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Sınıf Mücadelesinde Yeni Dönem ve
Öncelikli Politik Görevler

Sinan Boran

Dönemin doğru taktiği, CHP’yle veya “güçlendirilmiş parlamenter sistem” 
blokuyla seçim iş birliği üzerinden bir çıkış aramak değil, mevcut

demokratik ve devrimci cepheyle, halklarımızın gücüne ve faşizmin 
yıkılması hedefine dayanan mücadeleyi yükseltirken, aynı zeminde, 
HDP’yi, HDK’yi, BMG’yi ve şu veya bu nedenle bu birlikler içinde yer

almayan, fakat mücadele isteği ve kararlılığı taşıyan parti ve grupları da 
bir araya getirecek daha geniş bir antifaşist birlik için çalışmaktır.

Türkiye ve Kürdistan’daki sınıf 
mücadelesi egemenler açısından da 
ezilenler açısından da yeni bir döne-
me girmiş bulunuyor. Kitle hareketi 
savunmadan aktif savunmaya geçiş 
halindeyken, Saray cuntası kendini 
yaşatabilmek için faşist terörü şiddet-
lendiriyor, yeni faşist yasalar çıkarı-
yor, HDP’yi kapatmaya ve faşist şefin 
kazanmasını garanti edecek seçim ko-
şulları hazırlamaya çalışıyor. Devrim-
ci ve antifaşist güçler birleşik müca-
deleyi büyütme yönelimi içindeyken, 
burjuva güçlerin iki blok olarak saflaş-
ma hali katılaşıyor. Politik, iktisadi ve 
toplumsal zeminde, ezenlerle-ezilen-
ler arasında süregiden mücadelenin, 
salt Türkiye ve Kuzey Kürdistan için 
değil, başta Kürdistan’ın üç parçası 
ve Suriye olmak üzere, bölge için de 
önemli sonuçlar doğuracağı gerçeği, 
devrimci omuzlardaki sorumluluğu 
on kat artırıyor.

Faşist Şeflik Rejiminin Tek 
Umudu Faşist Terörün Yıldırıcılığı
Kapitalist ve sömürgeci genel sınıf 

çıkarları temelinde, faşist şeflik reji-
miyle barışık ve birlik olan burjuvazi 
ve düzen güçleri, özel, kesimsel çıkar-
larıyla bağlı iç mücadeleyi, Erdoğan-
Bahçeli, Kılıçdaroğlu-Akşener temsi-
liyetinde iki ayrı burjuva partiler bloku 
biçiminde yürütmeyi sürdürüyor. De-
ğişik sermaye kesimlerinin ve devlet 
güçlerinin farklı çıkarları ve krizden 
kurtulma programları tarafından be-
lirlenen, “cumhurbaşkanlığı hükümet 
sistemi”- “güçlendirilmiş parlamenter 
sistem” hedeflerinde somutlanan bu 
bloklaşma, genel seçimler yaklaştıkça 
keskinleşiyor. CHP-İYİP bloku, kes-
kinleşme koşullarında biriken mem-
nuniyetsizlik ve kitle öfkesinin faşist 
şeflik rejimi şahsında, devlete ve dü-
zene yönelmesi tehlikesine karşı, ki-
mi konularda sarayla fiili uzlaşma ve 
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“seçimler yoluyla kurtuluş” vaadiyle 
kitleleri yatıştırma; faşist şeflik rejimi 
ise, burjuva muhalefeti susturma, ça-
resizleştirme, etkisi altındaki yığınları 
faşist linççi kitle terörü uygulamaya 
hazır tutma çizgisi izliyor.

Faşist şefin etrafında birleşmiş blok, 
devlet sınırları içinde, sınır tanımaz bir 
faşist terör, demagoji ve yalana dayalı 
faşist psikolojik savaş, devlet sınırları 
dışında ise işgal ve nüfuz alanları elde 
etme çizgisi izlemeye devam ediyor. 
Devlet sınırları dışındaki hedefler-
le bağlı politika ve taktiklerini saptar 
ve uygularken, ilk olarak, bölgedeki 
mevcut emperyalist dengelere, ikin-
ci olarak ABD, Almanya, İngiltere, 
Fransa ve Rusya’yla, Kürt ulusal de-
mokratik hareketini tasfiye etme teme-
lindeki karşıdevrimci iş birliğine da-
yanıyor. Kuşkusuz, ordu gücü, pazar 
genişliği, devlet coğrafyasının ABD 
ve Rusya arasındaki hegemonya mü-
cadelesi bakımından önemli bölgelerle 
çevrili oluşu gibi etkenler, faşist şeflik 
rejimine önemli manevra avantajları 
sunuyor. Nitekim, saray cuntası, son 
altı yıldır bunlardan en etkin biçimde 
yararlanıyor da. Ne var ki, ABD’nin, 
Rusya ve Çin’le savaşımı sertleştir-
me, bu temelde NATO’yu derleyip 
toplama yönelişine bağlı olarak şekil-

lenecek yeni saflaşma koşulları veya 
Ukrayna ve Kanal İstanbul örnekle-
rindeki türden Rusya’yla cepheden 
karşıtlaşmaya yol açacak tercihler, bu 
manevra olanaklarının hızlanan tem-
poda zayıflayacağına; yine de konu-
munda ısrar etmek istemesi halinde, 
faşist şeflik rejiminin, hala desteğini 
aldığı yığınlar nezdinde de itibarsız-
laşmasına yol açacak durumlara sü-
rükleneceğine, bir başka ifadeyle, bir 
dönemdir aynı anda iki ipte oynama 
becerisi gösteren cambazın, olayların 
gelişimi tarafından saraylar soytarısına 
dönüştürüleceğine işaret ediyor.

Ciddi sarsıntılara rağmen faşist şef-
lik biçimindeki diktatörlük hala hatırı 
sayılır bir kitle temeline sahip. Daral-
ma, kesintisizce fakat evrimci biçimde 
ilerliyor. Henüz büyük çözülmeler biçi-
mini almadı. Dün, generaller partisini 
güçlendiren “laik-şeriatçı” saflaşması-
nın, bugün, AKP’yi güçlendirecek tarz-
da “dindar-dinsiz laik” veya “dindar-
lar-dindarların kazanımlarını elinden 
almak isteyen laikler” biçiminde ye-
niden üretilmesi, faşist politik İslamcı 
ideolojinin devletin resmi ideolojisi ha-
line gelişinin yarattığı toplumsal ortam, 
sadaka kültürünün yol açtığı bağımlılık, 
dünün faşist MGK diktatörlüğünün, baş 
örtüsü-türban yasağı başta olmak üze-
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re, değişik aşağılayıcı söylem ve uygu-
lamalarının canlı tutulmasını sağlayan 
devasa medya ağ ve tekelinin çalış-
maları, ırkçılık düzeyindeki şovenizm, 
demagojik “bağımsızlıkçılık” efelen-
meleri, büyük kopuşlar biçiminde bir 
çözülmeyi hala önleyebilen etkenlerdir. 
Kuşkusuz “yeni zenginler”den, “yeni 
ayrıcalıklılar”dan oluşan bir iskelet ve 
başta askeri sanayi ve inşaat sektörü ol-
mak üzere, değişik sektörlerde Tayyip 
Erdoğan’ın mali desteği, yasal ve fiili 
ayrıcalıklarıyla büyümekte olan ser-
maye kesimleri, faşist şeflik rejimini 
ayakta tutmak için tam bir seferberlik 
içindeler.

Kitle desteğindeki çözülmeyi dene-
tim altında tutma, yavaşlatma imkânı 
yaratan bütün bu etkenler, yine de 
kurdukları bendi zorlayan dinamikler 
karşısında, suyun akış yönünü değiş-
tirecek bir çözüm üretme yeteneğinde 
değil. İşsizliğin, pahalılığın, yoksul-
luğun büyümesi, çalışma koşullarının 
ağırlaşması, giderek daha görünür 
hale gelen yolsuzluklar, her gün ye-
nileri boy veren dünya malına tapma 
örnekleri, saraydaki lüks ve debdebe, 
bakanların, AKP yöneticilerinin işçi ve 
emekçileri aşağılama tutumları, Kürt 
halkı karşısındaki ırkçılık, işçilerin, 

hak mücadelelerinde yüz yüze geldik-
leri faşist şeflik rejiminin işçi-emekçi 
düşmanlığı ve resmi sayılarla bile on 
binlere ulaşan korona virüs ölümlerini 
hazırlayan süreç yönetimi gibi etkenle-
rin yarattığı zeminde yeşeren duygu ve 
düşünceler, AKP’ye destek vermeye 
devam eden kitle içinde sıçramalı bir 
kopuşu, geniş bir çözülmeyi mayalı-
yor. Bu “özdeneyim” kazanma süreci, 
faşist şeflik rejimine karşı sokaklarda 
mücadele yürüten işçilerin, kadınların, 
gençlerin ve yoksulların eylemleri ta-
rafından beslenip, hızlandırılıyor.

Faşist şeflik rejimi blokuna destek 
vermeyen kitle ise genişlemeye de-
vam ediyor. Seçimler, yaşam koşulla-
rı, hak ve özgürlükler, kadın mücade-
lesi, üniversitelere kayyum atanması, 
devlet kurumlarına güven düzeyi gibi 
başlıklarda yapılan anketler, yüzde 
60’ı aşkın bir kitlenin “cumhurbaş-
kanlığı hükümet sistemi”ne, uygula-
dığı ekonomik ve sosyal politikalara, 
adaletsizliklere, yolsuzluklara, kadın-
lara, Alevilere, Hristiyanlara, antika-
pitalist ve feminist Müslümanlara dö-
nük politik İslamcı uygulamalara ve 
koronavirüs süreci yönetimine karşı 
olduğunu gösteriyor. Değişik toplum-
sal veriler ise bu karşıtlığın, giderek 
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büyüyen bir kesimde öfkeye, hatta 
yer yer derin bir nefrete dönüştüğüne 
işaret ediyor. Sermaye düzeni parti-
lerinin büyük korku duydukları “ku-
tuplaşma” derinleşiyor. Öyle ki, verili 
kitle psikolojisi, faşist şefin “birlik ve 
beraberlik”, “yerli ve milli çıkarlar” 
demagojisiyle, CHP, İYİP’i, kendi yö-
netimindeki ırkçı faşist ittifaka katma 
taktiklerinin başarısızlığında önem-
li bir etkene dönüşmüş bulunuyor. 
Bütün bu gerçekler, manevra yapma 
rezervini tüketmiş faşist şefi, çıplak 
terörü ve baskının değişik biçimlerini 
artırmaya mecbur ediyor. Emekli ami-
rallerin Montrö anlaşması açıklaması 
karşısında sergilenen tavır ve faşist 
niteliği koyulaştırılan yeni dernekler-
vakıflar yasasına dayanarak, Türkiye 
Emekli Subaylar Derneği’ne (TE-
SUD) kayyum ataması, kontrolü elde 
tutmak adına, kontrol kaybına sürük-
lendiğini gözler önüne seriyor.

Faşist Şef ve Çetesinin 
Büyüyen Korkusu
Son birkaç ayda boy veren, faşiz-

mi yenme istek ve özlemini yansıtan 
mücadeleler, faşist şeflik rejiminin, 20 
Temmuz 2015’ten itibaren yürüttüğü 
katletme, tutuklama, ezme, yok etme, 
umutsuzluğa ve yılgınlığa zincirleme, 
mezar sessizliği yaratma teröründen 
beklediği sonuçları alamadığını gös-
terdi. Boğaziçi direnişinde ve direnişle 
dayanışmada, Gökhan Güneş’in faşiz-
min gizli işkencehanelerinden kopa-
rılıp alınmasında, işçi eylemlerindeki 
yaygınlık ve kararlılıkta, Batman ve İs-
tanbul Kadıköy’de yasakları çiğneyen 
kitlesel eylemlerde, 8 Mart gösterile-
rinde, Gazi Katliamı’nın yıl dönümü 
yürüyüşünde, görkemli Newroz’da 
ve İstanbul Sözleşmesi’nin gasp edil-
mesine karşı eylemlerde ete kemiğe 
bürünen direniş ruhu, güçlenen kitle 

morali ve umudu, faşist şeflik reji-
mini telaş ve korku cenderesine aldı. 
Öyle ki, Boğaziçi direnişinde, yeni bir 
Gezi-Haziran Ayaklanması keşfedip, 
inisiyatif kaptırmama, kontrolü elde 
tutma adına, üniversiteyi kelepçeleye-
cek bir kontrolsüzlüğe sürüklenebildi. 
“İnsan hakları eylem planı” gibi de-
magojik ve beklenti yaratarak, kitlele-
ri ve yasalcı reformist partileri uyutma 
hedefli projelerini açıkladığı günlerde, 
HDP’li vekil Gergerlioğlu’nu tutuk-
latmak, HDP hakkında kapatma da-
vası açtırmak, İstanbul Sözleşmesi’ni 
feshetmek, HDP’li halk vekillerinin 
neredeyse tümünü ve burjuva muhale-

fet partilerinden bir grup parlamenteri 
mahkeme ve hapishane ile tehdit eden 
fezleke saldırısına girişmek zorunda 
bıraktı. İstanbul Sözleşmesi’nin fes-
hedilme biçimi, faşist şeflik rejiminin 
kitle ruh halini doğru kavradığının en 
çarpıcı örneği oldu. Bu ruh halinden 
duyduğu korku nedeniyle, biçimsel 
bir prosedür uygulamayı, sözleşmeyi 
burjuva meclis süreci işleterek feshet-
meyi bile göze alamadı. Kadın kitle 
hareketinin, sözleşmenin feshedilmesi 
planının önünde barikata dönüşme-
mesi ve bu barikatın, toplumsal mü-
cadelenin başkaca dinamiklerini ha-
rekete geçme enerjisi uyandırmaması 

Boğaziçi direnişinde, 
yeni bir Gezi-Haziran 

Ayaklanması keşfedip, 
inisiyatif kaptırmama, 
kontrolü elde tutma 
adına, üniversiteyi 
kelepçeleyecek 
bir kontrolsüzlüğe 
sürüklenebildi.
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için, faşist şefin gece yarısı yayınlanan 
kararının arkasına saklanmak dışında 
bir yol bulamadı.

Faşist şeflik rejimi, askeri güç ve 
imkanlara dayalı saldırganlığını ve 
“bağımsızlıkçılık” demagojisini sür-
dürmesine karşın, uluslararası alan-
da da korku tünelinde. Ne İsa’ya ne 
Musa’ya yaranamayacağı bir eşiğe 
doğru ilerleme riskinin güçlenmekte 
olduğunun farkında. Doğu Akdeniz 
ve Libya’da, sessiz sedasız, AB, İn-
giltere ve ABD taleplerine uyumlu 
bir pozisyona çekilmesi, “mavi va-
tan” propagandasına son vermesi, 
Yunanistan’la siparişe dayalı mecburi 
görüşmelere girişmesi, Sisi rejimin-
den ve İsrail’den ilişki dilenmesi, 
ABD’ye “normalleşme” süreci geliş-
tirmesi için yakarışları ve Rusya’yla 
yaşadığı Ukrayna gerilimi, faşist şef-
lik rejiminin uluslararası ilişkilerde, 
ekonomik, mali, ticari sorunlarla bağlı 
darboğaz ve ekonomik-siyasi taviz sü-
recine girme olasılığının yüksekliğine 
işaret ediyor. Elde tutmaya devam 
edeceği, tek, fakat hayati ayrıcalık, 
Kürt ulusal demokratik hareketini ve 
devrimci partileri, grupları ezmek, 
Rojava ve Suriye işgallerini sürdür-
mek ve Güney Kürdistan’a işgalci 
saldırılarına devam etmek için NATO 
desteği almak ve Rusya’nın Efrîn ve 
Serêkaniyê işgallerine göz yummaya 
devam etmesini sağlamak. Buna rağ-
men, Rusya’nın, gelişmelere bağlı 
olarak, tavrını hiç değilse fiili olarak 
değiştirmesi de olasılıklar listesine da-
hil olmuş durumda.

Kitlelerin Duygu ve Pratiklerinde 
Yaşanan Değişimi Hızlandırma 
Sorumluluğu

20 Temmuz 2015’ten sonra, kitle 
hareketi, faşist katliamların, çalışma, 

yaşam, eğitim alanlarına, sokaklara, 
parklara, şehirlerarası yolculuklara de-
ğin her yerde yayılan; demokratik kap-
samdaki söz, basın, örgütlenme, top-
lantı, eylem haklarını ortadan kaldıran, 
devrimci güçleri ve halklarımızı en za-
lim ve kan dökücü tarzda kuşatmaya 
alan sınır tanımaz faşist devlet terörü 
altında geriye çekildi. Pasif savun-
maya geçti. En doğal, en zorunlu ve 
acil hakları için bile kararlı kavgalara 
girmekten kaçındı. Birleşiklik niteliği 
zayıfladı, tek tek direnişler yalıtıklığa 
hapsoldu. Tüm bu duruma müdahale 
etmeyi, kitlelerin duygu ve eylemini 
umutlu bir zemine çekmeyi olanaklı 
kılacak kimi fırsatlardan da devrimci 
ve antifaşist hareket yararlanamadı.

Faşist şeflik rejiminin demokratik 
hak ve özgürlükleri gasp etmesi, fii-
li meşru mücadele eylemlerinin her 
düzey ve biçimine karşı sınır tanımaz 
bir terör uygulaması, gözaltı ve tu-
tuklamayı olağan ve yaygın hale ge-
tirmesi, örgütsel iskeletteki daralma, 
devrimci ve antifaşist partilerin, grup-
ların önemli bir bölümünü de özellikle 
2016 kışından itibaren pasif savunma-
ya yöneltti. Bazı antifaşist yasalcı par-
tiler mücadeleci sendikacılık çizgisi-
nin bile gerisine düştüler. Ölü taklidini 
esas aldılar. Emekçilerin ve ezilenle-
rin birleşik demokratik cephesi olarak 
HDP, milyonların destek ve enerjisini 
etkinleştirmek, harekete geçirmek 
iddiası ya da öncü tarzıyla hareket 
etmek yerine, izleyici, kaydedici, yo-
rumcu bir çizgiyi tercih etti. Bütün bu 
koşullarda, kitlelere ayak uydurma, 
politik iddiasızlık, umutsuzluk orta-
mı güçlendi, faşist şeflik rejiminin 
psikolojik savaşı belirli bir etki oluş-
turabildi. Direniş, mücadeleye inanç, 
bedel ödeme ve öncü fedakârlık ka-
rarlılığıyla bağlı değerler karşısında 
ideolojik gerilemeyi, yer yer erozyo-
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nu yansıtan duygular, düşünceler öne 
çıktı. Devrimci safları da etkileyen, 
“birey olarak bedel ödeme riskinin dı-
şına çıkma, örgütlü yaşamdan kaçma, 
kendini kurtarma” biçimindeki çö-
zülme, sıradanlık ve yenilmişlik alan 
genişletti. Tüm bunlara karşın, sayıla-
rı giderek sınırlansa da aynı dönemde, 
bazı devrimci parti ve örgütler direniş 
ve savaşımda ısrar etme yolunu seç-
tiler. Devrimci fiili meşru mücadele 
güçleriyle, kent ve kır gerillasıyla, 
milis gruplarıyla omuzladıkları sava-
şım çok ağır bedellerle de olsa, diren-
me ruhunu, savaşma azmini, umudu 
ve bir dizi ideolojik değeri diri tuttu. 
Kitlelerin duygu ve pratiklerindeki 
olumlu değişimin damgasını vurduğu 
içinde bulunduğumuz yeni dönemin 
hazırlanmasının mayası oldu.

Faşist şeflik rejiminin, yönetememe 
krizinin derinleştiği, krizi yönetme 
araçları ve olanaklarının daraldığı, ye-
nilgiye uğrama, yerle bir edilme kor-
kusunun büyüdüğü bu yeni dönemde 
saldırganlığını limitine vardıracağına 
kuşku yok. Bu açıdan, emekçi soldan 
partiler, gruplar ve halklarımız, çok 
zorlu ve sert siyasi koşullarla karşı 
karşıya bulunuyor. Faşist inkârcı sö-
mürgecilik, Garê’de yediği ağır siyasi 
ve moral darbenin yarattığı basınca 

rağmen, NATO desteğine, KDP işbir-
likçiliğine ve Irak devletinin zavallı-
lığına dayanarak, 2021 ve 2022’de 
tüm gücüyle Kuzey ve Güney 
Kürdistan’da Kandil odaklı bir “Ta-
mil çözümü” yaratma hayali peşinde 
koşacak, ölü askerler, polisler, koru-
cular için Tayyip Erdoğan cennetini 
tıka basa doldurma pahasına sonuç 
almaya çalışacaktır. Bu aynı zamanda, 
20 Temmuz 2015 Suruç Katliamı’nı 
izleyen günlerde başlatılan yeni savaş 
döneminin sonuna doğru ilerlendi-
ğinin ifadesidir. Devrimci görev, bu 
sonu, faşist şeflik rejiminin yıkılışına 
dönüştürmektir.

Zorlu ve sert siyasi şartlara karşın, 
kitlelerin duygu ve düşüncelerin-
de ortaya çıkan değişim; kitle mü-
cadelesinin aktif savunmaya doğ-
ru ilerleyişi; Boğaziçi’ne kayyum 
atanmasından HDP’nin kapatılması 
davasına, İstanbul Sözleşmesi’nden 
çekilmekten Anayasa Mahkemesi’nin 
kapatılma tartışmalarına, Ömer Faruk 
Gergerlioğlu’nun vekilliğinin gaspın-
dan yolsuzluklar karşısındaki tutum-
lara değin bir dizi gelişmenin kitle 
vicdanında meşruiyet bulamaması, 
ekonomik ve mali tıkanma, peş peşe 
ortalığa saçılan yolsuzluklar, korona-
virüs süreci yönetiminin kitle öfkesini 
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uyandırmaya başlaması, uluslararası 
ilişkilerde demagojik kükreyişlerin 
sürdürülemezliği, kitle tabanının ön-
lenemeyen daralışı koşullarında faşist 
şeflik rejiminin moral üstünlüğü kay-
betmesi ve giderek daha geniş yığın-
larla karşı karşıya gelişi; devrimci ve 
antifaşist partilerde birleşik fiili meşru 
mücadeleyi büyütme, keskinleştirme 
kararlılığının güçlenmesi, HDP’nin 
halklarımızın mücadele isteğini ve 
potansiyelini pratikte görmesi, ağır 
biçimde de olsa yüzünü kitlelere dön-
meye başlaması; mücadelenin bütün 

biçimleriyle dövüşme, bedel ödeme, 
fedakarlık gücü ve öncü kararlılıkla 
hareket etme niteliklerinin daha ge-
niş kesimlerin değeri olarak yüksel-
meye başlaması, özgürlük bayrağının 
kentlerde ve dağlarda dalgalanmaya 
devam etmesi faşizmin yerle bir edil-
mesi savaşımını zafere ulaştırma im-
kanlarıdır.

Bu olanağı değerlendirmek, onu 
imkândan daha fazlası kılmak, faşiz-
min yıkılışı hedefiyle bağlı hazırlığı 
güçlendirmek için, her şeyden önce 
kitle mücadelesinde zaten boy vermiş 
bulunan fiili meşru mücadele gelişti-
rilmeli; söz, basın, toplantı, örgütlen-
me, grev, boykot, direniş, yürüyüş, 
gösteri haklarını kullanmayı engelle-

yen faşist zorun aşılması ve faşist ya-
saların çiğnenmesi yaygınlaştırılmalı-
dır. Böyle bir hattın sağlam biçimde 
örülmesi için, yoksul emekçi semtler-
de ve işçi havzalarında, genel ve yerel 
gündemler etrafında fiili meşru pratik-
ler örgütlemek öncelikli olmalıdır. Po-
litik kitle ajitasyonu, yüz yüze görüş-
meler, ev toplantıları gibi biçimlerde 
yürütülecek çalışmalara dayanacak bu 
tip pratikler, kitle mücadelesini geliş-
tirmek, kitleleri örgütlü hale getirmek 
için olduğu gibi, hem faşist şeflik re-
jiminin devrimci ve antifaşist parti-
leri, grupları kitlelerden yalıtma plan 
ve saldırılarını püskürtmenin hem de 
devrimci kitle şiddetini hazırlamanın 
güçlü bir imkanına dönüşecektir.

İşçi ve ezilenlerinin direnişlerinin 
yalıtıklık cenderesini kırmasını sağla-
yacak, değişik biçimlerde sürekliliği 
sağlanmış etkin dayanışmalar örgüt-
lenmesi, direnişler arasında işbirliği-
nin geliştirilmesi, Cumartesi Anneleri 
mevziisinin geri alınması, sokak ey-
lemlerinde HDP’li halk vekillerinin 
polis kalkanları arasına hapsedilme-
sinin önlenmesi, kapalı mekanlarda 
“basın açıklaması” yapmaya son ve-
rilmesi bu hattı siyasi ve moral olarak 
güçlendirecek, kitlelerin duygu ve 
düşüncelerinde ortaya çıkan değişimi 
hızlandırmaya ve yeni kesimlere yay-
maya katkıda bulunacaktır.

Tek tek parti ve grupların çalışmaları 
dışında, Birleşik Mücadele Güçleri mer-
kezde fiili meşru mücadele olmak üzere, 
sıralanan konularda güçlü çalışmalar 
yürütmek ve başarılı olmak zorundadır. 
Aksi halde, BMG’nin, HDP dışındaki 
varoluşunu, siyasi mücadele bakımın-
dan neyin gerektirdiği veya BMG’nin 
hangi politik ihtiyaca yanıt vereceği, ce-
vapsız bir soru olarak kalacaktır.

Devrimci partilerin, grupların, 
BMG’nin ve HDP’nin, emekçilerin 

Böyle bir hattın 
sağlam biçimde 

örülmesi için, yoksul 
emekçi semtlerde ve 
işçi havzalarında, genel 
ve yerel gündemler 
etrafında fiili meşru 
pratikler örgütlemek 
öncelikli olmalıdır.
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ve ezilenlerin sorun, talep ve özlem-
leriyle ilişkilenişte politik iddiayı yük-
seltmeleri, protesto sınırlarını aşma, 
kimi an ve durumlara siyasi atmosferi 
ve toplumsal psikolojiyi sarsma, de-
ğiştirme kararlılığıyla müdahil olma-
ları dönemin yakıcı ihtiyaçlarından 
biridir. Bu açıdan, faşist şefin İstanbul 
Sözleşmesi’nden ayrılma kararına 
karşı, dev bir potansiyelin realize edi-
lemeyişi çarpıcıdır. Aynı biçimde, Bo-
ğaziçi direnişi; Gökhan Güneş’i kaçı-
ranların açıklanması ve yargılanması, 
aynı işkencehanede tutulan insanların 
serbest bırakılması; dernekleri ve va-
kıfları devlet bürosuna dönüştürme 
kanunu; TTB ve TMMOB’u da he-
defleyen, barolara dair yeni faşist ya-
sa; HDP’nin kapatılma davası veya 
Kobanê davası gündemlerinde, mü-
cadelenin inatçılığı ve sürekliliği ze-
mininde yüzbinleri içine çekecek bir 
cephe savaşı örgütleme iddiasıyla ha-
reket edilmesi, tüm güç ve olanakların 
buna odaklanması imkansız değildi. 
Değildir. Tüm deneylerin ortaya koy-
duğu gibi, böylesi gündemlerin yalıtık 
tarzda ele alınması, görüş açısını ve 
eylemi, dayanışmacılığa, protestocu-
luğa daraltıyor. Oysa, “sıradan”, “alı-
şıldık” bir sorunun, birikmiş öfkeyi 
kendinde toplayabileceği, emekçilerin 
ve ezilenlerin bağrındaki yanıcı mad-
deleri ateşleyebileceği toplumsal ko-
şullar altında mücadele yürütüyoruz. 
Bu koşullarda, güçlü bir etkileşime, 
geniş kitlelerin ilgisinin uyandırılma-
sına, en geniş saflaştırmaya, ezilenle-
rin birleşik direnişinin geliştirilmesine 
ihtiyaç var ve bu olanaklıdır.

Faşist politik İslamcı rejimin, bir 
dizi küstahlığı dışında, demokratik 
Alevi talepleriyle bağlı mücadelenin 
toplumsal meşruiyetini zayıflatmak, 
Alevi inancını sıkı bir baskı altına 
almak, devlet Aleviliğini geliştirmek 

yolundaki adımlarına, Tokat’ta oldu-
ğu gibi köy köy fişleme, değişik kent-
lerde Alevi evlerinin işaretlenmesi 
örneklerine rağmen demokratik Alevi 
hareketinin pasif savunma konumun-
da çakılıp kalması, geniş Alevi kitlele-
rin suskunluğa hapsolması, üstesinden 
gelinmesi gereken bir korku ve yılgın-
lık gerçeğinin ifadesi olarak önemli-
dir. Demokratik Alevi kurumlarındaki 

devrimci, antifaşist ve ulusal demok-
ratik güçler, mevcut durumu değiş-
tirmek, demokratik Alevi talepleri 
etrafında birikmiş enerjinin harekete 
geçmesi, kazanımlarını sahiplenmesi, 
inançlara eşitlik talebini ve buna bağlı 
tek tek istemlerini yükseltmesi için sı-
kı bir iş birliği örmek sorumluluğuyla 
karşı karşıyadırlar.

Faşist şeflik rejimi sürecinin önem-
li bir gerileme alanı da liseli gençlik 
mücadelesidir. Faşist devlet terörünün 
kelimenin tam anlamıyla odaklandığı, 
öğrencilerin en sıkı faşist cendereye 
alındığı, baskının türlü biçimlerine ve 
cinsel taciz saldırılarına maruz bıra-
kıldığı liselerde durumu değiştirmek, 
aynı zamanda yoksul emekçi semtler-
deki ortamı değiştirmek, fiili meşru 
mücadeleyi örgütlemek için vazge-
çilmezdir. Liselileri ve genç işçileri 

Tek tek parti ve 
grupların çalışmaları 

dışında, Birleşik 
Mücadele Güçleri 
merkezde fiili meşru 
mücadele olmak üzere, 
sıralanan konularda 
güçlü çalışmalar 
yürütmek ve başarılı 
olmak zorundadır.
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devrimci mücadeleye kazanmaksızın, 
yoksul emekçi semtlerde fiziki ve top-
lumsal çürütme çetelerinin bozguna 
uğratılması, düşman otoritesinin kı-
rılması iki misli güçleşecektir. Lise-
lerdeki devrimci çalışmaları yoğun-
laştırmak, tek tek liselerde devrimci, 
antifaşist liseli gruplar arasındaki iş 
birliğini güçlendirmek, yeni dönem 
görevleri arasında ön sıralarda tutul-
malıdır.

Faşist şeflik rejiminin, çıplak terör 
ve demagojiyi son ana ve son sınırına 
değin kullanacağı, gerçeğe gözünü ka-
pamayanlar için bir sır sayılmaz. İde-
olojik olarak da faşist şeflik rejimiyle 
bütünleşmiş olan polis, ordu ve bekçi 
teşkilatlarına, MİT’e, sivil faşistlere, 
okullardaki, fabrikalardaki özel gü-
venlik teşkilatlarına, polisin yönetti-
ği çetelere, muhbir örgütlenmesine, 
hapishane yönetimlerine, faşist şefin 
emir eri durumundaki hakim ve sav-
cılara dayanan, saray cuntasıyla sava-
şımda, kitlelerin duygu ve düşüncele-
rindeki değişimi hızlandırmak, yeni 
kesimlere yaymak, umudu, kararlılığı, 
fedakarlık gücünü geliştirmek için, 
mücadelenin zora dayalı biçimleriyle 
politika yapılması, temel görevlerin 

olmazsa olmazıdır. Devrimci parti ve 
grupların, bu alanda, illegalite koşul-
larında meydana gelen köklü deği-
şikliklerin gerisinde kalmak, örgütsel 
nitelik zayıflaması, ideolojik yüzey-
selleşme başta olmak üzere, değişik 
etkenlerle bağlı yetersizliklerini mut-
laka aşmak zorunda oldukları tartışma 
gerektirmiyor. Daha genel hedefler ve 
taktik amaçlar bir yana, yoksul emek-
çi semtlerde, fabrika bölgelerinde 
geliştirilecek devrimci zor pratikleri, 
moral üstünlük kadar, siyasi çalışma-
nın önündeki engellerin aşılması için 
de belirleyici önemdedir. Ki bugün, 
yoksul semtlerde ve işçi havzalarında 
siyasi çalışmanın önündeki engeller 
20 Temmuz 2015 öncesiyle kıyas-
lanmaz ölçüde artmış, çeşitlenmiş, 
etkisini derinleştirmiş bulunuyor. Bu 
durumun, devrimci kitle şiddetini de 
kapsayan devrimci zor olmaksızın de-
ğiştirilemeyeceği şüphesizdir.

Kitle ruh halindeki ve eyleminde-
ki değişimi büyütmek, yaymak, aktif 
savunma mevziisinde tutunması ve 
saldırıya geçişe hazırlanması için, tek 
tek partiler, gruplar ve birleşik cephe 
zemininden öncü katkıyı sunmak gö-
revi kadar, kendisini emekten, yoksul-
dan, ezilenden yana gören ya da böyle 
bir konuma ilerlemekte olan kitlenin, 
CHP’nin ve “güçlendirilmiş parla-
menter sistem” ittifakının bir parça-
sına dönüşmesine; CHP’den kopmuş 
kesimlerin yeniden bu partinin ve 
daha genelde parlamenter beklentile-
rin yedeği durumuna düşmesine veya 
Danıştay’a, Anayasa Mahkemesi’ne 
bel bağlamasına yol açacak hatalar 
yapmamak, dönemin, faşizmin yı-
kılması mücadelesiyle bağlı temel 
önemdeki sorunlarından biridir.

20 Temmuz 2015 sonrasının en ağır 
koşullarına, HDP’nin özellikle 2016 
kışından itibaren yaşadığı önderlik ve 
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örgütsel nitelik yetmezliklerine, korku 
salgınının, umutsuzluk ve yılgınlığın 
toplumsal etkilerine, ulusal demok-
ratik hareketin ve devrimci partilerin 
kimi cephelerde yaşadığı değişik dü-
zeylerdeki örgütsel ve siyasi zayıf-
lıklara karşın, dağılmayan, CHP’ye 
yönelmeyen, HDP etrafında sımsıkı 
durmaya devam eden ve üçüncü cep-
he ısrarını koruyan milyonların tavrı 
yol gösterici olmalıdır.

Dönemin doğru taktiği, CHP’yle 
veya “güçlendirilmiş parlamenter 
sistem” blokuyla seçim iş birliği üze-
rinden bir çıkış aramak değil, mevcut 
demokratik ve devrimci cepheyle, 
halklarımızın gücüne ve faşizmin yı-
kılması hedefine dayanan mücadeleyi 
yükseltirken, aynı zeminde, HDP’yi, 
HDK’yi, BMG’yi ve şu veya bu ne-
denle bu birlikler içinde yer almayan, 
fakat mücadele isteği ve kararlılığı 
taşıyan parti ve grupları da bir araya 
getirecek daha geniş bir antifaşist bir-
lik için çalışmaktır. Bunun, bu parti ve 
grupların yasalcı-parlamenter tercih-
leri, şovenizme ve sosyal şovenizme 
göğüs gerememeleri, bedel ödemek-
ten kaçınma istekleri veya mevcut bir-
leşik cephe içinden veya dışından öz-
nelerin söz kalıplarına ya da masa başı 
formüllere dayalı olmazcılıkları dışın-
da bir engeli yoktur. Kuşkusuz bugün 
söz konusu engellerin tüm muhatap-
ları kapsayacak biçimde aşılması gibi 
boş bir iyimserliğe kapılmak gereksiz-
dir. Fakat, HDP’yi, HDK’yi, BMG’yi 
ve bu birliklerin dışında kalan parti ve 
gruplardan bazılarını kapsayacak, fa-
şist diktatörlüğün yıkılması hedefiyle 
bağlı daha geniş bir antifaşist, antişo-
venist birlik tümüyle olanaklıdır.

Geldiğimiz aşamada, kitlelerin duy-
gu ve düşüncelerinde meydana gelen 

değişime, artan mücadele eğilimine, 
kitle hareketinin aktif savunma mev-
zisine ilerleyişine dayanması gereken 
politik iddia, kendiliğinden kitle patla-
malarına, yerel ayaklanmalara hazır-
lıklı olmalı, onun savunma ve saldırı 
gücünü hazırlamayı ihmal edilemez 
bir görev olarak kavramalıdır. Türkiye 
ve Kuzey Kürdistan’da, toplumsal ruh 
halini değiştirecek; onur, adalet, daya-
nışma, zalimin karşısında mazlumun, 
zenginin karşısında yoksulun yanın-
da olma değerlerini kitle değerlerine, 
halk değerlerine dönüştürmeye kat-
kıda bulunacak gündem potansiyeli 
çok zengindir. Sınıfsal, ulusal, cinsel 
ve değişik toplumsal çelişkilerin yo-
ğunluğu ve faşist rejimin, inkârcı sö-
mürgeciliğin yönetememe krizi koşul-
larında başka türlüsü de imkansızdır. 
Bundandır ki, faşizm ve inkârcı sö-
mürgecilik, “çözüm” veya “beka” için 
ulusal demokratik hareketi, komünist 
ve kimi devrimci öncüleri fiziken 
tasfiye etmeyi, tam bir mezar sessiz-
liği yaratmayı politikalarının odağına 
oturtmuş bulunuyor. Bu politikayı 
yenilgiye uğratmak, faşist, inkârcı 
sömürgeci hayalleriyle birlikte, faşist 
şeflik rejimini de yıkmak için, bütün 
inancını, yeteneklerini, enerjisini, 
kapasitesini, fedakârlık gücünü sınır-
sızca ortaya koymak, birleşik müca-
deleyi yükseltmek ve ezilenlerin bir-
leşik direnişini örgütlemek devrimci, 
antifaşist partilerin, grupların ve tek 
tek tüm devrimcilerin, antifaşistlerin 
güncel politik ve ideolojik görevidir.

Tarihin ya da gelecekti kuşakların, 
dönemin devrim ya da sosyalizm id-
dialı güçlerini bu ölçülerden değerlen-
direceğine kuşku yoktur. ‘71 devrimci 
hareketini övmek yerine, ondan öğ-
rendiğini göstermenin tam sırasıdır.

v
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Zap, Metîna, Avaşîn
Sömürgeci İşgal Saldırısı
Direniş ve Emperyalizm

Arîn Çîya

Burjuva faşist Türk devletini bütün tarihi boyunca en çok korkutan
durum Kürt ulusal özgürlük mücadelesi yürütenlerle Türkiye ve

Kürdistan işçi sınıfının devrimci öncülerinin politik özgürlük bayrağı 
altında birleşmeleridir. Nitekim 2015 20 Temmuz’unda Rojava’nın inşasına 
katkı yapmak için yola çıkan sosyalist gençlerin IŞİD eliyle katledilmesi ile 
faşist saray darbesinin ilanı, Serêkanîye işgali sırasında savaş uçakları ile 

bombalanan ilk yerin MLKP’nin Şehit Serkan Tosun Taburu olması burjuva 
Türk devletinin böyle bir birlikten duyduğu öfke ve korkusunun düzeyini 
göstermiştir. Zap, Metîna ve Avaşîn alanlarına yapılan saldırı bu birleşme 

zeminini dinamitlemeye yöneliktir de. Bu saldırı Türkiye ve Kürdistan 
birleşik devrimimiz arasındaki bağı koparmayı, devrimci birliğimizi 

boğmayı hedefliyor. MSA’da direnen, savaşan gerilla birleşik devrimimizin 
gerillasıdır, birleşik devrimimizin zaferi için varını yoğunu ortaya koyuyor.

Sömürgeci Türk devleti 38 yıl-
dır onlarca kez bütün savaş araç-
ları ve on binlerce askerle giriştiği 
Başûr’u işgal saldırısına Ermeni 
Soykırımı’nın temsili tarihi olan 24 
Nisan’da bir kez daha başvurdu. Zap, 
Metîna, Avaşîn alanlarına yönelik iş-
gal saldırısının faşist şef Erdoğan’ın 
Biden’le yaptığı telefon görüşme-
sinin hemen ardından başlatılması, 
işgal öncesi hükümet yetkililerinin 
İngiltere ve Almanya ziyaretleri bu 
saldırının da öncekiler gibi Batılı 
emperyalistlerin onayı ve desteği ile 
yapıldığını kanıtlamaktadır. Keza iş-
gal girişiminin başlamasından günler 
sonra faşist şefin dışişleri memuru 
Çavuşoğlu’nun 6 Mayıs’ta Almanya 

Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşme 
sonrası “PKK ile mücadelede etkin 
iş birliğinin önemini vurguladık” 
açıklaması bu onay ve desteğin “et-
kin iş birliği” düzeyinde olduğunu 
göstermektedir. 

Hiç kuşkusuz bu “etkin iş 
birliği”nden yola çıkarak sömürgeci 
faşist Türk devleti ile emperyalist-
lerin bölgesel konularda ve Kürtlere 
dair birebir aynı politikayı güttüğü 
sonucu çıkarılamaz. Buna karşın söz 
konusu olan PKK’yi etkisizleştirmek 
ve tasfiye etmek olunca, daha önce 
defalarca kanıtlandığı gibi aynı çiz-
gide buluştukları kesindir. 

Bir önceki Garê’ye yönelik saldı-
rıda olduğu gibi NATO ve ABD’nin 
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desteğinin alındığı, KDP’nin her tür-
lü kolaylığı sağladığı, ÖSO çeteleri-
nin “mayın eşeği” olarak öne sürül-
düğü, ABD ve NATO’nun bilgisi ve 
gözetimi altında kimyasal silahların 
kullanıldığı bu savaşta Kürt özgürlük 
gerillası olağanüstü bir direniş sergili-
yor. İşgal saldırısından on gün sonra 
faşist şefin sömürgeci saldırı bakanı 
Hulusi Akar direniş karşısındaki çare-
sizliğini şu sözlerle dile getiriyordu: 
“Dağlar, yamaçlar, inmesi binme-
si çok zor. Helikopterler yere teker 
koyamıyorlar. Bugüne kadarki mü-
cadelede yapılması gerekenin hepsi 
yapıldı. Hava hücum harekatlarında 
helikopterlerimiz 300-500 sorti yaptı. 
Maalesef dost bildiğimiz bazı ülkeler 
PKK’ya füzeler verdiler. Dolayısıyla 
bunların her biri bizim için büyük bir 
tehlike, büyük bir risk.”

NATO’nun ikinci büyük ordusu-
na sahip, SİHA ve İHA’larla dünya-
ya meydan okuduğunu iddia eden, 
Suriye’den Libya’ya, Ermenistan’dan 
Başûr’a binlerce ÖSO çetesini kulla-
nan, bu sayede Suriye’de Libya’da, 
Ermenistan’da dengeleri değiştirdi-
ğini ileri süren bir ülkenin saldırı ba-
kanı PKK’nin elindeki birkaç füzeyi 
amaçladıkları sonuca ulaşamamaları-
nın gerekçesi yapıyor.

Sömürgeci Faşist Türk Devletinin 
Stratejik Planı
Garê’ye işgal saldırısı karşısında 

olduğu gibi gerilla, Zap, Metîna ve 
Avaşîn alanlarına yönelik çok daha 
kapsamlı olan işgal girişimine de 
muazzam bir direnişle yanıt veriyor. 
Bu ne sömürgeci Türk devletinin ilk 
saldırısıdır ne de gerillanın ilk dire-
nişi. Belki de sömürgeci faşist Türk 
devletinin Başûr’a işgal saldırıları 
ile PKK’nin direnişleri bir çeşit “ta-
rihin tekerrürü” olarak görülebilir. 

“Kuzey’de olduğu gibi Güney 
Kürdistan’da da TC’nin vahşi saldı-
rılarına karşı sonuna kadar direne-
ceğiz. TC sömürgeciliğini yenmekte 
kendimize inanıyor ve güveniyoruz. 
TC’nin özel savaş yönetimi tam bir 
sahtekarlıkla ‘Sorun PKK’dir’ di-
yor. Herkesi PKK’ye karşı kendi 
safında birleşmeye çağrıyor. Güney 
Kürdistan’a yönelik saldırısı ile bütün 
devletleri kendisini desteklemeye ve 
PKK’yi yok etmeye çağrıyor. Yöre-
deki KDP ve YNK’yi PKK’ye saldırt-
mak, geçmişte olduğu gibi çok uluslu 
bir karşı-devrim cephesi oluşturmak 
istiyor. Bu konuda herkesi uyarıyor 

ve faşist-sömürgeci TC’nin halkımıza 
karşı sürdürdüğü bu duruma alet ol-
mamaya, hatta biraz insani değerlere 
bağlılık varsa TC’ye karşı çıkmaya 
çağırıyoruz. Biz TC’nin her türlü fa-
şizmine karşı direneceğimizi açıkça 
ilan ediyoruz. Kuzey Kürdistan’da 
yürüttüğümüz savaş bunun kanıtıdır. 
Güney Kürdistan’daki mevcut kaza-
nımları da sonuna kadar savunacağı-
mızı ve bu kazanımları halkımız ve 
insanlık çıkarı için kullanacağımızı 
açıkça belirtiyoruz. Bu temelde tüm 
Kuzey ve Güney halkımızı birliğe 
ve mücadeleye, kendisine devrimci-
yim, demokratım diyen tüm güçleri 
sömürgeciliğe karşı direniş ittifakına 
çağırıyoruz.”

Bu açıklama ARGK askeri konseyi 
tarafından Mart 1995’te yayınlandı. 

Belki de sömürgeci 
faşist Türk devletinin 

Başûr’a işgal saldırıları 
ile PKK’nin direnişleri bir 
çeşit “tarihin tekerrürü” 
olarak görülebilir.
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Bugün yapılan değerlendirmeler de 
bundan farklı değil. 

Burjuva Türk devletinin stratejik 
hedefinin Kürt özgürlük güçlerini 
tasfiye etmek olduğu buna karşın 
PKK’nin her defasında bu planı boşa 
çıkardığı bir tarihsel süreçten geçtik. 
Kuşkusuz bu süreç düz bir çizgide 
ilerlemedi. Gerilla mücadelesi ve 
serhildanlarla sömürgeci Türk dev-
letinin yıkılma riski ile karşı karşıya 
kaldığı ve ancak NATO desteği ile 
kendini kurtarabildiği, Kürt Halk 
Önderi Öcalan’ın yine NATO-CIA 
desteği ile esir alınmasından sonra 
PKK’nin dönemsel askeri yenil-
gi ve ideolojik tasfiye ile yüzleştiği 
dönemleri geride bıraktık. Çatışma-
ların durduğu görüşme masalarının 
kurulduğu zamanlar yaşadık. Her 
hâlükârda sömürgeci Türk devleti 
öyle ya da böyle Kürt ulusal özgür-
lük güçlerini emperyalizmin desteği 
ile kontrol altına alabileceğini dü-
şündü. 

Nihayetinde Türk devletinin eze-
rek ya da görüşerek Kürt özgürlük 
mücadelesini tasfiye etme amacı hiç 
değişmedi. 

Rojava devrimi sömürgeci Türk 
devletinin dengelerini alt üst etti. 
Şimdi artık Kürt özgürlük güçleri sa-
dece bir gerilla alanına değil devlet-
sel bir yapının oluştuğu bir coğraf-
yaya hükmediyorlardı. Üstelik Kürt 
özgürlük güçleri Türk devletinin 
açık desteği ile insanlığın başına be-
la olan IŞİD çetesini askeri yenilgi-
ye uğratmaktaydı. Başlangıçta IŞİD 
çetesinin oluşmasına önayak olan 
emperyalist koalisyon da şimdi artık 
ondan kurtulmak için Rojava’daki 
Kürt özgürlük güçleri ile taktik as-
keri ittifak kurmak zorunda kalmıştı. 
Türkiye ve Kürdistan’ın komünist 
savaşçılarının da daha en baştan iti-
baren Rojava devrimine katılmaları 
ve Türkiye devrimci hareketinin yü-
zünü buraya dönmesine öncülük et-
meleri de faşist devleti telaşlandıran 
olgulardan biriydi. 

Sömürgeci Türk devleti son bir 
görüşme hamlesi ile Kürt özgürlük 
hareketini tasfiyeye yönelse de bun-
dan sonuç alamadı. Alamazdı zira 
Kürtlere bir ulusal statü tanınmadan 
ulusal özgürlük güçleri ile bir anlaş-
ma yapmak mümkün değildi. Oysa 
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sorun tam da buradan kaynaklanı-
yordu. Kürt özgürlük hareketi ulusal 
taleplerini en geri noktaya çekse de 
nihayetinde bir siyasi özerklikte ısrar 
ediyordu. Burjuva sömürgeci faşist 
Türk devleti bu düzeyde sınırlı bir 
egemenlik paylaşımının dahi kendisi 
için yıkım anlamına geleceğini ileri 
sürmekteydi. 

İmralı görüşmeleri sürerken oluşan 
anti şovenist atmosferin etkisiyle de 
Türkiye tarihinin en büyük başkaldı-
rısı olan Gezi-Haziran ayaklanması 
patladı. Bu da gösterdi ki Kürt öz-
gürlük mücadelesi bütünüyle tasfiye 
edilemezse Kürtlerin sömürgeciliğe 

karşı özgürlük mücadelesi Türkiye 
sathında faşizme karşı özgürlük mü-
cadelesi ile kaynaşarak önü alınamaz 
bir devrime yol açacaktır.  

Yine bu aynı koşullar altında bir-
leşik demokratik cephelerin, HDK 
ve HDP’nin Türkiye ve Kürdistan’ın 
ilerici birikimini kendine çekerek fii-
li meşru mücadele hattında büyüyen 
bir kuvvet haline gelmesi de döne-
min faşist devlet yöneticilerini yeni 
tasfiye kararları almaya yöneltti. 

Sömürgeci devlet 2015’te 20 
Temmuz Suruç Katliamı ve ardın-
dan 24 Temmuz Medya Savunma 
Alanları’na (MSA) yönelik saldırı 
ile birlikte daha önce kararlaştırmış 

olduğu “Sri Lanka” planına benzer 
“Çöktürme Planı”nı bir saray darbe-
si ile birlikte devreye soktu. Tutuk-
lama ve katliam saldırılarında sınır 
tanımaksızın şehirlerin ve Bakur’da-
ki gerilla alanlarının tam hakimiyet 
altına alınması, Rojava’nın işgal edi-
lerek buradaki fiili statünün ortadan 
kaldırılması, MSA’nın kuşatılarak 
peyderpey ele geçirilmesi, bütün 
devlet güçlerinin bu amaç doğrul-
tusunda yeniden organize edilmesi, 
bütçenin ve yasadışı yollardan elde 
edilen gelirin -uyuşturucu ticareti, 
altın kaçakçılığı, kara para aklama 
biçimleri, hazine ve merkez ban-
kası eliyle gerçekleştirilecek döviz 
oyunları vb.- bu plan doğrultusunda 
kullanılması planın başlıca unsurları 
arasındaydı. 

Bu doğrultuda bir hayli mesafe 
aldıkları söylenebilir. Demokratik 
özerklik hedefi ile atılan adımlar pek 
çok Kürt kentin tank ve toplarla yıkıl-
ması, bodrumlardaki insanların diri 
diri yakılması gibi en vahşi sömür-
geci yöntemlerle bastırıldı. Emperya-
listlerin desteği ile geliştirilen askeri 
teknik donanım sayesinde Bakur’da 
gerillanın manevra alanı önemli ölçü-
de daraltıldı. On bini aşan tutuklama 
ile fiili meşru mücadele alanının etki-
si zayıflatıldı. Suruç ve Ankara katli-
amları ile Kürt özgürlük hareketi ile 
Türkiye’nin ilerici devrimci birikimi-
nin birleşme kanalları en kanlı biçim-
de darbelendi. Efrîn ve Serêkanîye 
işgalleri ile Rojava devrimine sömür-
geci işgal hançeri sokuldu. MSA’daki 
Xakurkê alanı ve Heftanîn’deki kimi 
stratejik tepeler sömürgeci devletin 
denetimine geçti.

