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Halit Erdem: ”15-16 Haziran Tarihte Olmuş Bitmiş Bir Olay Değildir” (Sy: 12)

Türkiye’yi, hatta dünyanın tümünü patlayacak 
bir volkana benzetmek mümkün. Görüntüde her 
şey güzel, üç tarafı denizlerle çevrili, yedi iklim dört 
bucak, muazzam bir tabiat, yeşil bir coğrafya, güneş 
ve yetmiş iki milletten oluşan bir halk. Devleti yöne-
tenlerin dışarıya yansıtmaya çalıştıkları tablo da “gü-
zel”. Kendilerini dünyanın sayılı ekonomileri arasında 
görüyorlar, insan hakları ve demokrasi konusunda 
kimse Türkiye ile boy ölçüşemez. Yakında uzaya bile 
çıkıyoruz. On milyondan fazla üyeye sahip bir iktidar 
partisi, onmilyonlarca oy alan bir Cumhurbaşkanı... 
Daha ne istiyorsunuz?

Gerçekler hiç de öyle değil. O verimli topraklar 
tarıma ve hayvancılığa kapatılmış, samanı dahi ithal 
ediyoruz. İşçinin açlık ücreti ortalama ücret düzeyine 
yükselmiş. İşsizler ordusu her geçen gün büyüyor. 
Emekliler açlık sınırında yaşıyor. Hayat pahalılığı al-
mış başını gidiyor. Kısacası onmilyonlar hayatta kal-
ma mücadelesi veriyor. Yetmişiki millet unutulmuş 
tek bir millet sayılmaya çalışılıyor. Biraz itiraz eden 
Kürtler her türlü baskı ve teröre maruz kalıyor. Türk 
milletinden başkasına söz ve yaşama hakkı yok! 
Kadınlar, genç kızlar katlediliyor, katiller aklanıyor. 
Gençler geleceklerini ülkeyi terketme planları ile 
garanti altına almaya çalışıyor. Ama kimilerine göre 
herşey tıkırında...

Hasıraltı edilen, dikkate alınmayan, yok sayılan 
tüm sorunlar toplumun derinliklerinde birikiyor. İş-
çilerde birikiyor, köylüde birikiyor, işsizde birikiyor, 
emeklide, kadınlarda, gençlerde, tüm emekçilerde 
birikiyor... Sorunlar artıkça o derinlikler ısınıyor. Öfke 
artıyor. Bugün korku imparatorluğunda sesini çıka-
ramayanlar bileniyor. İşte volkan patladığı zaman 
dağın tepesinden dışarı fışkıran o korkunç kızıl ve 
her yeri yakıp yıkan lavlar misali, o lavları oluşturan 
mağma misali toplumun derinliklerinde gizli bir güç 
enerjisini dışa vuracağı zamanı bekliyor. Bu yaşadığı-
mız koşullarda başka türlü olması da mümkün değil. 
Doğanın kanunu böyle, toplumların da... Bizi izleme-
ye devam edin. n
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Ülkenin durumu hepimizin malumu. 
Tekrarlamaya gerek yok. Var olan sorun-
ların kapitalizmin restorasyonu temelinde 
giderilemeyeceği açık. Bu çerçevede var 
olan kapitalist düzenin aşılması gerektiği 
konusunda şüphemiz yok. Kapitalizmin 
de ancak devrimci yoldan aşılabileceği ise 
yine şüphesiz kesin. Belirleyici olan bugün 
bulunduğumuz noktadan devrimci dönü-
şümler zamanına, yani devrime nasıl ulaşa-
cağımız ile ilgili olmalı. Tek başına en ideal 
çözümü sadece propaganda etmek kulağa 
hoş gelebilir ama bizi bir yere ulaştırmaz. 
Sadece keskin ve doğru ifadeler kullanmış 
olmakla kalırız. Diğer yandan, konu sade-
ce bizler değiliz. Toplumun nüfus olarak 
ezici çoğunluğu kapitalizmin kuralları al-
tında ezilip sömürülürken maalesef halen 
kendi sınıf düşmanlarını farkında olmadan 
destekler durumdalar. Yani kısacası, bizim 
bildiğimizi bu geniş yığınlara taşımak ve 
onlarda gerekli farkındalığı yaratmak da 
bizlerin görevi. Bu işlevi yerine getirmek 
için yığınların anlayacağı dilden konuş-
mak, sorunları ele almak, çözüm yolları 
göstermek ve en önemlisi yığınların gös-
terdiğimiz değişimin gerçekleşebileceğine 
inanmaları gerekiyor. O zaman yığınların 
sorunlarına sahip çıkıp çözümleri için ha-
rekete geçmeleri gerçekleşebilir.

Bu süreci belirleyecek olan araçları ya-
ratmak sorusu ile karşı karşıyayız. Kuşku-
suz ki sürecin öznesi işçi sınıfının politik 
örgütüdür. Bu sürecin örgütlenmesi ve yö-
netilmesinde başat görev ona düşmektedir. 
Ne ki, politik ve toplumsal bağlaşıklıklar 
politikası da bu sürecin doğası gereği ol-
mazsa olmaz belirleyici etmendir. Demek 
ki sürecin örgütlenmesi ve yönetilmesinde 
toplumsal bağlaşıklığın yansıyacağı poli-
tik bağlaşıklığın aracı ve araçları da en az 
o kadar belirleyici önemdedir. Diğer bir 
konu ülkedeki sınıf savaşımının özgün ko-
şullarına koşut olarak işçi sınıfının politik 
örgütü ile Kürt özgürlük hareketinin siya-
sal örgütünün temel politik bağlaşıklığı ve 
birleşik devrim stratejisi temelinde özgün 
olarak kolektif bir politik önderliğin oluş-
muş olmasıdır. Birleşik devrimci sürecin 
örgütlenmesinde dostları sevindiren, sınıf 
düşmanını tedirgin eden budur.

Legal siyaset alanında HDK’nin olu-
şumu ve parlamenter alanda onun siyasal 
partisi olarak HDP’nin kurulması ile söz 
konusu gereksinimin yaşama geçirilmesi-
nin temelleri atılmıştı. 2014 yılından itiba-
ren bu araçların oluşumu ile yaşanan pratik 
siyasal süreçler gerçekleştirilen adımın ne 
denli isabetli ve doğru olduğunu da orta-
ya koymuş, pratikte sınanmıştır. Bu neden 
önemlidir? Ülkede düzen muhalefetinin 
ülkenin sorunlarını çözme yeteneği, ama-
cı ve politikaları yoktur. Yeri geldiğinde 
kuşkusuz ki politik dengeleri alt üst etmek, 
satükoyu sarsmak için kendi iç çelişkileri-
ni değerlendirerek, kimi düzen muhalefe-
ti güçleri ile geçici iş birlikleri yapılması 
mümkündür. Saray rejimine son vermek 
böyle bir tavrı gerektirebilir. Ne ki, düzen 
muhalefetinin ülkenin yüz yıla yakındır 
taşıdığı yapısal sorunları çözme amacı ve 
misyonu yoktur. Bugün Millet İttifakı’nın 
faaliyet ve açıklamalarına baktığımızda 
umut verici hiçbir etmen görememekteyiz. 
Ülkede sömürü mekanizmasını kendi bakış 
açıları açısından dahi iyileştirecek, tekçi 
millet anlayışını aşacak, sınıfsal, toplumsal 
bir dizi temel soruna yönelik hiçbir olumlu 
yaklaşımları yoktur. Hatta, ülkeyi bugün-
künden daha büyük bir kaosa sürükleme 
olasılığı dahi vardır. Ancak var olan statü-
koya öncelikle bir son verilmesi gerekiyor.

Millet İttifakı olarak adlandırılan, bir-
birine benzemez, CHP etkinliğinde gibi 
gözüken ama çok tehlikeli bir şekilde fa-
şist İyi Parti etkinliğinde gelişen ittifakın 
güncel politikalarına baktığımızda, ül-
kenin kaynaklarının talan edilmesine ve 
özelleştirilmesi karşısında, onların tekrar 
devletleştirileceği veya onların deyimiyle 
“millileştirileceği” hedefleri, ülkenin do-
ğusunda süren kirli savaşın sonuçlandırı-
lacağı, Türkiye’nin sınırları dışında ilhak, 
işgal ve savaş politikalarına son verileceği, 
NATO’dan çıkılacağı, emperyalist finans 
ve ekonomik merkezlerle ülkenin aleyhine 
olan anlaşmaların yırtılıp atılacağı, çalışma 
ve üretim süreçlerinin demokratikleştirile-
ceği, Kürt ulusal sorununun adil, demok-
ratik ve barışçıl yöntemlerle politik olarak 
çözümleneceği, toplumda yüzde otuzu bu-
lan suni Müslümanların Hanefi mezhebi dı-
şında yaşayan din ve mezheplerin, en başta 
Alevi inancının resmileşeceği, çevre tala-
nına son verileceği ve demokratik ekolojik 

politikalar ön görüldüğü, kadınlara karşı 
ayrımcılığın ve hukuksal handikapların 
ortadan kaldırılacağı, gençlerin gelecek-
lerini garanti altında görecekleri bir pers-
pektifin sunulacağı, işsizliğin azaltılacağı, 
emeklilerin yaşamlarının ikinci baharlarını 
insanca koşullarda yaşayacakları koşul-
ların yaratılacağı, kırsal alanda tarım ve 
hayvancılığın tekrar yeniden örgütleneceği 
politikaların geliştirileceği yönünde hiçbir 
söylem ile karşılaşmıyoruz. Kısacası, ülke-
nin ve devletin yakıcı sorunları konusunda 
bir söylem göremiyoruz. Ortaya koyabil-
dikleri somut bir program yok. Bu devletin 
kurucu iradesi ve tüm suçların sorumlusu 
CHP -en ufak bir özeleştiri dahi yapmamış 
olmasını da dikkate alarak- , 16.000 faili 
meçhul cinayet döneminin İçişleri Bakanı 
Akşener’in İyi Partisi – ki temel kadroları 
Mehmet Eymür’ün faşist kontr-gerilla kad-
rolarından oluşmakta -, AKP’nin ekonomi 
mimarı Babacan ve dış politika mimarı 
Davutoğlu’nun bir arada durmasından bu 
ülkeye ne hayır gelebilir. ABD, İngiliz ve 
AB emperyalistlerinin maşası durumunda 
olan bu ittifak işçi sınıfı, ezilen ve sömürü-
len yoksul halklar ve Kürt halkı için umut 
vaad eden hiçbir politikaya sahip değildir. 
Burjuva demokratik anlamda dahi bunun 
emareleri yoktur. 

Ancak, Demokratik İttifak’ın bu sorun-
lara yanıt veren ve çözüm üreten programı 
mevcuttur. Her alanda çöküşe karşı bir açı-
lım sağladığı gibi ülkenin yüz yıla yakındır 
süren yapısal temel sorunlarını aşma konu-
sunda bir perspektife sahiptir. Söz konusu 
perspektif kuşkusuz ki komünistlerin prog-
ramları ile azami ölçüde birebir uyuşan bir 
program değildir. Kendisini en genel ve ge-
niş anlamıyla HDP Parti Programında ifade 
eden bu program komünistlerin de imzası-
nı taşıyan asgari müşterekleri içeren bir de-
mokratikleşme programıdır. Güncel olarak 
ülkenin ihtiyaç duyduğu değişimlere yanıt 
veren ve orta ile uzun vadede köklü sınıfsal 
ve toplumsal dönüşümlere yol açma niteli-
ğine sahip demokratik hedefler içeren bir 
içeriğe sahiptir. Demokratik İttifak’ın içe-
riği HDP programının gerisinde değildir, 
tam tersine, bu ittifakın içeriğini ve niteli-
ğini belirleyen HDP programıdır. 

Ülkemiz siyasal arenasında yer alan 
kimi “sol” ve hatta adına “komünist” nite-

lemesini yakıştıran grup, parti ve çevreler 
bu gerçeği görmezlikten geliyor, HDP ile 
aralarına mesafe koyuyorlar. HDP’yi sanki 
“düzen içi” bir muhalefetmiş gibi niteliyor, 
reformistlikle suçluyorlar. Kendileri ise 
keskin ”solcu”, müthiş “komünist”, ama 
o hedeflere nasıl ulaşılacağı konusunda fi-
kir yok. Sanki HDP bileşeni olan Mustafa 
Suphi ve İ.Bilen yoldaşların geleneklerinin 
sürdürücüleri komünistler Marksist-Leni-
nist değil, sosyalizm ve komünizm hedefle-
ri yok da boş yere çember çeviriyorlar. Söz 
konusu temelsiz iddialara en doğru yanıtı 
HDP Parti Programının kendisi vermekte-
dir. Sözü ona bırakalım.

HDP Programının özet olarak şu görüş-
leri içeriyor: “İnsanlık tarihi bir mücadele-
ler tarihidir. Farklı ve tarihsel evrelerde ve 
düzeylerde cereyan eden mücadelelerin en 
önemli evrensel ortaklıkları eşitlik, özgür-
lük ve adalet arayışı olmuştur. Büyük altüst 
oluşların kaynağında bu idealler olduğu 
gibi, sınıflı toplumların tümüne damgasını 
vuran mücadelelerin esasında da bunlar 
bulunur.

Bugün de bu mücadeleler sürüyor. 
Bugünün dünyasında, toplumların ırkçı, 
milliyetçi, militer, cinsiyetçi, muhafazakar 
ve piyasacı güçlere teslim olmasına karşı 
durmak, bu güçlere karşı geniş bir top-
lumsal desteğe dayanarak mücadele etmek 
büyük önem taşıyor. İnsanın insana kulluk 
etmediği, baskının ve sömürünün olmadı-
ğı, savaşların yaşanmadığı, ezen ve ezilen 
ilişkisinin son bulduğu; tüm insanlığın dil, 
din, renk, ırk, cinsiyet farkı olmaksızın, ya-
şamın her alanında eşit, özgür, insanca ve 
adil yaşadığı bir dünya bugün de bir öz-
lem olarak varlığını sürdürüyor. İnsanlık 
tarihinde sağlanan gelişim ve elde edilen 
kazanımlar da bu özlemin boş bir hayal ol-
madığını gösteriyor.

Bugün dünyada hâkim olan kapitalist 
emperyalist sistem, toplumsal yaşamda 
büyük tahribatlar yaratıp insanı yalnız-
laştırıyor; bireyi kendi emeğine, kimliğine, 
topluma ve doğaya yabancılaştırıyor. İşte 
egemenlerin toplumsal birliktelik anlamı-
na gelen her türlü örgütlülüğü etkisizleştir-
me ve dağıtma çabasına karşı, ortak müca-
dele ve dayanışma ruhunu yeniden kurmak 
iktidarlara ve sisteme karşı direnişin en 
önemli adımıdır.
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Egemenlere karşı verilen mücadeleleri 
birleştirmenin, ezilen ve sömürülenlerin 
birbirlerine karşı kullanılmasının önüne 
geçeceğini biliyoruz. Sorunlarımızın bir-
biriyle ilişkili olduğunun bilincindeyiz. 
Birimizin haksızlık yaşadığı bir yerde, 
hiçbirimizin özgür ve eşit olamayacağının 
farkındayız.

İşte Partimize ilham veren, insanlığın 
bu evrensel ve yerel mücadeleleri ve edi-
nilen deneyimlerdir. Emeğin ve ezilenlerin 
kurtuluşu için; özgürlük, barış ve adalet 
için mücadele eden güçlerin birliğinden 
oluşan Partimiz, insanlığın sınıfsız, sınır-
sız ve sömürüsüz bir dünyaya ulaşacağına 
inanır. Üzerinde yaşadığımız ve tüm sö-
mürü aygıtıyla birlikte, inkarın, baskının, 
asimilasyonun egemen olduğu topraklarda 
ise emek mücadelesinin önündeki tüm en-
gellerin kaldırıldığı, halkların ve inançla-
rın özgür olduğu, kadın erkek eşitliğinin 
yaşandığı demokratik bir halk iktidarını 
hedefler. “Etnik kimliği, kültürü, dili ve 
diniyle tek tip Türk milleti” dayatmalarına 
karşı çoğul, farklılıkların eşit ve gönüllü 
beraberliğine dayalı bir toplumsal yaşamı; 
özgürlükçü ve demokratik bir Türkiye he-
defini savunur.

Partimiz, yoksulluğun ve sefaletin ol-
madığı, adaletin, eşitliğin ve özgürlüğün 
yaşam bulduğu, bütün sorunların serbest-
çe tartışıldığı, kimsenin inançsal ve et-
nik kimliğini gizlemediği, kimseye bu tür 
kimliklerin zorla dayatılmadığı, tarihiyle 
ve bütün komşularıyla barışık, özgür ve 
demokratik bir ülke hedefinin güncelliğini 
tespit ederek; emek, etnik ve dini kimlikler, 
kadın, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği, 
çevre ve doğal kaynaklar konusunda her 
tür ayrımcılık ve sömürüye karşı olan her 
birey ve örgütün, halkın kendi demokratik 
yönetimini kurmasını sağlamak üzere bira-
raya gelmesini hedefler.”

İşçi ve emekçilerin yaşadıkları sömürü 
koşullarını, halklarımıza yöneltilmiş tüm 
baskı ve haksızlıkları ortadan kaldırmak, 
barış içinde ve insanca yaşayabileceğimiz 
bir Türkiye’yi kurmak üzere bir araya gel-
diğimiz günden bu yana sürdürdüğümüz 
mücadeleyi, tüm siyasal süreçlere de mü-
dahale edebilecek siyasi partiyle zengin-
leştiriyoruz, güçlendiriyoruz. (...) 

(...) Emeğin ve ezilenlerin kurtuluşu 
için, eşitlik, özgürlük, barış ve kardeşlik 
için mücadele edenlerin, böyle bir gelecek 
özlemi içinde olanların; halkların, ezilen-
lerin, yok sayılanların; doğadan, emekten, 
özgürlükten, eşitlikten, barıştan, adaletten 
ve demokrasiden yana olanların yeni bir 
toplum ve insanca bir yaşam için ortak 
mücadeleyi örgütlemelerinin araçlarından 
biri olarak Partimiz bu ihtiyaca yanıt ol-
mak, halkın alternatifini oluşturmak üzere 
mücadele edecektir.

Her türden baskı, sömürü ve ayrımcı-
lığa karşı olan birey ve örgütlerin, halkın 
kendi demokratik yönetimini kurmasını 
sağlamak üzere birlikte mücadele etmesi-
nin zemini olan Partimiz, günümüzde bir-
leşik ve güçlü bir mücadelenin hem gerekli 
hem de mümkün olduğunu düşünen, bu 
mücadelenin zemini ve kuvveti olan Halk-
ların Demokratik Kongresi’nden güç alır. 
İzlenecek politik hattının nasıl olacağını, 
Kongre’nin Genel ve Yerel Meclislerinin 
ve tüm Kongre bileşenlerinin verecekleri 
kararların belirleyeceğini ilan eder. (...) 

(...) Partimizin başlıca uluslararası 
amacı, savaşsız, sömürüsüz, halkların eşit-
liğine dayalı yeni ve özgür bir dünya kurul-

masıdır. Partimiz, bu amaç doğrultusunda, 
emperyalizmin halklarımız, Ortadoğu, 
Kafkasya, Balkan ve tüm dünya halkları 
üzerindeki egemenlik ve baskı politikaları-
na; emperyalist askeri, ekonomik ve siyasi 
anlaşmalara, askeri üslere ve kurumlara 
karşı mücadeleyi öncelikli görevi olarak 
kabul eder. (...)

(...) Partimiz, uluslararası sermaye ku-
rum ve kuruluşlarının dayattığı neo liberal 
sömürü, soygun ve talan politikalarına 
karşı sürdürdüğü mücadelenin tamamlayı-
cı bir parçası olarak dünyanın her yerin-
de bu kapsamdaki mücadeleleri destekler, 
onlarla dayanışma içinde olur, tüm dünya 
halklarının kurtuluş ve özgürleşme müca-
delelerini kendi mücadelesi sayar. Bu bağ-
lamda, kapitalist merkezlerdeki toplumsal 
mücadele örgütleri ve hareketleri ile yakın-
dan ve doğrudan ilişkiler sürdürür, kapita-
lizme karşı gelişen mücadeleler ile ulus-
lararası dayanışmanın güncel örneklerini 
geliştirir. (...)

(...) Partimiz, ezilen ve sömürülen halk-
ların, işçi ve emekçilerin, kadınların ve 
gençlerin, inanç gruplarının bugüne kadar 
verdikleri ekonomik, sosyal, kültürel ve si-
yasal tüm mücadeleleri kendi mücadelesi 
ve deneyimleri olarak görür. Türkiye’de 
verilen bu mücadelelerin ürünü olarak 
toplumda güçlü bir demokratikleşme iste-
ği, işçi ve emekçi iradesinin güç bulması, 

özgürlükler lehine bir beklenti ortaya çık-
mıştır. Partimiz, bu mücadeleleri politik 
bir eksende birleştirir, yükseltir ve demok-
ratik halk iktidarını hedefler. Demokratik 
halk iktidarı, halk meclisleri temelinde 
örgütlenir, halkın söz ve karar süreçlerine 
doğrudan katılımını sağlar. (...)

(...) Kapitalizme, emek sömürüsüne, 
yolsuzluk ve talana; gelir dağılımındaki 
uçuruma, açlık ve yoksulluğa karşı, işçi 
ve emekçilerin insan onuruna yaraşır eko-
nomik ve sosyal koşullara sahip olmasını 
savunan Partimiz, esnek, sağlıksız, güven-
cesiz ve sigortasız çalışmaya; sendikasız-
laştırmaya, taşeronlaştırmaya, kazanılmış 
hakların gaspına karşı, işçi sınıfı ve emek-

çilerin haklarını savunur ve kazanımlar 
için mücadele eder.

Partimiz, işsizliğe, işçi kıyımlarına ve 
iş cinayetlerine karşı insanca yaşam kav-
gası veren işçi ve emekçilerin, yıkıma sü-
rüklenen küçük esnafın, ürününün karşılı-
ğını alamayan üretici köylünün, çiftçinin 
yanında yer alır; taleplerinin karşılanması 
için mücadele eder; işçi ve emekçilerin ka-
zanımını temel ilke edinir. Günlük ve haf-
talık çalışma sürelerinin azaltılıp, ücretler 
düşürülmeksizin haftalık çalışma süresinin 
35 saat olarak belirlenmesini; işin, üretim 
süreçlerinin ve işliklerin işçi sağlığını ön-
celeyerek düzenlenmesini savunur. Asgari 
ücretin dört kişilik bir ailenin tüm ihtiyaç-
ları gözetilerek yoksulluk sınırının üzerin-
de ve vergiden muaf tutularak belirlenme-
sini, emekli maaşlarının yoksulluk sınırının 
üzerinde olmasını savunur. (...)

(...) Partimiz, işçilerin ve emekçilerin, 
her ulustan, her inançtan, her kültürden 
ezilen ve sömürülen halkların eşitlik, öz-
gürlük ve adalet için verdikleri mücade-
lelerin ilerletici gücüdür. Tüm toplumsal 
muhalefet kesimlerini, demokratik dire-
niş odaklarını, demokrasi, eşitlik ve barış 
mücadelesi veren tüm özneleri, umut ve 
heyecanla ortak bir mücadele hattında bu-
luşturmak ve sürece müdahale etmek üzere 
kurulmuştur.”

Buraya kadar HDP Parti Programından 

kimi pasajları alıntıladık. İşçi sınıfı, köylü-
lük, ulusal sorun, kadın gençlik, ekoloji vb. 
konularda detayları alıntılamadık. Progra-
mı okumaya ilgisi olan okuyucularımızın 
www.hdp.org.tr sitesinde programın tümü-
ne ulaşmaları mümkün. 

Kuşkusuz ki HDP bir sınıf partisi değil. 
Ancak HDP sınıf mücadelesinin gerektir-
diği devrimci sürecin eylem ve güç birli-
ği ile toplumsal ve siyasal bağlaşıklığının 
platformu olarak, cephe niteliğinde bir 
oluşumun siyasal partisidir. Devrimci he-
defe ulaşmak için bugün izlenmesi gereken 
yolun öznelerinden biridir. Bu platform 
hem parlamenter hem de parlamento dışı 
mücadelede bugün Türkiye coğrafyasının 
en etkin ve aktif legal gücüdür. Bunu salt 
seçimlerde elde edilen 6 milyonluk oy ora-
nına dayanarak söylemiyoruz. Seçimler dı-
şında toplumsal mücadelenin her alanında 
etkin ve belirleyici bir güç oluşmuştur. Ve 
HDP hiç de iddia edildiği gibi sistem içi bir 
güç değil, sistemi değiştirmeyi programına 
almış ve pratikte de başarıyla uygulayan 
anti-kapitalist, anti-faşist, anti-emperyalist 
yönelimi olan bir demokratik kitle parti-
sidir. Programında, alıntılardan da anlaşı-
lacağı gibi Demokratik Halk Devrimi’ni 
stratejik hedef olarak belirlemiştir. 

Sınıf mücadelesinin son yüz yıllık sü-
recinde yaşama geçirilmiş ve elde edil-
miş belki de en önemli kazanımdır. Bu 
oluşumu ve çizgiyi daha da geliştirmek, 
genişletmek, parlamenter alanda seçmen 
sayılarını ikiye katlamak, parlamento dı-
şında toplumsal mücadelenin her alanında 
Demokratik Halk Meclisleri örgütlenmesi 
ile politik etkinliği daha da artırmak güncel 
görevimizdir. Bugüne kadar süren pratik bu 
programatik hedeflerin ve politikaların ya-
şama geçirildiğinde halk yığınları arasında 
karşılık bulduğunu kanıtlamıştır. HDK ve 
HDP bileşeni olmayıp da bu strateji çerçe-
vesinde işbirliğini aktif olarak gerçekleşti-
ren TİP ve benzeri partilerin toplumda elde 
ettikleri karşılığı hep birlikte yaşıyoruz. 
Sınıf mücadelesi ve toplumsal mücade-
lenin en geniş anlamda gerekleri birlikte 
mücadele etmenin ve örgütlenme model-
leri yaratmanın güncelliğini dayatıyor. An-
cak bu şekilde sonuç alınabileceğini pratik 
kanıtlıyor. İşçi sınıfının politik örgütünün, 
komünistlerin bu çerçevede üstlendikleri 
öncü rol de kolektif iradede beklenen et-
kiyi yaratmış durumdadır. İzlediğimiz ka-
darıyla, Türkiye Komünist Partisi’nin de 
ısrarla savunduğu ve sabırla uyguladığı ça-
lışma yöntemi pratikte sınanmış ve başarı-
sını göstermiş oluyor. Keskin söylemler ile 
hiçbir mesafe kat edemeyen “sol” ve sözde 
“komünist” çevreler bunu artık anlamalı ve 
yönelimlerini değiştirmek zorundadırlar. 
Değilse sınıf mücadelesinin gerçek gelişim 
süreci onlara da gereken ayarı verecektir. 
İtirazı olan beri gelsin! n
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Demokratik İttifak’ın bu sorunlara yanıt veren ve çözüm 
üreten programı mevcuttur. Her alanda çöküşe karşı bir açı-
lım sağladığı gibi ülkenin yüz yıla yakındır süren yapısal temel 
sorunlarını aşma konusunda bir perspektife sahiptir. Söz konu-
su perspektif kuşkusuz ki komünistlerin programları ile azami 
ölçüde birebir uyuşan bir program değildir. Kendisini en ge-
nel ve geniş anlamıyla HDP Parti Programında ifade eden bu 
program komünistlerin de imzasını taşıyan asgari müşterekleri 
içeren bir demokratikleşme programıdır. 



Her kesimin “kilit parti” olduğunu ka-
bul ettiği HDP, 3 Temmuz’da 5. Olağan 
Kongresini gerçekleştirecek. HDP MYK 
üyesi Doğan Erbaş ile kongre hazırlıkları 
arasında gündemdeki konuları konuştuk. 
Doğan, “halkla bağını güçlendiren güçlü 
bir demokratik direniş geleneği ortaya ko-
yabilirsek her iki blok karşısında bir umut 
verebilir, bir inşa gücü açığa çıkarabili-
riz,” dedi.

Halkların Demokratik Partisi, 3 Tem-
muz’da 5. Olağan Kongresi’ni topluyor. 
Kurulduğu andan itibaren her zaman ik-
tidarı, muhalefeti ile burjuva odakların 
hedefinde olan HDP’nin her adımı, her 
açıklaması Türkiye’nin gündeminde ola-
ğanüstü bir etki yapmıştır. Şimdi de ola-
ğan kongresini olağanüstü koşullarda ger-
çekleştiriyor. Öncesi bir tarafa 2015’teki 
7 Haziran seçiminin sonuçlarının iptal 
edilmesi ve Kürt Sorununun müzakere ile 
çözümü için kurulan “masa”nın devrile-
rek “demokrasinin buzdolabına alınması” 
ile başlayan olağanüstü şiddet ortamında, 
çaycısından Eş Başkanlarına kadar tutuk-
lamalara, kayyumlara, cinayetlere vara-
na kadar envaiçeşit baskıya maruz kalan 
HDP, her ne yapıldıysa halk desteğini 
korudu, örgütlü mücadelesini sürdürdü. 
Ve şimdi yine Türkiye siyasetinde “kilit 
parti” olarak arz-ı endam ediyor.

HDP’nin bu direnişçi geleneğini, 
cumhuriyet’in ekonomik, siyasi ve ideo-
lojik krizini yaşadığı bir dönemde emek-
çilerden, halklardan, kadınlardan ve de 
doğadan yana bir inşa gücü ile tamamla-
mak istediğini belirten MYK üyesi Doğan 
Erbaş ile olağanüstü koşullardaki olağan 
kongrenin öngünlerinde Kongre’yi ve 
gündemi konuştuk.

Politika: HDP kongresi çok kritik 

bir dönemde toplanıyor. İktidarın hiçbir 
şekilde önünü alamadığı ekonomik ve 
siyasi krizin ayyuka çıktığı bir dönem. 
Öncesi bir tarafa bu yılın başından beri 
ekonomik krize karşı sınıf hareketinde ve 
toplumun değişik kesimlerden yükselen 
tepkiler var. Newroz’da kendini gösteren 
Kürt halkının yükselen direnişi var. Ve 
bu kitle hareketinin gözünü diktiği ad-
reslerden biri de HDP. Bu açıdan gidişatı 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Doğan ERBAŞ: İkiye ayırarak ce-
vaplamaya çalışayım. Genel bir Türkiye 
fotoğrafı çizmek istersek, çöküşe doğru 
giden bir çözülüşten bahsetmemiz lazım. 
Mevcut sistemin bütün kurumlarının ber-
hava edildiği, işlemez hale getirildiği, 
ekonomik, siyasi, hukuki boyutları ile de-
rinleşen bir krizden söz ediyoruz. Krizin 
asıl yükü başta işçiler emekçiler olmak 
üzere halkın sırtına bindirilmiş durumda. 
Zenginin daha çok zengin olduğu yoksu-
lun daha da yoksullaştırıldığı, Cumhuriyet 

tarihinde gelir dağılımındaki uçurumun 
bu boyutta ilk kez büyüdüğü bir dönem. 
En kapsamlı, en derin krizini yaşıyor Tür-
kiye.

