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Mustafa Suphileri anmak, 
savunmak ne demektir? 

Mustafa Suphileri anmak, 
savunmak ne demektir? 

USTAFA Suphi-
leri anmak de-
mek Stalin döne-M

mi de dahil, Sovyetler Birli-
ði'ni ve diðer sosyalist ülke-
lerdeki sosyalizm kuruculu-
ðunu, reel sosyalizmin kaza-
nýmlarýný ve enternasyonal 
dayanýþmasýný, Marksizmi-
Leninizmi ardýcýl savunmak, 
anti-komünizme ve anti-
sovyetizme karþý çýkmak 
demektir. 

Mustafa Suphileri sa-
vunmak demek, 1973 Atýlý-
mý'ný savunmak ve ondan 
gereken dersleri çýkarmak 

demektir. Þefik Hüsnü'nün 
burjuvaziyle, Kemalizm'le 
uzlaþma politikasýna, bu po-
litikayý savunan Kývýlcýmlý, 
Mihri Belli, Vedat Türkali 
gibilerinin görüþlerine karþý 
çýkmak demektir. Mustafa 
Suphileri anmak demek hem 
TKP hem TÝP'i likidasyona 
götüren Behice Boranlarýn 
ve bunlarýn takipçileri Nabi-
lerin anlayýþlarýna karþý sa-
vaþmak demektir. Mustafa 
Suphilerin partisi ayrý ayrý 
ideoloji ve siyasetten gelen 
insanlarýn ortak hedefler et-
rafýnda toplandýklarý bir ör-

îranîna Mustafa Suphi tê wateya, ku dema Stalin jî 
di nav de, parastina Yekitiya Sovyetan, 
damezrandina sosyalizmê li welatên din, B

destkevtiyên sosyalizma rasteqîn û hevkariya navneteweyî, 
her we parastina Marksizmê  Leninizmê û dijî derketina dij-
Sovyetîzmê, dij komunîzmê ye. 

Parastina Mustafa Suphi tê wateya parastina hingava 
1973 û ji wê sûd wergirtin e. Dijî derketina dîtin û 
hemahengiya Þefik Hûsnû li gel burjuvaziyê, li hev hatina wî 
ya li gel polîtîka Kemalîzmê, her we parêzgerên vê 
polîtîkayê yen wek Mihri Belli, Vedat Tûrkali ye. Bîranîna 
Mustafa Suphi tê wateya tekoþîna dijî, ber bi likidasyonê ve 
birina TKP û TIP ê bi aliyê Behice Boran û dûvelankên wan 
yên wek Nebî û yên din e. 

Bîranîn û parastina Mustafa Suphi tê çi wateyê Bîranîn û parastina Mustafa Suphi tê çi wateyê 

EEL sosyalizm 
döneminde em-
peryalizmin ve ö-R

zellikle ABD emperya-
lizmi Yakýn ve Ortadoðu'yu 
kendi can damarý, kaçýnýl-
maz yaþamsal alaný olarak 

Emperyalizmin Ortadoðu'da
„yeni“ plânlarý

Savaþ, baský ve
istikrarsýzlýk:

Emperyalizmin Ortadoðu'da
“deðiþmeyen”

hükmetme yöntemi 
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tokholm'da Ýsveç Kraliyet Bilim Aka-
demisi 09.10.2019 günü bu yýlýn 
Kimya dalýndaki Nobel Ödülü kaza-S

nan bilim adamlarýnýn ismini ve yaptýklarý 
bilimsel buluþ ve çalýþmalarýný açýkladý. Bu 
Nobel Ödülüne ABD'li bilim adamý Goo-
denough, ABD'de çalýþan Ýngiliz Whitting-
ham ve Japon bilim insaný Yoshino lityum ve 
lityum iyon aküleri üzerine yaptýklarý 
çalýþmalar ve buluþlarla teknolojide bir 
devrim yarattýklarý için layýk görüldüler. Bu 
bilim insanlarýnýn yaptýklarý buluþlarla 
bugün herkesin elindeki cep telefonlarý, çan-
tasýndaki laptoplarý ve önümüzdeki yýllarda 
bineceðimiz elektrikli arabalarý kullanmak 
mümkün olmaktadýr. Zira bu cihaz ve araç-
larý çalýþtýran pil ve aküler lityum iyon tekno-
lojisi ile yapýlmaktadýr. Yani günümüzdeki 
iletiþim ve ulaþým teknolojisinin can damarý 
lityum. Bu bilim insanlarý insanlýk için 

Bolivya'da darbe,
2019 Kimya Nobel Ödülü,

Rojova'daki devrimci direniþ.. 

Bolivya'da darbe,
2019 Kimya Nobel Ödülü,

Rojova'daki devrimci direniþ.. 

Bu üç olay arasýnda bir iliþki olabilir mi?Bu üç olay arasýnda bir iliþki olabilir mi?
Zafer AKMAN

büyük bir icada imza atmýþlardýr. 
10.11.2019 günü Bolivya'da asker ve po-

lis birlikte Baþkan Evo Morales'i ve Baþkan 
Vekili Alvaro Garcia Linera'yý istifaya zorla-
yarak bir darbe gerçekleþtirdiler. Morales ve 
Linera ülkede bir iç savaþa yol açmamak için 
direnmeden ülkeyi terketmek ve Meksika'ya 
iltica etmek zorunda kaldýlar. Darbenin gö-
rünür nedeni seçim sonuçlarýna muhalefetin 
itirazý ve protesto gösterileriydi. 20 Ekim 
2019'da yapýlan seçimlere Morales dýþýnda 
eski baþkan Mesa ve daha üç aday katýlmýþtý. 
Seçimde oylarýn % 47,07 Morales ve % 
36,51 Mesa kazanmýþtýr. Bolivya anaya-
sasýna göre iki güçlü adaylardan biri % 40'ýn 
üstünde oy alýrsa ve diðer güçlü aday ara-
sýndaki oy farký % 10'u geçerse en güçlü aday 
% 51'i bulmadan da cumhurbaþkaný olabil-
mektedir. Muhalefet seçimlerde hile var ba-
hanesiyle seçimlerin yenilenmesini talep etti 
ve protestolara baþladý, anayasayý saymadý. 
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ABD, Amerikan Devletleri Örgütü OAS ve 
AB protestocularýn arkasýný sývazladý ve 
olaylarý kýþkýrttý. Santa Cruz'da toplanan 
Hýristiyan oligarþistlerin lideri Camacho'yu 
ve paramiliter güçleri harekete geçirdi. Bu 
çýkýþlar karþýsýnda kan dökülmesine yer ver-
memek için Morales seçimlerin yenilenme-
sini kabul etti. Ama bu ABD için yeterli 
deðildi. ABD polisi ve orduyu da harekete 
geçirerek darbenin yolunu açtý. Ordu Mo-
rales'ten desteðini çekti, polis ve Santa Cruz'-
dan gelen paramiliter güçler baskýnlar dü-
zenlemeye, devlet dairelerini iþgal etmeye 
baþladý, Morales'in evi tahrip edildi. Par-
tisinin ismi “Sosyalizme Doðru Hareket” 
partisi olsa da, Morales direnmedi, iltica yo-
lunu seçti. 

Bunu fýrsat bilen gericilik, faþist güçler 
hemen bir elinde Ýncil ile kendini geçici 
baþkan ilan eden J. Anez'i desteklediler. 
Arkasýndan ABD, Brezilya ve AB Anez'i ta-
nýdýklarýný açýkladýlar. Oldu bittiye getirip 
iktidara el koymaya çalýþtýlar. Ama bu kez 
MAS taraftarlarý harekete geçti, direnmeye 
baþladý. Özellikle Bolivya'nýn yerlisi Ýndo-
gen halklar Anez'i tanýmadýklarýný ilan ettiler 
ve baþkent La Paz'a yürüyüþe geçtiler. Asker 
ve polisle çatýþmaya baþladýlar. Þimdiye 
kadar 25 kiþi hayatýný kaybetti. Morales'in 
kendisi de Ýndogen halklardandýr ve bu halk-
lardan seçilen ilk cumhurbaþkanýdýr. Hüma-
nist, ilerici, uzlaþmacý, ama halkýna hizmeti 
esas alan bir liderdi. Anez ise Ýspanyol iþgal-
cilerinden olup radikal köktendinci oligar-
þiyi ve ABD ile iþbirliðini temsil eden bir 
gericidir. Ýlk iþi Venezuela'da Maduro yöne-

timi ile iliþkiyi kesmek, ABD'nin destekle-
diði Guaido yönetimini Venezuela'nýn yasal 
temsilcisi olarak tanýmak ve Kübalý dok-
torlarý geri göndermek oldu. Ýlk açýklamasý 
da “Tanrý Ýncil'in baþkanlýk sarayýna geri 
gelmesine müsaade etti” olmuþtur. Anez 
2013 senesinde attýðý bir Tweet'de yerli 
Ýndiolar'ý aþaðýlayarak þöyle diyordu: 
“Bolivya Ýndogenler'in þeytansý törelerinden 
kurtulacak, þehirler Ýndiolar için deðildir, 
onlar yüksek daðlara, Þako'ya gitsinler.” Bu 
ýrkçý kendisini baþkan ilan ediyor ve 
“medeni” dünya da bu ýrkçýyý baþkan olarak 
tanýyor. Ama halk tanýmýyor. Halk Morales 
ve onun dönemindeki kazanýmlarý için sava-
þýyor. 

Bu arada gericiler arasýnda da ayrýlýklar 
çýkmaya baþladý. Mesa he-
men iktidarý almak istemi-
yor. Bolivya oligarþisisinin 
ve paramiliterler güçlerin 
baþ ý  konumunda o lan  
Camacho ise darbeyi yürüt-
me ve yasamayý ele geçire-
rek tamamlamak istemekte-
dir. Ama parlamentonun 
üçte iki çoðunluðu MAS 
vekillerinden oluþmaktadýr. 

Bu arada MAS vekilleri parlamentoyu top-
lamayý baþardý, Senato ve meclis baþkanýný 
seçti ve seçimlerin yenilenmesi için mu-
halefetle görüþmeye baþladý. Her ne kadar 
ordu hâlâ Anez'i destekliyor ve gerici güçler 
iktidarý ellerinde tutuyor olsalar da MAS 
parlamentoda bir güç merkezi oluþturmayý 
baþarmýþtýr. Ýktidar mücadelesi devam 
etmektedir. Aralýkta seçimlerin yenilenmesi, 
ama ertelenmesi de mümkündür. Bolivya'da 
kim-kimi savaþý daha yeni baþlýyor. 
Darbeyle Nobel ödülünün ne iliþkisi var? 

Þimdi diyeceksiniz ki Nobel Kimya Ödü-
lü’yle Bolivya'daki darbenin ne iliþkisi var? 
Þeklen olaylarýn nedeni seçimler olsa da, 
olaylarýn esas nedeni bu iki olay arasýndaki 
iliþki de yatmaktadýr. Bu iliþkinin adý veya 
kesiþtiði nokta lityumdur, lityum iyonlu 
pillerdir. Nobel ödülü alan bilim insanlarý 
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hafif bir alkali metal olan lityum üzerinde 
yaptýklarý çalýþmalar ve icatlarla bu metalin 
pil ve akü yapýmýna bir üst düzeyde çok 
elveriþli olduðunu göstermiþler, pil ve akü 
teknolojisinde bir devrim yaratmýþlar, çýðýr 
açmýþlardýr. Bir nevi yeniden doldurulabilir 
olan lityum iyon pilleri geleneksel pil ve akü 
teknolojisine göre daha hýzlý þarj yapýlmakta, 
daha hafif ve daha uzun süreli ve ömürlü 
olabilmekte ve daha yüksek güç yoðunlu-
ðuna sahip bulunmaktadýr. Bu piller yalnýz 
cep telefonlarýnda ve laptoplarda deðil önü-
müzdeki yýllarda büyük ölçüde akü olarak 
elektrikli arabalarda da kullanýlacaktýr. Artýk 
bundan sonra otomobillerimize benzin ve 
mazot yerine lityum iyon aküleri koyacaðýz, 
“tank edeceðiz”. Böylece benzin ve 
mazotun çevreye verdiði büyük 
tahribat, özellikle hava kirliliði 
sonlandýrýlmýþ, iklim korun-
masý için büyük bir adým 
atýlmýþ olacaktýr. Eskiden 
petrole “siyah altýn” denir-
di, þimdi de lityuma “be-
yaz altýn” denmektedir. 

Ne var ki bilim insanla-
rý insanlýðýn hizmetine sun-
mak, onlarýn yaþam koþulla-
rýný kolaylaþtýrmak için yaptýk-
larý buluþlar maalesef kapitalizm 
koþullarýnda en azýndan insanlýðýn bir 
bölümü için azap olmaktadýr. Bu buluþlardan 
sonra otomobil tekelleri ve onlarýn arkala-
rýndaki ABD, AB, Japonya gibi emperyalist 
devletler dünyadaki lityum yataklarýný ele 
geçirmek için harekete geçtiler. Geçmiþte ve 
günümüzde petrol kuyularýna hükmetmek 
emperyalistler için ne kadar önemliyse, gü-
nümüzde ve gelecekte de lityum yataklarýna 
hükmetmekte o kadar önemli olacaktýr. Geç-
miþte ve günümüzde nasýl petrol bölgeleri 
devletleri savaþlardan, darbelerden, dikta-
törlerden kurtulamadýysa, günümüzde ve ge-
lecekte lityum yataklarýna sahip ülkeler de 
savaþlardan, darbelerden, diktatörlerden 
kurtulamayacak. Ama emperyalizmin bu ya-
sallýðýný kýracak olan halklarýn direniþidir. 

Lityum ülkelerinde bu direniþ þimdiden baþ-
lamýþtýr. Petrol bölgesi Ortadoðu'da, özel-
likle Rojova'da bu direniþ Kürt halkýnýn dire-
niþiyle iç içe gitmektedir. 

Bugün dünyada en zengin lityum ya-
taklarý Latin Amerika'da üç devletin, Arjan-
tin, Þili ve Bolivya'nýn birleþtiði köþede bu-
lunmaktadýr. Bu bölgedeki lityum yataklarý 
dünya lityum kaynaðýnýn %70'sini oluþtur-
makta, bununda % 40'ý Bolivya'da bulun-
makta ve 9 milyon ton olduðu tahmin edil-
mektedir. Bir otomobil aküsü için gerekli 
olan lityum 10 kg'dýr. Ama lityum'u elde 
etmekte altýn elde etmekte olduðu gibi aðýr 
çevre sorunlarý ortaya çýkmaktadýr. Ýndogen 
yerli halkýn yaþadýðý 4000 m yükseklikte 

büyük bir platoda bulunan lityumun 
çýkarýlýþý çevrede büyük bir hasar 

yaratmaktadýr. Yataklarý kazan 
makinalar dev bir toz yýðýný 

çýkarmakta, su kaynaklarý 
yok olmakta, artýklar çev-
reye zarar vermekte, hay-
vanlar, özellikle yerli hal-
kýn yaþam kaynaðý olan 
l a m a l a r  ö l m e k t e d i r.  

Lityum iyon aküleriyle 
metropollerde insanlar çevre 

kirliliðinden kurtulmakta ama 
lityum yataklarýnýn olduðu yerler-

deki halka yaþam zehir edilmektedir. 
Ýþte ülkesi Bolivya'daki zengin lityum 

yataklarýnýn talan ve yaðma, çevrenin tahrip 
edilmesine karþý koyan Bolivya Cumhur-
baþkaný Evo Morales oldu. Onun bir darbe ile 
devrilmesinin esas nedeni ülkesinin lityum 
zenginliðine sahip çýkmasýdýr. Seçimlere hile 
karýþtýrýldý iddiasý ise darbe için yalnýz bir 
bahanedir. Morales seçim kampanyasýný 
'yeraltý zenginliklerinden elde edilen kârlar 
dýþarý gitmeyecek, Potosi tekrar etmeyecek' 
belgileriyle yürütmüþtür. 16. yüzyýlda Ýspan-
yollar Potosi daðýndaki gümüþ ve diðer ma-
denleri yaðmalamýþlar ve Ýspanya'ya götür-
müþlerdi. Günümüzde “Potosi bir daha tek-
rar etmeyecek”  demek lityum madenini 
geçmiþte gümüþün talan ve yaðma edildiði 
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gibi yaðmalatmayacaðýz demektir. Mora-
les'in iktidara geldiði 2006 senesine kadar ül-
kedeki gaz ve petrol kaynaklarýný iþleten 
uluslararasý tekeller kârýn % 82'sini kendileri 
alýyor, % 18'ini de Bolivya'ya býrakýyorlardý. 
Morales bu oraný ters çevirdi. Yabancý tekel-
lerin ülkeyi talan etmesine son verdi. Þimdi 
sýra lityumun nasýl çýkarýlacaðýna ve iþlene-
ceðine geldi. 

Morales bir konuþmasýnda þöyle diyor-
du: “Lityum gibi 
yeraltý kaynak-
larýmýzý endüst-
riyel olarak ger-
çekten kendimiz 
iþletmek istiyo-
ruz. Artý deðeri 
kendimiz almak 
istiyorsak baþka 
s e ç e n e ð i m i z  
yok tur.  Eðer  
kendi hammad-

delerimizi sanayileþtirmekten vazgeçersek 
Bolivya'yý hiç bir zaman deðiþtiremeyiz.” Zi-
ra lityumu kazanmak isteyen yabancý þir-
ketler hammaddeyi çýkarýp alýp gitmeyi, 
onun iþlenmesini ve pile dönüþtürülmesini 
Avrupa'da yapmak istiyorlar. Morales ise 
lityumun çýkarýlýp pile dönüþtürülünceye 
kadar geçen sanayileþtirme sürecinin 
Bolivya'da gerçekleþmesi koþulunu geti-
riyor. Yabancý firmalar ise böyle bir an-
laþmaya yanaþmýyorlar. Bunun üzerine Mo-
rales hükümeti kendi gücüyle lityumu 
çýkarýp iþlemeyi deniyor. Ama gerekli know-
how ve teknoloji eksikliði ortaya çýkýyor. Ya-
bancý kapital gereksinimi doðuyor. Ýhalenin 
büyük kýsmýný bir Alman, bir kýsmýný da Çin 
firmasý kazanýyor. Bu firmalar lityumu çýkar-
maktan pil ve aküye dönüþtürülünceye kadar 
bütün üretim süreçlerinin Bolivya'da ger-
çekleþeceðini taahhüt ediyorlar. Kurulacak 
ortak þirketlerin % 51'i Bolivya'ya % 49'u 
yabancýlara ait olacak. Çevre kirlenmesini 
önlemek için de kullanýlacak enerjinin yarýsý 
solar teknikle üretilecek, su ise temizlenip 
yeniden kullanýlacak, artýklar etkisiz hale 

getirilecek. Bu ardýcýl tavrýyla Morales 
hükümeti hem maden iþletmeciliðinde 
çevrenin nasýl korunabileceðine hem de 
ülkenin nasýl sanayileþip kalkýnabileceðine 
bir örnek oluþturdu ama tekellerin ve 
emperyalist devletlerin gözüne de diken gibi 
battý. Lityum zengini diðer iki Latin Amerika 
ülkesi Þili ve Arjantin lityum iþletmesini 
ulusal ve uluslararasý tekellere býrakmýþ, 
çevre yok denecek kadar dikkate alýnmamýþ, 
oluþan çevre kirliliði, zehirli tozlar ve 
etkisizleþtirilmeyen kimyasal artýklar 
bitkilerin, hayvanlarýn, lamalarýn ve insan-
larýn yaþam alanlarýný bitirmektedir. Onlara 
göre bu “kolaylýklarý” saðlamayan Morales 
devrilmesi gereken bir “düþmandý”. 

Çýkarýlacak bazý dersler 
Bolivya'da olaylarýn nasýl geliþeceði 

daha belli deðil. Ama ABD ve diðer emper-
yalist güçler gaspettikleri iktidarý kaybetme-
mek için her türlü yola baþvuracaklardýr. 
Halk da, özellikle Ýndogen haklar ve 
sendikalar da iktidarý geri almak için müca-
deleyi elden býrakmayacaklardýr. Morales'in 
iktidarý býrakýp gitmesi büyük bir hata idi. 
Morales'in hatasýnýn daha büyüðü 14 yýllýk 
iktidarý döneminde oligarþiye deðil halka 
hizmeti esas alan bir polis teþkilatý ve ordu 
oluþturamamýþ, halký direnmek için örgüt-
leyememiþ olmasýdýr. Santa Cruz oligarþisi 
ve onun paramiliter güçleriyle mücadeleyi 
ardýcýl yapmamasýdýr. Polis oligarþinin bu 
vurucu gücüyle birleþip karþý devrim 
isyanýný çýkartmýþtýr, ordu bunlarý destekle-
miþtir. Bolivya halkýnýn kazanýmlarý ve gele-
ceði Morales'ýn iyi niyetli, uzlaþmacý tutu-
muna feda olmuþtur. Sýnýf savaþý iktidarý 
alacak ve koruyacak devrimci, tutarlý, karþý 
devrimcilere taviz vermeyen, anýnda müda-
hale eden davranýþlar ve tavýrlar ister. Eðer 
silahlý güçlere güvenmiyorsan halký silah-
landýracaksýn. Silahsýz direnen Ýndogen 
halklar ve iþçiler silahlý paramiliter güçlere, 
polise ve askere ne kadar dayanabilir? ABD 
ve Batý Venezuela'da da Madura'yý devirmek 
için son bir yýldan beri aleni olarak aktif bi-
çimde uðraþýyor, ama baþaramýyor. Guaido 
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yönetiminde bir idare oluþturmasýna raðmen 
Maduro'yu deviremiyor, çünkü ABD ve 
Guaiso orduyu ve polisi ne yanýna çekebildi 
ne de parçalayabildi. Chavez döneminde an-
tiemperyalist, yurtsever anlayýþla yetiþmiþ 
bir ordu olmasaydý Maduro'yu ABD çoktan 
devirmiþti. Antiemperyalistliðin, emperya-
lizm karþýtlýðýnýn toplumun tüm katmanla-
rýna ulaþtýrýlmasý çok önemlidir. 

Antiemperyalist olmak 
Antiemperyalistliðin önemli bir göster-

gesi ülkeyi emperyalizme olan baðýmlýlýktan 
kurtarmaktýr. Bunun için ülkenin yeraltý ve 
yerüstü zenginliklerini millileþtirmek þarttýr, 
ama yeterli deðildir. Bundan sonra atýlacak 
olan adým oligarþinin, iþbirlikçi burjuvazinin 
gücünü sýnýrlamak ve ellerindeki kapitali 
yavaþ yavaþ kontrol altýna almaktýr, bu alan-
da kamuoyu yaratmaktýr. Bunun için Chavez 
ve Morales'in yaptýklarý gibi ülkenin zengin 
petrol ve gaz yataklarý millileþtirildikten son-
ra gelirlerinin halka daðýtýlmasý, halkýn hayat 
koþullarýnýn, saðlýk, eðitim düzeylerinin iyi-
leþtirilmesi atýlmasý gereken zorunlu adým-
lardý. Bu adýmlarla halk büyük ölçüde 
yokluktan yoksulluktan ve çaresizlikten kur-
tulmuþtur. Eðer bugün halkýn büyük çoðun-
luðu hâlâ Maduro ve Morales'i savunuyor ve 
destekliyorsa bu onlarýn yoksul halka sað-
ladýklarý insanca yaþam koþullarý sayesinde-
dir. Halk canla baþla kazanýmlarýný savun-
maktadýr. Ama ayný þekilde atýlmasý gereken 
zorunlu bir adým da üretim için, ülkenin sa-
nayileþmesi için atýlmasý gereken adýmlardý. 
Tüketim ve üretim arasýndaki dengenin çok 
iyi kurulmasý, gaz ve petrol gelirlerinin bü-
yücek bir kýsmý halka deðil, sanayii ya-
týrýmlarýna yönlendirilmeliydi. Maalesef bu 
yönde de çok eksiklikler olmuþtur. Genel-
likle ülkenin sanayileþmesi, ulusal bir 
sanayii yaratýlmasý ihmal edildi. Ulusal bir 
sanayii geliþmeden iþbirlikçi burjuvaziyi 
kontrol altýna almak zordur. 

Sanayileþme ve kalkýnma ise günümüz 
koþullarýnda emperyalistlerle belirli bir iþ-
birliðini de dayatýr. Onlardan teknoloji 
almadan, kapital saðlamadan kalkýnma 

adýmlarý atmak kolay olmamaktadýr. Bunun 
için emperyalistler arasýndaki çeliþkileri de-
ðerlendirmek ve kullanmak çok önemlidir. 
ABD ile sorunlarý olan Almanya, Fransa gibi 
emperyalist devletlerle iþbirliðinden çekin-
memek, ama dikkatli olmak gerekir. Mora-
les'in lityum yataklarýnýn iþletilmesi için 
Almanlarla yaptýðý iþbirliði buna iyi bir 
örnektir. Hem teknoloji ve kapital saðlýyor, 
hem üretim ve istihdam yaratýyor. Ýþbirliði 
konusunda eski sosyalist ülkeler olarak Rus-
ya ve Çin her seferinde dikkate alýnmalýdýr. 
Onlarýn klasik emperyalist devletlerle olan 
çeliþkileri iþbirliði için yeni olanaklar ya-
ratmaktadýr. Geliþmekte olan ülkeler için 
kalkýnma ve emperyalist baðýmlýlýktan kur-
tulma reel sosyalizm döneminden çok farklý 
bir yolda seyretmesi kaçýnýlmaz olarak karþý-
mýza çýkmaktadýr. 

21.Yüzyýl Sosyalizmi 
Bugün Latin Amerika'da yaþanan darbe-

lerin, emperyalist müdahalelerin bir baþka 
nedeni de, bir zamanlar Venezuela'da, Boliv-
ya'da, Brezilya'da, Ekvator'da, Nikaragua'da 
Chavez, Morales, Lula gibi sosyalist, sosyal 
demokrat, ilerici liderlerin iktidara gelme-
siyle Latin Amerika'da estirilen 21. Yüzyýl 
Sosyalizmi rüzgarýný günümüzde ABD ve 
emperyalist güçler tarafýndan durdurmaya, 
geri çevirmeye çalýþýlmasýdýr. Þüphesiz La-
tin Amerika'da yaþananlar sosyalizm deðildi. 
Ama sosyalizme doðru yol alabilmek için ilk 
yapýlmasý gereken adýmlardý; iktidarý almak, 
zenginlik kaynaklarýný millileþtirmek, halkýn 
yaþam koþullarýný düzeltmek. Ama sosya-
lizm için bunlar yeterli deðildir. Sosyalizm 
için “burjuvazinin elinden bütün kapitali 
tedricen çekip almak, bütün üretim araçla-
rýný devletin, yani egemen sýnýf olarak teþki-
latlanmýþ proletaryanýn elinde merkezileþ-
tirmek ve bütün üretici güçler kitlesini müm-
kün olduðu kadar süratle çoðaltmak” gerek-
mektedir. (Komünist Manifesto). 21. Yüzyýl 
Sosyalizminde olmayan Marks ve Engels'in 
bu tespitleriydi. Ama bu yönde geliþme ih-
timali çok yüksekti ve bunun için de emper-
yalizmin gözüne 21.Yüzyýl Sosyalizmi di-
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ken gibi battý. ABD'nin böyle bir deneye Al-
lende Þili'sinden sonra ikinci kez tahammülü 
yoktu, önünün alýnmasý gerekiyordu. Çünkü 
onlara göre sosyalist yolun ilk kazanýmlarýný 
tadan halkýn ne yapacaðý belli olmazdý. Tüm 
yenilgilere raðmen Latin Amerika'da yaþa-
nanlar iþçi ve komünist hareket için önemli 
bir deneydir. Sonunda zafer emperyalistlerin 
deðil, halklarýn olacaktýr. 