  Bütün bunlara karşın “Çöktürme 
Planı” ile murat edilen stratejik he-
def, Kürt özgürlük hareketi (KÖH) 
ve onunla stratejik ittifak kuran güç-

İmralı görüşmeleri 
sürerken oluşan anti 

şovenist atmosferin 
etkisiyle de Türkiye 
tarihinin en büyük 
başkaldırısı olan Gezi-
Haziran ayaklanması 
patladı.
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lerin tasfiye edilmesi gerçekleştiri-
lemedi. Kuzey ve Doğu Suriye’deki 
Özerk Yönetim zayıflasa da ayakta 
kalmayı başardı. Gerilla alanlarında 
eskisi kadar olmasa da sömürgeci 
işgal güçlerine karşı etkili eylem-
ler yapılıyor. Daha birkaç gün önce 
Serhat bölgesine yönelik binlerce 
askerle başlatılan Türk devletinin 
saldırı hareketi gerillanın dağlardan 
sökülüp atılamadığının kanıtı. Kürt 
milislerinin şehirlerdeki etkinliği ye-
niden canlanıyor. KÖH ile Türkiye 
ve Kürdistan devrimci hareketinin 
birliği birleşik mücadele alanında 
yeni ataklarla kendini gösteriyor. 

Sömürgeci faşist rejim, “beka so-
runu” olarak tarif ettiği “Çöktürme 
Planı”nda belirlenen stratejik hede-
fine ulaşmak için varını yoğunu or-
taya koymaktadır. Garê’nin ardından 
Zap, Avaşîn ve Metîna’ya yönelik 
başlattığı işgal saldırısı bu stratejik 
hedefin en önemli ve kritik aşamala-
rından biridir. Eğer Garê’de başarılı 
olsalardı oraya bir üs kuracaklardı, 
böylece Zap, Metîna ve Avaşîn’e yö-
nelik işgal saldırısı için koşullar da-
ha elverişli olacaktı. 

Garê yenilgisi ile planda deği-
şiklik yaptıkları anlaşılıyor. Şimdi 

Metîna’da bir üs kurarak bölgedeki 
işgali kalıcılaştırdıktan sonra Sin-
ke, Begova, Şeladize ve Zaho’da-
ki sömürgeci Türk devlet üsleri ile 
koordine halinde Garê’deki Prîz, 
Bergarî, Meyrokê ve Orta Alan’ı ele 
geçirmeyi hedefliyorlar. KDP’nin 
desteği ve onayı ile Duhok’un nere-
deyse bütünüyle Türk devletinin bir 
işgal karargâhı haline getirilmesiyle 
birlikte Ninova -Musul’un yanı- ve 
Şeyhan’da kurulacak yeni işgal üs-
leri üzerinden giderek Kandil’i ku-
şatmaya alarak tamamen etkisizleş-
tirmek ve Şengal’le MSA arasındaki, 
Rojava ile Şengal ve MSA arasın-
daki bağlantıları bütünüyle keserek 
KÖH’ü askeri ve siyasi tasfiyeye uğ-
ratmak istiyorlar. 

Saldırı Yalnızca KÖH’e mi?

Bu saldırı her şeyden önce bütün 
Kürtleredir.  Sömürgeci burjuva faşist 
Türk devleti Kürtlerin hiçbir yerde 
bir ulusal statü elde etmesini istemi-
yor. Bu yönde atılan her adımı ber-
taraf etmek, her ne pahasına olursa 
olsun Kürtlerin bir ulusal statü elde 
etmesini engellemek Türk devletinin 
iç ve dış politikasının başlıca yönlen-
dirici amacıdır. Efrîn’den Xakurkê’ye 
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bir tampon bölge oluşturarak Bakur 
ile Rojava ve Başûrê Kurdistan’ın 
ilişkisini kopararak parçalanmış 
Kürdistan’ı yeniden parçalamayı; 
Başûr ve Rojavayê Kurdistan’ı gide-
rek ilhak etmeyi başlıca hedef haline 
getirmiş bulunuyorlar. Kurmayı ta-
sarladıkları tampon bölgede ne yap-
mak istediklerinin en somut biçimi 
Efrîn ve Serêkanîye’de görülüyor. 
İşgal alanlarında Kürtleri göçerterek 
yerlerine Arap ve Türkmenleri yerleş-
tirerek buraları Kürtsüzleştirme poli-
tikası izliyorlar. Başûr’da ise işgal et-
tikleri alanlarda Kürt köylülerini zorla 
göçerterek buraları insansızlaştırmayı 
ve kuracakları yeni üslerle burada 
doğrudan askeri denetim sağlamayı 
ve KDP’yi buradaki hegemonya-
larının taşeronu olarak kullanmayı 
hedefliyorlar. Böylece Kürdistan’ın 
üç parçası, Bakur, Rojava ve Başûr 
arasındaki toprak birliğini ve ulusal 
bütünlüğü ortadan kaldırmayı amaç-
lıyorlar.

Bu stratejik amaçlarına ulaşa-
bilmek için öncelikle Rojava’da 
YPG’yi Bakur ve Başûr’da PKK’yi 
askeri yenilgiye uğratmaları ge-
rekiyor.  Okun sivri ucu elbette 
PKK’yedir. PKK, MSA’da askeri 

olarak yenilirse Rojava’da işlerinin 
çok daha kolaylaşacağını düşünü-
yorlar. Başûr’un Türk devleti tara-
fından işgal edilmesi amaçlı bu son 
saldırı karşısında İran’ın hayırhah 
bir tutum alması İran sömürgecileri-
nin PKK’nin yenilgisi ile Rojhilat’da 
rahat bir nefes alma düşü kurdukları-
nın işaretidir. 

Görülüyor ki saldırı bütün Kürtle-
redir ve PKK gerillası bütün Kürtler 
adına direniş mevzisindedir. 

Yukarıda da geçerken belirtildiği 
gibi “Çöktürme Planı”nın ana hedef-
lerinden biri de Kürt özgürlük müca-
delesi ile Türkiye devrimci-demok-
ratik ve sosyalist hareketi arasındaki 
bağı koparmaktı. Burjuva faşist Türk 
devletini bütün tarihi boyunca en çok 
korkutan durum Kürt ulusal özgür-
lük mücadelesi yürütenlerle Türkiye 
ve Kürdistan işçi sınıfının devrimci 
öncülerinin politik özgürlük bayra-
ğı altında birleşmeleridir. Nitekim 
2015 20 Temmuz’unda Rojava’nın 
inşasına katkı yapmak için yola çı-
kan sosyalist gençlerin IŞİD eliyle 
katledilmesi ile faşist saray darbesi-
nin ilanı, Serêkanîye işgali sırasında 
savaş uçakları ile bombalanan ilk 
yerin MLKP’nin Şehit Serkan Tosun 
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Taburu olması burjuva Türk devleti-
nin böyle bir birlikten duyduğu öfke 
ve korkusunun düzeyini göstermiş-
tir. Zap, Metîna ve Avaşîn alanlarına 
yapılan saldırı bu birleşme zeminini 
dinamitlemeye yöneliktir de. Bu ne-
denle Başûr’da Türk devleti ile PKK 
arasındaki savaş ne sadece PKK ile 
sömürgeci Türk devleti arasında 
ne de Türk devleti ile bütün Kürt-
ler arasındadır. Bu saldırı Türkiye 
ve Kürdistan birleşik devrimimiz 
arasındaki bağı koparmayı, devrim-
ci birliğimizi boğmayı hedefliyor. 
MSA’da direnen, savaşan gerilla bir-
leşik devrimimizin gerillasıdır, bir-
leşik devrimimizin zaferi için varını 
yoğunu ortaya koyuyor.

Tam da burada belki konudan biraz 
uzaklaşmak pahasına PKK gerillası-
nın silahlı direnişinin Türkiye dev-
rimi için önemine bir başka açıdan 
değinmekte fayda var. Kapitalizmin 
içinde debelendiği varoluşsal kriz 
koşullarında dünyanın dört bir ta-
rafında işçiler, gençler, kadınlar ve 
bütün ezilenler ayaklanıyorlar. Pan-
demi öncesi aynı anda kırk ülkede 
ayaklanma vardı. Pandemi süresin-
de zenginlerin serveti katlanırken 
emekçilerin çalışma ve yaşam ko-
şulları daha da beter hale geldi. Sınıf 
ve cins çelişkisi olağanüstü düzeyde 
keskinleşti. Buradan da çıkarabiliriz 
ki dünyamız yeni ve çok daha güçlü 
ayaklanmalara gebe. Nitekim Ko-
lombiya ayaklanması bu gelişmenin 
işaretlerinden biridir. Bütün bu ayak-
lanmaların temel eksiği devlet güç-
leri karşısında örgütlü birleşik silahlı 
direnişin yokluğudur. Böyle bir di-
reniş dinamiğinden yoksun kaldıkça 
ayaklanmacıların başarıya ulaşmala-
rı mümkün olmayacaktır.

Türkiye emekçileri salgın ile bir-
likte daha da ağırlaşan ekonomik 

krizin pençesinde kan ağlarken diğer 
yandan kaynakların işgalci sömür-
geci savaşa ayrılması nedeniyle çok 
daha büyük bir yükün altına sokul-
maktadır. 2016’da 15 milyar dolar 
olan saldırı ve işgal sanayi beş yılda 
beş kat artarak 75 milyar dolara ulaş-
tı. Faşist şef Erdoğan’ın fiyatların 
yüksekliğinden şikâyet eden halka 
“Bir mermi kaç paradır, siz biliyor 
musunuz”, “Bir F-16 ne kadar ben-
zin yakıyor” demesi, “128 milyar 
dolar nerede?” sorusuna yanıt veren 
Merkez Bankası Başkanı’nın da “O 
SİHA’lar, İHA’lar parasız uçmuyor. 
O askerler oraya bedava gitmiyor” 
açıklaması emekçilerin işsizlik ve 
geçim sorununun işgalci sömürgeci 
politikayla, Kürt düşmanlığı ile ne 
derece bağlantılı olduğunu yeterli 
açıklıkta ortaya koyuyor. 

Dünyanın her tarafında olduğu gi-
bi Türkiye’de de bir halk ayaklanma-
sının nesnel zemini giderek daha da 
güçlenmekte ve kendiliğinden patla-
malar için koşullar daha elverişli ha-
le gelmektedir. Böyle bir ayaklanma 
sürecini Birleşik Devrim Hareketi ile 
karşılamakla kuşatma altına alınarak 
manevra kabiliyeti daraltılmış bir 
gerilla kuvveti ile karşılamak ara-
sında niteliksel fark olacağı açıktır. 
MSA’yı işgalin bir amacı da Türkiye 
ve Kürdistan’da gelişecek olası bir 
ayaklanmanın silahlı biçimler al-
masını önlemektir. Burjuvazi silahlı 
Kürt direnişini ezerek her türden si-
lahlı biçimin imkansızlığını emekçi-
lerin bilincinde egemen kılmak isti-
yor. Buradan çıkarabiliriz ki MSA’ya 
işgal harekâtı siyasi olduğu kadar 
ideolojik bir tasfiye saldırısıdır da. 

Kendisini sol ya da sosyalist ola-
rak adlandıran kimi Türk siyasi çev-
releri PKK’nin tasfiye edilmesi ile 
yasal demokratik mücadelenin önü-
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nün açılacağı beklentisi içinde olabi-
lirler. Oysa PKK ve Türkiye devrim-
ci hareketinin fiili tasfiye düzeyi ne 
kadar derinleşirse demokratik hak ve 
özgürlükler o denli kısıtlanmış, po-
litik İslamcı faşizmin yaşam alanları 
üzerinde hakimiyet kurma hamle-
leri o denli sıklaşmış olacaktır, zira 
kendilerini durduracak, sınırlayacak 
devrimci güçler de yoktur artık. Eğer 
bugün her şeye rağmen fiili meşru 
mücadele için sokaklar zorlanabi-
liyorsa bu devrimcilerin her alanda 
faşizme karşı direnişlerinin bir sonu-
cudur, öyle dolaylı filan değil doğru-
dan bir sonuçtur bu. Sömürgeci Türk 
devleti Amed ve İstanbul’a hâkim 
olmak için MSA’ya saldırıyor. Sö-
mürgeci Türk devleti MSA’yı tasfiye 
etmeyi başarırsa Türkiye’de faşizm 
hiç olmadığı kadar zincirlerinden 
boşalmış olacaktır. 

Sosyal şovenist Türk solcularını 
bir kenara bırakalım, Türkiye’nin 
anti-faşist emekçi solunun vurdum-
duymazlığı, sessizliği şaşırtıcıdır. 
MSA’da gerillanın etkisizleştirilmesi 
Türkiye ve Kürdistan devriminin bu-
güne kadar olduğundan çok daha bü-
yük bir tasfiyesine yola açacağı açık-
ken sanki Zap, Metîna ve Avaşîn’de 

lokal bir çatışma oluyormuş gibi il-
gisiz kalmak bir çeşit siyasi akıl tu-
tulması olsa gerek.  

Emperyalizme Karşı Mücadele

Türkiye’de pek çok ilerici çevre 
YPG’nin ABD ile kurduğu taktik as-
keri ittifakı Rojava devrimine ilgisiz 
kalmanın gerekçesi yapıyordu. Bu-
nun IŞİD çetelerine karşı belli şart-
larda oluşmuş taktik bir ittifak oldu-
ğunu kavramak istemiyorlardı. 

Sömürgeci Türk devletinin daha 
önceki Başûr’daki gerillaya saldı-
rılarında olduğu gibi bu son saldı-
rısının da ABD ve NATO desteği 
ile gerçekleştirildiği, İngiltere ve 
Almanya’nın saldırıya onay verdiği 
apaçık ortada. 

Bu, kimilerine göre büyük bir çe-
lişki olarak görülebilir. Evet bir çe-
lişki olduğu doğru fakat bu eşyanın 
tabiatından doğan bir çelişkidir. 

Emperyalist koalisyon Rojava’da-
ki varlığını sürdürmek istiyor, bu-
nun için de dayanabileceği yegâne 
güç YPG’dir. Buna karşı YPG’nin 
bağlı olduğu siyasi yapı Rojava’da-
ki halkçı demokratik devrimi ge-
liştirmek ve Suriye sathına oradan 
da Ortadoğu’ya yaymak istiyor. 
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Elbette bu emperyalizmin çıkarına 
çomak sokmak anlamına geliyor. 
Bu nedenledir ki YPG’nin dev-
rimci damarını kesmek için em-
peryalist koalisyon büyük gayret 
göstermektedir. ENKS’nin Özerk 
Yönetim’e dahil edilerek Rojava’nın 
Başûrlaştırılması girişimi bu yöndeki 
adımlardan sadece biridir. Emperya-
list koalisyonun asıl hedefi PKK ile 
YPG arasındaki bağı kesmektir. Bu 
nedenle Şengal ve MSA’da PKK’ye 
yönelik saldırılarında Türk devletine 
açık destek vermekten çekinmemek-
tedirler. MSA’ya işgal harekâtı ABD 
ve NATO’nun suç ortaklığıyla ger-

çekleştirilmektedir. Sömürgeci Türk 
devleti ile emperyalist koalisyon 
PKK’nin silahlı bir güç olarak tasfi-
ye edilmesi konusunda amaç birliği 
içindedirler. Kürt gerillası sömürgeci 
Türk devletinin yanı sıra emperyalist 
koalisyona karşı da direnmektedir. 
Gerillanın direnişi aynı zamanda an-
tiemperyalist bir direniştir. 

Elbette Rojava konusunda emper-
yalist koalisyon ve Türk devletinin 
pozisyonu aynı değil. Emperyalist 
koalisyonun lideri ABD, Türk dev-
letinin 30 kilometre derinlikteki Ku-
zey ve Doğu Suriye Özerk Bölgesi 
topraklarını işgal etmesine ve bu 
işgal alanlarının Kürtsüzleştirilme-

sine, böylece Türk devletinin resmi 
sınırının güneyinde özerk bölgenin 
toprak ve ulusal birliğini ortadan 
kaldırmasına onay verdi. Buna kar-
şın ABD geri kalan alanlarda Özerk 
Yönetimin varlığını sürdürmesini 
istiyor. ABD emperyalizmi bura-
da üslenerek hem İran’ı bölgeden 
uzaklaştırma, İsrail’in güvenliğini 
sağlama ve hem de aynı zamanda 
Rusya’yı sınırlama hedefine ulaş-
mak istiyor. Türk devleti ise Özerk 
Yönetim’in bütünüyle tasfiye edil-
mesini başlıca hedef haline getirmiş 
durumda. ABD emperyalizmi hem 
kendi çıkarları gereği hem de Türk 
sömürgeciliğini teskin etmek ama-
cıyla Özerk Yönetim’in devrimci 
damarını keserek onu Türk devleti 
için kabul edilebilir hale getirme-
yi tasarlıyor. MSA’nın ve Şengal’in 
tasfiyesi, MSA ile Rojava sınırının 
gerillaya kapatılması hedefi ile Türk 
devletinin başlattığı saldırılara yol 
veriyor.  

Emperyalistlere biat etmeyen 
gerillanın tasfiye edilmesi ile ola-
sı bir Kürt devrimi ve bu devrimin 
Ortadoğu’ya yayılması tehdidi orta-
dan kaldırılmış olacak. Türk burju-
vazisi gibi dünya burjuvazisi de sos-
yalizmi hedeflediğini belirten silahlı 
bir gücün olası halk ayaklanmaları 
zincirinde belirleyici bir halka olma-
sından endişe ediyor. Rojava devri-
mi böyle bir gücün belirli koşullar 
altında nasıl da emperyalistlerin 
ve sömürgecilerin planlarını alt üst 
edebildiğinin parlak bir örneği ol-
du. Bu türden bir devrim sürecinin 
Türkiye’de yaşanması halinde bunun 
dünyadaki etkisi Rojava’dakinden 
çok daha sarsıcı olacaktır. Emperya-
list burjuvazi elbette bunun hesabını 
yapmaktadır. Faşist şefle araların-
daki uzlaşmazlıklar ne denli artarsa 

Emperyalistlere biat 
etmeyen gerillanın 

tasfiye edilmesi ile olası 
bir Kürt devrimi ve bu 
devrimin Ortadoğu’ya 
yayılması tehdidi 
ortadan kaldırılmış 
olacak.
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artsın söz konusu olan Kürt devrimci 
dinamiğini ezmekse Türk burjuvazi-
sine her türlü desteği vermekten geri 
durmamaktadır. 

Uluslararası bütün anlaşmaları çiğ-
neyerek Başûr’u işgal etmeye giri-
şen, burada üs kuracağını açıkça dile 
getiren sömürgeci Türk devletinin 
bu girişimine Almanya’nın “Kuzey 
Irak’ta uluslararası hukuka aykırı bir 
durum yok” demesi, desteğin sadece 
görmezden gelmek biçiminde değil 
teşvik edici içerikte olduğunu gözler 
önüne seriyor. 

Hal böyleyken, YPG’yi ABD ile 
taktik askeri ittifak kurduğu için Ro-
java devrimine sırt çeviren kendileri-
ne sol sosyalist diyen kimi sol çevre-
ler emperyalist ABD ve NATO’nun 
açık desteğini alan Türk devletinin 
işgal saldırısına neden ses çıkarmı-
yorlar? Söz konusu işgalci saldırı ve 

direniş Latin Amerika ülkelerinden 
birinde gerçekleşseydi bu çevreler 
kınama bildirileri yazmak için sıraya 
girerdi. Açık ki bunların derdi anti-
emperyalizm değil, bunlar antiem-
peryalizmi Türk sosyal şovenizmle-
rinin peçesi olarak kullanıyorlar. 

Türkiye ve Kürdistan’ın bütün 
ilerici, devrimci antifaşist kurumla-
rı, aydınları, parti ve örgütleri Türk 
devletinin MSA’ya faşist işgalci 
saldırısına karşı gerillanın yanında, 
safında olmalıdır. Gerillanın direnişi 
yalnızca Kürt ulusunun sömürgecili-
ğe karşı değil Türkiye’nin anti faşist 
direnişidir. Türkiye’nin her yerinde 
bu direnişin sesi soluğu olmak gü-
nün başlıca anti faşist görevidir. Ge-
rillanın kazanacağı zafer Kürdistan 
ve Türkiye işçi sınıfı ve ezilenlerinin 
zaferi, faşizmin alt edilmesi için atıl-
mış devasa bir adım olacaktır. 

v



27Türkiye Kapitalizminde Savaş Sanayisinin Gelişimi v

Savaşlar kapitalist üretim tarzı için 
birçok açıdan vazgeçilmezdir. Savaş, 
öncelikle kapitalist krizlerin aşılma-
sının etkin bir aracı olarak işlev gö-
rür. Savaşın yarattığı büyük çaplı 
yıkım ve sefaletin yanında işgaller 
ve sömürgeleştirme faaliyetleri ser-
mayenin ve emek gücünün büyük 
ölçüde değersizleşmesine yol açarak 
düşen kâr oranlarını yeniden yüksel-
tir, yeni pazarlar yaratır ve böylelikle 
“sıradan iflas ve işsizlik” dalgası ile 
aşılamayan aşırı-birikim krizleri aşı-
lır. 19. yüzyılın sonunda ve 1929’da 
yaşanan küresel krizlerin ardından 
gelen Birinci ve İkinci Paylaşım 
Savaşları tam olarak bu rolü oyna-
mıştır. Yani savaşlar krizlerin sebebi 
değil, sonucudur. Kapitalizm “barış” 

zamanlarında dahi savaş gücüne ihti-
yaç duyar. Zira emperyalistler başta 
olmak üzere birçok kapitalist devlet 
kendi siyasi ve iktisadi hegemon-
yasını askeri güç yoluyla kurar ve 
korur. Özetle savaşlar kapitalizmin 
hatalı işleyişinden değil, tersine, 
“mükemmel bir şekilde” işlemesin-
den kaynaklanır.

Uzun yıllar SSCB’ye karşı 
NATO’nun ileri karakolu olma gö-
revini üstlenen, işbirlikçisi olduğu 
emperyalistlerin Ortadoğu politika-
larına hizmet eden, Kürdistan’ı sö-
mürgeci boyunduruk altında tutan 
Türkiye kapitalizmi için de savaş 
hep önemli bir araç oldu. Bu yazıda 
Türk burjuvazisinin yaptığı savaş 
harcamalarını ve Türk savaş sanayi-

Türkiye Kapitalizminde
Savaş Sanayisinin Gelişimi

Olcay Çelik

Geriye kalan üretimlerdeki “millilik” iddiası ise genelde propagandadan 
öteye geçemiyor. Örneğin “yüzde 93’ü yerli üretim” olduğu iddia edilen, 

faşist şefin “gözbebeği” silahlı insansız hava aracı (SİHA) TB-2 Bayraktar için 
Kanada’dan sensör ekipmanı, Almanya’dan füzeler için hedef teknolojisi, 

İngiltere’den füze yerleştiricisi ithal ediliyor. “Milli” Altay tankının topunun 
tasarımı Alman Rheinmetall’e ait. Motor ve şanzıman tedariki Almanya’nın 
ambargosuna çarpan tank için şimdilerde Güney Kore ile görüşülüyor. Yine 

pek milli ATAK helikopteri İtalyan-İngiliz Augusta Westland’ın A129
helikopterinin bir varyantı ve bu firmanın lisansıyla üretiliyor. Donanmanın 

amiral gemisi olacak olan TCG Anadolu İspanyol Navantia lisansı ile 
(İspanyol donanmasındaki Juan Carlos I gemisinin kopyası olarak) üretiliyor 

ve geminin yüzde 40’ının ithal girdiden oluştuğu belirtiliyor. 
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sinin tarihsel gelişimini mercek altı-
na almaya çalışacağız. İncelemeler 
özellikle 2015 sonrasına odaklı ola-
cak. Çünkü bu dönem Türk burjuva 
ordusunun işgalci-yayılmacı niteli-
ğini kat be kat arttırdığı ve yerli sa-
vaş sanayisinin niteliksel bir sıçrama 
yaşadığının iddia edildiği, özel bir 
dönem.

Tanımlar
Savaş harcamaları, savaş sanayisi, 

savaş ekonomisi, vb. kavramlar sık-
lıkla birbirinin yerine kullanılıyor. 
Savaşın bir ülke kapitalizmi içerisin-
deki yerini ve gelişimini ölçebilme-
miz için öncelikle konuya dair bazı 
temel tanımları netleştirmemiz gere-
kiyor.

Bu yazıda savaş harcamaları kav-
ramı ile devletin ordu, Savunma Ba-
kanlığı ve savunma ile ilgili diğer ka-
mu kurumları nezdinde yaptığı tüm 
silah, mühimmat, askeri haberleşme, 
inşaat (üs, havaalanı vb.) lojistik, ba-
kım-onarım, ar-ge ve yardım harca-
malarının (ithalat + yerli tedarik) ve 
askeri personele yaptığı harcamala-

rın (ücret, sosyal haklar vb.) yanı sı-
ra paramiliter güçlere yaptığı harca-
malarının toplamını ifade ediyoruz. 
Bu tanımı ve veri setini Stockholm 
Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün 
(SIPRI) 1950-2019 arasını kapsayan 
Askeri Harcamalar Veri Tabanı’ndan 
alıyoruz.1

Savaş sanayisi kavramını yerli 
özel sektör ve kamu üreticilerinin 
ekonomik büyüklüklerini (ciro, ih-
racat, ithalat) tanımlamak için kul-
lanıyoruz. Buna dair verileri yine 
SIPRI’nin Silah Ticaretinin Mali 
Değeri Veri Tabanı2 ve Silah Sana-
yisi Veri Tabanı’ndan3 T.C. Cum-
hurbaşkanlığı Savunma Sanayii 
Başkanlığı verilerinden4 özel sektör 
ve kamu üreticilerinin tamamına 
yakınını kapsayan Savunma Sa-
nayicileri Derneği’nin (SASAD) 
2012-2019 arasında yayınladığı 
yıllık performans raporlarından5 ve 
basın taramasından derliyoruz. Bu 
verilere SASAD üyesi olmadığı 
için bilgilerine erişemediğimiz İHA 
ve SİHA üreticisi Baykar A.Ş.’nin 
dahil olmadığını belirtelim.

1 https://www.sipri.org/databases/milex. “Askeri harcama” tanımının detayları için: 
https://www.sipri.org/databases/milex/sources-and-methods#definition-of-military-
expenditure. Resmi olarak “savunma” kategorisine girmese de Kürt ulusuna yönelik 
yürütülen sömürgeci savaşta polisin bir kısmının da (Örn. TEM, PÖH, KGT) aktif bir savaş 
aygıtı olarak kullanılıyor olduğu ortadadır. SIPRI’nın “savunma ile ilgili diğer kamu 
kurumları” ve “paramiliter güçler” tanımına bu aygıtların ne kadarını dahil ettiğini 
bilmiyoruz. Ancak SIPRI’nın verdiği yıllık savaş harcamaları rakamlarını devletin gerçek-
leşen merkezi yönetim bütçesinin detayları ile karşılaştırdığımızda, bu rakamın Savunma 
Bakanlığı, MİT ve TSK için yapılan toplam harcamaların ve SGK’dan asker emeklilerine 
yapılabilecek maaş ödemelerinin toplamından epey fazla olduğu, dolayısıyla Emniyet 
Genel Müdürlüğü için yapılan harcamaların (personel, silah) bir kısmını da kapsıyor 
olabileceği görülüyor.
2 https://www.sipri.org/databases/financial-value-global-arms-trade
3 https://www.sipri.org/databases/armsindustry
4 https://www.ssb.gov.tr/WebSite/ContentList.aspx?PageID=48
5 https://www.sasad.org.tr/sasad-savunma-ve-havacilik-sanayii-performans-raporu. 
SASAD verileri 2015 itibariyle sivil uzay ve havacılık üretimine dair veri kırılımını da 
içeriyor ancak SIPRI bu verileri de Silah Ticaretinin Mali Değeri Veri Tabanı’na dahil 
etmiş gözüküyor. Bu, sivil uzay ve havacılık üretimi ile askeri uzay ve havacılık üretiminin 
yüksek derece geçişken olmasından kaynaklanabileceği gibi, veri toplama hatası da 
olabilir. Sivil havacılık ve uzay üretimine dair yeterli tarihsel veriye sahip olmadığımızdan 
dolayı savaş sanayisi ölçümü için SASAD raporlarındaki toplam ciro, ithalat ve ihracat 
rakamları veri alındı.



29Türkiye Kapitalizminde Savaş Sanayisinin Gelişimi v

Bir ülke kapitalizmi içerisinde sa-
vaşın toplam parasal büyüklüğünü 
savaş pazarı olarak adlandırıyoruz. 
Ancak savaş pazarının değerini ölç-
mek için basitçe devletin yaptığı 
savaş harcamaları ile yerli savaş sa-
nayisinin satışlarını toplayamıyoruz, 
çünkü devletin savaş harcamaları 
bütçeden personele yapılan harca-
maları, uluslararası tekellerden doğ-
rudan yapılan ithalatı kapsadığı gibi 
yerli savaş sanayisinden tedarikleri 
de kapsıyor. (Şekil-1)

Şekil 1: Savaş Pazarı

Buradan devletin yaptığı savaş 
harcamaları ile yerli savaş sanayisi-
nin ihracatını toplayarak savaş paza-
rının parasal büyüklüğüne ulaşabile-
ceğimizi görüyoruz. Yani;

Savaş Pazarı = Devletin Savaş 
Harcamaları + Yerli Savaş Sanayisi-
nin İhracatı

Savaş ekonomisi yerine “savaş pa-
zarı” terimini seçmemizin nedeni, il-
kinin imar, iskân, inşaat, iflas, borsa-
faiz gelirleri, kaçakçılık, gasp, doğal 
kaynak talanı, sermaye ve ucuz emek 

gücü göçü vb. gibi dolaylı ekonomik 
etkileri de içeriyor oluşudur. Bu veri-
leri bir zaman serisi oluşturacak ka-
dar kapsamlı ölçmek zor olduğu için 
kapsam dışında tutacağız.

Türk Savaş Pazarının 
Parasal Büyüklüğü
Türk burjuvazisinin savaş harca-

maları kapitalist gelişmenin seyrine 
uyumlu bir biçimde artmış, savaş 
sanayisi ihracatı da 1990’ların son-
larından itibaren varlık göstermeye 
başlamış. (Şekil 2)6 Ancak asıl pay 
hâlâ devletin savaş harcamalarına 
ait.

Şekil 2: Türk savaş pazarının pa-
rasal büyüklüğü, 1950 -2019

Türkiye kapitalizminde savaş pa-
zarının parasal büyüklüğü 2019 iti-
bariyle 23 milyar 189 milyon dolar. 
Bu, Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın 
(GSYİH) yüzde 3.05’ine karşılık ge-
liyor.

2019 itibariyle dünya savaş har-
camalarının toplamı 1 trilyon 868 
milyar dolardır. Türk burjuvazisinin 
savaş harcamalarının dünya burjuva-
zisinin toplam harcamaları içindeki 
payı 1950-1988 arasında inişli-çıkış-
lı bir seyir izlemiş ve ortalama bin-
de 6 olmuşken, 1988’den sonra tır-

6 Bu ve bundan sonraki tüm şekiller, bahsedilen kaynaklardan alınan verilere dayana-
rak yazar tarafından derlenmiştir.
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manarak 1988-2019 arasında yüzde 
1’e kadar yükselmiş (Şekil 3). Türk 
burjuva devleti 1980’de dünyanın 
en fazla savaş harcaması gerçekleş-
tiren 24. devleti iken, 2019’da 15. 
sıraya gelmiş. Savaş harcamalarının 
GSYİH’e oranı bakımından ise sıra-
lama aynı yıllar için 31 ve 26 olarak 
gerçekleşmiş.

Şekil 3: Türk Burjuvazisinin Dün-
ya Savaş Pazarındaki Konumu, 
1950-2019

Yerli savaş sanayisinin gerçek-
leştirdiği ihracatın dünya burjuva-
zisinin toplam savaş sanayi ihracatı 
içerisindeki payı ise ilk veriye ula-
şabildiğimiz 1998’de on binde 1’in 
altındayken, hızla artarak 2019 yı-
lında binde 9 olmuş (Şekil 3). Türk 
burjuvazisi 1998’de savaş sanayisi 
ihracatında dünyada 33. sıradaymış. 
2019’da ise bu alanda en fazla ihra-
cat yapan 19. burjuvazi. En büyük 
silah üreticileri listesinde 2 Türk şir-
keti var: TUSAŞ/TAI ve ASELSAN. 
ASELSAN 2010’da dünyanın en 
büyük 103., TUSAŞ/TAI ise 2014’te 

107. şirketi oluyor. 2018’e gelindi-
ğinde ASELSAN 54., TUSAŞ/TAI 
84. sıraya yükseliyor.

Türkiye kapitalizminin payda ve 
sıralamada yaşadığı bu hızlı tırmanış 
elbette dikkate değer ancak en faz-
la savaş harcaması yapan ABD’nin 
dünya savaş harcamaları içerisin-
deki payının 2019 itibariyle yüzde 
40, ilk 10 ülkenin toplam payının 
da yüzde 77 olduğu düşünüldüğün-
de, Türkiye’nin askeri emperyalist 
bir güç olma yolunda ilerlediğini 
söylemek imkânsız. Aynı şey savaş 
sanayisi ihracatı için de geçerli. İlk 
sıradaki ABD tek başına tüm askeri 
ihracatın yüzde 41’ini, ilk 10 ülke de 
yüzde 89’unu gerçekleştiriyor. Yani 
her ne kadar payda ve sıralamada 
yükseliyor olsa da Türkiye başlıca 
askeri üretim güçlerinden olma yo-
lunda sayılamaz.

Savaş Pazarının Türkiye 
Kapitalizmindeki Yeri ve Gelişimi
1960-2019 yılları arasında savaş 

pazarının Türkiye GSYİH içerisin-
deki payı ortalama yüzde 3.3 ol-
muş. GSYİH’ten alınan pay en fazla 
1975’te (yüzde 5.12), en düşük ise 
2015 yılında (yüzde 2) alınmış (Şe-
kil 4). Tarihsel olarak baktığımızda 
bu payın azalma eğilimi içerisinde 
olduğunu görüyoruz.7

Türkiye kapitalizmi içerisinde sa-
vaş pazarı payının büyüme eğilimi-
ne girdiği 3 dönem tespit ediyoruz: 
1974-1982, 1988-2002 ve 2015-
2019 (Şekilde griye boyalı alanlar). 

7 Ancak bu eğilim bizi yanıltmamalı. Şekil 2’den de hatırlayacağımız üzere savaş har-
camalarının parasal büyüklüğü 1988’den itibaren neredeyse kesintisiz olarak ve dik bir 
çizgi ile tırmanıyor. Yani bu tarihten sonra GSYİH’ya olan orandaki azalışlar bu paza-
rın küçülmesinden değil, Türkiye kapitalizminin büyümesinin esas olarak diğer üretim 
alanları üzerinden gerçekleştiğine işaret ediyor. Orandaki artışlar ise hem diğer üretim 
faaliyetlerinin payının azalması, hem de askeri harcamaların artışının daha da sertleş-
mesine karşılık geliyor.
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Şekil 4: Savaş Pazarının Ekonomi-
deki Yeri ve Seyri, 1960-2019

Türk burjuva devletinin 1974’te 
Kıbrıs’ı işgal harekâtı ve NATO 
destekli faşist 12 Eylül 1980 askeri 
darbesi ilk dönemdeki artışı açıkla-
yan somut olaylar olarak karşımıza 
çıkıyor. İkinci dönemdeki artış ise 
Kuzey Kürdistan’da yükselen ulu-
sal kurtuluş mücadelesini boğmak 
için başlatılan sömürgeci savaş ile 
örtüşüyor. 2015’te başlayan ve hala 
da devam eden artış dönemine denk 
düşen askeri faaliyetlerin merkezin-
de ise Kürt halkına ve kazanımları-
na yönelik Bakur, Rojava ve Başur 
Kürdistanı’nda çok daha üst bir dü-
zeyde yeniden başlatılan işgalci-sö-
mürgeci savaş ve diğer bölgelerdeki 
yayılmacılık faaliyetleri duruyor.

Siyasi ilişkiler iktisadi ilişkilerin 
yüksek düzeyde soyutlanmış halidir. 
Savaş pazarının ekonomi içindeki 
payının artmasının iktisadi bağlamı-
nı anlamak için bu artış dönemlerini 
Türkiye kapitalizminin ortalama kâr 
oranlarının8 seyri ile karşılaştırabili-
riz (Şekil 5). Savaş pazarının GSYİH 
içindeki payının sıçrama gösterme-
sine yol açan bu 3 dönem aynı za-
manda kâr oranlarında sert düşüşün 
yaşandığı yıllara denk gelmektedir. 
Kâr oranlarının yükseldiği dönem-
lerde ise bu pay azalma eğiliminde-
dir. Buradan, Türkiye kapitalizminde 
ortalama kâr oranının seyri ile savaş 
pazarının gelişimi arasında ters yön-
lü ve güçlü sayılabilecek bir ilişki 
olduğu sonucunu çıkarabiliriz.

Şekil 5 Kâr Oranları ve Savaş Pa-
zarı İlişkisi, 1960-2019

8 Emperyalizm çağında ülkelerin ürettiği değil, ele geçirebildiği kâr oranlarından 
bahsedebiliriz, şüphesiz. Ancak yine de ülke oranları, tarih içerisindeki seyri görebilmek 
açısından faydalıdır. Kâr oranı formülü olan s/ (c+v)’yi hesaplamak için ihtiyaç duyulan 
uzun dönem verileri Penn World Table version 10.0’dan alındı. (bkz. https://www.rug.nl/
ggdc/productivity/pwt/?lang=en). İngiliz Marksist iktisatçı Michael Roberts’ın gerekçe 
ve yöntemini izleyerek hesaplama sadece üretken üretim için değil, tüm ekonomi için 
yapıldı. (Tartışmalar için bkz. https://thenextrecession.wordpress.com/2020/07/25/a-
world-rate-of-profit-a-new-approach/). Değişmeyen sermaye için “reel sermaye sto-
ku”, değişen sermaye için “emek payı” sütunları kullanıldı. Artı-değer kütlesine erişmek 
için de GSYİH’den emek payı çıkarıldı. Amortisman paydan da düşürülmedi. Reel 
sermaye stoku verilerinin konut harcamalarını da içerebiliyor olması ve dönen sermaye 
verilerine sahip olmayışımız, elde ettiğimiz oranların doğruluğunu azaltan faktörlerdir. 
Gerçek oranlar biraz daha yüksek olacaktır. Ancak bu oranların rakamsal değerini 
değil tarih içerisindeki seyrini incelemek istediğimiz için elde edilen sonuçların kullanıla-
bileceğini düşünüyoruz.
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1960-80 arasında dünyadaki dev-

rimci dalgaya paralel olarak gelişen 
sınıf mücadeleleri sömürü oranının 
azalmasını, emek gücünün değerinin 
yükselmesini koşullamıştı. 1974’teki 
küresel petrol krizi hammadde fiyat-
larını katlamıştı. Yeni sömürge ülke-
lerde uygulanan ithal ikameci politi-
kaların mantıksal bir sonucu olarak 
Türkiye’de de ithalat bağımlılığı art-
mış ve 1978’e gelindiğinde dış borç 
krizi patlak vermişti. Yunan faşist 
cuntasının Makarios’a yaptığı darbe-
yi bahane ederek, garantörlük hakkını 
kullanma adı altında 1974’te Kıbrıs’a 
gerçekleştirilen işgal harekatının ve 
sınıf hareketini ezip sömürü oranını 
arttırmaya, Türkiye kapitalizminin 
emperyalist pazarlara entegrasyon ve 
taşeronlaşma sürecini başlatmaya ya-
rayan NATO destekli faşist 12 Eylül 
darbesinin maddi-ekonomik zemini-
nin bu dönemde hızla azalmakta olan 
kâr oranlarına bir karşı eğilim yarat-
ma ve/ya telafi çabası olduğu söyle-
nebilir. Kâr oranlarının 1980-1986 
arasında artmaya başlaması da bunu 
doğrular niteliktedir.

İkinci dönemde (1986-1999) savaş 
pazarının payının yeniden artması-
nın sebeplerinden birinin sömürgeci 
savaş olduğu belirtilmişti. Aynı dö-
nemde tam askeri diktatörlüğün yarı 
askeri diktatörlük biçimini almasıyla 
birlikte faşist baskı ve yasakların bir 
miktar gevşetilmesi Türkiye’de de 
sınıf mücadelesinin yükselişe geç-
mesini koşullamış ve kâr oranlarının 
tekrar düşüş eğilimine girmesine yol 
açmıştı. Sömürgeci savaş hem Ku-
zey Kürdistan’da Türk burjuvazisi-
nin sömürgeci boyunduruğu devam 
ettirme hem de yaratılan şovenizm 
ile Türkiye işçi sınıfının bilincini 
teslim alıp, isyanının Kürt halkının 
isyanıyla buluşmasını engelleme iş-
levi gördü. 

Türk burjuvazi çıplak devlet zoruna 
rağmen çözemediği siyasi krizine ek 
olarak 2000-2001’de ciddi mali kriz 
yaşadı. Bu kriz Türkiye kapitalizmi-
nin mali-ekonomik sömürgeleşme sü-
recinin altyapısını hazırlamak için atı-
lan, örneğin, maksimum kâr için meta 
ve sermaye hareketlerinin serbestleş-
tirilmesi, yerli mali sermayenin kamu 
kaynaklarıyla geliştirilmesi, devletin 
ekonomideki etkinliğinin azaltılması 
gibi adımların nesnel bir sonucuydu. 
Burjuva değişim programını ve ulus-
lararası tekeller ve mali sermaye oli-
garşisinin ekonomik programını uy-
gulama vaadiyle iktidara gelen AKP 
ile kâr oranları 2002-2006 arasında 
tekrar yükselişe geçti. Bu yükselişin 
başlıca sebepleri 2001 sonrasında 
dünyaya yayılan uluslararası mali 
sermaye akımlarının döviz kurunu, 
dolayısıyla sermaye malı ithalatını 
ucuzlatması, büyük çaplı özelleştir-
meler ve İş Kanunu’nda emeğin ka-
zanımları aleyhinde gerçekleşen de-
ğişikliklerdi.

Ancak yasa hükmünü icra etti ve 
kapitalizmin 2008-9’da yaşadığı 
küresel krizden sonraki inişli-çıkışlı 
durgunluk sürecinde, daha spesifik 
olarak da 2013 sonrasında küresel 
ticaretin ve yabancı sermaye akım-
larının mali-ekonomik sömürgelere 
olan akışının ve dünya ticaretinin 
yavaşlaması Türkiye burjuvazisinin 
baharına son verdi. Uluslararası te-
kellerin üretimlerinin emek-yoğun 
kısımlarını taşıdıkları ucuz emek ce-
hennemlerinden biri olarak üretken-
likte diğer taşeronlarla rekabet ede-
bilmek için ithal sermaye malı girdisi 
ve dolayısıyla dış borç bağımlılığını 
devamlı arttırmak durumunda olan 
Türkiye kapitalizmi, uluslararası 
sermaye akımlarının yavaşlamasıyla 
yükselen döviz kurunun altında ezil-
meye başlamıştı. İthalat ve dış borç 
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bağımlılığının artması ülke içinde 
üretilen ve ele geçirilen yerli yeni de-
ğer (katma değer) oranının azalması 
anlamına gelir. Bu bağımlılık altında 
kâr kütlesinin arttırılması (büyüme) 
hala mümkün olur ancak kurların ar-
tışı bu oranı durduğu yerde bir kez 
daha azaltır ve kâr oranları daha da 
düşerek bir süre sonra kâr kütlesini 
de düşürmeye başlar. Kâr oranların-
da 2007 ve sonrasında gerçekleşen 
hızlı erimenin ve 2015 sonrasında 
büyümenin de tavsamaya başlaması-
nın nedeni budur.

2015 yılı sadece ekonomik krizin 
kendini iyiden iyiye hissettirmeye 
başladığı değil, siyasi krizin de en 
üst düzeye çıktığı yıl oldu. AKP’nin 
burjuva değişim programı çerçeve-
sinde bireysel-kültürel haklar çer-
çevesinde Kürt halkını teslim alma 
politikaları işe yaramamıştı. 2013’te 
Gezi Ayaklanması’nın Türkiye işçi 
sınıfı ile Kürt halkının mücadeleleri 
arasında bir köprü kurması, iki temel 
müttefikin HDP’de birleşerek 7 Ha-
ziran seçim zaferi ile faşist barajları 
parçalaması ve Rojava’da devrimin 
yükselmesi burjuva diktatörlüğün ta-
rihsel-varoluşsal temelini sarstı. Bu 
koşullar altında sömürgeci savaşı 
yeniden, daha üst bir mertebede yük-
selterek ezilenler cephesini dağıtmak, 
kazanımlarını boğmak, hatta doğru-
dan işgalciliğe girişmek Türk burju-
vazisi için kaçınılmaz hale geldi.

Savaş, ayrıca kapitalist krizden çı-
kışın yolu olarak da görülüyordu. 
Türkiye hammadde zengini değildi. 
Evet, emperyalist üretim hiyerarşi-
sinde yüksek teknolojili süreçlerin 
üretildiği halkalara atlayarak üretilen 
artı-değerin elde tutulabilen kısmını 
bir nebze arttırabilmek, böylece küre-
sel krizin şiddetini daha az hissetmek 
“mantıksal olarak” mümkündü. An-
cak eşitsiz gelişim kanununun gereği, 

Türk burjuvazisi ne böyle bir atılımı 
yapabilecek derecede yüksek ve mer-
kezileşmiş bir sermaye birikimine sa-
hipti, ne de burjuvazisinin ikili yapısı 
ve devrimci yükselişlerin tetiklediği 
rejim krizi böylesine istikrarlı ve mer-
kezi bir sermaye koordinasyonuna 
müsaade eder durumdaydı. 

Ama Türkiye kapitalizminin 
önemli bir avantajı da vardı: siya-
si tarihi ve coğrafyası. Türk bur-
juvazisi 2015’ten bu yana 3 parça 
Kürdistan’da (ve diğer coğrafyalar-
da) yeniden yükselttiği işgalci-sö-
mürgeci savaş ve yayılmacılık faali-
yetleri ile;

    • Krizle birlikte rekabetin keskin-
leştiği emperyalist meta pazarların 
aksine, talebini doğrudan kendisinin 
yaratabileceği bir pazar oluşturmayı,

    • Yaratacağı savaş ekonomisi ile 
imar, iskân ve inşaat sanayisini can-
landırmayı,

    • Savaş sanayisinde dışa bağım-
lılık oranını azaltmayı,

    • Bu alanda yürütülecek ar-ge 
faaliyetleriyle sanayinin diğer alan-
larının da faydalanacağı “yüksek 
teknolojili üretim halkalarına” öncü 
ve kestirme bir yol açmayı,

    • Ucuz hammadde kaynaklarına 
erişim sağlamayı,

    • Yaratılacak dinci-millici histeri 
ile Türkiye işçi sınıfını bir kez daha 
şovenizm boyunduruğuna almayı 
planlıyor.

Tüm bunlar kapitalizmin küresel 
krizi altında sömürü oranını, kâr 

2015 yılı sadece 
ekonomik krizin kendini 

iyiden iyiye hissettirmeye 
başladığı değil, siyasi krizin 
de en üst düzeye çıktığı yıl 
oldu.
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oranını, kâr kütlesini ve dolayısıyla 
emperyalist hiyerarşi içerisindeki 
konumunu korumaya ve yükseltme 
hedefine hizmet ediyor.

Yerli Savaş Sanayisi 
Toplam savaş pazarının büyütül-

mesini kapsayan bu plan içerisinde 
elbette ki salt savaş harcamalarının 
arttırılmasından ziyade yerli savaş 
sanayisinin geliştirilmesi çok daha 
özel bir yer tutuyor. Faşist şef sade-
ce siyasi değil, iktisadi “kurtuluş” 
hikayesini de buradan yazıyor. Pe-
ki yerli savaş sanayisi bahsedildiği 
gibi büyük bir atılım içerisinde mi? 
Bu sanayinin Türkiye kapitalizmini 
yüksek teknolojili üretim halkalarına 
sıçratma kapasitesi nedir? Kapitalist 
krizin yönetilmesinde savaş sanayi-
sinin rolü nedir?

Şekil 6: Yerli savaş sanayisinin 
ekonomideki payı, 1997 – 2019 

1980’lere kadar Türkiye’de bir 
savaş sanayisinden söz etmek pek 
mümkün değil. Özellikle 1947’den 
sonra askeri varoluşu büyük ölçüde 
doğrudan ABD ve NATO yardım, hi-
be ve transferleri ile şekillenen Tür-
kiye kapitalizminin 1980’de ABD ile 
imzalanan Savunma ve Ekonomik 
İşbirliği Anlaşması sonrasında (ABD 
ve NATO ülkelerinin lisansı ile ve on-
lar için üretim yapacak olsa da) kendi 
savaş sanayisinin fiziksel temellerini 

atmaya başladığını söyleyebiliriz. 
Ancak bu sanayiye dair en erken ve-
rimiz 1997 yılına kadar uzanabiliyor.

Yerli savaş sanayisinde 2019 itiba-
riyle 77 şirkette 74 bine yakın kişi ça-
lışıyor. Ancak bu şirketlere tedarikçi 
olarak çalışan çok sayıda taşeron 
şirket var. Toplamda bu sanayinin 
2019 itibariyle cirosal büyüklüğü 10 
milyar 818 milyon dolar, ihracatı da 
2 milyar 741 milyon dolar seviyesin-
de. Bu cironun toplam sanayi üretimi 
içerisindeki payı yüzde 7.8, ihracatın 
toplam ihracat içerisindeki payı ise 
yüzde 1.9 olarak karşımıza çıkıyor 
(Şekil 6). Normalde bir alt-sanayinin 
cirosu ile toplam sanayi üretimi kar-
şılaştırılabilir veriler değildir, zira 
ilki çift sayımları barındırır. Ancak 
son kullanıcıya ve sanayiciye yapı-
lan satışlara dair detaya sadece son 
yıllar için erişebiliyor ve 2019 için 
savaş sanayisinin üretiminin toplam 
sanayi üretimi içerisindeki payının 
yüzde 6.3 olduğunu görüyoruz. Yine 
de savaş sanayisinin cirosunun top-
lam sanayi üretimine oranının zaman 
içindeki seyri bu sanayinin gelişimi-
ne dair bize önemli bilgiler sunuyor. 
2005-2010 arasında artan savaş sa-
nayisi payı 2010-2015 arasında ya-
tay seyrediyor ve 2015 itibariyle sert 
şekilde tırmanmaya başlayarak 5 se-
ne içerisinde 2 kattan fazla büyüyor.

Savaş sanayisi ihracatının toplam 
sanayi ihracatı içerisindeki payına 
baktığımızda da bu payın son 8 se-
ne içerisinde 2 kat büyüdüğünü ve 
2019’da 2.7 milyar dolar boyutuna 
ulaştığını görüyoruz. Bir bütün ola-
rak baktığımızda savaş sanayisinin 
Türkiye kapitalizmi içinde önemi 
hızla büyüyen ve öncüleşme yolunda 
olan bir sektör haline gelmeye başla-
dığı anlaşılıyor.