Bu tablo içinde, Kürt halkı, 2015 son-
rası dönemi de dahil ederek, özel bir saldı-
rı konsepti ile karşı karşıya kalmış olsa da 
en canlı, en dinamik toplumsal muhalefet 
dinamiği olarak, bir direniş odağı olmaya 
devam etti. Bu, Newroz’da bir kez daha 
açığa çıktı. Newroz’a bu yıl, toplumun her 
kesiminden yoğun katılım oldu. Bu açıdan 
ortak bir direniş günü oldu. Aslında önce-
sinde Ocak-Şubat aylarında özellikle hiz-
met sektöründe, kargo-kurye işçilerinin 
depolardaki direnişi oldu. 8 Mart’ta, ge-
rek Kürt kadın hareketi gerekse de genel 
kadın hareketinin dinamiği vardı. Dolayı-
sıyla bir taraftan sistemin örgütlü kitlelere 
saldırıların arttığı ama diğer taraftan da, 
belki istenilen düzeyde olmasa da, kitle 
hareketinde de bir kararlılık ve eylemlili-
ğin geliştiği bir süreci yaşadık.

Konferans ve Kongre sürecini bu ge-
lişmelerle birlikte ele alıyoruz.

5. Olağan Kongremizi yapacağız. Ama 
olağanüstü koşullarda yapılacak bir kong-
re. Belki kimi teknik hazırlıklardan söz 
etmek gerekir. Konferanslar süreci bun-
lardan biri. Kongrelerimizden önce, ör-
gütlü olduğumuz bütün illerde konferans 
hazırlık toplantıları yapılır. Ardından yedi 
bölgede Bölge Konferansları yapılır. En 
son merkezi konferans yapılır. Bu konfe-
ranslarda dünya, bölge ve Türkiye siyasal 
gelişmelerle birlikte kendi iç sorunlarımı-
zı, mücadele ve örgütlenme sorunlarımızı, 
bunlara ilişkin çözüm tartışmaları yapa-
rız. Süren tartışmalardan süzülen görüş ve 
öneriler merkezi konferansımızda ele alı-
narak kararlaşmalara gidilir. Ve kongrede 
de karar altına alınır.

6-7 Haziran’da Ankara’da yaptığı-
mız iki günlük konferansla konferans 
sürecimiz bitti. Burada yeni döneme dair 
HDP’nin ne yapacağına ilişkin bazı gö-
rüşler öne çıktı. Örneğin emek alanında 
ağırlaşan kriz karşısında yoksullaşan kit-
lelerle daha çok buluşma, doğanın talanı, 
ekolojik yıkım karşısında ekoloji hareketi 
ile daha fazla bütünleşmek, ekoloji çalış-
malarına daha çok yoğunlaşmak, yine er-
kek egemen kültüre, zihniyete karşı kadın 
hareketiyle daha da bütünleşme, bölge-
mizde süren savaş politikalarına karşı ba-
rışı savunmak gibi birçok konuda önemli 
kararlaşmalara gidildi.

Politika: HDP Kongresini kritik ya-
pan diğer faktörlerden biri de ülkenin 
seçim dönemine girmiş olması. Bu açı-
dan Cumhur İttifakının da Millet İttifa-
kının da hedefinde HDP var. Ama bir de 
bu iki ittifakın dışında üçüncü bir seçe-
nek, cephe isteyen, bir demokrasi ittifakı 

Özgür Bir Yaşamı, 
Demokratik Bir Cumhuriyeti 
İnşa Edeceğiz
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HDP MYK Üyesi Doğan Erbaş: 



isteyenlerin de gözü HDP’de. HDP’nin 
kendi dışındaki sol, sosyalist partilerle 
bir ittifak çalışması sürüyor. Kongre bu 
ittifaklara ve seçim sürecine dair mesaj-
ları olacak mı?

Doğan ERBAŞ: Evet, henüz resmen 
ilan edilmese de Türkiye bir seçim süre-
cine girmiş durumda. İktidarın ekono-
mik krizi hafifletecek kimi geçici adımlar 
atması da bunu gösteriyor. Erdoğan’ın 
adaylık tartışması da bir erken seçimi gün-
deme getirileceğini gösteriyor. Sonbahar-
da yapılacak bir erken seçim birçok kesim 
tarafından dile getiriliyor.

Her seçim döneminin kendine özgü 
yönleri oluyor. Türk Tipi Başkanlık Siste-
mi dedikleri ucube yönetim biçiminin hala 
oturmaması, ağır bir siyasi krize neden 
olması, iktidarın rıza üretememesi, top-
lumun desteğini önemli oranda yitirmesi 
ile orantılı olarak iktidarın, zor aygıtları-
nı devreye soktuğu –en son çıkan sosyal 
medya yasasında da olduğu gibi– düşünce 
ve ifade özgürlüğü üzerindeki baskıları 
had safhaya vardırdığı bir dönem yaşıyo-
ruz. Böyle bir dönemde yapılacak seçim, 
sonuçları itibariyle önümüzdeki dönemin 
en önemli seçimi olabilir. Elbette bir se-
çime her şeyi yüklemek doğru değil. Ama 
Cumhuriyet’in birinci yüzyılını tamamla-
yıp ikinci bir yüzyıla gireceği bir zaman-
da kritik bir seçim olacak. Parlamento 
ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin ayrı ayrı 
önemi olacak.

Tam bu kavşakta da HDP de hem sa-
yısal gücü hem de siyasi temsiliyeti ba-
kımından kritik bir yerde duruyor. Bu 
kritik seçimin en kritik aktörü diyebiliriz. 
HDP’nin sadece sayısal gücüne dayalı 
yapılan yorumlar eksik yorumlardır. Doğ-
ru, HDP’nin sayısal bir gücü var. Yapılan 
araştırmalarda da bunu görüyoruz. Araş-
tırmalarda ifade edilenden birkaç puan 
daha fazla bir desteğimizin olduğunu bi-
liyoruz. Ülkedeki ortamdan dolayı insan-
ların görüşlerini rahatça açıklayamadığını 
biliyoruz. Normal koşullarda rahatlıkla 
yüzde 15’i bulabileceğimizi ve aşacağı-
mızı da düşünüyoruz.

Ama HDP’nin kritik önemi buradan 
gelmiyor. Hem mevcut otoriter, faşist 
zihniyeti temsil eden iktidar bloğu hem 
de sistem içi bir restorasyonu hedefleyen 
Millet İttifakı karşısında yeni bir rejim 
inşasını, sadece iktidar değişimini değil, 
kapsamlı bir rejim değişikliğini hedefle-
yen bir parti olmasından dolayı HDP kilit 
bir partidir. HDP’nin böyle bir iddiası var.

İktidarın gücünü korumak için ne tür 
oyunlara başvurduğunu görüyoruz. Bu 
otoriter iktidarın halkların emekçilerin, 

bir bütün olarak Türkiye toplumunun lehi-
ne bir politika çıkaramayacağı açık. Ken-
di kirlenmiş, yozlaşmış iktidarını devam 
ettirmek için bir arayış içinde. Son birkaç 
haftadır Rojava’ya yönelik operasyon ha-
zırlıkları dile getirilmesi, uluslararası ve 
bölgesel güçlerin buna onay vermeme-
sinden dolayı bunun yerine Yunanistan’la 
gerginlik yaratılması bu arayışın ürünü. 
Yani hem kendi tabanını konsolide etmek 
hem de toplumda milliyetçi kamplaşma 
yaratmak için kimi girişimler peşinde 
koştuğunu gösteriyor. Yine partimiz başta 
olmak üzere düşünce, ifade ve örgütlenme 
özgürlüğü üzerindeki baskıları arttırıyor. 
Yani çöküşe doğru giden bir çözülüşün 
çokça verisi var, o yüzden üzerinde dur-
maya gerek yok uzun uzun.

Özellikle siyasal zihniyeti koptuğu 
MHP’den farklı olmayan İyi Parti’nin do-
mine ettiği Millet İttifakı’nın da Türkiye 
toplumunun değişim dönüşüm isteyen 
kesimleri zaman zaman umutsuzluğa da 
sevk eden, güven vermeyen, gelecek umu-
du vermeyen belirsizlik hali var. Farklı 
partilerin ortak noktalar üzerinden itti-
faklar kurması siyaseten önemlidir, de-
ğerlidir ama burada koydukları program 
geniş emekçi yığınlarına, demokratik eşit 
yurttaşlık, özgür bir gelecek isteyenlere, 
kadınlara, gençlere sorunların nasıl aşıla-
cağına dair bir vizyon sunmuyor. Ekolo-
jik yıkımı nasıl durduracağına bir cevap 
vermiyor. Gerek hazırlanış süreci gerekse 
de içeriği ile yeni sivil bir anayasa nasıl 
yapılacağı konusunda bir yanıt vermiyor.

Böyle bir tabloda HDP’nin rolü, sis-
temde kapsamlı bir değişiklik önermesiy-
le kritik bir önemde. Emekçiler, Kürtler, 
kadınlar bu nedenle gözünü HDPye dik-
miş durumda. Bütün saldırılara rağmen, 
geçmiş dönem Eş Başkanlarımızın, yö-
neticilerimizin yargılandığı Kobane da-
vası, kapatma çalışmaları, hemen her gün 
yapılan operasyonlara rağmen HDP umut 
olmaya devam ediyor.

Kongrede iki mesaj öne çıkacak. Bi-
rincisi fiziksel, hukuki pek çok biçimde 
süren baskı sürecine karşı direniyoruz, 
varız, terk etmiyoruz olacak. Demokratik 
direniş geleneğini taşıyoruz ve sürdürüyo-
ruz.

Diğeri de direniyoruz ama kurucu ve 
inşa edici olacağız. Hem direneceğiz hem 
inşa edeceğiz. Özgür bir yaşamı, demok-
ratik bir cumhuriyeti inşa edeceğiz. Bütün 
demokrasi güçleri ile birlikte hareket ede-
rek bunu yapacağız. Bu iki temelde me-
sajlarımız olacak.

Politika: Millet İttifakı demokrasi açı-
sından güven vermediği gibi, aksine İyi 

Partinin temsil ettiği faşist renginin daha 
fazla öne çıkmaya başladığı görülüyor. 
Diğer taraftan bu 6’lı İttifak’ın siyasi 
ekonomik programına karakterini vere-
cek uluslararası eğilimlere bakmak ge-
rekiyor. Bu açıdan 6’lı İttifak NATO’cu 
olduğunu bizzat Kılıçdaroğlu tarafından 
ilan etmişti ve NATO, yeni stratejisinde 
Rusya ve Çin’e karşı Ukrayna’da olduğu 
gibi savaşı temel alan bir yönelime girdi. 
Bu savaş politikalarının yükseleceğini 
gösteriyor. NATO’nun savaş politikala-
rına yöneldiği bir süreçte NATO’cu 6’lı 
İttifak’ın restorasyon programından 
demokrasi beklentileri var. “AKP gitsin 
de ne olursa olsun”cu bir psikoloji var 
yaygın olarak. Aynı zamanda bütün bu 
süreç de toplumdan gizli, kapalı kapılar 
ardında yürütülüyor. Bu açıdan Millet 
İttifakının durumunu nasıl değerlendi-
riyorsunuz. Ve HDP’nin demokratik it-
tifak ve demokrasi tartışmasını topluma 
yaymak, toplumun katılımını sağlamak 
bakımından bir planı var mı?

Doğan ERBAŞ: İyi Partide temsiliye-
tini bulan, kentli, seküler, orta sınıf ve se-
küler olduğu için de zımnen geniş kesim-
lere daha kabul edilebilir gelen bir faşizm 
ile karşı karşıyayız. Millet İttifakı’nın çok 
konuşulmayan ama önümüzdeki gün-
lerde daha fazla konuşulacak böylesi bir 
tehlikeli yönü var. Seküler faşizm yakın 
dönemin en önemli sorunu olacağı kesin. 
Dincilik, İslamcılık sosuyla ortaya çıkan 
faşizmin ne kadar tehlikeli olduğunu gör-
dük ama şimdi yeni bir tehlike var.

Ekonomik krizin derinleşmesi ile 
AKP’den kopuş yaşayan belli bir kitle-
nin, Türkiye’deki mevcut siyasal kültür-
den dolayı yükselmekte olana İyi Parti’ye 
meylettiğini görüyoruz. İyi Parti’nin son 
dönemdeki araştırmalarda yüzde 17-18 
hatta 20 bandına ulaştığına dair sonuçlar 
var. Bu tablo içinde Millet İttifakı’nın ge-
leceğini İyi Parti’nin belirleyeceğine dair 
işaretler var. Bu durum Millet İttifakını 
şimdiki asgari demokratik yaklaşımından 
da uzaklaştıracak bir tehlikeyi ifade edi-
yor.

AKP’den umudunu kesmiş, farklı al-
ternatifler arayan geniş yığınlar karşısında 
her iki bloğun dışında bir program ortaya 
koymaya çalışıyoruz. Bu temelde, dışı-
mızdaki 7 parti ile bir süreç işletiyoruz. 
Ama baştan itibaren söylediğimiz gibi 
sadece bunlarla sınırlı bir ittifak düşün-
müyoruz. Sadece kurumlar, partiler ara-
sında bir mücadele ortaklığı olmayacak. 
Aynı zamanda geniş toplumsal muhalefet 
kesimlerini de kapsayan bir demokrasi it-
tifakı hedefliyoruz. Örneğin inançlarından 
dolayı dışlanmış başta Aleviler ve diğer 
gruplar. Kadın, emek, ekoloji alanındaki 

bütün mücadele eden güçlerle bir araya 
gelmek istiyoruz. Şu an 7’li bir ittifak 
şeklinde devam ediyoruz. Bu 7’li İttifak 
içinde bir koordinasyon oluşturuldu. Bazı 
eylemlerde birlikte dayanışma içinde ol-
dular. Bazı ortaklaşılan konularda prog-
ram deklarasyonları da olacak bugünler-
de. Bu bir seçim ortaklığı değil ama seçim 
gündeme geldiğinde elbette seçimlerde 
ortak bir politika oluşturulmasını günde-
min alacaktır.

Politika: HDP’nin temel gündem-
lerinden biri de tecrit sorunu. Gemlik 
Yürüyüşü organize edildi. Ve sonrasın-
da iktidarın bir köşe yazarı tarafından 
ailesinden bazı isimler de zikredilerek 
İmralı’da Abdullah Öcalan’la yakın za-
manda görüş yapılmasına izin verileceği 
yazıldı. Tecrit sorunu kimi çevrelerde sa-
dece Kürtlerin sorunu olarak ele alınıyor 
ya da HDP’nin daha geniş kesimlerle 
ittifak arayışlarını olumsuz etkileyen bir 
gündem olarak değerlendiriliyor. Bu ko-
nuda ne demek istersiniz?

Doğan ERBAŞ: İmralı’da sürdürü-
len tecridin nedenleri ve sonuçları HDP 
açısından son derece önemli bir konudur. 
Bunu her zaman dile getirdik. Tecridin 
Kürt Sorununun demokratik siyasal çö-
zümü, diyaloğa ve kalıcı bir barışla çözü-
mü için en büyük engel olduğunu, sayın 
Öcalan üzerindeki tecridin bireysel bir 
sorun olmadığını Kürt halkının iradesine 
yönelik bir tecrit olduğunu, saldırı oldu-
ğunu hep dile getirdik. Bu işin hukuki ve 
siyasi boyutları var. Hukuki boyutuna dair 
birkaç şey söylemek istiyorum. Hukuken 
aslında Türkiye’nin kendi iç mevzuatı ge-
rekse de uluslararası mevzuat, AİHM’nin 
sayın Öcalan hakkında aldığı karar, yine 
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 
birkaç ay önce aldığı karar düşünüldü-
ğünde tecrit tamamen hukuk dışıdır. İnsan 
haklarına aykırı ve çok ağır bir hak ihlali-
dir. Sayın Öcalan’ın da bütün hükümlüler 
gibi ailesi ve vasi tayin ettiği avukatları ile 
görüşme yapmasının önünde bir hukuki 
engel yoktur.

Daha da önemlisi işin siyasal boyu-
tudur. 2013-15 arasında devam eden, 
partimizin de o zaman çok önemli rol 
oynadığı, farklı açılardan eleştirilebilse 
de, bizim açımızda cumhuriyet tarihinde 
Kürt Sorununun diyalog ve müzakereye 
dayalı çözümü için önemli bir adım olan 
masanın iktidar tarafından devrilmesin-
den beri Kürt halkına ve toplumun diğer 
kesimlerine karşı geliştirilen bir şiddet 
süreci yaşıyoruz. 7 Haziran seçimlerinin 
iptal edilmesinden Amed, Suruç, Ankara 
katliamlarına, Eş Başkanlarımızın ve ve-
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killerimizin tutuklanmasına, kayyumlara 
ve bütün Kürt demokratik kurumlarının 
kapatılmasına kadar varan, tüm toplumu 
esir alan bir şiddet süreci yaşandı. Şimdi 
bütün demokrasi güçlerinin, anayasal eşit 
yurttaşlık, halkların demokratik bir ara-
da yaşamından yana olan herkesin aslın-
da Kürt sorununun çözümünün önemini 
ve Kürt sorununun çözümünde de sayın 
Öcalan’ın önemini görmesi gerekiyor. Bu 
açıdan da tecridin siyasal yanına önem 
vermek gerekiyor. Dolayısıyla tecridin 
kaldırılmasına yönelik bizim öne sürdü-
ğümüz hukuki ve siyasi talep her zaman 
günceldi. Her zaman dile getirdik. Gemlik 
Yürüyüşü’nün zamanlamasına dair eleşti-
rileri bu açıdan doğru bulmuyoruz. Aksine 
tabanımızın tecrit konusunda daha fazla 
girişimde bulunmadığımız, tecridin kalıcı 
şekilde aşılması için daha güçlü kampan-
yalar yapmadığımız için eleştiriler alı-
yorduk. Dolayısıyla HDP tabanından da 
bazı kesimlerin bu Gemlik Yürüyüşünden 
rahatsız olunduğu gibi yorumlar gerçeği 
yansıtmıyor. İttifak görüşmesi sürdürdü-
ğümüz kesimlerden de bu yönde bir eleş-
tiri almadık. Aksine tecride karşı çeşitli 
dönemlerde yapılan basın açıklamaları, 
toplantılar, konferanslar, yürüyüşler içe-
risinde HDP bileşenleri dâhil, HDP’nin 
ittifak yaptığı güçlerin de en fazla katı-
lım gösterdiği, görüş açıkladığı bir eylem 
oldu. Bu yüzden de iktidarın hedefi haline 
geldi. Ve milletvekili bir arkadaşımız he-
def haline getirildi. Tabi bu olayda poli-
sin milletvekilimize saldırısı, hatta kasten 
yere düşürmesi değil vekilimizin buna 
karşı o andaki tepkisi öne çıkarılıyor. Ve 
eylemin etkisini kırmak için hemen veki-
limiz hakkında bir günde fezleke oluştu-
ruldu ve dokunulmazlığının kaldırılması 
için harekete geçildi.

Diğer taraftan iktidarın bir yazarı, de-
diğiniz gibi yürüyüşe atıf yaparak “ger-
ginliği ortadan kaldırmak için” İmralı’da 
sayın Öcalan ile görüşmenin olabileceğini 
yazdı. Bu kişi daha önce de buna benzer 
şeyler yazmıştı ama doğru çıkmadı. Bu 
sefer de doğru çıkmayacak gibi bir şey 
söylenemez ama bu yaklaşımın doğru 
olmadığının altını çizmek lazım. Biz her 
zaman söylüyoruz. Sayın Öcalan’la bir 
görüşme yapılacaksa, bu yasalara uygun 
olarak, normal rutin olarak kendi avu-
katları ile görüşmelerinin yapılmasıdır. 
İstanbul seçimlerinde olduğu gibi avukat-
larının dışında birinin gönderilmesi ya da 
ailesinden birinin tek bir defalık görüştü-
rülmesi gibi iktidarın ilkesiz, hukuk dışı, 
pragmatist, keyfi yaklaşımının kimseye 
faydası olmayacağının anlaşılması lazım. 
İktidarın kendisine de faydası olmaz. Eğer 
sayın Öcalan’ın topluma bir mesaj verme-

si isteniyorsa bu ancak avukatları ve vasisi 
üzerinden olabilir.

Biraz önce Avrupa Konseyi Bakanlar 
Komitesinin bir kararından bahsettim. Bu 
karara göre, hukuki olarak “umut hakkı” 
olarak tarif edilen, ağırlaştırılmış müebbet 
hapis yani kişinin yaşamın sonuna kadar 
cezaevinde kalmasını öngören cezanın –ki 
sayın Öcalan’ın şu andaki hukuki durumu 
budur- insan haklarına aykırı olduğu, iş-
kence ve kötü muamele yasağına aykırı 

olduğu ve dolaysıyla kişinin yaşamının 
bir döneminde özgürlüğüne kavuşacağına 
dair “umut hakkının” olduğunu ifade eder. 
Önümüzdeki Eylül ayına kadar Türkiye 
bu konuda bir görüş bildirmesi ve mev-
zuatını bu doğrultuda değiştirmesi gere-
kiyor. Tüm bunlar olurken sayın Öcalan 
üzerindeki tecridin iç ve uluslararası hu-
kukun gereği olarak kaldırılması gerekir-
ken iktidarın dar siyasi çıkarları için keyfi 
bir şekilde görüş düzenlemesi doğru ol-
mayacaktır. Tecrit tamamen kaldırılmalı-
dır ve sayın Öcalan avukatları aracılığıyla 
topluma mesajlarını iletebilmelidir.

Politika: Toplumda göçmen/mülteci 
karşıtlığı çok önemli bir gündem haline 
geldi. Ümit Özdağ gibi faşist bir parti bu 
tepkiyi massederek siyaset yer edinmek 
için kampanyalar yapması gibi örnek-
lerle birlikte Millet İttifakı üyelerinin 
de desteklediği, özellikle de Suriyelilere 
karşı kampanya var. Yapılan araştırma-
larda da bu göçmen/mülteci karşıtlığının 
bütün partilerinin tabanında etkisinin 
olduğu görülüyor. HDP’nin göçmen/
mülteci karşıtı kampanyaya karşı görüş-
leri, önerileri gündem haline gelmedi. 
Konferans ve kongre süreci bu konuda 
yeni bir yol haritası sunacak mı?

Doğan ERBAŞ: Politika oluşturmakta 
geç kaldığımız, bunu itiraf etmek gere-
kir, yakıcılığını biraz geç fark ettiğimiz, 
Türkiye’nin en önemli ve önemi daha 
da artacak bir konu mülteciler/göçmen-

ler. Gerek ucuz işgücü olarak uğradıkları 
sömürü ve insanlık dışı koşullar, gerekse 
ekonomik krizin sorumlusu onlarmış gös-
terilerek işsizleşen yoksullaşan kesimlerin 
öfkesini onlara yönlendirilmesi ve savaş 
politikaları ile ilişkisi gibi birçok boyutu 
var.

Göçmen/mülteci karşıtlığı konusun-
da yapılan araştırmalarda HDP tabanının 
diğer partilerinin tabanından daha özgür-
lükçü, hoşgörülü olduğu sonucu ortaya 

çıkıyor. Bu sevindiricidir. Ama yine de, 
göçmen/mültecilik konusunda diğer parti-
lerle kıyaslanamaz ama bizim açımızdan 
beklemediğimiz oranda yüksek bir yanlış 
bakış açısının olduğunu da görüyoruz. 
Dolayısıyla her boyutuyla konuyu ele al-
maya çalışıyoruz. MYK’da temsil edilen 
bir Göç ve Mülteciler komisyonumuz 
var. Ama yeterli olmadığını görüyoruz. 
Konferans sürecinde gerek illerde gerek 
bölgesel gerekse de merkezi konferansta 
bu konuda gündeme alındı, önemli tartış-
malar yürütüldü ve kararlaşmalara gidil-
di. Bunlar kongrede açıklanacak. Bu alan 
HDP’nin çalışma yürüteceği en temel 
alanlardan biri olacağını şimdiden söyle-
yebilirim.

Politika: Herkes HDP’nin “kilit par-
ti” olduğunu kabul ediyor. Bunu, Cum-
hur ya da Millet İttifakından kimi destek-
lerse o kazanır, şeklinde yorumluyorlar. 
Yani HDP’yi bunlardan birine yamayan, 
kendi bağımsız çizgisine hiç şans tanı-
mayan bir yaklaşımla ele alınıyor. Bu 
yaklaşım sizin belirttiğiniz “direniyoruz 
ama inşacı bir gücüz” yaklaşımını gör-
memek istiyor. HDP’nin 7li ittifakla, top-
lumun diğer kesimleriyle kuracağı de-
mokrasi ittifakın kurucu bir güç olarak 
kendi gerçekliğini nasıl ortaya koyacak?

Doğan ERBAŞ: Seçimlerin önemine 
yukarıda değinmiştik, tekrar etmeyeyim. 
Ama parlamentonun yasama organı olma-
sı bakımından önemine dikkat çekmek is-

tiyorum. Anayasal ve yasal düzenlemeler 
bakımından parlamentodaki sandalye da-
ğılımının önemli olduğu açık. Bu neden-
le HDP yüzde 12-13 hatta yüzde 15-16 
bandında oy alarak parlamentoda temsil 
edilirse, iktidar kim olursa olsun, yasama 
sürecinde HDP’yle müzakere etmek zo-
runda kalacaktır. Bu her şey demek değil 
elbette ama önemli bir konu.

Diğer taraftan her şey bu seçimden 
ibaret değil. “Ne olacaksa bu seçimde 
olacak” demek de bizi parlamentarizm sı-
nırları içine hapsetmek olur. Önemli olan 
ilkeler, programlar, değerlerdir. Şu anki 
tablo içinde büyük ihtimalle AKP’nin 
kaybedeceği görülüyor. Fakat arkasın-
dan bir dizi seçimin yapılacağı öngörülü-
yor. Sistemin yerine oturması bir günde 
olabilecek şey değil. Burada eğer bizim 
demokrasi güçleri olarak tariflediğimiz, 
başta HDP olmak üzere, demokrasi güç-
leri, güçlü bir çalışma ortaya koyarlarsa, 
yani halkla bağını güçlendiren güçlü bir 
demokratik direniş pratiği ortaya koyabi-
lirsek, bu, her iki blok karşısında bir umut 
verebilir. Bu bir inşa gücü açığa çıkarabi-
lir. Parlamento bu sokak ayağı ile birleş-
tirilebilirse diğer iki ittifakın da iradesini 
göz ardı edemeyeceği bir duruma geliriz. 
Bunun koşulları fazlasıyla mevcut. Başta 
Kürt halkı olmak üzere toplumun birçok 
kesiminin de bu noktada bir beklentisi 
var. Araştırmalarda bazen yüzde 20’leri 
bulan kararsız kitlesinin varlığı da toplu-
mun Cumhur İttifakı’ndan umudunu kes-
tiği ama Millet İttifakı’na da güvenmedi-
ği, kendisini çaresi hissettiği bir durumu 
gösteriyor. Bizim bu kesimlerin desteğini 
alacak program, örgütlenme, söylemler 
geliştirmemiz gerekiyor. Değişimden dö-
nüşümden yana bütün sol sosyalist parti-
lere büyük bir görev yüklüyor. Önümüz-
deki aylar böylesi bir kritik süreç.

Zaman zaman karamsarlığa kapılan 
bir ruh hali de oluşuyor. Ama bize göre bu 
doğru bir yaklaşım değil. Bu toprakların 
mücadele tarihinin, halkımızın bu sürecin 
üzerinden hakkıyla gelebilecek potansiye-
le, deneyime sahip olduğunu gösteriyor. 
HDP’nin de, diğer sol-sosyalist güçlerin 
de bu konuda üzerine düşeni yapacağı-
na inanıyoruz. Ve önümüzün aydınlık 
olacağına inançla çalışmaları sürdürü-
yoruz. Resmi ideolojinin dışına çıkarak, 
Türkiye’de bir zihniyet devrimi yaparak 
yeni bir inşaya girişilmesi gerekiyor. Bü-
tün demokrasi güçlerinin de bu programa 
daha fazla sahip çıkarak bu inşayı gerçek-
leştirebiliriz. Kongremizi de bu arayışa 
vesile olacağını murat ediyoruz. n

Söyleşi: Cemil AKSU
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Kongrede iki mesaj öne çıkacak. Birincisi fiziksel, huku-
ki pek çok biçimde süren baskı sürecine karşı direniyoruz, 
varız, terk etmiyoruz olacak. Demokratik direniş geleneğini 
taşıyoruz ve sürdürüyoruz.

Diğeri de direniyoruz ama kurucu ve inşa edici olacağız. 
Hem direneceğiz hem inşa edeceğiz. Özgür bir yaşamı, de-
mokratik bir cumhuriyeti inşa edeceğiz. Bütün demokrasi 
güçleri ile birlikte hareket ederek bunu yapacağız. Bu iki 
temelde mesajlarımız olacak.



q Armağan BARIŞGÜL

Bir halk deyişi der ki, “Perşembenin ge-
lişi çarşambadan bellidir.” Bu halk deyişini 
ülkenin bugünkü ekonomi-politiğine uyarla-
dığımızda şu sonucu çıkarmak mümkündür. 
Ülkede yaşanan ekonomik kriz önümüzdeki 
günlerde, yaz mevsiminde ve sonrasında zir-
veye ulaşacak, politik hareketlilik artacak, 
halkların öfkesi daha da kabaracak ve birle-
şik devrimci demokratik mücadele kendini 
daha da dayatacaktır. Buna paralel olarak 
Halkların Demokratik Partisi ülkenin politi-
kasındaki rolünden dolayı bir kilit taşı işle-
vini gördüğü için milyonların dikkatini daha 
da üzerine çekecek. Değişimin, devrimin 
kalbi HDP’de daha hızlı ve daha güçlü ata-
caktır. Bu bir hayal değildir. Tam tersine so-
mut çıplak bir gerçektir. Egemenler, çeteler, 
hırsızlar, kirli politikacılar, provokatörler ve 
bukalemun gibi renkten renge giren, her ipte 
oynayan cambazlar oyunun son perdesini 
oynamak için kollarını sıvayacaktır. 

Şimdi oyunun son perdesindeyiz. Her 
zaman ve her yerde en can alıcı mesajlar, 
keskin bakışlar, pür dikkat anlar, trajik, ko-
mik, epik, dramatik sahneler son perdede 
sahnelenir. Sınıf mücadelelerinin ve halk 
savaşlarının galeyana geldiği noktada ye-
nilgi ve yengiler yaşanır ve kesinlik kazanır. 
Ülkemizin tarihi acılarla doludur. Her karış 
toprağı kanla sulanmıştır. Ana ve evlat çığ-
lıkları göğe erişmiştir. Bir Cumartesi Anne-
si, “Oğlum Çayan’ımın çığlığı göğe erişti” 
dedi. Bu cümle ülkemizin yüzünü açıkça 
göstermektedir. Buna karşın dönemsel dev-
rimci atılımlar ve dalgalanmalar da yaşan-
dı. Buradan bakıldığında en büyük zaaf ve 
üzerinde düşünülmesi gereken nokta farklı 
zamanlarda ve yerlerde yaşanan bu olumlu 
gelişmelerin bir zincirin halkaları gibi bir-
birlerine eklenmemesidir, kopukluğun ol-
masıdır, kazanımların sönümlenmesidir. Bu 
trajik bir sonuçtur.

