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Suruç Katliamı ve
Günümüz
Tekelci burjuvazi ne zaman köşeye sıkışsa ve yönetme
yetisi zora girse teröre baş vurur. Bu 12 Eylül 1980 öncesi
de böyleydi, 15 Temmuz 2016’da iktidarlarını kurtarmak
için yaşanan “darbe” süreci öncesinde de böyle oldu.
12 Eylül öncesi resmi ve sivil paramiliter güçler tarafından katledilen binlerce demokrat, devrimci, sosyalist
ve komünisti anarken tüm kayıplarımız adına 1980 yılının
Temmuz’unda katledilen işçi sınıfının sendikal önderi Kemal Türkler’i saygıyla anıyoruz.
20 Temmuz 2015 Suruç Katliamı da aynı mantıkla ve
tasarlanmış bir strateji doğrultusunda gerçekleştirilen bir
katliamdı. Rojava devrimci güçleri ve özellikle savaş mağduru çocuklar için dayanışma amacıyla dayanışma gezisi
düzenleyen onlarca sosyalist genç saldırıya uğradı ve toprağa düştü. Gerçek katiller her zamanki gibi yine yakalanmadı, yargılanmadı. Tetikçilerden seçilmiş birkaç tanesi
göstermelik olarak gıyaplarında yargılanıyor ve akıl almayacak şekilde tek tutuklu sanık hafif cezalarla karşılaşacak.
Böyle katliamlarda her zaman olduğu gibi kimi tetikçiler
de nasıl oluyorsa ölüyor veya öldürülüyor. Aynı tiyatroyu 5
Haziran Diyarbakır Mitingi ve 10 Ekim Ankara Gar Katliamı
davalarında da izlemeye devam ediyoruz.
Çok gerilere gidersek, 28-29 Ocak 1921’de Türkiye Komünist Partisi kurucuları Mustafa Suphi ve yoldaşlarının
katlinden başlayarak, Cumhuriyet döneminin tüm katliamları, 12 Eylül öncesi ve sonrası katliamlar, Uğur Mumcu
dahil 90’larda katledilen aydınlar, 90’larda onaltı bin faili
meçhul cinayet, Diyarbakır, Suruç ve Ankara Katliamları ile
15 Temmuz 2016 darbe senaryosu dahil tüm cinayet, katliam ve tezgahların arka planları aydınlatılmak zorundadır.
Gerçekten demokratik bir kuruculuk amacı taşıyan
Demokratik İttifak Güçlerinin düzen içi reatorasyonları reddederek öngördüğü niteliksel değişim bu sürecin
başlangıcı olabilir. Ama bir konu daha var. Gelecek Partisi
Genel Başkanı eski AKP’li Başbakan Ahmet Davutoğlu gerçekten AKP’ye muhalif olduğunu iddia ediyorsa 2009 ile
2016 arası Dışişleri Bakanlığı döneminden başlamak üzere
bildiklerini, gördüklerini ve şahit olduklarını açıklamak durumundadır. n
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Emperyalizm Yeni Arayışlar Peşinde...

“Metaverse” Ne Anlama Geliyor?
q Kemal ATAKAN
Bu sayıda farklı bir konuya değinmeye çalışacağız. Halk arasında henüz çok
bilinmeyen ve duyanlar tarafından çok
anlaşılmayan yeni bir kavram dolaşıyor
ortalıkta: “Metaverse”! Önce kendi anlayacağımız dilde “Metaverse” nedir ona
değinelim. En kısa anlatımıyla “Metaverse” sanal bir dünya veya evren. Kulaklığı
da olan bir teknolojik gözlük takıyorsunuz
ve üzerinde/içinde yaşadığımız dünyadan
koparak başka bir evrene geçiyorsunuz.
Bu evrende yaşayabiliyor, iş kurabiliyor,
arsa satın alabiliyor, binalar inşa edebiliyorsunuz... Söz konusu evrende yalnız da
değilsiniz. İsterseniz aynı anda arkadaşlarınız ile birlikte bu evrende dolaşıyorsunuz. Dolaşıyorsunuz nitelemesi eksik
kalır, resmen yaşıyorsunuz. Kısacası yaşadığınız ve çalıştığınız ortamdan ayrılıyorsunuz, tüm dertleriniz ve sorunlarınızı
bir süre için unutup başka bir alemde yaşıyorsunuz.

yatırımlar yapan Facebook metaverse’ün
şekillendirilmesinde liderliği üstlenmek
istiyor. Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, bir röportajda metaverse’ün günümüzdeki sosyal medya gibi sarmalayıcı
olmayan platformların yanı sıra sanal
gerçeklik gibi sarmalayıcı üç boyutlu
medya teknolojilerini de içereceğini ve
hem iş hem eğlence amacıyla kullanılacağını söyledi.” [3]

“Metaverse” kavram olarak ne anlama
geliyor? “Etimolojik olarak bu kavram
Antik Yunancada ‘sonrası, ötesi’ anlamlarına gelen ‘meta’ ile başlıyor. Kavramın
kalan parçası ise ‘universe’ (evren) sözcüğünün kısaltılmış hâli. Buradan hareketle
metaverse ‘evren ötesi’ olarak Türkçeye
geçebiliyor.” [1]

metler, büyük tekellerden küçük şirketlere
ve kişilere kadar “metaverse” aleminde
yer almalarını sağlayacak hizmetler sunacaklar. Bu süreçler aslında çoktan başladı
bile. Uluslararası alanda bu hizmeti veren
yüksek sermayeli şirketler kuruldu. Bu
şirketler şimdi elemanlar eğitiyor, çağrı
merkezleri, hizmet platformları oluşturuyor. En bilinenler olarak Facebook yani
Meta ile Microsoft bu alana el atmakta.
“Metaverse denilince belki de aklımıza
ilk gelen Facebook’un metaverse hamlesi oluyor. Şirket adını bile Meta olarak
değiştirerek, markası altındaki Facebook,
Instagram ve Oculus VR ile bu konu hakkında ne kadar ciddi olduğunu gösterdi.
Ayrıca Meta’nın daha şimdiden metaverse
anahtar unsurlarından birçoğuna sahip.
Öyle ki Facebook CEO Mark Zuckerberg, metaverse’de; NFT’lerin, kripto
para birimlerinin ve Blockchain’in önemine dikkat çekiyor. (...) Metaverse konusunda Microsoft’un sunduğu ilk teklif,
2022’de piyasaya sürülen Mesh for Teams yazılımı. Bu, pandemi sırasında güçlenen evden çalışma eğiliminin sonucunda
ortaya çıkan bir metaverse akımı. Söz konusu yazılım, kalıcı bir sanal ofis deneyimi
yaratmak için standart cihazlarda ve VR
başlıklarında yakın zamanda kullanılabilir olacak. Mesh for Teams yazılımı, dijital
kimliğiniz olarak işlev görecek sanal bir
avatar oluşturmaya odaklanıyor.” [2]

Bir dönem internet teknolojisi yeni
geliştiğinde nasıl ki herkes internetle tanışmak için özel çaba sarf etmeye, şirketler ve kurumlar web siteleri oluşturmaya,
elektronik posta adresleri edinmeye başladı, önümüzdeki süreçte de “Metaverse”
açısından benzer süreçler yaşanacak. Bir
takım şirketler bir yandan devletler, hükü-

Adı çok bilinen Facebook uygulaması
bir süre önce işletmeci şirketin adını Meta
olarak değiştirdi. Instagram ve Whatsapp
uygulamalarını da satın alan Meta “Metaverse” alemi alanında da en iddialı şirketlerden bir tanesi ama tek başına değil.
Onun dışında da kurulan ve faaliyetlerini
yürüten başka şirketler de mevcut.

“Metaverse” kullanıcılarının en az
kullananları günde 2-3 saatlerini bu alemde geçiriyorlar. Günde 12 saatten fazla
hatta uyku saatleri dışında sadece bu evreni ziyaret edenlerin sayıları da az değil.
Bilgisayar hastalarını düşünün. Onun gibi
bir alışkanlık ama çok daha ötesi. Sadece geçirilen zaman açısından değil, insan
üzerinde bıraktığı etki ve niteliği bakımından da farklı bir özelliğe sahip.

“Metaverse’ün üç temel boyutu var:
Mevcudiyet, birlikte çalışabilirlik ve standartlaştırma.
Üç temel boyut: Mevcudiyet, gerçekten diğer sanal varlıklarla birlikte sanal
bir mekânda bulunduğunuzu hissetmenizdir. Onlarca yıldır yapılan araştırmalar,
bu mevcudiyet hissinin çevrimiçi etkileşimlerin kalitesini artırdığını gösteriyor.
Mevcudiyet hissi, sanal gerçeklik başlıkları benzeri sanal gerçeklik teknolojileriyle elde ediliyor.
Birlikte çalışabilirlik, avatarlar ve dijital nesneler gibi aynı sanal varlıklarla
sanal mekânlar arasında sorunsuz şekilde
dolaşabilmek anlamına gelir. ReadyPlayerMe insanların, Animaze gibi uygulamalar yoluyla, Zoom toplantıları da dahil
olmak üzere, yüzlerce farklı sanal dünyada kullanabileceği avatarlar yaratmasını
sağlıyor. Kripto paralar ve değiş tokuş
edilemez token’lar gibi blok zinciri teknolojisi de dijital malların sanal sınırların
ötesine aktarılmasını kolaylaştırıyor.
Standartlaştırma, metaverse’deki platform ve hizmetlerin birlikte çalışmasını
sağlayan şeydir. Yazılı basından mesajlaşmaya dek tüm kitle iletişim teknolojilerinde olduğu gibi, ortak teknolojik standartlar, geniş kapsamlı bir yaygınlaşma
açısından kritik önem taşır. Bu standartları Open Metaverse Interoperability Group
(Açık Metaverse ile Birlikte Çalışabilirlik
Grubu) gibi uluslararası organizasyonlar
tanımlıyor.
Metaverse neden önemli? Metaverse
internetin yerini alacaksa, bu evreni kimin
ve nasıl kuracağı bir bütün olarak ekonominin ve toplumun geleceği açısından büyük önem taşıyor. Sanal gerçekliğe büyük

“Metaverse” aleminde sanal yani kripto para kullanılacak. Burada hemen kripto
paranın çıkışı ve yaygınlaştırma çabalarının tek nedeni olmasa da bir nedeninin de
bu gelişme olduğunu söyleyebiliriz.
Kuşkusuz ki “Metaverse” ile devasa
yeni bir maddi alan açılıyor aynı zamanda. Geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması
için milyarlarca dolar ciroların döneceği
bir alan. Ancak, bizce konu sadece bununla sınırlı değil. Asıl sorun farklı.
Emperyalizm sınırlarının sonuna dayandı. Klasik sömürgeci yöntemler, yeni
sömürgecilik sistemleri ile el değiştirmiş,
o da sınırlarına dayanınca neo-liberal ekonomik ve siyasi stratejiler ile birkaç on yıl
daha kazanılmıştı. Neki, son yıllarda bizzat yaşadığımız gibi bu da dertlerine çare
olmadı. Sömürülenlerin, ezilenlerin yaşanan toplumsal sorunlar karşısında harekete geçme olasılığı çok yüksek. Sınıf savaşımı tüm engelleme yöntem ve çabalarına
karşı bir anda yeni bir aşamaya yükselebilecek koşullara sahip. İşgücü sömürüsü
dışında toplumda kadın, gençlik, doğa ve
çevre sorunları, ulusal sorunlar tek bir kanala akma eğilimi güçleniyor. Bu eğilim
sermaye sınıfını, tekelleri, kapitalist dünyayı ve son tahlilde emperyalizmi tedirgin
ediyor. Yeni yol ve yöntemlerle kendileri
açısından tehlikeli olan bu gelişme eğilimi
konusunda önlem almak zorunda kalıyorlar.
Nasıl ki 60’lı yıllarda “Kültür Emperyalizmi” kavramı ile bir dizi gerçeği ortaya koymaya çalışıyorduk. Çizgi filmlerle,
çizgi romanlarla toplumu dizayn etmeye,
etkilemeye, yönlendirmeye çalışıyorlardı
ve bu yetmedi 70’li yıllarda sporu özellikle futbolu araçsallaştırdılar, sömürülen
kitlelerin dikkatlerini farklı alanlara çekti-
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ler, o da yetmedi 80’li yıllardan başlamak
üzere kültürel alanda sinema sektörünü
kullanıp dizilerle insanları başka bir aleme yönlendirdiler, bunu 2000’li internet
aleminde türlü sanal oyunlarla geliştirdiler, insanlar cep telefonlarını ve bilgisayarlarını yararlı işler için kullanmaktan
fazla bu alanlara kilitlendiler, bugün niteliksel olarak bunun yeni ve ileri aşaması
olarak “Metaverse” ile karşıyayız.
2021 yılında gerçekleşen Federal Almanya’daki genel seçimlerde uzun yıllardır parlamento dışında kalan Liberal Parti
FDP yüzde 10,7’lik oy oranıyla parlamentoya girdi ve hükümet ortağı oldu. Oylar
analiz edildiğinde FDP’nin genç nüfustan
ciddi oy aldığını ve özellikle yürüttükleri
sosyal medya kampanyalarının bunda etken olduğu sonucuna varıyoruz. Ama bir
sonuç daha dikkate alınmalı. FDP, “Metaverse” aleminde sanal olarak Genel Merkez kuran ve üye kaydeden, politikalarını
“Metaverse” aracılığı ile yaygınlaştıran
ve sanal alemde gençlerin aktif katılımını
sağlayan bir parti oldu. Türkiye’de “Metaverse” aleminde Genel Merkezi’ni ilk
kuran Ali Babacan’ın DEVA Partisi oldu.
Yani, gençler ve diğer katılımcılar “Metaverse” aleminde sadece oyunlarla, gezmelerle, sanal ticaretle zaman geçirmiyorlar,
aynı zamanda gerçek yaşama doğrudan
yansıyan sanal aktif siyaset içinde yer alıyorlar.
Komünistler bu gelişmeyi görmezden
gelip küçümseyemezler. Sınıf düşmanı bu
teknolojik adımı yaşamını uzatmak için
geliştirip yaygınlaştırırken onun silahıyla
onun nasıl vurulabileceği düşünülmelidir.
Tabii ki günün dörtte üçünü gözlük takarak eve kapanıp “Metaverse” aleminde
zaman geçirmekten söz etmiyoruz ancak,
bu teknoloji yaygınlaşacaksa ki öyle olacak, onu da koşulların el verdiği en iyi bir
şekilde kullanmak gerekir. Bu konunun
bir yanı. Diğer ve asli yanı ise, sömürülenlerin, ezilenlerin, geniş halk yığınlarının
toplumsal mücadeleye fiilen ve daha aktif
katılmalarının öneminin daha da arttığını
görmeli ve burjuvazinin tedirgin olduğu
alanı, sınıf savaşımını gerçek alemde, bu
dünya koşullarında, bu alemde geliştirmek zorundayız. n
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15 Temmuz
Neyin Darbesi?
15 Temmuz resmi tatil günü ilan edildi ve ulusal bir
bayram olarak kutlanıyor. Görüşümüze göre 15 Temmuz
gecesi gerçekten ne olduğunu devlet arşivleri açıldığında
öğrenebileceğiz. O zaman tüm belge ve bilgiler kamuya
açık hale gelmiş olacak. Bugünkü rejimin bunu yapmayacağı çok açık.
Belgelere dayanmayan ama toplumsal gelişmeleri dikkatli bir gözle izleyen her fert ise belgelere dayanmasa da,
araştırmalar ve verilere dayanarak 15 Temmuz’u dikkatlice
analiz etme yetisine sahiptir.
15 Temmuz 2016 gecesi olan biten gelişme ve olaylar
önemlidir. İkiyüzelli insan canını yitirmiştir. Tanklar, zırhlı araçlar yolları işgal etmiş, başta Meclis olmak üzere bir
dizi resmi kurumda tahribatlar oluşmuştur. Yüzlerce askeri
okul öğrencisi ne olduğunu dahi anlamadan öldürülmüş,
yaralanmış ve kimileri linç edilerek can vermiştir. Birkaç
yüz askeri okul öğrencisi tutuklanmışlardır ve tutuklulukları sürmektedir. Yüzbinlerce kamu kadrosu görevlerinden
alınmış, elli binden fazlası tutuklanmıştır. Buna karşın İçişleri ve Maliye Bakanları gibi isimler Fethullah Gülen ile poz
poz fotoğrafları olan kişilerdir. Erdoğan’ın, Binali Yıldırım’ın,
Bekir Bozdağ’ın, Bülent Arınç’ın ve daha nice bakan ile üst
düzey bürokratın Fethullah Gülen’e yönelik kamuya açık
övücü konuşmaları hafızalardadır. Fettah Tamince, Acun Ilıcalı, Murat Ülker vb işadamlarının Cemaat destekçiliğinden
bir anda nasıl dönüş yaptıkları gözlerimizin önündedir.
Olayın baş sorumluları olarak ilan edilenler buharlaşıp
kaybolmuşlardır. Bu nasıl olmuştur, kaçmışlar mıdır, kaçırılmışlar mıdır, yoksa konuşmamaları için ortadan mı kaldırılmışlardır onu zamanı gelince öğreneceğiz. İlginç olan
geceyi dönemin Genel Kurmay Başkanı Hulusi Akar ile
birlikte geçiren eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk
ağırlaştırılmış müebbet hapis, yani idamla yargılanmakta
ve tutukluyken, Hulusi Akar Milli Savunma Bakanı koltuğuna oturmuştur. Tek başına bu durum irdelenmeye değer
bir olgudur.
Yıllarca iç içe devleti birlikte yönetmiş iki kanat 15
Temmuz gecesi hesaplaşmış ve sonucunda ülke daha da
olağanüstü hal koşullarında yönetilir hale gelmiştir. 2013
yılından itibaren adım adım yaşanan sansür, baskı ve yasaklamalar 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren ülkede
yönetim biçimi halini almıştır. Var olan Saray rejimi daha
da kurumsallaşmış ve konumunu korumuştur. AKP ve Erdoğan müttefik değiştirmiştir. Cemaatin yerini Ergenekoncular almıştır. 2011’de başlayan ve 2013 sonundan itibaren
hızlanan bu süreç 15 Temmuz 2016 ile perçinlenmiştir. “Yenikapı Ruhu” ise bu ülkede siyasal güçlerin konumlanışının
birebir kanıtıdır.
Kimileri 15 Temmuz’u Amerikancı bir darbe girişimi olarak yorumlayıp buna karşı milliyetçiliği körüklerken, kimi

“solcularımız” durumdan vazife çıkararak neredeyse Saray
iktidarını ABD emperyalizmi karşısında mağdur olarak nitelendirecek kadar ileriye gitmektedirler. Ve bunu da “laiklik” propagandası ve “anti-emperyalizm” maskesi altında
gerçekleştirmektedirler. Bu yaklaşım utangaç ve dolaylı bir
şekilde MHP destekli AKP-Saray Rejimini aklamak ve koltuk değneği vazifesini yerine getirmektir. “Cumhuriyetin
kazanımlarını korumak” her halde bunu gerektiriyor olsa
gerek...
15 Temmuz’un bu konularla hiçbir alakası yoktur.
Bunu tespit etmek için 15 Temmuz öncesi ve sonrasında
izlenen devlet politikalarını incelediğimizde kolayca görebiliriz. Türk-İslam Sentezi temelindeki devlet doktrininde 15 Temmuz ile hiçbir değişiklik olmamıştır. Kapitalist
sömürü, başta Kürt halkı olmak üzere tüm milliyetlerin
inkarı, din ve mezhep konusunda 1923’den beri süren tekçi anlayış sürmektedir. Devletin kodları olduğu yerde durmaktadır. Hatta, güçler konsolide olmuş ve Ergenekoncu
güçler ile iktidardaki AKP arasındaki işbirliği güçlenmiştir.
15 Temmuz’dan önce Erdoğan tarafından başlatılan Ergenekoncularla uzlaşma ve anlaşma süreci kuvveden fiile
dönüşmüştür. Darbe yapmak isteyenler Amerikancı idi
de darbenin mağduru olarak açıklananlar Amerikan karşıtı mıdırlar? Hiç alakası yok. İki taraf da aynı tedrisattan
geçmiş ve Amerikancılık konusunda birbirleriyle yarışan
taraflardır. Aralarında kimin ABD emperyalizmine daha
iyi hizmet edeceği yarışı vardır. Bu yarış hala sürmektedir.
Saray’ın açıklamalarını ve Erdoğan’ın konuşmalarını dikkatlice izleyen ve okuyan herkes bunu kolayca tespit edebilir.
15 Temmuz’da yaşanan olayların ne olduğu konunun magazin kısmıdır, sahneye konuş biçimidir.
Var olan düzenin restorasyonu bugüne dek yaşanan
ve bundan sonrası için yaşanması programlanmış devletin
derin sorunlarına hiçbir çözüm sağlayamaz. Onun için sınıf
güçleri ve Kürt özgürlük güçleri üzerinde 15 Temmuz’dan
önce nasıl bir baskı varsa 15 Temmuz’dan sonra da artarak
sürdürülegelmiştir. Bu gidişata son vermenin ve darbelerle hesaplaşmanın tek yolu devlette ve dolayısıyla ülkede
yeniden demokratik bir kuruluşun yaşama geçirilmesi gereğidir. n
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HDP Milletvekili Musa Piroğlu:

“HDP, Türkiye’nin Gelecek
Umudunun Anahtarıdır”
Halkların Demokratik Partisi’nin, 3
Temmuz 2022 Pazar günü Ankara’da Arena Spor Salonu’nda gerçekleşen 5. Büyük
Kongresi siyasette bütün dikkatlerin toplandığı yer oldu. Kapatılma baskısı altında
olan HDP’nin önümüzdeki seçimlerde ne
yapacağı en çok merak edilen konu olmakla birlikte partinin önümüzdeki günlerde izleyeceği hat da merak edilenler
arasındaydı.
Davalar, operasyonlar bir yandan ekonomik koşulların yarattığı imkansızlıklara rağmen onbinler Ankara’da buluştu.
Kongre’nin sıcaklığı daha geçmeden HDP
İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu’nun
değerlendirmelerini aldık.
Politika: Öncelikle zor koşullarda bir
kongre oldu. Hem halk katılımı hem de
yurtiçi ve dışından konukların da katılımı yüksekti. Siz Kongreyi nasıl değerlendiriyorsunuz?
Musa PİROĞLU: HDP Kongresi, oldukça yoğun baskı ve imkansızlıklar dahilinde yoğun bir katılımla ve coşkuyla geçti. Böylece HDP’yi kapatmak isteyenlere
HDP’nin seçmeni, tabanı çok net cevap
vermiş oldu; HDP halktır, halk bu salona
aktı. HDP’nin arkasında devlet yok, bir
sermaye grubu yok. Ağır ekonomik kriz
koşullarında, yoğun devlet baskısı altında
ve de kapatma davasının “Demokles’in
kılıcı” gibi partinin üzerinde sallandırılırken böylesine büyük ve coşkulu bir
kongre gerçekleştirmiş olmak, HDP’nin
dayandığı tarihsel mücadele köklerinin
kolay kolay yıkılamayacağını da göstermiş oldu. Dosta güven düşmana, rakiplerine ciddi bir kaygı veren oldukça başarılı
bir kongre gerçekleştirilmiş oldu.
Politika: Kongre’den çıkacak mesajlardan en çok merak edileni seçimler ve
ittifaklar konusundaydı. Eş Başkanların
konuşmasında “köprüyü geçene” kadar
yapılacak ittifaklara köprü olmayacağız
denildi. 6’lı İttifak’a da açık aleni görüşme olmazsa kendi adayımızı çıkarırız
dendi. Bu açıklamaları nasıl okumak gerekir? HDP, 6’lı İttifakın bir parçası mı

olmak istiyor yoksa sadece Cumhurbaşkanlığı seçiminde ittifak yapmak mı?
Musa PİROĞLU: HDP başından itibaren kendi tutumunu 11 maddelik deklarasyonla açıkladı. Ve Üçüncü Yol adı
altında bütün emek ve demokrasi güçlerini büyük bir demokrasi cephesi olarak
birleştirmek için harekete geçti. Buradan
bakılınca HDP zaten kendisini hiçbir zaman ne Cumhur ne de Millet İttifakı’nın
yanında tarif etmedi, etmemeye de devam
ediyor. “6’lı masa”da HDP’nin yer almak
gibi bir amacı, fikri yok. HDP’nin temel
projesi Türkiye’deki en geniş emek ve
demokrasi güçlerini ve Kürdistani güçleri
yan yana getirerek, halkın taleplerini en
güçlü şekilde hem parlamentoda hem de
parlamento dışında dillendirmek, mücadele etmektir. Bu noktadan bakınca, HDP
kendi hattında, rotasında ilerlemeye devam ediyor.
Meselenin ikinci boyutu ise şu: başından beri HDP, varolan Erdoğan iktidarının
Türkiye halkları için cehennemden başka
bir şey ifade etmediği, ağır bir baskı rejimi
olduğunu ve önümüzdeki seçimlerle bunu
daha da kalıcılaştırmak istediğini tespit
etmiş durumda ve bu iktidarı yıkmak için
de elinden geldiği her şekilde mücadele ediyor. Burada görülmesi gereken temel nokta şu: Bu baskı rejiminin, olağan
üstü koşulların faturasını en ağır şekilde

ödeyenler HDP ve HDP’nin temsil ettiiği
güçlerdir. Emekçiler, Kürt halkı, Aleviler,
kadınlar, LGBTİ’ler yani kısaca en yoksul, en ezilen kitlelerdir. Bu faturayı ödememek için bu iktidarı yıkmak bizim öncelikli hedeflerimizin arasında yer alıyor.
Bu noktada da biz herhangi bir ittifaka girdiğimizi söylemedik ama HDP’nin
şöyle bir temel tespiti var. Bizim de onay
verebileceğimiz bir program çıkarsa karşımıza, biz bu programı tartışabiliriz.
HDP kişileri tartışmıyor, partileri de tartışmıyor. Ama HDP’nin İlkeleri ortada, bu
ilkelere uygun olarak, bu konuları konuşmak için de bütün partileri HDP ile temas
kurmaya, tartışmaya çağırıyor.
Politika: Kongre’de bir de “Danışmanlık Kurulu” açıklandı. Aralarında
Ali Bayramoğlu, Mehmet Altan’dan,
Rıza Türmen’der Tarık Ziya Ekinci’ye,
kadar siyasal olarak geniş bir yelpazeden
isimler var. Kurulun nasıl bir rolü olacak?
Musa PİROĞLU: Ülke ve dünya ağır
ve çoklu bir krizin içinden geçiyor. Bir
yandan kapitalizmin derin ve sert krizi,
buna eşlik eden emperyalist paylaşım süreci ve bunların yarattığı çatışmalar, iklim
krizi gibi faktörler küresel bir bütün olarak canlıları ve insanları, varoluşu tehdit
ediyor. Aynı şey ülke için de sözkonusu.