Türk savaş sanayisinin üretiminin 
yüzde 33’ünü silahlı ve silahsız zırh-
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lı araçlar, yüzde 20’sini askeri hava-
cılık, yaklaşık yüzde 10’unu da silah, 
mühimmat ve füze üretimi oluşturu-
yor. En büyük ihracat kalemini diğer 
mali-ekonomik sömürgelere yapılan 
silahlı/silahsız zırhlı araçlar oluştu-
ruyor. Ardından AB’ye yapılan aske-

ri havacılık satışları geliyor. 
Üçüncü sırada yine diğer 
mali-ekonomik sömürgelere 
yapılan silah, mühimmat ve 
füze ihracatı var.

Şekil 7 ise bize ihracatın 
savaş sanayisi üretimi içe-
risindeki payının gelişimini 
gösteriyor. 2002-2015 ara-
sında inişli-çıkışlı bir biçim-
de yükselen bu pay 2015-
2019 arasında düşüyor. 
Bunu 2015 sonrasında bu 
sanayinin odağını daha faz-
la “iç pazara”, yani devletin 
savaş harcamalarındaki dışa 
bağımlılığını azaltmaya çe-
virmesi olarak okuyabiliriz.

Şekil 7: Yerli savaş sana-
yisinde ihracatın payı, 2002 
– 2019 

Gerçekten de Türkiye ka-
pitalizminin savaş sanayisi-
ne yöneliminin artmasında 
asıl merak edilen nokta da 
burası, yani “yerli üretimle 
dışa bağımlılığın azaltıl-
ması” iddiası oluyor. Ar-ge 
faaliyetleri de bunun mer-

kezinde duruyor. 2019’da Türkiye 
kapitalizminde en büyük 500 sanayi 
şirketinin ar-ge yatırımlarının toplam 
satışlara oranı yüzde 1 seviyesindey-
ken9, savaş sanayisinden bu oran 
son 10 yılda ortalama yüzde 17 gibi 

Katar Zırhlı araç Libya SİHA

Macaristan Zırhlı araç Zırhlı araç

Endonezya Tank parçası Malezya Zırhlı araç

Pakistan Zırhlı araç Maldivler Zırhlı araç

Gemi – bot Moritanya Zırhlı araç

Helikopter Karadağ Zırhlı araç

Afganistan Top – obüs Nijerya Zırhlı araç

Azerbaycan Zırhlı araç Makedonya Zırhlı araç

Roket – Füze Umman Zırhlı araç

SİHA S. Arab. Zırhlı araç

Bahreyn Zırhlı araç Filipinler Zırhlı araç

Top – obüs Gemi – bot

Bangladeş Zırhlı araç Katar Zırhlı araç

B. Faso Zırhlı araç Gemi – bot

Kolombiya Top – obüs SİHA

Mısır Zırhlı araç Rusya Gemi – bot

Ukrayna Zırhlı araç Zırhlı araç

SİHA Ruanda Zırhlı araç

Gemi – bot Senegal Zırhlı araç

Çad Zırhlı araç Slovenya Zırhlı araç

Gürcistan Gemi – bot Somali Zırhlı araç

Helikopter ÖSO Zırhlı araç

Zırhlı araç Tunus Zırhlı araç

Gana Zırhlı araç Gemi – bot

Irak Zırhlı araç Türkmen. Gemi – bot

Ürdün Uçak (hibe) Zırhlı araç

Zırhlı araç BAE Zırhlı araç

Kazakistan Zırhlı araç Roket – Füze

Kosova Zırhlı araç Uganda Zırhlı araç

Kuveyt Gemi – bot

Tablo 1: Son kullanıcıya yapılan
satışların bazılar (ihracat + hibe), 2000 – ...

9 http://www.iso500.org.tr/sunum-ve-konusma-metni/iso-500/
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inanılmaz bir seviyede gerçekleşmiş 
(Tablo 1). 2019 ‘da savaş sanayisi 
bu faaliyete 1.6 milyar dolar har-
camış ve bu harcamalar tek başına 
500 büyük sanayi şirketinin toplam 
ar-ge harcamalarının yüzde 17.2’sini 
teşkil etmiş. Elbette bu paralar “hür 
müteşebbisin” cebinden çıkmamış. 
Sermayenin kolektif aygıtı olarak 
burjuva devlet bu alana ciddi kaynak 
aktarmış, aktarıyor. 2008’de ar-ge 
harcamalarına verilen teşvik, toplam 
harcamaların yarısına denk gelirken 
bugün bu faaliyetlerin yüzde 80’ni 
teşviklerden fonlanır hale gelmiş.

Tablo 2: Savaş Sanayisinin
Ar-Ge Harcamaları, 2008-2019 

Savaş sanayilerinin geliştirilme-
sinde burjuva devletin kolektif bir 
sermaye aygıtı olarak işlev görmesi 
beklenen bir şeydir. Ancak Türkiye 
kapitalizminde bu işlevi şekillen-
diren şeylerden birisi de burjuvazi-
sinin iki bloklu yapısıdır. Erdoğan 
MÜSİAD’ın dolaysız, TÜSİAD’ın 
ise dolaylı temsilcisidir. Savaş sana-
yisinde her iki grup da aktiftir. Her 
iki grup da tüm işgalci, sömürge-

ci ve yayılmacı faaliyetleri açıktan 
desteklemektedir. Ancak bu sanayi-
ye yönelik teşvikler daha çok faşist 
şefin dolaysız temsilcisi olduğu ve 
mali sermaye gücüne sahip olmayan 
sermaye blokunun krizden korunma-
sının, kalkındırılmasının ve tekelci 
konuma yükseltilmesinin bir aracı 
kılınmaktadır. Bunun yanında, bu 
sanayiye tedarikçi olan taşeron ağ-
ları yoluyla orta burjuvazi de faşist 
gericiliğin Anadolu’daki kalesi kı-
lınmaktadır. Kısacası yerli savaş sa-
nayisi Türk burjuvazisinin bir bütün 
olarak çıkarlarını koruma amacının 
yanında, açık bir şekilde iç siyasi bir 
rol de oynamaktadır. 

Bunca yatırımın bir sonucu olarak 
devletin gerçekleştirdiği savaş har-
camaları içerisinde yerli savaş sa-
nayisinden yapılan tedariklerin payı 
son 3 sene içerisinde artmış (Şekil 
7). 2016 yapılan toplam harcamala-
rın sadece yüzde 15’i yerli üreticile-
re yapılan ödemelerden oluşmuşken, 
4 sene içerisinde bu pay da ikiye 
katlanmış. Personel harcamalarının 
en kötü ihtimalle sabit olduğunu 
varsaydığımızda dahi, bu, devletin 
savaş harcamaları içerisinde askeri 
ithalatın azaldığını gösterir.

Şekil 8: Savaş Harcamalarında 
Yerli Tedarik 2016-2019

Tüm bunlar, iddia edildiği üzere 
Türk burjuvazisinin savaş sanayi-
sinde dışa bağımlılıktan kurtulmaya 

Yıl
Ar-Ge 

Harcamaları 
/ Ciro

Ar-Ge’de 
Teşvik Payı

2008 16,36% 55,21%

2009 16,47% 59,21%

2010 16,20% 77,37%

2011 15,27% 67,11%

2012 16,08% 74,09%

2013 18,24% 74,51%

2014 17,39% 60,54%

2015 18,42% 68,14%

2016 21,01% 59,09%

2017 18,44% 76,34%

2018 16,47% 80,04%

2019 15,36% 80,20%
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başladığı anlamına gelir mi? Dev-
letin savaş harcamalarında ithalat 
payının azalması önemli bir göster-
gedir ancak yerli tedarikçinin itha-
lat bağımlılığına bakılmadan nihai 
tablo anlaşılamaz. Aslında savaş sa-
nayisinde dışa bağımlılığı ölçmenin 
en dolaysız yolu savaş sanayisinin 
girdi-çıktı tablolarına bakarak ithal-
girdi oranı bulmaktır. Diğer sanayi-
ler için bunun ölçüldüğü çalışmalara 
erişebiliyoruz. Örneğin en büyük ih-
racat sektörleri olan motorlu taşıtlar, 
metal, elektrikli ekipman ve kimya-
da 2002’de yüzde 30 olan ithal-girdi 
oranı 2018’den bu yana bu yana yüz-
de 45-50’ye fırlıyor.10 Ancak savaş 
sanayisi için üreticilerin bu konuda 
beyanları dışında ölçümlere sahip 
değiliz. Faşist şefin savaş başkanlığı 
bürosu 2002 yılında yüzde 80 olan 
ithal girdi oranını 2019’da yüzde 
35’e düşürdüklerini iddia ediyor.

Şekil 9: Yerli Savaş Sanayisinde
İthalatın Rolü, 2012-2019

Bunun doğruluğunu dolaylı yoldan 
da olsa sınamak için savaş sanayisi-

nin net ihracat (ihracat eksi ithalat) 
verilerine bakabiliriz. Atılıma ge-
çilen 2015 yılından bugüne ihracat 
artarken ithalat daha fazla artmış ve 
sektör 2018 itibariyle net ithalatçı 
duruma düşmüş (Şekil 9). Aynı dö-
nemde ithalat giderlerinin toplam sa-
vaş sanayisi cirosu (devlete satışlar 
+ ihracat) içerisindeki payı da yüzde 
21.7’den yüzde 28.3’e çıkmış. 

Yani veriler savaş sanayisinde dışa 
bağımlılığın azaldığını göstermiyor. 
Zaten kâr oranlarının sert bir şekil-
de azalmaya devam ediyor olması 
da bunu destekliyor.11 2002 ve son-
rasındaki özelleştirmeler yoluyla ka-
munun dış borcu özel sektör borcu 
haline gelince nasıl toplam borçlu-
luk buhar olmadıysa, benzer şekilde 
kamunun askeri ithalat yükünün de 
özel sektöre devredilmiş olması da 
ithalat bağımlılığını azaltmaz. Hatta 
savaş sanayisinin devletin tam teşvi-
ki ve koruması altında olduğu düşü-
nüldüğünde, gerçek bir devirden da-
hi değil, askeri ithalat muhasebesinin 
takla atarak “sivil” borç hesaplarına 
dönüşmesinden bahsedebiliriz. Kı-
sacası Türkiye kapitalizmin kronik-
leşen sorunu olan ithalat bağımlılığı 
savaş sanayisi için de geçerliliğini 
koruyor gözüküyor. 

Aslına bakılırsa bunda şaşılacak 
bir şey yok. Girişte de bahsettiğimiz 
üzere, birçok metada olduğu gibi sa-
vaş sanayisinin büyük bölümünde de 
Türkiye kapitalizminin emperyalist 
üretim zincirleri içerisindeki temel 
rolü, küresel pazarlar için yapılan 
üretimin emek-yoğun süreçlerini 

10 https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/8d9dc78a-e602-4d7d-9f56-
bab3c861eb24/wp1909.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-8d9dc78a-
e602-4d7d-9f56-bab3c861eb24-mFZ.7VE
11 Salgın dönemi olan 2020’de kâr oranları muhtemelen yükselecektir. Ama bu yükseliş 
toplamda ithalat bağımlılığının azalmasından değil, kısa çalışma, evden çalışma, üc-
retsiz izin vb. esnek çalışma uygulamaları yoluyla sömürü oranının arttırılmış olmasından 
kaynaklanacaktır.
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üstlenmek. Örneğin Türkiye oto-
mobil üretmiyor, lisansı uluslararası 
tekellerin otomobil üretiminin dü-
şük teknolojili süreçlerini (montaj, 
çeşitli parçaların imalatı) üstleniyor. 
Bu şirketler de zaten yabancı ortak-
lıklarla kuruluyor. Savaş sanayisinde 
de durum çok farklı değil. Türkiye 
uluslararası silah tekellerinin teda-
rikçiliğini ve taşeronluğunu gerçek-
leştiriyor. “Yerli üretici” denen bir-
çok büyük firma da General Electric, 
Rolls Royce, Pratt Whitney, Lockhe-
ed Martin gibi uluslararası tekellerle 
kurulan ortaklıklardan oluşuyor. Sa-
dece tedarikçi değil, ana üretici ol-
mak ve kendi ürünlerini ihraç etmek 
istediği zaman ise bunu uluslararası 
tekellerden parça parça ya da bütün 
olarak lisans alma/kiralama yoluyla 
gerçekleştirebiliyor.

Hatta ekonominin diğer sektörle-
rinin aksine savaş sanayisinde böyle 
bir bağımsızlaşmanın koşulları çok 
daha kısıtlı, çünkü bu alanda em-
peryalist ülkelerin sadece ekonomik 
değil, güçlü siyasi ve diplomatik bir 
boyunduruğu söz konusu. Örneğin 
roket, gemi, uçak, tanksavar, sevk 
barutu, tapa gibi birçok silahın ne 
kadar üretilebileceği ve kime satıla-
bileceği konuları ABD ile 29 Mart 
1980’de imzalanan ve hala yürürlük-
te olan Savunma ve Ekonomik İşbir-
liği Anlaşması (SEİA) ile sınırlan-
mış durumda.12 S-400 tercihi sonucu 
F-35 uçağını ortak üretim planından 
(en azından şimdilik bir süreliğine) 
dışlanması, Suriye’de işgalci oldu-
ğu gerekçesiyle Almanya’nın Altay 
tankına motor ve şanzıman tedarik 
etmekten vazgeçmesi, İngiltere’nin 
lisans sahibi olduğu milli (!) ATAK 

helikopterinin Pakistan’a satışına 
izin vermemesi emperyalist kısıtla-
malara dair güncel ve somut örnek-
ler olarak karşımıza çıkıyor. 

Peki, o halde milli piyade tüfe-
ğinden milli helikoptere, milli Sİ-
HA’lardan milli gemi projesine her 
saniye gözümüzün içine sokulan sa-
vaş araçları sadece bir kandırmaca-
dan mı ibaret? Tam olarak böyle söy-
leyemeyiz. Emperyalist tekellerin 
ürettiği stratejik ürün grupları zaman 
içerisinde değişiyor ve “eskiyen” 
teknolojilere sahip ürünlerin (örne-
ğin beyaz eşya, televizyon) üretimini 
mali-ekonomik sömürgelere dev-
redip, patentle korunan yüksek tek-
nolojili ürün üretimine odaklanmak 
(örneğin bilgisayar, uzay teknoloji-
leri) kârlılık açısından daha rasyonel 
oluyor. “Milli” silahların üretimi-
nin bir kısmı bu emperyalist ürün 
döngüsünün doğal sonuçları olarak 
karşımıza çıkıyor. Yani emperyalist 
ülkeler artık “uzay kuvvetleri” oluş-
turma çabasına girince, Türkiye’ye 
kalan da ya orta teknolojili silahlı/
silahsız zırhlı araçların üretimi ya da 
yüksek teknolojili havacılık ürünle-
rinin parça üretimi-montajı oluyor.

Bazı savaş araçlarının üretiminin 
Türkiye gibi ülkelere aktarılmasının 
sebebi ise uluslararası anlaşmalar, 
BM kararları vb. nedenlerle emper-
yalist ülkelerin silah satışının yasak 
olduğu Yemen, Libya gibi bölgelere 
silah sevkiyatının mali-ekonomik 
sömürgeler üzerinden gerçekleşme-
sinin daha kolay olmasından kay-
naklanıyor.13

Geriye kalan üretimlerdeki “milli-
lik” iddiası ise genelde propaganda-
dan öteye geçemiyor. Örneğin “yüz-

12 https://aynahaber.org/yazarlar/abdullah-kokturk/savunma-ve-ekonomik-isbirligi-
anlasmasi-seia-tam-metin/256/
13 https://sendika.org/2020/08/turkiye-savunma-sanayii-ve-emperyalizm-593473/#_ftn6
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de 93’ü yerli üretim” olduğu iddia 
edilen, faşist şefin “gözbebeği” si-
lahlı insansız hava aracı (SİHA) TB-
2 Bayraktar için Kanada’dan sensör 
ekipmanı, Almanya’dan füzeler için 
hedef teknolojisi, İngiltere’den fü-
ze yerleştiricisi ithal ediliyor. “Mil-
li” Altay tankının topunun tasarımı 
Alman Rheinmetall’e ait. Motor ve 
şanzıman tedariki Almanya’nın am-
bargosuna çarpan tank için şimdi-
lerde Güney Kore ile görüşülüyor. 
Yine pek milli ATAK helikopteri 
İtalyan-İngiliz Augusta Westland’ın 
A129 helikopterinin bir varyantı ve 
bu firmanın lisansıyla üretiliyor. Do-
nanmanın amiral gemisi olacak olan 
TCG Anadolu İspanyol Navantia 
lisansı ile (İspanyol donanmasında-
ki Juan Carlos I gemisinin kopyası 
olarak) üretiliyor ve geminin yüzde 
40’ının ithal girdiden oluştuğu be-
lirtiliyor. Yine bir diğer “milli” olan 
savaş uçağı TF-X hala ithal edecek 
motor arıyor. 

Sonuç
Elbette tüm bunlar yerli savaş sa-

nayisinin 2015 sonrasında girdiği 
atılımı hafife almamızı gerektirmi-
yor. Türkiye’nin askeri emperyalist 
bir ülke olma yolunda ilerlediği ve-
ya bırakalım kâr oranlarını yeniden 
yükseltmeyi, savaş sanayisinde dışa 
bağımlılığını anlamlı ölçüde azalta-
bildiği dahi şimdilik söylenemese 
de özellikle SİHA gibi belli stratejik 
ürünlere odaklı gelişimi onu ana üre-

tici olma yolunda yavaş da olsa iler-
letiyor. Bir bütün olarak baktığımız-
da, ithalatın azaltılamaması/artması 
pahasına da olsa, Türk burjuvazisi-
nin kapitalist kriz koşullarında kendi 
talebini kendisinin oluşturabildiği 
bir pazar yarattığı ve bu savaş paza-
rının (bu yazıda detaylarına girmedi-
ğimiz savaş ekonomisi üzerine yap-
tığı “pozitif” etkilerle birlikte) krizin 
etkilerini bir nebze hafiflettiği ve son 
yıllardaki ekonomik büyümesine 
katkı sunduğu muhakkak. Doğrudan 
etkilerin yanında, savaş pazarı ve sa-
nayisinin büyümesinin aynı zaman-
da Erdoğan’ın dolaysız temsilcisi 
olduğu ve küresel pazarlardaki gücü 
çok sınırlı olan sermaye blokuna te-
kelleşme şansı veriyor olduğu, faşist 
şefin böylece sınıfsal dayanağını ko-
ruyabiliyor olduğu da bir gerçek.

Ancak askeri emperyalist bir güce 
sahip olmadan savaş sanayisi yoluy-
la büyümeyi sürdürmek emperyalist-
ler arası çelişkilerden faydalanmayı 
gerektiriyor ve bu faydacılık da pra-
tik sınırlarına çarpıyor. Dahası, ka-
pitalizmin küresel krizi sürüyor ve 
Türkiye’nin de bir mali-ekonomik 
sömürge olarak yaşadığı kriz gide-
rek ağırlaşıyor ama işgalci-sömürge-
ci savaş, bırakalım sosyal barışı satın 
alacak bir fazla üretmeyi, iç siyasi 
krizi daha da derinleştiriyor. Yaşam 
üzerinden artı-değer üretemeyen, 
ölümden üretiyor. Ölülerin yaşama 
da ölüme de artı-değer sömürüsüne 
de isyan edeceği güne kadar...

v
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“En karanlık ormanın en fazla 
ortasına kadar gidebilirsiniz.
Geriye kalanında karanlıktan

çıkmaktasınız.”
Çin atasözü

“…Bizler, Türkiye ve Kürdistan’da-
ki devrimci, sol, sosyalist, demokra-
tik, yurtsever güçler olarak, tüm bu 
gelişmelerin önümüze koyduğu so-
rumluluğu omuzlamak zorundayız. 
Bu nedenle, tüm itiraz ve direnişleri 
ortak mücadele nehrinde buluşturmayı 
görev biliyoruz. Bu görev ve sorum-
luluktan hareketle, ‘Faşizme Karşı 
Birleşelim, Örgütlenelim, Mücadeleyi 
Yükseltelim’ sloganıyla, her alanda 
mücadeleyi omuz omuza yürüteceğiz. 
Öncelikli hale gelen hedeflere ve talep-
lere yanıt olacak mücadele biçimlerini 
yaratıcı tarzda belirleyerek, yaşamımı-
zı ve emeğimizi gasp eden faşizmin 
üzerine birlikte yürümeyi ve mücade-
leyi genişletmeyi hedefliyoruz...”

Birleşik Mücadele Güçleri’nin 
(BMG) deklarasyon metninden bu 
sözler. BMG 4 Şubat 2021 tarihinde 
İstanbul Kadıköy’de yapılan basın 
toplantısında bu cümlelerle kurulu-
şunu ilan ederken; tüm bileşenlerinin 
toplandığı o masada henüz hedefler, 
üstlenilmeyi bekleyen sorumluluklar, 
birleşik öznenin yaratılmasına uygun 
çözüm gerektiren örgütsel konular, 
birleşik antifaşist mücadelenin gereği-
ne uygun mücadele biçimleri ihtiyacı 
ve yürüyüşün, genişlemenin sorunla-
rı vardı. Tüm bunları “hedefliyoruz” 
cümlesi ile anlatan BMG, tam da o an-
larda adı kendinden, tek tek bileşenle-
rinin güncel durumundan da önde gi-
den bir gerçek inşa etmeye başlamıştı.

Kendi durumunu tarif etmek ve adı-
nı koymak, çözüm gerektiren bir dizi 
konunun, sorunların birer alt başlığa 
döndüğü bir örgütlü diziliş, çoktan 
başlamış bir yürüyüştür aslında. İşte 
4 Şubat günü o masa etrafında topla-

Direnenlerin ‘Tarih Payı’: BMG
Füruzan Ege

BMG, merkezi ve yerel örgütlenmelerini oturtarak, merkezi bir dizilişe 
kavuşmalı, böylelikle yer yer düştüğü yerel-kesimsel eylem birliği

formundan çıkarak, siyasi merkezileşme hattına girmelidir.  Merkezi 
yapının kazanılması, merkezi yapının karar ve direktifleri ile bağlı yerel 

örgütlenmelerin oluşturulması birleşik politik merkezin yaratılması, 
‘birlikte özneleşme’ sürecinin etkileşimli gelişimi bakımından önemlidir.
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nanlar, andaki durum ve gerçeklerin-
den bağımsız, işçi sınıfı ve ezilenlerin 
faşizmi yıkmak, politik özgürlüğü 
kazanmakta somutlaşan kurtuluşuna 
aday bir odak için varlığını ortaya ko-
yuyordu. 

O anlarda söylenen sözler sokakla, 
eylemle çoktan sınanmış, politik öz-
nelerden beklentileri olanların heyeca-
nında, inancında somutlaşan ideolojik 
moral üstünlükle donanmıştı. ‘An’ın 
anlattığı, zamanı gelen bir hareket 
olarak birleşik antifaşist mücadelenin 
ihtiyacı ve eldeki somut imkânıydı.

Öncesi Ve Anı ile 4 Şubat

BMG’yi oluşturan politik öznelerin 
birleşik antifaşist mücadele ihtiyacı ve 
somutluğu üzerine yan yana gelişleri 
ve tartışmaları 2020 yılının son döne-
mecine denk düşer. Ekim’de başlayan 
görüşmeler, belli bir aşamada fiilen or-
tak hareket etmeye dönüşmüş, Aralık 
ayı ortasından itibaren de BMG’nin 
ilan edilmesinde somutlaşan bir hazır-
lığa doğru yol almıştır.  

Faşizmi yıkmak, politik özgürlüğü 
kazanmak stratejisi, BMG yapısında-
ki her bir siyasi özne için programa-
tik-politik bir var oluş gereğiyken, 
yine de tartışmalar zamana yayılmış, 
hızla pratik bir sürece girilmemiştir. 
Bu; somut siyasi stratejinin siyasi öz-

nelerinin zayıf yanları, sorun ve talep-
leri programatik amaçlara bağlamada-
ki sorunları, kendilerine dönüklükleri 
gibi konularla bağlantılı bir durumdur. 
Görüşmelerin bazıları, tam da bu so-
mut durum nedeniyle mücadelenin 
güncel ihtiyaçlarını tartışma formla-
rına, bileşenlerin birbirlerini tanıma, 
anlama çalışmalarına ve ideolojik 
açıdan da yolun yoldaşlığını geliştir-
me zeminlerine dönüşmüştür. Bazı 
toplantılar iradi biçimde bu içerikle 
örgütlenmiştir. 

Sancılı ve uzun, sürtünmeyle ve ara-
yışlarla dolu denilebilecek bir tartışma 
süreci sonrasında Alınteri, Birleşik 
Devrimci Parti, Demokratik Bölgeler 
Partisi, Ezilenlerin Sosyalist Partisi, 
Mücadele Birliği Platformu, Partizan/
Özgür Gelecek, Sosyalist Meclisler 
Federasyonu birleşik antifaşist müca-
delenin ortak zemininin örgütlenmesi 
konusunda yan yana hareket etmeye 
karar vermiştir. Aralık ayından itiba-
ren de ortak bir güç olarak hareket 
edilmeye ve emekçi sol, sosyalist güç-
lerle görüşmeler yapılarak, antifaşist 
mücadelenin genişletilmesi çağrıları-
na başlanmıştır. 

BMG’nin somut bir güç olarak ha-
reket etmeye başladığı bu dönem; 
toplantıların siyasi gelişmeleri ele 
alma ve politik planlamaya yüzünü 
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dönmeye başladığı, bileşen yapıla-
rın kuvvetlerinin yerel düzeyde ki-
mi pratikler içinde yan yana gelerek 
kaynaşmaya başladığı bir dönemdir. 
Çalışma bu aşamada henüz, birleşik 
antifaşist mücadeleye davet edilecek 
siyasi parti ve örgütlerle görüşmeler 
yapmak; işçi direnişlerine ortak ziya-
retlerde bulunmak, kimi eylemlere tek 
bir gövde olarak katılmak biçiminde-
dir. Bir aşamada BMG adı belirlen-
miş, amacını, hedeflerini anlatan bir 
bildiri çıkarılmış ve yerellerde kitlesel 
bildiri dağıtımı ve politik ajitasyon fa-
aliyeti örgütlenmeye başlanmıştır. Bu 
aşama, bileşen yapıların kuvvetlerinin 
birbirlerini eylem örgütleme, plan-
lama, denetim işleri içinde gördüğü, 
tanıdığı, birleşik çalışmanın yoldaş-
lıkta, beraber yürümekte somutlaşan 
ideo-politik hattında konumlandıkları 
dönemdir. 

İlk veriler oldukça olumludur. 
İstanbul’da 1 Mayıs ve Gazi 

Mahallesi’nde kitlesel bildiri dağıtımı 
ile BMG çağrısı yapan kuvvetler, tek 
bir ses, tek bir hedefle konuşmanın ve 
her bileşenin kaç kişi görevlendirdi-
ğinden bağımsız olarak, aritmetik top-
lamı geçen bir gövde ile yürümenin 
coşkusunu yaşamış, halkın ilgisi ile 
enerjik bir çalışma yürütmüştür. İşçi 
direnişlerine ziyaretlerde aynı ilgiyi 

görmüştür. Siyasi parti ve örgütlerle 
yapılan görüşmeler, tartışmalar ise 
üzerinde çalışılan somut siyasi stra-
tejinin karşılığını göstermiş, bileşen-
lerde hareket ettikleri zemine güven, 
onun gereğine inanç örgütlemiştir. 

BMG’nin deklarasyonuna doğru gi-
den zaman iç tartışmalardaki bir dizi 
gerilim ve sürtünmeye rağmen, olum-
lu pratikler ve giderek gelişen siyasi 
kararlılık ile örgütlenmiştir. Bu zaman 
somut siyasi gelişmeler ve direnişlerle 
de BMG bileşenlerini yeni bir müca-
dele çıtasını ortaya çıkarmaya doğru 
itmiştir. Tablonun verileri şöyle dizi-
lebilir;

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki kay-
yum rektöre karşı direniş, direnişin bir 
aşamada diğer kentlere taşan üniversi-
teli gençlik hareketine dönme pratik-
leri, Boğaziçi direnişine emekçilerin 
ve ezilenlerin ileri bölüklerince ser-
gilenen irili ufaklı sayısız dayanışma 
pratiği. Kadın cinayetlerine karşı ke-
sintisiz süren kadın özgürlük mücade-
lesi. ‘Kadın üniversiteleri açtırmaya-
cağız’ diyen genç kadın öğrencilerin 
itirazları. LGBTİ+’ların faşist homo-
fobik, transfobik saldırganlığa karşı 
seslerini yükseltmeleri. Esnafların 
“artık yeter” çığlıkları. Sağlık emekçi-
lerinin nöbet eylemleri, ulaşım emek-
çilerinin Ankara yürüyüşleri. Migros 
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Depo, PTT, Ekmekçioğulları Metal, 
Kayı İnşaat, Tuzla tersaneleri, SML 
Etiket, Bimeks direnişleri ve git gide 
yaygınlaşma eğiliminde olan işçi dire-
nişleri ve hareketi. 

BMG işçi direnişleri ile ilişkilenme 
kanalları yaratmaya, dayanışma ziya-
retlerinin yanı sıra direnişleri yerel-
lerde yaygınlaştırmaya yüzünü dönen 
tartışmalar yapmıştır. Bileşiminde var 
olan öncü sendikacılar ve yan yana 
gelinebilecek sendikal kuvvetlerle ha-
reketi genişletmenin imkanlarını tar-
tışmıştır. Kadın hareketi içinde ortak 
bir güç olmanın politik-pratik sorun-
ları kadın bileşenlerinin önüne çek-
miştir. Esnafların eylemlerinde ‘yan 
yanayız’ demiştir. 

Boğaziçi direnişi BMG güçlerinin 
büsbütün kendini ortaya koyduğu bir 
direniş hattı olmuştur. Üniversiteli 
gençliğin kampüs çağrılarına katılın-
mış, eylem yasakları ve faşist polis 
terörü karşısında direngen, militan bir 
duruş sergilenmiştir. Harekete dönük 
gözaltı, tutuklama saldırısı, üniversite-
nin polis tarafından işgal edilmesi sal-
dırısı karşısında kent meydanlarında 
yapılan eylemlerde BMG bileşenleri 
belirleyici, ön açıcı olmuş, eylemlerde 
gövdesi ile yer almıştır. BMG’nin ey-
lemle sınandığı ilk esaslı uğrak nokta-
sı da Boğaziçi direnişi olmuştur. 

Ocak ayında bileşenlerinden 
ESP’ye dönük gözaltı ve tutuklama 
furyası karşısında eylemli, sahiple-
nici bir duruş örgütlenmiş, Gökhan 
Güneş’i kontrgerillanın elinden çekip 
alma mücadelesi ise faşist şeflik reji-
mini köşeye sıkıştırmanın ve koparıp 
almanın barikat muharebesi olmuştur. 
Bu pratikler, BMG’nin kendinde var 
olan direnme ve kazanma imkanları 
ile buluştuğu ve özgüven kazandığı 
pratiklerdir. Zindanlarda tecride karşı 
süren açlık grevinin içeriden dışarı-

ya mücadele kararlılığı yayması ve 
HDP’nin başlattığı “Herkes İçin Ada-
let” kampanyası, iş-aş buluşmaları 
zemininde ortaya çıkan kitle çalışması 
BMG’nin güç ve moral kanalları ol-
muştur. BMG, HDP kampanyası ile 
enerjik biçimde ilişkilenmiş, açlık 
grevi direnişini destek eylemlerinde 
yer almıştır. 

4 Şubat deklarasyonuna günler kal-
dığında, BMG’nin Kadıköy’de buluş-
ma çağrısı Boğaziçi Dayanışması ve 
üniversiteli gençlik tarafından “Ora-
da olacağız” sözleri ile desteklen-
miştir. Kadıköy Dayanışması, BMG 
eylemine çağrı yapmış, direnişteki 
işçiler o gün Kadıköy’de olacakları-
nı söylemiştir. Günlerdir enerjik ve 
yaygın biçimde kitle ajitasyonları ile 
kampanya çalışmalarını yürüten HDP 
orada olacak, HDK orada olacak, eko-
loji örgütleri destek ifadesi için alan-
da yerini alacak, emekçi sol hareket 
mutlaka bu çağrının omuz başında 
duracaktır. 4 Şubat’ın öngünlerinde 
oluşan bu tablo, ‘varız’, ‘çağırıyoruz’ 
demek için oldukça sağlam bir zemin 
ortaya koymuştur. Bu, faşist baskıları 
başlar dik göğüslemenin, faşist polis 
şefinin yüzüne bütün toplumun hay-
kırdığı “Aşağı bakmıyoruz” sözünü 
pratik militanlık düzeyine çıkarmanın 
karşılığıdır.

Ve an geldiğinde ortaya çıkarılan 
düzeyin, eylemin faşist şeflik rejimin-
deki karşılığı nettir. Pandemi baha-
nesi ile eylem yasağı kararı alınmış, 
tüm Kadıköy ve çevresi polis işgali 
ile kuşatılmış, açıklama için gelenle-
rin küçük topluluklar halinde bile yan 
yana durmasına engel olacak bir sal-
dırganlık sergilenmiştir. Toplu gözal-
tıların polis sorgusunun odağı tek bir 
konudur; “Faşizm derken neyi-kimi 
kastettiniz?”, “Faşizmin yıkılmasın-
dan kastınız nedir?” 
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Gerçek bu kadar yalın ve net, eylem 
ve sözler bu kadar durudur 4 Şubat’ta. 
İşte gün boyu süren kuşatmanın, so-
kakta kalma ısrarı ve faşist terörün 
sonrasında bir basın toplantısı ile ku-
ruluşunu deklare ederken BMG; adı-
na özgürlük istediği tüm kesimlerin 
ve faşizmin somut, pratik-politik mu-
hatabıdır artık!

Politik Kampanya Ve 
Örgütlü Diziliş Sınavı
BMG’nin kurucu örgütlerinin an-

tifaşist mücadeleyi ve birleşik cephe 
çalışmasını ele alış farkları, politika 
yapış tarzı ve örgütlenme gerçekleri 
düşünüldüğünde deklarasyona kadar 
olan zamanın sürtünmeler, tartışmalar 
ve bunlar içinde sınırlı bir pratik plan-
lama ile geçmesi doğal ve anlaşılır-
dır. Deklarasyondan sonra daha fazla 
kampanyaya odaklanan, direnişlerle 
ve ortaya çıkan gündemlerle ilgile-
nen bir noktaya gelmiştir. Deklaras-
yon bu anlamda güçlü bir başlangıç 
zemini olmuştur. Hem deklarasyon 
için yapılan çalışmalar hem de o dö-
nemde ortaya çıkan Boğaziçi direnişi 
ile ilişkileniş BMG’ye politik çalışma 
görüş açısı kazandırmış, bu kampanya 

somutluğu için de elverişli bir tartışma 
zemini yaratmıştır. 

Şubat ayı boyunca kitlesel bildi-
ri dağıtımı ve politik kitle ajitasyonu 
planlanmış, bu çalışmalar boyunca 
kampanyayı sürdürecek merkezi ko-
ordinasyonun işleyişi öncelikli görev 
olarak tanımlanmıştır. Merkezi kam-
panya komitenin düzenli toplanması, 
çalışmaları planlaması ve denetlemesi, 
güncel gelişmelerle bağı içinde çalış-
ma planı yapması ve söylem üretmesi 
hedefi ‘birleşik politik merkez’in ka-
zanılması görüş açısı ile ele alınmıştır. 

Merkezi kampanya komitesinin ya-
nı sıra illerde yerel koordinasyonların 
kurulması hedeflenmiş, bu kapsamda 
merkezi çalışmadan görevlendirme-
lerle il ziyaretleri, yereldeki bileşimle 
toplantılar planlanmış, koordinasyon 
işleyişi somut biçimde tartışılmıştır. 
Bu çalışmada bileşenlerin merkezi or-
gana bağlı biçimde örgütlü dizilişleri 
ve ‘birleşik özne’nin yaratılması he-
deflenmiştir. 

BMG Şubat ayında esasen birleşik 
politik kurmaylığın ve birleşik özne-
nin yaratımı biçiminde iki temel görev 
ve konu ile uğraşmış, çalışmış, sınan-
mış, kuvvetlerini sınamıştır. 
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Şubat ayında İstanbul, Ankara, Ada-

na ve İzmir’de koordinasyonlar kurul-
muştur. Koordinasyonların kurulması 
ve işlemeye başlaması ile merkezi 
kampanya komitesinin yön tayin edi-
ci çalışma, sevk ve idare görevleri 
cisimleşmiş, bu andan itibaren gövde 
kazanan bir hareketi yönetme, çalış-
manın temel stratejik hedefini güncel 
gelişmelerle bağlama yani politik ve 
örgütsel önderlik görevleri gündeme 
gelmeye başlamıştır. Bu, BMG’nin 4 
Şubat’ta ortaya çıkan muhataplaşma 
zemininin örgütlü dizilişle somutlaşa-
rak içeriklendiği bir döneme tekabül 
eder. Hareketin gündeme getirdiği 

sorun ve ihtiyaçlar; artık tek tek bi-
leşenlerin tercihleri, deneyimleri, dü-
zeyleri, yeterlilikleri-yetmezlikleri gi-
bi konuların hiçbirinde söz tüketmeye 
yer bırakmaksızın pratiği dayatmaya 
başlamıştır. Bu zeminde BMG karar 
alan, genelge gönderen, somut yön ve 
hedef tayin eden, ev hapsi saldırısını 
fiilen aşmak, hareketin fiili-meşru ve 
militan biçimlerini bulmak gibi ön 
cepheden sorumlulukların kararını 
almak zemininde ilerlemiş; ilerlerken 
de kendini bu düzeye taşımanın deği-
şik türdeki sancılarını yaşamıştır. 

Şubat çalışmaları hareket ve yeni 
durumun tartışmaları zemininde iler-
lemiştir. BMG’nin ilanı ile oluşan 
beklenti de BMG için ayrıca itici, 

harekete geçirici bir güç olmayı sür-
dürmüştür. Boğaziçi direnişi forumla-
rında BMG’nin ne diyeceği, İstanbul 
belediyelerinde süren grevler ve yak-
laşan grev ilanlarında BMG’nin nasıl 
tutum alacağı, giderek daha somutluk 
kazanan HDP kapatma saldırısı karşı-
sında BMG’nin nasıl bir sahiplenme 
içerisinde olacağı, Kandil, Şengal’e 
karşı süren işgalci sömürgecilik kar-
şısında, Garê yenilgisi ile şovenizmi 
toplumsal histeriye dönüştüremeyen 
faşist iktidar karşısında emekçi Türk 
halkına nasıl bir çağrı yapacağı, Kürt 
özgürlük hareketine Batı’dan nasıl 
omuz vereceği…. Soruları, arayışları, 
çağrıları BMG’ye politik-pratik ön-
derlik görevlerini hatırlatan, güncelle-
yen ve ayrıca bu görevleri omuzlama 
hakkına ulaşmış bir siyasi varlık oldu-
ğunu sürekli akılda tutan çağrılardır. 

BMG’nin Mart ayının takvimsel 
gündemleri, siyasi gelişmelerin gerek-
leri ve BMG’ye örgütsel varlık kazan-
dırmak için planlanan yerel çalışmalar 
karşısındaki pratiği, kampanya somut-
luğu parçalıdır. 

İşçi direnişleri ve belediye grevleri 
ile ilişkilenişi dayanışmacı düzey-
de kalırken; 12 Mart Gazi anması-
nı hazırlığı ve eylem anıyla birlikte 
devletin sınırlandırmalarını aşarak 
fiili biçimde örgütleme pratiği gös-
termiştir. Newroz alanlarına tek bir 
gövde olarak katılmış, bileşen ya-
pısında yer alan sendikalar, kültür 
sanat örgütleri ile alanda canlı, Kürt 
özgürlük hareketi ile kader birliği 
etmiş bir devrimci hareket duruşu 
geliştirirken; Garê direnişi ve faşist 
iktidar bloğunun yenilgisi karşısın-
da, şoven propagandanın etkisi altı-
na girmeyen emekçi Türk halkını da 
muhatapsız bırakmıştır. 

Bildiri dağıtımı, kitle ajitasyonu 
ile yerel çalışmalar canlı ve enerjik 

BMG Şubat ayında 
esasen birleşik politik 

kurmaylığın ve birleşik 
öznenin yaratımı biçiminde 
iki temel görev ve konu 
ile uğraşmış, çalışmış, 
sınanmış, kuvvetlerini 
sınamıştır.
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biçimde sürmüş, yerelde direnişlerle 
dayanışma pratikleri örülmüş, bazı 
kentlerde paneller yapılmış, BMG 
varlığı yerel güç olarak da görünmeye 
başlamıştır. Bu dönemde BMG bile-
şenleri basın ve halklarımız karşısında 
‘bileşenler’ olarak değil BMG adına 
konuşmaya başlamış, tek tek özneler 
BMG politik dili ve söyleminde bu-
luşmaya başlamıştır. 

Faşist rejimin Boğaziçi direnişi ve 4 
Şubat BMG deklarasyon eylemi kar-
şısında geliştirdiği ev hapsi saldırısı 
karşısında BMG güçleri, siyasi çalış-
ma yapma görüş açısının yanında bu 
yeni tutsak etme saldırısını fiili tutum-
la aşmayı planlamış; planın ilk adı-
mını kadınlar Taksim’e, 8 Mart gece 
yürüyüşüne giderek atmıştır. Evlerden 
firar eden kadınların açıklamaları, 8 
Mart yürüyüş alanındaki kelepçe sök-
me eylemleri, ‘direnişe kelepçe vuru-
lamaz’ söylemine, duruşa dönmüştür. 
Toplumsal psikolojinin değişmeye, 
tek tek direnişlerin hesap sorma, hak 
kazanma görüş açısına doğru evrilme-
ye ve cesaretin bulaşmaya doğru dön-
düğü bir iklimde bu eylem, bir yürü-
yüş komutuna dönmüştür. Cesaretle, 

mücadelemizin haklılığının gücüyle! 
BMG’nin kelepçe sökme ve direniş 
alanları ile buluşma pratiği 12 Mart ve 
21 Mart’ta da sürmüştür. 

HDP’nin kapatılması saldırısını 
temel merkezi gündem olarak ele 
alan ve bu konuda bütün gövdesini 
harekete geçirecek planlama somut-
luğu ile karşı karşıya olan BMG; 
Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşü-
rülmesi ve vekilin Meclis Genel Ku-
rulu’ndaki direnişinde enerjik kitle 
ajitasyonu ile hareket kazanmış, ey-
lemlerde boy göstermiştir. Sürecin 
devamı ve nihayet kapatma davasının 
açılması ve Kobanê yargılaması karşı-
sında BMG’nin aynı enerjik diziliş ve 
duruşu sergileyemediğini görürüz.

Kelepçesi Çıkarılan Rüzgâr: 
1 Mayıs
Kampanyanın son etabı olarak 1 

Mayıs hazırlığı ve eylemleri BMG’nin 
Nisan ayı boyunca gündeminde ol-
muş, 1 Mayıs’a özgü materyaller çı-
karılmış, çalışma planları yapılmıştır. 
Çalışmalar boyunca önlük, afiş, pan-
kartla yekvücut olarak görürüz BMG 
güçlerini. Tarih olarak öne çekilen 1 
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Mayıs kutlamalarında da bir kortej 
olarak yer alır BMG. 

Politik özneler ve ezilenlerin direni-
şi ile faşist şeflik rejimi arasında temel 
bir saflaşma ve muharebe konusu ola-
rak günler önceden tartışılmaya başla-
nan, pandemi bahanesi ve tam kapan-
ma yalanıyla tam bir kuşatma altına 
alınmak istenen 1 Mayıs çarpışmasın-
da BMG duruşu ve tablosu da parça-
lıdır. Durum tam bu anda BMG’den 
önemli bir tarihsel sorumluluğun alın-
masını ve tüm direnişlerin önünü aça-
cak pratik bir duruşun geliştirilmesini 
beklemektedir. Hedef bellidir; sokakta 
olmak, Taksim’e çıkmak! Yasaklara 1 
Mayıs’ı teslim etmemek, faşizme bo-
yun eğmemek. 

BMG’de 1 Mayıs tartışmaları hedef 
belirleme, yön tayini açısından parça-
lıdır. Newroz alanlarının kitleselliği, 
kutlamaların yaygınlığı ölçüsünde bir 
1 Mayıs planlaması tartışmanın bir 
yönünü oluşturur. Faşist şeflik rejimi-
nin karşısında birleşik kitle duruşunun 
geliştirilmesi ihtiyacı ile an’ın, anda-
ki saflaşmanın gereği, ihtiyacı karşı 
karşıya gelir. Tartışmanın bir yanı ih-
tiyaçlar ve taktiğin inşası zemininde 
ilerlerken, esası ise BMG’de somut-
laşan rol ve misyon bilinci ve duru-
şu ile ilgilidir. Ezilenlerin kitlesel bir 
başkaldırısına dönüşmesin diye faşist 
yasaklar ve zor ile kuşatılan 1 Mayıs, 
antifaşist direnişle özgürleştirilecek; 
ezilenlerin özgürlük, adalet, eşitlik 
mücadelesinin önü faşizmin üstüne 
üstüne yürümekle, icazetçiliğin, ma-
kullük ya da grupçuluk sınırlarında 
dolaşan eylem taklitçiliğinin alt edil-
mesiyle açılacaktır. Bu sorumluluk en 
başta BMG’nindir.

Tartışmaların sonunda BMG 1 
Mayıs günü Taksim’e, alanlara, kent 
meydanlarına, mahalle mahalle sokak 
sokak eylemde olmaya, yasaklara kar-

şı barikatları aşmaya çağırır. Bu yalın 
ifadeler eyleme de en yalın, en duru 
halini kazandırır. 1 Mayıs günü coş-
kun akan bir ırmak gibidir birleşik an-
tifaşist direniş bölükleri. BMG ve Bir-
leşik Gençlik Meclisleri (BGM), öncü 
sendikacılar farklı kollardan Taksim’e 
yürüyüşe geçer. Yürüyüş ve direngen-
lik, halka sesleniş ve sloganlar, kol ko-
la giriş ve her kopan parçada ikili-üçlü 
yeniden yeniden yürüme ısrarı tek bir 
şeyi söyler; yasaklarınız hükümsüz-
dür! İstanbul’un emekçi semtlerinde, 
Ankara’da, İzmir’de de sokaktadır 
BMG. Yasakları, barikatı aşmanın ey-
lemli anlatımı başarılmıştır!

BMG’nin ve emekçi sol hareketin 
tutarlı antifaşist parti ve örgütlerinin 

1 Mayıs direniş pratiği, faşist şeflik 
rejimine karşı birleşik antifaşist müca-
deleyi daha da geliştirmenin esaslı bir 
gücü, imkânı olmuştur.

1 Mayıs’a kadar ilanı yapılmış po-
litik kampanya süresince BMG, tek 
tek bileşenlerin gerçeği, örgüt yapısı 
ne olursa olsun toplamda bir enerji, 
toplamında bir yaygınlık ve örgütsel 
ağırlık oluşturabildiği somuttur. Bu, 
birleşik duruşun manyetik çekim ala-
nının genişliği somuttur. BMG adı-
na üretilecek her sözün ve pratiğin 
ezilenler ve egemenler cephesindeki 
siyasi etkisi somuttur. Şimdi geriye 
dönüp yeniden baktığımızda tabloda 

Tartışmaların sonunda 
BMG 1 Mayıs günü 

Taksim’e, alanlara, kent 
meydanlarına, mahalle 
mahalle sokak sokak 
eylemde olmaya, yasaklara 
karşı barikatları aşmaya 
çağırır.
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görünen şey; bu imkânların politika 
ve örgütte karşılığını üretecek kararlı-
lık ve iradenin geliştirilmesi, daha da 
genişletilmesidir.

Şimdi Nereden İlerlenecek?

Antifaşist birleşik mücadeleye ni-
telik kazandırma, güçlendirme, ge-
nişletme, toplamda cepheleşmenin 
daha ileri bir düzeyine geçme hedefi, 
kapsamlı görevler bütünüdür. BMG 
bu görevler skalasında henüz, pratik 
politikanın üretimi, çalışma tarzı ka-
zanma, birlikte çalışma deneyim ve 
kültürünün kazanılması aşamasında-
dır. Yani meselenin girişinde ve fakat 
sıçramalı gelişmenin en imkanlı ye-
rinde durmaktadır. 

Bileşenlerinin kimilerinin kampan-
ya tarzında çalışma deneyiminden, 
anlayışından yoksun oluşu pratik po-
litika hattını yer yer durağanlaştırmış, 
toplamda ‘yeni durum’un anlaşılması 
ve buna adapte olmada zorlanmalar 
beklemelere, zaman kayıplarına, kimi 
gündemlerin kıyısından geçmeye ne-
den olmuştur. Fakat bu çabanın iradi, 
kasıtlı biçimde geliştirilmesi BMG 
için bir iç enerji üretimine de tekabül 
eder aynı zamanda. Merkez ve yerel 
uyumunda ilerleyen bazı gündemler 
ve pratikler bunu somut biçimde gös-
termiştir.

BMG işleyişinde politika yapış tar-
zının birleşik politik merkezin yaratı-
mı ile kazanılması geleceği içinde, si-
yasi yaşamımız ve ezilenlerin siyasal 
kurtuluşu için de belirleyicidir. Top-
lumun her kesiminde itiraz birikiyor, 
direniş odakları gelişiyor. Antifaşist 
öfke ve bilinç düzeyi yükseliyor. Fa-
kat kitle hareketi faşist saldırganlığı 
püskürtebilecek bir çaba ve niteliğe 
ulaşabilmiş, savunma pozisyonundan 
çıkıp saldırı pozisyonuna geçebilmiş 
de değil. İşte BMG’nin politik önder-
lik ve taktiğinin odağında durması ge-
reken bu sorunun ezilenlerin birleşik 
genel direnişinin örgütlenmesi, an-
tifaşist mücadelede saldırıya geçişin 
hazırlanması temelinde çözümüdür. 
Bu görev BMG’ye iki misyon yük-
lüyor; mücadelenin daha etkili, daha 
sonuç alıcı biçimlerini kullanmakta 
cüret ve irade; mücadeleci kuvvet-
lerin faşizme karşı daha geniş bir-
liğini sağlamakta ısrar ve inisiyatif. 
BMG’nin bu iki görevde somutlaşan 
bir çalışma tarzı, anlayış birliği ve 
pratik politik hat kazanması öncelik-
lidir. Bu doğrultuda atılacak her adım, 
faşist şeflik rejimine karşı mücadeleyi 
geliştirme, faşizmi yıkma ve politik 
özgürlüğü kazanma şiarına yansıyan 
politik iddia ve perspektife yaşam ka-
zandıracaktır.
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BMG durmaksızın daha geniş kitle-

leri mücadeleye seferber etmenin prog-
ramı, söylemi ve pratiğini inşa etmeli, 
faşist iktidar bloğu karşısında boyun 
eğmeyen kitle hareketine birleşik mü-
cadele yeteneği kazandırabilmelidir. 

BMG, merkezi ve yerel örgütlen-
melerini oturtarak, merkezi bir dizilişe 
kavuşmalı, böylelikle yer yer düştüğü 
yerel-kesimsel eylem birliği formun-
dan çıkarak, siyasi merkezileşme 
hattına girmelidir.  Merkezi yapının 
kazanılması, merkezi yapının karar 
ve direktifleri ile bağlı yerel örgütlen-
melerin oluşturulması birleşik politik 
merkezin yaratılması, ‘birlikte özne-
leşme’ sürecinin etkileşimli gelişimi 
bakımından önemlidir. Kendi başına 
iç örgütsel görev-gündem gibi duran 
bu konu, düpedüz politik önderliğin 
kazanılmasında somutlaşan ve çözü-
me girişildiği anda tek tek siyasi öz-
nelerinin etkileşimi zemininde ortaya 
çıkacak sinerji ile esaslı bir hareket 
yaratacak bir durumdur. Sadece örgüt-
lenerek, örgütlü dizilişle BMG seslen-
diği ve kendisinden beklenti halinde 
olan kesimlere önemli bir politik odak 
duruşu-misyonu kazandırabilir. 

