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olitikaP

Afganistan Halklarına 
Selam Olsun!

ABD ABD Afgan!stan’dan çek!l!yor g!b! yapıyor. As-
kerler!n! çek!yor, s!lah s!stemler!n!n b!r kısmını Pas!f!k, 
Ortado"u, Balkanlara ve Afr!ka’ya kaydırıyor ama b!r 
kısmını da bırakıyor. Çünkü uzun zamandır süren g!zl! 
görü#meler ve üstü kapalı resm! açıklamalar sonucun-
da Tal!ban’ı vekaleten kend! yer!ne !kame ed!yor. Tal!-
ban b!r damla kan dökmeden ülkede egemen oldu.

Ç!n, Rusya, $ran Tal!ban’ı tanıyaca"ı s!nyaller! verd!. 
Bu ABD ve NATO’nun sava# planlarına kar#ı takt!ksel b!r 
yakla#ım olarak de"erlend!r!l!yor. AB, resmen tanıma-
yaca"ını ama !nformel !l!#k!ler!n! sürdürece"!n! açıkla-
dı. ABD zaten anla#arak çek!ld!. Türk!ye !se Tal!ban !le 
anla#ma ve Afgan!stan’da etk!n olab!lmen!n yollarını 
arıyor.

Olanlar bütünsel b!r ABD ve NATO stratej!s!n!n 
öneml! b!r adımıdır. ABD ve NATO, Ç!n, $ran ve Rusya’ya 
kar#ı açtı"ı cephey! gen!#let!yor. Kend! güçler!n! görün-
tüde çekerek vekalet sava#larının yolunu açıyor. Aynen 
en son Sur!ye’de yaptıkları g!b!… Türk!ye’ye burada b!-
ç!len b!r rol var. Bu çöken rej!m!n de !#!ne gel!yor. Yen! 
!mt!yaz, !lhak ve !#gal alanları açarak bölgesel sömürge-
c! n!tel!"!n! gel!#t!rmey! hede%!yor. 

Son derece stratej!k b!r noktada olan ve muazzam 
zeng!n yeraltı kaynaklarına sah!p olan Afgan!stan aynı 
zamanda emperyal!zm!n de uyu#turucu üret!m alanı. 
Afgan!stan !le !lg!l! plan yapanlar konunun bu yanları 
!le de yakından !lg!l!ler.

Afgan!stan halkları 40 yıldır sava# ko#ullarında, aç-
lık ve yoksulluk !ç!nde ya#ıyorlar. Ve kader olmayan bu 
duruma nesnel olarak kend! !stemler! !le son verme 
olana"ına sah!pler. Kürd!stan özgürlük mücadeles! Af-
gan!stan halklarına !lham kayna"ı olu#turuyor. Eks!k 
olan devr!mc! !raded!r! Afgan!stan’ın özgür ve demok-
rat!k gelece"!n!n bel!rlenmes! bu !raden!n gel!#!p NATO 
ve ABD’n!n k!rl! planlarının yerle b!r ed!lmes! !le !lg!l!d!r. 
Sava# örgütü NATO’nun saldırı oklarının yönünü ters!ne 
çev!rmek mümkündür. Hep b!rl!kte ya#ayıp görece"!z. 
Afgan!stan halklarının olu#an devr!mc! !rades!n! selam-
lıyoruz.
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!"çi Sınıfının Ekonomik ve Siyasal Mücadelesi (Sy: 6-7)

Afganistan’daki Devrimci Kadınlar: 
Ülke Taliban’a Altın Tepside 
Sunuldu, Hayalimiz Rojava



2021 2. çeyreğinde geniş tanımlı 
işsiz sayısı 9 milyonu aştı!

Çalışma çağındaki 63,6 milyon 
yurttaşın sadece 19,5 milyonu ka-
yıtlı ve tam zamanlı istihdamda 
(KATİ)!

Her 100 kadından sadece 17’si 
kayıtlı ve tam zamanlı istihdamda!

Gençlerde geniş tanımlı işsizlik 
oranı yüzde 45!

Genç kadınlarda geniş tanımlı 
işsizlik yüzde 55’e dayandı!

Gen!" Tanımlı #"s!z 
9 M!lyondan Fazla
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 

2021 2. çeyrek dönemine ait Hanehalkı İş-
gücü Araştırması (HİA) 16 Ağustos 2021 
tarihinde yayımlandı. 2021 2. çeyrek dönemi 
Nisan, Mayıs ile Haziran aylarını kapsıyor ve 
TÜİK’in yeni metodolojisine dayanıyor. Bi-
lindiği gibi TÜİK, Mart 2021’den beri aylık 
ve üç aylık verileri ayrı ayrı açıklıyor. Aylık 
veriler daha sınırlı iken üç aylık veriler daha 
geniş bir kapsama sahip.

TÜİK’e göre mevsim etkisinden arındırıl-
mış dar tanımlı işsiz sayısı 2021 2. çeyrekte, 
2020 2. çeyreğe göre 184 bin kişi azalarak 3 
milyon 989 bin olarak gerçekleşti. DİSK-AR 
tarafından TÜİK verilerinden yararlanarak 
hesaplanan geniş tanımlı işsiz sayısı ise 2021 
2. çeyrekte 9 milyon 38 bin oldu.

TÜİK tarafından 2020 2.  çeyrekte yüz-
de 13,4 olarak açıklanan mevsim etkisinden 
arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı 1 yılda 
1 puan azalarak yüzde 12,4 olarak, mevsim 
etkisinden arındırılmış âtıl işgücü oranı ise 
2020 2. çeyreğine göre 2,2 puan azalarak yüz-
de 25,4 olarak açıklandı.

Böylece 2021 2. çeyreğinde dar tanımlı 
işsizlik oranı ile mevsim etkisinden arındı-
rılmış geniş tanımlı işsizlik oranı arasında 13 
puanlık, mevsim etkisinden arındırılmış dar 
tanımlı işsiz sayısı ile geniş tanımlı işsiz sayı-
sı arasında ise 5 milyon 49 bin kişilik bir fark 
ortaya çıkmış oldu.

TÜİK, mevsim etkisinden arındırılmış is-
tihdamda 2020 2. çeyrek ile 2021 2. çeyrek 
arasındaki bir yıllık dönemde 2 milyon 595 
bin kişilik bir artış olduğunu açıkladı. Böy-
lece 2020 2. çeyreğinde 25 milyon 790 bin 
olan mevsim etkisinden arındırılmış istihdam 
sayısı 2021 2. çeyreğinde 28 milyon 234 bin 
olarak açıklandı. 2020 2. çeyreğinde yüzde 
41,4 olan mevsim etkisinden arındırılmış is-
tihdam oranını ise 3 puanlık artışla yüzde 44,7 
olarak açıkladı. Aynı şekilde TÜİK’in resmi 
istihdam verileri de tartışmalı ve izaha muh-

taçtır. Bu konudaki değerlendirmemizi aylık 
(Ağustos 2021) raporumuzda yapmıştık.

DİSK-AR TÜİK’in dar tanımlı işsizlik 
hesaplamasının yetersizliği nedeniyle 2010 
yılından bu yana alternatif geniş tanımlı iş-
sizlik hesaplaması yapmaktaydı. Aynı şekilde 
resmi verilerin yetersizliği nedeniyle alterna-
tif istihdam hesaplaması yapmaya başladık: 
Kayıtlı ve Tam Zamanlı İstihdam (KATİ). 
2021 2. çeyrekte Kayıtlı ve Tam Zamanlı İs-
tihdam oranı resmi istihdam oranının 14 puan 
altında, yüzde 30,7 olarak gerçekleşti. 

Gen!" Tanımlı #"s!zl!k 
Kadınlarda Yüzde 32,4 
Covid-19 döneminde tüm dünyada yaşa-

nan iş kayıplarından kadınlar erkeklere göre 
orantısız bir biçimde olumsuz etkileniyor. 
ILO’ya göre kadın istihdamının yüzde 4,2’si, 
erkek istihdamının ise yüzde 3’ü salgın ne-
deniyle azaldı. 2 Öte yandan Covid-19’un 
kadınlar üzerindeki daha derin tahribatı se-
bebiyle 2021’in salgın öncesi kadın istihdamı 
seviyelerine ulaşmak için yetersiz kalacağı 
öngörülüyor.

TÜİK’in 2021 2. üç aylık verilerine göre 
hem dar hem geniş tanımlı işsizliğin cinsiyete 
göre dağılımına bakıldığında kadınlarda işsiz-
liğin erkeklerden daha fazla olduğu görülüyor. 
2021 2. çeyreğinde dar tanımlı işsizlik erkek-
lerde yüzde 11,2 ve kadınlarda ise yüzde 15 
olarak açıklandı. Geniş tanımlı işsizlik (âtıl 
işgücü) oranı ise erkeklerde yüzde 21,8 ve 
kadınlarda yüzde 32,4 olarak gerçekleşti.

Böylece kadınlarda dar tanımlı işsizlik 
oranı erkeklerden 3,8 ve geniş tanımlı işsizlik 
oranı ise 10,6 puan yüksek seyrediyor. Kadın-
lar, Covid-19’un yarattığı işsizlikten erkekler-
den daha fazla etkileniyor.

TÜİK tarafından dar tanımlı kadın işsiz-
liği 1 milyon 530 bin ve erkek işsizliği ise 2 
milyon 458 bin olarak açıklandı. TÜİK verile-
rinden yararlanarak hesapladığımız geniş ta-
nımlı işsiz sayısı ise kadınlarda 3 milyon 931 
bin ve erkeklerde ise 5 milyon 107 bin olarak 
gerçekleşti. Böylece kadınlarda geniş tanımlı 
işsiz sayısı dar tanımlı işsiz sayısından yüzde 
257 ve erkeklerde yüzde 208 oranında daha 
yüksek hesaplandı.

Çalı"ab!l!r Her 10 K!"!den 
Sadece 3’ü Kayıtlı ve 
Tam Zamanlı #st!hdamda 
DİSK-AR yıllardır yaptığı alternatif ge-

niş tanımlı işsizlik hesaplamasının ardından 
alternatif istihdam hesaplamasına da başladı. 
Kayıtlı ve Tam Zamanlı İstihdam (KATİ) ola-
rak adlandırdığımız alternatif istihdam hesap-
lamasının ilkini “İşsizlik ve İstihdamın Görü-
nümü- Haziran 2021” isimli raporda, 2021 ilk 
çeyreği için gerçekleştirmiştik.

İşsizlik ve istihdam verileri bir bütün 
oluşturuyor. Sadece işsizliğe bakmak işgücü 
piyasalarından yaşanan gelişmeleri tam ola-
rak anlamaya yetmiyor. Bilindiği gibi TÜİK 
düzenli olarak istihdam sayısını ve istihdam 
oranlarını açıklıyor. Ancak açıklanan istih-
dam oranları istihdamın niteliğine ilişkin ye-
terli bilgi vermekten oldukça uzak. DİSK-AR 
istihdamın niteliğine göre bir ayrıma giderek 
yeni bir istihdam verisi hesaplamaya başladı. 
DİSK-AR’ın yeni hesaplamaya başladığı is-
tihdam verisinin adı: Kayıtlı ve Tam Zaman-
lı İstihdam (KATİ).

KATİ istihdamın ne kadarının sigortalı ve 
tam zamanlı çalıştığını ortaya koymayı amaç-
lıyor. Böylece kayıtsız istihdam ile kısmi ve 
eksik istihdam dışında kalan tam zamanlı ve 

sigortalı olarak çalışanların sayısı ve oranı or-
taya çıkıyor. KATİ oranı kayıtlı tam zamanlı 
istihdamın 15+ yaş kurumsal olmayan nüfusa 
bölünmesiyle hesaplanıyor.

TÜİK’in resmi istihdam oranı 2021 2. 
çeyrekte yüzde 44,7 olarak açıklanırken, 
DİSK-AR tarafından TÜİK verilerinden ha-
reketle hesaplanan Kayıtlı Tam Zamanlı 
İstihdam (KATİ) oranı yüzde 30,7 olarak 
gerçekleşti. Kadınlarda resmi istihdam oranı 
yüzde 27 olarak açıklanmışken KATİ oranı 
yüzde 16,6 ve erkeklerde resmi istihdam oranı 
yüzde 62,1 olarak açıklanmışken KATİ oranı 
yüzde 45 olarak hesaplandı.

Böylece KATİ oranı resmi istihdam ora-
nından genelde 14 puan, kadınlarda 10,4 ve 
erkeklerde ise 17,1 puan düşük olarak gerçek-
leşti.

DİSK-AR tarafından gerçekleştirilen 
KATİ hesaplamasıyla çalışma çağındaki (15+ 
yaş) 63,6 milyon kişinin sadece 19,5 milyonu 
kayıtlı ve tam zamanlı istihdam (KATİ) kap-
samında çalıştığı ortaya çıktı. Çalışma çağın-
daki 32 milyon kadının ise sadece 5,3 milyo-
nu kayıtlı ve tam zamanlı istidamda (KATİ) 
yer alıyor. Bu durum kayıtsız, kısmi ve eksik 
istihdamın yüksekliğini gösteriyor.

Gençlerde Gen!" Tanımlı 
#"s!zl!k Oranı Yüzde 45 
Covid-19 döneminin işgücü piyasala-

rında yarattığı tahribattan gençler daha fazla 
etkileniyor. Salgın döneminde gençler işgücü 
piyasasından daha hızlı çekildi. İşi olmayan 
milyonlarca genç ya iş aramayı bıraktı ya da 
işgücü piyasasına girişlerini geciktirdi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 
Covid-19 nedeniyle genç işsizliği oldukça 
yükseldi. TÜİK genç işsizliğini 2021 2. çey-
reğinde yüzde 23,2 olarak açıkladı. Ancak 
TÜİK verileri genelde olduğu gibi gençlerde 
de gerçek durumu yansıtmaktan uzak.

TÜİK verilerinden yararlanarak hesapla-
dığımız 15-24 yaş arası genç nüfusta geniş 
tanımlı işsizlik oranı 2021 2. çeyreğinde yüz-
de 44,6 olarak gerçekleşti (Grafik 6). Böylece 
geniş tanımlı genç işsizliği dar tanımlı genç 
işsizliğinden 21,4 puan fazla olarak hesaplan-
dı.

Genç kadınlarda gerçek işsizlik ise daha 
da vahim durumdadır. 15-24 yaş arası erkek-
lerde dar tanımlı işsizlik yüzde 21,8 ve geniş 
tanımlı işsizlik yüzde 38,8 olarak gerçekleşti. 
15-24 yaş arası genç kadınlarda ise dar tanım-
lı işsizlik TÜİK tarafından yüzde 27,8 olarak 
açıklanmışken geniş tanımlı işsizlik yüzde 
54,8 olarak hesaplandı. Böylece dar tanımlı 
işsizlik geniş tanımlı işsizlikten erkeklerde 17 
puan ve kadınlarda ise 27 puan yüksek seyret-
mektedir. n
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#"s!zl!k ve #st!hdamın Görünümü

Grafik 1: Dar ve Geniş Tanımlı İşsiz Sayıları ve Oranları ile İstihdam Sayıları ve Oranları 
(Bin) (Yüzde) (2021 2. Çeyrek)



q  Kemal ATAKAN

Klasik bir giriş yaparak başlıklar ha-
linde ülkenin durumunu gözden geçire-
lim. 

İşçi ve emekçiler 1980 askeri faşist 
devirmesi ve sonrasında oluşturulan neo-
liberal sistem sürecinde elde ettikleri ka-
zanımların önemli bir bölümünü yitirdiler. 
Sosyal haklar hak getire. Asgari ücret ha-
yat pahalılığına yetişemiyor ve açlık ücre-
ti niteliğine dönüştü. Birkaç işte çalışan, 
güvencesiz çalışmanın gerçek çalışanların 
sadece yüzde yirmi beşini oluşturan ve 
onların da oransal olarak sadece yüzde 
onunun sendikalarda örgütlü olduğu bir 
son kırk yıl yaşıyoruz.

Ülkenin tüm tarım ve hayvancılık bi-
rikimleri yok edildi. Çiftçiler, topraksız 
ve az topraklı köylüler hiç olmadığı kadar 
yoksulluk ve çaresizlik içinde yaşıyorlar. 
Ülkede gelişen inşaat sektörünün hemen 
hemen tüm çalışanları köyden kente göç 
eden veya gurbette çalışan yoksul köylü-
lerden oluşuyor.

Yine son kırk yıldır ülkenin doğusu 
savaş koşullarında yaşıyor. Kürt halkı ev-
lerinden, köylerinden edildi, direnenlerin 
köyleri yakıldı ve zorla göçe zorlandılar. 
Onun için batı ve güney metropollerinde 
doğal olmayan bir nüfus patlaması yaşan-
dı. Kırk yıl içinde metropollerin nüfusları 
en az artanlar dört, fazla artanlar on katı 
arttı.

Emekliler açlık sınırında yaşamaya 
zorlanıyor. Yıllarca işçi ve memur olarak 
çalışarak emeklilikten sonra yaşamlarının 
devamını daha rahat bir ortamda geçirme-
yi hayal eden emekliler ya ileri yaşlarda 
güvencesiz işlerde çalışmak zorunda ya 
da açlıkla yüz yüze bırakılıyor.

Resmi verilere göre işsizlik yüzde on-
larda. Gayrı resmi verilere göre on beş 
yirmilerde. Gerçekte ise yüzde kırkların, 
ellilerin üstünde. Çünkü güvencesiz çalı-
şanlar hiç bir statiğe dahil edilmemişlerdir 
ki işsiz kalınca işsizlik istatistiklerinde yer 
alabilsinler. Kırsal alanda çalışmayanların 
işsiz kategorisinde de hiç ele alınmadığını 
yaşayanlar biliyor.

Kadınlar ikinci sınıf vatandaş olmak-
tan, can güvenlikleri olmayan kategoriye 
geçtiler. Taciz, şiddet,  tecavüz ve cinayet-

ler hiç bir resmi istatistikte yer almıyor. 
Artık sadece “eşitlik” istemiyle kadınların 
özgürleşmesi amacının tarifi mümkün de-
ğil.

Gençler geleceklerini şekillendirmek-
ten uzaklar. Ülkede yüzlerce üniversite 
açıldı ve ticarethane niteliğinde işletiliyor. 
Bilim ve irfan yuvası olarak adlandırılan 
eğitim kurumları yok. Ortaöğrenim ve lise 
düzeyinde özel ticarethaneler devlet okul-
larını kat ve kat aştı. Var olan devlet lise-
lerinin de büyük çoğunluğu İmam Hatip 
Liseleri’ne dönüştürüldü. Üniversiteler-
den mezun olan gençlerin ezici çoğunluğu 
ya işsizler ordusuna katılıyor, ya da gü-
vencesiz işlerde çalışıyor.

Ormanlar, nehirler, ırmaklar, dereler 
kazanç uğruna doğa katliamına maruz ka-
lıyor. Yerleşim alanlarının nitelikleri deği-
şiyor. Doğa’daki hayvanların, sürüngen-
lerin ve böceklerin yaşam ortamları yok 
ediliyor, bu da doğayı ikinci kez bozuyor. 
Kısacası yaşam alanları katlediliyor.

Bu örnekleri daha da çoğaltabiliriz. 
Sonuç olarak karşımızda bir enkaz görü-
yoruz. İnsanın ve insan emeğinin hiç bir 
değerinin olmadığı mezarlık havasında bir 
toprak parçası…

Hal böyleyken insanlarımız yerli ara-
ba, yerli uçak, milli savunma sanayii ve 
yeni bulunan gaz rezervleri ile oyalanıyor, 
kandırılıyor. Kısacası hepsi havagazı… 
Köprülerle, otobanlarla, devasa binalarla 
insanların gözü boyanmak isteniyor. Nor-
mal bir yurttaşın yakınından dahi geçeme-
yeceği köprüler, otobanlar ve kapılarından 
dahi giremeyecekleri ürkütücü kule bina-
lar. 

Yangınlar ve sel felaketleri sanki doğal 
magazin olayları gibi ele alınıyor. Takdir-i 
İlahi söylemleri ile kendi tabanlarını ya-
kınlarında tutmaya çalışıyorlar. Göz boya-
yarak etkilemeye çalışıyorlar. Ama nereye 
kadar?

Hukuk artık siyasal kararlar alan bir 
sindirme mekanizmasına dönüşmüş. Ül-
kenin üçte birinde savaş koşulları yaşa-
nıyor ve bir savaş sürüyor. Cezaevleri ağ-
zına kadar dolu. Her ay yeni bir cezaevi 
açılıyor. İnsanlar sokakta ana dillerini ko-
nuşmaya korkuyor. Siyasi eleştiri getiren-
ler otobüste, vapurda saldırıya uğruyor. 
Fanatik ve “fantastik” bir ortam ile karşı 
karşıyayız. Çünkü varolan göstermelik 
Meclis de artık tam işlevsiz hale gelmiş. 
Ülke Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile 
yönetiliyor. 

