farklı alanlarda sürdürmüş ve aramızdan ayrılana kadar partimizin program, politika ve çalışmalarının yönlendirilmesinde aktif
katkıda bulunmuştur. Kenan yoldaşın aramızdan erken ayrılması
parti örgütümüz için büyük bir kayıptır.
Başta ailesi olmak üzere, tüm yoldaşlarımızın başı sağ olsun.
Kenan yoldaşın anısını mücadelemizde yaşatacağız. n
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İSTANBUL
Anadolu Yakası:
Kadıköy:
Mephisto Kitabevi: Asım Gündüz Cad. No:23
Kadıköy:
Üç Deniz Kitabevi: Pavlonya Sok. No:10 Kadıköy
Kadıköy:
Yaykoop: Caferağa Mh. Tellalzade Sk. No:30
Avrupa Yakası:
Beyoğlu:
Mephisto Kitabevi: Kuloğlu Mh. İstiklal Cad.
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ANKARA
Kızılay:
Doruk Kitabevi: M.paşa Cd. 28/A
Kızılay:
Tayfa KitapKafe: Meşrutiyet Mah.
Selanik Cad. 82/32
Kızılay:
Turhan Kitabevi: Yüksel Cd. No: 8
İZMİR
Alsancak: Yakın Kitabevi: Kıbrıs Şehitleri Cd.
No:104/A
Buca:
Emek Kitabevi: Vali Rahmi Bey,
Uğur Mumcu Cd. No:2,
ANTALYA
Merkez:
Kitapkurdu Sahaf: Elmalı Mh. 25.
Sk. No:5/A M.paşa
TRABZON
Merkez:
RA Kitabevi: Uzun Sk. Saray
Çarşısı No:60 Trabzon
RİZE
Fındıklı:
Arkadaş Kitap-Kırtasiye: Cumhuriyet Cd. N: 50/B
MARDİN
Kızıltepe: Aldemir Basım Dağıtım: Orduevi
Karşısı No:6 D:6
DİYARBAKIR
Yenişehir: Vilaf Kitabevi: Koop. Mh. Akkoyunlu 4 Sk.
Mekan Apt No:11/B
Yenişehir: Özde Büfe: Ofis Ekinciler Cad.
Devran Apt Altı
EDİRNE
Merkez:
Bellek Kitabevi: Sabuni Mh. M.
Günel İş Mrk.D:Z-08, Balıkpazarı
ESKİŞEHİR
Odunpazarı: İnsancıl Kitabevi: İstiklal Mh.
Yeşiltepe Sk. 24/A,
HATAY
Merkez:
Yeni Dünya Tanıtım: Cumhuriyet Mh. Gündüz Cd.
Kentarma Sk./Antakya
BANDIRMA
Ozan Sanat Evi, İhsaniye Mh. İstiklal Cd. 44. Sk.
No:51/B
Serüven Kitabevi, Günaydın Mh. Eski İtfaiye Cd.
AYDIN
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Emek Büfe: Mavi Şehir Belediye
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Merkez:
Fidan Kitabevi: Kiğılı Cami, No:1
SAMSUN
İlkadım:
Penguen Kitabevi: Çiftlik Mh.
Ümraniye Sk. No:27/A
ŞIRNAK
Merkez:
Kelepir Kitabevi: Sökmenler Plaza,
Zemin Kat, No:4
KARAMAN
Merkez:
Danış Kitabevi: Külhan Mah.
2.İstasyon Cad No:5
KIRŞEHİR
Merkez:
Gül Kitabevi: Ahi Evren Mh. 735. Sk. No: 10
MANİSA
Akhisar:
Kültür Kitabevi: Tahir Ün Cad. No:150 / A
ÇANAKKALE
Gölge Kitabevi: Kemalpaşa MH. Tarla Sk.
No:30/32 A Merkez- Çanakkale
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Stalin Sonrası Döneme Geçiş:
Çöküşün Kodları (5)
q Sinan DERVİŞOĞLU
20. Kongre’nin Siyasal Özü:
Bürokrasi ellerini Stalin’e
siliyor ve özgürlüğünü ilan
ediyor
SBKP 20. Kongresi’nde Kruşçev’in
ünlü “kişilik putlaştırmasını” eleştirdiği
ve Stalin’in “suçlarını” ifşa ettiği ünlü
raporu yeterince bilinmektedir. G.Furr,
hem bu rapordaki iddiaları eleştirmiş,
hem de bu raporun kollektif bir iradeden
çok biraz da Kruşçev’in oldu bittisiyle
hazırlandığını ortaya koymuştur. Bu
rapor, ilan edildiği anda uluslararası komünist harekette (Çin KP ve Arnavutluk
EP dahil) hiç kimseden bir tepki gelmemiş, rapor önce biraz şaşkınlık; sonra da
büyüyen bir hayal kırıklığı yaratmıştır.
Bu hayal kırıklığı SSCB’de intiharlara,
Batı Avrupa KP’lerinde ise istifalara
yol açmıştır. Ancak bugün, bu raporun,
yani Stalin’i mahkum etmesinin ardındaki mantığı ortaya koymazsak, birçok
komünistin ve araştırmacının (bu arada G.Furr’ün) içine düştüğü hata olan
“şeytanlaştırılmış Kruşçev” yanılgısına
düşeriz. Bütün kötülüklerin ve olumsuz
gelişmelerin kaynağı olarak “şeytani
Kruşçev” imajı, ilahlaştırılmış “yüce
Stalin” imajının tersyüz edilmiş halidir
ve onun kadar idealist ve yanıltıcı olmaya mahkumdur. Kruşçev bu raporu (ve
ondan sonraki gelişmeleri) tek başına
gerçekleştirmemiş, böyle bile olsa parti
içinde önemli bir kesimin güçlü desteğini alarak bu adımları atmıştır. Bu güç
nedir, ve niye Stalin’e çamur atmak gerekli hale gelmiştir?
Bu güç, daha önce de ima ettiğimiz
gibi, sorumluluk alanlarında bilfiil idari yetkilerine sahip olan partinin üst ve