BMG için esaslı meselelerden biri 
de cepheleşme stratejisine uygun te-
melde yoldaşlık ilişkilerinin inşası, 
birleşik bir yapının temsilcileri olma-
nın dili, söylemi ve duruşunun kaza-
nılması görevidir. Siyasi eleştiride, 
örgütsel yaşamın temel birleştiricisi, 
değiştiricisi olan eleştiri-özeleştiri 
mekanizmasının kurulmasında, iç ide-
olojik mücadelede yapıcı, geliştirici 
konumlanışı elden bırakmadan, bu 
temelde çıkacak her tartışmayı ağırlı-
ğınca, yerinde-zamanında yapma so-
rumluluğu göstererek yol alınmalıdır. 
Siyasi doğrular ya da hatalar, ideolojik 
ölçüler ya da kaymalar, bileşenin var-
lık amacı ve varlığını belirleyen prog-

ramatik ve birleşik devrimci mücadele 
temelinde oluşturulmuş pratik zemin 
unutulmadan ele alınmalı, gerekli ko-
lektif zeminlerde gündem yapılmalı 
ve sonuca ulaştırılmalıdır. Bu tartış-
malar birer polemik işlevi görmekten 
ziyade bir siyasi varlığa biçim verme, 
ona yoldaşlık harcı kazandırma, ‘bir-
leşik özne’yi kurma tartışmaları görüş 
açısından yapılmalıdır. 

BMG bileşiminde, eleştiri-özeleşti-
riyi açık temelde ele almayı halka kar-
şı sorumluluk olarak benimsemiş siya-
si olgunluk vardır. BMG bileşiminde 
yengiler kadar, hatta ondan daha çok 
yenilgilerden öğrenmenin getirdiği 
sadelik, tevazu ve deneme cüreti, ye-
nilenme tutkusu vardır. BMG bileşi-
minde halk sevgisinde, enternasyonal 
duruşta, dayanışma bilinci ve kendini 
ortaya koyuşta cisimleşen ideolojik 
kurucular mevcuttur. BMG bileşi-
minde bedeller, cüretle öne atılışlar, 
dağlardan yerin yedi kat altına, dev-
rim topraklarından faşizmin hükmünü 
sürmek istediği coğrafyamızın sokak-
larına yürüme azmi ve pratiği mevcut-
tur. BMG bileşiminde yoldaş olma-
nın, yolda olmanın, yolda dizilmenin 
adabı, dersi, düsturu vardır. Örnekleri 
çoğaltmanın yerine bakışları altında 
yürüdüğümüz şehitlerimizi Nubar’ı, 
Ulaş’ı, Şevin’i, Baran’ı, Göze’yi, 
Kenan’ı, Emre’yi, Sinan Dersim’i…  
ve diğer şehitlerimizi, tutsaklarımızı 
ve gazilerimizi hatırlayalım... BMG 
böyle bir var oluştur. 

Mühim olan en zor, en çözülmez-
çıkılmaz gibi görünen anlarda bu ger-
çeğin farkında, bilincinde, duygusun-
da ve duruşunda olmaktır. BMG’nin 
kurucu yapılarının bütün militanları-
nın görevi önce bu duruşu kendinde 
kazanmak ve BMG’yi bu birleştirici 
politik, örgütsel, ideolojik birikime 
vardırmaktır.  
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Yolumuz Devrim Uğruna
Düşenlerin Yoludur! Bu Tarih Bizim

Özgür Alçay

Devrimci ölümsüzlerin birleşik sahiplenilmesi, devrimci mücadelenin
tarihsel bir kazanımı olduğu kadar faşist saray rejimi karşısında da

güncel bir zorunluluktur. Bu bakımdan herhangi bir devrimci parti ya da 
grubun, sekter, dar grupçu ve rekabetçi görüşü olarak “Benim
ölümsüzlerimi anamazsınız” tutumu; birleşik devrimin politik 

gelişkinliğiyle çelişen, örgütsel çeşitliliğini anlamaktan uzak, devrimci 
hareketin ortak değerlerini mülkleştiren ve güncel olarak da devrim

mücadelesinin ihtiyaçlarını yanıtlamaktan uzak, sorumsuz bir
ideolojik ve politik duruştur. Birleşik devrimini ölümsüz değerlerinin 
yalnızca devrimci öncülerle sınırlı kalmaksızın, devrimci demokratik 

hareketin en geniş bileşenleri tarafından sahiplenilmesi; devrimci moral 
değerlerin kitleselleşmesi, devrimciliğin güç kazanması ve devrimci

ideolojik hegemonyanın güçlenmesi demektir.

Devrimler veya devrimsel süreçler; 
işçi sınıfı ve ezilenlerin istek, özlem 
ve umutlarını iktidarlaşma düzeyin-
de örgütledikleri en ileri toplumsallık 
biçimidir. Devrimde katılan bütün sı-
nıflar ve kesimler politik ağırlıkları-
na göre bu toplumsallığın içerisinde 
mevcuttur. Devrimler, ekonomik, sos-
yal ve siyasal alt üst oluş eylemleridir, 
ezilenlerin uğradığı tarihsel haksız-
lıkların ve yaşadıkları trajedilerin ku-
rucu bir inisiyatife dönüşmesidir. Bu 
yüzdendir ki devrimlerin tarihsel ve 
politik muhtevası, ona öncülük eden 
parti ya da örgütlerin fiziki sınırların-
dan daha geniştir. Devrimlerin gerçek 
sahibi, özgürlüğünü ve geleceğini bu 
kurtuluş eyleminin içerisinde gören ve 

bu amaçla harekete katılan halk kitle-
leridir.

Devrimci öncülerin temel bir yol 
göstericisi olan ve politik mücadele-
nin karakterini tayin eden “Devrim 
kitlelerin eseridir” belirlemesi de 
yukarıda ifade edilen nesnelliğe da-
yanır. Aynı anlama gelmek üzere bu 
söz “Kitleler olmadan devrim olmaz” 
demektir.  Devrimci öncülerin tarihsel 
misyonu da devrim ile onun gerçek 
sahibi işçi sınıfı ve ezilen halk kitle-
leri arasındaki boşluğu doldurmaktır. 
Devrimci örgüt ve partiler, kitlelerin 
devrime ilerleme yolundaki stratejik 
araçları, programatik ilkelere ve stra-
tejik hedeflere göre dövüşen kurmay-
ları ve tarihsel belleğidir.
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Bu yüzdendir ki, devrimci öncüle-

rin politik bakımdan öne çıkardıkla-
rı kitle vurgusunu ya da ideolojik ve 
moral değer olarak hep yüksekte tut-
tukları halk sevgisini, ajitatif bir söy-
lem olarak değerlendirmek hatalıdır. 
Komünist şair Nazım Hikmet’in dize-
leriyle “Destanımızda yalnız onların 
maceralarının var olması” bir tercih 
değil devrimin karakterine ilişkin bir 
zorunluluktur. Devrimin kurmayları 
halkın özlemini duyduğu onurlu ve 
özgür bir yaşamın yine halkla birlikte 
kazanılması için mücadele ediyorsa, 
devrimcilik de bireysel bir var oluş 
eylemi değildir. Her devrimci, devrim 
mücadelesi içerisinde önce örgütüne 
ve giderek tüm ezilenlere ait olmaya 
başlar.

Devrim mücadelesi ise, politik sa-
vaşımın o çok ünlü ifadesiyle söy-
lenecek olursa, son kertede “İktidar 
mücadelesidir.” Her devrimsel süreç, 
iktidar sorununu çözme göreviyle 
karşı karşıyadır. Eski devlet aygıtının 
topyekûn parçalanması anlamına ge-
len devrim, günümüz itibariyle burju-
va müesses nizamın ideolojik-politik 
ve askeri aygıtlarıyla çarpışmak ve 
onları yenilgiye uğratmak demektir.  
Bu ise başta ölümsüzlük olmak üzere 
büyük bedellerin göğüslenmesi anla-
mını taşır. Çünkü düşman, iktidarını 
ve hatta egemenliğinin belli bir bi-
çimini korumak için dahi zulmün ve 

kan dökücülüğün her biçimine başvu-
ruyor/başvuracaktır.

Sözün özü işçi sınıfı ve ezilenlerin 
bedel kapılarından geçmediği herhan-
gi bir devrimsel süreç yoktur. Politik 
mücadele içindeki birçok kural gibi, 
devrimci mücadelenin en onurlu be-
deli olarak ölümsüzlük de bu savaşı-
mın yasalarına tabidir.

Ancak işçi sınıfı ve ezilenlerin öde-
diği bedelleri yalnızca karşılaştığı 
kitlesel katliamlarla, ölümlerle ya da 
çeşitli baskılarla sınırlamak yanlıştır. 
Devrimci mücadelenin her aşama-
sında halk kitleleri büyük acıların ve 
zorlukların muhatabıdır. Devrimin 
zorlu yolunda yürümeye karar veren 
devrimci öncülerin ve tek tek her dev-
rimcinin geçtiği bedel kapıları aynı 
zamanda işçi sınıfının ve halklarımı-
zın ödediği bedellerdir. Nasıl ki ege-
men sömürücü sınıflar ölümsüzleşen 
her devrimcinin ardından kendi ege-
menliklerinin daha güçlü tesis ettiğini 
düşünüyorsa, işçi sınıfı ve ezilenler de 
ölümsüz devrimcilerin varlığında ye-
nilmez umutlarını ve inançlarını görü-
yorlar. Ayrıca unutmamak gerekir ki, 
devrimci öncüler yalnız politik muh-
teva itibariyle değil, sınıfsal, ulusal, 
cinsel ve toplumsal olarak da uğruna 
dövüştükleri ezilen kitlelerin organik 
bir parçası, halklarımızın en değerli 
evlatlarıdır.

Devrim yolunda ölümsüzleşenler, 
üzerinde yürüdükleri çizgi fark et-
meksizin tüm devrimcilerin, işçi sını-
fının ve emekçilerin ortak değeridir.

Devrimci Ölümsüzlerin 
Politik Ve İdeolojik Anlamı  
Devrimcilik çizgi çizgidir. Çizgiler 

arasındaki derin farklılıklar, ideolojik 
mücadelenin konusu olmakla birlikte, 
bu çizgilerin toplamı devrimin zen-
ginliğine işaret eder. Devrimcilik ve 

Devrim yolunda 
ölümsüzleşenler, 

üzerinde yürüdükleri 
çizgi fark etmeksizin tüm 
devrimcilerin, işçi sınıfının 
ve emekçilerin ortak 
değeridir.
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devrimci mücadele, tüm bu çizgilerin 
yarattığı tarihsel ve güncel değerlerin 
toplamı olarak birikir ve toplumsal-
laşır. Halkların devrimci tarihi ve bir 
coğrafyanın devrimci geleneği, farklı 
devrimci örgüt ve partilerin ödediği 
bedellerin, politik kazanımların, başa-
rıların ve yetmezliklerin bileşkesi ola-
rak yarınlara yürüyen, akan devrimci 
gelenek haline dönüşür.  

Devrimci ölümsüzler de elbette ki 
bir politik çizginin üzerinde kendi 
devrimci varoluşlarını tamamlamış-
lardır. Bu bakımdan ölümsüzleri, şekil 
aldıkları politik çizgiden, moral ve ka-
rarlılık aldıkları ideolojik bütünlükten, 
bağlandıkları stratejik düşüncelerden 
koparmak hatalıdır. Karşı devrimin 
yoğunlaşmış ideolojik tasfiye ve po-
litik örgütsüzleştirme saldırılarının 
almış olduğu düzey düşünülürse, 
ölümsüzlerin örgütlü kimliklerinin 
üzerinde daha fazla durmak gerekir. 
Ölümsüzler her şeyden önce örgütle-
riyle birlikte var olmuşlardır ve o çiz-
ginin zaferi uğruna dövüşmüşlerdir.

Ancak devrimci ölümsüzleri, yü-
rüdükleri çizgiyle beraber anmak ne 
kadar doğruysa, onların devrimin bü-
yük toplumsallığına ait oldukları da 
aynı ölçüde doğrudur. Hangi devrimci 

program ve bayrak altında dövüşe-
rek ölümsüzleşmiş olurlarsa olsunlar, 
onlar, “devrim şehitleri”dir. Subjektif 
olarak tümü sosyalizme ve sınıfsız 
topluma olan bağlılıklarıyla büyük 
eylemlerin sahibidirler.

Bu yüzdendir ki aralarında tasnif 
yapan yaklaşımlar devrimci etikle 
bağdaşmaz. “Benim ölümsüzlerim”, 
“Benim şehitlerim”, “Yalnızca biz 
anabiliriz” diyen görüş açısı ufuk 
kaybının, içe kapanmanın ve darlaş-
manın görüntüsüdür. Ölümsüzler, işçi 
sınıfının ve tüm ezilenlerin simgele-
ri ve değerleridir, her birini ayrımsız 
sahiplenmek, devrimciliğin yalnızca 
politik değil aynı zamanda ahlaki bir 
gereğidir.

Liberal-düzen içi gevezelerin ya 
da burjuva kalemşorların iddialarının 
aksine, devrimci hareketin hangi kolu 
olursa olsun, hiçbiri nihilizmden ya da 
umutsuzluktan ötürü ölümsüzlüğün 
üzerine yürümemiştir/yürümüyor. Fe-
dailik düzeyine ulaşan kahramanlıklar 
her şeyden önce devrimci cesaret ve 
devrimci adanmışlığın eseridir. Dev-
letin ancak ölümsüzlük ihtimalinin 
de var olduğu bir savaşım düzeyiyle 
yenileceğine inananlar her türlü bedeli 
göğüsleyebilmiştir. 
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Ayrıca unutmamak gerekir ki, dev-

rim cephesinin kızıl karanfilleri, yarın 
devrim olacakmış fikrini, yani “devri-
min güncelliğini” her daim işlemeye 
devam ediyor. Her dönem güçleri yet-
tiğince işçi sınıfına, emekçi ve ezilen 
halklara çarenin bitmediğini, teslim 
olmamak gerektiğini gösteren öncü 
adımları, öncü cesaret pratiklerini or-
taya koyuyorlar. Sömürücü egemen 
sınıfların ve devletinin kendini en 
güçlü, yıkılmaz gösterdiği ve bu ya-
nılsamanın kısmen yaygınlaştığı tüm 
kasvetli anlarda, çizgilerinin gereği 
olarak farklı sloganlar altında da olsa 
“Vardık, Varız, Var olacağız”, “Kur-
tuluşa Kadar Savaşacağız”, “Yaşasın 
Halk Savaşı” ya da “Devrimin Zaferi 
İçin” demeye devam ediyorlar.

Devrimciliğimizin Birleşik 
Geleneği: Bu Tarih Bizim
Türkiye ve Kürdistan birleşik dev-

rim tarihi, farklı nehirlerde akan an-
cak birleştiğinde büyük bir deryayı 
oluşturan ortak bir tarihtir. Devrimci-
liğin her bir farklı kolunda yaratılan 
politik, ideolojik ve örgütsel değerler, 
son kertede birleşik devrimimizin ka-
zanımıdır. Objektif olarak, tüm dev-
rimci öznelerin içerisinde yer aldığı 
ve yine onların politik eylemleriyle 
yaratılan bu köklü gelenek, devrimci 
mücadelenin kesintisizliğini sağlayan, 
düzen dışılığını oluşturan ve bugünün 
devrimci hareketine ışık tutan biriki-
min kendisidir. Türkiye-Kürdistan 
devrimcilerinin gönül rahatlığıyla “bu 
tarih bizim” diyebileceği ve bu yolla 
dünü bugüne, bugünü yarına bağlaya-
cakları ortak bir mücadele eksenleri 
mevcuttur.

Bu tarihin vurgulanması gereken 
ayırt edici bir niteliği ise, inşa edilen 
geleneğin yapımında her bir devrimci 
öznenin rolü ve etkisi ne kadar belir-

leyici ise, yine bu öznelerin öncülük 
ettiği ancak onu aşarak daha yüksek 
bir ifadeye kavuşan birleşik mücadele 
mevzilerinin de aynı ölçüde belirleyi-
ci olduğudur.    

Elbette ki bu uzun soluklu devrim 
yürüyüşünün içerisinde şu ya da bu 
düzeyde yer alan veya belirli bir an-
da bu birikime katkı sunan öznelerin 
güncel durumu birbirine eş değildir. 
Gelişmenin eşitsizliği yasası dev-
rim cephesinde yer alan öncü yapılar 
bakımından da geçerlidir. Devrimci 
ölümsüzlerinin bayrağı altında dövüş-
tükleri parti ya da örgütlerin bir kıs-
mı savaşım gücü olarak ayaktayken, 
atak halindeyken bir kısmı anlamlı 

bir politik varoluşu çoktan kaybetmiş, 
kendini amaçlaştırmış, birer çevre po-
zisyonuna sürüklenmiştir. Ancak her 
iki durumda da ölümsüzlerin hayat 
ve mücadeleleri yeni kuşakların mü-
cadelesine aktarılmış, farklı grup ve 
partilerin ölümsüzleri yine farklı grup 
ve partilerde dövüşmeye devam eden 
militanların ilham kaynağı olmayı 
sürdürmüştür.

Devrimci görüş ve düşünüş, ölüm-
süzlerin bağlı oldukları parti ve grup-
ların geçmiş hatalarına ve güncel 
zayıflıklarına aldırmaksızın, ancak 
ideolojik mücadele hakkını da saklı 
tutarak, tüm ölümsüzlerin devrimci 

Türkiye-Kürdistan 
devrimcilerinin 

gönül rahatlığıyla “bu 
tarih bizim” diyebileceği 
ve bu yolla dünü 
bugüne, bugünü yarına 
bağlayacakları ortak 
bir mücadele eksenleri 
mevcuttur.
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iddialarına ve mücadele birikimlerine 
sırtını dönmeyi değil, tam tersine onu 
içermeyi, özümsemeyi ve devrimci-
liğin doğru politik çizgisine taşımayı 
gerektirir. Eğer ki devrimcilik sıfırdan 
başlamıyor ve bir politik tarihselli-
ği ifade ediyorsa, geçmişin devrimci 
kazanımlarından uzak duran bir tür 
küçük-burjuva inkarcılığının karşısı-
na, tüm devrimci kuşakların mirasçısı 
olmak konulmalıdır.

Ölümsüzlerin Devrimci Mirası

Türkiye-Kürdistan devrimci hare-
ketinin tarihine, özellikle 1974-1980 
devrimci yükseliş döneminde sirayet 
eden rekabetçilik, mülkiyetçilik, sek-
terizm ve dar grupçuluk, birçok dev-
rimci grup ve partinin görüş açısını 
ve eylemini sınırlandıran olumsuz 
bir rol oynadı. Devrimci öznelerin bir 
kısmı, bu hatalarının sonucu olarak, 
kimi zaman devrimci iddialarından 
uzaklaşmış, geçmiş hatalarının sayısız 
tekrarını yaşamış, politik yalnızlığa 
sürüklenmiş ve devrimci hareketin ta-
rihsel birikimini itilim kaynağına dö-
nüştürememiştir. Bu zayıflığı bir yana, 
kendi dışında kalan devrimci örgüt ve 
partilerin de bu birikimle ilişkilenme-
sini oldukça dar ve ilkesiz yöntemler-
le engellemek istemiştir. Bu tutumun 
en çarpıcı karşılığı ölümsüzlere mül-
kiyetçi pencereden bakan yaklaşımdır. 
“Şehitlerimizi yalnızca biz anabiliriz” 

ya da “Sadece örgütümüzün şehitleri” 
diyen görüşler, devrimciliğin tarihsel 
kazanımlarının kolektifleşmesini ya-
vaşlatmış ve devrimci hareket taba-
nında sekterizmi yaygınlaştırmıştır.

Ölümsüzleri kolektif anma tarzın-
dan uzaklaşılması, devrimci hareket 
içerisindeki sekter ve tepkisel bölün-
melerle eş zamanlıdır. Devrimci yük-
seliş dönemi içerisinde güçlü cephe-
leşmelerin yaratılamaması ve bunun 
Türkiye-Kürdistan devrimine olum-
suz etkileri düşünüldüğünde, ölüm-
süzlerin ortak değerlerimiz olarak 
kolektif sahiplenilişinin birleşik mü-
cadele ve cepheleşme koşullarını da 
güçlendirdiğini vurgulamak gerekir.

Devrimci hareketin tarihi ve bu tari-
hin ölümsüzleşen sembolleri ise tem-
sil ettikleri politik-ideolojik değerlerle 
birer yol gösterici ve bitmez tükenmez 
bir devrimcilik kaynağıdır. Bu bağ-
lamda; idamları göze alarak sosyalizm 
davasını savunan ve Marksizm’i Ana-
dolu-Kürdistan coğrafyasına taşıyarak 
proleter sınıf bilincinin ilk tohumlarını 
eken Taşnak partisi militanları ve Er-
meni ulusundan devrimciler birleşik 
devrimimizin başlangıç adımları ve 
ortak değerleri değil midir?

Karadeniz’de boğdurulan Mustafa 
Suphi ve on beşlerin, ağır tevkifat sal-
dırılarına muhatap olan ve Sansaryan 
Han’da işkencecilerine “Ben ifademi 
Stalin’e, Dimitrov’a vereceğim” diyen 
partili militanların, tüm eksik ve hata-
larına karşın sosyalizm için mücade-
leden vazgeçmeyen Mihri Bellilerin, 
Hikmet Kıvılcımlıların, inançları uğ-
runa sır vermeden ölümü kucaklayan 
Emine Erdinç ve Salih Bozışıkların 
tüm devrimci örgüt ve partilerin ortak 
tarihindeki yerini kim inkâr edebilir?

‘71 devrimci atılımının kurucu ön-
derleri Denizler, Mahirler, İbrahimler, 
devrimciliği yeni bir düzeyde inşa 
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ederken, eylemleriyle Türkiye-Kür-
distan devrimine yeni bir yol açtılar. 
Türkiye-Kürdistan birleşik devrimi 
bugün hala aynı yolun üzerinde yürü-
meye devam ediyor. Öyleyse devrim-
ci hareketin yeniden doğum kaynağı 
olan ‘71 atılımını herhangi bir çizgi-
nin sınırlarına hapsetmek mümkün 
olabilir mi?  Ve yahut Kızıldere’de, 
Nurhak’ta, Vartinik’te ifadesini bulan 
adanmış devrimciliğin, silahlı müca-
delenin, savaşçılığın, siyasi cesaretin 
ve öncülük iradesinin tüm devrimciler 
için ilham kaynağı olmasını kim en-
gelleyebilir? Genç kuşakları devrim-
cilikle tanıştıran ve devrimci harekete 
öncülük yapmaya devam eden ‘71 
devrimci önderleri, birleşik devrim 
tarihinin en temel harcı ve kolektif de-
ğeri değilse nedir?

Kadın özgürlük mücadelesinin ve 
kadın militanlığının ilk örnekleri-
ni sergileyen Meral Yakar’ı, Mine 
Bademci’yi, Hacer İpek’i, Cennet 
Değirmenci’yi, Aynur Sertbudak’ı ve 
farklı çizgilerde ölümsüzleşen dev-
rimci kadınları tereddütsüz sahiplen-
mek, kadın önderleşmesinde Sabahat 
Karataş, Kutsiye Bozoklar ve Sakine 
Cansızların izinde yürümek, kadın 
devriminin ilerleyişinde kolektif ha-
zineye kaydedilen Zilanların, Beritan-
ların, Ekinlerin fedailiğinden ilham 
almak muazzam bir zenginlik ifade 
etmez mi?

Devrimci yükseliş döneminin ve 12 
Eylül askeri faşist darbesine karşı di-
renişin ölümsüz militanları idam seh-
palarında devrimin onurunu haykıran; 
İlker Akman, Yüksel Eriş, Seyit Ko-
nuk, İbrahim Ethem Coşkun, Tamer 
Arda, Cemalettin Yalçın, Ömer Yaz-
gan, Zeki Erginbay, Ali Aktaş ve Nec-
det Adalı gibi sıra neferleri devrim ve 
sosyalizm kavgasını vura öle bir bay-
rak gibi bugünlere taşımamışlar mı-

dır? Mustafa Özenç, Necdet Erdoğan 
Bozkurt, İsmail Gökhan Edge, Orhan 
Bakırcıyan, Mehmet Zeki Şerit, Os-
man Yaşar Yoldaşcan, Cüneyt Yılmaz, 
İmran Aydın, Erdal Eren, Adil Can ve 
İrfan Çelik gibi ismi bu satırlara sığ-
mayacak öncü ve önder devrimcilerin 
kolektif direnişi ve eylemi, 12 Eylül 
faşist karanlığını Türkiye-Kürdistan 
devriminin bütün özneleri adına par-
çalamışken, kim birleşik devrimin bu 
ortak mirasını yok sayabilir?

Bedenlerini açlığa yatıran Metris’in 
kızıl karanfilleri ve Amed Zindanı’nın 
dörtleri, en zor koşullarda bile diren-
menin ve teslim olmamanın seçkin 
geleneğinde birer dönüm noktası ola-
rak kolektif tarihimizin değerleri ola-
rak kabul edilse hatalı mıdır?  Rem-
zi Basalak’ın tüm devrimciler adına 
teşhir masasına attığı tekmeden onur 
duymamak mümkün müdür? Açlık 
grevi ve ölüm orucu direnişinin bir-
leşik mevzilerinde direnen 122 ölüm-
süz, eşine ender rastlanır bir devrimci 
inanç ve adanmışlık kaynağı olarak 
herkese coşku ve moral taşımıyor mu-
dur?  

Peki, Kemal Pir, Hayri Durmuş, Ali 
Çiçek, Akif Yılmaz ve Mahzun Kork-
maz, Kürt halkının ulusal uyanışının 
simgesi değil midir?  21 Mart 1982’de 
iki kibrit çöpüyle Newroz ateşini ya-
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kan Mazlum Doğan, Kürdistan devri-
mini Amed zindanından dağlara taşı-
mışken, sömürgeciliğe karşı mücadele 
kimden öğrenilecektir?  İhtiyatın ter-
kedilmesi ve bir devrimi kazanmaya 
karar vermenin en soylu örneklerin-
den biri olarak Mazlum Doğan’ı an-
madan ve anlamadan bir devrimcilik 
inşası mümkün müdür?

Türkiye-Kürdistan devrimcilerinin, 
ayaklanmalarda komutanlaşmayı Ha-
san Ocak’tan, koparıp almayı Şengül 
Boran’dan, ideolojik kararlılığı Kut-
siye Bozoklar’dan, yoldaşa emek ver-
meyi Hüseyin Demircioğlu’ndan, dev-
rime ateş olmayı Serkan Tosun’dan, 
“Gerekirse şehit de düşeriz” diyebil-
meyi Sibel Bulut’tan, hesap sorma 
kararlılığını Roza Renas’tan, sınırları 
aşmayı kırmızı fularlı Destan’dan öğ-
renmesi, birleşik devrim cephaneliği-
ni büyütmeyecek midir?

Birleşik devrime yürüyen Suruç 
Ölümsüzleri, fedaice direnen Yeliz Er-
bay ve Şirin Öter, zaferler kuşağının 
önder temsilcisi Baran Serhat, Türki-
ye ve Kürdistan birleşik devriminin 
tüm öznelerini ileriye davet eden gün-
cel bir devrimcilik çıtası değil midir?

Burada belirleyici olan devrimcili-
ğin sıçramalar kadar birikimlerle iler-
lediğini unutmamaktır. Farklı nehir-
lerin devrimcileri olan Sinan Kukul, 
Niyazi Aydın, Baba Erdoğan, Cüneyt 
Kahraman, Mehmet Demirdağ, Cafer 
Cangöz, Serpil Polat, Serap Kolukırık, 
Lale Çolak, Sibel Sürücü, Hatice Yü-
rekli, Sefagül Keskin, Göze Altunöz, 
Gökhan Taşkaya, Ulaş Bayraktaroğlu, 
Orhan Yılmazkaya, Delal Amed, Ata-
kan Mahir, Sinan Dersim gibi binlerce 
ölümsüz, can bedeli fedakarlıklarıyla 
bu geleneğin hem ilerleticisi hem de 
taşıyıcısıdır.

Bu mirası ayrımsız sahiplenebil-
mek, yalnız ve yalnızca daha büyük 
devrimci iddiaların sahibi olmak ve 
daha güçlü bir savaşım kararlılığını 
kuşanmak demektir.

Faşizme Karşı Direnişin ve Birleşik 
Mücadelenin Mayası: Ölümsüzler
Kolektif sahiplenme tarzının, en 

önemli kazanımlarının başında ise ‘71 
devrimciliğinin tarihe kazanılması ve 
yaşayan bir politik geleneğe dönüştü-
rülmesi gelir. ‘71 devrimci atılımının 
ölümsüz kurucu önderlerinin birle-
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şik tarzda sahiplenilmesi ve en zorlu 
şartlar altında dahi anma kararlılığı 
gösterilmesi içerisinden geçmekte ol-
duğumuz tarihsel dönemin ayırıcı bir 
özelliğidir. Öyle ki, 12 Mart faşist dar-
besinin yoğun baskılarının ardından 
gelen devrimci yükseliş döneminin 
kilidi, ‘71 devrimcilerinin toplumsal 
düzeyde sahiplenilmesiyle açılmış-
tır. Ama ‘74-80 döneminde devrimci 
yapıların ‘71 devrimcilerini kolektif 
sahiplenme görüş açısı ve pratiği çok 
zayıftır, her bir eğilimin kendi önder-
lerini sahiplenmeye odaklı olduğu bir 
süreç yaşanmıştır. Devrimci harekette 

‘71 devrimci önderlerinin ortak değer-
ler düzeyinde kolektif tarzda sahiple-
nilmesi zamanla gelişmiştir. Ulaşılan 
düzeyde ‘71 devrimcilerinin birleşik 
tarzda sahiplenilmesi, kuvvetleri to-
parlayıcı, dağınıklığı giderici ve ön-
cüleri saldırı pozisyonuna geçiren bir 
niteliğe sahiptir. Bu sürece çok genel 
hatlarıyla da olsa biraz daha yakından 
bakmak ders çıkarmak ve öğrenmek 
bakımından oldukça anlamlıdır. 

Bugün Türkiye-Kürdistan birleşik 
devriminin derinleşen bir karakteri 
haline gelen ‘71 devrimci önderlerini 
ve devrimci ölümsüzleri kolektif tarz-
da sahiplenme eğilimi kolay doğup 
gelişmemiştir. ‘74-80 döneminde her 

örgütün ‘71 devrimci hareketinde gel-
diği kökenin önderlerini ve şehitlerini 
sahiplenmesi genel durumu özetler. 
Elbette ‘71’in diğer devrimci önder-
lerine herkesin saygısı vardır, ama 
henüz ortak değerler düzeyinde sa-
hiplenme söz konusu değildir. Dahası 
önderlerin isimleri genellikle ilkesiz 
ayrılıkçılığın, sekterizmin, bölünme 
mücadelelerini haklı çıkartma yakla-
şımlarının aracı ve gerekçesi haline 
getirilir. Siper yoldaşlığı da unutul-
muş, uyutulmuş gibidir zaten. Hatta 
sertleşen grupçu mücadelelerde ‘71 
devrimci önderlerinin adları araçsal-
laştırılır. 

‘71 devrimci önderlerin ortak bir-
leştirici değerler düzeyine yükselme-
si eğiliminin öncü işaretleri 12 Eylül 
darbesinden sonra zindanlarda ölüm-
süzleri anmalarda diğer örgütlerin me-
saj göndermeleri biçiminde uç verir. 
Bu eğilim 1990’lı yıllarda zindanlarda 
devrimci önderlerin anmalarına katı-
lım ve mesaj verme biçiminde geli-
şimini sürdürür, nihayet ‘71 devrimci 
önderlerini anmaların ortak düzenlen-
mesi düzeyine sıçrar. Bu eğilimin dev-
rimci hareketin zindanlar cephesinde 
bir adım önde gittiğinin altını çizmek 
de doğru olur.  

12 Eylül askeri faşizmi dönemi ve 
daha sonra 90’lı yıllarda düşmanın 
sert saldırılarına karşı direniş, özellik-
le hapishanelerdeki mücadele dene-
yimleri temelinde devrimci hareketin 
saflarında şehitlere kolektif sahip çık-
ma eğilimini geliştirir. Karşıdevrimin 
daha sert saldırıları koşullarında daya-
nışma ve birlikte direniş, siper yoldaş-
lığının gelişimi bu eğilimi besler.

Ayrıca vurgulamak gerekir ki, 90’lı 
yıllarda emekçi sol hareketin safla-
rında faşizme karşı eylem birlikleri 
ve cepheleşme yönelim ve arayışının 
gelişmesi, devrim şehitlerini kolektif 

90’lı yıllarda emekçi sol 
hareketin saflarında 

faşizme karşı eylem 
birlikleri ve cepheleşme 
yönelim ve arayışının 
gelişmesi, devrim 
şehitlerini kolektif tarzda 
sahiplenme eğilimini 
besleyen, güçlendiren 
diğer bir ana damardır. 
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tarzda sahiplenme eğilimini besleyen, 
güçlendiren diğer bir ana damardır.  

Hapishane direnişlerinde de dev-
rimci ölümsüzlerin kolektif tarzda 
anılması faşizme boyun eğmeme ve 
her koşulda direnmenin ifadesidir. Bu 
direniş çizgisinin en ileri örneği ola-
rak 1996 ölüm orucu direnişi, birleşik 
mücadelenin ve birleşik ölümsüzleri 
kolektif sahiplenmenin zaferi kazan-
madaki belirleyiciliğine vurulan bir 
mühürdür.

Karşı devrim cephesinin 90’lı yıl-
lardaki sert saldırılarının göğüslen-
mesinde de ölümsüzlerin kolektif sa-
hiplenilişinin ve birleşik mücadelenin 
izi bulunuyor. 90’lı ve 2000’li yıllarda 
devrimci öncüleri hedefleyen her tür-
den imha saldırıları eğer bir devrimci-
lik kırılması yaratamamış ve devrimci 
hareketi hedefleyen tasfiye saldırıları 
başarılı olamamışsa, ölümsüzlerin bü-
yük çatışmalar eşliğinde, tutuklanma 
ve hatta ölümsüzlük pahasına kitlesel 
olarak uğurlanmasının payı büyüktür. 

Gözaltında kaybetme saldırılarının 
püskürtülmesinde ise, Hasan Ocak’ın 
kolektif sahiplenilişi, birleşik eylemin 

yolunu açan öncü bir eşiktir. Öncüle-
rin ve giderek devrimci demokratik 
kuvvetlerin, kaybetme saldırılarına 
karşı sokağa çıkması ve devrimci 
ölümsüzlerin ardından birlikte mü-
cadele etmesi, yalnızca faşist dikta-
törlüğün bu saldırısını püskürtmekle 
kalmamış, halen sürmekte olan bir 
birleşik mücadele ve halklar mevzisi 
inşa etmiştir.  

Faşist saray rejimine karşı müca-
delenin tarihinde de devrimci ölüm-
süzleri birleşik mücadele içerisinde 
sahiplenmenin devrimci sonuçları gö-
rülüyor. 17 Haziran 2005’te, 17 dev-
rimci gerillanın katledilmesine karşı 
birleşik tarzdaki yüksek sahiplenme 
düzeyi, güçlü siper yoldaşlığı gele-
neğinin AKP hükümeti dönemindeki 
ilk örneğidir ve bir geleneğin güne 
aktarımı bakımından kayda değerdir. 
Hemen ardından Hrant Dink’in kat-
ledilmesine karşı gösterilen birleşik 
sahiplenme tarzı, faşizme karşı güç-
lü bir meydan okumaya dönüştüğü 
gibi, Ermeni ulusunun tarihsel hak-
larının gündemleşmesi ve Ermeni 
Soykırımı’nın kabul edilmesi, bur-
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juvazi ve burjuva devletin soykırım 
suçlarına karşı mücadelede, işçi sınıf 
ve emekçilerin tarihsel gerçeklerin bi-
linciyle aydınlatılması, emekçi sol ha-
reketin soykırımlara karşı yerine geti-
remediği görevleri bağlamında  kendi 
gerçekleriyle yüzleşmeye yönelmesi 
de yeni bir düzey açığa çıkartmıştır.

Gezi Ayaklanması ölümsüzlerinin 
birleşik tarzda uğurlanması, Türkiye-
Kürdistan birleşik devrim tarihinin 
en kitlesel eylemleridir. Milyonların 
katıldığı törenler, onur ve özgürlük 
nişanesi olarak kaydolur. Kobanê 
ölümsüzlerinin kolektif sahiplenilme-
si ise, Kürdistan tarihinin en gelişkin 
kitle serhildanını mayalarken, Kobanê 
zaferine ve yarattığı toplumsal-poli-
tik etki itibariyle birleşik demokratik 
cephenin 7 Haziran seçim başarısına 
kapı aralar.

Suruç’un 33 kızıl karanfilinin ade-
ta birleşik mücadelenin sembolüne 
dönüşmesi, faşist saray rejiminin 
topyekûn imha ve tasfiye saldırısına 
karşı kurulan ilk barikat niteliğindedir. 
Birleşik ve militan sahipleniş, daha 
sonrasında yaşanacak olan kitle kat-
liamlarının devrimci-demokratik mü-
cadele üzerinde oluşacak tahribatları 
tümden durdurmasa da zayıflatmıştır. 
Ayrıca bu birleşik sahipleniş tarzı, 
ideolojik mücadele kararlılığı taşı-
manın yanı sıra, birleşik mücadeleyi 
özellikle gençlik hareketi bakımından 

yeni bir merhaleye taşımış, adalet mü-
cadelelerini birleştirme eğilimine güç 
katmıştır.

Bu bağlamda ifade edilmelidir ki, 
faşist saray rejiminin her türdeki zoru 
ve baskısına rağmen, devrimci ölüm-
süzlerini birleşik tarzda uğurlama ka-
rarlılığını sürdürmesi, faşizme karşı 
direnme kararlılığının karşılığıdır.

Ölümsüzleri Anmanın İçeriği 
ve Faşist Saray Rejimine Karşı 
Mücadele
Devrimci ölümsüzlerin birleşik sa-

hiplenilmesi, devrimci mücadelenin 
tarihsel bir kazanımı olduğu kadar 
faşist saray rejimi karşısında da gün-
cel bir zorunluluktur. Bu bakımdan 
herhangi bir devrimci parti ya da gru-
bun, sekter, dar grupçu ve rekabetçi 
görüşü olarak “Benim ölümsüzlerimi 
anamazsınız” tutumu; birleşik dev-
rimin politik gelişkinliğiyle çelişen, 
örgütsel çeşitliliğini anlamaktan uzak, 
devrimci hareketin ortak değerlerini 
mülkleştiren ve güncel olarak da dev-
rim mücadelesinin ihtiyaçlarını yanıt-
lamaktan uzak, sorumsuz bir ideolojik 
ve politik duruştur. Birleşik devrimini 
ölümsüz değerlerinin yalnızca dev-
rimci öncülerle sınırlı kalmaksızın, 
devrimci demokratik hareketin en 
geniş bileşenleri tarafından sahiple-
nilmesi; devrimci moral değerlerin 
kitleselleşmesi, devrimciliğin güç ka-
zanması ve devrimci ideolojik hege-
monyanın güçlenmesi demektir.

Ancak bu durum devrimci ölüm-
süzleri anma eyleminin içeriksizleş-
tirilmesi ve politik-ideolojik çizgi-
den kopartılması anlamına gelmiyor. 
Ölümsüzlerin kolektif tarzda sahip-
lenilmesi ile onların birer devrimci 
ikona dönüştürülme çabalarına karşı 
koymak arasında ciddi ayrımlar var. 

“Devrimin zaferi için 
savaşmak ve bu 

uğurda her türlü bedeli 
göğüsleyecek kararlılıkta 
olmak” devrimci 
ölümsüzleri anmadaki en 
temel ayırt edici çizgidir.
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Elbette burada kastedilen, şu ya da bu 
grubun devrimci ölümsüzleri anması-
nı engellemeye çalışmak ya da yasak-
lar koymak değildir. Lakin ilkeli bir 
ideolojik mücadele ile devrimci ölüm-
süzlerin en doğru biçimde anılmasını 
sağlamak zorunludur. Devrimci ölüm-
süzlerin ortak değerler olarak sahiple-
nilmesi başlığındaki bu düzlem, esas 
olarak devrimcilik ile reformculuk 
arasındaki ideolojik mücadelenin bir 
parçasıdır.

Burada ideolojik mücadelenin ek-
senine tam da devrimcilik ve reform-
culuk arasındaki çarpışmayı koymak 
yerindedir. Yoksa her devrimci parti 
ya da grubun programatik görüşleri 
ekseninde oluşturulacak bir zemin, 
devrimci ölümsüzlerin kolektif tarzda 
sahiplenilmesini zorlaştıracağı gibi, 
birleşik mücadelenin önüne suni en-
geller çıkartacak ve birleşik eylemi 
sınırlandıracaktır. “Devrimin zaferi 
için savaşmak ve bu uğurda her türlü 
bedeli göğüsleyecek kararlılıkta ol-
mak” devrimci ölümsüzleri anmadaki 
en temel ayırt edici çizgidir.         

En genel anlamdaki bu doğruyu, 
mevcut siyasi konjonktüre uyarlaya-
rak şöyle söylemek de mümkün: Bur-
juvazinin devletini ve onun bugünkü 
biçimi olarak faşist saray rejimini yık-
ma eylemi içinde olmayan partilerin, 
grupların ve bireylerin “ölümsüzlere 
bağlılık” iddiasının politik bakımdan 
değeri oldukça zayıftır. Uğradıkları 
irade kırılmasının veya reformist-ev-
rimci politik çizgilerinin sonucu ola-
rak, bedeller ödemeden, yolu şehit-
likler ve hapishanelerden geçmeden 
devrimcilik yapılabileceğini “sanan”, 
savunan, kimi teorik gerekçelerle 
şiddeti karşıdevrimin tekeline teslim 
eden, yasadışılığı, gizliliği, özgür po-
litika yapma araçlarını çoktan unutan 
parti ve gruplar, devrimci hareketin 

tarihi bir yana öznel tarihlerinin ölüm-
süzleriyle dahi doğru bir ilişki gelişti-
remezler. Tarihin bir anında, devrimci 
zoru da içeren bir çizgide mücadele 
eden örgütler artık bu çizgilerinin çok 
uzağındadır. Ondandır ki, böyle ya-
pıların, devrimci dönemlerinin şehit-
lerine bağlılık iddiası büyük ölçüde 
biçimsel ve törenseldir; daha ciddi 
bir tehlike ise devrimci ölümsüzleri 
düzen içine çekmeye, kendi reform-
cu durumuna meşruiyet kazandırmak 
adına onları ehlileştirmeye çalışmak-

tır. Bu yüzdendir ki, Deniz, Mahir, İb-
rahim ve Mazlum Doğan başta olmak 
üzere, devrimci hareket içerisindeki 
kurucu devrimcileri, yine onların ku-
rucu çizgisi olan silahlı mücadeleden 
ve devrimci savaşımdan ayrıştırarak 
anma eğilimine karşı ideolojik müca-
dele günceldir.  

Türkiye-Kürdistan birleşik devri-
minin ölümsüzleri ise faşist saray re-
jimi karşısında kentlerde ve dağlarda 
dövüşenlerle birlikte nefes alıyor, sö-
mürgeciliğe ve erkek egemenliğine 
karşı her türlü bedeli göğüsleme ka-
rarlılığında olanların savaşımında ha-
yat buluyorlar. Devrimci ölümsüzle-
rin iddiasını kuşananlar, aynı çizginin 

Deniz, Mahir, İbrahim ve 
Mazlum Doğan başta 

olmak üzere, devrimci 
hareket içerisindeki 
kurucu devrimcileri, yine 
onların kurucu çizgisi 
olan silahlı mücadeleden 
ve devrimci savaşımdan 
ayrıştırarak anma 
eğilimine karşı ideolojik 
mücadele günceldir.
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üzerinde yürüyerek birleşik devrimi 
can feda direnişlerle ilerletiyor. Her 
kim ki, sömürgeci faşist saray rejimi 
karşısında savaşıyor, ona şu ya da bu 
düzeyde darbeler vuruyor, devrimci 
zor yöntemleri ile mücadele etmekten 
geri durmuyor ve bedel ödemekten 
kaçınmıyorsa, devrimci ölümsüzlerin 
mirasına sahip çıkıyor demektir.

Devrimci ölümsüzlerin onurla taşı-
dıkları devrim bayrağını dalgalandır-
mayı sürdürmek ve devrimci eylemi 
yükseltmek dışında bir bağlılık ölçüsü 
yoktur. Her politik öznenin bağlılık 

düzeyi ise, sömürgeci faşist saray re-
jimine karşı savaşım pratiğinde verili-
dir. Türkiye-Kürdistan birleşik devri-
mi, ulaşmış olduğu örgütsel nitelik ve 
faşist saray rejimi karşısındaki politik-
askeri savaşım düzeyi ile ölümsüzle-
rin ideallerini omuzlamıştır.

Aynı mevzilerde çarpışan ve kan-
ları birbirine karışarak ölümsüzleşen 
birleşik devrim şehitlerinin açtığı yol, 
hangi parti ya da grubun safında olur-
sa olsun tüm devrimci ölümsüzlerin 
kavgasını zafere taşıyacaktır.  

v
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Türkiye’de partiler mezarlıklarının 
hacmi oldukça geniştir. Sadece Os-
manlı döneminde 88 partiden 76’sı 
1908’den 1922’ye kadar kuruldu. Ke-
malist diktatörlük koşullarında mu-
vazaa partiler de dahil kurulan parti 
sayısı 45’tir.

Kemalist diktatörlük kurulan burju-
va partileri de emekçi solun kurduğu 
partileri de “devletin bölünmez bü-
tünlüğü” ve “halkı kin ve düşmanlığa 
sevk etmek” söylemlerini kullanarak 
kapattı.

Fakat elbette ki burjuvazinin hız-
lı sermaye birikimini demirden bir 
diktatörlük ve burjuva muhalefetsiz 
iktidar altında sürdürme amacıyla 
bu söylemleri kullanarak yapıyordu. 

Şeyh Sait İsyanı’nı bahane ederek 
Taksir-i Sükûn Kanunu’yla 1925’ten 
başlayarak politik özgürlüğü tasfiye 
ederek tekelini kurdu, hem TKP ve 
işçi kitle örgütlenmelerine yasak ge-
tirdi, bunu sürekli kıldı hem de bur-
juva muhalefet gruplarının partileşme 
çaba ve girişimlerini tasfiye etti.

Kemalist rejim, 1945’ten başlayarak 
ABD’nin burjuva dünyada demokrasi 
propagandası eşliğinde teşvik ettiği 
burjuva çok partili rejime geçişe, yeni 
uluslararası koşullara uyum sağlama 
çizgisine girdi. Menderes’in DP’sine 
izin verdiler. Fakat Türkiye Sosyalist 
Partisi (TSP) ile Türkiye Sosyalist 
Emekçi Köylü Partisi’ni (TSEKP) 
açılır açılmaz kısa sürede kapattılar.

Parti Kapatma Saldırıları ve 
HDP’yi Savunmak

Veli Saatçi

HDP de, faşist şeflik rejiminin tasfiye ve kapatma hedefindeki tüm
demokratik ve sosyalist güçler de mevzileri ve hakları korumak için bu 

direngen devrimci bakış açısıyla hareket edebilmelidir. Bu nedenledir ki, 
kapatma saldırısı karşısında HDP’nin 3. cephe politikasında daha kararlı ve 

ısrarlı olması gerekir. Saldırı menzilindeki tüm güçleri etrafında toplayıp 
saflaştırararak bunu başarabilir. Milyonları ve yüzbinleri örgütleyen bir 

direniş hattı geliştirilmeden bu başarılamaz. Burjuva muhalefetin HDP’yle 
birlikte yan yana olabileceği gibi yanılgılardan kurtulmadan,

parlamentarizm beklentisini geride bırakmadan direniş eksenini 
geliştiremez. Bugüne kadar sayısız durumda görüldü ki, burjuva

muhalefetten beklenti içine girmek boşa düşmekten, hayal kırıklığına 
uğramaktan başka bir şey çıkartmadı. 
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“Demokrasi”, çok partililik, yal-
nızca burjuva partiler için geçerliydi. 
Emekçi partilere diktatörlük uygula-
mak gerekirdi.

Aynı baskıyı demokrasi vaadiyle 
iktidara gelen Menderes de gerçek-
leştirdi. Şefik Hüsnü ve yoldaşlarını 
zindana atan Menderes, sonrasında 
Kıvılcımlı’nın Vatan Partisi’ni de ka-
pattı, yöneticilerini yargılattı. Burjuva 
muhalefete de baskı yapmaktan geri 
durmadı.

1960’lı yıllarda işçi sınıfının sen-
dikal örgütlenmesi ve mücadelesinin 
gelişmesine dayalı olarak kurulan 
TİP’’i 12 Mart yarı-askeri faşist reji-
mi, Kürt halkının haklarını savunarak 
“bölücülük” yaptığı gerekçesiyle ka-
pattı, yöneticilerini zindana attı.

1980 askeri faşist diktatörlüğü, de-
mokratik, sosyalist parti ve dernek 
sendikaları ezerek kapattı. Keza dar-
becilerin ilk işi politik özgürlükler 
alanındaki tüm kazanımları ortadan 
kaldırarak, söz, eylem, örgütlenme 
özgürlüğünün sınırlarını da göstermiş 
oluyordu. 12 Eylül faşist darbesinden 
sonra uzun yıllar ilerici ve antifaşist 
partiler kurulamadı.

İşçi grevlerinin, öğrenci direnişle-
rinin gelişmesi, Kürt ulusal özgür-

lük savaşının başlamasından bir sü-
re sonraya denk geldi. Cunta askeri 
güdümlü parlamenter rejime geçti. 
Generaller MGK vasıtasıyla iktidarı 
denetlemeye devam ederken işçi sı-
nıfı ve ezilenlerin örgütlenmelerine 
getirdikleri yasağı devam ettirdiler. 
Fakat mücadelenin gelişmeye başla-
dığı koşullarda demokratik dernek ve 
partilerin kurulmasını, işçi sınıfının 
çıkarlarını savunan kapatılmış sendi-
kaların açılmasını önleyemediler,

Öğrenci dernekleri kuruldu. DİSK 
yeniden açıldı. Kamu emekçilerinin 
gelişen mücadelesi KESK’li sendika-
ların açılmasına yol açtı. Bu sürecin 
başlangıç yıllarından itibaren gerilla-
nın giderek artan etkisi, ulusal bilin-
cinin gelişmesi ile birlikte Kürt ulusal 
demokratik hareketi de parlamenter 
mücadeleyi bir araç olarak değerlen-
dirme çabası içerisinde oldu. 1990 
yılında, SHP’den ihraç edilen/kopan 
vekiller ile Kürt hareketinin yasal 
alandaki güçleri HEP’i (Halkın Emek 
Partisi) kurdular.  