***
Böyle bir siyasal ve toplumsal ortam-

da ülkede, özellikle Meclis’te ve Meclis 
dışında bir muhalefet olduğundan söz 
ediliyor. Kimisi Meclis’te olan, CHP, İP, 
DEVA, GP, SP gibi partiler AKP-MHP-
Saray rejimini eleştiriyor gibi gözüküyor. 
Meclis grup toplatılarında veya basın 
açıklamalarında, il ziyaretlerinde yağıp 
gürlüyorlar. Ama iş oylamaya geldiğinde 
bir dizi konuda Meclis’te lehte oy kullanı-
yorlar. Gerekçesi de hazır: Devletin beka-
sı ve Milli menfaatler. Bu iki niteleme her 
şeyi açıklıyor. 

Bugün adını saydığımız partiler ger-
çekten bu rejime son vermek isteseler 
verebilirler. En azından son vermek is-
tiyormuş gibi davranabilirler. Onu dahi 
yapmıyorlar. Çünkü Türkiye’de bir Dev-
let Partisi var ve AKP, MHP ile adlarını 
sıraladığımız CHP dahil bütün partiler 
bu Devlet Partisi’nin fraksiyonları gibi 
çalışıyorlar. Varlık nedenleri bu. Ülkede 
varolan kapitalist devlet yapısını ayakta 
tutmak. İşgücü sömrüsünü ve farklı mil-
liyetlerin ve dinlerin ezilmesine devam 
etmenin koşullarını korumak. Kısacası 
Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluş 
kodlarına, ayarlarına sahip çıkmak.

Ve asıl önemlisi, giriş bölümünde sı-
raladığımız sorunlar ile ilgili toplumsal 
sınıf ve kesimlere mensup insanlar da 
çoğunlukla bu Devlet Partisi’nin fraksi-
yonlarını destekliyorlar. Bunun karşısında 
ise seçimlerde yüzde on beşler oranında 
oy oranına sahip ve Meclis dışında da 

çok etkin olan gerçek bir muhalefet var. 
HDP’de vücut bulan demokratik muhale-
fet ve onun etki alanı. Gerçekten bu rejime 
son vermek, hatta onun ötesinde düzeni 
değiştirmeyi hedefleyen devrimciler, de-
mokratlar, yurtseverler, sosyalistler ve ko-
münistler. Bu güçlerin bileşimi ülkedeki 
gerçek muhalefeti ifade ediyor. Toplumsal 
anlamda nesnel olarak ise gerçek muhala-
fet aslında ezici çoğunlukta, ancak henüz 
durumun farkında değil. Farkına vardığı 
zaman bu sorun çözülecektir. Ve bu reji-
mi ve düzeni bugün onu destekleyenler 
tarafından ortadan kaldıracaktır. Bilinçli 
bir şekilde “güle güle” diyeceklerdir. Gi-
denlerin gülecek halleri kalacak mı, o ayrı 
bir mesele.

İşçilerin, emekçilerin, köylülerin, iş-
sizlerin, emeklilerin, kadınların, gençle-
rin, Kürtlerin, Alevilerin, kısacası tüm ezi-
len ve sömürülen yoksulların saydığımız 
nedenlerden dolayı ilelebet bu rejimi ve 
düzeni desteklemeleri mümkün değildir. 
Kapitalist devletin bu denli yasak, san-
sür, baskı ve terör uygulamasının nedeni 
de budur. Faşizme ihtiyaç duymalarının 
gerekçesi bundan başka bir nedenden de-
ğildir. Bunu yapmasalar bir gün ayakta 
kalamazlar. 

Sınıfsal ve toplumsal mücadelenin 
üzerindeki ölü toprağını kaldırmak, yanlış 
yönlendirerek destek aldıkları toplumsal 
kesimleri kendi öz deneyimleri temelinde 
eğitmek, rejime ve düzene son verecek 
gücü yaratmak kapitalizmin mezar kazı-
cısı olan işçi sınıfının politik örgütünün 
ve günümüzde en aktif devrimci güç du-
rumunda olan Kürt halkının siyasal ör-
gütünün birleşik politik mücadeleyi yön-
lendirme yetisine bağlıdır. 1980 sonrası 
yakın tarihimiz ve son on beş yıllık deney, 
yükseliş ve kimi zaman baskılar karşı-
sında geçici gerilemeleri ama yeniden 
toparlanıp yükselişi ile bunun mümkün 
olabileceğini ve her alanda yürütülecek 
çok yönlü mücadele yoluyla sağlanabile-
ceğini göstermiştir. Yaşamın her alanında, 
doğada veya şehirde, Mecliste veya yerel 
yönetimlerde  artık yenilmeyecek ve üs-
tün gelecek bir güce ulaşmak mümkündür. 
Yeter ki toplumsal gerçekleri görelim, 
irademizi ortaya koyalım, korkmayalım 
ve kararlı olalım. Kazanan mazlumlar ve 
haklılar olacaktır. n
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Bu Devran Böyle Dönmez

İşçilerin, emekçilerin, 
köylülerin, işsizlerin, emekli-
lerin, kadınların, gençlerin, 
Kürtlerin, Alevilerin, kısaca-
sı tüm ezilen ve sömürülen 
yoksulların saydığımız ne-
denlerden dolayı ilelebet bu 
rejimi ve düzeni destekleme-
leri mümkün değildir. 
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Türkiye’nin güneyini boydan boya yakıp 
kül eden orman yangınları, totaliter rejimin her 
alanda içine düştüğü manzara, rejimin ülke için 
tam bir yıkım olduğunun göstergesidir. Zemin 
kaybı hızlanan rejimde çürüme de hızla artıyor.

Sedat Peker’in  sürmekte olan  ifşaatları 
rejimin ve hükümetin, ekonomik kriz, dış po-
litikadaki sıkışma sürecinin derinleşmesiyle bu 
ilişkiler ağında akan lağım pisliğinin gün yüzü-
ne nasıl çıktığını gördük. Bu durum derinleşen 
ekonomik krizle birlikte Türkiye de gitgide bir 
siyasi krizinde şekillendiği anlamına geliyor. 

İktidar, AKP-MHP faşizmi ekonomik ve 
siyasal süreçler üzerindeki belirleme gücünü 
gözle görülür biçimde yitirmektedir. İktidar ilk 
defa moral üstünlüğünü yitiriyor. Sağa sola bi-
linçsizce saldırıyor. Faşist blok ve bileşenleri 
içinde kavgalar başladı. Çünkü yönetemiyorlar

Emekçi kitleler iktidarın gitmesini istiyor 
ama sol bu konuda pasif ve sesizdir. Bu tutum 
a-politiktir. Türkiye bir yandan, uyuşturucu, 
mala çökme, tecavüz, adam kayırma, adam ka-
çırma , cinayet, işkence, şantaj, tehdit,  rüşvet, 

devlet yağması, ,mafyalaşma, devlet içi güç ça-
tışması, çökmüş, adalet ve eğitim, din ticareti, 
tarikatlar, paramiliter cıhatçılık, diğer yandan 
işsizlik, yoksullaşma, açlık, intiharlar ve emek 
sömürüsünün son derece artması koşullarıyla 
karşı karşıyadır.

Beşli çeteye sağlanan imkanlar, Cengiz 
Holding’in silinen 1 katrilyon borcu açıkla-
namaz. Bölgemzde Cengiz Holding’e ait olan 
ETİ Bakır Fosfat işletmesinde faşist örgütlen-
me had safhada. Dışarıdan taşınan, özellikle 
Elazığ’daki Kontr-Gerilla örgütlenmesi refe-
ranslı getirilen işçiler arasında  tarikat yapı-
lanması, çete örgütlenmesi, sendika üzerin-
den işçilerin tehdit edilmesi çevre halklarının 
tepkisini alıyor. Sözde hukukçular vasıtasıyla 
tehditle  işten tazminatsız atılmaları, köylülerin 
topraklarına zorla el konulması derin devletin 
yapılanmasını açık bir şekilde göstermektedir. 
Gün gelir çok ağır bir şekilde bu hukuksuzluk-
ların ve tehditlerin hesabı sorulur. 

Yangına maruz kalan doğa ve  insanlar 
kaderleriyle baş başa  bırakmaktadır. Devletin 
itibarından bahsedenler mağdurlara çay atan, 
halkı aşağılayan, insanların ve hayvanların 
ölümünden sorumlu halk düşmanı AKP MHP 

iktidarıdır. Bu zihniyeti ve uygulamaların so-
rumlularını alaşağı etmek artık ertelenemez 
bir görev ve zorunluluk olmuştur. Sel, yangın, 
deprem, iş kazaları değil, bunlara yol açan em-
peryalist kapitalist sistem ve her türden gerici 
iktidarlardır. Öldüren onların tedbirsizliği, aşırı 
kazanç hırsı ve insanları dikkate almayan in-
sanlık dışı anlayışlarıdır. 

İnsan düşmanı, işçi ve halk düşmanı, kül-
tür ve kimlik düşmanı  faşist gerici rejim dü-
zeni öldürüyor. Milliyetçi ve ırkçı ideolojiler 
de, kendinden menkul olmadığı gibi, mülkiyet 
ilişkilerinden, üretim biçimlerinden bağımsız 
değildir. Bu ilişkiler  doğrudan kapitalizmle 
alakalıdır. Milliyetçilik ve ırkçılık sermayenin 
bir ürünüdür. Kapitalizmle ortaya çıktığı için, 
ancak kapitalizmin ortadan kalkmasıyla yok 
olabilir. Sermayeyle ortaya çıkan bu uygula-
malar iki noktada kendini gösteriyor. Feodal 
dönemin kendine özgü dinleri vardı. Kapitaliz-
me özgüdür milliyetçilik ve ırkçılık. Tarihsel 
ve ekonomik sosyolojik ve psikolojik bir çok 
boyuta bulunan milliyetçilik çağımızın veba-
sıdır. Konya dehşeti, Deniz Poyraz’ın öldürül-
mesi, işyerlerinde Kürtçenin yasak edilmesi 
örneklerdir. 

Milliyetçiliğin bir adım ilerisi ırkçılıktır, 
ırkçılık ve milliyetçilik burjuva liberalizmin 
arka bahçesidir.

Emperyalizm çağında milliyetçilik ve ırk-
çılık çok tehlikelidir. Memleketinde, işyerinde, 
toprağında kendi dilini konuşmamak kadar acı 
bir şey olamaz.

Irkçı milliyetçi ideolojilerde milli bi-
linç yeterlidir. Herkesi düşman belliyorlar. 
“Türkiye’yi kurduk, şimdi Türkleri yarataca-
ğız” şiarı tam bir ırkçılıktır. Türk hakim sınıf-
ları emperyalist efendilerinin iyi bir taklitçisi 
olarak etnik sorun ve çelişkileri gerici emelleri 
ve iktidarlarını sürdürüp gerçekleştirmek için 
manivela olarak kullanıyorlar.

Etnik ayrımcılıkla ajite etikleri, bu sorunla-
rı ulusçu ya da ulusal kitlelerin milli duygula-
rına hitap eden faşist propagandayla geniş kit-
leleri bu ırkçı şoven milliyetçilikle zehirleyip 
istediği kıvama getiriyorlar.  Mevsimlik Kürt 
işçilerine saldırılar, Kürtçe konuşanlara saldı-
rılar bunun sonucudur ve bir merkezden idare 
edilmektedir. Milliyetçilik zehir saçan bir has-
talıktır. Bu hastalığa ve faşizme karşı birleşik 
demokratik  mücadele günümüzün görevidir.n  
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24 Ocak 1980 tarihinde kapitalizmin be-
kası için bir dizi ekonomik ve politik kararlar 
alındı. Bu kararlar tarihe ’24 Ocak Kararları’ 
olarak geçti. Mevcut koşullarda uygulama 
olanağı bulamayan bu kararlar için 12 Eylül 
1980’de faşist askeri bir darbeyle cunta iş ba-
şına getirildi. Ardından 24 Ocak Kararları bir 
bir uygulanmaya koyuldu. Büyük sermayenin 
çıkarı ve devamlılığını gözeten bu uygulama-
larla ülkenin devrimci demokratik işçi ve halk 
muhalefeti bastırıldıktan sonra kamu alanında 
hızla bir özelleştirme furyası başladı. Ülkenin 
bütün zenginlikleri bir avuç tekelci sermayeye 
peşkeş çekilmek için gereken yasal düzenle-
meler yapıldı.

O günden bugüne kadar aradan geçen 41 
yıla baktığımızda hayvancılığı bitmiş, tarımına 
son verilmiş, fabrikaları ve kaynakları yaban-
cı tekellere peşkeş çekilmiş, kendi toprağında 
ürettiği ürünleriyle geçinemeyen kır emekçile-
rini, yakılıp yıkılan köylerle birlikte bitmiş bir 
hayvancılığı, metropollere göç eden milyon-
ları, çığ gibi büyüyen bir işsizler ordusunu ve 
karın tokluğuna çalıştırılan bir işçi sınıfını gör-
mekteyiz. Ve toprakta karınca kadar açlıktan 
kıvranan, çöplüklerden beslenen milyonları 
aşan aç insanları… 

Ülke, Temmuz 2021 başında beklenmedik 
bir gelişmeye tanık oldu. Tütüncülerin eyle-

mi… Hükümet tarafından 1 Temmuz’dan iti-
baren tütün satışına ‘Yetki Belgesi Zorunlulu-
ğu’ getirilmesi tütün üreticilerinin/alıcılarının/
satıcılarının haklı tepkisine yol açtı. Sokağa 
dökülen yörenin tütüncüleri Çelikhan-Malat-
ya yolunu kapatarak protesto etti. “Tütünüme 
Dokunma!” belgisi altında eylemini günlerce 
sürdürdü. 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasını 
öngören yasa 1 Temmuz’da yürürlüğe girdi. 
2000 yılında Karadeniz Bölgesinde, Samsun, 
Trabzon ve Artvin’de önce daraltılmış kota 
konularak yerli tütün ekiminin imkansız hale 
getirilip fiilen yasaklanması ülkede birçok in-
sanın bilgisi dışındadır. Bir tütün yaprağı eke-
ne 5.000 TL’den başlayan para ve ödeyemezse 
hapis cezaları tehtidi, bölgede yerli tütün üreti-
minin sonu olmuştur. Ege Bölgesi gibi Türkiye 
Tütün üretiminin yarısından fazlasını karşıla-
yan alanda ise 2000’li yıllardan itibaren yerli 
tütün yerine yabancı ve büyük yapraklı tütün 
tarımına geçildiğini geçerken not edelim.

Tütün, Çelikhan (Adıyaman) ve Doğan-
şehir (Malatya) yöresinin en önemli geçim 
kaynağıdır. Hükümet, eylemi terörle karala-
yarak direnenleri terörist ilan etti. 60 yakın 
kişiyi gözaltına aldı. Daha sonra çoğunu ser-
best bırakarak Çelikhan MHP belediye meclis 
üyelerini de içinde olduğu 8 kişi tutuklandı. 
Bunun üzerine MHP’li üyeler partilerinden 
istifa ederek saldırıları ve yasayı protesto etti-
ler. Son günlerde tutuklu bulunan iki kişi de 6 
Ağustos günü serbest bırakıldı. Yörede ne eki-

lirse ekilsin tütün kadar gelir getirerek kazanç 
sağlamamakta. Yöre halkı taşlık bayır alanları 
düzelterek ekime elverişli hale getirmiştir. Ye-
teri kadar hayvan gübresi serpilerek toprağın 
verimli olması sağlanmaktadır. 

Yöre halkı tütün ekiminin yasaklanmasıyla 
büyük bir belirsizliğin içine girmiş bulunmak-
ta. Tütün üretimini son vermeyi amaçlayan ya-
sanın uygulanmasıyla geçim sıkıntısının daha 
artacağı gibi şehirlere göç de başlayacaktır. 
Bütün bu yasal düzenlemeler halkın geleceği, 
üreticinin çıkarı hiçe sayılarak yerli ve yabancı 
büyük para babalarının çıkarı gözetilerek ya-
pılmakta. Çelikhan’da seçmenin yüzde sek-
seni AKP’ye oy vermekte. Doğanşehir’de ise 
seçmen AKP ile CHP arasında gidip gelmekte. 
Devletin asimilasyon politikasının en yoğun 
yaşadığı alanlardan biridir.

Tütün, çok hassas bir bitkidir. Bir o kadar 
da yoğun ilgi ve emek gerektirir. Karasal ikli-
min yaşandığı bölgede ekim alanları kıt ve su 
kaynakları yetersizdir.

Tütün ekiminin en yoğun olduğu Ege Böl-
gesinin yanı sıra, Kürdistan’da Muş, Bitlis, Di-
yarbakır, Malatya ve Adıyaman’da yörelerinde 
tütün ekimi yaygındır. Buralarda yetişen tütün 
yaprağı kıyımdan geçtikten sonra ülkenin her 
tarafına yayılmakta ve sarmalık sigarada kul-
lanılarak tüketilmektedir. Tekel fabrikalarının 
kapatılması ve ardından özelleştirilerek yerli 
ve yabancı büyük sermaye gruplarına peşkeş 

çekilmesiyle sigaranın fiyatı fahiş arttı. Bunun 
için sigara tiryakileri açıkta satılmakta olan kı-
yılmış tütüne yöneldi. Tütün giderek geniş bir 
piyasaya yayılınca sigara imal eden tekellerin 
piyasası ve kar oranı önemli düzeyde azaldı. 
Buna karşılık tütün ekimi ve verimi müthiş bir 
artış gösterdi. Neredeyse bir karış toprağı olan 
köylüler tütün yetiştiriciliğine başladı. Tütü-
nün yurt çapında yayılarak satılmasıyla birlikte 
fiyatı da çok arttı. Büyük bir bu işle uğraşarak 
geçimini sağlamaktadır. 

Halk yığınlarının bıçak kemiğe dayanınca 
avazlarının çıktığını, sokağa indiğini, karşı ba-
rikatları yıkarak kendi öz barikatlarını yükselt-
tiğini, “Tütünüme Dokunma!” belgisiyle isyan 
eden Çelikhan ve Doğanşehir yöresi tütüncü-
leri bir kere daha ortaya koydu. Yöre insanları 
kararlı bir biçimde bu eylemlerinin arkasında 
durulması gerektiğini aksi halde ekmeklerinin 
elinden alınacağını ifade etmekteler.

Malatya ve Adıyaman yöresinde yapılan 
eylem bir kere daha şu gerçeği gözler önüne 
serdi: Özelleştirmeler tarım ve ekonomi için 
bir cinayettir. Tarım ürünlerinin daha iyi yetiş-
mesi, hasadı, pazarlanması ve değer bulması 
için Demokratik Üretici Kooperatifleri olmaz-
sa olmazdır. Bunun için yerellerde demokratik 
halk örgütlenmesinin sağlanması ve güçlen-
mesi demokrasinin mihenk taşlarından baş-
lıca bir tanesidir. Bilinçli ve örgütlü bir halk 
yenilmez.n

Tütün: Yöre Halkının Ekme%!...
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Binsekizyüzlerin son çeyreğinde En-
gels’in Bebel’e yazdığı mektupta “işçi 
sınıfı var olduğundan bu yana sendikalar 
aracılığıyla örgütleniyor. Sendika işçi sı-
nıfının sermayeye karşı gündelik mücade-
lesini verdiği, kendini eğittiği ve en güçlü 
gericiliğin bile artık ezemeyeceği, gerçek 
sınıf örgütü anlayışıyla örgütlenmelidir” 
demişti. Sendikal hareketin ekonomik, 
demokratik ve özlük talepler ihtiyacıyla 
ortaya çıktığından günümüze kadar uzun 
mücadele deneyi ve kapitalizmin tekelci 
ve küresel süreçlerde aldığı biçimi de kap-
sayarak, özünde sınıf örgütlenmesindeki 
bu temel anlayışı hala koruyor. Yirminci 
yüzyılda tekelci güçlerin ve emperyalist 
ülkelerin dünya pazarlarını yeniden pay-
laşma savaşları sonrası sosyalizm sistem 
olarak oluşmuş, işçi sınıfının mücadelesi-
nin uluslararası düzeyde önemli bir bağ-
laşığı olarak işlev görmüştür. Sosyalizmin 
reel olarak varlığı emek hareketi açısından 
önemli bir direnç noktası olmuştur. Kapi-
talist ülkelerdeki sınıf mücadelesinin geli-
şimi, ekonomik-demokratik kazanımların 
önemli noktaya ulaştığı bu dönemde sen-
dikal hareketin örgütlenme ve mücadelesi 
de yadsınmaz bir gelişim göstermiştir.