Rojova Devrimi lityum ve petrol 
Þimdi Rojova Devrimi'yle Bolivya'daki 

darbenin ve lityum madeninin ne ilgisi var 
diye sorulabilir. Biri Latin Amerika'da, di-
ðeri Ortadoðu'da. Aralarýnda binlerce km. 
mesafe var. Ama ikisi arasýnda hem þeklen 
hem de öz olarak benzerlikler vardýr. Lityum 
enerji, elektrik üreticisi deðildir, depolayý-
cýsý ve taþýyýcýsýdýr. Enerji, elektrik üreten 
madde hala daha petrol ve gazdýr. Lityum 
iyonlu pil ve aküleri doldurmak için gerekli 
olan cereyaný üreten madde, petrol ve gaz 
büyük ölçüde Ortadoðu'da bulunmaktadýr. 
Emperyalistler þimdi lityum yataklarýna 
sahip ülkelere hükmetmeye kalkýþtýklarý gi-
bi, daha çok önceleri petrol ve gaz yatak-
larýna sahip ülkelere hükmetmeye baþlamýþ-
lardý. Emperyalistler Ortadoðu'yu hep kendi 
can alýcý yaþam alaný olarak ilan etmiþler, bu 
bölgede savaþlar, darbeler, diktatörler, 
otokratlar hiç eksik olmamýþtýr. Özellikle 
son yýllarda enerji üretiminde petrole göre 
daha az çevre sorunu yaratan gaz öne geç-
miþ, zengin gaz yataklarýnýn olduðu Ýran, 
Katar ve Doðu Akdeniz'in önemi birden art-
mýþtýr. Ýran ve Katar'ý kapsayan Güney Pars 
bölgesinde 14 trilyon metreküp ve Doðu 
Akdeniz'de 2,3 trilyon metreküp doðal gaz 
olduðu tahmin edilmektedir. Bugün Su-
riye'de yaþanan savaþ Güney Pars bölge-
sindeki doðal gazýn Avrupa'ya nasýl ulaþ-
týrýlacaðý sorununda yatmaktadýr. Türkiye'de 
daha “terör koridoru”nun sözü olmazken 
Suriye'nin kuzeyinden geçecek “enerji 
koridoru”, “gaz ve petrol koridoru”ndan 
bahsediliyordu. Ýþte bu koridor savaþýn esas 
nedenini teþkil etmiþtir. 

Ýran, Latin Amerika ülkelerinden Boliv-

ya, Venezuela gibi yeraltý zenginlik kaynak-
larýný, özellikle doðal gazýný kendi çýkarýp, 
kendi iþleyip, kendi pazarlamak istemek-
tedir. ABD ise buna karþýdýr. O Pers gazýnýn 
hem çýkarýlmasýna hem de pazarlanmasýna 
sahip olmak istemektedir. Ýran da buna mü-
saade etmiyor ve direniyor, ABD'nin yap-
týrýmlarýný göðüslemeye çalýþýyor. ABD'de 
de Ýran'ýn bu yöndeki bütün giriþimlerinin 
önünü kemeye çalýþýyor, ambargo uygulu-
yor, Ýran'ýn içini karýþtýrýyor. Ýran'la ABD 
arasýndaki kavganýn altýnda yatan gaz ve 
petroldür, özellikle doðal gazýn Ýran tara-
fýndan çýkarýlmasý, zenginleþtirilmesi ve Av-
rupa'ya ulaþtýrýlma sorunudur. 

Bu arada ABD Rus doðal gazýna baðýmlý 
hale gelen Avrupa'yý bu baðýmlýlýktan 
kurtarmak için Güney Pars bölgesindeki 
doðal gazýn Avrupa'ya ulaþtýrýlmasý planlarý 
yapmaya baþladý. Bunun için 2009 yýlýnda 
Güney Pars bölgesindeki Katar'ýn doðal 
gazýný Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye ve 
Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaþtýrmayý 
saðlayacak bir boru hattý planladý. Bu boru 
hattýna Suriye'nin müsaade etmesi için 
Esad'a baþvuruldu. Ayný zamanda Ýran da 
Güney Pars bölgesindeki doðal gazýn Avru-
pa'ya ulaþabilmesi için Irak üzerinden Suriye 
ve Lübnan'ýn Akdeniz limanlarýna bir boru 
hattý planý yaptý. Böylece Ýran Akdeniz'e 
ulaþmýþ, Suriye'deki kendine yakýn Esad re-
jiminin ve Lübnan'daki Hizbullah'ýn 
konumunu güçlendirmiþ ve Ýsrail'i zor duru-
ma düþürmüþ olacaktý. Bu sayede ekonomik 
olarak güçlenecek, nükleer silah projesiyle 
birlikte bölgesel büyük bir güç haline gele-
cekti. ABD'nin böyle bir projeye izin verme-
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yeceði “açýktý”. 2011 senesine gelindiðinde 
Esad ABD'nin planýný reddederken Ýran'ýn 
projesini ise onaylýyordu. Tam bu zamanda 
Suriye'de enerji sýkýntýsý ve yüksek gýda 
fiyatlarý nedeniyle protestolar patlak verdi. 
Arap Baharýnýn bir devamý olarak görülen bu 
gösteriler ABD, Türkiye ve Suudi-Arabistan 
baþta olmak üzere Körfez krallýklarýnýn 
katkýsýyla Esad rejimini devirmeyi hedef-
leyen silahlý bir 
isyana dönüþtü. 
Dünyanýn dört 
bir tarafýndan 
cihatçýlar top-
lanýp  Esad'a 
karþý savaþa ge-
çildi. Erdoðan 
en kýsa zaman 
içinde Þam'da 
Emevi Camii'-
nde Cuma Na-
mazý kýlma ha-
yalleri kuru-
yordu .  Ama  
olamadý, kursa-
ðýna takýlýp kaldý. 

Rojova Devrimi baþlýyor 
Esad Ýran ve Rusya'dan aldýðý destekle 

güçlü bir direniþ sergiledi. Cihatçýlar'la 
Esad'ýn yýkýlamayacaðý kýsa zamanda ortaya 
çýktý. Erdoðan Esad'a karþý savaþta Suriyeli 
Kürtleri kazanmaya çalýþtý. PYD lideri Salih 
Müslim 3-4 kez Türkiye'ye geldi gitti. Müs-
lim, Esad sonrasý demokratik bir Suriye'nin 
oluþmasýný ve Suriye'de Kürtlerin ve diðer 
halklarýn özerkliðinin tanýnmasýný istedi. 
Ama Erdoðan bunu kabul etmedi. Onun 
planýnda Kürtlere hiç bir hak yoktu. Kürtler 
de Esad'ýn çekilmesiyle Suriye'nin kuze-
yinde Rojova'da doðan iktidar boþluðunu 
doldurup diðer halklarla birlikte özerk 
demokratik bir federasyon oluþturdular. Er-
doðan bu kabul edilemez, bu bir “terör kori-
doru”dur diye yaygarayý basmaya baþladý. 
Gaz koridoru unutuldu. Bu arada Esad'ý ye-
nemeyen cihatçýlar Suriye'de kendi kurta-
rýlmýþ bölgelerinde kendi dükâlýklarýný kur-

maya baþladýlar. Bunlar arasýnda ÝÞÝD bü-
yüyerek Batýya karþý barbar terör eylemleri 
düzenlemeye baþladý. Artýk ABD ve Batý için 
Ortadoðu'da ÝÞÝD diye bir terör oluþumu 
vardý. Bu cihatçý terör örgütüne karþý savaþ 
Esad'a karþý savaþtan daha önemliydi. ABD 
ve Batý bütün gücüyle ÝÞÝD'e karþý savaþa 
yöneldi. Erdoðan ise bu cihatçýlarla iliþkiyi 
kesmedi ve onlara yardým etmeye devam etti. 

Hatta onlarý Rojova'da Kürtlerin, onlarýn 
oluþturduklarý demokratik kantonlarýn 
üstüne sürdü. Kürtler 7'den 70'e silahlandý, 
topraklarýný savunmaya baþladý. Kobane'de 
yazýlan destan ÝÞÝD'in sonunun baþlangýcý 
oldu. ÝÞÝD'e karþý savaþan ABD ve Batý da 
Kürtlerin ÝÞÝD'e karþý bu mücadelesini des-
teklemeye baþladýlar. En sonunda ÝÞÝD ortak 
bir savaþla Rakka'da yenildi, “bitirildi”. 

Kürtlerin uluslararasý alanda kazandýk-
larý bu itibar karþýsýnda saldýrganlaþan Erdo-
ðan'da Kürt düþmanlýðý iyice kabardý. 
“YPG/PYD güney sýnýrýmýzda bir terör ko-
ridoru oluþturdu, sýnýrlarýmýzýn güvenliði 
tehlikeye girdi” diye yaygarayý kopardý. 
Oysa Rojova'da Kürtlerden gelen bir tehlike 
yoktu. Tehlike dediði ise Kürtlerin hem Ro-
jova'da hem uluslararasý alanda kazandýklarý 
politik statü idi. Bu anlayýþla Türkiye Orta-
doðu'da sürekli sorun çýkartan bir ülke konu-
muna düþmektedir. Türk egemen güçleri 
Kürt düþmanlýðý anlayýþýný yenmeden ülkeye 
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ve Ortadoðu'ya barýþýn gelmesi zorlaþmakta-
dýr. Kürt düþmanlýðý anlayýþýný yenmek Türk 
aydýn ve demokratlarýnýn, sol ve devrimci 
güçlerinin günümüzde üzerlerine düþen en 
büyük “yurtseverlik ve enternasyonalist ol-
ma” görevidir. Bu anlayýþ kýrýlmadan Erdo-
ðan'ýn faþizan gerici iktidarý da kýrýlmaz! 
Burada susmak Erdoðan'a destektir. Nitekim 
Erdoðan Kürtlerin Rojova'daki kazanýmla-
rýný yok edebilmek için Putin'le Trump ara-
sýnda mekik dokudu ve onlarla anlaþarak 
Kuzey Suriye'nin bir bölümüne daha girdi. 
SDG ve YPG/YPJ'yi 30 km sýnýrdan uzak-
laþtýrmayý saðladý. Böylece sözde “terör 
koridoru”nu parçalamýþ oldu. Oysa bu “ope-
rasyonla” Türkiye daha büyük bir tehlikenin 
içine gitmiþ, Ortadoðu'da bataklýða iyice 
saptanmýþ odu. Evet, SDG 30 km geri çe-
kildi, ama varlýðýný koruyor. Bir yandan 

Erdoðan'ýn yeniden uyandýrdýðý ÝÞÝD hücre-
leriyle savaþa devam ediyor, diðer yandan 
Erdoðan'ýn “bizim” dediði 120 km'lik sahada 
direniþe öncülük ediyor. Zira Rojova 
devriminin en önemli özelliklerinden bir 
halkýn tümden silahlanmýþ ve kendini 
savunabilecek güçte olmasýdýr. SDG 
cephede savaþan güçtür. En büyük güç cephe 
arkasýnda halkýn oluþturduðu direngenlik ve 
þuralar örgütüdür. Bu gücü ne ÝÞÝD ne de 
Erdoðan yenebilir. Türkiye bir gün Rojo-
va'ya girdiðine bin piþman olacak, ama o 
zaman vakit de çok geçmiþ olacak, Türklerle 

Kürtler arasýnda kapanmasý zor yeni yaralar 
açýlacaktýr. Bunu önlemenin yolu daha 
þimdiden eþitlik, özgürlük, özerklik ve de-
mokrasi temelinde Kürtler ve diðer halklarla 
birlikte barýþ içinde ortak yaþam için müca-
deleyi yükseltmek gerekmektedir. 

Rojova Devrimi'nin Latin Amerika'daki 
hareketlerle benzeþen yanlarýna kaþýn, onu 
ondan ayýran en önemli özellik Rojova'da 
halkýn demokratik þekilde hem silahlý hem 
politik örgütlenmiþ olmasýdýr. Baský uygula-
yacak bir gücün, Esad rejiminin orada bulun-
mamasý halkýn kendi politik ve savunma ör-
gütünü yaratmasýný kolaylaþtýrmaktadýr. Ro-
jova'ya en büyük tehlike dýþtan büyük em-
peryalist güçlerden deðil Türkiye'den gel-
mektedir. Büyük emperyalist güçler Rojova 
Kürtlerini ve diðer halklarý ÝÞÝD'e ve Ýran'ýn 
Akdeniz'e açýlma politikasýna karþý bir müt-

tefik olarak gör-
mektedirler. Þu 
anda Kürtlerin 
de böyle bir itti-
faka var olabil-
meleri için ihti-
yaçlarý vardýr. 
Kürtleri bu ittifa-
ka zorlayan ise 
Türkiye'nin, ö-
zellikle Erdo-
ðan'ýn Kürt düþ-
manlýðý politi-
kasý ve saldýr-
ganlýðýdýr. Bu 

politikanýn yenilmesi Ortadoðu halklarý için 
böylesine hayatidir. Kürt ve Türk halklarýnýn 
kuracaðý bir ittifak Emperyalist güçlere karþý 
Ortadoðu barýþýnýn temeli olacaktýr. Rojova 
Kürtlerini, kazandýklarý politik statü, 
ulaþtýklarý bilinç ve örgütlülük düzeyi ile yok 
saymaya, onlara boyun eðdirmeye artýk 
bundan böyle ne Türkiye'nin ne de Esad'ýn 
gücü yeter. Ayný þekilde emperyalizme karþý 
direnen Latin Amerika halklarýnýn gücünü de 
kimse kýramayacaktýr. Zafer hem Latin 
Amerika'da hem Rojova'da halklarýn ola-
caktýr.
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ngiltere 'nin baþkenti 
Londra'da 4 Aralýk 2019 Ýgünü 29 NATO ülkesi 

devlet ve hükümet baþkan-
larý NATO'nun kuruluþunun 
70. yýlýný “kutlamak” için bir 
araya geldiler. Türkiye bu 
toplantýya Cumhurbaþkaný 
Erdoðan baþkanlýðýnda 3-5 
bakanýn ve aralarýnda Binali 
Yýldýrým'ýn da bulunduðu bir 
çok danýþmanýn katýldýðý 
büyük bir heyetle ve büyük 
iddialarla gitti. Söz yerin-
deyse, NATO toplantýsýna 
bir çýkartma yaptýlar. Gider-
ken NATO'yu “Türkiye'nin 
çýkarlarý” dedikleri kendi çý-
karlarý doðrultusunda etki-
leyeceklerini, taleplerini ka-
bul ettireceklerini, istekleri-
ni dayatacaklarýný ilan etti-
ler. Ýstekleri kabul edilmezse 
de NATO kararlarýný veto 
edeceklerini, NATO'yu çalý-
þamaz hale getireceklerini 
açýkladýlar. Gerçi NATO'nun 
Londra toplantýsý bir kutla-
ma toplantýsýydý, ama gün-
demde NATO'nun önümüz-
deki dönem strateji ve taktiði 
konusunda görüþülecek ö-
nemli konular ve alýnacak 
önemli kararlar vardý. Tür-
kiye kamuoyunda Erdoðan 
öyle bir algý yarattý ki, sözleri 
“bu konular bizim için ö-
nemli deðildir, bizim için ö-
nemli olan bizim sorunlarý-

NATO'da bizim ne iþimiz var?NATO'da bizim ne iþimiz var?
70. yýlýnda NATO toplantýsýný ve kendini sorgulayamayan Türkiye70. yýlýnda NATO toplantýsýný ve kendini sorgulayamayan Türkiye

Savaþ YENER

mýzdýr, Türkiye'nin sorunla-
rýdýr. Ya kabul ederler, ya da 
restimizi çekeriz!”  þeklinde 
kabul gördü. Sanki zaferi 
ceplerinde keklik gördükleri 
bir Avrupa seferine, fethine 
çýkýyorlardý. Oysa iþlerin 
böyle olmadýðýný Erdoðan ve 
heyeti de çok iyi biliyordu. 
NATO çalýþmalarýný bloke 
etmek, kararlarý veto etmek 
öyle “yapýlýverilecek” sýra-
dan bir iþ deðildi. NATO'da 
belirleyici olan Türkiye'nin 
veya bir diðer üye devletin 
çýkarlarý deðil, ABD'nin ve 
Atlas (Atlantik) Okyanu-
su'nun kuzey tarafýnýn iki ya-
kasýndaki büyük emperyalist 
devletlerinin çýkarlarý belir-
ler. Diðer ülkeler bunun yü-
kümlülüklerini yerine getir-
mekle mükelleftirler.
Ama ekonomik, politik, as-
keri olarak iyice köþeye sý-
kýþmýþ olan Erdoðan, hem 
Türkiye kamuoyunu mani-
püle etmek, hem de NATO 
anlaþmasýnda kaðýt üzerinde 
varolan veto hakkýný kul-
lanma tehdidi savurarak bel-
ki bir þeyler koparýrým haya-
liyle bir þark kurnazlýðý de-
nemesine giriþti.

Þark kurnazlýðý Ýstan-
bul'da söküyor, ama Lond-
ra'da sökmedi.

Erdoðan'a haddi bir kez 
daha bildirildi.

Erdoðan neyi istiyordu, 
neyi veto edecekti?
Erdoðan her þeyden önce 

YPG'nin terör örgütü olarak 
tanýnmasýný, Suriye'nin ku-
zeyinde, Rojova'da bu “te-
rör” örgütü YPG öncülü-
ðünde Kürtlerin politik bir 
statüye kavuþmasýna karþý 
çýkýlmasýný, NATO'nun bu 
sorunu gündemine alýp gö-
rüþmesini ve karara baðla-
masýný istiyordu. Ayrýca S-
400'ler konusunda NATO'-
dan bir taviz koparmayý 
düþünüyordu. Bunun içinde 
elindeki veto hakkýný koz o-
larak kullanmayý planlýyor-
du. 

Ama Türkiye dýþýnda 
tüm NATO devletleri ise Er-
doðan'ýn bu plânlarýna karþý 
çýkýyorlardý. Onlara göre 
YPG bir “terör” örgütü de-
ðildir, tam tersine ABD dahil 
ÝÞÝD'e karþý mücadelede on-
larýn müttefikidir. ÝÞÝD cihat 
anlayýþý, barbarlýðý ve terör 
eylemleriyle Batý ülkeleri 
için en büyük tehlikedir, 
yenilmesi ve imha edilmesi 
insanlýðýn baþ görevidir. Bu 
görevi þimdiye kadar en 
kararlý ve tutarlý bir þekilde 
yerine getiren YPG'dir. On-
lara göre Türkiye ise ÝÞÝD'le 
ve El Kaide gibi diðer cihatçý 
örgütlerle iþbirliði yapan bir 
ülke konumundadýr. Bunu 
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son olarak Fransa Cumhur-
baþkaný Macron Erdoðan'ýn 
yüzüne karþý söyledi. Erdo-
ðan her ne kadar “en çok 
ÝÞÝD'liyi temizleyen biziz” 
dese de, bunun uluslararasý 
alanda bir karþýlýðý bulun-
muyor. Bu nedenle Erdoðan 
veto kelimesini Londra 
toplantýsýnda bir kez olsun 
aðzýna bile almadý. YPG ko-
nusunu gündeme alýnmasýný 
bile teklif etmedi. Bütün ka-
rarlar oybirliði ile alýndý. 

Erdoðan'ýn YPG'ye karþý 
veto edeceðini söylediði ko-
nu ise, Baltýk ülkeleri Eston-
ya, Letonya, Litvanya ve Po-
lonya ile ilgili NATO plânla-
rýydý. NATO bu ülkelerin 
Rusya tarafýndan tehdit edil-
diðini ileri sürerek buralara 
yeni komando birliklerinin 
ve füzelerin yerleþtirilmesini 
ve üsler kurulmasýný karara 
baðlayacak, Rusya ile tica-
retin ve politik iliþkilerin mi-
nimuma indirilmesini, NA-
TO halklarýnýn Rusya'ya 
karþý konum almasýný saðla-
yacaktý. Böyle bir kararý veto 
etmek, NATO'nun en temel 
konusuna karþý çýkmak, Rus-
ya'nýn ekmeðine yað bal sür-

mek, Rusya'yý sevindirmek 
demekti. Rusya'ya karþý bir 
kararý veto etmek, Mac-
ron'un Trump ve Erdoðan'ýn 
ikili kararla Rojova'ya sal-
dýrý konusunda NATO için 
yaptýðý “beyin ölümü” tes-
pitinden daha vahimdi. Zira 
Rusya'ya karþý olmak NATO 
için varlýk meselesiydi. 
NATO'nun varlýk sorunu 

Sovyetler ve Rusya
NATO 4 Nisan 1949 yý-

lýnda Sovyetler Birliði'ni ve 
dünya sosyalist sistemini ge-
riletmek ve giderek yok et-
mek ve kapitalist ülkelerde 
geliþen iþçi ve komünist ha-
reketi parçalamak ve likide 
etmek için kurulmuþ bir as-
keri ittifaktý. Sosyalist ülke-
lerdeki sabotajlar, Sosyalist 
ülkeleri güneyden ve batýdan 
ablukaya almalar, kapitalist 
ülkelerdeki Paramiliter 
Gladio veya derin devlet ya-
pýlanmalarý, darbeler ve sui-
kastlar NATO merkezli faa-
liyetlerdi. Soðuk savaþ dö-
nemi bunun örnekleriyle do-
ludur. Türkiye NATO'nun bu 
faaliyetlerine prototip bir 
örnektir. 60'lý, 70'li ve 80'li 
yýllarda tüm darbeler ve te-

rör eylemleri NATO ve CIA 
merkezlidir. 

Reel Sosyalizm'in çök-
mesi ve Sovyetler Biliði'nin 
daðýlmasýndan sonra Varþo-
va Paktý'nýn sonlandýrýlma-
sýna raðmen NATO varlýðýný 
sürdürdü, NATO'yu daðýt-
madýlar. Emperyalist güçler, 
baþta ABD NATO'ya olan 
ihtiyacýn devam ettiðini, hat-
ta NATO'nun daha da önem 
kazanacaðý tespitini yaptýlar. 
Gerçi Reel Sosyalizm'in 
çökmesiyle dünya tek boyut-
lu kapitalist-emperyalist bir 
dünya olmuþtu, ama kapi-
talizmin eþitsiz geliþme ya-
sasý gereði bu ülkeler ara-
sýnda rekabet artacak, yeni 
bloklar oluþacak ve NATO 
burada yeni rol ve görevler 
üstlenecekti. Nitekim Reel 
Sosyalizm'in çöküþünden 
sonra NATO, önce hem Sov-
yetler Birliði hem de Varþo-
va Paktý ülkelerinde doðan 
yeni devletleri NATO Koo-
perasyon Kurulu adý altýnda 
toplayarak kapitalizme, ba-
týya hýzla entegre olmalarýný 
saðladý. Sonra da hemen he-
men Rusya Federasyonu dý-
þýndaki tüm Avrupa devlet-
lerini NATO'ya üye olarak 
almayý baþardý. Böylece bu 
ülkeleri Rusya'nýn olabile-
cek bir etki alanýndan çekip 
aldý. Þimdi de “kavga” Uk-
rayna ve Sýrbistan üzerinde 
yürümektedir. 

Rusya ise Reel Sosya-
lizmin çöküþüyle yaþadýðý 
daðýnýklýðý kýsa zamanda at-
lattý ve bugün dünya sah-
nesinde kapitalist emperyal 
bir güç olarak yerini almaya 
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baþladý. Böylece 2000'li yýl-
larýn baþýnda dünyada NATO 
ve Rusya olmak üzere birbi-
rine rakip iki kapitalist blok 
oluþtu. Son yýllarda ekono-
mik ve askeri olarak hýzla 
geliþen Çin de yeni bir kutup 
olarak ortaya çýktý. ABD ve 
Batý Çin'i “sistem karþýtý” 
durdurulmasý gereken odak 
olarak görmekte, önümüz-
deki dönem Çin'e karþý yo-
ðunlaþmak istemektedir. Bu 
nedenle ABD hýzla Suriye ve 
Ýran sorununu “halledip”, 
Doðu Avrupa'da Rusya'yý 
hareketsiz hale getirip acilen 
Çin'e yönelmeyi plânlamak-
tadýr. 

Bu nedenle NATO'nun 
bu toplantýsýnda gündemde 
Rusya'ya karþý uygulanacak 
tedbirleri görüþme ve Çin'i 
yükselen yeni tehdit olarak 
saptama konularý vardý. Er-
doðan'ýn “karýn aðrýlarýna” 
yer yoktu. Bu toplantýda 
NATO hedef olarak Rus-
ya'nýn Doðu Avrupa'daki 
etkisini kýrmak, bu ülkelerde 
batý yanlýsý hükümetleri des-
teklemek ve korumak için 
NATO çerçevesinde bu ül-
kelere yeni komando birlik-
leri ve füze rampalarý yer-
leþtirmeyi ve Rusya'ya sü-
rekli bir göz daðý vermeyi 
temel politikasý olarak sap-
tadý. NATO sürekli Baltýk ül-
kelerinde manevralar yap-
maya, Rusya'ya meydan 
okumaya baþladý. Rusya da 
ülkenin batýsýna bunlara 
karþý yeni füzeler ve birlikler 
getirme ve kendini savunma 
yoluna gitti. Dünya þu anda 
yeni bir silahlanma yarýþýnýn 

eþliðinde bulunmaktadýr. 
Trump'ýn INF Anlaþmasý'ný 
iptal etmesiyle bu yarýþma 
yeni bir boyut kazanmýþtýr. 
Dünya yeniden nükleer si-
lahlarla dolup taþma tehli-
kesi içermektedir. Ama 
Trump böylece Rusya'yý bel-
li ölçüde kontrol altýnda tut-
maya çalýþmaktadýr. Onun þu 
an esas hedefi Çin'i frenle-
mektir.
S-400'ler yaptýrým getirir

NATO ve Rusya böyle-
sine birbirine karþý konumla-
nýrken, Türkiye'nin tam da 
bu sýrada Rusya'dan S-
400'ler satýn almasý ve aktif-
leþtirmeye kalkmasý NATO'-
nun yeni Rusya stratejisine 
taban tabana zýttý, hatta bir 
yerde NATO'nun stratejisine 
çomak sokmaktý. Londra'da 
bu konuyu gündeme getir-
mek, hele taviz koparmaya 
kalkmak imkansýzdý. Tüm 
NATO bir aðýzdan Erdoðan'a 
“S-400'ler olmaz!” dedi. 
Onlara göre S-400'ler NATO 
Ýttifaký'na tersti ve bir NATO 
ülkesi bu füzeleri kullana-
mazdý. Kullandýðý takdirde 
yaptýrýmlar kapýda bekliyor-
du. Hatta NATO toplantýsýn-
da Erdoðan'ýn hâlâ bu ko-
nuda ýsrarlý olduðunu gören 
ABD-Senatosu, Erdoðan'ýn 
ABD ziyareti sýrasýnda ver-
diði sözlerle ertelemiþ ol-
duðu yaptýrým yasasýný, YPG 
konusundaki tutumunu ve 
Suriye'ye giriþini de dikkate 
alarak, yeniden gündeme ge-
tireceðini açýkladý. 

Unutulmamalý ki, bu 
yaptýrýmlar Türkiye ekono-
misini “mahvedecek” olan 

yaptýrýmlardýr. Türkiye ABD 
ve NATO'nun yaptýrýmlarý-
nýn ne demek olduðunu yal-
nýz Rahip Bronson olayýnda 
yaþamadý, 70'li yýllarda Kýb-
rýs çýkartmasý döneminde de 
yaþadý. Türkiye 70 cent ek-
sik olduðu için Japonya Bü-
yükelçiliði 'nin maaþýný 
ödeyemez duruma düþtü. 
Zamanýn Baþbakaný Demi-
rel “70 cente muhtacýz!” di-
ye bas bas baðýrdý. Hiç bir 
NATO ülkesi kredi açmadý. 
Bunun için Türkiye'nin ata-
caðý her adýmý çok iyi düþün-
mesi gerekmektedir. Bu kez 
de ABD yaptýrýmlarýnýn so-
nuçlarý çok aðýr olabilir, eko-
nomiyi, ülkeyi “mahvede-
bilir”. Vakit geçirmeden 
Türkler'in artýk “Türkiye ne-
den bu durumlara düþer?” 
diye kendisini ve rejimi sor-
gulamasý gerekir.