1991 yılında yapılan seçimler-
de CHP’nin devamı kurulan SHP 
ile ittifak yaparak Meclis’e 21 Kürt 
milletvekilin girmesini sağladılar. 
1993’te DEP kurulunca seçilen mil-
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letvekilleri SHP’den istifa ederek 
DEP’e katılıp, grup kurdular. Kürt 
halk hareketinin yükselişi karşısın-
da sömürgeci faşist diktatörlük “kir-
li savaşı” tırmandırarak, topyekûn 
saldırı çizgisini geliştirdi. Türk sö-
mürgeciliği Kürt halkının temsilci-
lerinin parlamentoda bulunmasını 
asla hazmedemedi. Önce Batman 
Milletvekili Mehmet Sincar 1993 
yılında kontrgerilla tarafından kat-
ledildi. Leyla Zana Meclis’te Kürtçe 
yemin edince rejimin sahipleri iyi-
ce kudurganlaştılar. 2 Mart 1994’te 
Hatip Dicle, Leyla Zana, Orhan Do-
ğan, Ahmet Türk, Sırrı Sakık ve Şır-
nak bağımsız milletvekili Mahmut 
Alınak’ın dokunulmazlığı kaldırıl-
dı. Aynı gün Orhan Doğan ve Hatip 
Dicle Meclis’ten çıkarken, gözaltına 
alındı. Bunu protesto eden millet-
vekilleri Meclis’te iki gün sabahla-
dı. Leyla Zana, Ahmet Türk, Sırrı 
Sakık, Sedat Yurttaş, Selim Sadak, 
Mahmut Alınak, Hatip Dicle, Orhan 
Doğan “Vatana ihanet ve devletin 
hakimiyeti altındaki topraklardan bir 
kısmını devlet idaresinden ayırmaya 
ve bu topraklar üzerinde müstakil bir 
devlet kurmaya yönelik eylem” suç-
lamalarıyla aynı yıl 16 Mart’ta DGM 
tarafından tutuklandı.

Anayasa Mahkemesi DEP’i 1994’te 
kapattı. Kapatma saldırısına karşı 
“hukuki mücadele” ile sınırlı kalmak 
devrimci, demokratik ve yurtsever 
hareketin bu dönemin politik sorun 

ve görevlerine yaklaşımını yansıtan 
önemli bir örnektir. Oysa “hukuki” 
mücadele kadar, ondan daha da çok 
DEP’i kitle seferberliğiyle siyasi mü-
cadeleyi yükselterek savunmak tama-
men olanaklıydı. Ezilenlerin mücade-
le repertuarı ve tarihsel belleği farklı 
şekillenebilirdi.

1994’te Murat Bozlak başkanlığın-
da kurulan Halkın Demokrasi Partisi 
(HADEP) 1995 milletvekilliği seçim-
lerinde 1,5 milyona yakın oy aldı ama 
yüzde 10’luk seçim barajı nedeniyle 
parlamento dışında bırakıldı. HADEP 
kongresinde Kürt Halk Önderi Ab-
dullah Öcalan’ın posterinin açılması 
gerekçe gösterilerek parti yöneticile-
ri tutuklandı. Anayasa Mahkemesi, 
“PKK’ya yardım ve yataklık etti-
ği, yasadışı eylemlerin odağı haline 
geldiği” iddiasıyla 13 Mart 2003’te 
HADEP’i kapattı. Ardından 1997’de 
kurulan Demokratik Halk Partisi (DE-
HAP) hakkında ise “örgütlenmesini 
tamamlamadan seçime girdiği” iddi-
ası üzerine 2002’de Anayasa Mahke-
mesi tarafından kapatma davası açıl-
dı. Bu da “hukuk” aracılığıyla yapılan 
politik bir saldırıydı, yine siyasi se-
ferberlikle yanıtlanmadı, DEHAP, 19 
Kasım 2005’te kendini feshetti.

Hapisten çıkan Hatip Dicle ve Or-
han Doğan öncülüğünde 2005’te ör-
gütlenen Demokratik Toplum Hare-
keti daha sonra Demokratik Toplum 
Partisi’ne (DTP) dönüştürüldü. DTP 
2009 seçimlerine bağımsız adaylarla 
katıldı. Çok sayıda bağımsız vekille 
TBMM’ne girerek grup kurdu. Ana-
yasa Mahkemesi, 16 Kasım 2007 
yılında “devletin bölünmez bütünlü-
ğüne aykırı eylemlerin odağı haline 
geldiği, terör örgütü tarafından kurul-
duğu, Abdullah Öcalan’dan talimat 
aldığı” gibi iddialarla DTP hakkında 
kapatma davası açtı. Dava sonunda 
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DTP’nin kapatılması, partinin eş baş-
kanları Aysel Tuğluk ve Ahmet Türk 
dahil parti yönetici ve kurucularından 
37 Kürt siyasetçiye 5 yıl siyaset yasa-
ğı getirilmesi kararı verdi.

DTP’nin kapatılması davası sömür-
geci egemenliği tahkim etmek amacı 
güden siyasi bir saldırısıydı. Kapat-
ma davasını “hukuki” savunmayla 
birlikte kitlelerin mücadelesini geliş-
tiren siyasi mücadeleyi yükselterek 
yanıtlama gibi bir mücadele çizgisi 
izlenmedi. “Yenisini kurarak devam 
ederiz” anlayışı bir siyasi gelenek ha-
line getirildi, DTP’den sonra Barış ve 
Demokrasi Partisi (BDP) kurularak 
yola devam edildi.

Ulusal demokratik hareket 2011 
genel seçimlerine içerisinde BDP’nin 
de yer aldığı Emek, Demokrasi ve 
Özgürlük Bloku’nun bağımsız aday-
larıyla katıldı, adaylardan 38’i vekil 
seçilerek Meclis’te yeniden grup ku-
ruldu. Vekil seçilen Hatip Dicle’nin 
milletvekilliği düşürüldü. Bunu Kürt 
halkı sokaklara çıkarak kitlesel tepki-
sini göstererek yanıtladı.

Yine aynı yıl, 2011’de Kürt özgür-
lük hareketi ve batıda devrimci de-

mokratik hareketin birlikte mücadele 
stratejisine bağlı olarak Halkların De-
mokratik Kongresi kuruldu. Kongre 
her şeyden önce o güne kadar yaratı-
lan cephesel örgütlenme arayışlarının 
en ileri formu olarak şekillendi. HDK 
daha sonra kendi içinden Halkların 
Demokratik Partisi’ni çıkardı. Yakla-
şan yerel seçimlere yönelik hazırlıkla-
rın da bir parçası olarak kurulan HDP, 
giderek hızla kitle partisine dönüştü.

Halkın Emek Partisi’nden DTP’ye 
sömürgeciliğin ulusal demokratik 
partileri kapatma saldırıları karşında 
güçlü bir kitlesel direncin örgütle-
nemediğini, sorunun daha çok “hu-
kuki mücadele” sınırları içerisinde 
ele alındığını görüyoruz. Bu tarz bir 
pratik, “Bu parti kapatılırsa yenisini 
kurar yolumuza devam ederiz” yak-
laşımından kaynaklanıyor. Fakat bu, 
siyasette kitleleri özneleştirmek yeri-
ne günlük siyasi mücadelede seyirci-
leştiren, kitlelerin siyasete katılımını 
seçimden seçime oy vermeye indir-
geyen, kitleleri günlük politik müca-
delede pasifize eden bir yaklaşımdı. 
“Yenisini kurarak devam etmek” de 
kuşkusuz bir kararlılık gösterisidir, 
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fakat bu kararlılık kitleleri politik ba-
kımdan etkinleştirmediği için bürok-
ratiktir, parlamentarizm ve yasalcılık-
la maluldür. Parti kapatma saldırısını 
kitle hareketini büyüterek yanıtlama 
“hukuki savunmanın” önünde engel 
değildir, fakat hukuki savunmanın 
da dışarıda kitlelerin sahiplenmesi ve 
özneleşmesini güçlendirecek, besle-
yecek bir perspektif ve tarzda gerçek-
leştirilmesi gerekir.

Kapatma saldırılarına karşı müca-
delenin kazanılmış mevzilerin etkin 
bir biçimde savunulması temelinde 
ele alınması, dahası kazanılmış mev-
zilerin hukuki güvencelere kavuştu-
rulmasının kitle hareketinin güç ve 
baskısıyla fiilen dayatma yaklaşımı-
nın geliştirilmesi gerekir.  Devrimci 
mücadelenin yan ürünü olarak ka-
zanılan örgütlenme özgürlüğü ve ör-
gütlenmelerin -ki bunların her birisi 
bir mücadele mevziisidir- burjuvazi 
ve sömürgeci rejim onları tasfiyeye 
yöneldiğinde bu mevzileri korumak, 
savunmak için de kitlelerin gücüne 
dayanarak dişe diş direnmek yalnız-
ca bu mevzileri korumak bakımından 
değil mücadeleyi geliştirmenin ve ile-
ri sıçratmanın da yoludur. Kapatma 
saldırısı karşısında bu mevzilerin kit-

le seferberliği temelinde savunulması 
mücadelenin ileri sıçratılmasının bir 
kaldıracı haline getirilebilir ve asıl 
olan da bu tarz bir yönelimin gelişti-
rilebilmesidir.  

Önceki kapatmalarda partiyi sokak-
ta savunma yerine “hukuk” mücade-
lesi ile kendini sınırlayan yaklaşımlar 
Kürt halk kitlelerinde durumun ka-
nıksanmasına ve parti kapatmaları-
nı olağan görmesine yol açtığı inkâr 
edilemez. Doğal olarak halkta bu bi-
linç yaratılmadığı içindir ki, partiyi 
kapattırmama, saldırıyı geri püskürt-
me pratiğini kitleselleştirmede zorluk 
çekiliyor.  

Kürt özgürlük hareketi için bu par-
tiler, bazı durumlarda yürütülen sa-
vaşımın bir sonucu olarak devletle 
“müzakere” arayışını sürdürmenin bir 
aracı olarak da görüldü. Bu yaklaşım-
ların halen sürdürüldüğünü söylemek 
de yanlış olmaz. Doğal olarak bunun 
kitlede ve kadrolarda politik özgür-
lüklerin savunulmasını ve kazanılma-
sını geri plana iten bekleme ve seyir-
ciliğe yol açtığını da eklemek gerekir.

HDP sadece HDP değildir

HDP, Türkiye ve Kürdistan’da sü-
ren mücadelenin bileşkesi olarak güç-
lü bir tarihsel miras üzerine yükseli-
yor. Bu birikimin yarattığı değerlerin 
ve kazanımların ayak izlerine basarak 
ilerlemek günün devrimci görevidir.

HDP, Kürt halkının, gerillanın, dev-
rimcilerin, işçilerin, emekçilerin on 
yıllar süren mücadele ve direniş biri-
kimine, milyonların eşsiz fedakarlık-
larına, daha önce kurulmuş ve kapatı-
lan partilerin zengin birikimlerine ve 
geleneğine dayanıyor.

Politik İslamcı faşist saray dikta-
törlüğü, stratejik hedefini Kürt halk 
hareketinin ve Ortadoğu’da özgürlük 
mücadelesinin kazanımlarını ortadan 

Önceki kapatmalarda 
partiyi sokakta 

savunma yerine “hukuk” 
mücadelesi ile kendini 
sınırlayan yaklaşımlar Kürt 
halk kitlelerinde durumun 
kanıksanmasına ve parti 
kapatmalarını olağan 
görmesine yol açtığı inkâr 
edilemez.
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kaldırmak ve ezme üzerine inşa etti, 
birleşik devrim mücadelesinin tasfiye-
sini dikkat merkezine yerleştirdi. Bu 
stratejinin bir ayağı da Batı’da dev-
rimci sosyalist hareketin tasfiye edil-
mesidir. Faşist rejim 2023 planını aynı 
zamanda HDP’nin tasfiyesi üzerine 
kurduğunu açıkça ilan etti. Kürdistan 
devrimini ezmeyi ve HDP’yi, bütün 
demokratik güçleri tasfiye ve demok-
ratik örgütleri kapatmayı hedefliyor. 
Hedefine varırsa önümüzdeki on yıl-
lara yayılan bir “kalıcılışma”yı başa-
racağını hesaplıyor.

Bu hedefe bağlı olarak rejimin ama-
cı ilkin, HDP’ye örgütsel tasfiyeyi da-
yatarak kötürümleştirmek, çalışamaz 
duruma getirmektir. İkinci olarak, 
HDP’yi kapatmak, kalan vekillerin 
dokunulmazlıklarını da kaldırarak tu-
tuklamaktır.  

HDP’nin kapatılması saldırısı sade-
ce HDP ile sınırlı değildir. Halkları-
mızın, devrimci ve sosyalistlerin dişe 
diş mücadeleyle büyük bedeller öde-
yerek elde ettiği kazanımları ortadan 
kaldırılması amaçlanıyor.

HDP kapatılırsa sıra devrimci ve 
sosyalist partilere, derneklere, oda-
lara, vakıflara ve sendikalara gele-
cektir.

Devrimciler her koşulda mücadele 
deneyimine elbette sahiptir. Fakat bu 
kazanılmış demokratik hak ve mev-
zileri, kitlelerle daha hızlı, kolay ve 
yaygın olarak bağ kurmada değer-
lendirme gibi çok değerli imkânın 
önemini gölgelememeli. Bu imkânı 
sonuna kadar korumak, dişe diş sa-
vunmak bu nedenle önemlidir.

HDP de, faşist şeflik rejiminin tas-
fiye ve kapatma hedefindeki tüm 
demokratik ve sosyalist güçler de 
mevzileri ve hakları korumak için bu 
direngen devrimci bakış açısıyla ha-
reket edebilmelidir.

Bu nedenledir ki, kapatma saldırısı 
karşısında HDP’nin 3. cephe politika-
sında daha kararlı ve ısrarlı olması ge-
rekir. Saldırı menzilindeki tüm güçle-
ri etrafında toplayıp saflaştırararak 
bunu başarabilir. Milyonları ve yüz-
binleri örgütleyen bir direniş hattı ge-
liştirilmeden bu başarılamaz. Burjuva 
muhalefetin HDP’yle birlikte yan ya-
na olabileceği gibi yanılgılardan kur-
tulmadan, parlamentarizm beklentisi-
ni geride bırakmadan direniş eksenini 
geliştiremez. Bugüne kadar sayısız 
durumda görüldü ki, burjuva muhale-
fetten beklenti içine girmek boşa düş-
mekten, hayal kırıklığına uğramaktan 
başka bir şey çıkartmadı. Dillerden 
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düşürülmeyen “demokrasi ittifakı” 
söyleminin karşılıksızlığı bunun en 
yakın ve çok çarpıcı bir örneğidir.

Devrimci demokratik hareketin saf-
larında kendini gösteren HDP’yi ka-
patma saldırısını kendi dışında gören, 
bunu sadece HDP’nin sorunuymuş 
gibi ele alan yaklaşımlar politik dar 
görüşlülüğün, grupçuluk ve sosyal 
şovenizmin yansımalarıdır. Bu yakla-
şımlar, birleşik mücadelenin ve cep-
heleşmenin geliştirilmesinin önünde-
ki ideolojik ve politik ayak bağlarıdır. 
Kimse kendisini kandırmaya çalışma-
sın, kapatma saldırısı toplamda poli-
tik özgürlüğü, 3.cepheyi hedef al-
maktadır.  Faşist şeflik rejimi bugün 
tam merkezinde ulusal demokratik 
hareketin durduğu ama bütün emek-
çi sol hareketin tasfiyesini amaçlayan 
bir saldırı konseptini geliştirmektedir. 
Öyleyse HDP yüzünü esas olarak bu 
cepheye dönmelidir. Öyleyse bütün 
emekçi sol güçler HDP mevzisini sa-
vunmada sarsılmaz bir mücadele bir-
liği kurabilmelidirler.

Örgütlenme hakkı ve politik 
özgürlükler için direniş
Faşist saray rejimi, Kobanê dava-

sını HDP’yi kapatma saldırısının ge-
rekçesi haline getirmeyi planlıyor. Bu 
nedenle, AYM’nin iddianameyi dik-
tatörün savcısına geri vermesinden 
hareketle hukuki beklentiyle oyalan-
mamak gerekir.

HDP öncelikle diktatörlüğün bu 
saldırısına karşı kitleleri kazanmaya 
ve seferber etmeye dayanan kararlı 
bir kampanya başlatıp geliştirebilme-
lidir. Kitle çalışması ve eylemleri bu 
siyasi çarpışmada asıl tutulması gere-
ken yoldur. Burjuva muhalefetle se-
çim ittifakının böylesi bir mücadeleye 
hayrı elbette ki yoktur. Çünkü onun 
işlevi uzlaşarak faşizmi yıkacak halk 

hareketini engellemektir. Bu nedenle 
HDP’nin de demokratik diğer güçle-
rin de sosyalist güçlerin de tasfiyesi-
ni ve çalışmalarının yasaklanmasını 
burjuva muhalefet yalnızca seyreder.

Fakat ona oy veren emekçiler ayrı. 
Bu emekçileri de faşizmin tasfiye sal-
dırısını yenilgiye uğratma mücadele-
sine çekmek, HDP’ye ilişkin şovenist 
şartlandırmayı kırar ve onları antifa-
şist mücadeleye kazanır.

HDP bu süreçte, halklarımızın ve 
ezilenlerin güncel talep ve sorunla-
rıyla daha etkin bir iletişim kurmalı, 

İkizdere direnişi örneğinde olduğu 
gibi güncel mücadelelerin içinde yer 
almalı. Bu mücadelelerde kitlelerle 
kaynaşması ve mücadele yoldaşlığı 
kurması onlarda kapatma saldırısı-
na karşı HDP’nin yanında yer alma 
bilinci geliştirecektir. Aynı zamanda 
HDP’nin kendisine yönelik saldırı-
nın ezilenlerin hak ve özgürlüklerine 
yönelik saldırının bir parçası olduğu, 
birlikte göğüsleneceği bilinci taşıma-
sına da imkân verecektir.

Propaganda, ajitasyon ve örgütlen-
me için halkı seferber edecek, hal-
kın sürece doğrudan katılımını esas 
alan bir mücadele çizgisini izlemek, 
HDP’ye oy vermiş milyonlara daya-

Faşist saray rejimi, 
Kobanê davasını HDP’yi 

kapatma saldırısının 
gerekçesi haline getirmeyi 
planlıyor. Bu nedenle, 
AYM’nin iddianameyi 
diktatörün savcısına geri 
vermesinden hareketle 
hukuki beklentiyle 
oyalanmamak gerekir.
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nan halk inisiyatiflerinin yerel düzey-
de örgütlenmesi ve inşasına yoğun-
laşmayı gerektirir.  

HDP bu mücadeleyi geliştirdiği öl-
çüde “seçim partisi” olmadığını, ezi-
lenlerin hak ve özgürlükleri için mü-
cadele partisi olduğunu bir kez daha 
göstermiş olacaktır. Faşizmin politik 
bu saldırısı “hukuki” savunmanın gü-
cüyle de parlamenter tartışmalarla da 
püskürtülemez. Hukuki savunmanın 
gücü sokakla, fiili meşru mücadele-
nin gücüyle birleştiğinde saldırı boşa 
çıkarılabilir. Genel olarak politik öz-
gürlüğün, kapatma davası somutunda 
da örgütlenme özgürlüğünün savu-
nulmasında halkın katılımı ve sefer-
berliğinin örgütlenmesi AYM’yi de 
zorlayacak asıl yoldur.

Bu mücadele aynı zamanda 
HDP’nin 2015 seçimleri sonrası dik-
tatörün kanlı saldırıları karşısında 
yetersiz direnişçiliğinin de pratik öze-
leştirisi olacaktır.

Öte yandan sosyalist, demokra-
tik partiler, sendikalar, dernekler, 
HDP’yi kapatma saldırısının bütün 
demokratik güçlerin tasfiyesini amaç-
layan faşist konseptin ön harekatı ve 

girişi olduğu gerçeğinin bilinciyle 
HDP mevzisini savunma temelinde 
örgütlenme özgürlüğü başta gelmek 
üzere propaganda-ajitasyon ve eylem 
özgürlüğünü, toplamda politik özgür-
lüğü kazanma ve faşizmin yenilgisini 
hazırlamanın kaldıracına dönüştür-
meyi hedeflemelidirler.

Örgütlenme ve eylem özgürlüğü, 
propaganda ve ajitasyon özgürlüğü 
var olabildiği kadar sokakta, büyük 
bedeller ödenerek kazanıldı. Şimdi 
tam bir kararlılıkla ve kitlelerin gücü-
ne dayanarak sokakta savunmanın za-
manıdır. Faşist rejim nasıl ki mevcut 
“hukuku” da istediği gibi kullanarak 
veya tanımayarak fiilen ve cebren yol 
almaya çalışıyorsa ve bunu giderek 
yasa haline getiriyorsa devrimci de-
mokrasi de fiili ve meşru mücadele 
yoluyla haklarını korumalı ve geliş-
tirmelidir.

Faşist rejimin HDP’yi kapatma 
saldırısını kitle seferberliğiyle, faşist 
şeflik rejimine karşı politik kitle mü-
cadelesini büyüterek püskürtmek 3. 
cepheyi büyütme ve faşizmi yıkma 
mücadelesini ileri sıçratmanın yolu-
dur.

v
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Ayaklanma, grev, işgal, direniş, 
boykot gibi mücadele biçimleri 
devrim mücadelesinin hazırlığını 
inşa etmenin ve var ediş koşulla-
rının en önemli momentleridir. Bu 
momentler devrim mücadelesinin 
gelişim sorunlarının, hangi yol ve 
yöntemle yürünmesi gerektiğinin 
belirlenmesinde, devrimci dina-
miklerin birliğinin oluşturulmasın-
da, politik özgürlük sorununun bir 
devrim sorunu olduğunun bilincine 
varılmasında, devrimci programın 
ve stratejisinin temel çizgilerinin 
doğru anlaşılması ve kavranılma-
sında doğrultuyu gösteren pusu-
ladır. Fransa’da komün, Rusya’da 
Sovyetler, İtalya’da işçi konseyleri, 
Çin’de kızıl siyasi iktidar gibi dev-
rim mücadelesine enerji taşıyan, 
önünü açan, durdurulmaz nehirler 
haline getiren ya da Almanya’da, 

İran’da, Nepal’de devrim mücade-
lesinin neden yenildiğini kavratan 
deneyimleri okumak ve derinleş-
mek siyasal savaşımda ustalaştırır. 

Geçmiş deneyimlerin gücü, gele-
nekler, tarih bilinci devrim müca-
delesinin politik hazırlık iradesini 
güçlendirir, stratejinin temellerini 
kavratır. Tarih bilincine dayanmayan 
ve öz deneyiminden öğrenmeyen bir 
komünist öncünün bugünden yarı-
nı kurması, devrim mücadelesinin 
dinamiklerini kavraması, geliştir-
mesi, hazır güçleri ve olanakları be-
lirlemesi, birleşik mücadelenin ku-
rulması için mücadele etmesi, sınıf 
savaşımı pratiğine uygun mücadele 
biçim ve araçlarını örgütlemesi, kitle 
hareketine önderlik etmesi, kolektif 
bir hafıza oluşturması, karşı devrim 
cephesinin politikalarını kavraması 
olanaksızdır. 

Türkiye’yi Sarsan İki Deneyim:
15-16 Haziran İşçi Direnişi ve Gezi Ayaklanması

Evrim Kızılırmak

Kitle özneleşti. Korku ideolojisi ve duvarları yıkıldı. Devrimci hareketin 
faşist rejime karşı politik mücadelesinin hızı, temposu yükseldi. İktidar 

bakımından tehlike çanları çalmaya başladı. Üzerinde devrim hayaletinin 
dolaştığını hissetti. İşçilerin, emekçilerin, kadınların, gençlerin,

taraftar gruplarının, ekolojistlerin, LGBTİ+ların, Alevilerin, inanç 
gruplarının, halkların oluşturduğu özgürlük selinin politik öncülerle 

birleştiğinde devrim kapılarının açılacağını ve bir daha kapanmayacağının 
çok iyi farkındaydı.
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Bu yazı, amacını iki ayaklanmanın 

hangi maddi koşullar içerisinde ger-
çekleştiğini, karşı devrim cephesinin 
politikalarını, emekçi sol hareketin 
hazırlığını, önderlik düzeyini, geliş-
tirilen mücadele biçim ve araçlarını, 
fiili mücadele çizgisini oluşturan hal-
kaları inceleyerek, geçmiş mücadele 
deneyimlerini devrimin günceliği ile 
buluşturmayı, hafızayı tazelemeyi ve 
devrimin doğrultusunu anlamayı he-
deflemektedir.

Yol gösteren direniş: 
15-16 Haziran
15-16 Haziran işçi direnişi Türkiye 

işçi sınıfı mücadele tarihindeki işçi 
sınıfının toplumsal-maddi güce dö-
nüştüğü, mücadeleyi sendikal hak-
lar içerisinde sınırlamadığını beyan 
ettiği, kolektif ve kitlesel ilk başkal-
dırısıdır. Burjuva devletin ayarlarını 
bozan, yasalarını tanımadığını beyan 
eden, rejimin Osmanlı oyunlarına ve 
taktiklerine biat etmeyen, açık şidde-
tine ve zora karşı sınıf bilincini ku-
şanan, faşist saldırıları artıran rejimi 
alt üst eden, yıkıcı gücünü radikalli-
ği ve dinamizmiyle gösteren, politik 
özgürlük olmadan işçi sınıfının kur-
tuluşunun olamayacağını açığa çı-
kartan bir momenttir. Ayaklanmaya 
katılan 150 bin işçiyle “Varım, varız, 

var olacağız” çağrısını tarihe yazdı-
ran, işçi sınıfının varoluş gerçekliği 
ve devrimci rolünü devrimci örgüt-
lere hatırlatan, toplumsal mücadele-
de gelenek oluşturan, ayaklanmalara 
sendikaların önderlik edemeyeceğini 
ve komünist partinin eksikliğini gös-
teren bir direniştir.

Uluslararası bağlamda da toplum-
sal ve sınıfsal mücadelenin gelişimi, 
Fransa, İtalya ve Çekoslovakya’da 
işçi ve öğrencilerin örgütlediği işgal, 
grev ve konsey hareketleri, ABD 
emperyalizmini gerileten Vietnam 
ulusal direnişi, Filistin’de yükselen 
gerilla hareketi, Çin ve Küba devri-
mi, yükselen radikal kadın hareket-
leri toplumsal ve sınıfsal mücadele-
lerin birbirinden hızlı etkilenmesini, 
sistem karşıtı hareketlerin isyancı ve 
yıkıcı karakterinin benimsenmesini 
dünyada kitle hareketlerini ve dev-
rimci mücadelelerinin yükselmesini 
sağladı. ‘68 hareketinin küresel isya-
nı ve sistem karşıtlığının birikimleri-
nin yansıması Türkiye’de de gerçek-
leşti.

1960’larda kapitalizmin hızlanan 
gelişmesiyle birlikte kentlerde işçi 
sınıfı ‘60-70’li yıllarda sayısal ola-
rak büyür. Sendikal mücadele dene-
yimi ve sınıf bilinci geliştir. Grevin 
yasak olduğu bu dönemde 15-16 Ha-
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ziran 1961 Saraçhane mitingi, Kavel 
ve Paşabahçe grevleri, Derby fabrika 
işgali, Alpagut maden ocaklarına iş-
çiler tarafından el konulması ve öz-
yönetim deneyimi, kamu emekçileri-
nin örgütlenmesi ve eylemleri, 1969 
yılında eğitim alanında çalışan 120 
bin öğretmenden 105 bin öğretmenin 
örgütlü ilk fiili grevi, yoksul köylüle-
rin 27 yerde toprak işgalleri, öğrenci 
gençliğin işgal ve boykot eylemle-
ri, DİSK’in sendikal örgütlenme ve 
mücadele alanında gelişen etkinliği 
15-16 Haziran ayaklanmasını örgüt-
leyen dinamiklerdir.

1967 yılında DİSK’in kurulması 
ile anayasada bir hak olan ama işçi 
sınıfının kullanmasının yasak oldu-
ğu grev, fabrika işgalleri, polis ve 
jandarma ile çatışma gibi mücadele 
biçimleri öne çıkmaya başladı. 1963 
yılında grev hakkını kazanan işçi 
sınıfı, 1963-70 yılları arasında 513 
grev gerçekleştirdi. 545 bin üyesi 
olan Türk-İş, DİSK’in kurulmasın-
dan ve işçilerin Türk-İş üyeliğinden 
istifa edip DİSK’e geçmesinden ra-
hatsızdı. Mücadeleci sendikacılığın 
gelişmesi sarı sendikacılığın yüzünü 

açığa çıkartıp deşifre ederken büyük 
patronların korkusunu da misliyle 
artırıyordu.

11 Haziran 1970’te Başbakan Sü-
leyman Demirel öncülüğünde, Ada-
let Partisi (AP) ve CHP el ele vere-
rek, başta Koç grubu gelmek üzere, 
işbirlikçi tekelci burjuvazinin is-
teklerine uygun, yeni bir sendikalar 
yasası ile grev, toplu sözleşme ve lo-
kavt yasası çıkardılar. Oylamada 230 
kabul, 4 ret oyu kullanıldı. Amaç, 
1962’den itibaren serpilip gelişen iş-
çi sınıfı mücadelesinin kazanımlarını 
yok etmek, DİSK’i ve bünyesindeki 
sendikaları etkisizleştirmekti. İşçi 
sınıfı, buna, bugün üzerinden yarım 
asır geçmesine karşın, deney olarak 
ve işçilere kazandırdığı onurla yaşa-
mayı sürdüren 15-16 Haziran ayak-
lanmasıyla cevap verdi. DİSK üye-
si kadın ve erkek işçiler ile onlarla 
omuz omuza dövüşen Türk-İş üyesi 
kardeşleri sınıf düşmanının iradesini 
kırıp saldırıyı püskürttüler.

Yeni yasa DİSK’te somutlaşan 
işçilerin mücadeleci çizgisini ve 
DİSK’in inisiyatifini geriletmek 
ve kırmak ve sendikal harekette de 
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Türk-İş’in hegemonyasını tahkim 
etmeyi hedefliyordu. O dönemin 
Çalışma Bakanı Seyfi Öztürk’ün 
“Çok yakında DİSK’in çanına ot tı-
kayacağız” açıklaması hükümetin ne 
planladığını ortaya koyan net bir ko-
nuşmaydı. Sermaye de bütün gücüy-
le yasa değişikliğinin arkasındaydı. 
CHP ve sendikacıları da bu faşist 
yasaya destek verdi. 

14 Haziran 1970’te çıkarılan yasa-
ya karşı DİSK miting yapma kararı 
aldı. Direnişi örgütlemesi için ana-
yasal direniş komiteleri kurdu.15 
Haziran sabahı İstanbul ve İzmit’te 
toplam 115 işyerindeki 70 bin işçi 
Türk-İş’in ve patronların tüm en-
gellemelerine rağmen iş bıraktı ve 
üretimi durdurdu. İşçiler, İstanbul’da 
üç koldan, İzmit’te iki koldan bü-
yük gruplar halinde yürüdü. Emek-
çi halkın, gençlerin ve kadınların 
katılımıyla kitleselleşen yürüyüş 
kolları yolları trafiğe kapattı. Halk 
evlerinden, pencerelerinden alkışla-
yıp çiçekler atarak desteğini sundu. 
Bazı fabrikalarda patronlar işçilerin 
eyleme katılmasını engellemek için 
fabrika kapılarını açmadı. Bunun 

üzerine işçiler fabrikadaki üretimi 
durdurarak direnişe katıldı.

Kadıköy bölgesindeki işçiler 
Ankara yolu ve Otosan üzerinden 
Kartal’a, Eyüp bölgesindeki işçiler 
Topkapı’ya, Levent bölgesindeki 
işçiler Taksim’e doğru yürüyüşe 
geçerken iktidar, işçilerin yürüyüş 
kollarının birleşme noktalarını as-
ker ve polis barikatlarıyla kuşattı. 
Kolların birleşmemesi için Galata 
Köprüsü kaldırıldı. Yürüyüş kolu 
üzerindeki birçok noktaya da bari-
kat kuruldu. Valilik binasının etrafı 
işçiler tarafından kuşatıldı. Binlerce 
işçi kurulan barikatları taş ve sopa-
larla yıkarak buluşma noktalarına 
yürüdü.

İşçi sınıfının kararlı ve militan 
duruşu, kitleselliği ve örgütlülüğü 
karşısında paniğe kapılan Demirel 
hükümeti Emniyet Müdürlüğü’nü 
direnişin dağıtılması ve bitirilmesi 
için göreve davet etti. Türk-İş işçi-
lerin eyleme katılmasını engellemek 
için bildiriler hazırladı, basın açıkla-
maları yaptı. DİSK yöneticileri ise 
işçilerin kendilerini aşması üzerine 
eylemi bırakmaya, sağduyulu olma-
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ya, asker ve polisle karşı karşıya gel-
memeye davet etti.

16 Haziran günü 168 işyerinden 
-121 işyeri Türk-İş’e bağlıdır- ey-
lemlere katılan işçilerin sayısı 150 
bindi. İşçilerin yürüyüş kollarının 
birleşmesini engellemek için tüm 
vapur seferleri iptal edildi, Anadolu 
yakasına geçmek isteyen bazı işçiler 
motor ve sandallarla karşıya geç-
ti. İzmit’ten işçiler Ankara yolunu 
keserek İstanbul’a yürümeye başla-
dı. Devletin tüm yasaklarına, şehir 
merkezlerinde kurulan çift asker ve 
polis barikatlarına, devlet terörüne 
rağmen binlerce işçi “Birliğimiz gü-
cümüzdendir” fikriyle önlerine kuru-
lan barikatlara yüklendi ve yıktı. En 
şiddetli çatışmalar Kadıköy Yoğurt-
çu Parkı çevresinde yaşandı. Kay-
makamlık binası ateşe verildi, polis 

araçları yakıldı, Adalet Partisi bina-
ları tahrip edildi. 200 işçi yaralandı, 
160 işçi gözaltına alınırken, polisin 
açtığı ateş sonucu Mutlu Akü işçisi 
Yaşar Yıldırım, Vinylex işçisi Mus-
tafa Baylan, Maltepe TEKEL işçisi 
Mehmet Gıdak şehit düştü, Abdur-
rahman Bozkurt adlı esnaf öldü.

Direniş İstanbul’la sınırlı kalma-
dı. Ankara’da Basın-İş üyesi işçiler 
ulusal basımevi ve Ulus gazetesi 
binalarını işgal etti, İzmir, Bursa ve 
Adana’da küçük çaplı eylemler ger-
çekleşti.

Büyük işçi direnişini durdurama-
yacağını kavrayan Demirel Hükü-
meti İstanbul ve İzmit’te 60 günlük 

sıkıyönetim ilan etti, DİSK’e bağlı 
sendikaların merkezlerini basarak 
sendika yöneticilerini ve işçileri gö-
zaltına aldı. 

5 binden fazla işçi bir daha geri işe 
alınmayacak şekilde işten atıldı. 

Birçok sermaye sahibi “devrim 
olacak” korkusuyla Türkiye’yi terk 
etti. 

Bir eylemin, bir direnişin işçi sını-
fının kolektif bilincinde ve gücünde 
hangi değişiklikleri yaptığını, nasıl 
bir sınıf kimliği kazandığını öğretti. 

15-16 Haziran işçi ayaklanması 
fabrika işgallerinden sokak çatışma-
larına kadar bir ayaklanmanın dina-
miklerini taşıdı. Kent meydanlarının 
ayaklanmalardaki önemini gösterdi.

İşçi sınıfının hareketinin eylem 
ve mücadele anlarında sendikal bü-
rokrasiyi nasıl aştığını ve reformcu, 
parlamentarist, yasalcı mücadeleden 
kopuşunu gösterdi.

İşçi eylemlerinin, sınıf hareketinin 
burjuva devlete ve sermaye sınıfına 
karşı nasıl devrimcileştiğini, devlet-
le militanca çatıştığını gözler önüne 
serdi.

Sınıfın gücünün büyüklüğünü, ka-
pitalist sistemin yıkıcı gücünü ka-
nıtladı. Bütün bu mücadelelere ba-
şarıyla önderlik edecek ve devrim, 
sosyalizm yönünde geliştirecek bir 
partinin, komünist öznenin olması 
gerektiğine de işaret etti.

‘71 devrimci hareketi bu mücade-
leden tümüyle doğru dersler çıkara-
masa da devleti yıkmak için silahlı 
mücadele yürütmek, devrimci parti-
ler örgütlemek gerektiği sonuçlarını 
çıkardı.  

15-16 Haziran ayaklanması, kapi-
talizme ve burjuvazinin devletinin 
faşist saldırganlığına karşı işçi sınıfı-
nın devrimci ayaklanmasıydı. Sonra-
ki 10 yıl boyunca işçi sınıfı hareketi-

16 Haziran günü 168 
işyerinden -121 işyeri 

Türk-İş’e bağlıdır- 
eylemlere katılan işçilerin 
sayısı 150 bindi.
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nin gelişip büyümesine esin kaynağı, 
eğitici deneyimi oldu.

Devrime göz kırpan 
ayaklanma: Gezi
Taksim-Gezi Ayaklanması, top-

lumsal devrim mücadelesinin dina-
miklerini ortaya çıkaran, toplumsal 
devrimle kadın devriminin kopmaz 
bağları olduğunu, ezilenlerin dev-
rimci öfkesinin insanlık onuru ve 
özgürlük talebinin etrafında örgüt-
lendiğini, toplumsal patlamaların, is-
yanların ansızın, zamansız doğduğu-
nu gösteren, işçilerin, emekçilerin, 
kadınların, LGBTİ+ların, Alevilerin 
ve çeşitli inanç gruplarının, ekolo-
jistlerin, taraftar gruplarının, ezilen 
halkların birleştiği bir ayaklanmadır.

AKP’nin kurmak istediği politik 
İslamcı faşist rejime direnenlerin 
ayaklanmasıydı. İktidarın faşist polis 
şiddetine, terörüne, söz, eylem ve ör-
gütlenme yasaklarına, doğa talanına, 
eğitim, sağlık alanındaki politikala-
rına “Artık yeter” diyenlerin isyan 
hareketiydi. 

Ayaklanmaya katılan milyonlar-
ca kitlenin “Özgürlük istiyoruz” 
haykırışını örgütleyen, faşist rejim 

tarafından aşağılanan, inkâr ve im-
ha edilen, ötekileştirilen ezilenlerin 
direnişiydi.  Emeği, kimliği, bede-
ni sömürülmesinin yanı sıra baskıcı 
uygulamalarla sosyal, kültürel ve si-
yasal olarak yaşamı daraltılan kadın-
ların, dayatılan gerici-muhafazakâr 
yaşam tarzına onur ve özgürlük isya-
nıydı. Erkek egemen düzenin kadın 
ve LGBTİ+lara yönelik katliamcı, 
inkârcı-sömürgeci, yok sayıcı po-
litikalara karşı kadınların öfkesini, 
isyanını gösteren bir kadın ayaklan-
masıydı.

ABD’de Wall Street’i İşgal Et Ha-
reketi, İspanya’daki Öfkeliler Hare-
keti, Atina, Paris ve Şili’deki öğrenci 
hareketleri, Tunus’ta başlayıp, Libya 
ve Mısır’da devam eden Arap İsyan-
ları ve Rojava Devrimi gibi mücade-
le dalgasının bir parçasıydı. 

Kapitalizmin varoluşsal krizin yol 
açtığı sonuçlar temelinde söz konusu 
ayaklanmalar dalgası ve Taksim/Ge-
zi Ayaklanması doğdu. Bu hareketle-
rin dinamikleri, eylemin öğreticiliği 
Gezi ayaklanması anında yol göste-
rici oldu.

AKP sermaye gruplarının iyiden 
iyiye palazlandığı nüfusun büyük 
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çoğunluğunun “mülksüzleştirildiği”, 
yoksullaştırıldığı, işsizleştirildiği, 
eğitim, sağlık, ulaşım gibi parasız 
olması gereken en temel ihtiyaçla-
rın özelleştirildiği, kent mekanlarına 
ve yaşam alanlarına el konulduğu, 
mülksüzleştirmenin, kimliksizleştir-
menin, proleterleştirmenin strateji 
olduğu bir döneme girildi. Geli-
şecek toplumsal hareketin önünün 
kesilmesi için Terörle Mücadele 
Yasası’nın çıkarılması, “Taksim 
yayalaştırma politikası” ile  işçi ve 
emekçilerden Taksim Meydanı’nın 
gasp edilmesi ve 1 Mayıs’ta alanın 
yasaklanması, Emek Sineması’nın 
kapatılması, kadın bedenini kontrol 
etme amaçlı kürtaj yapma hakkının 
elinden alınması, Sivas Katliamı sa-
nıklarına zamanaşımı politikasının 
uygulanması, demokratik Alevi ha-
reketinin taleplerinin yok sayılması, 
HES’ler, termik santraller ve maden-
cilikle emekçilerin yaşam alanlarının 
sermayeye talan ettirilmesi, kentsel 
dönüşüm projeleri kapsamında kent 
emekçilerinin yaşam alanlarının 
gasp edilmesi, kimin nasıl yaşaya-

cağına, kimin nasıl giyineceğine, 
kadınların kaç çocuk doğuracağına 
kadar karışılması, Göktürk uydusu 
fırlatma töreninde ODTÜ’lü öğrenci 
gençliğin eylemlerine, 6 ve 18 Ma-
yıs anmalarına, Reyhanlı Katliamı 
protestolarına, Türk Hava Yolları iş-
çilerinin, LGBTİ+ eylemlerine, Gezi 
Parkı’nın kışlaya çevrilmesi politi-
kasına karşı eylemlerin yasaklanma-
sı, eylemlere faşist polisin tırmanan 
saldırganlığı Gezi Ayaklanması süre-
cini hazırlayan anti-faşist mücadele 
halkalarıdır. 

Taksim’in son yeşil mekânı olan 
Gezi Parkı’nın AVM ve kışla yapıl-
ması kararı üzerine doğayı savunan 
özneler, Gezi Parkı’nda nöbet tutma-
ya başladı. Çadırlar kuruldu. Ağaçla-
rın kesilmesine itiraz edenlerin dire-
nişi toplumsal öfkenin patlamasının 
fitilini yakan ilk kıvılcımdı. 

Komünist öncü toplumsal patlama 
dinamiklerini öngörerek siyasal-ör-
gütsel- ideolojik hazırlığını yönlen-
dirdi. Faşist rejimin meydan-sokak 
yasaklarına karşı fiili meşru müca-
dele çizgisinin örgütlenmesindeki 
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sürekliliğinin, dişe diş mücadelede-
ki ısrar ve kararlılığının, birikim ve 
enerjisinin, irade ve iddiasının gücü-
nü Gezi Ayaklanması’nın başladığı 
31 Mayıs günü ve gecesi ortaya koy-
du. 31 Mayıs sabahı Türk Hava Yol-
ları ile dayanışma eylemini iptal etti. 
Taksim’de örgütlenen Gezi Parkı’na 
yönelik saldırıyla ilgili örgütlenen 
basın açıklanmasına parti kitlesinin 
katılımını hızlıca örgütleyerek ma-
kas değiştirdi. 

Polisin açıklamaya saldırması 
ayaklanmanın kıvılcımını ateşleyen 
ilk andı. İstiklal Caddesi’nde mevzi-
lenen kitle dakikalar geçtikçe büyü-
dü ve militanlaştı. Gezi, ezilenlerin 
biriken öfkesinin aktığı ve birleştiği 
bir kanal oldu. 

Komünist öncü, ayaklanmanın 
örgütlenmesine hazır güçlerinin sı-
nırlılığına saplanmadan ateş hattın-
da yürüyen parti geleneğinin öncü 
militan tarzına yaslanarak tüm parti 
kuvvetlerini Taksim Meydanı’na 
seferber etti. Saatler ilerledikçe 
31 Mayıs akşamı binlerce insan 
İstanbul’un bütün ilçelerinden Be-
şiktaş, Şişli ve Tarlabaşı kollarından 
Taksim’e doğru yürümeye başla-
dı. Faşist polis kitleleri durdurmak 
için panzerlerle barikat kurdu. Gaz 

bombası, plastik mermi, tazyikli su 
ile saldırdı. 

En şiddetli çatışmalar Tarlabaşı 
yürüyüş kolundaydı. Burada ko-
münistler barikatlar kurarak, poli-
se karşı göğüs göğse direndi. Polis 
bulunduğu noktadan bir adım dahi 
ilerleyemedi. Bunun üzerine polis 
saldırı şiddetini arttırdı. Hedef gö-
zeterek, nişan alarak gaz bombaları, 
plastik mermiler atmaya başladı. Ku-
rulan barikatların yıkılmaması, orta-
ya konulan devrimci irade, kararlılık 
ve cüret kitlenin dağılmamasını ve 
geriye çekilmemesini, barikatların 
etrafında direnişi sürdürmesini sağ-
ladı. 1 Haziran sabahı direniş safları 
kitlesel katılımlarla genişledi, ortaya 
konulan irade ve cüretin oluşturduğu 
özgüvenle ve kararlılıkla devrimci 
öncüler onur ve özgürlük isteyen kit-
lelerle birlikte polis barikatlarını tek 
tek yıkarak Taksim Meydanı’nı işgal 
etti. 1 Haziran akşamı binlerce insan 
Boğaziçi Köprüsü’nü trafiğe kapattı. 
Yürüyerek meydana ulaştı. 

Komünist öncü meydana girilme-
siyle kitleleri bir amaç doğrultusun-
da birleştirmek için yıkılan, yakılan 
çadırların yerine meydanda yeni bir 
çadır kurdu. Meydanın ve parkın 
etrafında yüzlerce çadır kuruldu. 
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Komünistler çadırı ayaklanmanın 
merkezi üssü haline getirdi, hızla 
parti örgütlerinden oluşan merkezi 
bir komite kurdu. Parti örgütlerini 
ve kuvvetlerini günlük genelgelerle, 
basına ve kamuoyuna yaptığı basın 
açıklamalarıyla gün gün an an yönet-
ti, seferber etti. Yüzlerle sayılan par-
ti kitlesini ayaklanmanın merkezine 
çekti. Farklı ilçelerden ve alanlardan 
gelen parti kuvvetlerine değişik, en-
vai çeşit görevler verdi, kuvvetlerin 
ayaklanma okulunda deneyim ka-
zanmasını sağladı, kadroların bü-
yük çaplı halk başkaldırılarıyla öncü 
tarzda ilişkilenmesi, hareketin yöne-
timi ve kritik anlarda karar alma ye-
teneğinin geliştirilmesinde deneyim 
kazanmasını sağladı. 

Ayaklanmanın daha militan ve yı-
kıcı olması, halk direnişinin büyü-
tülmesi ve otorite alanlarının yara-
tılması için ayaklanmayı İstanbul’un 
Sarıgazi, Ataşehir ve Gazi ilçeleri 
başta olmak üzere İzmir, Ankara, 
Adana, Mersin, Samsun, Antakya gi-
bi illerin kent merkezlerine yayılma-
sında etkin oldu. TEM’in ve E-5’in 
bloke edilmesinde, bazı devlet ku-
rumlarının hedeflenmesinde, polisin 
parka girmesini engellemek için ba-
rikatların kurulmasında, ses bomba-
ları, havai fişeklerin kullanılmasında 
vb. etkili oldu. 

Ayaklanmalar çizgi mücadelesinin 
en yoğun yaşandığı anlardır. Gezi 
ayaklanmasında da ulusalcı-laikçi 
çizgi ile devrimci-demokrat çizgi 
arasında yoğun bir hegemonya mü-
cadelesi yaşandı.  Ulusalcıların ve 
HEPAR’cı faşistlerin Kürtlere sal-
dırarak, ulusalcıların provokasyonla 
kitleyi Taksim’den ve diğer meydan-
lardan kaçırtmasına karşı devrimci 
hareket kararlı davrandı. Ayaklanma-
nın devam etmesini sağladı, liberal 

renksizlik ve bireyci anti-örgütçülük 
dayatmalarının etkili olmasını önle-
di. Ayaklanmaya katılan kitle üzerin-
de devrimci hegemonyanın sürme-
sini sağladı. Taksim Dayanışması, 
TMMOB ve Gezi Parkı Koruma Ko-
ordinasyonu darlığından çıkarılarak, 
ayaklanmaya katılan devrimci ve de-
mokratik güçlerin temsilcilerin katıl-
dıkları genişliğe kavuşturuldu.

Halk ayaklanmasıyla birlikte kuru-
lan Taksim Komünü paranın geçer-
siz olduğu, ihtiyaçlara göre değiş-
tokuşun örgütlendiği, dayanışma ve 

paylaşımın sınırsız olduğu, ücretsiz 
sanat etkinliklerinin, eğitim, sağlık 
hizmetlerinin verildiği, açık üniver-
sitenin kurulduğu, ortak kararların 
alındığı, temizliğin ve güvenlik ekip-
lerinin birlikte ve gönüllü örgütlen-
diği, forumların yapıldığı, küfürsüz 
hava sahasının kurulduğu, toplumsal 
yaşam, hayal ettiğimiz, kurmak iste-
diğimiz dünyanın küçük bir mode-
liydi. Eşit, özgür ve cins özgürlükçü 
yeni bir yaşamın inşa edilebileceği 
kitlelerin bilincinde yeşerdi.

18 gün boyunca yaşanan kolektif 
yaşam ve irade, kitlelerde yönetme 
gücünü, forumların ve meclislerin 
taban örgütlenmesi inisiyatifini, ezi-
lenlerin karar alma yetkisine sahip 

Taksim Dayanışması, 
TMMOB ve Gezi Parkı 

Koruma Koordinasyonu 
darlığından çıkarılarak, 
ayaklanmaya katılan 
devrimci ve demokratik 
güçlerin temsilcilerin 
katıldıkları genişliğe 
kavuşturuldu.
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olduğu bir siyasal düzenin bir inşa-
sının nasıl olabileceği bilincini geliş-
tirdi. 

AKP faşizmi, bir süre tereddüt et-
tikten sonra 11 Haziran’da Taksim’e 
saldırdı. 15 Haziran akşamı Gezi 
Parkı’nın boşaltılmasını, boşaltıl-
ması takdirde müdahale edileceğini, 
toplumun diğer yüzde 50’sini zor 
tuttuğunu açıkladı. Gezi Dayanış-
ması direnişin meydandan parkın 
içine çekilmesinden dolayı parkı 
savunmanın zor olacağını savundu. 
Bundan dolayı parkın boşaltılmasını 
ve direnişin bitirilmesi kararını al-
dı. Kitle direnişin öznesi olmasına 
rağmen alınan kararda fikrinin so-
rulmadığını, bu nedenle forumların 
kurulmasını, direnişin geleceği ile 
ilgili kararın buralarda alınmasını 
talep etti. Kurulan forumlar parkın 
sonuna kadar savunulması kararını 
aldı. 16 Haziran akşamı yüzlerce po-
lise, atılan yüzlerce gaz bombasına 
ve plastik mermilere rağmen parkın 
içindeki direniş saatlerce sürdü. Di-
reniş gece yarısına doğru Taksim’in 

etrafına yayıldı. Sokaklar işgal edil-
di. Barikatlar kuruldu. Çatışmalar 
sabaha kadar devam etti. 

Taksim Komünü’ne saldırıya kar-
şı semtlerden on binler Taksim’e 
akmak için harekete geçti. Fakat 
diktatörlüğün polisinin sert saldırı-
larına karşı dövüşülmesine rağmen 
Taksim’e ulaşmak mümkün olmadı, 
otobanların kesilmesi uzun süreli kı-
lınamadı.

AKP faşist rejimi, Gezi 
Ayaklanması’nın politik, toplumsal, 
ideolojik gücünü ve devrime göz 
kırptığını ilk anda olmasa da bir sü-
re sonra fark etti. Aralarında iktidar 
dalaşının başladığı Gülenci polis 
şefleri de tehlikeyi baştan sezerek, it 
dalaşını bir yana bıraktılar, AKP’yle 
birlikte saldırdılar.