Ağır bir sosyal kriz, derinleşen ekonomik
kriz ve siyasi krizin ortasındayız. Bu noktada partinin siyaset üretebilmesi, hem küresel konulara hem ülkeye dair politikalar
üretebilmesi aynı zamanda olup bitenin en
üst düzeyde takip edilmesi, anlaşılması ve
analiz edilebilmesiyle mümkün. Bir entellektüel altyapının kurulması teorik tartışmaların yürütülebilmesi ve politikanın
beslenebileceği verilerin çıkması bakımından partinin önemli bir eksiğini giderme rolünü görecek. Bu kurulda çok çeşitli
ve renkli simaların bulunması aslında yetişmiş entellektüel dokunun hemen hemen
pek çoğundan yararlanma imkanı yaratacaktır. Tecrit edilmeye, yalnızlaştırılmaya
çalışılan partinin bu entellektüel dünyayla
temas kurması bu tecriti de kırması anlamına geliyor. Danışma Kurulu esas olarak HDP politika oluştururken beslendiği
kaynağın oluşmasında çeşitli fikirlerin
tartışıldığı, olgunlaştırıldığı ve bizim de
bunları buradan alarak politikaya dönüştürdüğümüz bir işlevi olacak. Önemli bir
açığı kapatmış olacağız.
Politika: HDP’nin dışındaki sol-sosyalistlerle ittifak görüşmeleri hakkında
ne düşünüyorsunuz? HDP içindeki sosyalistlerin bu görüşmelerin geliştirilmesinde rolü nedir?
Musa PİROĞLU: Ne yazık ki, Türkiye sosyalist hareketinde HDP dışında
kalan güçlerin büyük bir kısmı, HDP’nin
yürüttüğü mücadeleyi Kürt halkının mücadelesi ile sınırlayan bir bakış açısına
sahip. Buradan baktıkları için de kendilerini Türkiye sol siyasetinin sözcüsü
olarak görmek gibi bir hak iddiasında bulunuyorlar. HDP ve sosyalistler kavramı,
HDP’nin bileşik yapısını, HDP’nin stratejik önemini ve misyonunu anlamama ve
görmeme boyutuna taşınıyor. HDP esas
olarak Türkiye sosyalist hareketi, emek
güçleri ile Kürt halkı ve Kürt özgürlük
güçlerinin mücadelesinin ortak ittifakı
anlamına gelir. Ve bu ittifak Türkiye’nin
gelecek umudunun temel anahtarıdır. n
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Ayinesi İştir Kişinin Lafa
Bakılmaz
q Armağan BARIŞGÜL
Bugün ülkenin gerçekliğine bakınca
şaşmamak elde değil. Bir yanda hayat pahalılığının, işsizliğin, sefaletin, baskı ve
korkunun tavan yaptığı bir durum var. Diğer
yanda ise bu durumun kaynaklandığı olguları bir türlü bilince çıkaramayan, bu kötülüğe
karşı ses çıkarmayan, tepki göstermeyen ve
arayışa girmeyen bir halk çoğunluğu var. Bu
durumu akıl ve mantıkla izah etmenin anlamı yoktur. Bu senaryoyu hazırlayıp yöneten
sermaye sınıfıdır, onun iktidarıdır, uluslararası işbirlikçileridir. Halbuki hayat pahalılığının korkunç boyutlara ulaştığı günümüzde
milyonların insanca bir yaşam adına ayağa
kalkması, yönünü aydınlığa çevirmesi ve
omuz omuza durarak el ele vererek kenetlenmesi, sesini yükseltmesi ve muhalefet
partilerinin büyük bir heyecan yaratması
beklenir. Bugün durum maalesef böyle değil ya da en azından çok yetersizdir. Bunun
somut nedenlerinin olması gerekir. Yoksa bu
çelişki neden olsun ki veya neden böyle sürüp gitsin ki? İşte asıl bunun sorgulanması
gerekiyor.
İnsanların yetenekleri, ilgileri, olanakları, başarı düzeyi ve iradesi birbirinden farklıdır. Bu farklılıktan dolayı yaşama ve politik mücadeleye katkısı da farklı olmaktadır.
Bununla birlikte yaşamı biçimlendiren ve
geleceği hazırlayan politik mücadeledir. Politik erk kimde, hangi sınıfın elindeyse toplumsal hegemonyayı sağlayan da onlardır.
Devrimci mücadele içinde bol keseden
atmanın, önemli ortak kazanımların ve değerlerin ardına sığınmanın, onlara yaslanmanın ve onlarla kendini ifade etmenin hiçbir yararı yoktur. En ufak bir katkı yapmanın
ise çok değeri vardır. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Önce kendimizden başlayalım. Soru şu: Nasıl biriyim, ne yapıyorum
ve neler yapabilirim? Hiç kuşkusuz hepimiz
kendimizi iyi tanıyor olmalıyız. Eksikliklerimiz, artılarımız, zaaflarımız ve gözde yönlerimiz veya yanlarımız. Zamanın bir daha
geri gelmemek üzere geçtiğinin bilincinde
olmalıyız. Ömür dediğimiz bir yaşam süresinin tek hazinemiz olduğunu iyi kavradığımızda var gücümüzle yaşama, çalışmaya

ve değer yaratmaya sarılmalıyız. Eğer şimdiye kadar bu olgunun farkına varmamışsak
veya varamamışsak vay halimize... Gençler,
eksikliklerini ve hatalarını telafi edebilir.
Ellerindeki plan ve programını çöpe atabilir. Daha iyi bir plan ve programla işe koyulabilir. Onların böyle bir şansı var. Çünkü
gençliğin ömrü uzundur. Ama yaşı altmışı
aşanların böyle bir şansı var mı? Varsa ne
kadardır? Eğer yanılmıyorsak veya kendi
ruh halimizle ifade etsek; altmışından sonra
yaşam ağır basmakta, zaman kıymete binmekte, anılar tatlı gelmekte, başarısızlıklar
veya hedefe varmamak üzüntü doğurmakta,
pişmanlık getirmekte, başarılar gözleri parıldamakta, sevinçlerden kanatlanıp uçmak
istemekte...
Yaşamak saf bir şey değildir. Karmakarışıktır, nesneldir, süresi ve sonucu belli değildir. Bu çok doğru. Nesnel olduğu kadar da
özneldir. Bu da çok doğru. Her şeye rağmen
ve her durumda irademizi iyiden, insanlıktan ve gelecekten yana kullanmak gerekir.
Yaşam sürecinde belli alışkanlıklar, arkadaşlıklar, dostluklar, düşünceler ve umutlar
ediniriz. Bunlardan kimisi bir ömür boyu
bizi kuşatır. Onları unutmak, değiştirmek
ve uzaklaşmak zordur. Neredeyse mümkün
olmuyor gibi görünür bize. Yaşadığınız yeri
bir şehri düşünün! Orada yüzlerce binlerce
ve belki de milyonları aşan insan yaşıyor olmaktayken bizim sıkı fıkı olduğumuz dost
insanın sayısı bir ikiyi veya bir kaçı geçmez. Bu az sayı kişiyle ilişkimiz kopunca ve
bunlardan öte yeni candan dostluklar edinmemişsek/edinmiyorsak koca şehir bize yabancılaşır, dar gelir. Dahası kendimiz yabancılaşırız koca şehirde. Çünkü insanı bir yere
bağlayan, bir yeri şirinleştiren dostluklardır.
Yaşamak güzeldir. Ekmek kavgası ve
politik mücadele zordur. Bir ezilen için,
bir yoksul için ve bir yurtsever için zordur.
Kötülüğü reddetmek, ona karşı dik durmak,
insanlık onurunu çiğnetmemek için fedakar
davranmak, başa belayı almak demektir.
Kapitalizmde bu böyledir. Kapitalizm, bir
sömürü, bir kölelik, bir ayrımcılık ve bir
eşitsizlik düzenidir. İnsanlık onurunu çiğnemekle, sömürmekle ve bir avuç kapitalist
için ülkeyi seferber ederek, ülkenin zenginliklerini tarumar ederek, onlar için bir cennet
yaratarak ayakta kalmaktadır, kapitalizm.

Kapitalizm bir muammadır. Kapitalizmde
egemenler ve yönetenler birer vampirdir.
Paradan, kar etmekten, herkese hükmetmekten, ülkenin ve dünyanın en büyük zengini
olmaktan öte bir şey düşünemezler. Bu aşamaya varmak için her yol onun için mubahtır. Bir çırpıda eşinden ayrılabilir, dostunu
satabilir, düşmanıyla uzlaşabilir, halkın deyimiyle ‘tükürdüğünü yalayabilir’, aka kara
diyebilir. Böyle bir davranış bir kapitalist
için hiç de zor değildir. Sakız çiğnemek gibi
bir şeydir. Öyle davranmaktan haz alır.
Bir yurtseverin ve bir devrimcinin yaşamı zorluklarla doludur. Buna karşılık da
onurlu ve gururludur. Kapitalizm çürüyen
düzendir. Ekolojiyi, halkların kardeşliğini,
adaleti, demokrasiyi, barışı ve özgürlüğü ve
emeğin yüceliğini tam anlamıyla savunan
sosyalizm, yeni bir yaşamdır. Filizlenen,
gelişen, yükselen ve geleceği muştulayan
apayrı bir toplumsal düzendir. Bu yeni yaşamı kişisel çıkarını düşünen bir avuç insan
kurmaz. Tam tersine yeni bir yaşamı toplumun ortak çıkarlarını düşünen, barışa kucak
açan ve heyecanla özgürlüğe koşan ve kötülüğe karşı amansız bir mücadele azmiyle
seferber olan halk yığınları, yüzbinler ve
milyonlar kurar. Yeni yaşamın bir gün önce
coğrafyamızda gerçekleşmesi halklarımızın
en güzel rüyasıdır, en büyük idealidir. Her
kim ki bu güzel rüyayı görüyorsa ve onun
yaşamda pratikleşmesine katkı sunmaktaysa
en mutlu en değerli kişilerden biridir.
Bir devrimci kendini gelenek göreneklerle, norm ve kalıplarla sınırlayamaz. Böyle bir şey özgürlüğe, yaratıcılığa, eleştiri ve
özeleştiriye yabancıdır. Bir devrimci dağınık yaşayamaz. Tam tersini her saati ve günü
planlı ve programlıdır. Disiplinli yaşar. Disiplin bir devrimci için çimento görevi görür. Düşünmek, çalışmak ve değer yaratmak
bir devrimci için aşktır. Hem de kutsal bir
aşk! Aşk olmadan mutluluk da olmaz. Aşk,
yaşamaktan doğan bir hazdır. İnsan varlığına duyulan derin bir sevgidir. Böyle harika
bir duygu için insan neler yapmaz ki veya
nelere katlanmaz ki?
Nerede çalışıyorsak ve ne iş yapıyorsak yapalım! Burada belirleyici olan ölçü
bizim yaptığımız katkıdır, vasatlığı aşmamızdır, yaratığımız farklılıklardır, yığınla-

rın güvenini kazanmamız ve onların dikkat
merkezine girmemizdir, eleştiri-özeleştiriyi
kişiliğimizde somutlaştırarak günbegün yenilenmek, yenilenerek ilerlemektir. Zindanda değilse eğer bir insan üretmeye, politik
mücadeleye ve yığınlarla birlikte davranmaya yeteri kadar zamanı vardır. Benim
üretmeye, parti çalışmalarına katılmaya ve
dostlarla buluşmaya zamanım hiç yoktur
diyen varsa asla inanmayın. Öyle diyen kişi
bir numaralı yalancıdır. Öyle bir yalancı
adına zaman denilen değerli bir şeyi kahve
köşelerinde, dedikodu ortamlarında, miskin
durumlarda bonkör davranarak harcayan zavallı bir bedbahttır.
Siz siz olun halkın bedduasını almayın.
Kendisinden hayır gelmeyen kişilerden uzak
durun. Haz almadığınız şeylerle uğraşmayın. Kendinizi köreltmeyin. Enerjinizi boşa
harcamayın. Aldığınız görevi en iyi biçimde
yerine getirin, herkese bir fark atın. Öyle bir
fark atın ki herkesin gözü sizin üzerinizde
olsun. Bilinçli çalışın, dört elle mücadeleye
sarılın. Kendinize mutlaka güveniniz. Özgüven olmadan belinizi doğrultamazsınız,
dimdik duramazsınız, başınızı yukarıya kaldıramazsınız. Öyle olmalısınız ki ast üst demeden herkese karşı delikanlıca konuşabilmeli ve davranabilmelisiniz. Böyle olunca
sizi kim tutabilir?
Sonuç olarak Temmuz ayında yitirilen
değerlerimiz için anma yaparak yazımı bitirmek istiyorum. 2 Temmuz 1993 günü
Sivas’ta Madımak otelde faşistler tarafından
yakılan 37 değerimizi, 14 Temmuz 1982’de
12 Eylül Faşist Askeri Cunta döneminde işkence ve idamlarla gündeme gelen Diyarbakır 5 No’lu Cezaevi’nde yaşanan zulmü protesto etmek için başlattıkları ölüm orucunda
yaşamını yitiren Kemal Pir, Hayri Durmuş,
Akif Yılmaz ve Ali Çiçek’i ölümlerinin 29.
yılında ve 22 Temmuz 1980 günü evinden çıkarak işine gitmek üzereyken evinin
önünde paramiliter faşist güçler tarafından
katledilen Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu kurucusu ve ilk genel başkanı,
Türkiye işçi sınıfının karizmatik önderi Kemal Türkler’i katledilişinin 42. yılında saygıyla anıyoruz. Unutmadık, unutmayacağız,
unutturmayacağız! Anıları mücadelemize
ışık tutmaya devam edecektir.n
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Sınıf Karşıtlığı ve
Demokratik Örgütlenmelerin
İşlevi Üzerine -2q Mehmet TOSUN
Burjuvazi en geniş, en elverişli koşullarda emek sömürüsünü sürdürmek ve bu
temel üzerinde sistemini garantiye almak
istemiştir. Kapitalist üretim ilişkilerinde
üretimin toplumsal karakteri ile, mülkiyetin bireysel ellerde toplanması eşitsizliğin
nedeni ve toplumun çoğunluğunun yoksullaşarak, azınlık bir kesimin ise devasa
bir şekilde zenginleştiğini Marksist siyasal ekonomi biliminden biliyoruz. Kapitalist devlet, sömürü ilişkilerini açık ve
örtülü yüzlerce yöntemle garantilemek,
sürekli hale getirmek için bütün kurumlarıyla sermayenin çıkarlarına hizmet edecek şekilde yapılanıyor. Emek lehine kazanımlar hangi düzeyde olursa olsun, bu
gerçeklik kapitalist devlet yapısının temel
doğası olarak var olacak ve bütün siyasi ve kültürel edimler bu duruma hizmet
edecektir. Kapitalist üretim ilişkilerinin
bu temel karakteri bilinmesine rağmen,
ezgi ve sömürüye uğrayan sınıf ve katmanların ekonomik-demokratik alandan
mücadelesinin anlamı nedir?
Kapitalist sınıf karşıtlığının oluştuğu
dönemden başlayarak işçi sınıfı ile burjuvazi arasında ekonomik pozisyondan
ilişki, egemenlerin emek sömürüsünü
azami düzeye çıkarma yöntemleri karşısında, işçi sınıfı da yaşam koşullarının
iyileştirmesi ve reel ücret artışı için yol ve
yöntemler aradı. İş bırakma, dayanışma
sandıkları ve sendikalaşma süreçlerinden
geçen mücadeleleri, birlik olma ve örgütlenme bilinciyle dönemine ilişkin biçimler aldı. Sınıf mücadelesinin doğal yapısından kaynaklı bu karşıtlık, sömürünün
artması burjuvazinin çıkarına, sömürünün
sınırlandırılması işçi sınıfının yararına
olan bir sonuç doğuracağıdır. Kapitalizm
koşullarında işçi sınıfının örgütlenme ve
direnişi sonucu elde ettiği hakların düzeyi
ne olursa olsun, sömürü ilişkileri sonlandırılmadıkça, bir süre sonra yeniden işçi

sınıfının aleyhine döneceği gibi bir mantık üzerinden değerlendirildiğinde, kapitalizm sürdükçe sömürü ilişkilerinin de
süreceği gerçekliğine varılır.
Gündelik hak arama biçiminde de
olsa, böylesi süreçler hem işçi sınıfının
mücadele deneyimi, hem de içinde yaşadığı ekonomik ve siyasi işleyişin mekanizmasını kavrama olanaklarının nedeni
olmuştur. Burjuvazi ve işçi sınıfı arasında
yüzyıllar öncesinden gelen bu karşıtlık,
teknolojik gelişim ve daha başka nedenlerle kapitaliste sömürü olanaklarını arttırma koşulları yaratırken, devlet mekanizması da sömürü ilişkilerini garantiye alan
yeni biçimlere doğru yeniden dönüşmüşyapılanmıştır. Kapitalist sömürü ilişkilerinin açıktan, bütün devlet mekanizmasının
sınıfı her türlü baskılamaya yönelik, her
alanda yeniden biçimlendirilmesi karşısında, işçi sınıfı ve emekçilerde biçime uyan mücadele koşulları ve sömürü
sisteminin sınırlarını zorlayan noktadan
örgütlenme, sendikal yapılar oluşturabilmeyi denediler. Burada vurgu yapmak
istediğimiz şudur; sömürü ilişkileri kapitalizmin doğasında var. Sömürüye karşı
emekçilerin hak kazanımı kapitalistin artı
değere el koyma koşullarını ortadan kaldırmayacaktır. Hak mücadelesi pratik sürecinde sınıfa örgütlenme gerekliliği gibi

bir bilinç üzerinden, dayanışma ile bir sınıf olarak işkolu ve ülke genelinde birlik
olma gerekliliğinin yollarını gösteriyor.
İşçi sınıfın ekonomik mücadele deneyimi
daha üst boyuttan örgütlü olma ve dayanışma ihtiyacı süreçlerini besleyen olanaklar yaratıyor. Bu gerçeklik dinamikleri
içinde yol alırken, sınıfın koşullara uyan
mücadele yöntemlerini geliştirme yeteneği ve kapitalizmi aşma yolunda bilinç
donanımı, uzun ve sonuç alıcı mücadelelerin istikrarı açısından önemli bir ihtiyaç
olarak ortaya çıkmasıdır. İşçi sınıfının bilinç düzeyinin yükseltilmesi politik ilişkilenme kanallarına ihtiyaç duyar. Asıl olan
sınıfın sendikal ve demokratik kurum
olarak yapılanma anlayışlarının bu kanalı
açık tutacak yetenek ve bilinçte örgütlenebilmesidir. Bu durumun sendikal örgütlenme anlayışında kavranamaması, kimi
zaman yükselen, ama baskıcı dönemlerde
sistemle uyum sağlayan reformist-uzlaşmacı sendikal örgütlenmelerinin ortamını
hazırlıyor.
İşçi sınıfının ekonomik demokratik
ve sendikal mücadelesi, günümüz dünyasında kapitalizmin sömürü ve baskı
koşullarını açıktan yürüttüğü ve kapitalist
devletin bu yönde yeniden örgütlediği koşullarda yeni tipten bir örgütlenmeyi gerektiriyor. Ekonomik demokratik talepler

Uzun mücadele yıllarının deneyimiyle gelişen demokratik örgütlenmeler bugün, pratik süreçlerin kattıklarıyla
doğrudan siyasal alanın merkezinde konumlanıyor. Açıktan
halkı yoksulluğa terk eden sömürü politikaları ve kapitalist
devletin bütün kurumlarıyla bir avuç egemen lehine baskı
ve saldırıları karşısında, demokratik örgütlenmelerin kapitalizme karşı direnç kaleleri olmaları için, burjuva ideolojisinin serpiştirdiği ayak bağı olan bataklığının etkilerinden
kurtarılmalıdır.

doğrudan siyasal iktidarı muhatap alması
gereken ve sorgulayan biçimiyle siyasi
mücadelenin dışında bir alan olmaktan çıkıyor. Bu nedenle de sendikal-demokratik
örgütlenmeler kapitalizmi sorgulayan ve
sınırlarını zorlayan noktada politik mücadeleye yaklaşıyor.
Ekonomik kriz koşullarında bu durum
daha net görünüyor. İşçi ve emekçilerin
ücretlerinin iyileştirilmesi yönünde yapılan düzenlemeler daha ellerine geçmeden
mal ve hizmetlere yapılan zamların çalışanların ücret artışını katlanarak aşması
sermaye lehine açık bir soygunu gösteriyor. Günümüzde kapitalist devlet bu durumu sinsi yöntemlere ihtiyaç duymadan
açıktan yapıyor. Üretilen mal ve hizmetleri emecek bir talep yetersizliği durumunda, bozulan dengeleri yeniden oturtmaya
yönelik nispi olarak talebi arttırıcı uygulamalara ihtiyaç duyabiliyor. Kapitalist krizlerin böylesi çalkantılı dönemleri iflasları,
kaosu ve sermayenin daha yoğun belli
ellerde toplanması sonucunu doğururken,
ülke kaynaklarının talanı kapitalist işleyişe hesapsız kurban ediliyor. Kapitalizmin
kaçınılmaz devri krizleri diye adlandırılan
bu dönemler, emek cephesinde sömürüyü ortadan kaldıracak devrimci koşulları
yaratırken, kapitalizm karşıtı güçlerin örgütlenme ve bilinç düzeyinde yetersizlik
özgür bir geleceğin kapısını açamıyor…
Kapitalist üretim ilişkilerinde emek ve
sermaye karşıtlığı dışında değişik sınıf ve
katmanların olduğunu biliyoruz. Köylülük
ve esnaf biçiminde adlandırılan işçi sınıfı
ve burjuvazi arasında kalan orta sınıflar
yanında, gençlik aydın ve kadınlar sınıf
özelliği taşımasa da kapitalizmden zarar
gören özgün katmanlar. Ayrıca inanç, kültürel faklılıklar, ulus ve etnik kimlik taşıyan kesimlerin burjuva devlet düzenindeki pozisyonları, bu kesimleri nesnel olarak
muhalif noktada konumlandırıyor. Kapitalist Türkiye Cumhuriyeti temel ideolojik
harç olarak Türk ve İslam kimliği üzerin-
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den yapılanırken, diğer etnik yapıları ve
inanç kesimlerini asimile etmeye yönelik
baskıcı bir yönetim biçimini tercih etmişti. Bu durumun daha cumhuriyetin kuruluşundan bugüne ana yönelim olmasına
rağmen, kimi muhalif kesimler burjuva
devlet mekanizmasının özüne dokunmadan kendilerini var edecekleri yanılgısına
kapıldılar. Kürtler dışında bu durumun
farkına varamayan toplumsal kesimlerim
demokratik alandan örgütlenme anlayışları da bu yanılgıyı içinde taşıyor. İnançları
uğruna ağır katliamlara uğrayan, ama ya-