Halkýmýz sormalý ve dü-
þünmelidir: Neden Türkiye, 
Kürtleri ve YPG'yi kendi-
sine bir sorun, bir “düþman” 
olarak görür? Neden Türki-
ye S-400'ler veya Patriot'larý 
almak ve silahlanmak zorun-
da kalýr? Neden Türkiye 
NATO ve Batý ülkeleri tara-
fýndan aþaðýlanmaya katla-
nýr? Neden Türkiye hâlâ 
NATO ve Batý ittifaklarýnda 
kalmak için ayak direr? Ne-
den Türkiye'nin NATO ve 
Batý ile iliþkiler hep iniþli ve 
çýkýþlý olur ve eþit iliþkiler 
kuramaz? Tüm bunlar Türk-
lerin kendisi ve tarihiyle 
yüzleþmesini dayatmaktadýr. 
NATO'ya neden girdiðini ve 
neden kalmak istediðini sor-
gulamasý gerekmektedir. 
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Türkiye halký uzun zaman 
NATO'dan çýkmak için mü-
cadele etmiþtir ve Türki-
ye'nin NATO'ya ne mahkûm 
ne de muhtaç olduðunu ilan 
etmiþtir. Bu anlayýþ bugün 
dünden çok daha fazla el-
zemdir. Ama egemen güçler 
tüm çeliþkilere raðmen 
NATO'dan, ABD'den, Ba-
tý'dan vazgeçmiyorlar. Bunu 
da sorgulanmasý gerekmek-
tedir.
Türkiye'nin NATO'da ne 

iþi var?
Osmanlý dönemi de dahil 

Türkiye tarihinde hep Rusya 
ile Batý arasýnda bir tampon 
devlet konumunda olmuþtur. 
Bir Ýngilizlere bir Ruslara 
yaslanarak bir oraya bir bu-
raya savrulup durmuþtur. 
Her savruluþunda Ýngilizler 
veya Ruslar yalnýz toprak 
koparmamýþlar, ayný zaman-
da Ýmparatorluk'taki azýnlýk-
lar, özellikle hýrýstiyan azýn-
lýklar için hak ve özgürlükler 
talebinde bulunmuþlar ve 
bunlarýn bir çoðunu kabul 
ettirmiþlerdir. Kuzeyde 
1917'de Büyük Ekim Devri-
mi'nin 1920 sonlarýnda ba-
þarýya ulaþmasýyla bu ko-
numda niteliksel bir deðiþik-
lik olmuþtur. Batý, baþta 
Ýngilizler, Fransýzlar ve 
Amerikalýlar olmak üzere 
hemen Sevr Anlaþmasý'ndan 
vazgeçip, bugünkü Türkiye 
sýnýrlarý içinde Sovyetlere 
karþý tampon, modern bir 
cumhuriyet yaratma yoluna 
gitmiþlerdir. Bu Batý'nýn ül-
kedeki ulusal ve dinsel azýn-
lýklar konusunda, Ermeniler, 
Kürtler, Pontuslular-Rumlar, 

Hýristiyanlar, Ezidiler, Ale-
viler ve diðer halklar konu-
sunda susacaðý anlamýna 
geliyordu. Hatta Türkiye'de 
ahalinin tekleþmesi, Türk-
leþmesi ve islamlaþmasý için 
mübadeleyi gerçekleþtirmiþ, 
Rumlarý ve Hýristiyanlar'ý 
Yunanistan'a, Balkanlar'daki 
Türkleri ve Türkleþmiþ, 
müslümanlaþmýþ halklarý da 
Anadolu'ya getirdiler, zorla 
hemen hemen 
yeknesak bir 
Türk milleti 
yaratýlmasýnýn 
önünü açmýþ-
lardýr. Bu Ana-
dolu'daki halk-
larýn inkâr, im-
ha ve asimilas-
yonunu beraberinde getirdi. 
Atatürk dönemi dahil Türk 
devleti Çerkesleri ve diðer 
Kafkas ve Balkan halklarýný, 
Kürtleri ve Anadolu'nun di-
ðer kadim halklarýný baský, 
þiddet ve askeri operasyon-
larla asimile ve imha yoluna 
gitti. Þeyh Sayid, Aðrý, Der-
sim isyanlarý kanla bastýrýldý. 
Bunun karþýlýðýnda Batý, 
devletin ülkedeki iþçi ve ko-
münist hareketi, demokratik 
aydýn giriþimlerini ezmesini 
ve Sovyetler'e karþý dengeli 
bir politika yürütmesini sað-
ladý. Bu dönemde partimiz 
en büyük kayýplarý vermiþtir. 
Mustafa Suphi ve 14 yoldaþ 
bu dönemde katledilmiþtir. 
Baþta Nâzým Hikmet olmak 
üzere yüzlerce komünist, ile-
rici aydýn hapislerde, zin-
danlarda çürütülmüþtür. Ýtal-
yan Ceza Hukuku'ndan fa-
þist 141-142. maddeler alýn-

mýþtýr. 
Ýkinci Dünya Savaþý son-

rasý güçlü bir sosyalist sis-
tem doðdu. Elbe nehrinden 
Vladivostok'a, Adriyatik 
Denizi'nden Güney Çin De-
nizi'ne kadar uzanan geniþ 
bir bölge sosyalizmin etkisi 
altýna girdi. Bu beklenmedik 
geliþme ABD'yi ve Batý'yý 
harekete geçirdi. Sovyetler'e 
ve sosyalist sisteme karþý 

Batýnýn birleþmesi, askeri ve 
politik bir güç oluþturmasý 
planý ortaya kondu. Bu plan 
çerçevesinde NATO kurul-
du. Böylece Batý Cephesi 
güvence altýna alýndý. Þimdi 
de Güney Cephesi saðlama 
alýnmalýydý. Sovyetlerin ve 
sosyalist sistemin güneyden 
iyice kuþatýlmasý gerekiyor-
du. Bunun için de acilen Yu-
nanistan ve Türkiye NATO'-
ya alýnmalý, Ýran, Afganis-
tan, Pakistan'da Batý yanlýsý 
hükümetler oluþturulma-
lýydý. Öyle de oldu.

Antikomünizm ve Nato 
üyeliði

Yunanistan'da antifaþist 
halk direniþi bastýrýldý. Bin-
lerce gerilla ve komünist ül-
keyi terk etmek zorunda kal-
dý. Yunanistan NATO'ya gi-
recek duruma getirildi. Tür-
kiye'yi kazanmak için ise 
ABD önce Kars ve Ardahan 
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sorununu kýzýþtýrarak Türki-
ye'nin Sovyetler'le arasýnýn 
aç ý lmasýný  baþardý  ve  
Türkiye'de antikomünizmin 
yükselmesini saðladý. 5 Ni-
san 1946'da Missouri gemi-
sini Ýstanbul'a göndererek 
büyük bir Amerikan hayran-
lýðýnýn yaratýlmasýný saðladý. 
Türkiye artýk yüzünü Batý'ya 
dönmüþtü. ABD'nýn 51. Eya-
leti olma yolundaydý. He-
men Türkiye topraklarý 
ABD'ye, Sovyetlere ve 
sosyalist ülkelere karþý üs ve 
tesis kurmak için sonuna 
kadar açýldý. Bu üslerin da-
yandýðý ikili anlaþmalardan 
ne Hükümet'in ne de Mec-
lis'in haberi vardý. Gelen 
Missouri gemisi ise Ameri-
kan 6. Filosu'nun Akdeniz'e 
yerleþeceðinin habercisiydi.

Ama bunlar Türkiye'nin 
NATO'ya alýnmasý için ye-
terli deðildi. Türkiye'nin 
göstermelik de olsa çok par-
tili demokrasiye geçmesi, 
ülkede hâlâ var olan ve güç-
lenen iþçi ve komünist hare-
ketinin ezilmesi ve ulus-
lararasý alanda komünizme 
karþý savaþacaðýný ve ABD'-
nin sadýk bir “dostu, mütte-
fiki” olduðunu ispatlamasý 
gerekiyordu. 1950 seçimle-
rinde Ýnönü yönetimindeki 
CHP iktidarý, Bayar-Mende-
res yönetimindeki DP'ye 
devrederek parlamenter de-
mokrasinin iþleyeceði göste-
rilmiþ oldu. Yeni iktidara 
gelen Bayar-Menderes 1951 
ve 52 yýllarýnda TKP'ye karþý 
yürüttüðü tevkifatlarla ko-
münistleri “ezebileceðini” 
ispatladý. Amerikalýlarýn sa-

dýk bir dostu olduðunu 
ispatlamak için de 17 Eylül 
1950 tarihinde Kore'ye 
TBMM'ne sormadan, hiçbir 
hazýrlýk yapmadan komü-
nizme karþý Amerikalýlar'ýn 
yanýnda savaþmak üzere 
5090 asker gönderdi. Bu sa-
vaþta 900 asker hayatýný kay-
betti, 2147 asker yaralandý. 
Bunlar Türkiye'nin NATO'-
ya giriþ biletiydi. Böylece 
rüþtünü ispat eden Türkiye 
18 Þubat 1952'de NATO'ya 
girdi, üye oldu. Artýk 
Türkiye baðýmsýz-
lýðýný büyük ölçüde 
kaybediyor, devlet 
ABD'nin kontrolüne 
giriyor, ülke Sovyet-
ler'e ve diðer sosyalist 
ülkelere karþý bir 
sýçrama tahtasýna dö-
nüþmüþ oluyordu. Ül-
kede Amerikalýlar is-
tedikleri gibi cirit atý-
yor, Türkiye'nin habe-
ri olmadan uçaklar 
kalkýyor, iniyor, Sovyetler 
üzerinde uçuyor, füzeler di-
kiliyor, sonra yine kaldýrý-
lýyordu. Bunlar sürekli Sov-
yetler'le aramýzýn gerilme-
sine neden oluyordu. Artýk 
Türkiye ABD ve NATO'ya 

baðýmlý bir ülke konumun-
daydý.

NATO'ya hayýr!
Bu böyle devam edemez-

di. Halkta ABD ve NATO'ya 
karþý huzursuzluk artmaya 
baþladý. Özellikle 68 Genç-
lik Hareketi döneminde bu 
tepkiler köylerden fabrika-
lara, okullardan üniversite-
lere kadar geniþ bir yýðýn ta-
banýna ulaþtý. 68 Hareketin 
liderlerinden Deniz Gezmiþ 
ve Mahir Çayan “Tam ba-
ðýmsýz ve demokratik bir 
Türkiye” yaratýlýncaya kadar 
ABD ve NATO'ya karþý 
ikinci bir kurtuluþ savaþý ve-
rilmesi gerektiðini ilan etti-
ler ve bunun için savaþmaya 
baþladýlar. “NATO'ya ha-
yýr!”, “NATO'dan çýkýl-
sýn!”, “6. Filo defol!” kam-
panyalarý tüm ülkeyi sardý. 
Ýstanbul'a gelen 6. Filo as-
kerleri Dolmabahçe'de yaka-

lanýp denize atýldý. Gençliðin 
bu þahlanýþýna saldýranlar ve 
ABD'yi savunanlar ise bu-
gün iktidarda olan AKP yö-
neticileriydi. Demirel Hükü-
meti'nin gençliðin bu anti-
emperyalist demokratik 
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mücadelesinin üstesinden 
gelememesi üzerine ABD ve 
NATO orduyu harekete ge-
çirtti, 12 Mart 1971'de ordu-
ya bir darbe yaptýrttý. Baþba-
kan Demirel þapkasýný alýp 
gitti. Daha önce 1960 sene-
sinde ABD Menderes'e karþý 
da orduya bir darbe yaptýrt-
mýþtý. Menderes bunu haya-
týyla ödemiþti. Bundan sonra 
takriben her 10 senede bir 
ABD ve NATO Türkiye'de 
bir darbe yaptýrmýþlardýr. 
Son darbe ise 15 Temmuz 
2016'da yaptýrtýlan Gülen ve 
Erdoðan arasýndaki iktidar 
kavgasýnýn yol açtýðý kont-
rollü darbe idi.   

ABD ve NATO'ya karþý 
halk dýþýnda bir tepki zaman 
zaman hükümetlerden gel-
miþtir. Hükümetlerin tepkisi 
kendilerine karþý ABD ve 
NATO'nun yaptýðý darbeler 
nedeniyle deðildi. Bu darbe-
ler genellikle sosyal olaylara 
karþý, onlarý bastýrmak ve ez-
mek nedeniyle yapýldýðý için 
egemen burjuva çevrelerin-
de kabul ve destek buluyor-
du. Darbenin yapýlmasý arzu 
bile ediliyordu. Hükümetle-
rin ABD ve NATO'ya tepki 
gösterdiði olaylar, onlarla 
arasýnýn açýlmasýna neden 
olan konular ise Türkiye'nin 
sözde milli çýkarlarýnda or-
taya çýkan görüþ ayrýlýkla-
rýdýr. Türkiye'nin milli dava-
sý için yapýlan konular ise; 
Yunanlýlar'la olan Kýbrýs ve 
12 Adalar'a dahil Ege soru-
nu, Kürt sorunu ve diðer ulu-
sal ve dinsel azýnlýklar so-
runudur. Bu sorunlarýn da al-
týnda Türkiye'nin içerde 

“kendi” halklarý ve azýnlýk-
larýyla, dýþarda da komþula-
rýyla barýþmayý ve barýþ için-
de birlikte yaþamayý baþa-
ramamýþ olmasý yatmak-
tadýr. Hem içerde, hem dýþar-
da Türkiye sürekli þiddete, 
baskýya, güç kullanmaya, 
caydýrmaya, askeri operas-
yonlara ve müdahalelere 
baþvurmuþ, Osmanlý yayýl-
macýlýðý ve barbarlýðý elden 
býrakmamýþtýr. Erdoðan 
günümüzde bu anlayýþ ve 
uygulamalarýn baþ temsil-
cisidir. 

Sovyetler Birliði ve Reel 
Sosyalizm'in var olduðu 
dönemde Türkiye, bir tek 
Kýbrýs konusu hariç, hem 
içte hem dýþta bu saldýrýlarýný 
rahatlýkla yapabilmiþtir. Ne 
ABD ve Batý'dan, ne NATO'-
dan bir tek tepki gelmemiþ-
tir. Onlar Türkiye'nin barbar-
lýklarýný görmezden gelmiþ-
ler, hatta arkasýný sývazla-
mýþlardýr. Önemli olan 
Türkiye'nin Sovyetlere karþý 
NATO'nun sadýk ve güve-
nilir bir üyesi olmasýydý. 
ABD ve NATO'dan gördüðü 
bu destek sayesinde Türkiye 
içerde Kürtlerin isyanlarýný 
ve hak taleplerini kanla bas-
týrdý, azýnlýklarý asimile etti, 
Ermeni ve Pontus katliamla-
rýyla yüzleþmedi, komþula-
rýyla barýþmadý, onlara hep 
Osmanlý anlayýþýyla üstten 
bakmaya devam etti. Bu du-
rum Reel Sosyalizm yýkýlýn-
caya kadar sürdü. Yalnýz 
Kýbrýs Çýkartmasý Batý'dan 
ve NATO'dan, sosyalist ül-
kelerden büyük tepki aldý. 
ABD ve NATO hemen Tür-

kiye'ye karþý ambargo uygu-
ladý. Döviz yokluðu, benzin 
yokluðu, yedek parça yoklu-
ðu ülke ekonomisini, yaþamý 
felce uðrattý. Tanklar yürü-
yemez, F16'lar uçamaz oldu. 
Bu Demirel'in “70 cente 
muhtacýz” dediði dönem-
lerdi. Durum ancak 12 Eylül 
1980 askeri darbesiyle deði-
þebildi. Ama Türkiye Kýbrýs 
çýkartmasýyla hâlâ yüzleþ-
miþ deðildir. Bu nedenle 
Kýbrýs sorununa hâlâ barýþçýl 
bir çözüm bulunamamakta, 
Türkiye'nin uluslararasý 
alanda soyutlanmasýna ne-
den olmaktadýr.

Reel Sosyalizm sonrasý 
Türkiye kendini 
sorgulayamadý

Reel Sosyalizm'in çökü-
þünden sonra NATO ve Batý-
nýn, hatta dünya kamuoyu-
nun Türkiye'ye bakýþý ve 
yaklaþýmý deðiþti. Artýk Tür-
kiye'nin içte ve dýþta uygu-
ladýðý þiddet ve saldýrýlara 
geçmiþte olduðu gibi müsa-
maha gösterilmesi, göz yu-
mulmasý için bir neden kal-
mamýþtý. Hatta Batý ve 
NATO Türkiye'ye Kürt soru-
nunu barýþçýl ve demokratik 
yollardan çözmesi, Ermeni 
jenositiyle yüzleþilmesi, 
Ermenistan'la barýþýlmasý, 
Kýbrýs ve Ege konusunda ye-
ni bir hamle yapýlmasý, Yu-
nanistan'la dostluðun ge-
liþtirilmesi için baský yap-
maya, eleþtirmeye, bu konu-
larda Türkiye'yi sallamak 
için kendi ulusal meclisle-
rinde ve uluslararasý kuru-
luþlarda Türkiye'yi itham e-
den kararlar almaya baþla-
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dýlar. Türk tarafý ise, özel-
likle kendine solcu, demok-
rat diyen liberal, ulusalcý 
aydýn kesimi ise, Batýnýn bu 
tutum, davranýþ ve kararla-
rýný emperyalizmin Türki-
ye'ye müdahalesi olarak 
algýlamaya ve “keskin” birer 
antiemperyalist kesilmeye 
baþladýlar. Onlarýn bu tutu-
munun ise anti-emperya-
listlikle bir iliþkisi yoktu. 
Tam tersine kendi hükümet-
lerinin içerde kendi halkla-
rýna ve vatandaþlarýna karþý 
iþlediði barbarlýklarý, insan 
haklarý suçlarýný, dýþarda 
komþulara karþý yaptýðý sal-
dýrýlarý savunur konuma düþ-
tüklerini görmüyorlardý. Bir 
demokratýn, bir antiemper-
yalistin ilk görevi kendi dev-
letinin iþlediði insan haklarý 
suçlarýna karþý çýkmaktýr. 
Gayet tabii ki dýþardan hü-
kümet de olsa ülkeye yapýlan 
müdahaleler rencide edici-
dir. Þeklen hoþ bir þey de-
ðildir. Ama yapýlan eleþtiri-
lerin içerik olarak doðru olup 
olmadýðýna bakmak gerekir. 
Çünkü Türk hükümetlerinin 
Ermenilere, Kürtlere ve 
azýnlýklara karþý iþledikleri 
insanlýk suçudur. Dünyanýn 
neresinde olursa olsun bu 
suç iþlenirken kimse susma-
malýdýr. Kendi ülkesinde 
kendi hükümetleri tarafýn-
dan iþlenen bu insanlýk suç-
larýna karþý çýkmak Batýlýlar-
dan önce Türk aydýn ve de-
mokratlarýnýn, solcu ve dev-
rimcilerinin görevi olmalý-
dýr. 

Hükümetin Kürtlere kar-
þý Türkiye'de, Irak'ta, Suri-

ye'de yaptýðý saldýrýlara karþý 
çýkýlmadýðý, sorunlarýn ba-
rýþçýl ve müzakereler yoluy-
la çözümünü savunulmadýðý 
sürece Erdoðan'ýn Washing-
ton'da, Londra'da, NATO'da, 
BM'de Batýlýlarla yaptýðý 
aðýz kavgalarýna bakarak, 
Türkiye'nin dýþarda iyi tem-
sil edilmediðini söylemek, 
Türkiye'ye haksýzlýk yapý-
yorlar diye Batýlýlar'a kýz-
mak ülkenin temel sorunla-
rýndan kaçmaktýr. Sorun Er-
doðan'ý Batýlýlar'la giriþtiði 
aðýz kavgalarý nedeniyle 
eleþtirmek deðil, sorun Er-
doðan'ý Kürt sorunu konu-
sundaki faþist gerici saldýr-
gan politikasýný ve uygula-
malarýný  eleþt irmektir.  
Cihatçý ÝÞÝD ve EL-Kaide-
ciler'le iþbirliðine karþý 
çýkmak, YPG'nýn ÝÞÝD'e kar-
þý savaþan bir örgüt olduðu-
nu belirtmek gerekmektedir. 
PKK ve YPG'yi düþman ilân 
etmekle Kürt sorununun çö-
zülmeyeceðini, Kürt sorunu-
nun çözümü için Öcalan ve 
Demirtaþ'ýn özgürlüðe ka-
vuþmasý gerektiðini savun-
mak gerekmektedir. S-

400'lere, silahlanmaya, 
savaþa, fetihlere karþý çýk-
manýn, komþularla dost ol-
manýn, emperyalist müdaha-
lelere karþý koymanýn yolu 
içte eþitlik, özgürlük, özerk-
lik ve barýþ temelinde de-
mokratik bir Türkiye'yi ya-
ratmaktan geçtiðini görmek 
ve halka anlatmak gerek-
mektedir. 

Eðer Türk aydýn ve de-
mokratlarý Ermeni Soykýrý-
mý'yla yüzleþseydi, Kürt 
Halký'nýn ve diðer halk ve 
azýnlýklarýn taleplerine sahip 
çýksaydý, halkýný aydýnlat-
saydý, bu konularda hükü-
meti zorlasaydý ve adýmlar 
atýlsaydý emperyalistlerin 
müdahaleleri çoktan boþa 
çýkarýlmýþ, demokratik bir 
Türkiye yolunda büyük me-
safeler katedilmiþ olurdu. 
Türkiye’de bugün uluslar-
arasý alanda yaþadýðý “deðer-
li yalnýzlýðý” yaþamaz, itilip 
kakýlmaz, dünya halklarý ve 
devletleri arasýnda saygýn ve 
itibarlý yerini almýþ olurdu. 
Bu olmuyorsa iðneyi önce 
kendimize batýrmamýz ge-
rekir.
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SKÝ günlerde 'Si-
nekli Bakkallar' sa-
dece ihtiyaçlarýn E

karþýlandýðý yerler deðil; 
müþterilerini tanýyan, onla-
rýn dertlerini dinleyen, onla-
ra veresiye defteriyle kredi 
açan, dedikodularýn da mer-
kezde olduðu, mahallenin 
nabzýnýn attýðý yerlerdi. 
Günlük gazetesini alan 
müþterinin güncel politikayý 
da konuþmak istediði, bu 
ülkenin nasýl kurtulacaðýnýn 
tartýþmalarýnýn da yapýldýðý 
mekânlardý, hâlâ da öyledir. 
Geçmiþte; bakkal, ayakka-
býcý, balýkçý, mandýra gibi 
daha keskin biçimde mes-
leklere bölünmüþ olan küçük 
esnaf; hem yaptýklarý indi-
rimlerle her türlü ürünü 
sunan ve aþýrý meþgul olma-
larý nedeniyle müþteri iliþ-
kisi olmayan, yerel çevre ile 
olan iliþkiyi zayýflatan süper 
marketlerin, hem de devletin 
aðýr baskýsý altýnda can çe-
kiþmekte, dükkân ölümleri 
gerçekleþmekte ve tüm 
bunlarýn sonucunda doðal 
olarak hýzla iþsizler ordusu-
na katýlmaktadýrlar. 

Bu küçük esnaflardan 
biri de yasal alkollü içecek-
lerin ticaretini yaparak 
ekmek parasýný kazanmaya 
çalýþan TEKEL bayileridir. 
2013 yýlýnda 6487 sayýlý ka-
nunla düzenlenen alkollü 

TEKEL BAYÝLERÝ DEVLETÝN SÜPERMARKETLERE SAÐLADIÐI
HAKSIZ REKABET KARÞISINDA CAN ÇEKÝÞÝYOR! 

TEKEL BAYÝLERÝ DEVLETÝN SÜPERMARKETLERE SAÐLADIÐI
HAKSIZ REKABET KARÞISINDA CAN ÇEKÝÞÝYOR! 

Süleyman GÖRGÜN

içeceklerin satýþýna ve sunu-
muna iliþkin maddenin, 
22.00-06.00 saatleri ara-
sýnda satýþ yasaðý getirmesi, 
hem küçük esnafý, hem de 
müþterileri etkileyen bir 
duruma yol açmaktadýr. Yine 
yapýlan kanuni düzenleme 
ile 52.060 liradan baþlayýp 
150.000'e kadar çýkabilen 
idari cezalarýn uygulanmasý, 
zorlukla ayakta kalmaya ça-

lýþan esnafýn idam fermaný 
olmaktadýr. Esnafýn maðdur 
olmamasý için içki yasaðýnýn 
24.00- 06.00 saatleri ara-
sýnda olmasý gerekirken, 
AVM ve market zincirlerine 
uygulanan 22.00-06.00 saat-
leri arasýndaki içki satma ya-
saðýnýn küçük esnafa da uy-
gulanmasý; esnafý koruyucu 
önlemler almak yerine hak-
sýz rekabet koþullarýnda ya-

þamaya çalýþan esnafý daha 
da kötü duruma sokmak-
tadýr. 

Bu düzenleme ile esnafýn 
çalýþma ruhsatýna bakýlmak-
sýzýn, rafta duran ürünlerine 
yasak getirilmiþ; yasaðý 
anlamayan müþteri ile sert 
tartýþmalara, zaman zaman 
yaralama ve öldürmeye ka-
dar varan olaylarýn yaþan-
masýna dolaylý olarak sebep 

olunmuþtur. Bu yasaðý del-
mek için 'rüþvet verme' yo-
luna giden kimi esnaf, AKP 
iktidarýnýn talan, yaðma 
düzeninin yeniden üretimine 
hizmet eder hale gelmek-
tedir. 

Alkolü özendirmek ya-
sak olmasýna raðmen, süper-
marketler reklamlarla içki 
fiyatlarýnda indirim yaparak 
bu yasaðý delerken hiçbir 
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ceza almýyorlar, bu yasaða 
uymuyorlar. Buna karþýn 
TEKEL bayilerine orantýsýz 
idari ceza verilmesi, devletin 
kimin çýkarlarýný gözetti-
ðinin de açýk göstergesidir. 
Alkol ve sigaradan elde 
edilen gelirlerle; büyük 
sermaye gruplarýnýn, inþaat 
ve müteahhit firmalarýnýn 
vergi borçlarýnýn büyük bir 
kýsmý silinirken, küçük es-
nafa yapýlan baskýnlarda ke-
silen bu cezalar sermayenin 
açýklarýný kapatmaya yöne-
liktir. 

Yeterli para kazanmadýðý 

için dükkânýný kapamak 
zorunda kalan esnaf, gelir 
durumuna bakýlmaksýzýn a-
ðýr vergiye tabi tutulmakta-
dýr. Ayný zamanda mahalleli-
lerin uðrak yeri olan bayiler, 
küçük esnafýn karþýsýna ma-
hallelere sokulan market zin-
cirleri ve AVM'lerle haksýz 
rekabetle karþý karþýya geti-
rilmektedir. Kesilen idari ce-
zalarla beli bükülen esnafýn 
korunmasý için paralarýn fa-
iziyle geri ödenmesi, adil bir 
vergi düzenine tabi tutulma-
larý gerekmektedir. 

Devlet Tekel bayilerine 

sürekli baskýn yaparken, al-
kole yapýlan zamlar sonucu 
kaçak içki üretimi, Bonzai 
gibi kimyasal uyuþturucula-
rýn kullanýmý, AKP iktidarý 
ile onlara katlanýrken, bunla-
rýn ölümcül sonuçlara yol 
açtýðý kamuoyu tarafýndan 
bilinmektedir. Bu durum u-
yuþturucu mafyasýyla savaþ-
mayan, gençlerin göz göre 
göre ölümüne seyirci kalan 
devletin iki yüzlülüðünün, 
“bir kereyle bir þey olmaz” 
da ifadesini bulan, günlük 
yaþama düþen felsefesinin 
bir yansýmasýdýr.

ÜRKÝYE tarihinin en zor dönemle-
rinden birini yaþýyor. Ülkede biri 
faþist, diðeri köktendinci, Ýhvancý iki T

partinin MHP ve AKP'nin ittifakýndan olu-
þan faþizan gerici bir rejim, bir iktidar hüküm 
sürüyor. Bu iktidarýn baþý Erdoðan'dýr. 
Yönetimin tüm iplerini elinde tutan, Hitler'i 
örnek alan, kendini Sultan Abdülhamid 
sayan bir diktatör, bir tiran; güçler ayrýlýðý, 
yasama, yargý ve yürütmeyi ayaklar altýnda 
çiðnemektedir. “Güçler ayrýlýðý” deðil, güç-
ler tek elde, Erdoðan'ýn elinde toplanmak-
tadýr. Þeklen var olan demokrasi rafa kaldýrý-
lýyor, seçimler ve halkýn iradesi hiçe sayýlý-
yor (kayyým). Meclis göstermeliktir. Yargý 
baðýmsýzlýðý fiilen kaldýrýlmýþtýr, Adalet 
yerlerde sürünmektedir. Fikir ve düþünce öz-
gürlüðü, konuþma, yazma, eleþtiri özgürlüðü 
iþlememektedir. Fiilen yasaktýr. Açýkça fikri-
ni beyan etme, hükümetin politikasý dýþýnda 

Ülke sorunlarý karþýsýnda iþçi sýnýfý ve sendikalarýn durumu nedir? Ülke sorunlarý karþýsýnda iþçi sýnýfý ve sendikalarýn durumu nedir? 

Kongre hazýrlýklarý yapan Sosyal-Ýþ Sendikasý'nda neler oluyor?

Hasan SAÐLAM

baþka alternatifleri düþünme ve açýklama, 
hükümetin icraatýný eleþtirme aðýr bedeller 
ödemeyi gerektirmektedir.

Türkiye artýk dünyada en çok gazeteci ve 
yazarýn, aydýnýn ve düþünürün, ilerici sanatçý 
ve politikacýnýn, özellikle Kürt politikacýla-
rýn hapiste ve sürgünde olduðu bir ülkedir. 
Sýrf hükümetin Kürtlere karþý yürüttüðü kirli 
savaþa ortak olmak istemeyen, Kürt soru-
nunun barýþçýl çözümünü isteyen binden faz-
la aydýn iþten atýldý, yaþam koþullarý elle-
rinden alýndý, Avrupa'ya sürgüne gitmek zo-
runda kaldý. Ülkenin üzerine ölü topraðý se-
rilmiþ, her tarafta cenaze merasimi sessizliði 
hüküm sürmektedir. Ýnsanlar, korkmuþ, sin-
miþ durumdadýr. 