Anti-faşist, cins özgürlükçü karak-
terli mücadelenin gün gün sıçramalı 
bir şekilde yükselmesi, ezilenlerin 
şehitlere, yaralanmalara, faşist po-
lisin daha tesirli gaz bombaları kul-
lanması ve TOMA’lardan kullandığı 
suya kimyasal madde katarak saldır-
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masına rağmen kitlenin kararlılık ve 
cüretle savaşması, meydan okuması 
iktidarın kitleler üzerindeki ideolojik 
ve psikolojik hegemonyasını sarstı. 
Kitle özneleşti. Korku ideolojisi ve 
duvarları yıkıldı. Devrimci hareketin 
faşist rejime karşı politik mücadele-
sinin hızı, temposu yükseldi. İktidar 
bakımından tehlike çanları çalmaya 
başladı. Üzerinde devrim hayale-
tinin dolaştığını hissetti. İşçilerin, 
emekçilerin, kadınların, gençlerin, 
taraftar gruplarının, ekolojistlerin, 
LGBTİ+ların, Alevilerin, inanç grup-
larının, halkların oluşturduğu özgür-

lük selinin politik öncülerle birleşti-
ğinde devrim kapılarının açılacağını 
ve bir daha kapanmayacağının çok 
iyi farkındaydı.  Komünist öncünün 
kitlelerle buluşmasını, ayaklanmanın 
bir üst aşamaya sıçramasını engelle-
mek, kitlelerde oluşmuş özgüveni 
kırmak ve korku ideolojisini yeniden 
oluşturmak için yüzlerce insanı gö-
zaltına aldı ve tutukladı.  

Gezi-Haziran Başkaldırısı faşist 
politik İslamcı iktidara karşı değişik 
toplumsal kesimleri politik özgürlük 
talebi etrafında birleşerek ve bir güç 
olduğunu gösteren, komün yaşamın-
dan barikat savaşlarına, tencere-tava 
sesinden havai fişek seslerine, sokak 
çatışmalarından yol kesmelere, teza-
hürat seslerinden marşlara, mizahın 
direnişinden sloganların direnişine, 

grevlerden boykotlara, kitlesel ve 
militan yürüyüşlerden, forumlardan,  
küfürsüz hava sahasına kadar bütün 
bu mücadele yöntem ve araçlarını 
içerisinde barındıran anti faşist bir 
ayaklanmaydı.

Burjuva devlete karşı ağırlıklı ola-
rak Türk halkının ayaklanması, dev-
letten kopmaya başlaması ve dev-
rimci bir durumdu. Devrim yolunda 
atılan ilk adımdı. Gezi’nin, AKP 
faşizminin korkulu rüyası olmasına 
neden olan asıl işte bu halkadır.

Gezi Ayaklanması’nın eksik ve za-
afları, parti, devrim, siyasal iktidar 
sorunlarına yaklaşım konularında 
incelenmesi ve değerlendirilmesi ge-
rekiyor. 

“Hükümet istifa” sloganı kitlele-
rin AKP’yi iktidardan indirme ve 
faşizmin inşasını yenilgiye uğratma 
isteğiydi. Kitleler ayaklanmalarına 
ve faşizmi yenmek istemelerine rağ-
men, reformcu-parlamentarist yol-
dan kesin kopuşu, devrimci harekete 
akış sürekliliğini sağlayacak kadar 
ilerleyemediler. 

İşçi hareketinin geriliği ve sınıf ha-
reketi olarak örneğin genel grev ey-
lemiyle ayaklanmada rol oynamaya 
girişememesi, başlıca zayıflıklardan 
biriydi.

Kürt özgürlük hareketinin halk 
kitlesini ayaklanmaya katmada te-
reddüt etmesi tarihi bir fırsatın ka-
çırılmasına yol açtı, sonraki süreçte 
faşist sömürgeciliğin toparlanarak 
en şiddetli saldırıları yapabilmesine 
imkân verdi.  

Taksim/Gezi Ayaklanması tüm 
eksikliklerine rağmen faşizme kar-
şı mücadelede kitleselliği geniş bir 
ayaklanma olarak sonraki süreçte, 
örneğin 7 Haziran’da HDP’yi des-
teklemede, faşizme karşı kitlesel 
tutumlar almada etkisini gösterdi, 

Burjuva devlete karşı 
ağırlıklı olarak Türk 

halkının ayaklanması, 
devletten kopmaya 
başlaması ve devrimci bir 
durumdu. Devrim yolunda 
atılan ilk adımdı.
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bu etki yeni mücadelelerde devam 
edecektir. 

Halk isyanları ve toplumsal hare-
ketler yanardağa benzer. Onun gibi 
bazen söner, bazen lavlarıyla ortalığı 
yakar. Kitle hareketinin bazı anlar-
da geri çekilmesi, düşmesi hareke-
tin yok olduğunu ya da söndüğünü 
göstermez. Kapitalist düzenin ya-
rattığı temel çelişkiler yerli yerinde 

durduğu sürece yanardağ patlamaya 
hep hazırdır. AKP faşizmi küçük kü-
çük direniş kıvılcımları birleştiğinde 
devrim ateşine dönüşeceğinin far-
kında. Demek ki o zaman şimdi Ge-
zi-Haziran hayaletini büyütmenin, 
işçi sınıfı ve ezilen kitlelerle buluşa-
rak devrim yolunda daha büyük bir 
kararlılık ve inisiyatifle ilerlemenin 
zamanı!

v
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Kolombiya Korkularını Aştı
Çeviri

Kolombiya halkı her köşede bir araya geldi, her kenti kuşattı.
Mahallelerde insanlar “Birleşmezsek batacağız” sloganıyla vergi
reformuna karşı koymak için sokakların yolunu tuttu. Kolombiya

insanlardan oluşan bir nehre dönüştü. Büyük bir birlik ateşi yaşamlarını 
yitirenlerin onuruna her tarafa yayıldı. Onları kaybetmiş olmamız canımızı 

çok derinden yakıyor ancak ölümleri boşuna değildi. Tüm ülkenin sesi, 
kendilerinin dikkate alınmasını sağladı ve sayısız yürüyüş direnişin sesini 

yaygınlaştırdı. Kolombiya korkularından sıyrıldı. Kaybedecek bir şeyimiz yok. 
¡A parar para avanzar! İlerlemek için greve!

Onlarca yıllık silahlı çatışma ve pa-
ramiliter şiddetin ardından Kolombiya 
son bir buçuk yıldır protesto hareket-
lerinin güçlü bir şekilde geri dönü-
şüne tanık oldu. Geçen haftaki etkili 
gösteriler, Kasım ve Aralık 2019’daki 
ulusal çaplı ayaklanmanın vardığı en 
yüksek noktayı bile aştı. Buna karşı-
lık Latin Amerika’daki en ağır silah-
lanmış hükümet acımasız bir saldırıya 
girişti.

Covid-19 salgını ve onun toplumsal 
ve ekonomik sonuçları Kolombiya’yı 
çok sert etkiledi. Egemen sınıf kârını 
son damlasına kadar çıkarmak için, 
yoğun polis şiddetiyle hizaya çeki-
len zaten büyük acılar içindeki halkı 
mengeneye almaya çalışırken ülke 
bir kırılma noktasına doğru ilerliyor. 

Bu koşullar özellikle aşırı olsa da 
Kolombiya’ya özgü de değil. -Yuna-
nistan, Brezilya ve dünyadaki diğer 
ülkelerdeki benzer durumları andırı-
yorlar- Bunlar tesadüf değil, aksine 
küresel bir olgunun paralel yansıma-
ları. Salgın her yerde servet, iktidar 
ve yaşamsal ihtiyaçlara erişimdeki 
eşitsizlikleri şiddetlendirirken artan 
devlet baskısının da bahanesi işlevini 
görüyor. Latin Amerika’daki -çoğu 
ABD, diğer hükümetler ve kapitalist 
kurumlar tarafından desteklenen ve 
yönetilen- devletlerin ve paramiliter-
lerin şiddetiyle yüzleşenlerden öğre-
nirken ve onlarla dayanışmayı genişle-
tirken esasında kendi özgürlüğümüzü 
ve refahımızı tehdit eden aynı küresel 
güçlerle karşı karşıya geliyoruz.

https://tr.crimethinc.com/2021/05/05/colombia-has-lost-its-fear-a-nationwide-uprising-
continues-in-the-face-of-state-violence sitesinde yer alan yazıyı Yaşam Uzun, Marksist 
Teori için çevirdi.
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Aşağıdaki metin yazıldığından bu 
yana Kolombiya Devlet Başkanı Ivan 
Duque 2 Mayıs Pazar günü, ülke ça-
pında protestoların fitilini ateşleyen 
vergi reformu yasasının geri çekilme-
si talebini Kolombiya parlamentosuna 
iletti. Bu, Ekim 2019’da Ekvador’da-
kine benzer bir toplumsal hareketin 
Şili ve diğer yerlerdeki ayaklanmalara 
ilham olarak kazandığı zaferi hatırlatı-
yor. Ancak, bugün itibariyle Kolombi-
ya’daki protestolar sürüyor, özellikle 
de gösterilerin merkezi sayılabilecek 
Cali kentinde. Gösteriler sürüyor çün-

kü geri çekilen başarısız yasa girişimi 
sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi 
de dahil bir reform paketinin en görü-
nen tedbiriydi sadece.

Burada, Cali’deki bağımsız bir 
medya kuruluşu olan Medios Libres 
Cali tarafından (İngilizce’ye – ç.n.) 
çevirisi yapılan bir raporu sunuyo-
ruz. Orijinal metnin düzenlenmiş bir 
versiyonu Avispa Midia’da üç bölüm 
olarak yayınlandı. Kolombiya’daki 
duruma dair ise geçen Eylül ayındaki 
kitlesel ayaklanma bağlamında yazı-
lan raporumuzu tavsiye ediyoruz.

Narko devlet bizi öldürüyor.
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Kolombiya’daki silahlı çatışmalara 
son vereceği söylenen, hükümet ve 
FARC-EP (Kolombiya Devrimci Si-
lahlı Güçleri-Halk Ordusu) arasında 
2016’da imzalanan barış anlaşmasına 
rağmen paramilitarizm ve uyuşturucu 
kaçakçılığı savaşı beslemeye devam 
etti. Demokratik Merkez (El Centro 
Democrático, eski başkan Álvaro Uri-
be ve mevcut Başkan Iván Duque’nin 
partisi) savaşın sürmesinin sorumlu-
su: iktidarını ülkenin politik ve mali 
kontrolünü ele geçirmeye odaklamış 
durumda.

Şubat 2021 itibariyle barış anlaş-
ması imzalamak için silah bırakan 
252 eski FARC gerillası suikasta uğ-
radı. Bugün, barış anlaşmasının im-
zalanmasından 4 yıl sonra, hükümet 
anlaşmanın %75’inden fazlasını ye-
rine getirmedi ve ülke içindeki derin 
eşitsizliğin tarihsel nedenlerinden biri 
olan toprağın mülkiyeti ve yeniden 
dağıtımı gibi çatışmanın yapısal ne-
denlerini çözmesi beklenen anlaşma-
nın esas parçalarıyla ilgili herhangi bir 
adım atmadı.

Bu eşitsizlik salgının gelişiyle şid-
detlendi ve devletin durum karşısında 
etkisizliğini, kapasite yetmezliğini ve 
halkın refahını umursamazlığını açık-
ça ortaya koydu. Geç alınan havali-
manlarının kapatılması kararı virüsün 
ilk aşamada yayılışını büyük oranda 
hızlandırdı. Kolombiya şu an Covid 

salgınında üçüncü dalgayı yaşarken 
en kötü sorunlar arasında açlığın da 
olduğu daha da derinleşmiş yolsuzluk, 
yoksulluk ve şiddet dalgasıyla yüzle-
şiyor. Savaş topraklarımızı kana bu-
luyor. 2021’in ilk aylarında toplumsal 
hareketlerde etkili rollerde yer alan en 
az 57 kişi öldürüldü, bunlardan 20’si 
yerli halklardandı ve çoğu da Cauca 
eyaletindendi. Dahası, yılın ilk 3 ayın-
da pek çok başka katliamın yanında 
1258 kadın cinayeti işlendi.

Kolombiya yasa dışı infazlar ülkesi-
dir. Özel Barış Hukuku’nun (JEP) bir 
raporuna göre 2002 ile 2008 arasında 
6402 yasa dışı cinayet kayıtlara geçti, 
bunların hepsi ordu ve polis tarafından 
çarpıtılarak “çatışmada öldürüldü” 
olarak yansıtıldı. Bu cinayetler Álvaro 
Uribe Véles başkanlığı sırasında 2007 
ve 2008’de tavan yaptı. Bu sayı, Jorge 
Rafael Videla’nın Arjantin’deki aske-
ri diktatörlüğünde gerçekleşen top-
lam ölümlere yakın bir sayı; Augusto 
Pinochet’nin Şili’sinde infaz edilen ya 
da kaybedilen kurbanların resmi sa-
yısının ise iki katı. Kolombiya’da in-
sanlar artık bu cinayetlerin emrini kim 
veriyor diye merak etmiyor. Emrin 
Uribe’den geldiğini biliyorlar ve bunu 
artık yüksek sesle söylemekten kork-
muyorlar. Kolombiya korkularını aştı.

Devlet Kolektif Kimliği 
Yok Etmek İstiyor
Barış anlaşması imzalandığından 

beri (Uribe’nin has elemanı) Iván 
Duque hükümeti mümkün olan tüm 
yollardan barışın altını oymaya ça-
lışıyor ve bunda başarılı oluyorlar. 
Kalkınma ve Barış Ağları Çalışmaları 
Enstitüsü’ne (INDEPAZ) göre 2020 
ve 2021’de toplamda 300’ün üzerinde 
kaybın olduğu 124 katliam yaşandı. 
Anlaşmanın imzalanmasından bu ya-
na Kolombiya’da 1000’in üzerinde 

Genç bir eylemci bir kalkanın arkasında 
siper alıyor.
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aktivist katledildi. Bu ülkede yaşa-
mak, halkın ihtiyaçlarına tek tepkisi 
suratlarına bir tekme savurmak olan 
hükümetin kemer sıkma politikalarına 
karşı sürekli bir mücadele anlamına 
geliyor. Çaresizlik ve eşitsizliği bes-
leyen ekonomi programlarının ya-
nında soykırımcı politik programlar 
da hâkim düzenin dışında ya da ona 
karşı herhangi bir kolektif kimliği yok 
etmeyi amaçlıyor.

Covid-19 hastalığının üçüncü dal-
gasının ortasında binler 28 Nisan’daki 
genel greve katılmak için sokaklara 
çıktı. İnsanların virüs korkusunu ye-
nip Latin Amerika’daki en kanlı hükü-
met karşısında sokakları işgal etmesi-
ni sağlayan neydi?

Duque yönetiminin yozlaşmış ve 
ilgisiz Covid-19 kriz yönetimi ülkeyi 
katlanarak artan bir yoksullaşma sar-
malının içine attı. Hükümet verilerine 
göre 2020’de 11,5 milyon ABD doları 
eşdeğerinde bir para ekonomik kay-
nak aktarımı biçiminde hastane alt-
yapısı ve insani yardım için harcandı; 
ancak bu politikanın yönetimiyle ilgili 
olarak binlerce yolsuzluk iddiası da 
ortadaydı. Bu sırada, Duque hüküme-
ti, en büyük ihtiyaç olarak hane halkı-
nın geçimi için en az 50’si parlamento 
üyesi 4 bin kişi tarafından imzalanan 
temel gelir desteği önerisini yaşama 
geçirmedi. Zaman ilerledi ve bu in-

sanlar işe gitmek için sokağa çıkmak 
zorunda kaldı ve sadece hayatta kal-
mak için virüs bulaşma riskini göze 
aldı.

Öte yandan, hükümet bankalara 
destek sağlamaya, onların mali likidi-
tesini salgının ortaya çıkmasıyla oluş-
turulan Acil İyileştirme Fonu’ndan 
(FOME) doğrudan fon transferiyle 
güvence altına almaya odaklandı. Uz-
manlar yalnızca “Dayanışma Geliri” 
diye bilinen para transferleri yoluyla 
bankaların doğrudan kamu hazine-
sinden 6,3 milyon ABD dolarını cep-
lerine koyduklarını belirtiyorlar. Bu 
“Dayanışma Geliri” ona gerçekten ih-
tiyacı olan insanlara ise hiç ulaşmadı. 
Salgın sırasında dahi Kolombiya’da 
zenginlerin daha zengin, halkın büyük 
çoğunluğunun ise daha da yoksullaştı-
ğını görmeye devam ettik.

Bunların hiçbiri yeni değil. Onlar-
ca yıldır muhafazakâr ve sağcı poli-
tik sınıf kendisini ülkeyle hegemonik 
küresel güçler arasında bir arabulucu 
olarak resmetti. İnsanları yok ederek, 

Yarım yenmiş ekmek ve yapma bir silah 
Kolombiya’daki ağır koşulları ve tek çıkış 
yolunu gösteriyor.

“Bizi Covid öldürmezse bu bozuk hükümet 
öldürecek.”
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topraklarını çalarak ve emekçi ço-
ğunluğun üzerinde baskı kurarak bu 
konumlarını sistematik olarak sürdür-
düler. Bu, daha onlarca yıl daha ülke-
yi zincirlere vurulmuş halde tutacak 
silaha ve kaynağa sahip kendini kılık 
değiştirerek gizlemiş bir diktatörlük.

Bugün gerçekleşen tabandan yükse-
len ayaklanma kendiliğinden olmadı. 
Aksine, yıllar yıllar süren tahakküm 
ve adaletsizliğe karşı bir tepki. Bu 
Nisan’da gördüğümüz protestolarda 
bardağı taşıran son damla ise nüfusun 
çoğunluğu için yoksullaşma getirecek 
bir vergi reformu olan sözde “Daya-
nışma Finansman Yasası” teklifi oldu.

Son reformla ortaya çıkan bütçe 
açığını azaltma söylemiyle Duque 
yönetimi dünyada eşitsizliğin en de-
rinden yaşandığı ülkelerden birinde 
insanların hayatını idame ettirmesinin 
bedelini yükseltmek gibi berbat fikirle 
ortaya çıktı. Bir krizin tam ortasında 
alt ve orta sınıflar için gıdadaki ver-
giyi artırmaya karar verecek olması 
şok ediciydi. Nüfus açlığa mahkûm 
olmuşken gıda fiyatlarını artırmanın 
hiçbir mantığı yok. Daha öfke uyandı-
rıcı olan ise önerilen reformların yal-
nızca sıradan insanlara zarar vermekle 
kalmayıp ülkenin en varlıklı tekelleri-
ni daha da zenginleştirecek olmasıydı.

Ülkenin gidişatını ve milyonların 
geleceğini belirleyecek kararlar yal-
nızca politik, askeri ve ekonomik 
elitler tarafından alınıyor. Bankacılık 
ve çiftlik imparatorları lehine, Ku-
zey Amerika, Asya ve Avrupa mali 
çıkarları lehine yasalar çıkarıyorlar, 
diğer herkesin kaynağını çaldıktan 
sonra kendilerine yargı muafiyeti 
veren yasalar çıkarıyorlar, kendileri-
ni hem yerelde hem de ulusal çapta 
iktidarda tutacak yasalar çıkarıyor-
lar. Bu yasalar kamusal alanda tar-
tışılmadan kapalı kapılar ardında 

onaylanıyor. Bunun en bariz örnek-
lerinden biri Kolombiya sağlık siste-
minde değişiklik yapan yasal reform. 
16 Mart 2021’de sunulan reform tas-
lağı henüz Kongre’den geçmedi an-
cak yasama meclisinde düzenlemeyi 
savunanlar 26 Nisan gecesi gizli bir 
hamle yaparak dikkatler vergi refor-
mundayken yasayı geçirmeyi dene-
diler.

Bu sağlık reformu Covid-19’un 
kendisinden daha kötü olabilir. Esa-
sen Kolombiya sağlık hizmetlerinin 
tamamen özelleştirilmesi niyetini ta-
şıyor. Patoloji için karşılama bedeli 
ödemek zorunda kalacağız ya da Ko-
lombiya halk sağlığı sigortası (EPS) 
tıbbi bakım almamızı reddedecek. 
EPS üzerinden tıbbi bakıma ihtiyaç 
duyan insanların kendilerine iyi bak-
tıklarını göstermeleri ve hastalıklarına 
ya da yaralanmalarına neden olacak 
hiçbir şey yapmamış olmaları şart ko-
şulacak; eğer sigorta sunucuları aksini 
kanıtlarsa sağlık hizmetinin bedelini 
karşılamayı reddedebilecek ve insan-
ları kendi cebinden karşılamaya zor-
layacak. Bu program aynı zamanda 
kamusal belediye aşı programlarının 
da sonu anlamına geliyor -hem de bir 
salgının ortasındayken- ve sigorta su-
nucusu şirketlere bu hizmeti kime ve 

Kalkan taktikleri 2019 genel grevinden bu 
yana polis saldırılarına karşı savunmada 
kritik bir rol oynadı.
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nasıl sunacağına karar verme yetkisi 
veriyor.

Bu reform çokuluslu ve ulus öte-
si ilaç şirketlerine Kolombiya’daki 
sağlık sistemine fiyat ve piyasa ku-
rallarını dayatma imkânı sunacak. 
Eğitim, üretim ve güvenlik güçleri 
dahil çeşitli mesleklerdeki sağlık 
sigortası indirimlerine son verecek. 
Hastaneler, Uribe hükümetinin as-
kerlerden kotalarını doldurmak için 
talep ettiği, 10 binden fazla “yanlış 
pozitif” sonucu veren, hükümetin 
ve ordunun genç insanları kaçırarak 
katledip sonra da sahte bir şekilde 
onları FARC-EP savaşçısı olarak 
kayda geçtiği yasa dışı infaz pratiği-
nin “sonuçlarına” acı verici derecede 
benzer bir öneriyle sonuçları göster-
mek zorunda olacak.

Benzer şekilde sağlık sistemini 
1993’te özelleştiren mevcut sağlık 
yasası, silahlı çatışmalardan daha 
fazla kayba yol açarak tıbbi bakım 
eksikliği ya da ihmalkârlık nedeniyle 
1 milyondan fazla ölüme neden oldu.

İnsan Onuru Adına Yaşam Durdu

Salgının başından beri en yoksullar 
virüsten sakınmak için evde kalma 
ve hayatta kalmak için çalışmak gibi 

iki acımasız seçenek arasında kaldı-
lar. Salgının birkaç haftası geçmişken 
marjinalize edilmiş mahallelerde evle-
rin camında ev halkının açlıkla karşı 
karşıya olduğu anlamına gelen kırmızı 
mendiller görünmeye başladı. Hemen 
sonra bu tablo binlerce ev için geçerli 
oldu.

Bu nedenle karantinanın başlangı-
cından bir yıl sonra hükümet alt ve 
orta sınıfları en sert vuracak şekilde 
bir vergi reformu önerdiğinde insanlar 
sokağa çıkmakta hiçbir tereddüt yaşa-
madılar. Bu kriz anında artık başka se-
çenek yoktu, yalnızca öfke ve kızgın-
lık. İnsan onuru adına Kolombiya’da 
yaşamı durdurmanın zamanı gelmişti.

Başı çeken herhangi bir güç yoktu, 
yalnızca sendikalar tarafından öneri-
len bir tarih vardı, 28 Nisan. Ve aile-
ler, arkadaşlar, komşular ve toplumsal 
ağlar yoluyla öz örgütlülüklerini oluş-
turan mahalleler için bu yeterliydi. 
İnsanlar büyük topluluklar halinde sel 
olup kentin girişlerine ve ana buluşma 
noktalarına doğru akıyordu. Kimsenin 
girip çıkmadığından emin olmak gre-
vi gerçek kılmanın etkili bir yoluydu.

İlk gün sloganlar, konuşmalar, şar-
kılar ve danslar doldurdu sokakları. 
Cali’de biz böyle yaparız: mutlu ve 

“Yolsuzluk ve baskı isyanla yok edilir.”
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cesur, onurlu ve heyecanlı, dansçılar 
ve savaşçılar. İnsanlar o gece evlerine 
geri döndü, yorgun ama bir şey başar-
manın verdiği o tanıdık gülümsemeler 
yüzlerdeydi. Sonraki günlerde blo-
kajların sayısı arttı ve eylemlere ka-
tılanların sayısında patlama yaşandı, 
baskının verdiği korkuyu aşmak için 
gösterilen direniş örnekleri herkese 
ilham oldu.

Ancak hükümet de deneyimliydi, 
özellikle de şiddet ve paramiliter de-
neyimler açısından. Gözaltılar, öldür-
meler, kaybetmeler ve genç insanlara 
tecavüzler başladı. Bu sokaklardaki 
direnişin yoğunluğunu daha da artırdı 
sadece.

Kısıtlama önlemleri bazı Kolombi-
ya kentlerinde hâlâ yürürlükte olma-
sına rağmen hükümet, hareketliliğin 
sürmesinin önüne geçme girişimiyle 
28 Nisan’da akşam 8’de başlamak 
üzere sokağa çıkma yasağı ilan etti. 
Ertesi gün sabah 10 itibariyle sokak-
lardaki devam eden huzursuzluğa 
karşılık olarak sokağa çıkma yasağı 
aracılığıyla insanlar üzerinde baskı 
oluşturmak için kalabalık durumların 
ortaya çıkmasının önüne geçmeye ça-

lışma bahanesiyle açıklanan önlemleri 
çoktan yeniden düzenlemek zorunda 
kaldılar.

30 Nisan’da, grevin üçüncü günün-
de yetkililer devlet terörü stratejisine 
geçtiler, toplulukları yerinden kımıl-
dayamaz hale getirmek için diğer du-
rumlarda kullanmaya alışkın oldukları 
aynı devlet terörü. Salgın için sözde 
gerekli olan kısıtlayıcı önlemler po-
lis ekiplerine yerel yönetim emirleri 
kılıfı altında yasa dışı kitlesel tutuk-
lamaların yanı sıra katletme, aşırı güç 
kullanma, tehdit, düzensiz gözaltılar, 
protestocuların mallarını yok etme ve 
cinsel saldırı gibi çok ağır yetki aşımı 
için bahane sağlıyordu.

Her halükârda, 1 Mayıs’ta protes-
tolara katılım tüm beklentileri aştı ve 
pek çok kent de eylemlere katıldı. 
Bu noktada, gösteriler ülke çapında 
500’ün üzerinde kentte gerçekleşiyor-
du. Diğer zorlu mücadelelerden edin-
diğimiz hafıza insanların birleştiğinde 
daha dönüştürücü hiçbir gücün olma-
dığını bize hatırlatıyordu.

Polis istismarı şikâyet platformu 
“GRITA” aracılığıyla 1 Mayıs gece 
23.00 itibariyle insan hakları örgütü 

Tüm Kolombiya çapında büyük kitleler sokakları doldurdu.
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Temblores 940 polis şiddeti, 92 fizik-
sel polis şiddeti, polisin işlediği 21 
cinayet, polisin yaptığı 4 cinsel saldırı 
ve yine polis tarafından gözünden vu-
rulan 12 kişi kayıtlara geçti.

İnsanların kendiliğinden yollarla 
bir araya gelmesini sağlayacak şekil-
de düzenlenen Cali kentindeki pro-
testolarda sokaklar doldu taştı. Güzel 
yaratıcılık örnekleriyle ana buluşma 
mekanlarına doğru aktılar. Bu me-
kanlarda gıda dağıtımı her zaman 
merkezde yer alıyordu, çok çeşitli ve 
lezzetli yemekler komünal tencere-
lerden dağıtıldı. Kentin pek çok alanı 
yeniden adlandırıldı: “Kavşak Tepesi” 
artık “Onur Tepesi” idi. “Tüccar Geçi-
di” artık “Azim Geçidi” idi. “Bin Gün 
Köprüsü” artık “Bin Mücadele Köp-
rüsü ve “Deniz Kapısı” artık “Özgür-
lük Kapısı” idi.

Ancak saldırılar günübirlik sürü-
yordu. “Sinirle taşı fırlattığımı ve 
baskıcı hükümetin şarapnelle karşı-
lık verdiğini daima hatırlayacağım” 
sözünün yankısını taşıyan insanlar 
kent çapında en az 7 kalıcı ve büyük 
barikatı savunduğu çok yoğun direniş 
günlerini yaşadı. Cali halkı, ilk gün-
den itibaren büyük kitleler halinde ve 
kararlılıkla protestolara katıldı. Çoğu 
buluşma alanında halk polis güçleri 
tarafından kışkırtıldı ve eylemcilerle 
özel polis kuvvetleri (ESMAD) ara-
sında çatışmalar yaşandı. Vali Jorge 
Ivan Ospina’nın kent yönetim kurulu 
Ulusal Polis’e bağlı Özel Operasyon 
Grubu’nu (GOES) gösterilere müda-
hale etmekle görevlendirdi.

(...)
Resmi kaynaklardan askeri harca-

malarla ilgili bilgi bulmak oldukça 

Tüm Cali’de barikatlar kuruldu ve savunuldu.

“Katiller, Tecavüzcüler. #ESMAD #polis” “Direniş Limanı: Reforma Karşı”
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zor. Hükümetin savaş malzemelerine 
yaptığı harcamalarla ilgili gerçekleri 
saklama niyetindeler gibi görünüyor. 
Kolombiya mevcut durumda Savun-
ma Bakanlığı’na her yıl 40 trilyon 
Kolombiya Pezosu (10,5 milyar ABD 
doları) bütçe ayırıyor. İç çelişkiler 
onlarca yıldır devam ettiğinden ve 
yükseldiğinden askeri bütçe tarihsel 
olarak yüksek olagelmiştir. Barış gö-
rüşmeleri başlatma çabalarına rağmen 
bugün çatışmalar daha da çok yönlü 
bir hal aldı ve ülkenin pek çok böl-
gesinde şiddetlendi ve savunma har-
camaları şimdi Kolombiya hükümet 
harcamalarının %11’ini buluyor. Bu 
ekonomisi zayıflayan bir ülke için 
yüksek bir yüzde. Bu, Kolombiya’yı 
kamusal savunma harcamaları sıra-
lamasında Fransa (%3,3), İspanya 
(%2,9), Brezilya (%3,86) gibi ülke-
lerin çok üstünde dünyada 25. sıraya 
yerleştiriyor.

Genel Grevi Bastırmayı 
Başaramadılar
Ulusal polis aygıtının bir birimi olan 

ESMAD (Mobil Anti-İsyan Birlikleri) 
ülkedeki hareketliliği bastırmak için 
1999’da oluşturuldu. Sözde geçici 
bir özel güç olacaktı, ancak şu an 20 
yıldan uzun bir süredir var olmaya de-
vam ediyor ve her geçen hükümetle 
birlikte daha da büyüdü. Bugün, 490 
milyar pezo (131 milyon ABD dola-
rı) bütçe ile 3876 memuru bünyesinde 

barındırıyor.  Seyri boyunca bu birlik-
ler “aşırıya kaçan güç” kullandığını 
söyledikleri en az 20 sivili öldürdü.

Bugün, bahsedilen önlemlerin te-
tikleyeceği güçlü halk ayaklanmaları 
beklentisi içindeki halktan tamamen 
uzaklaşmış ve yabancılaşmış Duque-
Uribe hükümeti güvenlik güçlerini 
güçlendirmek için milyonlarca pezo 
kaynak ayırdı. Hükümet, toplumsal 
huzursuzlukla başa çıkmak için baskı 
yöntemleri kullanmaya uzun süredir 
hazırlanıyordu. Mart 2020’de Covid-
19’un neden olduğu toplumsal ve eko-
nomik krizin başlangıcında, ESMAD 
için 9,515 milyar pezo (2,5 milyon 
ABD doları) değerinde mühimmatın 
yanı sıra 8 milyar pezoya (2,1 milyon 
ABD doları) 5 zırhlı araç satın aldılar. 
2021 bütçesi neredeyse 1 milyar pezo 
artırıldı. Kısaca, bu hükümet toplum-
sal protestolara sanki savaştaymış gibi 
tepki verdi.

Yine de ne ESMAD ne de polis ge-
nel grevi bastırmayı başaramadı. Baş-
kan Duque bu nedenle ihtiyaç duyulan 
kentlerde, halk ayaklanması ve afet 
gibi durumlarda askeri güçlerin kulla-
nımına izin veren bir önlem olan “As-
keri Destek” ekiplerinin kurulacağını 
ilan etti. Bu güçlerin sokaktaki varlığı 
tüm hakları bir kuşatma altına alıyor. 
Sokaklardaki askeri varlık gösteriler 
sırasındaki askeri müdahale olasılığını 
artırıyor, zira devlet duruma askeri bir 
perspektiften yaklaşıyor.

Kolombiya halkı her köşede bir ara-
ya geldi, her kenti kuşattı. Mahalleler-
de insanlar “Birleşmezsek batacağız” 
sloganıyla vergi reformuna karşı koy-
mak için sokakların yolunu tuttu. Ko-
lombiya insanlardan oluşan bir nehre 
dönüştü. Büyük bir birlik ateşi yaşam-
larını yitirenlerin onuruna her tarafa 
yayıldı. Onları kaybetmiş olmamız 
canımız çok derinden yakıyor ancak 

Barikatlarda genç bir aile
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ölümleri boşuna değildi. Tüm ülkenin 
sesi, kendilerinin dikkate alınmasını 
sağladı ve sayısız yürüyüş direnişin 
sesini yaygınlaştırdı.

Kolombiya korkularından sıyrıldı. 
Kaybedecek bir şeyimiz yok.

¡A parar para avanzar! İlerlemek 
için greve!

Kalabalık ağır silahlı ESMAD ile karşı karşıya geliyor.

v
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Özgüvenli Bütünsel Yüzleşme İçin
Organik Dönüşüm İhtiyacı

Efe Dağlı

Bu küçük burjuva ulusalcı görüş ve tavırlarıyla TKP, Ermeni, Süryani ve 
Pontos soykırımlarına ilişkin yüzleşme mücadelesine kaçınılmaz olarak 
mesafeli duracak. Öte yandan Kürt katliamlarını teoride dile getirse de 

pratikte teşhir etmeye de mesafeli davranacak. Ama güncelde daha 
önemlisi de Rojava ve Kürdistan devrimlerinin karşısında konumlanarak, 

üçüncü dünya devletleri savunusuyla bu devletlerin Kürt katliamlarını 
ve devrimleri imhasını seyredecektir. Sosyalizmi ise bu seyredici suç 
ortaklığını örten gevezelik olarak kullanmaktan geri durmayacak. 

Ulus devletleşme süreçleri kanlı 
boğazlaşmalarla doludur. Tarihteki 
en yaygın ve kitlesel kitle kıyımları 
bu süreçlerde ve bunun sonucunda 
meydana gelen ulus devletler eliyle 
gerçekleştirildi.

Ancak kitlesel şiddetin tarihi sı-
nıflı toplumun ortaya çıkışına dek 
uzak tarihlere uzanır. ‘Sınıf savaşla-
rı’ kadar, bunların üstünü örten, per-
deleyen, geriye iten kanlı çatışmalar 
yaşanageldi. Bunların yanında ve 
bunlara kıyasla açık sınıf savaşların-
daki şiddet ile ölümler oldukça sı-
nırlıdır. Fetihçi, yayılmacı, saldırgan 
idealler bazen dini araçsallaştırarak 
bazen Cermenlik gibi kamusal-grup-
sal üstünlük iddialarıyla milyonların 
kanını akıttı. 

Bu tarihin önemli kırılma noktası 
olan kapitalizmin ürünü ulus devlet 

motivasyonlu mücadeleler de istis-
nalar bir yana bırakılırsa, her yerde 
kanlı bıçaklıydı. Oralarda iki düş-
man hedefe odaklanıldı: Feodal im-
paratorluklarla henüz parçalı-merke-
zileşemeyen komşu topluluklar.

Osmanlı imparatorluğunun çöküş 
dönemi, (diğer feodal imparator-
lukların da ulusal savaşlara muha-
tap olmaları benzeri) Yunanistan’ın 
bağımsızlık savaşıyla başlayan ulus 
devletlere doğru parçalanma biçi-
minde gelişti. Milliyetçilik, ayrılıp 
kendi müstakil devletlerini kurmak 
isteyen ulusların kitle mobilizasyon 
aracıydı. Osmanlı örneğinde bu mo-
bilizasyon Osmanlı’nın temsil ettiği 
ne varsa tamamının kötülük objesine 
dönüştürülmesiyle sağlandı. Din/İs-
lamiyet ve Türklük alerjisi iki temel 
kaldıraç olarak kullanıldı. Müslüman 
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olup da Osmanlı’ya isyan edenlerde 
bütün hedef Türkçü fetihçilikti.

Diğer bütün örneklerde benzeri-
ne rastlayacağımız bu saflaşmalar 
kendiliğinden değil iradiydi. Gayet 
ideolojik söylemlerle güvencelene-
rek mücadelelere düşünsel girdi sağ-
landı. Ulus devlet mücadelelerinde 
orantısız abartı, tek yanlılık, sonraki 
boğazlaşmalara yataklık eden kısır-
lıklar vardı. Kısa süreli ‘barış’ dö-
nemleri istisna savaşlar döneminde 
bu hesaplar görülürken ulus devlet-
lere hâkim kapitalistler bundan dahi 
menfaat sağlamayı bildiler. Çok et-
nisiteli ulus devletlerin çözülme sü-
reçlerinde de -en trajik örneklerden 
biri Yugoslavya olan- ulusal boğaz-
laşmalar tekrar canlandı. 

Milliyetçilik, ironik biçimde, Os-
manlı imparatorluğu yıkılırken onu 
kurtarma ana amacına bağlı olarak 
Jön Türklerin sarıldığı ip oldu. Os-
manlı hem dıştan hem içten milli-
yetçilikle erirken, o dönemin hâkim 
İslamcı ideolojisi itibarsızlaştırıldı. 
Bu nedenle ilk milliyetçiler İslam’a 
uzak oldukları ölçüde pozitivizmin 

etki alanındalardı. Buradan ‘Sosyal 
Darvinizm’e sıçramaları, kitle katli-
amlarını bu hırsla sürdürmeleri zor 
olmadı. Avrupa’daki kimi faşizm-
ler ve ırkçılar aynı zamanda katı bir 
din karşıtlığıyla iç içe geçebilirken 
Doğu’nun İslam toplumlarında buna 
tahammül eşiği düşük oldu.

Irkçılık bir habis ur olarak bu çiz-
ginin doğrusal devamıydı ve 20. 
yüzyıldan bu yana pek çok felakete 
yol açtı. Bu ulusu diğerlerine üstün 
tutmakla başlayan ve ilk zamanlar 
‘yurtseverlik’ sanılan yaklaşımla 
ırkçılık arasındaki mesafenin kısa 
zamanda alındığını Prusya’nın diğer 
prenslikleri ‘Almanya’ ulus devlet 
formunda toplamasıyla Nazizm ara-
sında 50 yıllık bir zaman olmasıyla 
da sınayabiliriz.

Ezenlerle ezilenler dışındaki bütün 
saflaşmaların, (işçi sınıfı-burjuvazi 
dışındaki saflaşmalar da son tahlilde 
ulusal düşmanlıklara yol açar ve-
ya ulusal düşmanlıkları önleyemez. 
Çin-Vietnam, Vietnam-Kamboçya, 
Etiyopya-Eritre, Sudan-Güney Su-
dan, Hindistan-Pakistan örnekleri 
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bunu kanıtlar) pozisyon tariflerinin 
bu çıkmaza girmesi kuvvetle muhte-
meldir ve tam da bu nedenle, diğer 
olasılıklardaki etkilerinin yanı sıra, 
misyonunu bu tür yanlış saflaşma ve 
hiyerarşilerin de panzehridir. Din-
ler ve milliyetler birbirini öteki ilan 
eder ancak devrimci Marksizm’in 
toplumsal ötekisi yoktur, onun bütün 
saflaştırması ‘Kulübelere barış. Sa-
raylara savaş’tır.

Ulus devlet ideolojisi modern bur-
juvazinin görüş açısıdır ve burjuva-
zinin sınıf çıkarını ulus bayrağı altı-
na örterek sürdürür. Halk kitlelerini 
sınıfının iktidarına sıkıca bağlamak 
için ulusal sahte bir tarih imal eder. 
Yetinmez bir de mitoloji uydurur. 
Ulusal düşmanlığı kışkırtır ve fetihçi 
saldırganlığa vardırır. 

Nazilerin Yahudi Soykırımı ve İtti-
hatçıların Ermeni Soykırımı birden-
bire ortaya çıkmadı. Modern dönem-
de en “uygar” araçlarla yapılan pek 
çok soykırımcı katliam onları besle-
di, cesaretlendirdi. Hem ulus devlet 
hem sömürgeci olan 19. yüzyılın 
belli başlı devletlerinin sicili kitle 
katliamları ve soykırımla doludur. 
İtalya, Almanya, Belçika ve Hol-
landa gibi devletler ağırlıklı olarak 

Afrika’da yerli halklara karşı bu tür-
den kitle katliamlarına girişti. Sade-
ce bu mu? ‘Amerika’nın Keşfi’ deni-
len ancak tümüyle yağma ve katliam 
olan sömürgeci fetihler, tarihi düz 
bir ilerleme sayanlarca hayırlı ge-
lişmeler diye selamlanmıştır. Afrika 
örneğinde olduğu gibi Amerika kıta-
sında bütün o süreçlere egemenlerin 
gözünden bakmak katliama uğrayan-
ları görmezden gelmek, hatta zaten 
yok olmaları gereken primatlar diye 
bakmak biçimindeki suç ortaklığının 
‘soldan’ ortakları da olmuştur.

Yahudiler, şayet Naziler galip 
gelseydi Amerika yerlileri gibi anı-
lacaktı. Çok zorlu bir mücadelenin 
ardından Naziler’in yenilgisi, antifa-
şist devrimlerin geniş çaplı etkisi ve 
Yahudi burjuvaların ekonomik ola-
naklarıyla, aydınlarının propaganda 
ve sanat yeteneği sayesinde Yahudi 
Soykırımı halkların bilincine yerle-
şebildi. ABD ve SB’nin savaştan he-
men sonra etkinliği sonucu BM’de 
resmen tanınabildi. Ermeniler bu 
olanaklara sahip olmadıkları için, 
geçen yüzyılın başında uğradıkları 
soykırımı o kadar etkili anlatamadı-
lar. Yine de Lemkin’in BM’e sundu-
ğu Yahudi Soykırımı tasarısında Er-
meni Soykırımı’na atıf yer aldı.

Coğrafyamıza odaklanırsak kar-
şımıza en Batı’da Rumlara dönük 
katliamlara, Kürdistan’da, Bedirhan-
ların Nasurilere dönük katliamlarına 
rastlarız. Katliam bu coğrafyada çok 
yüksek düzeydedir, “Doğunun kanlı 
egzersizleri” kötü ünlüdür. Söz geli-
mi devlete karşı gelenler, aynı kavim 
ve dinden oldukları halde yine kitle 
katliamlarıyla yanıtlanırlar. ‘Fetret 
Devri’nden itibaren yaygın kitle kat-

Ulus devlet ideolojisi 
modern burjuvazinin 

görüş açısıdır ve 
burjuvazinin sınıf çıkarını 
ulus bayrağı altına örterek 
sürdürür. Halk kitlelerini 
sınıfının iktidarına sıkıca 
bağlamak için ulusal sahte 
bir tarih imal eder.



v Marksist Teori 296
liamları vardır. Bedreddin isyanın-
dan Celali isyanlarına dek geniş bir 
coğrafyada yaygın bastırma ve inti-
kam hamleleri geliştirilmiştir. 

Daha sonra Kürt isyanlarıyla ku-
rulan problemli ilişkide olduğu gibi 
söz konusu bu tür isyanlara da üstün-
körü yaklaşılmıştır. Kaba ve indirge-
meci bir feodalizm-kapitalizm ana-
lizleriyle ve her defasında olanlara 
egemenlerin faydasına bir tür politik 
şizofreni yaşadılar ve duyguları is-
yancılardan ama akılları egemenler-
den yana oldu.

Nazım Hikmet Şeyh Bedreddin 
Destanı’nı yazana kadar Bedreddin 
solda bilinmezdi. Bilenler önemse-
mezdi. Nazım önemsedi ama o da 
aynı şizofrenik yarılma uyarınca 
kalbini Bedreddin’e aklını ‘tarihin 
yasaları’na vakfetti ve “Zaten yeni-
lecektiniz” dedi. Nazım da nihayet 
TKP ile formatlanan bir akla sahip-
ti. Bu bakış açısı tefriki özgürlükçü 
akımları anlayamaz. Karmatiler, 
Zenc Hareketi, Bogomiller, J. Huss 
ve diğerleri boşuna heba olmuşlardır.

Tamam ama biz bu bakışa II. 
Enternasyonal’den aşinayız. Onlar 
da bilimsel sosyalizm adına kapita-

lizmden önceki özgürlük mücadele-
lerini yok saydıkları, ilkel buldukları 
gibi kapitalizmdeki “ilerlemeyi” ke-
sintiye uğratan ‘yerli’ direnişlerine 
de karşı çıkıyorlardı. Burada du-
ralım, toplumda ‘işçi’ ve ‘burjuva’ 
dışında hiçbir şey görmeyen, güya 
sınıfçı, proleter bu Marksist hareket 
nerede patladı? I. Dünya Savaşı ari-
fesinde ve yine ‘ulus’ gibi konular 
etrafında. Ancak oraya varmasay-
dı da hareket mantığı sorunluydu 
ve demokratik sömürgecilik anali-
zinden itibaren ilerici hiçbir unsu-
ru yoktu. Enternasyonal’in ihaneti, 
1912-14’ten çok öncesindeki politi-
kalardan beslenir. Ancak o, yine de 
bunları “Marksizm” pozisyonundan 
yapmaktadır. 11 Eylül sonrasında 
ikinci Bush da “demokratik sömür-
gecilik” çerçevesinde konuşacak ve 
demokrasi götüreceklerini vaat ede-
cektir.

Peki tarihe 2. Enternasyonal zih-
niyle bakan, tanımlayan ama bütün 
kalbiyle 2. Enternasyonal’e düşman 
olduğunu ortaya koyabilecek bunca 
çok “Marksist” olmasını nasıl yo-
rumlamalı? İkinci yüzyılın en çok 
işçicilik-ilerlemecilik ve ulusal so-
runlarına ne demeli? Değişimin ve 
dönüşümün organik değil de kritik 
anlarda ve sorular karşısında aslına 
rücu etme, ezbere sığınma, klişele-
rin güvenli olduğu sanılan dünyasına 
kaçma kaçınılmazdır ve İkinci En-
ternasyonal aklı farkında bile olun-
madan kaçılan, sığınılan yerlerdir. 
Daha trajik olan emekçi sol politik 
yelpazede birbirine uzak, hatta dev-
rimci-reformcu biçiminde bir uzaklı-
ğı paylaşanların bu konularda müşte-
rek pozisyon almalarıdır.
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Coğrafyamızda pek çok rejim kat-
liamı var. Kimileri soykırım düze-
yinde. Kimileri tanıklar kalmadığı, 
yazılı belgelere ulaşılamadığı için 
küllendi. En bilinen katliam, talan ve 
soykırım sürecinin muhatabı Erme-
niler oldu. 24 Nisan 1915 bir bakıma 
sonuçtur. Yine 1890’lardan itibaren 
lokal düzeyde çatışma ve katliamlar 
vardır. Ermenilerin motivasyonu da 
ulus devlettir ve Abdülhamit bütün 
imkanlarıyla onları saf dışı bırakma-
ya girişti.

1915 I. Dünya Savaşı’nın en ateşli 
yıllarındandır. Resmi Türk tezini sa-
vunanların temel iddialarından biri 
“Doğu’da, Müslümanların, Ermeni 
komitacılarca öldürüldüğü”dür. Bu 
tezin pek az kısmı doğrudur. a) Öl-
dürülenler Kürtlerdir. b) Öldürenler 
yöredeki Ermeniler değildir. Bu tez 
ile Rus ordusunun bölgedeki katli-
amları örtülmekte ve Ermenilerin 
hesabına yazılarak soykırım gerek-
çelendirilmeye çalışılmaktadır.

Ermeni tehcirinin gelişimi bili-
niyor. Rakamlara pek çok yerden 
ulaşılabilir. Talat Paşa, 800 bin 
Ermeni’nin ölümünden bahseder. 

Bir diğer iddia 1,5 milyondur. İnsan 
yaşamlarının sayılara indirgemesi 
tehlikelidir ve gerçek bu iki sayı ara-
sındadır.

İttihatçılar’ın üç lideri Enver, Talat 
ve Cemal’dir. Onların tehcir baha-
nesi “5. kol faaliyeti”, “Bizi arka-
dan vuracaklardı” gibi gayet tanıdık 
paşalardan kelimesini ve ‘40’larda 
da kulaklara çalınacak cümlelerdir. 
Soykırımda Cemal nispeten siliktir 
ancak bu iki ismin yanında Bahattin 
Şakir ve Salih Zeki bir o kadar etkin 
kişiler olarak eklenmelidir.

Sürgünler ve kitle katliamları her 
yerde sermaye transferi demektir. 
Osmanlı devletinde İttihatçılar, tek-
nik olarak, kendi burjuvazilerini 
yok etmişlerdir. Evet ve tam da bu 
nedenle II. Enternasyonalci “Mark-
sist” analizde İttihatçılar suçlu de-
ğil, yurtseverlerdir; sermayeyi mil-
lileştirmişlerdir. Bu gayet “sınıfsal” 
analizi bugün Perinçek savunuyor 
ama o yıllarda sosyalistlerin de pek 
sorun etmediğini görebiliriz. Dönem 
literatürüne baktığımızda, 1920’de 
kurulan TKP’nin ilk metinlerine göz 
attığımızda İttihatçıların zalimliği-
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ne vurgu şöyle dursun Ermeniler’in 
suçlandığına rastlarız.

Kürt meselesinde olduğu gibi Er-
meni Soykırımı bahsinde de TKP’yi 
suçlama, faturayı ona çıkarma ko-
laycılığını terk edip dönemin Rusya 
Komünist Partisi’ne (Bolşevik) ve 
merkezi kadrolarına da bakmak ge-
rekir.

İttihatçıların TKP ve Bolşevikler-
le ilişkilerine odaklanmadan evvel 
İttihat ve Terakki’ye dair birkaç not 
düşmek gerek.

Teorik dünyaları pozitivizmle çer-
çevelidir. Söyleyip geçmeyelim; din 
karşıtı pozitivist şekilleniş donuk, 
hareket etmeyen bir materyalizmdir. 
Modernizmi, ilerlemeyi savunurlar. 
Hayatı daimi savaş olarak algılarlar 
ve mesela Balkanlar’da, öldürülen 
her Türk’e karşılık beş Bulgar öl-
dürmeyi marifet sayıp kendilerini 
bu tür aksiyoner çetecilikle görevli 
görürler ve Bulgaristan’a bırakılan 
Batı Trakya’da bir Türk devleti ilan 
ederler.

Daha sonraki yıllara baktığımızda 
birçok İttihatçının veya hayatlarının 
bir bölümünde İttihatçılarla temas 
etmiş kimselerin TKP’li veya TKP 
sempatizanı olduğunu görünce şa-
şırmalı mıyız? Bu geçişkenliğin se-
bepleri neler? Kuramsal bakımdan 
pozitivizm ile sosyalizm/Marksizm’i 
birbirinden çok uzak görmeyen, hiç 
değilse düşman saymayan bir bakış 
açısı kendiliğinden yakınlık vesile-
si oluyor. Bir İttihatçı düşünelim ki 
Osmanlı’ya, İslam’a, feodal ölçüle-
re, içeride halkı sömüren ecnebi zen-
ginlere karşıdır. Dönüp bakınca gö-
rürüz ki TKP de bu konularda benzer 
tutuma sahip. Üstelik 1917 devrimi 

olmuştur. Tahmin edilmeyecek bir 
hızla İttihatçılar birdenbire ‘Kema-
list’ oluvermektedir. 

Mustafa Suphi’ye bakınca ne görü-
yoruz? O da ittihatçı gelenekten. An-
cak ittihatçı liderlere muhalefet eden, 
onlarla ihtilaf halindeki gruba dahil-
dir. İttihatçılara öfkeli. 1917 dönemi 
ardından, önce Sol-SR’lere sempati 
duyuyor. Ardından Bolşevikler’le 
iletişime geçip yayın faaliyetine baş-
lıyor ve bu arada savaş esirleri or-
dusunda politik faaliyet yürütüyor. 
Ermeni sorununda İttihatçıların da 
paylaştığı fikirlere sahip, soykırıma 
dönük ilkesel tutumu yok. Ancak 
TKP’nin oluşumuna doğru, Anado-
lu’daki devrimle birlikte federasyon 
odaklı bir devlet modeli öneriyor ki; 
bu önemli.