Aslında bir refah dönemi olarak ad-
landırılan bu sürecin dinamikleri sendikal 
örgütlenme ve diğer örgütlenmeler açısın-
dan koşula uyan biçim alması kadar doğal 
bir şey olamazdı. Reel sosyalizmin yenil-
gisi, kapitalizmin küreselleşmesi adıyla 
oluşan yeni koşullarda, bütün toplumsal 
kesitlerde olduğu gibi sınıf hareketinde de 
ilkesel olarak prensiplerini koruyan ama 
biçim olarak, değişen koşullara uygun 
mücadele seçeneklerini üretmeyi kaçınıl-
maz kıldı. Hele ülkemiz gibi gericiliğin ve 
emek düşmanlığının köklü olduğu ülke-
lerde bunu başaramamak sendikal alanda 
emek aleyhine gelişen deformasyonların 
oluşması kaçınılmazdı.

Ülkemizde binsekizyüzlerin ortaların-
dan sonra işçi sınıfı oluşmaya başlamış. 
Cılız da olsa emek örgütlenmelerinin ve 
çeşitli işçi direnişlerinin yaşandığı bu dö-
nemden 1947 sendikacılığına kadar, baskı 
ve örgütlenme yasaklarına rağmen önem-

li bir birikim oluşmuştur. İkinci Dünya 
Savaşı’nda faşizmin yenilgisinden sonra 
oluşan nispi demokratik ortam ülkemize 
de yansır. Sendikal örgütlenme, grev toplu 
sözleşme hakkı olmadan serbest bırakı-
lır. Kısa sürede önemli gelişme gösteren 
bu işçi örgütlenmeleri yasaklanır. Böy-
lece 1952 yılında, Amerikancı sendika 
Türk-İş’in kurulmasının zemini yaratılır. 
Sermayenin çıkarlarına uyumlu bir işçi 
örgütlenmesi hedefiyle oluşan bu konfe-
derasyon emperyalist kimi odaklarca sı-
nıfın bağımsız örgütlenmesini engelleme 
yönünde desteklenir. Bu duruma rağmen 
Türk-İş içindeki kimi muhalif sendika-
lar, DİSK’in kurulmasıyla sonuçlanacak 
önemli ilkeler geliştirir. Sermayenin bütün 
kurum ve siyasi basıncından bağımsız ör-
gütlenme, siyaset üstü sendikacılığın red-
di, sermaye ve emperyalist kuruluşlardan 
her türlü yardımın reddi, sınıf mücadelesi, 
işçi sınıfı ve emeğin çıkarları yönünde fa-
aliyet gibi konuları içeren “sınıf ve kitle 
sendikacılığı” anlayışı DİSK ile karşılık 
bulur. 1980 faşist darbesine kadar işçi 
sınıfı mücadelesinde kimi yalpalamalara 
rağmen bu ilkeler üzerinden sınıfın örgüt-
lenme ve kazanımlarında yadsınmaz başa-
rılar sağlar.

12 Eylül faşist darbesinin ilk önce 
işçi sınıfının sendikal örgütlenmesini he-
def alması boşuna değildir. Faşizm grev 
çadırlarına saldırmış, işçi ve kimi sendi-
kacıları tutuklamış, işkenceden geçirmiş, 
katletmiştir. DİSK kapatılmış, yönetici-
lerinin bir kısmı hapsedilirken, bir kısmı 
yurt dışında sürgünde yaşamak zorunda 
kalmıştır. 80’li yılların ortalarından sonra 
işçi hareketi çeşitli direnişlerle yeniden 
ortaya çıktığında sürecin sendikal hare-
kette yarattığı deformasyon daha net gözle 
görünür duruma gelmiştir. 12 Eylül yasa-
larıyla sınıfın örgütlenmesi önüne önemli 
kısıtlamalar getirilmişti. Başka bir yazının 
konusu yapacağımız bu dönemin uygula-
maları sınıfı parçalamış, öncü kadroların 
yeniden mücadeleye katılımında ciddi en-
geller oluşturmuş, sendikal alan sarı sen-
dikacılığının, toplumsal barış adı altında 
burjuva ideolojisinin sızmasına daha da 
açık hale getirilmiştir. DİSK’in yeniden 
açılmasından sonra ‘sınıf ve kitle sendi-
kacılığı’ anlayışının dışında değişik yak-

laşımların gündem tutması değişen koşul-
lar gerekçesiyle ihtiyaç değil, uzun yıllar 
sınıf ve sendikal mücadelede yaratılmak 
istenen kafa karışıklığı, sınıfı sermayenin 
çıkarlarıyla uyumlulaştırma çabasının bir 
ürünüdür aslında.

Bugün sendikal hareketin ülkemizde 
geldiği durum önemli sorunlar taşıyor. 
Sosyalist ülkelerin bir karşı devrimle ye-
nilgisi, sosyalist ideolojiye saldırılar ka-
pitalist emperyalist ideologların ön açıcı-
lığında sınıf adına siyaset yapan yapıları 
önemli ölçüde yıprattı. İşçi ve sendika ha-
reketi, örgütlü sınıfın politik alanından, 
işçi sınıfının bilimi ışığında yeterli desteği 
göremeyince kaçınılmaz olarak boşluklar 
yaşandı. Sadece ideolojik, yasaklama ve 
baskıyla oluşan örgütlenme alanındaki so-
runlar sendikal harekette gelinen durumu 
açıklamaya yetmiyor elbette. Dünyada kü-
releşmenin sonuçlarıyla kapitalizmin üre-
tim sürecinde ortaya çıkan yeni durumlar, 
sınıfın örgütlenme ve mücadelesine ilişkin 
yeni biçimleri üretmeyi zorunlu kılıyor. 
Üretim süreçlerinde taşeronlaşma, esnek 
çalışma, mevsimlik ve gündelik çalışma, 
resmi rakamları katla aşan işsizler konu-
su kapitalizmin emek sömürüsünü 18.yy. 
koşullarına geri çevirmenin araçları olarak 
kullanılıyor. Ücretli emeğin sermaye tara-
fından sömürülmesi kapitalizmin geçirdi-
ği bütün aşamaların temel ilişkisi olarak 
varlığını korumuştur. Üretim sürecindeki 
parçalı durum, alt işveren uygulamaları ve 
bu alanda sınıfı bölen, örgütlenme koşul-
larını zorlaştırması yanında, sınıfı sınıfa 
denetlettirilen kurnaz bir yöntem olarak 
kullanılıyor. Eski sistemle üç bin kişinin 
çalıştığı bir fabrikada, merkez firmada 
üç yüz kadrolu işçi bırakıp diğerlerini 
çeşitli dallara göre alt işverene devreden 
firmalar, işçi sınıfı arasındaki rekabeti 
kışkırtarak bundan yararlanıyor. Çok zor 
koşullarda ve düşük ücretle çalışan taşe-
ron işçisinin örgütlenme zorluğu yanında, 
bıçak kemiğe dayandığında iş bırakma, 
direniş gibi eylemleri, ana firmadaki daha 
iyi şartlarda çalışan işçiler tarafından hak-
ları geri gideceği gerekçesiyle tepkiyle 
karşılanabiliyor. Kapitalizmin sınıfı kar-
şı karşıya getiren bu uygulamaları kimi 
teori yapıcılarının aksine işçi sınıfını ve 
sınıf mücadelesini yok etmiyor, sömürü 

ve proleterleşmeyi daha da arttırıcı işlev 
görüyor.

Taşeronda, ana firmalarda çalışan 
kadrolu işçileri, sözleşmelileri ve devasa 
işsizler ordusunu tek çatı altında örgütle-
yecek bir sendikal anlayış-yapı ülkemizde 
oluşturulamadı. Kamu alanında, özellikle 
eğitim iş kolunda ataması yapılmayan beş 
yüz bin öğretmen var. Özel okullarda veya 
meslek dışı alanlarda çok düşük ücretler-
le güvencesiz çalışıyor bu kesim. Atama 
dönemlerinde sesleri duyuluyor. Ama ör-
gütsüzler. Eğitim sendikaları bu kesimi 
içine alacak örgütlenme biçimleri üzerin-
de yeterince düşünmüyor. Diğer işkolları 
da öyle. Milyonlarca işsiz, emeğini sata-
rak yaşamak zorunda kalan güvencesiz 
kesim sendikal yapıların dışında. Özgün 
pozisyonlarında zaman zaman örgütlen-
me girişimleri olsa da, birçok nedenle bu 
yapılar istikrarlı bir yapıya kavuşamıyor. 
Bugün emeklilikte yaşa takılanlar önemli 
bir kesim. En çok ses getiren, örgütlenme 
ve eylemlilikte öne çıkan bu kesimin sen-
dikal alanda karşılığı yok. Kapitalizmin 
işçi sınıfını bölen ve rekabeti artırıcı yön-
temleri karşısında sendikal hareket eski 
yöntemlerle pozisyonunu korumak adına 
içine kapanmak yerine, sınıfı örgütlemek 
ve birliğini sağlama yönünde biçimler 
üretilmeli ve bu yönde yoğun çalışmalar 
sendikal alanın gündemi olmalıdır.

Engels’in sözünü tekrarlayalım. İşçi 
sınıfı var olduğundan beri sendikalarda 
örgütleniyor. Bu gün de öyle. Ama tari-
hin deneyimini bu güne taşıyıp değişen 
koşullara uyan örgütlenme biçimleri ya-
ratılamazsa, ülkemizin sendikal alandaki 
sorunlarını aşmak mümkün olmayacak. 
İşçi-sendika hareketi, her türlü gericili-
ğin ezemeyeceği kalıcı bir gelişme gös-
terecekse; değişen koşulların doğru bir 
tahlili üzerinden pozisyon alınması ve 
kişilere endeksli, güdümlenen, kariyerist 
hırsları-özenmeleri aşmış, sınıfın gerçek 
çıkarlarını öne alan anlayışı egemen kıl-
makla olacaktır. Değişimin ve ülkemiz 
demokrasi mücadelesinde temel taşıyıcı 
bir gücü olan işçi sınıfının örgütlenmesi 
gerçekleşmeden ve eylemli duruma dö-
nüşmeden ilerici, devrimci görevler ger-
çekleştirilemez. n  

Send!kal Örgütlenmen!n Bazı 
Sorunları Üzer!ne
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q  Hal!t ERDEM

Burjuvazi ve kapitalist devletin 
kârlarını azami seviyeye çıkarması 
ve düzeni koruması kendileri için ha-
yati önemdedir. Yine bu nedenledir ki 
işçi sınıfının ekonomik hakları için 
mücadelesi en yüksek kârın gerçek-
leşmesini sekteye uğratması ve sö-
mürüyü sınırlandırması için vazge-
çilmezdir, hayati önemdedir. 

İlk mücadele birliklerinin kurulması, 
sendikaların yasallığının kabul ettirilmesi, 
seçimlere katılma hakkı, eşit oy, fikir ve 
ifade özgürlüğü, örgütlenme hakkı uzun 
ve zorlu mücadelelerle elde edildi. İşçi 
sınıfı elde ettiği haklarını kullanmak için 
de büyük mücadeleler verdi. Ekonomik 
mücadelenin işçi sınıfının kurtuluşunu 
sağlamayacağının görülmesi üzerine doğ-
rudan siyasal iktidarı hedefleyen mücade-
le arayışları başladı. Marx ve Engels’in 
bir ideolojiye kavuşturduğu Komünist 
Manifesto yayımlandıktan bugüne kadar 
işçi sınıfının ekonomik haklar uğruna mü-
cadelesi ve eylemleri aynı zamanda siyasi 
içerik kazandı. Ekonomik mücadele bur-
juvazinin azami sömürüyü elde etme 
çabalarına karşı bir direnmedir. Ancak 
işçi sınıfının her kazanımında kapitaliz-
min yolunda giden kurallarını değiştirme 
zorunda bırakılması, eski araç ve yöntem-
lerin yetmemesi, yeni yol ve imkânların 
açılması yeni risklerin, fırsatların ortaya 
çıkması demektir. Bu, kapitalizm için 
olduğu kadar işçi sınıfı içinde geçerlidir. 
İşçi sınıfının, kendi yönetim yöntemlerini 
dayatması ve yerleştirmesi önemlidir ve 
gelecekte de işimize yarayacaktır.

E"!ts!z gel!"me
Ancak bu süreç kapitalizmin kullan-

dığı sonsuz imkânlarla, yönetme ve ya-
nıltma bilimlerinin, teknolojinin, yönetim 
metotlarının sürekli geliştirilmesiyle telafi 

edildi, yeni baskı yöntemleri uygulandı, 
her yenilenme sömürüyü ağırlaştırdı. İşçi 
sınıfının her kazanımı aynı zamanda ge-
lişmenin de itici gücü olma işlevini gördü; 
kapitalizm her bunalıma girdiğinde geli-
şen sınıf mücadelesine karşı koyamayan, 
eskimiş olan siyasi iktidarını, kanunlarını, 
devlet aygıtını güçlendirdi. Bütün bu sü-
reçte verile gelen ekonomik mücadeleler 
bu çok yönlü saldırıları karşılayamadı, 
çünkü burjuvazinin saldırılarının özü 
siyasi idi. Kapitalizmin, kapitalist dev-
letin geriletilmesi, siyasi kazanımlar 
elde edilmesi ve elde edilen hak ve öz-
gürlüklerin güvenceye alınması ancak 
siyasi mücadele ile mümkündü. 

“Send!kal” mücadeleye, 
!ç ve dı" müdahale
İşçi sınıfı, kriz sonraları veya nispe-

ten demokratik dönemlerde de ekonomik 
mücadele vermiştir. Buna burjuvazinin 
de itirazı olamazdı. Ülkelerde uygulanan 
ekonomik politikalara bağlı olarak “re-
fah” dönemleri gibi veya bizde olduğu 
gibi, ithal ikameci politikaların elverdiği 
kadar ücret mücadelelerinin daha yüksek 
sonuçlanması dönemsel başarılardır. Bun-
lara bel bağlanması ekonomileri 24 Ocak 
kararlarına ve ya Dünya’da neo-liberal 
politikalara vardırdı. Ayrıca mücadele bir 
başka koldan daha yürüyordu. Bu dönem-
ler burjuvazi ile işçi sınıfının Avrupa’da 
ve gelişmiş kapitalist ülkelerde, işçi sını-
fının ekonomik mücadelesini, içten; işçi 
sınıfının örgütlerine müdahale ederek ve 
dıştan; her tür yasal müdahalelerle nasıl 
kontrol altına aldığı ve bugüne nasıl gelin-
diği ilgi çekici bir araştırma olabilirdi an-
cak bizim kendi ülkemizdeki gelişmelere 
göz atmamız da yeterli olabilir.

#lk ba"kaldırı ekonom!k, 
!lk saldırı s!yas!
1908 İlan-ı Hürriyet grevleri deyim 

yerindeyse ekonomik taleplerin bir pat-
laması şeklinde ortaya çıktı. İşçiler, ça-
lışanlar, düzenli çalışma saati, düzenli iş 

ve ücret artışı istiyorlardı. İttihat Terakki 
hükümeti, karşılarına 1909’da çıkarılıp, 
1963’e kadar devam eden sendika kurma, 
örgütlenme ve grev yapma yasaklarını da 
içeren kapsamlı bir kanun çıkardı. Ama 
bu aynı zamanda bir tuzaktı, ekonomik 
mücadele tuzağı. İşyeri bazında cemiyet 
kurmak, cemiyetlerde faaliyet göstermek 
serbest idi. Bunun dışında her tür örgüt-
lü faaliyet, örgüt kurma, siyasi faaliyet 
yasaklanmıştı. 1909 Takrir-i Sükun ka-
nununun en önemli özelliği budur: Siya-
si faaliyeti yasaklayıp belirli koşullardan 
grev yapmak dahil ekonomik mücadeleyi 
serbest bırakmak. Türkiye burjuvazisinin, 
İttihatçıların, yakın geleceğin Cumhuri-
yetçilerinin sınıfsal sezgileri, taktik ve 
stratejisi bu günlere dayalıdır. İşçi örgüt-
leri ve Komünistler bu sınıfsal sezgiyi 
fark edemediler. İşçi sınıfı örgütleri, 
siyasi yasaklar, ekonomik olanakların 
değerlendirilmesi ve benzeri nedenlerle 
1920’lerde olduğu gibi 1946’da da eko-
nomik mücadeleyi ana mücadele yolu 
olarak benimsediler, faaliyetlerini bu 
doğrultuda yoğunlaştırdılar ve bu gele-
nek sürüp gitti. Siyasi olarak dönemsel 
başarı ve gerilemeler olabilir ancak bir 
bütün olarak mücadelenin karakte-
ri “ekonomik-demokratik” nitelikten 
kurtulamadı.

Ekonom!k, send!kal 
mücadelen!n çek!c!l!%!
İşçi sınıfının ekonomik mücadelesini 

küçümsemeden ve önemsizleştirmeden 
birkaç örnek üzerinde daha durmamız 
gerekli, çünkü geçmişteki büyük müca-
delelerimizin çoğu ekonomik-demokratik 
temelde verilen mücadelelerdir. Bu dö-
nem, 1975’ten başlayarak 1980 askeri fa-
şist darbesi ile sonlandırılan mücadelenin 
yükseldiği yıllar her ne kadar siyasi söy-
lem ve jargonun çeşitlendiği, siyasi birlik 
ve cephe arayışlarının arttığı gözlemlense 
de her bir olay analiz edildiğinde görülebi-
leceği gibi esas olarak sendikaların başını 
çektiği ekonomik mücadelenin yükseldiği 

yıllardır. Genellikle siyasi ajitasyonun ve 
propagandanın çok kullanılması, sendikal 
eğitimlerin içeriğinin Marksist ekonomi-
den alınma okuma parçalarıyla zengin-
leştirilmesi bile bu mücadelelerin iktisadi 
temelde, işçi sınıfının yaşam koşullarının 
düzeltilmesi, daha iyi yaşam, daha iyi ça-
lışma koşulları, daha yüksek ücret temelli 
yani ekonomik mücadele özelliğini değiş-
tirmez. Bunu sürekli tekrar etmenin de an-
lamı yoktur; nitekim 1980 darbesi sonrası 
cuntanın atadığı kurulların verdiği karar-
lar kabul edilmiş, herhangi bir hoşnutsuz-
luk belirtisi de görülmemiştir. 

S!yas! mücadele !ç!n 
bagajlardan kurtulmak 

Bugün Türkiye’de işçi sınıfının dev-
rim mücadelesinde ekonomik ve siyasal 
mücadele birlikteliği üzerine konuşurken 
tarihsel bağlarımızdan ve birikimlerimiz-
den kopamıyoruz. Tarihsel olarak omuz-
larımızda taşıdığımız yüklerden kurtul-
manın bir yolu da bugün siyasal olanla 
ekonomik olan arasındaki ilişkiyi doğru 
olarak ortaya koymaktan geçer. Bugünkü 
emek mücadelesinin genel seyri de farklı 
değildir. Devrimci çevrelerin yoğun emek 
ve çabalarıyla ortaya koydukları eylemler 
ekonomik ve yerel niteliktedir. İşçiler ge-
nellikle işe iade için, gasp edilen ücretleri-
ni tazminatlarını almak için, insanca çalış-
ma koşulları için tek tek patronlara karşı 
mücadele ediyorlar. Sözgelimi bir grev 
veya direniş başarıyla dahi sonuçlansa iş-
çiler bir sonraki toplu sözleşme veya grevi 
beklemek üzere, sendikalı olmayanlar da 
ortaya çıkacak yeni haksızlıklara karşı or-
taya çıkmak üzere işlerine dönüyor. Sanki 
işçi sınıfının mücadelesi işçilerin daha iyi 
koşullarda çalışmaları ve yaşamaları için 
veriliyormuş gibi. Mücadele, fabrika so-
runlarıyla sınırlandığında varılacak sonuç 
budur.