Bugün sayıları onlarca olan –belki de 
yüzleri aşan- işçi, emekçi, devrimci yapı 
kendi sahalarında oynadıkları için bir türlü 
çoğalmamakta milyonlara ulaşamamakta ve 
yeteri kadar bir ilerleme kaydedememek-

teler. Bir sürpriz yaşanmazsa eğer görünen 
odur ki bu dağınıklıktan değiştirici, devrim-
ci bir özne ortaya çıkmayacak veya çıkama-
yacaktır. Ta ki Kürt halkının demokrasi ve 
özgürlük mücadelesine kucak açıncaya ve el 
ele verinceye kadar. Türkiye sol güçlerinin 
çok dağınık olması ve var olan her yapı ve 
parçalardan kapsayıcı bir etkileşim ve çekim 
merkezinin ortaya çıkmaması pasif kalma-
yı ve oportünist davranmayı beslemektedir. 
Oysa politika bir sanattır. Politika yapmak 
bir inceliği, öngörüyü, zeka kıvraklığını ve 
hızlı davranmayı, yeni gelişmelere karşı 
anında bir pratiği ortaya koymayı gerektirir. 
Yıllardan beri Türkiye sol güçlerinin büyük 
çoğunluğu klasik sosyalist eserlerin sayfala-
rında yazılanları okumakta, bakmakta, algı-
lamaya anlamaya çalışmakta, enerjilerinin 
çoğunu buna harcamaktadır. Yani olmasını 
istediği heyulaya kafa yormaktadır. Sadece 
bir şeyi düşünmekle, hayal etmekle değişim 
ve ilerleme olmuyor. Toplumun ekonomik 
ve politik yapısını iyi çözümleyemeyen ve 
toplumun devrimci değişimini kapsamayan 
hiçbir çalışma ve program halkta olumlu 
bir tepki yaratamaz ve yaratamamaktadır. 
Halktan karşılık almayan hiçbir çalışma da 
toplumda heyecan uyandıramaz. Dar saha-
da politika yapılamaz. Eğer ‘politika’ kav-
ramından halkları, ülkeyi yönetmek olarak 
anlaşılıyorsa o zaman onun gerekleri yerine 
getirilmelidir. Güçler ona göre hazırlanmalı-
dır. Bu yapılmadığı müddetçe hayal denizin-
de yüzmeye devam edilecektir.

Mücadele içinde kitleselleşmek, kitleleri 
eğitip bilinçlendirmek ve farklı katmanla-
rı buluşturarak örgütlemeyi sağlayıp güç-
lendirmek özgür ve demokratik bir yaşamı 
kazanmanın olmasa olmazıdır. Demokrasi, 
barış, eşitlik, özgürlük ve adalet isteyen ve 
onun için mücadele veren güçler kapitaliz-
me karşı çıkmaktadır. Ne yazık ki bu güç-
lerin söylemleri birbirine benzerlik gösterse 
de anlayışları birbirinden farklı olduğu için 
mücadele için birlik ve ortaklaşma gerçek-
leşmemektedir. Bu nitelik bugünkü sistemin 
işine yaramaktadır. Birliğin sağlanamama-
sının ve güçlü bir mücadelenin ortaya çık-
mamasının birçok nedeni vardır. Bunların 
başında gelen nedenlerden biri sosyalizmi 
savunma kisvesinin altında Kemalizm’in sa-

vunulmasıdır. Bir yandan sosyalizme kanat 
açarken diğer yanda bugünkü düzen olan 
kapitalizmin sınırlarının içinde çırpınmak-
tır. Diğer bir önemli neden ise Kürt halkının 
gerçekliğine olan bakıştır, Kürt halkının de-
mokratik mücadelesinin gücünü de bağrında 
taşıyan HDP’ye olan yaklaşımdır. HDP’ye 
uzak durmaktır. HDP’ye uzak durmak de-
mokrasi mücadelesini zayıflattığı gibi düş-
manın ekmeğine yağ sürmektedir. Bu yan-
lış politikalar bugün AKP-MHP iktidarının 
elini güçlendirmekte ömürlerinin uzamasına 
yaramaktadır. Bu yanlış politikalardan do-
layı işçi, emekçi, yoksul kitlelerin büyük 
çoğunluğu devlet politikalarının peşinde git-
mektedir. Bu durumu tersine çevirmek her 
zaman mümkündür. Ama nasıl? 

Ülkenin karanlığın içinde olduğunu ka-
bul eden, faşizmin ayak seslerinin günden 
güne arttığını gören, ateş çemberinin an be 
an daralmakta olduğunu hisseden her kişi, 
kesim, yapı ve partiler kayıtsız şartsız olarak 
demokratik ve özgür bir yaşamı arzulayan 
Demokratik İttifak’ın içinde yer almak zo-
rundadır. Bu ittifak yağmurun denizin üze-
rine yağması gibi ezilen ve yoksul kitleleri 
kendine doğru çekerek büyüyüp güçlene-
cektir. Faşizme karşı mücadelede ikiyüzlü 
davranmanın yeri ve anlamı yoktur. Böyle 
bir davranışın acı sonuçlarını hep birlikte 
yaşayarak gördük ve hala da görmekteyiz. 
Demokratik İttifak’a karşı her savsaklama 
ve Kürt halkının destansı mücadelesine kar-
şı en ufak bir kibir asla kabul edilemez.

Ülkede olması gereken fakat çok büyük 
eksikliği hissedilen işçi sınıfının devrimci 
örgütlülüğü de görünen odur ki Halkların 
Demokratik Kongresinin bağrından bes-
lenerek vücut bulacaktır. Burada şaşılacak 
bir şey söz konusu değildir. Kürt halkının 
destansı direnişi işçi sınıfını da sarsmakta-
dır. Onun için şahlanışı da biraz geç de olsa 
yaşanacaktır. Burada herhangi bir mucize 
beklenmemelidir. Herhangi bir ham hayal 
kurmuyoruz. İşçi sınıfını en diri kesimi Kürt 
işçilerdir. Kürt işçilerinin yüzde doksan do-
kuzu yurtseverdir, bağrı yanıktır, fedakardır, 
barışa susamıştır, özgürlüğe aşıktır, önder-
liğine sadıktır ve bunun için de HDP’nin 
saflarındadır. Böyle bir neferi, sınıfı ve halkı 
kim tutabilir?

Hiç kuşkusuz tarih tekerrür etmiyor. 
Eski camlardan bardak olmuyor. Puşttan 
dost çıkmaz. Yaşamaktan her gün yeni bir 
şey öğreniyoruz. Eğer geçmişten ve yaşan-
mışlıklarımızdan ders almamışsak ve her 
gün yeni bir şey öğrenemiyorsak demek ki 
bizde bir sıkıntı vardır. Kişiliğimiz zayıf ve 
çürüktür. Bastığımız zemin kaypaktır. Oku-
duklarımız öğretici değildir, kendimizi eğit-
memiş ve yenilememişizdir. Böyle olunca 
ileriye varmak yerine geride kalırız. Burada 
ah vah etmenin hiçbir yararı olamaz. Çünkü 
tren çoktan kaçmıştır…

Artık yeni şeyler yapmanın zamanı. Mü-
cadeleyi büyütmenin, umudu çoğaltmanın 
zamanı. Daha doğrusu zamanın çoğu çoktan 
geçti de biz yine yitirmeyelim umudumuzu, 
yeniden sıvayalım kollarımızı kazanmak 
adına, özgür ve demokratik bir yaşam adına, 
büyük insanlığın kurtuluşu adına. Daha ne 
olsun ki!?

15/16 Haziran Büyük İşçi Direnişi’nin 
şanıyla gurur duyuyoruz. Aradan 52 yıl geç-
miş olmasına rağmen gururumuzdan bir zer-
re eksilmedi ama her geçen yıl ile birlikte 
özlemimiz bir kat daha artmakta. Yeni şanlı 
işçi direnişleri tartışmasız olarak biz işçileri, 
işçi sınıfını onurlandıracaktır. Bu duyguyla 
her gün yatıp kalkmakta işe gidip gelmekte-
yiz. Haksız da değiliz ama şu dağınıklıktan 
gelen olumsuzluk her birimizi kahrediyor, 
uykularımızı kaçırıyor ve düşmanlarımızın 
ağzı kulaklarına varıyor. Her şeye rağmen 
çalışacağız. Nicelik niteliği doğuracak, bu 
güzelim memleketin bağrından taptaze filiz-
ler boy verecek, rüzgar işçiden, ezilenden, 
yoksuldan ve halklardan yana esecek. Ve 
iman gücüyle, beyin gücüyle, yürek gücüyle 
ve bilek gücüyle çalışarak mutlaka kazana-
cağız.

Aylardan beri süren Halkların Demokra-
tik Partisi’nin il ve ilçe kongreleri, il, böl-
ge ve büyük konferansları Haziran ayında 
tamamlanarak 3. Temmuz’da Ankara’da 
yapılacak olan 5.Olağan Büyük Kongresiy-
le taçlanacaktır. Haziran güzel geçmekte, 
Temmuz’un çok sıcak olacağı buradan belli 
olmakta. Bizlerden yana güçlü bir rüzgarın 
esmesi dileğiyle...n

Haziranın Güzelliğinden
Temmuzun Sıcaklığına...

Politika  25 Haziran 2022 7POLİTİKA



q Mehmet TOSUN
 

Tarihi; ebedi-hakim ve büyük devlet, 
yüce kahramanların öyküleri üzerinden kur-
gulayan anlayışlar bütünlüklü, doğru bir bi-
çimde geçmişi ve toplumu yorumlamaktan 
uzak kaldılar. Bir otokratın ve azınlık bir 
zümre üzerinden dönemi yorumlama gay-
reti içinde olanlar, o koşulları hazırlayan 
öncelleri ve toplumsal değişimin mantığını 
görmekten hep uzaktı. Asıl olan güçlüyü 
yüceltmek, oluşan çıkarlar sisteminin çeliş-
ki ve vahşi yüzünü gizlemekti. Sömürü ve 
baskıcı sistemlerin bilinçli ve planlı bu ça-
baları binlerce yıllık insanlık tarihinde güçlü 
dönemlerin yükselişi ve ortadan kalkması, 
devletlerin kuruluşu ve çökmesini, toplum-
sal değişimleri, direnişleri, ihaneti ve dev-
rim gibi bir dizi olguları, geniş halk kesim-
leri nezdinde görülemez kılmaktı. 

Her bilimsel yaklaşımın kendi inceleme 
alanları içinde ve bu alanlara özgü neden-
sellik ilişkilerini keşfetme sorunu vardır. Bu 
aşamaya ulaşmak, bilgi edinme süreçlerinin 
temel mantığında saklıdır. Günümüz dün-
yasında sadece bir dönemin yüceltilmesi 
içerikli dönem anlatımı, bilimsel bilginin 
yükseldiği-kavrandığı oranda saçmalığını 
ortaya serdi. İnsanlık tarihi, değişimler, top-
lum biçimlerinin birbirinin yerine geçmesi, 
sınıfların ortaya çıkışı, eskiyen ve gelişen 
yanların savaşımının toplumsal gelişmede 
belirleyici rolü kaçınılmaz olarak, dönemsel 
çıkar sistemlerinin yanıltmalarına rağmen 
bilimsel düzeyin ortaya çıkmasını engelle-
yemedi.

Her toplumsal gelişme kendinden ön-
ceki olup bitenlerden kopuk değildir. Ülke-
miz yüz elli yılı bulan işçi sınıfı mücadelesi 
süreçleri bir önceki toplumsal dinamiklerin 
üzerinden şekil alması kaçınılmazdı. Emek 
hareketinin hak arama, yaşam koşullarının 
iyileştirilmesi ve demokrasi mücadelesin-
deki gelişimi özgün hattında kendine yol 
açarken, başarı ve başarısızlığı, aldığı biçim 
kendi dinamikleri içinde gizlidir. Gelişimin 
bu alanını kavramadan nesnel olmayan, ya-
şamdan kopuk iradi biçimler aramak, hem 
gerçek durumu açıklamaya yetmeyecek, 
hem de sürekli büyüyen biçimde geleceği 

yaratamayacaktır. Sınıf mücadelesinin diğer 
alanlarında olduğu gibi, sendikal alanda da 
bu böyledir.

Engels daha 1875 yılında işçi sınıfının 
sendikalar aracılığıyla örgütlenmesinin öne-
mini vurgular. “Sendika işçi sınıfının serma-
yeye karşı gündelik savaşımını yürüttüğü, 
kendisini eğittiği ve en güçlü gericiliğin bile 
artık ezemeyeceği gerçek sınıf örgütleri ol-
malıdır” tespitini yaparken, sınıfın sendikal 
alandan örgütlenmesinin temel prensibini 
ortaya koyuyordu. O günlerden günümüze 
kadar başarı ve gerilemelerin öğrettikleriyle 
sendikal örgütlenme; kapitalizmin gelişim 
şartları, sınıf mücadelesinin düzeyi, emek 
ve sermayenin küresel pozisyonunu doğru 
yerden gözeten örgütlenme biçimini yaratı-
labilinirse “en güçlü gericiliğin ezemeyece-
ği” sınıf örgütü düzeyine yükselebilecektir.

Bugün sendikal mücadeleyi ücret ve 
sistem içi birtakım iyileştirmelerle sınır-
layan yaklaşımlara karşı, temel prensipler 
üzerinden içerik tartışması yapmak önemli. 
Fakat bu tartışmanın pratik alandan kendi-
ni yaratamaması asıl sorun. Özellikle ülke-
mizde bütün işkollarında sendikalaşmanın 
düzeyi, sürgit temel kalıpları tekrarlayarak 
sendikal gelişimin önünü açamaya yetmi-
yor. Engels’in bu konudaki açılımını refe-
rans alarak çerçevesi çizilen -sınıf ve kitle 
sendikacılığı- anlayışının, sermaye ve dev-
letten bağımsız, sınıfın deneyimleri üzerin-
den demokratik örgütlenme ilkesi sendikal 
anlayışın evrensel yönü. Bu ilkeyi, sınıf mü-
cadelesinin düzeyi ve ülke sosyo-ekonomik, 
siyasal koşullarına denk gelecek örgütlenme 
ve mücadele biçimlerini yaratamadan tekrar 
etmek sınıf mücadelesine bir şey katmıyor. 
Yüz yılı aşan deneyimiyle sendikaların sınıf 
mücadelesindeki yeri ve kapitalizme karşı 
direnç kaleleri olma yanında, sınıfın dene-
yimleri üzerinden siyasallaşması her ülke-
nin özgün şartlarına uyan biçimi bulmayı 
zorunlu kılıyor. Sendikal mücadelenin ülke, 
yöre ve işyeri özgün şartlarına uyan, ayrıca 
kapitalizmin gelişim koşullarının yarattığı 
sınıf örgütlenmesi önündeki engellemelere 
karşı arayışların tartışılmadığı ve gerçekçi 
mücadele biçimleri ortaya koymadan, sını-
fın sendikal örgütlenmede içeriksel evrensel 
prensiplerini tekrarlayarak yol alınamayaca-
ğı açık.

Kapitalist üretim ilişkilerinde burjuvazi 
sömürüyü pekiştirip garantilemenin yol-
larını buluyor. Öte yandan bu durum kaçı-
nılmaz olarak artı-ürünü üreten ve el koyan 
biçiminde kutuplaşmayı yaratıyor. Bu sınıf 
karşıtlığı en basit ifadeyle sömüren ve sö-
mürülen biçimiyle kapitalizmin temel özünü 
yansıtıyor. Bu tanımlama karşıtlıkların sa-
vaşıyla eski ve yeni olanı, zıt çıkarları olan 
ölen ve yeniye yönelen tarafı ifade ediyor 
aynı zamanda. Bu temel karşıtlığa rağmen 
kapitalist toplumda değişik katmanların ve 
sınıfların oluşu mücadelenin bu iki karşıt 
temel sınıflar belirleyiciliğinde olmayacağı 
anlamına gelmiyor. Burada yazımızın konu-
sunca saptanması gereken kapitalist üretim 
ilişkilerinin temeli emek-sermaye karşıtlığı-
nın, yeniye doğru değişimin temel taşıyıcı-
sı olduğudur. Bu alanda yapılan, yapılacak 
olan bütün çarpıtmalara rağmen sınıf karşıt-
lığının insan bilinci ve onayından bağımsız 
nesnel olarak varlığıdır. Kapitalistlerin bu 
durumu yığınlar nezdinde görünmez kılma 
yönündeki çabalarına rağmen, sömürü dü-
zeninde sınıf karşıtlığı vardır bu kaçınılmaz 
olarak sınıf mücadelesini doğurur. Belirt-
mek istediğimiz bu mücadelenin günümüz-
de de en önemli araçlarından biri sendikal 
mücadelenin olduğudur.

Sınıf karşıtlığının pratik süreci kaçı-
nılmaz olarak sınıf mücadelesini ortaya 
çıkaracaktır. Sınıf mücadelesi araçlarının 
önemli bir alanı sendikalaşma. Bu alandan 
başarmanın koşulu, İstek ve içerik saptama-
ları yanında, özgün koşullara en doğru nasıl 
uygulanacağı konusunda mücadeleci yara-
tıcılıktır. Bir ülkede ekonomik ve kültürel 
düzey farklılıklarının bariz olduğu koşullara 
uyan bir yöntem bulunamazsa temel şiarla-
rın ötesine geçilemiyor. İşyerlerinin taşeron 
sistemiyle parçalandığı, alt işveren ve ana 
işletme biçiminde bölündüğü işkollarında 
geleneksel örgütlenme biçimleri karşılık 
bulmuyor. Türkiye’de milyonlarca işsiz var. 
İşten atılan veya iş bulamayan bu kitle sen-
dikal alanın dışında ve bu gün sendikalar 
bu durumu dert etmiyor. Eğitim iş kolunda 
sakat, plansız eğitimin yarattığı yüz binlerce 
öğretmen işsiz veya kimi ilgisiz alanlarda 
iş bulma çabasında. Sadece çalışanları he-
defleyen sendikal anlayış, istihdam dışında 

kalan bu kitleyi mücadele sürecine katma-
ya yönelik sonuç alıcı arayışlardan yoksun. 
Buna benzer örnekler açlık ve sefalet sını-
rında yaşamalarına rağmen, emekli ve emek 
hareketinin diğer alanları için de geçerli.

Ne yapılabilir konusu, sürecin pratik 
alanından ve geçmişin deneyinden beslene-
rek yaratıcı, kolektif bir çabayı gerektiriyor. 
Şu unutulmamalıdır ki kapitalizmin sömürü 
çarkını durduracak, eşit ve özgür dünyanın 
kapısını işçi sınıfı açacaktır. Kapitalist dü-
zende ezgi ve baskıya uğrayan diğer sınıf ve 
katmanların kapitalizmi aşan sosyo-ekono-
mik formasyonu ikame edecek ne yeteneği 
ne de bilimsel gerçekliği var. Bu nedenle işçi 
sınıfının sendikal alandaki başarısı gündelik 
hak mücadelesi yanında, sistemin sınırlarını 
zorlayan noktadan örgütlenme ufkuyla, di-
ğer sınıf ve katmanların da taleplerine denk 
gelecek sürecin taşıyıcısı olmalıdır. İşçi sı-
nıfının siyasal yapıları buradan beslenecek, 
buradan başaracaktır.

Bazı sendikaların burjuva partilerine 
milletvekili devşiren kurumlar olarak işlev 
görmesi bu sendikaları zayıflattı ve güç kay-
bına uğrattı. Günümüzde ekonomik taleple-
ri aşan ve bir baskı unsuru olarak sistemin 
sınırlarını zorlayan yapıda bir örgütlenmeye 
ihtiyaç var. Elbette ki işçi sınıfının politik 
örgütlenmelerinin, sendikalara ve işçi sını-
fına yönelik politik propaganda ve ajitasyon 
çalışmaların önemi büyük ve zorunlu. Sen-
dikal alanın bu karşılıklı iletişim ve geçişi 
tıkamayacak noktadan örgütlenme ve bilinç 
seviyesine ulaşması gerekiyor. Politik alan 
ve sendika ilişkisi burjuva partilerinde kari-
yer kapma biçimine dönüşünce, sınıfın po-
litikleşmesi değil bir teslimiyetin göstergesi 
olduğu bilince çıkarılmalıdır.

Toplumsal olguları ve değişimi sınıflar 
mücadelesi dışında gösterilme çarpıtmaları 
işçi sınıfı örgütlenme ve mücadele tarihin-
deki sakatlanmalarının en önemli nedeni. 
Burjuva devlet aparatlarından kopuşu ve 
günün gerçekliğini analiz eden teorik bir ye-
nilenme sağlanmadan, sömürü ve savaş dü-
zeninin aşılamayacağı bilimsel bir gerçeklik 
olarak yakın tarihimizden kalan önemli bir 
deneyim. n

Sınıf Karşıtlığı, Sendikalaşma 
ve Pratik Süreçlerine İlişkin -1-
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q Dr. Levent UYGUR

Son zamanlarda her yerde göçmenlerle 
ilgili haberler almaya başladı. Hangi kanalı 
izleseniz, hangi basılı medyayı okusanız, 
hangi internet haber kanalına baksanız 
mutlaka göç, göçmen, mülteci gibi konular 
gündemi yoğun şekilde oluşturmakta.

Hatta zaman zaman halkların asıl sıkın-
tısı olan ekonomik zorluklar göçmenlik so-
runu ile iktidarın yönlendirmesi gündem-
den düşürülmeye, gözleri farklı noktalara 
çekmeye hatta bu kanalla ırkçı-faşist duy-
guların kabartılması ile çözülme eğilimi 
gösteren yandaş kitlelerin tekrar konsolide 
edilmesine çalışılmakta olduğu gözlemlen-
mektedir.

Sınıf hareketleri gözüyle bakıldığında 
olayın yine sermaye yararına olduğu, zo-
runlu göç etmiş halkların da yine ezilenler 
ve sömürülenler safında olduğu tüm çıp-
laklığıyla ortadadır.

Bu sayıda göç sorununun daha çok sağ-
lığa erişimdeki zorlukları boyutundan de-
ğerlendirmeye çalışacağız.

Ama öncelikle tanımlara açıklık getir-
mek gerek.

Ülkemizde az bilinen ya da karıştırılan 
önemli bir konu da mülteci, sığınmacı, ve 
göçmen, kaçak göçmeni tanımlayan kav-
ramlardır. Nedir mülteci, sığınmacı, göç-
men, kaçak göçmen...

Mülteci kimdir? 
Bir göç türü olan mültecilik; “dini dü-

şünce, etnik grup, siyasi görüş gibi neden-
lerle ülkelerinde güvende olmadıklarını 
düşünen ve bu nedenle ülkelerini terk eden 
veya ülkelerinden çıkmaya zorlanan, zulüm 
göreceği konusunda haklı bir korku taşıyan 
ve bu yüzden ülkesinden ayrılan ve korkusu 
nedeniyle geri dönemeyen veya dönmek is-
temeyen kişilerdir.” (Sever, 2012:53) Baş-
ka bir ülkeye sığınma talebinde bulunan 
ve bu talebi o ülke tarafından ‘kabul’ edi-
len ama bu ülkenin korumasından yararla-
namayan yabancıya mülteci denir.

Sığınmacı kimdir?
“Sığınmacı, kendi ülkesinde haklı ne-

denlere dayanan işkence görme korkusu 
bulunan ya da silahlı çatışma ve şiddet 
olayları nedeniyle yaşamı tehlikede olan, 

bu yüzden de bir başka ülkeden mülteci 
statüsü isteyen kişi”dir

“Sığınmacı” mülteci statüsü almaya 
yönelik başvurusu henüz karara bağlanma-
mış kişiler için kullanılan bir terimdir. Aynı 
zamanda henüz başvuru yapmamış veya 
başvurusu hakkında yanıt bekleyen kişiler 
de sığınmacı olarak tanımlanır. Başvuru 
adil bir şekilde incelenene kadar “zulüm 
olan yere geri göndermeme” ilkesi gere-
ğince sığınmacı, geri göndermeme ilkesin-
den ve insanca muamele standartlarından 
yararlanma hakkına sahiptir.

Göç nedir:
Göç; ‘bir kişinin veya bir grup insanın 

uluslararası bir sınırı geçerek (dış göç) 
veya bir devlet içinde yer değiştirmesidir 
(iç göç). Süresi, yapısı ve nedeni ne olursa 
olsun insanların yer değiştirdiği nüfus ha-
reketleridir.’ Düzenli göç (Yasal Göç) veya 
Düzensiz göç (Yasadışı Göç) olarak da ta-
nımlamalar var.

Göçmen kimdir?
Göçmen; mülteci tanımında bulunan 

nedenlerin dışında, çoğu zaman ekonomik 
gerekçelerle, ülkesini gönüllü olarak terke-
derek başka bir ülkeye, o ülke yetkililerinin 
bilgi ve izni ile yerleşen bir şekilde yer de-
ğiştiren başka bir ülkede en az 12 ay kalan-
lar göçmen olarak değerlendirilmektedir. 
Yani göçmen, kendi ülkesindeki yaşam 
şartlarını yeterli bulmadığı için kendince 
daha uygun gördüğü başka bir ülkeye daha 
iyi bir yaşam standardı amacıyla gidip yer-
leşen kişidir. Bu bağlamda zorlama olma-
dığı ve daha iyi yaşam için göç edildiğine 

dikkat etmek gerekmektedir.
Pasaportu, pasaport yerine geçen bel-

gesi ya da vizesi olmaksızın başka ülkeye 
giren, sınır ihlalleri yapan, yabancı ülkede 
ikamet veya çalışma izni olmaksızın ya da 
söz konusu izinlerin süresi bittiği halde sü-
relerini uzatmaksızın o ülkede ikamet eden 
veya çalışan yabancılara ise kaçak göç-
men tanımlaması yapılır.

Bütün bu tanımları yaptıktan sonra asıl 
konumuza dönecek olursak, bir şekilde 
tanımlaması ne olursa olsun bu insanların 
evrensel insan hakkı olan sağlığa erişim 
hakkında yaşadıkları sıkıntılara değinmek 
istiyorum. 

Sağlık hakkı, Birleşmiş Milletler İnsan 
Hakları Sözleşmesi’nde de “yaşam hak-

kı” çerçevesinde kabul görmüş evrensel 
bir haktır. “Herkesin, kendisi ve ailesinin 
sağlık ve güveni için beslenme, giyim, ko-
nut ve tıbbi bakım hakkı vardır” ifadesi yer 
almaktadır.

Sığınmacı ve mültecilere yönelik sağ-
lık hizmetleri ülkeden ülkeye değişmekle 
birlikte gelişmiş ülkeler de dâhil olmak 
üzere istenen düzeyde değildir. Sığınmacı 
ve mültecilere bakıldığında sağlık ve sos-
yal hizmetlerden yararlanmalarının temel 
aracının vatandaşlık ya da oturma hakkının 
kazanımlarıyla ilişkili olduğu görülmekte-
dir. Mülteciler dünya çapında danışman-
lık, temel sağlık hizmetleri ve koruyucu 
hizmetler, tanı, tedavi olanakları ve ilaca 
erişim konusunda ciddi sorunlar yaşamak-
tadır. Uluslararası hukuka göre, mülteciler 
ve sığınmacılar diğer tüm bireyler gibi, 
herkesin mümkün olan en yüksek seviyede 
fiziksel ve ruhsal sağlık standartlarına sa-
hip olma hakkından yararlanmalıdırlar.

Özetle, savaşlar, çatışmalar, iklim de-
ğişikliği insanları yerlerinden yurtlarından 
koparmaktadır. Göçe zorlanma sağlığın 
sosyal belirleyicilerini olumsuz yönde et-
kilemektedir. Mültecilerin sağlıkları tehdit 
altındadır. Çoğunlukla sosyal hakları elde 
edebilecekleri bir statüleri yoktur. Tüm 
dünyada sosyal devletin tasfiyesiyle sağlık 
bir hak olmaktan çıkartılmış sağlık hizmet-
leri ticarileştirilmiş, metalaştırılmış ve ta-
lep eksenli örgütlenmiştir.

Sağlık hizmetine ihtiyacı olan birinin 
öncelikle bu gereksinimi algılayıp bakım 
isteğine dönüştürerek sağlık hizmeti ara-
yabilmesi ve hizmete erişip kullanabil-
mesi gerekmektedir. Bunun için sunulan 
hizmetin yaklaşılabilir, kabul edilebilir, 
kullanılabilir, karşılığı ödenebilir ve uygun 
olması gereklidir. Buna karşılık hizmeti 
kullananların algılayabilme, arayabilme, 
ulaşabilme, ödeyebilme, kullanabilme gibi 
muktedirliklerinin olması gerekir. Bu yazı-
da mültecilerin sağlık hizmetlerine erişim-
lerini bu kavramsal çerçevede anlatmaya 
çalışacağım.

Sağlık hizmetlerine erişim ne 
demektir?

Kelime kökeni olarak erişim; yaklaş-
mak, ulaşmak, bir yere girmek, kullanma 
fırsatı ya da hakkına sahip olmak olarak 
tanımlanır (Canadian Oxford Dictio-
nary,1998).  Türk  Dil  Kurumu  erişimi he-

Mültecilerin Sağlık Hizmeti 
Erişimine Kısa Bir Bakış

Göçe zorlanma sağlığın 
sosyal belirleyicilerini olum-
suz yönde etkilemektedir. 
Mültecilerin sağlıkları tehdit 
altındadır. Çoğunlukla sosyal 
hakları elde edebilecekleri bir 
statüleri yoktur. Tüm dünyada 
sosyal devletin tasfiyesiyle 
sağlık bir hak olmaktan çıkar-
tılmış sağlık hizmetleri ticari-
leştirilmiş, metalaştırılmış ve 
talep eksenli örgütlenmiştir. 
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def tüketicilerin pazara sunulan bir mal ya 
da hizmete, pazarın ulaşım koşullarında 
erişebilme düzeyi olarak tanımlamaktadır 
(İktisat Terimleri Sözlüğü,2004). Erişe-
bilirlik ise, herhangi bir ürünün, servisin, 
hizmetin, teknolojinin ya da ortamın en-
gelliler ve yaşlılar dahil olmak üzere her-
kes tarafından ulaşılabilir ve kullanılabilir 
olmasını ifade etmektedir (KAMİS web 
sayfası). 

Sağlık hizmetlerine erişim ise karmaşık 
bir kavramdır. Çoğu zaman sağlık hizmet-
lerinin kullanımı olarak tanımlanır. Hizme-
te erişim de finansal, örgütsel, sosyal ya da 
kültürel engeller kişilerin hizmeti kullanı-
mını engelleyebilir. Erişim fırsatlarla ilgili-
dir. Algılanan sağlık bakım gereksinimleri-
ne ulaşma ve bakım alma fırsatı olarak da 
tanımlanır. Erişim de eşitlik deyince top-
lumda birbirinden gereksinim sosyoekono-
mik statü, kültür, dil ve din açısından farklı 
tüm gruplar hesaba katılmalıdır. Kullanım 
ise bu fırsatların görünür hale gelmesidir. 

Göç ve sağlık tartışmasında 
paradigma değişikliği ve mül-
tecilerin sağlık hizmetlerine eri-
şimi

Uluslararası Göç Örgütü (UGÖ), göç 
ve sağlık tartışmasında bir paradigma deği-
şikliğinden söz etmektedir. Buna göre, ge-
leneksel bakış açısında, göç ederek gelen-
lerin dışlandığı, hastalıkların kontrolüne ve 
göç edenleri kabul eden toplumların korun-
masına odaklanan bir yaklaşım vardır. Bu 
nedenle standart tarama testleriyle bulaşıcı 
hastalıklara yönelik erken tanı çalışmaları 
yürütülmektedir. UGÖ modern yaklaşımda 
göçmenlerin sağlık ve sosyal açıdan ko-
runmalarını ve eşitsizliklerin azaltılmasını 
hedefleyen bir yaklaşım olduğunu bildir-
mektedir.

Mültecilerin sağlık hizmetlerine eri-
şimi dendiğinde birinci basamak sağlık 
hizmetlerinde sunulan korucuyu, erken 
tanı, tanı ve tedavi edici hizmetleri ikinci 
ya da üçüncü basamak yataklı tedavi ku-
rumlarında sunulan erken tanı, tanı tedavi 
ve rehabilitasyon hizmetleri işaret edil-
mektedir. Sağlık hizmetleri anlık, akut, acil 

sorunlara yanıt verebilmelidir. Ancak bu 
yeterli değildir. Çünkü sağlığın korunması 
sağlıklılığın sürdürülmesi bir yandan sağlı-
ğın sosyal belirleyicilerinin insanca bir ya-
şam sürdürmeyi olanaklı kılacak düzeyde 
olmasını gerektirir.