I. Dünya Savaşı’ndaki yenilginin 
de etkisiyle İttihatçı üçlü Türkiye’den 
kaçıyor. Almanya merkezli bir olu-
şum içindeler. Gözleri Türkiye’de. 
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Hem M. Kemal’le temas halindeler 
hem onun tökezlemesini arzuluyor-
lar. Kendi adamlarını M. Kemal’in 
yanına yolluyorlar. Ancak burada 
ilginç bir şey oluyor. Bolşevikler 
Karl Radek aracılığıyla Enver’i bu-
luyor. Temas kuruyor ve onu devrim 
topraklarına getiriyorlar. Yetmiyor 
izzet-i ikramda bulunuyorlar. Para 
ve silah sağlıyorlar. Doğu Halkları 
Kurultayı’na çağırıyorlar. O yıllarda 
pek çok İttihatçı Kafkasya’da cirit 
atmakta ve kendilerine komünist, 
birbirlerine yoldaş demektedir.

Bütün bunlardan Mustafa Suphi 
hoşnut değildir. Tamamı ona rağ-
men yapılmaktadır. Hatta Halklar 
Kurultayı’nda Bolşevikler Enver’e 
konuşma yaptıracaktır ve tam o sıra-
da İttihatçıların katliamlarından söz 
açan M. Suphi’nin katı tutumuyla 
Enver’e konuşma yaptırılmıyor ama 
Kurultay’a tebliğ sunmasına müsaa-
de ediliyor.

Bugün hepimizin soykırım dediği 
bir sürecin en agresif ve katı uygu-
layıcısı Enver’e Bolşeviklerin bunca 
önem vermesinin üstünden atlayıp 
salt Suphi TKP’si veya Suphi sonra-
sı TKP’si eleştirisi yapmak oldukça 
kolay ve fakat yanlış.

Bolşevikler Enver’e bayıldıkların-
dan değil bunun gibi devlet çıkarla-
rı için İttihatçılarla Asya’da, İngiliz 
karşıtlığı ortak amacıyla iş birliği-
ittifak düşüncesindendirler. Onunla 
ve M. Suphi ile Lenin ve Stalin’in 
denetimindeki “Kafkasya Bürosu” 
aracılığıyla iletişim kurmaktadırlar. 
Enver, Hindistan’da büyük gücü ol-
duğunu söyleyerek onlardan para-
silah almaktadır. İlişkiyi koparmaya 
niyetli değildir. Bu nedenle M. Suphi 

onlara kızgındır, kendisine ve arka-
daşlarına o tür bir ihtimam gösteril-
memektedir.

Bu ilişkiyi onaylamak mümkün 
değildir. Onlarca makul gerekçe sıra-
lanabilir. (Genç devlet, yıkılma endi-
şesi, İngiliz basıncı...) Ancak İttihat-
çıların katliamcı, karşı devrimci vb. 
sayılmadıkları, ulusal burjuvazinin 
ittifak kurulabilecek kesimi olarak 
görüldükleri ortadadır ve oldukça 
trajiktir. 

Daha kabul edilmez olanı da şu: 
Mustafa Suphi, Bakü’ye geldiğin-
de, -1920 Haziran’ı-, bütün amacı 
TKP’yi kurmak-kongresini yapmak-
tır. Ancak Bakü’de zaten bir “Ko-
münist teşkilatı vardır” ve üstelik 
Kafkasya Bürosu ve Bolşeviklerle 
ilişkilidir. Kimdir bunlar? Tümü 
İttihatçıdır, önemli bir bölümü Er-
meni Soykırımı suçlusudur. Kimi o 
nedenle konulduğu hapishaneden 
kaçmıştır. Ve onlardan biri, Der-Zor 
Mutasarrıfı 300 bin Ermeni’nin ölü-
münden sorumlu tutulan, yaptıkları-
nı savunan Salih Zeki’dir.

Mustafa Suphi’nin itirazları işe ya-
ramaz ve o teşkilat lağvedilmez. Tar-
tışmalar uzayıp gerginleşince Bolşe-
vikler sadece bir şartla İttihatçıların 
elindeki teşkilata kilit vurmayı kabul 
edeceklerini söylerler: Salih Zeki, 
Mustafa Suphi’nin teşkilatına alına-
caktır. Alınır ve ilk fırsatta merkez 
komitesi azalığına getirilerek Musta-
fa Suphi Türkiye’ye gelmeden önce, 
resmi sıfatla Ankara ile ilişkileri kur-
ması için Bakü’den gönderilir.

Bu şartlar altında TKP’den, soy-
kırım karşısında ‘devrimci’ bir tavır 
beklemek pek gerçekçi olmasa ge-
rek. Teorik, politik, zihinsel- ruhsal 
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dönüşüm olmadan bu imkansızdır ve 
hiçbiri TKP’de yoktur. Onların baha-
nesi de hazırdır; Bolşevikler-enter-
nasyonal (ve sonrasında) ne diyorsa 
ona uymuşlardır. Nitekim sonraki 
yıllarda SB-TC ilişkileri bozulunca 
Ermeniler zulmü hatırlanacak ve ha-
tırlatılacaktır.

Bu örnekte Bolşevikler pragmatik 
hesaplarla hakikati görmezden gel-
meyi, katliamı dillendirmemeyi seç-
miştir. Sonraki yıllarda da böyle pek 
çok başlık, olay ve tutum vardır. O 
nedenle Marksist teoriyle devrimden 
sonraki “devlet siyaseti”ni birbirine 
karıştırmamak, devlet politikasında-
ki bu tür kabul edilmez zikzaklara 
başka bir yerden bakmak, referans 
almamak en isabetli olanıdır. Böyle 
bakarsak Komintern’in pek çok tu-
tarsızlığını veya Ermeniler ve Kürt-
ler gibi başlıklardaki pragmatik-kon-
jonktürel hamleleri anlamlandırmak, 
eleştirel devrimci bir yerden tasnif 
etmek mümkün olacaktır. Çünkü 
bunların hiçbiri Marksizm ruhunda 
yok, devlet siyasetini bundan ayrı 
tutmak bu nedenle de önemli. Teori 
ve ilkeler konjonktüre feda edilemez.

TKP’nin ulus devletlerini elde et-
me amaçlı Kürt özgürlük mücadele-
siyle ilişkisi de yukarıda sayılanlar 
kadar problemlidir. Kemalizm ya-
nında saf tutarken TKP elbette, yine 
Marksizm’in 2. Enternasyonal yoru-
mundan el almıştır. Marksizm neyi 
emrediyorsa onu yaptığını söyle-
mektedir. TKP’ye kalırsa gericiliğe, 
feodaliteye karşı modern ulus devlet 
ideolojisini savunan Kemalizm el-
bette ilerici, hatta devrimcidir. Hedef 
alınan Kürtler veya onların talepleri 
değil kapitalizmin gelişmesine en-

gel olan gericilerdir. Bu yavanlık 
gayet klasik sömürgeci Batı dilinin 
taklididir. Üstelik TKP, zaman za-
man, SB-TC ilişkileri bozulunca/
gerilince, SB’den yapılan sert açık-
lamalar doğrultusunda Kürtleri ha-
tırlar, Kemalizm’i eleştirir, hatta 
‘Kemalizm faşizmdir’ gibi abartılı 
cümleler de kurar ama sular duru-
lunca yine bildik yaklaşımına döner 
hatta kendisini desantralize ederek 
kadrolarını 1930’larda CHP içinde 
çalışmaya yollar. Dönemin Cumhu-
riyet gazetesiyle (ki bir süre sonra 
Nazi sempatizanı olacaktır Cumhu-

riyet) TKP mecmuasının isyanlara 
karşı dili ortaktır. O da Kemalizm’in 
muhafızıdır. ‘Din’ denilince öfkelen-
mekte, Kürtlerin bağımsızlık hakkı 
mücadelesini işitince İngiliz kokusu 
almakta ve milisleşmektedir. Gönül-
lü köy korucularının prototipi, Kürt 
isyanlarına karşı gönüllü devlet ko-
rucusu TKP’dir.

İttihatçıların ‘pozitivizm’ dolayı-
mıyla çabucak TKP’li olması gibi 
TKP’lilerin de aynı süratle Kema-
lizm ideolojisini oluşturacak “Kadro 
Dergisi” kadrolaşmasına dönmesi 
ilginçtir. Geçişler bu kadar kolay ve 

TKP’ye kalırsa gericiliğe, 
feodaliteye karşı 

modern ulus devlet 
ideolojisini savunan 
Kemalizm elbette ilerici, 
hatta devrimcidir. Hedef 
alınan Kürtler veya onların 
talepleri değil kapitalizmin 
gelişmesine engel olan 
gericilerdir.
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intibak sorunsuzsa bu üç merkezin 
dünyaya bakışında olağan dışı ortak-
lıklar vardır. Tutarlı olan İttihatçılar 
ve Kemalizm’dir; TKP ise komü-
nizmle ilgisizliği ölçüsünde onların 
yancısıdır, bir politik kişiliği yoktur.

Kemalizm’in milliyetçiliği de akla 
ziyan tarih yorumlarına, tuhaf mito-
lojilere yaslanır. Onun model aldığı 
Fransız tipi laik ulus devlettir ve bu 
aynı zamanda ulusal toplulukların 
reddine kilitlenen bir bakış açısı-
dır. Zaman zaman bir başka aşırılık 
olarak Kemalizm’in özünde ‘Kürt 
düşmanlığı’ olduğu söylenir. Eksik 
bir değerlendirmedir. Zira o hâkim 
ulus devlet sınırının dahilindeki 
bütün ulusal toplulukları reddeder, 
hepsine düşmandır. “Vatandaş Türk-
çe Konuş” kampanyası, özel olarak 
Kürtlere karşı değildir örneğin. Çer-
kesler, Araplar, Yahudiler, Rumlar da 
o modernist milliyetçi buyurganlığın 
hedefindedir. 

Diğer taraftan kapitalizmin Kürt-
lerle ilişkisini, isyanları bastırma 
biçimini eleştirirken Kürtlerin serü-
venini bir tür “Kerbela Faciası” üze-
rinden okumak da oldukça yanlıştır. 
Kürtler sürdürülebilir bir direniş yü-
rütebilen yegâne bir odaktır. İsyanlar 
aynı zamanda güçlü yerel direniş-
lerdir. Tam da bu nedenle her kuşak 
kendinden sonrakilere bu mirası ve 
öz güvenli duruşu bırakmıştır. Yakı-
nan, kendine acıyan, sadece katliam 
hikayeleri görüp anlatan Kürt ulu-
salcılığı tarifi fazlasıyla dışardandır. 
Moral değerler bakımından da ‘Ker-
bela’ etrafındaki okumalar özgüveni 
tahrip edicidir. Şu veya bu mukabe-
lede bulunulmasa, 20 milyonluk bir 
ülkede 500 bin Kürdün Şark Islahat 

Planı ve sonra Mecburi İskan’la ülke 
içi sürgüne çıkarıldığında Kürtlerin 
de dağılması gerekirdi.

K e m a l i z m ’ i n - c u m h u r i y e t i n 
Kürt siyaseti inkâr ve asimilasyo-
na dayanır, ancak kitle katliamları 
1927’de Şeyh Sait Katliamı ala-
nında “temizlik harekatı”nda, Der-
sim Tertelesi’nde ve Zilan Deresi 
Katliamı’nda olduğu gibi yer yer 
soykırım boyutuna ulaşır. Özgürlük 
isyanları çok katı-saldırgan metotlar-
la, kitlesel katliamlarla bastırılmıştır. 

Dünyanın şimdiki zamanına hâkim 
olan gerçek, kapitalizmin bütünsel 
krizidir. Uzun bir dönem boyunca 
gereksizleşme sürecinde ilerleyen 
kapitalizm artık varoluş krizinde-
dir. Ne var ki kapitalizmin ölümü/
aşılması geciktikçe dünya ölçeğinde 
toplumsal maliyet ve yıkım arttığı 
gibi bütün ideolojik alternatifler de 
eş zamanlı bir krize savrulmuştur. 
Buna hiç çekinmeden Marksist hare-
keti dahil edebiliriz. 

Kapitalizm umursamazdır. Hiçbir 
müdahale onun yapısal/bütünsel kri-
zini çözemez. Ancak onu aşabilecek 
dinamikleri barındıran Marksizm’in/
Marksistlerin krizi eleştirel devrimci 
ortak akılla aşarak düşünsel, teorik, 
örgütsel, politik yeniden yapılanma-
ya varmaları son derece mümkündür. 
Kriz bütün ideolojik konumlanışları 
içermektedir. Anarşizmden femi-
nizme, milliyetçilikten dinselliğe 
ne varsa tamamı duvara çarpmış ve 
-yeni elverişli söz- eylem üretme ka-
pasitesini kaybetmiştir. Eskisi gibi, 
rahatlatıcı bildik klişelere sığınarak 
yol alamadıkları gibi bu akımların 
kimi kontur çizgilerini kendisine 
içermeye çalışan kapitalist ideolog-



v Marksist Teori 2102
lar bir tür suni teneffüsle sistemin 
ömrünü uzatmaya çalışmaktadır.

 “Katı olan herşey buhar”laşırken 
burjuvazi kiliseyle, ruhban sınıfa 
karşı ölümüne çarpışmayı göze alı-
yordu. Aynı burjuvazi kısa süre son-
ra kiliseyle barıştı, faşizmin dünyaya 
musallat olduğu yıllarda kiliseyi fa-
şizmle etkileşime sokmaktan kaçın-
madı, Protestan çalışma ahlakından 
azami sömürü için faydalandı.

Burjuvazi sömürgeciliği ilksel bi-
rikimin çok önemli aracı olarak kul-
lanmakla kalmadı. Kendisi sınıf ve 
güç olarak büyüdükçe sömürgeciliği 
devraldı ama dahası dünyayı kapi-
talist sömürgeciliğinin tahakkümü 
altına aldı, sömürgeciliği, tekelci dö-
nemde dünya çapında bir olgu hali-
ne getirdi, burjuvazinin emperyalist 
sistemi sömürgeciliği karakteristik 
özelliklerinden bir yaptı. 

Bugün de süper emperyalist ABD, 
hangi yönetici klik başta olursa ol-
sun, işgalci savaşlara başvurarak, 
emperyalist savaş üslerine dayana-
rak sömürgeciliği kullanmaya de-
vam ediyor. Bütün bunları yaparken 

Amerika’nın üstün bir “ulus” olarak 
“tanrı tarafından dünyayı yönetme-
ye tayin edildiği” ırkçılığıyla ABD 
halkını arkasına bağlıyor, sömürgeci 
işgallerine destek yapıyor. Kendisine 
bağımlı burjuvazilerin başka ulusla-
ra karşı düşmanlığını ve başka halk-
ları da kırmasına destek veriyor. 

Bu şartlar altında tarihe ezilenler-
den yana bakmak, kitle kırımlarını 
dile getirmek, salyalı ırkçılıklara 
karşı proleter enternasyonalizmin 
emekçi kardeşliğini inşa etmek çe-
şitli ciddi zorluklarla karşı karşıya. 
Emperyalist işgaller, güçlü bölgesel 
burjuva devletlerin işgal ve savaşları 
ezilen halklar arasında da gerginlik 
ve savaş muhatabı olan halklar ara-
sında da ulusal düşmanlıkları, milli-
yetçilikleri besliyor. 

Osmanlı ve Cumhuriyet döne-
mindeki iktidarların suç envanterini 
çıkartırken, zamanla, “bizi anlama-
yan” çoğunluğu da suç ortaklığıyla 
itham refleksimizin kısırdöngü üre-
ten sonuçlarıyla da karşılaşıyoruz. 
Soykırım ve katliamların sürekli teş-
hirinin, ezen ulus emekçilerinde ka-
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lıcı bir yüzleşme yaratabilmesi elbet-
te bu çabanın işçi sınıfı ve ezilenlerin 
antikapitalist hareketini, sınıfsal ve 
siyasal diğer temel amaçları doğrul-
tusunda geliştirilmekle birleştirildiği 
oranda kalıcı bir bilince dönüştürü-
lebilir. 

Yoksa Yahudi Soykırımı’yla yüz-
leştirilen Alman halkının bu kez de 
burjuvazisinin göz yumduğu veya 
teşvik ettiği Neonazi örgütlere akışı 
veya Fransız halkının Cezayir kat-
liamlarıyla yüzleştirilse bile Ceza-
yir savaşı suçlusu Le Pen’in Ulusal 

Cephesi’ne akışı durdurulamaz. Bu 
partilerin kuyruğunda göçmenlere 
karşı katliam yapabilmesi önlene-
mez. 

ABD halkında Yahudi Soykırımı’na 
karşı olma bilinci az çok vardır. Fakat 
yine bu halkın emperyalist burjuvazi-
si kuyruğunda işgal alanlarında kat-
liamları önemli ölçüde destekleme-
mesi ancak proleter enternasyonalist 
bilinçle geliştirilecek işçi hareketi sa-
yesinde mümkündür. 

İsrail’deki Yahudi halkının Siyo-
nist devlet eliyle Filistinlilere kat-

liamları destekler hale getirilmesi 
de ancak proleter enternasyonalist 
bilince sahip işçi sınıfı hareketiyle 
birleşen soykırım karşıtlığının bü-
tünsel, kalıcı olabileceğini acı sonuç-
larıyla kanıtlıyor. 

Ülkemizde ise bırakalım prole-
ter enternasyonalist çizgide Ermeni 
Soykırımı’yla yüzleştirme çalışma-
sını, soykırımı teşhir etmede bile şo-
venizm ve sosyal şovenizm emekçi 
sola kadar yayılmış durumda. 

Perinçek Ermeni Soykırımı’nı 
mazur gösterme saldırganlığında 
ilerleyerek İttihatçı paşaların miras-
çılığına ve Erdoğan faşizminin bay-
raktarlığına battı. Kürtlere soykırım 
talep eden bir ırkçılığın bataklığında 
yüzüyor. 

HKP, “Tehcir, işte Osmanlı’nın al-
dığı bir savunma tedbiriydi”, “300 
bin kadar Ermeni hayatını kay-
betmiştir. Talat Paşa’nın deyişiyle 
‘Zalim yerel yöneticilerin tutumla-
rından, yağmacı çakalların saldırı-
larından, hastalıklardan, kıtlıktan, 
yokluktan, açlıktan dolayı” görüşüy-
le soykırımı mazur gösterme çizgi-
sini, Ermeni halkımızın soykırımı 
protesto gösterilerine fiziki saldır-
ganlığa vardırdı. 

TKP elbette bunlar gibi soykırım 
savunucusu değil. “1915’i sadece 
Anadolu Ermenilerinin değil, bu 
topraklarda yaşayan bütün halkların 
‘‘Büyük Felaketi kabul etme”yi öne-
rerek soykırımı hafifletiyor, yüzleş-
meyi bulanıklaştırıyor. 

Bulanıklaştırma işini “1915 dö-
nemecinde ‘bir şeyler oldu’ ve tre-
nin vagonlarından biri ulus devlet 
durağına, diğerini raydan uçuruma 
yuvarlama pahasına ulaştı” değer-

TKP elbette bunlar 
gibi soykırım 

savunucusu değil. 
“1915’i sadece Anadolu 
Ermenilerinin değil, bu 
topraklarda yaşayan 
bütün halkların ‘‘Büyük 
Felaketi kabul etme”yi 
önererek soykırımı 
hafifletiyor, yüzleşmeyi 
bulanıklaştırıyor. 
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lendirmesinde de yapıyor. Ermeni 
halkını yok etme suçunu İttihatçı-
ların, egemen ulus burjuvazisinin 
temsilcisi olarak elindeki devasa 
militarist devlet makinasını, Türk 
burjuvazisinin politik boyunduru-
ğunu pekiştirme uğruna, sermaye 
transferi yapma uğruna kullanarak 
işlediğini örtmüş oluyor. “İki bur-
juvazi uluslaşma sürecinde rekabet 
etti, biri ulus devlete varırken diğeri 
uçuruma düştü” kolaycılığı denkle-
minde ele alıyor. Tabii ki Ermenileri 
uçuruma düşüren İttihatçıların, ön-
ceden planlayarak değil emperyalist 
savaş koşullarında bu suça itildiği-
ni belirterek de “şartlar” mazereti 
üretiyor. Sanki İttihatçıların Alman 
emperyalizmi yanında emperyalist 
savaşa girmesi, Türk burjuvazisinin 
gelecekteki pazarı olarak Osmanlı 
topraklarını egemenliği altında ve 
Alman emperyalizmiyle iş birliği 
geliştirerek yaptığı gerçeğini de giz-
lemiş oluyor. 

TKP bütün bunları elbette İttihat-
çı burjuva diktatörlüğünün soykırım 
suçunu teşhir etmekten, soykırımla 

yüzleşilmesi mücadelesinden kaçın-
mak için yapıyor. 

Benzer tutumunu Kemalist cum-
huriyetin mirasına sahip çıkmayı 
önerirken de sürdürüyor.

Daha önemlisi de sosyalizm adına 
milliyetçi antiemperyalizmi çizgi ha-
line getiriyor, bu temelde çokuluslu 
bağımlı ülkelerdeki ezilen ulusların 
ayrılma özgürlüğünü reddediyor, bu 
ilkenin günümüzde emperyalizmin 
işine yarayacağı şeklindeki milliyet-
çi teoriyi üretiyor. Rojava devrimine 
karşı pozisyonda, Rojava işgallerini 
seyreden ve Suriye Baas rejimini 
yoldaşlıkla selamlama konumunda 
yer almayı sosyalistlerin tavrı olarak 
öneriyor. 

Bu bakışı nedeniyle, halk hareketi-
ni yıldırmak için MHP ve kontrgeril-
lanın saldırı gerçekleştirdiği gerçeği-
ni sulandıran “Saldırıdan Türkiye’de 
bütünüyle kârlı çıkan herhangi bir 
kurum veya özne yoktur”, (A.Güler) 
değerlendirmesini yapabiliyor. Hrant 
Dink’i öldüren saldırıda, kontrgeril-
lacı katilleri ve suç ortaklığı Erdo-
ğan-Gülen çetesini birinci derece-
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den suçlu göstermekten kaçınıyor; 
“Hepimiz Ermeni’yiz” sloganından 
rahatsızlığını dile getiriyor, ulusalcı-
lığını sergiliyor. 

Bu küçük burjuva ulusalcı görüş 
ve tavırlarıyla TKP, Ermeni, Sürya-
ni ve Pontos soykırımlarına ilişkin 
yüzleşme mücadelesine kaçınılmaz 
olarak mesafeli duracak. Öte yan-
dan Kürt katliamlarını teoride dile 
getirse de pratikte teşhir etmeye de 
mesafeli davranacak. Ama güncelde 
daha önemlisi de Rojava ve Kür-
distan devrimlerinin karşısında ko-
numlanarak, üçüncü dünya devlet-
leri savunusuyla bu devletlerin Kürt 
katliamlarını ve devrimleri imhasını 
seyredecektir. Sosyalizmi ise bu sey-
redici suç ortaklığını örten gevezelik 
olarak kullanmaktan geri durmaya-
cak. 

ÖDP-Sol Parti ve EMEP ise Türk 
halkındaki Ermeni düşmanlığı şart-
lanması karşısında üslup olarak 
katliam demekle yetinmeyi soykı-
rım kavramını kullanmamayı tercih 
ediyorlar. Şoven kuşatma ve sosyal 
şoven etkilenmelerden kaynaklanan 
bu tavır, burjuvazinin tarihi soykırım 
suçlarına karşı güncel politika geliş-
tirmekten kaçınmak, ödün vermek ve 
uzlaşmak anlamına geliyor. Gelinen 
noktada bırakalım devrimciliği ama 
tutarlı demokratik siyaset bakımın-
dan bile kabul edilemez bir tutumdur 
bu. Sol Parti liderleri “Kürt hareketi 
önce zorunlu ama sonra gönüllü ola-
rak emperyalizmi destekledi” diye-
rek Erdoğan faşist sömürgeciliğinin 
Rojava devrimi yurdunu işgaline, 
katliamlar yapmasına seyirci kalabil-
mektedir. Seyirciliğine mazeret olan 
teori/söylem üretmektedir. 

Pek çok emekçi sol hareketin, 
Hristiyan ve Êzidî inançtan halkları-
mıza zalimce uğratıldıkları soykırı-
mı teşhir etmekten çekinmediklerini 
belirtmek gerekir. Bu, elbette soy-
kırımlarla yüzleşme mücadelesinde 
değerli bir tutum. Fakat bu hareket-
lerden bazıları, örneğin Halk Cep-
hesi, Kürt meselesinde Türk halkı 
üzerindeki sosyal şovenizmden etki-
lenerek, faşizmin Kürt hareketine ve 
devrimine karşı işgalci savaşlarına 
sessiz ve seyirci kalıyor. 

Bu örnekler de proleter enternas-
yonalist tavrın kararlılıkla kuşanıl-
ması gerektiğini öğretiyor. 

Türk burjuvazisinin Ermeni, 
Rum, Süryani Hristiyan halkları 
soykırımdan geçirmesi soykırı-
mın sayısız yalanlarla gizlenmesi 
ve özellikle de Ermeni düşmanlığı 
Türk işçi ve emekçilerini, ezilen-
lerini burjuvazi ve burjuva devlete 
bağlayan şovenizmin en güçlü ve 
etkili ana damarların başında gelir. 
Böyle olduğu içindir ki, işçi sınıfı 
ve emekçilerin burjuva ideolojisin-
den ve burjuvaziden kopartılması, 
aynı zamanda tarihi soykırım ger-

Soykırımla yüzleşme 
mücadelesi, öncelikle 

işçi hareketinin, komünist 
ve tutarlı demokratik 
hareketlerin, somutta 
mücadele ettikleri kendi 
ulusundan burjuvazinin 
soykırım suçlarına karşı 
tutarlı tavır almayı şart 
koşar.
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çekliğiyle yüzleştirilmesi, demok-
ratik görev ve sorumluluklarının 
bilincine ulaşması sorunudur. 

Soykırımla yüzleşme mücadelesi, 
öncelikle işçi hareketinin, komünist 
ve tutarlı demokratik hareketlerin, 
somutta mücadele ettikleri kendi 
ulusundan burjuvazinin soykırım 
suçlarına karşı tutarlı tavır almayı 
şart koşar. Yüzleşme çizgisi gelinen 
aşamada yalnızca Türk burjuvazisi-
nin tarihsel soykırım suçlarına karşı 
tavır almak ve mahkûm etmekle de 
sınırlı kalamaz, aynı zamanda, bir 
“hesap sorma” tutumunu da içerme-
lidir. Bu halen kanayan tarihsel ya-
raların sarılması bakımından olduğu 

kadar işçi ve emekçilerin demokratik 
ve enternasyonalist bilinç ve müca-
delesinin geliştirilebilmesi için de 
elzemdir. Burjuvazinin tarihsel soy-
kırım suçlarına karşı mücadele an-
cak güncelde işçi ve ezilen sınıfları 
mücadeleye seferber etmekle birlikte 
sonuç alabilir, ancak her halükârda 
bu mücadelenin son derece açık ve 
tutarlılıkla yürütülmesi şarttır. Ve 
keza bu tavrın aynı zamanda Türk 
burjuvazisinin ezilen ve sömürge 
uluslara karşı uyguladığı güncel kat-
liamlara, soykırımcı saldırılara karşı 
somut politikalarla birleştirilerek en-
ternasyonalist geleceği kuracak bü-
tünsel karakter kazanabilir.

v
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Karşımızda Tarihsel Topraklarından Yok 
Edilmiş Bir Ermeni Halkı Hakikati Duruyor

Röportaj - Erdoğan Aydın

Sonuçta eğer hakikati arayacaksak, kendi tarihsel topraklarından yok 
edilmiş bir Ermeni halkı, bir de asıl kendisinin saldırıya uğradığını iddia 

etmesine rağmen bugün, Muşta’da da Van’da da Erzurum’da da İzmir’de 
de İstanbul’da da sadece Müslümanlardan oluşan bir Türkiye gerçeği 

karşındayız.

ABD Başkanı Biden’in Ermeni 
Soykırımı ile ilgili yaptığı açıkla-
manın ardından konuşan faşist şef 
Erdoğan, soykırım yanlıların yıl-
lardır kullandığı tezleri ileri sürdü. 
“Ermenilerin köyleri bastığı”, “As-
lında sadece 150 Ermeni’nin öldü-
ğü”, “konunun tarihçiler tarafından 
araştırılması gerektiği” şeklindeki 
iddialar karşısındaki gerçek durumu 
tarihçi-yazar Erdoğan Aydın, Mark-
sist Teori’ye anlattı. 

Erdoğan, ABD Başkanı Biden’in 
Ermeni Soykırımı ile ilgili açıkla-
masına 26 Nisan’da yanıt verdi. 
Erdoğan bütün soykırım yanlıları 
gibi, “Ermeniler köyleri ve şehirleri 
basıp önüne gelen kadın çocuk de-
meden öldürmüşlerdir. Bu çeteler 
topraklarımıza saldıran Ruslarla iş 
birliği yapmıştır” dedi. Aslında ger-
çekte olan neydi?

Gerçeğin Erdoğan’ın anlattığı gibi 
olmadığı çok açık. Her şeyden önce 

Türklerin Orta Asya’dan gelmesin-
den çok önce burada yaşayan, üste-
lik Selçuklu ve Osmanlı’dan sonra 
da bu topraklara ciddi medeniyet 
katkısı yapmış, buranın yerlisi olan 
bir halktan söz ediyoruz. Ve bu halk 
bugün yok. Yani kendi tarihsel top-
raklarından yok edilmiş bir ulusun 
hikayesini konuşuyoruz ve salt bu 
kadarı bile, dönem içinde egemen 
olan güçlerin bir halkı yok etme fiili 
işlediğinin ispatı için yeterli belge-
dir. İkinci olarak daha somuta, o dö-
nemki gelişmelere doğru gittiğimiz-
de, gerek 1894-96, yani pan-İslamcı 
Abdülhamid’in iktidarda olduğu dö-
nem, gerek 1915 İttihatçıların tek ba-
şına iktidarda ve Osmanlı’nın da sa-
vaşta olduğu dönemdeki gerçeklik; 
bu halkın birinci dönemde ağır pog-
romlara uğradığı, ikinci dönemde 
ise toptan tasfiye edildiği gerçeğiyle 
karşılaşıyoruz. Burada saldırıyı uğ-
rayanın Ermeniler, saldırıyı organize 
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edenlerin ise devlet ve onun organize 
ettiği milisler olduğu gerçeği ile kar-
şı karşıyayız. Ermeni örgütleri adına 
Müslüman köylere saldırılar ve kat-
liamlar gerçekleşmiştir, ama bunlar, 
Ermeni halkının şehir ve köylerden 
tasfiye edilmesi, yani soykırım son-
rasında ve Çarlık ordusuyla birlikte 
gelen Ermeni milislerin intikam sal-
dırılarıdır. Soykırım öncesinde ise 
hem böylesi örnekler yoktur hem de 
Ermeni halkının tüm gençleri “Ame-
le Taburlarına” alındıkları için böyle 
bir şeyin olması da mümkün değil-
dir. Yani gerçek durum, bir devletin 
bir halkı tarihsel topraklarından yok 
etmeye yönelik organize eylemidir 
ve yapılan iş, her ne kadar o dönem-
de Birleşmiş Milletler ve onun soy-
kırıma dair hukuki düzenlemesi söz 
konusu değilse de soykırımı tanım-
layan tüm özellikleri birebir gösteren 
bir nitelik taşımaktadır. 

Bu arada Ermenilerin geçmişte 
Müslüman halkla birlikte yaşadı-
ğı dönemdeki statüsünü anımsaya-
lım. Osmanlı döneminde Ermeniler 
“millet-i mahkûme”, “millet-i sadı-
ka” kavramlarıyla anılıyordu, Müs-
lümanların sahip olduğu haklardan 
bile yoksun, ikinci sınıf bir tebaa ola-
rak yaşıyorlardı. Çifte vergilendirme 
zulmü altındaydılar ve sosyal hayat-
ta da bir dizi kısıtlamalar mevcuttu. 

1939 Tanzimat Fermanı’ndan başla-
yarak görece bazı haklar elde etme-
ye başlasalar da hem eşit olamadılar 
hem de belli bölgelerde çifte vergi-
lendirmeden kurtulamadılar. Böylesi 
mağdur bir atmosferde yaşayan bir 
halkın kendi ulusal bilincine var-
masını müteakip itiraz etmesi, hak 
talep etmesi, hatta ayaklanması bile 
meşrudur. Nitekim Balkanlar’daki 
Sırpların, Yunanların, Romenlerin, 
Bulgarların Osmanlı’ya karşı itirazı 
ve eşit vatandaşlık istemeleri, ve-
rilmeyince de giderek bağımsızlığa 
yönelmeleri bu bağlamda gelişe-
cekti. Ancak Ermenilerin “millet-i 
sadıka” kavramsallaştırmasında da 
gördüğümüz gibi, Bulgarların, Yu-
nanların, Sırpların sergilediği tipte 
bir bağımsızlık arayışları da olma-
mıştır. Tam tersine Abdülhamid reji-
mine karşı çok kimlikli, çok kültürlü 
bir Osmanlı inşa etme, yaratmaya 
yönelik Osmanlıcı, demokratikleş-
tirici bir mücadele hatları olmuştur. 
Ve bu mücadelede hatırlayalım ki, en 
yakın politik dostları da bir müddet 
sonra iktidara gelecek olan İttihat 
ve Terakkicilerdi. Dolayısıyla aslın-
da Osmanlı Ermenilerinin gelecek 
ufku, Osmanlı çatısı altında, ama 
ademi-merkeziyetçi, çoğulcu bir 
Osmanlı’da birlikte yaşamak üze-
rinden şekillenmişti. 1908 devrimi 
gerçekleştiğinde Ermenilerin büyük 
örgütlü parçasını oluşturan Taşnak-
lar, İttihat ve Terakki Cemiyeti’yle 
birlikte seçime girip parlamento da 
birlikte davranış sergileyecek bir du-
rumdaydılar. 

Dolasıyla, Müslümanlara oranla 
çok daha ileri bir medeniyet düzeyi-
ne ve uluslaşma bilincine ulaşmala-
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rına rağmen,1908 sonrasında da İtti-
hatçılardan ayrılıp, ayrı devlet kurma 
değil, var olan durum içinde ama 
haklarıyla eşit yaşayabilecekleri bir 
ortam için mücadelesi veriyorlardı. 
Kuşkusuz çok dağınık olmalarının 
da ayrı bir vatan kurma yönelimini 
engelleyen bir işlevi olmuştur; ama 
durum budur.

Taşnaklar’ın tutumunu anlattı-
nız…. Ermeni halkının ikinci büyük 
örgütlenmesi olan Hınçaklar’ın tu-
tumu neydi?

Onlar da aslında aynı perspektife 
sahipti. Hürriyet ve İhtilaf Fırkası 
ile birlikte, yine demokratik çoğulcu 
bir Osmanlı tahayyülü için mücade-
le ediyorlardı. Onların Taşnaklardan 
farkı, sosyalist kimliklerinin daha 
net, dolayısıyla sloganları, davra-
nışları, refleksleri, eylemlerinin de 
daha radikal olmalarıydı. Askeri ey-
lemlilikte de Taşnaklara göre daha 
önde bir tutum içindeydiler ama bu 
eylemler de ayrılmak perspektifiyle 
değil, Ermenilere zulmedenlere karşı 
bir eylemlilik olarak şekilleniyordu. 
Demek ki şu ana kadar ki veriler, as-
lında bir bağımsızlık arayışındaki bir 
Ermeni halk hareketinden söz etme-
mizi bile engelliyor. 

Ermeni halkı ne istiyordu?
Ermeniler çifte vergilendirmenin 

kaldırılmasını, köylerine yönelik 
saldırıların, tacizlerin son bulmasını 
istiyorlardı. Osmanlı’da huzur içinde 
yaşamak istiyorlardı. Ve zaten 1908 
dönüşümü, devrimi, programı da as-
lında normal koşullarda onlara bunu 
taahhüt ediyordu. Dolayısıyla bir 
müddet sonra İttihat Terakki ile iliş-
kilerinin kopması da bu taahhütlerin 
yerine getirilmemesine karşı bir tep-

kiydi. Ama bu tepkiler, asla dönüp 
örneğin, Müslüman köylerine saldırı 
ve benzeri örnekler içermemektedir. 
Zeytun’da, Sason’da Birinci Dünya 
Savaşı başladıktan sonra ilk kalkış-
malar da aslında vergi artırımları, 
keyfi yönetim ve amele taburları-
na alınmaya karşı gelişti. Özellikle 
kendi iradelerinden bağımsız olarak 
girilmiş savaşta Ermeni gençleri-
nin, amele taburlarına götürülmesi 
ve bir kısmının infaz edilmesinden 
kaynaklı bir tepki ve korku vardı. 
“Zeytun ayaklanması” diye tabir edi-
len direniş de böyle ortaya çıkmıştı. 
Keza Van’da yaşanan bu olayların 
kronolojisine baktığımızda, Abdül-
hamid döneminin çok ağır hatıraları 
bulunmaktadır. Kürt beylerinin ve 
bölgeye yerleştirilen Çerkes ve İtti-
hat Terakki milislerinin saldırılarına 
karşı kendilerini koruma çabasıyla 
girişilen direnişler söz konusu. 

Fakat yineleyelim ki; bu süreç 
içinde, gerek 1908 sonrası gerekse 
1915 öncesinde Ermeni örgütleri-
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nin Müslüman köylerine yönelik bir 
saldırısı söz konusu değildir. Sık-
lıkla dillendirilen, istismar edilen 
köy baskınları, saldırılar ise dedi-
ğim gibi savaşın çıkması, tehcirle-
rin başlaması, köy boşaltmaları gibi 
afetlerle karşılaşmaları sonrasın-
da Ruslardan yana umut üretmeye 
başlayan kesimler tarafından ger-
çekleştirilmiştir. Ama burada altını 
çizmek lazım: 2-14 Ağustos 1914’te 
Erzurum’da toplanan Ermenilerin 
en büyük örgütü olan Taşnakların 
VIII. Kongresinde, “Osmanlı’nın 
savaşa fiilen girme olasılığının çok 
yüksek olduğu ve olaylar bu yönde 
geliştiği takdirde partinin tüm şube-
lerinin vatani görevini yerine geti-
recekleri” kararı alınmıştır. Daha 
sonra soykırımın doğrudan uygula-
yıcısı olacak olan Bahattin Şakir’in 
de bu kongreye katılmış olduğu ger-
çeği de anımsansın.

Yani Ermenilerin en büyük örgü-
tü -ki Rusya Ermenistan’ında da en 
örgütlü güçtür- haklarını tanımayan, 
kendilerine rağmen savaşa girmiş 
olan bir iktidarın savaşına gençlerini 
asker olarak göndermek konusunda 
boyun eğmiş bir yerde durmaktaydı. 
Bu açıdan baktığımızda aslında, “Er-
menilerin ihanetine” ilişkin anlatılan 
hikâye ile gerçeklik bambaşkadır. 
Dahası söz konusu kongreye katılan 
Bahattin Şakir Taşnak yöneticile-
rinden şu talepte bulunacaktır: “Siz 
Kafkasya’da Rusya Ermenistan’ın-
dan başlayarak ayaklanma çıkartın, 
bizlerle birlikte Kafkasların fethi-
ne, dolayısıyla Turancı politikaya 
katılın. Biz de savaştan sonra sizin 
özerkliğinizi tanıyalım!” Taşnaklar 
buna da itiraz ediyorlar. 

Üstelik Ermenileri tasfiyeye ka-
rar veren ve bunu bir müddet son-
ra uygulayacak olan irade o sırada 
Kafkasya’da savaş ilan etmediği hal-
de önce Rus limanlarına saldırı, ar-
dından da Kafkasya’da Turan hedefli 
olarak Rus topraklarına saldırı orga-
nize etmişlerdir. Peki burada ölüme 
gönderdikleri kimlerdir? Müslüman 
çocukları, Arap, Çerkez, Kürt, Türk, 
Arnavut çocukları. Bunların bir kıs-
mının da Arap cephesinden getirilip 
yazlık kıyafetle Sarıkamış’ta savaşa 
sokulmuş insanlar olduğunu da bu 
vesileyle hatırlatalım. 

Bu örnek niçin önemlidir? Bu örnek, 
kendi Müslüman evlatlarına bile acı-
mayacak bir şekilde gözünü karartmış 
bir Turancılığın ve Alman işbirlikçile-
rinin Ermenilere neler yapabileceğinin 
bir örneği olması itibariyle önemlidir. 
Ama daha ötesi, egemen olunan top-
rakların Gayrimüslimlerden arındırıl-
masına yönelik başlatılan Türkleştir-
me ve Müslümanlaştırma programıdır. 
Nitekim İttihat ve Terakki’nin 1911 
tarihli Selanik kongresinden başlaya-
rak Türkleştirme ve Müslümanlaştır-
ma programı başlatılmıştır. Kuşkusuz 
devleti yönetse de illegal olan ve son-
radan da pek çok belgeyi imha ettiğin-
den henüz bu kongrenin tutanaklarına 
ulaşamıyoruz ama elimizde tutanak-
lar kadar muteber başka kanıtlar var. 
Örneğin Türkiye Cumhuriyeti’nin 3. 
Cumhurbaşkanı ve 1914’te Ege’de 
Rumların tasfiye edilmesinde İzmir 
İttihat ve Terakki Genel Sekreteri ola-
rak doğrudan görev alan Celal Bayar, 
anılarında, “İTC’nin esas tüzüğünde 
bir değişiklik olmamıştı. Bu yeni ce-
reyan da resmen kabul ve ilan edilme-
mişti. Fakat Cemiyet’in ön safındaki 
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elemanları, Ziya Gökalp’in telkinleri-
ni yeni bir ideal olarak kabul etmeye 
başlamışlardı. Bunlar sözleri, yazıları, 
şiirleri, romanları ile Turancılığı yayı-
yorlardı”1 diye yazdı. Yine, “İmpara-
torluğun tamamiyet ve birliğini gizli 
açık vasıtalarla tehdit eden ayrılıkçı, 
Türk olmayan unsurlar”2 diye nitele-
diği azınlıkların hak taleplerini, “hü-
kümranlık haklarımızın” ihlali, “hain 
ve hayâsız ihtiraslar”3 olarak nitelen-
diriyor ve bu saptamanın gereği ola-
rak da “Harbiye Nezareti’ndeki gizli 
toplantıların başlıca konusu stratejik 
noktalarda kümelenmiş ve dış menfi 
tesirlere bağlı gayri Türk yığınakların 
tasfiyesi idi...”4 diye açıklıyordu.

Dolayısıyla, bu sürecin “Vatan sa-
vunması için savaştaydık, Ermeniler 
ayaklandı veya ordumuzu arkadan 
vurdu, onun üzerine biz de mecburen 
onları göç ettirmek zorunda kaldık!” 

anlatısı, yapılan işe kılıf uydurmak-
tan başka anlam taşımaz. Tam tersi-
ne pek çok veri bize çok net olarak 
gösteriyor ki, 1915’in 24 Nisan’ında 
önce Ermeni halkının uluslararası 
moral kaynakları, iletişim kaynak-
ları olan aydınlarının -ki net rakam 
olarak 250 kişidir- iki kafile olarak 
ve bir daha geri gelmemek üzere gö-
türülüp yok edilmeleriyle başlayan 
bir süreç karşısındayız. Dahası an-
latı doğru olsaydı, sadece Sarıkamış, 
Erzurum, Van gibi çevrelerle sınırlı 
bir sürgün gerçekleştirilecekti. Oy-
sa göz önünde olan İstanbul ve İz-
mir bir yana, Eskişehir, Adapazarı, 
Edirne, Bursa, Kayseri, yani nere-
de Ermeni yaşıyorsa tümünü, hayat 
koşullarını ortadan kaldırmak üzere 
bir tasfiye, bir etnik arındırma ama-
cıyla Suriye’deki Deyr el Zor çölüne 
doğru yola çıkartılması operasyonu 
karşısındayız. Yani bir devlet irade-
si var. Planlanmış bir yer değiştirme 
hali var.  Ve bu yer değiştirmenin de 
önceden belirlenmiş Anadolu’nun 
Türkleştirilmesi ve Müslümanlaş-
tırılmasıyla bağlantılı bir ideolojik, 
siyasal gerekçesi var.

Öyle bir götürüştür ki bu, Alman-
ların Yahudileri ve Romanları tasfiye 
kamplarına taşımalarını anımsatır: 
nitekim 1915’te Eskişehir  Sevk Ko-
misyonu görevlisi, 1924-1927’de de 
Türk Tarih Encümeni Başkanı ola-
cak olan Ahmet Refik, şunları yazar:

“Trenler peş peşe geliyor, her tren-
den binlerce aile, binlerce köy halkı 

1 Celal Bayar, Ben de Yazdım, C. 2, sf. 78.
2 Celal Bayar, Ben de Yazdım, C. 5, sf. 103.
3 Celal Bayar, Ben de Yazdım, C. 5, sf. 104-5.
4 Celal Bayar, Ben de Yazdım, C. 5, sf. 104.
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çıkıyordu. (...) Trenle sevk edileme-
yen çoluk çocuk, kadın erkek, ayak-
ları kanlar içinde, etraflarında birkaç 
jandarma karadan geliyorlardı. Man-
zara pek feciydi.”5

“Ermenilerin en ziyade korktukla-
rı Pozantı idi. Orada, çetelerin hü-
cumu kalplerini titretiyordu. Bunlar 
hangi çetelerdi? İttihat Hüküme-
tinin Turan siyaseti, İslam ittihadı 
namına Kafkasya’ya gönderdiği çe-
telerdi.”6

“Nihayet bir gün meş’ûm (uğur-
suz) bir emir geldi, Eskişehir de 
tahliye edilecekti (...) Ertesi gün, 
Eskişehir’in biçare aileleri ellerin-
de birer sepet, kollarında paltoları, 
hayvan vagonlarına bindiler. Gözleri 
yaşlarla dolu, asırlardan beri sevdik-
leri, oturdukları, yaşadıkları evlerini, 
çiçekli bahçelerini, muazzez hatıra-
larını bıraktılar; Konya ovasını kuşa-
tan dağlara, Pozantı’nın yalçın geçit-
lerine, El-Cezire’nin ateşin çöllerine, 

açlığa, sefalete, perişanlığa, ölüme 
doğru gittiler...”7

“Zaten bu zulmü takdir etmemek 
için çeteci zihniyeti ile malûl olmak 
lazımdı, Almanlardan kalpleri in-
saniyet hisleriyle dolu olanların da 
bu cinayetlerden iğrendiklerine hiç 
şüphe yok. Fakat resmî Almanya 
isteseydi, bu kıtâle mâni olurdu… 
Hiç şüphesiz Almanya’nın zaferine 
güveniyorlar, bu muazzam faciayı 
Almanya’nın kuvvetiyle, bu masum-
lar feryadını Almanların zafer tera-
neleriyle bastırmak ümidinde bulu-
nuyorlardı. Almanya Anadolu’da 
kazanacağı menfaatlerle sermest; 
Orta Çağ’da bile görülmeyen bu ci-
nayetlere sessiz ve lakayt, seyirci va-
ziyetini takınıyordu.”8

Almanlardan da ciddi itiraf örnek-
leri var: Goldz Paşa şöyle yazmıştı: 
“Homojen bir Müslüman kalesi inşa 
edebilmek ve Rusya karşısında sağ-
lam bir siper elde oluşturmak için 

5 İki Komite, İki Kıtâl, sf. 30.
6 İki Komite, İki Kıtâl, sf. 39.
7 İki Komite, İki Kıtâl, sf. 34.
8 İki Komite, İki Kıtâl, sf. 38.
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Ermenilerin yerinin değiştirilmesi ve 
Mezopotamya çöllerine sürülmesi 
gerekirdi”9

Alman Başbakan Bethmann-
Hollweg’in, “Yegâne gayemiz, so-
nuç itibariyle Ermenilerin mahvolup 
olmadıklarına bakmadan, Türkiye’yi 
harbin sonuna kadar yanımızda tut-
maktır”10

Tabii bu süreçte, “Ben valiyim, 
eşkıya değilim” diyerek soykırıma 
karşı çıkan Ankara Valisi Mazhar 
Bey gibi, “Bu cinayetleri işlemeye-
ceğime göre istifamı kabul buyurun” 
diyen Kütahya mutasarrıfı Faik Ali 
Ozansoy gibi bürokratlar da var, ki 
bunların açıklamaları da kendilerine 
gelen gizli emirlerin neyi içerdiğini 
bize net olarak gösteren belgelerdir.

Dolayısıyla bu açıdan baktığımız-
da, resmi yazının gerekçelendirme-
leri tarihsel gerçeklikle uyuşmamak-
tadır. 

Ermeni çetelerin Türkleri katlet-
tiğini öne süren Erdoğan, Ermeni 
halkından ise 150 insanın hayatını 
kaybettiğini iddia ediyor.  Ölümler 
yarıştırılmaz ve sayıya indirgene-
mez elbette. Fakat gerçeğin bilin-
mesi için söylersek; Ermeni halkın-
dan katledilenlerin ve zorla tehcirde 
ölenlerin sayısına ilişkin gerçek ne?

Bu operasyonun doğrudan başında 
olan Talat Paşa, 1914’te 1,5 milyon 
Ermeni’nin yaşadığını söylüyor. Bu 
nüfustan tehcir sorası geriye kalan 
rakam 240 bin civarındadır. Onlar da 
İstanbul ve İzmir’de yaşayan, dola-

yısıyla dünyanın gözü önünde olan 
Ermenilerden ibarettir. Ki bunlar da 
bir müddet sonra yok olacaklardır. 
Bu vesileyle anımsatalım ki, müta-
reke dönemi İstanbul hükümetleri, 
İngiliz işbirlikçisi, saltanatçı ama so-
nuçta Ermeni halkının başına gelen 
felaketin sorumluluğunu üstelenip 
bunu düzeltmenin kapılarını da açan 
veya açmak zorunda kalan bir tutum 
almıştır. Bu dönemin Divan-ı Harb-i 
Örfi yargılamalarında söz konusu 
canilerin yargılanması ve sağ kalan 
Ermenilerin geri gelmesine de kapı 
açan bir yaklaşım sergilenmiştir. An-
cak milli mücadeleyi yürüten Ankara 
iktidarı ise hem Ermenilerin evleri-
ne geri gelişini engellemiş hem de 
Türkleştirme ve Müslümanlaştırma 
programını kaldığı yerden sürdürüp 
tamamlamıştır. Rumların tasfiyesi, 
önce Çerkeslerin, sonra Kürtlerin 
Türkleştirilmesi ve ondan önce de 
memleketin sosyalist parti ve kadro-
larının tasfiye edilmesi… 

Ermeni halkının tasfiye edildiği 
operasyonun beyni Talat Paşa, özel 
defterine, tarihsel topraklarından tas-
fiye edilenlerin sayısını 972 bin 246 
olarak not etmektedir.11

İktidarın diğer kudretli yönetici, 
ama soykırım organizasyonunda 
doğrudan yer almamış olan Cemal 
Paşa ise, “1915 tehciri esnasında ya-
pıldığını duyduğum cinayetler cid-
den nefret uyandıracak şeylerdir”12 
dedikten sonra, “Osmanlı Hüküme-
tinin, Doğu Anadolu vilayetlerinden 

9 C. Dinkel, Akt. Hüseyin Hasançebi, Sahne-i Fecai, s. 131.
10 Metternich’in 17 Aralık 1915 tarihli raporundan; Hüseyin Hasançebi, Sahne-i Fecai, s. 
146.
11 Murat Bardakçı, Talat Paşa’nın Evrak-ı Metrukesi, sf. 106.
12 Cemal Paşa, Hatıralar, s. 411.
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1.5 milyon kadar Ermeni naklettir-
miş olduğunu ve bunlardan 600 bin 
kadarının yollarda kısmen öldürül-
müş ve kısmen açlık ve sefaletten öl-
müş olduklarını kabul edelim”13 der.