Türkiye, Erdoðan'a mahkûm deðildir!
Ülke ekonomisi büyük bir krize doðru 

sürüklenmektedir, sürekli zamlar konmakta, 
pahalýlýk artmakta, enflasyon yükselmekte-
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dir. Bu çekilmez yaþam koþullarý karþýsýnda 
çaresiz kalan insanlarýmýz, çareyi toplu 
intiharlarda bulmaktadýr. Erdoðan 17 yýllýk 
AKP iktidarý döneminde bu güzelim ülkeyi 
cehenneme çevirdi, yaþanamaz hale getirdi. 
Ülkenin zenginlik kaynaklarý yaðma ve talan 
ediliyor, çevre tahrip ediliyor, topraklar ve-
rimsizleþtiriliyor; patlýcan, patates, biber, 
domates ateþ pahasýna satýlýyor, yanýna 
yaklaþýlamýyor. Ýþsizlik diz boyu. Gençler 
mutsuz, gelecekten umutsuz.

Ekonomik çöküntüyle birlikte kadýna 
þiddet normalleþtiriliyor. Bu haksýzlýklar 
karþýsýnda patlama noktasýna gelen halkýn 
feryadýný bastýrmak için iktidar insanlarý 
Sünni Ýslam'la, Arap Kültürü'yle yozlaþtýr-
makta, milli-
yetçiliði, þo-
venizmi, Kürt 
düþmanlýðýný 
körüklemekte
, içte ve dýþta 
sürekli ger-
ginlik yarat-
makta, komþu 
ülkelere sal-
d ý r m a k t a ,  
Kürtler'e karþý 
bitmeyen bir þiddet ve savaþ yürütmekte, 
HDP'li belediyelere kayyým atamaktadýr.

Þimdi de Rojova'yý  fethetmeye 
çalýþmaktadýr. Bu savaþ halkýmýzý ekonomik, 
politik, sosyal, moral olarak yiyip bitirmek-
te, uluslararasý alanda yalnýzlaþtýrmakta ve 
itibarsýzlaþtýrmaktadýr. Ülke savaþ, operas-
yon, saldýrý, baský, þiddet, kriz, iþsizlik, zam, 
pahalýlýk, açlýk ve yokluk, cinayetler, inti-
harlar, itibar kaybý, moral çöküþü sarmalý 
içinde boðulmaktadýr. Bu durum Erdoðan'a 
ise faþizan iktidarýný devam ettirme, ülkeyi 
istediði gibi yönetme, ailesinin ve çevresinin 
milyarlarýna milyarlar katma olanaðý saðla-
maktadýr. 

Ülkenin durumu bu! Günümüzün en acil 
görevi bu gidiþi durdurmaktýr. Maalesef bu 
gidiþe dur diyecek bir güç, bir oluþum daha 
yaratýlamadý. Yaratýlmasý gereken bu güç, iþ-

çi sýnýfýmýzýn, devrimci aydýn ve ilericilerle, 
direnen gençlik ve kadýnlarla, çevrecilerle, 
savaþan Kürt Özgürlük Hareketi'yle birlikte 
oluþturacaðý “Demokrasi Ýttifaký”dýr. 
Burada inisiyatifi ele alacak olan iþçi sýnýfý 
ve örgütleridir. Ama kendisinden böyle bir 
insiyatif beklenen iþçi sýnýfý ve örgütleri ne 
durumda? Ýþçi sýnýfýmýz suskun, fiilen ör-
gütsüz ve yönetimsiz durumda. Ýþçi sýný-
fýmýzýn devrimci partisi TKP Nabi Yaðcý ve 
ekibinin yarattýðý likidasyondan hâlâ kurtu-
labilmiþ deðil, ama yavaþ yavaþ ayaða kalk-
makta, yýðýnlarla iliþkiler kurmakta, fabri-
kalarda, sendikalarda iþçilerle, mahalle ve 
kýrsalda emekçilerle ve köylülerle bað-
lanmaktadýr. Önümüzdeki mücadelelere 

hazýrlanmakt
adýr. 
Ýþçi sýnýfý ne 

yapýyor? 
Ýþçi sýnýfý-

mýzýn diðer 
bir örgütlen-
m e s i  o l a n  
sendikalarda 
durum nedir? 
Tüm ilerici ve 
devrimci, de-

mokratik güçleri bir demokrasi cephesinde 
birleþtirmek için neden bir giriþimde 
bulunmuyorlar? Ekmek mücadelesi, sýnýf 
savaþý, devrim konularýnda ahkâm kesen 
yöneticiler ne yapýyor? Neden harekete geç-
miyor? Ülke yanarken onlar neden du-
ruyorlar? Neyi bekliyorlar? Bugün maalesef 
DÝSK dahil tüm sendikalar kendi kabuðuna 
çekilmiþ, sýnýf ve ülke sorunlarýna karþý ilgi-
sizdirler. Sýnýfla, iþçi yýðýnlarýyla pamuk ip-
liði ile baðlýdýrlar. Yaptýklarý tek þey hükü-
metten alabildikleri icazet kadar 2-3 yýlda bir 
toplu sözleþme yapmak, zevahiri kurtarmak 
için de, “taleplerimiz karþýlanmazsa iþçiyi 
sokaða dökeriz, greve gideriz haa!!” diye 
göstermelik “tehditler” savurmaktýr. Pan-
kartlarýný dahi taþýyacak örgütlü iþçi olma-
dýðý için 1 Mayýs'a katýlmayan birçok sen-
dika vardýr.
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Medyada çýkan bazý 
iþçi direniþlerinin çoðu ise 
“býçak kemiðe dayandý” 
diyen, soyguna, sömürüye, 
iþ koþullarýna dayana-
mayan bazý iþçilerin spon-
tane, bireysel eylemleridir.

Oysa Türkiye Sendikal 
Hareketi þanlý bir geçmiþe 
sahiptir. 15-16 Haziran dev 
iþçi direniþini gerçekleþ-
tiren, DGM'yi ezen, Tak-
sim'de dev 1 Mayýs miting 
ve yürüyüþleri gerçekleþ-
tiren, sýnýf ve kitle sendikacýlýðýný hayata 
geçiren, “söz ve karar tabanýn” diyen, genç-
liðin ve halkýmýzýn demokrasi mücadelesine 
sahip çýkan bir sendikal hareket vardý. Bu 
hareket DÝSK gibi burjuvazinin savaþ 
“davetlerine” meydan okuyan bir kon-
federasyonu yaratmýþ, bu konfederasyon da 
Kemal Türkler, Ýbrahim Güzelce gibi 
devrimci, komünist liderleri ortaya çýkar-
mýþtý. 

Sendikalar ne yapýyor? 
Maalesef eskiden “söz ve karar 

tabanýndýr” diyen sendikal anlayýþ ve bu 
anlayýþý savunan sendika yöneticileri bugün 
hemen hemen yok gibidir. Bugünkü sendika 
yöneticilerinin çoðu sýnýfýn deðil, kendi 
kiþisel çýkarlarý ve “makamlarý”nýn peþin-
dedir. Onlar için sendika, iþçilerin sýnýf 
savaþýný ve demokrasi mücadelesini 
verdikleri birer örgüt deðil, kendi iþ ve 
ekmek kapýlarý, makam ve sosyal statü elde 
etme aracý haline gelmiþtir. Ýþlevleri iþçileri 
susturmak, sisteme entegre etmek, onlarý 
ülke sorunlarýný tartýþmaktan, ekonomik, 
sosyal ve toplumsal sorunlara müdahale 
etmekten alýkoymaktýr. Önemli olan makam 
ve çýkarlarýný korumak ve garanti altýna 
almaktýr. Onlar bunun için her türlü 
ahlâksýzlýðý ve soysuzluðu iþlemeye, opor-
tünistliðe, fraksiyonculuða, iþçi sýnýfýný ve 
sendikayý bölmeye, satmaya, en gerici güç-
lerle, faþistlerle, dincilerle iþ birliðine 
varýncaya kadar, her türlü aþaðýlýk 

yöntemlere baþvurmaya hazýrdýrlar. 
Sosyal-Ýþ'de ne yapýlmak isteniyor? 
Bugün böylesi bir sendikacýlýk yalnýz 

saðcýlarda, sosyal demokratlarda deðil, ken-
dine sol, ''Marksist'' diyenlerin bazýlarýnda 
da ortaya çýkmaktadýr. Þu günlerde böylesi 
bir durum DÝSK'e baðlý Sosyal-Ýþ Sen-
dikasý'nda ve onun Genel Sekreteri Celal 
Uyar'ýn tutumunda yaþanmaktadýr. O, ça-
lýþmalarýnda genel sekreterlik statüsünü 
kötüye kullanmýþtýr. Sosyal-Ýþ DÝSK içinde 
en ilerici olan sendikalardan biri olarak 
bilinir, fakat bu sendikanýn son yýllardaki ça-
lýþmalarýna bakýldýðýnda maalesef bu du-
rumun böyle olmadýðý görülmektedir. 

Uzun zamandan beri sendikada ciddi ör-
gütlenme hamleleri olmadýðý gibi, iþyer-
lerinden ve iþçilerden gelen örgütlenme ta-
lepleri dahi dikkate alýnmamýþtýr. Ýþyeri zi-
yaretleri yapýlmamýþ, iþçilerin þikâyetleri 
dinlenmemiþ ve iþyerlerine gidildiðinde de 
bir an önce kaçmanýn yollarýna bakýlmýþtýr. 
Üye yapýlan iþçilerin de sýnýf bilinçlerinin 
yükseltilmesi için hiçbir giriþimde bulu-
nulmamýþtýr. Dergi, gazete ve bültenin çý-
karýlmasý uzun zamandan beri savsaklan-
mýþtýr. Eðitim adýna yapýlanlar da içerikten 
yoksun ve yetersiz kalmýþtýr. Ele alýnan ko-
nular iþçileri sýnýf savaþýnda mevzi kazan-
dýrmak yerine yozlaþtýrmaktadýr. Eðitim, 
anma ve toplu sözleþme denince, gündemin 
çeþnisi alkol olmuþtur. 

Toplu iþ sözleþmeleri görüþmelerinde iþ-
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çileri veya temsilcileri rahatsýz eden bir du-
rum ortaya çýktýðýnda toplantýlar içkili ye-
meklerle baþlatýlmýþ ve devam ettirilmiþtir. 
Toplu iþ sözleþmeleri genellikle iþverenlerle 
gizli - özel görüþmeler zemininde gerçekleþ-
tirilerek, iþçilere ihanet edilmiþtir. 
Böylesi toplu sözleþme 
görüþmeleri sonucunda 
Metro'da 2, Ýstanbul'da 2 
Eczacýlar deposunda 1 
ikramiye patronlara 
peþkeþ çekilmiþtir. 
Direnen Real iþçileri 
baþta olmak üzere, 
iþçi direniþ ve ey-
lemlerine sahip çýk-
mak bir yana, basýn 
açýklamasý dahi ya-
pýlmamýþtýr. Oysa sýný-
fýn gücü iþ yerleri ve fab-
rikalardaki direniþlerde, 
alanlardaki miting ve göste-
rilerde ortaya çýkar. 

Sosyal-Ýþ Sendikasý'ndaki tüm bu olum-
suz geliþmelerin ve sendikanýn atýl kalmasý-
nýn baþ sorumlusu Genel Sekreter ve çevre-
sinde oluþan bu çýkar düzeninden nema-
lananlardýr. 

Bu sendika önümüzdeki günlerde genel 
kongresini toplayacaktýr. Ýþçi sýnýfýnýn ör-
gütlülüðünün yükseltilmesi için; “makam” 
korumaya, delegeleri birbirine vuruþtur-
maya, fraksiyonculuða, iþçi sýnýfýnýn bir-
liðini ve sendikayý bölmeye, en gerici güç-
lerle, faþistlerle iþ birliði yapmaya kimsenin 
hakký yoktur, buna asla izin verilmemelidir. 
Komünistler, devrimciler, ilericiler bunun 
takipçisi olacaklardýr. Herkesin sormasý ge-
reken bir soru: Sosyal-Ýþ'in þu anki örgütsüz, 
atýl, kötürüm durumu burjuvaziden baþka 
kimin iþine yarar? 

Sýnýf ve demokrasi mücadelesi
ayrýlmaz bir bütündür! 

Önümüzde Erdoðan'ýn faþist iktidarýný 
yenecek, Türkiye'yi demokratikleþtirecek, 
savaþa, pahalýlýða, yokluða, sefalete son 
verecek, Kürt sorununu eþitlik, özgürlük ve 

özerklik temelinde barýþçýl ve demokratik 
yollardan çözecek bir Demokrasi Ýttifaký'nýn 
oluþturulmasýnda sendikalarýn üzerlerine 
büyük görevler düþmektedir. Bizim ülke-
mizde sendikalar dün de, bugün de iþçi sýný-

fýnýn sýrf ekonomik mücadelesini ve-
ren örgütler deðildir. Saðcý, din-

ci, gerici sendikalar bile iste-
meden kendilerini politik 

mücadelenin içinde bul-
maktadýrlar. Çünkü ülke 
demokratikleþmeden, 
faþizm geriletilmeden, 
Kürt sorunu demokra-
tik yollardan çözülme-
den iþçi sýnýfý ekmek 
mücadelesini yürüte-

mez, sömürüden, baský-
dan kurtulma mücadelesi 

veremez, milliyetçilik ve 
þovenizmden kurtulamaz, 

beþ kuruþluk ücret zammý ala-
bilmek için bile hükümetin aðzýna ba-

kar hale gelir. Bu durumdan kurtulmanýn 
yolu sendikalarýn aktif olarak demokrasi 
mücadelesinin içinde yer almalarýdýr. De-
mokrasi mücadelesi yükseldikçe, savaþa 
karþý çýkýldýkça, Kürt sorununun barýþçýl ve 
demokratik çözümü saðlandýkça iþçilerin 
sýnýf savaþý da yükselecek, yalnýz ekmek 
mücadelesinde deðil, barýþ ve demokrasi, 
özgürlük ve sosyalizm mücadelesinde yeni 
mevziler kazanacaklardýr. Bu yolda iþçi sýný-
fýný bölmek, burjuvazinin kuyruðuna tak-
mak isteyenler bertaraf edilmelidirler. 
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ÜRKÝYE yeni yýla 
kötü bir haberle gir-
di. Cumhurbaþkaný T

Erdoðan 2019 yýlý sonunda 
Libya'ya asker gönderme 
hakkýnda bir tezkereyi alela-
cele 2020 yýlýnýn ikinci gü-
nünde görüþülüp oylanmasý 
için TBMM'e yolladý. Yeni 
yýlda Meclis'in ilk iþi bu tez-
kereyi 2 Ocak'ta hemen “gö-
rüþüp” oylamak oldu.  
Tezkere AKP ve MHP'nin 
oylarýyla kabul edildi. Mu-
halefet bir bütün olarak karþý 
çýktý, tezkereye onay verme-
di. “Libya çöllerine gönde-
rilecek lejyoner askerimiz 
yok!” dedi, savaþa karþý 
çýktý. Bu bir ilk oldu. Þimdi 
sýrada Suriye savaþýný, Kürt-
lere karþý yürütülen savaþý 
durdurmak bulunmaktadýr. 
Barýþ Türk, Kürt, Arap 
Ortadoðu halklarýnýn çektiði 
özlemdir. Her ne kadar Er-
doðan Libya'ya asker gön-
dermekte diretse de, tezke-
reye muhalefetin “hayýr”ý 
halklarýmýzýn barýþ umudu-
nu arttýrmýþtýr. 

Meclisten geçen ve bir 
yýl geçerli olacak olan bu 
tezkereye göre Erdoðan iste-
diði zaman, istediði kadar 
deniz, hava, kara kuvvetini, 
askeri Trablus'daki Sarraj 
hükümetini savunmak ve 
sahada yer almak, yani sa-

Türkiye yeni yýla kötü bir haberle girdi: 

Libya çöllerinde askerin ne iþi var?
Savaþ YENER

vaþmak için Libya'ya gönde-
rebilecektir. AKP ve MHP'-
nin oylarýyla Meclis yetki-
sini bir yerde Erdoðan'a dev-
retmiþtir. Bu konuda Erdo-
ðan tek baþýna istediði gibi 
hareket edebilecek ve Türki-
ye'yi kendi serüvenlerine 
alet edebilecektir. O, utan-
madan bu serüvenlerini Tür-
kiye'nin milli menfaatleri 
olarak satmaya kalkmak-
tadýr. Ayrýca bu savaþa da, 
nasýl Rojova'da Tel-Abyad- 
Serekaniye arasýna girerken 
Suriye Milli Ordusu diye 
Ýdlib'deki cihatçýlardan bir 
birlik yolladýysa, Libya'ya 
da Ýdlib'deki canilerden olu-
þacak böyle bir birlik gön-
dermeyi plânlamaktadýr. 

1950 Kore, 1974 Kýbrýs, 
2020 Libya Çýkartmasý 

Suriye-Rojova'da Kürt-
lere karþý hâlâ bir savaþ için-
de olan ve tarihinden ders 
çýkarmayan Türkiye'nin bu 
kararý 1950 Kore ve 1974 
Kýbrýs çýkartmasýndan sonra 
deniz aþýrý bir ülkeye yaptýðý 
üçüncü asker göndermesi, 
çýkartmadýr. Ýlk iki çýkartma 
Meclis'e bile sorulmadan hü-
kümet kararýyla gerçekleþti-
rildi. Sýrf ABD'ye yaranmak, 
NATO'a girebilmek için Ko-
re'ye asker gönderildi. 
Kore'de bir hiç için 741 aske-
ri kaybettik, 2 bin asker ya-

ralandý. 1974'de Sampson 
darbesini bahane ederek 
Kýbrýs'a yapýlan çýkartmada 
498 askeri kaybettik, 1200 
asker yaralandý. Þimdi Lib-
ya'da yaþanan bir iç savaþa 
müdahil olmak üzere gönde-
rilecek askerlerimizin baþý-
na gelebilecekleri insan 
düþünmek bile istemiyor. 
Erdoðan'ýn iktidar hýrslarý 
için kim bilir, kaç ailenin 
ocaðýna ateþ düþecek? “Oð-
lum Fizan'da, Libya çölle-
rinde ne iþin vardý?” diye 
kaç ana baba aðýt yakacak? 
Ýnsanýn sormasý gerekiyor: 
Ne için, hangi milli menfaat 
için binlerce askerimiz Lib-
ya çöllerinde telef olacak? 
Ne için? Erdoðan'ýn iktidar 
çýkarlarý için. Milli menfaat 
denen þey Erdoðan'ýn ikti-
darda kalmasýdýr, Türk silah 
sanayisinin aða babasý, Er-
doðan'ýn dünürü Bayraktar-
lar'ýn yeni vurgunlar vurma-
sýdýr. 

1950'de Kore'de ölen as-
kerler sayesinde Türkiye 
1952'de NATO'ya alýndý. 
NATO'ya girmek hangi milli 
menfaatti? NATO'ya gir-
mekle Türkiye'nin baþta 
Sovyetler Birliði olmak üze-
re komþusu Ýran ve Arap 
ülkeleriyle iliþkileri kopma 
noktasýna kadar kötüleþ-
miþti. Bu ülkeler nezdinde 
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ABD'nin bir uydusu konu-
muna gelen Türkiye ABD ve 
NATO'nun bu ülkelere karþý 
bir sýçrama tahtasýydý. 
NATO'ya girmekle Türkiye 
saygýnlýðýný kaybetmiþ, onu-
ru kýrýlmýþ bir ülke durumu-
na gelmiþti. Milli menfaat 
bunun neresindeydi? Türki-
ye'de yapýlan, demokra-
siyi rafa kaldýran, iþçi ve 
emekçilere, gençlere ve 
aydýnlara hapis, zulüm, 
iþkence, idam ve sürgün 
demek olan tüm darbeler 
NATO patentlidir. Kýb-
rýs'a yapýlan çýkartma 
hangi milli menfaate 
yaradý? Kýbrýslý Türkler 
mutlu mu oldu? Kýbrýs 
ikiye bölündü, kime 
yaradý? Kýbrýs'a barýþ ve 
huzur mu geldi? Uluslar-
arasý alanda Türkiye bir 
iþgalci  olarak hâlâ 
suçlanmaktadýr. Sorunun i-
çinden bir türlü çýkamamak-
tadýr. Barýþ ve diplomasi ye-
rine sorunu silahla, savaþla 
çözmeye kalkmak halklar 
arasýna tedavisi zor yaralar 
açmak demektir. 
Suriye ve Libya savaþlarý 

Yeni Osmanlýcý 
Erdoðan'ýn sonu olacaktýr 

Yalnýz deniz aþýrý çýkart-
malar deðil, Türkiye Güney 
ve Batý Kürdistan'a karadan 
sürekli sýnýrý aþarak girmek-
te, askeri operasyonlar yap-
makta, girdiði yerlerden çýk-
mamak için ayak diretmek-
tedir. Günümüzde de 2011 
yýlýndan beri süren Suriye 
savaþýnda önce Cerablus ve 
El-Bab'a, arkasýndan Af-
rin'e, son olarak da Tel-Ab-

yad-Serekaniye arasýna gi-
ren Erdoðan Türkiye'si baþta 
Kürt ve Arap halký olmak 
üzere Suriye halklarýyla 
Türk halký arasýna nesiller 
sürecek acýlar ve düþman-
lýklar ekmektedir. Tel-Ab-
yad ve Serekaniye'den gelen 
cenazeler artýk gazetelerde 

bile haber olmamaktadýr. 
Ölen askerlerin sayýsýný kim-
se bilmiyor. Ne iþi var Erdo-
ðan'ýn Baþur'da, Rojova'da, 
Suriye'de? Kimin menfaat-
leri için orada bulunuyor? 
Suriye savaþýnda Türkiye 
halklarýnýn bir menfaati yok-
tur, tam tersine büyük zarar 
ve kayýplarý vardýr. Bu 
halklar nezdinde Türk halký 
barbar ve saldýrgan, yayýl-
macý Osmanlý'nýn izinde 
giden, komþularýyla birlikte 
barýþ ve huzur içinde yaþa-
masýný beceremeyen bir halk 
konumuna düþmüþtür. Bu-
nun sorumlusu Erdoðan'dýr, 
onu destekleyen Yeni Os-
manlýcýlardýr, milliyetçi ve 
þoven güçlerdir. 

Yeni Osmanlýcýlýk tarih-
ten ders çýkartmamaktýr. Os-

manlý gibi ganimet, talan ve 
yaðma peþinde koþmaktýr. 
Erdoðan'ýn Yeni Osmanlý-
cýlýðý Türkiye'yi bir macera-
dan diðerine sürüklemek, 
Osmanlý'nýn bir zamanlar 
gaspettiði Ortadoðu ve Bal-
kanlar'daki topraklarda ya-
yýlmak, mal-mülk, ganimet 

elde etmek, kabartýlan milli-
yetçi, þoven kahramanlýk 
duygularýyla miyadý dolmuþ 
iktidarýný sürdürmektir. 
Görülen o ki, nasýl 1911-12 
Balkan ve Libya savaþý, ar-
kasýndan Galiçya'dan Suri-
ye, Hicaz çöllerine kadar 
uzanan Birinci Dünya Sa-
vaþý Osmanlý’nýn sonu ol-
duysa, þimdi de Suriye ve 
Libya savaþý ihvancý Erdo-
ðan'ýn sonu olacaktýr. Onun 
gelmekte olan sonunun hýz-
landýrmak için tüm demok-
ratik güçlerin onun Kürtlere 
ve Araplara karþý savaþýný 
sonlandýracak geniþ bir cep-
he yaratmalarý gerekmekte-
dir. Libya'daki savaþý Suri-
ye'deki savaþtan sonra Tür-
kiye'nin batacaðý yeni bir ba-
taklýk olacaktýr. Suriye sava-
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þýnda olduðu gibi, hiçbir ge-
rekçe Libya savaþýný haklý 
gösteremez. Hele yüksek ka-
liteli Libya petrolüne sahip 
olunacaðý gerekçesi, Os-
manlý’nýn yaðma ve talan an-
layýþýnýn devamýndan baþka 
bir þey deðildir. Bu da bir 
utanç belgesidir. Daha þim-
diden Arap ve Ortadoðu 
halklarý Türkiye'yi Osman-
lýcý, istilacý diye suçlamakta, 
Libya'daki iç savaþa müda-
halesine karþý çýkmaktadýr.
Libya ile mutabakat milli 

menfaat deðildir 
Erdoðan'ýn Libya'ya as-

ker göndermek için öne sür-
düðü milli menfaat gerek-
çesi olarak, Trablus'daki hü-

kümetle yapýlan Doðu Akde-
niz'de deniz yetki alanlarýnýn 
sýnýrlandýrýlmasý hakkýndaki 
mutabakat gösterilmektedir. 
Bu ise düpedüz bir aldatma-
cadýr. Zira Trablus'daki 
ömrünün ne kadar olacaðý 
bilinmeyen bir hükümetle 
yapýlan ve uluslararasý hu-
kuka aykýrýlýðý tartýþýlan, 
komþulara meydan okuyan 
ve çatýþma yaratan bir muta-

bakatýn ne kadar milli men-
faat olduðu su götüren bir 
konudur. Tam tersine bu mu-
tabakat Türkiye'nin baþýný 
belaya sokabilecek bir muta-
bakattýr. Bu mutabakata göre 
Erdoðan kendince Ýsrail, Mý-
sýr ve Kýbrýs Rumlarý'nýn 
Doðu Akdeniz'den çýkara-
caklarý doðalgazý Yuna-
nistan üzerinden Avrupa'ya 
gönderilmesini engelleyece-
ðini, yetki alaný olarak be-
lirlenen bölgeden geçiþine 
müsaade etmeyeceðini ilân 
etmektedir. Bu ise bölgede 
yeni gerilimlerin, çatýþmala-
rýn yaratýlmasý demektir. Bu 
da Türkiye'nin çýkarýna 
deðildir. Olsa olsa Erdo-

ðan'ýn kiþisel çýkarýna olur. 
Zira onun iktidarda kalmasý 
için sürekli yeni gerilim-
lerin, çatýþmalarýn ve savaþ-
larýn yaratýlmasý gerekmek-
tedir. 

Erdoðan'ýn sürekli bu 
mutabakata sarýlabilmesi 
için Trablus'daki Sarraj hü-
kümetinin yaþamasý gerek-
mektedir. Sarraj hükümeti 
ise Trablus'a sýkýþmýþ, etrafý 

General Hafter'in birlikleri 
tarafýndan kuþatýlmýþ, sonu-
nu bekleyen bir hükümet ko-
numundadýr. Trablus dýþýnda 
etkisi hemen hemen yoktur. 
Yaþayabilmesi için ise des-
teðe ihtiyacý vardýr. Ona bu 
desteði veren Erdoðan'dýr. 
Bugüne kadar Sarraj'ý Haf-
ter'ýn saldýrýlarýna karþý 
savunmada insansýz hava a-
raçlarý, ÝHA'lar ve ekipman-
lar gönderen Erdoðan þimdi 
de Trablus'a sýkýþan Sarraj'ý 
kurtarmak ve Hafter'in et-
kisini kýrmak için kara, hava 
ve deniz birlikleri göndere-
cektir. Bu birlikler Sarraj'ýn 
yanýnda Hafter'e karþý sava-
þacaktýr. Yani Türkiye Libya 
iç harbine bir fiil müdahil 
olacaktýr. Bunun sonunun 
Türkiye için bir felakete va-
racaðýný söylemek için mü-
neccim olmaya gerek yoktur. 

Libya'da iki hükümet: 
Ýhvancý Sarraj ve Cihatçý 

karþýtý Hafter 
Libya'da Kaddafi'nin öl-

dürüldüðü 2011 yýlýndan 
beri amansýz bir iç savaþ git-
mektedir. Bir dönem El Kai-
de, ÝÞÝD, Ýhvan gibi cihatçý 
örgütler ülkede cirit atýyor-
lardý. Bu iç karýþýklýk içinde 
ülkede iki hükümet ortaya 
çýktý. Biri ülkenin batýsýnda 
Trablus'da Sarraj yönetimin-
deki Ulusal Mutabakat Hü-
kümeti, diðeri de ülkenin do-
ðusunda Tobruk'da General 
Hafter yönetimindeki hükü-
met. Sarraj Libya'daki Ýh-
van, Müslüman Kardeþler ve 
bazý islamcý örgütler tarafýn-
dan desteklenmektedir. Er-
doðan ve Katar'ýn Sarraj'ý 
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desteklemesi, onun Müslü-
man Kardeþlere (Ýhvan'a) o-
lan yakýnlýðýdýr. Sarraj'ýn 
Trablus'da varolmasý de-
mek, Erdoðan'ýn müttefiki 
bir Ýhvan hükümetinin yaþa-
masý demektir. Erdoðan'ýn 
Trablus'daki hükümete böy-
lesine angaje olmasýnýn al-
týnda bu Ýhvan baðý bulun-
maktadýr. Mýsýr'da bir Ýhvan-
cý olan Mursi'nin baþýna ge-
lenlerin, Trablus'daki yöne-
ticilerin baþýna gelmeyece-
ðinin garantisi yoktur. O za-
man Erdoðan'ýn bütün plân-
larý, “mutabakatlarý” suya 
düþmüþ olacaktýr. Bu neden-
le Ýhvan düþmaný olan Mýsýr, 
Suudi Arabistan ve BAE yö-
netimi açýkça müslüman ci-
hatçý örgütlere karþý olan 
Hafter'i desteklemektedirler. 
Hafter de Ýslamcýlar'a, cihat-
çýlara karþý ardýcýl savaþma-
dýðý ve Müslüman Kardeþ-
ler'e dayandýðý için Sarraj'a 
saldýrýyor, onu yenip Libya'-
yý islamcý cihatçýlardan kur-
tarmak ve tek baþýna Lib-
ya'ya hakim olmak istiyor. 
Türkiye ve Katar'ý da Trab-
lus'daki Müslüman Kardeþ-
ler hükümetini desteklemek-
le suçluyor. Hatta Hafter bir 
ara Türkiye'nin 6 denizcisini 
tutukladý, ama sonra yine 
serbest býraktý. Bu Erdoðan'a 
Ýhvancýlara verdiði destek-
ten dolayý bir ihtardý. 