şadıkları tarihsel süreci nesnel noktadan
değerlendiremeyen kimi Alevi örgütleri,
tarihten gelen durumlarını ve günümüz
baskı ve ezgisini sistemin içinde siyasal
yapılara tutunarak çözeceğini düşünüyor.
Elbette ki bir demokratik çalışmanın
hitap ettiği kesimle bağı olmalıdır. Baskı
ve ayrımcılığa uğrayan bütün kesimler,
tekçi burjuva devlet yapısında varlığını
sürdürecek, haklarını geliştirecek mücadele biçimlerini yaratabilmelidir. Baskıları, kendisi gibi düşünmeyen, farklı inanç
ve yaşam tarzı olanlara yapılan engellemeleri teşhir edilmelidir. Demokratik örgütlenmelerin güncel olan bu çalışmaları
mevcut devlet mekanizması içinde var
olma yönünde ertelenemez çalışma biçimleridir. Bunun yanında demokratik örgütlenmelerin öznesi olan yığınların gerçek
kurtuluşuna yönelik biçimler üretilemedikçe, demokratik örgütlenmeler sistemin
rahatsız olmayacağı aparatlar ötesine geçemez. Halbuki, Türkiye gibi kapitalist
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tekçi devletin daha başında, dışladığı kesimlerin demokratik örgütlenmeleri içerik
olarak doğrudan egemen olanı, devleti hedeflemeyen yapılanmalar halinde kalması, köklü demokratik-devrimci süreçlerin
öznesi olma yönünde işlev kazanamaz.
İster sendika, ister inanç, kültürel vb. içerikli demokratik yapılanmalar olsun; hitap
ettiği kitlenin toplumsal gelişim süreçlerindeki konumu, tarihi ve toplumsal değişimdeki rolü, yaşadığı devletin onlara
karşı tutumu ve o toplumsal kesimin oynadığı ilerici rol, öteki sınıf veya katman-

larla ilişkiler, demokratik örgütlenmelerin
konusu olmazsa, burjuva devlet yapısında
köklü demokratik kurum olarak, bir muhalefet odağı olarak “her türlü gericiliğin
ezemeyeceği” yapılar biçiminde gelişemez, işlev göremez.
Ülkemiz tarihinde burjuva devlet
mekanizmasının yerine, işçi sınıfının iktidarını kurmaya yönelik önemli devrimci atılım dönemleri yaşandı. Bu atılım
dönemlerinin ortaya çıkardığı devrimci
önderler, sosyalizm ve devrim mücadelesinde bayraklaştı, kimi darağaçlarında,
işkencede yiğitçe canını vermekten çekinmedi. Türkiye Komünist Partisi’nin üyesi
olmaktan onur duyduğunu her koşulda
dile getiren ve yöneticiliğini yapmış işçi
sınıfının şairi Nazım Hikmet bir komünist
savaşçıydı. Burjuva devlet mekanizmasıyla hiçbir zaman uzlaşmadı ve ömrünün
yarısına yakınını zindanlarda geçirdi. Deniz Gezmiş ve arkadaşları devrim ve sosyalizm mücadelesinde darağacına gitmek-

ten çekinmediler. Son sözleri “yaşasın
Marksizm-Leninizm, yaşasın Kürt ve Türk
halklarının kardeşliği” oldu. İşçi sınıfının
sosyalizm yolunda öne çıkan devrimci önderlerin temel vurgusu, teori ve pratiğinde
kimi farklılıklara rağmen, kapitalist devletin her türlü kurumlarından kopuşu ve
bir işçi devleti kurma yönünde iradelerini
belirgin olarak ortaya koydular. Yenilmişlik ve çözülme sonucu oluşan ölü toprağı
kalkmaya başlayınca, kapitalist-emperyalizmin sosyalist ideolojiye sızdırdığı tortu sonucu birtakım şeyler yanlış gitmeye
başladı. Kapitalist devlete karşı mücadelede işçi sınıfı ve halka mal olmuş devrimci önderlerin, bazı burjuva kurumlarında,
işçi düşmanlarıyla yan yana resimleri çizilmeye başlandı. Liberal burjuva partilerince seçim propaganda malzemesi olarak
emekçilerin duyguları üzerinden kapitalizme karşı uzlaşmaz bir savaşı oldukları
yönü unutturulmaya çalışıldı. Dünyada
ve ülkemizde işçi ve komünist hareketin
unutulmaz önemli günlerinin içi boşaltılarak, devrimci geçmişin sinsi reddiyesi
ve yanıltmalar üzerinden ‘demokrat olma’
gerekçesiyle kapitalist sınırlar içine eklemlenmeye çalışıldı. Bu olan bitenlerin
sonucu yığınların ekonomik ve özlük talepleri kapitalist sistem içinde bazı düzeltmelerle yetinen hantal, burjuva çamuruna
bulaşmış pratikler yaşandı. Halkın kapitalizm kaynaklı sorunları milliyetçilik, devlet fetişizmi ve din motifleriyle kapitalist
devlet kaynaklı olduğu bilincine ulaşmanın önü tıkanmak istendi.
Sosyalizm mücadelesi veren komünist
ve işçi partilerinin program ve pratik olarak çizdiği çerçeve, bu bilinç ve eylemsel
yeteneğe ulaşmış üye ve kadroların politik
ve ideolojik birliğini ifade eder. Sosyalizmi ulaşılması gereken hedef olarak öne
koyan işçi sınıfı partileri, üyeleri dışındaki
geniş kesimlere ulaşmaya yönelik ekonomik, kültürel, demokratik alandan yapacağı çalışmaları olacaktır-olmalıdır. Kapitalizm koşullarında özgün sorunları ve var
olma mücadelesi veren sınıf ve katmanların örgütlendikleri demokratik kurumlar,
işçi sınıfı partilerinin bilinç aktarımıyla
daha üst boyuttan mücadele yeteneğine
kavuşacaktır. Nesnel olarak kapitalizme
karşı olması gereken bu kesimlerin sistemin çizdiği ekonomik demokratik alanı
aşması ve burjuva partilerinin etki alanından kurtulabilmesi, işçi sınıfı partilerinin
ideolojik-politik çalışma yeteneği ile ilgilidir. Bu karşılıklı iletişim ve geçiş doğru
yerden kurulamazsa, geniş emekçi kesimlerin burjuva partilerinin etkisinden kurtarılması zorlaşacaktır. Ülkemizde emekçi-
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lerin örgütlendiği sendikalar, inanç, kadın
vb. sorunlarına yönelik kurulan demokratik kitle örgütlerinin birçoğunda siyaset
ilişkileri konusunda tartışmalar yapılıyor.
Ekonomik, özlük alanı aşan mücadele
yöntemlerini tartışma çekincesiyle, siyasete mesafe konmasını savunan kesimler,
sorunlarının gerçek kaynağı kapitalist
üretim ilişkileri ve siyasal yapısından kaynaklandığı gerçekliğine uzak kalıyor. Bu
mesafeyi korumak için kapitalist odakların demokratik kurumlara yönelik sistemli
çalışmalarıyla denetim altında tutulması
çabaları, demokrasi mücadelesinin deneyimleri üzerinden biliniyor. Burjuva müdahaleleri boşa çıkaracak ve demokratik
örgütlenmelerin kapitalizmin bataklığında ağır aksak yol almalarını önlemenin
yolu, işçi sınıfının koşula uyan örgütleme
yöntemleri ve sistemli ajitasyon ve propaganda çalışmaları olacaktır. Bu durum
klasik demokratik örgütlenme modellerini aşan, değişen koşullara göre mücadele
biçimleri yaratılması üzerinde düşünmeyi
gerektiriyor. Elbette demokratik kurumlar
politik mücadeleyi üstlenemez. Ama politik mücadelenin öznesi olarak kapitalizme
karşı mücadele sürecinin taşıyıcısı, direşken demokratik örgütlenmeler biçiminde
yapılanabilirler. Günümüzde sendika ve
demokratik kitle örgütlenmelerinin birleşik mücadele çağrıları yanında, içerik ve
siyasal işlevleri konusunda üretici yaklaşımlara ihtiyaç var.
Uzun mücadele yıllarının deneyimiyle
gelişen demokratik örgütlenmeler bugün,
pratik süreçlerin kattıklarıyla doğrudan
siyasal alanın merkezinde konumlanıyor.
Açıktan halkı yoksulluğa terk eden sömürü politikaları ve kapitalist devletin bütün kurumlarıyla bir avuç egemen lehine
baskı ve saldırıları karşısında, demokratik
örgütlenmelerin kapitalizme karşı direnç
kaleleri olmaları için, burjuva ideolojisinin serpiştirdiği ayak bağı olan bataklığının etkilerinden kurtarılmalıdır. Yukarıda
belirdiğimiz gibi, herhangi bir demokratik
kurumda komünist ve devrimci önderlerin mücadele gelenekleri ve resimlerinin,
burjuva ideolojisini göbekten savunan unsurlarla sentezlemek, bu durumu demokrasi mücadelesinin bir parçası olarak lanse
etme yanılgıları, ilkesel alandan demokratik kurumların özgürlük ve sömürüsüz
bir dünya yolundaki günümüz işlevlerini
tartışmayı gerektiriyor. Siyasetin işçi sınıfı ve halkın lehine toplumsallaşacağı bu
alanlar burjuva devletinden bağımsız bir
noktadan mücadele sürecine katılamaması, toplumsal mücadelede önemli boşluklar yaratacağını görmek gerekiyor. n
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SAĞLIK

Sağlıksız Kalmamak İçin
Sağlıkta Şiddete Son!
q Dr. Levent UYGUR

ları katledilmiştir.
Sağlıkta şiddetin artışını kısmen kadına, çocuğa ve hayvana şiddet ve tacizle
ilişkilendirmek mümkün. Şiddeti kutsayan, baskıcı politikalar ve gericileşme sonucu şiddet toplumda hızla yayılmaktadır.
Diğer yandan sağlıkta uygulanan politikalar da şiddete yol açmaktadır.

Son yıllarda Türkiye’de sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin yaygınlaştığı ve
yaygınlaşan şiddetin sağlık hizmet sunumunu ciddi biçimde etkilediği birçok kez
dile getirilmiştir.
Sağlıkta şiddet, şüphesiz ki hayatın
tüm alanlarında şiddeti doğuran nedenlerden, şiddete yatkın insanların caydırılamamasından ve şiddet uygulayanların yeterince yaptırım görmemesinden tümüyle
bağımsız bir olgu değildir.
Bununla birlikte, ülkemizde diğer
alanlarda çalışanlara nispetle sağlık çalışanlarının yaklaşık 20 kat daha sık şiddete
uğruyor olması ve sağlık çalışanlarının
maruz kaldığı şiddet olaylarının sıklık ve
derecesinin giderek artıyor olması, bu meseleyi ülkemizin çok önemli sorunlarından biri haline getirmiştir. Kayıtlara göre
her gün 30 sağlık çalışanı şiddete maruz
kalmaktadır. Bu sayının çok daha fazla olduğunu, sözel şiddetin artık kayıtlara bile
girmediğini biliyoruz.

Peki şiddet nedir?
Şiddet, tüm dünya ülkelerini ilgilendiren bir sorun olmasına rağmen küresel
düzede standartlaştırılmış bir tanıma sahip değildir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
şiddeti; kişinin kendisine, bir başkasına,
grup veya topluluğa yönelik kasten uyguladığı ve sonucunun ölüm, yaralanma,
gelişimsel bozukluğa ve psikolojik zarara
yol açan veya açması olası fiziksel güç ve
tehdit olarak tanımlar.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün yapmış olduğu üçlü sınıflandırmada kişilerarası şiddet ve kişinin kendisine uyguladığı
şiddet, bireysel şiddet olarak kategorize
edilebilir. Toplu şiddet ise ekonomik, politik, sosyal, kültürel ve yasal şiddet olarak
alt sınıflarına ayrılabilir.
İş yerinde maruz kalınan şiddeti DSÖ
yaptığı üçlü sınıflandırma içerisinde kişilerarası şiddet altında ele almaktadır. Bu
yaklaşım işyerinde şiddeti toplu şiddetin

Sağlıkta şiddetin nedenleri
olarak:
1. Hekim ve sağlık çalışanlarının

bir parçası olduğu gerçeğini görmezden
gelmekte, dar ve sınırlı bir perspektif sunmaktadır.
Oysa 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 3. Maddesinde iş kazası;
“İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da
bedenen engelli hale getiren olay” olarak
tanımlanmıştır (İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu, 2012). Bu tanımlama şiddetin tanımlanması ve yarattığı bireysel sonuçları
kapsadığı görülmektedir. Fakat şiddet, iş
kazası olarak kabul edilmemektedir.
İş yerinde yaşanan şiddet Uluslararası
Çalışma Örgütü tarafından; “çalışanların
işyerine ulaşmaları da dahil olmak üzere
işle ilgili durumlarda istismar ve tehdit
edildikleri veya saldırıya uğradıkları; güvenliklerine, sağlıklarına veya esenliklerine açık veya örtülü tehdit oluşturan olaylar” olarak tanımlanmaktadır.
Sağlık profesyonellerinin, toplumun
tamamına her türlü sağlık hizmetini sunmakla yükümlü olması ve insan merkezli
çalışması dolayısıyla çok sık şiddet olaylarıyla karşılaşılmaktadırlar. Literatür tarandığında şiddetle karşılaşma oranının
en yüksek olduğu sektörün sağlık sektörü
olduğu görülmektedir. Sağlık personelinin
şiddete uğrama riski diğer sektörlere oranla 16 kat daha fazladır. Dünya geneline
bakıldığında, iş yerlerinde yaşanan şidde-

tin %25’inin sağlık sektöründe yaşandığı
görülmektedir.
Sağlıkta şiddet olayları, sadece şiddetin mağduru olanları fiziksel ve psikolojik
travmaya uğratmanın ve belli bir süre için
sağlık hizmeti vermekten alıkoymanın
ötesinde, tüm hekim ve sağlık çalışanlarının iş motivasyonunu ciddi şekilde etkilemekte ve ülkemizde verilen sağlık hizmetlerini orta ve uzun vadede ciddi şekilde
etkileyecek sonuçlara neden olmaktadır.
Sağlıkta şiddetin nedenlerinin ortaya konması ve çözümü için acilen etkili adımların atılması zorunlu hale gelmiştir.
Sağlıkta şiddet olaylarına hemen her
toplumda rastlanmaktadır. Hasta ve hasta yakınlarının kaygı düzeylerinin yüksek olması, sağlık hizmetinin sunumunda
güçlüklerin çok olmasının sözel ve zaman
zaman fiziksel şiddete yol açabildiği belirtilmektedir. Bu nedenle hastanelerde,
özellikle şiddet olaylarının sık yaşandığı
acillerde hasta ve yakınlarının kaygılarını
azaltacak, hizmet sunumunu kolaylaştıracak önlemler alınmaktadır.
Ancak Türkiye’de sağlıkta şiddet hizmetin sunulduğu hemen her alana, aile
sağlığı birimlerinden, yoğun bakımlara
kadar yayılmıştır. Şiddetin şiddeti de artmıştır. Sözel şiddet olağanlaşmış, kaldırım taşları kafalarda kırılmaya başlanmış,
hastanede çalışanların gözü önünde hasta-

vatandaşların hizmetine kayıtsız şartsız
amade oldukları, devletin kendilerine
sağlaması gereken destekten mahrum oldukları ve zayıf oldukları algısının bilerek
veya bilmeyerek siyaset, devlet ve medya
yoluyla yaygınlaştırılmış olması,

2. Vatandaşların önemli bir kesiminin

hekim ve sağlık çalışanlarının hakları konusunda bilinçsiz ve duyarsız olması,

3. Hastane ve sağlık kuruluşlarındaki
güvenlik önlemlerinin yetersiz olması,
4. Hekim ve sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlara karşı hukuki yaptırımların yetersiz kalması,
5. Hasta ve hasta yakınlarının hekimlerce karşılanması mümkün olmayan ve
bazen de gayrı meşru olan beklenti ve istekleri (öncelikli muayene, hukuka aykırı
rapor ve reçete düzenlenmesi talepleri,
tıbbi imkanların ötesinde iyileşme beklentisi, vb.),
6. Hasta ve hasta yakınlarının aşırı veya gayrı meşru taleplerinin şiddete
başvurduklarında karşılanabilmesi veya
karşılanabileceği algısının oluşturulmuş
olması,
7. Mevcut sağlık sisteminin ve sağlık
idarecilerinin önemli bir kısmının hekimleri sayıya ve niceliğe dayalı sağlık hizmeti sunmaya zorlaması,
8. Hasta-hekim iletişimini bozan ve
sunulan sağlık hizmetinin niteliğini düşüren ağır iş yükü ile nöbet ve çalışma saatlerinin çok uzun olması,
9. Yukarıda zikredilen ağır iş yükü ve

Politika
niceliğe dayalı hizmetin neden olduğu,
muayeneye, hasta bakımına ve bilgilendirmeye yeterince zaman ayrılamaması,

10. Hekime yardımcı olacak hemşi-

re, tıbbi sekreter ve diğer sağlık personellerinin sayılarının yetersizliği,

11. Sağlık hizmetini veren hekim ve

sağlık çalışanlarının iş motivasyonlarını
bozan özlük hakları sorunları ve iş memnuniyetsizliği,

12. Medyada asılsız, abartılı ve kış-

kırtıcı tıbbi hata ve ihmal haberlerinin
yer alması,

13. Medyada ve sosyal medyada mo-

dern tıbba ve hekimlere olan güveni sarsacak asılsız iddia ve komplo teorilerinin
sıkça yer alması ve toplumda etki gücü
yüksek kişilerce paylaşılması,

14. Hekim ve sağlık çalışanlarının, tıp

ve sağlık alanın eğitim veren ve alanların
(öğretim üyesi, asistan, öğrenci) kendi
aralarında, hastalarla ve hasta yakınlarıyla
iletişim yöntemlerindeki yanlışlıklar,

15. Sağlık kuruluşlarının hastalarla
hekimleri her an yüz yüze getiren, bekleyen hastaların ve hasta yakınlarının
huzurunu kaçıran, gerginliklerini artıran
mimari yapıları (uygun olmayan bekleme
salonları, poliklinik ve hekim odasının
doğrudan kalabalık bekleme salonlarına
açılması gibi)
Bütün bu maddeleri diyalektik bakış
ve eleştiri açısından özetleyecek olursak;
sağlıkta dönüşüm programı sağlığı piyasa
koşullarına terk etmiştir. Hasta-hekim ilişkisi işletme-müşteri ilişkisine dönüşmüştür. Amaç sağlıklı bir toplum değil, çok
hastalanan ve üzerinden para kazanılan
toplumdur adeta. Tamamen müşteri memnuniyeti mantığı ile hasta ve yakınlarında
beklentiler oluşturulmuştur. Beklediğini
bulamayan, memnun olmayan müşteri
zaten bir sürü para kazanan buna rağmen
müşterinin istediği hizmeti vermeyen
doktora cezasını vermektedir.
Hekimlerin ve sağlık çalışanlarını
itibarsızlaştırma sürmektedir. Bakanlık
müsteşarı özveri ile çalışan binlerce hekimi bir anda silip nitelikli 1500 hekim var
diyebilmektedir.
Hekimin gözünün hastanın cebinde olduğunu iddia eden hükümet, çeşitli
alanlarda hastalardan tahsil edilen katılım
payları ile cepten ödemeleri artırmıştır.
Finanse edilmeyen ve ulaşılamayan sağlık
hizmeti hasta ve hekimi karşı karşıya getirmektedir.
Hekimler patron ve müşteri memnuniyeti için daha çok hasta bakma, işlem
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Tablo - 1 : Maruz Kalınan Şiddetin Nedenlere Göre Dağılımı
Şiddetin Nedenleri

Sayı

%

Hasta/Yakınlarının Yanlış Tutum ve Davranışları

81

55,9

Sıra Beklemek İstememe

25

17,2

Randevusuz

11

7,6

Hastanın İlaç Yazdırma Talebi

6

4,1

Ziyaretçi/Refakatçi Kuralı İhlali

6

4,1

Diğer

6

4,1

Hastanın Rapor Talebi

5

3,4

Mahremiyet İhlali Olduğunun Düşünülmesi
Toplam

5

3,4

145

100,0

yapma baskısı altındadır. Kışkırtılmış talep nedeni ile, hastaların tanı, tedavi ve
bilgilendirilmesine ayrılan süreç kısalmış,
hizmeti niteliği düşmüş hasta-hekim iletişimi çok yara almıştır.

Peki çözüm nedir?
17 Nisan 2012 tarihinde Gaziantep’te
genç bir göğüs cerrahı olan Dr. Ersin
Arslan’ın bir hasta yakını tarafından bıçaklanarak öldürülmesinden sonra kurulan TBMM Araştırma Komisyonunun
Ocak 2013’te yayımlanan raporunda yer
alan öneriler dikkate alınmamıştır.
Bu raporda:
“Sağlık Bakanlığının gerek güvenlik
tedbirleri, gerekse diğer pek çok uygulamayı hayata geçirmekle birlikte son
yıllara kadar sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konusunda temel bir politika
oluşturmamış olması, sağlık çalışanlarının şiddete uğrama durumunda sorunu
birbirinden farklı yöntemlerle çözmeye
çalışmalarına neden olmuş, konuyla ilgili
sistematik bir davranış modeli olmaması
da hizmet alanların şiddet uygulama konusunda kendilerini rahat hissetmelerine
neden olmuştur.
Sağlık hizmeti verilen tüm kuruluşlarda şiddete yönelik risk değerlendirmesi
Tablo - 2 : Şiddeti Uygulayan Bireylerin Özellikleri
Şiddet Uygulayan Kişi

Sayı

%

Hasta Yakını

57

39,3

Hasta

88

60,7

Toplam

145

100,0

Cinsiyet

Sayı

%

57

39,3

Kadın
Erkek

88

60,7

145

100,0

Sayı

%

20-30

33

22,8

31-41

54

37,2

42 Üstü

58

40,0

Toplam

145

100,0

Toplam
Yaş

Yaş Ortalaması

40,2 ± 10,8

yapılmalı, sağlık hizmetinin yoğun olarak
verildiği ve hasta yakınlarının da fazla olduğu birimlerde uygun bekleme alanları
sağlanmalı, hasta yakınlarının müdahale
alanlarına girmesini engelleyecek düzenlemeler yapılmalı, çalışanlarının şiddete
uğramasını engelleyecek güvenlik önlemleri ivedilikle alınmalıdır.
Topluma önder olan, rol model olan
kişilerin; siyasiler, sanatçılar, toplum tarafından kabul edilen uzmanların sağlık
çalışanlarına yönelik olumsuz söylemlerde bulunmamaları, hem mesleki saygınlığın korunması hem de bireylerin sağlık
hizmetlerinden mümkün olmayan beklentilere girmelerini engelleyerek şiddeti
azaltacaktır.
Topluma yönelik çözüm önerileri içinde şiddetin sorun çözme biçimi olarak
görülmesinin engellenmesi en başlarda
yer almaktadır. Toplumun şiddet ile sorun çözme biçiminin engellenebilmesi için
eğitim düzeyinin artırılması, kamu spotları ile bilgi ve farkındalık artışının sağlanması gerekmektedir.
Bunun yanında önemli ve müdahale
edilmesi gereken alanlardan birisi de bireysel silahlanmadaki artışın önlenmesidir.” denmektedir.
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Bu başlıkların hiçbirinde somut adım
atılmamıştır.
Bakanlığı uzunca bir süre sağlıkta
şiddet olgusunu kabul etmemiş, şiddeti
önlemeye yönelik kapsamlı ve sistematik bir program/politika oluşturmamıştır.

Şiddette karşı yaptırım yok
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti
artıran unsurlardan birisi de, şiddeti uygulayan kişilerin cezalandırılmayacakları ya da önemsenecek bir yaptırımla
karşılaşmayacakları düşüncesidir.
Pandemi döneminin başında sağlıkçıların balkonlarda alkışlandığı sırada,
yani 2020 yılının Nisan ayında TBMM’de
3359 sayılı yasaya yapılan ekle sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sebebiyle işlenen
suçlarda cezalar yarı oranında artırılmış,
hapis cezalarının ertelenmemesi hükme
de getirilmişti.
Muhalefet partileri ve meslek kuruluşları bu düzenlemeleri genel olarak olumlu karşılamış ancak yeterli olmadığını da
vurgulamıştı. Düzenlemenin kabulünün
ar-dından geçen zamanda ise şiddet olayları bitmedi.
TTB şimdi sağlıkta şiddet için ayrı bir
yasa ve daha caydırıcı cezalar istiyor. Bu
olayların polisiye önlemlerle ya da güvenlik tedbirleriyle çözülebilecek bir konu olmadığı açıkça bellidir.
Yeni bir yasanın çıkması ve kısa bir
tutukluluk süresi ile caydırıcı cezaların
olması lazım. Kıyaslama yapmak açısından şu örneği vermek doğru olacaktır: Bir
savcının aracına yapılan bir saldırı sonucu
sanık bir arabaya saldırı nedeniyle 25 yılla yargılanıyor. Ama bir sağlık çalışanına
saldırdığınızda 2,5 yılla yargılanıyorsunuz.

*
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Öz Sağlık - İş Sendikasının 2020’de
yaptığı araştırmaya göre sağlık çalışanlarının yüzde 67’si görevi esnasında en
az bir kez şiddete maruz kaldığını söylüyor.
Bu nedenle TTB sağlıkçılara şiddet
olaylarını önlemeye yönelik düzenlemelerin ceza mevzuatında değil, 3359 sayılı
Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nda yer
verilmesinin yanlış olduğunu vurgulamaktadır
Mevcut hükümlerin bile gereğince uygulanmadığı ‘sağlıkta şiddet olduğunda
bu bir tutuklama nedeni sayılır’ denmesine rağmen genelde serbest bırakmalar olmakta, tutuklamanın çok nadir başvurulan
bir tedbir olduğunu görülmekte, ki tutuklama zaten öyle de olmalı ama neticede
yasada bu söylenmesine rağmen uygulamada tutuklamaya hiç başvurulmaması
caydırıcılığı etkilemektedir. Tutuklama
sosyal medyada tepki geldiğinde ancak
gerçekleşmektedir.
Bu arada araştırmalara göre şiddet
gören sağlık çalışanlarının yüzde 84’ü sürekli endişe, korku ve tetikte olma durumu
içinde yaşıyor. Hastaneler yeterli güvenlik
önlemleri alamazken, kolluk kuvvetlerinin yanlış uygulamaları da şiddete uğrayan sağlıkçıların korkularını körükleyebiliyor.
Sağlık çalışanlarının şiddet olaylarına
bakan Avukat Hazal Aktepe, kolluğun kötü
uygulamaları örneği olarak ifade alınması
olaylarını gösteriyor. 3359 sayılı kanuna
eklenen maddede ‘sağlık çalışanına şiddet
olayı yaşandığında sağlık çalışanının ifadesi bulunduğu sağlık kuruluşunda alınabilir’ hükmü bulunmasına rağmen, bunun
çoğu zaman uygulanmadığını belirtiyor.
Şiddete uğrayan kişinin karakola gelmesinin beklendiğini ama karakola geldiğinde
orada kendisine şiddet uygulayan kişilerle
yeniden karşı karşıya geldiğini söyleyen
Aktepe, çoğu sağlıkçının bu karşılaşmayı
yaşamamak için şikayetçi olmak istemediğini belirtiyor.
Kolluğun sağlıkçıları tedirgin eden bir
başka uygulaması da ifadeye ikamet adreslerinin yazılması olabiliyor. Aktepe’nin
verdiği bilgiye göre, Adalet Bakanlığı’na
yapılan başvuru ile bu düzenleme değiştirildi ve ifadeye sağlıkçıyı korumak için
ikamet değil iş adresi yazılabiliyor. Ancak
kolluğun bunu çoğu zaman uygulamadığı
belirtiliyor.
Burada bazı istatistiki bilgileri aktarmak konuyu daha iyi özetleyecektir.
• Çalışmaların genelinde sözel şiddete uğrama sıklığının, fiziksel şiddete uğrama sıklığından fazla olduğu görülmektedir.

• Doktorlar en fazla fiziksel ve sözel
şiddete, en az cinsel ve psikolojik şiddete
uğramaktadırlar.
• Hemşirelerde ise şiddetin her türlüsüne maruziyet doktorlara oranla daha
fazladır. Hemşirelerde psikolojik ve cinsel
şiddete maruziyet boyutu dikkat çekici
boyutlardadır
• İncelenen çalışmalarda şiddete neden olan faktörler; hasta ve hasta yakınlarının istekleri, uzun bekleme süreleri,
eğitim seviyesi düşüklüğü, uzun çalışma
saatleri olarak belirtilmiştir.
• Şiddeti uygulayanların ilk sırasında
hasta yakınları gelirken ikinci sırada ise
hastalar gelmektedir.
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin
artması ve kötü çalışma şartları, son dönemde çok sayıda sağlık çalışanının yurt
dışına gitmesine neden oluyor. 2021 yılında toplam 1405 hekim yurtdışına çıkmak
için başvurdu.

Politika

Biz Hariç,
“Tüm Dünya
Yanlış Yapıyor”
Olabilir mi?

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete
asla hoşgörü gösterilmeyeceği, aksine
şiddet suçlarının mutlaka cezalandırılacağı düşüncesinin yerleştirilmesi ve kamu
sağlığını bozduğu için de ayrıca cezalandırılacağı düşüncesinin oluşturulması, önleyicilik açısından önemli bir adım
olacaktır. Bunu sağlayabilmek amacı ile
TTB, TCK’ye ek madde önerisinde bulunmuştur. Bu maddenin hızla yasalaşmasını talep etmektedir.