Mültecilerin sağlık hizmetle-
rine erişimlerinin önündeki en-
geller

Mültecilerin sağlık hizmetlerine eri-
şimlerinin önündeki bazı engeller aşağıda-
ki tabloda gösterilmiştir.

Bu engeller sadece mali kısıtlılıklar de-
ğildir. Ulaşım, mesafe, hizmetlere ilişkin 
bilgi eksikliği, kültürel farklılıklar, yüksek 
riskli davranışlar, agresif tedavi yaklaşım-
ları, tedaviye uyum, hasta hekim iletişimi, 
yetersiz sağlık güvencesi gibi değişken-
lerde etkilidir. Yerinden edilmiş kişilerin 
sağlık hizmetlerine erişimini de hizmetle-
rin yakınlığı, ücretsiz hizmet ve ilaç sağ-
lanıp sağlanmaması belirleyebilmektedir. 
Coğrafi erişim yüksekte olsa mali yeter-
sizlikler, bilgi eksikliği ve karar süreçle-
rine katılım sorunları sağlık hizmetlerine 
erişimi olumsuz etkilemektedir. Özellikle 
kamp alanlarında coğrafi erişim yüksektir 
ancak yerinden edilmiş kişiler tekrar kendi 
evlerine ya da kamp dışı mekanlara yerleş-
tirildiklerinde erişimin belirgin bir şekilde 
düştüğü gözlenmektedir.  

Mültecilerin sağlık hizmeti kullanımla-
rını değerlendirmek için sağlık bakımı alı-

nan düzenli hizmet kaynağı olan bir yerin 
varlığı, aşılar ve vb. koruyucu sağlık hiz-
metlerine erişim, erken tanı testlerinin ya-
pılabiliyor olması, son 12 ayda doktor mu-
ayenesi, son 12 ayda acil servis başvurusu, 
ayaktan bakım hizmetleri, reçetelenen ilaç-
ların kullanımı, seçilmiş tıbbi durumlarda 
yataklı tedaviye erişim, cerrahi tedaviler, 
maliyetler nedeniyle hizmet almama, etnik 
köken ve yoksulluk gibi değişkenler kulla-
nılmaktadır.

Yabancılar ve uluslararası koruma ka-
nununun 91.maddesine dayanılarak hazır-
lanan geçici koruma yönetmeliği ile ülke-
mize 28.04.2011 tarihinden itibaren gelen 
Suriyeliler ‘Geçici Koruma Statüsü’ ne 
alınmıştır. Geçici koruma altına alınanlara 
verilecek sağlık hizmetlerine dair esaslar-
da; Göçmen sağlığı merkezlerinde birinci 
basamak teşhis, tedavi ve rehabilitasyon 
hizmetleri aşı ve diğer koruyucu sağlık 
hizmetleriyle, üreme sağlığı hizmetleri su-
nulduğu ifade edilmektedir. Bu hizmetlere 
erişim için SGK provizyonu alınması ge-
rekmektedir. SGK provizyonu alınamayan 
hastaların ise sadece acil sağlık hizmetleri 
ile halk sağlığını tehlikeye düşürebilecek 
bulaşıcı ve salgın hastalık durumlarında bi-
rinci basamak sağlık hizmetlerinden kim-
lik beyanına göre faydalanacakları belirtil-
mektedir.

Mülteciler için düzenlenen 
sağlık hizmetleri talep eksenli 
kurgulanmıştır

Geçici koruma statüsü Suriyeli mül-
tecilere diğer ülkelerden gelen kişilerle 
karşılaştırıldığında sağlık hizmetlerine eri-
şim konusunda göreceli olarak daha fazla 
olanak sağlamaktadır. Ancak mültecilerin 
sağlık hizmetlerine erişimi talep eksenli-
dir. Nüfus tabanlı bütünlüklü, kapsayıcı, 
diğer hizmetlerle eşgüdümün sağlandığı 
bir biçimde örgütlenmemiştir. Özellikle 
kırsal bölgelerde geçici tarım işçiliği yapan 
mültecilerin hizmete erişimi sorunludur. 
Sadece hissedilen sağlık gereksinimleri-
nin talebe dönüşme olasılığı vardır ancak 
her hissedilen gereksinim talebe dönüşme-
mektedir. Gereksinimin talebe dönüştür-

memenin arkasında işsizlik, sosyal güven-
cesizlik, yoksulluk, hizmete uzaklık gibi 
etmenler genel olarak gereksinim farkedil-
se de talebe dönüşmesini engellemektedir. 
Bu etmenlere ek olarak mültecilerin ge-
rekli kimlik belgelerinin olmaması sağlık 
hizmetlerinin işleyişine ve haklarına iliş-
kin bilgi sahibi olmamaları, topluma yük 
olma ya da damgalanma kaygıları, sınır 
dışı edilme korkusu ve Türkçe bilmemeleri 
de hizmete erişimin önünde engel oluştur-
maktadır. 

Mülteciler sağlığın sosyal be-
lirleyicileri açısından dezavan-
tajlıdır

 Sağlık; sağlık hizmetlerinden ibaret 
değildir. Sağlığın sosyal belirleyicileri bi-
reylerin ve toplumların sağlığın temel be-
lirleyenidir.  

 Sonuç olarak sağlıklı bir toplumdan 
söz edebilmek için yerleşik topluluklar ya 
da mülteciler açısından öncelikle baskı, 
ayrımcılık sömürü ve marjinalleştirmenin 
ortadan kaldırılması gerekir. Göçmenlerin 
sağlık eşitsizliklerinin ortadan kaldırılabil-
mesi için genel olarak sosyal eşitsizliklerin 
eliminasyonu gerekir. Mülteciler sağlığın 
sosyal belirleyicileri bakımından dezavan-
tajlı durumdadır. Sağlığı tehdit eden risk-
lere daha açıktırlar.  Türkiye ‘ye sığınmış 
ya da buradan Avrupa da ki ülkelere geçiş 
yapmaya çalışan Suriye dışındaki ülkeden 
gelen kişiler için bir düzenleme yapılma-
mıştır. Sağlık hizmetlerine erişimleri de 
emek piyasasındaki performansları üzerin-
den ve tümüyle cepten ödeme ile gerçek-
leşme durumundadır. 

Sağlık hizmetlerine erişim sadece tek-
nik değil sosyal ve politik bir meseledir ve 
sağlığın tüm vatandaşlar için hak olarak 
tanımlandığı bir çerçevede mültecilere eşit 
vatandaşlık haklarının tanınacağı koşullar-
da nitelikli, eşitlikçi gereksinimleri temel 
alan bir sağlık hizmetine erişim ancak sos-
yal devletin yeniden inşasıyla mümkündür. 
Mültecilerin daha insancıl bir yaşam sür-
dürebilmelerinin ve sağlığın sosyal belirle-
yicilerinin iyileştirilebilmesinin temelinde 
toplumsal dayanışma yatmaktadır.

Peki ucuz işgücü olarak gö-
rülen göçmen işçilerin sağlığını 
neler belirler? 

Kısaca özetleyecek olursak, işçi sağlığı 
işçinin hayır deme kapasitesine doğrudan 
bağlıdır. Günlük barınma, beslenme, ısın-
ma gibi temel gereksinimleri tehdit altın-
da olan çalışanların işyerindeki çalışma 
koşullarına itiraz edebilmeleri neredeyse 
mümkün değildir. Bu nedenle birçok ül-
kede yapılan araştırma göstermiştir ki 
göçmenler çalışma yaşamında en çok ada-
letsizliğe ve ayrımcılığa uğrayan gruptur. 
Göç nedeniyle ortaya çıkan istismar, mal-
nütrisyon (kötü beslenme), bulaşıcı hasta-
lıklar ve ruh sağlığı sorunları göç edilen 

Başlık Alt başlık Tanımlama
Politika Yasalar, sigorta Sağlık güvencesi konusunda yasal engeller Sağlık 
  hizmetine erişim için belge gerekmesi

Sağlık sistemi Dışsal kaynaklara Bireyin ödeme gücü dışında ulaşım, tercüme, sağlık
 ilişkin sıkıntılar kurumlarının kapasite yetersizlği
 Ayrımcılık Etiketlenme, damgalanma
 Bürokrasi Hizmete erişim için karmaşık işlem gerekliliği

Bireysel Sınır dışı edilme Hizmet kullanımı sonrasında sınırdışı edilme korkusu
 korkusu, iletişim Dil ve kültürel engeller

 Mali kaynaklar Kaynak yetersizliği
 Utanma, damgalanma Çekinme, topluma yük olma ya da damgalanma
  kaygıları
 Sağlık sistemine  Sağlık sisteminin işleyişine ve haklarına ilişkin
 ilişkin bilgi bilgi sahibi olmama

Tablo: Mültecilerin Sağlık Hizmetlerine Erişimlerinin Önündeki Engeller

Şekil 1: Göç ve Sağlığın Sosyal Belirleyicileri
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ülkedeki işçi sağlığı ve güvenliği sorunla-
rıyla birlikte sadece işçileri değil ailelerini 
ve içinde yaşadıkları toplulukları da etkiler. 
Kadın göçmen işçiler ve göçmen işçilerin 
çocukları sağlık etkilerine karşı özellikle 
savunmasızdır. Bu konuda yeterince kayıt 
olmamasına ve araştırma yapılmamasına 
rağmen dünya genelinde morbidite (has-
talık olma durumu) ve mortalitenin (ölüm 
ve ölümlülük durumudur) başlıca nedenle-
rinden biridir. İşverenlerin ve hükümetlerin 
kaçak göçmen işçiler sayesinde sağladık-
ları ekonomik avantajlar göçmen işçilerle 
ilgili uluslararası ve ulusal yasal düzenle-
melerin sınırlı olmasına neden olmaktadır. 
Neoliberal ve muhafazakar politikalar ışı-
ğında geliştirilen ve neredeyse feodal dö-
nemdeki kölelik düzenini aratmayan yeni 
çalışma rejimleri göçmenlerin hak talep 
etmelerinin önündeki en büyük engellerdir. 
Göçmen işçiler çalıştıkları ülkelerde işve-
renler için ucuz iş gücü olarak hükümetler 
içinde ekonomik büyüme için önemli bir 
kaynak olarak görülür. Sermaye sahipleri 
göçmen işçilerin çalışma saatlerini, yapa-
cakları iş miktarını ve istihdam edecekleri 
süreyi istedikleri gibi yönetebilirler. Ser-
maye, göçmen işçileri üretimde bir makine 
dişlisinden bile daha kolay değişebilecek 
bir bileşen olarak görmektedir. Ekonomik 
büyüme ya da tam tersine kriz dönemlerin-
de göçmen işçilere olan ihtiyaç farklılaş-
maktadır. Kriz dönemlerinde de göçmen 
işçilere ihtiyaç duyan sektörler olduğundan 
neoliberal ekonomistler belli bir düzeyde 
kaçak göçmen işçinin ülkenin ekonomik 
büyümesi üzerinde olumlu etkileri oldu-
ğunu iddia etmektedir. Göçmen işçiler 
göç edilen ülkenin yerli işçileri tarafından 
işsizliğe neden olan ve maaşları ucuzlatan 
bir tehdit olarak görülürler. Bu tehdit bazen 
hükümet politikalarıyla kullanılan ikiyüzlü 
bir araca da dönüşür. Örneğin, Güney Kore 
de 1980 sonrası neoliberal politikalar doğ-
rultusunda ihracata yönelik sanayileşme 
hayata geçirilmiştir. Aynı dönemde Güney 
Kore işçi sınıfının mücadelesi sonucunda 
önemli haklar elde edilmiş, Koreli işçilere 
ödenen ücretler yükselmiştir. Bu nedenle 
hükümet ücretlerin düşürülmesi amacıyla 
göçmen işçilere ülke kapıları açmış, göç 
eden işçiler de iş kanunlarından yararlan-
madıkları, sendika, grev, toplu sözleşme 
haklarının olmadığı, güvencesiz çalışan, 
yerli işçilerin üçte biri oranında ücret aldık-
ları bir kölelik sisteminde çalışmışlardır. 
Birçok bölgede her iki işçi grubu arasında-
ki ekonomik çıkar çatışmaları milliyetçiliği 
besleyen bir muhafazakarlığa yol açarak 
işçiler arasında ciddi bir bölünme yaratıp 
işverenler için tercih edilen ama göçmen 
işçilerin yaşam koşullarını daha fazla ağır-
laştıran bir etmen olan ayrımcılığa neden 
olmaktadır. Aynı iki yüzlü tutum Türkiye 
‘de de Suriyeli çalışanlar için söz konusu-
dur. Savaş sonrasında göç etmek zorunda 
kalan Suriyeliler ülke için ekonomik bir 

yük olarak görülürken aslında 2006-2015 
arasında Suriye’ ye ihracat düzenli olarak 
artmıştır. Ayrıca Türkiye ‘ de de sermaye 
Suriyeli göçmenleri artı değeri artıracak 
önemli bir kaynak olarak görürken işçi sı-
nıfı ve yoksullarda bu durum endişe yarat-
maktadır.

Göçmen işçiler ister ekonomik neden-
lerle gönüllü ister savaş ve çatışma nede-
niyle zorunlu olsun her durumda ülkesin-
deki koşullardan memnun olmayan ve bu 
koşullarla ilgili güçlük yaşayan kişilerdir. 
Her ne kadar göç ettikleri ülkeye göç et-
meyi başarabilmiş sağlıklı kişiler olsalar da 
sağlık sorunları açısından duyarlılaşmış en 
riskli gruplardandır. Dolayısıyla sağlık so-
runları yaşama olasılıkları daha yüksektir. 

Toplumsal cinsiyet göç ve 
sağlık 

Göçmen sağlık sorunundan bahseder-
ken toplumsal cinsiyetçiliğin etkilerine 
değinmeden olmaz. Özetle, bugün dünyada 
göç edenlerin hemen hemen yarısını ka-
dınlar oluşturmaktadır. Toplumsal cinsiyet 
sağlığın temel belirleyicilerinden biridir 
ve toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri göç sü-
recinde kadınların, LGBT bireylerin sağlı-
ğını doğrudan etkilemektedir. Göç edilen 
ülkede toplumsal cinsiyet kadının yasal 
statüsünü, işgücü piyasasında konumlanı-
şını, sağlık ve eğitim hizmetlerine erişimini 
daha çok etkilemektedir. Göçmen kadınla-
rın düşük ücretli, kayıt dışı ekonomi için 
çalışma veya işsiz olma ihtimali erkeklere 
göre daha fazladır. Buna ek olarak göçmen 
kadınlar gittikleri ülkede cinsiyetçi iş bö-
lümüne dayanan istihdam olanaklarına 
sahiptir. Genellikle bakım verici veya ev 
hizmetlisi olarak çalışmaktadırlar. Bugün 
dünyada 67 milyon ev hizmetlisinin 11 bu-

çuk milyonunu göçmenler oluşturmaktadır. 
Bu 11 buçuk milyon göçmenin 8 buçuk 
milyonu kadındır. 

Göç süreci özellikle çatışmalı ortam-
larda cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı 
şiddetin arttığı dolayısıyla cinsel yolla bu-
laşan hastalıklar (CYBH) riskinin arttığı 
bir süreçtir. Zorunlu göç gündelik hayatın 
kesintiye uğramasıyla beraber riskli cin-
sel davranışları beraberinde getirmektedir. 
Partnerlerinden ayrılan mültecilerin ve 
göçmenlerin çok eşli yaşamaya başlama-
ları CYBH riskinin artırmaktadır. Buna ek 
olarak göç sonrası sağlık ve sosyal hizmet-
lere erişimde sorun yaşamak ayrımcılık, dil 
ve kültür farklılıklarından dolayı dışlanma 
,CYBH’nin tanı ve tedavisini geciktirmek-
te ve kronik komplikasyonlara neden ol-
maktadır.

Sonuç kimse isteyerek ailesinden, 
sevdiklerinden, doğduğu topraklarından 
ayrılmaz. İnsanlar var olduklarından bu 
yana göç etmektedirler. Dolayısıyla göç 
normal bir süreçtir; göçü bir trajedi haline 
getiren savaşlar, çatışmalar, toplumdaki 
eşitsizlikler ve ayrımcılık mekanizmala-
rıdır. Özellikle ekonomik göçmenler ve 
mülteciler sağlığın sosyal belirleyicileri ve 
salık eşitsizlikleri bakımından oldukça dez 
avanatajlı gruplardan biridir. Buna ek ola-
rak toplumsal cinsiyet faktörü göç süreci 
ve karşılaşılan engelleri kadınlar ve LGBT 
bireyler için daha da zorlaştırmaktadır.  
Geldikleri toplumdan hali hazırda eşitsiz 
konumda olan kadınlar ve LGBT bireyler 
göç ettikleri ülkede genellikle bu eşitsizlik-
leri daha derin bir şekilde deneyimlemek-
tedirler. 

Sağlığın sosyal belirleyicileri olan ba-
rınma, beslenme, eğitim, iş, çevre koşul-

ları asgari şartlarda olmadığı sürece kadın 
ve LGBT göçmenler ve mülteciler için 
tam bir sağlıkta iyilik halinden bahsetmek 
mümkün olmayacaktır. Sağlık hizmetine 
erişimin önündeki engeller için de aynı 
şeyi söylemek mümkündür. Buna ek olarak 
özellikle birinci basamak ve koruyucu sağ-
lık hizmetlerinin nasıl örgütlendiği, kadın 
ve LGBT göçmenler ve mültecilerin sağlı-
ğını doğrudan etkilemektedir. Çünkü top-
lum tabanlı ve ücretsiz olmayan, başvuru 
temelli birinci basamak sağlık hizmetleri, 
kadın ve LGBT göçmenler ve mültecile-
rin sağlık hizmetine erişiminin önündeki 
engeller düşünüldüğünde bu hizmetlere en 
çok ihtiyaç duyan topluluklar için çoğun-
lukla erişilebilir değildir. 

Sonuç olarak toplumsal cinsiyet, sağlı-
ğın temel belirleyicilerindendir. Göçün sağ-
lık üzerine etkilerini saha iyi anlayabilmek 
ve göçmenlerin sağlığını geliştirebilmek 
için toplumsal cinsiyet bakış açısına ihtiyaç 
vardır. Göç eden kadınların LGBT bireyle-
rin sağlık hizmetine erişiminin önündeki 
dil, ücret, mahremiyet, damgalanma kor-
kusu, sağlık çalışanlarının ayrımcı tutumu 
vb. engelleri toplumsal cinsiyet duyarlı ba-
kış açısıyla ortadan kaldıracak politikalar 
üretilmelidir. Politika yapıcıların mülteci 
dostu akıl ile düşünmeleri kadınların ve 
LGBT bireylerin karar alma mekanizmala-
rına dahil edilmesi çözüme yönelik politika 
geliştirmeyi sağlayacaktır. Buna ek olarak 
sağlığın sosyal belirleyicileri bağlamında 
eğitim, iş, barınma vb. koşulların kadın ve 
LGBT göçmenler için nitelikli ve eşit ola-
rak sağlanması gerekmektedir.

Kısaca kapitalist toplum düzeninde 
emekçilerin sağlığa ulaşımında ki sorun-
ların daha zorlusu göçmen işçi ve mülteci 
kitleler için kaçınılmaz bir olgudur.

Bu da ancak örgütlü mücadelenin için-
de yer almalarıyla çözüme doğru yol ala-
caktır. Göçmenler ve mülteciler, iktidarın, 
iktidarda kalma aracı olmaktan çıkması ile 
evrensel olarak tanımlanan sağlık hakların-
dan yararlanabileceklerdir. n
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Şekil 2: Göçmen işçilerin sağlığını etkileyen etmenler 



15-16 Haziran Direnişi’ni, önce-
sini ve sonrasını, bugüne bıraktığı 
dersleri, ömrü sınıf mücadelesinde 
geçmiş, DİSK’e bağlı T. Maden-İş 
Sendikası eski Yürütme Kurulu üyesi 
Halit Erdem ile konuştuk.

Politika: Öncelikle sizi okurlarımıza ta-
nıtmak istiyoruz. Bize kendinizden, sendi-
kal mücadelenizden bahsedebilir misiniz?

Halit ERDEM: 1949 doğumluyum. 
Erzurum doğum yerim. 1968’de Sanat 
Enstitüsü’nü tesviye, işçilik, makine bö-
lümünü bitirdim ve Ankara’da çalışmaya 
başladım. Ankara’nın oldukça büyük bir 
işletmesi idi. Bu fabrikada çalışırken sendi-
kal örgütlenmeye başladık. Orada Metal-İş 
Federasyonu vardı. Biz Maden-İş örgütlen-
mesini yapmaya başladık. Ben orada yak-
laşık iki seneye yakın çalıştım. Ama sendi-
ka örgütlerimiz başarıya ulaşmadı. İşçinin 
önünde yürüyen, öncülüğünü yapan işçilerle 
birlikte işten çıkarıldık. İlk sendikal nedenle 
işten çıkarılmam burada.

1969 yılından sonra askerlik görevi baş-
ladı, 72 yılına kadar askerlik yaptım. Bu 
nedenle 15-16 Haziran olaylarını yaşayama-
dım. 1972 yılında İstanbul’a geldim. OTO-
SAN fabrikasında işe başladım. OTOSAN 
Ankara Asfaltı üzerinde idi. Yol üzerinde 
çok yoğun ilaç, metal, plastik, lastik sana-
yi iş kolundaki fabrikalar vardı. Yani orası 
sanayi çarşısı yolu gibiydi. OTOSAN’daki 
çalışmamız yine örgütlenme çalışmasıyla 
kesintiye uğradı. 1973 yılında oradan da 
atıldım. OTOSAN fabrikası çok ünlüdür. 
Bizim hem metal iş kolu, hem de Maden-İş 
Sendikası için. Çünkü Maden-İş Sendika-
sı daha önce iki defa örgütlenme yapmıştı. 
Biz çalışmaya başladığımız zaman ikisinde 
de başarılı olamamıştı. Birincisi tam 1970 
15-16 Haziran dönemine denk geliyor. Daha 
sonra oradan Singer fabrikasına girdim ve 
1975 yılında Maden-İş Sendikası Dördüncü 
Bölge Temsilciliği’ne seçildim

Biz de eskiden şube başkanlığı ye-
rine ona tekabül eden bölge temsilciliği 
sistemi vardı. Maden-İş’de bizim bölge 
Dilovası’ndan Gebze’ye ve Beykoz’a ka-
darki bölgeyi kapsıyordu. Yaklaşık 16 bin 
metal işçisi Maden İş’e üyeydi o zaman. 
1977 yılına kadar Bölge Temsilcisi olarak 
görev yaptım. 1977 yılında Maden-İş Sen-
dikası Yürütme Kurulu üyeliğine seçildim. 
Ve Maden-İş Sendikası kapatılıncaya kadar 
yani 1980 yılına kadar o görevim devam 

etti.  Genel Başkanımız Kemal Türkler, Ge-
nel Sekreterimiz ise Mehmet Ertürk idi. Ge-
nel Sekreter sonra değişti. Yani sendikayı o 
günlere taşıyan deneyimli liderleri, öncüleri 
ile birlikte çalışma yürüttük. 1980’de sendi-
kal çalışmalar kesintiye uğradı biliyorsunuz. 
12 Eylül faşist darbesiyle DİSK ve DİSK’e 
bağlı sendikalar kapatıldı. Yöneticileri gö-
zaltına alındı. Bulamadıklarını ‘teslim ol’ 
çağrıları yapıldı. Biz teslim olmamayı seç-
tik. Bir süre sonra da artık Türkiye’de çalış-
ma koşulları zorlaştığı için yurtdışına çıkma 
gündeme geldi. 80’de yurtdışına çıktım. On 
bir sene sonra, 91’de DİSK’in tekrar açıl-
ması ve DİSK davalarının beraatla sonuç-
lanması sonucu tekrar Türkiye’ye geldik. 
Maden-İş Sendikası iş yerleri olan, tesisleri 
olan, bölge temsilciliklerinin çoğu sendika-
nın mülkiyetinde olan güçlü bir sendikaydı.

Yasaklı olduğu 11 yıl içerisinde sendi-
kanın üyesi kalmamıştı. İşçiler doğal olarak, 
gidip kendilerine en yakın gördükleri sendi-
kalarda örgütlendiler. Toplu sözleşme hak-
larından mahrum edilmemek için. Patronlar 
kendilerine yakın gördüğü Türk-İş’e bağlı 
Türk Metal Sendikası’na yönelttiler işçileri. 
Bu konuda çok baskılar yapıldı. Otomobil-İş 
Sendikası 80 darbesinden önce metal iş ko-
lunda faaliyet gösteriyordu ve bizim işbirli-
ği, güç birliği yaptığımız bir sendikaydı. O 
zaman Maden-İş Sendikasını ile Otomobil-
İş birleşti. Ben de o konuda aktif görev al-
dım. Maden-i̇ş tarafının sorumlusu bendim. 
1993 yılında bu iki sendikanın birleşmesiyle 
Birleşik Metal-İş Sendikası doğdu. Bu yeni 
sendikanın Genel Sekreterliği’ne seçildim 
ve 96 yılına kadar o görevde kaldım. 1996 

yılında artık sendikal çalışmaları bırakmak 
gerektiğini düşündüm. Onu daha genç ku-
şaklara devrederek sendikadan ayrıldım ve 
sendikacılık hayatım böylece fiilen sona 
erdi.

Politika: Komünist hareketle nasıl ta-
nıştın? Komünistlerin sınıf hareketinde 
nasıl bir etkisi vardı?

Halit ERDEM: Ben solla abimle ta-
nıştım. O üniversitedeydi, Ankara’da Dil 
Tarih Fakültesinde. 68’in içinde yetişti. 
Doğu Perinçek’in Devrimci Proleter Ay-
dınlık’ında ve Dil Tarih’teki Fikir Kulüp-
leri Federasyonu’nun içinde yer aldı. Ben 
de o dönemde hem çalışıyor hem de on-
ların peşinden toplantılara gidiyordum. 
Mahir Çayan’ın, Doğu Perinçek’in, Halil 

Berktay’ın, Şahin Alpay’ın konuşmalarını 
dinledim. Genç ve meraklı biri olarak dinle-
dim, takip ettim. Ama fabrikada çalışan bir 
işçiydim.

1973’te Türkiye Komünist Partisi ile 
tanıştım. TKP’nin tezlerine dair eğitimler 
yapmaya başladık. Fabrikadan çıktıktan 
sonra Tepebaşı’nda bir evimiz vardı, orada 
buluşup, Ne Yapmalı’yı okuyorduk, tartışı-
yorduk. Pekin-Moskova Çatışması kitabını 
okuyorduk. Ben daha önceden Maocu fikir-
lerden etkilendiğim için bu kitabın okunma-
sı, tartışılmasını ben istemiştim. TKP’den 
yoldaşlar da gelip eğitime katılıyordu. Eği-
tim bir yıl sürdü. Sonra da Maden-İş’te, böl-
ge temsilciliğinde çalışmaya başladım.

Politika: Sizin işçi sınıfına dahil olma-
nız da, sendikalı olmanız da, Türkiye işçi 
sınıfı hareketi açısından, sosyalist hareketi 
açısından da son derece önemli bir döneme 
denk geliyor. Bu nedenle 15-16 Haziran’ı 
hazırlayan koşullar nelerdi, değerlendire-
bilir misiniz?

Halit ERDEM: 15-16 Haziran’ı bizzat 
yaşamadım ama olayın bütün hikayesini 
onu yaşayanlardan defalarca hem dinledim 
hem okudum. 15-16 Haziran’ın nasıl sonuç-
landığını ve sonraya, işçi sınıfına nasıl bir 
deneyim bıraktığını konuşmak lazım. Ama 
ondan da önce neden bu olaylar oldu diye 
bilmek lazım.

15-16 Haziran’ı, o ışığı önceleyen ve 
onu yaratan sürece bir bakmak lazım. Tür-
kiye işçi sınıfı tarihinin sayfalarında önemli 
şeyler vardır ama 1947 yılı bir dönüm nok-
tasıdır. Esasında 1946’dan başlar. Faşizmin 
dünyada yenildiği ve demokrasi havasının 
estiği ve Türkiye’nin de kapitalist dünyanın 
yani Amerika’nın safında sürece katılmak 
istediği bir dönem. Ama aynı zamanda içe-
ride de bir sınıf mücadelesi birikimi vardı. 
Öyle ki Türkiye’nin gerçek sınıf mücadelesi 
bu yıllardan başlar.

1947’de devlet, o zaman iktidarda olan 
Cumhuriyet Halk Partisi hükümeti, sendi-
kaları örgütlemek için genel merkezde bir 
komisyon kurdu ve buraya ünlü faşistleri 
getirdi. Mesela Rebii Barkın diye bir kişi, 
Sabahattin Selekoğlu gibilerini görevlen-
dirdi. Barkın 42’lerde ırkçılıkla veya faşist 
örgütlenmeyle suçlanmıştı yine CHP tara-
fından. Olay şu. Devletin işveren olduğu, 
işletmelerin, fabrikaların genel müdürlerine, 
usta başlarına bulundukları yerde sendika 
kurun diye talimat verdiler. Türkiye’nin sen-
dika hareketi yani Türk-İş böyle doğmuştur.
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“15-16 Haziran Tarihte Olmuş Bitmiş Bir Olay Değildir” Halit Erdem: 
DİSK’e bağlı T. Maden-İş Sendikası eski Yürütme Kurulu 

üyesi Halit Erdem: 15-16 Haziran Türkiye işçi sınıfında çok 
etkiler bırakmıştır. Yani tarihte olmuş bitmiş bir olay değildir. 
Öyle kabul edilmemelidir. Bugünkü bir ortamda şeklen 15-16’ya 
benzeyen bir eylem zor görülebilir. Ama işçi sınıfının yaşadığı 
koşullar hala 15-16 Haziran’daki gibi.

15-16 Haziran Direnişi, ücretli kölelik dayatılan işçi sınıfı-
nın mücadele tarihinin en önemli sayfalarından biridir. En te-
mel sendikal örgütlenme haklarının dahi ellerinden alınmak is-
tenmesine karşı şalterleri indirip, fabrikaları, mahalleleri, kent 
merkezlerini özgürleştiren işçiler, Türkiye siyasi hayatında da 
çok önemli değişimlerin yolunu açtılar.



Türk-İş 1952’de kuruldu ve Türk-İş dev-
letin güdümünden, vesayetinden kurtulama-
dı. Türkiye’de sınıf mücadelesine dayalı, 
işçilerle sermayenin karşı karşıya gelerek 
bir sınıf mücadelesi içerisinden doğmadı 
sendikal hareket. Bunun izlerine ta bugün-
lere kadar yaşıyoruz. Bunun bir istisnası 
şuydu, özel sektör. Özel sektörde devletin 
talimatıyla sendika kurulamıyordu. İşte bu-
rada daha sonraları DİSK’i kuracak olan 
sendikalar tek tek işçileri, tek tek fabrikaları 
örgütleyerek ve buralarda sermaye sınıfıyla 
karşı karşıya gelerek sınıf mücadelesi içeri-
sinde sendikalar örgütlendiler.

Bu sendikalar yine Türk-İş’in içerisin-
deydi. Nereye kadar? Ta 1967 yılına kadar. 
Türk-İş içindeki mücadeleci sendikalar o 
güne kadar verdiği mücadele ile kazandık-
ları birikimle işçilere daha iyi haklar sağlı-
yordu. Ama Türk-İş’in ağırlığını oluşturan 
devlet sendikacılığı da bir yandan vuruyor-
du. Arada iki tane temel fark var. Türk-İş 
sendikacılığı, işverenlerle pazarlık yap-
maktır. Oysa mücadeleci sendikacılık böyle 
değil. 1963’te grev hakkı verildiği zaman, 
o gün yine Türk-İş’e bağlı olan Maden İş 
Sendikası’nın metal işçileri arasında örgüt-
lenme oranı yüzde 92. Yani sektörün hemen 
hemen bütün iş kolunu örgütlemiş durumda. 
Ne sayede örgütlemiş durumda? İşte ısrarlı 
hak arayışını esas alan bir politikayla.

