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“Cumhuriyet’in kazanımları”
Kendine sol, komünist gibi sıfatlar yakıştıran bazı
partiler, örgütler vb. “Cumhuriyet’in kazanımları”nı savunmayı, AKP’ye karşı mücadelenin programı haline getirmiş durumda. Eğer burada bir fikir olarak, bir değerler
manzumesi olarak Cumhuriyet’in diğer yönetim biçimlerinden üstünlüğünü kastetmek için “Cumhuriyet’in kazanımları” denseydi, bizce tartışılacak bir konu olmazdı. Ama
kastedilenin Türkiye’de 1923’te Osmanlı-Türk egemen
sınıfların kurduğu, onların siyasi programını ifade eden
Cumhuriyet’in “kazanımları” olduğu sanırız izaha muhtaç
değil.
Türkiye Cumhuriyeti’nin “kuruluş” tartışması sol, sosyalist ve komünistler arasında hiç bir zaman eksik olmadı.
Tartışma değişik öznelerin güncel ya da dönemsel siyasi
çizgilerindeki değişimlerle yinelenip sürmektedir. Tartışmanın özü ise, Türk egemen sınıflarının egemenliğinin
ideolojisi olan Kemalizm’in muhtevası ve Kemalizmin hem
kendisini bu ideolojinin temsilcisi sayan öznelerle nasıl bir
ilişki içinde olunacağı hem de bu ideolojinin etkisi altındaki kitlelerle iletişim sorunu, aslı astarınca ideolojik ve
politik mücadele sorunudur.

Kömüre kara
elmas demişler .
Karası garibana,
elması patrona kalmış...

Kemalizm, devlette ve halkta farklı düşünülse de, aradaki ortaklıkların varlığı ve bu ortaklıkta devletin güçlü
olması nedeniyle bir “devlet ideolojisi”dir. AKP-MHP’de
Kemalisttir, ama AKP-MHP’ye karşı olan milyonlarca yurttaş da kendini Kemalist olarak görmektedir. Bu iki kesimin
de paylaştığı “ortak değerler” ve bu değerlerin gücü Türk
burjuvazisinin siyasi ve ideolojik hegemonyasının mayasını oluşturur. Rejimin ideolojik siyasi krizi de Kemalizmin
“ulus”u bir arada tutan gücünün zayıflamasını tanımlar.
Bugün de yaşanılan ideolojik siyasi kriz Kemalizmin Devletlü yorumu ile toplumdaki yorumu arasındaki mesafenin fazlalaşması, bağların zayıflamış olmasıdır.
Devletlû Kemalizm ile halkın Kemalizmi arasında bağın en zayıfladığı iki nokta vardır: Laiklik ve Kürtlerin ulusal
hakları sorunu. Kemalistler, laiklik konusunda Devletlû Kemalizmle aralarının açılmasıyla bağlantılı olarak –ama aynı
oranda değil kesinlikle- Kürt Sorunu’nda da farklılaşmaya
başlıyor. “Bize bunları yapıyorlarsa Kürtlere Allah bilir neler yapıyorlardır” kanaati ve seçimlerde geleneksel CHP’li
sandıklardan HDP’ye çıkan oylar bu mesafeyi ölçmemizi
sağlayan donelerdir.
“Cumhuriyet’in kazanımları” sorunu da –başka nedenleri bir kenara bırakırsak- bu açıdan önemli bir tartışmadır.
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Devrimci Demokratik
Alternatif Nedir?
q Kemal ATAKAN
Türkiye kamuoyu aylardır 2023 yılında yapılması gereken Cumhurbaşkanlığı
ve Genel Seçimlere odaklanmış durumda.
Düzen partilerinin oluşturduğu iki tane
ittifak var. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı. Onun dışında kuruluşlarını ilan eden
Sosyalist Güçbirliği İttifaki ile Emek ve
Özgürlük İttifakı var. Son kurulan iki ittifakın salt seçimlere yönelik değil, ülkedeki politik süreçlere sürekli müdahale
edecek ittifaklar olarak kuruldukları ifade
edildi. Bu doğru bir bakış açısıdır da.
Tüm bu seçim tartışmaları yürütülürken konu dönüyor dolaşıyor Millet İttifakı
ile ortak Cumhurbaşkanlığı adayı meselesine geliyor. Bunun nedeni olarak da
her ne pahasına olursa olsun Erdoğan’ın
öncelikle tekrar seçilmemesi gerektiği ifade ediliyor. Erdoğan kim? Türkiye’deki
sermaye sınıflarının oluşturdukları siyaset
sahnesinde kurdukları partilerin bir tanesinin başına getirilmiş, vitrine konmuş ve
bir takım görev ve yetkilerle donatılmış
bir kişi. Biraz örgütçülük ve ajitasyon yeteneği de olduğundan yerini doldurmaya
çalışıyor. Değilse, kendine ait kesin bir
görüşü olup da onu ısrarla ve istikrarla
sürdüren bir siyasetçi değil. 2002 yılından
2012 yılına kadar savundukları ve söyledikleri ile 2013’ten 2022’ye kadar savundukları ve söyledikleri apayrı içeriklere
sahip. Demek ki onun bir görevi var. Ve o
görevi yerine getirmek için ne gerekiyorsa, nasıl davranmak gerekiyorsa onu icra
etmeye çalışıyor.

Düzen Muhalefeti
Sorun düzenin kendisinde. “Bir ağaca takılıp ormanı görmemek” deyimini
nedense siyaset pratiğinde yaşıyoruz.
Sakın kimse Erdoğan’ı akladığımızı ya
da hafife aldığımızı düşünmesin. Ama
Gül, Babacan, Davutoğlu veya Akşener
gibi isimlere veya onların gösterecekleri ortak adaya da kimse bel bağlamasın.
Kılıçdaroğlu’nun adını anmadım. Onu
ayrıca ele almak istiyorum. Eğer Kılıçdaroğlu da bu sözünü ettiğim isimlerin or-

tak adayı olarak ortaya çıkarılacaksa
o da olmaz olsun. Çünkü
ola ki kazandılar, Erdoğan’ın
yerine farklı bir
ismin
gelmiş
olmasında fazla
pek bir değişiklik olmayacak.
Neden derseniz;
ülkenin temel demokratik sorunları
konusunda araların
da bir fark yok da ondan. En son örnek
Şebnem Korur Fincancı konusunda ortaya çıktı. AKP ve MHP’nin saldırıları gibi CHP de, sadece “kimyasal silah
kullanılıp kullanılmadığı araştırılsın” dedikleri için Fincancı ve kendi vekili Sezgin Tanrıkulu’na yüklendi. Çünkü aynı
doktrin aklı ile siyaset yapıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti devletinin bekası! Bu
örnekler istediğimiz kadar çoğaltılabilir.
TSK’nin yurt dışı operasyonları için görev
tezkeresi, HDP’li vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılması, Kıbrıs’ın kuzeyinin işgali meselesi, Yunanistan ile ilişkileri gerginleştirecek provokasyonlar, siyasi
tutsaklar konusuna bakış açısı ve bütün
bunların temelinde yatan, Türkiye’de kapitalist sömürü düzeninin devam etmesi.

CHP’nin Durumu
Şöyle bir gelişme olsa Kılıçdaroğlu ile
ilgili farklı düşünebilirdik. Kılıçdaroğlu
çıksa ve “ben sizler gibi düşünmüyorum,
bu ülkede kapitalist işgücü sömürüsü artık
taşınamayacak bir hale geldi, daha sosyal
bir devlet yaratmalıyız, aynı zamanda bu
topraklarda yaşayan tüm milliyetlerden
halklara anayasal anlamda eşit haklar tanımalı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nı
kapatıp tüm dinlerin ve mezheplerin kendi kaynakları ile inanış ve ibadetlerinin
sürdürülmesi yönünde köklü değişiklikler yapmalıyız” dese durum değişir. CHP
bölünür ve sermaye sınıfına dayanmayan
sosyal demokratlar ya ayrılır, ya da diğerleri ayrılır onlar CHP’de kalır ve CHP de
(ayrılırlarsa kuracakları yeni parti) hem
Emek ve Özgürlük İttifakı hem de Sosyalist Güçbirliği İttifakı ile yeni ve çok daha

güçlü bir ittifak oluştururlar. % 50 sınırını
geçip geçmemeleri ilk aşamada
kesin olmasa da
Türkiye’de
bu
durumda niteliksel olarak güçlü
ve
niceliksel
olarak yığınsal
bir devrimci demokratik alternatif yaratılmış olur.

cadele dengeli olarak atbaşı gelişecektir.
Bu durumda emek ve özgürlük güçleri düzen muhalefetinden bağımsız olarak
kamuoyunun gözü önünde mücadelesini
geliştirdiğinde gerçek devrimci demokratik alternatif olarak ortaya çıkmış olacaktır. Millet İttifakı ile “zorunlu” işbirliği
tartışmaları son bulmuş olacak ve Millet
İttifakı ihtiyaç duyarsa Emek ve Özgürlük
İttifakı ile işbirliği yolları aramak durumunda kalacaktır.

Biraz beyin fırtınası yapmış olduk.
Bu seçenek gerçekleşmese de şu aşamada
gerçek devrimci ve demokratik güçlerin
yapması gereken bize göre bu aşamayı
elde etmeye odaklanacak bağımsız bir
strateji geliştirmeleridir. CHP eninde sonunda kendi içinde ayrışma yaşayacaktır.
Er geç devrimci demokratik güçler daha
da güçlenip gelişmelere sadece parlamentoda değil aynı zamanda sokakta etkili bir müdahale yarattıkları aşamadan
itibaren. HDP ile bırakın ittifakı, adının
anılması konusunda bile öcüden korkar
gibi korkanların oluşturacağı ittifakı desteklemekle hiçbir yere varılamaz. Şimdi
önemli olan gerçek devrimci demokratik
alternatifin merkezini yaratmaktır.

Şöyle düşünelim. Eğer gerçekten bu
topraklarda devrimci demokratik gelişmeler elde etmek istiyorsak bunu gerçekleştirecek güçleri ve halkların mücadelesini
bizler yaratmak zorundayız. Daha demokratik koşullarda olası siyaset yapabilme
tasavvuru üzerinden Millet İttifakı ile
“zorunlu” işbirliği senaryoları geliştirmek
kendi kendini kandırmaktan başka bir sonuç doğurmaz. Çünkü, Akşener, Davutoğlu, Babacan gibi sermayenin uşaklarının
ve ABD emperyalizminin ajanlarının olduğu bir yapı bu ülkeye burjuva anlamda
dahi demokrasi getiremez. Geçmiş icraatları ve bugünkü söylemleri ilerde seçilirlerse yapacakları icraatların teminatıdır.
Kimse kendi kendini kandırmasın.

Emek ve Özgürlük Partisi?

Kuşkusuz ki bir ülkede toplumsal değişiklikler gerçekleşmesi kolay değildir.
Ancak gerçekten toplumsal değişiklikleri
hedefleyen devrimci güçler de kendileri
güçlenip halk yığınlarını kapsayamadıkları zaman bir ülkede hiçbir değişiklik
olması söz konusu değildir. Odaklanmamız gereken konunun bu yanıdır. Değilse,
düzenin hangi siyasal alternatifinin daha
iyi olacağı konusunda fikir yürütmek, hele
hele tartışmaların içine gömülüp kalmak
hiç değil. Bunu yaptığımız sürece egemen
sınıfların ve onların siyasal temsilcilerinin
tekrar oyununa gelinmiş olunuyor.

Bu ne olabilir? Bugünden başlamak
gerekir. Bizce, Emek ve Özgürlük İttifakı aynı çerçeveyi kapsayan bir siyasal
parti niteliğine kavuşmalıdır. Yani Emek
ve Özgürlük İttifakı kendi temsilcisi siyasi partiyi oluşturmalıdır. Böylece EÖİ
bileşenlerinin de seçimlere katılmak için
kendi partilerinden istifa edip HDP’ye
üye olma gerekliliği ortadan kalkacaktır.
Bu kurulacak partide tüm bileşenler kendi
varlıklarını korumuş olacak ve Emek ve
Özgürlük Partisi içinde platformlar olarak
bağımsız faaliyetlerini sürdürebileceklerdir. Kimi yöneticilerinin kendi partilerinden istifa edip birleşik partide görev almış
olmaları bir sorun teşkil etmeyecektir. Her
bileşen parti kendi özgül politikaları temelinde ne kadar güçlenip yığınsallaşırsa
Emek ve Özgürlük Partisi de o düzeyde
gelişip, güçlenip yığınsallaşacaktır. Parlamenter mücadele ile parlamento dışı mü-

Zor olanı başarmak, devrimci demokratik güçlerin bağımsız siyasetini savunmak, onu geliştirip güçlendirmek, halk
yığınlarını o temelde harekete geçirmek
ve ülkede köklü toplumsal değişikliklerin
yolunu açmak bizlerin görevidir. Bizlerin
görevi sivrisinekler ile mücadele etmek
değil bataklığı kurutmaktır. n
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CHP Türbülansa Girerken...
q Veysi SARISÖZEN
Şebnem Korur Fincancı göz altına
alındı. Suçlular suçsuza saldırıyor. Bu
yazı bu iddiayı kanıtlamak amacıyla yazıldı.
Fırat Haber Ajansının yayınladığı
“ölüm” görüntüleri ardından neler oldu?
Önce “araştırılsın” talebi, “orduya iftira” diye çarpıtıldı.
Sonra da hem CHP’li vekil Sezgin
Tanrıkulu, hem de TTB Başkanı Prof.
Şebnem Korur Fincancı bu çarpıtma sayesinde hedef haline getirildi.
İki-üç CHP’li vekil, arkasından da
CHP adına parti sözcüsü Öztrak, Sezgin
Tanrıkulu’nun “araştırılsın” talebini “orduya iftira” olarak suçladı.
AKP-MHP iktidarı ise, Ş.K.Fincancı
ve TTB yöneticilerinin “en ağır biçimde
cezalandırılacağını, Fincancının vatandaşlıktan çıkarılacağını ve TTB’nin kapısına
kilit vurulacağını” ilan etti.
“Araştırma” talebi “suçlama” değildir.
Tanrıkulu ve Fincancı, iki HPG savaşçısının görüntülerini izleyen Kürt kamuoyunun ve savaş karşıtlarının, yani Türkiye
Cumhuriyeti yurttaşlarının haklı tepkileri
karşısında, onlar da görüntüleri inceledi
ve bu vatandaşların “kimyasal silah kullanıldı” iddialarının araştırılmasını talep
etti.
Yani “ordu kimyasal silah kullandı”
iddiası Tanrıkulu ve Fincancı’ya değil,
Kürt kamuoyuna ve savaş karşıtı çevrelere ait. CHP’li vekil ile TTB Başkanının
yaptığı vatandaşın “iddiasının” araştırılması talebinden ibaret.
Soru şu: Vatandaş her hangi bir kurumun, kişi ya da kişilerin eylemi hakkında
“suç duyurusunda” bulunduğu zaman ne
yapılır? Yargı tarafından, ortada bir “suç”
var mı, yok mu diye araştırılır. Tanrıkulu ve Fincancı, yargıya “araştır” diyerek,
onun görevini hatırlatma dışında hiçbir iddiada bulunmamıştır. Burada suçlu onlar
değil, görevini yapmayan yargıdır. Yargı
görevini yapmadığı zaman, vatandaşların “suç duyurusunu” araştırma görevi
TBMM’nin, dolayısı ile TBMM çoğunluğuna sahip AKP-MHP’nin ve onların başında bulunan Cumuhbaşkanındır. Onlar
da görevini yapmazsa, artık görev “muhalefete” düşer.

Bunların hiç biri vatandaşın “suç duyurusunu” araştırmayarak ve dönüp “araştırılsın” diyenleri suçlayarak görevlerini
yapmamıştır.
Bir iddianın üstünü kapamak, iddianın
araştırılması sonucunda ortaya çıkması muhtemel suça ortak olmaktır. Çünkü “araştırma” talebi, “işlenmiş bir suç
var mı, yok mu ortaya çıksın” demektir.
Araştırma talebini en küçük bir araştırma
yapmadan “orduya iftira” diye suçlamak
ise, “suç var mı, yok mu, ortaya çıkmasın”
demektir. İşte asıl suç budur. Ve yargı, iktidar, Saray ve hatta CHP bu suçu işlemişlerdir.
Fincancı’yı göz altına alanlar, Tanrıkulu hakkında da dokunulmazlığını kaldırın diye fezleke hazırlayacaktır.
Şimdi gelelim bu “araştırma” taleplerinin “kimi araştıracağına”…”Kimyasal
silah kullanıldı mı, kullanılmadı mı araştırılsın” dendiği zaman, henüz “sanık” değil, fakat muhtemel “şüpheli” olarak kim
gösteriliyor? Bir sivil kimyasal zehirli gaz
bombası atamayacağına göre, ilk bakışta
“araştırılsın” diyenlerin orduyu “şüpheli”
olarak gösterdiği söylenebilir. Zaten söyleniyor. Kim söylüyor? AKP-MHP iktidarı. Bu, yaşadığımız olayda en büyük sahteciliktir. Neden?
Çünkü 15 Temmuz darbesinden bu
yana Ordunun emir-komuta zinciri kökten değiştirilmiştir. Genelkurmay bir sivil
Savunma Bakanına bağlandığı gibi, onun
emrinde olması gereken bütün Kuvvet
Komutanları da ona bağlanmıştır. Savunma Bakanı ise seçilmiş bir TBMM üyesi
değil, Cumhurbaşkanı tarafından atanan
ve hiçbir sorumluluğu olmayan bir sivil
kişidir. Şu anda orduyu işte bu kişi, Cumhurbaşkanı adına sevk ve idare etmektedir. Geçmişte “simgesel” olarak Cumhurbaşkanı “Başkomutan” iken, şimdi
fiilen Başkomutan olmuş, yaverliğini de
Savunma Bakanı denilen, Saray memuru
yapmaktadır. Ordu, değil kimyasal silah
kullanmak, siyasi iktidar emir vermeden
tek bir “manevra bombası” bile atamaz.
Bu durumda “araştırma” talebi “ordu
kimyasal silah kullandı mı, kullanmadı mı
araştırılsın” talebi değil, “siyasi iktidar orduya kimyasal silah kullanma emrini verdi mi, vermedi mi araştırılsın” talebidir.
Araştırma talebi bir suçlama olarak
çarpıtılsa bile, eğer ortada bir suçlama
varsa bu “suçlama” orduyu değil, her

şeyden önce siyasi iktidarı hedef almıştır.
Ordunun her adımından siyasi iktidar sorumludur.
Böyle olduğuna göre, siyasi iktidarın
sanki “araştırma” talebini orduya karşı bir
suçlama gibi çarpıtması, eğer bir suç varsa, iktidarın işlediği suçu örtbas ettiğini
gösterir. Muhtemel şüpheli odur ve araştırmadan kurtulmak istemektedir.
İyi de CHP’ye ne oluyor? Bir ülkede
işlenen bir suçtan dolayı iktidar hakkında
“suç duyurusu” var ise, bu duyuruyu yargı
görmezden geliyorsa, muhalefetin görevi bu “suç duyurusunun araştırılmasını”
sağlamak için, tereddütsüz harekete geçmektir. Denecek açık: “Muhterem devlet
başkanı ve başkomutan, orduya kimyasal
silah kullanma emri verdin mi, vermedin
mi?”
CHP ise araştırma isteyen vekilini yerden yere vurdu, onun araştırılsın talebini
“orduya iftira” suçu olarak ilan etti.
Geliyoruz dananın kuyruğunun koptuğu yere. CHP “araştırılsın” diyen kendi vekilini suçlayınca, AKP’ye rüyasında

görse inanmayacağı bir fırsat verdi. O da
döndü, Şebnem Korur Fincancı’yı akılalmaz şekilde suçladı ve gözaltına aldı.
Erdoğan CHP’ye böylece “sıkıysa suçladığın kendi vekilinle aynı suçu işleyen
Ş.Korur Fincancıyı savun da görelim”
diye meydan okumuş oldu.
Muhalif CHP, “Fincancı ve arkadaşlarının cezalandırılması, Fincancı’nın
vatandaşlıktan çıkarılması ve TTB’nin
kapısına kilit vurulması” yeltenişine
ne diyecek? Hiçbir şey diyemeyecek.
Fincancı’yla aynı “araştırma” talebinde
bulunan kendi vekilini çamura bularsan,
senin vekilinle aynı “araştırma” talebinde
bulunan Fincancı’yı da Erdoğan tepeden
aşağı katrana bular. Doktor camiasına saldırının baş sorumlusu CHP’dir.
“Orduya iftira edilmişmiş.” Ne iftirası? Bu ülkenin ordusunda görevli generallerinin yarısı hapiste ve kurmay albaylarının yüzde doksanı tasfiye edildi. Yani
ordunun yarısına “terörist” dendi. Ne demişler “yarım teröristlik olmaz.”
CHP “titre ve kendine gel!.” n

“Cumhuriyet’in kazanımları”
Çünkü bu tartışma Kemalizmin ihya edilmesi ile yeniden kurulacak bir cumhuriyet mücadelesi arasında turnusol kağıdı işlevi görmektedir.
“Cumhuriyet’in kazanımları” yaklaşımının en temel sorunu, Cumhuriyet’i tarih dışı, toplum dışı bir şey olarak ele almasıdır. Cumhuriyet’in tarihi, Osmanlı-Türk egemen sınıflarının
Türk, Müslüman (Sünni) ulus yaratarak egemenliklerini sürdürmenin tarihidir. Cumhuriyet’i
bu “sahipleri”nden ve onların “ulus”laştırmak için siyasi cinayetlerden kitlesel katliamlara kadar her türlü askeri, siyasi, ekonomik ve kültürel şiddetinden ayrı bir tarihi yoktur.
Cumhuriyet’i bir değerler manzumesi olarak ele almak siyasi liberalizmdir ve tarih açısından
da idealizmdir. Cumhuriyet’i onu kuranların tarihsel-toplumsal programlarından bağımsız
ele alındığında karşımıza çıkan Cumhuriyet’in belli dönemlerini “Devrim” belli dönemlerini
“karşı-Devrim” olarak ele almak olacaktır. Nitekim, Bayar-Menderes iktidarı “karşı-devrim”,
1960 Darbesi “karşı-devrim’e karşı devrim” olarak, AKP’nin iktidarı da bir “karşı-devrim” olarak ele alınması işten bile değil. Ama ne hikmetse bütün bu “karşı-devrimler” Türk burjuvazisinin bütün fraksiyonları ile kârlarını tavan yaptıkları, uluslararası alanda yeni mevziler kazandıkları dönemler olmuş. Kaybeden ise hep işçi sınıfı ve emekçi halk olmuş. Cumhuriyet’in
tarihini “devrim-karşıdevrim” olarak okumak için en başta 1923’te Cumhuriyet’i kuranların
sınıfsal özellikleri, siyasi programlarının ne olduğu üzerinden değil de, Cumhuriyet ile Monarşi arasında soyut, teorik karşılaştırmalara sığınmak durumunda kalınmaktadır. Bugün
bazılarının laiklik meselesini dönemsel mücadele programı haline getirmesi –diğer nedenlerin dışında- böyle bir yaklaşımın sonucudur.
Devletin “resmi ideolojisi” olan Kemalizm ile halkın telakki ettiği Kemalizm arasındaki bağ, gücünü yitirmeye başlamışken “Cumhuriyet’in kazanımları”ndan bahsetmek,
Cumhuriyet’in tarihi, sınıfsal karakteri ve kanlı icraatları hakkındaki örtüyü -tam da bunları
onlarla daha rahat tartışma açıklığı yakalanmışken- tekrar kapatmak demektir. Konuşulması
gerekenler “Cumhuriyet’in kazanımları” değil, ki zaten bir kazanımı yoktur, Cumhuriyet’in
sınıfsal niteliği ve ona karşı verilecek mücadeledir. Bugünün görevi de “yıkık bir ülkeyi korumaya değil, yeniden kurulacak bir ülkeyi aşkla örmek”tir. n
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Hastalıklı Düşünceyi
Pratik Tedavi Eder
q Mehmet TOSUN
Ekonomik sıkıntıların ayrıcalıklı küçük
bir azınlık dışında bütün toplumsal kesimlerin birincil sorunu haline geldiği, gençlerin,
kadınların, emekçilerin gelecek kaygısıyla
yaşadığı ve en basit demokratik taleplerin
bile şiddetle bastırıldığı bir toplum yapısından özgür bir geleceğe ilişkin çıkış yolları
aramak günümüzün en önemli gündemi.
Ülkemizde devrimci-demokrat güçler bu
yönde arayış ve mücadele yöntemleri geliştirilmeye çalışıyor. Bu çabalara rağmen
yığınsal bir tepkinin oluşmaması bu yönde
tartışmalarının daha da süreceğinin göstergesi. Bazen bir yığın söylem soyut bir birlik ve politik hedeflemelere takılıp kalıyor.
Ülkemizde demokrasi güçlerinin birliği düşüncesi devrimci mücadelenin uzun yıllardır gündemi oldu. Günümüzde bu düşünce
geçmişten farklı olarak geniş kesimleri daha
çok kucaklamaktadır. Halkların var olma sorunları ile, işçi sınıfı ve yoksulların kapitalist
yağmanın sonuçlarının açlığı dayatması karşısında eylemli birliği, toplumsal mücadelede başarılı olmanın zorunlu koşulu olarak
ortaya çıkıyor. Sosyalizm hedeflemesinin
güncel ve pratik süreçteki karşılığı bilimsel
vurgu üzerinden hiçbir iradi koşula bağlı
olmayan yanı ile, sosyo-ekonomik yapının
taşıyıcısı sınıf ve katmanların nitel-nicel durumuyla doğrudan ilgili. Verili örgütsel yapıların güncel programatik tespit ve çabaları
sosyalizm hedefine yönelik kurgulansa dahi,
işçi sınıfı, emekçilerin gündemi ve bilincinde bu oluşmuyorsa, düşünüş-yöntem konularını gözden geçirmek gerekiyor.
İşçi sınıfı biliminin temel kavramları
üzerinden mücadele perspektifi, koşulları
hesap etmeyi bilimsel veri olarak ortaya koyuyor. Ekonomik, demokratik, politik mücadelenin diyalektik ilişkisini ve özgün sınırlarını kavramak, birbirini besleyen pratik
süreçleri de doğru çizgiye yönlendirecektir.
Bir takım politik hedefler koyulurken taşıyıcı katmanların sosyo-ekonomik, kültürel
durumlarını, kuvvet dengelerini, bilincini,
örgütlenme düzeyini, onların üzerinde gerici ve kapitalist-emperyalist devletin etkisini, geçmiş sosyo-ekonomik biçimlenmeden
kapitalist ilişkiler içine taşınan kalıntıları,
dinsel ve etnik yapısında yaşanan sorunları görmezden gelip bu kesimleri sosyalizm

hedefine çağırmak, özgürlük ve eşitlikçi
hedefe ilerleyecek, yığınsal birleşik bir mücadeleden ortak çıkarı olan katmanları birbirinden uzaklaştırıyor.
Yenilginin getirdiği uzun yılların sonuçları teorik ve pratik alanda iki hastalıklı
anlayışı komünist hareketin içine taşıdı. Dağınıklık ve rehavet kimi kadroları sistemin
içinde birtakım arayışlara yöneltti. Bunda
kapitalist odakların bu alana ideolojik sızmaları da etken oldu. Bazıları geçmişin eleştirisi gibi haklı bir nedenden yürüyerek sınıfın bilimini tümden reddiye üzerine teoriler
üretme yoluna girdiler. Yenilgi ve başarısızlığın nedenlerini tartışırken, devrimci önderlere temkinli saldırıyla başlayan girişimler,
Marksizm-Leninizm’in günümüzde aşıldığı
noktasına kadar vardırıldı... Hastalığın ikinci
yönü ise Marksist-Leninist temel prensipleri, koşulların değişimini görmezden gelerek
günümüz sorunlarına dogmatik kalıplar üzerinden yaklaşım... Kapitalist-emperyalizm
yapısındaki yeni biçimler, reel sosyalizm
karşısında dönemsel pozisyonu, küreselleşme işçi sınıfı bilimi açısından analizlere
muhtaçtı. Bu sürecin doğru değerlendirilmesi, kapitalizmin yapısındaki değişimlere
koşut işçi sınıfı ve diğer ezilen katmanların
değişen koşullardaki pozisyonunu, mücadele yöntemlerini de nesnel sürece uygun bir
biçimini ortaya çıkaracağıdır.
Marksist felsefe doğayı ve toplumu
olduğu gibi gerçekçi kavramayı, aynı zamanda tamamlanmış ve bitmiş bir durum
olmadığını devrimcilere öğretti. Sürekli
hareket halindeki toplumsal süreçler koşula
uygun mücadele biçimlerini de zorlayacaktı. İçinde yaşadığı asıl durumu olduğu gibi
kavrayamayan ve değişimin gerisinde kalan
yapılanmalar zorunlu bir tükenişle yüz yüze
gelecekti. Ülke veya dünya dengelerinin gericilik lehinde oluşması devrimci dinamizmi
duraklattığı uzak-yakın tarihte görüldü. Yanılsama veya bilinçle devrimci gelenekler
üzerine ikame edilmeye çalışılan yapılara rağmen sınıf mücadelesi -en derinde de
olsa- nesnel karakteri koşuluna uygun biçimiyle, ilkesel özüyle var olacaktı. Günümüzün devrimci görevi bu durumu kavramak,
nesnel gelişimin doğasına uygun mücadele
biçimlerini yaratmaktır…
Eşitlikçi ve sömürünün ortadan kalktığı
bir toplum düzeni komünistlerin nihai he-

defidir... Ülkemiz verili koşulları, değişik
toplumsal kesimlerin siyasi bilinç düzeyi
ve ekonomik-sosyal sorunlarla başa çıkma
uğraşı içinde uzak hedefi görme yönünde
bulanık bir ortam oluşturabiliyor. Böyle bir
toplum durumunda günlük siyasi hedeflerde sosyalist çalışma karşılık bulamayacağı
gibi, yaşanan gündelik sorunlar ve demokratik talepleri atlamak, yığın ilişkilerinin
kurulması ve kanalize edilmesi konusunda
problemler yaratıyor. Böylesi durumlarda
Leninist prensipleri komünistler doğrudan
dillendirecektir. Ama koşula uygun geliştirici bir tarz üzerinden mücadele biçimleri yaratma esnekliği oluşamazsa genel doğruları
söylemenin de bir anlamı kalmayabiliyor...
Ülkemiz ekonomik ve siyasal olarak
önemli sorunlar yaşıyor. Kapitalizmin işleyişi içinde bu sorunların aşılamayacağı
açık. Mevcut sistem bir azınlık kesime sermaye aktarımı, emekçilerin ise her geçen
gün yoksullaştığı bir yapı üzerine kurulu.
Seçim odaklı ekonomik yönelimler ve siyasi tercihler, halkları açlığa mahkum ediyor.
Milliyetçilik ve emperyal hedefler üzerinden Kürtlere yönelik asimilasyon politikaları başka ülkelerin topraklarına tecavüze
kadar sürekli bir savaş gerilimi yaşatılıyor.
Coğrafyamızın, yaşanan sömürü, savaş ve
ayrımcılık politikalarını aşacak tek seçenek
demokrasiden yana güçlerin birliği olacaktır. Kim ki sömürü, baskı ve ayrımcılığa
uğrayan kesimlerin bu yönde mücadelesini
tıkayacak pratik tutum alıyorsa, gerici güçlerle aynı yatağa akıyor demektir. Grupçu ve
geçmişin sekter tutumları günümüz gerçekliğine uyan birleşik mücadeleyi oluşturma
çabalarına zarar verdiğini görmek gerekiyor. Alan kapatma, hakimiyet kurma gibi
gündelik mücadelede sıkça karşılaşılan faydacı alışkanlıklar, güç ve eylem birliklerini
yaralıyor. Geniş halk kesimlerinin yakıcı
gündelik sorunları ve talep ettiği hedefleri
üzerinden yürümek yerine, onlar adına düşünülüp yukarıdan iradi süreçler dayatılarak
sosyalist hareketin kitle bağlarını geliştirmesi engelleniyor.
İşçi sınıfı ve halkın açlık sınırında yaşatıldığı otoriter bir ülkede, örgütlenme ve
muhalif odakların birleşik gücünü oluşturmanın zorlukları açık. Baskının en acımasız
biçimde uygulandığı, etnik ve dinsel alanda
asimilasyonun kırım biçimine yükseltildi-