S#YAS# MÜCADELE  
Siyasi mücadele, siyasi iktidarı he-

defleyen bir mücadeledir. Burjuvazinin 

#"ç! Sınıfının Ekonom!k ve 
S!yasal Mücadeles!
!$ç% Sınıfının Günlük Mücadeles%nde Ekonom%k – Send%kal Olanla 
S%yas% Olan Arasındak% !l%$k%
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devletine, iktidarlarına, kurumlarına, ka-
nunlarına karşı örgütlenmeyi amaçlar, bu 
örgütlü gücüyle değişimi, iktidarı değiştir-
meyi amaçlar. Yaklaşık bir buçuk asırdan 
beri bilinen ve kullanılan en yetkin müca-
dele araçları komünist partileridir. Kuşku-
suz bu uğurda büyük mücadeleler veren, 
sosyalist, devrimci demokrat parti, hare-
ket, düşün ve eylem insanlarını da saygıy-
la anmak gerekir. Bu alanda muazzam bir 
deneyim ve literatür birikmiştir ve bu zen-
gin birikim işçi sınıfının hafızasıdır. Uzun 
analiz ve deney aktarımları mümkündür 
ancak bunların yetmediği, işçi sınıfını ik-
tidara taşıyamadığı, halk kitlelerinin des-
teğini alamadığı da bir gerçekliktir. 

S!yas! mücadele ve 
Kürt ulusal sorunu
Ülkemizde ve özellikle günümüzde 

tarihsel süreç ve coğrafi konum, Kürt hal-
kının bölgedeki dört büyük devlet sınır-
ları içinde yaşıyor olması gibi nedenlerle 
siyasi mücadelesinin odağı Kürt sorunu-
dur. Kürt sorunu, ulus devletin kuruluş 
sürecinde Mustafa Suphi’nin ülkeye 
dönüş girişiminin başarısız olmasıyla, 
devletin oluşturduğu hikayeyi Türkiye 
Komünistlerinin benimsemesi, yeni ve 
alternatif bir hikaye yazamamaların-
dan kaynaklıdır. 1915’te devlet kara-
rıyla başlatılan Ermeni soykırımı, savaş 
bittikten sonra, bu sefer, soykırımı da yü-
rütmüş Cumhuriyet kadroları tarafından 
yer yönüyle devam ettirilmiştir. Başka 
etkileri bir yana bu sessizlikle geçiştirme, 
Ermeni’lerin mal mülklerine el koyma ve 
yağma eylemlerine sessiz kalma, Komü-
nistlerin enternasyonalist geleneklerine de 
terstir. Yaşanılan çağda, 1920’lerde anıl-
maya, söz edilmeye değer bulunmayan bu 
tarihin en acımasız soykırımı, sonradan 
Türkiyeli komünistler için tam bir kâbus 
haline gelmiştir. Milliyetçilikler arasında 
gidip gelmeler, Hrant Dink’in öldürülmesi 
üzerine bir toparlanma görüntüsü verse de 
Ermeni sorununa karşı tutum dağınıklığı-
nı koruyor. 

M!ll!yetç!l!kle 
her alanda hesapla"ma
Türkiye komünistlerinin Türkiye’de 

yaşayan halklara karşı tutumu da farklı 
değildir. Milliyetçi burjuvazinin, bir “mil-
li kurtuluş savaşı” verdiği, anti-emperya-
lizm, üniter devlet, laiklik gibi kavramlar 
etrafında örülen sürekli yeni hikayeler 
komünistleri de şu veya bu şekilde cazi-
besine katmış bir ulusal efsane yaratmış-
tır. Devlet güncel olaylara ve gelişmelere 
göre bu hikayenin bir yanını güncelliyor 

ve piyasaya sürüyor. Türkiyeli Komü-
nistlerin bu devlet propagandalarından 
etkilenenleri bir yana, bu propagandaları 
anında etkisiz hale getirecek tüm emekçi-
lerin beynini dumura uğratan, söyleneni 
düşünmeden kabul eden terör sorunuyla 
ilgisini ortaya koyacak mekanizmalardan 
yoksundur. 

S!yas! mücadeley! 
gündeme almak!

Türkiyeli komünistlerin gündem-
lerinde ve programatik belgelerinde, 
Türkiyenin demokratikleşme programı 
nedir diye bakıldığında; ekonomizm, 
kriz, işsizlik, enflasyon, başta gelmek 
üzere ana başlıkların anti-emperya-
lizm, üniterizm, ve laiklik gibi milliyet-
çiliğin çeşitli biçimlerinin olduğu görü-
lebilir. Askeri sanayi kompleksinin bir 
aile ve yakın çevresi etrafında kurulması, 
her yurtsever insanın en azından ödediği 
verginin hesabını sormak için ilgilenmesi 
gereken sınırlarımızın ötesine yayılan sal-
dırganlıklar... Bunlar değil gündemde ol-
mak adeta bilinç alanımızın dışına itilmiş 
durumda. 

Siyasi mücadeleyi gündeme almak! 
İroni gibi geliyor ama Kürt sorununun 
tarihi, bugün geldiği aşama, devletin ileri 
sürdüğü terör odaklı propagandanın ye-
rine Kürt Siyasal Hareketinin tezleri, bu 
konuları gündeme almak ve fikir üretmek 
ancak onunla öncelikle tanışmaktan geçer.

Her Türkiyeli komünist yukarıda-
ki başlıklar ve onların çözüm yolları ve 
devrimci mücadelenin bin bir versiyonu 
üzerine konuşabilir. Her bir insan en iyi 
bildiği, üzerinde en çok kafa yorduğu, en 
çok kitap okuduğu konu üzerine konuşur, 
çözüm üretir.

Kürt meselesi Türkiye Komünistleri-
nin ve devrimcilerinin uzun süre üzerin-
de durarak anlaşabilecekleri bir sorundur. 
Mesele Kürt-Türk kardeşliğinin arasında 
köprüler kurulması şeklinde ifade edildiği 
kadar basit değildir.

Konumuza tekrar dönersek günümüz-
de devrimci mücadelede siyasi mücadele 
Kürt meselesinin mücadelenin tam odağı-
na alınmasından geçer. Kürt meselesinin 
siyasi bir mücadele olmasının etrafında 
dönüp durmadan Türkiye işçi sınıfının en 
bilinçli, en diri unsurlarıyla Kürt siyasal 
mücadelesinin aynı nitelikte unsurlarının 
buluşması, bir arada bulunmanın ortamını 
yaratmaları ve sonunda Komünist Partisi 
çatısı altına mücadeleye atılmaları... Bu-
gün hayatın şifresi budur.n

Sen yaşadığımız çağa karşı,
Direnişimizsin
Dünümüz, bugünümüz,
Yarınımız, geleceğimizsin,
En ince hünerimizsin.
Hakikat ve özgürlük
Yürüyüşümüzde
Zulme ve zalime karşı
Başkaldırımızsın.
Sen işçilerin, köylülerin
Emekçilerin, aydınların,
Kadınların, gençlerin
Aydınlık yarınlar için
Mücadelelerinde
Evrensel aklısın.
Sen Kürt, Türk
Bütün halkların,
Alevi – Sünni
Bütün inançların
Tümel aklısın.
Köklerini,
Ahlak - politik toplumdan
Ana kadından,
İnsanın toplumsallaşmasından
Alan bir ulu çınarsın.
Sen Beş Bin yıllık
İnkârcılığa karşı,
Demokratik, ekolojik,
Kadın özgürlükçü
Mücadelemizde
Bilimin dehasısın.
Sen Büyük Ekim,
Rojava Devrimlerinin
İnşaalarındaki 
Devrimci kararlılığımızsın.
Sen Mezopotamya’sın,
Anadolu’sun, Rumeli’sin
Nemrutlara karşı,
İbrahim’sin
Dehaklara karşı
Demirci Kawa’sın.
Egemenlere karşı,
Adaletin gücüsün.
Sen halklarımızsın,
Mezopotamya’da Kürt,
Karadeniz’de Laz,
Anadolu’da Türk,
Çerkez, Ermeni’sin,
Türkiye’sin.
Sen inançlarımızsın,
Kırşehir’de Hacı Bektaş,
Konya’da Mevlana,
Enel Hak diyen
Hallac-ı Mansur’sun,
Serez’de Şeyh Bedrettin,
Banaz’da Pir Sultan,
Toroslarda İnce Memet.
Akın var, güneşe akın
Güneşin zaptı yakındır diyen
Nazım Hikmet.
Otuz Üç Kurşun’un
Acısını yüreğinde taşıyan
Ahmed Arif.
Mem-u Zin’de
Axmede Xani’sin.

Sen Dağkapı’da
Şeyh Sait,
Buğday Pazarı’nda
Evladı Kerbela
Seyid Rıza’sın.
Çarçıra Meydanı’nda
Gazi Muhammed’in
Çığlığısın.
Sen sürgünde Yılmaz Güney,
Ahmet Kaya’sın.
Sosyalizmde ısrar etmek,
İnsanlıkta ısrar etmektir diyen
Büyük İnsanlık’sın.
Sen Karadeniz’in derinliklerinde
Mustafa Suphi, 15’ler
Amed Zindanında
Mazlum Doğan, Kemal Pir,
Sakine Cansız’sın
Sen darağacına yürürken
Yaşasın Türk ve Kürt halklarının
Kardeşliğini savunan 
Deniz Gezmiş, Üç Fidan’sın.
Kızıldere’de Mahir Çayan’lar,
Nurhak Dağlarında Sinan Cemgil’ler,
İşkencede ser verip
Sır vermeyen İbrahim Kaypakkaya,
Mustafa Hayrullahoğlu’sun.
Hakikat ve Özgürlük yolunda,
Şehit düşen Zilan’lar,
Mehmet Tunç’lar, Taybet Analarsın.
Zindanları özgürleştiren,
Siyasi tutsaklarsın.
Sen Soma’da göçük altındaki,
Üç yüz bir Maden işçisi,
Ankara Gar Katliamı’nda
Katledilen insanlıksın.
Sen Gezi- direnişlerinde
Faşizme karşı mücadelede,
Halkların birleşik iradesi,
Demokrasi güçlerinin kararlılığısın.
Sen 8 Mart’larda
Newroz’larda, 1 Mayıs’larda
Milyonlarsın.
Seni susturmak istiyorlar,
Susturamazlar...
Sen DTK’sın, HDK’sın,
Sen HDP’sin, Partimizsin,
Türkiye’sin.

19.02.2021
Mehmet Alçınkaya
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Sen HDP’sin – HDP’em Benim
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 Amerika Birleşik Devletleri’nin işgal 
ettiği Afganistan topraklarından çekilece-
ğini açıklaması ardından Taliban, 20 yıl 
sonra yeniden ülkede hakimiyet kurdu. 
Kısa sürede hızlı bir ilerleyiş sergileyen 
Taliban, başkent Kabil’i ele geçirerek 
ülke yönetimine el koydu. Taliban’ın ilk 
yasakları kadınlar için getirildi. Ülkede 
kız çocuklarının okula gitmesi, kadınların 
da çalışma hayatında yer alması kısıtlandı.

Ülkedeki son durumu 1972’den bu 
yana mücadele eden Afganistanlı Dev-
rimci Kadınlar Derneği’nden (RAWA) 
güvenlik gerekçesiyle adını saklı tuttuğu-
muz hak savunucusuyla konuştuk.

Talibansız 20 yılda kadınların kazan-
dığı hakları sormak istiyorum. Nasıl bir 
mücadeleyle ne tür haklar kazandınız? 

Bu 20 yılda, ABD ve NATO güçlerinin 
iddia ettiği gibi teröre karşı bir savaş yok-
tu. Bu bir aldatmacaydı. Afganistan’da 
kadınlar, 50 yıl önce şu an olduğundan, ya 
da 20 yıl önce olduğundan daha özgürdü. 
Annem, anneannem anlatırdı; o zamanlar 
okula, işe gidebiliyormuş kadınlar. Tek 
başlarına seyahat edebiliyorlarmış. Tabii 
kırsal bölgede değil, büyük şehirlerde. 
Eğitim ve sağlık sektörlerinde, sivil top-
lum kuruluşlarında genel olarak kadın yö-
neticiler varmış. Afganistan’daki kadınlar 
haklarını Amerikan işgali sayesinde alma-
dı. 20 yıl bir ülkenin fikrini değiştirmek 
için çok uzun bir zaman değil. Bu ülkenin 
nüfusunun yüzde 25’ini gençler oluşturu-
yor. Elbette ki 20 yıl öncesine göre çok 
farklı fikirleri ve pratikleri var. Farklı ka-
dınlar onlar. Haksızlıklara ses çıkarmak, 
harekete geçmek, eşit olmak, erkek ege-
men bir toplumda yaşamamak istiyorlar. 

Taliban teröristlerinin hakimiyetini kabul 
etmiyorlar. Bu gelişmeler durumun geçen 
seferki gibi olmayacağını gösteriyor.

Taliban 20 yıldır Afganistan’da ol-
masa da intihar saldırıları sürüyordu. 
Bu tehlikeye rağmen kadınlar nasıl bir 
araya geliyor, örgütleniyor ya da nasıl 
bir mücadele yöntemi izliyordu?

Özellikle 2001 yılında çok sayıda ka-
dın aktivist, gazeteci, sağlık çalışanı Tali-
ban tarafından hedef gösterildi ve öldürül-
dü. Dolayısıyla Taliban’a karşı örgütlü bir 
mücadele yürütülemedi. Kadınlar diren-
meye, Taliban’a karşı ayaklanmaya çalıştı 
ama devasa bir kadın ayaklanması müm-
kün olamadı.

Öncelikle, Taliban Afganistan’da de-
ğildi diyemeyiz. Taliban Afganistan’day-
dı ama yönetimde değildi. Afganistan’da 
teröre karşı 20 yıldır süren bir savaş var. 
Milyarlarca dolar harcandı bu savaşa. 
Binlerce insan hayatını kaybetti. Yine de 
Taliban denen terörist örgütten bir şekilde 
kurtulamadı. İkincisi, 11 Eylül’den sonra 
ABD’li işgalcilerin oluşturduğu Afgan 
Hükümeti de gerici ve teröristti. İkisi ara-
sında bir fark olmadığının altını çiziyoruz. 
Her ikisi de aynı zihniyetin ürünüdür. Son 
20 yılda pek çok intihar saldırısı gerçek-
leşti. Kimini Taliban üstlendi kimini IŞİD 
üstlendi. Elbette ki bu durum Afganistan 
halklarının büyük çoğunluğu için sorun 
teşkil ediyor. Afganistan halklarının, Af-
ganistanlı kadınların en büyük sorunu 
güvenlik sorunuydu. Evden çıktığınız za-
man geri döneceğinizin bir garantisi yok. 
Her gün şehrin kalabalık yerlerinde, üni-
versitelerde, liselerde, hastanelerde hatta 
kadınların doğum yapmakta oldukları do-
ğumhanelerde intihar saldırıları oluyordu. 
Bu şartlar altında örgütlenmek elbette ki 
kadınlar için hiç kolay değildi. Özellikle 
2001 yılında çok sayıda kadın aktivist, ga-
zeteci, sağlık çalışanı Taliban tarafından 
hedef gösterildi ve öldürüldü. Dolayısıyla 
Taliban’a karşı örgütlü bir mücadele yürü-
tülemedi. Kadınlar direnmeye, Taliban’a 
karşı ayaklanmaya çalıştı, ama devasa bir 
kadın ayaklanması mümkün olamadı.

DAİŞ’ten bahsettiniz. Taliban’ın 
Kabil’e ilk girdiği gün bir hapishaneyi 
bastığı ve 5 binden fazla Taliban ve DAİŞ 
üyesini serbest bıraktığını duyduk. Bu 
bilgi doğru mu?

Hapishanedeki IŞİD’li ve Taliban mi-
lisi sayısından emin değiliz. Medyada yer 
almadı bu rakamlar. En azından güvenilir 
kaynaklar tarafından bir rakam verilmedi. 
Ama o hapishanede Taliban ve IŞİD üye-
leri olduğunu biliyoruz. Kimi kaynak bu 
hapishanedeki diğer tutsakların serbest 
bırakıldığını söylüyor, kimi kaynak ise 
öldürüldüğünü. Ancak, Taliban üyeleri 
ve müttefiklerinin serbest bırakıldığın-
dan eminiz. Bunun dışında geçen sene de 
çok sayıda kişi serbest bırakılmıştı. Barış 
görüşmeleri vardı ve ABD, Afganistan 
hükümetini Taliban üyelerini serbest bı-
rakmaya zorladı. Ama şu geçtiğimiz bir 
kaç haftada Taliban girdiği her şehirde ilk 
olarak hapishaneyi ele geçirdi ve kendi 
tutsaklarını serbest bıraktı.

Taliban ve DAİŞ’in birbiriyle ilişkisi 
nasıl Afganistan’da? Suriye’de, Tür-
kiye destekli Tahrir El Şam üyelerinin 
Taliban’ın Afganistan’ı ele geçirmesini 
kutladıkları görüntüyü nasıl yorumlu-
yorsunuz? 

IŞİD ve Taliban arasında çok yakın 
bir ilişki olduğunu düşünmüyoruz. Ama 
asıl önemli olan şudur ki, biz bu iki ör-
güt arasında herhangi bir fark görmüyo-
ruz. İzledikleri politikalar, özellikle kadın 
politikaları aynı. Her ikisi de dinci faşiz-
me ve gericiliğe hizmet ediyor. Her ikisi 
de terör örgütüdür. Emperyalist ülkelerin 
özellikle ABD’nin gücüne güvenirler. Bu 
nedenle bize göre, farklı farklı yapılan-
malar da olsa, Türkiye’de, Afganistan’da 
ya da Suriye’de, bu örgütler birbirlerinin 
aynısıdır.

Ülkede son durum nedir? Halen mü-
cadele eden kadınların olduğu söyleni-
yor? Kadınlar şu an Afganistan’da neler 
yapıyor? 

Taliban’ın şehre girdiği gün bir grup 
kadın sloganlarla sokaklara çıktı. Du-

varlara sprey boyalarla sloganlar yazıl-
dı. Bunlar küçük toplanmalardı elbette. 
Eylem diyemeyiz. Ama neticede Taliban 
karşısında bir duruştu.

Henüz ciddiye alınacak büyüklükte 
bir muhalefet görmedik. Sokaklarda ka-
dın da erkek de yok. Kepenkler kapatılmış 
durumda. Okullar, üniversiteler, küçük 
işletmeler, büyük işletmeler, bankalar, her 
şey geçen haftadan bu yana kapalı. Ama 
hiç mi tepki yok? Var elbette. Özellikle de 
kadınlar tarafından dile getirilen bir tepki 
var. Taliban’ın şehre girdiği gün bir grup 
kadın sloganlarla sokaklara çıktı. Duvar-
lara Taliban karşıtı yazılamalar yapan ka-
dınların olması kulağa çok da önemli gel-
miyor olabilir, ama şu anda burada içinde 
bulunduğumuz koşullarda çok ciddi so-
nuçları olabilecek bir karşı çıkış. O kadın-
ları görmek beni çok heyecanlandırdı ve 
duygulandırdı. Kadınlar duvarlara sprey 
boyalarla sloganlar yazdı. Bunlar küçük 
toplanmalardı elbette. Ama neticede Tali-
ban karşısında bir duruştu. Ancak üzülerek 
söylüyorum ki Afganistan’da öyle devasa 
bir kadın hareketi yok. Bazı haber ajansla-
rı, sivil toplum kuruluşları, insan hakları 
dernekleri, kadın dernekleri var ama genel 
olarak baktığımızda Afganistan’da politik 
bir perspektifi olan kitlesel bir örgüt ya da 
hareket yok.

Taliban’ın ülke yönetimini nasıl bu 
kadar hızlı ele geçirdi? 

Çok fazla sebebi var. En başta söy-
lenmesi gereken şudur; ABD işgali Af-
ganistan halkları için gelen bir yardım 
eli değildi. Demokrasi ve kadın haklarını 
güçlendirmedi. NATO ve ABD’nin iddia 
ettiği gibi terörle mücadele de etmedi. 
Aksine, terörü güçlendirdi. 2001 yılında, 
ABD Afganistan’ı bombalamaya başla-
dığında, Taliban bir anda ortadan kaybol-
muştu. 20 yıl sonra daha güçlü bir şekilde 
geri geldi ve bir kaç hafta içinde Afganis-
tan yönetimini ele geçirdi. Tüm bölgeleri 
işgal edip başkent Kabil’e geldiler. Emi-
nim bu kadarına Taliban bile şaşırmıştır. 
Çünkü bir ülke ele geçirmeye, bir yönetim 
devirmeye hazır değillerdi. Kapalı kapı-
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Afgan!stan’dak! devr!mc! kadınlar: 
Ülke Tal!ban’a Altın Teps!de 
Sunuldu, Hayal!m!z Rojava

Afganistan’da 3 gazetecinin 
kaçırıldığını, sokakların boşal-
dığını, tüm kamu kurumlarının 
kapalı olduğunun bilgisini veren 
RAWA üyesi kadın, ülkenin altın 
bir tepside Taliban’a sunulduğu-
nu ve mücadele için Rojavalı ka-
dınları örnek aldıklarını söyledi.



lar ardında ABD ve Afganistan hükümeti 
arasında anlaşmalar olduğuna inanıyoruz. 
Elbette Çin ve Rusya’nın da Taliban ile 
bazı hesapları, anlaşmaları vardı. Hükü-
metteki yolsuzluk, rüşvet, kayırmacılık, 
uyuşturucu ticaretine bulaşmış yönetici-
ler, eğitimsizlik, işsizlik, halk üzerindeki 
baskılar, yoksulluk, umutsuzluk tüm bun-
lar bir araya gelince, gördüğünüz resim 
ortaya çıktı. Hükümete karşı güvensizlik 
vardı.  Yine teyit edilememiş iddiaya göre 
asker direnmek istemiş ama hükümet izin 
vermemiş. Bu askerlerin bir kısmı yaka-
landı ve öldürüldü. Kalanların ise Taliban 
ile savaşacak ne morali be de gücü vardı. 
Yönetimi Taliban’a altın bir tepside sun-
mayı tercih ettiler.