Türk-İş yönetimi işverenle, devletle pa-
zarlık yoluyla maden grevlerini kırmıştır. 
Paşabahçe grevine Türk-İş’in içindeki bazı 
sendikalar destek verdi diye onlar ihraç edil-
miştir Türk-İş’ten. Bunlar çok üzerinde du-
rulması gerekli meseleler ve DİSK’e doğru 
gelişin, 15-16 Haziran’a doğru yürüyüşün 
kilometre taşlarıdır.

1967’de DİSK kuruldu. DİSK, artık 
Türk-İş’in çatısı altında kalınarak işçiye iyi 
hak alınamayacağının anlaşılması ve işçile-
rin işverenlerden ve devletten bağımsızlığı-
nı esas alan bir görüşle ayrı bir konfederas-
yon olarak örgütlenmesi amacıyla kuruldu. 
DİSK’i 5 sendika kurdu. Maden-i̇ş Sendi-
kası, Gıda-İş Sendikası, Lastik-İş Sendika-
sı bunların içindeydi. Ünlü sendikacı Rıza 
Kuas Lastik-İş’in başkanıydı. Kemal Türk-
ler, Maden-İş’in başkanıydı. Kemal Nebioğ-
lu, Gıda-İş’in başkanıydı.

Şimdi 15-16 Haziran’dan başladık ama 
biraz eskilere gittik. Çünkü bunun bir evve-
liyatı var. Eğer buna kısa ana hatlarıyla göz 
atmazsak, ‘niye bu DİSK kuruldu, niye 15-
16 Haziran oldu’ anlayamazdık.

Sonuçta 67 ile 70 arası, DİSK’in kurul-
ması ile 15-16 Haziran arasında geçen süre-
de Türkiye’de işçi sınıfının en büyük fabrika 
işgalleri, grevleri, iz bırakan olayları yaşan-
dı. Kavel, Türk Demirdöküm, Derby grevi, 
bunların hepsi destandır. Sebep ne, işçiler 
DİSK bağlı sendikaya üye olmak istiyorlar 
patronlar kendi güdümlerindeki sendikayı 
dayatıyorlar, Bölge Çalışma Müdürlüğü bir 
tane üyesi olmadığı halde o sendikaya toplu 
sözleşme yetkisi veriyor. İşçi de gücü yetti-
ğince basıyor şaltere, direnişe geçiyor. O üç 
yıl öyle geçti. DİSK’in önerisi referandum-
du. Sandığı koyalım, işçi hangi sendikaya oy 
verirse yetkili sendika o olsun.

Patron sınıfı DİSK’ten ölesiye nefret 
ediyordu. Çünkü o zamana kadar astığı as-
tık, kestiği kestik bir şekilde yönetiyorlardı. 
Grevleri, direnişleri mülkiyet hakkına saldı-
rı olarak kabul ediyorlardı. Önce Türk-İş’e 
görev verdi, DİSK’i tasfiye etmek için dev-
let, Türk-İş’in bu işi çözemeyeceğine karar 
verdiğinde bir yasa ile bu gidişi durdurmak 
istediler. Yasa teklifi hazırlayanlar Adalet 
Partisi ve CHP idi.

Özetle hazırlanan kanun teklifi şuydu: 
Bir iş kolunda bir sendikanın yetki alması 
için o iş kolundaki işçilerin üçte birini örgüt-
lemek zorundaydı. Bu hadleri de devlet be-
lirliyor ve rakamları oynatabiliyor. Böylece 
fiilen DİSK’i toplu sözleşme yapamaz hale 
getirip kapatmak. Amaç bu.

Kanunu engellemek için birçok girişim 
yapıldı. Ama işçi sınıfının sezgisi başka bir 

şey yapılmak zorunda olduğunu söylüyordu. 
Eğer buna direnmeyle karşı çıkılmazsa, pat-
ronlarla, partilerle yapılan görüşmelerden 
bir sonuç elde edilemeyecekti. 9 Mart 1970 
tarihinden itibaren bu anlaşılmış durum-
daydı. DİSK’e bağlı sendikalar fabrikalara 
bir talimat verdi: Büyük bir felaketle karşı 
karşıyayız, örgütümüzü kapatacaklar, biz de 
buna karşı hazırlıklarımızı yapalım. Bütün 
işçiler fabrikalar düzeyinde bilgilendirildi.

12 Haziran’da yasa Meclis’te apar topar 
kabul edildi. İş kendilerince bitmiş durum-
daydı. 13 Haziran’da Ankara’dan heyetler 
dönünce DİSK’te olağanüstü bir durum ya-
şandı. 14 Haziran’da akşamı yaklaşık 800 
işçinin katıldığı bir toplantı yapıldı. Bu 800 
işçi, DİSK’e bağlı bütün fabrikalardaki baş 
temsilciler, temsilciler, kadrolardı. O gün 
çok sayıda konuşma oldu. Sonuçta Kemal 
Türker, toplantıyı özetledi ve dedi ki, bu işin 
sonu direnmektir, yarın herkes fabrikasına 
gidecek üretimi durduracaksınız. 800 tem-
silci fabrikalara yayıldı ve 15 Haziran’da 
direniş başladı.

Sonuçta iki gün geçti. 16 Haziran günü 
sıkıyönetim ilan edildi. Yürüyüşler böyle 
bitti. Sonraki günlerde fabrikalarda direniş-
ler devam etti.

Kanun kabul edildi. Resmi Gazete’de 
yayınlandı. TİP, “Anayasa’ya aykırılık” ge-
rekçesiyle dava açtı. Eylemlere katılanlar 
hakkında da davalar açıldı, yüzlerce işçi ile 
birlikte Kemal Türker ve DİSK yöneticile-
ri yargılandı. 1972 yılında kanun Anayasa 

Mahkemesi tarafından iptal edildi. Fakat ne 
oldu, başka bir şey daha oldu, bu iki sene 
içinde. Kanun kabul edilmesine rağmen fi-
ilen yürürlüğe giremedi. İşçiler amaçlarına 
ulaştılar.

Politika: 15-16 Haziran Direnişi’nin 
dönemin sınıf mücadelesine nasıl bir etkisi 
oldu, nasıl bir rolü oldu?

Halit ERDEM: Birincisi DİSK’te ne-
ler yaşandı? Ben hemen 15-16 Haziran’dan 
sonra, DİSK’e bağlı Maden-İş Sendikası’nın 
örgütlü olduğu bir fabrikada çalıştım. Orada 
15-16 Haziran’a katılan işçilerle birliktey-
dim. Bizim fabrikada işten atılma söz konu-
su değildi. Herhangi bir işçinin kendi kusuru 
dahi olsa işçilerle işverenin ortak kurduğu 
komisyonlarda görüşülürdü. Hele tazmi-
natsız kimse atılamazdı. İş güvenliği ve 
işçi sağlığı kuralları tam uygulanırdı. 15-16 
Haziran’da DİSK’i yok etmek istediler ama 
başaramadılar.

Türk-İş’te ise hemen direniş sonrasın-
da 4 sendika bir rapor yayınladı. Türk İş 
yönetimini suçlayan, 15-16 Haziran’ındaki 
tutumunu yanlış bulan bir rapor yayınladı. 
Bu gruba daha sonra 8 sendika daha katıldı 
ve 12’ler diye anılmaya başlandı. Bu 12’ler 
raporu Türk-İş’e bağlı bazı sendikaların 
DİSK’e geçişinin önü açılmış oldu. Genel-
İş Sendikası’ndan başlamak üzere Türk-
İş’in önemli sendikaları DİSK’e katılmaya 
başladı.

İkinci etkisini CHP’de gösterdi. Kanun 
görüşülürken CHP, lehte oy vermişti. Ka-
nunun teklifini hazırlayanlar arasında Ab-
dullah Baştürk de vardı. İşçilerin direnme-
si karşısında, daha önce Adalet Partisi’nin 
kuyruğuna takılan CHP tutum değiştirerek 
kanun aleyhine döndü. Daha sonra Ecevit’in 
CHP’yi sola açma süreci başladı. 1974 se-
çimlerinde Ecevit siyasi tutuklularının af 
edileceği vaadi ile soldan ve işçilerden de 
büyük destek aldı.

Solda büyük tartışmalar yaşandı. O güne 
kadar işçi sınıfı bir kavram olarak vardı. 
Türkiye azgelişmiş bir ülke kabul ediliyor, 
işçi sınıfının cılız olduğu, köylü ve gençlik 
kesimlerinin temel güçler olduğuna dair gö-
rüşler vardı. Bütün teoriler, stratejiler bunun 
üzerine inşa edildi. MDD tezi bunun üzeri-
ne inşa edildi. 15-16 Haziran ile bu teoriler 
darmadağın oldu. İşçi sınıfı kendi varlığını 
mücadele kapasitesini gösterdi. Ama solda, 
stratejilerinde bir değişiklik olmadı.
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“15-16 Haziran Tarihte Olmuş Bitmiş Bir Olay Değildir” 
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15-16 Haziran bir mücadele ile zor du-
rumda olan insanların örgütlenerek mü-
cadele ederek neler kazandığını gösterdi. 
DİSK 600 bin üyeye çıktı. Murgul’dan 
Ceylanpınar’a kadar, gerek tarım alanında 
gerek sanayii alanında büyük bir mücadele 
alanı açtı. 1 Mayıslar bu dönemde kutlandı. 
Tariş, Çiğli direnişleri, işçi sınıfının zaferiy-
le sonuçlanan DGM Direnişi ve MESS dire-
nişleri bu dönemde yaşandı. İşçi sınıfının en 
ileri unsurları DİSK’te örgütlendi. DİSK’te 
örgütlenerek Türkiye’nin siyasal kaderini de 
değiştirdi.

Politika: 15-16 Haziran’ın yaşandığı 
günlerde gençlik hareketinin rolü nedir? 
Onların özel bir katkısı oldu mu? Gençliği 
nasıl etkiledi?

Halit ERDEM: Gençliğin en hareketli 
olduğu dönem. Ama o dönem çeşitli ayrış-
maların olduğu bir dönem. Gerek TİP içinde 
gerekse de gençlik hareketi içinde. FKF’nin 
Dev-Genç’e dönüşmesi. TİP içindeki 
MDD’cilerin ayrılıkları falan. Tam bu sırada 
işçi sınıfından gelen bu muazzam patlama ve 
gelişme bütün çevrelerde bir şaşkınlık yarat-
tı. Orda devrimci gençler kendi dinamizm-
lerinin getirdiği etkiyle ve teoride devrimin 
işçi sıfınının öncülüğünde gerçekleşeceğine 
dair kavrayışları sayesinde bu eylemlerin 
içinde yer almaya çalıştılar. Ankara’dan 
İstanbul’a ekip geliyor, olayları takip etmek 
için. İstanbul’da Dev-Genç üzerinden genç-
liğin eylemlere kanalize edilmesi sağlanıyor.

Mesela Harun Karadeniz’in bizzat ör-
gütlediği Kartal İşçi Birliği’nin etkileri var. 
Kartal İşçi Birliği, gençlik ile işçi sınıfının 
buluştuğu bir yerdi. Karadeniz, bilindiği 
gibi, işçi sınıfına önem veren bir gençlik 
önderi idi. İşçi sınıfını fiili olarak dışlayan, 
herhangi bir temas kurmayan diğer genç-
lik örgütlerinden farklı olarak sınıf içinde 
örgütlenme yürütüyor. O anlamda KİB, en 
önemli kişileri, TEKEL’de çalışan, sonradan 
Soğanlı Belediyesi Başkanlığı yapacak olan 
Bahtiyar Kuru, Mehmet Mıhlacı gibi isimler 
–Mehmet Mıhlacı daha sonra DİSK’e geçip 
Gıda-İş’in başkanı olmuştur- TEKEL’in 5 
bin işçisinin yürüyüşlere katılmasında çok 
büyük rolü olmuştur.

İşçiler ne yapacaklarına, nereye yürü-
yeceklerine işyerlerindeki komiteler ara-
cılığıyla karar veriyorlar. Önlerine çıkan 
barikatların aşılmasında işçilere gençler yar-
dım ediyor. Sloganların atılmasını gençler 
sağlıyor. Bugün her eylemde slogan atılıyor 
ama o dönemde böyle bir şey yoktu. İşçiler 
fabrikalardan çıkmışlar, sessiz yürüyor, ba-
ğırıyorlar falan ama öğrenci gençlik kendi 
gösterilerindeki deneyimlerle “Hükümet İs-
tifa”, “Morisson Süleyman” gibi sloganları 
atmayı öğretiyorlar işçilere…

Gençlerin bu rolleriyle yetinmeyen bazı 
yazarlar var. 15-16 Haziran’da sendikaların 

rolünü yadsıyıp gençlerin rolünü öne çıka-
ran. Halbuki 15-16 Haziran sendikaların 
öncülüğünde ekonomik, sendikalist bir ha-
rekettir. Ama bu hareket meclisten çıkacak 
bir kanunun engellemeyi hedef aldığı için de 
siyasi bir harekettir. Ama hiç bir işçi iktidarı 
hedef alan bir tutum içinde değildi.

Politika: 15-16 Haziran’da, DİSK’in 
örgütlenmesinde TKP, komünistlerin rolü 
nedir? Komünistlerin sınıf çalışması, ha-
taları...

Halit ERDEM: DİSK’in büyümesi, sınıf 
mücadelesinin gelişmesi, büyük kazanımla-
rın elde edilmesi… Bunları kim yaptı, kim-
ler emek verdi? Bu konuda çok fazla konu-
şulmuyor. En önemlisi, bugüne gelirken de 
bunun üzerinde durmamız gerekir.

O dönemle ilgili iki gözlemimi söyle-
yeyim. Önümüzde milyonlarca işçi vardı. 
Onların içindeki en dürüst, en ileri işçileri 
örgütleyerek TKP’nin Anadolu yakasında-
ki fabrikalarındaki hücrelerini kurduk. Her 
akşam tartışmalar. Ana konularımızdan biri 
TKP’nin illegal olarak nasıl örgütlenebile-
ceği idi.

Biz komünistlerin fabrikalarda örgütlen-
mesinin yolunun şöyle olduğunu düşünü-
yorduk. Komünistler, dışa karşı, polise karşı 
komünist parti üyesi, TKP üyesi olduğunu 
saklayacak ama devrimci olduğunu sakla-
mayacak. Devrimci olarak işçilerin de ho-
şuna giden mücadelelerin en önünde olacak. 
Kritik bir gün gelene kadar partili kimliğimi-
zi saklayacağız. Bizim o günlerdeki düsturu-
muz bu idi. Bu şekilde her yerde faaliyetleri-
miz sürüyordu. Bir sınıf sezgisiyle mücadele 
ediyorduk.

DİSK’in genel merkezinde de Meh-
met Karaca’nın genel sekreterliğe, Aydın 
Meriç’in genel sekreter yardımcılığına geti-
rilmesiyle komünistlerin özverili çalışmala-
rı başladı. Türkiye sendikal hareketine bazı 
kavramları, tartışmaları TKP getirdi. Bugün 
herkes tarafından dile getirilen sınıf ve kitle 
sendikacılığı kavramları mesela.

Biz berrak bir politika izleyemedik. Ber-
rak bir politika derken… bir parti ya ille-
galdir ya da legaldir, yarı legal parti olmaz, 
olmayacağını gördük. TKP o günlerde, legal 
bir parti kurma hedefi koysa ve kadrolarını 
ona göre hazırlasa, bedeller öderdi ama ba-
şarıya ulaşabilirdi. Ama parti hem illegal, 
ama legal eylemler yapıyordu. Sendikal ça-
lışmaları biz kontrol ediyorduk, sendikaların 
birçoğunda kadrolarımız vardı. Ama sendi-
kaların yönetim kademelerini partiler arasın-
da bir kavga aracı olarak kullanmak yanlıştı. 
1980’e gelirken ‘TKP’lilerin sendikası’, 
‘TİP’lilerin sendikası’ gibi yıkıcı bir rekabet 
içine girildi.

İkinci olarak, faşizm konusunda. Bildi-
rilerde herkes faşizm geldi gelecek diye ya-

zıyordu. Ama faşizmin ne olduğunu kimse 
bilmiyordu. Faşist uygulamalar ayrıdır, iş-
kence, eziyet görmek ayrı bir yönetim biçimi 
olarak faşizm ayrı bir şeydir. 12 Eylül gelip 
çöktüğü zaman Maden-İş’e bağlı birçok fab-
rikada grev vardı. Cam sektöründe, otomo-
tivde birçok grev vardı. Darbe gelip bildiriyi 
yayınlayınca bu grevler bir günde bitti.

İşçi sınıfı darbeye karşı, iktidara karşı 
siyasi bilinç kazanmamıştı. Onlar ekonomik 
bilinçti, ekonomik hakları için polisle karşı 
karşıya geliyordu, ekonomik olarak ne iste-
diğini sorsan tıkır tıkır anlatıyordu, Adalet 
Partisi de getirse karşı çıkarım diyordu, ama 
siyasi bilinç yoktu. Biz siyasal bilinç altında 
ekonomizmi örgütledik. Yani işçinin daha 
iyi çalışmasını, daha çok para almasını ör-
gütledik. Komünistlerin görevi bu mudur? 
O işçinin tarihsel misyonunu göz ardı ettik. 
DİSK şaşalı muazzam bir örgüttü ama küt 
diye götürdüler. Nasıl olur da 600 bin kişinin 
örgütlendiği bir sendika bir günde bitirildi. 
Burjuvazi ayaklanma olur diye hazırlık yap-
mıştı evet ama o ayaklanmaya kimse yelten-
medi ve bizim eksik bıraktığımız buydu. İşçi 
sınıfının siyasal mücadelesi iktidar mücade-
lesidir, iktidarı alacak siyasi araçlara sahip 
olması demektir, bunları yapmadık. Ekono-
mizm, sendikalizm yaptık ve sonuçlarını da 
gördük.

İşçi sınıfı içinde, gençlik içinde en örgüt-
lü partinin TKP olduğu açığa çıktı. Bu bü-
yük bir özverili çalışmanın ürünüydü. Ama 
siyasi çizgimizde kayma vardı. Biz yaptık-
larımızı siyasi mücadele sanıyorduk oysa 
ekonomizmdi.

1970’de toplumda şöyle bir tablo vardı: 
Sağı temsil eden AP, Güven Partisi, yüzde 
65’i buluyordu. CHP yüzde 25, TİP ise yüz-
de 15’i bulmuştu. Aşağı yukarı bu oranlar 
bugün de geçerlidir. Yani işçiler sağ partilere 
oy verdiler, komünistlerin siyasal alandaki 
projelerine fikirlerine itibar etmediler. Ama 
somut bir mücadele ortaya çıktığında oy ver-
diği partiye karşı istifa diye sokağa çıktılar.

Politika:  15-16 Haziran’ın bugüne ba-
kiyesini nasıl değerlendirmek gerekir? Bu-
günkü sendikal mücadele ve komünistlerin 
rolü üzerine neler söylemek istersiniz?

Halit ERDEM: 15-16 Haziran Türkiye 
işçi sınıfında çok etkiler bırakmıştır. Yani 
tarihte olmuş bitmiş bir olay değildir. Öyle 
kabul edilmemelidir.

Türkiye, 24 Ocak Kararları ve 12 Eylül’le 
neo-liberal döneme girdi. 1989’da 10 yıl-
lık bir deneyimden sonra 15-16 Haziran’ın 
etkilerini bir kez daha görürüz. 89 Bahar 
Eylemleri. 89 Bahar Eylemleri, Türk İş bün-
yesindeki 600 bin işçinin kendi sendikalarını 
dinlemeyerek, işçi inisiyatifi ile komiteler 
kurarak, çok çeşitli eylem biçimleri ile neo-
liberalizme karşı isyanıdır. Ve başarılı olmuş 
bir isyandır. O gün ana politika “kemerlerin 
sıkılması, ücretlerin düşürülmesi” idi. Bu 
ana politikaya karşı Türk-İş’in kendi sınır-
ları içinde sonuç elde edilemezdi. 89 Bahar 
Eylemleri, 15-16 Haziran’ı yineleyen, yeni-
leyen bir harekettir.

Onun devam olarak ünlü maden işçileri-
nin yürüyüşü var. Orada da ücretlerin don-
durulması isteniyordu. Ama işçi sınıfının 
Zonguldak Ankara Yürüyüşü ile işçiler ken-
dilerine biçilen dar ücret sınırlarını berhava 
ettiler. İstediklerini kabul ettirdiler.

Geçmiş dönem iflas etmiş politikalardan 
bezmiş olan halkın tepkilerini alarak iktidara 
gelen AKP de neo-liberal politikalara devam 
etti. Bunun en bariz uygulaması özelleştir-
melerdi. Aylarca süren TEKEL direnişi bu 
özelleştirmeye karşı direnişti. TEKEL özel-
leştirildi. İşçiler ya taşeronlara kaydırıldı 
ya da emekli edildi ya da işten atıldı. AKP 
döneminde neo-liberalizm katmerleştirildi, 
derinleştirildi. Esnek çalışma, taşeronluk 
sistemi gibi uygulamalar işçi sınıfının yapı-
sını bozan uygulamalar oldu. Büyük devasa 
işçi sınıfını bir arada tutan fabrikalar küçük 
bölümlere ayrılarak katmanlı işverenlik geti-
rildi, sermaye sahibini gizleyen, taşeronluk 
sistemi. İşçilerin kredi kartları ile borçlandı-
rılması da onları rehin haline getirdi. Böyle-
ce işini korumayı esas alan bir sanayi işçisi 
ortaya çıktı. Diğer tarafta ise güvencesiz bir 
hizmet sektörü var. Motosiklet kuryelerinin 
her birini kendi işinin sahibi esnaf gibi gös-
termeleri yeni bir teknik.

Biz böyle karma karışık bir sistem içinde 
yaşıyoruz. Bu nedenle de 89 Bahar Eylem-
leri sürecindeki örgütlülük yok. Böyle bir 
ortamda şeklen 15-16 Haziran’a benzeyen 
bir eylem zor görülebilir. Ama işçi sınıfının 
yaşadığı koşullar hala 15-16 Haziran’daki 
gibi. İşçilerin hangi sendikaya üye olacağına 
patron, devlet karar veriyor. Hele hayat pa-
halılığı, işsizlik, asgari ücretin sefalet ücreti 
haline gelmesini de sayarsak… Demek ki 
15-16 Haziran’ın objektif koşulları sürüyor.
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Yeni örgütlenme modelleri bulmalıyız 
elbette. Yüzlerce fabrikada ücretini alama-
yan, kıdem tazminatı alamayan işçiler hak-
ları için direnişler yaptılar, bunlar küçüm-
senecek şeyler değil. Ama hepsi ayrı ayrı 
yaptıklarında etraflarının polisçe, mahkeme-
ce çevreliyor, o süreç sona eriyor. Bunları 
tek bir organizasyonda hareket ettirmenin 
yolunu bulmamız lazım. Sendikalar, toplu 
sözleşme zamanında grev yapıyor, eylemler 
gerçekleştiriyor ama toplu sözleşme imzala-
nınca her şey bitiyor. Ondan sonra bir dahaki 
toplu sözleşmeye kadar geçen dönemde üç 
maymunu oynuyorlar. Oysa içinde yaşadı-
ğın ülkedeki siyasi gelişmelere katılmazsan, 
o siyasi gelişmeler içinde etkili bir rol oyna-
mazsan, işte seni boğarlar. Ülkenin demok-
rasi sorunu içinde bir Kürt sorunu var. Büyük 
sanayi kentleri Kürt işçilerinin yoğunlukta 
olduğu kentler haline geldi. Bu Kürt işçiler 
politikaya da yatkın. Bunların örgütlenmesi 
gerekir. 3. Havaalanındaki Kürt işçilerin di-
renişi hatırlayalım. Parladı söndü. Devamını 
getirmek gerekir.

Bizim işçilerimizi politikadan uzaklaş-
tırmak için ellerindeki bütün propaganda 
aygıtlarını kullanıyorlar. Biz o çemberi kır-
mak için ne yapıyoruz. Kürt fobisini kırmak 
bu için ne yapıyoruz. Demokrasi mücadelesi 
işçi sınıfı için bir lüks değil.

Eskiden işçi mahalleleri vardı, kahve-
leri vardı. İşçiler kendi işyerlerinde yaşa-
dıklarını, kazandıklarını orada birbirine an-
latırlardı. İşçi mahalleleri sınırlı hale geldi. 
Kadıköy’de Kozyatağı’nda ‘mahalle’ yok. 
Kimin kimle nerede çalıştığını bile bilmi-
yor. Ama bu Tuzla’da var. İşçi havzaları hala 
kurutulamadı. Demek ki gözümüzü dikme-
miz gereken yerler oralar. Organize sanayi 
bölgelerinin etrafı tel örgülerle sarıldı, ko-
rucular tutuldu. Ama o işçi oradan çıkıyor, 
mahalleye gidiyor, gözümüzü dikmemiz ge-
reken yer orası.

Kısacası toparlarsak; 15-16 Haziran de-
neyiminden büyük dersler çıkarmalı ve gü-
nümüze yönelik sonuçlar üretmeliyiz. 1980 
öncesi ve sonrası şanlı işçi direnişlerinin 
önemini güncellemeliyiz. Ve tam da bugün 
o deneyimlerimiz ışığında çalışmalarımızın 
odak noktasını işçilerin yaşadıkları mahal-
lelere yöneltmeli, bu mahallelerde Türk, 
Kürt ve diğer uluslardan işçilerin birlikte 
örgütlenmesinin yöntemlerini geliştirmeli, 
örgütlenme modelleri yaratmalı, bu çalış-
maları işyerlerine taşımalıyız. En önemlisi, 
işyerlerinde ve işçi yatağı mahallelerdeki 
çalışmaları ara vermeden sürekli kılmalıyız. 
Bence bu görevlerin başarılmasında bugün 
de komünistlere çok önemli işlev düşüyor. n

Söyleşi: Cemil AKSU
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q Murat ÇAKIR

Alman tekelci burjuvazisi siyasi temsilcilerine ne kadar 
teşekkür etse, o kadar az kalır herhalde. Çünkü şimdiki Fede-
ral Hükümet 1945 sonrasında belki de ilk kez bu kadar açık 
bir biçimde Alman emperyalizminin çıkarlarına sahip çıkıyor 
ve toplumun genelini bu çıkarların hizmetine sokmaya ça-
lışıyor. Alman sosyal demokratları ve Yeşiller partisi bunun 
için gerçekten biçilmiş kaftan, çünkü gerçek yüzlerini ve dü-
şüncelerini gizlemeye bile gerek duymuyorlar artık.

Örneğin SPD Başkanı Lars Klingbeil tam da Alman faşiz-
minin Sovyetler Birliğine saldırısının 81’inci yıldönümünden 
bir gün önce yaptığı ilkesel konuşmasında, “Almanya yakla-
şık 80 yıl kendini kısıtlamasından sonra uluslararası politikada 
yeniden öncü güç olma hakkını kullanmalıdır” ve “bu nedenle 
barış politikasının aynı zamanda askeri şiddetin politikanın 
meşru aracı olarak algılanması anlamına geldiğini düşünüyo-
rum” diyerek emperyalist saldırganlığın sözcüsü olduklarını 
kanıtladı.

Ancak Almanya’daki egemen siyaset tüm bu agresif söy-
lemine rağmen Batının dünya çapındaki hegemonyasının 
zayıflamakta olduğunun da çok iyi farkında. Bu nedenle 
bugün Elmau’da Almanya’nın başkanlığında başlayan ve 
Britanya Dışişleri Bakanı Liz Truss’un “ortak refahımızı savu-
nacak iktisat NATO’su” olarak tanımlanan G7 Zirvesini hege-
monya mücadelesinin aracı olarak kullanmak istiyorlar. BM 
üyesi devletlerin sadece yüzde yirmisinin Batının Rusya’ya 
yönelik politikasını desteklediği gerçeğinden hareket eden 
Berlin, G7 Zirvesine Arjantin, Endonezya, Güney Afrika, Hin-
distan ve Senegal’i davet ederek bu ülkeleri G7 politikaları-
na eklenmeye çalışıyor. Ancak bu girişimin pek kolay sonuç 
vermeyeceği de şimdiden belli.

Rusya ile olan ekonomik ilişkilerini derinleştiren ve Rus 
petrolü ithalatını artıran Hindistan hâlâ Rusya’ya yönelik 
yaptırımların kaldırılmasını istiyor. Senegal ve Endonezya 
da en azından yaptırımların hafifletilerek küresel gıda dar-
boğazına karşı Rus tahılı ve gübresinin satışının olanaklı ol-
masını istiyorlar. Dahası Senegal Başkanı Macky Sall mayıs 
sonunda Dakar’da Şansölye Scholz’u ağırlarken Rusya’yı 
izole etmek yerine görüşmelere ağırlık verilmesi gerektiği-
ni söyleyerek, Afrika Birliği Başkanı sıfatıyla Soçi’ye Putin ile 
görüşme yapmaya gideceğini açıklamıştı. Aynı şekilde En-
donezya Başkanı Joko Widodo’nun da G7 Zirvesinin hemen 
ardından Putin ile görüşeceği biliniyor.

Arjantin ise bir süredir Brezilya, Çin Halk Cumhuriyeti, 
Güney Afrika, Hindistan ve Rusya Federasyonu’nun oluş-
turdukları BRICS ittifakının üyesi olmaya çalışıyor. Batılı uz-

manlara göre Arjantin’in G7 politikalarına yakınlaşması pek 
olanaklı değil. Örneğin Boston Üniversitesi öğretim üyesi 
Jorgen Heine “Arjantin geleceğini eski Avrupa veya Kuzey 
Atlantik’te değil, yeni Güney’de görüyor” tespitini yapı-
yor. Sahiden de Arjantin mayıs ayında yapılan “BRICS-Plus” 
toplantısına dışişleri bakanını göndermişti. Arjantin’in yanı 
sıra Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Kazakistan, Mısır, 
Nijerya, Senegal, Suudi Arabistan ve Tayland da “BRICS-Plus” 
toplantısına katılmışlardı.

Alman emperyalizmi G7 Zirvesine belirttiğimiz beş ülke-
yi davet ederek BRICS ittifakının genişlemesini engellemeye 
ve Batının hegemonyasına karşı çıkışları baltalamaya çalışı-
yor. Çünkü BRICS ittifakının genişlemesinin dünya nüfusu-
nun neredeyse yarısını temsil eden ve ekonomik yetiler açı-
sından G7 ülkelerine rakip olabilecek ciddi bir karşıt cephe 
anlamına geleceğini biliyor. Batı açısından durumun vaha-
meti geçen cuma günü çevrim içi gerçekleştirilen “BRICS-
Plus” toplantısında görülmüştü. Toplantıya katılan ülkeler 
“Soğuk Savaş mantalitesini ve Batının hegemonyasını kabul 
etmiyoruz” açıklamasını yapmışlardı.