Hafter Tobruk'da duru-
munu saðlamlaþtýrdýktan 
sonra cihatçýlarýn elinde olan 
Bingazi'yi geri aldý, El-Kai-
de ve ÝÞÝD gibi cihatçý ör-
gütlerin belini kýrdý. Bugün 
Libya'nýn üçte ikisine ege-

men durumda. Hava, deniz 
ve kara kuvvetlerine sahip. 
Onun cihatçýlara karþý ver-
diði savaþ açýkça Fransa ve 
Rusya tarafýndan desteklen-
mektedir. Bunlar Hafter'in 
etken olduðu bir Libya yöne-
timi düþünmektedirler. ABD 
Baþkaný Trump da Hafter'in 
cihatçýlara karþý savaþýný 
destekliyor, ama açýk taraf 
tutmaktan ziyade bir müddet 
daha geliþmeleri izlemeyi 
tercih ediyor. Önümüzdeki 
günlerde Berlin'de Libya'da-
ki aktörlerin katýlacaðý bir 
toplantý yapýlacaktýr. Bu top-
lantýda tüm taraflarýn yer al-
dýðý yeni bir yönetimin oluþ-
turulmasýna çalýþýlacaktýr. 
Türkiye aldýðý kararla bu sü-
reçten kendini dýþlamýþ ol-
maktadýr. 

Erdoðan'ýn Ýhvancý 
iþbirliði Türkiye'yi 

yalnýzlaþtýrýyor 
Erdoðan'ýn daha þimdi-

den Ýhvancýlar'ýn yanýnda yer 
almakla Türkiye'yi Mursi o-
layýnda olduðu gibi, bir kez 
daha dünyada yalnýzlaþtýra-
cak ve soyutlatacaktýr. Buna 
müsaade etmemek Türkiye 
demokrasi güçlerinin elinde-
dir. 8 Ocak'ta Erdoðan Pu-
tin'le görüþecek, Rojova, Ýd-
lib ve Libya sorunu gündeme 
gelecek. Putin'le Erdoðan'ýn 
nasýl bir anlaþmaya varacak-
larýný bilemeyiz. Suriye'de 
Kürtlere karþý anlaþtýklarý gi-
bi, Libya'da Hafter ve Müs-
lüman Kardeþler konusunda 
karþý karþýya gelebilirler. 
Onlarýn nasýl bir uzlaþmaya 
varacaklarýndan baðýmsýz o-
larak bizlerin görevi Türk as-

kerinin ne Baþur ve Rojova'-
da, ne Ýdlib'de, ne de Libya'-
da iþi olmadýðýný halkýmýza 
anlatmaktýr. Her müdahale, 
her saldýrý bir savaþtýr. Savaþ 
yokluk, sefalet, ölüm ve acý-
lar demektir. Savaþ para de-
mektir. Savaþa giden para 
halkýn, iþçinin, köylünün, es-
nafýn, aydýnýn ekmeðinden, 
lokmasýndan kesilen paradýr. 
Savaþa giden para pahalýlýk, 
enflasyon, yeni vergi ve 
zamlar olarak halkýn cebin-
den gaspedilen paradýr. Sýký-
lan her kurþun, atýlan her top, 
kalkan her ÝHA ve uçak daha 
çok pahalýlýk ve zamdýr. Sa-
vaþ dolar kurunun uçup git-
mesi, Türk parasýnýn pul ol-
masýdýr. Savaþ halkýn yok-
sullaþmasý, kemeri daha da 
çok sýkmasýdýr. Erdoðan ve 
ailesi, dünürleri ve çevresi i-
çin ise savaþ yeni vurgunlar-
dýr, milyarlarýna yeni milyar-
lar katmaktýr, iktidardýr, hük-
metmektir. Türkiye ve halký 
onlarýn umurunda bile de-
ðildir. 

Bu gidiþe dur diyecek 
güç bizdedir. Bu güç Türk ve 
Kürt halkýnýn, iþçi ve emek-
çilerinin, demokrat ve aydýn-
larýn oluþturacaklarý demok-
ratik ittifaktýr. Bu ittifaký 
örmek, Erdoðan'ýn gelmekte 
olan sonunu hýzlandýrmak 
bizlerin elindedir. Halkýn gü-
cü Erdoðan'ýn hýrslarýndan 
ve paralarýndan daha büyük-
tür. 2019 yerel seçimlerinde 
ortaya çýkan bu gücü ve itti-
faký þimdi de Baþur'da, Rojo-
va'da, Suriye ve Libya'daki 
savaþa karþý örmek gerek-
mektedir.  
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U yýl 15 Ocak 1919'da Rosa Luxem-
burg ve Karl Liebknecht'in katle-
diliþlerinin 101. yýl dönümü. Onlarýn B

mücadelesi Almanya'daki Kasým Devrimi 
ve Almanya Komünist Partisi'nin kurulu-
þuyla sýký sýkýya baðlýdýr ve onlarýn bu mü-
cadelelerinden bugün için de çýkarýlacak 
çok dersler vardýr. Kasým 1978'de, Alman-
ya Sosyalist Birlik Partisi Merkez Komitesi 
Sekreteri ve Politik Büro Üyesi, Albert 
Norden'in Yeni Çað'ýn 173. sayýsýnda çýkan 
“Kasým Devrimi'nin Dersleri” yazýsýný su-
narak Rosa ve Karl'ý saygýyla anýyoruz:  

Rosa ve Karl'ý anarken Rosa ve Karl'ý anarken 

MPERYALÝZM ve 
militarizme karþý Al-
man iþçi sýnýfýnýn ilk E

devrimi olan Kasým Devrimi 
halkýmýzýn tarihinde önde 
gelen olaylar arasýndadýr ve 
Marksist-Leninist Partimiz 
daha var olduðu ilk andan bu 
yana bu devrimin derslerini 
ve deneyimlerini göz önün-
de tutmuþtur. Devrim 3 Ka-
sým 1918'de Kayzer'in temel 
deniz üssü Kiel'deki deniz 
erleri ile iþçilerin silahlý a-
yaklanmasýyla baþladý. Dev-
rim dalgasý bir iki günde tüm 
ülkeyi kapladý. 9 Kasým'da 
Karl Liebknecht ve Rosa 
Luxemburg'un yönetimin-
deki Spartaküs Ligasý'nýn ve 
büyük fabrikalardaki atölye 
iþçilerinin çaðrýsý üzerine 
yüzbinlerce iþçi ve asker 
Berlin'de genel bir grev ve 
silahlý ayaklanma baþlattý. 
Rusya'daki Oktobr Devrimi 
örneðine bakarak her yerde 
Ýþçi ve Asker Vekilleri Kon-
seyleri kuruldu, bunlar bir-

çok bölgede gerçek iktidarý 
ele geçirdiler. Gerici memur-
lar devlet aygýtýndan temiz-
lendi, polis ve karþý devrimci 
askersel birlikler silahtan 
arýndýrýldý ve devrimci iþçi 
ve askerlerden oluþturuldu. 

Alman iþçi sýnýfýnýn bu 
devrimci eylemi bazý büyük 
baþarýlarla taçlandý: Savaþ 
sona erdirildi, monarþi kaldý-
rýldý, Kayser hükümeti alaþa-
ðý edildi. Almanya cumhuri-
yet oldu. Devrimci iþçilerin 
onyýllardýr uðrunda savaþtýk-
larý demokratik ve toplumsal 
haklar tanýndý. Bunlar ara-
sýnda toplanma, örgütlenme 
ve basýn özgürlüðü, genel oy 
hakký, sekiz saatlik iþgünü ve 
toplu sözleþme hakký vardý. 
Tarým emekçileri statüsüne 
iliþkin gerici olaðanüstü ya-
salar yürürlükten kaldýrýldý. 
Tüm bunlar Alman tekel-
cileri, junkerler ve militarist-
lerin iktidarýna indirilmiþ 
aðýr bir darbeydi. 

Kasým Devrimi, Büyük 

Oktobr Devrimi'nin harekete 
geçirdiði devrimci yýðýn 
hareketlerinin zincirleme 
tepkisinde önemli bir öðey-
di. ASBP Genel Sekreteri ve 
DAC Devlet Konseyi Baþ-
kaný Erich Honecker'in be-
lirttiði gibi, ''1918 Kasým 
Devrimi, yalnýzca zaman 
olarak deðil anlam olarak da 
yeni bir çað açmýþ olan Ok-
tobr'ýn birinci yýldönümüyle 
baðlýdýr.'' Kasým Devrimi 
dünyadaki yeni çaðýn kapi-
talizmden sosyalizme geçiþ 
çaðýnýn- bir parçasýdýr. Daha 
sonraki olaylar, Oktobr Dev-
rimi'nin ve dünyanýn ilk iþçi-
köylü devletinin emekçilerin 
emperyalizme karþý savaþý-
mý üzerindeki derin etkisini 
daha bir açýklýkla ortaya ser-
di. Rusya'da sosyalist devri-
min utkusu, Sovyetler Ülke-
si'nin iç ve dýþ karþý devrim 
saldýrýlarýný geri püskürtme-
si Almanya'da devrime güç-
lü bir etki saðladý. ''Gerici-
likle Ruslar'ýn dilinden ko-
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nuþun!'' sözü, 1918 Kasý-
mý’ndan baþlayarak devrim-
ci Alman iþçi ve askerlerinin 
özdeyiþi oldu. 

Kasým Devrimi genç 
Sovyet Devletinin durumu-
nu hafifletti ve Sovyet hükü-
metinin, Alman emperya-
lizminin dayatmýþ olduðu 
aþaðýlayýcý Brest Barýþ an-
laþmasýný feshetmesine ola-
nak saðladý. Sovyet hükü-
meti, Lenin'in giriþimiyle 
Alman iþçilerine tahýl gön-
derme biçiminde kardeþçe 
yardýmda bulunmayý önerdi. 
Ne ki, sosyal demokratlarýn 
baþkanlýðýndaki hükümet bu 
yardýmý reddetti. Sovyet 
hükümeti Alman hüküme-
tine, diplomatik iliþkilere 
can verme ve iki ülke ara-
sýnda sýký bir baðlaþýklýk 
kurma önerisi de dahil, bir-
çok barýþ önerisinde bu-
lundu. Ama bu öneriler de 
kulak ardý edildi ve Sovyet 
hükümetinin tutumuna sal-
dýrýlar, kara çalmalar yaðdýr-
dý. 

Galip emperyalist güçle-
rin ABD, Britanya ve Fran-
sa- egemen sýnýflarý Alman-
ya'da sosyalist bir devrimin 
utkuya ulaþmasýnýn ve bu 
devrimin Sovyet Rusya ile 
bir baðlaþýklýða girmesinin 
kendileri için ne denli tehli-
keli olacaðýný derhal kavra-
dýlar. Almanya gibi sanayi 
bakýmýndan geliþmiþ bir ül-
kede iþçi ve köylülerin ikti-
dara gelmesine izin vere-
mezlerdi. Sosyalizmin Orta 
Avrupa'da utkuya ulaþma-
sýnýn Batý, Güney ve Güney 
doðu Avrupa'nýn öteki kapi-

talist ülkelerindeki devrimci 
hareketi körükleyeceðinden 
de korkuyorlardý. Antant 
ülkelerinin egemen çevrele-
ri, sýnýfsal egemenliklerini 
koruyup sürdürmek için eski 
düþmanlarý Alman emperya-
lizmini, devrimci iþçi ve 
askerlere karþý savaþýnda 
desteklemeye bile hazýrdýlar. 
Bu niyetleri, Lahey'deki 
ABD elçiliðine gönderilen 
(ve 1918 Kasým'ýnda Alman 
elçiliði tarafýndan telgrafla 
Berlin'e iletilen) yönergeler-
de ortaya çýkýyordu: ''Antant 
ancak Elbert Hükümeti'nin 
þimdiki biçimiyle varlýðýný 
sürdürmesi koþuluyla, yiye-
cek temini, silah býrakýþmasý 
ve barýþ görüþmeleri konu-
sunda ödün vaat edileceði 
n o k t a s ý n d a  h e m f i k i r -
di…Þayet Elbert hükümeti-
nin yerine Bolþevikler geçer-
se, vaad edilen tüm ödünler 
geçersiz sayýlacaktýr. Bu, An-
tant'ýn silah býrakýþmasýný 
reddetmesi ve istilaya baþla-
masý sonucunu doðuracak-
týr.'' 

Antant (Elbert hüküme-
tinin Kasým baþýnda ülkeyi 
terk etmesini emrettiði) Sov-
yet elçisinin Almanya'ya geri 
dönmesi halinde bile bu teh-
ditleri sürdürmek için yeterli 
neden bulacaktý. Baþka bir 
deyiþle, Müttefikler açýktan 
açýða askersel istila tehdidini 
savuruyorlardý. Bu sýrada Al-
manya'nýn sosyal demokrat 
hükümeti ABD Baþkaný'na 
yiyecek yardýmý ve bununla 
birlikte Almanya'daki var 
olan düzenin korunmasý, ya-
ni devrimin bastýrýlmasý yo-

lunda güvence isteyen bir di-
lekçe yolladý. Ve emperya-
lizm Alman devriminin 
olaylarýna son derece kabaca 
müdahalesini sürdürdü. 

Öte yandan saðcý sosyal 
demokrasi liderlerinin des-
teðini alan Alman tekelcileri 
ve junkerlerinin taktikleri, 
Almanya'da ''Bolþevik'' ya 
da ''Spartaküs'' tehlikesiyle 
korkuttuklarý galip güçler-
den alabildiðince fazla ödün 
koparma yönündeydi. Ege-
men sýnýflarýn etkili temsil-
cileri devrimci iþçi ve asker-
lerin olasý bir utkusundan 
öylesine korkuyorlardý ki, 
Batý'nýn askersel müdahale-
sini kabullenmeye bile hazýr-
dýlar. Örneðin aþaðýlayýcý 
Brest anlaþmasýný genç Sov-
yet devletine dayatan Orge-
neral Max Hoffman 26 Ara-
lýk 1918'de günlüðüne þun-
larý yazmýþ: ''Þu anda Spar-
taküs hareketini tehlike say-
mýyorum. Eðer, herþeye kar-
þýn, bu adamlar Berlin'de 
üstünlüðü ele geçirecek 
olurlarsa, Antant Berlin'i iþ-
gal edecektir. Ýtiraf ederim 
ki, bu pek çekici bir açýlým 
deðil, ama hiç deðilse gü-
venlikli.'' Bu sözler, ''yurtse-
verlik'' savlarýyla, aslýnda 
aðýr basan kendi mülk ve 
kârlarýný koruma arzularýný 
gizlemeye çalýþan egemen 
sýnýflarýn yönetici kadro-
larýnýn art niyetliliði ve iki-
yüzlülüðüne tanýklýk etmek-
tedir. 

Alman devrimci iþçi ve 
askerlerinin kahramanca 
savaþmalarýna karþýn, em-
peryalist burjuvazi egemen-
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liðini elde tutmayý baþardý. 
Ve bunun nedeni, Sosyal De-
mokrat Partisi'nin (ASDP) 
ve  sendikalar ýn  saðcý  
liderlerinin savaþ yýllarýnda 
baþladýklarý ihanet politika-
sýna devrim sýrasýnda da 
izlemeyi sürdürmeleridir. 
1918 Ekim'inde ASDP ve 
sendika liderleri Kayzer hü-
kümetine girerek, monarþi-
nin ve emperyalist devletin 
yýðýnlarýn saldýrýsýndan ko-
runmasýna yardýmcý oldular. 

Halk ayaklanmasýnýn 
önünün alýnmayacaðý açýða 
çýkýnca, saðcý sosyal de-
mokrasi liderleri dev-
rimin dizginlerini elleri-
ne geçirmek ve onu em-
peryalist sistem için 
tehlike oluþturmaya-
cak ''daha sakin'' bir 
kanala yöneltmek için 
ellerinden ne gelirse 
yaptýlar.  ASDP ve 
ABSDP (Almanya Ba-
ðýmsýz Sosyal Demokrat 
Partisi'') liderleri ''sos-
yalist'' olduðunu ilan ettik-
leri ve yýðýnlarý þaþýrtmak 
amacýyla, ''Halk Temsilcileri 
Konseyi'' diye tanýttýklarý bir 
hükümet kurdular. Bu hükü-
met bir sosyalist program 
uygulayacaðýna söz verdi, 
ama daha ilk adýmlarý bunun 
burjuva ve karþý devrimci 
niteliðini ortaya serdi. 10 
Kasým akþamý Halk Temsil-
cileri Konseyi baþkaný 
Friedrich Ebert ile Kayzer'in 
Feld Mareþalý von Hinden-
burg adýna hareket eden 
General Wilhelm Groener, 
devrime karþý alýnacak ön-
lemler üzerinde anlaþmaya 

vardýlar. Daha sonra 1925'de 
Groener bu konuda þunlarý 
söyledi: ''Baðlaþýklýðýmýzýn 
amacý…devrimin tümüyle 
bozguna uðratýlmasý, kurulu 
hükümet düzeninin onarýl-
masý, bu hükümet iktidarýnýn 
askerleri güçle saðlamlaþtý-
rýlmasý ve derhal bir Ulusal 
Meclis toplanmasýydý.'' Mi-
litaristler bu baðlaþýklýk sa-

yesinde devrime karþý saldý-
rýlarýnda saðcý sosyal de-
mokrat liderlerinin desteðini 
kazandýlar. 

15 Kasým'da iþveren ku-
ruluþlarýnýn temsilcileri, 
sendikalardaki yöneticilerle 
bir Merkezi Ýþbirliði Ko-
misyonu kurmada iþbirliði 
yapmayý kararlaþtýrdýlar; 
böylelikle saðcý sendika li-
derleriyle finans kapital ara-
sýndaki pazarlýk saðlama 

baðlanmýþ oldu. Tekelciler 
bu anlaþmayý kendi hesap-
larýna bir utku olarak kutla-
dýlar, bu da nedensiz deðildi. 
Elektrik sanayiinin büyük 
þeflerinden Hans von Rau-
mer sonralarý þöyle yazdý: 
''Bütün otoriteler monarþi, 
devlet, ordu ve bürokrasi- 
çökünce iþverenlerle sendi-
kalarý bir araya getirerek, iþ 
yaþamýný ve sanayiyi düzen 
içinde tutan bir güç yarattý.'' 
Spartaküs Ligasý'nýn merkez 
organý ''Die Rote Fahne'' ga-
zetesi bu anlaþmayý elle tutu-

lur bir biçimde ''kapita-
listlerin kapitalist sisteme 
yönelik saldýrýlar karþý-
sýnda kendilerini gü-
venliðe almak için öde-
mek istedikleri bir si-
gorta primi'' olarak 
tanýmladý. 

Tüm devrim süresi 
boyunca ASDP ve sen-

dikalarýn saðcý liderleri 
tekelcilerin ve militarist-

lerin sadýk savunucusu 
olarak kaldýlar. Demagoji ve 
anti-komünist koðuþturma-
lar yoluyla, devrimin baþlan-
gýcýnda ortaya çýkan iþçi sý-
nýfýnýn birliðini bozmayý 
baþardýlar. Ýktidar sorunu ve 
sosyalizme ulaþma yollarý 
konusunda geniþ yýðýnlarýn 
zihinlerinin karýþýk olmasýn-
dan kurnazca yararlandýlar 
ve bu zihin karýþýklýðýný daha 
da körüklediler. 

Ýþçilerin birçoðu parla-
menter demokratik devletin 
sýnýfsal, burjuva niteliðinden 
habersizdi. Burjuva partile-
riyle birlikte saðcý sosyal de-
mokrat liderler de iþçi sýný-
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fýný bir cumhuriyet ilanýnýn 
devrimin amacýna ulaþtýðý 
anlamýna geleceði fikrine 
inandýrmaya çalýþtýlar. Ne ki, 
bunlar uygulamada devlet 
aygýtýnýn temizlenmesini, si-
lah tekelleri ve büyük banka-
larýn ekonomik gücünün 
sýnýrlandýrýlmasýný önlediler 
ve silahlý karþý devrim hazýr-
lýklarýný yüreklendirdiler. 
Konseylerin Birinci Tüm Al-
manya Kongresi'nde, Ocak 
1919'da burjuva Ulusal 
Meclisi için seçim yapýlmasý 
bir karar aldýrdýlar. Devrimi 
savunmayý ve sürdürmeyi 
amaçlayan iþçi sýnýfý eylem-
lerini denetim altýna alma, 
sindirme ve bastýrmayla 
giderek daha baþarýlý oluyor-
lardý. Saðcý sosyal demokrat 
Gustav Noske Ocak 1919'da 
karakteristik bir anlatýmla, 
bir ''av köpeði''(kendi taktýðý 
ad) rolünü oynamaya ve 
karþý devrimci birliklerin 
yardýmýyla militan Berlin 
iþçilerini ezmeye hazýr oldu-
ðunu belirtti. 

Ocak 1919'da Karl Lieb-
knecht ve Rosa Luxemburg 
katledildi. Mart'ta bu yaz-
gýnýn aynýsý Almanya Ko-
münist Partisi'nin liderliðini 
devralan Leo Jogiches'in ba-
þýna geldi. Ayný zamanda 
binlerce iþçi karþý devrimci 
terörün yarattýðý kan banyo-
sunda yok edildi. 1919 ba-
harýnda ana sanayi merkez-
lerindeki iþçiler büyük grev-
ler örgütledikleri ve kimi 
yerlerde büyük mülkiyetin 
gerçekten ulusallaþtýrýlmasý 
için, Ýþçi Vekilleri Konsey-
leri ve Üretim Konseyleri 

haklarý için silahlý savaþým 
verdikleri zaman ve Konsey-
ler Bremen ve Münih'de 
cumhuriyet ilan ettikleri 
zaman, saðcý sosyal demok-
rat liderler büyük sermaye 
militaristlerle baðlaþýklýk 
içinde proletaryaya karþý 
yeniden kanlý misillemelere 
giriþtiler. 

Alman Devrimi'nden 
çýkarýlacak dersler 

Burjuva Weimar Cum-
huriyeti -ki bu tam onbeþ yýl-
lýk tarihin verdiði derstir- an-
cak bir anti-tekel demokrasi 
olarak baþarýya ulaþabilirdi; 
baþka herhangi bir yol onu 
kaçýnýlmaz olarak yýkýma 
götürürdü. Alman Cumhuri-
yeti'nin geri çekilmekten 
kaçýnmak için, devlet aygý-
týndaki bütün gerici memur-
lardan kurtulmasý, ulusal 
kaynaklarý, junker toprakla-
rýný, kimya ve enerji aðýr 
sanayilerini ve bankalarý hal-
kýn eline vermesi, böylece 
gerici güçleri ekonomik 
iktidar kaldýraçlarýndan yok-
sun býrakmasý gerekiyordu. 
Alman Cumhuriyeti'nin yý-
kýmdan kaçýnmasý için 
Prusya militarizmini, savaþ 
kýþkýrtýcýlarýný ve sosyaliz-
min bütün amansýz düþman-
larýný tasfiye etmesi gereki-
yordu. 

Baþka bir deyiþle, cum-
huriyet ancak gericilikle 
savaþarak ayakta kalabilirdi 
ve bunun için de ender rast-
lanýr bir tarihsel fýrsata sa-
hipti. Ama parlamenter bur-
juva cumhuriyeti bu fýrsatý 
deðerlendirmeyi reddetti. 
Saðcý sosyal demokrat li-

derler, egemen sýnýflarla özü 
bakýmýndan anti-komünist 
bir baðlaþmaya giriþerek ve 
devrimin bastýrýlmasýna 
etkin bir biçimde katýlarak 
aðýr bir tarihsel sorumluluðu 
üstlendiler. Bunlarýn politi-
kasý yalnýzca Alman halký 
için deðil, Avrupa'nýn öteki 
halklarý için de yýkým getirici 
sonuçlar doðurdu. Almanya 
Sosyalist Birlik Partisi'nin 
Tarihi'nde þöyle deniyor: 
''Sosyal demokrasinin saðcý 
l iderlerinin oportünist  
politika ve ideolojisi, Alman 
iþçi sýnýfýnýn 1918-1919 
Kasým Devrimi'nde devri-
min baþ sorununu, iktidar 
sorununu kendi lehine 
çözemeyiþinin ana nedeni-
dir. Kasým devrimini bir 
sosyalist devrime dönüþ-
türme yönündeki bütün ça-
balar sonuçsuz kaldý. Dev-
rimin niteliði bir burjuva-
demokratik devrimi düze-
yinde kaldý.'' Devlet yöneti-
mi biçiminin deðiþmesine 
karþýn iktidar iliþkisinde 
hiçbir temelli deðiþme ol-
madý. Burjuva Weimar 
Cumhuriyeti'nde hüküm 
süren koþullarda finans 
kapital, junkerler ve etkisini 
yitirmemiþ olan ordu, sosyal 
demokrat koalisyon politi-
kasý kýlýfýnýn altýnda yavaþ 
yavaþ güç toplayarak Al-
manya'da Nazi diktatörlü-
ðünü kurdu ve Ýkinci Dünya 
Savaþý'ný baþlattý. 

Kasým Devrimi'nde dev-
rimci iþçi hareketi reformist 
politika ve ideolojilerin hak-
kýndan gelmeye yetecek 
denli güçlü deðildi. Sparta-
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küs Ligasý'nýn devletin temel 
sorununa iliþkin konumunun 
berraklýðý, Liga liderlerinin 
yorulmaksýzýn sürdürdükleri 
devrimci ajitasyon ve bu 
azimli, amaçlý azýnlýðýn ký-
yas kabul etmez kahraman-
lýðý, bir devrimci yýðýn par-
tisinin yokluðunun yerini 
tutamazdý. Ernst Thälman 
bu konuda þunlarý söyledi: 
''Alman Devrimi'nin traje-
disi, bir yanda nesnel bakým-
dan olgunlaþmýþ devrimci 
koþullarýn varolmasý ile, öte 
yandan hedefi açýkça belir-
lenmiþ Bolþevik partisinin 
yokluðundan gelen Alman 
proletaryasýnýn öznel güç-
süzlüðü arasýndaki çeliþkide 
yatar.'' 

Bu, 1918 Kasým günle-
rinde burjuvazi ve toprak 
sahipleri fiilen iktidarýn 
ellerinden kaçmasýna karþý 
bir þey yapmamýþlardý. Hal-
kýn eylemleri Kayzer'in geri-
ci generallerini yerlerinden 
söküp atmýþtý, bunlarýn lideri 
Genel Kurmay Baþkaný Lu-
dentorff ise kendini Ýsveç'e 
atmýþtý. Prensler sinip kal-
mýþlardý, büyük toprak sa-
hibi junkerler ve aðýr sanayi 
þefleri ise evlerinden çýkma-
ya korkuyorlardý. 

Öte yandan yýðýnlar her 
yerde yýðýnsal gösteriler, 
grevler düzenliyor, silahlý 
savaþa giriþiyorlardý. Ne var 
ki, savaþýmý sosyalizm yö-
nündeki gerçek ýsrarýn baþa-
rýsýna götürebilecek bir 
Marksist örgüt henüz ortaya 
çýkmamýþtý. Oysa daha 1889 
Aralýk'ýnda Engels þöyle ya-
zýyordu: ''Belirleyici günde 

kazanacak denli güçlü 
olmak için proletarya- ki 
Marks ve ben bunu 1847'den 
beri söylüyoruz- bütün 
ötekilerden farklý ve onlara 
karþýt ayrý bir parti, bilinçli 
bir sýnýf partisi oluþturmak 
zorundadýr.'' Ve Rusya'daki 
Büyük Oktobr Devrimi, 
proletarya devriminin ancak 
bilimsel dünya görüþüne 
þaþmazca baðlý bir Marksist-
Leninist partisinin ustaca 
önderliði var olursa utkuya 
ulaþabileceðini inandýrýcý bir 
biçimde göstermiþtir. 