TTB’nin kanun önerisi

Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar Sağlık Hizmetini Engelleme:
1) Sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık
personeline karşı, sağlık hizmeti sunumu
esnasında veya verilen sağlık hizmetinden
kaynaklanan nedenlerle cebir, şiddet veya
tehdit kullanan kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
2) Bu fiiller sonucu sağlık hizmeti
kesintiye uğramış ise yukarıdaki fıkraya
göre belirlenen ceza yarı oranında artırılır.
Sağlıksız kalmamak için sağlıkta şiddete son...! n

Kaynaklar:
- https://www.ttb.org.tr/haber_goster.- https://
www.evrensel.net/haber/358515/saglikta-siddetinnedenleri-ve-cozum-oneriler
- https://www.winally.com/2022/02/sagliktasiddet-nedenler-ve-cozum-onerileri/
- https://www.dw.com/tr
- Pandemi Ortamında Sağlıkta Şiddet-Dr.
Hasan Oğan
- Sağlık çalışanlarına şiddet üzerine analizUzm. Dr.Sadi Türkan
- Sağlıkta Şiddet: Nedenleri, Çözüm ÖnerileriDr. Tevfik Özlü
- Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet-Doç. Dr.
Gülbiye Yenimahalleli Yaşar

q Mustafa DURMUŞ
Kapitalizm, küresel olarak, geçmişe göre çok daha derin ve ‘çoklu krizler’
olarak adlandırılabilecek kaotik bir dönemine girmiş bulunuyor: Bir yanda politik
krizler ve ekolojik kriz; diğer yanda küresel gıda krizi ve ekonomik krizler.
İçinde bulunduğumuz ekonomik kriz
öyle bir ekonomik kriz ki; hem yüksek
enflasyon yaşanıyor hem de bir süre sonra
bu durum durgunluk ile bir arada yaşanacak gibi görünüyor.
Nitekim IMF gibi uluslararası kuruluşlar şimdiden bu yıl ve gelecek yılı gözden
çıkarmış, 2024 ve sonrasını kurtarmaya
çalışıyor gibi görünüyorlar. [1] Bu yüzden
de ha bire hükümetlere almaları gereken
önlemler konusunda önerilerde bulunuyorlar.

Yüksek enflasyona karşı
küresel çapta faiz artırımları
Hükümetler de, bu önerileri de dikkate alarak, özellikle de enflasyon ve yaşam
maliyetlerinin artması şeklinde kendini
gösteren bu kriz karşısında önlem almaya
çalışıyorlar (her ne kadar önlemlerin bazıları krizleri daha da derinleştirecek özelliklere sahip olsa da).
Parasal sıkılaştırma politikaları, kuşkusuz bunların içinde de peş peşe faiz
artırımları bu önlemlerin başında geliyor.
Bu önlemleri alan devletlerin başında ABD geliyor zira bu ülkede enflasyon
İkinci Dünya Savaşından bu yana en yüksek düzeyine çıktı. Dahası faiz artırımları
yüzünden bir süre sonra ülke ekonomisinin resesyona gireceğine kesin gözüyle
bakılıyor.

Politika
Hiçbir ülkenin parasının
değerini düşürmek
istemediği bir dönemdeyiz
Diğer yandan, FED faizleri artırdıkça
doların diğer para birimleri karşısındaki
değeri de artıyor. Bu da yüksek enflasyondan sıkıntı çeken başta yükselen ve
azgelişmiş ekonomiler olmak üzere, diğer
ülkelerin ulusal para birimlerinin daha
da zayıflamasıyla sonuçlanıyor (bu para
birimlerinin başında da TL’nin geldiğini
biliyoruz).

EKONOMİ
sanki TL sadece yılbaşından bu yana dolar karşısında yüzde 30 değer kaybetmemiş gibi, sanki sırf bu iki nedenden dolayı
halk bu kadar yoksullaşmamış ve hayat bu
kadar pahalanmamış gibi, enflasyona ve
kurdaki yükselişe karşı ciddi hiçbir önlem
alınmıyor.

Böyle yüksek ve bir kısmı da ithal enflasyon karşısında, doğallıkla hiç bir ülke
parasının değerinin zayıflamasını istemiyor. Bu yüzden de hem dolardaki değer artışına karşı hem de yüksek enflasyona karşı dünyanın her yanında merkez bankaları
öncelikli olarak faiz oranlarını artırmaya
başladılar.

Tamam, tarihin monolitik olarak, yani
tekdüze bir biçimde ilerlemediğini biliyoruz. Örneğin, dünyada bir yanda liberal
demokrasilerin içine düştüğü kriz sonucu
popülist otoriter, hatta pro-faşist rejimlerde gözle görülür bir artış yaşanıyor.
Diğer yanda soldan, özgürlüklerden yana
rüzgârlar esiyor. Mesela Sri Lanka’da halk
isyanı ile 17 yıllık tek adam rejimi devrildi, Britanya’da Boris iktidardan uzaklaştırıldı, Şili’de ve Kolombiya’da soldan yana
hükümetler iş başına geldiler (muhtemelen pek yakında Brezilya’da benzer bir
gelişim olacak).

Türkiye ise bunun istisnasını oluşturuyor zira ülkeyi yönetenlerin “TL’nin değer
kaybının ihracata iyi geldiği” biçiminde
bir inancı var. Buna inanç diyoruz çünkü
bilimsel olarak doğrulanamayan bir iddiadan ibaret.

Ancak eğer ülkeniz diğer ülkelere benzer bir üretim ve bölüşüm sistemine sahipse ve sizin ekonominiz böyle bir küresel
kapitalist sisteme tam entegre olmuşsa, o
ülkelerde olup bitenlerin sizde de olması
kaçınılmazdır.

Dünyada son 3 ayda
55 Merkez Bankası 62 kez
faiz artırdı!

Her ülkeye özgün koşullar elbette vardır ama bu evrensel olanın geçerliliğini
ortadan kaldırmaz. Yani dünya enflasyonla
mücadele konusunda bir yönde ilerlerken
siz bunun dışında kalamazsınız, dahası
buna ters bir yönde gidemezsiniz. Kapitalist oyunun kuralları buna izin vermez
(oyunun kurallarını takmamanız için sistemin dışına çıkmayı göze almanız gerekir).
Bu bir tercih olmaktan çıkar, zorunluluğa
dönüşür.

Financial Times’ın bir araştırması
merkez bankalarının bugünlerde, diğer
zamanlardan farklı olarak, 50 baz puan ve
üzerinde olmak üzere çok sayıda faiz artışına yöneldiklerini ortaya koyuyor. [2]
Öyle ki: “Bu yılın Nisan-Haziran dönemini kapsayan 3 ayda, 55 merkez bankası tarafından en az 50 baz puanlık, 62
kez politika faizi artışı yapıldı. Temmuz
ayında ise şimdiye kadar 50 baz puan ve
üzeri 17 defa artış yapıldı. Bu yüzyılın başından bu yana hiçbir dönemde bu kadar
sık ve bu kadar yüksek oranlarda faiz artırılmadı”.
Geleneksel olarak yükselen ekonomiler, gelişmiş ekonomilerdeki faiz artışlarının ardından kendi faiz oranlarını yükseltirlerdi. Şimdilerde bu ekonomiler daha
erken davranıp faizleri artırıyorlar. Bu da
onların döviz kurlarını sabit tutmalarına
yardımcı oluyor.

Türkiye dünyada
olan bitene kulak asmıyor
Türkiye tüm bu anlatılanların dışında
bir çizgi izliyor. Sanki ülkede gerçekte 3
haneli enflasyon yokmuş ve ülke giderek
hiper enflasyona sürüklenmiyormuş gibi,

Türkiye’de ise rakamları manipüle etmekten kuşkulandıkları bir iktidarla baş
etmek zorunda kalıyorlar... Hızla değer
kaybeden bir para birimiyle birlikte enflasyon, orta sınıftan pek çok kişiyi sınıftan
attı. Milyonlarca mavi yakalı işçi, genç ve
emekli, dört kişilik bir aile için ayda yaklaşık 1,200 dolar olan yoksulluk sınırının
altına düştü... Ayrıca yükselen fiyatlar ve
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından uygulanan düşük faiz oranları da toplam
talebi artırdı. Kenarda parası olanlar, sayıları azalmakla birlikte, otomobile, elektronik eşyalara ve diğer dayanıklı tüketim
mallarına dönük alımlarını artırdılar.
Diğer bazıları tasarruflarını yüksek riskli
hisse senetleri veya kripto para birimleri
gibi daha değişken varlıklara yatırıyorlar.
Bu yılın başlarında yayınlanan bir rapora
göre, Türkiye dünyada bu alanda beşinci
en yüksek paya sahip ülke konumunda.
Daha da varlıklı olanlarsa gayrimenkule
yatırım yapıyorlar. Bunun sonucunda ekonomide bir balon şişiyor. Yakın zamanda
yapılan bir ankete göre, Türkiye’de emlak fiyatları geçtiğimiz yıl nominal olarak
yüzde 182 arttı... Diğer yandan insanların
yüzde 70’inden fazlası ekonomik durumlarının geçtiğimiz yıl kötüleştiğini, sadece
yüzde 10’u düzeldiğini söylüyor”. [3]

Ayrıca ülke seçime gittiği için
siyasal iktidar faizleri siyaseten
de artırmayacaktır. Tam tersine,
böyle bir zamanda hem para
politikasının gevşek hali (düşük
faiz) sürdürülecek hem de maliTürkiye’nin bu durumu
“Temel fıkrasını” anımsatıyor ye politikası gevşetilecektir. Yani
bütçeden piyasalara dönük daha
Almanya’da yaşayan Temel bir gün
farkında olmadan otobanda ters yöne gi- fazla harcama yapılacak, piyarer. Bunu fark eden trafik yetkilileri acilen saya daha bol para sürülecek,
radyo aracılığıyla sürekli anons yaparak
ancak bu da süper enflasyonu
diğer sürücüleri uyarmaya çalışırlar:
“Dikkat, ters yönde bir otomobil ilerle- hiper enflasyona dönüştürecekmektedir, lütfen dikkatli olun...” Temel’in tir.
de radyosu açıktır. Bu anonsu duyunca basar kahkahayı:

“Ne birisi, yağmur gibi geliler, yağmur
gibi...”

“Dünyada insanlar
enflasyonla, Türkiye’de
TÜİK ile mücadele ediyorlar”
The Economist’te de vurgulandığı
gibi: “Dünyanın her yerinde insanlar artan enflasyonla yaşamayı öğreniyorlar.
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bit tutulurken, kredi kartlarından ihtiyaç
kredilerine, ticari kredilerden işletme kredilerine kadar faiz oranları yüzde 30’ları
buluyor. Yani piyasalardaki faiz oranları
gerçekte düşük değil.
Parasını dövizde tutanlar kazanıyor
mu derseniz, kuşkulu. Dolar yılbaşından
bu yana yüzde 30 değer kazandı ama enflasyon yüzde 40’tan fazla arttı. Faizlerin
sabit tutulması, parayı MB’den yüzde
14’ten alıp, Hazine’ye yüzde 22-23’ten,
piyasaya yüzde 30’a varan oranlardan satan bankalara yaradı.
Kaldı ki faiz oranlarını artırarak döviz
kurunu istikrarda tutmak ve enflasyonu
dizginlemek için artık çok geç kalındı.
Ekonomiye olan güvenin çok sarsıldığı
böyle bir ortamda, bu saatten sonra yapılacak faiz artırımlarının ekonomiyi daha
fazla istikrarsızlığa ve borçlu hanelerin,
küçük esnafın, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, işçilerin ve köylülerin durumlarını daha da kötüleştirmekten başka bir
sonucu olmaz.
Ufukta, ekonominin yanlış yönetilmesinden ortaya çıkan bir zararın, yeni bir
ekonomi yönetimi, bunun için de yeni bir
iktidar ile telafi edilmesinden başka bir
çare görünmüyor.
Ayrıca ülke seçime gittiği için siyasal
iktidar faizleri siyaseten de artırmayacaktır. Tam tersine, böyle bir zamanda hem
para politikasının gevşek hali (düşük faiz)
sürdürülecek hem de maliye politikası
gevşetilecektir. Yani bütçeden piyasalara
dönük daha fazla harcama yapılacak, piyasaya daha bol para sürülecek, ancak bu
da süper enflasyonu hiper enflasyona dönüştürecektir.
Nitekim resmi olarak “enflasyonun ancak Şubat-Mart ayları gibi kontrol altına
alınabileceğinin” açıklanması bu yöndeki
bir itiraf gibidir. İktidar bloğu ancak bu şekilde ekonomiyi yılsonu itibarıyla yüzde
3-4 bandında büyütebilecek, bunun sağladığı bir canlılıkla (!) seçimlere giderek
iktidarda kalma şansını zorlayacaktır. n

Dip notlar:
Kısaca dünyanın son 3 ayda 62 kez
yaptığını biz neden yapmıyoruz? Kaldı ki
Türkiye ekonomisi de kapitalizme eklemlenmiş bir kapitalist ülke ve ekonominin
kanunları bu ülkede de benzer işliyor.

Faizleri artırmak için
artık çok geç
Gerçi, politika faizi yüzde 14.00’te sa-

[1]

https://blogs.imf.org/facing-adarkening-economic-outlook-how-the-g20can-respond (13 July 2022).
[2]

“Central banks embrace big rises to
bolster currencies and fight inflation”, https://
www.ft.com (16 July 2022).
[3]

https://www.economist.com/europe/
turkey-grapples-with-triple-digit-inflation (14
July 2022).
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“Çay Yasa Tasarısı Taslağı”
Üretici İçin Ne Anlama Geliyor?

sal Çay Konseyi belirleyecek, sözleşmeli
çiftçiliğe geçeceğiz” dedi.

q Süleyman HACIBEKTAŞOĞLU

Hazırlık aşamasında çay üreticilerinden gizlenen, kapalı kapılar ardında hazırlanan yasa taslağı çay üreticilerini hayal
kırıklığına uğrattı. Çay üreticisi, beklediği
yasanın aksine tamamen şirketlerin çıkarlarına uygun bir yasa tasarısı ile karşılaştı.

Küçük aile çiftçiliği ile şirketlerin
karşı karşıya geldiği, mevcut iktidarın,
yani AKP’nin şirketlerden yana tavır aldığı, kapitalizmin neo-liberal politikalar
döneminin tarımdaki uygulamalarındaki
duraklardan birisi de ülkemizin çay tarımıdır.

15 maddeden oluşan bu yasa teklifini
madde madde incelediğimizde hiçbir yerinde çay üreticisini göremiyoruz. Aynı
zamanda çay çiftçisinin kendisi ve ürünü
için garanti olarak gördüğü ÇAY-KUR’un
da bu teklifle önce tasfiye edilip sonra diğer KİT’lerde olduğu gibi sessizce özelleştirileceğini anlamak için kahin olmaya
gerek yok.

Duraklardan birisidir dedik. Belki de
tarımdaki son duraktır. Tarımda elde kalan
son KİT’in (Kamu İktisadi Teşebbüsü) de
artık elden çıkartılmasının zamanı çoktan
gelmiştir, hatta geçmiştir bile.
Küçük toprak sahiplerinin bu mücadelesi sosyalistler, komünistler tarafından
sahiplenilmeli midir diye sorgulanır da
oldu. Çünkü tarımın şirketlere teslim edilmesine, küçük üreticilerin kendi topraklarında sözleşmeli tarım ile işçi pozisyonuna getirilmelerine ve köleleştirilmelerine
ilk ses çıkartanlar sosyalistler ve komünistler oldular.
Öyle veya böyle kapitalist sistemin,
tekelci şirketlerinin kâr amaçlı dürtülerine
ulusal düzlemlerde kamusal müdahaleler
yapmak komünistlerin görevi olması gerek. Bu, kapitalizme ve onun uzantısı emperyalizme bir anlamda sınır konulması
anlamına gelir.
IMF ve DB yapısal dönüştürme programlarının uygulandığı Türkiye, 2000’li
yıllarda gıda egemenliğini en fazla yitiren
ülkelerin ilk sıralarında yer almaktadır.
Bu programların sonucu olarak pek çok
kamuya ait teşebbüs özelleştirme programlarıyla uluslararası tekellerin envanterindeki yerini aldı.
Biz komünistler sanırım sosyalist devrime kadar, devletin elinde olan, kamuya
ait olan kurumları kamuculuk adına savunmak ve sahip çıkmak durumundayız.
Aynı zamanda tek geçim kaynağı küçük
çiftçilik olan üreticileri de büyük tekellere karşı savunmak ve yanlarında durmak
zorundayız.
Aynı zamanda kamunun KİT’lerine
de sahip çıkarak hem üreticinin ürününün

asıl değerinin karşılığını bulacağı ortamı
korumalı, hem de oralarda çalışan işçi
kardeşlerimizin fabrikalarına, işyerlerine,
işlerine, emeklerine sahip çıkmalıyız.
İşte bu yüzden Çay Üreticileri Meclisleri olarak hem ürünümüze, hem kendimize, hem de ürünümüzün sigortası
olarak gördüğümüz ÇAY-KUR’a sahip
çıkma adına bölgede bir mücadelenin ağlarını örüyoruz.
Biz mücadele ederken şirketler adına,

onlara söz verenler de boş durmuyorlar.
Doğu Karadeniz bölgesinde yaklaşık 187
bin üretici ve 1.5 milyon insanı ilgilendiren Çay Kanunu Teklifi, TBMM Genel
Kurulu’na sunuldu. Bölgede gelişen tepkiler üzerine şimdilik 1 Ekim 2022 tarihine görüşülmek üzere ertelendi.
Çay Kanunu Teklifini bir müjdeymiş
gibi sunan AKP Genel Başkan yardımcısı
ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, basına
verdiği demeçte, “Artık çay fiyatını Ulu-

Biz komünistler sanırım sosyalist devrime kadar, devletin
elinde olan, kamuya ait olan kurumları kamuculuk adına savunmak ve sahip çıkmak durumundayız. Aynı zamanda tek geçim
kaynağı küçük çiftçilik olan üreticileri de büyük tekellere karşı
savunmak ve yanlarında durmak zorundayız.
Aynı zamanda kamunun KİT’lerine de sahip çıkarak hem
üreticinin ürününün asıl değerinin karşılığını bulacağı ortamı
korumalı, hem de oralarda çalışan işçi kardeşlerimizin fabrikalarına, işyerlerine, işlerine, emeklerine sahip çıkmalıyız.
İşte bu yüzden Çay Üreticileri Meclisleri olarak hem ürünümüze, hem kendimize, hem de ürünümüzün sigortası olarak
gördüğümüz ÇAY-KUR’a sahip çıkma adına bölgede bir mücadelenin ağlarını örüyoruz.

Tasarıyı madde madde değerlendirdiğimizde karşımıza üretici için bir ölüm
fermanı çıkmaktadır.
Üreticiyi ilgilendiren maddeleri değerlendirdiğimizde,
“MADDE 1- Yurtiçi ihtiyacı yerli üretimle karşılayacak şekilde çay sektörünün
düzenlenmesi ve sürdürülebilirliğin tesis
edilmesi gerekmektedir. Çayın üretimden
tüketime tüm aşamalarının bilimsel ve
hukuksal verilerle düzenlenerek ülke ekonomisine katkısının artırılması ve dünya
piyasaları ile rekabet edebilecek seviyeye
getirilmesine yönelik düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır.”
Bu maddede dikkatimizden kaçmayan
dünya piyasaları ile rekabet vurgusudur.
Türkiye’de üretilen çayın diğer çay üreticisi ülkeler ile rekabet etmeye ihtiyacı
yoktur. Çünkü ülkede üretilen kuru çay
miktarı iç pazarın ihtiyacını karşılayabilecek kadar bile değildir. Çok az miktarda
çayımız ihracata gitmektedir. Bu yüzden
dünya çay piyasaları ile rekabet etmek
gibi bir ihtiyacımız yoktur.
Bu durum, Türkiye çay sektörünü
uluslararası firmalara açma ihtiyacından
doğmuştur. Ayrıca içeride hammadde ihtiyacını daha ucuza alabilme yeteneğine sahip olmaktan kaynaklı bir düzenlemedir.
“MADDE 3- Bu madde ile yeni çay
bahçelerinin Bakanlık tarafından verilen
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Yeni çay bahçelerinin kurulması meselesi ile ilgi olarak da çay ekim alanlarının şirketlerin ihtiyaçlarına göre bölgenin
batı illerine göre genişleyebileceği ve orman arazilerinin şirketlere kiralanıp yeni
bahçelerin oluşturulabileceğidir.
“Çay tarımına uygunluğu tespit edilen
alanlarda çay tarımının yapılması verim
ve kaliteyi arttıracak ve sürdürülebilir
çay üretim alanlarının oluşması sağlanacaktır” cümlesi bu konudaki görüşümüzü
güçlendiriyor.
Çay bitkisinde tohumla çoğaltma, yabancı tozlanma nedeniyle, genotipte sürekli açılmalara neden olmuştur. Bunun
sonucunda, ülkemizde aynı çay bahçesinde bile verim, kalite ve çevre koşullarına
adaptasyon gibi özellikler bakımından
farklı olan çay ocakları oluşmuştur. Bu
çay bahçelerinden istenilen kalitede çayın
alınamaması sonucunda da ülkemizde çay
bahçelerinin yenilenmesi ihtiyacı ortaya
çıkmıştır
Burada çay bahçelerinin yaşlılığı ve
çay ürününün yabancı tozlanma nedeniyle
genotibinde meydana gelen değişim bahane edilerek var olan bahçelerin sökümü
söz konusu edilmektedir. Bu konu daha
öncede gündeme gelmiş uygulamanın imkansızlığı nedeniyle belli oranda her yıl
yapılan budamaya çevrilmişti.
Bölgenin coğrafi şartları böyle bir söküm yapılmasına elverişli değildir. Eğimli
arazilerde söküm yapılması toprak yapısıyla oynamak, akabinde aşırı yağış alan
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ithal etme yetkisi veriliyor. Yasada bu
oran şimdilik %10 olarak belirtiliyorsa da
bu durum çay ithalatının ilk defa yasa ile
güvence altına alındığı bir dönemi işaret
ediyor.

çay bahçesi kurma ruhsatnamesi ile kurulabileceğine yönelik bir zorunluluk getirilmiş olup, Bakanlık tarafından yapılacak incelemeler sonucunda çay tarımına
uygun olmayan arazilerde yeni çay bahçesi kurulması engellenmiş olacak, çay tarım alanları olarak ilan edilen alanlarda
Bakanlık tarafından verilen çay bahçesi
kurma ruhsatnamesi ile yeni çay bahçeleri kurulabilecektir.”
Burada bahsedilen tarım arazilerinin
ruhsatlandırılması ve yeni çay bahçelerinin kurulması da sorunludur. “Çay tarımına uygun olmayan arazi” söylemi ile ne
anlatılmaktadır? Bölgede orman alanları
dışında çay tarımına uygun arazi yok denecek kadar azdır. Çay Meclisleri olarak
yaptığımız değerlendirmede ucu açık bırakılan bu tanımlama için var olan mevcut bahçelerin durumunun değerlendirilip
üretim kalitesinin düşük olduğu bahçelerin kalite yönetmeliği adı altında ruhsatlarının iptaline gidilebileceğine dair görüşlerimiz oluştu.
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Yasanın tamamının ucu açık maddelerden oluşması ileride bu oranın yönetmeliklerle değişebileceği ihtimalini güçlendiriyor.
Bu madde ile ithal çayın önü açılmış
oluyor. Özel firmalara çeşitli bahanelerle
çay ithal etme yetkisi verilmiş oluyor.

bölgenin zaten sel felaketleri yaşaması
aynı ihtimallerini daha da artıracaktır.
Arazilerin çoğunun araç ulaşımının
olmaması ve küçük hisselerin komşular
arasında sınır olması bu uygulamayı imkansız hale getiriyor.
Sökümün zorunlu hale getirilmesi çay
ürününün gözden çıkartıldığına bir işaret
olarak kabullenilmektedir.
Organik çay tarımı yapılan çay bahçelerini olumsuz etkileyecek tarımsal faaliyetlere izin verilmeyeceği, gerektiğinde
organik çay tarımını olumsuz etkileyecek
mesafelerdeki alanlarda kimyevi gübre
ve bitki koruma ürünlerinin kullanımının
Bakanlıkça sınırlandırılabileceği hüküm
altına alınmıştır. Organik tarım yapılan
alanların çevresindeki konvansiyonel tarım alanlarının organik tarım faaliyetine

zarar vermeyecek şekilde yürütülmesi organik tarım yapılan alanların gelişmesine
imkân sağlayacaktır.
Sözleşmeli çiftçilik ile organik tarım
sözleşmesi yapan komşu üreticinin organik tarımını etkileyecek diğer komşunun
üretim tarzına, kullandığı gübresine kadar
sınırlama getirileceğinden bu uygulama
komşular arası sıkıntılara da neden olabilecek. Komşunun kazancını etkileyecek
bir uygulama olacaktır.
“MADDE 4-Madde ile çay ithalatı yapabilecek kuru çay işletmeleri belirlenmiş
olup yurt içi üretimin korunması için kuru
çay işletmelerinin iç piyasaya sürecekleri kuru çayın asgari %90’ını yurtiçinden
temin etme zorunluluğu getirilmektedir.”
İşletmeler A,B,C diye amaçlarına göre
3 sınıfa ayırılıyor. A sınıfı işletmelere çay

“MADDE 5- Sektörde yaş çay üreticisine ödenecek yaş çay yaprağı alım fiyatının piyasa şartları ve maliyet unsurları
göz önünde bulundurularak her yıl hasat
dönemi başlamadan önce belirlenmesi gerektiği ve bu görevin 2008 yılından beri
çatı kuruluş olarak görev yapan ve sektörün tüm taraflarının bir araya gelmesiyle kurulmuş olan Ulusal Çay Konseyi
tarafından yürütüleceği, yaş çay yaprağı
alım bedelinin alım tarihinden itibaren en
geç altı ay içerisinde yaş çay üreticilerine
ödenmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti yirmi yıldan bu yana ÇAY-KUR tarafından satın
alınan yaş çay yaprak bedelini satın almayı takip eden ay içinde ödemekte olup, bu
uygulama devam etmektedir. Teklifte yer
alan en geç altı ay içinde ödeme düzenlemesi ÇAY-KUR dışındaki alıcılarla ilgili
üreticiyi koruma amaçlı bir kuraldır.”
Üretici için en can alıcı maddelerden
bir tanesi de 5. maddedir. “Bu madde ile
yaş çay alım fiyatı, Ulusal Çay Konseyi tarafından belirlenerek ilan edilir.
Yaş çay alım fiyatı, ‘arz ve talep’ durumu ile üretim maliyetleri dikkate alınarak
her yıl hasat dönemi başlamadan önce
belirlenir.
Ulusal Çay Konseyi tarafından o yıla
esas alım fiyatının belirlenememesi halinde; yaş çay alım fiyatı, bir önceki yılın
alım fiyatının, Vergi Usul Kanunu’nun
298’inci maddesi hükümleri uyarınca yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenir.
Yaş çay üreticileri tarafından kuru çay
üreten işletmelere satılan yaş çay yapraklarının bedeli en geç alım tarihinden itibaren altı ay içerisinde ödenir” diyor.
Hükümleri dikkatlice incelendiğinde;
1- Yaş çay fiyatının belirlenmesinde
üreticinin temsiliyeti yok sayılmıştır.
2- ÇAY-KUR, A kategorisindeki şirketlerle eşitlenmiştir.