ği bir siyasal düzende, sistemin toplumsal
dayanaklarına yönelik mücadele biçimlerinin yaratılması, yığın çalışmalarını öne
koyuyor. Sıkça tekrarlandığı gibi, komünistler toplumun bütün katmanları içinde
çalışmalarını yürütmelidir. Bu da koşula
uymayan iradi seçenekler yerine, toplumsal
kesimlerin yakıcı sorunları ve hedeflemeleri
üzerinden onlarla birlikle, öğreterek ve öğrenerek devrimci süreci ilerletme görevini
komünistlere yüklüyor. Bugün bölgemizde
Kürtlerin, Alevilerin, ezgi-ayrımcılığa ve
sömürüye uğrayan tüm kesimlerin toplumu
demokratikleştirme yönündeki devrimci dinamizmi ülkemiz sınıf mücadelesine önemli
olanaklar sunuyor. Bu durum emperyalizm
ve gericiliğe karşı mücadelede işçi sınıfının
öncü rol oynaması gerektiği gerçeğiyle çelişmez. Tarihte işçi sınıfının öncü rolü üstlenemediği durumlarında demokratik bir
toplum mücadelesinde sıkıntılar yaşandığı
dönemler görüldü. Bilinmelidir ki hiçbir
toplumsal mücadelede öncülük görevi hatır
için bir sınıfa verilmez. Bölgemizde Kürtlerin açtığı özgürleşme mücadelesi içinde
komünistlerin birleşik bir güç olarak görevi,
savaşa ve ezgiye karşı halkların özgürleştirilmesi yanında, bu sürecin sınıfsız bir topluma ilerletilmesidir.
Anti-Emperyalist ve kapitalizmin sınırlarını zorlayan demokratik süreçlerde öncü
rolünü kimin üstleneceği komünistler açısından tartışma konusu bile olamaz. Burada
konu olan ülkemiz ve bölgemizde her geçen
gün genişleyen demokrasi, barış ve halkların eşitliği mücadelesinde komünistlerin takındığı tutum ve öncülüğü sağlama yolunda
verdiği mücadeledir. Birleşik mücadelenin
hangi temel üzerine hangi araçlarla sağlanacağı, demokrasi ve özgürlük mücadelesi
veren güçlerin cephesinin nasıl kurulacağı
konusu koşulların gerçeklik üzerinden kavranması yanında, daha çok pratik süreçlerin
de ortaya çıkaracağı bir durumdur. Birçok
acılar pahasına Mezopotamya halklarının
yaktığı ateş ve devrimci kazanımları, ülkemiz işçi sınıfı mücadelesinde yaratacağı
olanaklarla, birleşik mücadelenin ve dayanışmanın açtığı yolla nihai sonucuna ulaşacaktır...
Tarih mücadeleleri yazar, birde yanılgıları... Unutmamalı ki ‘hastalıklı düşünceyi
pratik tedavi eder... n
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Toprağı Uyandıralım!
q Armağan BARIŞGÜL
Ülke, içinde bulunduğu bu kâbus dolusu günleri hak etmiyor. Emek ile sermaye
arasındaki temel çelişki üzerine kurulmuş
olan kapitalizm kendi bekası için halklara,
işçi sınıfına, kadınlara ve gençlere bunu
reva görüyor. Üretim araçlarını elinde
tutan bir azınlık halklara, mülksüzlere,
özgür ve demokratik bir yaşam isteyenlere karşı devlet aygıtını kullanarak onlara boyun eğdirmek istiyor. Gücünü tekçi
anayasadan alıyor. İşin gerçeği halkları ve
işçi sınıfını büyük Alman komünist kadın
Rosa Luxemburg’un deyişiyle, “Ya Sosyalizm, Ya Barbarlık!” ikilemiyle karşı
karşıya bırakıyor. Halklar ve emekçiler ya
bu kötü yaşam şartlarına razı olup sineye
çekecek ya da kendisine dayatılan günden
güne ateşten bir gömlek haline gelen bu
acı dolu karanlığı yırtarak özgürlüğünü
kazanacaktır. Bu acı gerçeğin başka bir
izahı yok.
Netleşmenin ve teoriyi pratiğe dökmenin zamanı, dahası zamanı çoktan geçmekte... Günlük yaşamda bir türlü karşılık
bulmayan tumturaklı büyük laflar etmenin
hiç mi hiçbir anlamı olmamakta. Az öz
konuşup çok iş yapmanın ise çok yararı ve
değeri olmakta. Onun içindir ki devrimler
ve toplumsal değişimler düşünceleri sayfalara dökmekle olmuyor, düşüncelerin
halk yığınlarıyla buluşmasıyla olmaktadır. Demokrasi ile sosyalizm mücadelesi
birbirlerinden ayrı ve kopuk olamaz. Demokrasi mücadelesi sosyalizme varmak
için gereken merdivendir. Halklarda ve işçi-emekçi yığınlarında demokrasi bilinci
ne kadar güçlü olursa sosyalizmi kurmak
da o derecede kolay olacaktır. Onun için
bugünden başlayarak ekolojiyi, kadın-erkek eşitliğine dayalı eş yönetimi, özgürlükçü bir yaşamı savunmak güncel bir
görevdir. Bu görev ise demokrasinin mihenk taşı olan meclisler aracılığıyla ancak
yerine getirilebilinir.
İşçi, halk, kadın ve gençlik meclisleri
örgütlenmenin tabana yayılması, yerelleşmesi, demokratik ve özgür bir yaşam için
köşe taşlarının döşenmesidir. Bugün halkların, ezilenlerin, sömürülenlerin, kadınların, gençlerin ve farklı inançların oluşturduğu Halkların Demokratik Kongresi’nin

(HDK) temelleri üzerinde filizlenerek kök
salan Halkların Demokratik Partisi (HDP)
gücünü yerellerden ve meclislerden almaktadır. HDP, gerek ülkede gerek dünyada eşsiz muazzam niteliği, zenginliği
ve esinleyici bir rol arz etmektedir. Onun
için bütün içtenliğimizle diyoruz ki, “İnadına HDP! İnadına özgür ve demokratik
bir yaşam!” Bol keseden atmıyoruz, gökte bulutların üstünde dolaşmıyoruz. Her
adımımızı halka iç içe yaşayarak halkla
birlikte atıyoruz. Ne istiyorsak halklarımızın kadın-erkek, genç-yaşlı, işçi, emekçi, yurtsever ve sosyalist neferleriyle hep
birlikte yapılacak.
Bugün devletin ve sermaye sınıfının
şimşeklerini üzerine çeken, zehirli okuna

inançları bağrında taşımaktadır. Coğrafyasıyla eşsiz bir dünya harikası olan ülkenin kadim ve mazlum halklarının yüzü
hiçbir zaman layıkıyla gülmedi. Habil ve
Kabil ile dökülen ilk kandan başlayarak
her karış toprağı kanla sulanmıştır. Ne yazık ki kanının dökülmediği gözyaşının akmadığı günü yok bu güzel ülkenin, barışa,
ekmeğe, güneşe aç halkların.
Türkiye sol ve sosyalist güçlerinin bir
tarihi var, küçümsenmeyecek bir birikimi
de. Ne yazık ki bu birikim parça parçadır,
inişli çıkışlıdır, kimi yerde mütevazi kimi
yerde kibirlidir. Yüz yıllık süreçte bütünlüklü bir akış izlemediği için ikide bir durağanlaşmış, gerilemiş, yenilmiş, süreklilik kazanamadığı içinde kendini devrimci

Her bir süreç ve her bir toplumsal değişim farklı görevler ortaya
koyar ve sorumluluklar verir. Ülkeyi kaostan çıkarıp özgürlüğe kavuşturacak güçler vardır. En önemlisi içinde yaşamakta olduğumuz
kapitalizmin üretim araçları işçi sınıfının ellerindedir. O halde işçi
sınıfının örgütlülüğünü başa almak zorunludur. İşçileri, emekçileri
ve gençliği devrimci nitelikte eğitmek güncel bir görevdir. Bu görev
akademik çalışmalarla yerine getirilebilinir. Kolektif tarzda akademik çalışmalara başlanmalı ve süreklilik sağlanmalıdır. Devrimci
eğitim olmayan bir yerde devrimci bir pratik olamaz.
maruz kalanların başında Kürt halkımız,
işçi sınıfının direnişçi-devrimci unsurları, kadınlar ve gençlik gelmekte. Sermaye sınıfı başka bir deyimle burjuvazi, her
şeyin farkında olarak çok bilinçli hareket
etmektedir. Sermaye sınıfı ve onun politik
temsilcisi AKP-MHP iktidarı bu güçleri
potansiyel bir tehlike olarak görmektedir.
Onun için Kürtlerin her yürüyüşünde, işçilerin direnişinde, kadınların haykırışında ve gençliğin umutlu bakışında kimyaları bozulmaktadır. Çok iyi bilinmelidir
ki korkunun ecele faydası yoktur. Kürt
halkı, işçi sınıfı ve onun çeperinde yer
alan emekçi ve devrimci öğeler toplumsal
değişimin birleşik öznesidir. Değişim, bir
yasallıktır. Değişimin önünde hiçbir güç
duramaz. Tarihi halk yığınları yapar. Kişilikler ise önemli bir rol oynayabilir!
Avrupa ile Asya kıtaları arasında yer
alarak her ikisini bir köprü gibi birbirine
bağlayan Türkiye çok farklı halkları ve

bir nitelikte yenileyememiştir. Göreceli
olarak kimi atılımlar yaptıysa da kısa bir
süre sonra yenilerek belini bir daha doğrultamaz duruma gelmiştir. Her yenilginin
ardından suçlamalar, dedikodular, bölünmeler, sönümler at başı gitmiştir. Açın
bakınız tarih kitaplarının sayfalarına en
çok neyi görürsünüz? Belli başlı bazı kişilikleri görürüsünüz; bireysel davranan,
kariyere düşkün, aydın tipli kişiler. Tarihimizde yığınsal halk çıkışlarının ve büyük
işçi direnişlerinin sayısı bir elin parmaklarını geçmez (1970 ile 1980 yılları arasında
DİSK’in mücadelesi sayılmazsa).
12 Eylül Faşizminin karanlığında
Amed Zindanında çakılan kıvılcım tarihin akışını değiştirdi. Acı ve işkenceden doğan umut gün be gün büyüyerek Mezopotamya’ya, Anadolu’ya ve
Rumeli’ye yayılmakta. Umut, fakirin ekmeğidir, devrimcinin ve direnişçinin de
ruhudur. Güneşli güzel günler için toprağı

uyandıralım! Onun için umutsuzluğa kapılmamak gerek. Umudu yitirmemek her
zaman için elzemdir. Bu da yetmez toprağa umut ekmek, onu yeşertmek, ona göz
bebeği gibi bakmak gerek. İnanıyoruz ki
baharda nasıl canlanmaktaysa doğa bu
topraklarda halkların, işçilerin, emekçilerin, kadınların ve gençlerin birleşik mücadelesi de öyle güzel, öyle diri, öyle umut
dolu ve öylesine utkulu boy atacaktır.
Her bir süreç ve her bir toplumsal değişim farklı görevler ortaya koyar ve sorumluluklar verir. Ülkeyi kaostan çıkarıp
özgürlüğe kavuşturacak güçler vardır. En
önemlisi içinde yaşamakta olduğumuz
kapitalizmin üretim araçları işçi sınıfının
ellerindedir. O halde işçi sınıfının örgütlülüğünü başa almak zorunludur. İşçileri,
emekçileri ve gençliği devrimci nitelikte
eğitmek güncel bir görevdir. Bu görev
akademik çalışmalarla yerine getirilebilinir. Kolektif tarzda akademik çalışmalara
başlanmalı ve süreklilik sağlanmalıdır.
Devrimci eğitim olmayan bir yerde devrimci bir pratik olamaz. Gün gün büyüyen
işçi sınıfının nicel çokluğuna karşın nitelikli devrimci kadrolar yetişmemektedir.
Niceliğin yanında nitelik de olmazsa olmazdır. Bugün akademik, demokratik ve
politik mücadelede kadrolara ekmek ve
su gibi ihtiyaç duyulmaktadır. İyi eğitilmemiş, kendini yetiştirmemiş ve deneyim
kazanmamış kişiler göreceli olarak aktif
davransalar da belli bir süre veya belli bir
yaştan sonra pasif olmaktadır. Bu acınacak bir durumdur.
“Halkım! Yeni yaşam senin gücünden
doğar./ Kollarını kaldırdığında ellerin
toprağa değer./ Avuçlarından geleceğin
tohumları yere dökülür./ Sen seversin
toprağı, toprak da tohumu sever./ Senin
öpülesi esmer alnından cam gibi berrak
bir ter akar./ Ekmeğin mukaddes toprağın
bağrından çıkar./ Çilekeş, ezik ve hasret
dolu bir yaşamın var./... Gecelerin ardı
pırıl pırıl ışıyan gündür./ Aydınlıktan korkar her hain./ Yarasa geceleri sever dolaşır./ Puslu havada at izi kurt izine karışır./
Halklar hep barışıktır./ Onları kışkırtan
yağmacılardır./ Bir avuç güç milyonları
yönetiyorsa/ Bil ki halk örgütsüzdür, gerçeği burada ara!” Halkım adlı şiirimden,
sevgiyle. n
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Seçimler ve Sol-Sosyalist
İttifakların Bağımsızlığı Sorunu
q Cemil AKSU
Küresel ve yerel düzeyde birbiriyle
kesişen birçok boyutuyla yaşaya durduğumuz kriz koşulları sol-sosyalist hareketin
yeniden siyaset sahnesinde belirleyici bir
güç olarak zuhur etmesi bakımından her
zamankinden daha fazla olanağa sahip.
Fakat bugün, “kilit” ya da “anahtar” parti
olduğu iddia edilen HDP de dahil olmak
üzere sol-sosyalist hareketin böyle bir
özne olmadığını görmek, kabul etmek
gerekir. Çünkü sol-sosyalistler burjuva
restorasyonu tartışmaktan, demokratik/
sosyalist programı unutmuş durumdadır.
Sol-sosyalist hareket, HDP şahsında,
2000-2001 “Hayata Dönüş Operasyon”u
ile maruz kaldığı darbenin tasfiyesinden
silkinerek, 2005’lerden itibaren canlanmaya başlayan, kentte ve kırdaki neoliberal politikalara karşı gelişen 2013’te
Gezi İsyanı ile zirveye çıkan toplumsal
hareketlerin Kürt özgürlük hareketi ile
birleşmesiyle gerçek bir siyasi özne haline
gelmişti. Bunun sonucunu da 7 Haziran
sürecinde dost da düşman da gördü. Ve
tam da bu yüzden “demokrasi buzdolabına alındı”, Suruç ve Ankara katliamları
gerçekleşti, “Anayasa’ya aykırı ama evet
oyu vereceğiz” kararı bunun için alındı,
vesaire. Fakat sol-sosyalist hareket, toplumsal muhalefetin önderliğini, esas olarak, CHP’nin “dokunulmazlık”tan sonraki
ikinci hamlesi olan “Adalet Yürüyüşü”nde
Kılıçdaroğlu ile selfi sırasına girdiği an
fiilen ve resmen kaybetti. Ki o gün bugündür, CHP’nin sokak yasağını kıramamaktadır, hatta bazı bileşenleri CHP’nin
olmadığı hiçbir platformda yer almamaktadır. HDP de, devletin ağır baskıları kadar
sol-sosyalist hareketin diğer bileşenlerinin
bu yaklaşımı ile geriye çekilmiş, CHP’yi
desteklemeye mecbur hale gelmiş/getirilmiştir. Bugün de, sol-sosyalistler, kendi
programlarını anlatmaktan çok CumhurMillet İttifakı arasında kurulan oyuna dahil olmak için burjuva restorasyonu tartışmakta, daha programı bile belli olmayan
bir Millet İttifakı ile ortak aday belirlemeyi talep etmektedir.
İçinde cebelleştiğimiz sürecin en belirgin eksikliği bir demokrasi tahayyülünün
geliştirilememesidir. Her şeyden önce,

“demokrasiye geçiş” en anti demokratik biçimde tartışılıyor. En ufak bir farklı
açıklama neredeyse bir çuval inciri berbat
eden provakasyon muamelesi görüyor.
Bırakalım tartışmaya halkın katılımının
sağlanması için çaba harcamayı, bilhassa
halktan gizli bir tartışma yürütülüyor. Bu
yaklaşımın temel gerekçesi ise iktidarın
tartışmayı manipüle ederek akamete uğratacağıdır. Halbuki tam da bu riski göze
alarak tartışma halka açık yapılmalıdır.
Çünkü manipülasyon tezi, Türkiye’de faşist, sağcı vb. ideolojinin temel postulatı
olan “ergen olmayan halk” tezinin bir başka versiyonudur. Ve bu mantalite hiç bir
şekilde demokrasi üretemez.
Önümüzdeki seçim sürecinin nasıl
gelişeceği ve sonuçları hiç kuşkusuz son
derece önemli. Fakat bu sürecin umuttan
çok korku ile tartışılması muhalefete hiç
bir şey kazandırmayacağı gibi gerçekçi
de değildir. Seçime giren güçler arasında
tam bir zafer elde etme durumu sözkonusu olmayacağına göre, hem tek tek özneler
içinde hem de kendi aralarında yeni güç
dengelerinin oluşacağını ve bunların da
yeni gerilimlere neden olacağını öngörerek seçimler ve sonrası bir konjonktür
olarak ele almak ve analiz etmek gerekir.
Önümüzdeki seçim, her seçimden daha
fazla “tarihsel”dir, ama bir varlık/yokluk
meselesi değildir. Hemen arkasından yine
bir dizi “tarihsel” mücadele ve seçim süreçleri yaşayacağız. Tarih sürecek, sınıf
mücadelesi de.
Tarihsel olanı da tam da bu sınıf mücadelesi gerçekliği içinde, burjuvazinin
ve İşçi-emekçi halkın çözüme kavuşturmak istedikleri sorunlar nelerdir ve bunlar için çözüm programları nedir, sorusuna verilen cevap ile belirleyebiliriz. İşte
burada sadece genel siyasal demokrasi
tartışmalarının yerini ne için kimin için
demokrasi tartışması alması gerekir. Solsosyalistler açısından halkın örgütlülük
düzeyinde gerçek bir ilerleme sağlandığı
oranda müstakbel yeni iktidarların faşist
ya da değil, sermaye sınıfının çıkarları
doğrultusundaki politikaları geriletilebilir
ve engellenebilir. Dolayısıyla seçimlere
katılım tartışması, demokrasinin geliştirilmesi ve bunun tek anlamı olan işçi sınıfının ve emekçi halkların ekonomik, siyasi

vb. örgütlenmelerinin geliştirilmesi yani
bunların özneleşmesinin sağlanmasında
yeni adımların atılması, yeni mevzilerin
yaratılmasıdır. Bunun dışındaki dolayımlı
tartışmalar, amiyane terimle “yüksek siyaset”, burjuva siyasetidir.
HDP ile Emek ve Özgürlük İttifakı,
ilerici, sol, sosyalist partilerin kendilerinin ve(ya) halkın örgütlülüğünün geliştirilmesi konusundaki girişimlerdir. Fakat
İttifak–içinde farklı düşünenler olmasına
rağmen- Millet İttifakıyla ittifak kurmayı
kritik önemde görüyor. İttifak bileşenlerinin Millet İttifakına, Millet İttifakının
“eşbaşkanları” Kılıçdaroğlu ve Akşener’e
yönelik eleştirilerinin amacı budur.
HDP’nin Millet İttifakını açık görüşmeye
zorlaması, cumhurbaşkanı adayının Emek
ve Özgürlük İttifakının da onayı alacak
şekilde belirlenmesine yönelik taleplerin
hepsinin hedefi budur. Lafı çok bükmeden
söylersek, AKP-MHP karşısında Millet
İttifakı’nın öyle ya da böyle desteklenmesi gerektiğinin kabul edildiği bir ideolojik atmosfer bizzat sol-sosyalist ittifaklar sayesinde yaratılmış durumdadır. Ve
seçim tarihi yaklaştıkça da Millet İttifakı
bu mecburiyet atmosferinden fazlasıyla
istifade ederek, “ya beni desteklersiniz
ya AKP’nin ekmeğine yağ sürersiniz”
(AKP’nin malum bizden olmayan batıldır,
teröristtir vb. yaklaşımının aynısı) baskısını yoğunlaştırarak sol-sosyalistleri etkisiz
kılmaya çalışmaktadır.
Sol-sosyalistler dönüp dolaşıp, burjuva siyasetinin dengeleri ve kuralları içinde
yüksek siyaset yapmaya çabaladıkça, etkisizleşip tasfiye olma tehlikesiyle karşı
karşıyadır. Millet İttifakıyla ittifak için
bu kadar can hıraş bir çaba sergilenmesi
bu açıdan kendi kuyumuzu kazımaktan
başka bir şey değildir. Kendisini halkın
sorunlarının çözümü konusunda yeterli
görmeyen, bu özgüvenle konuşmayan,
çareyi başkalarının ittifakında arayan herhangi bir partinin halkın teveccühünden
nasiplenmesi imkansızdır. Sol, sosyalist
ittifaklar, örneğin, Millet İttifakının gerici, liberal karakterini bildikleri halde
buna rağmen Millet İttifakını veri kabul
ederek onunla ittifak kurmanın yollarını
aramak yerine Millet İttifakı’nın dağıtılması için CHP üzerinde baskı yaparak,

CHP’nin sol, sosyalist ittifaklarla ittifak
kurmasını sağlamak için çaba harcayabilir. Çünkü CHP’nin de sistemin içinden
bir desteğe sahip olmadığı, özellikle de
Kılıçdaroğlu’nun Alevi ve Kürt kimliğinden dolayı üzerine karar kılınamadığı görülüyor. CHP’nin şu durumda bütün gücü,
toplumsal muhalefeti yönetme becerisi,
bu kapsamda da sol, sosyalist güçleri yedekleme becerisinden geliyor.
Seçim sonrasına dair birçok öngörüde
bulunmak mümkün. Bunlar üzerine spekülasyon yapmak cazibeli bir iş. Millet
İttifakının hem cumhurbaşkanlığı seçimini hem de TBMM seçimlerinde birinci olduğu durumda nasıl bir geçiş süreci
yürüteceğini henüz tamamlanmayan program açıklandığında daha iyi göreceğiz. Bu
program ne kadar siyasal özgürlük getirecek, süregitmekte olan ekonomik krizin
faturasının ne kadar emekçilerin ne kadar
sermayenin sırtına yükleyecek, sendikal
örgütlenmenin önündeki engelleri ne kadar kaldıracak, Kürt sorununda ve Suriye,
Irak, Ermenistan, Yunanistan ve Kıbrıs
konularında ne kadar barış yanlısı olacak,
gibi konularda müneccim olmadan da bir
yorum yapmak mümkün. Ama yine de
Milet İttifakının programını açıklaması
bu konuda son noktayı koyacaktır. Fakat
program açıklandıktan sonra sol, sosyalistler için zaman bitmiş olmayacak mı? O
saatten sonra halkın karşısına “bağrımıza
taş basıp, Millet İttifakını destekleyeceğiz” demekten başka ne söyleyebilirler,
söyleseler de etkisi ne olur?
Sol, sosyalist ittifaklar, işçilerin, emekçilerin, Kürtlerin, kadınların, lbgti+ların,
ekoloji hareketinin taleplerini içeren
programıyla seçim sahnesinin bunlar tarafından işgal edilmesini sağlamalıdır. İki
ittifakın da demokrasi, barış, özgürlük ve
emek düşmanı karakterini teşhir ederek
gerçek çözümün kendi öz örgütlülüğüne
dayalı mücadeleyi yükseltmekte olduğunu deklare etmelidir. Ancak o zaman
ittifakların, “seçimleri de aşan ittifak”
olduğu ispatlanmış olur. Ancak o zaman
burjuvazinin faşist programları geriletilebilir. Ancak o zaman, Rosa Luxemburg’un
söylediği gibi, sosyalistler ne kadar güçlü
olurlarsa burjuva solu o kadar sosyal demokrat kesilir... n
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Zonguldak, Kömür ve Siyasal
Mücadele Üzerine
q Halit ERDEM
Türkiye’nin maden facialarından birini daha yaşadık. Yaşamını korkunç yangın
ve boğulmalarla kaybeden madencilerin
kederli ailelerine sabırlar diliyorum. Siyasi
iktidar yine kaderden, şehitlerden bahsetti.
Yine acılı madenci ailelerini para yardımları vaatleriyle susturmaya çalıştı, muhalefet
partileri eksiklerden, tedbir alınmadan ocaklara inildiğinden yakındı. Aynı konuşmaları
Soma ve Ermenek facialarında da dinlemiş,
çaresizlik içinde haklarını dahi alamayan
işçilerin mücadelesini izlemiştik. Bu rantçılardan, talancılardan madenlerde tedbirlerin
alınması taleplerinde bulunuldu. Değişen
bir şey olmadığını, olmayacağını madencilerin kanı üzerinden yine rant devşirileceğini, bazı ocakların kapatılacağını, verimli
damarların sömürücü, katliamcı patronlara
devredileceğini biliyoruz.
Bugün yüzlerce korumayla kürsülerden
rahat bir şekilde emekçilerin yaralarının
sarılacağını anlatan devlet yetkililerini ne
rahatsız ederdi; onları somut elle tutulur önlemler almaya ne zorlayabilirdi?
Amasra madenlerinde çalışan işçilerin başlatacakları, Zonguldak maden
havzasında çalışan maden işçilerinin
desteklediği örneğin madenlerde yaşam
odaları kurulmadan veya her neyse zaten
bilinen tedbirler alınmadan madene inilmeyeceği, üretim yapılmayacağı kararı
almaları ve madencilerin taleplerinin kabul edilmesine kadar bu direnişin halka
halka yayılması! Bunu düşünmemiz, örgütlememiz gerekli. Yoksa daha çok yakınma
dinleriz.

Zonguldak maden yürüyüşünün üzerinden 30 yıl geçti!
İşçi sınıfının mücadele tarihine daha yakından baktığımızda daha farklı sonuçlar/
dersler de çıkarabiliriz; 1991’de Zonguldak
kömür havzasındaki madenlerde çalışan kömür işçilerinin, önlerinin Mengen’de askeri
birlikler tarafından kesildiği Ankara Yürüyüşü işçi sınıfının görkemli direnişlerinden
biriydi. Bu direnişle, Turgut Özal’ın Türkiye
ekonomisini neo-liberal politikalara entegre
edilmesi süreci, ücretlerin dondurulması politikası kesintiye uğratıldı. Kömür işçileri bu
direnişle ekonomik hedeflerine ulaştılar, ücretleri artırıldı fakat yine de bir eksik vardı:
Siyasi mücadele! Siyasi talepler olmadığı

için aradan geçen 30 yıl içinde Zonguldak
kömür havzası ne hale getirildi? Parçalandı, ocaklar özelleştirildi, binlerce işçi işten
çıkarıldı ve iki bin işçinin çalıştığı Amasra
ocağında yaklaşık iki yüz kişi, işçi sağlığına
bir yatırım yapılmadan aşırı üretime mecbur
edildi ve bir defa daha faciayla karşılaşıldı.
Siyasi hedefler olmadan ve siyasi mücadele
verilmeden sermaye kazanacaktı, çünkü işçi
sınıfı, bu politikaları uygulayan siyasi iktidarların politikalarına müdahale etmeden,
bu sonuç değişmeyecekti ve bir defa daha
öyle oldu.