O günlerde Almanya'da 
böyle bir parti yoktu. Al-
manya Komünist Partisi da-
ha sonralarý var oldu, ama 
devrimci savaþlarýn doru-
ðunda, yýðýnsal bir merkezi 
vurucu güce gerek duyuldu-
ðu sýrada yoktu. Haftalarca 
yüzbinlerce insan Berlin de 
dahil, kentlerin caddelerine 
aktý, ama onlara doðru yolu 
gösterebilecek ve savaþým-
larýnda yönlendirebilecek 
bir politik örgütten yoksun-
dular. 

Ýktidar sömürücü sýnýf-
larýn ellerinden kaçtý, ama 
halk tarafýndan da ele geçi-
rilemedi. Yokluk ve açlýk 
içinde yaþayan iþçilerin ço-
ðunluðu, sað ve merkezi sos-
yal demokratlarýn yýðýnlarýn 
zihinlerini bulandýrmak ve 
onlarý belirleyici devrimci 
eylemden alýkoymak için 
kullandýklarý direnmeme 
belgileriyle aldatýldý. Hükü-
metin muazzam posterleri, 
''Sosyalizm ilerliyor!'' belgi-
lerini haykýrýyordu. Oysa 
perde arkasýnda, yakýnda 

sosyalizme karþý çýkarak 
devrimci iþçilerden kanlý bir 
öç alma hareketine giriþecek 
olan sýnýfýndan kopmuþ 
unsurlarý örgütlüyordu. 

Demek ki, Kasým Dev-
rimi'nin deneyimi, yýðýnlar 
arasýnda saðlam kökler 
sa labi lecek  ve  onlara  
önderlik edebilecek yeni tip 
bir proletarya partisi, Le-
nin'in yarattýðý tipte bir parti 
olmaksýzýn, iktidar sorununu 
iþçi sýnýfý ve baðlaþýklarýnýn 
lehine çözmenin olanaksýz 
olduðunu ve hele sosyalizm 
yoluna girmenin daha da 
olanaksýz olduðunu apaçýk 
göstermiþtir.

Böyle bir partinin yara-
týlmasý, iþçi sýnýfý hare-
ketinin tarihsel özgörevini 
yerine getirme savaþýmýnýn 
can alýcý sorunu, toplumsal 
ilerleme savaþýnda bir 
kaldýraç noktasýdýr.
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ARÝH sýnýflarýn mücadelesidir. 
1921 Kânunusani 28! Karadeniz'de 
Türk burjuvazisiyle Türkiye iþçi sý-T

nýfý, burjuvaziyle biz komünistler arasýnda 
kanlý bir savaþ günüdür. Bugün Kemalist-
lerin komünistlere saldýrdýðý gündür. O gece 
Karadeniz'in karanlýk sularýnda yan yana ge-
len iki motorda, Nâzým'ýn dediði gibi, iki 
sýnýf çarpýþýyordu. Onlar ve biz...! Onlar 
kamalý ve silahlý. Biz silahsýz! Yalnýz týrnak-
larýmýz ve diþlerimizle kavga! Son nefese 
kadar kavga! O gece Karadeniz 15 kere açtý 
göðsünü ve 15 kere örtüldü. Ve 15'lerin hepsi 
bir komünist gibi yiðitçe, kahramanca öldü. 
Böylesine kanlý bir sýnýf savaþýný halkýmýza, 
iþçi sýnýfýmýza, biz komünistlere dün de 
bugün de dayatan islâmcý veya ordu taraf-
tarlýðý yapan „Kemalist“ burjuvazinin her iki 
kesimidir. 

28 Kânunusani 1921, yani 28 Ocak 1921 
bizim tarihimizde, TKP'nin tarihinde en acý 
günlerimizden biridir. Partimizin kurucularý 
Genel Baþkanýmýz Mustafa Suphi, Genel 
Sekreterimiz Ethem Nejat ve 13 yoldaþý-
mýzýn Bakü'den Ankara'ya gelirken Trabzon 
açýklarýnda hunharca katledildikleri gündür. 

Kim katletti, kim katlettirdi,
Neden katlettirdi? 

Katledenler Mustafa Kemal'in adamý 
Yahya Kahya'nýn tayfalarýdýr. 

Katlettiren Mustafa Kemal'dir. 
Nedeni Mustafa Kemal'in padiþahlýða, 

onun feodal düzenine ve ülkeyi iþgal eden 
emperyalistlere karþý kurtuluþ savaþýnda 
komünistlerin, iþçi, köylü ve emekçi yýðýn-
larýn etkin olmasýna, emperyalistlere karþý 
mücadelenin sosyal ve demokratik içeriðinin 
derinleþmesine karþý olmasýydý. 

Doðmakta olan burjuvazinin, bilfiil Mus-
tafa Kemal'in iktidara tek baþýna sýnýrsýz 
hükmedebilmesi için öncelikle Mustafa Sup-
hilerin, Bolþeviklerin ve taraftarlarýnýn te-
mizlenmesi, katledilmesi gerekiyordu. 

28 Kânunusani'yi unutma!28 Kânunusani'yi unutma!
Mustafa Suphilere yapýlan bu kanlý 

saldýrý, ayný zamanda, 1921 yýlý baþýnda, 
emperyalistlerle, özellikle Ýngilizlerle anlaþ-
mak için atýlan bir adýmdý, Londra Kon-
feransý'na çaðrýlmak için Ýngiliz emper-
yalistlerinden kendisine iyi bir prim 
çýkartmaktý. Bu katliam Ýngilizlerin gü-
venini kazanmak için yapýlan plânýn bir 
parçasýydý. Plân Anadolu'da yükselen 
Sovyet sempatisinin ve güçlenen Bolþe-
vizm'in, Komünizm'in etkisini kýrmaktý. 
Ýngilizlere artýk komünistlerin ve Bolþevik-
lerin hakkýndan gelebileceðini göstermekti, 
açýkça Ýngilizlere yaranmaktý. 

Bu bir plâna dayanýyordu. Bu plânýn di-
ðer parçalarý Yeþil Ordu'ya, Meclisteki Halk 
Zümresi'ne, Halk Ýþtirakiyun Fýrkasý'na sal-
dýrý idi, resmi bir komünist partisi kurma 
giriþimiydi. Bunlarýn hepsinin ayný ana rast-
lamasý bir tesadüf deðildir. Tarihsel olaylar, 
olgular bunu fazlasýyla ispatlamaktadýr. 

Nedir bu olay ve olgular? 1917 Büyük 
Ekim Devrimi'nin etkisiyle 1919-1920 yýl-
larýnda Anadolu ve Ýstanbul'da Bolþevizmin 
etkisi hýzla artmaya baþlamýþtý. Bu geliþme 
Mustafa Suphi'nin özellikle Rusya'daki 
yaþam ve mücadelesiyle de sýký sýkýya bað-
lýydý. 
Bolþevik Partisi'nin üyesi Mustafa Suphi 

Mustafa Suphi, Ýttihat ve Terakkicilerin 
ihanetini, iþçi ve emekçi düþmaný politi-
kalarýný açýða vurduðu ve onlara muhalefet 
ettiði için, 15 yýl kürek cezasýyla Sinop 
kalesine sürüldükten sonra, 1914 yýlýnda bu 
kaleden Rusya'ya kaçmayý baþardý. Bu sýra-
larda Osmanlýlarýn Almanlarýn yanýnda 
Rusya'ya karþý harbe girmesi üzerine, çarlýk 
polisi Mustafa Suphi'yi Ural'a sürdü. Burada 
Mustafa Suphi Bolþeviklerle bað kurdu, 
Marksist literatürle, özellikle Lenin'in 
eserleriyle tanýþtý, devrimci Marksist öðre-
tiyi benimsedi. 1915 senesinde Bolþevik 
Partisi saflarýna alýndý. 
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TKP'nin 1. Kongresinde 
M. Suphi bu konuda þöyle di-
yordu: „Türk devrimcilerinin 
Rus bolþevikleriyle temasý 
1915 yýlýnda baþladý… Ko-
münist literatür harp esirleri 
arasýnda büyük raðbet  
görüyordu.“ 

1. Dünya Savaþý'nda 
binlerce Mehmetçik Rusya'ya 
esir düþmüþtü. Bunlar Bol-
þeviklerin, komünistlerin 
mücadelesini, Büyük Ekim 
Devrimi'ni gördüler. Kimileri 
dünyayý yerinden oynatan bu 
savaþa katýldýlar. Rus iþçi ve köylüsünün 
çarlýðý, burjuvaziyi, toprak beylerini nasýl 
devirdiklerini yaþadýlar. Rus halkýnýn, Rus 
proletaryasýnýn, Bolþevik Partisi'nin, Le-
nin'in kurduðu devletin ne olduðunu gördü-
ler.

Mustafa Suphi bu Türk tutsaklarý ara-
sýnda çalýþtý. Onlarýn uyanmalarýna yardým 
etti. Onlarla toplantýlar yaptý, onlara Sovyet 
egemenliðinin önemini anlattý. Kimilerini 
örgütledi. Parti okulu açtý. Sovyetlere saldý-
ran yabancýlara, emperyalistlere karþý savaþ-
mak için Gönüllü Türk Kýzýl Alaylarý kurdu. 
Bunlar diðer ülkelerden enternasyonal 
birliklerle birlikte, Wrangellere, Deni-
kinlere, Kolçaklara, Beyaz Ordu'ya, karþý 
devrimcilere karþý savaþtý. Ekim Devrimi'ni, 
Sovyet iktidarýný savundu. Mustafa Suphi, 
Ekim Devrimi'nin uyandýrdýðý Doðu halklarý 
arasýnda da, Azerbaycan'da, Türkme-
nistan'da, Taþkent'te Sovyet iktidarýnýn zafe-
ri ve saðlamlaþmasý için var gücüyle savaþtý. 

Büyük Ekim Devrimi'nin uyandýrdýðý 
ulusal ve sosyal kurtuluþ fikirleri, sosyalizm, 
komünizm, Bolþevizm fikirleri Azerbey-
can'da, Türkmenistan'da, Taþkent'te Müslü-
man halklar arasýnda büyük yankýlar uyan-
dýrýyor, taraftar topluyordu. Bu fikir ve geliþ-
meler yalnýz Orta Asya'da deðil, Osmanlý 
ülkesinde de büyük sempati buluyordu. Ana-
dolu halkýnýn emperyalist güçlere, padiþaha, 
aðalara, beylere karþý mücadele azmini güç-

lendiriyor, Anadolu insanýný 
derinden etkiliyordu. Ekim 
Devrimi'nin zaferinden son-
ra, Türkiyeli tutsaklarýn bir 
çoðu ülkeye devrimci olarak 
geri döndü. Onlar Sovyet 
Rusya'daki Ekim Devri-
mi'nde elde ettikleri savaþ de-
neylerini anlatmaya, yayma-
ya baþladýlar. 

Sovyet Rusya'dan geri dö-
nenler ülkede yepyeni bir du-
rumla karþýlaþtýlar. Osmanlý 
Ýmparatorluðu Almanlarla 
birlikte girdiði 1. Dünya Har-

bi'ni kaybetmiþ, Sevr'i imzalamýþ ve bu 
anlaþmaya göre Antant güçleri ülkeyi iþgal 
etmeye baþlamýþlardý. Fransýzlar Antep ve 
Maraþ'a, Ýtalyanlar Antalya'ya, Ýngilizler Ýs-
tanbul'a ve Ýngilizlerin desteklediði Yunan-
lýlar da Ýzmir'e girmiþlerdi. Yunanlar hýzla 
Kütahya, Bursa istikametinde ilerliyorlardý. 

Sovyet Rusya'da Ekim Devrimi'ni gör-
müþ, Mustafa Suphi'nin eðitiminden geçmiþ 
komünistler harekete geçtiler. Bunlar bir 
yandan komünist kümeler, diðer yandan da 
emperyalist güçlere karþý savaþacak direniþ 
birlikleri, çetelerden oluþan gönüllü alay ve 
ordular kurdular. Yunanlýlarýn Anadolu'da 
ilerleyiþini engelleyen komünistlerin etkin 
olduðu bu çete birlikleriydi, alaylardý. 

Komünistler ve Yeþil Ordu 
Bu alaylardan bir tanesi, 1920 yýlý baþla-

rýnda, Kütahya'da kurulan Gönüllü Halk 
Alayý idi. Bu alayý halk her þeyiyle destek-
ledi. Alay komutaný Topçu Ýsmail Hakký'ydý. 
Merkez Komitesi Politbüro üyesiydi. Trab-
zon'da Suphilerle öldürülenlerden biridir. Bu 
alay, Yeþil Ordu'nun bir koluydu. Ateþ boy-
larýnda sonuna kadar savaþtý. Onlar Kýzýl 
Ordu'da gördükleri savaþ yöntemlerini, sa-
vaþ disiplinini, halk ordusu ilkelerini uygulu-
yorlardý. Daha Mustafa Kemal 1919'da Sam-
sun'a çýkmadan önce, Anadolu'da TKP kuru-
cularýndan Affan Hikmet Bandýrma'da li-
man, demiryolu iþçilerinden kurduðu 30-40 
kiþilik bir gerilla ile Maydos'da Ýngiliz silah 
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depolarýný bastý, Ýngilizlerle, Anzavurlar'la 
savaþa savaþa, bu silahlarý Anadolu içlerine 
götürdü, halkýn eline verdi. 

Yeþil Ordu, içinde Ýttihatçý, Müslüman 
güçlerin de bulunduðu ama komünistlerin ve 
Çerkes Ethem'in de etkin olduðu bir kuru-
luþtu. Bu kuruluþun nizamnamesinin 1. ve 2. 
maddesinde þöyle denmektedir: „Yeþil Ordu 
Teþkilatý Avrupa emperyalizminin hulul ve 
istila siyasetini tard etmek üzere teþekkül 
etmiþ bir mücadele teþkilatýdýr.“ „Yeþil Ordu 
umum Türkiye'de dahi her nevi emperyalizm 
cereyanlarýný ve sermayelerin haksýz 
tagallüb ve tahakkümlerini ref ve izale 
etmekte tereddüt etmez.“ 20. maddesinde: 
“Yeþil Ordu'nun alamet-i farikasý yeþil 
bayraktýr. Uhuvvet-i Ýslâmiye'nin bu bayrak 
altýnda teessüs ve bey-nel-beþer kýzýl ve yeþil 
bayraklarýn ittihadý ve inkýlab-ý mesudi ve 
sadet-i hakikiye'ye müteveccih mesaiyi it-
mam edecektir“ der. 21. maddesinde: „Yeþil 
Ordu Türkiye'de hafi bir merkez-i umumi ile 
idare olunur. Merkez-i umumi bütün yeþil 
ordu teþkilatlarýna malik memleketlerle 
rabýtada olduðu gibi Moskova kýzýl ordularý 
merkeziyle de münasebettedir.“  26. 
maddesinde „Yeþil Ordu teþkilatýna münte-
sep olup da emperyalizm lehinde gayemize 
hiyanet eden derhal idam olunur“ der. Yeþil 
Ordu açýkça Orta Asya'daki Müslüman 
halklarýn mücadelesinin Anadolu'daki yan-
sýmasýydý. Emperyalizmi ve Mustafa Ke-
mal'i nefret ettiren, Yeþil Ordu'nun Rus ve 
Türkiyeli komünistlerle, özellikle Mustafa 
Suphi ile olan iliþkisiydi. 

Komünistlerin müttefikleriyle birlikte 
ulusal ve sosyal kurtuluþ savaþlarý 
Bolþeviklerin ve komünistlerin böylesi-

ne etkisinde olduðu görülen Yeþil Ordu'ya 
baðlý, komünistlerin ve Çerkes Ethem'in ko-
mutasýndaki silahlý birlikler 1919-1920 
senesinin sonuna kadar Anadolu'daki tek vu-
rucu silahlý güçtü. Mustafa Kemal, Anka-
ra'da Meclis'i toplamýþtý ama elinde askeri 
bir güç yoktu. Ordu, Mondros mütarekesiyle 
silahsýzlandýrýlmýþ ve daðýtýlmýþtý. Bir yan-
dan Yunanlýlarýn ilerleyiþini durduracak, 

diðer yandan Ýngilizlerin direktifiyle 
padiþahýn halký hilafet adýna isyana 
çaðýrmasý üzerine, patlak veren isyanlarý 
bastýracak, hatta Meclisi koruyacak gücü 
bile yoktu. Komünistlerin, Yeþil Ordu'nun, 
Çerkez Ethem'in birlikleri hem emper-
yalistlere karþý, hem padiþahý ve emperya-
lizmi savunan Anzavurlar'a karþý savaþlarda 
belirleyici güçlerdi. Meclis'i ve Ankara'yý 
koruyan bu güçlerdi. Bunlar Balýkesir'de An-
zavur'un kuvvetlerini mahvetti, Geyve'de Ali 
Fuat Paþa'nýn yardýmýna koþup Ýstanbul hü-
kümetinin gücü olan Kuvay-ý Ýnzibatiye'yi 
yendi. Düzce isyanýný bastýrdý. Ali Fuat 
Cebesoy hatýralarýnda „gönüllü komünist 
birliklerin kahramanca savaþtýklarýný“ 
çoðunun þehit düþtüðünü yazar. Yozgat'daki 
Çapanoðullarý isyanýný bastýranlar da yine bu 
güçlerdi. Bu birliklerin þahsýnda Çerkes 
Ethem'in Ankara'da karþýlanýþýný Halide 
Edip Adývar o zaman þöyle anlatýr: 

“Ethem Ankara'ya silahlý kuvvetleriyle 
girdiði zaman, sokaklar doldurulmuþtu. 
Adamlarý arasýnda kadýnlar da vardý. Et-
hem, büyük þevkle karþýlandý. Mustafa Ke-
mal Paþa otomobilini ona verdi. Bu, Anka-
ra'da bulunan tek otomobildi. Ethem Millet 
Meclisi'ne geldiði zaman coþkunlukla karþý-
landý.” 

O zaman iþgal altýndaki Ýstanbul'da 
komünistler hem iþgal kuvvetlerine karþý 
direniþ örgütlüyorlar, hem de Ýngilizlerin si-
lah depolarýný basýp, aldýklarý silahlarý Ana-
dolu'ya yetiþtiriyorlardý. Ýstanbul'daki bu 
komünistler hem Rusya'da Mustafa Suphi ile 
baðlý olan komünistlerdi, hem de TKP'nin 
ikinci kolu olan Almanya'dan Spartaküs ha-
reketinden gelen, içinde Ethem Nejat'ýn, Pa-
ris'ten gelen Þefik Hüsnü'nün de olduðu ko-
münist gruptu. Bunlar Türkiye Ýþçi Çiftçi 
Sosyalist Partisi'ni oluþturmuþlardý. Bunlar-
dan Ethem Nejat Bakü'de toplanan TKP 
kongresine katýldý. Ama Þefik Hüsnü kong-
reye gitmedi. Buna raðmen kongre ona görev 
verdi. O, yýllarca Mustafa Suphilerin öldü-
rülmesine kayýtsýz kaldý. Þefik Hüsnü'ün 
daha sonra Moskova'da Mustafa Suphi'den 
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övgüyle bahsetmesi onun iki yüzlülüðüdür. 
Bu olaylar gösteriyor ki, Büyük Ekim 

Devrimi'nin, Mustafa Suphi'nin Ýstanbul'da, 
Anadolu'da, Kürdistan'da savaþan Halk 
Güçleri üzerinde dolaysýz etkisi ve baðlarý 
bulunmaktadýr. 1920 yýlýnýn sonuna kadar 
cephelerde düþmanla yalnýz komünistlerin 
de içinde olduðu bu halk kuvvetleri 
savaþýyordu. Silahlý halk kuvvetlerinin 
istilacý ordulara, gerici kuvvetlere karþý cep-
helerde elde ettikleri baþarýlar, gerici ayak-
lanmalarýn bastýrýlmasýnda oynadýklarý 
büyük rol, halk yýðýnlarýnýn, özellikle köy-
lülerin ve iþçi sýnýfýnýn bu kuvvetlere karþý 
besledikleri sevgiyi, ümidi ve 
güveni gittikçe derinleþ-
tiriyordu. Ama bu geliþmeler 
burjuvazinin ve toprak 
aðalarýnýn kuþkusunu da artý-
rýyordu. 

Mustafa Kemal de Büyük 
Ekim Devrimi'nin, kuzey 
komþumuz Rusya'da doð-
makta olan Sovyet iktidarýnýn 
kendi amaçlarýna uygun 
kullanabileceðinin önemini 
görmüþtü. Ankara'ya yardým 
edecek tek ülke Sovyet Rusya 
idi. M. Kemal hemen Mosko-
va'ya elçiler gönderdi, yardým 
ricasýnda bulundu. Lenin'e 
yazdýðý bir mektupta þöyle di-
yordu: “Emperyalist hükü-
metler aleyhine 26 Nisan 
1920 harekatý ve bunlarýn tahakküm ve esa-
reti hakkýnda bulunan mazlum insanlarýn 
kurtulmasý amacýný güden Bolþevik Ruslarla 
iþbirliði ve harekatý kabul ederiz.... Evvela, 
milli topraklarýmýzý iþgal altýnda bulundu-
ran emperyalist kuvvetleri tart ve ilerde em-
peryalizm aleyhine müþterek mücadelemiz 
için dahili kuvvetlerimizi organize ettirmek 
üzere þimdilik ilk taksit olarak 5 milyon altýn 
ve kararlaþtýrýlacak miktarda cephane ve-
saire harp vesaiti ve sýhhiye malzemesinin... 
Rus Sovyet Cumhuriyetince temini rica olu-
nur.” Sovyetler o günlerde ülkeye dalan em-

peryalist devletlere ve Beyaz Ordulara karþý 
ölüm kalým savaþý içinde olmasýna raðmen, 
Ankara'ya yardým elini uzattý. Temmuz 
1920'de Halil Paþa'ya 100 bin lira deðerinde 
altýn, Ekim ayýnda Ýktisat Bakaný Yusuf 
Kemal Bey'e 1 milyon altýn Ruble verdi. Ey-
lül ayýnda silah sevkiyatýný baþlattý. Bu yar-
dýmlar daha sonra da devam etti. 

Yenik düþen Osmanlý Paþalarýnýn 
manevralarý 

Tam bu sýrada Sovyet Rusya'dan yardým 
gören bir diðer Türk Paþasý da Enver Paþa idi. 
Enver Paþa, Birinci Dünya Harbi'ni kaybet-
tikten sonra Talat ve Cemal Paþalar'la birlikte 

16 Kasým 1918'de bir Alman 
denizaltýsýyla ülkeyi terk etti, 
Odessa'ya gitti. Odessa'da 3 
paþanýn yollarý ayrýldý ve En-
ver Paþa Odessa'dan Alman-
ya'ya geçti, oradan da Kaf-
kaslar'a ve Orta Asya'ya geç-
meye çalýþtý. Amacý buralarda 
pantürkist turan fikrini ve 
panislamist halifelik emelle-
rini hayata geçirmekti. Bunu 
gerçekleþtirmek için de, Mus-
tafa Kemal'in yaptýðý gibi, 
Sovyetlere karþý iki yüzlü 
davranmak ve önce Sov-
yetlerle iþbirliði yapmak ge-
rekliydi. Sovyetler o dö-
nemde Kafkaslar'da ve Orta 
Asya'da iç harbi körükleyen 
Ýngiliz müdahalelerine karþý 

savaþýyordu. Enver Paþa, Kafkasya ve Orta 
Asya'daki Ýslam Ordu birlikleriyle Kýzýl Or-
du birliklerini birleþtirilip Ýngilizlere karþý 
savaþan Müslüman halklarýn baþýna geçmeyi 
planlýyordu. Berlin'de Radek'le görüþtü, 
böylece Sovyetlerle iliþki kurdu ve Alman-
larýn yardýmýyla 15 Aðustos 1920'de Mos-
kova'ya vardý. Moskova'da Hindistan, Afga-
nistan ve diðer Müslüman halklarýn temsilci-
leriyle de bir dizi görüþmeler yaptý. Sonra 
Bakü'de toplanan Doðu Halklarý Kongresi'ne 
katýldý. Bu kongrede umduðunu bulamadý. 
Mustafa Suphiler ve diðer Müslüman halk-

Türkiye Komünist Fýrkasý
Programý
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lardan gelen Bolþevikler onun maskesini 
düþürdüler, teþhir ettiler. Kongreden sonra 
Türkistan'a gitti. Daha sonra Sovyetlere karþý 
isyan eden Basmacýlarýn baþýna geçti ve Ký-
zýl Ordu'ya karþý savaþýrken 4 Aðustos 1922' 
de Tacikistan'da öldürüldü ve Çegen köyüne 
gömüldü. 

Enver, Cemal ve Talat yurt dýþýndayken 
Mustafa Kemal'le iliþki halindeydiler, 
birbirleriyle yazýþýyorlardý. Enver Paþa 
öldürülmeden önce, Moskova'da bulunduðu 
sýrada Orta Asya'dan, Afganistan ve Hin-
distan'a kadar Müslümanlarý birleþtirmek 
için yaptýðý giriþimler hakkýnda bilgi vermek 
üzere Mustafa Kemal'e bir mektup yazdý. Bu 
mektup 29 Eylül 1920'de Mustafa Kemal'in 
eline ulaþtý. Mustafa Kemal, 4 Ekim'de ver-
diði cevapta kýsaca þöyle diyordu: “... Þark 
islâm memleketlerinde tebaruz eden 
harekat-ý milliyenin birleþmesi teþebbüsü 
hakkýndaki izahatýnýz maksadýmýza tevafuk 
eylediði cihetle muhteviyati pek ziyade 
mucibi memnuniyet oldu...Üzerinde du-
rulmasý lazým gelen bir nokta, Türkistan, 
Afganistan ve Acemistan gibi islam mem-
leketlerinde henüz rüþeym halinde bulunan 
mesa-i ve icraatýn ve bu hususta ittihaz edile-
cek emellerin ve maksatlarýn Ruslarý þüphe 
ve endiþeye sevk etmemesi için Pan-
Ýslamizmin meydana vurulmasýndan çekin-
mek icap edeceði hususudur... Cemal Pa-
þa'nýn Moskova'dan Taþkent'e harekatý esna-
sýnda kendisine bir cevapname gönderil-
miþtir. Ancak Afgan ordusunu takviye için 
istediði zabit heyeti, mütemadi faaliyette 
bulunan Garb ve Cenup cephelerimizdeki ih-
tiyaç dolayýsýyla itizar beyan edilerek gönde-
rilmemiþtir. Ayrýca bir mektup da Alman-
ya'da Talat Paþa'ya gönderilmiþtir. Cenab-ý 
Hak cümlemize muvafakkiyetler ihsan etsin. 
BMM Reisi Mustafa Kemal”. Bu yazýþmalar 
Mustafa Kemal'in Ýttihatçýlara karþý olduðu 
palavrasýný yalnýz açýða vurmuyor, ayný za-
manda onlarla birlikte hareket ettiðini göste-
riyor. Hatta Enver Paþa'yý gerçek amacý Pa-
nislamizm konusunda uyarmaktadýr. Çünkü 
Mustafa Kemal'e göre Sovyetler Enver Pa-

þa'nýn gerçek amacý Panislamizm konusunda 
uyanýrsa, hem Sovyet yardýmlarý tehlikeye 
girebilir, hem de Orta Asya Müslüman 
halklarýnýn Anadolu'daki direniþle dayanýþ-
masý zayýflayabilir. Gerek Mustafa Kemal, 
gerekse Enver Paþa Sovyetlerden yardým 
alabilmek için hep iki yüzlü davranmýþlar, 
gerçek amaçlarýný gizlemiþler, emperyaliz-
me karþý birlikte savaþýyoruz izlenimini ya-
ratmaya çalýþmýþlardýr. Buna raðmen Sov-
yetler hem Doðu, hem de Türkiye halklarýnýn 
kurtuluþu için maddi ve manevi yardýmý esir-
gememiþlerdir. 

Sovyetler'in Türkiye'ye gönderdikleri 
yardýmlarýn olumlu ve kesin etkileri savaþ 
cephelerinde olduðu kadar cephe gerisinde 
de halkýn morali üzerinde kendini gösteri-
yordu. Bu yardýmlar düzenli ordunun kurul-
masýný da hýzlandýrýyordu. Mecliste ve halk 
arasýnda nasýl bir ordu kurulacaðý tartýþýlý-
yordu. Ýlerici güçler, komünistler geliþmeleri 
göz önüne alarak yepyeni devrimci bir halk 
ordusu, demokratik bir halk hükümeti 
kurulmasýný istiyorlardý. 1920 Temmuz'unda 
Erzurum'da çýkan “Albayrak” gazetesi, “Bir 
halk hükümeti ve bir halk ordusu kurulmasý 
zorunluktur” diye yazýyordu. 