*
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3- ‘Arz ve talebe’ göre çayın fiyatı belirlenecek ise, bu çok muğlak ve tartışmalıdır.
4- ‘Fiyatın belirlenememesi’ ne demek? Bu kanuni bir boşluktur.
5- En önemlisi, ‘taban fiyatın altında
alım yapılamaz’ açıklamasının olmamasıdır.
6- ÇAYKUR bir ay içerisinde ödeme
yaparken, özel sektöre neden 6 ay gibi opsiyon yani süre tanınmaktadır.
Bunun bir başka anlamı da şudur;
Türkiye’de üretilecek kuru çayın fiyatı
uluslararası piyasada yani Borsa’da belirlenecek ve yaş çaya da bunun üzerinden
fiyat verilecektir. Bu tanımlamanın diğer
anlamı da, Yaş çaya, en fazla bugünkü fiyatın yarısı kadar fiyat değeri biçileceğidir.
Sözleşmeli üretimin geliştirilmesi ve
yaygınlaştırılması amacıyla kuru çay üreten işletmelerin ihtiyaç duydukları yaş
çayı sözleşmeli üretim ile temin etmeleri
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gerektiği ve her pazarlama yılı için sözleşmeli olarak temin edilmesi gereken asgari
yaş çay miktarının Bakanlık tarafından belirleneceği hüküm altına alınmıştır.
Üreticiyi kendi toprağında işçi durumuna düşüren ve tüm üretim süreçlerinde
yetkiyi işletme sahiplerine veriyor. Kullanacağın gübreden çayı toplayacağın zamana kadar bütün süreci belirleyen şirketlere
mahkum edilmiş oluyor üretici.
Üreticiye taslağa göre tek bir şirket
ile sözleşme yapma yetkisi veriyor. Yasada burada bile belirsizlik var. Şirketler ile
üreticiler arasındaki sözleşme şartları nasıl
olacak konusundaki muallaklık üretici için
başka bir sıkıntı oluşturuyor.
Sözleşmeli çiftçilikte kuru ve yaş çay
fiyatını, yıllık üretilecek kuru çay, hasadı yapılacak yaş çay miktarını ve sözleşme içeriğini hazırlayacak olan ulusal çay
konseyi, çay üreticilerini kendi toprağında
sermayenin kölesi haline getirecek.
Sözleşmede alınacak çay miktarının

önceden belirlenmesi üretici için başka bir
sorun. Mevsimin iyi gittiği dönemlerde
sözleşme dışı ürünün ne olacağı, kötü dönemlerde verilen ürün sözünün karşılanamamasının yaptırımının olup olmayacağı
da bir kaos oluşturuyor.
Bu yasanın hiçbir yerinde ÇAY-KUR
yoktur. ÇAY-KUR olmadığı gibi işçisi de
yoktur. Tasfiye edilecek olan kurumun
personelinin ne olacağı hakkında bir bilgi
yoktur.
Sendikalardan hiç bahsedilmiyor. İşçilerin durumunun ne olacağı belirsizdir.
DİSK ‘e bağlı Gıda-İş Sendikası dışında
yasaya karşı görüş belirten sektörde örgütlü bir sendika henüz yoktur. Onlar sanırım geleceğin nasıl şekilleneceğinin ve
kendilerinin nerede nasıl pozisyon alacaklarının hesaplarını şimdiden yapar durumdalar.
Üreticiyi ilgilendiren bu maddelerin
dışında kalanlar şirketler için düzenlemeleri kapsıyor.

Politika
Yasa tasarısı yoğun tepkilerle karşılaşınca Ulusal Çay Konseyi Başkanı aynı
zamanda Rize Ticaret Borsası Başkanı da
olan Mehmet Erdoğan, “bizim böyle bir
talebimiz olmadı. Çay fiyatının açıklama
yetkisini biz istemedik. Ben hain değilim”
diye açıklama yaptı.
Peşinden RTE Üniversitesi ise “bu
bizim hazırladığımız yasa taslağı değil”
dedi. İmzası olan Ziraat Odaları da imzalarını çekince yasa tasarısı AKP milletvekillerinin üzerine kaldı.
AKP bu yasa tasarısını geri çekmemekte ısrarcı davranıyor. Hayati Yazıcı bir
çeşit bu konuyu itibar meselesi yapmış olmalı ki, bu yasa TBMM’den geçecek diye
diretiyor.
Belli ki çok önemli yerlere çok önemli
sözler verilmiş.
Bu yasa çay üreticisi için ölüm fermanıdır. Bu yüzden üreticiler de en az Hayati
Yazıcı kadar kararlı. Asla vaz geçmeyecekler. n

HDP Danışma Kurulu Etrafında Estirilen Fırtına...
HDP son gerçekleştirdiği 5. Kongresi’nde Danışma Kurulu’nu genişletti. Eski
vekil, parti yöneticileri ve kurucularının yanında kimi seçilmiş aydınları da bu kurula dahil etti. Danışma Kurulu adı üstünde bir karar ve icraat organı değil, bir
danışma organıdır. Parti politikalarının geliştirilmesinde parti yönetimine, yani
Parti Meclisi ve Merkez Yürütme Kurulu’na tavsiyelerde bulunur. Bu tavsiyelerin
ne derece karar haline getirileceği partinin karar organlarının değerlendireceği
bir konudur.
Danışma Kurulu’ndan rahatsız olanlar kimler? Kimler saldırıya geçti. Öncelikle
iktidar yanlısı basın ve politikacılar. Bu anlaşılır. Sonra... Cumhuriyet ve benzeri
adı muhalefet olan ama aslında devletin doktrinini savunan basın ve Kemalist
siyasiler. Neden rahatsız olmuşlar? Yok efendim Danışma Kurulu’na dahil edilen isimlerden kimileri daha önce AKP ile bağ kurmuş kişilermiş, “yetmez ama
evet”çilermiş ve Cemaat ile ilgili yargılananlarmış. Hasan Cemal, Ali Bayramoğlu
ve Mehmet Altan en çok tartışılan isimler oldu.
Eğer bu şahıslar AKP-MHP rejimine destek vermek yerine ülkede demokratik
bir dönüşüm için çaba harcayacak ve düşünsel olarak katkıda bulunacaklar ise
bunun kime ne zararı var. Hatta etkiledikleri çevre açısından yararı olmaz mı?
Yöneltilen eleştirileri detaylı incelediğimiz zaman eleştirilerin devletin kodlarının korunmasına yönelik bir çabayı içerdiğini görmemiz zor olmayacaktır.
Özellikle Cumhuriyet yazarı Barış Doster “Bunlar, Türkiye’nin milli aydını değil,
emperyalizmin kullanışlı entelleridir” ifadesinin derinlerinde asıl niyetin ne olduğu ortaya çıkmaktadır. Kayıtsız şartsız olarak ABD ve NATO’nun egemenliğini kabul edenler ile, Rusya ve Çin’in Avrasyacı modellerini arzu edenlerin son tahlilde
birleştikleri nokta var olan devlet statükosunu koruyacak milliyetçi bir yaklaşım
olduğu ortadadır. Kısacası Ergenekoncu Kemalistler ile Amerikancı NATO’cular
aynı mahallede buluşmaktadırlar. Buna da şaşırmamak gerekir, çünkü Ergenekoncu Kemalistler de temel eğitimlerini ve dünya görüşlerini ABD ve İngiltere’de
tamamlamışlar ve elde etmişlerdir.

Burada altını çizmemiz gereken ve değerlendirilmesi gereken konu Danışma
Kurulu’na yeni dahil olan Prof. Dr. Şebnem Oğuz’un anında görev yaptığı üniversiteden istifasının istenmesidir. İstifasını isteyen rektör iktidar yanlısıdır, yazısında
Şebnem Oğuz’a saldıran Doster ise sözde muhaliftir. Bu muhalefetin nasıl bir muhalefet olduğunu bu süreçten anlamak çok mümkündür.
Asıl sorun HDP Danışma Kurulu’nda kimlerin görev aldığı meselesi değil,
HDP’nin etki alanının genişlemesi ve ülkede düzenin restorasyonu dışında yeni
bir demokratik kuruculuğun politikasını savunmasıdır. Bu politika toplumda karşılık buldukça HDP’ye de, HDP’yi destekleyenlere de saldırılar daha da artacaktır.
HDP’nin ambleminden de esinlenerek “Meyve veren ağaç taşlanır” tespitini hatırlatmakta bir beis görmüyoruz. n
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Enerji Krizi
Kapitalizmin Krizidir
q Cemil AKSU
Enerji sorunu, kapitalist sistemin en temel sorunudur. Üretimin gerçekleştirilmesi
için gerekli enerjinin üretimi ve bunların
üzerindeki egemenlik hakları için kıyasıya
rekabet, işgallerin, iç savaşların ve emperyalist savaşlara neden olmuştur. Bu savaşlar aynı zamanda doğaya karşı da bir savaş
olarak yaşanmıştır. Kömür, petrol, doğal
gaz, kayagazı sahaları ya da devasa barajlar,
güneş tarlaları ekolojik yıkım getirmişlerdir.
Diğer taraftan enerji krizleri, yani üretim ve
diğer ihtiyaçlar için zamanında ve yeterli
miktarda enerjinin sağlanamaması, üretim,
tedarik ve toplumsal kullanımda enerji kesintilerine neden olduğu için de başta işsizlik olmak üzere gıda krizinden sağlık krizine
kadar milyonlarca insanın yaşam koşullarını
yitirmesi ile sonuçlanan bir yıkımı tetikler.
Nitekim şimdi de böyle bir krizle karşı karşıyayız.
Bugün yaşanan enerji krizinin birkaç
boyutu olduğuna işaret etmek gerekir. Birincisi, enerji krizinin, dünya kapitalist sisteminde yeni bir yapılanma girişiminin bir
sonucu olduğunun altını çizmek gerekir.
Bunu da iki alt başlıkta ele almak gerekir.
Birincisi, fosil enerji kaynakları yerine “yenilenebilir enerji” adını verdikleri güneş,
rüzgar, jeotermal, hidrojen ve Avrupa Birliği
Parlamentosu’nun son kararı ile doğal gaz
ve nükleerden üretilecek elektrik enerjisinin
geçirilmesi. Bu dönüşümün gerekçesi olarak
küresel iklim değişikliği gösterilse de esas
amaç bu dönüşümle birlikte emperyalist kapitalist sistemin yeniden yapılandırılmasıdır.
Bu dönüşümün daha şimdiden elektirikli
otomobil piyasasından yenilenebilir enerji
depolama sistemlerine, mikro nükleer enerji
santrallerine kadar birçok alanda devasa bir
piyasanın oluşması anlamına geliyor. Daha
doğrusu uzun zamandır gelişen bu piyasanın
aktörlerinin artık 200 yıldır dünyanın hakimi olan petrol şirketlerine karşı açık rekabet
ederek onların tahtlarına hücum ettikleri anlamına geliyor.
Bu dönüşüm liberal çevrelerce adeta kapitalizmin petrol karası kirlerinden arınması
yüzünü güneşe dönen ayçiçeği gibi güneşli güzel günlere dönüş olarak propaganda

ediliyor. Fosil sektörünün savaşlarla, işgaller ve iç savaşlarla, kadın ve yerli cinayetleri ile dolu siciline karşı bu “yenilenebilir
enerji”ye geçişle demokrasi, insan hakları,
barış ve dünya insanları arasında eşitlik sağlanmış olacak! Kapitalizmi yeşile boyama
kampanyalarına karşın gerçeklik bambaşka.
Enerji alanındaki dönüşüm, yeni emperyalist boyunduruklar ve yeni ekolojik yıkımlar
getiriyor. Enerji dönüşümü için gerekli bilgi, teknoloji ve finansmanın sağlanması için
hiç kuşkusuz yine emperyalistler ve onların
bankaları devrede. Ayrıca onları kredileri ile
onların teknolojilerini satın almak sizin onların refah seviyesine erişmenizi de hiç bir
şekilde garanti etmiyor. Yine Kuzey ülkelerinde mukim dünya nüfusunun yüzde 1’i
geriye kalan yüzde 99’u sömürmeye devam
edecek. Ayrıca bu “yenilenebilir enerji” için
okyanus derinliklerinde, kutuplarda ve yeryüzünün her yerinde nadir toprak elementler
için devasa ekstraktivizm faaliyetleri devam
edecek. Yani ekoloji yıkım daha derin ve
yaygın olarak devam edecek.
Enerji krizinin dünya kapitalist sisteminin yeniden yapılandırılması ile ilgili ikinci boyutu ise, NATO’nun Stratejik
Konsepti’nde görülebilir. Çok açık ki, ABD,
kapitalist sistemde liderliğini elinde tutmak
için daha önce Sovyetler Birliği’nin liderliğindeki Varşova Paktı ülkelerine karşı gerçekleştirdiği Soğuk Savaş’ı şimdi Rusya ve
Çin’e karşı yapmak istiyor. Bütün analistler
“küresel enerji krizi”nin başlangıcı olarak Rusya’nın NATO yayılmacılığına karşı
Ukrayna’ya müdahale etmesi ile başlamasını
milat alırken NATO’nun 2014’ten beri Rusya ve Çin’e karşı ekonomik ve askeri savaşı
öngören yeni Stratejik Konsept için hazırlık
yaptığı açıklandı. Demek ki, küreselleşme,
“tek kutuplu” ya da “kutupsuz dünya”, “imparatorluk” emperyalist kapitalist sistemin
işleyiş yasaları bakımından imkansız. Bu
sayıda Murat Çakır’la yapılan söyleşide
açıklandığı gibi, enerji üzerinden Rusya ve
Çin ekonomi krize sokulmaya çalışılırken
AB ülkeleri de ABD’den gelecek enerjiye
bağımlı kılınmaya çalışılıyor. “Soğuk Savaş
aracılığı ile Rusya Federasyonu’nun izole
edilmeye çalışılması, ekonomik açıdan zayıflatılması ve Ukrayna üzerinden Rus ordusunu yıllar süren bir çatışma bataklığına çe-

kerek Rusya’nın yıpratılması daha gerçekçi
bir senaryo olarak gözükmektedir. Ukrayna
üzerinden Rusya ile savaşın uzatılmasının
temel nedeni bence budur ve aynı zamanda
Avrupalı emperyalist güçleri ABD kontrolü
altında tutmanın, AB’nin Polonya ve Baltık
Ülkeleri gibi ABD’nin Truva atlarıyla zayıf
rakip olarak kalmasını sağlamanın da yoludur.” Ve bir bütün olarak sistemin bağımlı
ülkelerinin ekonomileri krize sokularak ya
ABD’nin ya da Rusya-Çin kutuplarından birine dahil olmaya zorlanıyor.
Enerji krizinin bir başka boyutu ekolojik
yıkım. Küresel iklim değişikliği, Covid-19
pandemisi gibi pandemiler bütün üretim ve
tedarik sistemlerini etkileyor. 1970’lerden
beri neoliberalizm gereği olarak bütün üretim ve hizmetleri ellerine geçiren şirketlerin,
gezegensel boyuttaki bu sorunlar karşısında
çaresiz hale düştüklerini gördük. Pandemide
6 milyondan fazla insan hayatını kaybetti.
Küresel iklim değişikliği ise şirketler ve
devletler için yeni maliyetler getiriyor. 2020
yılında yaşanan sıcak hava dalgaları nedeniyle dünya genelinde yaşanan potansiyel iş
gücü kaybı 295 milyar saati buldu. 2019 yılında meydana gelen sıcak hava dalgaları nedeniyle 65 yaş ve üzeri 345 bin kişi hayatını
kaybetti. Bu 2000 yılından beri yüzde 80’lik
artış anlamına geliyor. 2019 yılında dünya
genelinde sıcaklık kaynaklı ölümlerin finansal maliyeti 245 milyar dolara ulaştı. Bu
rakam dünyadaki ekonomik üretimin yüzde
0,28’ine ya da 20 milyondan fazla kişinin
yıllık maaşına denk. 2020 yılında dünya genelinde meydana gelen 242 kayıtlı orman
yangını, kasırga, sel gibi doğal afetin maliyetinin 178 milyar dolar civarında olduğu
tahmin ediliyor. 2019 yılında hava kirliliği
ile ilişkilendiriliebilen hastalıklar nedeniyle
4 milyon kişinin hayatını kaybettiği tahmin
ediliyor. 2020 yılı içerisinde herhangi bir ay
içerisinde dünya yüzeyinin yüzde 19’u aşırı
kuraklıktan etkilendi. 2010 yılına kadar bu
oran çok nadiren yüzde 5’in üzerine çıkmıştı. Dünay genelinde yiyecek ve içeceklere düzenli olarak erişemeyen 2 milyar kişi
gıda güvensizliği yaşıyor. İklim değişimi ile
ekinlerin büyüme sezonlarının kısalması nedeniyle 1981 ve 2010 yılları arasında temel
ürünlerden mısır hasadı yüzde 6, soya yüzde 5,8, buğday yüzde 3 ve pirinç yüzde 1,8
azaldı.

23 Temmuz 2022

15

Bu tablo Dünya Bankası’nın IMF’nin
dünya ekonomisini bekleyen belli başlı riskler arasında iklim krizini de eklemesine neden oluyor. Çünkü gerek pandemi gerekse
de aşırı ilkim olayları üretim süreçlerini ve
tedarik zincirlerini etkiliyor, enerji üretimini
de talebini de etkiliyor. Üretimlerin zamanında ve talebi karşılayacak şekilde gerçekleşmemesi, bütün sektörlerde de üretimde
yavaşlama, durma gibi sorunlara neden oluyor.
Enerji tartışmasında esas anlaşılması gereken konu ise, enerjinin hangi kaynaktan
üretildiği değil, enerjinin nasıl üretildiiği ve
genel olarak üretimin hangi amaç ve ilkeler
doğrultusunda gerçekleştiğidir. Kapitalist
meta üretiminin devamlılığının sağlanması
için gerekli enerjinin temini hangi kaynaktan
gerçekleşirse gerçekleşsin, ekonomik, ekoloji ve emek krizine neden olur. Çünkü esas
bu üretimin kendisi krizli bir yapıya sahiptir.
Üretim toplumsal ihtiyaçlar ve doğal sistemlerin kapasitesine göre değil, binlerce özne
tarafından belirsiz bir piyasa için gerçekleştirilir. Ve bu üretim en az maliyetle en hızlı ve en çok şekilde yapılır. Netice üretilen
metaların bir kısmı piyasada alıcısını bulur
ve sermaye döngüsünü tamamlarken diğer
kalan kısım satılamadığı için çöp olur. Ama
her halükarda bu döngü için hammaddeler,
enerji kullanılır ve emek sömürüsü gerçekleşmiş olur. Bu devasa meta üretimi sonucunda herkes bu zenginlikten payını alıp
maddi-manevi ihtiyaçlarını karşılayamazken
yoksulluk, yoksunluk, ekolojik yıkım artmış
olur. Bu nedenle enerji krizi kapitalizmin
yapısal özelliklerinde temellenen bir krizdir.
Bu krizi çözmek için sadece enerjinin türünü, kaynağını değiştirmek yetmek. Devasa
meta üretiminin ihtiyaç duyduğu enerjiyi
yeldeğirmenlerinden karşılamaya çalışsanız
da yine de emek sömürüsü, ekolojik yıkım
ve kriz yaşamaktan kurtulamazsınız.
Kapitalizmin en önemli özelliğinin kriz
olduğu söylenebilir. Kapitalizm birçok krizden oluşan kaotik bir yapıdır. Çünkü o birçok uzlaşır ve uzlaşmaz çelişkiden malul
bir yapıya, işleyişe sahiptir. Bu çelişkilerin
işlemesi ise sınıf savaşına ve şirketler/sektörler/partiler/devletler arasında savaşlar
gibi faktörlere bağlıdır. Kriz her zaman yeniden yapılanmadır, belli kesimlerin yıkıma
uğraması bazı kesimlerinse daha da zenginleşmesi, büyümesi demektir. Enerji krizi de
böyle yaşanmaktadır. Krizde ezilen halklar,
emekçiler ve doğa kıyameti yaşarken egemenler kendi düzenlerini devam ettirirler.
Krizin ezilen halklar, emekçiler ve doğa
lehine çözümü ise ancak emperyalist kapitalist sisteme karşı mücadeleyi büyütmekle
gelişecektir. n
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Mandela’yı anlayabildik mi?
q İsmail DUYGULU
Yaşadığımız toplum kendi ahlak, din,
hukuk kurallarını oluşturuyor ve bu zamanda baskı ve otoritenin hüküm sürdüğü bir ruh
taşıyor. İçimize sinmiş korkudan korkuyor
[1] ve topu taca atarak yaşam sürdürüyoruz.
Ahlak kuralı tamamen bireyin hayatını belirleyen, bireyin kendi içinde oluşturması gereken, temel etik moral değerleridir. Etik moral değerler hem bireyin kendisinde ve hem
de toplumda oluşan ortak değerler olduğu
gibi, zamana ve yere göre, çatışmalı bir süreci yansıtabilir. Bugün kapitalizmin ahlakı,
iktidarın ahlakı yoğun bir sis perdesi yaratmış durumda. Sis perdesinin dağıtılmasına
ihtiyacımız var. Din, doğrudan Tanrı idesi
ve onun koyduğu kurallara göre oluşturulan
inanç sistematiği. Bireyin şahsi bir meselesi
olduğu sürece inanç, insanların korkularını,
endişelerini gideren ama zamanla arttıran bir
özelliğe sahiptir. Başkalarının hayatını belirleyen, toplum hayatını yönlendiren, Devlet
yönetimine dönüştükçe tehlikeli hale dönüşen din, iktidar tarafından kendi iktidarına
tahvil ediliyor. Hukuk kuralları beşeri fakat
sistemsel normatif kurallar bütünü. Bir devlet güvenilirliğini hukukundan alır. Rejim
kendisi gibi, hukuku da güvenilmez kıldı.
Hukukun asıl işlevi, iktidara ve sermayeye
karşı bireyi korumaksa, bu işlevi görmeyen
hukuk anlamını yitirmiştir.

Özgürlüğe giden uzun yol
İçinde bulunduğumuz sistemde, eline
Kuran’ı [2] , Nutuk [3] ya da herhangi bir futbol klubünü [4] alan, halkın iradesini kullanabiliyor. Özgürlüğe giden o uzun yolda yürüyen insanlar, sol ya da sağ sapma ile değil,
kararınca davranarak sonuca ulaşabiliyorlar.
Birey ya da toplumun kuralları değişmez ya
da değiştirilemez değil. Hem birey ve hem
de toplum değişecektir. Değişen birey ve
toplumlar, kurallarını da değiştirecektir. Tarih içinde ihtiyaca göre, akılcılıklarını yitiren toplumsal sistemler, yenilerine gebe kalmışlar, yenileri vücut bulmuş, gerçekleşmiş,
zamanla akılcılıklarını ve gerçekliklerini
kaybettiklerinde, yerine yeni bir toplumsal
düzen hakim olmuştur. Sürü eğilimi baskın
olan toplumun değişimi yavaş olsa da, özgürlük yolcuları daima vardır ve olacaktır.
Spermin yumurtaya doğru koşması gibi. Bir
yavrunun ana memesine yönelmesi gibi. İşte
bu özgürlük koşusu tarihin akışını belirlemektedir.

Dayanışma
İyilik, kötülük, doğa, yaşam ve dayanışma değerleri vicdan ile birlikte düşünüldüğünde, doğada hem iyilik, hem de kötülük
var. İyilikler durağan, statükocu ama besleyici, bu yönüyle de tüketici. Kötülük değiştirici, aynı zamanda yok edici. Her kötülük bir
iyi sonuca gebe. Doğum sancısı gibi. Sanki
bir insanın çocukluk döneminde Rahmani,
ilk gençlik döneminde Şeytani yanları ile
boğuşması, olgunluğunda da hem Rahmani
ve hem de Şeytani yanın aynı bedende var
olduğu gerçeğini anlaması gibi. İyilik ile
kötülük doğadaki gibi, insan hayatında da
kendini gösteriyor. Bir kötülük sadece kötü
değildir, bu onun suretidir. Çünkü iyi ile
kötü aynı anda belirir. Biz onun hangi yanını görüyorsak, bize o yanı görünür. İyiliğin
kötülüğü, kötülüğün de iyiliği doğurduğunu,
bakış açınıza göre görür ya da göremezsiniz.
İyiliklerin yanında kötülüklerin getireceği
yeni iyilikleri görebilmek için, bize görünen
kötülükleri göğüsleyebilmeliyiz. Sadece kötülüklere karşı çıkmak yerine, ortaya çıkacak mucizeleri görmek ve tehlikeleri bertaraf etmek, zararları gidermek gerekir. İnsan
insana yoldaş olmalı, toplum kendi içinde
dayanışmalı.