Afganistan halkı Taliban’a karşı bir 
mücadele içine girdi mi ya da girecek 
mi? 

Şu an için diplomatik bir girişim ola-
rak kendilerini olduklarından farklı gös-
terme çabası içindeler. Meşru bir hükümet 
olarak uluslararası platformlarda tanınma 
peşindeler. Şuna inanıyoruz ki, eğer bunu 
başarırlarsa gerçek renklerini zaman kay-
betmeden göstereceklerdir.

Bu soruya verecek net bir cevap yok. 
Taliban henüz bir hükümet kurmuş, nasıl 
bir yönetim tasarladığını açıklamış değil. 
Nasıl bir kadın politikası, nasıl bir med-
ya politikası bizi bekliyor bilmiyoruz. 
Emin olduğumuz tek bir şey var. Taliban 
ilerici, aydın bir örgüt değil. Ellerinden 
geldiğince her şeyi kısıtlayacaklar. Şu an 
için diplomatik bir girişim olarak kendile-
rini olduklarından farklı gösterme çabası 
içindeler. Meşru bir hükümet olarak ulus-
lararası platformlarda tanınma peşindeler. 
Şuna inanıyoruz ki, eğer bunu başarır-
larsa gerçek renklerini zaman kaybetme-
den göstereceklerdir. O zaman insanları, 
özellikle onlara muhalefet edenleri bas-
kılamaya başlayacaklardır. Şimdiden bazı 
popüler sosyal medya kullanıcılarının 
yakalandığını, tutuklandığını hatta infaz 
edildiğini duyuyoruz. Ama bunlar teyit 
edilebilir bilgiler değil. Çünkü şu anda 
basın çalışabilir durumda değil. Kendi 
ülkemizin haberini uluslararası basın ku-
ruluşlarından alıyoruz. Afganistan’da her 
zaman bu rejime direnenler olacak. Çok 
zor olacak, çok fedakarlık gerektirecek, 
kadınlar bu durumun ilk kurbanları ola-
cak, ama savaşacağız. Direnişin şekli ve 
metotlarını şu anda tahmin etmek zor gö-
rünüyor.

Birleşmiş Milletlerin (BM)  Taliban 
hükümetini tanımayacakları ancak iliş-
kide olacaklarını, bunu Taliban rejimi 
tarafından baskılanan halklar için ya-
pacaklarını söylediler. Siz buna inanıyor 
musunuz?

Bu durum biraz da Taliban’ın izleye-
ceği politikayla ilişkili. Şu anda attıkla-
rı tüm adımlar uluslararası kamuoyunu 
kandırmaya yönelik. Öte yandan ne söy-
lerlerse söylesinler, Afgan halkları bu ya-
lana kanmayacak. Bizler Taliban’ın kim 
olduğunu, ne olduğunu çok iyi biliyoruz. 
Taliban benzeri onlarca örgüt, parti ve yö-
netimin geldiğini ve gittiğini gördük. Pa-
kistan, Çin, Rusya gibi bazı hükümetlerin 
Taliban’ı hızla tanıyacağından ve muha-
tap alacağından şüphemiz yok. Şimdiden 
söz konusu hükümetlerin bazı yetkilileri 
bu yönde açıklamalar yaptı. BM, hiçbir 
zaman Afgan halklarını anlamadı. Bu 
nedenle binlerce insan öldürüldü. BM ve 
benzeri kurumlar burada kimin öldüğünü 
kimin kaldığını kime ne işkence yapıldığı-
nı umursamaz.

Taliban’dan kaçanların birçoğunun 
erkek olduğu yazılıp çiziliyor. Afganis-
tanlı kadınlar olarak Afganistanlı erkek-
ler tarafından kaderinize terk edildiğinizi 
düşünüyor musunuz? Kalıp sizle müca-
dele vermek isteyen topluluklar var mı?

Afganistan’da 30 milyon insan var. 
Bunun yarısı kadın. Son bir kaç haftada 1 
milyon kadar insan kaçtı. Bu Afganistan 
nüfusuna göre ciddi bir oran. Öte yandan 
herkes kaçamıyor, ya da kaçmak istemi-
yor. Burada kalmak isteyen hem kadın 
hem erkek birçok insan var. Özellikle de 
yoksul insanlar kalıyorlar. Afganistan’da 
en önemli gelir kaynağı tarım. Güvenlik 
durumu normalleşince insanlar tarlaları-
na gidip çalışacaklar. Nüfusun yüzde 5’i 
kaçmak istiyor. Bu kişiler de genel ola-
rak orta sınıftan. Yoksul kesim bırakın 
Afganistan’ı terk etmeyi, köyünden bile 
çıkmadı. Öyle bir imkanları yok. Bu in-
sanların bir kısmı burada kalacak ve daha 
güvenlikli bir yaşam için mücadele ede-
cek. Topraklarını bırakmayacak Taliban’a. 
Buna ek olarak şu an kapı kapı aranan ge-
dikli muhalifler de var çeşitli kurum ve 
örgütlerden. Onlarla beraber bir çözüm 
bulacağız, Taliban’la savaşmanın bir yo-
lunu bulacağız.

Taliban’a karşı yapılan eylemlerde 
tutuklanan kadınlar oldu mu? Olduysa 
onlardan haber alabiliyor musunuz? Ne 
tür uygulamalara maruz kalıyorlar? Bu 
kadınları bir yargılama süreci bekliyor 
mu, bu yargılama nasıl bir hukuka göre 
yapılacak? Yine, bu hukuk sistemi açı-
sından kendinizi savunabileceğiniz bir 
mekanizma var mı? 

Evet. Tutuklananlar, öldürülenler 
oldu. İki gün önce burada Bağımsızlık 
Günü etkinlikleri oldu. Pek çok kişi elle-
rinde Afganistan bayraklarıyla katıldı ve 
şiddete maruz kaldı, tutuklandı, vuruldu. 
Sosyal medyada polis araçlarıyla bilin-
meyen yerlere götürülen insanların vide-
olarını gördük. Bazı gazeteciler ortadan 
kayboldu, ya da kaybedildi. Şu an için 3 
gazeteciye ulaşılamıyor. Öldürüldü ya da 
tutuklandılar mı, yoksa kaçtılar ve sakla-
nıyorlar mı henüz bilmiyoruz. Bu kişilerin 
nasıl bir hukuka göre yargılanacağını şu 
an için bilmiyoruz. Bu Taliban’ın kura-
cağı hükümetin yapısına bağlı olacak. Şu 
andaki yasalarımıza göre konuşma hürri-
yeti bir haktır. Şeriat yasasına göre ise her 
şey yasaklanabilir. Öte yandan daha önce 
Taliban’ın hakim olduğu bölgelerde olan-
lardan dolayı biliyoruz ki, Taliban Şeriat 
kurallarına bile uymuyor. Canı ne isterse 
onu yapıyor. Kendine göre bir İslam, bir 
İslam hukuku uyduruyor ve uyguluyor.

DAİŞ’e karşı Kuzey ve Doğu Su-
riye’de da büyük bir mücadele verildi. 
Ön saflarda kadınlar savaştı. Takip ede-
biliyor muydunuz? Afganistan’da böyle 
bir mücadele mümkün mü?

Rojava’daki Kürt kadınların tüm dün-
ya kadınları için örnek teşkil etti. Rojava-
daki kadınlar bizler için özgürlüğün, dire-
nişin sembolü.

Tüm hayalimiz bu. Bu nedenle yaptığı-
mız her konuşmada, yazdığımız her maka-
lede, her röportajımızda Rojava’daki Kürt 
kadınların tüm dünya kadınları için örnek 
teşkil ettiğini söylüyoruz. Rojava’daki 
kadınlar bizler için özgürlüğün, direnişin 

sembolü. Tüm dünyada kadın hareketleri 
tarihinin en parlak yıldızı. Onlardan öğ-
renecek çok şeyimiz var. Özellikle Kürt 
kadınların mücadelesi, mücadelemize ışık 
tutuyor ve bizi daha güçlü yapıyor.  Dün-
yanın her yerinde, kadın mücadelesi için 
söylenebilecek ortak bir payda var. Kadın 
iki cephede birden savaşmak zorundadır. 
Bu Afganistan’da da böyle, Kürdistan’da 
da böyle, İrlanda’da Polonya’da da böy-
ledir. Bir yandan Taliban, IŞİD gibi bar-
barlarla savaşırken, biz kadınlar bir yan-
dan da evimizin içinde bize sınırlar koyan 
haklarımızı gasp eden erkek şovenizmi ile 
savaşıyoruz. Bu özellikle Afganistan öze-
linde çok geçerli bir durum. Bu nedenle 
Kürt kadınlarını kendimize örnek alıyo-
ruz. Umuyor ve biliyoruz ki Taliban’a 
karşı bir direniş başladığında kadınlar ön 
saflarda olacaklar. Zaten düşündüğünüz 
zaman, Afganistan tarihinde öne çıkan di-
renişçiler hep kadındır. Malalai Joya, Se-
lay Ghaffar ve Bilquis Roshan’ın mirasını 
devralan kadınlarız biz.

Pek çok ülkede kadınlar Afganistanlı 
kadınlarla dayanışma içinde olacakları 
mesajını veriyor. Bu mesajlar Afganis-
tanlı kadınlar için yeterli mi? Uluslara-
rası kamuoyundan beklentiniz nedir?

Pek çok şey yapabilirler. Daha önce 
11 Eylül sürecinde olduğu gibi kampan-
yalar başlatabilirler. Kendi ülkelerine 
Taliban’ın gerçek yüzünü göstermemize 
yardımcı olabilirler. Kendi hükümetlerini 
Taliban’ı ve kuracağı hükümeti tanıma-
mak konusunda baskılayabilirler. Bu çok 
şey değiştirecektir. Uluslararası desteğe 
sahip olmazsa tutunması mümkün değil. 
Burası hali hazırda çok yoksul bir ülke. 
Şunu altını çizerek belirtmek istiyorum, 
herhangi bir hükümetin Taliban hüküme-
tini tanıması unutulmaz ve affedilmez bir 
ihanet olacaktır Afganistanlı kadınlar için. 
Şu net, dünyanın her yerindeki kadınların 
dayanışması bize güç verecek.

Türkiye ve dünyadaki kadınlara bir 
mesajınız var mı?

Tekrar edeceğim. Kürt kadınlarının 
direnişi bizim çok önemli bulduğumuz 
ve hayran olduğumuz bir direniş. Bunun 
yanı sıra Türkiyeli kadınların diktatör Er-
doğan rejimine direnişini de çok yakından 
izliyoruz. Bize ilham veriyor. Bu ilişkinin 
büyümesini, Erdoğan’a direnen Türkiyeli 
kadınlarla ve Kürt kadınlarıyla tanışmayı, 
görüş ve deneyim alışverişinde bulunma-
yı, birbirimize güç verme fırsatı bulmayı 
umuyoruz. Sizler orada Afganistanlı ka-
dınlar için, onların haklarına sahip çıkmak 
için, Taliban’ın ülkeniz tarafından tanın-
masını ve muhatap alınmasını engellemek 
için ne yaparsanız başımız gözümüz üstü-
ne. Afganistan’daki kız kardeşlerinizden 
çok selam ve sevgiler.n

Gözde Çağrı Özköse / MA
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q Murat ÇAKIR

NATO üyesi ülkelerin devlet ve hü-
kümet başkanları 14 Haziran 2021’de 
Brüksel’de olağan zirvelerinden birisi 
için buluştuktan sonra burjuva basınında 
bu buluşmanın “olağanüstü sonuçlarının” 
müjdesi (!) verilmekteydi. “Kriz yöneti-
mi” adı altında ve çeşitli “insan hakları” 
gerekçeleriyle farklı coğrafyalarda sa-
vaşlar yürüten ve çatışmalar körükleyen 
NATO yeni ajandasıyla yeni “koruma” gö-
revlerine hazırlanıyordu. Tüm medya gü-
zellemelerine rağmen bu yılki NATO Zir-
vesi asıl planlamanın “sistem rekabeti” adı 
altında Rusya Federasyonu ve Çin Halk 
Cumhuriyeti’ni (okuma kolaylığı için bu-
radan itibaren “Rusya” ve “Çin” tanımı 
kullanacağız) hedefine koyan bir stratejik 
yönelim olduğunu kanıtladı. Zirve, “kü-
resel sistem rekabeti çağındayız” diyen 
NATO Genel Sekreteri Jens Soltenberg’i 
“NATO 2030” belgesi temelinde yeni stra-
tejik konsepti hazırlama görevi verildikten 
sonra sona ermişti.

Başta ABD emperyalizmi olmak üze-
re, NATO üyesi ülkelerin ordu birlikleri-
nin büyük bir bölümünü Afganistan’dan 
geri çekmesiyle yeni bir dönemin, “kü-
resel sistem rekabetine geçiş döneminin” 
startı verilmiş oldu. NATO’nun kendi 
ifadesiyle “kurallara dayalı uluslararası 
düzenin”, bizim tanımımızla emperya-
list-kapitalist dünya düzeninin koruyucu-
luğunu 21’inci Yüzyıl’da nasıl yapmayı 
planladığını yıllar öncesinde eski NATO 
generali ve Alman ordusunun Genel Kur-
may Başkanı Klaus Naumann şöyle açık-
lamıştı: “Gelecek yıllarda iki dünya dü-
zeni modeli, bir yanda Batının kurallara 
dayalı demokratik düzeni, diğer yanda da 
Çin modeli, karşılıklı olarak uyum sağla-
yamayacaklarından, birbirleriyle rekabe-
te gireceklerdir. Batının modeli insanlara 
bireysel özgürlük vaat etmektedir. Çin mo-
deli ise bunu yapamıyor. O nedenle dünya, 
Asya’da vuku bulacak olan yeni bir küre-
sel rekabetin eşiğinde durmaktadır.”

Naumann’ın bunca yıl önce yaptığı 

tespitler, emperyalist-kapitalist dünya dü-
zeninin süreklilik kazanıp, genişletilmesi 
ve emperyalist güçlerin dünyanın geri ka-
lanı üzerindeki tahakkümlerini koruması 
için gerekli olan adımların daha o yıllarda 
planlanmaya başladıklarına işaret etmek-
tedir.

Rusya: 
Ebed! rak!p ve ezel! dü"man

2021 NATO Zirvesi başlamadan çok 
önce Rusya’ya yönelik düşmanca adımlar 
hızlandırılmış ve kamuoyu görüşünü ma-
nipüle etmeye yönelik demagojik söylem-
ler artırılmıştı. Soğuk Savaş dönemlerini 
aratmayan şiddet ve yoğunluktaki askeri 
tatbikatlar ve açık düşmanca tavırlarıyla 
asıl tehdit unsuru olan NATO gerilimlerin 
suçunu Rusya’ya atmakta ve “Rusya’nın 
saldırgan tavrı Avrupa-Atlantik Bölgesi-
nin güvenliğini tehdit ediyor” söylemiyle 
düşmanca tavırlarını gerekçelendirmek-
teydi. Nitekim süreç sonunda Rusya, Zir-
ve Sonuç Bildirgesinde “taktik ve stratejik 
nükleer silahları olan düşman” kategorisi-
ne sokuldu.

Komünistler açısından Rusya’nın ve 
Putin yönetiminin savunulacak yanları 
pek yok elbette, ancak yakından bakıldı-
ğında Rusya’nın yaptıkları büyük bütçe-
lerle savaşlar ve çatışmalar körükleyen 
NATO’nun yaptıklarının yanında devede 
kulak misali kalmaktadır. Örneğin büt-
çelere baktığımızda, ABD’nin elindeki 
nükleer cephaneyi “modernize etmek” ve 
“potansiyel ilk vuruş senaryosunda etkin 
olmasını sağlamak” amacıyla Kongre Büt-
çe Ofisinin 2021-2030 yılları için yıllık 
nükleer silah bütçesini 634 milyar dolara, 
yani Rusya’nın tüm savunma bütçesinin 
on katından fazlasına artırması bu tespiti-
mizi kanıtladığını görebiliriz.

Rusya’nın, ABD’nin INF-Sözleşme-
sinden ayrılmasıyla yeniden gündeme 
gelen kısa ve orta menzilli roketlerin 
Avrupa’da konuşlandırılmasını sınırlayan 
bir moratoryum önerisi de 2021 NATO 
Zirvesinde “inandırıcı teklif olmadığı” 
gerekçesiyle reddedildi. NATO böylelik-
le konvansiyonel orta menzilli roketlerini 

Avrupa ülkelerinde konuşlandırmaya de-
vam edeceği sinyalini de vermiş oldu.

NATO Zirvesinden verilen bir diğer 
sinyal de “hibrid saldırı” olarak adlandı-
rılan bir kategorinin otomatikman NATO 
Sözleşmesi 5’inci maddesi gereğince “it-
tifak durumu”, yani savaş nedeni olarak 
kabul göreceğidir. Sonuç Bildirgesinde 
yer alan “Gerek hibrid bir saldırı gerek-
se de enformasyon teknolojisi ve ileti-
şim sistemlerine yönelik masif bir siber 
saldırı NATO üyelerince, konvansiyonel 
silahlarla yanıtlanabilecek bir ittifak du-
rumu olarak kabul edilir” cümlesi, muğ-
lak söylemler ve belirlenmesi son derece 
zor kaynaklarıyla olası (belki de kendile-
rince gerçekleştirilecek) siber saldırıları 
gerekçe göstererek Rusya’ya savaş açma 
olanağını vermektedir. ABD Başkanlık 
Seçimlerini Rusya’nın siber saldırılarla 
yönlendirmeye çalıştığını iddia eden bur-
juva basını şimdi de “Almanya’daki seçim 
sonuçları Rus siber saldırılarının tehdidi 
altında” biçimindeki başlıklarla gerekli 
olan toplumsal rızanın alt yapısını hazır-
lamaktadır. Bu şekilde NATO üyesi ülke-
leri sadece 2021’de toplam 1,174 trilyon 
dolarlık harcamaları gerekçelendirilmek-
tedir. Rusya’nın 2020’deki toplam 61,7 
milyar dolarlık savunma bütçesi de tüm 
eleştirilere rağmen, asıl savaş kışkırtıcıla-
rının kimler olduğunu göstermektedir.

Ç!n: Co%raf!-teknoloj!k-t!car!
s!stem rak!b!
 NATO’nun 2010 stratejik konseptinde 

pek değinilmeyen Çin, Rusya kadar ol-
masa da bundan itibaren doğrudan hedefe 
oturtulmuştur. 2021 Sonuç Bildirgesin-
de “Çin’in hevesleri ve tavırları ittifakın 
güvenliği için önemli olan bölgelere ve 
kurala dayalı uluslararası düzene yönelik 
sistemik meydan okumalardır” cümlesiy-
le Çin NATO’nun sistemik rakibi olarak 
ilân edilmiştir. Görüldüğü kadarıyla da 
NATO bu sistem rekabetini hemen her 
alanda keskinleştirmeye kararlı. Ki bura-
da özellikle yapay zekâ başta olmak üze-
re, yeni teknoloji alanlarında araştırma ve 
geliştirme bütçelerinin aşırı artırılıp, bun-

ların NATO orduları için kullanıma hazır 
hâle getirilmesi amaçlanmaktadır. Ve bu 
çerçevede yeni teknolojileri, bilhassa uy-
dulara olan bağımlılıkları nedeniyle uzay 
da “NATO üyesi ülkelerin güvenliğini il-
gilendiren alan” olarak ilân edilmektedir. 
Rusya ve Çin yıllardan beri uzayda silah 
konuşlandırılmasını engelleme antlaşma-
sının imzalanması için çağrı yaparlarken, 
NATO tam ters yönde hareket etmektedir.