Avrupa’da ‘refah dönemine’ damgasını vuran sosyal demokrat partileri sermayenin
yedek gücü haline getirdi.

gütlenme meselesidir. Mahallede, fabrikada
nasıl bir örgütlenme ‘dünyayı yerinden oynatacak bir manivela’ olabilir.

Kapitalizmin dünya çapında sürdürdüğü
bu politikalara ancak siyasi mücadele ile cevap verilebilirdi

Öncelikle her ülkede olduğu gibi Türkiye’de de, dünyada estirilen Neo-liberal
propaganda ve politika desteğini arkasına
alan sermaye ve devletle karşı karşıya olduğumuz hatırdan çıkarılmamalıdır. Yapılacak
örgütlenme, kurulacak söz, kalıcı ve geçici
ittifaklar, karşı karşıya olduğumuz sermaye
ve devletin gücüyle baş edebilecek yığınsallık, direnme gücü, stratejik ve taktik hedefleri olan bir örgütlenmedir.

Bu güç birikimi Türkiye işçi sınıfının
elindeydi. Bu eylemlerin ve güç birikiminin
yarattığı olanaklar kullanılamadı. İşçi sınıfı,
siyasi mücadele perspektifinden, teorik ve
pratik olarak yoksundu. Sonuçlarını biliyoruz. 12 Eylül 1980 askeri faşist darbesi, Tür-

Talep ve mücadele
15-16 Haziran direnişlerinin ana sebebi de ekonomikti; işçiler kendi haklarını
daha iyi koruyan sendikaların Devrimci İşçi
Sendikaları Konfederasyonu’nun kapatılmasını bu görkemli direnişle önlediler; bu
sorun demokratik yoldan çözülebilirdi;
referandum: Buna siyasi iktidar karar
verecekti. Bu talep ileri sürüldü ancak
sermaye iktidarları öyle büyük bir gürültüyle olayların üstüne yürüdü ki bu
demokratik ve masum talep geriye itildi.
Sorun çözülmedi, direnişten sonra da patron
yanlısı sendikalarla mücadeleci sendikalar
arasında sendika seçme/referandum konulu
anlaşmazlıklar sürdü. Çatışmalar yaşandı.
Sorun ekonomik içerikli olsa da ancak siyasi
mücadeleyle başarılabilirdi. Ekonomik mücadele ile direniş zaferle sonuçlanmış ancak
sorun çözülmemişti.

Metal grevlerinin özü neo-liberalizme karşı olmasıydı
1977-1980 metal, tekstil, cam işçilerinin
grevlerinde de aynı sorun yaşandı; işçi sınıfı tarihinde en militan eylemleri, direnişleri
yöneten/yapan, bilinçli öncü işçilerin liderliğinde grevler örgütlendi. Grevde olan ve
greve hazırlanan işçi sayısı 40 bine yükseldi.
Bu muazzam bir güç ve potansiyeldi. Öncü
işçilere Marksizmi, mücadeleyi anlatan öğreten siyasi içerikli eğitimler verildi. Ancak
devletin ve sermayenin hedefleri görülemedi; ekonomik mücadele yoluyla saldırıların
karşılanacağı düşünüldü. Oysa sermayenin,
devletin planları siyasi idi. Dünya çapında
sürdürülen bir plan ve programdı. Neo-liberalizm 1970’lerde, dünya kapitalizminin
içine girdiği bunalımlardan bir çıkış yolu
olarak ortaya konuldu: Kıta Avrupası’nın
en köklü partilerinin, örneğin İşçi Partisi
ile İngiliz sendikalarının, bağlarını kopararak işe başladılar. Neo-liberalizm fırtınası,

İkincisi, siyasal mücadelenin ayrılmaz
parçaları olan ve işçi sınıfı ve emekçilerin
hafızasında yer etmiş olan muazzam ekonomik, demokratik birikim yeniden canlandırılmalı, ekonomik, demokratik örgütlenmeler siyasal mücadelenin yol göstericiliğinde
yeniden inşa edilmelidir. Siyasal mücadele,
bütün emekçilere, aileleri ile birlikte şereflerini yeniden kazanabilecekleri bir şans verdiği, gelenekleri ve bugünleri arasında bir
bağ kurmalarını sağladığı, yok edilmiş, unutulmuş dayanışmayı yeniden kurduğu için
gerçeklik kazanacaktır. “ortak bir tehdide
karşı birlikte savaşmak hepimizin çıkarına”
düşüncesine geçilecektir.

kiye demokrasi güçlerini işçi sınıfı ile birlikte ezdi, sindirdi. On yıllardır ilmek ilmek
örülen mücadele yöntemlerini ve dayanışma
duygularını yerle bir etti. İflas etmiş, yolsuzluklarla çürümüş eski siyasi partiler yok
oldu, bu iktidar boşluğunu değerlendiren
ve Neo-liberal politikalara angaje edilmiş
Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldi.
AKP, bu günlere kadar devletin rıza, ikna ve
şiddet, tüm imkânlarını kullanarak yeni bir
sistemi inşa etti.

Dünyayı yerinden oynatacak
manivela: Örgütlenme
Yeniden başta söylediklerimi tekrar
edersem; mesele siyasi mücadele ile çözülebilir; ekonomik mücadele sınırlıdır; yasaların ve devletin tahammül edeceği sınırlara
kadar sürdürülebilir. Meselenin dünya ve
ülke boyutu genel hatları ve kavramlarıyla
ortaya konulduktan sonra sorun mikro düzeyde de ele alınmalıdır: siyasi ve ekonomik
mücadelenin mikro boyutta ele alınması ör-

Üçüncüsü, siyasal mücadele işçi sınıfının ve yığınların öncü güçleri tarafından
yönetilmelidir. Öncü güç, bugüne kadar işçi
sınıfının ekonomik ve politik mücadelelerini yöneten, yürüten temsili yapılardan farklı
olarak, doğrudan işçi sınıfına, emekçilere, emekçi halka onların bizzat kendilerine
dayanmalı, onların içinde, onlarla birlikte
mücadeleyi yönetmeli, yürütmelidir. Siyasi
mücadele partizanlığı gerektirir: Kamusal
tartışmada itiraza açık ama belli bir yörüngede ilerleyen, bir değişim vaadi olan fikirlerin ifade edilmesi, ikna yoluyla temellendirilmesi ve hayata geçmesi için gösterilen
fedakârlık olarak partizanlık.
Aksiyomlar kadar net, anlaşılır taleplere
ve onlara ulaşmamızı sağlayacak iyi düşünülmüş stratejilere ihtiyacımız var, çünkü
ancak bu şekilde siyaset, kendisine vakfedilen ömürlerin asla göremeyeceği bir hayal
olmaktan çıkarak, “şimdi ve burada”nın pratiği haline gelebilir.
Kaybetmeye yazgılı romantik bir muhalefete değil, somut ve görünür başarılar
kaydetmeye ihtiyacımız var, çünkü ancak bu
şekilde kendi sesimizi sahici kılıp başkasını
da ikna edebiliriz. n
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Bir “Fıtratın” Anatomisi...
Madencilik Sektöründe
İşçi Sağlığı ve Güvenliği

Madenlerin havalandırılması, metan gazı
yoğunluğunun belirli bir seviyenin altında
tutulması ve oksijen miktarının belirli bir seviyenin üzerinde tutulması açısından yaşamsal önem taşımaktadır. Madenlerde metan
gazı birikmesini engellemek için kullanılan
bir diğer yöntem metan drenajlarıdır. Metan
drenajı, kömür ocaklarında damar ve tabakalardan ocak atmosferi içine nüfuz eden
grizunun çalışma alanı dışına atılmasında
kullanılan bir yöntemdir. [1]

q Dr. Levent UYGUR
Üstbaş lime lime, izbe deliklerde,
Çatı katlarında, yıkıntılar içinde,
Yaşarız, karanlıkların dostu,
Baykuşlar ve uğrularla birlikte
Pierre Dupont’un dizeleri (1846)
Çalışma hayatı, emekçiler için savaş ve
salgın hastalıklar haricinde kitlesel olarak
yaşamını yitirdiği bir alan olarak karşımıza
çıkmaktadır. Kapitalizmin tarihinde emekçiler; üretim süreci içinde, kitlesel olarak yerini almış ve iş cinayetleri sonucunda yaşamını yitirmiş, kazalanmış veya hastalanmışlar,
solgun yüzler, ince bilekler, çöken vücutlar
ile doğası dışında farklı insanlara dönüşmüşlerdir.
Pierre Dupont’un yukarıdaki çarpıcı dizeleri hala günümüzde de devam eden işçilerin yaşantısını gözler önüne sermektedir.
Bu sayıda son yıllarda sermayenin en
acımasız şekilde kâr etmek uğruna her
şeyi göze aldığı ama bir tek işçi sağlığını
sağlamak için önlem almadığı (birçok acı
deneyime karşın) bir sektör olan madencilikte işçi sağlığı ve güvenliğine değinmek istedim.
Genel olarak madenciliği tanımlayacak olursak; Madencilik, değerli mineraller
veya diğer jeolojik materyallerin elde edilmesi için yapılan yeraltı ve yer üstü çalışmalarının genel adıdır. Çıkarılan bu cevherler
arasında metaller, kömür, taşlar, kalker, kaya
tuzu, çakıl ve kil gibi maddeler bulunur. Madencilik, bir laboratuvarda, fabrikada veya
yapay tarımsal süreçler yoluyla yetiştirilemeyen ya da oluşturulamayan maddelerin
elde edilmesi için gerekli bir işkoludur. Yer
altındaki mineraller, madenler ve taşlar pek
çok endüstride ham madde veya ara madde
olarak kullanılmaktadır. Madencilik, bugün
gelişmekte olan pek çok ülke için en büyük
gelir ve döviz kaynağıdır. Bu öneminden
dolayı gerek ülkelerin gerekse büyük sermayenin kitleler üzerine değişik oyunların
oynanması zaman zaman savaşma noktasına gelinmesine neden olmaktadır. Bunun

Kömür tozu patlaması:

en göz önünde olanı Afrika, Asya ve Güney
Amerika’da yer alan birçok ülke zengin madenleri bulunduğu için gelişmiş ülkelerin
sömürü hedefi olmuştur.
Bilim ve teknolojinin gelişmesi madencilikte kullanılan araçların güvenli hale
gelmesini sağlamışsa da bu işkolunda yaşanan kaza ve ölümlerin yaşanmadığı bir
dönem yoktur. Madencilik, maden çalışanlarının maruz kaldığı tehlikeler açısından
kayda değer bir değişiklik göstermemekte,
geçen yıllar içinde yaşanan kazalarda ölü
ve yaralı sayıları azalıyor olsa da madencilik tarihimizin en tehlikeli mesleği olmaya
devam etmektedir. Madenlerde, insan gücü
yerine makinelerin kullanılmaya başlanmasıyla madenlerde çalışan sayıları azalmış
ancak bu durum gelişmekte olan ülkelerde,
gelişmiş ülkelerde olduğu kadar etkili olamamıştır. İnsan gücünün daha ucuz olması
madenlerdeki çalışmalarda makine kullanımı yerine tercih edilme nedeni olmaktadır.
Madencilik günümüzde hala erken ölümlerle, meslek hastalıklarıyla, çok ölümlü kazalarla anılan bir meslektir.
Dünya Bankası ve Pact tarafından yayımlanan rapora göre 40 milyondan fazla
kişi madenlerin insan eliyle çıkarıldığı küçük ölçekli girişimlerde çalışıyor. Özellikle

Afrika’da milyonlarca maden işçisinin, altın, elmas ve kobalt gibi cevherleri eliyle çıkardığını belirtiyor. Bunların yaklaşık 1/3’ü
kömür ocaklarında çalışmaktadır. Belki 40
milyon çok büyük bir rakam değildir, ancak
her bir maden işçisinin farklı sektörlerde bir
başka işçiye iş yarattığı düşünülür ve bir de
bu işçilerin geçindirdikleri aile fertleri düşünülürse, madencilik yaklaşık 400 milyon insanı yakından ilgilendiren dev bir sektördür.
Madencilik kaza ve ölüm risklerinin
en yüksek olduğu sektörlerden biridir.
Dünya’da çalışanların sadece %1’i madenlerde iken, meydana gelen ciddi kazaların
%8’i madencilik sektöründe olmaktadır. Bu
gerçekten çok yüksek bir orandır.
Sektörle ilgili bu kısa bilgilendirme
sonrasında işçi sağlığı açısından madencilikte karşılaşılan kazalar, hastalıklar ve
tehlikelere bir bakalım.

1) Kazalar:
Metan Gazı patlaması:
En fazla kaza nedeni gaz patlamasıdır.
Kömür madenlerindeki kömür damarlarından metan gazı açığa çıkabilmektedir. Bu
nedenle madenlerde metan gazı dedektörleri
bulunmakta ve metan gazı seviyesi belli bir
değerin altında tutulmaya çalışılmaktadır.

Magnezyum, alüminyum, çinko, kalay,
demir gibi metalik tozlar, kömür, piritli cevherler, organik tozlar ortam havasına belirli bir konsantrasyon karışması durumunda
hava patlayıcı hale gelir. Normal koşullar
altında katı bir kömür parçası yanıcıdır. Ancak, ufalanarak ince toz haline getirildiğinde tutuşucu ve patlayıcı bir hal alır. Kömür
tozu küçük bir metan patlamasını büyük bir
patlamaya dönüştürebilir. İnce ve kuru kömür tozlarının varlığı grizunun alt patlama
sınırını daha aşağıya indirebilir. Patlama
kömür tozunu da içeriyorsa önemli miktarda
karbonmonoksit gazı oluşabilmektedir. Toz
patlamasının olabilmesi için havada askıya
geçmiş bir toz bulutunun ateşleyici bir kaynakla temasa geçmesi gerekmektedir. Araştırmalar ocaklarda metan-hava karışımlarını
patlatabilecek her türlü kaynağın bir toz bulutunu da patlatabileceğini göstermektedir.
Patlama için önemli olan tavan, taban ve yan
duvarlarda birikmiş olan toz olup, bunun bir
darbe etkisiyle gruplanarak havaya karışması gerekmektedir. Yani bir patlamanın olabilmesi için çökmüş tozu havalandıracak bir
etken ile bulutu ateşleyecek etkenin bir araya gelmesi gerekmektedir. Bu açıdan kömür
madenleri diğer madenler arasında en çok
kazanın yaşandığı ve bu kazaların sonucunda çok sayıda ölümle karşılaşılan bir alandır.
Madenlerde kullanılan gezgin makinalar, dizel benzin ve hidrolik sıvılar içermekte
olup; bunlar patlayıcı ve yanıcıdır. Elektrikli
aletler ve dizel motorlar ise ateşleme ve yanma için birer kaynaktır. Bütün bu yanma ve
patlama risklerini azaltmak konusunda alınabilecek yukarıda sayılan önlemlerle birlikte sızıntı olduğu zaman uyarı veren cihaz-
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lar, alevlenme olduğu zaman yangını anında
haber veren ve müdahale eden otomatik
yangın söndürücü sistemlerin kullanılması
hem kazaları önleme hem de can kurtarma
konusunda büyük bir öneme sahiptir.

Çökmeler:
Yer altı madenciliğinde kullanılan üretim şekillerinden biri oda topuk yöntemidir.
Temel olarak, cevherin üretimi sırasında,
madenin üzerinde oluşan yükü dengelemek
için bırakılan topuklar ve üretimin gerçekleşmiş olduğu odalardan oluşur. Oda topuk
yöntemi genelde kömür, demir ve bakır madenlerinde tercih edilir. Yöntemde en önemli olan, topukların boyutlarıdır. Bırakılan
topuklar çok küçük olursa, tavanın oluşturduğu yükü dengeleyemez ve maden çöker.

dar olması bu tozlarla teması arttırmaktadır.
Bu tozlara sunuk kalmanın sonucunda Kömür Madencileri Pnömokonyozu* oluşur.
Bu tozları yoğun olarak solumak Kronik
Bronşit* ve Amfizem* hastalıklarına neden
olabilir.

siyle ortaya çıkabilir. Ayrıca madenlerin
derinliklerine sızmış da olabilir. Radon, bir
gaz olduğu için solunulması ve uzun süreler
sunuk kalınılması durumunda akciğer kanserine* neden olabilir çünkü radon kanserojendir.

Kömür ocaklarında bulunan gazlar ve
neden oldukları hastalıklar aşağıdaki tabloda açıklandığı gibidir. Metan, kömür ocaklarında patlamalara en çok neden olan gazdır.
Bu riski azaltmak için, kömür ocağının duvarlarının yüzeyine yanıcı ve patlayıcı olmayan kireçtaşı tozu serpmek etkili olmaktadır.
Aşağıdaki tabloda bazı gazlar ve yarattığı
tehlikeler listelenmiştir.

Isı da madencilik sektörü için önemli
risklerden biridir. Madenlerde her 100 metrede ortam ısısı 1 derece yükselmektedir.
Dolayısıyla bazı derin madenlerde duvarların sıcaklığı 40 dereceye kadar yükselmektedir. Buna ek olarak, kullanılan makinaların
yaydığı ısı da ortamın sıcaklığını arttırmaktadır. Havalandırma koşullarının kötü olması ve nemli ortamın hissedilen ısıyı arttırması bir de işçilerin dar alanda çalışırken
terlemeleri durumu iyice kötüleştirmektedir.

Azot oksitler ise madenleri kazmak konusunda patlayıcı olarak kullanılır. Bu ne-

Gazlar

Tehlikeler

Metan

Patlama, yanma ve asfiksi *

Karbon Monoksit

Asfiksi *

Hidrojen Sülfür

Göz ve Solunum yollarının tahriş olması

Oksijen Kıtlığı

Anoksi

Dizel Motor Dumanı

Solunum yollarının

Ancak, topuklar çok büyük bırakılırsa, üretilmesi gereken cevher ocak içinde bırakılacağından, yapılacak üretimin miktarı azalır.
[2] Zayıf topuklardan birinin çökmesi durumunda çevre topuklara daha fazla yük düşeceğinden, çökme, domino gibi yayılabilir.

2) Hastalıklar:
Kristal kuvars (silis tanecikleri) madenlerde ve taş ocaklarında çalışanların en
çok karşı karşıya kaldıkları tozdur. İçinde
silis bulunan taşlar kırıldığında, parçalandığında ve ufalandığında solunabilir silis
tozları ortaya çıkar. Bu işlemler yapılırken
dibe doğru derin çukurlar açılır ve bunun
için ister elle olsun ister büyük makinalar
yardımıyla olsun toprak kazılır. Bu sırada
ortaya bol miktarda silis tozu çıkar. Bunun
solunması gerçekten çok tehlikelidir. Belirli bir süre(miktarına bağlı olarak aylar yada
yıllar) boyunca bu toza sunuk (maruz) kalınırsa Silikoz* adı verilen bir tip Pnömokonyoz* gelişir. Tüberküloz*, Akciğer Kanseri*
ile Artrit* gibi Otoimmün* hastalıklara da
neden olmaktadır. Silis tozu, toprak yeni kazıldığında çok daha tehlikelidir. Daha önce
ortaya çıkmış ve bir yerde kalmış silis tozunun yeniden solunması yeni kazılarak taşlardan ortaya çıkan taze tozun solunması kadar
tehlikeli değildir.
Solunabilir kömür madeni tozları da son
derece tehlikelidir. Bu tozların içinde silika,
kireç ve kil de bulunur. Madencilik operayonları sırasında kullanılan makinalar ve
teknikler ortamda sürekli olarak tozun bulunmasına neden olmaktadır. Ayrıca madenlerin yerin altında olması ve çalışılan alanın
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tahriş olması, akciğer kanseri *

denle patlatılan alan öncelikle hava almayan
bir yer ise havalandırılmalıdır. Aksi takdirde
solunum yollarını tahriş eder.
Cıva buharına sunuk kalmak cıva zehirlenmesine neden olur ve bu risk altın ve cıva
madencileri için oldukça yüksektir.
Altın ve kurşun madencilerinin arseniğe
sunuk kalmaları ise akciğer kanseri* olma
riskini beraberinde getirmektedir.
Poliüretan köpükler ve formaldehit gibi
bazı plastikler madenlerde kullanılmaktadır. Bu maddelere sunuk kalma sonucunda
bazen, madenlerde çalışan işçilerin allerjik
reaksiyon göstermeleri nedeniyle işe devam
etme mümkün olmaktan çıkmaktadır. Ayrıca
bu maddeler kanserojendir.
Kısaca anlaşılacağı gibi sonuçları çok
ciddi olan solunum yolları hastalıkları
madencilerin en fazla karşılaştıkları meslek hastalıklarındandır.

Fiziksel tehlikelerden
kaynaklanan hastalıklar
Madencilik sektöründe birçok makine
kullanılmaktadır. Bu makinalar yaptıkları iş
gereği oldukça yüksek seviyede gürültü çıkartmaktadırlar. Ayrıca madenlerin yerin altında, derinlerde olma durumunda ise kapalı
ortam, gürültünün açık havada olduğu gibi
yayılmasını engellemekte ve kulaklar için
ciddi tehditler oluşturabilmektedir.
İyonize radyasyon da madencilik sektöründe var olan önemli tehlikelerden biridir.
Radon, madenlerde sert kayalıkları kazmak
için kullanılan patlatıcıların, taşları eritme-

Aynı zamanda bazı madenlerde 40005000 metre gibi çok yükseklerdedir. Buralarda çalışan madencilerde ise düşük hava
basıncına bağlı yükseklik hastalığı* görülür.

Peki maden işçileri için alınan sağlık
ve güvenlik önlemleri nelerdir:
Tozlar için toprak ve taşlar kazılırken ortaya çıkan tozlardan kurtulmak veya azaltmak için toprağı delen makinalar bir taraftan da içinde bir parça deterjan bulunan su
püskürtebilirler ki bu tozların toplanarak
dinmesine yardım eder. Ayrıca yerel cebri
çekişli havalandırma aygıtları ve vantilatörler kullanılabilir.
Metan gazı için de yerel cebri çekişli
havalandırma cihazları ile seyreltilebilir
ve yoğunluğu azaltılmak yoluyla tehlikesi sınırlandırılabilir. Kömür madenlerinde,
kömür tozunun oluşmasını engellemek için,
her türlü önlemler alınmasına karşın yine de
patlama kaçınılmaz olabilir. Yerde 0,012 mm
kalınlığında bile oluşacak kömür tozu havada asılı kalırsa patlamaya neden olur. Bu
gerçekten çok büyük bir risktir. Ancak dolomit, alçıtaşı ve kireçtaşı gibi alevlenmeyen
maddeler toz haline getirilerek yere serpilirse patlama riski azaltılmış olur.
Bütün bu yanma ve patlama risklerini
azaltmak konusunda alınabilecek yukarıda
sayılan önlemlerle birlikte gaz sızıntısı olduğu zaman uyarı veren sızıntı uyarı aygıtlarının, alevlenme olduğu zaman yangını anında haber veren ve müdahale eden otomatik
yangın söndürücü sistemlerin kullanılması
hem kazaları önleme hem de can kurtarma
konusunda büyük bir öneme sahiptir.
Madencilik sektörü doğası gereği sayısız
risk unsurunu içinde barındıran insan yaşamı
açısından son derece tehlikeli bir sektördür.
Sektörde çalışmanın yarattığı tehlikelerin
en aza indirilebilmesi için Kişisel Koruyucu
Donanımlar mutlaka kullanılmalıdır.
Madenlerde dar yerde çalışılmakta,
göçük ve taşların düşmesi gibi riskler her
zaman bulunmaktadır. İnsan kafası, insan
vücudunun en hassas bölgelerinden biridir
ve çok dikkatle korunması gerekir. Çarp-
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malar sonucunda yarılmalar, kanamalar ve
hatta ciddi travmalar söz konusu olabilir.
Bu nedenle kafa koruyucu donanımlar olan
baretler, kasketler ve başlıkların takılması
zorunludur. Elbette bu başlıkların sağlam
maddelerden yapılması gerekmektedir. Ayrıca çarpmanın ötesinde nemli ortamlarda
çalışırken başlığın yanlarının akan suyu
durdurabilmesi için yukarı bükük olması da
önemlidir.
Madenler karanlık olduğu için işçiler,
başlıklarının üstünde lamba taşırlar. Bu
lambalar ortamı aydınlatır ve rahat çalışmaya yardımcı olurlar. Lambaların kullanışlı
olması için; istenilen sürede gereksinim duyulan aydınlığı sağlaması, rahatça başlığa
takılabilir olması, olabildiğince hafif olması
ve sağlam olması gerekmektedir. Son zamanlarda tungsten filament lambaların yerini halojen olanlar almıştır. Bu yeni lambalar, aydınlatma konusunda 3-4 kat iyileşme
sağlamış ve öyle ki planlanandan uzun süren
işler için bile yasanın öngördüğü aydınlatma
düzeyleri, işin sonuna kadar sağlanabilmektedir.
Ayrıca son zamanlarda pillere entegre
edilen radyo alıcıları sayesinde Çok Düşük
Freakans ile yapılan yayınlar sayesinde haberleşmek, lambaların yanıp sönmesi sağlanabilmektedir.
Dünyanın pek çok yerinde yapılan madencilik işlerinde, göz ve yüz koruyucu
maskeler, gözlükler ya da yüzü tamamen
koruyan siperlikler (maskeler) kullanılmaktadır ve bunları kullanmak pekçok ülkede İş
Sağlığı Güvenliği Mevzuatlarınca zorunlu
kılınmıştır.
Genellikle madenlerde çalışan işçiler
koruyucu gözlükler takmaktadırlar. Yapılan
iş için bu yeterli olarak görünmektedir. Ancak çalışılan ortamda bulunan toz ve taşlar
plastik yüzeyi tahrip etmekte ve çiziklerden
ötürü görüntü bozulmaktadır. Bir süre sonra
daha iyi koruma sağladığı için kullanılan,
özel polycarbonlardan geliştirilmiş ‘plastik
gözlükler’ yerine, ‘cam gözlükler’ tercih
edilebilmektedir. Eğer kimyasal bir maddenin sıçraması gibi bir tehlike varsa tam bir
koruma için ‘goggle tipi’(göze hava ve diğer
maddelerin temasını tamamen engelleyen
her yanı korumalı gözlük) gözlük kullanılmalıdır.
Madencilik sektöründe kullanılan makinaların çıkardığı tozlar ve dumanlar, kömür
madenlerinde bulunan kömür tozları, patlayıcıların arkalarında bıraktıkları dumanlar
ve buharlar, kaynak yapılırken ortaya çıkan
dumanlar, asit gazları ve kullanılan kimyasal maddelerin kokuları solunum yolları açısından tehlikeli olabilmektedir. Bu nedenle
işler yapılırken solunum koruyucu donanımlar kullanılmalıdır. Genellikle sıradan solunum maskeleri yapılan işler için yeterli ol-

*
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maktadır. Ancak bu toz maskeleri, havayı ve
tozları süzmek konusunda yeterli değil ise,
o zaman havayı süzen solunum aygıtları ve
hatta gerekirse tüplü solunum aygıtları bile
kullanılabilir.
Ortamda bulunan ve tehlikeli olduğu bilinen gazların,dumanların ve tozların miktarını ölçen cihazlar kullanılabilir ve böylece
tehlikeli olan seviyenin altına düşünceye
kadar koruyucular takılabilir.
Uranyum madenlerinde bulunan radyonüklit partiküller ve asbest madenlerinde
bulunan asbest liflerini süzmek için özel
maskeler ya da havayı temizleyen solunum
cihazları kullanılmalıdır.
Madenlerde çalışırken kayma olasılığı
olduğu için giyilen ayak koruyucu botların
lastik-kauçuk olması gerekmektedir. Ayrıca
botların ayak parmaklarını koruyabilmesi
için çelik burunla ön kısmı kaplanmış olmalıdır. Isı ve suya karşı da gereken korumayı
sağlaması önemlidir.
Cildi korumak için giyilen koruyucu giysilerin soğuk ve sıcak ortamlara uygun olarak seçilmesi terlemeyi ve üşümeyi engeller.
Eller sürekli kullanıldığı için işe uygun el
koruyucu donanımlar olan eldivenler takılmalı eğer eldiven kullanılamıyorsa o zaman
da koruyucu kremler kullanılmalıdır.
Madencilik gürültünün çok olduğu bir
sektördür. Buna karşı kulakların işitme kaybına uğramaması için kulaklıklar (manşonlu) veya kulak tıkaçları kullanılmalıdır.