Yeni bir toplum ve düzen
Her toplum düzeni, (tasavvur edildiği ve
kuramsallaştırıldığı kadarıyla kendini yenileme özelliğine sahip olacağını ön gördüğümüz komünist toplumsal düzenini dışında
tutarak) belirli bir zamandan sonra kendi
gerçekliğini, akılcılığını yitirir ve yeni bir
toplum düzenine gebe hale dönüşür. Doğada
kaos vardır ama insan ve toplum düzene gereksinim duyar. Düzen güvenlik sağlar. Böyle bir düzen ve güvenlik hukuk [5] ile gerçekleştirilir ise adil olur, aksi adaletsiz. Bir
zaman sonra salt güvenlik yetersizleşir, var
olan toplum düzeni ihtiyaçlarımızı karşılamıyor ise, yeni bir toplum düzeni düşlememiz gerekir. Yeni toplum düzeni tasavvuru
içine girdiğimizde, eski toplumdan çıkarları
olanlar ile çatışma kaçınılmazdır. Böyle bir
cesaret, böyle bir yönelim kişiye yeni bir
kişilik kazandırdığı gibi, ağır bedeller de
ödetecektir. Toplumun bireyleri içinde bulundukları toplumun ortaklarıdır. Bunu bir
kooperatif gibi düşünelim. Herkesin bir tek
hissesi, herkesin bir tek oyu vardır ve yeni
toplum, mümkün olduğunca mutabakatla;
olmadı, azınlıkların, inanç gruplarının ya da
farklı cinsel yönelime sahip insanların varlığı, kendi düşündükleri, inandıkları, istedik-

leri bir biçimde ifade etme, örgütlenme, yaşama hakları tümüyle garanti altına alınarak,
diğer alanlar ise çoğunluğun uzlaşı kararına
göre bir düzen tasavvur edilebilir.

Nasıl olmalı?
Devlet yönetiminde; Thomas Hobbes,
yasama, yürütme ve yargı güçlerinin tek
elde toplanmasını (Leviathan) [6] savunurken, çağdaşı John Locke, yasama, yürütme
ve yargı güçlerinin birbirinden ayrılmasının
(kuvvetler ayrılığı ilkesi) [7] savunmuştur.[8]
Yasama organı yasaları yapmalı, hükümet
bu yasalara dayanarak uygulamayı yürütmeli, yargı organı da hükümetin uygulamalarının yasalara uygun olup olmadığını
denetlemelidir. Kuvvetler ayrılığı ilkesinin
hayat bulması için iktidarın parçalanması,
dağıtılması gerekir. Bütün iktidarı tek elde
toplayan yürütmenin merkezi hali parçalanmalı, daha yerele, belediye, belediye meclisi, muhtarlık, muhtarlık meclisi, apartman
meclisi, işyeri sendika temsilcilikleri gibi
alanlara yayılarak yeni bir tarz geliştirilmeli
ve iktidar bireye doğru dağıtılarak, yaşam
ve çalışma alanlarından doğru katılımcı bir
demokrasinin adımı atılmalıdır. Türkiye’de
“Tek adam rejimi” [9] toplum yararına iktidar gücünü dağıtmadığından, gün geçtikçe
otokratik bir yönetim haline dönüşüyor.

Federasyon ya da konfederasyon
Türkiye Komünist Partisi (TKP)’nin[10]
hayata geçiremediği programını [11] incelediğimizde, Türkiye için en uygun yönetim
tarzının federatif [12] bir sistem olduğunu öngörüyor. Eğer Mustafa Suphi ve arkadaşları
Karadeniz’de boğulmasalardı, bu tezi daha
canlı anlatabilirler, toplumu aydınlatabilirler, yeni kurulan Türkiye’nin şekillenmesinde etkide bulunabilirlerdi. Bunun önü kesildi ve ulusçu bir çizgide gelişen Cumhuriyet,
yüz yılı aşkındır kendi içinde kavgalı bir
toplum yarattı. Bugün bu görüşlerin gelişmiş
hali olan Demokratik konfederasyonizm [13],
Murray Bookchin’in görüşlerinden de etkilenen Kürt siyasi hareketi [14] tarafından savunulmaktadır. Abdullah Öcalan, Demokratik konfederasyonizm ilkesini; “Demokratik
konfederasyonizm bir devlet sistemi değil,
halkın devlet olmayan demokratik sistemidir. Başta kadınlar ve gençler olmak üzere
halkın tüm kesimlerinin kendi demokratik
örgütlenmesini yarattığı, politikayı doğrudan ve özgür-eşit konfederasyon yurttaşlığı
temelinde, yerelde kendi özgür yurttaşlık
meclislerinde yaptığı bir sistemdir. Dolayı-

sıyla öz güç ve öz yeterlilik ilkesine dayanır.
Gücünü halktan alır ve ekonomi de dahil
her alanda öz yeterliliğe ulaşmayı benimser.
Demokratik konfederasyonizm ... klan sisteminden ve aşiret konfederasyonlarından
günümüze kadar uygarlık tarihi boyunca
devletçi toplum merkezileşmesine girmek istemeyen doğal toplumun demokratik komünal yapısına dayanır.” diyerek tanımlıyor.
Eğer Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği
(SSCB) [15] ya da şu andaki Rusya Federasyonu [16] veya Avrupa Birliği (AB) [17] gibi
ülkelerde olduğu gibi konfederasyon tarzında, Almanya Federal Cumhuriyeti [18] ya da
Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’ndeki
[19] gibi eyalet ya da İsviçre Konfederasyonu’ndaki [20] kantonluk gibi federatif bir
sistemi geliştirebilseydik, bugünkü kavgalı
toplum yerine kendi içinde özgür, barış içinde bir toplum ve ülke olmayı başarabilirdik.
İleri gidelim; İran’ın, Irak’ın, Suriye’nin bir
kısım topraklarında yaşayan Kürtler, Hatay
örneğinde olduğu gibi, Türkiye ile birlikte
federasyon yapısı altında bir araya gelebilirdi. Ancak bir türlü yenilemeyen “bölünme”
korkusu ya da buna dair derin devlet tahrikleri altında, “çözüm süreci”nde olduğu gibi,
masalar devrildi ve barışılamadı.

Uzlaşı içinde bir toplum
Uzlaşı içinde, barışık bir toplum olabilmek için, ideolojik ya da dini görüşlerin
pahlanmasına ihtiyacımız var. Alt yapıyı
belirleyen ekonomi düzeni gibi, üst yapıyı
belirleyen hukukun da toplumu bir arada
tutan temel unsur haline geldiği; hukukun,
herkese dokunması gerektiği görülmelidir. Toplumsal hayatımızda bağımsız bir
yargı ve hukuk önemlidir. [21] Bir cumhurbaşkanı ile bir bireyi eşitleyen bir hukuk
olmalıdır. Farklı renge, etnisiteye, sınıfa,
cinsiyete, cinsel yönelime, inanca ait olanların kör biçimde yok sayılması ve bunun
seyredilmesinin yarattığı kötülüğün sıradanlığına alışmamız, büyük acılara gebedir. Sovyetler Birliği’nin ilk kurucu lideri
Vladimir İlyiç Ulyanov Lenin [22], Çin Halk
Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mao Zedung
[23], Küba devriminin önderi Fidel Alejandro
Castro Ruz [24], Güney Afrika cumhurbaşkanı Nelson Rolihlahla Mandela (Madiba) [25],
ABD Başkanı Barack Hussein Obama [26],
Irak cumhurbaşkanı Celal Talabani [27], Şili
Devlet Başkanı Salvador Allende Gossens
[28], Uruguay başkanı José Alberto Mujica Cordano [29] ya da Kolombiya Gustavo
Petro [30] gibi yeryüzünde kendi sınırlarının
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ötesinde başarılar elde etmiş bir çok örnek
var. Bu örneklerin her biri, kendi ülkesinde
olmaz denileni olur yapmış, karma bir yaklaşımla değerlendirilebilecek doğruları olan
insanlar. Koşulların değişmesi halinde, aynı
örneklerin Türkiye’de de gerçekleşmesi ve
örnekler verilmesi mümkün.

Hoşgörü
Temel argümanlarımız hoşgörü, yüzleşme, bağışlama ve uzlaşma. “Herkesin
bu Bildirgede öngörülen hak ve özgürlüklerin gerçekleşeceği bir toplumsal ve uluslararası düzene hakkı vardır.” diyen İnsan
Hakları Evrensel Beyannamesi [31], “Bütün
milletler, ırk ve din grupları arasındaki anlayış, hoşgörü ve dostluğu özendirmeli ve
Birleşmiş Milletlerin barışın sürdürülmesi
yolundaki çalışmalarını geliştirmelidir.” de
demektedir. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)’ya [32] üye
Devletler tarafından imzalanan “Hoşgörü
İlkeleri Bildirgesi”ne göre; “Hoşgörü, dünyamızdaki kültürlerin zengin çeşitliliğini,
ifade biçimlerini ve insan olmanın yollarını
kabul etmek, bunlara saygı göstermek bunların değerini bilmektir. Hoşgörü çeşitlilik
içindeki uyumdur. Hoşgörü, yalnızca ahlaki
bir görev değil, aynı zamanda siyasi ve hukuki bir gerekliliktir. Hoşgörü bilgiyle, açıklıkla, iletişimle ve düşünce, vicdan ve inanç
özgürlüğüyle beslenir. Barışı olanaklı kılan
erdem, yani hoşgörü, barış kültürünün savaş
kültürüyle yer değiştirmesine katkıda bulunur. Hoşgörü kabullenme, lütfetme veya göz
yumma değildir. Hoşgörü, hepsinin üzerinde, başkalarının evrensel insan haklarının
ve temel özgürlüklerinin tanınmasıyla teşvik
edilen etkin bir tavırdır. Hoşgörü hiçbir koşulda, bu evrensel değerlerin ihlal edilmesini meşrulaştırmak için kullanılamaz. Hoşgörü, bireyler, gruplar ve Devletler tarafından
uygulanır. Hoşgörü, insan haklarını, çoğulculuğu (kültürel çoğulculuğu da içine alan),
demokrasiyi ve hukuk devletini destekleyen
sorumluluktur. Hoşgörü dogmatizmi ve
mutlakçılığı reddetmeyi içerir ve uluslararası insan hakları mevzuatına yerleştirilmiş
standartları onaylar. İnsan haklarına saygıyla tutarlı olarak, hoşgörü uygulaması,
toplumsal adaletsizliğin hoş görülmesi veya
inançların terk edilmesi veya zayıflatılması
anlamına gelmez. Hoşgörü, kişinin kendi
inançlarına bağlı olmakta özgür olması ve
başkalarının da kendilerine ait inançlara
bağlı olduğunu kabul etmesi demektir. Hoşgörü görünüşü, durumu, konuşması, davranışı ve değerleri doğal olarak farklı olan
insanların barış içinde ve oldukları gibi yaşama hakkına sahip oldukları gerçeğini kabul etmek demektir. Hoşgörü aynı zamanda,
birisinin görüşlerinin zorla başkalarına kabul ettirilmemesi demektir.” Hoşgörülü olmak ya da olmamak, kişinin siyasi duruşunu
belirleyebilir. Hoşgörünün Arapça karşılığı,

“tesamuh” kavramı ile karşılanmaktadır ki,
hoş görme, hoş görürlük, birbirine kolaylık
gösterme anlamlarına gelir. Dünyamızın
birçok din, dil, kültür ve etnik kökeninin
çeşitliliği çatışma bahanesi değil, hepimizi
zenginleştiren bir hazinedir. [33] UNESCO
tarafından kabul edilen, Kültürel Çeşitlilik
Evrensel Bildirgesi de, bize bu yönde yeni
ufuklar açmaktadır. Temel argüman cebir,
şiddet veya tehdit içeren yöntemlerden arınarak özgürce düşüncelerimizi ifade edebilmektir.

Mandela’yı anlamak
Türkiye için, bir çözüm yolu olarak örnek alınabilecek bir ülkedir Güney Afrika
Cumhuriyeti. 1948 -1994 yılları arasında
şiddetli şekilde uygulanan apartheid [34] rejiminde, Güney Afrika Cumhuriyeti [35] anayasası toplumu siyahlar, beyazlar, renkliler
ve Asyalılar olarak ayırmaktaydı. Avrupalı
beyazların oluşturduğu ayrımcı yönetim
politikalarına karşı, mücadele eden Afrika
Ulusal Konseyi (ANC) [36] örgütlülüğünün
önderlerinden olan Mandela, Rivonia yargılaması olarak da bilinen, şiddet yoluyla
hükümeti devirme girişiminde bulunduğu
gerekçesiyle ömür boyu hapse mahkûm
edildi. En temel insan haklarının dahi tanınmadığı rejime karşı mücadelesinde
Mandela, “herkesin uyum içerisinde ve eşit
haklara sahip olarak bir arada yaşayacağı
demokratik ve özgür bir toplum” idealine
değer verdi. Mandela, 1994’de Güney Afrika Cumhuriyeti’nin ilk siyahî devlet başkanı seçildi ve ikinci kez seçilmeyi reddetti.
Mandela, “Her insanın kalbinin derinliklerinde merhamet ve fedakarlık olduğunu her
zaman bilmişimdir. Kimse dünyaya derisinin
rengi, etnisitesi veya dini farklı olduğu için
diğerlerinden nefret ederek gelmez. İnsanların nefret etmeyi öğrenmesi gerekir ve eğer
nefret etmeyi öğrenebiliyorlarsa sevmeyi de

öğrenebilirler. Çünkü sevgi insanın
yüreğine nefretten daha kolay, doğal olarak girer. İnsanın içindeki
iyilik ateşi gizlenebilir fakat asla
söndürülemez.” diyor [37]. Mandela devamla şöyle diyor; “Bildiğim
bir şey vardı; ezenin de ezilen gibi
özgürleştirilmesi gerekiyordu. Bir
başkasının özgürlüğünü elinden
alan bir kişi nefretin mahpusudur;
ön yargılı ve dar görüşlü bir dünyanın demir parmaklıkları ardında kilitlidir. Özgürlüğüm elimden alındığında özgür olmadığım gibi ben bir
başkasının özgürlüğünü elinden aldığımda da tam özgür olmam. Ezilenin olduğu kadar ezenin de insanlığı elinden alınmıştır. Cezaevinden
çıkarken üstlendiğim misyon hem
ezileni hem de ezeni özgürleştirmekti. Bazıları bunun artık başarıldığını
söylüyor. Fakat ben durumun böyle
olmadığını biliyorum. Gerçek şu ki
henüz özgür değiliz; yalnızca özgür
olma özgürlüğünü, baskı görmeme hakkını
elde ettik. Özgürlüğe giden yoldaki son adımımızı değil, aksine daha uzun ve hatta daha
zor bir yolun ilk adımını atmış olduk.” [38]
Mandela’nın yaklaşımı, kendisine acı çektirenleri “bağışlamak”tır. Vicdanlı olma gibi
hoşgörü, yüzleşme, bağışlama ve uzlaşma
kulağımıza armoni olarak hoş geliyor ama
felsefe, psikoloji, sosyoloji, mantık yönünden bir harmoni olarak henüz zor görünüyor.
O zoru, başarmak zorundayız. Mandela’nın
otobiyografik kitabına [39] [40] yazdığı önsözde Öcalan [41] şöyle diyor; “Dünya halklarının tarihleri, en çok da onları pençelerine
almaya çalışanların pervasız cüretkarlıklarınca şekilleniyor. Bu cüretkarlık, bazen
tüm dünyanın zulmü kör biçimde seyretmesiyle ortaya çıkıyor, bazen de büyük bir
totaliterliğin kötülüğü ve onun sıradanlığı
beslemesiyle. Kötülüklerin sahipleri, daima
utançla diz çöküp özür dilerken ya da puslu
birer kitap sayfası olarak tarihe geçerken,
kötülüğün sıradanlığına ve yükselen totaliterliğe karşı verilen mücadele dünyanın tüm
topraklarını aynı anda ıslatan tek şeyde, bir
ezilenin gözyaşında kendini gösteriyor.” [42]
Öcalan kendi yaşamıyla bir Mandela
olurken, ülkemizin ve Ortadoğu’nun Mandelasını anlayabildik mi? n
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MURAT ÇAKIR:

“NATO Zirvesi’nden Yeni
Savaş Konsepti Çıktı”
28-30 Haziran 2022 tarihlerinde Madrid’de düzenlenen
NATO Zirvesi sonuçlandı. Zirvede yeni bir Stratejik Konsept kabul edildiği açıklandı.
NATO’nun Rusya ve Çin’e karşı
yayılmasını temel alan konsept
yeni savaşların kapıda olduğunun ilanı oldu. NATO bu yeni
Stratejik Konsepti’ni hangi sonuçları olacağını ve Türkiye’nin
zirvedeki atraksiyonlarını Murat Çakır ile değerlendirdik.
Politika: NATO’nun Madrid’deki
liderler zirvesinin sonuç bildirisi yayınlandı. Genel Sekreter Jens Stoltenberg, müttefiklerin yeni Stratejik Konsept belgesinin kabul ettiğini duyurdu.
Lizbon’da 2010’da düzenlenen zirveden
sonra yeni Stratejik Konsept kabul edildi.
Stratejik Konsept’in önemi nedir ve neyi
içeriyor?
Murat ÇAKIR: Öncelikle NATO Zirvesini emperyalist cephenin olduğu gibi
ABD politikalarının ardına dizilmesinin
bir göstergesi olarak tanımlamak gerekiyor. Kabul edilen yeni Stratejik Konsepti de, yaşamın her alanını militarist aklın hizmetine sokmanın bir aracı olarak
nitelendirebiliriz. Daha doğrusu, ABD
Başkanı Biden’in deyimiyle “Avrupa NATO’laştırılmaktadır”. Stratejik Konseptte
dikkat çeken iki unsur var. Birincisi Rusya
Federasyonu’nun “Euro-Atlantik alanındaki barışın ve istikrarın en önemli ve en
doğrudan tehdidi” tanımlamasıyla Batının
Avrupa’daki baş düşmanı ilân edilmesidir. Bu da otomatikman, hem NATO’nun
Kuzey Avrupa’ya genişlemesinin, hem de
Doğu Avrupa’ya devasa silah ve ordu birlikleri konuşlandırılmasının, dolayısıyla
AB ve NATO üyesi devletlerin silahlanma bütçelerini katlayarak artırmalarının
gerekçesidir, ki bu politikalara toplumsal

şen stratejik ortaklık ve ikisinin kurallara
dayalı uluslararası düzenin altını oymaya yönelik birbirini pekiştiren girişimleri,
değerlerimize ve çıkarlarımıza ters düşmektedir” denildi. Avustralya, Japonya,
Kore Cumhuriyeti ve Yeni Zelanda da ilk
kez NATO zirvesindeydiler. Sizce ABD ve
NATO, Çin’e yönelik ne tür hamleler yapabilirler?

rıza üretilmesini de kolaylaştırmaktadır.
Nihâyetinde ABD’nin uzun zamandır takip ettiği “Rusya’nın kuşatılma stratejisi”
bu konsept ile doğrudan NATO stratejisi
hâline getirilmiş ve ABD Avrupalı müttefiklerini tekrar kontrolü altına alabilmiştir.
Avrupa’nın “Rusya’dan korunması” ve
“caydırıcılık politikası” kisvesi altında da
Avrupa halklarına yeni Soğuk Savaş koşulları dayatılmıştır.
Politika: Daha önceden yazıldığı gibi
Zirve’den Rusya karşıtı kararlar çıktı.
Rusya, 2010’daki stratejik konseptte “dış
ortak” iken artık doğrudan tehdit olarak tanımlandı. Bu tehdit tanımlamaları
ekonomik soğuk savaşın ötesinde Hitler
Almanyasının Sovyetler Birliği’ne saldırması gibi bir hedef olduğu söylenebilir
mi? Ukrayna üzerinden Rusya’yla savaşın daha da uzatılmasının nedeni nedir?
Murat ÇAKIR: Emperyalist yayılmacılık mantığına bakarak, “Batı Rusya’ya
saldırmayacaktır” tespitini yapamayız.
Ancak Rusya Federasyonu’nun elindeki
nükleer silah cephanesi göz önüne alınırsa, böylesi bir saldırının bedeli son derece büyük olacaktır ve bu bedeli ödemeye
hazır bir siyasi irade, her ne kadar “sınırlı
nükleer savaş olanaklıdır” görüşleri yayılıyor olsa da, henüz ortada yoktur – en

azından şimdilik görünmemektedir. Kaldı ki başta Alman emperyalizmi olmak
üzere, Avrupalı emperyalist güçler olası
bir saldırıda nükleer savaşın ana coğrafyası olacaklarını çok iyi bilmektedirler.
ABD, Fransa ve Britanya’nın “nükleer
şemsiyeleri” Rusya topraklarından gönderilecek nükleer füzelerin hepsini bir anda
savunabilecek durumda değillerdir. Buna
karşın Soğuk Savaş aracılığı ile Rusya
Federasyonu’nun izole edilmeye çalışılması, ekonomik açıdan zayıflatılması
ve Ukrayna üzerinden Rus ordusunu yıllar süren bir çatışma bataklığına çekerek
Rusya’nın yıpratılması daha gerçekçi bir
senaryo olarak gözükmektedir. Ukrayna
üzerinden Rusya ile savaşın uzatılmasının temel nedeni bence budur ve aynı zamanda Avrupalı emperyalist güçleri ABD
kontrolü altında tutmanın, AB’nin Polonya ve Baltık Ülkeleri gibi ABD’nin Truva
atlarıyla zayıf rakip olarak kalmasını sağlamanın da yoludur.
Politika: Sizinle daha önce yaptığımız
söyleşide NATO’nun yeni stratejisinin
ikinci bir hedefi de ABD emperyalizminin Rusya Çin aksını kırarak, 2011’den
bu yana yoğunlaştırdığı Hint-Pasifik
stratejisine ağırlık verilmesidir, demiştiniz. Zirvede de “Çin Halk Cumhuriyeti
ile Rusya Federasyonu arasında derinle-

Murat ÇAKIR: Bu soruyla tam da
Stratejik Konseptin ikinci dikkat çeken
unsurunu vurguluyorsunuz. Savaş aygıtı NATO’nun kabul edilen yeni Stratejik
Konseptinin Çin Halk Cumhuriyeti’ni
“Kuzey Atlantik İttifakının çıkarlarına,
güvenliğine ve değerlerine yönelik en büyük meydan okuma” olarak nitelendirmesinin ve zirveye Avustralya, Japonya, Kore
Cumhuriyeti ve Yeni Zelanda’nın davet
edilmesinin nedeni ilk etapta NATO’nun
dünya çapında genişlemesinin bir gerekçesidir. ABD’nin Hint-Pasifik Stratejisine
desteğin yanı sıra NATO’nun uzun zamandır takip ettiği bir genişleme çabasının
ifadesidir. Anımsanacağı gibi NATO’nun
2008 Bükreş Zirvesinde Asya’dan, Pasifik
Bölgesinden ve Latin Amerika’dan dokuz
ülke “dünya çapındaki NATO partnerleri”
olarak ilân edilmişlerdi. NATO 1989/1990
karşı devriminden bu yana, bırakın küçülmeyi veya feshedilmeyi, “Küresel
NATO” oluşturma ve eski Genel Sekreter
Scheffer’in deyimiyle, “NATO sorumluluklarını yerine getirmeyi kabul eden her
ülkeyi üye yapma” hedefini takip etmiştir.
O açıdan yeni Stratejik Konseptin ÇHC
bağlamı haricinde bir de böylesi bir hedef
tanımlaması bulunmaktadır.
ABD emperyalizmi dünya çapında belirleyici güç olarak kalabilmesi ve zayıflayan konumunu yeniden güçlendirebilmesi
için ÇHC’ni hedefine koymaktadır. Yani
ABD’nin asıl hedefi en büyük sistemsel
rakibi olarak gördüğü ÇHC’dir. Tüm askeri, lojistik ve mali olanaklarını bu nedenle
Hint-Pasifik Bölgesine yığmaya çalışmakta ve gerek Avrupalı gerekse de Pasifik’te-

Politika
ki müttefiklerini bu adımlarına destek
olmaya zorlamaktadır. Pasifik ülkelerinin
Madrid Zirvesine davet edilmelerini de
bir nevi “Pasifik NATO’su” oluşturma çabası olarak okumak mümkündür. Ancak
Almanya’da yapılan son G7 Zirvesinde
görüldüğü gibi, Hint-Pasifik Bölgesinde
ve BM üyesi devletler arasında Rusya Federasyonu ile Çin Halk Cumhuriyeti’ne
yönelik politikaları için destek bulunması
zorlaşmaktadır. G7 Zirvesine davet edilen
ülkeler, hem BRICS ittifakı ile olan ilişkilerini derinleştirmeye çalışmakta hem de
Rusya’ya yönelik diplomatik adımların
atılmasını savunmaktalar. O açıdan gerek
ABD’nin gerekse de NATO’nun ÇHC’ne
yönelik hamlelerinin uluslararası arenadaki diplomatik girişimler, kimi ekonomik
yaptırımlar, ÇHC yönetimini zan altında bırakacak propagandif çalışmalar ve
Hong Kong, Tayvan sorunları ile Güney
Çin Denizi’ndeki tedarik yolları ihtilaflarını körüklemekle sınırlı kalacağını öngörebiliriz.
ÇHC’ne yönelik adımlar aynı zamanda Avrupa’daki gelişmeleri de etkileyecek. Gerek ABD gerekse de Avrupa
yaygın basınında ABD’nin asıl hedefinden, yani ÇHC’ni zayıflatma hedefinden
uzaklaşmakta olduğunu ve NATO’nun
dünya çapında genişlemeye çalışmasının
stratejik açıdan aşırı esnemeye yol açarak,
Batıyı güçlendirmekten ziyade zayıflatacağını öne süren görüşler yayınlanmakta.
O nedenle günün birinde Biden yönetiminin Ukrayna’daki faşist rejime “şimdiye
kadar elde ettiklerinle yetin” demesi ve
Rusya Federasyonu ile uzlaşı araması da
büyük bir sürpriz olmayabilir.
Politika: Hâlihazırda Rusya’ya karşı
yaptırımlar AB ve ABD’nde gıda ve diğer ürünlerde fiyatların katlanmasına ve
enflasyon oranlarının artmasına neden
oldu. Fosilden çıkıp “yeşil yeni düzen”
açıklamaları yapılırken, yeniden kömürle, fosil enerji taşıyıcıları ile devam kararları alındı. Rusya-Çin aksını kırmak
küresel ekonomik sistem açısından da
süren ekonomik krizlerin daha da uzaması ve derinleşmesine neden olmayacak
mı?
Murat ÇAKIR: Avrupa ile Afrika’nın
tahıl ihtiyacının önemli bir bölümünü
karşılayan Ukrayna ve Rusya tahılı ile
gübresi üzerine alınan karşılıklı yaptırım
kararlarının dünya çapındaki gıda krizini ve fiyatların yükselmesini etkilediği
biliniyor. Ancak dünya çapında üretilen
tahılın büyük bir bölümünün de Batıdaki
endüstriyel hayvan bakıcılığı tarafından