Ama egemenliðini kurma yolunu izleyen 
burjuvazi ve temsilcileri, baþta Mustafa 
Kemal, eski ordunun kasnaðý üzerinde, eski 
kadrolardan, komutanlardan daðýnýk tümen-
lerden, kolordulardan, Osmanlý artýklarýn-
dan bir ordu çýkarma planýný yürürlüðe 
koydu. Meclis yeniden bazý doðumlularýn 
askere alýnmasýna karar verdi. Kasým 
1920'de düzenli ordunun büyük ölçüde 
kurulmasý baþarýldý. Ülkede iki ordu vardý: 
Halk Kuvvetleri Ordusu ve düzenli ordu. 
Biri halkýn, diðeri burjuvazinin ve toprak 
aðalarýnýn ordusu. Bu durum, içten içe, kýran 
kýrana bir sýnýf savaþý dayatýyordu. 

Partimizin Birinci Kongresi 
Komünistler bir yandan Halk Güçleriyle 

cephede savaþýrken, diðer yandan da kendi 
örgütlenmelerine hýz verdi. Hem Rusya'da 
hem Anadolu'da. Mustafa Suphi Marksçý-
Leninci propagandayý alabildiðine yaymak, 
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bütün sosyalistleri bir komünist gazete çev-
resinde toplamak için, Moskova'da 1918 
senesinde Türkçe “Yeni Dünya” gazetesini 
çýkarmaya baþladý. Bu hem Rusya'da hem de 
Anadolu'da daðýtýldý, tüm Türk devrimci-
lerinin savaþ organý oldu. 

M u s t a f a  
Suphi Sovyet 
Rusya 'dak i  
Türk devrim-
ci gruplarýný 
bir araya ge-
tirdi, ileride 
Türkiye Ko-
münist Par-
tisi'nin dev-
rimci kolla-
rýndan biri  
olan Türk Sol 
Sosyalistleri'
nin Birinci 
Kongres in i  
topladý. 1919 

da toplanan III. Enternasyonal'in Birinci 
Kongresi'ne Türkiye Komünist Örgütü'nün 
temsilcisi olarak katýldý. 

Mustafa Suphi'nin etkisiyle 1920 yýlý 
Haziran'ýnda Anadolu'da Türkiye Komünist 
Partisi kuruldu. Nizamnamesinin birinci 
maddesinde: “Bütün beþeriyete refah ve saa-
det temin edecek olan cihan inkilabýnýn Tür-
kiye'de biran evvel husulpezir olmasýný temin 
ve sosyalizmi tesisi için Türkiye'de bir 
Komünist yani Bolþevik Partisi teþekkül et-
miþtir”; Ýkinci maddesinde “TKP kapitaliz-
min ve emperyalizmin tagallübünden bütün 
mazlum milletlerin ve sýnýflarýn kurtulmasý 
için bütün kuvvetiyle mücadele edecektir” 
denmektedir. Nizamnamenin diðer maddele-
rinde TKP'nin “þuralar vasýtasýyla cemiyet 
hayatýnda hakiki bir halk hükümet-i cumhu-
riyesini vücuda getireceði”, belirtilmekte ve 
TKP “milletlerin serbesti-i inkiþafýný tanýr 
ve her milletin mukadderatýný tayin mesele-
sini o millete tevdi eder” denmektedir. Son 
maddesinde de ”Türkiye Komünist Partisi 
Moskova'da münakit (Üçüncü Enternas-

yonal'in) Bakü Kongresi'nin kararlarý vasýl 
oluncaya kadar þu mezkur esaslar dahilinde 
halki tenvir ve irþat etmeye devam eder” 
denmektedir. 14 Temmuz 1920'de yayýn-
ladýðý beyannamede, “eski akideler üzerine 
bina edilen hal-i hazýr tarz-ý idaresini yýk-
mak” 'tan söz edilmekte, hem Ýstanbul hükü-
metine karþý çýkýlmakta, hem de Mustafa 
Kemal'in hükümeti eleþtirilmektedir. Beyan-
namede Ankara hükümeti burjuva milliyet-
çiliðinden uzaklaþamamakla, komünistlere 
müdahale etmekle, Sovyet Rusya'ya ve 
Üçüncü Enternasyonal'e iki yüzlü davran-
makla itham edilmektedir. 

TKP, halka somut savaþ yolunu da gös-
teriyordu: “Anayurdumuzun baðýmsýzlýðýný 
ve halkýmýzýn özgürlüðünü ancak silahla, 
ancak savaþla elde edebiliriz. Çeteler! 
Topraklarýmýzdan son yabancý eri, son düþ-
maný kovuncaya kadar savaþýnýz! Toprak-
larýmýzýn bir karýþýný bile Ýngilizlere, Ameri-
kalýlara, onlarýn yardakçýsý Yunan kralý or-
dularýna býrakmayýnýz! Çeteler! Ýyi bilin, bü-
tün halk arkanýzdadýr. Ýþçi, köylü arka-
nýzdadýr. Komünist Partisi yanýnýzdadýr. Siz 
çeteler, kendiniz iþçi, köylü çocuklarýsýnýz.” 

Tüm bu savaþlarý örgütleyen Mustafa 
Suphi idi. Hem padiþahlýða ve gerici güçlere, 
hem de ülkeye dalan emperyalist güçlere 
karþý emekçi yýðýnlarýn, iþçi ve köylülerin 
savaþýný daha etkin yürütmek için komünist 
örgütleri bir çatý altýnda birleþtirmek, 
TKP'nin Birinci Kongresini toplamak gere-
kiyordu. Parti kongreyi Ankara'da yapma 
kararý aldý, ama Kemalist hükümet buna 
müsaade etmedi. Bunun üzerine Azerbaycan 
hükümeti kongrenin Bakü'de toplanabi-
leceðini belirtti. Hazýrlýklar tamamlandý, 
Kongre 10 Eylül 1920'de Bakü'de toplandý. 
Kongreye katýlan 75 delegeden 51'i Ana-
dolu'dan ve Ýstanbul'dandý. Ýstanbul'dan ge-
len delegasyonun baþýnda Ethem Nejat 
vardý. Þefik Hüsnü Mustafa Suphi'nin iste-
mine raðmen bu kongreye gitmedi. O, 1922 
de Ankara'da toplanan 2. Kongre'ye de 
katýlmadý, hatta bu kongreyi sabote etmeye 
kalktý. 
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TKP'nin kurulmasýyla Türkiye iþçi sýnýfý, 
köylüleri ve emekçi halký Marksçý-Leninci 
tek amaca baðlý, çelik disiplinli, eylem 
programý ve tüzüðüyle yepyeni tip bir 
partiye, devrimci bir örgüte, silaha kavuþtu. 
Ülkede Komünist Partisinin etkisi hýzla 
artmaya baþladý. Marksçý-Leninci fikirlerin 
devrimci etkisi iþçi ve köylü yýðýnlarý ve 
aydýnlar arasýnda kendini gösteriyordu. 
Hatta bu sýrada Mecliste Yeþil Ordu ve 
TKP'ye baðlý kuvvetli bir Halk Zümresi gru-
bu oluþtu. Bu grup 1920 Eylül baþýnda 98 
oyla Tokat mebusu Nazým Bey'i dahiliye ve-
kili seçtirtti. Nazým Bey Yeþil Ordu'yu ve ko-
münist partisini tutuyordu. Mustafa Kemal 
ürperdi, olmaz diye dayattý: “Ya o, ye ben” 
dedi. Nazým Bey'i istifaya zorladý. 

Sahte komünist partisi 
Komünist Partisi'nin, Bolþevizm'in artan 

etkisi Mustafa Kemal'i ve yeni doðmakta 
olan burjuvaziyi Ulusal Kurtuluþ Hareketi-
nin önderliðini elden kaçýrma kaygýsýna 
düþürdü. Mustafa Kemal ve onun meclis 
içinde ve dýþýndaki çevreleri, generalleri 
„tehlike“yi önlemek için, komünizmin 
memlekette yayýlmasýný engellemek için ke-
sin tedbir ve kararlar almaya ve planlar yap-
maya baþladýlar. Onlara göre emperyalistlere 
karþý verilen mücadelede ulusal güçlerle, 
halk güçleriyle, bu mücadelenin vurucu ön-
cü kollarýyla olan zorunlu birlik, ittifak biran 
evvel bozulmalý, bu güçlerin üstüne gidil-
meli, halk içindeki etkileri kýrýlmalý, öncülük 
onlarýn elinden alýnmalý, emperyalist güç-
lerle uzlaþma yollarý aranmalý, Sovyetlerin 
etkisinden kurtulunmalýydý. 

 Ama 1920 yýlý Eylül ayýnda Mustafa Ke-
mal ve çevresindeki güçler, 1. Kongresi'nden 
sonra faaliyeti artan ve geliþmesi hýzlanan 
Türkiye Komünist Partisi ve onun etkisi 
altýndaki sosyal ve politik kuruluþlarý ve 
kuvvetleri zor kullanarak daðýtacak duruma 
daha gelmemiþti. Kurulmakta olan düzenli 
ordunun harekete hazýr bir hale gelmesi için 
daha bir müddet beklemek gerekiyordu. 
Sovyet Rusya'nýn maddi ve manevi deste-
ðine olan ihtiyaç hayatiydi. Mustafa Sup-

hi'nin ve komünistlerin Sovyet yardýmýndaki 
rollerini biliyorlardý. 

Emperyalist güçler ise zaman kazanmaya 
bakýyordu, çünkü Sovyet Rusya'daki iç 
savaþta “kim-kim” sorunu daha çözülme-
miþti. Ankara ile anlaþmaya görüþmeye ya-
naþmýyordu. Desteklediði Yunan ordusu hýz-
la Ankara'ya doðru ilerliyordu. Zaman ko-
münistlerle, bolþeviklerle, diðer ilerici 
güçlerle olan ittifaký bozma zamaný deðildi. 
Onlarla daha bir süre gitmek gerekiyordu. 
Ama acilen de komünistlerin artan etkisini 
kýrmak, en azýndan kontrol altýna almak da 
gerekiyordu. Bunun için sahte bir komünist 
partisi kurma planý yapýldý. 

Bunun için Mustafa Kemal ve çevresi 
Komünist Partisi'nin davasýna baðlý yýðýn-
lara, devrimci sosyal politik kuruluþlara yak-
laþarak onlarý kendine çekme, Komünist Par-
tisi'ni böylece kendiliðinden yýkýma mah-
kûm etme veya bu amaçta görünerek vakit 
kazanma planýný uygulamaya giriþti. 1920 
Ekim'inde, partimizin ilk kongresinden kýsa 
bir zaman sonra en büyük devlet ve hükümet 
adamlarýnýn inisiyatifiyle Ankara'da ayrý bir 
„Türkiye Komünist Partisi“ kurulduðunu 
ilan etti. Partinin 1 numaralý üyesi, kendisi, 
Mustafa Kemal idi. Komünist Enternas-
yonal'e, onun prensiplerine baðlý olduðu 
önemle belirtilen bu sözde komünist partisi 
daha kurulduðu anda içyüzünü belli edi-
yordu. 

Komünist Enternasyonal'in prensiplerine 
baðlýlýðýný ilân etmeyi unutmayan bu garip 
„komünist partisi“nde iþçi sýnýfýnýn ve diðer 
emekçilerin hiçbir temsilcisi yoktu. Ordu 
komutanlýklarý  ki bunlar daha çok komü-
nistlerin faaliyetlerini izlemekle görevli gizli 
istihbarat servislerinin merkezleriydi- hiçbir 
ilde teþkilat kurmaya lüzum görmeyen parti-
nin taþra temsilciliklerini üzerlerine almýþ-
lardý. Ordu komutanlarýna gönderilen direk-
tiflerde „komünizm cereyanýnýn ordunun en 
büyük kumandanlarýnda kalmasý gerektiði“, 
„komünizm fikir ve esaslarý üzerinde hiçbir 
cemiyetin veya heyetin fotoðraflý vesika ve 
selahiyetnamesi olmaksýzýn, kim olursa 
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olsun, bir þahsýn faaliyette bulunmasýnýn 
tecviz edilemeyeceði“ önemle belirtiliyordu. 
Böylece, Mustafa Kemal, bu danýþýklý „Ko-
münist Partisi“ dýþýnda kalan kuruluþlara, bu 
arada TKP'ye ve danýþýklý „Komünist Parti-
si“nin „selahiyetname“sini taþýmayanlara, 
yani herkese komünizm yararýna faaliyet 
yapmayý yasaklamak istiyordu. 

Bu sahte partinin kuruluþunu zamanýn 
Maraþ mebusu Tahsin Bey þöyle anlatýr: 
„Millet komünistleri, bolþevikleri seviyor-
du… Haniya önüne geçmezsen, topu birden 
komünist olup çýkacak… Sonra Sovyetlerden 
daha fazla yardým koparmak istiyorduk…En 
önemlisi, Moskova'ya kur yapýp Batýlýlarý 
düþündürmek istiyorduk… Bolþeviklik iþi-
mize yaramýyordu. Ama Bolþevik yardýmý hiç 
de fena deðildi… Ýþte Gazi Paþa düþündü, ta-
þýndý. Bir akþam bizi yemeðe çaðýrdý. Bu 
„Komünist Partisi'ni kurma iþi”ni ileri 
sürdü… Sofradan kalktýðýmýz zaman „parti“ 
hazýrdý… Hepimiz tepeleri kýrmýzý çuhadan 
Bolþevik kalpaklarý giydik baþýmýza… Ben 
kendi payýma Maraþ'daki pirinç tarlala-
rýmdan baþka, çil çil Rus altýnlarýný düþünü-
yordum“ diyor Tahsin Bey. 

Ama Mustafa Kemal'in bu kaba plâný tut-
madý. Komintern bu partiyi kabul etmedi, T. 
Rüþtü Aras baþkanlýðýnda gönderilen heyeti 
kongreye sokmadý. Heyet geldiði gibi geri 
döndü. Çünkü Türkiye iþçi sýnýfýnýn ve 
emekçilerinin bir komünist partisi vardý. Bu 
Bakü'de birinci kongresini yapan TKP idi. 
Ama böyle sahte bir „komünist partisi“ orta-
ya çýkýnca, isim kargaþalýðýna meydan ver-
memek için yoldaþlarýmýz Ankara'da par-
tinin adýný Türkiye Halk Ýþtirakiyun Fýrkasý 
olarak deðiþtirdi ve 7 Aralýk 1920'de ismini 
Ankara hükümetine bildirdi. Komünistler 
yasak dinlemiyorlardý. Bugünlerde de Ke-
malist burjuvazi 1920 deneyimini, 2001 yýlý 
koþullarýnda uygulamaya koymasý, komü-
nist kelimesi taþýyan bir partinin kurulmasý 
ya-sak olmasýna raðmen, SÝP'lilere „TKP“ 
diyen bir parti kurmalarýna müsaade etti. 
Ankara Savcýsý NTV'de Haksever'in sorusu-
na, bu partinin Mustafa Suphi'nin partisiyle 

iliþkisi olmadýðý yanýtýný verdi. Bu sahte par-
tinin birinci baþkaný Aydemir Güler de, ''Sav-
cýmýzýn açýklamasýndan onur duyulur'' dedi. 
Amaç yine aynýdýr. Gerçek TKP'nin etkisini 
kýrmaya çalýþmak, yýðýnlarý þaþýrtmaktýr. 

Mustafa Suphi ve 14 yoldaþýmýz ülkeye 
geliyor 

Mustafa Suphi bir maceraperest deðildi. 
Anadolu'da emperyalizme, padiþahlýða ve 
burjuvaziye karþý yükselen ulusal kurtuluþ 
hareketiyle dolaysýz baðlýydý. Parti kongre-
sinden sonra artýk O'nun yurda dönmesi 
gerekiyordu. Kendisi de yurda dönmek, em-
peryalistlere, gericiliðe karþý verilen 
savaþlara bilfiil katýlmak için can atýyor, sa-
býrsýzlanýyordu. Ve nihayet Türkiyeli komü-
nistlerden ve diðer devrimcilerden kurulu 
Gönüllü Alay'ýn baþýnda Bakü'den yola çýktý. 
Ýsmet Paþa bu Gönüllü Alay'ý hemen Batý 
Cephesine göndermek için tedbirler bile dü-
þünmüþtü. Ama Alay o zaman Menþeviklerin 
elinde olan Gürcistan'ý ve Taþnaklarýn elinde 
olan Ermenistan'ý yarýp yurda ulaþamadý. Bu 
durumda M. Suphi en yakýn silah arka-
daþlarýndan 14 yoldaþýmýzla beraber Anka-
ra'ya gitmeye karar verdi. Bu yoldaþlarýmýz 
arasýnda Genel Sekreter Ethem Nejat, Mer-
kez Komitesi üyelerinden Hilmioðlu Hakký, 
Nazmi, Ýsmail, Çitoðlu vardý. 

Mustafa Suphi ve diðer yoldaþlarýmýz 28 
Aralýk 1920'de Kars'a ulaþtýlar. Ama tam bu 



39DU UMR
Ýþçi Sýnýfýnýn Savaþ Yolunda

sýralarda dünya politikasýnda köklü bir 
dönüþüm oldu. Sovyet Rusya'ya müdahale 
eden emperyalist güçler ve onlarýn des-
tekledikleri Beyaz Ordular yenildi ve Ekim 
Devrimi kesin zafere ulaþtý. Bu hem Ýngi-
lizlerin, hem Mustafa Kemal'in politikasýnýn 
deðiþmesine, yeni bir rota takip etmesine 
neden oldu. 

1917'e kadar emperyalizm dünyaya tek 
baþýna egemendi ve Ýngiltere en güçlü em-
peryalist ülke olarak diðer emperyalist 
güçlerle birlikte dünyanýn ve halklarýn ka-
derini belirliyordu. Birinci Dünya Savaþý 
sürerken Rusya'da ilk kez iþçi ve köylüler 
Bolþeviklerin önderliðinde çarý ve burju-
vaziyi devirdiler, iktidarý ele aldýlar, baský-
sýz, sömürüsüz yeni bir düzeni, sosyalizmi 
kurmaya giriþtiler. Rusya iþçi ve köylü-
lerinin bu devrimi dünyanýn çehresini birden 
deðiþtirdi. Ýnsanlýk tarihinde en büyük 
kýrýlma meydana geldi. Dünyanýn bir tara-
fýnda sömürü dolu dizgin sürerken, diðer 
tarafta Rusya'da sömürüyü kökten kaldýra-
cak proletarya iktidarý kuruldu, emperyaliz-
me karþý yepyeni bir güç oluþtu. Böyle bir 
oluþumun kendilerine karþý en büyük bir 
tehdit ve tehlike teþkil ettiðini gören Ýtilaf ve 
Ýttifak devletleri, baþta Ýngiltere, Fransa, 
Amerika ve Japonya olmak üzere Ekim 
Devrimi'ni boðmak için Sovyet Rusya'ya 
saldýrdý, Beyaz Ordularý destekledi, iç savaþý 
kýþkýrttý, Sovyet iktidarýna son vermek için 
bütün güçlerini seferber ettiler. Ama nafile! 
Sovyet iktidarý tüm bu saldýrýlarý göðüsledi, 
Nisan 1920'de Denikin'i, Kasým 1920'de 
Wrangel'i yenerek Sovyetlerin Avrupa bö-
lümünde Beyaz Ordularý mahvetti ve 
yabancý istila güçlerini ülkeden attý. Bu, 
baþta Ýngiltere olmak üzere emperyalistler 
için büyük bir yenilgiydi. Kafkaslar daha 
Menþeviklerin etkisi altýndaydý, Orta 
Asya'da Ýngilizlerin kýþkýrtmalarý, savaþ 
daha sürüyordu, ama Moskova'da Sovyet 
iktidarý kesin zafere ulaþmýþ, stabilize ol-
muþtu. Artýk dünyada emperyalizme karþý 
bir iþçi iktidarý, Sovyet iktidarý vardý. Kýzýl 
Ordu hýzla Kafkaslarda ilerliyor, Türkiye'ye 

doðru yaklaþýyordu. Halk arasýnda Kýzýl 
Ordu'ya olan sempati iyice artmýþtý. 

Bu yenilgi baþta Ýngiltere, Fransa, Ýtalya, 
ABD olmak üzere emperyalistlerin politi-
kasýnda köklü bir dönüþüm getirdi. Artýk 
dünya iki kampa bölünmüþtü. Bir kampta 
sosyalizm, diðer kampta emperyalizm vardý. 
Ve emperyalistlere göre Türkiye sosyaliz-
min, Bolþevizm'in etkisi altýna girmeme-
liydi.

Emperyalistler hemen harekete geçtiler. 
Sevr'i uygulamaktan vazgeçtiler ve Osman-
lýyý Sevr'i yeniden görüþmek üzere Lond-
ra'da bir konferansa çaðýrdýlar. Mustafa Ke-
mal bu yeni geliþmeyi gördü. Hemen Ýngiliz-
lerle anlaþma yollarý aramaya baþladý. O 
Moskova ile mecbur olduðu için iliþki kuru-
yordu. Ama Ýngilizlerle anlaþabilmek ve 
Londra konferansýna çaðrýlabilmek, Ýngiliz-
lerin gözüne girmek için, Anadolu'da yük-
selen Bolþevik etkisini kýrabileceðini göster-
mesi gerekiyordu. 

Mustafa Kemal'in Halk Güçlerini ve 
Mustafa Suphi'yi yok etme planý 

Mustafa Kemal kendisinde bunu yapa-
cak gücü gördü. Zira tam bu sýrada düzenli 
ordu kurma giriþimi genel olarak tamamlan-
mýþ ve Halk Kuvvetlerine ihtiyacý kalma-
mýþtý. Orduyu cepheye, Ýngilizlerin destek-
lediði Yunan ordusuna karþý süreceði yerde, 
Ýsmet Paþa'nýn komutasýnda komünistlerin, 
Halk Güçlerinin, Çerkes Ethem'in üstüne 
sürdü, Yeþil Ordu birliklerini arkadan vurdu. 
28 Aralýk 1920'de Suphiler Kars'a geldiði 
zaman Ýsmet Paþa Yeþil Ordu'nun tasfiyesine 
baþlamýþtý. 

Kars'da Kazým Karabekir vardý. Karabe-
kir Suphi'ye Ankara'ya bir telgraf yolla-
masýný ve geliþini Mustafa Kemal'e haber 
vermesini tavsiye etti. 29 Aralýk'ta Mustafa 
Kemal, Kazým Karabekir'e þu telgrafý yol-
ladý. Telgrafta: „Ankara'da komünist cere-
yanlarý arzu hilafýnadýr. Bakü Türk Komü-
nist Fýrkasý Reisi Mustafa Suphi'nin bu cere-
yanlarý körüklemesi sakýncasý akla gelmek-
tedir. Bir defa kendisini gördükten sonra 
devletlerinin görüþlerinin bildirilmesini rica 
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ederim“  denmektedir. Kazým Karabekir 
kendisine gelen emri anlamýþtý: Mustafa 
Suphiler Ankara'ya ulaþmamalýydý, kendisi 
de vaziyete göre hareket etmeliydi. 

Mustafa Kemal 3 Ocak tarihindeki Mec-
lis oturumunda, Erzurum Mebusu Hüseyin 
Avni'ye hitaben þöyle diyordu: „Komünizm 
yayýlmasý meselesine gelince, kendileri 
buyurdular ki, istense de istenmese de bu bir 
mikroptur, girer. O halde çaresi yok demektir. 
Mademki maddi tedbirle önüne geçmek 
imkâný olmayan bir yayýlmadýr, bu mutlaka 
bulaþýcý olacaktýr. Zannedi-
yorum ki, buna karþý tedbir 
düþünmek meselesiyle söz ko-
nusu olan siyasi meseleleri 
birbirinden ayýrmak ve seç-
mek daha uygun olur…“ 

Söz konusu olan tedbirleri 
de Kazým Karabekir düþündü 
ve ayný gün Erzurum Valisine 
gönderdiði yazýda „Adý geçe-
nin ve arkadaþlarýnýn Erzu-
rum'a varýþlarý gününden 
baþlayarak gerek gazete 
yayýnlarý ve gerekse halkýn 
uygun göreceði gösteriler ve 
baskýlarla daha içeri yolculu-
ðun ve memlekette kalmanýn 
ve çalýþmanýn mümkün olma-
yacaðý hakkýnda kendilerine gereken izle-
nimler yaratýlýr…“ diye bildirmektedir. Ka-
rabekir, Trabzon'da da benzer tezahüratlarýn 
olmasýný, ama bunlarýn Bolþevikliðe karþý 
deðil, söz konusu kiþilere karþý olduðunun 
gösterilmesi gerektiðini istiyordu. O, benzer 
bir telgrafý Gümüþhane Valisine de gönderdi. 

Kazým Karabekir, o zaman Rusya'ya ata-
nan Yusuf Kemal ve Rýza Nur'un Ankara'dan 
geliþini bahane ederek Suphileri Kars'ta bek-
letmeye baþladý. Mustafa Suphi 5 Ocak 
1921'de Ýsmail Hakký'ya yazdýðý mektupta, 
Kars'ta zorunlu bekletildiklerini ve Kara-
bekir'in tutumundan þüphelendiðini yazý-
yordu. 

Mustafa Suphi Kars'ta bekletilirken 
Ankara'da kazan kaynýyordu. Erzurum Me-

busu Hüseyin Avni'nin Kazým Karabekir'i 
açýkça Bolþevik destekçisi olarak suçlamasý 
üzerine, Mustafa Kemal 17-22 Ocak 1921 
günlerinde yapýlan Meclisin gizli celsesinde 
uzun bir konuþma yapar ve þöyle der: 

„Efendiler, zannediyorum ki, gayet 
mühim ve ciddi bir mesele üzerinde-
yiz...Hükümetin bugüne kadar takip ettiði 
siyaset tamamen amali milliyeye mutabýktýr.. 
Efendiler,..  Meclisiniz ve Hükümetiniz mus-
takil bir devlet olarak Rusya Bolþevik Cum-
huriyeti denilen bir devletle münasebatý 

siyasiyesinde hiçbir vakit ko-
münistlik ve Bolþeviklik esa-
satýný dahi telaffuz etmemiþ-
tir... Rus Bolþevik Hükümeti 
resmiyesi, ricali resmiyesinin 
bizim olan, bizim resmi rica-
limizle olan temas ve münase-
betlerinde Rusya dahilinde 
bu milletin soysuz, herhalde 
sersem bir takým evlatlarý 
oralarda da serseriliklerine 
devam etmiþlerdir. Ýþte bu 
serseriler bir iþ yapmak hül-
yasýna kapýlarak zahiren 
memleketimize ve milletimize 
nafi olmak için Türkiye Ko-
münist Fýrkasý diye bir fýrka 
teþkil etmiþlerdir ve bu fýrkayý 

teþkil edenlerin baþýnda da Mustafa Suphi ve 
emsali bulunmaktadýr. Bunlar doðrudan 
doðruya bir hissi vatanperverane ile ve hissi 
hakiki milli ile deðil, benim kanaatimce belki 
kendilerine para veren, kendilerini himaye 
eden ve bunlara ehemmiyet atfeden Mos-
kova'daki prensip sahiplerine yaranmak için 
bir takým teþebbüsatý serseriyanede bulun-
muþlardýr. Bunlarýn yaptýklarý, Rus bolþeviz-
mini muhtelif kanatlardan memleket dahi-
line sokmak olmuþtur. Bu suretle memle-
ketimize, milletimize hariçten komünizm 
cereyaný sokulmaya baþlanmýþtýr.“ 

"Efendiler, iki türlü tedbir olabilirdi. Bi-
risi doðrudan doðruya Komünizm diyenin 
kafasýný kýrmak; diðeri Rusya'dan gelen her 
adamý derhal denizden gelmiþ ise vapurdan 
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çýkarmamak, karadan gelmiþ ise hududun 
haricine defetmek gibi zecri, sedid, kýrýcý ted-
bir kullanmak. Bu tedbirleri tatbik etmekte 
iki noktai nazardan faidesizlik görülmüþtür. 
Birincisi; siyaseten hüsnü münasebatta 
bulunmayý lüzumlu addettiðimiz Rusya 
Cumhuriyeti kamilen komünisttir. Eðer böyle 
zecri tedbir tatbik edecek olursak o halde 
bilakaydüþart Ruslarla alaka ve müna-
sebatta bulunmamak lazým gelir. ...O halde 
tatbik edeceðimiz tedbirler de dostluðunu 
istediðimiz bir millet, bir hükümetin pren-
siplerini tahkir etmemek mecburiyetindeyiz. 
Ýþte bu noktai nazardan zecri bir tedbir 
kullanmak istemedik." 