Kısacası Batının hegemonya mücadelesi bütün araçlarla 
sürmeye devam ediyor. Ancak emperyalist cephe elindeki 
tüm askeri ve ekonomik üstünlüğe, uluslararası kurumlarına 
ve propaganda araçlarına rağmen dünyayı kontrolü altına 
alabilmiş değil. Saldırganlıklarının temel nedeni de budur 
aslında. n

Hegemonya 
mücadelesi 



q Bahattin SEVEN

Ülkemiz hızla yeni bir yol ayırımına 
yaklaşıyor. Bu kavşakta 2023 seçimleri 
bekleniyor. Burada üç farklı yol arasında 
ikisi sağa, biri sola yönelen demokratik 
ittifak var. Seçim bu üçü arasında ya-
pılacak, ülkemizin kaderi belirlenecek. 
Birincisi, gidilen kanlı, kirli, yolsuzluk, 
iktidar yanlısı çok azınlık bir kesimi in-
sanın aklını aşan haksız servete kavuştur-
mak, hukuk dışı taraflı kayırma, ülkemiz 
insanları arasında bölücülük yapmak, 
kadın cinayetleri, işsizlik, doğa katliamı, 
halkın temel gıda maddeleriyle oynama, 
tarım ve hayvancılığı yok etme, komşu-
larımızla sürekli sorun çıkarma... benzer 
temel sorunlarla Türkiye halkları boğuşup 
duruyor. Artık bunun da sonuna gelindi. 
Bıçak kemiğe dayandı, gidilen yolun fe-
laket olduğu geniş kesimlerce görülüyor. 
Bundan sonrası var olan sorunların daha 
ağırını, beterini şiddetlisini yaşatmak için 
politik seçkinlerin iktidarlarını sürdürüp, 
tahakkümü süreklileştireceklerinden kuş-
ku duyulmamalı. Mevcut durumda geli-
nen yeri ve var olan politikayı reddetmek 
yetmez. Buna karşı alternatif oluşturmak, 
yeni farklı politikaları yaratıp hayata ge-
çirmek gerekiyor. 

Mevcut olana karşı çıkan ikinci grup 
politikacılar, öncekine dönmeyi önlerine 
koyduklarını, o denenmiş, süresi geçmiş 
köhnemiş politik sistemi canlandırmak is-
tediklerini söylüyorlar ama bunun mevcut 
politikalara beşiklik yaptığı da biliniyor. 
Var olan, yirmi yıldır uygulanan politika 
öncekinin kucağında büyüdü. O tükenmiş, 
köhne sistemi arzulamak onun için enerji 
ve zaman harcamak sadece beceriksizle-
rin alternatif yokluğu değil, onlar da kendi 
çapınca var olan sistemden beslendiler. 
Evet mevcut olana hayır! Öncekine dön-
mek sadece boşa zaman ve güç harcamak 
olacaktır. Başarıya, aydınlığa, özgürlüğe 
ve barışa götürecek doğru politika, yaşa-
nanlardan ders almak, benzer hata ve ek-
sikleri tekrar etmemekten geçiyor. 

Üçüncüsü, gerçekleşmesi mümkün 
olan, farklı yeni radikal demokratik bir 
sisteme geçmenin ön koşullarını oluştur-
mak. Bu, ilk ikisinden çok farklı bir yo-
lun olduğunu, demokrasiye gidecek yolun 

da bu olduğunu göstermek. Çekinmeden, 
cesaretle sorunları masaya yatırmak, na-
sıl ve hangi politik yöntemlerle çözüle-
bileceğinin olanaklarını bulup, çıkarmak. 
Ülkemizin temel sorunlarını yeni radikal 
demokratik bir sistemle çözülmesine aday 
olanların öncelikle kendilerinin inanması 
ve savlarında samimi olmaları öncelikle 
kararlı bir adımla mümkündür. Koşulla-
rın getirdiği sınırlı olanaklar olsa da, de-
mokratik bir devletin ön koşullarına işaret 
etmek, ona doğru yönelmek, yol almak. 
Özgürlük, barış, eşitlik, adil bir paylaşım-
dan başka her seçenek zaman-güç kaybı 
ve halkı oyalamaktan başka bir işe yara-
mayacak. 

Bu üç seçeneğin ilk ikisini farklı dozda 
yıllardan beri gördük, yaşadık, yaşıyoruz. 
Bu ilk ikisi resmî ideolojinin farklı nüans-
ları, bazen tek başına, kimi zaman ortak-
laşa iktidar oldukları yüz yıldan bu yana 
denendi. Sonuç iflas ve sorunları kördü-
ğüm yapmaktan başka bir işe yaramadı. 
Yılların tecrübesiyle sabittir. 

Sorunları yaratanların onları 
çözme yetenek ve niyeti yok

Sorunlardan beslenenler iktidarlarını 

ne kadar uzatabilirlerse onu kendi hanele-
rine kâr olarak kaydetmeyi esas alıyorlar. 
Sorunları yaratanların, onları çözme ye-
tenek ve niyetleri yok. Tek istedikleri şey 
“beka” meselesi saydıkları iktidarlarını 

popülist politikalarla sürdürmek. Bunların 
temel ideolojisi aşırı din ve ırkçılık olarak 
halkımıza dayatıldı. Bu tekçi, yok sayıcı 
inkârcı siyaseti çok iyi tanıyoruz, yıllar-
dan bu yana öğrendik, yaşadık, yaşıyo-
ruz. Bu ideolojik politika temel eğitimle 
başlayarak yüksek eğitimle devam ederek 
uygulandı. Tek tip, aynı düşünen insanlar 
yaratmak... Bu bir ülkeye yapılacak en bü-
yük kötülüktür. İnsanın doğru ve sağlıklı 
düşünmesini engelleyen, sorun çıkarmak-
tan başka hiçbir yararı olmayan yanlış, 
yanlı ve bölücü bir politikadır. Bu çıkmaz 
yolda yürümekte ısrar edenlerin halka zor-
la dayattığı şey şiddet politikasıdır. Bu yol 
asla ülkeye hayır getirmedi ve getirmeye-
cek. Gidilen yön yanlış, yol bozuk.

İkincilerin savunduğu “eskiye dö-
nüş”de yıllarca Türkiye halklarına baskı 
ve psikolojik yöntemlerle dayatılan köh-
nemiş, miadını çoktan doldurmuş gerici 
bir politikadır. Buna dönmek zaman ve 
güç kaybından, yurttaşları oyalama tak-
tiğinden başka bir şey değil. 2000 binli 
yılların öncesine dönmeyi savunmak boş 
beklentidir. Şimdiki ve önceki de dışardan 
ithal edilen politikalardır. Bunlarla sorun-
larımız çözülmedi, çözülemez...

Yüz yıldır uygulanan politika

Kısaca yüz yılı aşkındır uygulanan po-
litikaları bir gözden geçirelim. 20. yy’ın 
başlangıcından önceki politikalar Alman 
emperyalizminin, emriyle uygulandı, Os-
manlı I. Dünya Savaşına zorlandı. İmpa-
ratorluk bir daha geri gelmemek üzere 
tarihe gömüldü. Benzer politika 20. yy’ın 
ilk çeyreğinden başlayarak İngiliz emper-
yalizminin dümen suyundan giden poli-
tikalar olarak uygulandı. İngiliz-Fransız 
emperyalizmi eliyle ülkemizin sınırları 
çizildi. Bu, ülkemizin halklarına kırım, 
yoksulluk, baskı ve Kürtleri dört devlet 
arasında bölerek sürekli sorunlu gerici bir 
politika oldu. Ülkemiz üzerinde hegemon-
ya kuran politik elitler ve üst sivil-silahlı 
bürokratların bağımlı ithal politikaların 
azılı savunucuları olmaları boşuna değil-
di. Onlar bu politikadan sınıfsal ve kişi-
sel ayrıcalıklar edindiler. Bu ithal politi-
ka, II. Dünya Savaşı sonrasında da ABD 
eliyle ülkemizde soğuk-savaş boyunca 
anti-komünist politika olarak uygulandı. 
“Yeşil kuşak ve kontrollü bunalım politi-
kası” baskı, şiddet, yoksulluk, işsizlik ve 
ölüm getirdi.  1950-2000 yılları arasında 
uygulanan ABD ve NATO’ya bağımlı po-
litikalarla ülkemizin yurtsever-sosyalist 
gençleri katledildi. İdam sehpaları ku-
ruldu, aydınlarımız yıllarca zindanlarda 
işkence gördü ve sürgünlerde yaşamak 
zorunda bırakıldı. Bugün bile onbinlerce 
politik insan, birçoğu haksız ve hukuksuz 
zindanlarda rehin alınmış. 90 yıllarda bu 
politikalarla 3.500 Kürt köyü boşaltıldı, 
17 binin üstünde Kürt yurttaşımız “faili-
meçhul” cinayetlerle kaybedildi. Ülke-
nin diğer bölgelerinde ise bu politika ile, 
yağma, çalışmadan, bedensel ve zihinsel 
bir emek-enerji harcamadan aniden zen-
ginler türedi. Silah kaçakçılığı, uyuştu-
rucu çeteleri, arazi yağmalamaları, kadın 
ticareti, kanunsuz ihale yoksuzlukları, 
doğal kaynaklarımız olan ormanlarımız 
yok edildi, tarihi eserlerimiz ya yurtdışı-
na kaçırıldı veya sular altında bırakıldı. 
Türkiye halkının doğal değeri olan deniz 

Demokrasi ve Özgürlük 
veya Daimî Kulluk-Kölelik! 
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20. yy’ın başlangıcından önceki politikalar Alman emper-
yalizminin, emriyle uygulandı, Osmanlı I. Dünya Savaşına 
zorlandı. İmparatorluk bir daha geri gelmemek üzere tarihe 
gömüldü. Benzer politika 20. yy’ın ilk çeyreğinden başlayarak 
İngiliz emperyalizminin dümen suyundan giden politikalar 
olarak uygulandı. İngiliz-Fransız emperyalizmi eliyle ülkemi-
zin sınırları çizildi. Bu, ülkemizin halklarına kırım, yoksulluk, 
baskı ve Kürtleri dört devlet arasında bölerek sürekli sorunlu 
gerici bir politika oldu.



kıyılarımız halka yasaklanarak mafyaya 
peşkeş çekildi. Verimli tarım arazilerimiz 
TOKİ ve diğer inşaat tekellerinin rant elde 
etmelerine tahsis edildi. Su kaynaklarımız 
iktidar yanlılarına hibe edilip, ülkemizde 
içme suyu sıkıntısına neden olundu. Bir-
çok yerde vatandaşlarımız sağlıksız kirli 
suları kullanma zorunda bırakıldı. Yayla-
larımız hayvancılıkla geçinen yurttaşları-
mıza “terör” bahanesiyle yasaklandı. Bu 
yasaklarla ülkemizin hayvansal gıda mad-
delerinin fiyatı yirmi yılda, %1000 arttı. 
Bugün gelinen yerde ülke çapında büyük 
bir besin sıkıntısı ve beslenme yetersizliği 
yaşanıyor. Verimli toprakların konut alan-
larına açılması ve özel şirketlere tahsis 
edilmesi sonucunda tarım ve hayvancılık 
geriledi. Bu halkın beslenmesini doğrudan 
etkiledi. Tarım ambarı olan iç Anadolu ve 
hayvancılığın yapıldığı Kürt yaylalarının 
yasaklanması ile tarım ve hayvan ürünleri 
ithal edilmeye başladı. Anadolu da yetişen 
binlerce yıllık buğday çeşitleri yasaklandı. 
Önceki ve bugünkü politikaları uygulayan 
hegemonyacıların ağızlarını açtıklarında 
“vatanperver, milliyetçi,” “halkçı” olduk-
ları yalanını söylerken yüzleri bile kızar-
mıyor. 

Uygulanan ve uygulanmakta olan ithal 
edilen politikalar ülkemizin sosyal birleşi-
me, tarihsel geçmişine ve çoğulcu birleşik 
kültürüne hep aykırı oldu. Dışardan alınan 
bu politika sadece halkımıza çok yönlü 
bela getiriyor. Yalan, hile ve şiddet yoluy-
la dayatılan haksız üstenci, azınlık bürok-
ratik ve siyasi seçkinlerin saltanatına son 
vermek olası. Uygulanmakta olanın ortak 
adı sağı ve “solu” ile “Resmî-İdeoloji”dir.  
Yüz yılı aşkın süredir uygulanıyor. Bürok-
ratlar ve politikacılar bu çıkmaz bataklık 
politikasından besleniyorlar.  Bu politi-
kaların ülkemizi getirdiği yer, bugün ya-
şananlardır. Özgür, demokratik, evrensel 
insan haklarının ülkemizde de geçerli ve 
egemen olmasını istiyorsak ve bunda sa-
mimi isek, var olanın reddi ile başlamak 
kaçınılmazdır. 

Var olan yasakçı ve retçi politikaları 
kısaca şöyle özetlemek mümkün. Alman 
emperyalizmi eliyle ülkemizin halkların-
dan olan Ermeniler yok edildi. 1923’ten 
sonra da İngiliz emperyalizminin dümen 
suyunda giden iktidarlar tarafından ül-
kenin kadim halkı olan Kürtler yok sa-
yıldı, inkâr edildi. Anadolu halkları olan 
Ermenilere, Kürtlere, Rumlara, gerçek 
müslümanlara ve diğer azınlıklara karşı 
baskı, zulüm, açlık, yoksulluk, işsizlik, 
hastalık, cins ayırımı, kadın-cinayetleri, 
çocuk-istismarı, doğa-tahribatı, cehalet ve 
bölücülükten başka en ufak olumlu bir po-

litikasını görülmedi. Kesinlikle yüksek bir 
sesle “Var olana hayır! Öncekine dönüşü 
de kabul etmiyoruz!” demekle başlamak 
gerekir. Yeni, farklı, radikal tam demok-
ratik bir siyasetin uygulanması mümkün! 
Bu yeni alternatif olanaklı, ülkemize giy-
dirilen bu dar politik deli gömleğine HA-
YIR! Elbette bir çıkış var. BU DEMOK-
RATİK CUMHURİYETTİR! En azından 
ilk aşamada. Sonra onu el birliği ile daha 
ileri hedeflere taşımak için çalışacağız.

Konuya girerken ülkemizin bir yol 
ayrımına yaklaştığıyla başladık. Anadolu 
halkı yetmiş yıl ulusalcıların politikalarını 
yaşadı. Sonra ulusalcılara karşı olduğunu 
söyleyenler iktidara gelince, öncekileri 
aratır oldular. Yirmi yıldır öncekilere al-
ternatif olarak çıktığını söyleyenler, on-
lardan çok daha da baskıcı oldular. Ben-
zer politikaların sadece renklerinin farklı 
olduğu görüldü. Günlük hayatta Türkiye 
halkı daha ağır aşırı bedeller ödedi ve 
ödüyor. Türkiye halkları yeni, farklı, al-
ternatif radikal demokratik bir sistemi ya-
ratma eşiğine geldi. Ya bu eşikten kararlı 
bir adım atarak, gerçek anlamda Evrensel 
İnsan Haklarının geçerli olduğu, huku-
kun üstünlüğüne inanan bir sistem kura-
rak, halkın hizmetinde olan, yurttaşlara 
eşit uzaklıkta davranan, özlemini çektiği 
devleti yeniden yapılandıracak adımları 
atacak ya da azınlığın çıkarlarını savunan 

baskı, şiddet, yoksulluk, sefalet, hastalık, 
açlık, doğa katliamı ... devam edecek. 

Kesinlikle yeniden parlamenter siste-
me ve kuvvetler ayrımına dönmek, bu iki 
değişikliği savunmak yeterli değil. Seksen 
yıla yakın iktidar olan tekçi-inkârcı resmî 
ideolojinin, sonucunda son yirmi yıllık 
politikaları doğurduğu unutulmamalı. 
“Yeniden kuvvetler ayrımına, parlamenter 
sisteme dönmek” ülkemizin sorunlarını 
çözmeyecek, sadece kısa vadede geçici 
olarak sorunlar yok sayılıp ertelenecek. 
Türkiye’nin sorunları palyatif önlemler-
le değil, köklü, kalıcı, doğru, gerçekçi 
alternatif politikalarla çözülür. “Millet 
İttifakı” denilen, “Cumhur İttifakı”nın 
biraz yumuşak devamı olacak. Ülkemi-
zin selameti, kurtuluşu, özgürlüğü, barı-
şı, ekonomik refahı, ekolojik dengelerin 
korunması, sorunları radikal tedbirler dı-
şında, mevcut olan ve öncekine dönmekle 
mümkün değil. Seçim olacaksa üçüncü 
bir ittifak, Demokratik-Sol İttifak ken-
di ortak listesiyle seçimlere katılmalıdır. 
DEMOKRATİK-SOL ittifakın potansi-
yelini demokratik bir güce dönüştürmek 
olası. Bu da kapsamlı gerçek demokratik 
bir programla mümkün. Çözüm bekleyen 
çok yönlü büyük sorunları olan bir ülkede 
mutlaka alternatif bir politika yaratılmalı-
dır. 

Cumhurbaşkanı seçimini ise ayrı de-
ğerlendirmekte yarar var. Cumhurbaşkanı 
adayının özelliklerinin olması kaçınılmaz 
olarak karşımıza çıkacak. Millet ittifakı ve 
HDP+ Sol ittifak işbirliğinde ise herkesin 
üzerinde uzlaşacağı bir aday bulunur. Ül-
kemizin yetişmiş demokrat ilerici aydın 
insanları konusunda bir sıkıntısı olacağı 
düşünülemez. Millet İttifakı ile HDP ve 
bileşenlerinin ilkelerde Cumhurbaşkanı 
adayı konusunda uzlaşmaları mümkün ve 
bu zorunludur da. 

Demokratik alternatif bir çö-
züm mümkün 

Yüz yıldır azınlık politik seçkinler, on-
larla her düzeyde ittifak içinde ve emrinde 
olan üst bürokratlar, ülkenin kaynakları-
nı yağmalayarak, çalışanların emeklerini 
sömürerek veya halkın mallarını gasbe-
derek varlıklarını sürdürüyor. Günümüz-
de bu soygun, yağma, başkasının malına 
çökme, sömürü katlanarak devam ediyor. 
Ülke kaynaklarının çoğu bu seçkin po-
litikacı, üst bürokrat ve bunlarla her tür 
hukuk dışı karanlık işlerle uğraşanların 
içli dışlı oldukları biliniyor. Bunların ırk-
çılığı ve siyasal islamı babalarının hay-
rına yapmadıkları açık ve net. Ülkenin 

kaderini gasbeden hegemonyacılar, en 
iyi eğitim olanaklarından yararlanıyorlar. 
Bunların çocukları ABD, Almanya, İn-
giltere, Fransa benzeri ülkelerde okurken 
yurttaşlarımızın yarısından fazlası eğitim 
olanaklarından yoksun. Elit azınlık en 
lüks köşklerde, villalarda yaşarken, en iyi 
sağlık hizmetlerinden öncelikle yararla-
nırken, gıdaların organikleri, hormonsuz-
ları ile beslenirken, bu kadar ayrıcalığı ele 
geçirmişken, bu imtiyazlardan asla vaz 
geçmek istemezler. İktidarlarını halkla 
paylaşmak istemediklerini yüz küsur yıl-
dan beri biliyoruz. Var olan politikalarının 
ve hayat tarzlarının devamı için de her 
türlü yalan, iftira, baskı ve şiddet politi-
kalarını uygulamaktan asla çekinmediler. 
Çünkü ülkenin kaynaklarının çoğu bunlar 
için harcanıyor. Ülkenin emeğini, doğal 
değerlerini, halkın birikimini bunlar yağ-
malayıp sömürüyor. İktidar ellerinden gi-
derse, sudan çıkmış balığa dönecekler. 

Var olan sistemin dışında mutlu, öz-
gür, adil, paylaşımcı çıkış mümkün! Alter-
natif politika gökten zembille inmeyecek. 
Dünyanın başka ülkelerde olduğu gibi, 
var olan sorunlar ülkemizin de koşullarına 
uygun olarak ilerici demokratik bir poli-
tik alternatifle çözülebilir. Bu da var olan 
politik sistemden zarar görenlerin bir ara-
ya gelerek, ortak sunacakları demokratik, 
yeni-köklü çözümler getiren politik pro-
jelerle olabilir. Elbette sorunlar sihirli bir 
elin dokunup, ani çözümler getirmesi ile 
olmayacak. Bu bir sürece yayılacak, za-
manla ihtiyaca göre öncelikli sorunlardan 
başlayarak çözüme kavuşacak. Ülkenin 
sosyolojik gerçeğine, tarihten ders alan 
ve çoğulcu kültürel gerçeğini tanıyan ve 
saygı duyan demokratik bir sosyal politik 
uzlaşma sonucu ortak bir Anayasa ile baş-
lamak daha doğru ve sağlıklı olacak. Bu 
bir tür kuruluş Anayasası olurken cumhu-
riyetin demokratikleşmesi temel alınmalı. 
Türkiye’nin Ankara’dan katı merkezi bir 
yönetim sistemiyle sorunlarının çözümü 
mümkün değil. Katı merkezi yapının böl-
gelere göre yerel yönetimlere devredilip 
ve iktidarın yerelle paylaşılması, idari 
yapılanmaların yerelde yatay demokratik 
yönetilmesinin temel alınmasıyla başla-
mak mümkün. Valilerin, kaymakamlarım 
halk tarafından seçilmesi önemli bir de-
mokratik adım olacak. Bu sistem dünya-
nın birçok kapitalist ülkesinde dahi uy-
gulanıyor. Almanya, İskandinav ülkeleri, 
ABD, Rusya, Brezilya, Belçika, İsviçre...
ilk akla gelenler. En önemli ilham kayna-
ğımız ise Sovyetler Birliği’nde yaşama 
geçirilen modeldir. Demokratik bir çözüm 
mümkün.n
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q İsmail DUYGULU

Kendimize

Bir yolculuktayız. Bunca emek, bun-
ca acı, bunca kayıplar, üstün kamu yararı, 
büyük insanlık için. Düşüncenin maddi 
temellerinden hareketle, bireyin, insan-
ların, toplumun, toplumların çeşitliliği 
kadar, farklı empatileri içinde barındıran 
bir toplum tasavvuru oluşturabilmeliyiz. 
Eski toplum yerine, yeni bir toplum ku-
racağız.[1] Bu yolda başkalarına gitmeden 
önce, kendi vicdanımızı sorgulamalıyız. 
İnsan kendisinde bulamadığını, toplumda 
bulamayacak, sürekli bir hayal kırıklığı 
yaşayacaktır. Bu da kendi içinde çelişkiye 
neden olacak, şizofrenik bir ruh halini do-
ğuracaktır. Çünkü her toplum, kendi ben-
zeri bireylerin toplamından ibarettir.

Zihin açıklığı

Maddi bir organ olarak beynimizde 
ürettiğimiz düşüncelerimiz ile dilimize 
yansıyan sözlerimiz birbiri ile çelişkili 
ise ve hatta sözlerimiz ile yaptıklarımız, 
yaşam biçimimiz uyumsuz ise, bizi kim-
se dinlemez. Fırsat elimizde olsa neler 
yapabileceğimizi sesli düşündüğümüzde 
insan kendisinden ürküyor. Bu nedenle 
kişi kendisinden başlamalı ve dönüşerek, 
toplumu dönüştürme süreci işlemelidir. 
Ancak bu bireyin vicdanı ile sınırlı bir 
toplumsal düzen anlamına gelmemeli-
dir. Çünkü kişi hangi olgunluğa erişirse 
erişsin, kapitalizm onu mutlaka dejenere 
edebilir, ona bir fiyat biçebilir ve satın ala-
bilir. Bu nedenle kişilerin vicdanına bağlı 
bir hayat düşlemek de doğru değildir. O 
halde kişiler üzerinden değil, denetlenebi-
lir bir sistem üzerinden tasarımlar gelişti-
rebilmeliyiz.  

Vicdan
Vicdan dini bir mesele gibi algılansa 

da, akılla bağlantılı bir durumdur. Türk 
halk inancındaki “bulunç” kavramının 
[2]  bizi “bilinç” kavramına götürmesi ge-
rekir. Kant’a göre bireyin ahlaki özerkliği, 
Rousseau’ya göre bireysel bir özelliğine 
vurgu yaparak, kişinin “kendisiyle bil-
me”; Hegel’e göre ise bireyin toplumsal 
özelliğine vurgu yaparak “başkalarıyla 
bilme” olarak tanımladığı, “Vicdan üze-

rine yazmak veya bu konuyu tartışmaya 
çalışmak, uçsuz bucaksız bir ormana ayak 
basmak gibidir. Vicdan ise susuzluk anın-
da o büyük ormanda şelalenin sesine ku-
lak vererek yönümüzü tayin etmektir. Zira 
vicdan kendimizi bilmeye başladığımızdan 
beri ses tonunu hiç duymadığımız ama içi-
mizde hep bize yol gösteren bir rehber, bir 

öğretmen konumundadır.” [3]

Türkçe’de “vicdan”, Kürtçe’de “wij-
dan” kelimesinin, kök olarak Arapça’dan 
geldiği söyleniyor [4]. Türkçe ve Kürtçe 
söyleyiş zaman zaman karıştırılır, “vic-
dan” ya da “vijdan” olarak kullanıldığı 
görülmektedir. Vecd, vicdan ve vücud, 
Arapça v-c-d fiilinin mastarlarıdır. Buna 
göre vecd, sevgi muhabbet, aşk, güçlü 
duygu anlamlarına gelmektedir [5]. Vic-
dan; duyarlılık, his, niyet anlamlarında da 
kullanılmaktadır. Vücud ise bulma, varlık, 
olma, mevcudiyet, hazır bulunma mana-
larına gelmektedir. Bedia Akarsu vicdanı, 
törel bilinç olarak değerlendirmiştir [6]. 
Türkçe lügatlerde vicdan, “Kişiyi kendi 
davranışları hakkında bir yargıda bulun-
maya iten, kişinin kendi ahlak değerleri 
üzerine dolaysız ve kendiliğinden yargıla-
ma yapmasını sağlayan güç” olarak geç-
mektedir [7].  

Hangi organ?
Vicdan konusundaki görüş farklılık-

larından dolayı kimine göre kalp, kimi-

ne göre beyin organının bir ürünü olarak 
yansıtılır. Hatta vicdan kavramı kimi 
yerde kalp, yürek, gönül yada vicdan ola-
rak çevrilmektedir [8]. Kalp bir düşünme 
organı olmadığına göre, vicdanın akıl ve 
düşünme organı olan beynin ürünü oldu-
ğu söylenmelidir. Yani vicdan akıldan ayrı 
bir şey değildir. Akla aykırı nedenlerle de 

insanın karar vermesi mümkün ve muhte-
mel olduğundan, vicdanı kaba materyalist 
bir yorumla değil, insanın psikolojik, sos-
yolojik yanlarını da gözeterek ele almak 
gerekir. İnanan insan, inancı gereği, vic-
dani görüş ve duygularının aklen değil, 
kalben ilahi olarak ona yansıdığını düşü-
nerek de sonuca gidebilir. Bireyin vicda-
nıyla hareket etmesi, onun daha iyiye ve 
doğruya yönelmesini sağlayabilir. 

Dinde vicdan
Arapça bir ifade olmasına rağmen 

Kur’an’da ve hadis kitaplarında bu keli-
meye rastlanmamakta ancak Osmanlı’nın 
son döneminde Batı’dan yapılan çeviri 
ahlak kitaplarında yer aldığı görülmüştür 
[9]. Demek ki vicdan batı kaynaklı olup, 
doğu ya da dini literatüre göre vicdanın 
yerini dini veriler doldurmaktadır. Vicdan 
kelimesi Kur’an’da geçmez, Tevrat’ta ve 
İncil’de ise yer verilmiştir. 

Tevrat’a baktığımızda, “Övgüler su-
narım bana öğüt veren Rabbe, geceleri 
bile vicdanım uyarır beni” (Zebur, 16: 7) 

ve “Doğruluğuma sarılacak, onu bırak-
mayacağım, yaşadığım sürece vicdanım 
beni suçlamayacak” (Eyüp, 27: 6) ifade-
lerinin yer aldığını görüyoruz. 

Başlangıçta İsa inanlılarına düşman 
olan ve gördüğü bir rüya ile İsa’ya inanan 
ve İncil’in yarısına yakın kısmını yazan 
Pavlus vicdan düşüncesini, içimizde bulu-
nup da sürekli konuşan ve eylemlerimizi 
değerlendiren ahlaki bir gösterge olarak 
değerlendiriyor: “Bu nedenle ben gerek 
Tanrı gerek insanlar önünde vicdanımı 
temiz tutmaya her zaman özen gösteriyo-
rum” (Resuller İşleri, 24: 16), “İmana ve 
temiz vicdana sarıl. Bazıları temiz vicdanı 
bir yana itmekle iman konusunda battı-
lar.” (Timeteosa Birinci Mektup, 1: 19), 
“Temiz vicdanla imanın sırrına sarılmalı-
dırlar” (Timeteosa Birinci Mektup, 3: 9). 

Yahudilik ve Hıristiyanlıkta vicdan, 
Allah’ın bir armağanı olarak kabul edil-
mektedir [10]. Dinlerin, vicdan olgusuna 
yönelik öğretilerine bakıldığında, Yahudi-
lik ve Hıristiyanlık’ta vicdan, öğüt veren, 
uyarıcı, imana götüren, temiz olan ve yar-
gılayıcı bir iç ses olarak benimsenmiştir. 
İslam’a göre de Allah inancı ile vicdan 
arasında önemli bir bağ vardır. İlahi din-
lere göre vicdan, yaratılış itibariyle kişiye 
Tanrı tarafından verilen, iyiyi ve doğruyu 
(ahlakiliği) bulma yeteneğidir [11]. 

Bir mesel
Kitabi dinlerin ana temasının “vic-

dan” olduğu, İbrahim peygamberden 
bu yana anlatılan mesellerde vurgulanır. 
İbrânîce’de Hagar olarak geçen Hâcer 
kelimesinin anlamı “kaçma, kaçış”tır 
[12]. Hecr kökünden gelen “Hacer” adı-
nı, “terketmek, hicret etmek; şirkten 
uzaklaşmak; emsalinden üstün olmak” 
mânalarında okuyorum. Hâcer, Tevrat’a 
göre Mısırlı bir câriyedir ve hikaye onun-
la başlar [13]. İbrahim peygamber, cariye-
leri iken eşi olan Hacer ve oğlu İsmail’i 
öldürmek ya da bir başka rivayete göre 
oğlu İshak doğduktan sonra, İshak’ın an-
nesi Sara’nın kötülüğünden korumak için, 
daha o tarihlerde bir yerleşim yeri olma-
yan Mekke’de, Beytülharâm (Mescid-i 
Harâm)’ın, yani Kabe’nin bulunduğu yere 
bırakmış ve Filistin’e geri dönmesinden 
sonra Hacer ile oğlunun yaşadıklarına dair 
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Bilinç, genel olarak, insanda farkındalığın, duygunun, 
algının ve bilginin merkezi olarak kabul edilen yetidir.  O 
halde vicdanlı olmak bizim için, bilinçli olmaktır. Daha adil, 
daha eşit bir dünya yaratma yolunda yürümeden önce, bir 
vicdana (bilince) sahip ve bir vicdan (bilinç) hareketi içinde 
olup olmadığımızı sorgulamalıyız. Kendi vicdanımızda (bi-
lincimizde) kendimizi ikna edemezsek, başka bireyleri, insan-
ları ikna edemeyiz. O halde önce içimizde bir vicdan hareke-
ti başlatmalı ve bunu topluma yayan harekete dönüşmeliyiz. 
Ellerimizle yapamadığımızı, sözümüzle, sözümüzle yapa-
madığımızı vicdanımızla yapabilmeli ve o gür sesi, içimizde 
duyabilmeliyiz. 



dramatik hikaye [14] “vicdan” kavramının 
oluşumuna yol açmıştır. 