DÜNYAYA BAKIŞ
tüketilmesi ve bununla birlikte biyoyakıt
için geniş tarım arazilerinin talan edilmesi
de bu gıda krizini tetikleyen unsurlardan.
O nedenle gıda krizinin asıl müsebbibin
kapitalist üretim tarzı ve uluslararası tekeller ile mali sermayenin kâr arayışları
olduğunu, altını kalın çizgilerle çizerek
vurgulamak gerekiyor. Sadece Avrupa’daki endüstriyel hayvancılık için kullanılan
tahılın küçük bir kısmının Afrika’daki
kimi ülkenin gıda krizini çözebilecek olanakları yaratabileceğini söyleyebiliriz.
Aynı şekilde Batılı ülkelerin “Green
New Deal” veya “Yeşil Yeni Düzen” propagandasına da aldanmamak gerekiyor.
Nükleer enerjinin sürdürülebilir enerji
taşıyıcısı olarak ilân edilmesine ramak
kalmışken, bizzat Alman Yeşilleri Rus
doğal gazına taş kömürü ile doğa katili “Fracking gazı” ve son derece külfetli
olan likit gaz tedarikini alternatif gösteriyorlar. Nihâyetinde kapitalist kâr mantığının gereği olan adımlar atılarak, “yeşil”
ve “ekolojik üretim” kisvesi altında özel
sermaye birikimine yeni yollar aranmaktadır. Bu özellikle otomotiv sektöründe
de göze çarpmaktadır. Elektro motorlu
araçlara öncelik verilmesi ve AB çapında benzinli-mazotlu motor üretiminin
yasaklanma çabası, otomotiv tekellerine
yeni kâr ve birikim olanakları yaratma
anlamına gelmektedir. Elektro motorların
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aküleri için gerekli olan ender maddelerin çıkartıldığı ülkelerdeki doğa talanı ve
emek sömürüsü ne Yeşillerin ne de diğer
sermaye partilerinin umurundadır. Bununla birlikte Avrupa’yı “yenilebilir” enerjiye
dayalı üretimle mutlu kılmak isteyen emperyalist devletler karbondioksit salınımı
artıran fosil enerjiye dayalı üretimi yoksul
coğrafyalara yönlendirerek, sömürüyü ve
doğa talanını katmerleştirmekte, çoklu
kriz ortamlarının yaygınlaşmasına neden
olmaktadırlar. “Yeşil Yeni Düzen” yeni
sermaye birikim rejimleri oluşturan yeşil kapitalizmden ibarettir ve kapitalizm
alaşağı edilmedikçe ne ekolojik dönüşüm
gerçekleşebilir ne de iklim ve çevre korunması sağlanabilir.
Politika: Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğini veto etme
blöfünün arka planında ne vardı? Zirvede ne kazandı Türkiye? Zafer açıklamaları bir propaganda mı yoksa gerçek mi?
Murat ÇAKIR: Kanımca Ankara
NATO Sözleşmesinin kendisine tanıdığı bazı şartlı rehinleri kullanarak, siyasi
avantajlar elde etmek istedi. İsveç ve Finlandiya ile imzalanan Moratoryum, bu iki
ülkenin NATO üyesi olmalarıyla uymaları
gereken NATO Sözleşmesinden farklı değil. O nedenle de propagandif bir unsurdur. Ancak bu gelişme, Türkiye’deki kimi
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liberallerin beklediği gibi, NATO’nun
Türkiye’nin demokratikleşmesine yönelik adımları destekleyeceği laflarının
da içi boş söylemler olduğunu kanıtladı.
Tam aksine, Türkiye’deki antidemokratik
gelişme, otoriter yönetim biçimi ve savaş
politikaları NATO çizgisinin bir gereğidir.
Kürdistan Özgürlük Hareketine yönelik
savaş aynı zamanda bir NATO savaşıdır ve NATO silahlarıyla yürütülmektedir. ABD ve NATO’nun kimi noktalarda
NATO üyesi Türkiye’nin egemen sınıflarının çıkarlarıyla örtüşmeyen hedefleri
olsa da, ABD, AB ve NATO açısından
Türkiye’nin son derece yaşamsal bir önemi bulunmaktadır.
AKP-Saray-Rejiminin NATO Zirvesinde elde ettiği siyasi avantajlar, kesinlikle Türkiye halklarının lehine olmayacaktır. Silahlanma ve askeri-sınai kompleksin
büyütülmesi ile bölgedeki komşu ülkelere
yönelik saldırgan politikalar NATO tarafından desteklenecek ve nihâyetinde egemen siyasetin – ister AKP isterse de başka
burjuva partilerinin öncülüğünde – sürdürülebilmesinin olanakları sağlanacaktır.
Türkiye halklar, ezilen ve sömürülenler
açısından baktığımızda Madrid’de kaybeden taraf olmuştur. n

CEMİL AKSU / POLİTİKA HABER

Kurtarıcı Reçete: Milliyetçilik
İlginç ve bir o kadar da geçmişin tekrarı bir süreçten geçiyoruz. İktidar sıkışmış. Ekonomik kriz rejim açısından siyasal
kayıplara yol açıyor. Bu koşullarda can simidi olarak milliyetçiliğin körüklenmesi ve halkın “milli duygularına” seslenilmesi caiz
oluyor.
Önce Kandil’e “pençe yumruk”. Olmadı, Rojava’ya “bir gece
ansızın gelebiliriz”. O da olmadı ver elini Yunanistan... Bir yandan da Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya alınması konusunda propaganda amaçlı bir “veto”. Bunlar iktidar eliyle yapılanlar.
Yetmeyince devletin diğer elleri devreye giriyor. Faşist Zafer
Partisi başkanı Ümit Özdağ Hatay’a Arap ve Kürt göçmenlere
karşı hamle yaparak milliyetçi faşist propagandanın merkezine
oturmaya çalışıyor. Onu yalnız bırakmayan Memleket Partisi
başkanı Muharrem İnce de şova katılıyor. “Tutmayın beni, tutmayın” edasıyla yola koyuluyor.
AKP-MHP Yunanistan hamlesi yapar da CHP altta kalır mı?
Nasıl ki Kılıçdaroğlu’nun ağzından “Kandili ateşe veririm” sözünü işittiysek, bu sefer de “İktidara gelince Yunanistan’a gününü
göstereceğiz” deyiverdi. Uzaktan kumandalı Mustafa Sarıgül
de Atina’da Sintagma Meydanı’nda Türk bayrağı açarak şova
tamamlayıcı öge oldu. Bir de senaryo saldırı olunca ertesi gün
gündem oldu.
Günlerdir gündemin başında olan NATO Zirvesi bitti, Erdo-

ğan yanlısı propaganda makinesi “NATO Zirvesini altını üstüne
getirdik” edasıyla dezeformasyona yükleniyor. Biden-Erdoğan
görüşmesinde de konuşulan konular AKP’nin propaganda makinesine bakılırsa tam bir efsane ama gerçek o ki anlatılanları
kimse teyid edemiyor ve dünya alemin bu konulardan nedense
haberi yok.
Şimdi diyebiliriz ki, “İktidar zor durumda olduğundan milliyetçilik silahına sarılıyor ama nafile”. Gönül ister ki öyle olsun
ama durum maalesef bu değil. Aile ocağından itibaren beyni
milliyetçilik, ırkçılık ve Türklük gururu ile yıkanmış, kendinden
başka her milliyeti küçümseyen, özellikle Kürtlere kindarlık düzeyinde düşman, komşularımız Arapları küçümseyen, Yunanlıları ezeli düşman gören bir nesil maalesef bu oyunları izlemeye
ve desteklemeye devam ediyor. Nedenini biraz merak eden
uzağa gitmesin, ana okuldan itibaren ezberletilen İstiklal Marşının tüm kıtalarını bir okusun.
Bu oyunu bozacak tek güç düzen içi restorasyona karşı olan
ve devlet doktrinini reddeden, gerçekten eşit, özgür, adil bir
çözüm öneren devrimci demokratik güçlerdir, “cumhuriyetin
kazanımlarına sahip çıkılmasına” karşı çıkan komünistlerdir.
Devrimci demokratik güçlerin etki alanı günden güne gelişiyor.
Ama daha hızlı gelişmesi acil olarak önem taşıyor. Son ay ve
haftalarda ülkenin içine sokulduğu politik atmosferi yaşayınca
bu aciliyet daha da anlaşılır oluyor. n
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Gorbaçov Öncesi Sosyalist Sistem (1960-1982)

Parlayan Yüz, Çürüyen Gövde
Brejnev Dönemi-2
q Sinan DERVİŞOĞLU

İkinci Bölüm:
İdeolojik hegemonyanın yitirilmesi
İdeoloji:
Sosyalizm döneminde ideolojik hegemonyanın hayati önemi
Lenin’den sonraki birçok Marksist düşünür, egemen sınıfın (burjuvazinin) kendi iktidarını sadece baskı ve şiddet yoluyla değil, aynı zamanda kitleleri ideolojik
olarak kontrol ederek, yani yaşanılan düzenin yegâne doğru sistem olduğuna ikna
ederek, bir tür kolektif “rıza” üreterek
hakimiyetlerini sürdürdüklerini belirttiler.
Başta değerli İtalyan komünist düşünür
Gramsci “hegemonya” kavramını geliştirerek bu olguya dikkat çekti. 1970’lerde Fransız KP üyesi ve Marksist filozof
L. Althusser bu kavramı derinleştirerek
“Devletin İdeolojik Aygıtları” yaklaşımıyla bu hegemonyanın hangi mekanizmalar
ile üretildiğini ortaya koymaya çalıştı.
Fiziksel baskının yanı sıra ideolojik
hegemonyanın varlığı, dünya komünistleri tarafından hep “mevcut kapitalist düzeni yıkma” kavgasının bir bileşeni olarak;
yani “ofansif” planda ele alındı. Bu doğru
ve haklı olmakla beraber, işin bir de ihmal edilen “defansif” yanı vardı: Egemen
sınıf halinde örgütlenmiş proletaryanın
da, sınıfsız topluma kadar iktidarını sürdürebilmesi, baskı aygıtlarının yanı sıra
başarılı ve etkin bir ideolojik hegemonyayı zorunlu kılmaktadır. Öncelikle dünyada kapitalizmin varlığı bunu gerekli
kılmaktadır; ama bahsettiğimiz ihtiyaç
bununla sınırlı değildir. Troçkistlerin hayal ettiği gibi (simültane veya zincirleme)
bir “Dünya Devrimi” dahi olsa, sadece
kapitalizmin hortlamasını engellemek
için değil, sınıfsız komünist topluma temel teşkil edecek yüksek insani değerlerin
herkesçe benimsenmesi, 6000 yıllık sınıflı
toplumların uğursuz mirasının kafalardan
silinebilmesi için sosyalizmin ideolojik

Yazı dizimizin birinci bölümünde, SSCB tarihinin en tartışmalı ve istismara en açık konusu olan siyasi tasfiyeler konusunu inceledik ve bir
yandan onu gerekli kılan faktörleri, öte yandan bu tasfiyenin yürütülüş biçimi sonunda oluşan negatif birikimi ortaya koymaya çalıştık.
71. sayıda yayınlamaya başladığımız dizimizin ikinci bölümünde,
Stalin sonrası döneme geçişte oluşan gelişmeleri ele aldık. 76. sayıdan
itibaren yazı dizimizin 3. ve son bölümüne geçtik.

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;

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

- Günümüzde dünyadaki güçlerin yer alımı,
Sinan Dervişoğlu yoldaşımız da mutlak doğru
Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin
niteliği, konumu ve uluslararası güçler dengesinde iddiasında değil. Yaptığı çalışmayı dikkatimize suüstlendikleri rol;
narak görüş, öneri ve katkılar ile zenginleştirmemi- Küba ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyetle- ze özellikle değer veriyor. Bu anlamda sadece pasif
ri’nin durumu ve gelişimine ilişkin tartışmalar ve bir okuyucu olarak değil, aktif tartışma yoluyla
bu konulara bağlı bir dizi farklı inceleme, araştırma çalışmaya katkı sağlamanızı özellikle önemsiyoruz.
ve değerlendirmeler...
Vakıf olarak tüm bu konularda farklı görüşlerin
tartışıldığı, araştırmaların geliştirildiği çalışmalar
içindeyiz.

hegemonyası şarttır. Sosyalizmin ideallerine, temel değerlerine, onlara temel teşkil eden bilimsel önermelere sahip çıkan,
bunları özgür iradesiyle ve bilinçli olarak
benimsemiş bir halk kitlesi olmadan (öngördüğümüz gibi) devleti eritmek, “halkın kendi kendini yönetimi”ne geçmek,
sadece sınıfsız toplum için değil, sosyalist kuruluş için de gerekli olan dinamizmi ve atılımı sağlamak mümkün olamaz.
Bu önermeyi son sınırına kadar götürürsek, şu gerçek de netlik kazanmaktadır:
Sosyalizm fikri ve onun teorik çerçevesi
olan Marksizm, halkın geniş kesimlerinde
inandırıcılığını yitirirse, “güzel ama boş
laflar” muamelesi görürse, bıyık altından
gülünürse, en güçlü ve şiddetli baskı aygıtı bile sosyalizmi bir düzen olarak ayakta
tutamaz. 1989-91 çöküş sürecinin belirleyici olgusu budur, yani sosyalizmin ideolojik hegemonyasının yitirilmesi, sosyalist

MUSTAFA SUPHİ VAKFI
Bilim Kurulu
ülke toplumlarının adım adım bu noktaya
getirilmiş olmasıdır. Değil 1930’larda,
1960’larda dahi örneğin bir Lenin heykeline saldırı yapacak birinin, daha polise gerek kalmadan halk tarafından durdurulup
“cezalandırılacağı” muhakkaktı. 1989’da
ise değil Lenin’e, sosyalizmin en temel
değerlerine en azgınca saldırılar toplumu
sararken, değil sıradan vatandaşlar, baskı
aygıtları dahi buna müdahale etme gücünü
ve haklılığını kendilerinde hissetmediler;
zira büyük ihtimalle onların “amirleri”
de sosyalizm ideolojisine olan inançlarını
yitirmişlerdi. Bu noktaya nasıl gelindiğini
tarihsel süreç içinde inceleyelim.
SSCB ve Halk demokrasilerinde sosyalizmin ideolojik hegemonyasının (birkaç istisna dışında) aslında güçlü bir temeli vardı. İç dinamiğin çok zayıf olduğu
Polonya, Macaristan, Romanya haricinde,
bu ülkelerin hepsinde sosyalizme geçiş

anında KP’lerin güçlü bir tabanı ve kitle
desteği vardı (SSCB, Bulgaristan, Arnavutluk, Yugoslavya, Çekoslovakya ve
Demokratik Almanya); sosyalizm kuruluş
sürecinin ilk yıllarında elde edilen ekonomik ve kültürel başarılar, bu ideolojik
etkinliği daha da perçinledi. Hatta köylülüğün toprak için 1000 yıldır mücadele
verdiği Macaristan’da, KP’den önce ülkeye giren Kızıl Ordu komutanlığının “toprak reformu” başlatması, Macar köylülüğünde önce şaşkınlık, daha sonra güçlü
bir kolektif sevinç duygusu yaratmış, bu
ülkede dahi sosyalizmin ideolojik gücünü
önemli oranda artırmıştı.
İdeolojik gücün öneminin bilincinde
olan Sovyet ve Doğu Avrupa liderleri propaganda çalışmalarına muazzam bir önem
verdiler ve afiş, slogan, marş, bildirilerin
yanı sıra sinema ve edebiyatı da bu amaçla seferber ettiler. Gerçekten de bugün
incelendiğinde Sovyet propaganda sanatı,
hayatın her alanında, ülke savunmasından
üretim seferberliğine, sabotajlara karşı
uyanıklıktan dinin zehirli etkilerine, işyeri
güvenliği ve işçi sağlığından çocuk haklarına, aile yaşantısından kadın sağlığına,
alkolizmden maçoluğa, ABD’li siyahların
mücadelesinden Arap halklarının anti–siyonist kavgasına kadar HER alanda son
derece etkili, yani hem doğru, haklı ve
insani bir içeriğe, hem de başarılı bir biçimsel sunuma sahip olağanüstü güzellikte afişler üretti. Müzik alanında Kızıl Ordu
korosu, bugün bile insanları etkilemeye
devam eden parçalar icra etti. Sinemada
Ekim Devrimi’ni ve Büyük Anti-faşist
Savaşı konu alan filmler, Batı ülkelerinde
dahi ödüller kazandı. Propaganda çalışması gerçekten etkili ve başarılıydı.

İdeolojideki “yolsuzluklar”
Ancak sorun burada başlamaktadır:
İdeolojik hegemonya, propaganda demek değildir, ve salt propaganda ile
sağlanamaz!... Bir insanın ideolojik tavrı, bir yandan kendisine iletilen fikirlerin
(ki burada propaganda etkili olabilir), öte
yandan da maddi yaşantısında, toplumsal
ilişkilerde bulunduğu noktada kendiliğinden oluşan algı ve izlenimlerinin bir
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Pratikteki çarpık uygulamalar, ideolojik hegemonyadaki bu zaafı daha da katmerlendirmiştir. Hesap sorulamayan her
yönetim aygıtında baş gösteren ilk hastalıklardan biri “klanlaşma”, ve onun en
dolaysız ve kolay biçimi olan nepotizmdir
(akrabaları kayırma). Orta Asya cumhuriyetlerinde bazı Parti Bölge Komiteleri
tümüyle aynı aile (ya da sülale) fertlerinden oluşurken Romanya’da Çavuşesku
eşini Bakanlar Kurulu’na, oğlu Nicu’yu
da Gençlik Bakanlığı’na atıyordu. Ama
sistemin ta merkezinde ve zirvesinde bu
soruna rastladığımızda işin boyutu daha
iyi anlaşılacaktır. Brejnev’in damadı Yuri
Çurbanov, genç bir polis memuru iken
10 yıl içerisinde önce müfettişliğe, sonra
SSCB İçişleri Bakanı Birinci Yardımcılığına getirildi ve bu süre zarfında 650.000
rubleyi zimmetine geçirerek büyük bir
skandala imza attı. [1]
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bileşimidir. Bu iki unsur, yani “rejimin
ideolojisi” ile vatandaşların “kendiliğinden ideolojisi” çakışıp uyum içinde olursa (ki başta Batı olmak üzere kapitalist
ülkelerinin istikrar dönemlerinde durum
tamı tamına budur) ideolojik hegemonya sağlam demektir. Ancak bu iki unsur
arasında çelişki ve ciddi bir uyumsuzluk
varsa, ideolojik hegemonyada çatlakların
çıkması ve büyümesi kaçınılmazdır. Maalesef sosyalist ülkelerde 70’lerden itibaren
gelişen durum bu olmuştur.
Kendi maddi yaşantısında yukarda
zikrettiğimiz çarpıklıklara tanık olan,
bunları yaşayan, bunlardan ötürü canı
sıkılan, ancak bunlar değiştirme gücünü
de kendinde hissetmeyen (zira kendisine
hiçbir müdahale mekanizması sunulmayan) bir emekçi için, en parlak ve etkili
propaganda ürünlerinin dahi bir etkisi
olamaz. Afişler “insanların eşitliği”nden
dem vururken, üst düzey bürokratların ayrıcalıklarını gözlemleyen (örneğin sadece
Parti yöneticilerinin alışveriş yapabildiği
“özel” mağazaları gören), resmi söylem
“ekonomik başarılar”ı yüceltirken ekmek
(veya et veya ayakkabı...) kuyruğuna giren, afişler “dürüstlüğü ve idealizmi” vurgularken hayatın her alanında rüşvet vermeden iş yaptıramayan, hatta devlet eliyle
yolsuzluklara tanık olan bir emekçi için,
bu propagandada somutlaşan “sosyalist
ideoloji” en hafif deyimiyle “boş laf” haline gelecektir. Emekçilerde maddi hayatın yarattığı bu demotivasyon ekonomide
(aşağıda ele alacağımız) yıkıcı etkilere
sebep oldukça, mevcut yönetim “aradaki boşluğu kapatmak” için propagandaya
ağırlık vermiş, ancak propaganda insanları motive etmek bir yana, var olan motivasyonsuzluğu bir içsel tepkiye (“bizle
alay ediyorlar” türünde) dönüştürmüştür.
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Brejnev dönemi “madalya enflasyonuna” tanık oldu. Brejnev’e toplam 200 madalya verildi.

SSCB tarihi boyunca ideolojik motivasyonu en önemli mekanizmalarından
biri emekçilere verilen ödül ve nişanlardı. Lenin ve Stalin döneminde cephede
kahramanlık gösteren, üretimde büyük başarılar sağlayan, bilimde önemli buluşlar
yapan, günlük hayatında ciddi fedakarlıklar yaparak herkese örnek olan vatandaşları nişan ve madalya ile ödüllendirmek,
onları halka deklare etmek son derece
doğru ve saygınlığı olan, gerçekten motivasyon yaratan bir mekanizma idi. Brejnev dönemi ise bir “madalya enflasyonuna” tanık oldu. Sosyal ve siyasal prestij
için herkesin herkese madalya taktığı bu
dönemde, “kayırma” gene devreye girdi.
2.Dünya Savaşı esnasında 9 yaşında olan
Brejnev’in damadı için “Büyük Anayurt
Savaşı” madalyası verilirken, Brejnev’in
kendisine toplam 200 adet madalya verildi (cenazesinde bu madalyaları toplam
44 subay ancak taşıyabildi). Bir insanın,
şayet bir mitoloji kahramanı değilse, 200
madalyayı hak etmesinin söz konusu olamayacağı açıktır ve burada devasa bir dalkavukluğun egemen olduğu ortadadır. Bir
zamanlar kan ve terle kazanılan, çöküşten
sonra ise tezgâhlarda incik boncuk misali
üç otuz paraya satılan Sovyet madalyalarının yıkımdan çok önce “tezgâhlara düştüğü” açıktır. Herkesin iyi kötü gözünün
önünde ve bilgisi dahilinde gerçekleşen
bu olaylar, sosyalizmin ideolojik saygınlığını tam anlamıyla torpillemiştir.
Bu durum, yani bir yandan pozitif değerlerden bahseden bir resmi propaganda,
öte yandan bununla 180 derece çelişen
sosyal olgular karşısında halkın tavrı ne
oldu? En yaygın tavır, dahili sosyal olaylar
karşısında (değiştirme ve müdahale mekanizmaları sunulmadığı için) kayıtsızlık, ilgisizlik ve pasif kabullenme idi. 60’lı yılların ikinci yarısını Sovyetler Birliği’nde
geçiren Z.Sertel şu gözlemi yapmaktadır:
“Bu (mevcut durum), Sovyet vatandaşlarının çoğunu vurdum duymaz, neme-

gerekçi yapmıştır. Dünya yıkılsa umurunda değildir. İnsan ilişkilerinde kayıtsızdır.
Hükümet, memleket, devlet işlerine karışmaz. Çünkü nasıl olsa ondan kimse fikir
sormaz. Bir sorun üstüne kendisine başvurulduğu zaman, ne emredilmişse onu yapar. Onun için Sovyetler Birliği’nin geniş
halk yığınlarında hareket, isyan, hoşnutsuzluk gösterileri görülmez.” [2]
Elbette Sertel, bulunduğu yerden (genellikle Kafkasya Cumhuriyetleri) bu
gözlemi yapmaktadır ve bunun “ne kadar
genelleştirilebileceği” sorgulanabilir. Ancak yukarda belirttiğimiz olguların mantıksal olarak kaçınılmaz sonucunun da bu
olacağı net görülmelidir. Doğu Avrupa’nın
Halk Demokrasisi ülkelerinde sorun daha
da ağır biçimde yaşanmaktadır.
Sosyalist Macaristan’da önceleri KP
üyesi olan, ancak 1956 karşı devrimi ve
onu izleyen Sovyet müdahalesinden sonra Batı’ya geçen ve siyasal yaşamını bir
sosyal demokrat olarak sürdüren yazar
Ferenc (François) Fejtö, 3 ciltlik ve 1500
sayfalık “Halk Demokrasileri Tarihi”
adlı kapsamlı bir çalışma yayınladı. Bu
çalışmanın ilk iki cildinde iktidara geçen
KP’lerin hatalarının yanı sıra başarılarını
da teslim eden, bu arada Batılı güçlerin
ve yerel gericilerin de komplolarını sergileyen Fejtö, çalışmasının “Halk Demokrasilerinin Çöküşü”nü konu alan üçüncü
cildinde bu ideolojik çöküşe (sosyal demokrat bir kafayla da olsa) değinmektedir. Resmi propagandanın vaaz ettiği
üstün insani değerler ile, bu toplumlarda
da gitgide belirgin hale gelen rüşvet, adam
kayırma, hesap sorulmama gibi olguların
yarattığı ikili dünya, Fejtö’ye göre bir tür
“sosyal şizofreni” ve ahlaki çöküş yaratmış, haksızlıkların hesabını soramamanın
“intikamını” vatandaşlar işe gelmeyerek,
düzgün çalışmayarak, kendi bireysel dünyasına kapanarak ve içten içe alay ederek
almıştır.

Brecht, “Mizahsız bir ülkede yaşamak
zordur; ancak herşeyin mizah olduğu bir
ülkede yaşamak daha da zordur” demişti.
Rus halkının geleneksel olarak üstün ve
üretken mizah anlayışı, sosyalizmin tarihi
boyunca ilginç bir gelişme göstermiştir.
Stalin dönemindeki fıkralar, genel olarak
Bolşevik Parti yöneticileri arasındaki çekişmeyi (Stalin-Troçki, Stalin-Radek...)
sıradan vatandaşın gözünde “tiye alan”
hikayelerdi. 2.Dünya Savaşı ve ertesinde
ise fıkra konusu olacak hiçbir şey yoktu.
1960’lardan sonra ise fıkralarda patlama
yaşandı. Batı’nın Soğuk Savaş endüstrisi
tarafından da kullanılan bu fıkralar, aslında en inançlı komünistte bile tebessüm
yaratmaktan geri kalmayan, siyasal yaşamdaki arızaları konu alan zekâ ürünleriydi. Bu fıkralara 1960’lardan bir örnek
verelim:
Soru: Kapitalizm nereye gidiyor?
Cevap: Kapitalizm son süratle kendi
yıkımına doğru gidiyor
Soru: Bizim hedefimiz ne?
Cevap: Onu yakalamak ve geçmek!
Buradaki her 2 “cevap” da resmi propagandada yer alan ifadelerdir ve ikisi
arasında ciddi bir mantıksal çelişki vardır
(yıkılmaya mahkum bir sistemi “yakalamak ve geçmek” !). Yöneticilerin görmediği bir çelişkiyi halk yakalamış ve
fıkraya dönüştürmüştür. Bu örnek başka
bir açıdan da anlamlıdır. Zira “kapitalizmi yakalamak”tan kastedilen elbette ki
Batı’nın hayat seviyesini yakalamaktır;
ancak tüm dünyanın yeraltı ve yerüstü
kaynaklarını sömüren, bu muazzam kârın
bir kısmını kendini ülkesine aktararak bir
tür “bolluk” yaratabilen bir sistemin “hayat seviyesi”ni yakalama iddiası mantık
dışıdır, imkânsızdır ve ayrıca da gereksizdir. Ancak emekçilere gerçekten alternatif
bir komünist yaşamı ve onun değerlerini
sunmakta giderek zorlanan bir yönetim,
bu yüzden de bütün ağırlığı “halkın tüketim seviyesi”ne vererek her alanda anlamsız bir yarışa girmiş, sonuçta bu “Batı’yı
geçme” iddiası onu (diğer unsurlarla birlikte) Batı’dan önce “yıkıma” götüren unsurlardan biri olmuştur.