Bazı büyük maden kazaları ve nedenlerine örnek verecek olursak;
Yaşanmış en büyük maden işletmesi kazası 1942 yılında Çin’in Liaoning
Bölgesi’nde bulunan Honkeiko Kömür
Madeni’nde yaşanmıştır. Gaz ve kömür tozunun patlaması sonucu oluşan alevler maden kuyusu girişine kadar ulaşmış ve 1549
kişinin ölümüne yol açmıştır. [3]
Fransa’da bulunan Courrières Maden
Ocağı’nda meydana gelen patlamada 1099
maden işçisi yaşamını yitirmiştir. Patlamanın yaşandığı 10 Mart 1906 gününden bir
gün önce yerin 270 metre altında bir yangın
başladığı tespit edilmiş ve yangının oksijensiz kalarak sönmesi için ocak giriş ve çıkışları kapatılmıştır. [4], [5]
1965 yılında Hindistan’ın Dhanbad Kömür Madeni’nde gerçekleşen patlamada 375
madenci yaşamını yitirmiştir. Grizu ve kömür tozunun patlayıcı hale getirdiği ortam
havasının tutuşturucu bir kaynakla biraraya
gelmesi sonucu patlama yaşanmıştır. [6]
Japonya’nın Mitsui Miike Kömür Madeni’nde 1963 yılında yaşanan kömür tozu
patlaması sonucunda 458 kişi ölmüş ve 833
kişi yaralanmıştır. [7]
Geçen yıllar ve teknolojik gelişmeler
maden kazalarındaki ölümlerin sayısını
azaltabiliyor olsa da kazaların nedenleri de-
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ğişmemektedir. 2016 yılının Şubat ayında
Rusya’da bulunan bir kömür madeninde
meydana gelen grizu patlaması sonucu 36
kişi yaşamını yitirmiştir. [8]
Şili’de bulunan El Teniente Bakır Madeni’nde yaşanan yangında açığa çıkan
karbonmonoksit gazı 355 kişinin ölümüne
neden olmuştur. 1945 yılında yaşanan bu kazada acil çıkış için kullanılacak bölümlerin
işaretlemeleri yetersiz olduğu için çalışanların yeraltından çıkamamış olabilecekleri
düşünülmektedir. [9]
Amerika’nın en büyük maden kazası
olarak tarihe geçen Monongah Kömür Madeni Felaketi’nde çoğunluğu İtalyan göçmenler olan 362 kişi yaşamını yitirmiştir.
1907 yılında yaşanan kazanın kömür tozu ve
metan gazı patlamasının ardından havalandırma sistemi, kazan dairesi ve çıkış yolları
kullanılamayacak duruma gelmiş ve çalışanların ocağın içinde havasız kalmasına neden
olmuştur. [10]
1960 yılında Güney Afrika’da bulunan
Coalbrook kömür madeninde yaşanmış olan
kazada 435 kişi göçük altında kalmıştır. [11]
5 Ağustos 2010 tarihinde başlayıp başarıyla sona eren kurtarma operasyonu,
Şili’nin Copiapo madeninde mahsur kalmış
33 madencinin gün ışığına tekrar kavuşmasını sağlamıştır. Yerin 700 metre altında ve
madenin çıkışından 5 kilometre uzakta bir
yaşam odasına sığınarak hayatta kalmayı
başaran madenciler 69 gün sonra yeryüzüne
çıkarılmıştır. [12]

… Ve SOMA
13 Mayıs 2014 tarihinde Soma Madeni’nde çıkan yangın sonucu 301 kişi yaşamını yitirmiştir. Vardiya değişimi sırasında
çıkan yangında maden girişinin 400 metre
aşağısında bulunan çalışanlar çıkışa ulaşabilmişken, yerin 800 metre altında bulunan
yaklaşık 300 kişi çıkışa ulaşamamış ve yangın sonucu oluşan karbonmonoksit gazından
zehirlenerek ölmüştür. Kazanın incelendiği
bilirkişi raporuna göre kaza nedeni, trafo
önünde topuk olarak bırakılan kömürün kendiliğinden yanmasıyla başlayan yangının temiz havayla buluşması ve tam yanmaya dönüşmesiyle birlikte, ortamda bulunan diğer
yanıcı malzemelerin de tutuşmasıdır. Su ile
soğutma yapılması sonucunda ortaya çıkan
zehirleyici ve boğucu gazların ortama yayılması, madencilerin karbonmonoksit gazına
maruz kalmasına neden olmuştur. Yaşanan
felaketin sonucunun büyüklüğünü etkileyen
diğer etkenlerden birinin üretim zorlaması
olduğu tespit edilmiştir. Soma Madeni’nde
planlanan üretimden 2-2,5 kat fazla üretim yapıldığı saptanmıştır. Ayrıca, madende düzenli olarak yapılan sıcaklık ölçümü
sonuçlarındaki artış izlenerek, kömürün
kendiliğinden yandığı saptanabilecekken,
kazanın yaşandığı aydan önceki bir ayda
madendeki sıcaklığın 5 °C artmış olması ve
konuyla ilgili herhangi bir önleyici çalışma

yapılmamış olması kazanın göz göre göre
yaşandığını göstermektedir. Kaza sırasında
çalışanların mahsur kaldıkları yerlerde yeterli miktarda oksijene ulaşamamalarında
önemli etkenlerden biri maden giriş ve çıkışındaki basınç farkından yaralanarak çalışan
havalandırma sisteminin gerektiğinde hava
akımını ters yöne çevirebilecek özellikte
olmamasıdır. Bu durum kurtarma sürecini
olumsuz etkilemiştir. [13] Soma maden kazasıyla gündeme gelen yaşam odalarının zorunluluk haline getirilmesinden vazgeçilmesi üzerine madencilerin yeryüzüne güvenli
şekilde çıkışını kolaylaştıracak hayat hattı
zorunluluğu getirimişse de; uygulama 2017
yılına ertelenmiştir.
Kömüre kara elmas demişler. Karası garibana, elması patrona kalmış.
Şimdi Amasra-Bartın “FITRAT” raporunu bekliyoruz.

Aydınlığımız için kendilerini karanlığa gömenlere SAYGIYLA...
*

Akciğer kanseri, yapısal olarak normal

akciğer dokusundan olan hücrelerin gereksinim ve kontrol dışı çoğalarak akciğer içinde bir kitle (tümör) oluşturmasıdır. Burada
oluşan kitle öncelikle bulunduğu ortamda
büyür; daha ileriki aşamalarda ise çevre dokulara veya dolaşım yoluyla uzak organlara
yayılarak (karaciğer, kemik,beyin vb. gibi)
hasara yol açarlar. Bu yayılmaya metastaz
adı verilir.

Amfizem, akciğerlerin en ufak birimi
olan hava keseciklerinin (alveoller) harap
olduğunda ortaya çıkar. Amfizem akciğerlerdeki alveollerin genişlemesi ve yapılarının bozulmasıdır. Klasik belirtisi nefes darlığıdır.
Artrit, eklemlerin iç yüzlerini etkileyen iltihabi bir hastalıktır. Uzun süreli ve
tekrarlayıcı bir hastalık olan romatoid artrit
zamanla ilerleyerek kötüleşme gösterebilir.
Artrit yalnız eklemleri değil bütün vücudu
da etkileyebilir. Şekil bozukluğuna neden
olabildiği için çeşitli sakatlıklara yol açabilir. Hastalık bütün eklemleri etkileyebilir,
ancak en çok el ve ayak bileklerinin küçük
eklemlerinde gözlenmektedir. Artrit tek bir
hastalık değildir, 100’den fazla farklı hastalık artrit ile ilişkilidir. Dirsek ekleminde zorlanmaya bağlı kas liflerinde yırtık (tenisçi
dirseği= lateral epikondilit) gibi basit romatizmal hastalıklardan, romatoid artrit (RA)
gibi tüm vucudu etkileyen ağır hastalıklara
kadar farklı hastalık formları bu grupta yer
almaktadır. Sistemik lupus eritematozus gibi
artritle ilişkili ancak vücudun akciğer, kalp
ve böbrekler gibi hayati organlarını etkileyebilen romatizmal hastalıklar da artritle olan
ilişkileri nedeniyle bu grupta yer almaktadır.
Hastalar arasında bilinen adıyla kireçlenme
(artroz) bu grubun en bilinen hastalığıdır
ve pek çok hasta tarafından romatizma denince akla yanlızca bu hastalık gelmektedir.

Bu hastalıkların temel ve ortak belirtisi kas
eklem ağrıları olduğundan artrit ya da romatizmal hastalıklar olarak adlandırılmaktadırlar. Genellikle eklem ağrısının nedeni eklem
yüzlerini kaplayan zarların (sinovya) mikrobik olmayan iltihabıdır (inflamasyon).
Normal solunum ile akciğer keseciklerinden kan geçmekte ve kandaki karbondioksitte akciğer keseciklerine geçmektedir.
Eğer çeşitli nedenlerle bu işlemler yapılamaz ise, kandaki karbondioksit düzeyi yükselir.Buna asfiksi (boğulma) denir.

Bronşit, akciğerlere giden havayollarının iç yüzündeki zarın iltihaplanmasıdır.
Akut ve kronik olarak iki gruba ayrılır.
1- Akut Bronşit: Genellikle grip, kızamık, boğmaca veya tifo gibi hastalıklar sırasında görülür.
2- Kronik Bronşit: Bu çeşit bronşitte;
havayollarını yağlayan bezler büyümüş, iç
yüzlerinde bulunan tüyler görevini yapamaz
olmuştur.

Cıva; hava, su ve toprakta bulunabilen
bir elementtir. Cıva; ayna sırlamasında, altın
ve gümüş üretiminde, ilaç yapımında, pestisit, pigment ve pil üretiminde, termometrelerde, barometrelerde, vakum tulumbalarında, florasan lambalarda ve redresörlerde
kullanılır. Cıva saçıldığı zaman yüzeye güçlü bir şekilde bağlanır ve oda sıcaklığında
yavaş yavaş görünmeyen kokusuz ve zehirli
bir buhar halinde ortam atmosferine karışır.
Cıva buharlarının solunması son derece tehlikelidir ve cıva zehirlenmesine neden olur.
Cıva döküldüğünde hemen toplanması ve
dökülen zeminin mutlaka temizlenmesi gerekir. Cıvanın dağıldığı zemin, kükürt tozu
serpilerek özenle silinmelidir. Zehirlenme
son derece tehlikeli olduğu için mutlaka sağlık yardımı alınmalıdır.
Kömür madencileri pnökonyozu, büyük miktarda kömür tozunun akciğerde depolandığı amfizem ile karakterize edilen bir
pnömokonyozdur.
Otoimmün hastalıklarda, bağışıklık
sistemi vücudun kendine ait olan bazı dokuları yabancı gibi algılayarak bunlara karşı
antikor üretir ve bu, dokulara zarar verir.
Pnömokonyoz, genellikle bazı özel iş
koşullarında çalışan kişilerde inorganik toz
yada zerrecikli maddenin akciğerlerde depolanması ve buna bağlı olarak gelişen doku
reaksiyonu ile ilgili durumdur. Asbestos ve
silikoz bu gruba giren hastalıklardandır.
Silikoz, serbest silis taneciklerinin
(Kristal kuvars) solunum yoluyla alınması
sonucu meydana çıkan, sanayi parçacıklarının yol açtığı ağır bir hastalıktır. Madencilik, taş kesme, taşocağı çalışmaları (özellikle
granit), yol ve bina inşaatı, dinamitle kayaları patlatma ve çiftçilik, serbest silise sunuk
bırakan mesleklerdir. Belirtilerin meydana
gelmesi için genellikle 15-20 yıl bu parçacıklara sunuk kalmak gerekir. Fakat silise
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yoğun şekilde sunuk kalınan kapalı alanlarda patlatma, yüksek kuvars içeren kayaları
delerek tünel açmak ve temizleme tozu imalatı gibi işlerde çalışan korumasız işçiler bir
yıldan kısa bir sürede silikoza tutulabilirler.

Verem, (Tüberküloz) olarak da adlandırılan verem hastalığı insanlık tarihinin ilk
çağlarından itibaren görülen en eski hastalıklardan birisidir. Verem esas olarak akciğerleri tutan ve bunun yanı sıra diğer birçok
organda da yerleşebilen Mycobacterium Tuberculosis (Koch basili) mikrobunun oluşturduğu bir hastalıktır. Bağışıklık sistemi
hücreleri savaşmalarına karşın mikropların
tamamını genellikle öldüremez. Basiller akciğerlerde yuvalar oluşturmasına neden olur.
Verem en çok omurga, kalça kemikleri, lenf
bezleri, böbrekleri etkiler. Hastalığı, yalnızca akciğer veremi olan kişiler yayabilir. Bu
kişilerin öksürmesi, konuşması ve hapşırması sonucu mikroplar damlacık şeklinde havaya atılırlar. Ortamda bulunan diğer sağlıklı
kişiler havada asılı kalan bu mikropları soluk alırken akciğerlerine alırlar. Kaşık, çatal,
bardak gibi eşyalardan hastalık bulaşmaz.
Verem mikrobu vücuda girdikten sonra uzun
süre hastalık yapmadan kalabilirler. Bu dönemde vücut tarafından oluşturulan verem
mikrobu bulaştığını genellikle bilmez.
Yükseklere çıkıldıkça atmosfer basıncı
azalır. Bununla birlikte oksijen basınıcının
da azalması dokulara az oksijen gitmesine
neden olur. 3.500 metre yükseklikten sonra
dokulara giden oksijen gittikçe azalır ve yükseklik hastalığına neden olur. Bulantı, baş
ağrısı, yorgunluk, uyuyamama ve iştahsızlık görülür. Bazen akciğer ve beyinde ödem
oluştuğu için ölümler bile görülebilir.n
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Komsomol Hasan’ı
Saygıyla Anıyoruz!
q Yazgılı SEBAHATTİN
17 Ekim, Komsomol Hasan’ın ölüm yıldönümüydü. Bu yıl
ki anmamızda Komsomol’un pek bilinmeyen, ama karakterinin
ve döneminin TKP örgütlülüğünün öne çıkan bazı olaylarını yansıtmak istiyorum. Komsomol Hasan, ilk gençlik yıllarından başlayarak ölünceye kadar uğrunda mücadele ettiği değerlere sadık
kalmıştır.
Komsomol Hasan, bir örgütçü olarak dar bir genç kadroya M
adını verdiği bir örgütlülükten sıkça bahsederdi. O dönem bu esrarengiz - M - örgütlenmesi hakkında bazı fikirler geliştirmiş ama
daha sonra unutmuştuk. Hatırladığım kadarıyla, bir kağıt üzerine kabaca bir Türkiye haritası çizer ve bu haritanın üzerine bir
ayağı İzmir ve Balya’dan geçmek üzere İstanbul’a çıkan oradan
da ara çizgisi Eskişehir üzerinden geçip Ankara’da birleşen ve
Adana’dan Samsun’a çıkan diğer çizginin birleştiği büyük bir M
harfı çizerdi. Demokratik santralizm derslerinde anlattığı bu örgütlülük hakkında hala değişik anlatımlar, yorumlar vardır. TKP
arşivinde bununla ilgili belge var mıdır bilmiyorum.
- M - hakkında bazı iddialar varsa da II. Dünya Savaşı sürecinde işgal edildiği taktirde Türkiye’de örgütlenecek bir partizan
savaşının telsiz telgrafla iletişiminin sağlanması iddiası da bunlardan biridir. Destekleyen bir başka iddia ise M’nin bir şifre olduğudur. Başka bir iddia da Komünist Enternasyonal’in dayanışma
örgütü ile ilgilidir. Benim düşünceme göre ise, 1960 ve 1973 atılımının büyük desteklerinden birini yaratan bu örgütlenmenin il ve
merkez bağlantılarının ilişkilerini ifade eden bir anlatım olduğu
yönündedir. Yine de Komsomol’un ölüm yıldönümünde bu -Mörgütlenmesi araştırılmaya, üzerinde durulmayı hak ediyor diye
düşünüyorum. M tartışması TKP’nin 1938 yılında desantralizasyon kararından sonra hala ülke topraklarında ve faal olduğunun
da önemli bir belirtisidir.
İkinci bir nokta, Durum çevresinden yoldaşların Sarısözen’e
verdikleri yanıtta ağızlarına pelesenk yaptıkları goşizm ifadeleriyle ilişkili olarak TKP’nin 1968’de ortaya çıkan THKP-C ve
THKO önderleriyle dayanışmasıyla ilgili bilinmeyenlerdir. TKP,
gerek Deniz’in İstanbul’da arandığı dönemde saklanmasında, gerekse Mahir ve arkadaşlarının cezaevinden kaçırılıp güvenli bir
noktaya taşınmalarında Komsomol yoldaş üzerinden aktif rol almıştır. Görülüyor ki I. TİP’in ekonomist revizyonist günahlarının
bir sonucu olarak gençlikteki bu savrulmaya karşı TKP kadroları
kayıtsız kalmamış, TİP çevresinin idari kararlarla goşist diyerek
TİP’ten kovdukları bu gençlerle dayanışma içinde olmuşlardır.
Bilinmeyen bir başka nokta ise, Komsomol’un karakter yapısını ortaya koyar. Nabi Yağcı ve Nihat Sargın için Pera Palas’ta,
Mehmet Ali Aybar ve Aziz Nesin’in dayanışma açlık grevleri için
Pera Palas’ı basmak istemesidir. Beni de davet etmişti. Hatta yola
birlikte çıktık ama ben yarı yolda ayrıldım. Yoldaş demişti, “Hangi akla hizmet eder bunlar. 5 yıldızlı otelde açlık grevi mi yapılır?” Yaşamı boyunca “aydınlara” hiç güvenmemişti Komsomol.
Bu nedenle olsa gerek bu çevreler ve TİP çevresi Komsomol’dan
çekinirlerdi. Şişli’deki Adımlar Gazetesi’nde yapılan toplantıda
ülkedeki açlık grevleri sürerken kokteyl yapılmasını da Komso-

mol engellemişti...
Pek bilinmeyen ama TKP sosyalitesi içinde çok konuşulmuş
bir nokta da Komsomol’un aile ilişkileriydı. Babasından bahsederken, “Benim babam kaşar ustasıydı. Bulgaristan kaşarını
Türkiye’ye getiren adamdı. O yüzden de Kaşarcı soyadını aldık
biz. Kimse hatırlamaz gerçi ama soyadım Kaşarcı’dır.” (Zeynep
Avcı, Görüş Dergisi’nin 6. Sayısında Komsomol ile yapılan söyleşi) Bir dönem Mustafa Kemal’in yakınında bulunmuş, onun
gözdelerinden birinin yakın akrabasıydı. Hatta dayısı, Hasan
cezaevindeyken ziyaretinde, “Hasan, Kaşarcılardan kömünist
çıkar mı?” çıkışına karşı, “pezevenk çıkıyor da neden komünist
çıkmasın?” terslemesiyle ailenin bir kısmında yeğenlerinin Mustafa Kemal’le yakın ilişkilerini tasvip etmediğini de gösteriyordu.
Komsomol Hasan’ın Bulgaristan hakkındaki düşünceleri de
önemliydi. Bir toplantıda genç bir arkadaşın, “madem sosyalizm
bu kadar güzel bir rejim neden Bulgaristan’a gitmiyorsun” sorusuna “dünyanın en güzel rejimi de olsa ekalliyet-azınlık-olmak
kötü birşeydir” cevabıyla sosyal şovenizme karşı tavrını da ortay koymuştu. Komsomol, bir dönem BKP Genel Sekreterliği de
yapmış Jivkov’un hücre ve silah arkadaşıymış. Birlikte Bulgar
faşistlerinin bastığı bir köyü savunmuşlar. Jivkov’un anılarında
anlatılır diye duydum ama görmedim...
Komsomol yoldaş, hayatının son yıllarında TKP tarihi üzerine
yazıyordu. Tamamlamıştı da, muhtemelen Bilal Şen’in arşivinde
olması lazım. Kitap kayıptı bulunduğunu duydum, belki TÜSTAV
yayınlar. Komsomol’un tanıklığı TKP’nin 1950’li 1960’lı yıllarda ülkede olmadığı yönündeki bazı çevrelerinin iddialarını çürütecek olmasıdır, bu açıdan da önemlidir.
Komsomol yoldaşın ölümünün yıldönümünde bilinmeyen
bazı yönlerini dile getirdim. Eski İstanbul’un bu tarihi çekirdeğinde bir işçi yatağı olan ve Suphi’nin yoldaşlarından Bolşevik
Mehmetlerin kurduğu, Bilen yoldaşların, Ruşen Zekilerin, tornacı Emin Sekünlerin ve tütün emekçilerinin, tersanecilerin çekirdeğini oluşturduğu TKP’nin Haliç Bölge Komitesi’nin diğer
yoldaşları ile birlikte mücadeleleri ve anıları önünde saygıyla
eğiliyorum.n
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Almanya Sol Parti Milletvekili Metin Kaya:

“Avrupa Halkları, ‘Biz Sizin
Savaşlarınızın ve Krizlerinizin
Maliyetini Ödemeyeceğiz’ Diyor”
Ukrayna sorunu gerekçesiyle
Rusya Federasyonu’na uygulanan
ambargolar nedeniyle Avrupa’da
yaşanan enerji krizi ciddi bir gündem olmayı sürdürüyor. Almanya
Sol Parti Hamburg Eyalet Milletvekili Metin Kaya, “Çok maliyetli
olmasına ve çevre ve iklime zarar
vermesine rağmen maalesef hem
Alman Yeşiller Partisi hem de
AB’deki şahinler ABD baskısına
boyun eğerek artan bu maliyetleri halkın sırtına yükleme çabası
içinde” olduğunu söylüyor.
Bu günlerdeki moda deyimle
“Avrupa soğuk bir kışa giriyor.”
NATO’nun 2030 Konsepti ile
Rusya ve Çin’in dünya ekonomisindeki rolünü geriletmek için
Ukrayna sorunu gerekçe gösterilerek ambargolar devreye sokuldu.
Enerjide büyük oranda Rusya’ya
bağımlı olan Avrupa’nın enerji ihtiyacı ABD’den ithal edilen
LNG ile sağlanmaya çalışılıyor.
Fakat artan maliyetler direkt
halka yansıtılıyor. Maliyetlerdeki
artış, enflasyonda da artışa neden
olurken halkın bu soğuk kışı nasıl
geçireceği konusunda liderlerin
önerisi kalın giymek oluyor.
Avrupa’nın bu “soğuk kışı”nın
nedenleri ve Avrupa halkının konu
hakkında Almanya Sol Parti Hamburg Eyalet Milletvekili Metin
Kaya ile görüştük. Kaya, enerji
krizinin maliyetinin halka yüklenmesine karşı bir öfke olduğunu
ifade ederken bu öfkenin İtalya’da

olduğu gibi faşist hareketlerce
massedilme tehlikesine dikkat
çekti.
Politika: ABD’nin Rusya ve Çin’e
karşı ekonomik ve siyasi savaş hazırlıkları hem Trump hem de Biden döneminde
açıkça dile getirilmişti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Ukrayna krizi için
2014’ten beri hazırlık yaptıklarını açıklamıştı. Bütün bu hazırlıklardan AB ülkelerinin habersiz olması mümkün değil.
Ukrayna sorununu gerekçe gösterilerek
Rusya’ya karşı ambargo kararları nedeniyle enerji krizi yaşanıyor şimdi. Öncelikle ABD, Avrupa’yı enerji politikalarını değiştirmeye nasıl ikna etti? Değişen
enerji politikalarıyla ne amaçlanıyor?
Metin Kaya: Haklısınız. AB ül-

kelerinin tüm bu hazırlıklardan habersiz
olmalarını düşünmek safça olur. 2017 yılından itibaren ABD, Polonya ve Büyük
Britanya’da ve daha sonra Avrupa’nın
farklı bölgelerinde inşa edilen yeni terminaller sayesinde Avrupa gaz piyasasındaki
payını % 0,6’dan % 25’e çıkardı. Yani AB
gaz talebinin giderek büyüyen tedarikçisi
durumuna yükseldi. ABD 2030 yılına ka-

dar kurulacak yeni likit gaz terminalleri
sayesinde AB gaz piyasasının % 50’sinden
fazlasının tedarikçisi olabilir ve böylece
Rusya Federasyonu’ndan tedarik edilen
gazın tümünü tedarik edebilecek duruma
gelebilir. Ancak bu gaz fracking yöntemi
ile (yani kimyasal karışımlı suyun yüksek
basıncıyla elde edilen gaz) elde ediliyor
ve yüksek maliyetli bir durumdur. Devasa terminallerde sıvı haline getirildikten
sonra gemilerle ihraç ediliyor. İhraç edilen ülkede yine terminallerde bu sıvı yeniden gaza dönüştürülüyor. ABD Kırım ve
Ukrayna’yı bahane ederek bu çok yüksek
maliyetli likit gazı Avrupa’ya politik olarak dayatıp Avrupa’nın bir numaralı gaz
tedarikçisi durumuna gelme çabası içindedir. Rusya Federasyonu’na uygulanan
ambargolar ve tırmandırılan gerilimler
olmasaydı ABD Avrupa pazarına asla bu
ölçüde giremezdi. Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2’ye karşı beslenen düşmanca
tavır ve ambargolar bu çerçevede görülmelidir. ABD’li iktisat profesörü Jeffrey
Sachs Kuzey Akım boru hatlarına yapılan
bombalı saldırıya ilişkin ekim ayı başında
Bloomberg TV’ye verdiği demecinde “Sizinle bahse girerim ki bu ABD’nin işidir

– belki ABD ve Polonya’nın ortak işidir”
diyordu. ABD Dışişleri Bakanı Blinken
ise bunun ABD için “muazzam bir şans”
(“a tremendous opportunity”) olduğunu
söylemişti. Ayrıca hatırlanacağı gibi ABD
Başkanı Biden 8 Şubat 2022’de “Rusya
Ukrayna’ya girerse Kuzey Akım 2 boru
hattının geleceği olmayacaktır” demişti.
Almanya’nın kontrolünde olan bu projeyi nasıl önleyeceksiniz yönlü bir soruya
Biden: “Biz bunu beceririz. Size söz veriyorum” demişti. Dolayısı ile hem bu açıklamalar hem de CRA-Insights-Analyse’in
2018 yılındaki verilerine bakılırsa gaz piyasasındaki bu kavganın nedeni daha iyi
anlaşılabilir. Çok maliyetli olmasına ve
çevre ve iklime zarar vermesine rağmen
maalesef hem çevreciler (burada özellikle
Alman Yeşiller Partisi’ni belirtmek gerekiyor) hem de AB’deki şahinler ABD baskısına boyun eğerek artan bu maliyetleri
halkın sırtına yüklemek çabası içindedirler.

Politika: Enerji sorunu emperyalist kapitalist ülkeler arasındaki rekabet
açısından en önemli alan. Hemen hemen
bütün merkez kapitalist ülkeler için büyümenin yavaşlaması, daralması uyarısı
yapılıyor. Avrupa’daki enerji krizi üretimi
nasıl etkilemesi bekleniyor?
Metin Kaya: Alman Sanayiciler
Birliği Başkanı Ulrich Grollo Alman ekonomisinin yüksek maliyetli enerji fiyatlarını uzun vadede karşılayamayacağını ve
dolayısı ile büyük ölçüde işten çıkarmaların, iflasların başlayabileceğini belirterek
Alman Hükümeti’ne uyarıda bulundu.
Bu durum elbette sadece Almanya için
geçerli değildir. Avrupa’da en güçlü ekonomiye sahip olan Almanya burada örnek
alınmıştır. Daha şimdiden bazı işletmelerin Avrupa’daki yerlerini kapatıp enerji
fiyatlarının nispeten daha düşük olduğu
ABD’ye yerleşmek için başvuruda bulundukları günlük haberlere yansımaktadır.

Politika
Gelecek aylarda Avrupa’da iflasların artacağı öngörülmektedir. Alman İstatistik
Dairesi’nin verilerine göre Almanya’daki
enflasyon Tüketici Fiyatları Endeksi’ne
göre % 11, enerji fiyatlarındaki artış %
45,8 civarında seyretmektedir. Dolayısı
ile halkın alım gücü zayıflamaktadır ve
tüketim gerilemektedir. Buna bir de ambargolar nedeniyle yaşanan ham madde
sıkıntısı eklenince durumun vahameti
daha iyi anlaşılmaktadır. Üretim yavaşlamaktadır. Devlet İstatistik Enstitüsü’nün
verilerine göre ekonomik büyüme oranı
Almanya’da % 0,1 düzeyindedir.

POLİTİKA
Şu sıralar Yeşiller Partisi’nden Dışişleri Bakanı olan Annalena Baerbock ve ekonomi bakanı olan Robert Habeck Alman tekellerinin çıkarlarını en hararetli savunan ve savaş çığırtkanlığı
yapanlardır. Son kongrelerinde ise Yemen’de yaklaşık 500 bin insanın ölümüne sebep olan Suudi Arabistan’a silah ihracatı yapılması kararlaştırıldı. Asıl ilkeleri olan iklim ve çevre konularında
da bu kongrelerinde Yeşiller yine çuvalladı. Kömüre ve ABD’den
alınan likit gaza dayalı enerji üretimi, nükleer enerji santrallerinin
kullanım sürelerinin uzatılması da bu kongrede karara bağlandı.
Kamuoyunda ve özellikle de Yeşiller Partisi’nin gençlik örgütlenmesinde ciddi rahatsızlıklar var.

Politika: Enerji kaynağı açısından AB uzun zamandır enerji dönüşümü
programı yürütüyordu. Özellikle Almanya yenilenebilir enerji yatırımları ile
bu gerçekleştirmeye çalışıyordu. “Yeşil
Mutabakat” açıklanmıştı. Ama şimdi
Rusya’ya ambargo gerekçesiyle bu “yeşil
mutabakat”, “iklim krizi” unutulmuş gibi.
Fransa nükleeri yeşil ilan etti, Almanya
ise kömüre dönüş yapıyor. Almanya’nın
durumu bu noktada da trajik bir hal. Yeşiller Partisi’nin ortağı olduğu bir iktidar
hem militarizasyon hem nükleer ve kömüre dönüş politikalarını uygulamayı tercih
ediyor. Bu durum kamuoyunda, özellikle
bu partilerin tabanında nasıl değerlendiriliyor?
Metin Kaya: Alman Yeşiller Partisi

14–16 Ekim 2022 tarihlerinde gerçekleştirdikleri kongrelerinde önemli kararlar
aldılar. Öncelikle 1980’li yıllarda barış
ve çevre hareketi içinden çıkan Yeşiller
Partisi önce yerel düzeyde ve daha sonra Federal Almanya düzeyinde hükümet
ortağı olmakla beraber ilkelerinden birer
birer vazgeçmeye başladılar. Almanya
halkını yoksulluğa iten 2010 Ajandası ismiyle bilinen sosyal kısıtlamalar, 1999’da
Yugoslavya’ya Alman ordusunun da katılımıyla yapılan NATO saldırısı, şimdilerde ise Rusya Federasyonu’na yönelik iktisat savaşları, ırkçı ve düşmanca tutumlar,
Ukrayna’ya ağır silahların gönderilmesi
için Almanya’da muazzam bütçelerin
ayrılması maalesef Yeşiller’in ve Sosyal
Demokrat Parti’nin iktidarı döneminde
olmuştur. Şu sıralar Yeşiller Partisi’nden
Dışişleri Bakanı olan Annalena Baerbock
ve ekonomi bakanı olan Robert Habeck
Alman tekellerinin çıkarlarını en hararetli
savunan ve savaş çığırtkanlığı yapanlardır.
Son kongrelerinde ise Yemen’de yaklaşık
500 bin insanın ölümüne sebep olan Suudi
Arabistan’a silah ihracatı yapılması kararlaştırıldı. Asıl ilkeleri olan iklim ve çevre
konularında da bu kongrelerinde Yeşiller
yine çuvalladı. Kömüre ve ABD’den alı-
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keti açıkladı. Ancak yardım paketleri iki
üç yama olmaktan öteye gitmedi. Sorunları göreceli olarak çözüme kavuşturacak
programlar maalesef uygulanmıyor. Son
olarak kabul edilen 200 milyar Avroluk
destek paketi de ancak tekellere verilecek
yardımlar olarak kabul edildi. Enerji krizinden etkilenen tekellere yardım olarak
verilecek. Burada dikkatin çekilmesi gereken bir diğer durum da aşırı sağın, faşist
partilerin İtalya’da olduğu gibi bu durumu
kendi amaçları uğruna kullanarak toplumdaki tepkiyi kendi çıkarları için yönlendirmek istiyorlar.