Hikayeye göre İbrahim kendi vic-
dan sorgusunun sonunda, oğlu İsmail 
ile Kabe’yi inşa etmiş, daha sonra da 
Mekke’de yaşayanların inanç merkezi 
olmuştur. El-Hacerü’l-esved (Hacerüles-
ved) [15] Arapça’da siyah taş anlamına ge-
lir ve zamanla çeşitli saldırılar sonrasında 
son haline gelen bu taşın bulunduğu yer, 
bütün bu vicdan sorgusunun doğduğu yer 
olarak İslamiyete inanan Müslümanların 
kabesi haline dönüşmüştür. Bir babanın 
evlatları “İsmail ya da İshak”ı [16] kurban 
etme seremonisi gibi, İsa’nın çarmıha ge-
rilmesi sırasında İsa dışındaki insanların 
kendi iç seslerini bastırdığı, İsa ile birlikte 
kendi vicdanlarını çarmıha gerdiklerine 
dair mesel de, “vicdan” ile ilgili anlatılar-
dır. Bu tarzdaki meseller, anlam itibariyle, 
ders alınacak sözleri ifade etmektedir. An-
cak vicdanı böyle yorumlamak kaderci, 
boşinanç olarak, metafizik yaklaşımın bir 
ürünüdür.

Hukukta vicdan
Vicdan kavramı, 1948’de İnsan Hakla-

rı Evrensel Beyannamesi’nde yer almakla, 
hukuk literatürüne de geçmiştir. Beyanna-
menin ilk maddesiyle, “Bütün insanlar 
hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit 
doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve 
birbirlerine karşı kardeşlik zihniyeti ile 
hareket etmelidirler.” kuralı vicdanın top-
lumsal yanına, 18. maddesinde yer alan 
“Her şahsın, fikir, vicdan ve din hürriye-
tine hakkı vardır; bu hak, din veya kanaat 
değiştirmek hürriyeti, dinini veya kanaa-
tini tek başına veya topluca, açık olarak 
veya özel surette, öğretim, tatbikat, ibadet 
ve ayinlerle izhar etmek hürriyetini içe-
rir.” kuralı ise kişisel yanına vurgu ya-
pılmıştır. Bu haliyle Beyanname, vicdan 
hakkında küresel ahlaki bilginin merke-
zinde yer alan normatif  bir kural olarak 
ortaya çıkmaktadır [17].  

Bilinç ve vicdan
Her şeyin insan doğmadan önce be-

lirlendiği tezinden hareket eden kaderci, 
boş inanç savunucularına göre bireyde 
özdenetim sağlayan vicdan, ilahi bir lütuf 
olarak, kişide doğuştan vardır. Diğer bir 
görüşe göre ise vicdan insanda doğuştan 
olmayıp çevresel, içinde bulunulan top-
lumsal, maddi etkilerle meydana gelir. 
Kişinin gördükleri, öğrendikleri, inandık-
ları, yaşadıkları, istek ve arzuları, ihtiyaç-
ları üzerinden şekillenen bir vicdana sahip 
olacağı açıktır. Vicdan ve akıl aynı anlama 
gelir. Dini kimliklerden hareketle vicdanı 
tanımlamak yerine insan olma ortaklığın-

da vicdanı tanımlamak ve öne çıkarmak 
gerekir. 

17. yüzyılın en önemli düşünürlerin-
den John Locke’a göre [18], insan zihni 
doğuşta boş bir levha gibidir. Locke bu 
levha için Latincede boş levha anlamına 
gelen ‘tabula rasa’ deyimini kullanıyor. 
Zaman geçtikçe bu boş levha deneyim-
lerle, öğrenilenlerle dolar [19]. Locke, ge-
lenek ve otoritenin her çeşidinden kurtul-
mak gerektiğini, insanın yaşamındaki tek 
yol göstericinin akıl olduğunu savunur. 
İnsanın, yol göstericisi olan aklını kulla-
nıp, her türlü gelenek ve otorite baskısın-
dan kurtularak özgür düşünceyi seçmesi 
gerektiğini öne sürer. İnsanı ve toplumu 
ileri götürecek şeylerin başında özgür dü-
şünce gelir. Tabula rasa görüşü Locke’u, 
her şeyin doğuştan belli olduğunu savu-
nan kaderci filozoflardan ayırır. İnsan, her 
şeyi doğduktan sonra, dünyayı gözleyerek 
öğrenir [20]. Bedia Akarsu [21], Locke’un 
vicdan anlayışı ile ilgili düşüncesini şöyle 
aktarmaktadır: Locke, “Pratik sorulara 
uygulandıklarında vicdan da akıl da aynı 
anlama gelir.” demektedir. Ona göre akıl 
ne yasadır ne yasa koyucudur; sadece, ya-
saları bulma, tanıma ve onları yorumlama 
yeteneğidir. Dolayısıyla vicdanı, doğuş-
tan olan, her türlü deneyden önce gelen 
bir yasa olarak gören ve bu yasanın ahlâk 
kavramlarımızı yöneten ve bizim hare-
ketlerimizi düzenleyen bir otorite olduğu, 
böylece bir yasa koyucu ve aynı zamanda 
yasa ve yargıç olduğu fikrini kabul eden 
vicdan anlayışını reddeder. Bu bağlamda 
ona göre ahlaki ve vicdani değerler do-
ğuştan insan zihninde bulunmamaktadır. 
Bilginin deneysel yollarla elde edilmesine 
paralel şekilde ahlaki değerler de sonra-
dan kazanılır. Tüm insanların kabul ettiği 
evrensel bir ahlak düzeninin olmayışı da 
bu teze delildir. Aynı zamanda Locke, di-
ğer vicdan öğretilerinin tersine, vicdanın 
ancak bir yargıç olabileceğini ama hiçbir 
zaman yasa ve yasa koyucu olamayacağı-
nı savunur. Vicdan yasa olarak geçen her 
şeyi yargılar, ona uyar ya da onu yadsır 
[22]. 

Bir empirist olan David Hume’a [23]  
göre, zihnimizde doğuştan gelen bir fi-
kir yoktur. İnsan zihninde olup bitenleri 
Newton’un deneysel yöntemini uygula-
yarak, yeni bir insan bilimi kurmayı ve 
geliştirmeyi öneren Hume, bizim yalnız-
ca, kendi zihnimizde doğrudan ve aracısız 
olarak tecrübe ettiğimiz ideleri, duyum ve 
izlenimleri bilebileceğimizi, bilgide ken-
di zihnimizin ötesine geçemediğimizi ve 
bundan dolayı herhangi bir şeyin insan 
zihninden bağımsız olarak var olduğu-
nu söyleyemeyeceğimizi belirtir. İnsan 

zihnini bilgi bakımından analiz ettiği za-
man, insan zihninin tüm içeriklerinin bize 
duyular ve deneyler tarafından sağlanan 
malzemeye indirgenebileceğini görmüş 
olan Hume’ye göre bu malzeme ise, algı-
lardan başka hiçbir şey değildir.

O ses

Bilinç, genel olarak, insanda farkın-
dalığın, duygunun, algının ve bilginin 
merkezi olarak kabul edilen yetidir [24].  O 
halde vicdanlı olmak bizim için, bilinçli 
olmaktır. Daha adil, daha eşit bir dünya 
yaratma yolunda yürümeden önce, bir 
vicdana (bilince) sahip ve bir vicdan (bi-
linç) hareketi içinde olup olmadığımızı 
sorgulamalıyız. Kendi vicdanımızda (bi-
lincimizde) kendimizi ikna edemezsek, 
başka bireyleri, insanları ikna edemeyiz. 
O halde önce içimizde bir vicdan hare-
keti başlatmalı ve bunu topluma yayan 
harekete dönüşmeliyiz. Ellerimizle yapa-
madığımızı, sözümüzle, sözümüzle yapa-
madığımızı vicdanımızla yapabilmeli ve o 
gür sesi, içimizde duyabilmeliyiz. Değilse 
insanlığın uyanışı bir adım daha gecikir 
ve yeni topluma hazırlıksız yakalanabili-
riz. Bunun için her yerden, her bireyden 
toplumsala koşan bir vicdan hareketi baş-
latabilmeli ve bütün vicdanları birleştire-
bilmeliyiz. Vicdanların sesi, tüm ezilenle-
rin, ötekileştirilenlerin, yok sayılanların, 
mağdurların ayrımsız sesi olabilmelidir. 
Bunu yaratamayan insanlığın iki yüzlülü-
ğü devam edecektir. 

O halde içindeki vicdanı ayaklandır. n
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q Sinan DERVİŞOĞLU

Birinci Bölüm: 
Siyasal yapıda çarpıklaşma

Çöküşe doğru adım adım:
Kemikleşmiş bürokrasinin 

değişime gösterdiği direnç ve 
Kruşçev’in görevden alınması

SSCB’de 1960’ların başına varıldığın-
da durumun ana hatları şunlardır:

• Parti, devletten ayrılmak bir yana 
onunla sımsıkı bütünleşti ve gerek dev-
lette, gerekse toplumdaki tüm organizas-
yonların (Sovyetler, hükümet, ordu, istih-
barat, kitle örgütleri...) üstünde ve onlar 
üzerinde mutlak belirleyici otorite sahibi 
bir güç olarak kendini konumlandırdı.

• Parti-Devlet kompleksinin üst yöne-
timi, kendi iç hesaplaşmaları dışında, kit-
lelerden gelebilecek her türlü uyarı, tepki, 
zorlama vs’ye karşı kendi iktidarının sü-
rekliliğini güvence altına aldı: “Parti top-
lumun ve devletin öncüsüdür” ve “Partiyi 
ancak Parti düzeltir”

• Batı’yla başlayan “yumuşama” ha-
vası ve “iki sistemin barışçı olarak bir 
arada var olabileceği” tezi, fiilen “kapi-
talizmi dünya çapında yıkma” hedefinden 
vazgeçme anlamına geldi ve yönetici ka-
demelerde var olan ve Beria ile ilgili yazı-
mızda (bkz. Dizimizin ilk bölümleri. Poli-
tika Gazetesi Sayı 71. Sinan Dervişoğlu: 
“Sovyetler Birliği Yönetiminde Bir Laz: 
Lavrenti  P. Beria”) değindiğimiz ideolo-
jik erozyonu daha da artırdı. Öte yandan 
Stalin’i karalama kampanyası kitlelerde 
ideolojik değerler anlamında ciddi bir 
hayal kırıklığı yaratmıştı. Yönetimde ve 
halkta oluşan bu ideolojik boşluk, tüketim 
seviyesinde bir başarı yakalayarak, başka 
bir deyimle tüketim kültürünü (“consume-
rism”) körükleyerek kapatılmaya çalışıldı.

Önceki yazımızda belirttiğimiz gibi, 
birçokları için idealist bir yaklaşımla “kö-
tülüğün kaynağı ve asıl yaratıcısı” olarak 
gösterilen Kruşçev, aslında sadece bir 

siyasal tabakanın temsilcisiydi. Yukarda 
özetlediğimiz resim, o tabakanın yete-
nekleri, kapasitesi ve çıkarlarına uygun 
olabilecek tek resimdi. Onun desteğiyle 
başa geçti ve gene sonunda bu tabakanın 
kurbanı oldu. 

İktidar bloğunun yekpare (monolitik) 
ve aşırı merkezi yapısının sakıncalarını 
(siyasette aşırı güç birikimi, ekonomide 
ise hantallık) geç de olsa fark eden Kruş-
çev, parti ve devlet içinde birbirini denet-
leyen farklı odaklar yaratmak istedi. Bu 
çerçevede:

• Merkezi bakanlıkların yetkileri-
ni, kendi kendini yönetebilen özerk ida-
ri-iktisadi birimler olan Halk Ekonomi 
Konseyleri’ne (“Sovnarhoz”lara) devretti.

• Partinin kırsal örgütleri ile sanayi 
örgütlerini birbirini denetleyen iki odak 
olarak şekillendirmeye girişti. 

Siyasi gücün bölünmesini kabullen-
mesi mümkün olmayan parti bürokra-
sisinde bu adımlar ciddi tepki yarattı. 
SBKP’nin resmi tarihi (B.Ponamaryev) 
Kruşçev’in “tarım politikasındaki başa-
rısızlık” nedeniyle görevden alındığını 
iddia eder. Gerçekten de gıda maddeleri 
arzındaki yetersizlikler ciddi tepkilere 
yol açmış, 1962’de ünlü Novoçerkask 
isyanında önemli rol oynamıştı. Ancak 
Sovyet yönetimini, halktan gelen tepkiler 
karşısında Parti Genel Sekreterini görev-
den alacak kadar duyarlı addetmek, ger-
çekleri oldukça zorlamak olacaktır. Bu 
sorunlar bir gerekçe teşkil etmiş olabilir; 
ancak asıl sorun merkezi ekonomik - siya-
si  gücün  bölünmesi yönündeki adımların 
üst kademelerde yarattığı tepki ve huzursuz-
luktur. Bu iddiamızın en somut kanıtı 1964 
yılında Politbüro seviyesinde bir kombinas-
yonla Kruşçev görevden alındığında yerine 

geçecek olan Brejnev’in, görevde kaldığı 18 
yıl boyunca her türlü değişim, reform, yeni 
düzenleme ve yapılanma, talebini sistematik 
olarak hasıraltı etmesidir. Bürokrasi, gücü 
bölecek “maceralar” istememektedir.

Brejnev Dönemi ve Sosyaliz-
min Parlayan Yüzü

Brejnev yönetimi ile Kruşçev döne-
mi arasında hem bir süreklilik, hem de bir 
farklılık vardır. Süreklilik, yukarda değin-
diğimiz “partinin mutlak egemenliği”nin 
sürmesidir.  Farklılık ise değişimin önünün 
tıkanmasıdır. Kruşçev, şiddetle eleştirmesi-
ne rağmen Stalin’i “güçlü tek adam” olarak 
rol model almak istemiş, bu doğrultuda bir 
dizi “sarsıntı”ya sebep olmuştur. Dış poli-
tikada yaşanan sarsıntılara ek olarak (Küba 
füze krizi, 1956 Süveyş bunalımı...vs) iç 
politikada kendince “reform”lara yönelmiş, 
bu ani çıkışlar egemen ekipte huzursuzluğa 
yol açmıştır. Kruşçev sonrasında daha “dü-
şük profilli”, yönetimdeki ekip veya ekiplere 
daha uyumlu ve “sürpriz çıkarmayacak” bir 
isim olarak Brejnev’de mutabık kalınmıştır. 
Temel beklenti, iktidar bloğunda sarsıntı ya-
ratabilecek reform, değişim, yapılanma vs 
gibi çabaların kontrol altına alınması, pra-
tikte ise durdurulmasıdır.

Aslında, dışardan bakıldığında, Brejnev 
dönemi birçok açıdan “parlak” bir dönemdi:

• 1975’deki Helsinki Güvenlik ve İşbir-
liği Konferansı ile 1945 sonrası sınırlar ka-
bul edilmekle kalmadı, o güne kadar Batı’da 
“Sovyet İşgal Bölgesi” olarak tanımlanan 
Demokratik Almanya Cumhuriyeti, tüm Av-
rupa ülkeleri tarafından bağımsız ve hüküm-
ran bir devlet olarak resmen tanındı.

• SSCB içinde halkın tüketim seviye-
sinde gözle görülür bir iyileşme oldu. Bugün 
bile Rusya’da yapılan kamuoyu yoklamala-
rında “hangi dönemde yaşamak isterdiniz?” 
sorusuna verilen en yaygın cevap “Brejnev 
Dönemi” olmaktadır. Bugün, o döneme 
ilişkin sitelerdeki “Sovyet halkının günlük 
yaşamı” konulu fotoğraflara baktığımızda 
göze çarpan nokta, Batı’nın cafcaflı tüke-
timinden uzak, sade, temiz ve insanca bir 
yaşamın görüntüleridir. Lüks yoktur; ancak 
fakirlik de yoktur. Özetlemek gerekirse:

o İnsanlar emekli maaşlarıyla değil sa-

Politika20    25 Haziran 2022 TARİH & TEORİ

Gorbaçov Öncesi Sosyalist Sistem (1960-1982)

Parlayan Yüz, Çürüyen Gövde
Brejnev Dönemi

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 Cumhuriyetle-
ri’nin durumu ve gelişimine ilişkin tartışmalar ve 
bu konulara bağlı bir dizi farklı inceleme, araştırma 
ve değerlendirmeler... 

Vakıf olarak tüm bu konularda farklı görüşlerin 
tartışıldığı, araştırmaların geliştirildiği çalışmalar 
içindeyiz.

Gazetemizin 67. sayısından itibaren oldukça 
uzun bir süreye yayılacak Sovyetler Birliği ile ilgili 
Sinan Dervişoğlu yoldaşımızın çalışmalarına yer 
veriyoruz. Sinan yoldaş, ayrıntılı ve uzun zaman 
alan titiz bir çalışma süreci sonucunda gazete-
mizin sayılarında tefrika olarak yayınlayacağımız 
araştırma yazılarını hazırladı. Tefrikalar yayınlandı-
ğı süreçte bu çalışma kitap halinde yayınlansa dahi 
biz yayınımıza devam edeceğiz ve kitabın yayınla-
nacağı yayınevi ile ilgili sizleri bilgilendireceğiz. 

Sinan Dervişoğlu yoldaşımız da mutlak doğru 
iddiasında değil. Yaptığı çalışmayı dikkatimize su-
narak görüş, öneri ve katkılar ile zenginleştirmemi-
ze özellikle değer veriyor. Bu anlamda sadece pasif 
bir okuyucu olarak değil, aktif tartışma yoluyla 
çalışmaya katkı sağlamanızı özellikle önemsiyoruz.

MUSTAFA SUPHİ VAKFI
Bilim Kurulu

Yazı dizimizin birinci bölümünde, SSCB tarihinin en tartışmalı ve istis-
mara en açık konusu olan siyasi tasfiyeler konusunu inceledik ve bir 
yandan onu gerekli kılan faktörleri, öte yandan bu tasfiyenin yürütü-
lüş biçimi sonunda oluşan negatif birikimi ortaya koymaya çalıştık. 
71. sayıda yayınlamaya başladığımız dizimizin ikinci bölümünde, 
Stalin sonrası döneme geçişte oluşan gelişmeleri ele aldık. Bu sayıdan 
itibaren yazı dizimizin 3. ve son bölümüne geçiyoruz. 



dece geçinmek, torunlarını dahi sorunsuz 
büyütebiliyordu.

o Gelir dağılım dengesi, insanlık tari-
hinde hiçbir toplumun erişemediği nokta-
daydı (üst düzey şirket yöneticisi ile sıradan 
işçi arasındaki maaş oranı SSCB’de 1’e 8, 
ABD’de 1’e 150 ila 400 idi)

o Resmi planda Brejnev’den daha 
yüksek maaş alan akademisyen ve bilim 
adamları vardı (SSCB’nin en yüksek maaşı, 
SSCB Bilimler Akademisi Başkanı’na aitti)

o Öte yandan kol emeği her zaman 
onurlandırıldı; öyle ki maden ve ağır sanayi 
işçileri (işin yıpratıcılığı göz önüne alınarak) 
bir mühendisten fazla kazanabiliyordu.

o SSCB sporda, klasik müzik ve balede 
1 numara; uzay araştırmalarında ABD’den 
daha ileri bir noktada, bilimsel alanda ise 
Nobel ödüllerini ABD ile paylaşır konum-
daydı.

• Benzer bir durum Doğu Avrupa’daki 
Halk Demokrasileri için de geçerliydi:

o Demokratik Almanya, kendi başına 
(Federal Almanya’dan ayrı olarak) “sanayi 
alanında dünyanın en gelişkin 10. ülkesi” 
durumundaydı.

o Bulgaristan, Avrupa’nın en başarılı 
tarımına sahip ülkelerden biriydi; ayrıca 5 
milyonluk nüfusuna rağmen, o zamanlar 50 
milyonluk Türkiye Cumhuriyeti’ne elektrik 
ihraç ediyordu (Türkiye’de ilericiler bu du-
rumu “kökü dışarda cereyanlar” diye mizah 
konusu yapmıştı) 

o Burjuva siyasetçiler tarafından “SS-
CB’nin sömürgesi” diye adlandırılan Ma-
caristan Halk Cumhuriyeti, tüm “sömürge” 
kuramlarını altüst edercesine SSCB’den 
daha yüksek bir hayat seviyesine ulaşmıştı 
(her ailenin bir özel arabası vardı)

o Yugoslavya Federal Sosyalist Cum-
huriyeti, sahip olduğu yüksek hayat seviye-
sinin yanı sıra (ortalama bir işçi ailesi, her 
sene yurt dışında tatil yapıp para dahi birik-
tirebiliyordu); sahip olduğu daha yüksek ki-
şisel özgürlüklerle (yurt dışına seyahat gibi) 
ciddi bir cazibe noktasıydı.

o 80’lere doğru Batı Almanya’ya sı-
ğınan ve Yeşillerin sağ kanadına katılan 
Demokratik Alman rejim muhalifi Rudolf 
Bahro, Demokratik Almanya’nı hayat se-
viyesinin bazı Batı ülkelerinden (örneğin 
İtalya’dan) daha yüksek olduğunu teyit 
ediyordu. Benzer bir gözlem Çekoslovakya 
Sosyalist Cumhuriyeti için de geçerliydi

o İdeolojik ayrılıklar nedeniyle Varşova 
Paktı ittifakının dışında kalan Arnavutluk 
Sosyalist Halk Cumhuriyeti de, Enver Hoca 
liderliğinde, diğer Doğu Avrupa ülkelerine 
benzer bir yol izledi (sanayiye ağırlık ver-
me, tarımın kollektifleştirilmesi, elektrifi-
kasyon, eğitim seferberliği..) ve gene onlar 
gibi önemli başarılar kazandı. Tarihsel ola-

rak Avrupa’nın en fakir ülkelerinden biri 
olan Arnavutluk’ta tekstil, metalürji, ulaştır-
ma sanayileri hızla gelişti.

• Dünyada SSCB ve Sosyalist Blok’un 
prestiji zirvesine ulaşmıştı:

o Vietnam savaşı zaferle bitmiş, Gü-
neydoğu Asya’da sosyalist yönetimler ku-
rulmuştu.

o Afrika’da yıkılan sömürge impara-
torluklarının üzerinde Angola, Mozambik, 
Gine ve Tanzanya’da, sosyalist blokla dost 
olan Marksist yönelimli devletler kuruldu.

o SSCB Arap dünyasında büyük bir 
desteğe kavuştu: Suriye, Irak, Mısır ve 
Cezayir’de SSCB’yi asli müttefik olarak 
gören anti-emperyalist yönetimler başa geç-
ti, Filistin ve Lübnan’da SSCB destekli sol 
yükselişe geçti.

o Avrupa’da İtalya, Fransa, ve faşizmin 
yıkıldığı Portekiz’de Komünist Partiler ola-
ğanüstü seçim başarıları kazandılar.

Bütün bu olgular ışığında Brejnev döne-
mi, dünyada ve Türkiye’de milyonlarca in-
sanın gözünde SSCB ve Sosyalist Sistemin 
insanlığın yükselen yıldızı ve geleceğin ka-
çınılmaz sahibi ve temsilcisi olarak görüldü-
ğü bir dönem oldu. Aslında dikkatli bakıldı-
ğında, bu resimde asıl parlaklık, dünyadaki 
sosyalist ve ilerici hareketlere aitti, SSCB 
ise bunların yanında yer alarak bu etkileyici 
resmin bir parçası haline gelmişti.

Ancak bugün vardığımız noktada, o za-
manlar göremediğimiz ya da görmek iste-
mediğimiz, bizi bu günlere getiren olguları 
teşhis etmek ve onlarla yüzleşmek zorunda-
yız. Bu dönemin tam resmini görmediğimiz 
takdirde (yukardaki resmin de etkisiyle) 
“Brejnev döneminde her şey iyiydi, Gorba-
çov geldi ve hepsini yıktı” türünden yüzey-
sel ve hatalı yargılara varmamız kaçınılmaz 
hale gelmektedir. Gorbaçov elbette sorgu-
lanmalıdır (ve bir sonraki yazımızda sorgu-
lanacaktır); ancak nasıl bir miras devraldığı 
net biçimde ortaya konulmak kaydıyla.

Bu dönem (teşbihte hata olmaz) Osman-
lı’daki Abdülhamit dönemi gibi statükonun 
titizlikle korunduğu, ancak sırf bu yüzden, 
yani gerekli siyasi reform ve dönüşümler 
yapılmadığı için çürümenin hızla arttığı bir 
dönem oldu. Brejnev’in şu sözü, bu döne-
me damgasını vuran kafa yapısının parlak 
bir ifadesidir: “Herkes reform ihtiyacından 
bahsediyor. Halbuki herkes tanımlı olan 
işini ve görevini doğru düzgün yaparsa, 
reforma ne gerek var?” [1] Bu, işyeri sevi-
yesinde bile değişime sıkı sıkıya kapalı olan 
yöneticilerin evrensel argümanı ve kafa ya-
pısıdır. 

Bugün yayınlanan çok sayıda kaynak-
tan, Brejnev döneminde SSCB’de rüşve-
tin, yolsuzluğun, nepotizm dahil her türlü 
kayırmanın, klanlaşmanın devleti bir kan-
ser gibi sardığını öğreniyoruz. Öte yandan 
inatla korunan statüko dolayısıyla her tür-
lü yaratıcılığın ve buna temel teşkil eden 
toplumsal-politik motivasyonun giderek 
aşındığı, törpülendiği, devlet aygıtında hiç-
bir şey değişmediği için toplumda “adam 
sendeciliğin” yaygınlaştığı bir dönem oldu. 
Bunu sonucunda, bir dönem sanayide bü-
tün Avrupa’yı geride bırakmış olan SSCB, 
Batı’dan teknoloji ithaline başladı ve üre-
timde yaygınlaşan kalitesizlik, “tamir sek-
törü” adı altında bir yeraltı ekonomisini ya-
rattı. 80’lerde başlayan bu yeraltı ekonomisi, 
daha sonraki kapitalizme geçişin öncü gücü 
olacaktı. Bu dönemi her 3 seviyede, siyaset, 
ideoloji ve ekonomi seviyelerinde inceleye-
lim:

Siyasal Yapı: “Parti Egemenli-
ği” Nasıl İşler?

Her inançlı komünist şu soruyu sorabi-
lir: ”Partinin devlete egemen olmasında ne 
sakınca var? Sonuçta Parti emekçi halkın en 
ileri unsurlarının Marksist teoriyi özümse-
miş öncüsüdür ve böyle bir örgütün devle-
te egemen olması doğru ve anlamlıdır” Bu 
tespit, 1920’lerin gözlüğüyle 1960’ları ve 
sonrasını değerlendirmektedir ve kaçınılmaz 
olarak bir illüzyonu yaşatmaktadır; ta ki ger-

çekler suratımıza çarpana kadar.

Öncelikle, devrimi yeni başarmış bir 
parti ile yıllar boyu devlet ile bütünleşmiş 
bir parti arasındaki temel ve çarpıcı farkları 
görememek; her ikisini de “Parti” etiketi al-
tında özdeş sanmak, geçmişte sosyalistlerin 
düştüğü en büyük hatadır. Niçin?

• Devrim yapmamış ya da yeni başar-
mış bir Partide, üyeleri belirleyen, onları 
bir araya getiren tek ortak nokta siyasi bir 
ideali hayata geçirmektir. “Devleti yöneten” 
bir partide ise parti üyeliği birçokları için 
devlette yükselmenin tek yoludur ve moti-
vasyon olarak idealizmin yerini kariye-
rizm alabilir. Aradaki farkı görmek ise her 
zaman kolay değildir. Gerçekte bu ayrım, 
ancak somut maddi mekanizmalar ile sağ-
lanabilir. Önceki yazımızda değindiğimiz 
Stalin’in “parti yöneticilerinin ücretini %10 
düşürme” önerisi bu tarz bir mekanizmayı 
amaçlıyordu; ancak bu öneri iptal edildikten 
sonra bu ayrımı yapacak hiçbir somut işleyiş 
kalmamıştır.

• “Marksist teori” için de aynı şey ge-
çerlidir. Devrim yapacak ya da yeni yapmış 
bir partide Marksizme bağlılık bir zorunlu-
luktur; zira bu teori hem partinin var oluş se-
bebi, hem de ona yol gösterecek yegâne kıla-
vuzdur. Devletle bütünleşmiş bir partide ise, 
sınıfsız toplum hedefleri olan devleti eritme, 
siyasal gücü tabana yayma, dünya çapında 
kapitalizmi yıkma gibi hedefler kulak ardı 
edildikten sonra Marksist teoriye duyulan 
yegâne ihtiyaç, iktidardaki örgüte meşruiyet 
kazandırmaktır. Pratikte ise, Marksist teoriyi 
samimi şekilde öğrenen ve inceleyen parti-
lilerin yanı sıra, belli (ve maalesef zamanla 
artan) bir üye kesimi için bu teori “yüksel-
mek için evet” denilmesi gereken “kutsal 
sembol” den öteye anlam taşımamakta, içten 
içe onun önermelerine pek de inanılmamak-
tadır. Parti yönetim çevrelerindeki ideolojik 
ve teorik erozyonun mantığına Beria yazı-
mızda ayrıntılarıyla değinmiştik.

Partinin “emekçi halkın en ileri unsurla-
rının birliği” olduğu tespiti de sorgulanmalı-
dır. Son dönemlerde SBKP’nin üye bileşimi 
şu şekilde sunulmuştur: %40 sanayi işçisi, 
%20 kolhoz köylülüğü, %40 “sosyalist en-
telijantsia”. Bu “%40 sosyalist entelijantsia” 
nın (Sovyet toplumunda eğitim seviyesinin 
olağanüstü yüksekliği sonucunda) mühen-
disler, doktorlar, bilim adamları, sanatçılar 
gibi fikir emekçileri olduğu düşünülebilir. 
Ancak bu kategori “devlet görevlileri”ni de 
içermektedir ve bu bürokratlar, ufak bir kur-
nazlıkla, devletten bağımsız fikir işçileri ile 
aynı kategoriye konularak “yedirilmiştir”. 
Bu rakamsal dağılım, toplam üye kitlesinin 
genel bir resimdir; ancak partinin yöneti-
ci kademelerinde doğru yükseldikçe iller, 
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bölgeler ve Cumhuriyet seviyesinde partiyi 
gerçekte yönetenlerin hangi kategoride ol-
duğu bilgisi hasıraltı edilmektedir. Pratikte 
bu kademeler devletten maaş alan profes-
yonel görevlilerce, yani devlet memurları 
tarafından yönetilmektedir. Parti, bir “devlet 
partisi” haline gelmiştir.

• “Tamam da, partinin tabandaki üye-
lerinin hiç mi etkisi, ya da gücü yoktu?” 
sorusu gündeme gelebilir. 70’lerde Batı’ya 
geçen ve orada yaşayan SBKP Merkez Ko-
mitesi üyesi Mihail Voslenski’nin gözlemle-
rini içeren “La Nomenklatura” adlı eseri 
oldukça ilginç ve şaşırtıcı olgulara işaret 
etmektedir. Voslenski Batı’ya sığındığı için 
bir “dönek” olarak görülebilir ve yazdıkla-
rına mesafeli yaklaşmak gereklidir. Ancak 
başka gözlemlerle de uyuşan ve bilinen ol-
gular ışığında anlam kazanan tanıklıkların-
dan yer yer yararlanmak mümkündür. Şöyle 
demektedir Vozlenski:

“... Kararlar, parti komitelerinin büro ve 
sekretaryalarında alınmaktadır. Orada za-
ten alınmış bazı kararlar, bazen Plenum’da 
ele alınır ki, bu da tamamıyla biçimseldir. Bu 
da açıkça şu anlama gelmektedir ki gerçek 
yönetim gücü SSCB Komünist Partisi’nin 
yönetici komitelerinde değil, onların büro 
ve sekretaryalarındadır. Nomenklatura’nın 
(yozlaşmış bürokrasinin – SD) çekirdeğini 
oluşturan bu organlardır.” [2] 

Bu gözlem, geçen yazıda değindiğimiz 
Stalin’in “Politik Büro”ları yeniden yapılan-
dırma ve sekretaryayı daraltma yönündeki 
(asla hayata geçirilmeyen) uyarılarını ha-
tırladığımızda net bir anlam kazanmaktadır. 
Toplumda tüm gücü elinde tutan Parti’nin de 
kendi içinde tüm güç, seçilmiş komitelerde 
değil, arka plandaki “profesyonel” yürütme 
kurullarındadır.