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.

orta kademeleridir. Bu kesim, Sovyet
iktidarını konsolide edildiği 1920’lerde
yeni devlet cihazını kuran Parti olduğu için fiilen yönetici konumda şekillenmiş, ancak daha sonra (1930’larda)
bir önceki yazımızda belirttiğimiz gibi
merkezi siyasi önderliğini kendisini geliştirme projelerine (kartları yenileme
kampanyaları) sürekli direnmiş, yönetim yetkilerini meşrulaştırmak için gene
merkezi önderliğin “çok adaylı seçim”
önerilerine şiddetle karşı koymuş bir
kesimdir. Gene bu kesimin, haklı sebeplerle başlayan 1937 tasfiye sürecini,

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
sırf kendi yerel çıkarlarını koruma adına
aşırı boyutlara vardırarak bir kan banyosuna çevirdiği de daha önceki yazımızda belirtilmiştir. Parti-Hükümet-Siyasi
Polis / Güvenlik Örgütü (NKVD/GPU)
üçgeni içinde herkesin birbirini kontrol
ettiği 1930’larda, bu üçlüdeki hiçbir öğe
kendini “iktidarda” ve “dokunulmaz”
hissetmemiş; bu karşılıklı denetim (oldukça yıpratıcı bir tarza da olsa) bir
tür fiili “kuvvetler ayrılığı” oluşturmuş,
tasfiyelerin tırpanı bu üç unsuru da kapsar bir şekilde işlemiştir. Ancak sürekli
tasfiyelerle yürüyen bu karşılıklı kont-

rolün, sürdürülebilir olmadığı, gerçek
bir kontrol ve dengenin ancak taban
demokrasisini geliştirerek gerçekleşebileceği ortadadır. 1945 sonrasında
yapılması gereken buydu ve Stalin ve
Jdanov’un bugün yeni keşfedilen bazı
düşünce ve tasarrufları bize bu tarzda
bir dönüşümün planlandığını (kesin olmasa da) düşündürmektedir.
Ancak bu kolay değildir. Stalin bunu 1930’larda denemiş, başaramamış,
1950’lerin başında denediğinde de yukarda anlatmaya çalıştığımız şekilde
“tasfiye” olmuştur. Beria’nın tasfiyesiyle de siyasi polis / güvenlik örgütü
yukardaki üçlüde etkili bir unsur, bir
“oyuncu” olmaktan çıkarılmıştır Sonuçta:
• Partinin üst ve orta kademelerini
yukardan sürekli zorlayan bir “uyarıcı
otorite” ortadan kalkmış
• Beria’nın ölümüyle siyasi polis /
güvenlik örgütü direkt partinin denetimi
altına girerek, denetleyici bir dış unsur
olmaktan çıkmış,
• Böylece Parti aygıtı (1930’lardan
devraldığı tüm hantallık ve keyfiliğiyle), tüm Sovyet toplumu üzerinde mutlak iktidarını kurmuş, tam anlamıyla
“dokunulmaz” hale gelmiştir.

Devamı 18. Sayfada
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