Politika: Avrupa’daki enerji krizinin
Türkiye için yeni fırsatlar yarattığı yorumları yapılıyor. Türkiye’nin Rusya’da
aldığı gazı Avrupa’ya satarak bu işten
karlı çıkacağı yorumları yandaş medyada
manşet oldu. Son olarak da Erdoğan-Putin görüşmesinde Türkiye’de Trakya bölgesinin doğal gaz depolama alanı yapılması konusunda bir mutabakat sağlandığı
haberleri çıktı. Avrupa, Rusya’nın gazını
Türkiye üzerinden satın almaya yanaşır
mı? Bu durum AB-Türkiye ilişkilerine nasıl bir etkisi olur?
Metin Kaya: Mavi Akım olarak bi-

Avrupa’nın birçok ülkesinde olduğu gibi Almanya’da da yaklaşan kışta yaşanacak enerji krizi
için milyonlar alanlarda.

nan likit gaza dayalı enerji üretimi, nükleer enerji santrallerinin kullanım sürelerinin uzatılması da bu kongrede karara
bağlandı. Kamuoyunda ve özellikle de
Yeşiller Partisi’nin gençlik örgütlenmesinde ciddi rahatsızlıklar var. Özellikle
Federal Parlamento seçimlerinden önce
verilen vaadler şimdiki tutumlarıyla tümüyle çelişiyor. İnsanlar bunun farkında.
Yer yer oy oranlarını artırsalar bile genel
anlamda kamuoyunda rahatsızlık büyük.
Fransa’da ve Almanya’da neredeyse haftalık yürüyüşler, protestolar bunun için birer göstergedir. Ayrıca hükümet ortakları
arasında da belli konularda anlaşmazlıklar kamuoyundan gizli kalmıyor. ‘Yeşil
Mutabakat’ olarak adlandırılan proje ise
aslında birinci derecede otomotiv sektörü
olmak üzere tekellere yeni yatırım alanları
açmaya yöneliktir. Elektro arabalar örneğin topluma çevre dostu olarak lanse edilirken bu otomobillerin elektrik ihtiyacının yine fosil enerji kaynakları üzerinden
tedarik edildiği gizlenmektedir.

Politika: Avrupa soğuk bir kışa giriyor. Hükümetlerden gelen açıklamalar
enerji krizinin maliyetinin halka yüklene-

ceğini gösteriyor. Enerji kesintileri ya da
yüksek enerji faturaları karşısında sendikalar vb. ne yapacak? Onlar bu konuda ne
diyor?

Metin Kaya: Yukarıda belirttiğim
gibi kamuoyunda rahatsızlıklar ciddi
oranda yüksek. İnsanlar ‘biz sizin savaşlarınızın ve krizlerinizin maliyetini ödemeyeceğiz’ diye sokağa çıkıyorlar. Bir
taratan Avrupa’nın tümünü nükleer savaş
alanına dönüştürebilecek savaş tehlikesi
diğer taraftan soğuk kış aylarında Rusya
Federasyonu’na uygulanan ambargolar
nedeniyle Avrupa halklarının bu maliyetleri kabullenmemesi, ‘sizin ambargolarınız, ekonomik savaşlarınız nedeniyle
üşümek istemiyoruz’ demeleri giderek
yaygınlaşmaktadır. Zaten dar gelirli insanların ay sonunu zor getirdikleri ortamda
yüksek enerji fiyatları, artan gıda fiyatları
insanları yoksulluk sınırının altına çekmektedir. Devlet İstatistik Enstitüsü’nün
verilerine göre 2021 yılında 2,6 milyon
insan gelirlerinin yetersiz olması nedeniyle evlerini yeterince ısıtamamış. Alman
Hükümeti çeşitli yardım paketleri açıkladı. Son olarak 200 milyar Avro destek pa-

linen Rusya-Samsun-Ankara boru hattına
Rusya-Kıyıköy-Lüleburgaz boru hattı eklendi. Bu hattın ismi aslında Güney Akım
ama iki hat Türk Akım ismiyle anılıyor.
Mavi Akım boru hattının 16 milyar metreküp kapasitesi böylece ikiye katlanmış
oldu. İpsala üzerinden Rusya gazı böylece
Bulgaristan’a ve oradan da Bulgar Akımı
olarak Güney Avrupa ülkelerine satılmış
olacaktır. Türkiye’nin bu işten kârlı çıkıp
çıkmaması elbette çok sayıda faktöre bağlıdır. Avrupa ülkelerinin hepsi aynı ölçüde
Rusya Federasyonu’na yönelik ambargolar konusunda Almanya ile aynı fikirde
değiller. Macaristan, Sırbistan gibi ülkeler
ve AB üyesi olmayan ülkeler Türkiye üzerinden Rusya gazını alma konusunda daha
liberal bir tutum alabilirler. Ancak Türkiye NATO üyesidir ve mutlaka NATO’nun
ve özellikle ABD’nin itirazlarıyla karşılaşacaktır. Baskı uygulamalarına rağmen
Türkiye’yi NATO üyesi olarak kaybetme
riskine gireceklerini de sanmıyorum. Ayrıca Rusya’nın Türkiye’den talepleri ve
çıkarı var. Rusya Kanal İstanbul projesine
sıcak bakmıyor. Ama yapılırsa da Montrö Sözleşmesi’ne benzer bir sözleşme ile
güvence altına alınması, Akkuyu Nükleer
Santrali’nin yapımı vs. gibi konular Rusya-Türkiye arasındaki yakınlaşmayı destekler türden. n

Söyleşi: Cemil AKSU

14

28 Ekim 2022

POLİTİKA

Politika

Devrim Stratejisi Üzerine
q Ali Oktay KAYA
ATILIM’ın Mayıs- Eylül 2021 sayılarında beş bölümlük “Program ve Politika
Üzerine” dizisi yayınlandı. Bu yazı dizisinde programatik konuda bir dizi görüş
ve fikir yürütülen tartışmalar sonucunda kaleme alındı. Akabinde “Türkiye ve
Kürdistan Devrimi ile Ortadoğu Devrimci Çemberi” yazısı Ocak 2022 sayısında
Hamle sürecinde konunun bir yanında
derinleşmiş, Hamle sürecinde yürütülen
görüşmelerde ortaya çıkacak yeni soru ve
görüşleri ele almayı hedeflemiştik.
Hamle sürecinin görüşleri elimize
ulaştıktan sonra, devrim stratejisi ile ilgili
ortaya çıkan sorular netleşmiş oldu. Sorular iki konuda yoğunlaşıyor. Birincisi
Ortadoğu çapında ön görülecek ve hedeflenecek bir devrimin Türkiye devrimi ile
ilişkisinin açılması. Diğeri ise böyle bölgesel bir devrimin politik, ekonomik ve
yönetsel yapılanmasının detaylandırılması
konularıdır. Bu yazımızda bu konularda
biri hakkında, Ortadoğu devrimi ile Türkiye devriminin ilişkisi konusunda yaklaşım
geliştirmeye çalışacağız.
Bu bir tartışma sürecidir. Ele aldığımız
tüm konular ciddi teorik konulardır. Marksizm-Leninizm ışığında değerlendirilip
ele alınması gerekmektedir. Diğer yandan
bölge ve ülke sınıf savaşımları açısından
olabilirliği önemli bir kıstastır. Program ve
politikalar sınıf savaşının sıcaklığı içinde
ele alındığında yanılma payları da olabilir.
O açıdan tartışmalar farklı bakış açıları ile
de ele alınmalı ve gerçekten kolektif bir
ürün olmalıdır. Salt akademik anlamda değerlendirilmesi yetersiz ve tehlikelidir, yaşayan ve savaşan örgütün, militanlarının,
her düzeyde yönetici kadroların görüşleri
ile bir bütünlük sağlamaktadır.
Daha önceki yazılarımızda defalarca
değindiğimiz gibi 19, 20 ve 21. Yüzyıl deneyimlerinden yola çıkarak ileriye yönelik
programatik sonuçlar çıkarmak zorundayız. Bizi inkarcı, liberalleşen, kendilerini
“yenilikçi” olarak adlandıran anlayışlardan ayıran en önemli özellik “süreklilik
içinde yenilenme” çizgisini savunmamız
ve ona sıkıca bağlı kalmamamızdır. Yeniden korkmamak, cesaretli olmak ama
aynı zamanda Marksizm-Leninizm’in ilkelerini, temel teorik belirlemelerine bağlı
kalmak gerekiyor. Teorinin günümüz ko-

şullarına ve güncel sınıf savaşımlarına,
yerel ve bölgesel koşulları dikkate alarak
uyarlanması görevi ile karşı karşıyayız.
Geçici yenilgilerin yaşandığı ve sınıf
savaşımının yükselme eğrisi göstermediği
süreçlerde “depresyon” benzeri çöküşlerin
yaşanmasını engellemenin en önemli ögesi bu koşullarda dahi, geçici olarak üstün
gelmesine rağmen kapitalist-emperyalist
sistemin bunalım ve krizlerinin artarak
sürdüğü koşullarda sınıf mücadelesini
tavizsiz örmektir. Yeni emareleri analiz
edip, onların sonuçlarını ajitasyon ve propaganda çalışmalarında değerlendirmek
için anlaşılır politik çözümlemeler ortaya
koymamız gerekiyor. Elle tutulur, mantıklı, anlaşılır ve halk yığınlarının heyecan
duyarak sahiplenecekleri hedefleri tarif
edip hareketlenmelerini sağlamak için
basit, anlaşılır ve sade olarak ortaya koymak bizlerin görevidir. Bu da program,
eylem programı, yani strateji ve politika
sorunudur. Emperyalist-kapitalist sistem
doğası gereği içine düştüğü bu krizlerden
sömürü, sömürgecilik ve savaşları artırarak çıkmaya çalışıyor. Yeni yöntemler geliştiriyor. Salgın hastalıkların son 25 yıldır
yayılması ve en son COVİD 19 salgını ile
yaşamın hem durması hem de yaşam ve
üretim süreçlerinin yeniden yapılandırılması bu konudan ayrı ele alınamaz. Dolayısıyla, çürüyen ve can çekişen bir sistem
karşısında, diri ve savaşkan güçlerin nesnel olarak kazanma şansı çok yüksektir.
Önemli olan bunun yol ve yöntemlerini
belirlemek ve de ardından yeniden kuruluşun sürdürülebilirliğini garanti altına almaktır. Bu görevlerin dinamik güçleri ise
mevcuttur. Görevimiz onları açığa çıkarmak ve sonuç alıcı yönde geliştirmektir.
Arayışımızın temel nedeni budur.
***
Ülke ve bölge açısından devrim stratejisini tartışırken çıkış noktamız dünya devrimci sürecinin tarihsel analizine
dayanmaktadır. Karl Marks, Friedrich
Engels ve Lenin’i referans alarak, Paris Komünü’nden, Büyük Rus Ekim
Devrimi’ne, Doğu Avrupa Halk Demokrasilerine, oradan Çin, Vietnam, Küba
devrimlerine, Asya, Afrika ve Latin Amerika’daki halk devrimlerine ve tabii ki yeni
dünya koşullarında son 30 yılın devrimci
mücadelelerine, onların gelişme ve sonuçlarını derinlemesine irdelemeden bu konuları tartışmak mümkün değildir. Partimiz,

Türkiye Komünist Partisi’nin kuruluşu ve
Mustafa Suphi yoldaş önderliğinde geliştirilen programatik yaklaşımlar dikkate
alınmadan günümüz sorunlarına yanıt
vermeye çalışmak yine mümkün değildir.
Ama aynı zamanda 60’lı ve 70’li yıllarda
sınıf savaşımının yükselişi ve devrimci
hareketin yaşadığı süreçler dikkate alınmadan bugüne dair söz söylemek yine
mümkün olamaz.
Dünya devrimci sürecine baktığımız
zaman Marks ve Engels tarafından teorinin kapitalizmin serbest rekabetçi döneminde geliştirildiğini ve buna rağmen
ileriye dönük öngörülerde bulunduklarını görebiliriz. Daha Komünist Partisi
Manifestosu’nda şu tespiti yapmışlardı.
“Ürünleri için sürekli genişleyen bir pazar
gereksinmesi, burjuvaziyi, yeryüzünün
dört bir yanına kovalıyor. Her yerde barınmak, her yere yerleşmek, her yerde bağlantılar kurmak zorundadır. (…) Eski yerel ve ulusal kapalılığın ve kendi kendine
yeterliliğin yerini, ulusların çok yönlü ilişkilerinin, çok yönlü karşılıklı bağımlılığının aldığını görüyoruz.” Marks ve Engels
dünya devrimi stratejisini geliştirmişler ve
bunun Avrupa devrimi ile başlayacağını
ön görmüşlerdi. Kapitalizm dünya çapında alt edilmek zorundaydı.
Lenin, kapitalizmin emperyalist aşamasını analiz etti. Ona uygun devrimci
strateji geliştirdi. Bir veya birkaç ülkede emperyalist zincirin zayıf halkalarında devrimler gerçekleşeceğini ön gördü.
Devrimci sürecin merkezinin Avrupa’dan
Rusya’ya kaydığını tespit etti. Ve emperyalizmin zayıf bir halkasında 1917’de
Rusya’da devrim gerçekleşti. Lenin de
Avrupa ve dünya devrimi tezinin geçerliliğinden yola çıkarak Rusya devriminin
Almanya devrimi ile geliştirilmesi gerektiği zorunluluğu üzerinde durdu. Almanya
devriminin 1918‘de ezilmesi ve önderleri
Karl Liebknecht ile Rosa Luxemburg’un
1919’da katledilmeleri ile tek ülkede sosyalizm deneyi yaşama geçirildi. Bir anlamda zorunlu kalındı.
İki öngörü de yaşama geçmedi, başarısız oldu. Sovyet deneyi 70 yıl sürdü ve
muazzam kazanımlar elde edildi ancak yenildi. Çin, Vietnam ve Küba devrimleri bir
dizi karmaşık süreçler yaşadılar. Bugün
Çin Halk Cumhuriyeti’nde alışılmışın dışında bir süreç yaşanıyor. Resmen kapita-

list üretim ilişkileri yürürlükte. ÇKP bunu
sosyalizm kuruluşunda zorunlu bir süreç
olarak tarif ederken KP’ler arasında konuya ilişkin farklı değerlendirmeler mevcut.
Biz kardeş ÇKP’nin tespit ve açıklamalrını temel almak durumundayız. Sonucunu
yaşayarak göreceğiz. Vietnam da Çin’e
benzer bir süreç yaşarken en son Küba’da
da pazar ekonomisinin kimi unsurları
devreye sokuldu. Çin, Vietnam ve Küba
süreçlerini incelerken Marks ve Engels’e
dönmek gerekiyor. Kapitalist üretim ilişkilerinin bir ülkedeki gelişme düzeyinin
devrimden sonra sosyalizm kuruculuğu
açısından hiç de önemsiz olmadığı pratikte yaşanmış oldu. Rusya’da önce Lenin
ardından da Stalin’in bu süreci muazzam
öznel programlarla, sanayileşmeyi geliştirerek çözmeye çalışmaları ile başta işçi
sınıfı olmak üzere Sovyet halklarının inanılmaz kültürel gelişmeler sağlamalarına
rağmen eksik kalan bir dizi konunun olduğu maalesef ortaya çıktı. Çin, Vietnam
ve Küba’da devrim sürecinde kapitalizmin
ulaşmış olduğu gelişme aşamasının çok
daha farklılıklar gösterdiği ise hepimizin malumudur. Bugün özellikle Çin ve
Vietnam’da yaşanan ve ÇKP ile VKP’ye
göre aşılmaya çalışılan sorunların kaynağını burada aramak gerekmektedir. Afrika,
Latin Amerika ve Asya devrimlerini incelediğimizde kapitalizmin eşitsiz gelişme
yasasına bağlı olarak ilgili ülkelerde yaşanan devrimci süreçlerin de farklılıklar,
eşitsizlikler ve sorunlar yaşadıkları görülmelidir. Doğu Avrupa ülkelerinde II. Dünya Savaşı sonunda oluşan halk demokrasilerinin gelişim süreçleri ise çok daha
farklı ele alınması gereken konulardır. Son
tahlilde Asya, Afrika, Latin Amerika ve
Doğu Avrupa devrimlerinin izledikleri süreçler Sovyetler Birliği’nin dünyada devrimci merkez olarak oynadığı role bağlı
olarak ayrıca ele alınıp değerlendirilmelidir. Sonuçta dünyanın üçte birini kapsayan
Dünya Sosyalist Sistemi bugün yok. Ve bu
süreçlerden çıkaracağımız çok zengin deneyler mevcut.
Konumuza dönersek... Yaşanan iki öngörü ve deneyimin (dünya devrimi ve tek
ülkede sosyalizm) başarısızlığı sonrası günümüzde nasıl bir yol izlemek gerekiyor
sorusu ile karşı karşıyayız. Biz bu konuda
bölgesel süreçlerin önem kazandığını düşünüyoruz. “Globalizm” olarak adlandırılan küreselleşme süreci emperyalist ka-
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pitalist sistem açısından istenilen sonuca
ulaşmadı. Ancak küreselleşme konusunda
oldukça fazla yol da aldılar. Ne ki, küreselleşme süreci aynı zamanda bölgesel süreçlerin gelişmesini de beraberinde bir yan
ürün olarak getirdi. Farklı bölgelerde, geri
kalmış veya az gelişmiş kapitalist ülkeler,
orta derecede gelişmiş hatta kimi bölgelerde gelişmiş kapitalist ülkeler olma niteliğine yükseldiler. Gelişen kapitalist ülkeler
kendi bölgelerinde emperyal karakter kazandılar. Bu da bölgesel alanların niteliğinde değişiklikleri beraberinde getirdi.
Bölgelerin devrimci süreçlerinin gelişmesi sadece ekonomik göstergelerin gelişmesi ile değil, aynı zamanda yaşanan ekonomik ve politik krizler, savaş politikaları ile
de belirleniyor. Bölgelerde yeni ilişkiler
ve yeni çelişkiler iç içe ve karşılıklı olarak
gelişiyor. Böyle olunca emperyalist zincirin zayıf halkaları ülkelerden çok bölgeler
olmaya başlıyor. Bölgeler içinde de belli
ülkeler daha zayıf halkalar olarak öne çıkıyor. Bölgelerdeki eşitsiz kapitalist gelişme
süreçlerinden dolayı, devrim bir ülkede
mayalanabilir ve bölgesel devrimci bir sürece dönüşebilir. Bir dizi ülkeden oluşan
bölgelerde devrimci süreç yoğunlaşmamız
gereken alanı belirliyor. Bu konuya sadece
devrimi gerçekleştirmek açısından değil,
devrimden sonra devrimi geliştirmek ve
sürdürebilmek açısından da bakabilmek
gerekiyor. Çünkü yaşadığımız deneyler
devrimin yaşatıp geliştirilmesinin ayrı
bir sorun olarak gündemimizde olduğunu
bize gösteriyor. Halk dilinde sıkça tekrarlanan “yıkmak kolay, yapmak daha zor”
sözü stratejik düşüncemiz itibarıyla teorik
olarak göz ardı etmememiz gereken bir
unsur olarak fiilen gündemimizdedir.
***
Bu çerçeveden yola çıkarak ülkeye ve
bölgemize bakalım. Türkiye’de ekonomik
kriz had safhaya ulaşıyor. Ancak hiçbir
kıpırdama yok. Farklı hareketlenmeler,
direnişler, protestolar var, fakat devrimci
süreci ilerletecek düzeyde değil. Bu alanda da bir tıkanıklık mevcut. Bunu ise sadece iktidarın ve devletin yaptırımları ile
açıklamak doğru olmayacaktır. Devrimci
süreci ilerletmek için işçi sınıfının, emekçilerin, ezilenlerin inanıp uğrunda mücadele edecekleri gerçekçi hedefleri ortaya
koymak gerekiyor. Bu da salt ekonomik
mücadeleler ile olmaz. Toplum nüfusunu
ilgilendiren tüm toplumsal ve politik sorunların bileşkesi yığınların kendi sorunları temelinde harekete geçmeleri için önem
arz ediyor.
Partimizin taslak programı Türkiye
açısından çıkış yolunu tarif etmektedir.
Ülkede ekonomik, sosyal ve politik durumun tahlili temelinde devrimci bir süreç
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ön görmektedir. Muhtemelen demokratik
bir halk devrimi süreci sosyalist devrime yükselerek Türkiye Federatif Sosyalist Cumhuriyeti amacına ulaşacaktır.
Türkiye’nin neden ve nasıl bir federatif
yapıda olması gerektiği program taslağında detayları ile ele alınmaktadır. Türkiye
devriminin stratejisi bölgesel bir devrim
stratejisi ile çelişmez. Burada belirleyici
olan ideolojik politik olarak bölgesel devrim hedefinin doğruluğunun ve içeriğinin
kabulüdür. Kuşkusuz ki ulusalcı, ulus
devletçi bir düşünce sisteminin dışına çıkamayan, statükoya ve devletin doktrinine
doğrudan veya dolaylı bağlı olan anlayışların bunu kabul etmesi mümkün değildir.
Ancak partimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin
kuruluş ve gelişme kodlarının yanlışlığından yola çıkarak, tek sınıf, tek millet, tek
din ve tek mezhep anlayışına karşı, tüm
milliyetlerin, din ve mezheplerin anayasal
temelde eşit haklar temelinde federatif bir
yapıda birlikte yaşamalarından yana olduğundan, bizler açısından böyle bir engel
söz konusu değildir.
Türkiye’de hedeflediğimiz, çok uluslu
federatif bir devlet yapısının, bölgedeki
gelişmelere koşut olarak tüm bölgeyi kapsayacak şekilde şekillenmesi komünistler açısından doğrudur. Tek tek federatif
devletlerin bileşiminden oluşacak olan
bölgesel bir konfederatif devlet Demokratik Halk Cumhuriyetleri Birliği olarak
tarif edilebilir. Ortadoğu’da oluşacak
böyle bir birlik cumhuriyeti Kafkaslar ve
Balkanlar’da etkisini gösterecektir.
Devrimci sürecin mayalanmasının
hangi ülkeden başlayacağı ve nasıl gelişeceği sürece bağlıdır. Türkiye de olabilir, bölgede başka bir ülkeden de olabilir.
Bunları karşı karşıya koymamak gerekir.
Türkiye’de gelişecek ve başarıya ulaşacak
devrimci bir süreç tüm bölgede etkisini
göstereceği gibi, tersi de geçerlidir. Biz
kuşkusuz ki öncelikle yaşadığımız topraklarda gelişmeleri etkilemek ve belirlemek
için mücadelemizi geliştireceğiz.
Burada dikkate almamız gereken
önemli bir etken mevcuttur. Bölgede, dört
ülkenin ortasında Kürt halkının yaşadığı
gerçeği bölgesel devrimci süreç açısından
yeni perspektifler sunmaktadır. Özellikle
Kürt Özgürlük Hareketi’nin son 40 yılda
elde ettiği gelişme bu konuda belirleyicidir. Türkiye’de ve diğer ulus devletler
özelinde devrimci süreçler henüz ilerleme kaydetmiyor gibi gözükse de, dört
ulus devletin içinde ve kesişme noktalarında Kürt Özgürlük Hareketi devrimci
bir süreci başlatmış ve belli bir aşamaya
taşımış bulunmaktadır. Kürt Özgürlük

Hareketi’nin ulusal mücadele ve yığınların ulusal bilinç elde etmesi temelinde
başlayan ve gelişen mücadele süreci günümüzde bunun ötesinde bir nitelik kazanarak, tüm toplumda etkisini gösterecek
ve bölgede sonuçlar yaratacak bir niteliğe
yükselmiştir. Bu gelişme dört ulus devletin içinde politik gelişmeleri belirleyici
şekilde değiştirme özelliğine sahiptir. Dolayısıyla devrimci sürecin bu merkezden
başlamış olduğu tespitini yapmamız yanlış
olmayacaktır.
Kürt halkının Türkiye’nin sadece Kürt
illerinde değil, ülkenin batısındaki metropoller de dahil tüm sathına dağılmış ve
yayılmış olması ayrı bir gerçekliktir. İşçi
sınıfının ve emekçilerin bileşimine bakıldığında Kürt yurttaşların niceliği ağırlık
kazanmıştır. Bu nicelik aynı zamanda nitelik olarak sendikal ve demokratik örgütlenmelerde de karşılığını bulmaktadır.
Dolayısıyla Kürt halkının devrimci direnişi salt bir halkın direnişi olmanın ötesinde
tüm toplumda devrimci bir sürecin önemli
bir bileşeni olarak yer edinmiştir. Bu, ülke
özelinde olduğu gibi bölge açısından ele
alındığında da aynı durumdadır. O anlamda, birleşik mücadele salt Kürt halkının
ulusal sorununun çözümü anlamında değil, Türkiye işçi sınıfı ve emekçilerinin
sınıfsal sorunlarının çözümü anlamında
bir birleşik mücadele olarak anlaşılmalı ve
tarif edilmelidir. Türkiye’de HDP’nin politik etki anlamında gelmiş olduğu nokta,
devrimci mücadelenin sadece bir alanını
ilgilendirdiği halde gelinen aşamanın anlaşılması açısından gösterilebilecek doğru
bir örnektir.
Türkiye’den başlayacak ve bölgeye
yayılan bir devrimci süreç nasıl ki tüm
bölgenin kaderini belirleyecekse, bölgenin başka bir devletinde başlayacak bir
süreç de Türkiye’yi etkileyecektir. Burada olası bir senaryoyu ön görüp başından
itibaren bunun engellenmesini sağlamak
gerekecektir. Örneğin Irak veya Suriye’de
başlayacak bir devrimci süreç dolaysız
olarak Türkiye’nin Kürt illerini etkisi altına alacaktır. TC’nin Suriye’de Rojava’ya
ve Irak’ta Güney Kürdistan topraklarına
karşı giriştiği askeri operasyonlar bu mantığın sonucu ve devrimci süreci engelleme
amaçlıdır. Ancak, TC bunu engelleyemediği durumda ve Türkiye’nin Kürt illeri
bu sürece dahil olduğunda Türkiye’nin
batısını bu devrimci dalganın dışında tutabilmek için bölücü bir strateji geliştirebilir
“küçük olsun ama benim olsun” mantığı
ile ülkeyi bölebilir. Bunu yaparken de can
simidi olarak AB’ye yaslanır. Çünkü AB
de Balkanlara kadar etkisi olabilecek böyle bir gelişmeden taraf olmayacaktır. Bal-
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kanları etkileyecek devrimci dönüşümlerin süreç içinde AB topraklarının geneline
yayılacağı endişesini taşıyacak ve bunu
engellemeye çalışacaktır. TC egemenlerinin bölücülük yapmalarını engellemenin
tek yolu Türkiye çapında birleşik mücadelenin geliştirilmesi ve ülkenin batısının
da devrimci sürecin aktif bileşeni olmasını
sağlamaktır.
***
Bölgesel devrimci sürecin tarifi Türkiye ve bölgedeki Müslüman halkları da kucaklamayı gerektiren bir ideolojik politik
yaklaşımın geliştirilmesini gerektirmektedir. Müslüman halkların dışında Türkiye
ve bölgedeki diğer dinlere ve devletler tarafından egemen kılınan mezheplere yönelik de net bir politika olmalıdır. Bugün TC
devletinin uyduruk laiklik söylemini dillerine pelesenk edenler gerçek laikliğin ne
olduğunu o zaman anlayacaklardır. Bölgede Müslümanlar arasında Şii ve Sünniler
arasındaki çatışma ve farklılıkların çözümünden, Türkiye’deki Sünni, Alevi, Şafi,
Caferi sorunlarının çözümü ötesinde Rum,
Ermeni, Nasturi Süryani, Keldani, Ezidi
v.b. din ve mezhep mensuplarının kardeşçe ve eşit haklarla bir arada yaşayacakları
bir ortamı hazırlamak komünistlerin görevleri arasındadır.
Türkiye Komünist Partisi’nin ve Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası’nın tarihte
yaşadıkları deneyler, geliştirdikleri politikalar, Mustafa Suphi yoldaşın tüm Müslüman halklara yönelik çözümlemeleri bağ
kurulması gereken doğru çözümlemeler
olarak günümüz koşulları ile güncellenecektir. Bu konu ayrı bir yazının konusudur
ancak böyle bir görevin de bizleri beklediğini ve bunun programatik çözümlemelerini yapmamız gerektiğini anımsatmak
amacıyla bu konuya kısaca bir değinmiş
oluyoruz.
Üzerinde çalıştığımız ve son bir buçuk
yıldır çerçeveyi genişleterek tartıştığımız
bu konuların partimizin program tartışmaları açısından öneminin tekrar altını
çizerek katkılarınızın devamının önemine
işaret etmek istiyoruz. Ortadoğu Devrimci
Çemberi devrimci süreç açısından gerçekçi ve güncel bir tespittir. Günümüz koşulları, değişen dünya, emperyalist-kapitalist
sistemin içinde debelendiği sorunlar, bu
duruma uygun devrimci perspektiflerin geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Zaferler
yenilgiler ve inişli çıkışlı zengin deneyler
ışığında günümüzün devrimci stratejisini
geliştirmek cesaret ve bir o kadar da fedakarca savaşmayı gerektirmektedir.n
(TKP MK Merkez Organı ATILIM’ın
Temmuz 2022 sayısından alınmıştır)
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Hangi düzeydeyiz?
q Av. İsmail DUYGULU
“Biz hayatın neresindeyiz, bazı insanlar
neresinde?” diye sormadan edemiyor insan.
Kuyunun dibinden sırt sırta verip yukarıya
gün ışığına çıkalım istiyoruz, yok illa paçamızdan tutup, yeniden kuyunun dibine indirmeye çalışıyorlar. Zihnen de insan mutsuz
oluyor, bu tür yaklaşımlar karşısında. Onca
söyleşiler, etkinlikler, yazılı ya da görsel
kaynaklar var, hiç mi nasiplenmez insan?
“Buhar olma noktasındayız, yüz derecedeyiz!” diye düşünürken siz, sizi “0
derece”den bir muhabbete davet etmek gibi
bir şey bu. Avukat olarak birçok müvekkille
yaşadığımız bir durumdur; tüm okul ve mesleki bilgilerinizi anlatmanızı isterler. Ama
insanın gönüllü düşünce sohbetlerinde de
böyle bir sisifos cezasına mahkum olmak
, zor bir durum. Örneğin “Kürtler kendilerinin Kürt olduğunu sanıyor!”muş, aslında
öyle değillermiş, onlar Türkmüş. Peki, Türkler kendilerini neden Türk sanmıyor da, tersi
öyle oluyor? Bu tür yaklaşımlar bumerang
gibidir. Kendi kendini yok eder. Öznel bir
yaklaşım ile “sanmak”, “inanmak”, zaten
sözün kendisi söylüyor, maddi gerçekliği
yok ve öyle varsayıyor, bilimdışı.
Milliyetçiliğin kapitalist ulus devlet
anlayışının bir ürünü olduğunu, bir proje olduğunu bilse, böyle düşünür müydü?
“Bilimsel” yaklaşımdan tamamen uzak bir
düşünce tarzında, nereye varabiliriz? İnternet imkanlarından da yararlanmamakta ayak
direyen insan tipi ile bundan yararlananlar
arasında ciddi bir farklılık oluşuyor. İki ayrı
insan çıkıyor sanki. Bunu insanlar arasında
bir ayrım yapmak için söylemiyorum ama,
zihni faaliyet yönünden geri olanlarla, bir
arada bulunmak, sizi de geriletiyor, zihin
dünyanızı olumsuz etkiliyor.