Çin’in sistemik rakip olarak ilân edil-
mesinin temel nedenlerinden birisi, ulusla-
rarası ürün ticareti ve nakliyatı için yaşam-
sal öneme sahip olan Hint-Pasifik Bölgesi 
üzerinde hâkimiyet sağlama çabalarıdır. 
NATO’nun, dolayısıyla emperyalist ülke-
lerin bu bölgeye yönelmeleri farklı yoğun-
luklardaki adımlarla şekillendirilmektedir. 
ABD emperyalizminin Obama döneminde 
karar altına aldığı “Pasifik Stratejisiyle” 
başta Balkanlar-Kafkaslar-Ortadoğu Üç-
geni olmak üzere farklı coğrafyaları ya-
kından ve olumsuz etkileyen adımlar hız 
kazanmıştı (Konuyu önceki bazı yazıla-
rımızda birkaç kez işlemiştik). Ardından 
Avrupa’daki NATO üyesi ülkelerin genel 
savunma giderlerine olan katkıları artırı-
larak ABD’nin Hint-Pasifik Bölgesindeki 
askeri hazırlıklarının finansmanı kolaylaş-
tırıldı. Bununla birlikte bir nevi “Pasifik 
NATO’su” oluşturularak, bölgenin öncü 
güçleri olan Avustralya, Japonya ve Hin-
distan NATO stratejilerine eklemlendiler. 
Ve nihâyetinde Avrupalı NATO üyeleri-
nin deniz kuvvetlerinin ABD’nin bölgede 
konuşlandırdığı donanmasına takviye güç 
vermesi sağlandı.

Çin’e yönelik adımlarda Avrupalı 
NATO üyesi ülkelere de önemli görevler 
verilmektedir. Bu görevleri yerine geti-
recek kapasiteyi koruyabilmeleri için ör-
neğin Afganistan’daki NATO görevleri 
Türkiye gibi NATO üyeleri ile diğer bazı 
işbirlikçi rejimlere devredilmekte. Zaten 
Çin ve Hint-Pasifik Bölgesi NATO’nun 
varlık nedenini gerekçelendirmek için ya-
şamsal önem taşıyan bir coğrafya hâline 
gelmiştir ve bu coğrafya üzerindeki 
hâkimiyeti sağlama çabaları ancak öncü 

NATO 2030: Yeni Ajanda, Yeni Sava"lar
Emperyal%st sava$ aygıtı NATO’nun stratej%k 
konsept% üzer%ne
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emperyalist güçlerce taşınabilecek kapasi-
tededir. Bu nedenle farklı coğrafyalardaki 
»güvenlik sorunlarının« çözümü taşeron 
işbirlikçi rejimlere bırakılırken, Rusya ve 
bilhassa Çin’e yönelik adımlar “patronlar-
ca” üstlenilmektedir.

Burada bir parantez açmamız gere-
kiyor: Çin ve Hint-Pasifik Bölgesi, her 
ne kadar ABD emperyalizmi ile Avrupalı 
emperyalist güçleri ortaklaştırıyor olsa 
da aynı zamanda aralarındaki çıkar çeliş-
kilerini de ortaya çıkartmaktadır. Avrupa, 
özellikle Alman emperyalizmi Çin’i “ge-
leceğin pazarı ve üretim merkezi” olarak 
görüp, ticari ilişkilerini genişletmeye ça-
lışmaktadır. ABD’nin baskıyı artırıp, böl-
ge hâkimiyetini ele geçirmeye çalışması 
ise belirli bir derecede Avrupalı emperya-

list güçlerin çıkarları açısından kontrap-
rodüktif etkide bulunmaktadır. ABD bu 
nedenle Almanya, Britanya ve Fransa’dan 
kendi Pasifik filosuna destek çıkmalarını 
isterken, asıl askeri iş birliğini bölge güç-
leriyle kurmayı hedeflemektedir. O açıdan 
NATO’nun Rusya’ya yönelik stratejisiyle, 
Çin’e yönelik olan strateji arasında önemli 
farklılıklar söz konusudur. Rusya karşıt-
lığı konusunda hemen ortaklaşan NATO 
üyeleri, Çin karşıtlığı söz konusu oldu-
ğunda aynı ortaklaşma hızını sergileye-
memektedirler, ki Hint-Pasifik stratejileri 
ABD ve Avrupalı NATO üyeleri arasında 
yeni ayrışmalara yol açabilecek potansiyel 
taşımaktadır.

Konsept!n dayattı%ı 
para ajandası

NATO üyesi ülkelerin kendi savunma 
bütçelerine ayırdıkları devasa meblağlara 
rağmen NATO’nun merkezi bütçesi (aske-
ri bütçe 1,55 milyar Euro, sivil bütçe 211 
milyon Euro’dur) pek büyük önem taşı-
mamakta. NATO’nun merkezi bütçesinde 
önümüzdeki yıllarda da fazla bir artışın söz 
konusu olmayacağını öngörebiliriz, çünkü 

asıl mesele merkezi bütçe değil, ittifakın 
genel silahlanma harcamalarıdır. ABD, 
müttefiklerinden 2014’te karar altına alı-
nan “Savunma Yatırım Vaatlerini” yerine 
getirerek, ulusal savunma bütçelerini yurt 
içi GSMH’nin yüzde ikisine artırmalarını 
talep etmektedir. ABD silahlanma giderle-
rini her yıl önemli ölçüde artırırken, “Yüz-
de iki” kuralını şimdiye kadar sadece 10 
NATO üyesi ülke yerine getirmiştir.

“Yüzde iki” kuralı özellikle Avrupalı 
NATO üyesi ülkelerin ulusal kamuoyla-
rından ciddi tepkilere ve tartışmalara yol 
açıyor. Örneğin Almanya halihazırda yurt 
içi GSMH’nin yüzde 1,53’ünü savunma 
harcamalarına ayırmaktadır, ki bu dahi 
ciddi toplumsal tepkilere neden olmak-
tadır. 2020 yılında 45,2 milyar Euro olan 

savunma bütçesi “Yüzde iki” kuralının 
uygulanması durumunda 66,8 milyar 
Euro’ya yükselecek. Böylesi bir kararın 
uygulanması ülkedeki tepkileri şüphesiz 
artıracaktır. Buna rağmen CDU/CSU’nun 
Şansölye adayı Armin Laschet “imzala-
dığımız uluslararası antlaşmalara uymak 
zorundayız” gerekçesiyle Almanya’nın 
Federal Parlamento Seçimlerinden sonra 
“Yüzde iki” kuralına uyacağını söyleye-
rek, silahlanma yarışının hızlanacağı sin-
yalini verdi bile. Hükümet ortağı SPD ile 
hükümete katılması beklenen Yeşiller par-
tisinin de benzer söylemleri kullanması, 
yeni Federal Hükümet hangi partilerden 
oluşursa oluşsun, yeni NATO konsepti-
nin dayattığı para ajandasının tüm NATO 
üyesi ülkelerde geçerli olacağına işaret et-
mektedir.

Bu para ajandasının Türkiye gibi çok-
lu krizlerle boğuşan ve borç batağından 
kurtulamayan NATO üyesi ülkeler açı-
sından hangi sonuçlara yol açacağını bu-
rada uzun uzadıya açıklamaya gerek yok. 
Her halükârda Türkiye’deki AKP-Saray-
Rejimi hâlen yürüttüğü ve gelecekte –aynı 
Afganistan’da olduğu gibi– üstleneceği 

yeni görevler nedeniyle Türkiye halkları-
nın sırtına şimdiye kadar olduğundan daha 
fazla yüklenecek ve ülkedeki yoksulluğun 
daha hızlı yaygınlaşmasına neden olacak-
tır. NATO görevlerinin getireceği diğer 
sorunları saymıyoruz bile.

Sonuç yer!ne
NATO’nun hazırlanmakta olan ve 

muhtemelen 2022 Devlet ve Hükümet 
Başkanları Zirvesinde karara sunulacak 
“NATO 2030 Stratejik Konseptinin” he-
nüz ilân edilmeden yürütülen Üçüncü 
Emperyalist Paylaşım Savaşını sıcak sa-
vaşlara dönüştürme potansiyeliyle tüm 
dünyayı nükleer çöplük hâline getirmeye 
hazır bir konsept olduğu son derece aşikâr. 
Zaten emperyalist güçler “NATO 2030: 
Yeni bir çağ için birlik” başlığını taşıyan 
siyaset belgesi ve bugüne dek muhtelif 
coğrafyalardaki savaş kışkırtıcılıkları ile 
bunun işaretini çok önceden vermişlerdi. 
Kaldı ki NATO kurulduğu ilk günden iti-
baren emperyalizmin savaş aygıtı olduğu-
nu defalarca kanıtlamıştır – Aynı Türkiye 
ve Kürdistan’da yürütülen kirli savaşın 
özünde bir NATO savaşı olduğunu kanıt-
ladıkları gibi.

NATO üyesi olmak Türkiye gibi ül-
keler açısından her zaman yıkım, iç savaş 
tehdidi altında yaşamak, komşu ülkele-
re düşmanlık, toplumsal parçalanmışlık, 
sosyal-ekonomik ve siyasi krizlerden 
kurtulamama anlamına gelmiştir. NATO 
aynı zamanda gericiliğin, ırkçı-faşist ikti-
darların, militarizmin ve askeri darbelerin 
en önemli dayanağı olmuştur. NATO Tür-
kiye işçi sınıfı ve Kürt halkı başta olmak 
üzere, ülkenin, hatta Ortadoğu’nun tüm 
ezilen kesimleri ve sömürülen sınıfları 
için zulüm, baskı, işkence, antidemokratik 
uygulamalar, işkence ve yargısız infaz-
lar anlamına gelmektedir. NATO, AKP-
Saray-Rejimini, toplumu atomize eden 
gericilik ve ırkçılığı, faşizmi olanaklı kılan 
en önemli dayanaklardan birisidir.

Tüm bu nedenlerden dolayı, sadece 
Türkiye işçi sınıfının devrimci güçleri 
ile Kürdistan Özgürlük Hareketinin de-
ğil, Türkiye ve Kürdistan’da demokrasi-
den, hukukun üstünlüğünden, temel hak 
ve hürriyetlerin engelsiz kullanımından, 
özgürlük ve eşitlikten, ekolojinin korun-
masından yana olan her demokratın, her 
ilericinin, her aktivistin, kısacası insanım 
diyen herkesin temel görevlerinden birisi 
Türkiye’nin NATO üyeliğinden çıkması 
ve ülkede bulunan tüm NATO üslerinin 
derhal kapatılması için mücadele vermek-
tir. Hiç kuşkusuz: Emperyalizmin savaş 
aygıtı NATO’ya hayır demek, günümüzün 
en ivedi görevlerindendir. n
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Politika  Gazetesi’ni 
bulabileceğiniz adresler

NATO aynı zamanda gericiliğin, ırkçı-faşist iktidarların, 
militarizmin ve askeri darbelerin en önemli dayanağı olmuş-
tur. NATO Türkiye işçi sınıfı ve Kürt halkı başta olmak üzere, 
ülkenin, hatta Ortadoğu’nun tüm ezilen kesimleri ve sömü-
rülen sınıfları için zulüm, baskı, işkence, antidemokratik uy-
gulamalar, işkence ve yargısız infazlar anlamına gelmektedir.  
NATO, AKP-Saray-Rejimini, toplumu atomize eden gericilik 
ve ırkçılığı, faşizmi olanaklı kılan en önemli dayanaklardan 
birisidir.
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q Mehmet DEM!R

Kürdistan’ın parçalanmışlığı, Kürtle-
rin istekleri dışında gerçekleşmiş olsa da 
bu parçalanmışlığın devam etmesinde var 
olan payları azımsanmayacak bir derece-
dedir. Bir kaç yıldır ısrarla dile getirilen 
yüzyılın şansı, bir kez daha Kürtlerin ka-
pısını çalmadan geçip gidecek gibi gö-
rünmekte ve kaçırılacak şansın bir daha 
geri dönmeyeceği korkusu her yurtsever 
Kürdün kalbinde iz bırakmakta. Hemen 
herkes bu şansın kullanılmasından bah-
setmekte, fakat bu konuda pratik adımlar 
atmaya gelindiğinde aynı cesaret göste-
rilmemektedir. Ayrılıkların giderilmesi 
ve ulusal birlik yolunda adımlar atılma-
sı görüldüğü kadar kolay olmamakta ve 
çeşitli faktörler devreye girmekte ya da 
sokulmaktadır. Kürdistan’ın bölgenin ge-
leceğinde oynayacağı rolün giderek daha 
da belirginleşmesi neticesinde, bölgesel 
ve uluslararası gericiliğin müdahaleleri-

ni farklı biçimlerde de olsa yoğunlaşarak 
devam ettiğini görmekteyiz. Kürtlerin 
birliği önündeki engellerin kaldırılması 
yine Kürtlerin kendi ellerindedir. Yeter ki 
tüm Kürt siyasi parti ve güçleri bu konu-
da samimi olsunlar. Kısa vadeli çıkarlara 
odaklanan her türlü yaklaşım Kürtlerin 
uzun vadede kayıp etmesini de berabe-
rinde getirecektir. Bu nedenle her Kürt ve 
siyasi güçler birlik konusunda önyargılı 
yaklaşımlardan kaçınmalıdırlar. Bölgesel 
ve uluslararası gericiliğin oyunlarının bir 
parçası olan ve onlarla işbirlikçilik ya-
pan çevreler açığa çıkarılmalı ve oyunları 
boşa düşürülmelidir.

Tüm bunların yapılması yazıldığı ka-
dar kolay değildir. Bir çok yönüyle mesele 
ele alınmadığında birlik konusunda başa-
rılı adımlar atılamayacaktır. Birlik sorunu 
bölgenin genel durumundan kopuk bir şe-
kilde ele alınmamalıdır. Bölgede yaşanan-
lar doğrudan bu yönlü çabaları da etkile-
mekte ve dış müdahaleler bu sorunu daha 
da karmaşıklaştırmaktadır. Bölge halkları 
birbirinden kopuk olmadıkları gibi adeta 
bir zincirin halkası gibi birbirleriyle bağ 
içerisindedirler. Kürt Özgürlük Mücadele-
sinin birlik önündeki engelleri aşması çok 
yönlü bir mücadele ile mümkün olabilir.  

Kürt Sorunu ve Demokras!

Kürt siyasi hareketleri arasında demok-
rasi ve özgürlükler konusuna yaklaşımda 
farklılıklar olduğunu ve bu farklılıkların 
birlik önündeki  engellerden biri olduğu-
nu daha baştan belirtelim. Bölgemizdeki 
ve dünyada sorunlu bölgelere baktığımız-
da bölge gericiliğinin ve emperyalistlerin 
sorunları çözme gibi bir niyetleri olmadı-
ğı açıkca görülmektedir. Sorun çıkararak 
ve bunları değişik yöntemlerle devam 
ettirerek egemenliklerini korumak iste-
mektedirler. Uzun yıllardır çözülmeyen 
sorunlara baktığımızda bu yaklaşımı açık-
ca görmekteyiz. Asya’dan Ortadoğu’ya ve 
Afrika’dan  Latin Amerika’ya kadar uza-
nan bütün sorunlu bölgelerde  çatışmala-

rın sürekli halkların aleyhine kışkırtıl-
ması emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin 
ömürlerini uzatmaya dönük hamlelerdir. 
Bunlara karşı halkların direnişleri çeşitli 
oyunlar ile boşa çıkarılmak istenmektedir. 
Dünyadaki bu gelişmelere baktığımızda 
Kürtlerin kendi mücadeleleri açısından 
çıkarmaları gereken önemli dersler vardır. 
Bu derslerin hayata geçirilmesi birliğin 
yolunu da açacaktır. Bu şekilde Kürt Öz-
gürlük Mücadelesi yüzyılın şansını kaçır-
mayacak ve kullanabilecektir.

Bölgemizde sorunsuz bir alan yok 
gibi. Emperyalistlerin ve bölge gericiliği-
nin kurdukları düzen zamanını doldurmuş 
ve yürüyemeyecek bir durumdadır.  Bu 
düzenin ömrü, zoraki çabalar ile devam et-
tirilmek istenmektedir. Bölge halklarının 
buna karşı direnişi dinsel ve mezhepsel 
ayrılıkların girdabına sokularak hedefin-
den saptırılmaya çalışılmaktadır. Bu ça-
tışmalı ortam bölgemize gerçek anlamda 
bir demokrasinin gelişini  geciktirmek ile 
kalmamakta, aynı zamanda  bölgemizin 
emperyalizmin kıskacında kalış süresini 
de uzatmaktadır. Bu kıskaçtan  kurtulma-
nın yolu, halkların demokrasi mücadele-
sinin zaferidir. Tüm ayrılıkların adeta çöp 
tenekesine atılması ve halklar arasında da-
yanışmanın geliştirilmesi gerçek anlamda 
bir demokrasi mücadelesi ile mümkündür.

Kürt sorunun demokrasi ile bağı da bu 
noktada ortaya çıkmaktadır. Demokrasi 
ve “nasıl bir demokrasi?” sorusuna veri-
lecek bir cevap, bölgemizin geleceğini de 
şekillendirecektir. Kürt yurtseverliğinin 
bölge halklarının mücadelesi ile ayrı dü-
şen bir yanı yoktur. Dünyadan bile bahse-
derken, globalleşme ile birlikte sorunların 
bir yumak halini aldığını ve birbirlerini 
etkilediğini söylemekteyiz. Kaldı ki böl-
gemizdeki sorunlar daha sıkı bir şekilde 
iç içe geçmişlerdir. Birbirlerinden ayrı 
gibi dursalar da karşılıklı  yaptıkları etki 
sanıldığından da daha güçlüdür. Kürt so-
rununun çözümüne yönelik yaklaşımlar 
geliştiriken, bu gerçekliği gözardı etme-

mek gerekmektedir. 

Kendilerini Kürt mücadelesi içerisin-
de gören belirli bazı kesimlerin yaklaşımı, 
halklar arasında dayanışmayı öteleyen 
ve birliği dışlayan öğeleri içerisinde ba-
rındırmaktadır. Bu kesimlerin yaklaşımı, 
Kürt milliyetçiliği kılıfı altına gizlenmiş 
ayrılık tohumları saçan bir bakış açısıdır. 
Kürdistan sanki bu coğrafyada tek başına 
kalmış bir ülke ve sanki  sömürgeci ülke-
ler tarafından parçalanmamış gibi, bölge 
sorunlarından ve halklardan soyut öneriler 
getirmektedirler. Hatta bazıları işi daha da 
ileri götürerek ‘halkların kardeşliğinden 
bize ne’ bile diyebilmektedirler. Sömür-
geci devletlerin saldırganlığını halkların 
kararı gibi göstermekte ve bu yaklaşım-
larıyla da sömürgeci devletlerin ırmağına 
su taşımaktadırlar. Bakur’daki mücade-
lenin yarattığı gelişmelerin, bir sel suyu 
ile süpürülüp kaybedilmesine Kürtlerin 
içerisinden destek vermektedirler. Bunları 
yaparken de Kürt milliyetçiliği elbisesini 
sırtlarına geçirmeye çalışmaktadırlar. Bu 
tür milliyetçilikten Kürtlerin özgürlük 
mücadelesine bir fayda gelmemiştir ve 
bundan sonra da geleceği yoktur. 

Bu tür yaklaşımların TC’nin Başur 
Kürdistan’a yönelik giderek artan son ay-
lardaki askeri işgal saldırılarından sonra 
yoğunluk kazandığını görmekteyiz. Bu 
tam da sömürgecilerin ulaşmak istediği 
bir sonuçtur. Kürt özgürlük mücadelesi-
nin çeşitli güçlerini birbirleriyle çatıştır-
mak, öteden beri sömürgecilerin uygula-
maya çalıştığı bir oyundur.  Bu oyun, son 
zamanlarda bir çok yeni girişimler ile bir 
başka boyuta ulaştırılmak istenmektedir. 
Bu çatışmanın galibi Kürtler olmayacak-
tır, kazanan da kaybetmiş olacaktır. Efrin 
bölgesinin  işgali sırasında bazı Kürt iş-
birlikçileri  komiteler kurarak sömürgeci 
TC’ye destek vermişler ve bunun karşılı-
ğında Efrin’in kendilerine bırakılacağını 
beklemişlerdir. Ve hala  bekliyorlar mı bil-
miyoruz. Bu işbirlikçiler sınıra bile yak-
laştırılmamışlardır. Benzeri hatalar bu gün 

Ulusal B!rl!k ve Demokras! 
Mücadeles! 
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Mem-u Zin adlı eserinde 
Ahmedé Hani Kürtlerin 
birlik olamamalarından 
bahseder ve birlik olma-
larının önemini vurgular. 
Bugün Kürt aydınları ve 
sanatçıları yine aynı çağrı-
ları yapmakta ve seslerini 
her Kürde ulaştırmaya ça-
lışmaktadırlar. Bir umutla, 
bu makus talihi kırabilmek 
ve  Kürtlerin ezeli sorunu, 
birlik olamamayı, çözmek 
için duyanlar olur diye. 
Kürtlerin önündeki en 
önemli sorun da budur. 