Dolayısıyla karşımızdaki gerçek-
lik, 1915 yılında, kendileri dikka-
te değer bir tepki vermeden tasfiye 
edilmiş bir Ermeni toplumsallığıdır. 
Peki daha sonra aynı sessizlik sürdü 
mü? Elbette ki sürmedi. Nitekim, 
Sarıkamış’ta hazırlıksız bir şekilde 
Çarlık Rusya’sına karşı gerçekleştiri-
len saldırı yenildikten ve 90 bine ya-
kın insan kâh donarak, kâh çatışma-
larda, geri kalanlar da tifüsten ölüme 
yollandıktan sonra Doğu Anadolu 
bölgesi -ki dönemin belgelerde “Er-
menistan” diye geçer- Çarlık ordula-
rının işgaline açık hale gelir; nitekim 
1916 itibariyle Trabzon, Erzurum, 
Erzincan, Bitlis, Van işgal edilir. İş-
te bu dönemde aynı zamanda gerek 
kinle gerek milliyetçilikle donatılmış 
olan Ermeni çeteler ve milisler de 
Müslüman köylerine yönelik bir dizi 
katliam gerçekleştirmişlerdir. Fakat 
burada da hukuken şu ayrımları ya-
parak süreci çözümlemek lazım. Hiç 
kuşkusuz milliyetçilikler, katliam-
cılar arasında ayrım yapılmaz. Ama 
hukuki açıdan birincisi; egemenin 
milliyetçiliği ile ezilenin tepkileri 
aynı nitelikte değildir. İkincisi; ilk 
saldıran ile daha sonra buna tepki 
olarak saldıran aynı değildir. Birleş-
miş Milletler’in, 9 Aralık 1948 ta-
rihli “Soykırım Suçunun Önlenmesi 
ve Cezalandırılması Sözleşmesi”nin 
altını net bir şekilde çizdiği gibi, 

“ulusal, etnik, ırksal veya dinsel bir 
grubu ortadan kaldırmak amacıyla 
işlenen” suçlarda, merkezi yapının, 
devletin yaptığı işle ona tepki göste-
renin -örgüt, parti, çete, eşkıya hangi 
kavramı kullanırsanız kullanın- yap-
tığı aynı şey değildir.

Sonuçta eğer hakikati arayacak-
sak, kendi tarihsel topraklarından yok 
edilmiş bir Ermeni halkı, bir de asıl 
kendisinin saldırıya uğradığını iddia 
etmesine rağmen bugün, Muşta’da da 
Van’da da Erzurum’da da İzmir’de 
de İstanbul’da da sadece Müslüman-
lardan oluşan bir Türkiye gerçeği 
karşındayız. Dolayısıyla buradan bak-
tığımızda, söz konusu egemen dilin 
aslında Müslüman’a Müslümanlık, 
Türk’e Türklük propagandası yapmak 
ötesinde reel bir anlamı olmadığını 
görürüz. Yoksa bu asla Ermeni çete-
cilerin de dediğim gibi Rus işgali dö-
neminde bu tip katliamları yapmadığı 
anlamına gelmiyor. Milliyetçiliğin her 
durumda sorunlu bir ideoloji olduğu 
gerçeğini değiştirmiyor. 

“Tarihteki olayların araştırılma-
sı, bu işin erbabına yani tarihçile-
re bırakılmalıdır.” Erdoğan da bu 
sözü tekrarladı.  Hakikaten tarih-
çiler “Soykırım gerçekleştirilmiştir 
ve 1895’te Abdülhamit despotluğu, 
1915’te İttihatçılar Ermeni Soykırı-
mı yapmışlardır” diye tespit etseler, 
bunu inkâr edenler bu gerçeği ka-
bullenip yüzleşecekler mi?

Tabii ki yüzleşmeyeceklerdir. Bu 
yaklaşım gerçeklikten kaçma, topu 
taca atma yöntemi. Her şeyden önce 
şunu saptamak lazım. Bu katliamı ta-

13 Cemal Paşa, Hatıralar, s. 412.
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rihçiler yapmadı. Siyasetçiler yaptı. 
Dolayısıyla bu sorunun çözümünün 
ilk adımını da siyasetçilerin atması 
gerek. Öncelikle mevcut düşmanlaş-
tıran, ötekileştiren, suçlayan ortamı 
ortadan kaldırıp gerçekten özgürce 
araştırılabilen, özgürce yargı ürete-
bilen bir ortamı yaratmak gerekiyor, 
ki bunu da engelleyen siyasetçiler, 
egemenler. Aynı şekilde kendi top-
raklarından yok edilmiş halkın acı-
sına samimi bir şekilde katılmak ve 
bunun gereği Ermenilerle empati 
yapmaktır. Ermenistan’da yaşayan 
insanlarla ticari-siyasi ambargoları 
kaldırıp kapıları açarak konuşabilme 
ortamı yaratmaktır. Bunların yapıl-
madığı yerde ne adil yargılama ne 
adil bir araştırma ne hakikate ulaşma 
konusunda tarihçilerin yapabileceği 
bir şey olamaz. 

Kısacası bu sorunda gerçekten 
yol almanın ABC’si, ortamı değiş-
tirmektir. En azından kendi toprak-
larında yok edilmiş halkın acısını 
paylaşıp, onlarla diyalog kurmaya 
başlamaktır. Türkiye’deki akademi-
nin özgürce çaba gösterebileceği bir 
ortamı yaratmaktır. Bu konuda söz 
kuran baroları da aydınları da “ha-
in” diye yaftalayıp yargılamamaktır. 
Oysa siyasetin yaptığı şey tam tersi. 

Hrant Dink gibi hayatının hiçbir 
döneminde soykırım kelimesini kul-
lanmamış, bütün hayatını birlikte ya-
şamın imkânlarını yaratmaya adamış 
bir insanın öldürüldüğü, bununla da 
yetinmeyip onu katleden organizas-
yonun ve “çocuklardan katil yara-
tan” nedenlerin karartıldığı, mahke-
mesinin devlet içi fraksiyonlarının 
kavgasına alet edildiği bir durumla 
karşı karşıyayız. Ortam bu haldey-

ken, sorunun çözümünü tarihçile-
rin sırtına atmaya kalkmak aslında 
zaman kazanmaya, çözümsüzlüğü 
sürdürmeye devam etme çabasından 
başka bir anlam taşımaz. 

Üzerinden bu kadar uzun bir yıl 
geçmiş olan soykırım gerçekliği ile 
halkların ve devletin yüzleşmesi ve 
hesaplaşmasına nereden başlamak 
gerek?

Türkiye’de ve dünyada ama özel-
likle Türkiye’de şu anda yaşanan iç 
sorunun önemli nedenlerinden biri, 
memleketin sol ayağının, sol vicdanı-
nın alabildiğine zayıflamış olmasıdır. 
Bir yerde sol zayıfsa işçiler haklarını 
alamaz, adaletsizliklerle de mücadele 
edilemez, tarihsel hakikatler de orta-
ya çıkarılamaz. Bir yerde sol zayıfsa 
ezilen milletin, ezilen inancın hak-
ları memleketin üniversitelerinde, 
hukuk mekânlarında dillendirilemez. 
Ne yazık ki, Türkiye solun en zayıf, 
dolayısıyla kendisiyle yüzleşebilme 
imkânının da en zayıf olduğu döne-
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mi yaşıyor. Tabii bunun bedeli sadece 
artık dışsal ve tarihsel bir soruna çev-
rilmiş Ermeni sorunuyla yüzleşmenin 
imkânsızlaşması değil, Müslüman 
Türk halkının ve ülkenin de hak ih-
lallerine uğraması, özgürlüklerden 
yoksun kalması oluyor. Memlekette 
demokrasi kültürünün de zayıflığı 
anımsanırsa, toplumun Ermeni Soy-
kırımı ve diğer meselelerle yüzleşme-
sini engelleyen, yüzleşmekten sanki 
zarar görecekmiş gibi sanılan bir at-
mosfer oluşuyor. Dolayısıyla Ermeni 
Soykırımı ile devlet dışı mekânlarda 
yüzleşme için negatif bir atmosferde 
yaşıyoruz. Ama hiçbir şey bu sorunun 
ilanihaye üstünün örtülebilmesini 
sağlayamayacaktır. 

Çünkü dünyanın bütün kamuoyun-
da, parlamentolarında bu sorun artık 
bir hukuk kararından çok daha güç-
lü bir şekilde bir vicdani karar, bir 
düşünce haline gelmiş bulunmak-
tadır. Son kararın ABD başkanın-
dan da çıkmış olmasından hareketle 
Türkiye’de ne yazık ki milliyetçi-
likle zehirlenmiş olan Türk solunun 
bir kesimi de dahil olmak üzere bu 
meseleyi bir “emperyalizmin oyunu” 
diye görebilmektedir.

Hiç kuşkusuz ABD başta olmak 
üzere emperyalist ülkelerin mela-
netleri sayabilecek gibi değil. Ama 
bu onların parlamentolarında çıka-
cak her kararın sadece emperya-
list hinlikle açıklanabileceği anla-
mına da gelmez. 2016’da Alman 
Parlamentosu’ndan da benzer karar 
çıkmıştı. Ve söz konusu kararda, Al-
man devletinden kendisinin de bu 
işte suç ortağı olduğu, geçmişte bu 
işler yapılırken aslında Türkiye’de-
ki devletle iş birliği içinde oldukları, 

savaş arkadaşı oldukları, soykırıma 
karşı çıkmayarak, hatta görmezden 
gelerek destek verdikleri itirafı gel-
di. Bunların Türkiye’nin geleceğini 
etkilememesi düşünülemez.

Milliyetçi söylem; İttihat ve Te-
rakki yöneticilerinin Malta’ya götü-
rüldüğünü, yargılandıklarını ama İn-
gilizlerin bir tek kanıt bulamadıkları 
için serbest bırakmak zorunda kaldı-
ğı hikâyesini anlatır bize. Oysa bura-
da da realite tersidir. Kuşkusuz İngi-
liz esirlerin takası da söz konusudur. 
Ama esas mesele, İngiltere açısından 
Türkiye’deki milli mücadele güçle-
rinin Sovyetlerle Birliği ile müttefik 
olmasını engellemek, dolayısıyla 
Sovyetler Birliği’nden farklılaşıp 
kapitalist yoldan kalkınma yönünde 
güvence verilmesi halinde İttihatçı-
ların teslim edilmesi söz konusudur. 
Bu açıdan baktığımızda dönemin İn-
giliz egemenlerinin, kendi çıkarttık-
ları mavi kitaptaki iddialarına da sırt 
döndükleri görülür ki bunun nedeni 
Türkiye’yi Sovyet dostluğundan çı-
kartıp, Sovyetlere karşı bir mendirek 
haline getirmektir. İşte bu amacı için 
emperyalizm, önceden de yine kendi 
çıkarı için Ermeni halkının acılarına 
sahip çıktığı gibi şimdi de ona sırt 
dönmektir. Milli mücadele döne-
minde İngilizlerin yaklaşımları gibi, 
ABD’nin kararını da somut dengeler 
içinde değerlendirmek gerek. Üste-
lik Amerikan Parlamentosu’nda çok 
gecikmiş bir şekilde çıkmış olan ka-
rarın ve ABD Başkanı’nın çok gecik-
miş bir şekilde söylediği “soykırım” 
kavramsallaştırılmasında emperya-
lizm keşfetmek, gerçekte emper-
yalizmin anlamını da çarpıtmaktan 
başka bir anlam taşımaz.
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Ukrayna ve Emperyalistler Arası Çelişkiler
İbrahim Okçuoğlu

Türk burjuvazisi şunun bilincinde olmalıdır: Diktatör Erdoğan
Ukrayna-Rusya sorununda kantarın topuzunu iyi ayarlayamazsa, Rusya 
ilişkisi uçak krizinden daha kötü bir sürece girer.  Ukrayna veya Ukrayna 

eksenli Batı-Rusya jeopolitik fay hattı, Rusya ile iş birliği yapabildiği 
başka bölgelere hiç benzemez. Örneğin, burası ne Suriye ne Karabağ ne 

Libya’dır. Rus emperyalizmi açısından Ukrayna, Kırım ve Donbas elde
edilmesi gereken toprak parçasından çok çok ötede bir anlam taşır. Bu 

alanı Rusya kendi “arka bahçesi” olarak görmenin ötesinde
kendinden bir parça olarak görmektedir. Ve jeopolitik düşmanı gelip bu 

hatta dayanmıştır. Rusya’nın etkisi dışında, ama jeopolitik düşmanın etkisi 
altındaki bir Ukrayna, Rusya için bir varoluşsal sorun olarak kalır.

Bu yılın başından bu yana adım 
adım gündemleştirilen Ukrayna ek-
senli ABD-Rusya arasındaki jeopo-
litik içerikli çelişkilerin keskinleş-
mesi Nisan ayında doruk noktasına 
ulaştı. Savaş çıkacağına, Rusya ve 
ABD’nin, daha doğrusu NATO’nun 
Ukrayna için savaşacaklarına ina-
nanlar da oldu. Ancak, ABD ve Rus-
ya arasındaki bu “it dalaşı” kararlılık 
sınamasından başka bir şey değildi. 
Öyle de oldu. Karşılıklı olarak ka-
rarlılık sınandı, güç gösterisi yapıldı; 
pozisyonlar karşılıklı olarak bir kez 
daha açıklandı; “kırmızı çizgi”ler 
yenilendi ve hiçbir şey olmamış gibi 
Rusya, Ukrayna sınırına yığdığı as-
kerlerini tatbikattan sonra çekmeye 

başladı. ABD de Türkiye’ye yaptığı 
Karadeniz’e savaş gemileri gönder-
me bildirimini geri çekti.

Ukrayna klasik anlamda Batı ile 
Doğu (Rusya) arasındaki Baltık ül-
kelerinden Karadeniz’e uzanan je-
opolitik fay hattının merkezi konu-
mundadır. Her iki taraf da bu ülkeyi 
kaybetme lüksüne sahip olmadığı 
düşüncesindedir.

Ukrayna merkezli son gelişmeler 
sorunun sadece Ukrayna olmadığını 
göstermiştir. İşin içine Montrö Bo-
ğazlar Anlaşması, Dedeağaç (Yuna-
nistan), Ege Denizi ve adalar burada 
(Yunanistan) var olan ve yeni kuru-
lan Amerikan üsleri, Türkiye-Rusya 
ilişkileri de girmiştir.
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Ukrayna sorununu, salt veya ağır-

lıklı olarak bu ülkenin yer altı zen-
ginliğine veya bazı alanlarda   ge-
lişmiş sanayisine indirgeyerek ele 
almak yanlış olur. AB açısından 
Ukrayna’ya bu gözle bakmak önem-
lidir. Ancak, Ukrayna kendisi üzeri-
ne ekonomik çıkarlar için rekabetin 
de birkaç hamle sonra jeopolitik 
rekabete dönüştüğünü gösteren bir 
ülkedir. Bu nedenle ABD-AB ve 
Rusya arasındaki Baltık ülkeleri-Ka-
radeniz arasındaki jeopolitik hattın 
merkezinde olan Ukrayna sorunu 
ancak jeopolitik açıdan değerlendi-
rilebilir.

***
Sovyetler Birliği’nden miras kalan 

bazı dallarda gelişmiş sanayisi ve 
konumundan dolayı bu ülke üzerine 
Rusya, AB ve ABD arasında rekabet, 
SSCB’nin dağılmasından bu uyana 
dönem dönem şiddetlenerek devam 
etmektedir.

Ülkenin doğu ve batı diye ay-
rılması tarihi ile ilgilidir; batı ke-

simi 1918’de kadar Avusturya-
Macaristan’a bağlıydı ve bu kesimde 
Ukraynaca konuşuluyor. Ülkenin 
doğu kesimi ise Ekim Devrimi önce-
sinde Rusya’ya bağlıydı ve bu böl-
gede de Rusça konuşuluyor.  

AB ve Amerikan emperyalizmi, 
Ukrayna’da tam batı yanlısı, kendi 
görüşlerine sıkıca bağlı bir iktidar 
oluşturmak için, “turuncu devrimi” 
adını verdiği hareketi düzenledi, 
2014 Maidan darbesini örgütledi ve 
iç savaşı kışkırtı. Sonuçta başarılı da 
oldu fakat Kırım ve Donbas’ın kay-
bedilmesi pahasına.

Putin önderliğinde Rus emperya-
lizmi, Ukrayna’daki gelişmelerin 
sadece Rus çıkarlarına zarar verece-
ğinden endişe etmiyor, Batı-Ukrayna 
ilişkisini Rusya’nın geleceği için bir 
tehdit olarak görüyor.

Rusya, Baltık ülkelerinin AB ve 
NATO’ya üye olmalarını engel-
leyemedi. Doğu Avrupa’yı AB ve 
NATO’ya; yani AB ve ABD’ye kap-
tırdı. Aynı zamanda 2008 savaşında 
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Gürcistan’ı bayağı hırpalamasına 
rağmen bu ülkenin de ABD ve AB 
ile ilişkisinin derinleşmesini engelle-
yemedi. Rusya, Amerikan emperya-
lizminin Orta Asya’ya girmesini de 
engelleyemedi.

Ukrayna sorunu 
tamamen jeopolitiktir
Önde gelen Amerikan jeopolitika-

cısı Z. Brzezinski “Yegâne Dünya 
Gücü, Amerika’nın Hakimiyet Stra-
tejisi” çalışmasında iki ülkeye veya 
bölgeye oldukça önem vermektedir. 
Bunlardan birisi Ukrayna’dır (Diğeri 
de Gürcistan’dır). Bu konuda şöyle 
der:

“Ukrayna Avrasya satranç tah-
tasında yeni ve önemli bir alandır; 
jeopolitik bir odak noktasıdır, çün-
kü onun salt bağımsız devlet olarak 
varlığı Rusya’nın dönüşümüne kat-
kıda bulunacaktır. Ukrayna olmak-
sızın Rusya bir Avrasya imparator-
luğu olamaz. Ama Moskova, önemli 
yeraltı zenginliklerine sahip olan... 
Karadeniz’e açılan Ukrayna üzerin-
de hakimiyeti yeniden elde edecek 
olursa Rusya otomatik olarak Avru-
pa ve Asya’yı kapsayan güçlü bir im-
paratorluk olanaklarına sahip olmuş 
olur”.

Z. Brzezinski, Ukrayna’nın Rus 
emperyalizmi açısından önemini 
şöyle anlatır: “Baltık devletleri ve 
Polonya olmaksızın Ukrayna üze-
rinde kontrolü elinde tutan bir Rus-
ya, kendine güveni olan bir Avras-
ya İmparatorluğu’nun önderliğini 
amaçlayabilir. Ama 52 milyonluk 
Slav nüfusuyla Ukrayna olmaksızın 
Rusya’nın, Avrasya İmparatorluğu 
kurmak için her çabası onu, Slav ol-

mayanlarla ulusal ve din motifli çe-
lişkilere sürükler. Çeçen savaşı, bu 
türden gelişmelerin nasıl olacağını 
gösteriyor.”

Ukrayna’nın Amerikan çıkarları, 
ABD’nin dünya hakimiyeti jeopoli-
tikası bakımından ne denli önemli ol-
duğunu sürekli vurgulayan ve gerek-
li adımların atılmaması durumunda 
da hükümeti eleştiren Brzezinski’nin 
yanı sıra “Stratfor Enstitüsü” yöne-
ticisi G. Friedman da “Önümüzdeki 
Yüz Yıl” kitabında Avrasya’da ne-
lerle karşı karşıya kalınabileceği-
ni ele almaktadır. Friedman’a göre 
Rusya mevcut haliyle dünya politi-
kasında tecrit olmaya devam edecek, 
1991’de kaybettiğinden daha fazla 
nüfuz kaybına uğrayacak ve Batı 
için ciddiye alınan bir tehlike olmak-
tan çıkacaktır. Gelişmeler bu tespitin 
doğru olmadığını göstermiştir.

Şimdi bölgede ABD ile Rusya 
arasında “Soğuk Savaş” döneminde 
olduğu gibi bir durum var. Sadece 
her iki güç arasındaki jeopolitik sınır 
hattı Doğu Almanya, Çekoslovakya, 
Macaristan sınırından; yani Varşova 
Paktı’nın batı sınırından Baltık ülke-
leri, Belarus, Polonya, Ukrayna, Ro-
manya ve Bulgaristan’ın doğu sınır-
larına çekilmiş durumda. Bu hattın 
batısında ABD’nin zorlama önderli-
ğinde klasik Batı dünyası dururken, 
doğusunda Rusya durmaktadır.

SB’nin dağılmasından ve reviz-
yonist blokun çökmesinden sonra 
Ukrayna, “büyük jeopolitik oyun”un 
sonuçlandırılamamış bir sorunu ola-
rak kaldı. 2004’teki “turuncu dev-
rim” sadece geçici bir süreç olmak-
tan öteye gitmedi. Bu ülkenin dünya 
hakimiyeti bakımından Avrasya 
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jeopolitikasında rolü, bu jeopolitik 
oyunda yer alan ABD ve Rusya gibi 
“oyuncular” tarafından daha baştan 
biliniyordu ve bütün hazırlıklar ve 
çabalar da söz konusu oyunu nihai 
olarak sonuçlandırmaya hizmet edi-
yordu.

SB’nin dağılmasından sonra tek 
süper güç olarak kalan Amerikan 
emperyalizmi dünya hakimiyeti jeo-
politikasını gerçekleştirmek için Av-
rasya stratejisini uygulamaya koydu. 
Bu jeopolitikanın uygulanmasında 
kaçınılmaz olarak karşı karşıya ge-
leceği ülkeleri (Rusya, Çin ve İran) 
çembere almak için adımlar attı.

Aşağıdaki haritada bunu görüyo-
ruz.

Amerikan emperyalizminin 
Rusya’yı kuşatma adımları: 
NATO’nun ve AB’nin doğu 
genişlemesi
Aşağıdaki haritalarda her iki güç 

arasındaki jeopolitik fay hattı kay-
masını görüyoruz. Bu hat kayması 
her iki dünya gücü arasında jeopoli-
tik bir hat kaymasıdır. Bu nedenle bu 
hatta yer alan ülkeler, dünya hege-
monyası jeopolitikası olmayan AB 
için ekonomik açıdan önemli olabi-
lir, ancak Rusya ve ABD için jeopo-
litik açıdan önemlidir.

ABD, Batılı müttefikleriyle birlik-
te Orta ve Doğu Avrupa ülkelerini 
AB’ye ve NATO’ya kattı; dağılmış 
olan revizyonist blokun 12 ülkesi 
NATO üyesi yapıldı ve böylece NA-
TO üzerinden ABD’nin askeri gücü 
Rusya sınırlarına dayandı. Böyle-
ce Baltık Denizi’nden Karadeniz’e 
kadar uzanan 200 milyon nüfuslu 
1.800.000 km²’lik bir alan NATO ve 
AB hakimiyetine girmiş oldu. He-
sap oldukça basitti; Rusya’nın her 
geri adımı, ABD için ileriye atılmış 
bir adımdı veya Rusya’nın ileriye 
atılmış her adımı ABD için geriye 
atılmış bir adımdı. Ya da Rusya için 
olumlu olan gelişme ABD için olum-
suz bir gelişmeydi ya da tersi.

Şimdi, Nisan ayındaki gelişmele-
rin doruk noktası olarak Rusya’nın 
Karadeniz’deki tatbikatı ve son ola-
rak da NATO’nun Defender Europe 
2021 tatbikatı, Amerikan emperya-
lizminin yeni jeopolitik fay hattını 
savunmakta kararlı olduğunun ve 
Rusya’nın da bulunduğu yerden bir 
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milim de olsa geri adım atmamakta 
kararlı olduğunun göstergesi olarak 
görülmelidir.

Ukrayna’nın Amerikan ve 
Rus Jeopolitikasındaki Yeri
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey 

Lavrov’un “Ukrayna hükümeti 
Rusça konuşan Ukraynalıların in-
sani haklarını dikkate almıyor” sa-
vı, Kırım’daki gelişmelerin Doğu 
Ukrayna’da da olabileceğine dair 
bir işaretti. Kırım’da Rusça konu-
şan ve kendini Rus olarak tanımla-
yanların haklarını korumak için ön-
leyici koruma tedbiri çerçevesinde 
bu yarımada Rusya tarafından işgal 
ve arkasında da ilhak edildi (2014). 
Aynı planın Doğu Ukrayna’da da 
uygulanması için -buradaki Rusla-
rın haklarının önleyici tedbirle ko-
runması için- birtakım adımların 
atılacağı işaretleri yeteri kadar ve-
rilmekteydi. Kırım’ı önemli yapan 
oradaki deniz üssüdür. Rusya’nın 
Karadeniz filosu Sivastopol’da bu-
lunuyor. Bu filo Rusya’nın en bü-
yük dört deniz üssünden birisidir ve 
doğrudan Akdeniz’e açılış kapısıdır. 
Diğer taraftan bu filo, Ukrayna’nın 
NATO üyesi olması önünde önemli 
bir engel oluşturmaktadır. Bu du-
rum ABD’nin planlarını, en azından 
Ukrayna’yı ulusal güvenlik stratejisi 
çerçevesinde NATO’ya bağlamasını 
engellemektedir.

Rusya’yı Avrupa’ya bağlayan boru 
hatları, yüksek gerilim hatları, de-
miryolu hatları gibi altyapının büyük 
kısmı Ukrayna sınırları içinde bulun-
maktadır.

Belirleyici olan Ukrayna’nın ma-
denlerinden, eskimiş sanayisinden 

ziyade stratejik konumudur. Bu bağ-
lamda gaz ve petrol boru hatlarının 
geçiş güzergahı olması da önemlidir. 
Şüphesiz ki, boru hatlarının geçiş 
güzergahı olması yeraltı zengin-
likleriyle karşılaştırıldığında daha 
da önemlidir. Ama bütün bunların 
önünde iki “dünya” arasındaki coğ-
rafi konumudur.

Avrasya jeopolitikası ancak belli 
bir bütünsellik içinde uygulanabilir 
bir dünya hakimiyeti anlayışıdır: Bu 
anlamda Ukrayna, Türkiye, Kara-

deniz, Gürcistan ve Afganistan gibi 
ülkeler bu jeopolitikanın uygulan-
masında “olmazsa olmaz” öneme 
sahiptirler. Örneğin Gürcistan’ın 
kaybedilmesi (Rusya hakimiyetine 
girmesi), Batı’nın, somutta da AB 
ve ABD’nin Hazar Havzası’ndan 
ve Orta Asya’dan kopartılması an-
lamına gelir. Öyleyse Gürcistan ol-
dukça önemlidir. Aynı durum Uk-
rayna için de geçerlidir. Bu sefer 
Hazar Havzası’na ve Orta Asya’ya 
açılan kapı olmaktan ziyade AB ve 
ABD’nin batıda Rusya sınırlarına 
dayanmış olması bakımından önem-
lidir.

Rusya, Orta Asya’nın dünya eko-
nomisi ile bağını kopartmak istiyor. 
Bu kopartma tecrit etmek değil, iliş-

Kırım’ı önemli yapan 
oradaki deniz üssüdür. 

Rusya’nın Karadeniz filosu 
Sivastopol’da bulunuyor. 
Bu filo Rusya’nın en büyük 
dört deniz üssünden 
birisidir ve doğrudan 
Akdeniz’e açılış kapısıdır.
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kiyi doğrudan kontrol etmektir. Yani 
Rusya’nın çıkarlarına uygun olma-
yan bir Orta Asya-dünya ekonomisi 
bütünleşmesi olmamalıdır. Bu bü-
tünleşme de bugünkü koşullarda an-
cak ve ancak Ukrayna ve Gürcistan 
üzerinden gerçekleştirilebilir veya 
engellenebilir.

Görüyoruz ki Ukrayna’nın önemi, 
ancak jeopolitik konumuyla açıkla-
nabilir.  

Ukrayna, Avrasya jeopolitikasında 
hiçbir küresel aktörün, jeopolitika 
üretme yeteneği olan emperyalist ül-
kenin göz ardı edemeyeceği ülkedir. 
Bu anlamda Z. Brezezinski, “Avru-
pa-Atlantik alanının genişletilmesi, 
eski SB topraklarında yeni doğan 
bağımsız devletleri, özellikle de 
Ukrayna’yı entegre etmeyi gerekli 
kılmaktadır” der. Bu ülke, Amerikan 
emperyalizmine ve NATO’ya Av-
rasya jeopolitikasının gerçekleşmesi 
için olağanüstü olanak sunacak coğ-
rafi bir konuma sahiptir. Ukrayna, 
Amerikan emperyalizminin Avrasya 

jeopolitikasında veya eski SB cum-
huriyetlerine yönelik politikasında 
özel bir öneme sahiptir. Onun bu 
önemi, Avrupa ve Asya kavşağında 
yer almasından doğan stratejik ko-
numundan kaynaklanmaktadır. Gün-
cel gelişmelerin de gösterdiği gibi 
Ukrayna, Rus ve Amerikan Avrasya 
jeopolitikası bazında özellikle Ame-
rikan emperyalizmi ve Rus emperya-
lizmi arasındaki çıkar çatışmalarının 
kaderini belirleyecek derecede kilit 
bir ülke konumundadır. Bu kilit öne-
mi birkaç ara başlıkla altında açıkla-
yalım.

Avrasya jeopolitikasının 
gerçekleştirilebilmesi için 
Rusya’nın önemsizleştirilmesi 
gerekir:
Brzezinski bu anlayışını çok açık 

bir biçimde dile getirir: “ABD ve 
NATO ülkeleri...kararlı ve sürekli 
bir biçimde, en azından teorik olarak 
Rusya’ya dünya politikasında ikinci 
numara olma umudunu veren jeopo-
litik temelleri yıkıyorlar.” Yukarıda 
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belirttiğimiz gibi G. Friedman da 
aynı görüştedir. Ancak, “evdeki he-
sap çarşıya uymamıştır”; B. Yeltsin 
döneminde gerileyen Rusya, Putin 
döneminde dünya jeopolitiğinde 
ABD ile askeri bakımdan başat rol 
oynayacak duruma gelmiştir. (Şimdi 
Çin de başat rol oynayacak duruma 
gelmiştir).

Rusya’nın “geri dönüşü”, Batı’da 
jeopolitik fay hattının Doğu 
Almanya’nın, Çekoslovakya’nın 
batı sınırından Ukrayna’nın doğu 
sınırına kaymasına rağmen Ameri-
kan Avrasya jeopolitiğini delik deşik 
etmiştir; ABD’nin Orta Asya ülkele-
riyle ilişkileri Rusya’nın bu ülkelerle 
kurduğu yeni ilişkilerle dengelen-
miştir. Karadeniz’de ABD istediği 
sonucu alamamıştır. Aynı durum 
Kafkasya için de geçerlidir. Ancak 
ABD bu jeopolitik anlayışından vaz-
geçmemiştir.

AB açısından Ukrayna:
Ukrayna’nın bu öneminden yarar-

lanmak isteyenler sadece Rusya ve 
ABD ile sınırlı değildir. AB de bu ül-
kenin öneminin farkındadır. AB’nin, 
SB’nden ayrıldıktan sonra Ukrayna 
ile ilişkileri bunun böyle olduğunu 
göstermektedir.

AB açısından Ukrayna’nın jeopo-
litik konumu ikili bir anlam taşır:

-Ukrayna, Rusya ve Avrupa arasın-
da bir köprü olmalıdır.

-Ukrayna, Rusya ve Avrupa arasın-
da bir tampon bölgedir.

Her iki durumda da Ukrayna’nın 
AB için önemi, tahıl ambarı olma-
sından, yeraltı zenginliklerinden 
başka Rusya olgusundan da kay-
naklanmaktadır. Rusya karşısında 

bağımsız bir devlet olarak Ukrayna 
ve AB-ABD yanlı politikası, AB’nin 
yayılmacılığını önemli derecede de-
ğiştirmektedir. Ukrayna, AB’nin Or-
ta ve Doğu Avrupa genişlemesinden 
sonra bu entegrasyona komşu olmuş 
ve AB ile Rusya arasında bir tampon 
bölge haline gelmiştir. Yani Ukray-
na, AB için güvenlik bakımından da 
oldukça önemlidir. AB, Avrupa’nın 
istikrarını bağımsız bir Ukrayna’da 
görmektedir.

AB’nin Ukrayna politikasında 
özellikle Almanya yönlendirici bir 
rol oynamaktadır. “Neden Alman-
ya?” sorusunun cevabı Alman emper-
yalizminin AB içinde oynadığı rolde 
ve Almanya açısından Ukrayna’nın 
stratejik öneminde aramak gerekir. 
Buna ekonomi de dahildir.

“Turuncu devrim” süreci ve güncel 
gelişmelerin de gösterdiği gibi ABD 
dışında AB ve AB içinde de özellikle 
Almanya, Ukrayna’nın gelecekte sa-
hip olacağı niteliğe, yer alacağı ko-
numa büyük ilgi duymaktadır.

Enerji koridorunda 
Ukrayna’nın yeri:
Ukrayna sorunundan dolayı 

AB’nin Rusya ile ilişkilerini ABD 
gibi sonuna kadar germe eğilimin-
de olmayacağı veya olamayacağı da 
düşünülmelidir. Nihayetinde AB için 
önemli olan Rusya ile ekonomik iliş-
kilerin tehlikeye girmemesidir. AB, 
ABD veya Rusya veya Çin gibi bir 
jeopolitika, dünya hakimiyeti stra-
tejisi geliştiremeyeceğinin bilincin-
dedir. Bunun tek nedeni AB’nin bir 
ekonomik entegrasyon ve içinde bir-
biriyle rekabet eden Almanya, Fran-
sa, İtalya gibi emperyalist ülkelerin 
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olmasıdır. Bu ülkeleri ortaklaştıran, 
tekleştiren bir jeopolitika mümkün 
olamaz. Sermayeler ulusal kökenle-
re ayrılmış olduğu müddetçe, yani 
ulus devletler var olduğu müddetçe 
olamaz.

AB ve Rusya arasında çelişki-
lerin keskinleşmesi durumunda 
Avrupa ülkeleri enerji temini ba-
kımından zor durumda kalacaktır. 
ABD, Avrupa’ya Rusya’dan enerji 
akışını engellemek için elinden ge-
leni ardına koymamaktadır. Örne-
ğin Almanya’yı Baltık Denizi’nden 
geçen Nord Stream 2 boru hattının 
yapımı konusunda baskılaması.  
Önemli olan, Rusya’nın Avrupa’ya 
enerji satarak elde edeceği kaynak-
larla güçlenmesinin engellenmesidir.  

AB ve öncelikle de Almanya Rus-
ya ile ilişkilerinde doğrudan Ame-
rikan çıkarlarını gözetmeksizin yol 
alıyor. Bunu bilen ABD, Almanya’yı 
Rusya ile ilişkilerinde “Batı değerle-
ri”, NATO çerçevesinde sıkıştırıyor. 
Örneğin ABD, Almanya’nın Kuzey 
Akım-2 projesiyle Avrupa’nın enerji 
güvenliğini tehlikeye attığını söyle-
yebiliyor.

Rusya’nın amacı, zayıf ve 
kendisine bağlı bir Ukrayna’dır:
Bu amacına ulaşmak için Rusya, 

Ukrayna’nın zayıf kalması, bağım-
sızlığını yitirmesi, kendisine bağ-
lanması, ABD ve AB ile ilişkile-
rinin önemsizleşmesi için elinden 
geleni yapmaktadır ve yapacaktır. 
Rusya, fırsatını buldukça ve biz-
zat örgütleyerek Ukrayna’daki Rus 
ulusal topluluğunu kışkırtarak, bu 
ülkenin parçalanarak önemsizleş-
mesini sağlamak için şimdi olduğu 

gibi gelecekte de uğraşacaktır. Böyle 
bir gelişme ABD ve AB çıkarları-
na doğrudan aykırıdır. Bu nedenle, 
Rusya’nın niyetini iyi okuyan ABD 
ve AB, Ukrayna’nın böyle bir du-
rumla karşı karşıya kalmaması için 
tedbirlerini alacaklardır.

Rusya, tamamını kontrol 
edemiyorsa Ukrayna’yı böler:

Dil ve buna bağlı olarak kültür so-
runu Ukrayna’da siyasal bölünmeyi 
de ifade etmektedir. Ayrışma dil ve 
kültür sorununa göre şekillenmiştir. 
Ukraynaca konuşanlar ülkenin orta 
ve batı bölgelerinde yoğunluktay-
ken, Rusça konuşanlar da ülkenin 
doğu ve güney bölgelerinde çoğun-
luğu oluşturmaktadır.

Ukrayna’nın doğusundaki Don-
bass bölgesinin (Donetsk Halk Cum-
huriyeti ve Lugansk Halk Cumhuri-
yeti) Rusya tarafından desteklenmesi 
bir taraftan Rusya ve Ukrayna ara-
sındaki çelişkileri, diğer taraftan 
da   ABD ve Rusya arasındaki bölge 
üzerindeki jeopolitik çelişkileri kes-
kinleştirmiştir. Son gelişmeler bunu 
göstermektedir.

Sorunun başka bir yönü de şudur: 
Soruna sadece bölgesel jeopolitika 
açısından bakarsak Ukrayna eksenli 
bir ABD-AB-Rusya denklemi gö-
rürüz. Bu denklemin geleceği bakı-
mından bilinmeyeni Ukrayna’dır. 
Ukrayna’nın, Batı (ABD ve AB) ve 
NATO’ya üye olmasının iki sonu-
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cu olacaktır: Birincisi, Ukrayna’nın 
düşmesi sıranın Belarusya’ya gelece-
ğini gösterir. Belarusya’nın düşmesi 
Baltık ülkeleri-Karadeniz hattının 
Belarusya’nın doğu sınırına, Rusya 
içlerine kayması anlamına gelir ki, 
bu derinliği olan bir kuşatma olur. 
Rusya’nın buna izin vereceği pek 
düşünülemez. İkincisi, Ukrayna’nın 
düşmesi, Rusya’nın stratejik bakım-
dan Doğu Avrupa’da askeri duru-
munun zayıflaması, tutunamaması 
ve Moskova’nın NATO tarafından 
ulaşılabilir olmasının kolaylaşması 
anlamına gelir.

Her iki ihtimal Rusya’yı savunma 
durumuna düşürecektir.

Ukrayna, Rusya’nın “sıcak 
denizlere” açılma üssüydü:
Ukrayna (ve Kırım da) Rusya’nın 

Karadeniz’e, oradan da Akdeniz’e, 
dolayısıyla okyanuslara açılması-
nı sağlayan ve bu nedenden dolayı 
da oldukça stratejik öneme sahip 
olan bir ülkedir. Bu nedenle Rusya, 
Ukrayna’dan asla vazgeçemez; böl-
me ve bir kısmına sahip olma paha-

sına da vazgeçemez. Kırım’ı işgal 
etmesi, Donbas bölgesindeki siyasi 
yapılanmayı desteklemesi bunu gös-
termektedir.

Sadece bu bakımdan; “sıcak de-
nizlere” açılma bakımından değil, 
Rusya’yı Doğu Avrupa’ya ve oradan 
da Avrupa’ya ulaştıran vazgeçile-
mez bir koridor olması bakımından 
da Ukrayna, Rusya için önemli-
dir. SB döneminde gerçekleştirilen 
ulaşım altyapı sisteminden dola-
yı Ukrayna’nın, Rusya ve Avrupa 
arasında bağlantı sağlama özelliği 
daha da güçlenmiştir. Rusya’dan 
Avrupa’ya enerjiyi taşıyan boru hat-
larının hemen hepsi Ukrayna toprak-
larında geçmektedir. Tabii ki bu du-
rum, Ukrayna’yı stratejik bakımdan 
daha da önemli kılmaktadır.

Bağımsız veya Batı yanlısı bir Uk-
rayna, stratejik konumundan dolayı 
Rusya’nın güçlenmesi ve jeopolitik 
açılımlarını gerçekleştirmesi önünde 
bir engeldir. Diğer bir ifadeyle; Rus 
sermayesinin çıkarlarına tabi olma-
yan bir Ukrayna, Rusya’nın dünya 
gücü olması önünde doğal bir en-
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gel olur. Z. Brzezinski Ukrayna’nın 
jeopolitik konumunu ve Rusya için 
önemini, “Ukrayna’sız Rusya impa-
ratorluk değildir” diye ifade eder.

Rusya’yı kuşatma stratejisinde 
Ukrayna/Karadeniz ve 
Dedeağaç hattı:
ABD ve Rusya arasındaki Avru-

pa eksenli jeopolitik hattın Baltık 
ülkeleri-Ukrayna-Romanya-Bulga-
ristan hattına kayması Karadeniz 
ve Türkiye’yi her iki jeopolitika 
(ABD ve Rusya) bakımından daha 
da önemli kılmıştır. Amerikan em-
peryalizmi Türkiye’nin sorun çıkar-
tacağından hareketle Yunanistan’ı 
kullanmaya başlamış, çok sayıda üs 
kurmuştur. Ancak bunların içinde en 
önemlisi ve en kapsamlı olanı Girit 
ve Dedeağaç’taki üslerdir. Sonun-
cusunu kullanarak Bulgaristan ve 
Romanya üzerinden Karadeniz’de 
etkili olmaya çalışmaktadır. Bu etki-
lemenin ne denli sınırlı olacağını son 
gelişmeler göstermiştir.

Buna rağmen, Girit ve Dede-
ağaç’taki üslerde konuşlanan 
ABD’nin, Boğazlar’ı, Ege ve Doğu 
Akdeniz’i kontrol etmenin ötesin-
de Dedeağaç’ı Karadeniz’e sıçrama 
tahtası olarak kullanacağı açıktır.

Karadeniz, kıyıdaş ülkeler arasın-
daki anlaşmadan, anlayışlı hareket-
lerden dolayı şimdiye kadar dünya 
jeopolitikasında sorunlu bir saha ol-
mamıştı. Ancak son gelişmeler; bir 
taraftan ABD/NATO’nun Karadeniz 
kıyılarına ulaşması, ama diğer ta-
raftan da bu denizi savaş gemileriy-
le dolduramaması bu denizi dünya 
jeopolitikasının çekişmeli sahasına 
çevirmiştir. Karadeniz’in nasıl bir 

deniz olacağı; kıyıdaş ülkelerin bir 
denizi mi olacağı, yoksa bir savaş de-
nizi mi olacağı bir bakıma veya doğ-
rudan Türkiye’nin elindedir. Anahtar 
Montrö Boğazlar Sözleşmesi’dir ve 
bu sözleşmede söz sahibi olan da 
Türkiye’dir.

ABD, Rusya’ya karşı rekabetinde 
Karadeniz’i bir NATO gölüne çe-
virmek için Türkiye ile nasıl anlaşır 
veya buna karşı Rusya, Türkiye ile 
neyin pazarlığını yapar bunu ileride 
göreceğiz.

Türkiye-Ukrayna ilişkileri 
Rusya’dan bağımsız değildir
Dünya henüz açık seçik yeni ittifak-

laşma aşamasında değildir. O aşama-
ya doğru gelişen süreçte hem ABD ve 
hem de Rusya, Türkiye’yi kendi ya-
nında görmek için adeta yarışmakta-
lar. Bugün diktatör Erdoğan ve Saray, 
Ukrayna sorununda açıklamaları ve 
silah anlaşmasıyla Batı emperyalizmi 
ve işbirlikçisi Ukrayna iktidarı yanın-
da olduğunu belirtmiş oluyor. Bunu 
aynı zamanda Doğu Akdeniz, Roja-
va ve Kuzey Suriye’de pazarlık aracı 
olarak da kullanmak istiyor.

Saray’ın Rojava ve Kuzey 
Suriye’de işgalinde Rusya ile yaptığı 
uzlaşma ve yer yer iş birliği, Ukray-
na sorununda belirttiği tutumla çeli-
şiyor. Sertleşen rekabet koşullarında 
da çelişkilerden yararlanarak kendi 
burjuva çıkarını kabul ettirme ma-
nevrası imkânı daralıyor.

Manevra imkânı zorlaşan bu ko-
şullarda, ayrı alanlardaki sorunlarda 
kendi çıkarına olan politikalarının 
rakip emperyalistler açısından çeliş-
kisini daha ne kadar sürdürüp sürdü-
remeyeceğini pratik gösterecektir.
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Veya Türk burjuvazisi şunun bi-
lincinde olmalıdır: Diktatör Erdoğan 
Ukrayna-Rusya sorununda kantarın 
topuzunu iyi ayarlayamazsa, Rusya 
ilişkisi uçak krizinden daha kötü bir 
sürece girer.  Ukrayna veya Ukray-
na eksenli Batı-Rusya jeopolitik fay 
hattı, Rusya ile iş birliği yapabildiği 
başka bölgelere hiç benzemez. Ör-
neğin, burası ne Suriye ne Karabağ 
ne Libya’dır. Rus emperyalizmi açı-
sından Ukrayna, Kırım ve Donbas 
elde edilmesi gereken toprak parça-
sından çok çok ötede bir anlam taşır. 
Bu alanı Rusya kendi “arka bahçesi” 

olarak görmenin ötesinde kendinden 
bir parça olarak görmektedir. Ve je-
opolitik düşmanı gelip bu hatta da-
yanmıştır.

Rusya’nın etkisi dışında, ama jeo-
politik düşmanın etkisi altındaki bir 
Ukrayna, Rusya için bir varoluşsal 
sorun olarak kalır.

Türkiye’nin Güney Kafkasya 
(Azerbaycan), Orta Asya (Türk 
cumhuriyetleri) ve Afganistan’da-
ki giderek artan faaliyetleri Rusya 
tarafından izlenmektedir. Rusya bu 
sahada Türkiye, Çin, İran ve ABD 
tarafından baskılanmaktadır. Buna 

Suriye, Libya, Balkanlar da eklenin-
ce Türkiye’nin Ukrayna yanlısı bir 
tavrı Rusya ile ilişkilerini olduğun-
dan daha da zora sokacaktır. Türk 
burjuvazisi bunu göze alıp alamaya-
cağının hesabını yapıyor olmalıdır.   

Montrö Boğazlar Anlaşması 
ABD-AB-NATO-Rusya-Türkiye ve 
Ukrayna sorunu:
Montrö Boğazlar Anlaşması 

Karadeniz’e kıyıdaş olmayan ülkele-
rin Boğazlardan savaş gemisi geçir-
mesine sınırlama getirmektedir. Bu 
sınırlamadan kurtulmanın tek yolu 
bu anlaşmanın kaldırılmasıdır. Bunu 
isteyen de sözleşmeye taraf olmayan 
ABD’dir. Bu anlaşma geçersiz olun-
ca Karadeniz ABD ve NATO’nun 
savaş gemileriyle dolacak ve bu de-
niz eskiden olduğu gibi bir “barış” 
denizi olmaktan çıkarak bir savaş 
denizine dönüşecektir ve Rusya, Ka-
radeniz üzerinden de doğrudan kuşa-
tılacaktır.

Diktatör Erdoğan’ın Montrö Bo-
ğazlar Sözleşmesi’nin iptali hakkın-
da “ileri-geri” sözlerinin ABD ve 
Rusya’yı yoklamanın ötesinde fazla 
bir anlamı yoktur. ABD bu sözleş-
menin kaldırılmasından, Rusya ise 
devamından yanadır.

Jeopolitik oyun oynamayı, ABD 
ve Rusya arasındaki çelişkilerden 
yararlanarak ilerlemeyi pek seven 
Türk tekelci burjuvazisi, siyasi ön-
deri diktatör Erdoğan vasıtasıyla Ka-
nal İstanbul-Montrö Sözleşmesi he-
saplarını herhalde çok yönlü yapmış 
olması gerekir. Karadeniz’de ABD 
ve Rusya arasındaki Rusya lehine 
mevcut statükoyu sağlayan Montrö 
Sözleşmesi, yerini Türkiye’nin tam 

Bu anlaşma geçersiz 
olunca Karadeniz 

ABD ve NATO’nun savaş 
gemileriyle dolacak ve bu 
deniz eskiden olduğu gibi 
bir “barış” denizi olmaktan 
çıkarak bir savaş denizine 
dönüşecektir ve Rusya, 
Karadeniz üzerinden de 
doğrudan kuşatılacaktır.
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kontrolünün olmadığı bir sözleşme-
ye veya sözleşmemeye bıraktığı du-
rumda Türk burjuvazisinin Dimyat’a 
pirince giderken evdeki bulgurdan 
olma ihtimali oldukça yüksektir.

Ukrayna sorunu Karadeniz, 
Kafkasya, Hazar Havzası ve Orta 
Asya sorununun bir parçasıdır:
Aslında Karadeniz, kendini çev-

releyen bölgeler/ülkeler jeopoli-
tiğinin merkezi konumundadır. 
NATO’nun Ukrayna’yı, Gürcistan’ı 
ve Azerbaycan’ı üye yapması du-
rumunda Karadeniz kaçınılmaz 
olarak bir NATO denizi olacaktır. 
Ama tek engel, Montrö Boğazlar 
Sözleşmesi’nden dolayı yine Türki-
ye olacaktır.  

Rusya bu Amerikan strateji-
sinin önünü almak için 2008’de 
Gürcistan’a dersini verdi. 
Ukrayna’ya da aynı durumla karşıla-
şacağını gösterdi. Ukrayna merkezli 
son gelişmeler, Rusya’nın NATO ta-
rafından Ukrayna-Karadeniz-Güney 
Kafkasya hattında kuşatılmaya izin 
vermemekte ne denli kararlı olduğu-
nu göstermiştir.

Şimdi, son Rusya-Ukrayna, 
Rusya-ABD/NATO krizinden do-
layı söz konusu hat boyunca; 
Dedeağaç’tan Baltık ülkelerine ka-
dar ABD ve NATO silah yığınağı 

yaptı. Rusya’da Karadeniz/Kırım 
ve Donbas içinde ve sınırında keza 
devasa bir askeri yığınak yaptı. Her 
iki taraf üç-beş asker ve silah çekebi-
lir. Ama bu yığınak kalıcı olacaktır. 
Rusya’nın Suriye, Libya sahalarında 
dolaylı olarak savaşması ve asker 
bulundurması, Doğu Akdeniz’de 
donanmasının bir kısmını bulundur-
ması, Afganistan’da yeni gelişmeler 
karşısında askeri olarak da hazırlık 
içinde olma zorunluluğu sonuçta ve 
uzun vadede Rusya’nın bu yükün al-
tında kalkıp kalkmayacağı sorusunu 
gündeme getirir. ABD ve NATO’nun 
bir amacı da Rusya’nın mali imkan-
larını askeri harcamalara ayırması 
ve böylece ekonomik olarak zayıf-
lamasıdır. Aynı durum ABD için de 
geçerlidir. Çin ile çelişkilerin keskin-
leşmesi, Pasifik’e askeri güç kaydır-
manın hızlanması; yani Ortadoğu ve 
Avrupa’dan güç çekmesi durumunda 
Ukrayna hattının şimdi olduğu gibi 
savunulup savunulamayacağı soru 
götürür.  Tabi bu, Rusya’nın işini ko-
laylaştırır.

Sonuç itibariyle Ukrayna mesele-
sinde büyük resme bakmak gerekir: 
Büyük resim Ukrayna sorununun 
sadece Ukrayna ile sınırlı olmadığı-
nı, bu sorunun dünya jeopolitikasını 
doğrudan etkileyen bir jeopolitik so-
run olduğunu göstermektedir.
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