Kirpi yöntemi
Bir başka örnek, insanları “hain” olarak
yaftalamak o kadar kolay ki. Ne gibi bir ölçü
aletimiz var elimizde? Bunlar artık bilinen
klasik ve fakat çok geri suçlayıcı (kriminal)
yaklaşımlar. İnsanın içinde bulunduğu toplumda, entelektüel beklentimiz, yerlere yığılıp kalıyor. Başı dönüyor insanın. İçsek bu
kadar kafamız dönmez. Ama döndürüyorlar.
Peki ya, “terörist” yaftasına ne dersiniz?
Ülkenin en üst temsil düzeyindeki kişisi
böylesine toplumunu, insanını yaftalayabiliyor ve düşünceyi suç ve suçun delili olarak
değerlendirilmesi için mahkemelere hariçten talimat veriyor. Hoş mahkemeler oku-

duğumuz kitapları dahi suç ve suçun delili
olarak görmeye devam ediyorlar hala. Bilse
yapar mı? Hayır, biliyor ve yapıyor. İnsanın
bilincinde oluşturduğu vicdanı acımasız.
Neden? Çünkü insan iki yüzlü, çifte standart
bir ahlak anlayışına sahip.
Yoğunlukla Müslüman kültürle yetişen insanlar olduğumuz için, etkili anlatım
sağlamak için, bu konuda Kur’an’dan, Hud
Suresi’nin 9, 10 ve 11. ayetlerini örnek veririm.
Böyle durumda ne yapmalı, “geçip gitme”li ya da “kirpi yöntemi” uygulanmalı.
Deniliyor ki, hayatınızda kredisi olmayanlar için, doğrudan “geç git” yöntemini
uygulamak, yani uzaklaşmak gerekir. Özellikle ömrünüzün son demlerindeyseniz,
bunu uygulamanız kolaylaşıyor. Kredisi
yüksek olanlarınızla ise, “birbirimize zarar
vermeyecek kadar yakın, üşümeyecek kadar
uzak” olmayı öğrenmek zorundayız.
İyilik de kötülük de aynı bedende mevcut. Hangi yan öne çıkarılırsa bir öyle bir
böyle tanım koyuyoruz. Egoist, bencil, kibirli insanların genel toplum ahlakına dair
bekçiliğinin resmine göre “kötüler”; paylaşan, mütevazi iyi insanların genel toplum
ahlakına dair tutumunun resmine göre de
“iyiler” hakim olabilirler.

Yengeç sepeti sendromu
Tek bir yengecin sepetten çıkıp kaçabileceği, ama birden fazla yengeç sepetin
içindeyse, kaçma imkânlarının olmayacağı,
çünkü birbirlerinin kaçmalarını önledikleri
gözlemlenmiş. Buna da yengeç sepeti sendromu denilmiş.
Örgütlenmelerde izliyoruz. Örgütlenme
değil, öğütme makinesine dönüşüyor. Yönetici, yönetici olmayan, hizmet eden, yetkiyi
alınca despotluğun uyanıp şahlanışı ne gibi
bir psikolojiye karşılık geliyor? Basit bir kolaylaştırıcılık dahi insana iktidar erkini eline
geçirme duygusu veriyor. Sözü yasaklayarak, görevini yaptığını sanıyor.
Bunlar basit sorular ama çözümlememiz
gereken sorular. Meseleye salt makro ekonomik yorumla yaklaşmak artık yeterli değil.
İslam tasavvufunda, 4 kattan söz ediliyor: Şeriat, tarikat, marifet, hakikat katları.
İnsan zihni ve davranışlarına uyarlarsak bu
katları, yakın çevremizdeki insanları daha
iyi değerlendirebiliriz. Şeriat katındaki insan
tipinden, sadece kendi menfaatleri, duyusal
ihtiyaçları için hareket eden, herhangi bir
insandan söz ediliyor. Herhangi bir hayvan
ya da birlikte yaşadığınız köpeğiniz ile bu

düzeydeki insan arasında fark yoktur. -Bu
arada bütün canlılar eşittir.- Bu tip insanlar,
kendi dışında ancak sahibinin menfaati için
zoraki bir duyarlılık gösterebilirler. Tarikat
katındaki insan, başka insan ya da canlılar
için de bir şeyler yapma gayreti vardır. Elleriyle bir şey yapamasa da diliyle, onu da
yapamaz ise zihnen bir şeyler yapma çabası
içinde olan insanları ifade eder. Ancak bu
insanlar örgütsüzdürler. Marifet katındaki
insan, kendisinin ve başkalarının, başka bütün canlıların da içinde olduğu dünya tasavvurunu örgütlü olarak düşünür ve öyle hareket eder. Örgütlü insanı marifet katındaki
insan tipine benzetebiliriz. Hakikat katında
ise, kendini aşan, başka insan ya da canlılar
için örgütlü davranan ve artık bütün bunların ötesinde, kibrini de yenmiş, kendisini bir
nefer, hizmetkâr olarak görme, üzerine düşen ne varsa onu yapmaya hazır olan ideal
bir insan tipi söz konusudur. Böyle bir insan
ya dünya nimetleriyle işini halletmiş ya da
kendisini bunlardan arındırmış insandır. Bu
arınma salt ekonomik değil, ruhsal bir arınmadır da. Yani milletvekili ya da belediye
başkanı olmayı ulaşılması gereken bir kariyer değil, siyasi bir hizmet olarak algılayan
insan tipini kastediyorum.

Paran oldu mu?
Umut filminin bir sahnesinde, Yılmaz
Güney ile at arabası üzerindeki sohbetinde
Tuncel Kurtiz; “Paran oldu mu, her şeyi yaparsın. Yemek yersin, sigara içersin. Şarabın
iyisini içersin. Paran oldu mu yatağın en
güzelinde yatarsın.” diyor. Fakirin umudu,
hayali bu kadar. Oysa paran olursa, her şeyi
yapamazsın, yemek yiyemezsin, sigara içemezsin, en güzel yatakta sen yatamazsın. En
güzel aşkları sen yaşayamazsın. Paran oldu
mu daha bir tüketirsin, sermayedarsan daha
çok mal alırsın, ama sen hala “zavallı” kalabilirsin. Bu sistemde paran oldu mu, daha
çok paraya ihtiyaç duyarsın. Arayışın daha
çok mal, daha çok para olunca, mutlu bir insan olamazsın. O nedenle bundan dönmeli
insan. Çünkü bu bir uçurum kenarında dolaşmak gibi bir şey.
Var mı başını sokacağın bir evin, bir araban, yapabileceğin bir işin, tok mu karnın,
pek mi sırtın, sağlıklı mısın? Ha bir de yanında eşin, sevgilin, evlatların. En huzurlu,
bahtiyar sensin. Sağlıklı ve huzurlu isen,
zihnen doğru bir düşüncenin insanı isen
bunları yapabilirsin, gerisi yalan. İşte herkesin böyle bir hayatı olması için çaba sarfediyoruz. Tek başımıza bunlara sahip olabiliriz belki ama, sokakta yatan, yol kenarında
bir şeyler satarak geçim sağlamaya çalışan,

eşit imkanlardan yararlanamayan insanların
varlığı ortada durdukça, vicdanlı insanlar
huzurlu olamazlar. Daha somut söyleyelim,
herkes özgür ve mutlu olmadıkça, diğerleri
daima tehlike ve korku içinde olacaklardır.
Üretim araçları ile yeryüzünün tüm kaynaklarını ortaklaştıracak, sınıf ayrıcalığını
ortadan kaldıracak, demokratik bir aygıtın
yardımıyla, emeği ile geçinen insanların hayatını ekolojik bir perspektifle oluşturmak
gibi bir misyonun peşinden gidiyoruz.
1848’lerden bugünlere çok deneyim yaşandı. Yapmamız gereken, -hata da yapma
hakkımızı kullanarak- ilerleyebilmek için,
geriye de bakmak gerekir. Ama biz hep geriye bakıyoruz. Topu taca atmadan, “bugün
ne yapıyoruz, yarın ne yapacağız?”, bunun
üzerine de kafa yoralım biraz da!

Zihniyet değişimi: Şizofreni
Hayatı olduğu gibi görmek ile olması
gerektiği gibi görmek... Şizofreniye tutulan
hayatı olduğu gibi değil de, olması gerektiği gibi görüp algılayınca kendisini başka bir
ruh halinde bulur ve başka bir alemde yaşar.
Yanı başındaki normal insandan farkı budur.
“Şizofreni” örneğini burada olumlu /
olumsuz şekillerde kullanabiliriz. “Normal
insan” ile “üstün insan” için şizofrenik yaşamı farklı değerlendirmek gerekir. Normal
insanın şizofrenisi bir hastalıktır. Üstün insanın şizofrenisi ise, yaratma gücünün motoru olabilir. Üstün insan için olması gereken şizofrenik bir yaşam biçimidir. “Delilik
hayatı olması gerektiği gibi değil, olduğu
gibi görmektir.” diyor Don Kişot. İşte bu bir
şizofrenidir. O halde şizofren olmayıp, akıllı
insanlar gibi, normali mi oynamalıyız, yoksa
şizofreniye dalıp, Don Kişotlar olarak hayallerimizin peşinde mi koşmalıyız? Bu seçenekler bizim yaşam tarzımızı oluşturuyor.
Toplumun değişimi için, toplumu oluşturan
bireylerin tek tek zihniyet dönüşümüne ihtiyaç var. İnsanların tarihi, geleneği, kültürü,
inancı ve öğretilenleri ile bir bütün düşünüldüğünde, önce insanın dönüşmesi gerekir. O
nedenle önce kendimizden başlamak, sonra
toplumun diğer bireylerinde devrim yaratmak gerekir.

Toplumsal değişim
Özellikle politik hayatımızda sıkça kullandığımız birçok kavram var. Bu kavramların yeniden yeniden tanımlanmasına ihtiyaç
var. Çünkü her bir kavram, tarihsel değişim
karşısında, artık anlatılmak istenileni anlatmıyorsa, o kavramı kullanmaktan da kaçınmak zorunlu olabiliyor. İşçi, emperyalizm,
... vs. gibi. Sonra yeni kavramları da haya-
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tımıza katmak gerekiyor. Komünist toplum,
“herkesten yeteneğine göre, herkese ihtiyacı
kadar” ilkesiyle işlediği sürece, bütün insanlığı kucaklayacaktır. Komün-izm ortaklık
demekse, herkesin yeteneğine göre çalışıp,
ihtiyacı kadar paylaştığı bir dünya, ne ala.
Ama devleti ele geçirmeye yürüyen tüm görüşler, bir yerde otoriter, hiyerarşik niteliğe
bürünüyor ve buna dair yaklaşımlar sorgulanıyor. Örneğin Suriye’nin Rojava bölgesinde, kanton sistemi uygulanıyor. Dünya’nın
birçok yerinde konfederalizm, federalizm ya
da eyalet sistemleri uygulanıyor. Bugün AB,
devletlerin birliğini ifade ediyor. Demokrasi
ve hukukun öne çıktığı, ekonomideki eşitsizliğin giderildiği bir dünyanın adı ne ise, ona
yeni bir ad da konulabilir ama Komünizm,
bilimsel bakış, diyalektik materyalist bir bakış üzerine düşünce geliştirir ve Kapital’de
ortaya atılan tezlere göre de, insanın insanı
sömürmesinin ortadan kaldırıldığı bir dünya
tasavvur edilir. Komünist Manifesto’da da
bu böyle konulmuştur.

Temel haklar
“Komünist düşünceler dünyada ne kadar etkin sizce? Yani komünizmin tarihteki
kötü imajına rağmen rağbet gösteren çok mu
hala?” diyorlar. Komünistler, olumsuz yansıyan yanlarını pahlayarak, somut durumlara uyarlı değerlendirmeler yaparak yollarında ilerliyorlar hala. Bu her düşünce için
böyledir. Örneğin dini düşüncede olanlar da,
milliyetçi düşüncede olanlar da, toplumların
gelişmesine koşut değişmek zorunda kalıyorlar. Ama şu anda Avrupa zihniyetini aşan
bir görüş olmaz ise, geri kalınacağı açıkça
ortada. O nedenle demokratik siyaseti ve
onu aşan bir yaklaşımı hakim kılmalıyız.
Diyalektik tarihsel materyalist görüşe
göre tarih, sınıflar savaşımının bir ürünüdür. İlkel, köleci, feodal, kapitalist, sosyalist ya da komünist aşamalarından söz eder.
SSCB’nin sönümlenmesinden sonra bunun
doğrulanmadığı tezi ileri sürüldü ve tarihin
oluşmasında başkaca nedenlerin de yani, etnisite, inanç vs. nedenlerin de etkili olduğu
tezleri ileri sürülüyor. Örneğin reel sosyalizm, kapitalizmin değişik bir versiyonu olarak yansıdı ve Devletçi bir kapitalizm olarak
tarihe geçti. Kapitalizmin feodalizme göre
ilerici yanı, kendi doğurduğu işçiler karşısında gericileşmiş ve demokrasi de buna
hizmet eder olmuştur. O halde kapitalizmi
ve klasik devlet iktidarını aşan bir demokrasiye ihtiyacımız var.

Proletarya demokrasisi
Buradaki temel eksen, önce insanlar
arasındaki eşitliği sağlayan, proleterliği de
ortadan kaldıracak sınıfsızlaşma temelinde
bir demokrasi arayışıdır. Reel sosyalizmleri
esas alarak, “Ben komünizme inanmıyorum
arkadaşlar... Ben sosyal ve demokratik devlete, düşünce özgürlüğünün olduğu toplum
yapısına inanıyorum. Vahşi kapitalizme
karşıyım. Dediğim gibi sosyal devlet olsun
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devlet vatandaşını korusun ama bu değil.”
şeklinde serzenişleri duyuyor ve biliyoruz.
Bu konuda temel kriterim, “İnsanlar nereye kaçıyor?” sorusudur. Dünya’da insanlar
Avrupa’ya doğru kaçıyorlar. Orası şimdilik
genele göre doğrudur. Ama onu da aşan bir
dünya üzerine konuşmamız gerekir.
“Marx ve Engels’in kuvvetle vurguladıkları gibi, komünistlerin bir siyasal partisi
yoktur. Onlar, kapitalist düzenin sınırlarını,
kusurlarını ve yıkıcı eğilimlerini anlamanın
yanı sıra, kapitalistlerin ve onları mazur
gösterenlerin kendi biricik sınıf iktidarını
sürekli kılmak için ürettikleri sayısız ideolojik maskeyi ve sahte meşrulaştırmaları da anlayan kişiler olarak her zaman ve
her yerde kendi kendilerini oluştururlar.
Komünistler, kapitalizmin öngördüğünden
farklı bir gelecek kurmak için durmaksızın
çalışan herkestir.” Bu “herkes” nerede ise,
bulunduğu yerden, verebileceği kadarını katarak, hem kendisinin ve hem de toplumun
değişmesine katkıda bulunabilir. Bu sosyal
sorumluluğu taşıyan herkes komünisttir.
Komünistler şu ya da bu partide, sivil
toplum örgütünde yer alabilirler. Komünistler, insanın birey olarak özel ihtiyacını
karşılamak için, kendi emeği ile oluşturduğu
özel mülkiyet dışında özel mülkiyeti ve miras hukukunu, bireyin toplumsal özgürlüğü
için aile de dahil bütün otorite alanlarını yok
etmek üzere, geleneksel fikirlerden kopan,
pratikte bütün ülkelerin işçi partilerinin en
kararlı, ilerici bölümünü oluştururlar. Komünistler görüşlerini gizlemeden, tüm devrimci ve ilerici hareketleri desteklerler.

Hepimiz işçiyiz
“Değişmeyen tek şey değişimdir!” diyor
Antik Yunan filozofu Heraklitos (MÖ.535475). O halde insanın, toplumların, uygarlığın değişimi, içinde bulunduğumuz üretim,
tüketim ilişkileri, sermaye ve emek çelişkisinde, sınıfları oluşturan yapıların yeniden
tanımlanıp, içeriklerinin zenginleştirilmesine ihtiyacımız var. İşçiyi amele düzeyinde
anladığımız sürece, doktor, avukat, öğretmen “İşçiyim!” demeyecek, sınıfın dışında
kalacaktır. Oysa emeği ile geçinen ve bugün
ceo olarak bilinen kişilere varıncaya kadar
“Hepimiz işçiyiz!”. Bu bir bilinç sorunudur.
Aydınlanmadığımız sürece, başkalarını da
aydınlatamayız. Amele ya da hamalvari yaşayan biri olarak kalırsak, kenarda durmaktan başka yapacağımız bir şey yoktur.
“Oğullarından başka malı olmayan insan” olarak toplumun en alt kesimini ifade
eden manasından, “üretim araçlarına sahip
olmayan ve emeğini satarak geçinen” manasına yükseltilerek kullanılan “proleter”lerin
oluşturduğu, “proletarya” sınıfı, kendisinin farkında mı? Yıllarca verilen mücadele
sonrasında işçi sınıfı toplumun orta kesimi
sayılıyor. Kendi içinde her rengiyle “mavisi,
beyazı, altını, yeşili” henüz sınıf bilincine
kavuşmuş değil. Prekaryaya göre proleter-

lerin durumu görece daha iyi.
Kentlerin yarattığı en zayıf halkalarla
ciddi bağ kurulması, sokak insanları, sokakta yaşamını sürdürenlerin iktidarı neden
desteklediklerini sorgulamadan, iktidar değişikliğine giden uzun yol sorunlu bir yol
olarak duruyor. SSCB’nin sönümlenmesiyle
birlikte, ötekileştirildiği için emeğini değil,
bedenini satarak ya da çöpten topladığı geri
dönüşüm atıklarıyla ya da tarım işçileri, taşeron işçileri, diplomalı işsizler, gençler,
kadınlar, göçmenler, güvencesiz bir şekilde çalışarak yaşamını sürdüren insanlar, …
yani yeni sınıf “Prekarya” , proletaryadan
da geri durumda, en zayıf halkada olanlar,
iktidarı desteklemeye devam ediyorsa, bunu
düşünmeliyiz.

Genel geçer program beyanları yeterli olmuyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
kaynaklarından destek alan muhtaç insanların (2021 yılında 27 milyon 189 bin 433
kişi yardım aldı.) iktidarın bir lütfu olduğu
duygusu ile iktidarı desteklemeye devam
ettiğini görmeliyiz. 31 Mart 2019 tarihine
göre seçmen sayısı 57.058.636 kişidir. Bunun yarısına yakınını oluşturan bu insanlar,
toplumsal muhalefeti henüz desteklemiyorlar. İşçilerin, köylü ya da çiftçilerin durumu
ayrı bir değerlendirme konusu. İnanç temelli
oy vermeye devam edenler ayrı. Akparti’nin
ANAP’laşmasını gören AKP’liler, “Ben
Akpartili değil, reisçiyim!”e döndüler.
AKP’liler de partilerinden umutlarını kesiyorlar ama son halka Erdoğan’a tutunuyorlar ve milliyetçi muhafazakar kesimde yaygın olan en temel argüman da, “Muhalefette
kime oy vereceğim?” sorusunun yanıtsız
kalması nedeniyle, halen tek alternatifin Erdoğan olarak öne çıkması temel bir risk.

Vaad edilen komün
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diliyor. Örneğin Türkiye ölçeğinde, “80 milyon insan, bütün farklılığımıza rağmen, nasıl bir arada yaşayabiliriz?” sorusu etrafında
tartışıyor ve konuşuyoruz. Sokağın kaldırımını yapacağız, ihtiyaç bu. Farklılıklarımıza
rağmen, kaldırım üzerine konuşabilir miyiz?
Meseleye böyle bakıp, ötekileştirme üzerinden bakmaz isek, kaldırımı yapabiliriz. İşte
bizim çözmemiz gereken bu. İnsan hatası ile
vardır. Hatadan arınarak, yeniden işe başlamak ve daha iyisini örmek mümkündür.
Hristiyan olmadan önce kendisini Hristiyanları ve Hristiyanlığı yok etmeye adamış olan
Pavlus’un hayatını bilenler, bunu daha iyi
kavramışlardır.
Sınıfsız, sömürüsüz, demokratik bir dünya: İşte vaad edilen komün böyle bir şey.n

Kaynaklar :
[1] https://tr.wikipedia.org/wiki/Sisifos
[2] “İçindeki vicdanı ayaklandır” başlıklı makaleme
bakınız.
[3] Kur’anı Kerim, Hud Suresi, 9. Ayet: “Eğer insana
tarafımızdan bir nimet tattırır da sonra ondan çekip alırsak
tamamen ümitsizliğe düşer, nankörleşir.”
[4] Kur’anı Kerim, Hud Suresi, 10. Ayet: “Eğer başına gelen bir sıkıntıdan sonra ona bir nimet tattırırsak, ‘Kötü
durumlar benden uzaklaşıp gitti’ der. Artık onun bütün yaptığı sevinmek ve övünmektir.”
[5] Kur’anı Kerim, Hud Suresi, 10. Ayet: “Ancak sabredip, dünya ve âhiret için yararlı işler yapanlar böyle değildir. İşte onlar için bir bağış ve büyük bir mükâfat vardır.”
[6] https://www.facebook.com/watch/?v=283141
2870260498
[7] Bunu daha iyi anlamak için, Herman HESSE’nin,
“Demian (Emil Sinclair’in Gençliğinin Öyküsü)” adlı kitabına bakınız.
[8] https://eksisozluk.com/yengec-sepeti-sendromu--1769167
[9] https://www.youtube.com/watch?
MQY&ab_channel=GÜNEYFİLMCİLİK

v=mjPNZVbv

[10] Rollo MAY’ın “Yaratma Cesareti” adlı kitabına
bakınız.

İşe önce en zayıf halkalardan başlamalıyız. Bütün bunların ötesinde, “İğneyi kendimize batırmalıyız!” sözünü yabana atmamak gerekir. Tarihsel toplumsal dönüşümde
salt ana sınıflardan ibaret bir düşünüş tarzının bizi daraltacağını, hatta işçi sınıfı kavramını bütün emeği ile geçim sağlayanlar
olarak genişleten bir yerden ele almaz isek,
yapısal olarak dahi daralacağımızı gören bir
yerden, insanların en temel haklarını gören
ve kabul eden bir yerden, etnik, inanç, cins,
dil gibi doğuştan gelen ya da cinsel yönelim
gibi nedenlere de duyarlı olabilmeliyiz.

[11] Miguel de Cervantes’in “Don Kişot” adlı kitabına
bakınız.

Dünya ortak bir Anayasa’ya, ortak kurallara doğru gidiyor. Temel insan haklarının gerisinde bir düşünce kabul görmez. Bu
durum Dünya Cumhuriyeti’nin ipuçlarını
veriyor. Bu cumhuriyet parçalı ve eşitsiz mi
olacak, yoksa eşit ve bütünleşik mi olacak?
Örneğin AB bünyesinde yer alan ülkelerde
yaşayanlar, ulusal ölçekli politikalar yerine
kıta ölçekli politika üretiyorlar. Buradan
Dünya ölçekli politikalar üretmeye doğru gi-

[15] Polis baskısına karşı kendilerine yardımcı olduğumuz LGBTİ+ bireyleri, teşekkür için eşimle birlikte iftar
yemeğine davet etmişti. Orada 10 kadar travesti insan ile
birlikte iftar yapmıştık. Bu arada içlerinden 5-6 civarında
travesti arkadaşın Akparti üyesi olduklarını öğrenmiştik.
Stockholm Sendromu
(https://tr.wikipedia.org/wiki/Stockholm_sendromu)
denilen şey bu olsa gerek diye düşünmüştüm.

[12] Harvey, Davit, Sunuş yazısından, İngilizce’den
çeviren Şükrü Alpagut, Komünist Manifesto, K. Marks,
F. Engels, Yordam Kitap, 2. Basım, Almanca’dan çeviren
Nail Satlıgan, syf.35, https://sosyolojiden.files.wordpress.
com/2015/11/karl-marx-friedrich-engels-komc3bcnistmanifesto.pdf
[13] CEO, “Chief Executive Officer” kelimelerin kısaltılmışından oluşmaktadır. Bu kelimelerin Türkçe anlamı ise
“Baş yönetici” veya “İcra kurulu başkanı” olarak kullanılabilir. Bunlar sermayenin sahibi olmayıp, işveren temsilcisi
olarak çalışan kişilerdir.
[14] Andre GORZ’un, “Elveda Proleterya” adlı kitabını öneririm.

[16] Guy Standing’in “Prekarya: Yeni Tehlikeli Sınıf”
(İletişim Yayınları) adlı kitabını öneriyorum.
[17] https://tr.wikipedia.org/wiki/Pavlus
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Savaş Komuta Merkezi

ABD Emperyalizminin Almanya’yı Rusya’ya Karşı
Savaş Merkezi Haline Getirme Planları Üzerine
q Murat ÇAKIR
ABD emperyalizminin stratejik rakipler olarak gördüğü Rusya Federasyonu ve
Çin Halk Cumhuriyeti’ne yönelik politikalarında Almanya ve Avrupa Birliği üzerinden saldırganlığına ivme kazandırmaya
çalıştığı biliniyor. Ha keza, Avrupalı müttefiklerini de kontrolü altında tutmaya çalışması. Hint-Pasifik Bölgesinde asıl rakibi
ÇHC’ne karşı askeri yığılma ve kuşatmasını gerçekleştirmek için Avrupalı emperyalist güçler arasında gönüllü destekçiler
bulan ABD, Rusya Federasyonu’nun kuşatılma ve zayıflatılma görevini Avrupalı
müttefiklerine bırakmaya kararlı. Ancak
özellikle Almanya’daki Avrupacı ve Transatlantikçi sermaye fraksiyonları arasında
güncel enerji krizi ve bununla bağlantılı
olarak baş gösteren ekonomik ve toplumsal sıkıntılar nedeniyle gün yüzüne çıkan
çelişkiler bu görevin üstlenilmesini ve yerine getirilmesini zora sokuyor.
Görüldüğü kadarıyla ABD, sermaye
fraksiyonları arasında denge sağlamaya
çalışan Alman Şansölyesi Olaf Scholz’un
Ukrayna’daki işbirlikçi rejimi destekleme
konusunda frene basması üzerine, ikili bir
strateji geliştirmiş durumda. Bu stratejilerin ilki Almanya’daki askeri üslerini kullanarak Almanya’yı Rusya’ya karşı geliştirilen topyekûn savaşın komuta merkezi
hâline getirmek ve Scholz hükümetini savaş politikalarına zorlamak iken, ikincisi
de farklı kuruluşlar, enstitüler, Transatlantikçi partiler ve yaygın burjuva medyası
yardımıyla Almanya’da Rusya’ya karşı
savaşa toplumsal rıza üretme çabasıdır.