Başur’un işgal edilmesinde de yaşanmak-
tadır. Kürt Özgürlük Mücadelesinin ge-
rilla gücü buralardan çıkarılırsa, boşalan 
yerlere TC’nin çeteleri yerleştirilecektir. 
Yurtsever Kürtler buralardan çıkarılacak 
ve demografik yapı değiştirilmeye çalışı-
lacaktır. TC’nin Başur’a dönük saldırı ve 
işgal girişimleri yeni değildir.  Böylesine 
çok kapsamlı bir saldırıya ilk kez başvur-
maktadır. Bunu sadece iç dengeler ile izah 
etmemek ve AKP-MHP faşist rejiminin 
sadece ömrünü uzatma girişimi olarak 
görmemek  gerekmektedir. Bunu, sömür-
geci devlet aklının, Kürtlerin imhasına 
dönük bir saldırısı  olarak değerlendirmek 
gerekmektedir.

Kürtlerin uyanışı ve mücadele karar-
lılığı sömürgeci devletlerin ayaklarının 
altındaki zemini de boşa çıkarmaktadır. 
Bu tür topyekün saldırılar ile adım adım 
Kürtlerin kazanımları ellerinden alınmak 
istenmektedir. Efrin’in işgali ile başlayan 
saldırılar, Rojava’nın Serekaniye ve Gıre 
Spi’ye bölgelerine ve şimdi de Başur’da 
gerilla alanlarına yaygınlaştırıldı. Parça 
parça Kürtlerin kazanımları ellerinden 
alınmaya çalışılmaktadır. Yukarıda bah-
settiğimiz milliyetçi görünümlü çevrele-
rin görmediği bu gerçeklerdir. TC, Irak ve 
Suriye’nin içerisinde bulunduğu durumu 
bir fırsata çevirerek Kürt özgürlüğünün 
yolunu kapatmaya çalışmaktadır. Kürtle-
rin bu oyunları bozmasının yolu elbette 
ki vardır. Birilerinin sandığı ve söylediği 
gibi halklara sırtını dönmekle bu gerçek-
leşmez.

Bölgemizde demokrasi tohumları ye-
şermedikçe, sadece Kürtler değil, tüm 
bölge halkları boyunlarındaki zincirler-
den kurtulamayacak ve tam tersine yeni 
zincirler boyunlarına asılacaktır. Bu gün 
demokrasi kavramı çeşitli kesimler tara-
fından da kullanılmaktadır. Kürt müca-
delesinde de sık sık kullanılagelmektedir. 
Demokrasi ve Demokratik Ulus kavramı, 
bölge halklarının bir arada yaşamasının 
yollarını açabilecek başlangıç adımı ola-
rak görmek gerekmektedir. Sadece ulus-
ların ve çeşitli etnik kesimlerin değil, 
toplumun tüm kesimlerinin kendilerini 
özgürce ifade edebilecekleri bir ortam 
sağlanmadan, bölgemizde sorunların ger-
çek anlamda çözümü gerçekleşmeyecek-
tir. Demokratik Ulus kavramı her kesimin 
dil, kültür özgürlüğünü güvence altına al-
makla kalmamalı, bunları kısıtlamaya yö-
nelik her türlü girişiminde önünü kesmeli-
dir. Birlikte yaşamak, bir kesime ayrıcalık 
vermemeli ve egemen olana değil herkese 
eşit haklar tanımalıdır.

Rojava’da ilk adımları atılan halkların 
ortak yönetimi, din, mezhep ve dil ayrı-
lıklarına bakmadan, her kesimin kendisi-
ni ifade etmesinin yollarını açmaktadır. 
Uygulamada bazı eksiklikler yaşansa da 
bu adımlar ileri götürüldükçe halkların 
gerçek demokrasiye ulaşmalarının yolu 
daha kolay döşenebilecektir. Demokratik 
Ulus kavramı, içi doldurulmadıkça bölge 
halklarının  geleceğinde herhangi bir şey 
ifade etmeyecektir. Bölgemizde demok-
rasi anlayışının 
yerleşmesinde çok 
ciddi sorunların 
yaşandığı görül-
mektedir. Bunun 
yanında kavramın 
bir çok yöne çekil-
mek istendiğini de 
görmekteyiz. AKP-
MHP de ifadesini 
bulan faşist rejim, 
bu konuda başı çek-
mekte  ve demokra-
si düşmanlığının 
bayrağını yüksek-
lerde tutmaktadır. 
Kürt özgürlük mü-
cadelesinin çözümü 
demokrasinin bölge 
genelinde gelişme-
sini de beraberinde 
getirecektir. Sömürgeci devletlerin kendi 
halklarını baskı ve aldatmalar ile egemen-
lik altında tutma çabaları da büyük bir 
darbe alacaktır.

Demoktatik Ulus tanımı, çarpıtma ça-
balarına karşı halkların birbirleriyle eşit ve 
özgür yaşamalarının temelini atan bir yak-
laşımın ifadesi gibi de görülebilinir. Ger-
çek anlamda içi doldurulduğunda esas an-
lamına kavuşacaktır. Demokrasi kavramı 
insanlığın gelişimine bağlı olarak çapı da 
gelişmektedir. İnsanlığın gelişimi yerinde 
durmamaktadır. Buna bağlı olarak toplu-
mun özgürce yaşama isteği de yeni boyut-
lar kazanmaktadır. Bunları dikkate alma-
yan herhangi bir yaklaşım adı Demokratik 
Ulus da olsa  fazla yaşama şansına sahip 
olmayacaktır. İşte Kürt sorununun çözü-
mü, yeni yaklaşımlar geliştirdikçe eskide 
ısrar eden kesimlerden daha fazla saldırı-
ya maruz kalmaktadır. Kadın özgürlüğü, 
mezhepsel ve etnik ayrımcılığın son bul-
ması ve her kesimin kendisini özgür ifade-
si, Demokratik Ulus yolunda ilk döşenme-
si gereken taşlardır. Bunlar olmadan, daha 
yolun başında çöküş başlayacaktır. Mil-
liyetçiliğin görmediği de budur. Halklar 
arasındaki bu dayanışma olmadan ve top-
lumun her kesiminin  kendisini özgürce 

ifade etmediği bir yapılanmada, Kürtlerin 
de kazanacağı bir şey yoktur. Rojava mo-
delinin bu derece bir saldırı altında olması, 
TC’nin ve diğer bölge gericilerinin hedefi 
altında olması, ortak bir mücadelenin ve 
birlikte özgürce yaşamanın  mümkün ol-
duğunu göstermesidir. TC’nin Rojava’da 
ve Suriye’de yürüttüğü politikalar, bu kar-
deşliği yıkmaya dönük  ve Türkleştirmek 
eksenine odaklanmış girişimlerdir. Bunun 
boşa çıkarılması ancak halkların ortak bir 

mücadele içerisinde biraraya gelmeleri ile 
mümkündür. Bu nedenle Rojava deneyi-
minin daha da ilerletilmesi ve halkların 
ortak mücadelesi temelinde geliştirilmesi 
gerekmektedir.

Ba"ur, Ulusal B!rl!%e 
G!den Yol

 Kürtlerin son günlerdeki gündemi bir-
lik kadar TC’nin Başur’da gerilla alanla-
rına dönük saldırılarıdır da. Bu saldırılar, 
temelinde Kürtlerin kazanımlarına dönük 
girişimlerdir. TC’nin iç hesapları ve böl-
ge üzerinde tutmayan planlarından dolayı 
Başur’a dönük saldırı işgale dönüştürül-
mektedir. Böylelikle Kürt Özgürlük Mü-
cadelesine darbe vurulmak istenmekte 
ve tutarsa da ömürlerini uzatacaklardır. 
Başur üzerindeki işgal saldırıları  ve buna 
karşı direniş, Kürt mücadelesinin yeni bir 
yol haritası çizmesini de dayatmaktadır. 
Bunun en önemli ayağı ulusal birliğin 
ertelenmeden gündemde tutulması ve ba-
şarıya götürülmesidir. Bunun başarılması 
her iki lokomotif gücün, PKK ve KDP’nin 
Kürtlerin özgürlüğünü önceleyen bir ortak 
mücadelede birleşmelerine bağlıdır. Bu 
yönde atılacak bir adımın yurtsever Kürt-
lerden ve tüm demokrat, sosyalistlerden 

destek göreceği kesindir. Yıllar önce Me-
sud Barzani’nin verdiği sözün: ‘Bırakuji 
olmayacak’ hayat bulması tüm Kürtlerin 
ortak çabası ile mümkündür. Ortamı bu-
landırarak provakasyonlar yapacaklar ola-
caktır. TC ve İran gibi Kürtlerin birliğini 
kendileri için tehlike gören ve bunları des-
tekleyen dış güçlerin boş durmayacakları 
açıktır.

Ortam provakasyonlara açık durum-
dadır. TC’nin MİT operasyonları ile 
Başur’da rahatça at oynattığı bir ortamda 
işbirlikçilerin bu saldırılardaki rolünü gör-
mezden gelmek gerçeğe göz kapatmaktır. 
TC ve İran’ın Başur üzerinde çok çeşitli 
yollar ile egemenlik kurmaya çalıştıkları 
bilinmektedir. KDP ve YNK başta olmak 
üzere Kürt hareketleri üzerinde bir baskı 
oluşturdukları yeni ortaya çıkmış bir du-
rum değildir. Bu baskılara her hangi bir 
gücün tek başına karşı koyması kolay 
olacak bir iş değildir. Bu nedenle Başur 
üzerinde Kürt Özgürlük Mücadelesini bi-
tirmeye dönük saldırılar ancak ortak bir 
mücadele ile boşa çıkarılabilir. Bu saldırı-
lara karşı Kürt siyaseti ancak ulusal birliği 
oluşturarak karşı koyabilir.  Bir başka de-
yimle Başur’da yoğunlaşan mücadele ulu-
sal birliğin vazgeçilmezliğinin yolunu da 
açacak öğeleri içerisinde barındırmakta-
dır. Birlik önünde engel olanlar teşhir edi-
lerek, yalan haberlerin önüne geçilmelidir.

TC her ne kadar PKK ve gerillanın 
varlığını bahane ederek saldırıyor ise 
de bunun sadece bir bahane olduğu bi-
linmelidir. Rojava’ya dönük saldırılar 
ve bağımsızlık refarandumu sonrasında 
KDP’ye dönük sınırları kapatma, ekono-
mik olarak boğma girişimleri, arka plan-
da Kürt kazanımlarının hedef alındığını 
göstermektedir. TC’nin Başur’a karşı  
işgal saldırısı esasında özerk yönetimden 
kaynaklanmaktadır. Ne kendi kurumlarını 
yeterince oluşturmuşlar ne de iç demok-
rasiyi oturtabilmişlerdir. Bölünmüşlük, 
belirli çevrelerin rahatça dış oyunların bi-
rer parçası olmasını kolaylaştırmaktadır. 
Aşiretsel ve ailesel bölünmüşlük aşılama-
mış ve tam tersine YNK örneğinde görül-
düğü gibi iç sorunlarla da uğraşarak güç 
kaybetmektedirler. İşgal saldırılarına karşı 
ulusal birliğe sarılınsa ve TC barış masa-
sına zorlansa, bu işgal saldırıları da sona 
erdirilecek ve uluslararası alanda işgalle 
oluşturulmak istenen gerekçeler boşa çı-
karılacaktır. Kürtlerin güçsüzlüğü ulusal 
birlik olmamalarından kaynaklanmakta-
dır. Aşil topuğu ulusal birlik ile sağlam 
yere basacak,  emperyalizm ve bölge geri-
ciliği  Kürt halkının mücadelesi karşısında 
geldikleri gibi geri gideceklerdir. n
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Dünyada gelişen ve değişen çok yön-
lü dönüşümler, şüphesiz Türkiye’yi de 
etkilemektedir. Mevcut durumda dünya 
çapında yaşanan aslında kapitalizmin kri-
zidir ve bununla beraber ulus devletlerin 
çözülme sürecidir. Dolayısıyla bu, kısa 
vadede etkisi toplumlar nezdinde pek gö-
rünür olmasa da uzun vadede etkisi mu-
hakkak olacaktır. Onun için ulus devlet 
sistemi her alanda krizle karşı karşıyadır. 
Küresel ısınmadan tutunuz, ekonomik, 
sosyal, kültürel alanlarda topluma nasıl 
bir yönetsel idare sağlama noktasında 
tam bir çıkmazdadır. Evet şüphesiz re-
formist güncel bazı tedbirler veya çabalar 
oluyorsa da bu sadece geçici ve taktiksel 
olmaktan öteye gitmez. Çünkü mevcut 
toplumsal dinamikler sürdürülebilir bo-
yuttan çıkmıştır. Dolayısıyla mevcut dün-
ya çapında yaşanan krizden  çıkış yolu 
olarak enternasyonal ve devrimci alterna-
tifleri topluma sunmak gerek. Bunun yolu 
şüphesiz örgütlü toplumu oluşturmaktan 
geçer. Mesela ekonomik anlamda Paris 
Komünarlarının pratiklerinden faydala-
nılabilir, ekolojik dengeyle uyumlu yerel 
komünler nezdinde yenilenebilir enerji 
kaynakları üretimi yapılınabilir veya daha 
geliştirilebilir. Şimdi konumuza derin-
lik katmak açısından Türkiye özgülünde 
düşünürsek, mevcut durumda toplumsal 
ekonomik kültürel ve çevresel kriz daha 
da derinleşmektedir.

Şu an aslında TC’nin kuruluşundan bu 
yana  en ağır çok yönlü kriz yaşanmakta-
dır. Ve mevcut durumda toplum üzerinde 
karabasan gibi çökmüş ağır bir faşizm ile 
karşı karşıyayız. Ekonomiden tut sağlı-
ğa, eğitimden tut doğaya, her alanda tam 
bir yağma ve talan gaspı vardır. Gözlem-
lerime dayanarak şunu söyleyebilirim. 
Gerçekten siyaset üstü bir sistemsel kriz 
vardır. Toplumun hemen hemen herkes 
bundan muzdarip ve bir şekilde şikayet-
çi. Ağır sosyolojik bir tahribatın olduğu 
toplumun yüzde doksanı iliklerine kadar 
hissediyor, adeta bir isyan durumu vardır 
ve bunun nedeni şüphesiz mevcut du-
rumda ki ağır faşizmdir. Ve yürütücüleri 

konumunda olan AKP-MHP iktidar koa-
lisyonu ve küçük varyantları olan ulusalcı 
kemalist Vatan Partisi ile özdeşleşmiş Pe-
rinçekçi koalisyondur. Kürdistan’da ya-
şanan savaş bu mevcut iktidarın kendini 
ayakta tutması için adeta “can simididir.” 
Çünkü artık hem Türkiye halklarına hem 
de Kürdistan halklarına yutturabilecek hiç 
bir siyasi argümanları kalmamıştır. Bunun 
için  başta ekonomik krizin ve tüm sorun-
ların faturasını işçi sınıfına, emekçilere ve 
ezilen halklara mal etmeye çalışmaktadır. 
İşte her gün yapılan zamlar ortadadır, gün 
geçtikçe ekonomik kriz daha da kötüye 
gitmektedir. İnsanlar artık en insani ih-
tiyaçlarını karşılamakta zorlanmaktadır. 
Esnafın hali perişan bir durumdadır, çiftçi 
üretim yapamaz hale geldi veya zararına 
üretim yapmakta. İnsanların alım gücü ile 
üreticinin malını piyasaya sürmek için sa-
tış kar marjı düşmektedir. Dolayısıyla bu 
da insanları bezdirmektedir. 

Bunlara sebep olan Kürdistan’da yaşa-
nan savaş gerçekliğidir. Daha dün iktida-
rın küçük ortağı şunu demişti ‘siz Efrin’de 
kullanılan bir merminin fiyatının kaç lira 
olduğunu biliyor musunuz?’ Aslında bu 
bile her şeyi ve ekonomik çöküşün ne-
den olduğunun açık göstergesidir. Bunları 
görmeyen ya da görmek istemeyen gerçek 
anlamda Kürdistan’daki savaşın maliyeti-
nin Türkiye ekonomisini nasıl etkilediğini 
anlayamaz. Her gün onlarca savaş uçakla-
rıyla Kandil’i bombalamak, Şengal’e dö-
nük bombardımanlar, bunların hepsi Tür-
kiye ekonomisini olumsuz etki etmekte ve 
bunun faturası yoksul halk kesimlerine, 
işçi-emekçi sınıfına kesilmek istenmekte-
dir. Neden mi çünkü savaş politikalarına 
gerçek anlamda en çok etkilenen emekçi 
sınıfı yoksul halk kesimi ve Kürtlerdir. 
Artık bu savaş öyle bir noktaya geldi ki 
sadece ekonomik olarak değil ahlaki çö-
küntüyü de beraberinde getirmektedir. 
Daha geçen Dersim’de yaşamını yitiren 
gerillanın cenazesi ailesine kargo ile gön-
derebilecek kadar insanlık değerlerine ters 
bir durum yaşandı. Kaldı ki bu daha önce 
de yaşandı. İşte savaş gerçekliğinin geldi-
ği nokta budur.

TC’nin Kürt halkına yönelik imha ve 
savaş politikaları ile tüm Türkiye’nin ezi-

len mazlum halklarına, işçi-emekçi sınıfı 
ve demokrasi güçlerine diz çöktürme ye 
dönük savaş politikalarının kaynağı ve ne-
denleri aynıdır. Peki bu durumda muhalif 
hareketler ve partiler ne yapmakta yada 
demokrasi güçlerinin izlediği tutum duruş 
nedir veya ne olmalıdır? Şunu belirtmek-
te fayda var; CHP ve İP şovenist siyaset 
yapma misyonu dışında halka pek hitap 
edemiyor. Geriye HDP ve bileşenleri bir 
de TİP kalıyor. Onlar da çok ağır faşizm 
koşullarında ve baskı altında mücadele 
yürütmektedir, ancak yetersiz kalınıyor. 
Onun için daha geniş tabanlı demokrasi 
ittifakına ihtiyaç vardır. Demokratik top-
lum kuruluşları, meslek odaları ve sen-
dikalar ile beraber aydın ve sanatçıların 
içinde olacağı demokratik güç birliği, 
mücadele birliğine ihtiyaç vardır. Yine 
işçi sınıfıyla eş güdümlü ortak platform-
lar ve mücadele kaçınılmazdır. Çünkü bu 
olmazsa eksik kalır. Özellikle sınıf müca-
delesi sadece Türkiye metropollerinde sı-
nırlı kalmamalı. Kürdistan’da işçi sınıfı ve 
emekçiler, yoksul az topraklı ve topraksız 
köylüler örgütlenmeli. Özgün örgütlen-
me gereklidir. Çünkü Kürdistan’da halk 
yoksuldur. Ayrıca şu an ulusal devrimci 
demokratik ve özgürlükçü bir mücadele 
sürdürülmektedir. Dağda sokakta zindan-
larda Kürt halkı büyük bir direniş içinde-
dir. Dolayısıyla bir yandan da yoksulluk-
la mücadele durumu var. Ancak seçimle 
kazanılan belediyelere hukuksuz olarak 
kayyum atanmasıyla HDP’nin uygula-
mak istediği ekonomik projeler eksik ve 
yetersiz kalmaktadır. Rejim, belediyelere 
boşuna kayyum atamadı. Biz ise bu baskı 
ve yasaklamalara rağmen yeni örgütlenme 
biçimleri yaratarak rejime gerekli cevabı 
vermeliyiz.

Mesela şöyle bir örnek verecek olur-
sak; Mardin Mazıdağı’nda Cengiz Hol-
ding işletmesi olan ETİ Bakır İşletmeleri 
tam bir karabasan gibi halka kan kustur-
makta. Kapitalizmin ağır durumu yaşan-
makta. Devletin zor aygıtlarını kullanarak 
tam bir talan ve yağma yapmaktadır. Polis 
gücüyle idari amirler üzerinde bütün in-
sanlar üzerinde denetim kurmak istemek-
tedir ve şu günlerde Mazıdağı’nın birçok 
köyünde hukuksuzca insanların arazileri-

ne gasp yoluyla el koyabilmekte maalesef.