• Likide edilen Kongre işleyişi: “So-
nuçta kongre, Partinin en üst organıdır ve 
orada her şeyi tartışarak sürece müdahale 
etmek mümkündür” görüşü tüm dünya ko-
münistlerine egemendi. Ta ki Perestroyka 
döneminde Gorbaçov ve Halk Demokrasile-
rinde bazı partiler (örneğin 1986’da Çekos-
lovak KP sekreteri G.Husak)  bir “reform” 
olarak “kongrelerde yönetici organların 
gizli oyla seçilmesi”ni önerene kadar! Bir 
parça parti işleyişine aşina bir komünistin bu 
“reform” önerisi karşısında şapkasının uç-
maması mümkün değildir, zira bunu anlamı 
açıktır: Demek ki o güne kadar Parti kong-
relerinde tüm organlar açık oyla seçilmekte 
ve tabi kararlar da açık oyla alınmaktaydı!

Tüm parti tarihi boyunca bunun böy-
le olmadığını biliyoruz. Bolşevik Parti’nin 
ünlü 17. “Galipler Kongresi”nde MK gizli 
oyla seçilmiş, bizzat Stalin (tüm saygınlı-
ğına rağmen) ciddi sayıda “çizik” yemiş-
tir. “Gizli oy, açık sayım”ın en basit, hatta 
ilkel demokratik işleyiş prensibi olmasına 

rağmen “Oylamayı açık yapalım, biz komü-
nistlerin gizlisi saklısı yoktur” yaklaşımı-
nın nasıl bir ucuz kurnazlığa dönüştüğünü 
görmemek için kör olmak gerekir. Nitekim 
“önemli Parti mevkilerine seçimin açık 
oyla yapılmasını” öngören bir karar 1962 
yılında Kruşçev tarafından duyurulmuş ve 
hayata geçirilmiştir. [3]

Önceki yönetimin “önerdiği” yeni MK 
ve Politbüro “açık oylama”ya sunulduğun-
da, aleyhte oy vermek isteyenler için nasıl 
bir “mahalle baskısı”nın mevcut olduğu, 
açık açık aleyhte oy vermenin kişilerin siya-
si kariyerleri için nasıl bir risk teşkil edeceği 
ve bu korkunun insanları nasıl çoğunluğa 
uymaya mecbur edeceği apaçık ortadadır. 
Yönetici ekip yıllar boyu bu korkuyu kul-
lanarak açık oylamada ısrar etmiş, sonuçta 
kongreler hiçbir ciddi tartışmanın olmayıp 
kolların toplu halde kalkıp toplu halde indiği 
birer ritüele dönüşmüştür. Önceki yazımız-
da tespit ettiğimiz “20. Kongre sonrasındaki 
tüm kongrelerin tatsız, ruhsuz ve silik top-
lantılar olduğu” olgusunun ardındaki belir-
leyici mekanizma budur. Lenin döneminde 
“havada sandalyelerin uçuştuğu” (ve biz-
zat bu yüzden Lenin’in çok hoşuna giden!) 
kongrelerden, Stalin döneminde değişik 
ekiplerin sert tartışmalar yaptığı kongreler-
den bu noktaya varılmıştır. Sonuçta Kongre, 
mevcut yönetim ekibinin kendi iç uzlaşma-
ları ile aldığı kararların onaylandığı birer ti-
yatroya döndüğü için, umulduğu gibi “ülke-
yi Parti, Partiyi de kongre” yönetmemiş, bu 
ekip göstermelik kongrelerle kendi iktidar 
sürekliliğini garanti ederek hem Partiyi hem 
de ülkeyi yönetmiş, en üst organ olması ge-
reken kongreler fiilen likide edilmiştir.

Bu deforme edilmiş iç işleyişi ve ya-
pısıyla Parti’nin topluma ve devlete ege-
men olmasının somut örnekleri nelerdir? 
M.Voslenski, Brejnev döneminde Hükümet 
üyesi bir bakanla bir bölge komitesi sekre-

teri arasındaki ilişkiyi şu şekilde aktarmak-
tadır:

“... Bir Bakan, Bölge Komitesi sekreteri-
nin onayı olmaksızın, söz konusu bölgedeki 
bir fabrikanın müdürünü ne atayabilir, ne 
de görevden alabilir; hatta onu, bırakalım 
kapitalist bir ülkeye, sosyalist bir ülkeye bile 
eğitim amaçlı bir seyahate gönderemez. Şa-
yet bu sekreterler Bakan’a tepki duyarlarsa, 
o bölgede bakanın yakını görevlilere cehen-
nem hayatı yaşatabilirler. Bakan da asla 
“intikam” alamaz, zira üst organlar sırf onu 
keyfi için bir sekreteri görevden almazlar. 
Buna karşılık, sekreterler kafaya takarlarsa 
bakana ciddi sıkıntılar yaratabilirler.” [4]

Bakanlıkların, yani sanayi yaşamının 
profesyonel işleyişine bile bu denli müdaha-
le yetkisi olan Parti’den ve onun görevlile-
rinden sıradan vatandaşlar tarafından hesap 
sorulması, örneğin suç işlediğinde mahke-
meye verilmesi, soruşturma açılması ...vs 
mümkün müdür? 1991 yılında Sovyet toplu-
mundaki (gerek Brejnev, gerekse Gorbaçov 
dönemlerinde) suç ve yolsuzluklar üzerine 
bir araştırma yapan tarafsız Sovyet gazeteci 
Andrey İlyeç “Kızıl Babalar” adlı eserinde 
bu soruya şöyle cevap vermektedir:

“Sovyetler Birliği’nde bir Parti üyesi-
nin yargı önüne çıkarılması pratik olarak 
mümkün değil. En basit üyeden Parti şefine 
kadar herhangi bir komünistin sanık sandal-
yesine oturtulması için, öncelikle partiden 
ihraç edilmesi gerekir... Ancak bir üyenin 
daha yargılanmadan partiden ihraç edi-
lebilmesi için ortada bazı suç kanıtlarının 
bulunması gerekir. Bu kanıtların toplanması 
(normal mahkemelerin değil – SD) Parti 
Kontrol Komitesinin görevi haline geldi. Bu 
da parti içinde bir tür casusluk faaliyeti ha-
line geldi.” [5]

Sonuç olarak:

• Kendi içinde teorik/ideolojik konular-

da hassasiyeti belli ölçüde erozyona uğra-
mış,

• İç yapısında demokratik işleyişi sa-
katlayıp fiilen yukardan devlet görevlilerin-
ce yönetilen,  

• En basit, teknik konularda dahi tartış-
masız bir müdahale yetkisine sahip olan,

• Buna karşılık insanlar tarafından he-
sap sorulamayan

bir Parti işleyişinin yozlaşmaya, yolsuzlu-
ğa, çürümeye ne kadar açık olacağını gör-
memek için kör olmak gerekir. Bu durumun 
hazin sonuçlarına örnekler verelim.

Yolsuzluklar, Hırsızlıklar, 
Skandallar

SSCB’de 60’lı ve 70’li yıllarda “yolsuz-
luk, rüşvet ve zimmete para geçirme” gibi 
suçlardan bazı yöneticilerin tutuklandığı, 
hatta idama mahkûm edildiği haberleri Batı 
basınına da yansımış, bu haberler dünya 
sosyalistleri tarafından “bürokrasi ve yol-
suzluğa karşı bir uyanıklığın ve kararlılığın 
sürekli mevcut olduğu” düşüncesini doğura-
rak bir takdir ve ferahlama yaratmıştır. An-
cak bu dönemlerde rüşvetin bu toplumları 
ne denli kanser gibi sardığı bilgisine sahip 
olmadığımız için, bu ferahlama da aslında 
temelsizdi. Bu cezalandırmalar sadece buz-
dağının gözüken kısmıydı; rüşvet ve yozlaş-
ma çok daha yaygındı ve büyük çaplı olanlar 
(üst kademelerden güç aldığı için) asla gün-
deme gelmedi.

Küçük, ama trajik bir örnekle başlaya-
lım. Ekim Devrimi’ne katılan, yıllar boyu 
Stalin’in en yakın çalışma arkadaşı (ve 
SSCB’nin ikinci adamı) olan V.İ.Molotov, 
Sovyet yazar Feliks Çuyev ile yıllara yayı-
lan bir sözlü tarih çalışması yapmış, SSCB 
tarihi üzerine ilginç bilgi ve gözlemler ilet-
miştir. Bu görüşmelerde ilginç bir konu 
gündeme gelir: Molotov, ilerleyen yaşı do-
layısıyla işitme güçlüğü çekmektedir ve bir 
işitme cihazına ihtiyacı vardır. Kendisine 
verilen Sovyet malı işitme cihazı kalite-
sizdir ve işe yaramamaktadır. 1978 yılında 
kendisine şu söylenir: “Avrupa üretimi bir 
işitme cihazı işinizi rahatça görür. Ancak 
bunun için ilgili görevlilere rüşvet vermeniz 
gerekmektedir” [6] Burada, Sovyet malları-
nın kalitesizliği bir yana, 16 yaşında Bolşe-
vik Partiye katılan, tüm hayatını komünizm 
için, her türlü ayrıcalığın ve rüşvetin yok 
edilmesine adayan, Lenin ve Stalin’in silah 
arkadaşı Molotov, devrimden 61 yıl sonra 
rüşvet vermeye mecbur kılınmaktadır!. Sö-
zün bittiği yerdir.

Liste ve örnekler alabildiğine uzatılabilir 
(Krasnodar yolsuzluğu, Brejnev’in oğlunun 
adının karıştığı elmas yolsuzluğu...). Ancak 
burada devasa bir yolsuzluğun detaylarını 
vermemiz, nasıl bir resimle karşı karşıya ol-
duğumuzu anlamamız açısından gereklidir: 

Politika22    25 Haziran 2022 TARİH & TEORİ

Devrim yapacak ya da yeni yapmış bir partide Marksizme 
bağlılık bir zorunluluktur; zira bu teori hem partinin var oluş 
sebebi, hem de ona yol gösterecek yegâne kılavuzdur. Devletle 
bütünleşmiş bir partide ise, sınıfsız toplum hedefleri olan dev-
leti eritme, siyasal gücü tabana yayma, dünya çapında kapita-
lizmi yıkma gibi hedefler kulak ardı edildikten sonra Marksist 
teoriye duyulan yegâne ihtiyaç, iktidardaki örgüte meşruiyet 
kazandırmaktır. Pratikte ise, Marksist teoriyi samimi şekilde 
öğrenen ve inceleyen partililerin yanı sıra, belli (ve maalesef 
zamanla artan) bir üye kesimi için bu teori “yükselmek için 
evet” denilmesi gereken “kutsal sembol” den öteye anlam 
taşımamakta, içten içe onun önermelerine pek de inanılma-
maktadır. 



Özbekistan pamuk skandalı. A.İlyeç şu bil-
giyi vermektedir:

1983 yılında SBKP MK Sekreteri Yuri 
Andropov, Özbekistan topraklarını tamamı-
nı içine alan bir uydu fotoğrafı istedi. Fotoğ-
raf üzerinde yapılan inceleme sonucu, cum-
huriyette yılda 6 milyon ton pamuk rekoltesi 
getirecek miktarda toprağın sulanamayacağı 
anlaşıldı. Ancak Brejnev ve (Özbekistan KP 
Sekreteri – SD) Raşidov döneminden beri, 
bu miktarda pamuğun karşılığı olarak dev-
letten para alınıyordu. Yapılan soruşturma 
sonucu, 4,5 milyon ton hayali pamuğun 
kayıtlara geçtiği ortaya çıktı. Devletin uğra-
dığı zarar ise astronomik rakamlara, 6 mil-
yar rubleye ulaşıyordu. [7] 

Bu konudaki soruşturma, Özbekis-
tan’daki ufak rüşvet vakalarını incelenme-
siyle başlamış, ancak gerçek büyük resmin 
ortaya çıkması, ancak Özbekistan lideri 
Raşidov’un ölümünden sonra mümkün 
olabilmiştir. Zira, A.İlyeç’in dediğine göre, 
Raşidov sağ iken “Özbekistan’ın Çarı ve 
Tanrısıydı”. 

Bu para elbette ki sadece Raşidov’un 
cebine gitmemiş, devasa bir şebeke içinde 
yayılmış ve paylaşılmıştır. Kimler vardır 
bu şebekede? Bu sahtekarlığa göz yuman 
SSCB Merkezi planlama kurumlarındaki 
yetkililer, Özbekistan KP MK üyeleri, Öz-
bekistan SSC bakanları, ve Özbekistan’da 
pamuk üreten kolhozların yetkilileri... Tüm 
bir cumhuriyetin Parti ve devlet organları, 
merkezi Sovyet yetkilileri ile el ele Sovyet 
devletini dolandırmıştır!

“Parti, Önderlik, Sovyet iktidarı...vs” 
gibi değerli sembollerin arkasında yapılan 
bu iğrenç hırsızlığı bir komünistin, hele 
SSCB’ye saygı duyan bir devrimcinin sin-
dirmesi zordur; ama sindirdikten sonra do-
ğal olarak şu soru akla gelmektedir: “Ta-
mam da, SSCB’de milyonlarca ruble ne işe 
yarar? Sonuçta (tüm deformasyonlara rağ-
men) SSCB sosyalist bir ülkedir. Özel mül-
kiyet yoktur. Bu parayla arsa, bina, inşaat 
satın alamazsınız, yatırım yapamazsınız, 
kendinize ait fabrika kuramazsınız. Bu para 
ne işe yarar?”

Yozlaşmış Bürokrasinin Eko-
nomi Politiği

Marx, bilindiği gibi Kapital’de, serma-
yenin hareketini ünlü P – M – P’ formülüyle 
özetler. Parayla meta alırsınız, o meta (iş-
gücü gibi “esnek” bir meta ise) sizi yeni ve 
daha büyük bir para miktarına ulaştırır. Brej-
nev dönemi SSCB’sinde ise para, benzer bir 
zincirleme formül içinde işlev görür: SG – 
P – SG’. Yani “siyasal güç – para(rüşvet) - 
daha büyük siyasal güç”. 

Para, alt kademedeki sıradan insan açı-
sından “hayatı kolaylaştırmak”, yani basit 

işlerin yapılabilmesi için yetkili olan bürok-
ratın “gönlünü yapmak” için rüşvet biçimin-
de kullanılmaktaydı. Daha fazla para, daha 
fazla kolaylık demekti. Ancak üst kademe-
lerde para, siyasal ilişki ağını geliştirmek, 
yetki alanınız dışındaki organizasyonlarda 
(parti, devlet, istihbarat, ordu…) dostlar 
edinmek, dolayısıyla siyasal gücünüzü ve 
“network”ünüzü artırmak için kullanıldı. 
Bir bölge Parti sekreterine alınan hediye, bir 
bakanlık yetkilisine yurt dışından getirilen 
lüks bir tüketim maddesi, bir yöneticinin 
oğlunun düğününün masraflarının karşılan-
ması, bu tarzda “network” oluşturma faali-
yetlerinin standart pratikleriydi ve para bu-
ralarda kullanıldı. Raşidov’u Özbekistan’ın 
“Tanrısı” yani otoritesi kimse tarafından 
sorgulanamayan birisi haline getiren unsur, 
muhtemelen bu tarzda “gönlünü aldığı” üst 
düzey Sovyet yöneticileri oldu.

Paranın politik güç için kullanılması bir 
kere başlayınca, kendine çok daha direkt bir 
akış bulması kaçınılmaz oldu: Siyasi mevki-
lerin para ile satın alınması! O yıllarda söy-
lense kimsenin inanmayacağı, bugün dahi 
inanılması zor olan bu çarpıklık için somut 
kanıtlar ortaya çıkmıştır.

Çin Komünist Partisi Marksizm Araş-
tırmaları Enstitüsü, 2007’de “Sovyet Sos-
yalizmi ve Tarihin Dersi” başlıklı yaklaşık 
1000 sayfalık (2 cilt) kapsamlı bir araştırma 
yayınladı. Eski dönem ÇKP’nin “sosyal 
emperyalizm” gibi ilkel söylemlerinin terk 
edildiği, hatta özeleştirisinin yapıldığı, Sov-
yetler Birliği gerçeğine son derece saygılı ve 
objektif bir bakışın egemen olduğu ve yazı-
mızda sık sık yararlanacağımız bu çalışma-
da şu belirtilmektedir:

“SSCB’de insanlar, yüksek devlet ve 
parti görevinin ayrıcalık getirdiğini gör-
mekteydi, dolayısıyla bu üst düzey görevlere 
gelmek için üstlerini memnun etmeye çalı-
şıyor, onlara rüşvet ve hediyeler sunarak 
bu yolla üst kademelere tırmanmaya çalı-
şıyorlardı. Artık Sovyetlerde, her üst mevki 
için düşünülen bir fiyat belirlenmişti. Hatta 
bazı bölgelerde parti sekreterliği görevi için 
dahi belirlenmiş açık bir fiyat söz konusuy-

du. 1969 yılında Azerbaycan’da birinci sek-
reter olabilmek için 200 bin ruble, ikinci 
sekreter olabilmek için ise 100 bin rubleyi 
gözden çıkarmak gerekiyordu. [8]

Bu bilgiler ve rakamlar, bizzat o bürok-
rasinin içinde çıkan Mihail Voslenski tara-
fından da kitabında tıpatıp doğrulanmakta-
dır. [9] 

Bir diğer kanıt ise, TKP’nin değerli ve 
emektar savaşçısı Sabiha Sertel’in eşi Zeke-
riya Sertel’in anılarıdır (“Olduğu Gibi: Rus 
Biçimi Sosyalizm”). Bir TKP üyesi olan 
Sabiha Sertel’in aksine Zekeriya Sertel parti 
üyesi olmamış, ancak eşinin mücadelesinin 
her zaman yanında yer alarak sosyalizm 
mücadelesinin çilesini ömür boyu onun-
la birlikte çekmiştir. Uzun yıllar yaşadığı 
SSCB’ye ilişkin anıları, bir yandan sosyaliz-
min sanat, bilim, sosyal haklar gibi konula-
rında sağladığı başarılara ilişkin takdir dolu 
gözlemleri içerirken, daha o zamanlardan uç 
veren yozlaşmalara ilişkin de önemli ipuç-
ları sunmaktadır. Bir gün, Azerbaycan’da 
oldukça lüks ve müsrif bir yaşam süren bir 
“arkadaşı”, cebinden Parti kartını çıkararak 
kendisine şunları söyler:

“Bunu görüyor musun arkadaş? Bu gü-
nümüzün sihirli anahtarıdır. Bunu açmadı-
ğı, açamayacağı kapı yoktur. Ben bu kartı 
tam 5000 rubleye aldım. Eh, şimdi benim 
de ayda 500 ruble harcamak hakkım değil 
mi?” [10]

Parayla satılan parti mevkileri, parayla 
satın alınan parti kartları... Bu “Parti”nin bi-
zim bildiğimiz “Parti” ile uzaktan yakından 
ilgisi kalmadığı açıktır. n

Kaynaklar:
[1]  “Sovyet Sosyalizmi ve Tarihin Dersi”, 
Li Shenming, Canut Yayınları, 2013, s.77
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Privilégiés en URSS”, Mikhail Voslensky, 
Belfond, 1980, s.134
[3]   “Party, State and Citizen in Soviet 
Union” M.E.Sharpe, s.37
[4]   “La Nomenklatura” , s.133
[5]  “Kızıl Babalar: Sovyetler’de Mafya”, 
Andrei İllesch, Sel Yayıncılık, 1991, s.104
[6]  “Molotov Anlatıyor”, Feliks Çuyev, 
Yordam Yayınları, s.274
[7]  “Kızıl Babalar”, s.115
[8]  “Sovyet Sosyalizmi ve Tarihin Dersi”, 
s.77
[9]  “La Nomenklatura”, s.229
[10] “Olduğu Gibi: Rus Biçimi Sosyalizm”, 
Zekeriya Sertel, İletişim Yayınları, 1993, 
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q Olcay KARAY
   
Melih Cevdet ANDAY, edebiyat ta-

rihimizde ünlü şiir akımı “Garip” ile ta-
nınır. Kısaca bu akım, Ankara lisesinde 
tanıştığı arkadaşları Orhan VELİ ve Ok-
tay RIFAT ile birlikte giriştikleri, şiirde o 
güne kadar kabul görmüş biçime ve içeri-
ğe karşı, şiiri şairanelikten ayıran bilinçli 
bir tepki idi. Kısa zamanda okuyuculardan 
karşılık bulan akımın ismi ise, “bunlar ne 
garip şiirler, böyle şiir olur mu?” diye ge-
len eleştirilere, yine bilinçli bir tepki ola-
rak konuldu. Bu zamanlarda çıkardıkları 
ilk şiir kitaplarının ismi de, yine Garip 
ismini almıştı. 

Melih Cevdet ANDAY, şiir dışında de-
neme, roman, tiyatro oyunları ile nerdeyse 
edebiyatın her türünde yazarak, hala günü-
müzde okunan ve özellikle romanlarıyla 
sadece kendi dönemine değil, döneminin 
de çok ilerisinde olan bir düşünce insanı 
idi. Ben bu bahsettiğim romanlarından 
henüz üç tanesini okudum, bunlar; “Gizli 
emir, “Aylaklar” ve “İsa’nın güncesi” Bu 
yazıda da, en sevdiğim olan “Aylaklar” 
romanı üzerine değerlendirme yapmaya 
çalışacağım.

Aylaklar, temelde bir toplumsal dö-
nüşümün hikayesi, bu dönüşümün za-
manı ise İkinci Meşrutiyet sonrasından 
başlayıp, Cumhuriyet’e kadar uzanıyor. 
Konunun merkezinde ise, Abdülhamid’in 
eczacıbaşısı olan Şükrü Paşa’nın konağın-
da dört nesil boyunca yaşayan ailesi var. 
Şükrü Paşa, Sarayın desteğiyle mal varlığı 
hayli yerinde olan ve padişahın emriyle 
yaptırılan sarayda oldukça konforlu bir 
yaşama sahip, dönemin aristokrat sınıfına 
mensup bir devlet adamı. Şükrü Paşa bu-
rada üçüncü eşi ve kızı Leman ile birlikte 
yaşıyor, hayli yaşlı olması sebebiyle de 
padişaha olan dalkavukluğu, iyiden iyi-
ye histerik bir hal alıyor. Nitekim konağı 
yaptırırken bir gün padişahın bu konağa 
yapacağı ziyareti düşünerek, en güzel 
katı ona ayırıyor. Fakat İkinci Meşrutiye-

tin getirdiği siyasal iklim, Şükrü Paşa’yı 
Kayseri’ye sürgün ediyor ve tabi Padişah 
da bir türlü gelemiyor. Çok geçmeden 
üçüncü karısı da ölünce, Leman hanım 
konakta halayıkların (Cariye) eline kalı-
yor. Yıllar sonra çıkarılan aftan yararlanıp 
konağa döndüğünde ise, iyice içe kapanan 
paşa konakta her kapı çaldığında “padişa-
hım, efendimiz geldi” sanrısı ile ölümüne 
kadar meczup bir halde yaşıyor. Bütün bu 
süreçlerde evlenen Leman Hanım, baba-
sının sürgünü ve ülkedeki iktidar deği-
şiminin iklimi boyunca, sanki hiçbir şey 
olmamışçasına biriktirilen mal varlığı 
sayesinde, eski zamanlardaki gibi yaşa-
maya devam ediyor. Tabi bu yaşayış, aile 
fertleri ile birlikte çevrelerinde bir asalak 
sınıfı birikmesine de sebep oluyor. Bunlar 
ise, alkolik kızı Mürşide, eşi Davut Bey, 
arkadaşı Dündar Bey, avukat torunu Mu-
ammer ve arkadaşı Şükrü. Ayrıca roma-
nın ilerleyen bölümlerinde bu aileyi evsiz 
barksız kalmaktan kurtaracak olan, ailenin 
pek saygı duymadığı damadı sinik ve sara 
hastası Galip Bey... Kitap, bu hazır yiyici 
tayfanın başında gelen Muammer’in ar-
kadaşı Şükrü’ye ve diğer kişilerin duygu 
ve düşünce dünyasına o kadar hakim ki, 
hepsinin nazarında Şükrü’ye şunları söy-
letiyor; “Bu toplum beni yaşatmak, ye-
dirmek, içirmek zorundadır. Çünkü, ben 
ona küfrediyorum, onu sarsıyorum, onu 
dövüyorum. (...) Uzağa gitmeyelim, bu 
ev neyle dönüyor? Bilmiyor musunuz? 
Şükrü Paşa’nın çaldığı paralarla... O ka-
dar çalmış ki, artık ona hırsız denemez, 
soylu denir. O yemiş, karıları, çocukları 
yemişler, siz yiyorsunuz, biz yiyoruz hâlâ 
bitmiyor... bu parada benim neden hak-
kım olmasın?” 

Roman, temelde aylaklığı yermek için 
yazılmış gibi görünse de yazarın diyalek-
tik kavrayış gücü ile yarattığı karakterler, 
ender sıklıkta karşılaşacağımız tipte ele 
alınmış. Bunu en iyi örneği olan ailenin 
büyük damadı Davut Bey. Sürekli olma-
yacak işler tasarlayan Davut Bey, aylaklı-
ğın da verdiği durumu ile, kendini Yunan 

mitolojisi anlatılarında geçen “Altın Post” 
un peşine düşmeye, neredeyse ömrünü 
adıyor. Bu uğraşta, anlatıda geçen Argo 
gemisine benzer bir gemi yapımına bile 
girişiyor. Hatta kendini savunurken verdi-
ği Heinrich Schliemann* örneği, çok bo-
yutlu ve bir o kadar da eğlenceli karakter 
olduğunun da kanıtı. Tabi bu uğraşlarına 
gereken para için yine, para işlerinden 
sorumlu olan eşi Leman hanıma güvenili-
yor ve tabi gerçekleşmiyor. Böylesi hayal 
dünyalarında savrulup giden hane sakin-
lerinden bir diğeri de Davut Bey’in arka-
daşı Dündar Bey. Fakat o, Davut Bey’e 
nazaran biraz daha ayakları yere basan 
birisi. Önceleri İttihatçılar ile çalışmış, fa-
kat sonrasında muhalefet edince, sürgüne 
gönderilen bir kaybeden aslında. Roman 
boyunca onun eski hikayelerine de tanık-
lık ediyoruz. Hatta bir akşam yemeğinde 
şunları söylüyor; 

“... Batıyormuşuz da birimizin haberi 
olmamış. Hadi Nesime ile Şükrü’yü bir 
yana bırakalım, onlar aileden değil; ya 
bana, anneanneme, dedeme ne demeli? 
Ekmeğin nerden geldiğini birimiz bile 
düşünmemişiz. Dün gece sofrada bunu 
söyleyecek oldum, Dündar Bey ‘Osmanlı 
İmparatorluğu da böyle battı’, dedi. Biz 
aylıklarımızın köylüden alınan vergi ile 
ödendiğini bilmezdik, devletin bir köşede 
bir parası var, ondan veriyor sanırdık. 
Birinci Dünya Savaşana neden girdi-
ğimizi Talat Paşa bilmiyor, Cemal Paşa 
bilmiyor, Enver Paşa bilmiyor. Peki kim 
biliyor? Bilen yok...”

Neticesinde bu savurganlığın sonucu 
olarak biriken borçlar, kaldıkları konağın 
iyiden iyiye bakımsızlıktan neredeyse çö-
kecek hale gelmesi ve konağa gelen icra 
ile, ne yapacağını bilmeyen aylaklar takı-
mı. 

Roman genel çerçeve olarak iki kısım-
dan oluşuyor. İlki konak hayatının konfo-
ru ve savruluşu, ikincisi ise, konağın en 

küçüğü avukat olan Muammer’in gün-
lüğünün anlatıları. Muammer birinci 
bölümde, konak havasının içindeki en 
melankolik karakter. Hiç bir şeye inancı 
olmadığı için, yapacağı evliliği bile deyim 
yerindeyse “öylesine” yapıyor. Yazarın 
burada kurguladığı Muammer karakteri, 
19.yy akımlarından olan Nihilizm’in de 
bir temsilcisi aslında. Kaldı ki, yaptığı ev-
lilik de bu çevrede tanıdığı bir kadın ile 
gerçekleşiyor. İkinci bölüm ise, Muam-
mer özelinde bir uyanış, silkeleniş gayreti 
şeklinde ele alınıyor. Muammer günlükte, 
babası Galip Bey’in biriktirdiği paralar ile 
tuttuğu apartman dairesine, hayatta kalan 
konak erkanı ile birlikte yaşamaktan şi-
kayet etse de, ‘yeni bir ev-yeni bir hayat’ 
mottosuna tutunmak istiyor. Bu uğraşta 
mesleğini yapıp, geçmişi ile hesaplaşma 
ve yeni düzende sorumluluk alma hissiyle 
bir partiye üye olup, siyasete bile giriyor.  
Fakat roman boyunca beklediğimiz uya-
nış ve irade, yıllardır yaşamdan uzak ka-
lan Muammer’i içine alamıyor. 

Bütün bir konak, farklı şekillerde de 
olsa bir kaybedenler imgesi yaratsa da 
aslında salt bir ailenin yok oluşu değil, 
Anday’ın “Aylaklar” romanı. Aile özelin-
de bir dönemin de kayboluşu. Hatta yer 
yer, Muammer’in bir kurban olduğu hissi-
ni bile veriyor. Ele aldığı konusu ve işledi-
ği temadan çok yarattığı eşsiz karakterleri 
ile roman, Anday’ın en önemli eseri ve 
çağdaş edebiyatımızın köşe taşlarından. 
Kuşaklar boyu okunması ve anlaşılması 
umuduyla...

Dipnot : * Heinrich Schliemann / d. 6 
Ocak 1822 - ö. 26 Aralık 1890. Alman tüc-
car  ve amatör arkeologdur. Homeros’un 
İliada destanını okuduktan sonra, servetinin 
büyük bölümünü harcayarak kitapta geçen 
yer Troia’nın (Troya) keşfini gerçekleştirip, 
yaptığı kazılarla “Priamos Hazinesi” bul-
muştur. 
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Basıldığı yer : Kuzey Veb Ofset San. Tic. Ltd. Şti.
  Tayakadın Köyü/Arnavutköy- İstanbul      
  Telefon: 0212  682 61 62 
Gazetemizde yayınlanan makale ve yazıların hukuki 
sorumluluğu yazarına aittir.

Yıllık Abone Bağışı : 50 - TL 
Yıllık Abone Bağışı  : 50,- EUR / - USD
BANKA HESAP NUMARALARIMIZ
Hesap sahibi : Mustafa Suphi Vakfı
Banka : Türkiye İş Bankası, Tepe Nautulius  
   AVM Şubesi - İstanbul / Kadıköy
SWİFT : ISBKTRIS
TRL IBAN : TR35 0006 4000 0011 2090 2226 00
EUR IBAN : TR56 0006 4000 0021 2090 1268 66
USD IBAN : TR46 0006 4000 0021 2090 1268 52
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SAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN

On beş günlük süreli yayın

Melih Cevdet Anday’ın 
Unutulmaz Eseri:

Aylaklar