Hibrid ve asimetrik
savaş taktikleri
ABD’nin “oldu-bittiye” getirerek Almanya’yı savaş komuta merkezi hâline
getirme çalışmasına en güzel örnek, halihazırda Wiesbaden yakınlarındaki Erbenheim ABD üssünde oluşturduğu komuta
yapılanmasıdır. Pentagon, Ukrayna sava-

şının uzun bir süre daha devam edeceğini (belki de devam ettirileceğini demek
daha doğru olacak) öngörerek, Kiev’deki işbirlikçi rejime yönelik desteğin tek
merkezden yönetilmesi için WiesbadenErbenheim’da ABD ordusunun “Avrupa Komutanlığı – EUCOM” başında
bulunan General Christopher G. Cavoli
sorumluluğunda “Ukrayna Destek Ana
Karargâhının” kurulmasına karar verdi.
Bu ana karargâhta sadece Ukrayna’ya
ağır silahlar ve askeri teçhizatın gönderilmesi organize edilmeyecek. Aynı zamanda
Ukrayna ordusuna destek için kurulmuş
olan “International Donor Coordination
Center” içinde temsil edilen 24 ülkenin
ordu temsilcileri ile toplam 40 ülkenin
ordu temsilcileri tarafından oluşturulmuş
olan “Ukraine Defence Contact Group”

ile birleştirilerek, hibrid ve asimetrik savaş taktikleri geliştirilecek.
Alman ordu yönetiminin de dâhil olduğu bir süreçte geliştirilen ve 2008 Kafkasya Savaşı esnasındaki deneyimlerden
hareketle şekillendirilen “Resistance Operating Concept – ROC” (Direniş Operasyon Konsepti) bu hibrid ve asimetrik taktiklerin temelini oluşturmaktadır. Aslında
bu yeni bir konsept değil. ABD ordusunun
“Specials Operations Command Europe

– SOCEUR”(Avrupa Özel Operasyonlar
Kumandanlığı) yapılanması 2013 yılında
böylesi bir konseptin geliştirilmesi için
görevlendirilmişti. Bunu, 2020 yılında
ABD Albayı Otto C. Fiala tarafından bir
askeri dergide yayımlanan makalesinden
biliyoruz.
“Direniş Operasyon Konseptinin” ana
çizgisi, konvansiyonel açıdan üstün olan
bir rakip ülkeye açık muharebe alanlarında karşı savunma geliştirmek yerine,
hibrid ve asimetrik araçlarla ve terör eylemleriyle bu rakibi zayıflatmak olarak
tanımlanmaktadır. Konsept böylesi taktiklerin özellikle işgal altındaki bölgelerde
sadece askeri birlikler tarafından değil,
aynı zamanda sivil halkın da katıldığı “direniş metotlarının” uygulanmasıyla gerçekleştirileceğini öngörmekte. Bununla

birlikte konseptte açık bir şekilde “Gladio” tipi yapılanmalara yeniden başvurulması önerilmekte.
“Direniş Operasyon Konseptinde” tanımlanan hibrid ve asimetrik taktiklerinin
pratikte nasıl uygulandıkları güncel olarak
Ukrayna’da görülmektedir. Faşist çetelerin ordu birliklerine entegre edilmesinden, sivillere dağıtılan ve Rus ordusunun
mensuplarına karşı kullanılan MolotofKokteyllerinden, kara ve hava savunma

roketlerine ve sabotaj eylemlerine dek
sayısız “metot” sahiden de Rus ordu birliklerine büyük zararlar vermektedir. 2022
Ağustos ayında Alman burjuva basınında
yer alan bir haberde, ABD’li Albay Kevin D. Stringer’in Kırım’daki Rus askeri
havaalanlarında meydana gelen ve savaş
uçaklarını darbeleyen patlamaların “geliştirdiğimiz konseptin imzasını taşıyorlar”
sözleri büyük puntolarla verilmişti. Aynı
şekilde Kırım Köprüsü üzerinde kısa bir
süre önce gerçekleştirilen bomba eyleminin bu konseptin sonucu olduğu iddiaları,
resmi olmasa da dijital medyada ileri sürülmektedir.

Nükleer savaş tatbikatlarıyla
“tutuklama”
Oluşturulan komuta yapılanmasının
yanı sıra her yıl Ekim ayında gerçekleştirilen bir NATO nükleer savaş tatbikatının da ABD’nin Avrupalı müttefiklerine
dayattığı militarist baskının bir parçası olduğu görülmektedir. Bu yıl Belçika’nın ev
sahipliğini yaptığı ve B-52 bombardıman
uçaklarının yanı sıra çok sayıda savaş uçağının katıldığı “Steadfast Noon” tatbikatı
nükleer bombalara sahip olmayan NATO
üyesi ülkelerin savaş uçaklarına ABD
ordusunun nükleer bombalarının yüklenmesini ve nükleer saldırı için gerekli
olan yetilerin geliştirilmesini öngörüyor.
NATO’dan yapılan açıklamaya göre tatbikatta Almanya’daki Büchel ABD üssünde
bulunan 20 nükleer bomba ile Volkel’deki (Hollanda), Ghedi ve Aviano (İtalya)
ve İncirlik’teki ABD üslerinde bulunan
nükleer bombaların kullanılması tatbikat
edilecek.
Bu yılki tatbikatın bir diğer özelliği
de, kullanılması denenecek olan nükleer
bombaların “patlama gücü düşük” olan
tiptekiler olduğudur. Alman barış hareketinin nükleer bomba uzmanları bu tip
nükleer bombaların özellikle ordu yönetim kademesindeki tedirginler ile sorumlu
hükümet mensuplarının “kapsamı sınırlı
nükleer savaşa katılma yatkınlığının” ar-
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tırılmasına yarayan önemli bir argüman
olarak kullanıldıklarını vurguluyorlar.
Federal Ordu Akademisinde son iki yıldır
“kapsamı sınırlı nükleer savaş olanakları”
üzerine tartışıldığı biliniyor. Kaldı ki patlama gücü düşük nükleer bomba kullanımı
ABD’nin 2 Şubat 2018’de Trump yönetimi tarafından karar altına alınan “Nükleer
Stratejisinin” temel opsiyonları arasında
yer almaktadır. Biden yönetiminin bu stratejiyi yenilediği ve esas itibariyle “kapsamı sınırlı nükleer savaşın uygulanabilirliği” tespitini değiştirmediğini de kısa süre
önce burjuva basınında okuyabildik.
Aynı şekilde NATO’nun 2018 Temmuz’unda devlet ve hükümet başkanlarının bilgilendirildikleri bir belgede
“konvansiyonel savunma ve nükleer caydırıcılığın” eskisi gibi birbirlerinden ayrı
ele alınamayacağı ve her ikisinin de “birlikte kullanılması zorunluluğunun reddedilemez gerçek hâline geldiği” tespiti
yazılmıştı. Bununla birlikte 2020 Haziran’ında NATO Savunma Bakanları Zirvesi, ABD ordusunun Avrupa başkomutanı General Tod D. Walters’in sunduğu ve
“ittifak kendisini tehditlere karşı tüm dünyada elindeki her defansif ve ofansif yetileriyle, yani roket savunmasından nükleer
ilk vuruşa kadar savunmalıdır” tespitinin
yer aldığı bir raporu kabul etmişti. Zaten
Ukrayna başkanı Zelensky’nin “NATO
Rusya’nın nükleer silah kullanma yeteneklerini, gerektiğinde önleyici vuruşlarla
yok etmelidir” talebinin de bu rapora dayandığı NATO çevrelerinden basına sızdırılmıştı.
ABD emperyalizmi başta Almanya
olmak üzere Avrupalı müttefiklerini ilk
vuruş opsiyonlu nükleer savaş tatbikatlarıyla, olası bir sıcak savaşta Rus nükleer cephanesinin doğrudan hedefi hâline
getirerek, kendi çıkarlarının hizmetine
sokmuş ve nihâyetinde kullanma kararı
sadece kendisinde olan nükleer cephanesiyle amaçlarına “tutuklamıştır”. Almanya ve Fransa bu “tek yanlı hizmet”
durumundan dolayısıyla rahatsız olsalar
da henüz askerî açıdan ABD’den bağımsız davranamamaktadırlar. Almanya’nın
“nükleer katılım” talebi ve belirli bir süre
için Fransa’nın nükleer şemsiyesinin altına girme isteği, “ABD koruması altında
ABD’den bağımsızlaşma” arzusu olarak
okunabilir. Ancak, ABD’nin bu fırsatı tanımayacağını da öngörebiliriz.

Kabullendirme
kampanyaları
Son dönemin kamuoyu yoklamaları,
ABD’nin Almanya ve Avrupa’da savaş
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... ABD, sermaye fraksiyonları
arasında denge sağlamaya çalışan
Alman Şansölyesi Olaf Scholz’un
Ukrayna’daki işbirlikçi rejimi destekleme konusunda frene basması
üzerine, ikili bir strateji geliştirmiş durumda. Bu stratejilerin
ilki Almanya’daki askeri üslerini
kullanarak Almanya’yı Rusya’ya
karşı geliştirilen topyekûn savaşın
komuta merkezi hâline getirmek ve
Scholz hükümetini savaş politikalarına zorlamak iken, ikincisi de
farklı kuruluşlar, enstitüler, Transatlantikçi partiler ve yaygın burjuva medyası yardımıyla Almanya’da
Rusya’ya karşı savaşa toplumsal
rıza üretme çabasıdır.
kışkırtıcı politikalar lehine toplumsal rıza
üretme çalışmalarında bir hayli başarılı
olduğunu teyit etmektedirler. Bu noktada
belirleyici olanın Transatlantikçi kesimlerin kampanyaları olduğu söylenebilir. O
açıdan kampanyaların nasıl işlediğine dair
iki somut örneği yakından irdeleyelim:
Almanya’da hâkim sınıflar lehine ideolojik üstyapıyı oluşturma, siyasi kararlara gerekçe üretme ve meşruiyet sağlama
görevi oldum olası salt burjuva medyası
tarafından değil, aynı zamanda partilere
yakın vakıflar, hükümet tarafından finanse edilen “bağımsız” kuruluşlar ve hükümetlerin kendi kamuoyu çalışmalarıyla
yerine getirilmekteydi. Bununla birlikte
Anayasayı Koruma Teşkilat, Federal Haber Alma Ajansı, Askeri Haber Servisi ve
Kriminel Daireler gibi gizli servisler ve
kolluk güçlerinin raporları ve basın açıklamalarıyla kamuoyu görüşünü şekillendirmeye çalışmaktadırlar.
Son dönemlerde ise, görünürde hiçbir
partiye yakın durmayan bir takım “bağımsız enstitüler” oluşmaya başladı. Bunlar
arasında en dikkat çekici olan, kendisini
güya “tüm siyasi ve toplumsal alanlardan
özgürlükçü düşünce sahiplerinin toplanma noktası” olarak tanımlayan “Liberal
Modernite Merkezidir”. Aslında Transatlantikçi neoliberalizm savunucusu olarak
nitelendirilmesi gereken “Merkez”, bir
dönem Yeşillere yakın olan Heinrich-BöllVakfı’nın müdürlüğünü yapan Ralf Fücks
tarafından kuruldu. Üyeleri arasında eski
milletvekilleri, eski ABD büyükelçileri ve
tarihçi Timoty Snyder gibi isimlerin bulunduğu “Merkez” 2019 yılından bu yana

Federal Basın Dairesinin bütçesinden finanse ediliyor.
“Merkezin” şu an yürüttüğü en önemli proje, “Düşman Analizi” başlığını taşıyor ve özellikle barış hareketinin büyük bir kesimi ile sol-sosyalist medyayı
ırkçı-faşist hareketlerle aynı platformda
göstererek “parlamenter demokrasinin
düşmanları” veya karşıtları olarak “ifşa”
ediyor. Bu proje de Federal Aile, Kadın
ve Gençlik Bakanlığı ile Federal Siyasi
Eğitim Merkezi tarafından yıllık 4,5 milyon Euro destek alıyor. Her türlü barış ve
uluslararası diyalog talebini, “liberal ve
parlamenter demokrasi karşıtlığı” olarak
tanımlayan proje, aylık raporlarıyla hem
Alman barış hareketiyle sol kesimleri karalayarak, Anayasayı Koruma Teşkilatına
gammazlıyor, hem de Rusya’ya yönelik
savaş taraftarı pozisyonları “demokrasinin
savunulması” adı altında yaygınlaştırmaya çalışıyor. Başta devlet televizyonları
olmak üzere, yaygın burjuva medyası da
bu raporları yorumsuz yayınlayarak yeni
Alman militarizminin ideoloji merkezi
hâline gelen bu kuruluşun kampanyasına
meşruiyet kazandırıyorlar.
İkinci kampanya örneğini Münih Güvenlik Konferansının Almanya çapında
başlattığı ve Almanya’nın farklı kentlerinde gerçekleştirdiği “kamuoyu bilgilendirme toplantılarıdır”. Münih Güvenlik
Konferansı yöneticileri “Almanya’nın dış,
güvenlik ve Avrupa politikaları değişmelidir, ancak bu değişim geniş toplumsal
tartışma ve katılım sağlanarak yapılmalıdır” tespitiyle başlattıkları kampanya ile
“yurttaşların sorularına interaktif formatlar ve hoş vakit geçirici biçimlerle yanıtlar” veriyorlar. Kampanya ile “gerçekler
ve aralarındaki bağlantıların yurttaşların
anlayabileceği biçimde” açıklandığı ve
“kamuoyunca tanınan uzmanların görüşleriyle zenginleştirildiği” iddia ediliyor.
“Kamuoyunca tanınan uzmanlar” ise
Transatlantikçi savaş kışkırtıcıları ve silah tekellerinin temsilcilerinden başkaları
değil tabii. Temel söylem de “Almanya
enerji güvenliğini sağlamak, savunma yetilerini artırmak ve öncülük rolünü yerine
getirebilmek için yapılması gerekenler”
olarak özetlenebilir.
Kampanya çerçevesinde önümüzdeki
on iki ay boyunca 16 eyalette uzmanların (!) katılacağı ve her eyaletteki büyük
medya tekellerinin partner olacağı toplantılar yapılacak. Bununla birlikte medya
redaksiyonları, dernek yöneticileri, yerelde tanınmış isimler ve yerel siyasetçilerle
“görüşmeler” yapılacak, yereldeki kam-
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panya çalışmalarının nasıl yönetileceği
“öğretilecek”, işletmelerin personellerine
yönelik “bilgilendirme çalışmaları” gerçekleştirilerek sendikalar “kampanyaya
kazanılacak” ve okullarda öğrencilerle
birlikte “barış sağlama dersleri” organize
edilecek.
Görüldüğü gibi iki kampanya da diğer
kamuoyu görüşünü şekillendirme çalışmalarıyla birlikte bir nevi topyekûn savaş
propagandası olarak görev yapmakta. Bu
şekilde Alman halkı arasında yaygın olan
savaş karşıtı pozisyonların yumuşatılması, Rusya’ya ve ÇHC’ne yönelik saldırgan
yaklaşımlara meşruiyet kazandırılması ve
oluşan kamuoyu görüşü ile Scholz hükümeti üzerindeki baskının artırılması hedeflenmektedir.

Çelişkiler yumağının
kısıtlamaları
Ancak tüm bu çabalar, Almanya’daki sermaye fraksiyonları arasındaki derin
çelişkileri çözmekten uzak görünüyor.
Bilhassa Şansölye Scholz tarafından temsil edilen “dengeci kesimler” ABD’nin
bu çabalarından rahatsız ve Alman emperyalizminin ABD’nin yanında, ama
ABD’ne rağmen bağımsız öncü güç olma
hedefine hâlâ sadıklar. Bunu en son bizzat Scholz’un ÇHC’nin devlet tekeli
Cosco’nun Hamburg Limanının yüzde
35’ini satın alması tartışmalarında görmekteyiz. Scholz, Cosco’nun bu planlarını destekleyerek satın almaya yeşil ışık
yaktı ve yakında yanında çok sayıda tekel
temsilcisiyle Pekin’e gidip, orada ekonomik iş birliği görüşmeleri yapacak. ABD
ise Scholz’un bu girişimlerini başından
itibaren baltalamaya kararlı. Elindeki tüm
olanaklarla kamuoyunda Scholz’un “ne
denli tehlikeli bir bağımlılığa kalkıştığını” kanıtlamaya çalışıyor. En son kamu
televizyonlarından ARD’nin ana haber
kanalının internet sayfasında yer alan bir
yorumda, “Rusya ve Çin’e olan bağımlılık her şeyden daha tehlikelidir. Federal
Şansölye geçmişin hatalarını tekrarlamamalıdır” yorumu yayınlanmıştı. Bu da
Transatlantikçilerin medya alanındaki hegemonyalarını göstermektedir.
Buna rağmen Scholz çizgisinden vazgeçmiyor. Ve gelişmeler, Avrupa ve bilhassa Almanya’daki çelişkiler yumağının
gelecek aylarda ABD yanlısı savaş politikalarının uygulanmasında küçümsenemeyecek kısıtlamalara yol açacağını gösteriyor. Toplumsal protestolarla geçmesi
beklenen “sıcak sonbaharın” getireceği
güvensizlik iklimi de işin cabası olacak
gibi görünüyor. n
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Bölgemizin Sorunlarından
Çıkış Yolu Demokrasi ve
Barıştan Geçiyor
q Mehmet DEMİR
Bölgemizdeki sorunlar yumağı öyle
kısa vadede çözülecek gibi görünmüyor.
Çözüme yaklaşıldı derken beraberinde
yeni sorunlar ortaya çıkmaktadır. Uluslararası güçlerin bölgenin sorunlarını çözmeden çok bu sorunları daha da karmaşık
hale getirmeye çalıştıklarını görmekteyiz.
Mevcut çelişki ve çatışmaların devam
etmesinden egemen güçlerin faydalandıklarını ve bunların uluslararası emperyalist güçler ile içerisine girmiş oldukları
ilişkiler sayesinde varlıklarını devam ettirdiklerini görmekteyiz. Bölge halklarının demokrasi ve özgürlük mücadelesi
yeni kıvılcımlarla alev alıp genişlemesi
sayesinde bölge gericiliğini geriletmek
mümkün olabilir. ‘Arap Baharı’ ile başlayan ayaklanmalar halkların demokrasi ve
özgürlük taleplerinden uzaklaştırılmaya
çalışılarak, kıvılcımlarla başlayan alevler
birçok alanda daha büyümeden geriletildi.
Bölgenin biriken sorunları çözümden çok
çözümsüzlüğe kanalize edilmekte bu şekilde kanayan yaranın tedavisi engellenmektedir. Bölge halklarında umutsuzluk
tohumları ekilerek var olan düzenin devamı garanti altına alınmaya çalışılmaktadır. Tüm bu oyunların boşa çıkarılması
mücadelesinde bölge halklarının yeterli
bir örgütlenmeden uzak olmaları, en büyük handikapları olarak ortaya çıkmaktadır. Örgütlenmenin ateşi nereden kıvılcım
alacak ve alevlerin etrafı sarması nasıl
bir süreci takip edecek? Bütün meseleyi
buraya düğümlediğimizde, demokrasi ve
özgürlük mücadelesinin bileşenlerinin neler yapması gerektiğinin de yolu aydınlanmaktadır. Uluslararası güçler ve onların
bölgedeki işbirlikçileri mevcut sistemlerini yürütemeyecek durumdadırlar ve artık
eskisi gibi yönetememektedirler. Her ne
kadar askeri güçleri sayesinde güçlü gibi

engellenmektedir. Federal yapı demokrasi
ve özgürlüklerin geliştirilmesi için iyi bir
fırsat olmasına rağmen, bu oluşumu halkların lehine kullanacak örgütlenmeler geliştirilememiştir.

görünseler de bunun sadece bir görüntü
olduğunu söylemek abartı olmaz.
Kürtlerin özgürlük mücadelesi, bölgemizde önemli gelişmelere yol açacak kıvılcımları içerisinde barındırmaktadır. Bu
mücadelenin bölge halklarını da içerisine
alarak demokrasi ve özgürlük yolunda
bütünleşmelerinin önü çeşitli oyunlar tertiplenerek engellenmeye çalışılmaktadır.
Her dört sömürgeci devletde de bölünme
korkusu, demoklesin kılıcı gibi halkların
tepesinde asılı tutulmaktadır. Bu şekilde sadece milliyetçilik körüklenmekle
kalmamakta aynı zamanda halkların ortak dayanışmasının gelişmesinin de önü
alınmak istenmektedir. Ortak dayanışma
geliştikçe egemen sınıfların sallanan iktidarları ayakta kalma becerisini tümden
kaybedecektir.

Yeni bir baharın eşiğinde
Bölgemizde halkların demokrasi ve
özgürlük istekleri öylesine yoğunlaşmış
ki tek bir kıvılcımın yangın tutuşturacak
boyuta ulaştığını söyleyebiliriz. ‘Arap Baharı’ ile başlayan demokrasi ve özgürlük

isteği, Mısır’da, Libya’da, Tunus’da ve
Suriye’de başarıyla sonuçlanmamıştır.
Halkların örgütlülüğündeki zayıflık bu
gelişmelerin başka kanallara yönlendirilmesine yol açmış ve bunun önüne geçecek gerekli adımların atılması sağlanamamıştır. Mısır, Libya, Tunus ve Suriye’de
‘Arap Baharı’ nın etkisi uzun sürmemiştir.
Libya hala çatışmaların göbeğinde yolunu
arıyor, Mısır ve Tunus’da egemen güçler
yönetimde el değiştirerek iktidarda kalmayı sürdürmektedirler. Suriye, savaşın
göbeğinde demokrasi ve özgürlük ile gericiliğin kavgasında yol bulmaya çalışmaktadır. Irak sorunlarını çözme gücünü
gösteremediği gibi dışarıdan müdahalelerle de her zaman kırılgan bir yapı göstermektedir. Irak günlerce süren gösterilerin
göbeğinde kalmıştır. Irak birçok sorununu
çözüme kavuşturamamıştır. Federal yapı
yerine oturtulamamış ve Güney Kürdistan ile varolan anlaşmazlıklar devam etmekte, zaman zaman Kürtlerin aleyhinde
girişimler yapılmaktadır. Irak’ın yeni statüsünde halkların yönetime katılmaları ve
taleplerini dile getirmeleri çeşitli yollarla

Jina Mahsa Amini’nin öldürülmesi ile
başlayan gösterilerde de görüldüğü gibi
İran, halkların demokrasi ve özgürlük isteği önünde daha uzun bir süre duramayacaktır. Baskı ve şiddetle engellenmeye
çalışılan bu istekler önünde durulamayacak bir sel gibi akmaya devam ederse
İran, her an yeni gelişmelere gebe kalacak ve bunun önünü alamayacak durumdadır. İran rejiminin sıkışıklığı artmış,
halkın yoksullaşması giderek artmış ve
özellikle de kadınlar üzerindeki baskılar
katmerleşmiştir. İran kabuğunu kırmaya
çalışırken bölge üzerindeki etkisi de farklı gelişmelere yol açacak tohumları da
beraberinde yeşertecektir. İran rejiminin
yönetemez duruma düşmesi, özellikle de
Rojhılat Kürtlerinin mücadelelerini yeni
bir aşamaya vardırmaları için de elverişli koşulların yaratmaktadır. Kürtlerin
diğer İran halkları ile ortak bir mücadele
etrafında biraraya gelmeleri bölgenin demokrasi güçlerini de geliştirmeye hizmet
edecektir. İran’ın demokrasi güçlerinin
bu yeni gösterilerden ne kadar güçlenerek
çıkacağı ve bu gösterilerden yeni bir direniş odağı yaratıp yaratamayacağı zamanla
ortaya çıkacaktır. Rojhılat Kürdistan’ın
da örgütlü Kürt güçlerinin yeni bir direniş yaratmaları rejimin içerde ve dışarıda
tertiplediği oyunları boşa çıkarmaları ile
mümkün olabilir. Rejim sarsılmakta, fakat
yıkmak için daha çok işlerin yapılması gerekmektedir. Rejimin ‘dış oyunlar’ ve ‘dış
bağlantılar’ safsatası bu kez tutmayacak
gibi görünmektedir.
Tüm bu ülkelere baktığımızda bölgemiz yeni bir baharın eşiğindedir diyebiliriz. Mevcut egemen güçler sorunların
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üzerini örterek, bunları erteleme güçlerini de yitirmeye başlamışlardır. Esasında
sorunları çözme, bölgenin demokrasi ve
özgürlüklere kavuşması egemen güçlerin çıkarları ile uzlaşmamaktadır. Sürekli
olarak sorunların kaynağını ‘dış güçler’
diye belirlemekte ve böylelikle de kitleleri
aldatmaya çalışmaktadırlar. Bu aldatılma
oyununa kitleler daha ne kadar sessiz kalır demokrasi güçlerinin atacağı adımlara
bağlıdır.

AKP-MHP faşist rejimi’nin
Kürt düşmanlığı durmuyor
Bölge politikasının temeline eski Osmanlı hayaline ulaşmayı koyan TC, bu

KÜRDİSTAN / POLİTİKA
yolda Kürt düşmanlığını temel hedefi haline getirmiştir. Kürtler karşı her alanda
bir savaş içerisinde olan TC, gücünün yettiği ve elinin ulaştığı her alanda Kürtlere,
onların siyasi temsilcilerine, örgütlerine
ve sivil kurumlarına karşı bir saldırı geliştirmektedir. En son örneklerinden biri
İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya alınmasına karşı Kürt karşıtlığını öne sürmeleri,
bu faşist çetenin varlığını Kürtlerin kaybetmesi üzerine inşa etmeye çalıştıklarını göstermektedir. Kürt halkının özgürlük mücadelesi karşısında faşist çetenin
ayakta durması giderek zorlaşmaktadır.
Özgürlük hareteinin uzun yıllara dayanan
mücadelesi karşısında tutunamayan daha

İran rejiminin yönetemez duruma düşmesi, özellikle de Rojhılat
Kürtlerinin mücadelelerini yeni bir aşamaya vardırmaları için de
elverişli koşulların yaratmaktadır. Kürtlerin diğer İran halkları ile
ortak bir mücadele etrafında biraraya gelmeleri bölgenin demokrasi
güçlerini de geliştirmeye hizmet edecektir. İran’ın demokrasi güçlerinin bu yeni gösterilerden ne kadar güçlenerek çıkacağı ve bu gösterilerden yeni bir direniş odağı yaratıp yaratamayacağı zamanla
ortaya çıkacaktır. Rojhılat Kürdistan’ın da örgütlü Kürt güçlerinin
yeni bir direniş yaratmaları rejimin içerde ve dışarıda tertiplediği
oyunları boşa çıkarmaları ile mümkün olabilir.