Aynı zamanda Mazıdağı’nın ikinci 
büyük köyü olan Evciler’de daha büyük 
işletme devreye sokmak istemektedir. 
Köylülerden habersiz arazi ölçümlerine 
başlandı bile. Hatta ilk başlarda köyün 
muhtarına kaymakam üzerinde baskı 
kurdular ve tehdit ettiler. Buna rağmen 
köylüler şu aşamada direniş kararı almış 
bulunmakta. Bunları neden söyleme gere-
ği duyduk. Şunun için; daha önce Mazıda-
ğı’ndaki işletmede hiçbir şekilde işçilerin 
örgütlenmesine fırsat tanımamakta ve in-
sanları açlıkla terbiye etme politikası yü-
rütülmektedir. Dolayısıyla insanlar işten 
çıkarılma korkusuyla sessiz kalmakta ve 
her türlü baskıyı sineye çekmekte. Ama 
muhalif sendika örgütlenmesi olsa durum 
böyle olmayabilir. Maalesef durum bu şe-
kilde.  Onun için devrimci çıkışlar gerek. 
İşçi örgütlenmesi ve yerel halkın ulusal 
direniş mücadelesi birlikte yürütülmeli-
dir. Bu böyle olmazsa yakın zaman içinde 
mesela Evciler köyü ve doğası büyük bir 
talana maruz kalacaktır. Çünkü onlar için 
bu köy stratejik bir köy. Halihazırda aske-
ri ve istihbarat operasyonlarının yaşandığı 
bir alandır. Fabrikanın maden için buraya 
girmesi çok olumsuz etkileri olacaktır. 

Acil yapılması gereken direnişi örgüt-
lemek ama nasıl? Hem halkı bilinçlen-
dirmek, hem de işçi sınıfı mücadelesini 
yürüyen ulusal demokratik mücadeley-
le birlikte büyütmek gerek. Bu konuda 
HDP’ye ve onun bileşeni yurtsever, sos-
yalist, komünist güçlere sesleniyoruz. 
Birleşik devrim mücadelesinin anlamı 
bizim pratiğimizde zorunluluk haline 
gelmiştir.n  

Ekonom!k Pol!t!k Kr!z ve B!rle"!k 
Sınıf Mücadeles! 
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Bu çalışma herhangi bir “iç dürtü”nün 
ürünü değildir. Tersine. Bundan üç yıl 
önce, Bay Dühring, sosyalizmin yandaşı 
ve aynı zamanda düzelticisi olarak birden-
bire yüzyılına meydan okuduğu zaman, 
Almanya’daki dostlar, o sıralarda Sos-
yal-Demokrat Parti Merkez Organı olan 
Volksstaat’ta (Halk Devleti ÇN) bu yeni 
sosyalist teorinin eleştirici incelemesini 
yapmam için beni birçok kez zorladılar. 
Onlar, bu işin, eğer henüz çok genç olan 
ve kesin olarak daha kısa bir süre önce bir-
leşmiş bulunan partide, tarikatçılık anlayı-
şına yeni bölünme ve karışıklık çıkarma 
fırsatları verilmek istenmiyorsa, mutlaka 
gerekli olduğunu düşünüyorlardı. Alman-
ya’daki dostlar, Almanya’daki koşulları 
benden daha iyi değerlendirecek bir du-
rumda bulunuyorlardı; buna göre, onlara 
inanmam gerekiyordu. Ayrıca sosyalist 
basının bir kısmının, bu yeni dönmeyi, 
gerçi sadece iyi niyetine yönelen bir sıcak-
lıkla karşıladığı belli olmuştu; ama aynı 
zamanda, bu gazetelerde, Bay Dühring’in 
sözü geçen iyi niyetine karşı beslenen say-
gı sonucu, onun öğretisini ve üstelik gözü 
kapalı kabul etme iyi niyeti de kendini 
gösteriyordu. Hatta bu öğretiyi vülgarize 
bir biçim altında işçiler arasında yaymak 
için hazırlanan kimseler bile çıktı. Ve, son 
olarak, Bay Dühring ve küçük tarikatı, 
Volksstaat’ı böyle büyük iddialarla ortaya 
çıkan yeni öğreti karşısında açık bir durum 
almaya zorlamak için, her türlü reklam ve 
entrika ustalıklarını kullanıyorlardı.

Gene de, öbür işleri bir yana bıraka-
rak bu ekşi elmayı ısırmaya karar vermem 
için bana bir yıl gerekti. Bu ekşi elma, 
gerçekte, bir kez ısırdıktan sonra tama-
men yutulması gereken elmalardandı. Ve 
sadece çok ekşi değil, çok iriydi de. Yeni 
sosyalist teori, yeni bir felsefi sistemin son 
pratik meyvesi olarak ortaya çıkıyordu. 
Öyleyse, bu teoriyi, bu sistem bütünü için-
de incelemek, ve sonra sistemin kendisini 
incelemek gerekiyordu; Bay Dühring’i, 
olanaklı, olan her şeyi ve daha başka bir-
kaç şeyi ele aldığı o geniş alanda izlemek 
gerekiyordu. 1877 yılından başlayarak, 
Volksstaat’ın ardılı olarak Leipzig’de çı-
kan Vorwaerts’de (İleri ÇN) yayımlanan 
ve burada bir arada bulunacak olan bir 
dizi makalenin kökeni budur.

Eleştirilen konunun, yani Bay 
Dühring’in yapıtlarının bilimsel yüküyle 
tamamen ters orantılı boyutlar kazandı-

ran şey, konunun niteliği oldu. Bununla 
birlikte, bu boyutları bağışlatabilecek iki 
başka şey daha var. Bir yandan, bu bo-
yutlar, bana, burada yanaşılması gereken 
çok çeşitli alanlarda, bugün bilimsel ya da 
pratik bir önem taşıyan sorunlar üzerin-
deki görüşümün olumlu bir açıklamasını 
sunma fırsatını veriyordu. Bu işi her bö-
lümde yaptım ve bu yapıt Bay Dühring’in 
“sistem”ine karşı bir başka sistemi çıkar-
ma amacını ne kadar az taşırsa taşısın, 
tarafımdan sunulan düşünceleri birbirine 
bağlayan iç bağın, okurun gözünden kaç-
mayacağını umarım. Bu bakımdan, çalış-
mamın büsbütün verimsiz olmadığı ko-
nusunda, daha şimdiden yeterli kanıtlara 
sahibim.

Öte yandan, “sistem yaratıcı” Bay 
Dühring, bugünkü Almanya’da tek ba-
şına bir olay değildir. Bir süreden beri, 
Almanya’da evrendoğum, genel doğa fel-
sefesi, siyaset, iktisat vb. sistemleri, bir 
gece içinde, mantar gibi, düzinelerle boy 
vermektedir. En önemsiz felsefe doktoru, 
hatta en önemsiz öğrenci bile, bugün, ken-
dini, en azından bir tam “sistem” kurmak-
tan bağışık saymıyor. Tıpkı modern dev-
lette, her yurttaşın, üzerinde oy vermeye 
çağrıldığı bütün sorunlar konusunda bir 
yargıya varmak için olgun bulunduğunun 
varsayılması gibi; tıpkı ekonomide, her 
tüketicinin, geçimi için satın alma duru-
munda bulunduğu bütün metalar üzerinde 
tam bir bilirkişi olduğunun kabul edil-
mesi gibi - aynı varsayım bundan böyle 
bilimde de hüküm sürecek. Bilim özgür-
lüğü, kişinin öğrenmediği şeyler üzerinde 
yazması ve bunu sıkı sıkıya bilimsel tek 
yöntem olarak satması anlamına geliyor. 
Bay Dühring’e gelince, o, bugünün Al-
manya’sında her yerde birinci plana fır-
layan ve yüksek perdeden yaygarası her 
şeyi bastıran bu gösterişçi sözde-bilimin 
en temsil edici örneklerinden biridir. Şi-
irde, felsefede, siyasette, iktisatta, tarihte 
yüksek perdeden yaygara, ders ve siyaset 
kürsüsünde yüksek perdeden yaygara, 
her yerde yüksek perdeden yaygara, öbür 
ulusların harcıalem ve yavanca adi yay-
garasından farklı olarak; üstünlük ve fikir 
derinliği iddialarına sahip yüksek perde-
den yaygara; Almanya entelektüel sanayi-
inin tam da Filadelfiya sergisinde ne yazık 
ki yanlarında temsil edilmediği öbür Al-
man malları gibi; ucuz ama  kötü kaliteli, 
en karakteristik ve en iri ürünü olan yük-

sek perdeden yaygara. Alman sosyalizmi 
bile, bu yakınlarda, özellikle Bay Dühring 
tarafından verilen iyi örnekten bu yana, 
kendini işporta malına veriyor, ve tek 
sözcüğünü bile gerçekten öğrenmediği 
bir “bilim”i sergileyen şu ya da bu kişi-
yi öne sürüyor. Alman öğrencisinin sos-
yal-demokrasiye dönüşünün başlangıcını 
gösteren ve bundan ayrılmaz bir şey olan, 
ama işçilerimizin dikkate değer derecede 
sağlıklı yaradılışı sayesinde çabucak üste-
sinden gelinecek bir çocukluk hastalığıdır.

Eğer Bay Dühring’i ancak amatör 
olarak ilerleme savında bulunabileceğim 
alanlarda izleme zorunda kaldıysam, bu, 
benim suçum değil. Böyle durumlarda, 
çoğu kez, hısmının düzmece ya da yanlış· 
olumlamalarının karşısına, doğru, söz gö-
türmez olguları koymakla yetindim. Hu-
kuk alanında ve sık sık da doğa, bilimle-
rinde böyle oldu. Öbür durumlarda, doğa 
bilimlerinin teorik kısmından çıkartılmış 
genel fikirler, yani uzmanın bile, Bay 
Virchow’un; itirafına göre, hepimiz gibi 
bir “yarı-bilgin” olduğu komşu alanlara 
geçmek için, kendi uzmanlığının dışına 
çıkma zorunda kaldığı bir alan söz konu-
sudur.  Bu konuda, küçük yanlışlıklar ve 
anlatım beceriksizlikleri için herkese gös-
terilen hoşgörünün bana da gösterileceği-
ni umarım.

Bu önsözü bitirirken, elime Bay 
Dühring’in Rasyonel Bir Fiziğin ve Ras-
yonel Bir Kimyanın Yeni Temel Yasaları 
adlı yeni bir “temel” yapıtını duyurmak 
için, gene bay Dühring tarafından kaleme 
alınmış bir kitabevi duyurusu geçti. Fizik 
ve kimya bilgilerimin yoksulluğunu ne 
kadar bilirsem bileyim, gene de, bu ya-
pıtı hiç görmeksizin, Bay Dühring’in bu 
yapıtta ortaya koyduğu fizik ve kimya 
yasalarının, yanlışlıklar ve beylik düşün-
celer bakımından, kendisi tarafından daha 
önce bulunmuş ve bu kitapta incelenmiş 
olan iktisat, evrenin genel şematik bilgisi 
vb. ile ilgili yasalar yanında yer alacakla-
rını ve Bay Dühring tarafından yapılmış 
rigometre, ya da - son derece düşük ısıları 
ölçme aletinin, yüksek ya da düşük ısıları 
değil, ama sadece Bay Dühring’in zır ca-
hil gururunu ölçmeye yarayacağını söy-
leyebilmek için, Bay Dühring’imi yeteri 
kadar tanıdığımı sanıyorum. n

Londra, 11 Haziran 1878 

Friedrich Engels

Anti-Dühring !çin Yazılan I. Önsöz Yalancının 
Mumu...
q  Orhan DEM#RBA&

Yalancının mumu yatsıya kadar yanar 
d!ye b!r atasözü vardı. Hatırladı"ım kada-
rıyla bu atasözüyle !lg!l! epey kompoz!s-
yon yazmı#lı"ım var ö"renc!l!k yıllarımda. 
Ortaokul ve l!se yıllarında Türkçe, Kompo-
z!syon dersler!nde ö"retmenler genell!kle 
b!r atasözü ve dey!m söylerler ve ö"renc!-
ler!n bu konuda da"arcıklarındak! b!lg!ler-
le b!r yazı yazmalarını !sterlerd!. 

&!md!lerde yalancının mumu o kadar 
uzun süre yanıyor k! sank! h!ç sönmeye-
cek g!b!. Bunda yalanı söyleyenler!n bu 
konuda ne kadar ustala#tıkları, kend!ler!n! 
ne denl! gel!#t!rd!kler! kadar, yalanla bes-
lenenler!n sayısındak! artı# da öneml! b!r 
rol oynuyor.

Damat Bey bu konuda o kadar özgü-
venl! k!, b!r AKP seçmen!n!n kend!s!ne, 
“Valla Ak Part!’ye o kadar güven!yoruz k! 
Sayın Bakanım, Cumhurba"kanımız çıksa, 
"uradan Ay’a kadar 4 "er!tl! yol yapaca#ım 
dese, vallah! !nanırız” ded!"!n! aktardı. 128 
m!lyar doları Haz!ne Bakanlı"ı dönem!nde 
buharla#tırıp, görevden a'ını !steyen da-
mat böyle söylerse, Uzay Ajansı Ba#kanı (!) 
Serdar Hüsey!n Yıldırım, Türk!ye’n!n 2023 
sonunda aya ula#aca"ını bel!rterek, “Dün-
ya çapında olay olacak. Yerl! b!r roket !le yerl! 
tasarım uzay aracı !le aya bu kadar kısa sü-
rede ula"ab!lm!" ba"ka b!r devlet, ba"ka b!r 
m!llet yok.” ded! 20 A"ustos 2021 tar!h!nde 
Aksaray’ın Hasanda"ı mes!re alanında dü-
zenlenen Astronom! ve Uzay Kampı’na ka-
tılan 81 !lden ve Kıbrıs’tan gelen gençlere 
h!taben yaptı"ı konu#mada.

Her düzeyde AKP yönet!c!s!n!n yak-
la#ık 20 yıllık !kt!darları dönem!nde yerl! 
ve m!ll! uçak, tank, otomob!l, yapacakları 
yolunda attıkları palavralarla tabanlarını 
!nandırdı"ı b!r gerçek. Bu dönemde Tüb!-
tak g!b! b!r kurum b!le “papaz er!"!n! !mam 
er!"e döndüren” m!ll! b!r proje yaptı. Bu ve 
benzer! yalanlar d!n! alet ederek kullanı-
lab!l!yor ve alıcısı da oldukça gen!# b!r ke-
s!m. Bu yüzden !kt!dara yakın send!kalarda 
örgütlü yüzb!nlerce !#ç! ve memur toplu 
sözle#mede kend!ler!ne reva görülen yüz-
de 5 zamlı “refah payı”na #ükred!yor... n
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Karl Marks’ın, dolaşan komü-
nizm heyulasının verdiği korku-
yu dile getirdiği günden bu güne, 
burjuvazinin korkusu artarak de-
vam ediyor. Reel Sosyalizm’in uy-
gulandığı devletlerdeki karşı-dev-
rimlerden sonra, tarihin sonu ilan 
edilmesine rağmen, Marksist-Leni-
nist ideoloji Kapitalist-Emperyalist 
ideologların gündeminden düşme-
di. Geçmişin kaba anti-komünist 
şartlamaların yerini, sosyalizmi 
yeniden tanımlama ve kapitaliz-
min sınırları içinde tutacak ehli-
leştirmiş bir içeriğe kavuşturulma 
projeleri başlatıldı. Önce Stalin’in 
gözden düşürülme çabalarına hız 
verildi. Ardından Lenin’in aşıldığı, 
Marks’ın da eleştiri dışı kalmaması 
gerektiği üzerinden yoğun bir ide-
olojik bombardımanla sürdü. Bu 
Post-Marksist kampanyalar sos-
yalizm adına mücadele verdikleri-

ni ifade eden kimi yapıların prog-
ramlarına girdi. Marksist-Leninist 
temel ilkeleri reddeden noktadan, 
günümüz koşullarına uyarlama 
mantığı ile kapitalizmle barışık uy-
sal bir sosyalizm yaratılması amaç-
landı. Reel Sosyalizm’in geçici ye-
nilgisinden bu güne, küreselleşme 
adıyla anamalcı düzen tüm çıplak-
lığıyla halk düşmanı yüzünü gös-
terdi. Bu koşullarda kapitalizmin 
nesnel ve köklü bir eleştirisini ve 
oradan işçi sınıfı lehine çıkış yolla-
rını gösteren Marksizm-Leninizm, 
çok yönlü çarpıtmalara rağmen 
burjuvazinin korkusu olmaya de-
vam etti. Günümüzde kapitalizmin 
sömürü, yoksulluk, açlık, işgal, 
savaş, çevre tahribatı ve düşman-
laştırma karşısında Marksizm-Le-
ninizm, işçi sınıfına ve dünya halk-
larına kurtuluş yolunda hala yol 
gösteriyor.

  ***   
Gazetemiz bu sayısında, Fri-

edrich ENGELS’in Anti-Dühring 
(bay Eugen Dühring Bilimi Altüst 
Ediyor) adlı eserini ele alıyor. 

İşçi sınıfının dünya görüşü, mü-
cadele dönemlerinin deneyimi, yad-
sıma ve doğrulama pratikleri üzerin-
den gelişti. Marksizmin önemli yapı 
taşlarından Anti-Dühring de böylesi 
bir pratik sürecin ürünü olarak orta-
ya çıktı. 

Sosyal Demokrat Parti yeni ku-

rulduğunda henüz Marksizm kay-
nakları Almanya’da ulaşılır ve 
yaygın değildi. Belli başlı klasik 
Marksist eserler yeni yayımlanma-
ya başlanmış, Manifesto’nun ancak 
ikinci baskısı yapılabilmişti.1875 
yılına gelindiğinde Sosyal Demok-
rat yöneticiler Marksist eserler üze-
rine düşünme zamanı bulsalar da, 
teorik formülasyondaki yetersizlik 
belirgindi. Bir işçi sınıfı partisi olma 
iddiası taşıyan yapının programı bi-
limsel temellerin eksiksiz ifadesini 
kapsar. Bu alandaki eksiklik, sapkın 
ve problemli düşüncelere kapı ara-
lar. Daha 1876 yılında Alman işçi 
hareketi Dühring’in anti-Marksist 
yanıltıcı teorilerine bu nedenle açık 
hale gelir. Gelişen bir partinin teo-
ri gereksinmesi, Marks’ı yeterince 
anlayamamış kadrolarda bu teoriyi 
yanlış yerlerde aramaya yöneltebile-
cekti. Daha önceleri yaşanan bölün-
meler, Dühring’e yönelme biçimin-
de tekrar ortaya çıkması tehlikesi 
taşıyordu.

Dühring kendini sosyalist olarak 
tanımlamasına rağmen, toplumsal 
sorunlara burjuva çözümlemeler 
üzerinden yaklaşıyordu. İşçi hare-
keti içinde kısmen karşılık bulan bu 
düşüncelere karşı, Engels’in dostları 
acil çözüm üretme gerektiğini düşü-
nüyordu. Engels, o yıllarda İngilte-
re’deydi. Konu kendisine geldiğinde 
çekincelerine rağmen Dühring me-
selesini ele aldı ve işçi sınıfı bili-
minin yapı taşlarından ANTİ-DÜH-

RİNG eseri ortaya çıktı.

 Eser ilk önce 1878 yılında ya-
yımlandı. Eserde Alman işçi hare-
ketinin gelişimi ve bu süreçte ortaya 
çıkan farklı yaklaşımlar sonucu bö-
lünmeler yanında, gelinen noktada 
Dühring’in görüşleri ve anlamı eleş-
tirel olarak ele alınır. Kitabın Engels 
tarafından yazılıp, değişik baskı-
larda kullanılan üç önsözü vardır. 
Türkçe basımlarında bu üç önsöz 
kitapta yer almıştır. Felsefe, evrim, 
ekonomi-politik ve sosyalizm ko-
nularında, Dühring’in saçma teori-
lerine karşılık, Engels’in polemikçi 
yaklaşımı yanında, Marksist bilime 
önemli katkılar sunan, komünistle-
rin her dönem faydalanacağı bir baş 
ucu kaynaktır Anti-Dühring. 

Marksist felsefe yapıtlarının, 
“Alman İdeolojisi”’nden “Felsefe 
Yazıları”’na ve “Kutsal Aile”’den, 
“Klasik Alman Felsefesinin Sonu” 
yapıtlarıyla Engels’in bu eseri Di-
yalektik ve Tarihi Materyalizmin 
tamamlayıcı kaynakları arasında 
yer almıştır. Aşağıda yayınladığımız 
önsözde, daha kapsamlı açıklamalar 
ile bir ön bilgi vermesine rağmen, 
eserin bütününün okunması komü-
nistlerin eğitsel çalışmalarında baş 
vurulması gereken önemli bir kay-
naktır.  
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