Sosyalizme inanç çok mu düşüktü?
Elbette hayır. Yıllar sonra Gorbaçov’un
da belirteceği gibi “... toplumda oluşan
yozlaşmalara rağmen Ekim Devrimi’nin
idealleri ve değerleri halkın içinde bir şekilde yaşamaya devam etmekteydi.” Bütün
bu çarpıklıkları “sosyalizmin halletmesi
gereken ve mutlaka halledeceği sorunlar”

*
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olarak gören, sosyalizme ve onu değerlerine inanan bir kesim hem halkın, hem de
(daha az olmakla birlikte) yönetim aygıtının içinde mevcuttu. Glasnost yıllarında
SSCB’ye giden ABD’li gazeteci Martin
Walker, orada Parti tabanından tanıştığı
değişik üye tiplerinden bahsetmektedir.
Bir tanesi, “Parti toplantılarında emperyalizm semineri verilirken sevgilisine aşk
mektuplarını yazdığını” açık açık anlatan
bir kariyeristtir. Ancak Murmansk bölgesinde bir Kolhoz’da tanıştığı parti ekibi,
Pravda’daki her makaleyi tartışan, Das
Kapital’i bölüm bölüm okuyup inceleyen,
teorik ve ideolojik konularda dipdiri bir
ekiptir. Öte yandan, parti üyesi Sibiryalı
bir demiryolu işçisi şunları söylemektedir: “Partiyilim, çünkü bu yaşamıma bir
anlam kazandırıyor. Beni tarihin parçası
yapıyor. Sibirya insanlığa bir armağandır; bu armağan paketini açmamızı Parti
sağlamıştır. Ben de Parti sayesinde bu sürecin bir parçasıyım.” [3]
Yönetim kademelerinde en gurur verici tavır, SBKP yönetiminde yıkımdan
sonra da sosyalizme sadık kalan TEK Politbüro üyesi Egor Ligaçev’e aittir. Ligaçev 1983 yılında Örgütlenme Bürosu’nun
başına geçtiğinde kendisine lüks bir limuzin tahsis edilir. Ligaçev bunu red ederek
daha mütevazi bir araç verilmesini resmen
ister. Bu 1960 sonrasında “ilk” olan bir tavırdır. Ancak mütevazi araç” talebi Parti
Genel Koordinasyon birimi tarafından
“ayrıcalık yaratacağı” gerekçesiyle reddedilir. İdealist tavırlara Nomenklatura’nın
tahammülü yoktur! [4]
Vereceğimiz son örnek, tüm insanlığın
gözleri önünde cereyan etmiş bir olaydır. 1986 yılında Çernobil nükleer santralinde herkesin bildiği felaket meydana
geldiğinde, felaketin “sıfır noktası”na
giden itfaiyecilerin görüntüsü tüm dünya
televizyonlarından yayınlanmıştır. Sıfır
noktası, radyasyonun en yüksek olduğu
noktadır ve orayı boşaltmaya giden itfaiyeciler net ve kesin bir ölüme gitmektedir.
Hepsi, kendilerini uzaktan çeken TV kameralarına gülerek, ellerini sallayarak ve
sıkılı yumruklarıyla selam vererek santrale girdiler. Sonuçta, görevlerini yaptılar,
ancak hiçbiri kurtarılamadı. “Toplumun
iyiliği için kendini feda etme” ruhu, tıpkı
İç Savaş’ta, Stalingrad’da, Smolensk’te
olduğu gibi 1980’lerde de bir kez daha
kendini gösterdi.
Bugün Putin’in Rusya’sında karşılaşılan çok sayıda Rus vatandaşında hala kolektif çıkarları gözetme, ülkesine ve insanlığa saygı, kültüre ve emeğe yüksek değer
verme gibi değerlerin güçlü bir biçimde
yaşadığı gözlenmektedir. 70 yıllık bir sürecin izlerinin birden silinmesi ve yok ol-
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letin dışında oluşup devlet içinde yandaş
bulan Batı mafyalarının aksine, bu Sovyet
ve Doğu Avrupa kökenli mafyaların hepsi
devletin içinden çıkan, onun parti, polis ve
istihbarat aygıtlarından koparak oluşmuş
ve kökü 70’lerdeki yukarda değindiğimiz
“organize kötülük” profilinin doğal ve direkt birer uzantısıydı.

1970’lerde SSCB ve Doğu
Avrupa’nın ideolojik haritası
Sonuç olarak, “sosyalizme ideolojik
olarak bağlı olma ve onu savunma” anlamında 1960’lar sonrasında bu toplumlarda 3 kategoriden söz etmek mümkündür:

SBKP yönetiminde yıkımdan sonra da sosyalizme sadık kalan TEK Politbüro üyesi
Egor Ligaçev, 1983 yılında kendisine lüks bir limuzin tahsis edilmesini reddederek
daha mütevazi bir araç verilmesini resmen ister. Ancak isteği kabul edilmez.

Bugün Putin’in Rusya’sında karşılaşılan çok sayıda
Rus vatandaşında hala kolektif çıkarları gözetme, ülkesine
ve insanlığa saygı, kültüre ve
emeğe yüksek değer verme gibi
değerlerin güçlü bir biçimde
yaşadığı gözlenmektedir. 70
yıllık bir sürecin izlerinin birden silinmesi ve yok olması
mümkün değildir. Ancak soru
şudur: Bu pozitif tavır (şimdi
değil) 1970’lerde ne kadar etkili ve belirleyiciydi?
ması mümkün değildir. Ancak soru şudur:
Bu pozitif tavır (şimdi değil) 1970’lerde
ne kadar etkili ve belirleyiciydi?

İnançlı komünistlerin karşısındaki öbür uç: “organize kötülük”
Bu pozitif tavrın tam karşı ucunda ise
“organize kötülük” vardır. Kastettiğimiz
şudur: Yolsuzluğun, rüşvetin yaygınlaşması 70’lerin sonuna doğru öylesine olağanlaşmıştır ki, bu tarzda “kuralları çiğneyerek işi halletme” anlamında Rusça
bir deyim dahi üretilmiştir: “Na iyeva”
(“yolun solundan” anlamında). Mevcut
ülke yönetimi, son derece güçlü bir istihbarat ve kontrol aygıtına sahip olmasına
rağmen, “Partinin egemenliği”ni sorgulamadığı sürece ne yazık ki bu çarpıklıkla-

ra göz yummuş (ya da önüne geçemediği
için göz yummak zorunda kalmıştır). Bu
ortamda sosyalizme saygısı hala süren
insanların zıt ucunda tümüyle negatif
bir profil ortaya çıkmış, bu çarpıklıklara “mecburen katlanan” vatandaşlardan
farklı olarak bu çarpıklıkları bizzat ve sonuna kadar kullanan, bu sayede güç (para
ve etkinlik) sağlayan, bunu akıllıca ve
otoriteleri karşısında almadan, hatta onları da “idare ederek” yapan ahlaksız ve
acımasız bir kesim hızla gelişmiştir. Özellikle idari kontrol müesseselerinin (Parti,
polis, istihbarat...) etrafında ve içinde yuvalanan bu profil, aşağıda değineceğimiz
“yeraltı ekonomisi”nin gelişmesiyle daha
da büyümüş ve bununla bütünleşmiştir.
Bırakalım sosyalizmi, en temel insani değerlere dahi yabancı, açgözlü, entrikacı,
hiçbir ahlaki ilkesi olmayan, çıkarı için
şeytanla dahi işbirliği yapabilecek, şiddet
uygulamaya hazır, herhangi bir burjuva
demokrasisinde dahi tiksinti uyandıracak bir profil, ondan daha ileri olması
gereken (ve birçok açıdan da olmayı başarmış) sosyalist toplumumuzda ve Kızıl
Bayrak’ın ve Lenin portrelerinin altında
palazlanmaya başlamıştır. 70’lerde ve
80’lerde dışarıdan varlığı hissedilmeyen
bu kesimin varlığının ve çapının en somut ispatı, sosyalizmin çöküşüyle birlikte
gözümüze sokulmuştur: Ulusal düzeyde
örgütlenmiş mafyalar!... İstisnasız tüm
sosyalist ülkelerde sosyalizmin çöküşünün hemen ertesinde, daha “ne oluyoruz”
demeden mantar gibi ortaya çıkan ve ülke
yaşamına ağırlığını koyan bir dizi mafyaya şahit olduk: Rus mafyası, Azeri mafyası, Arnavut mafyası, Sırp mafyası, Macar
mafyası... Bu tiksindirici yapılanmaların
gökten zembille inmediği ortadadır. Dev-

1) Oluşan tüm çarpıklıklara rağmen,
Marksizme ve sosyalizme inancını ve
gönül bağını sürdüren, bu sorunların mutlaka çözüleceğine güvenen inançlı bir kesim (halkta daha çok, yönetim organlarında daha az).
2) Oluşan sorunlar karşısında kabuğuna çekilen, resmi söyleme inancı sarsılmış, “adamsendeciliğe” kapılmış, ilgisiz
ve pasif bir kitle.
3) Oluşan sorunlardan rahatsız olmak
bir yana bunları sonuna kadar kullanarak,
yani “gemisini yürüterek” (Rusça deyimiyle “soldan giderek”) güç kazanmaya
kararlı zehirli bir kesim.
Bu üç bileşen için birer rakamsal veri
(yani bunlar yüzde kaç idi?) veremeyiz;
kimsenin de verebileceğini sanmıyoruz.
Ancak diyalektiğe biraz aşina herkes, bir
durumun “fotoğrafı”ndan çok “filmini”
bilmenin, yani resmi oluşturan bileşenlerin her birinin gelişme gücü ve hızını
anlamanın daha anlamlı olacağını bilir
ve görür. Dolayısıyla yukarda verdiğimiz
“fotoğraf”ın kendisi bir bilgi verse dahi,
asıl mühim olan “film”, yani parçaların
gelişme hızıdır. Rüşvet, yolsuzluk ve insanların buna müdahale araçları tanımsız
kaldığı sürece 1. Kategorinin gerileyeceği, 2, ve 3. Kategorilerin güçleneceği aşikardır. Pratikte de olan bu olmuştur. n

Kaynaklar::
[1]

s.75

“Sovyet Sosyalizmi ve Tarihin Dersi”,

[2] “Olduğu Gibi: Rus Biçimi Sosyalizm”,s.183
[3] “Dev Uyanıyor” Martin Walker, Altın
Kitaplar, 1989, s.142
[4] “Sovyet Sosyalizmi ve Tarihin Dersi”,
s.74

Devam edecek
(Sonraki bölüm: Ekonomide
Büyüyen Çarpıklıklar)
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bir kıyamet kopmuştu. Yukarıda baca tutuşmuştu. Han yanıyor... Esnaf panik halinde, sağa sola koşuşturuyor, “İtfaiye çağırın
diye” bağırıyorlardı. Neyse bacayı sonunda söndürüyorlar. “Yaz günü kim burada
soba yakar” diye soruyorlar. Marangozun
kapısına 10 kişi birden dayandı. Açıp açmamak konusunda tereddüt halindeyken
açmak zorunda kaldım. Hep bir ağızdan
gelen sesler “İşyerlerimizi yakıyordun”,
“Yaz günü soba mı yakılır”... bağırtıları
ile sobaya yöneleceklerken çaydanlıktaki
suyu sobaya boşalttım. Fakat onlar sobayı içindekilerle birlikte dışarıya çıkartıp
söndürmek istiyorlardı. Ben sobaya kimseyi yaklaştırmazken onlar sobayı ısrarla boşaltmaya çalışıyordu. Yanaştırmak
istemiyorum çünkü dökümanlar henüz
yanmamıştı. Derken dışarıda bir kıyamet
koptu. Bir kadın kendisini taciz eden karşı komşusunu görünce kavgaya tutuştular.
Bir anda atölye boşaldı, herkes kavganın
peşinden gitti. Ben de dökümanları çıkarttım, söndürdüm bir poşete koydum. Uzak
bir çöp konteynırına atıp geldim. Bir insan
tacize bu kadar mı sevinir? Beni büyük bir
sıkıntıdan kurtardığı için sevindim açıkçası. Böylelikle birinci tehlikeyi atlattık ama
ikinci tehlikeyi atlatamadık...

Neydi bu ikinci tehlike?
Ohannes, basılan Atılım’ları yüklenerek Eminönü Kadıköy iskelesindeki
randevusuna gitmek üzere çıktı. Ancak
her zaman ki güzergahı kullanmayarak kestirmeden Eminönü’ne inmek için
Kapalıçarşı’ya girmiş. Sonradan öğrendiğimize göre o saatlerde Kapalıçarşı’da kuyumculara “altın operasyonu” yapan polis
tüm giriş çıkışları tutmuş. Ohannes çıkışta polis kontrolüne takılmış, polis paketi
açmasını söyleyince atıp kaçıyor, o arada
kimliğini de düşürüyor.
Sene 1978 sonrası 1979 başı da olabilir.
Güngören Halk Evi’nden elimde kazma-kürek ile yola koyuldum. Cadde de yürürken pencereden sarkan tanıdık teyzeler,
“kazma küreği köydeki annene babana mı
yolluyorsun” diye laf atıyorlar, hemen ardından da ne kadar hayırlı bir evlat olduğumu dile getiriyorlardı. Biraz yürüdükten
sonra Çatalca arabasına bindim. Tepecik
köyünün tam karşısında araçtan indim.
Köye ulaşım yok. Yaklaşık 15-20 dk. yürümek zorunda kaldım. İleride bir köy
kahvesi görüp oturdum. Bir çay bir sigara

Yukarıdaki görsel, Sarkis Usta’nın Belge Yayınları’ndan çıkan “Dünya Hepimize
Yeter” kitabından yararlanılarak 5.8.2009 tarihinde TÜSTAV tarafından cenazeye
katılanlara dağıtılmak üzere basılan kitapçıktan alınmıştır.
içtikten sonra tekrar yürümeye başladım.
Gideceğim inşaat ulaşmak için 30 dk. daha
yürüdüm. İnşaatımız AK ÇİMENTO’nun
tam karşısındaydı. AK ÇİMENTO’nun filtresiz bacasından çıkan küller Mimar Sinan
İlçesini kapladığı gibi rüzgarın yön değiştirmesi ile bulunduğum köyü de kaplıyordu. Bu olay için zamanında bir kampanya
yürütmüştük.
Bulunduğumuz inşaata sonunda varabildim. Bu inşaatı matbaa haline getirebilmek için burayı tavuk çiftliğine dönüştürdük. Bunun sebebi ise kamufle olmaktı.
Tavuk çifliğini dikdörtgen şeklinde bir binaya çevirdik. Kümesin olduğu bölümün
altını matbaa yaptık. Dışardan bakınca tek
katlı olan binamız aslında 2 katlıydı. 2.
kat yerin altında ve tam kamufle edilmişti.
Oraya ulaşabilmek için kat arasına bir 1
metre uzunluğunda 15 cm kalınlığında beton kapak yaptık. Bu kapağa ulaşabilmek
için üstünü temizleyip, üzerini toprak ve
gübreler ile kapattık.
İnşaat bittikten sonra binaya elektrik
bağlatacağız. Nabi abi ile görüştüm. Nasıl
bağlanacağını bana anlattı. Abi ben görünmeyen düşmanla uğraşamam dedim, Nabi
Abi alınacak malzemeleri yazdırdıktan
sonra, ben gelir bağlarım diyerek konuşmayı bitirdi.
Ben malzemeleri aldım, çiftliğe bırak-

tım. Daha sonra Nabi abi ile buluşup çiftliğe gittik. Teknik komitede olan Remzi,
Nabi Abinin gelmesinden rahatsız oldu.
Rahatsız olmasının sebebi ise Nabi abiyi
elektrikçi sanmasıydı.
Sonra yanıma gelip gizlice “kim bu”
diye sordu. Ben de elektrikçi dedim. “Partili mi” diye tekrar sordu. Ben de, evet parti
üyesi dedim. O zaman bir çay koyayım diyerek ayrıldı.
Daha sonradan edindiğimiz bilgiye
göre Nabi abi o dönem Türkiye sorumlusu
idi ve sonradan TKP Genel Sekreteri oldu.
Remzi, çaylarla yanımıza geldi ve “bugün menü zengin” diyerek gazete kağıdını
serip üzerine domates, zeytin, ekmek, peynir koyarak, “bazı günler biri olur diğeri
olmaz, bazı günler hiç biri olmaz” dedi ve
aslında zorlu süreci tek cümle ile özetledi.
O günün akşamına kadar Nabi abi
elektrik işlerini bitirdi. İçeriye de yabancı
birilerinden korunmak için bir düğme tasarlandı. Matbaanın yerini teknik komite
dışında kimse bilmediği için yabancı kişiler geldiğinde uyarı sinyali vermek için
düğme aktif hale getirildi. Düğmeye basıldığı an yer altında bulunan matbaa makinelerinin elektriği de kesilmekteydi.
Bu arada elektriğimiz de kaçak. Neyimiz yasal ki? n
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Politika
SAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN

On beş günlük süreli yayın

İmtiyaz Sahibi : MUSTAFA SUPHİ VAKFI Adına
S. Kemal Atakan
Sorumlu Yazıişleri Müdürü : Armağan Barışgül

Yönetim Yeri : İbrahim Ağa Cami Sk. No:11/1 Kadıköy-İst.
Telefon
: 0216 428 10 21 Telefax : 0216 428 10 22
E-posta
: bilgi@politikagazetesi.org
Web adresi : www.politikagazetesi.org
Avrupa Tems. : Kemal Çelik Tel: +49 172 53 17 333
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
EUR IBAN
USD IBAN

: TR35 0006 4000 0011 2090 2226 00
: TR56 0006 4000 0021 2090 1268 66
: TR46 0006 4000 0021 2090 1268 52

Önemli not: İşsiz, emekli, engelli, öğrenci ve devrimci siyasi tutsaklara ücretsiz abonelik

Kurucu Sahibi ve İlk Sorumlu Müdürü: K. Tayfun Benol
(10.10.2015’de Ankara Katliamı’nda Kaybettik)

Sarkis Çerkezyan
Ustaya Saygı
q Vahap ÜNSEVEN
			
Beyazıt, Sultanahmet, tarihi mekânların yoğun olduğu bir yer İstanbul’da...
Adı üstünde Tarihi Yarımada... Fakat
sizi hiç gitmediğiniz tarihi bir mekâna
götürüceğim. Beyazıt’tan Çemberlitaş’a
doğru yürürken Çemberlitaş sinemasına
gelmeden sağdaki sokaktan içeriye girdiğinizde kalabalığın içerisinde kayboluyorsunuz. Kadırga’ya yaklaştığınızda
sokaktaki kalabalık biraz tenhalaşır.
Karşılıklı hanların olduğu bir sokağın
içerisinde işyerlerinin yanında aileler
de oturmaktadır. Solda girişte bir dükkan kiralanmıştı. Bu dükkanın asıl işlevi, TKP MK yayın organı olan Atılım
Gazetesi’nin basılacağı matbaa olmasıdır. Normal bir evde bir banyoyu düşünün, bu banyonun genişliği kadar bir
bodrum katı vardı. Bu bodrum katın içerisinde bir de sarnıç bulunmaktaydı. İşte
matbaa bu sarnıcın içerisindeydi. Baskı
için gelen makina sığmadığından sarnıcın biraz genişletilmesi gerekiyordu.
Sarkis Usta ve Bektaş Hoca sarnıcı genişletmek için keski ve çekiçlerle iğneyle
kuyu kazma misali çalışıyorlardı. Bu iş
yürürken bir de risk vardı. Mal sahibinde
yedek anahtar vardı ve aklına estikçe çat
kapı gelmekteydi. “Acaba bırakıp gittiler mi, devam ediyorlar mı” diye sürekli
kontrol halindeydi. Bektaş Hoca, Sarkis
Usta’ya “Biz burada çalışırken mal sahibi gelip bizi burada görürse ne yapacağız?” diye sorduğunda Sarkis Usta
ise gülerek, “Bir çekiçle onun kafasına
vurur atarız sarnıcın içerisine...” diye
cevap vermişti. Sarkis Usta, ara sıra kahkaha atar, komik bir şey anlatacağını sanırdık. Oysa yaşamı dramlarla doluydu.
Onu alıp espriye çevirip gülen tek insan
oydu.

Bizi askere almışlardı, Ermenilere silah vermiyorlardı. Ortaya bir tezek koymuşlar bize sırayla “Esas duruşta dur,
selam ver” talimatlarını akşama kadar
yaptırdılar. Hiç düşünmüyorlar ki biraz
sonra aynı subaya selam vereceğiz. İkiniz de aynı boksunuz...
Matbaa makinasını bir makara sistemiyle sarnıca indirdik. Baskı yapacağımız makara sistemini yukarı çekerek
baskıyı gerçekleştirdik, fakat bunu da kamufle edebilmek için dükkanı marangozhaneye çevirmek zorundaydık. Sadece
ell aletleri ile marangozhane olmayacağı
için bir planya makinası olması gerekiyordu. Sarkis Usta’nın Bursa’da bulduğu
planya makinasını partiden aldığı 15.000
lira ile alıp getirdik. Sonrasında matbaayı marangozhaneye dönüştürdük ve bu
kamuflajda gerçekleşmiş oldu.
Marangozhane’de bulunan eşyalar
ise Planya makinası, Radyo, Soba, Sünger yatak ve çarşaf...
Bodrum kata inebilmek için Sarkis
Usta’nın yaptığı tahtadan bir merdiven...
Baskı bittikten sonra merdiveni yukarı çektiğimizde aşağı inme şansımız
yoktu. Kapağı kaldırsan bile aşağıda ki
sarnıcı göremezsin çünkü kapağın üzeri
kapalıydı.
Marangozhaneye dışardan pek kimse
gelmezdi. Genelde Usta’nın tanıdıkları
gelirdi. Radyomuz sürekli açıktı. Aşağıdaki sesi boğmak için baskı sırasında
planya makinasını da çalıştırırdık. Biri
geldiği zaman önce radyoyu kapatmaya
yönelirdik. Radyonun yanındaki şifreli
otomatı kapatınca aşağıdaki lamba sönerdi, biz de yukarıya birisinin geldiğini
anlar baskıyı durdururduk.
Bu baskı esnasında ultraviyole ışınla-

rıyla pozlandırma yapardık.
Bir gün bize hüvviyet basmamız söylendi. Bunun filmleri geldi. Hüviyeti basmaya başladık.
Bunun için çeşitli kartonlar aldık.
Bunların üzerinde denedik. En
sonunda kimliğin kalıbına eşit bir
karton bulduk. Fakat bir problem
çıktı. Ön baskıyı yaptıktan sonra
arka baskıyı üst üste tutturamadık. Sağa sola kaydı bir türlü üst
üste denk getiremedik. En sonunda makinanın numaratöründeki aleti
kırdık. 15 cm çapında 7 cm eninde etrafında dişleri olan bir parçaydı bu. Bu parçayı yaptırabilmek için Şişhane’ye Bektaş Hoca’nın kalıp atölyesine götürdük.
Eniştesi baktı “Bu matbaa makinasının
parçası” dedi. Bektaş Hoca’ya verdi parçayı. “Ne oldu” dedi. “Ohannes’in elinin
ayarı yok, kırdı” dedim.
Kardeşi Naki’ye verdi ve o bunu çözer dedi. Demirden aynısını yaptırdık.
Teknik sorumlumuz Kod adı Kadir ya
da Osman, gerçek adını sonradan öğrendiğimiz Doğan... “Bir tane çıt çıt basma
makinası ve bir pim var. Borunun içerisinden geçen pim sıkışmadığı için sağa
sola oynuyor. Bunu sabitleştirebilir misiniz?” diye sordu. Ben bu aleti alarak
Bektaş Hoca’ya götürdüm borunun etrafına iki delik açtı vidaladı. Vidaların üzerini bir pul ve somun ile sıkıştırarak sağa
sola oynamasını engelledi. Adam ihracat
çalışıyor, malzeme pahalı... Kimliklerin
ön ve arka yüzünü ayrı ayrı basmak zorunda kaldık. Sonra onları birleştirerek
yapıştırıp kimlik haline dönüştürdük.
1985 de yurt dışına çıkacağım. Pasaportum ve kimliğim geldi. Bu kimlik
yeni mi basılmış diye merak ettim. köşesinden tuttum ikiye ayırdım ve bizim
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bastığımız kimlik olduğunu anladım.
Hemen gidip pvc ile kaplattım.
Pasaporta baktım. Almanya’da bir
işçiyim Türkiye’ye izine gelmişim. İzin
günüm dolmuş ve geri dönüyorum. Pasaporta göre bütün Avrupa ülkeleri’ni
gezmişim. Eğer buralarda bana bir soru
gelirse çıkarken, 15 yıl hapis garanti, işkence de promosyonu...
Zaman zaman marangozhanede kalıyordum. Bir diğer görevim bozuk dökümanları sobada yakmaktı marangozhanede kaldığım zamanlarda sünger bir yatak
ve bir çarşaf haricinde bir çok fare vardı.
Bu fareler fındık fareleri değil neredeyse
kedi büyüklüğündeydi... Kemirmesinler
beni diye çoraplarımı pantolonumun içerisine sokup çarşafı başıma kadar çekiyordum. O koca fareler üzerimden geçip
duruyordu. Sabah kalktığımda ilk işim
ağzımı ve kulaklarımı kemirdiler mi diye
kontrol etmekti...
Bir pazartesi sabahı dökümanları sobaya doldurup yaktım. Üzerine demliği
koydum. 07.30 ve 08.00 arası esnaf dükkanlara gelmeye başladı. Fakat dışarıda
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