önceki ve benzeri hükümetlerin akibetinden ders almamışa benzemektedirler.
TC bugün Kuzeyden Başur’a ve
Rojova’ya kadar geniş bir alanda Kürtlerin özgürlük mücadelelerine karşı adeta
bir savaş yürütmektedir. Bu saldırılarda
ayrım gözetmeyerek her yaştan Kürtler
bombaların ve silahların hedefi olmaktadır. Bu aslında topyekün bir savaştır. Faşist rejim de çok iyi görmektedirki günleri
sayılıdır. Tüm uğraşları biraz daha ömürlerini uzatmaya yönelikdir. Bu çabalarında
başarılı olup olmamaları da Kürt Özgürlük Mücadelesinin direniş eksenini geliştirmesine bağlıdır. Özgürlük mücadelesi
güçlendikçe bunların günleri kısalacak ve
diğer benzerleri gibi tarih olacaklardır.
‘Kürtler kardeşlerimizdir’ yalanı bunların dillerine doladıkları ve sahteklarlıklarını gizlemeye çalıştıkları bir sözden
ibaret olmaktan öteye varmamaktadır.
Kendileri için seçtikleri ayrıcalıkların
birini bile Kürtlere layık görmemekteler
ve Kürtlere ölüm yolu gösterilmektedir.
Rojava’da ve Başur’da Kürtlerin kazanımlarını yok etmek için DAİŞ artığı
çeteler ile işbirliği yapmakta ve bunları
Kürt özgürlük mücadelesine karşı savaş-

tırmaktadır. Rojava’da ve Suriye’nin İdlip
vb. alanlarında desteklediği bu çetelerin
Suriye’ye demokrasi getirmek gibi bir
düşünceleri bile yoktur. Gericiliğin her
türlüsünü besleyen bu çeteler Kürtlere
karşı kullanılmakta ve bunun için de paralı askerler durumuna getirilmişlerdir. Bu
çeteler ile bir sonuca gidemeyeceklerini
anlamış olacaklarki bu kez Kürtlere karşı
rejim ile işbirliğinin yolunu aramaya başlamışlardır.
Savaşa büyük bir ekonomik güç ve
insan kaynağı aktaran AKP-MHP faşist
rejimi her anlamda bu savaşın yükü altında kalmaya başlamıştır. Zaten çok uzun
zamandır SOS veren ekonomi bu savaşın
yükü ile daha da içinden çıkılması zor
bir krize sürüklenmiştir. Bu krizin öyle
aşılması kolay görünmemektedir. ABD,
NATO ve Rusya arasında gel-gitler ile
sürdürdüğü politikası da alarm verir duruma gelmiştir. Her iki tarafa da verilen tavizler istediği sonucu almasına yarar sağlamamıştır. Bundan dolayıdır ki Suriye’de
içerisine girdiği çıkmazdan kurtulmak
için Esad ile yeniden görüşmenin yolunu açmaya çalışmaktadır. Bunda da Kürt
düşmanlığı kartını kullanmaktadır. Böyleliklede içerde milliyetçi duyguları artırıp ömürlerini uzatmaya çalışmaktadırlar.
İran, Irak ve Suriye’yi eskiden olduğu gibi
Kürt düşmanlığında bir araya getirip bölge üzerindeki hesaplarını gerçekleştirmek
istemektedir.
Esad’ın TC’nin Suriye üzerindeki
oyunlarını unutup Kürt düşmanlığında biraraya gelmek için acele etmediği görülmektedir. TC’nin söz konusu Kürtler olunca ne gibi tavizler vereceğini Suriye’nin
görmesi gerekecektir. TC her ne kadar
belirli konularda Rojava ve Başur’da Kürt
özgürlük mücadelesine karşı Rusya, İran
ve ABD ile belli konularda anlaşmış olsa
da eli tümden serbest bırakılmamıştır. Bu
serbestliğe ulaşması için daha da fazla taviz vermeye hazır olsa da söz konusu güçler nezdinde fazla bir itibar görmemektedir. Fakat tüm bunlar TC’nin boş duracağı
anlamına gelmiyor. İsrail ile yeniden işbirliğinin kapısını aralarken, Mısır’a da
göz kırpmaktadır. Bu ara milliyetçiliği
körüklemek için de bu kez Yunanistan’a
karşı salvolara başladı.
Halklarımız böylesi bir rejimi haketmiyor. Demokrasi güçlerinin amasız ve
fakatsız Kürtlerle dayanışma göstermesi ve savaşa karşı barıştan yana seslerini
daha gür çıkarmaları gerekmektedir. Bu
dayanışma olmadıkça halkların kardeşliğini hayata geçrmek kolay olmayacaktır.n
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“Unutturmayalım Ama...”
diye bir paylaşım üzerine
birkaç söz
q Orhan DEMİRBAĞ
Likidasyonun baş sorumlusu Nabi
Yağcı 12 Eylül’le ilgili yaptığı “Unutturmayalım ama...” başlıklı bir sosyal medya
paylaşımında “sormalıyız kendimize, bu
darbeyi niye önleyemedik?” diyor.
Yanıtı da çok basit ve tek cümle
aslında. Cesaret edemediniz de ondan...
“o günkü koşullarda gücümüz yetmese”
bile direnme kararı alabilecek cesaretiniz
yoktu. Siz cesurca direnme kararı alabilseydiniz eğer, aynı paylaşımda belirttiğiniz
eleştiride sol’un birbiriyle kanlı bıçaklı
halinden sıyrılmasına katkıda bulunabilir,
o günlerde hiç te azınsanmayacak bir güç
olan sol’un faşist cuntaya karşı savaşımının fitilini ateşleyebilirdiniz. Ama sizin
o günkü ruh haliniz buna uygun değildi.
Çünkü “düzenli geri çekilme”yle meşguldünüz. Kadrolarınızı, özellikle de kendinize yakın olanlarını tereyağından kıl çeker
gibi Avrupa’ya çıkarmak için olağanüstü
çaba harcıyordunuz.
Daha önce de yazmıştım. 22 Temmuz
1980’de, yani darbeden yaklaşık 50 gün
önce Türkeş’in emriyle faşist katillerin
Kemal Türkler’i öldürmelerinin nedeni
çok belliydi. 12 Eylül’e giderken önlerine
çıkabilecek en büyük engellerden birini
ortadan kaldırmaktı. Aslında o günlerde DİSK Genel Başkanlığına CHP’li
Abdullah Baştürk’ün getirilmesi de bunun
bir parçasıydı. Zaten, N. Yağcı da “Elele
Özgürlüğe” anılarında “Cuntanın DİSK’ten
çekindiğini” belirtiyor. K.Türkler’in
başında bulunduğu DİSK’in en güçlü ve
dirençli örgütü T. Maden-İş Sendikası’nın
MESS grevleri de sürüyordu. Yine
Nabi anılarında “grevleri üç gün daha
sürdürme kararı aldıklarını” söylüyor
ama “keşke direnebilseydik” diyemiyor.
Çünkü Nabi’nin “keşke”leri çok... “Keşke
1976-77 yıllarında yasala çıkma hedefini
önümüze koysaydık...”, “1990’larda Kürt
sorunu çözülebilseydi...” vb.
Öngörüsüzlük böyle birşey işte, yarını
bugünden öngöremezsen şimdi yakınıp
durursun. Çok inandırıcı da olamazsın ne
yazık ki... Tarih gözüne soka soka gösteriyor, direnirsen kazanırsın... Yok, kadrolarımı koruyacağım dürtüsüyle davranır,
kadroların da kendilerini koruduğun için
minnet duygusuyla partinin genel sekreterlik makamına gelmene katkıda bulunursa,
sonuç TKP’yi atomize etmeye gider. 12
Eylül faşizmine ilk günden gerek cezaevlerinde gerekse her yerde direniş bayrağını
yükseltenler ayakta kalır... Direnmeyenler
çürür... “Oysa nesnel olarak sola ihtiyaç
en fazla böylesi derin kriz dönemlerinde
ortaya çıkar. Bugün olduğu gibi.” diyorsun ya son cümlende, bence hiç samimi
değilsin.n
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Genç, enerjik ve cesur kadrolar olarak
iktidara gelen İttihatçılar, 30 yıllık baskı ve
durgunluk döneminde iyice biriken ve keskinleşen bir siyasal gündemle karşılaştılar.
Önceleri beklentiler netti: Meclisin açılması, anayasal monarşiye geçiş, halklara
yapılan haksız baskıların durdurularak birliğin ve kardeşliğin yeniden sağlanması ve
modernleşme. Ancak geçen süre boyunca
mevcut siyasi öznelerde beklentiler olgunlaşarak farklı ajandalara çoktan dönüşmüştü. Ermeniler, Rumlar, Araplar, Bulgarlar
değişik dozlarda da olsa milli kimliklerine
saygı duyan ve onu serbestçe yaşamalarını
sağlayacak dönüşümler peşindeydi. Devlet
içinde hala eski rejim yanlısı unsurlar vardı
ve güçlüydü. Reformcu kadrolar ise kendi
içlerinde tam bir bütünlük sergilemekten
uzaktı. Dış güçler ise bu yenilenme çabalarını baltalamak için fırsat bekliyorlardı.
Bu yoğun ve karmaşık gündem karşısında İttihatçıların (tıpkı Gorbaçov’un
başarılı bir teknokrat olması gibi) başarılı
birer eylem adamı olmaktan başka hiçbir politik sermayeleri yoktu. Ne net bir
ekonomi programları, ne bir anlamlı sosyolojik doktrinleri yoktu ve bu birikmiş
özlemleri koordine etmekte zorlandılar.
Tek sermayeleri salt slogan seviyesinde
algılanan muğlak bir “hürriyet, müsavat,
uhuvvet” şiarıydı ve ülkede anlamlı bir
gelişme sağlayamadılar. Gerek eski rejim
yanlılarından, gerek reformcu kesimler
içindeki muhalefetten, gerekse de ayrılıkçı ulusal eğilimlerden gelen baskı sonucu
siyasette kilitlendiler; bu sefer devleti dahi
değil, salt kendi grupsal çıkarlarını ve iktidarlarını korumaya odaklandılar. Böylece
geçmişin cesur ihtilalcileri, kendi grup iktidarlarını her ne pahasına korumada inat
ettikçe sıradan birer zorbaya dönüştüler.
“Terakki”, yani ilerleme adına sadece vurguncu ve karaborsacı bir Müslüman-Türk
burjuvazisi peydahlamayı başardılar. “İttihat”, yani halkların birliği konusunda ise,
kendilerini her zaman desteklemiş olan
Ermeni halkı başta olmak üzere halkların
celladı ve katili haline geldiler. Bu şekilde, yola çıkarken sahip oldukları iddiaların
tam zıddını gerçekleştirerek devleti (eski
rejime rahmet okutturacak) bir zorbalığa

ve yıkıma mahkûm ettiler. Umut veren
genç devrimciler, “hürriyet kahramanları”
olarak başladıkları siyasi kariyerlerini, bir
katliam, zorbalık, yıkım aktörlerine dönüşerek bitirdiler ve tarihten silindiler.
Gorbaçov da, farklı bir tarihsel kontekstte, aynı yolu izleyecekti.

Bir ara dönem olarak
Andropov Yönetimi:
Brejnev’in ölümüyle başa geçen Yuri
Andropov konusunda şu anda farklı görüşler mevcuttur. Birçokları için “köprüden
önceki son çıkış”, yani sosyalizmi kurtarmak için ülkenin son şansıydı. Başkaları
açısında da “Gorbaçov’un önünü açan ve

suçlunun hak ettiği (ve Andropov’un talep
ettiği) sert cezadan kurtulması için baskı
yaptığı, daha sonra da onu başka göreve tayin ettiği bilinmektedir [1]. Andropov, püriten kişiliği ve (birçok parti yöneticisinin
aksine) sürdürdüğü sade yaşam dolayısıyla
halk arasında büyük saygı görüyordu; öte
yandan KGB başkanlığı dolayısıyla tüm
devlet ve parti aygıtını yakından tanıyordu. Brejnev öldükten sonra SBKP Genel
Sekreterliği’ne geldiğinde, artık “ellerini
bağlayacak” kimse yoktu ve kararlı bir şekilde yolsuzluğun üzerine gitti.
Ülkenin liderliğini sürdürdüğü 15 ay
boyunca Andropov 18 adet bakanın ve 37
adet birinci sekreterin görevine son verdi.

vereceğimiz sert siyasal üslubuna rağmen,
reformu ve yenilenmeyi ilk defa ciddi olarak düşünen liderdi. Bu konuda onun KGB
ve devlet yönetiminde yakın çalışma arkadaşı olan General Viktor Şarapov, Rus RT
televizyonunda 2015 yılında yaptığı söyleşide şu bilgileri vermiştir:
• Sadece KGB başkanı değil, aynı zamanda sosyalist ülke KP’leriyle ilişkiden
de sorumlu Sekreterya üyesi olan Andropov, (tüm dünyada SBKP ve ÇKP yanlıları
birbirinin gırtlağına sarılmışken! - SD) Çin
KP yöneticileriyle de uzun süre görüşmüştür. Şarapov’a göre Çin KP liderleri “bize
reform fikrini ilk defa veren ve bu yola yönelten Andropov oldu” demiştir!
• Reform sürecinin önünü açmak için,
(bir zamanlar Batı’nın sistemini yakından
tanımak için Fransa’ya öğrenci yollayan
Lenin gibi) Andropov da, Batı dünyasının
ekonomik ve siyasi işleyişini yakından tanımak üzere Viyana’ya bir dizi genç kadroyu eğitim için yollamıştır.

Mihail Gorbaçov
yıldızını parlatan” o olduğu için “sorunların Andropov’la başladığı” yönünde bir
inanç vardır.
Dengeli bir analiz için önce Andropov’un geçmişine göz atarak başlayalım.
Brejnev döneminde KGB başkanı ve Politbüro üyesi olan Andropov, görevi dolayısıyla yolsuzlukların üzerine giden, onları
soruşturan kişiydi; ancak ortaya çıkan yolsuzlukların bir kısmında Brejnev tarafından frenlendi. 1980 yılında Soçi ve Astrahan kentlerinde ortaya çıkan ve devlete
milyonlarca ruble zarara uğratan “havyar
ve ringa balığı” yolsuzluğunda suçlu olan
MK üyesi Maydunov’u mahkemeye sevketmek gündeme geldiğinde Brejnev’in,
“Maydunov’un parti için önemli ve vazgeçilmez bir kadro olduğu” gerekçesiyle

Yuri Andropov
Dürüstlüğü ve kararlılığı dolayısıyla devlet
kademelerinde ciddi bir temizlik beklentisi
oluştu; öyle ki kovuşturulacağını düşünen
bazı yöneticiler intihar etti. Bunlardan en
ilginci, Brejnev döneminde İçişleri Bakanı
(ve Brejnev’in yakın dostu) olan Nikolay
Şçelohov oldu. Devlete ait devasa meblağları zimmete geçiren, öte yandan karısı ve oğlu ile birlikte el altından yabancı
araba alıp satan (aynı zamanda da 3 defa
“Lenin Nişanı”na layık görülen!) Şçelohov, Brejnev’in ölümünden 5 hafta sonra
görevden alındı, Parti’den atıldı ve sonra
intihar etti.
Ancak SSCB’de o dönem tek sorunun
“yolsuzluk” olmadığı, ülkede ciddi bir dönüşüme ihtiyaç olduğunu daha önce yazmıştık. Andropov, aşağıda da örneklerini

• Ülke içinde de (daha Politbüro üyesi
iken) ülkede arzulanan reformu yönetebilecek yegâne unsur olan genç kadroların
önünü açmayı prensip olarak benimsemiş,
bu çerçevede geleceğin liderleri olan Yegor
Ligaçev, Nikolay Rijkov, Mihail Gorbaçov, hatta Boris Yeltsin’in yükselmelerinin
önünü bizzat açmıştır. İşin ilginç tarafı,
Yeltsin’i Andropov’a tavsiye eden bizzat
(gelecekteki en büyük muarızı) Ligaçev
olmuştur!..
Gorbaçov’un yükselişine verdiği yegâne destek, “tarımdan sorumlu Sekreterya
üyesi” olarak seçilmesine onay vermekti;
ancak zaten Gorbaçov tek adaydı. Buna
karşılık (Şarapov’a göre) Andropov’un
Gorbaçov’a hiçbir şahsi ve özel desteği olmamış, ayrıca kendisinin de şahit olduğu
sohbetlerde Gorbaçov için “tarımda başarılı olabilir; ancak çok tez canlı ve işleri
aceleye getiriyor” yorumunu yapmıştır. [2]
Elbette şahsi ve sübjektif olan, ancak
somut olgularla da uyum gösteren bu bilgilerin ardından, bu “yükseltme ve önünü
açma” olgusunu kısaca inceleyelim: Bir
lider, yetiştirdiği ve önünü açtığı bir kadronun ilerde (özel ve farklı koşullarda)
yapacağı tasarruflardan ve hatalardan ne
kadar sorumludur? Hatırlayalım: Troçki’yi
kolundan tutup Bolşevik Parti yönetimine
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getiren Lenin olmuştur. 1930’larda “sağlam bir proleter kadro” olarak Kruşçev’i
yükselten ve Politbüro’ya alan Stalin olmuş, gene bizzat Stalin 1950’lerin başında
“yönetim kadrosunu gençleştirmek adına
Brejnev’i Prezidyum’a almıştır. Aynı şekilde TKP’de 1920’lerin başında Vedat
Nedim ve Şevket Süreyya’yı parti yönetimine Şefik Hüsnü almış, 1970’lerde de
(sonraları İşçinin Sesi’nin lideri olan) R.
Yürükoğlu ve sonraki genel sekreter Haydar Kutlu’yu parti yönetimine bizzat İsmail Bilen getirmiştir.
Bütün bu tasarruflarda ortak olan (adı
geçen kişileri haklı-haksız diye yargılamaksızın) şudur: Seçilen, desteklenen kadro, bir süre sonra kendisini seçen liderin
asla benimsemeyeceği adımlar atmış, kimilerinin kullandığı deyimle “öğrenci olarak öğretmenin yüzünü kara çıkarmıştır”.
Ancak bunda şaşıracak hiçbir şey yoktur!.
İnsanlar, hele siyasi kadrolar, değişen koşullarda kendi kafalarında yeni sonuçlara
varıp yeni tavırlar takınırlar ve bunları hiçbir liderin (Lenin dahil) önceden görmesi
mümkün olmadığı için, onların bu kadronun yaptığı hatalardan sorumlu tutulması
da anlamsızdır. Bunun tersini düşünmek
“insanların değişmediği”, “iyi olanın hep
iyi, kötü olanın da ta başından beri kötü olduğu” gibi idealist yanılgıların tekrarından
başka bir şey olamaz. İç Savaşta Kızıl Ordu
saflarından çarpışan maden işçisi Kruşçev,
1960’larda “emperyalizmle barış içinde bir
arada yaşama”yı savunan Kruşçev değildi. 1952’de Stalin’in prezidyumuna giren
genç Brejnev, ilerde kızının yolsuzluklarını örtbas edecek bir devlet adamı olmaktan
oldukça uzaktı. Aynı şekilde Gorbaçov ve
Yeltsin 1970’lerde genç, dinamik, hırslı,
başarılı parti yöneticileriydi ve gelecek
vaat eden kadrolar olarak Andropov tarafından desteklenmeleri son derece doğaldı.
Bu noktada şu soruyu sormak gerekir:
Gorbaçov’un yönetimde kaldığı süre boyunca Batı karşısında gösterdiği “uyumlu”
(giderek teslimiyetçi) tavrın ve rejimi (sorunları ne olursa olsun) koruma konusundaki kararsız ve beceriksiz politikasının
Andropov’da izleri var mıydı? Olgular tam
tersine işaret etmektedir:
• 1954 yılında SSCB’nin Macaristan
elçisi olan Andropov, 1956 ayaklanması
patladığında oradaydı. Macar KP lideri
Rakoçi’nin yozlaşmış yönetimine karşı
özellikle işçi sınıfı içinde haklı taleplerle
başlayan, ancak kısa zamanda kontrolden
çıkıp Batı yanlısı bir ayaklanmaya dönüşen
1956 krizinde, gösterdiği kararsız tavırla
işlerin kontrolden çıkmasına sebep olan
Kruşçev’i, askeri müdahale konusunda
zorlayan ve ikna eden Andropov olmuştur.

TARİH & TEORİ
• Yönetime geçtikten sonra reform
planları yaparken dahi Ukrayna’da yerel
milliyetçiler ve muhalifler üzerinde cidden şiddetli bir baskı uygulamış, “demir
yumruk” politikası izleyerek rejimin istikrarı konusunda hiçbir taviz vermemiştir. O
“muhalif”lerin bugün Ukrayna’da başa geçen yandaşlarının yaptıklarına baktığımızda Andropov’a “eline sağlık” demekten
başka yapılacak bir şey yoktur.

Seçilen, desteklenen kadro, bir
süre sonra kendisini seçen liderin
asla benimsemeyeceği adımlar atmış, kimilerinin kullandığı deyimle
“öğrenci olarak öğretmenin yüzünü
kara çıkarmıştır”. Ancak bunda şaşıracak hiçbir şey yoktur! İnsanlar,
hele siyasi kadrolar, değişen koşullarda kendi kafalarında yeni sonuçlara varıp yeni tavırlar takınırlar ve
bunları hiçbir liderin (Lenin dahil)
önceden görmesi mümkün olmadığı
için, onların bu kadronun yaptığı
hatalardan sorumlu tutulması da
anlamsızdır.
• Onun yönetiminde Batı bloğu ile
ilişkiler doğal olarak gerilmiştir. Sürekli
olarak SSCB hava sahasını ihlal eden ve
bu ihlal süresi boyunca istihbarat amaçlı
fotoğraf çektiği Sovyet yönetimince iddia edilen Güney Kore yolcu uçaklarına
birkaç kez uyarı yapılmış, sonuncusunda
içinde 269 yolcu bulunan KAL 007 uçağı
uyarılara cevap vermeyince Sovyet hava
kuvvetlerince havada vurulmuş, kurtulan
olmamıştır. ABD ve Batı dünyasından yükselen feryatlar ve yoğun saldırılar karşısında Andropov yönetimi dimdik durmuş,
ABD’yi “sivillerin arkasına korkakça saklanıp casusluk yapmak”la suçlayarak özür
dahi dilememiştir.
Gorbaçov’a nazaran (rejimi ayakta
tutma kararlılığı açısından) daha güven
verici bu olgular, gene de bizi Andropov
konusunda bir idealizasyona götürmemelidir. Andropov’un kafasındaki “reform”un
(yolsuzluğu kurutmak ve bozulmuş iş disiplinini restore etmek dışında) ne olduğuna dair bir bilgi kimsede yoktur. Ancak
bugünkü Rusya’da oldukça yaygın olan ve
bizim de katıldığımız genel kanaat şudur:
Oldukça kültürlü ve zeki bir yönetici ve
aynı zamanda rejimin istikrarı konusunda
son derece yetkin ve hassas bir lider olarak,
başlatılacak bir reform sürecini çok daha
soğukkanlı, dengeli bir şekilde yürütebilir,
oluşabilecek yıkıcı eğilimleri anında hisse-
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dip gerekli sertliği uygulamaktan çekinmeyerek bu eğilimleri başlamadan ezebilirdi.
KGB ve Parti yönetici çevrelerini yakından tanıyan Beria’nın oğlu Sergo Beria’nın
da anılarında “SSCB’de anlamlı bir reformu yürütebilecek yetenekteki tek liderin
Andropov olduğu” yönünde tespiti vardır.
[3] Bu “reform”un SSCB’yi ve dünyayı
“gerçek komünizm idealine götürecek” yol
olup olmadığını bilemeyiz; ancak en kötü
ihtimalde bugünkü Çin Halk Cumhuriyeti
gibi istikrarlı, ekonomik açıdan güçlü ve
yenilenmiş ve Batı karşısında bir denge
unsuru olan bir yapıya (ideolojik ve siyasi
olumsuzluklarla da olsa) kavuşabilirdi.
Andropov konusunda son söyleyeceğimiz, bugün hala bir muamma olan kendisine yapılmış suikast girişimi iddiasıdır.
Onun yolsuzluklar karşısında giriştiği sert
saldırının, gırtlağına kadar ayrıcalıklar ve
yolsuzluk batağına batmış bürokrasi kesimlerinde panik yaratmış olması ve bir
“çözüm” düşünmüş olmaları son derece
muhtemeldir. Bugünkü Rus medyasında
da ara sıra gündeme gelen bu iddia “ona
bir suikast yapıldığı, bu suikastın kamuoyundan saklandığı, yaralı kurtulduğu
suikastten kısa bir süre sonra öldüğü” yönündedir. Yukarda bahsettiğimiz söyleşide
de suikast konusundan bahsedilmiş, ancak
V. Şarapov bilgi vermemiştir. Troçkist eğilimli ünlü Marksist yazar Tarık Ali, daha
Perestroiyka başlarken bu iddiayı doğrulamış, Andropov’a karşı Sovyet devleti içinde “Kennedy çözümü” nün hayata geçirildiğini söylemiştir. Şunları yazmıştır Tarık
Ali:
“Nisan 1988’de Moskova’da üst seviye
bir akademisyen bana Andropov’a 2 adet
ciddi suikast girişiminde bulunulduğunu
söyledi... Buna ek olarak sonradan bir makineli tüfek yuvası keşfedildi.” [4]
Bu iddia doğruysa, SSCB bürokrasisinin şu ya da bu şekilde temizlediği liderler listesine, Stalin ve Kruşçev’den sonra,
Andropov’u da eklemek gerekecektir.n

Kaynaklar:
[1] “Sovyet Sosyalizmi ve Tarihin Dersi” Li
Shenming, Canut Yayınları, 2013, s.76

[2] Rus RT televizyonu belgesel dizisi “Hatıralara Yolculuk”, sunucu Khalid El Ruşd,
https://www.youtube.com/watch?v=aFsB4WiUVY&t=363s) (Arapça dublajlı Rusça)

[3] “Beria My Father, Inside Stalin’s Kremlin”, Sergo Beria, Duckworth, 200, s.277).
[4]

“Revolution From Above”, Tarıq Ali,
Hutchinson Ltd. 1988, s.34.

(Devam edecek)
(Bir sonraki sayıda: Gorbaçov Dönemi; İlk Başta Yeşeren Umutlar)
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Gorbaçov ve Çöküşün Anatomisi
q Sinan DERVİŞOĞLU
			

DÖRDÜNCÜ DİZİ /
Birinci Bölüm:
Andropov Dönemi ve Gorbaçov’un ilk yılları
Giriş: Biraz Fantezi

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.

Osmanlı İmparatorluğu ve
Sovyetler Birliği

- Günümüzde dünyadaki güçlerin yer alımı,
Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin
niteliği, konumu ve uluslararası güçler dengesinde üstlendikleri rol;

Yazımızın bu giriş kısmını, değerli
okuyucularımızın ciddi ve rasyonel bir
tahlil olarak değil, bir tür “entelektüel
eğlencelik”, “hoş bir fikir jimnastiği”
olarak okumalarını rica ediyoruz. Böyle
bir bölüme niye gerek görüldüğü, bölümün sonunda açıklanacaktır.

- Küba ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyetleri’nin durumu ve gelişimine ilişkin tartışmalar
ve bu konulara bağlı bir dizi farklı inceleme,
araştırma ve değerlendirmeler...

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

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

MUSTAFA SUPHİ VAKFI
Bilim Kurulu

Burada Osmanlı İmparatorluğu ile
Sovyetler Birliği arasında paralellikler
kuracağız. Akla gelen soru bellidir: “Bu
nasıl olur? Biri emekçiler ve ezilenler
tarafından tarihte kurulmuş ilk işçi devleti, öbürü ise tarihte birçok benzeri olan
ve sınıf egemenliğine ve baskı/sömürüye
dayalı bir imparatorluk. Hangi paralellik?”
Bu soru haklıdır (ve zaten bu yüzden
de) bu bölüm sadece analojilere dayanan
bir düşünsel fantezidir. Ancak aradaki
kimi benzerlikler de gözden kaçmayacak
kadar nettir:
Birincisi, çok farklı, hatta zıt sınıfsal nedenlerle de olsa, her iki devlet de
Batı’nın, Batı Avrupa’nın uzun bir süre
“1 numaralı düşmanı” olmuştur. SSCB,
temsil ettiği sınıfsal proje yüzünden,
Osmanlı ise Avrupa’nın Hristiyan feodallerinin topraklarında elde ettiği genişleme dolayısıyla. Osmanlı yüzyıllar
boyu Avrupa feodallerinin ve aristokratik yönetimlerinin baş düşmanı, sonra
da gelişen Avrupa burjuvazilerinin ayak
bağı; SSCB ise sosyalizm projesiyle
Avrupa’nın emperyalist burjuvazilerinin
korku kaynağı olageldi. Batı Avrupa ege-

menleri 400 yıl boyunca kendi halklarını
“barbar Türk korkusu” ile, sonraki 70
yıl boyunca da “kızıl tehlike” ve “Bolşevizm canavarı” efsaneleriyle eğitti ve
etrafında birleştirdi.
İkincisi, her iki devlet de Batı’nın
planladığı sonu gelmeyen saldırıların,
komploların, diplomatik oyunların, açık
ve gizli savaşların, ekonomik sabotajların, bölme çabalarının hedefi oldu. Her
iki devletin de yıkılması, Batı egemenlerinin ana hedefiydi. Ancak gene her iki
devlet bu darbeler sonucu zayıfladılarsa
da, yıkılmalarının temel sebebi kendi iç
yetersizlikleri ve sistemsel zaafları oldu.
Bu benzerlik üzerinden ele aldığımızda, her iki devletin belli dönemleri ve
yöneticileri arasında da (elbette görüntü
seviyesinde) şaşırtıcı benzerlikler ve paralellikler fark edilecektir:
• Lenin ve Fatih: Büyük bir kültürel birikime, zekâya, ve vizyonerliğe
sahip bu iki lider, kendi alanlarında o
zamana kadar kimsenin başaramadığı bir
“ilk”i gerçek kıldılar ve insanlık tarihinde yeni bir çağı başlattılar
• Stalin ve Kanuni: Bu iki lide-

rin yönetimi altında devlet olağanüstü
bir güce ve etki alanına kavuşarak dev
bir dünya gücü haline geldi. Ama aynı
zamanda bu dönem, yönetici ekip içerisinde çok sayıda kurbanın verildiği bir
dönem oldu.
• Kruşçev ve 2. Mahmut: Her iki
lider de “devlette reform” yapma adına
düzenin çok temel iki dayanağını (birincisi kurumlaşmış Stalin sevgisini, ikincisi ise Yeniçeri ocağını) tahrip ettiler. Bu
yıkımların yarattığı boşluklar asla doldurulamadı.
• Brejnev ve 2. Abdülhamit: Her
iki yönetici de “reform” fikrinin yarattığı/yaratabileceği istikrarsızlığı göğüsleme misyonuyla geldiler ve her türlü
yenilenme ve reform insiyatifini dondurdular. Bir tür “istikrar” sağlandığı için
“muhafazakâr”lar tarafından her zaman
sevildiler. Ancak yapılması elzem olan
dönüşümler gerçekleşmediği için, aslında her iki dönem de gerilemenin ve çürümenin dal budak sardığı bir “kaybedilmiş zaman” oldu.
• Gorbaçov ve İttihat Terakki:
Genç, cesur ve hırslı birer ekiple iktida-

ra geldiler ve başa geçmeleri başlangıçta
herkeste çok büyük umutlar yarattı. Ancak bir önceki “durgunluk dönemi”nde
çok fazla sorun birikmişti, değişik politik özneler çok farklı ve birbiriyle çelişik
ajandalarını çoktan oluşturmuşlardı ve
bu yeni ekipler bunları yönetemediler.
İzledikleri politikalarla, geliştirmek ve
güçlendirmek misyonuyla başa geçtikleri devleti fiilen yıkıma sürüklediler.,
• Yeltsin ve Damat Ferit: Yıkımın
ertesinde emperyalist güçlerle en utanç
verici anlaşmaları yaparak ve tavizleri
vererek somut birer “ihanet” örneği olarak tarihe geçtiler.
• Putin ve Mustafa Kemal: Yıkılmış bir çok uluslu dünya gücü yerine
burjuva temelde daha küçük bir ulusdevlet kurdular. Despotik yönetimlerine
rağmen, ülkeyi bir sömürge olmaktan
kurtardıkları ve halklarına ulusal gururu
yeniden kazandırdıkları için ülkelerinde
haklı bir popülerlik kazandılar.
Bu benzerlikler elbette ki yüzeyseldir, hatta biraz mizahi ve zorlamadır. Bir
tanesi hariç (bu bölümün yazılma sebebi de odur): Gorbaçov ve İttihat Terakki! Her iki öznenin de reform yapalım
derken ülkeyi yıkıma sürüklemelerinin
mantığı aşağı yukarı aynıdır ve bu benzerlik üzerine durmak, aşağıda anlatacağımız Gorbaçov döneminin başarısızlığını daha iyi anlamamız için gereklidir.
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