“Hüseyin 
Avni bey bira-
derimiz Kazým 
Paþa'yý tekdir-
de hata etmiþ-
tir... Mustafa 
Suphi geliyor. 
Bir defa Mus-
tafa Suphi'yi 
herkesten ev-
vel þarkta Hü-
s e y i n  Av n i  
Bey'den evvel 
meydana çýka-
ran Kazým Ka-
rabekir Paþa-
dýr… Bu ada-
mýn memleke-
te girmesinin 

muzýr olacaðýný takdir eden Kazým Karabe-
kir Paþa'dýr ve bunun memleket haricine 
tartedilmesi lazým geleceðini bilen de Kazým 
Karabekir Paþa'dýr. Bunun planýný yapan da 
Kazým Karabekir Paþa'dýr. Yoksa Erzurum 
Valiliðiniz deðildir. Biz deðiliz efendiler. Fa-
tinane bir surette yapmýþ olduðu herkesten 
evvel icabedenlere faaliyet veren Kazým Ka-
rabekir Paþa'dýr... Bilmem bolþeviklere mü-
temayil imiþ, Mustafa Suphi'nin bilmem nesi 
imiþ...Herkesten evvel kuvvetli tedbir alan 
Kazým Paþa'dýr.”

"Necati Bey'le, Hamit Bey'in muttali ol-

duklarý heyeti murahhasanýn bir faaliyet 
safhasýna belki vakýfsýnýz. Fakat Kazým 
Karabekir Paþa'ya Heyeti Vekileden verilen 
talimata vakýf mýsýnýz? Bana yazmýþ olduðu 
telgrafnamede zatý alinizin de malumatý 
vardýr. Meseleyi tenvir için soruyorum. Ora-
da ne renk ve þekil göstereceðine dair Hamit 
Bey ve Necati Bey'in malumatý yoktur." Bu 
konuþmasýnda Mustafa Kemal Meclis'i 
azarlayarak, Kazým Karabekir'e nasýl bir 
talimat verildiðini bilmeden konuþmayýn 
demek istiyor. 

Mecliste bu konuþmalar yapýlýrken, 
Mustafa Suphi ve yoldaþlarýmýz 18 Ocak 
1921'de Erzurum'a gitmek üzere trenle 
Kars'tan yola çýktýlar. 4 gün sonra, 22 Ocak'ta 
Erzurum'a vardýlar. Erzurum'da „modern“ 
Türkiye'nin ilk „Komünizmle Mücadele 
Derneði“ olan „Muhafaza-i Mukaddesat Ce-
miyeti“nin provokasyonuyla karþýlaþtýlar. 
Bunlar, çýkarttýklarý beyannamede halký, 
Rusya'dan gelmiþ anasý babasý belirsiz, ma-
zileri karanlýk, Allah, Peygamber, Halife ve 
þeriat yok diyen, kadýnlardan baþlayarak 
namahremliði ortadan kaldýracak olan cani 
iblislere karþý gelmeye çaðýrýyorlardý. Bu 
iddialarla halkýn galeyana gelmesi üzerine, 
Suphiler Erzurum'a sokulmadý, Karabýyýk'a 
gönderildi. Buradan Bayburt'a, oradan da 
Trabzon Maçka'ya yollandý. Yol boyunca 
gösteriler devam etti. 

Erzurum Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti`nin 
Meclis'e olaylarý anlatan bir telgrafý geldi. 
Telgraf Meclis`te ayakta alkýþlar arasýnda 
okundu. Mustafa Kemal, devletin her þeyden 
haberdar olduðunu gösteren ve Erzurum-
lular'la hemfikir olduðunu beyan eden bir 
konuþma yaptý. Kâzým Karabekir'in Mustafa 
Suphi ve arkadaþlarý için yaptýðý plândan 
övgüyle bahsetti. Ardýndan Erzurum Valisi 
`Deli` Hamit`e acele bir telgraf yolladý. 
Telgrafta “Mustafa Suphi Efendi'nin refa-
katinde kaç kiþi olduðunun ve onlarýn da 
kendisiyle birlikte gönderilip gönderilme-
diðinin bildirilmesini rica ederim” deni-
yordu. 

Mustafa Suphilerle birlikte yola çýkan 
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Baytar Abdülkadir, Kars`tan Trabzon`daki 
kardeþi Mehmet Efendi'ye geliþlerini müj-
delemiþ, Mehmet Efendi vekilliðini yaptýðý 
Kayýkçýlar Kâhyasý Yahya`ya bu haberi 
verdiðinde, Yahya kendisine Mustafa Suphi 
ve arkadaþlarý konusunda Ankara`dan emir 
aldýðýný, eðer kardeþini kurtarmak istiyorsa 
þehre girmesini engellemesini tavsiye 
etmiþtir. Abdülkadir`in hayatýný bu uyarý kur-
tarmýþtýr. Yahya, Mustafa Kemal'den gelen 
emri uygulamýþtýr. 

28 Ocak'da Suphiler Maçka'dan Trab-
zon'a yola çýktýlar. O gün Trabzon`da ola-
ðanüstü bir hareketlilik vardý. Sovyet Konso-
losluðu elemanlarýna sokaða çýkmamalarý 
tembih edilmiþti. Trabzon Muhafaza-i  
Hukuk-u Milliye Cemiyeti baþkaný ve eski 
Teþkilat-ý Mahsusa`cý Barutçuzade Ahmet 
Bey`in oðlu Faik Bey, halký, “Rusya`daki 
esir kardeþlerimizi kurþuna dizdiren dinsiz 
vatan hainleri geliyor, onlardan intikam 
alalým!” diye galeyana getirerek Deðir-
mendere'ye götürdü. Burada kayýkcýlar kah-
yasý Yahya, Suphilerin yolunu keserek, 
doðru limana götürdü. Önce onlarý kayýklara 
bindirdi, sonra arkadan kendi tayfalarýný… 
Bundan sonrasý biliniyor… son nefese kadar 
kavga… 

Olaylar yatýþtýktan 4 ay sonra Yahya'ya 
Ankara'dan bir telgraf geldi, tebrik telgrafý: 
"Hissiyat ve teminat-ý vatanperveranenize 
teþekkür ederim. T.B.M.M. Reisi Mustafa 
Kemal.” 

Tarihçi Cemal Kutay daha sonra Mustafa 
Suphilerin katledilmesiyle ilgili deðer-
lendirmede Kemalist burjuvazinin hedefini 
açýkça ifade ediyordu. Kutay diyor ki: 
"Onlarý Ankara'ya sokmamak, Yunan'ý 
denize dökmekten daha hayati bir þart 
olmuþtu. ...Ve bu þerefli vatan vazifesini 
nefislerine layýk görenler, 28 Ocak 1921 
gecesi, Trabzon açýklarýnda Mustafa Suphi 
ve on beþ Yoldaþ'ýnýn cesetlerini Kara-
deniz'in dalgalarýna teslim ettiler." Kemalist 
burjuvazi ve onlarýn temsilcileriyle sýnýf 
savaþý böylesine sert ve kanlý baþlamýþtýr. 

Mustafa Kemal bir taraftan Mustafa Sup-

hileri Karadeniz'de boðdururken, diðer ta-
raftan 24 Ocak 1921'de Mustafa Suphilerin 
katlinden 4 gün önce, Ankara'da Halk 
Ýþtirakiyun Fýrkasý'na saldýrdý. Baþta Salih 
Hacýoðlu olmak üzere parti yöneticilerini ve 
Nazým Bey gibi diðer ilerici kuruluþlarýn 
liderlerini tevkif ettirdi, onlarý “Ýstiklal 
Mahkemesi'ne” verdirtti. Bunlar aðýr hapis 

cezalarýna çarptýrýldýlar. Bu tarihlerde Çer-
kes Ethem ve Yeþil Ordu'nun da iþi bitirildi. 

Burjuvazi ve toprak aðalarýnýn Büyük 
Millet Meclisi'ndeki temsilcileri, o zamana 
kadar sinsi sinsi yürüttükleri anti-komünizm 
ve anti-sovyetizm faaliyetlerinde maske-
lerini attýlar. Memlekette yoðun bir þekilde 
komünizm ve Sovyet düþmanlýðý yapýlmaya 
baþlandý. 

Londra Konferansý'na davetiye 
Komünistlere ve Sovyetlere bu saldýrýlar-

dan sonra Mustafa Kemal artýk emper-
yalistlerin gözünde Londra Konferansý'na 
çaðrýlmayý hak etmiþti. Ýngilizler Ýstanbul 
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Hükümetinin yaný sýra Ankara Hükümetini 
de Konferansa çaðýrdýlar. Böylece Ýngiltere 
Ankara Hükümetini fiilen tanýmýþ oldu. 
Onlarýn çýkarý Sovyetlerin dibinde modern 
ama Sovyetlere karþý anti-komünist bir 
burjuva Türkiye'sini gerektiriyordu. Artýk 
Sevr'i deðil, daha sonra Lozan'da dikte 
ettikleri bugünkü Türkiye'yi düþünüyorlardý. 

Bundan sonraki dönemde Fransýzlar 
kendiliðinden Antep ve Maraþ'ý, Ýtalyanlar 
Antalya'yý terkettiler. Ýngilizler, Yunanlýlarý 
Ankara'yla karþý karþýya býraktý, birbirini kýr-
dýrma taktiðini uyguladý, hegemonyacýlýðýný 
sürdürdü. Yunanlara karþý savaþ, arasýnda 
toprak sorunu olan iki komþu ülke arasýndaki 
savaþa dönüþtü. Artýk ülkede topraklarý 
zapteden emperyalist güçler yoktu. Em-
peryalizme karþý, 7 Düvele karþý savaþan bir 
Türkiye yoktu. Sovyetlerle birlikte 
emperyalizme karþý birlik oluþturacak bir 
Ankara yoktu. Mustafa Suphilerin öldü-
rülmesiyle anti-emperyalist Ulusal Kurtuluþ 
Savaþý sona ermiþtir. Yeni Türkiye ana 
hatlarýyla emperyalist kampýn yanýnda yer 
almaya baþlamýþtýr. Ýstanbul'da kümelenmiþ 
Antant Devletleri Türk-Yunan savaþýný, iki 
halkýn birbirini nasýl kýrdýrttýklarýný izli-
yorlardý. 

Ankara'nýn bu savaþý yürütmek için para 

ve silah yardý-
mýna ihtiyacý  
vardý. Ankara'ya 
yardým edecek 
tek ülke yine 
Sovyetlerdi. An-
kara'daki son ge-
liþmeler, Batý'ya 
yaklaþma, artan 
anti-komünizm 
ve Sovyet karþýt-
lýðý Moskova'da 
bazý sorular ya-
ratmýþtý. Türkiye 
ile iyi komþuluk 
iliþkileri Sovyet 
iktidarý için çok 
önemliydi. Uk-
rayna ile Ankara 

arasýnda bir dostluk anlaþmasý imzalanmasý 
için 1921 yýlý sonunda General Frunze 
Ankara'ya geldi. Bu ziyaret iliþkilerde olum-
lu etki yaptý, Sovyetlerden büyük yardým 
saðlandý.

Mustafa Kemal Frunze þerefine verilen 
bir yemekte þöyle diyordu: 

„Frunze Yoldaþ bizim de çok deðerli bir 
arkadaþýmýz olmuþtur. Buraya gelmesi daha 
birçok noktalardan deðerli oldu. Belki Rusya 
ile Türk halký arasýnda bazý yanlýþ anlama-
larýn var olduðu sanýlmakta idi. Bunlar bir-
takým kötü insanlarýn yaydýklarý yalan, uy-
durma rivayetlerden oluþmuþ olabilir. Ger-
çekte ise bunlarýn kesinlikle temeli yoktur. 
Frunze'nin olaðanüstü bir delege heyeti baþ-
kanlýðýnda memleketimize gelerek bizlerle 
temasa geçmesi, tanýþmamýzdan doðan 
duygularý kendi memleketine ulaþtýrmasý, 
bütün bunlarý yok etmeye yeterli olacaktýr… 
Hiç þüphesiz deðerli arkadaþýmýzýn aramýz-
da kalmasýný isterdik. Fakat dönüþleri de 
memleketimiz için çok büyük faydalar saðla-
yacaðýndan bu faydalarý üzüntümüze kar-
þýlýk vererek avunabiliriz.“

Mustafa Kemal iki yüzlülüðünü bu 
olayda da, daha Mustafa Suphilerin kaný 
Karadeniz'de yüzerken göstermektedir. 
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güt deðildir. Mustafa Suphi-
lerin partisini savunanlar da-
ha baþýndan partinin prog-
ram ve tüzüðünü kabul eden-
lerdir. Bu komünistlerin 
ideoloji ve politikalarý birdir. 
Bunu baþýndan kabul etme-
yenler üye olamaz. 

Mustafa Suphileri an-
mak demek, onun partisinin 
bilimsel örgüt yapýsýný bilin-
ce çýkarmak, demokratik 
merkeziyetçiliði ödünsüz 
savunmak demektir. Bu, par-
ti program ve tüzük ilke-
lerine göre çalýþmak, partiyi 
çalýþtýðý ve oturduðu yere 
göre örgütlemek demektir, 
legal ve illegal çalýþma yön-
temlerini karýþtýranlara, ken-
di iþ yerlerini partinin mal-
larý ve kaynaklarýndan ayrý 
tutmayanlara, parti karar-
larýný sulandýranlara, lega-
lizm bataðýnda partiyi likide 
edenlere, dalkavuklara, kari-
yeristlere yer vermemek de-
mektir, gevezeliðe, boþbo-
ðazlýða, dedikodulara, yol-
daþlarýnýn yüzüne deðil, ar-
kasýndan onu karalamaya 
kalkanlara karþý çýkmak de-
mektir, eleþtiri ve özeleþtiri 
mekanizmasýný iþletmek de-
mektir, örgüt kararý olmadan 
kendi baþýna davranmamak 
demektir. Mustafa Suphi'nin 
partisinde hangi biçimde 
olursa olsun, fraksiyoncu-
luk, grupçuluk, hizipçilik o-
lamaz, çelik disiplin vardýr. 

Mustafa Suphileri anmak, 
savunmak ne demektir? 

Mustafa Suphileri anmak, 
savunmak ne demektir? 

1. Sayfadan Devam

Partinin üst organlarýnýn ka-
rarlarý baðlayýcýdýr. Azýnlýk 
çoðunluðun kararlarýna uy-
mak zorundadýr. Savaþan 
parti kendi sorunlarýný kendi 
içinde ve birimlerinde sonu-
na kadar en demokratik þe-
kilde tartýþan, karar alan, ka-
rarý uygulayan ve bunlardan 
ders çýkaran partidir. Bir bi-
rim bir baþka birimin iþine 
karýþamaz, bir organdan ve-
ya birimden bilgi aktarýmý 
merkezi olur. Bireysel, yan 
veya paralel iliþkiler Leni-
nist parti anlayýþýyla taban 
tabana zýttýr. Bu hem legalde 
hem de illegalde geçerlidir. 
Maoculuk partililikle bað-
daþmaz, bir komünist aile 
iþlerinin karþýsýna parti iþle-
rini koyamaz veya bireysel 
tutkularýný ailesinden gizli 
parti çalýþmasý olarak göste-
remez. Ailesini parti çalýþ-
malarýna entegre eder. Mus-
tafa Suphilerin bu ilkelerini 
gözardý edenlerden partimiz 
çok çekmiþtir. Mustafa Sup-
hilerin ortadan kaldýrýlma-
sýndan sonra partinin en faz-
la zarar gördüðü bu antileni-
nist çalýþma anlayýþlarý ol-
muþtur. Mustafa Suphi'yi sa-
vunmak demek, TÝP-TKP 
birleþmesine karþý çýkmak, 
bu birleþmenin bir likidas-
yon olduðunu görmek de-
mektir.Mustafa Suphi'yi sa-
vunmak demek, bugün PKK 
öncülüðünde ulusal baskýya 

karþý direnen Kürt halkýyla 
dayanýþmayý yükseltmek, 
Türk iþçi ve solcularý arasýn-
daki egemen Türk milliyet-
çiliðine karþý çýkmak, Kürt 
halký özgür olmadan Türk 
halkýnýn özgür olamayacaðý-
ný yýðýnlara anlatmak de-
mektir.Mustafa Suphi'yi an-
mak demek, devletin resmi 
“TKP”lerine, TKP ismini 
kullananlara karþý çýkmak, 
TKP'nin tarihini ve gelene-
ðini, Marksçý-Leninci ilke-
lerini savunmak demektir. 
Mustafa Suphi'yi anmak de-
mek, onun savaþ geleneðini 
yaþatmak demek, O'nun kur-
duðu parti TKP'yi Marksist-
Leninist temellerde yeniden 
yapýlandýrmak, Türkiye'de 
yýðýnlarla baðlanmak, Þefik 
Hüsnü'lerin yaptýðý gibi yal-
nýz aydýnlar arasýnda deðil, 
öncelikle fabrikalarda, köy-
lerde iþçi ve köylüler, emek-
çi yýðýnlar, gençler ve kadýn-
lar arasýnda örgütlemek de-
mektir.

Mustafa Suphi'nin yo-
lunda yürüyelim, TKP'yi 
güçlendirelim! Nerde bir 
partili varsa TKP oradadýr! 

TKP yaþýyor, savaþýyor! 
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Bîranîn û parastina Mustafa Suphi tê çi wateyê Bîranîn û parastina Mustafa Suphi tê çi wateyê 
Berdevama rûpela 1

Partiya Mustafa Suphi ne 
birîtiye ji kes û îdeoliojiyên  
cuda cuda ku ji bo hedefeke 
hevpar kombibine dorên hev. 
Ewên prtiya Mustafa Suphi 
diparêzin, ewên ku her 
seretayî de bername û pey-
reva rêxistinê pejiran-dine. 
Eve jî ewe ku, îdeolojî û 
polîtîkaya komunîstan yek e. 
Ewên di her seretayî de vê 
nepejirînîn nikarin bibine 
endam. 

Biranîna Mustafa Suphi 
tê wateya ku, pêþve derxisti-
na alîyê rêxistina wî ya za-
nistî û bê þert û merc paras-
tina alîyê wê yê demokratîk û 
navendî ye. Eve jî tê wateya 
ku, ajotina xebata bi gor 
prensibên bername û pew-
revê, pêþdabirin û rêzkirina  
rêxistinê ber bi cîyê ku lê ye 
û pêwîste, her we tê wateya 
ku rê li ber girtina kesên ku, 
xebatên legal û yên îllegal 
tev li hev dikin, evên ku ne-
karîn karxanên xwe ji mal û 
çavkaniyên partiyê cuda 
bikin, þêlandina biryarên 
partiyê, di herîkêla legalîzmê 
de likide kirina partiyê, dîsan 
rê li ber girtina tirþikçî û kari-
yerîstan e. Her we dijî derke-
tina kesên geveze, pirbêj, 
fesat, xebergêr, yên ku ne li 
rûyê hewrêyên xwe lê piþt 
hewrêyên xwe durûtiyê di-
kin û wan reþ dikin.

Dîsan bi kar anîna meka-
nîzma rexne kirin û rexne li 
xwe kirinê ye. Bêyi biryara 
rêxistinê bi serê xwe tevne-

gerîne. Her çi dibe bila bibe 
di partiya Mustafa Suphi de 
hizibçîtî, fraksiyonçîtî, ko-
mên ciyawaz nabe, dîsîplî-
neke polayî heye. Biryarên 
organên serkirdetiya partiyê 
pabendin.

Kêmanî mecbûrên birya-
rên piraniyê bipejirînîn. Par-
tiya tekoþer ew partiye ku, 
pirsgirêkên xwe di nav xwe 
de di yekîneyên xwe de heta 
dawiyê bi þêwên demokratîk 
gotûbêj dike, biryaran di-
girê, biryaran pesend dike, 
çareser dike û ji vana sûde 
werdigire.

Yekîneyek nikare xwe 
tev li karê yekîneyek din bi-
ke, zanyarî ji bo yekîneyekê 
an ji bo organekê ji aliyê 
navendê tên. Peywendiyên 
þexsî an yên paralel di za-
nista têgehþtina partiya 
Leninist de dij hevin. Ev 
prensîbe ji bo xebatên legal û 
yên îlegal derbaz dibe. 
Maçocitî ne henkûfê partî-
bûyinê ye, komunîstek 
nikare karên xwe yên rêxis-
tinî bêxe pêþiya karên xwe 
yên malbatî, an jî hezên xwe 
yên þexsî ji malbata xwe 
veþêre û wek karên rêxistinê 
bi peçêve. Malbata xwe en-
tegreyi xebatên partiyê dike. 
Partiya me gelek ji destê wan 
kesên ku ev prensîbên Mus-
tafa Suphî paþguh kirî kêþa-
ye. Paþ ji navbirina Mustafa 
Suphî partiyê zerera herî me-
zin ji van bûçûnên xebatên 
antî-leninist dîtiye. Biranîna 

Mustafa Suphi tê wateya dijî 
derketina hevbendîya TIP û 
TKP û ev hevbendîye tê wa-
teya likidasyonê. 

Parastina  Mustafa Suphi 
tê wateya bilindkirina hev-
kariya li gel gelê kurd ku dijî 
zordariyê di pêþengiya PKK 
têdikoþe, dijî derketina nete-
weperestiya Tirk di nav 
refên çîna karger û çepgirên 
Tirk de, dazanîna di nav 
girseyên gel de ku, heta ku 
gelê Kurd azad nebe, gelê 
Tirk jî azad nabe. 

Bîranîna Mustafa Suphî 
tê wateya dijî derketina TKP 
yên dewletê yên resmî û her 
we dijî derketina bi kar anîna 
navê TKP ye, parastina dîrok 
û kevneþopiyên TKP yên li 
ser prensîbên Marksî û 
Lenînî ye. Bîranîna  Mustafa 
Suphi tê wateya vejandina 
kevneþopiya tekoþîn û 
þêwên xebatên wî ne.

Partiya wî damezrandî 
TKP li ser bingehê Marksî -
Lenînî nijinîn e. Li Tirkiyê 
hevgirêdanek bi girseyên gel 
ve raçandin, wek Þefik Hûs-
nû kirî ne tenê di nav rûþen-
bîran de, lê bi teybeten di 
karxanan de, di nav karge-
ran, li gundan di nav gundi-
yan de, di nav girseyên ked-
kar, di nav cuwanan de û di 
nav jinan de xwe rêz kirine. 

Em li ser rêya Mustafa 
Suphi biçîn TKP ê bi hêz 
bikîn. 

Li kîderê endamek par-
tiyê hebe TKP li wêderê ye.

TKP dijît û têdikoþe.
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1980 senesine girilirken 
ülke hýzla 12 Eylül askeri 
darbesine doðru gidiyordu. 
Ülkede politik ve ekonomik 
kriz artmýþ, ülke 70 Cent'e 
muhtaç duruma düþmüþ, De-
mirel hükümeti devlet iþlet-
melerinin özelleþtirilmesi, 
IMF'nin kararlarýný uygu-
lanmasý  gibi  ABD'nin 
dayattýðý neo-liberal karar-
larý, halkýn tepkisi karþýsýnda 
uygulayamaz hale gelmiþ, 
meclis Cumhurbaþkaný se-
çemez duruma düþmüþ, 
“bozkurt” faþistlerin ve dinci 
yobazlarýn sokak terörü ön-
lenemez bir hâl almýþtý. Ýþçi 
sýnýfýnýn, köylülüðün, emek-
çi yýðýnlarýn, aydýnlarýn, 
gençlerin ve kadýnlarýn ileri 
demokrasi talepleri ise hýzla 
yükseliyordu. Gerici güçler-
le ilerici güçler arasýnda bir 
pat durumu vardý. Bu geliþ-
meler karþýsýnda ordu içinde 
bir darbe için hareketlilik 
baþladýðý görülüyordu. 

Genel Kurmay Baþkaný 
Kenan Evren komutasýndaki 
ordu artýk kendilerine görev 
düþtüðü anlayýþýyla ilk ola-
rak 2 Ocak 1980'de Cumhur-
baþkaný üzerinden hükümete 
bir muhtýra, bir ültimatom 
verdi ve ülkenin sürekli 
kötüleþen politik, ekonomik 
ve sosyal durumuna karþý 
önlem alýnmasýný talep etti. 
Aksi takdirde ordunun sab-
rýnýn taþmakta olduðunu bil-
dirdi. 

5 Ocak 1980 -  5 Ocak 2020

Askerlerin bu giriþimi 
iþçiler, sendikacýlar, sol ve 
demokratik güçler arasýnda 
büyük bir tepkiye yol açtý. 
Çünkü onlar için böyle bir 
muhtýra yeni bir þey deðildi. 
Böyle bir çýkýþ ordunun dar-
be yapacaðý, iktidarý ele ala-
caðý ve faþizan bir dikta-
törlük kuracaðýnýn ilanýydý. 
Türkiye halký 1971 senesin-
de bu tiyatroyu yaþadý ve 
yeni bir askeri diktatörlük 
istemiyordu. Generallerin bu 
muhtýrasýna karþý sendikalar, 
demokratik kuruluþlar,  
gençlik ve kadýn örgütleri 
ayaða kalktýlar, protesto et-
tiler.

Generallerin bu muhtýra-
sýna karþý Berlin'deki de-
mokratik güçler de harekete 
geçtiler. Muhtýrayý protesto 
etmek için 5 Ocak 1980 günü 
T.C. Konsolosluðu önünde 
bir miting yapma kararý al-
dýlar. Berlin'deki iþçi kuru-
luþlarýndan biri olan Türki-
yeliler Merkezi ve Türkiye 
Demokratik Ýþçi Derneði 
çýkardýklarý bildirilerle hem 
iþçilere muhtýra hakkýnda 
bilgi verdiler, hem de onlarý 
mitinge çaðýrdýlar. 5 Ocak 
günü Berlin'de Türkiyelile-
rin yoðun oturduðu Kreuz-
berg ilçesinin Kottbusser Tor 
Metrosu çýkýþýnda Türkiyeli-
ler Merkezi üyeleri bildiriler 
daðýtýrken, yakýnda bulunan 
Mevlana Camii'sinden fa-
þistler ve dinci yobazlar elle-

rinde demir sopalar, balta ve 
döner býçaklarý ve silahla 
saldýrýya geçtiler. Beklen-
medik bu saldýrý sýrasýnda 
Celalettin Kesim'i þehit ver-
dik. 

Faþistler ve yobazlar Ca-
mii'yi cinayet hazýrlama yeri 
olarak kullanmýþlardý. Bu te-
sadüf deðildi. Devlet tarafýn-
dan Camii'de planlanmýþ bir 
cinayetti. Bu cinayetin dev-
let eliyle iþlendiðini, Soner 
Yalçýn ve Doðan Yurda-
kul'un istihbaratçý Hiram 
Abas hakkýnda yazdýklarý 
“Bay Pipo” kitabýnda anlat-
maktadýrlar. Kitapta önce 
Hiram Abas'ýn “Hanf”, 
kenevir kod adýyla Alman 
Ýstihbarat Teþkilatý BND ile 
Milli Ýstihbarat Teþkilatý 
MÝT arasýnda bað adamý 
olduðuna, bilgi alýveriþinin 
nasýl iþlediðine deðindikten 
sonra þöyle denmektedir: 
“'BND' Almanya'ya iltica 
eden muhalif kiþiler hakkýn-
da bilgileri 'Hanf'a iletti... 
Bu bilgiler üzerine MÝT, Batý 
Avrupa'da Aðustos 1980'de 
Aachen kentinde Kâtip 
Sultan'ý, Hollanda'da Nubar 
Yalým'ý öldürdü. Berlin'de 
ise Celalettin Kesim Ocak 
1980 tarihinde MÝT'in talebi 
üzerine 'Türk Federasyonu' 
militanlarý tarafýndan öldü-
rüldü”. Bu açýk itiraf göste-
riyor ki, eli kansýz olan bir 
burjuva devleti yoktur.

Celalettin Kesim TKP'-

Katlediliþinin 40. Yýlýnda Celalettin Kesim'i Anýyoruz!

Kamil Taþ
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nin üyesiydi. Legal alanda 
yýðýn örgütlerinde çalýþýyor-
du. Esas mesleði Meslek 
Öðretmenliði idi. Alman-
ya'ya Borsig fabrikasýna iþçi 
o la rak  ge lmiþ t i .  Kýsa  
zamanda iþçi arkadaþlarýnýn 
güvenini kazanmýþ ve ÝG-
Metall sendikasý iþyeri tem-
silcisi olmuþtu. Ayný zaman-
da Türkiyeliler Merkezi 
Sekreteri idi. Türkiyeliler 
Merkezi'nin entegrasyon ve 
eþit haklar konusundaki 
baþarýlý mücadelesinde onun 
belirleyici rolü olmuþtur. Zi-
ra O, iþçi ve emekçi yýðýnla-
rýyla kolayca iliþkiler kura-
bilen, onlarýn kendi davala-
rýna sahip çýkmalarýnda 
büyük ikna kabiliyeti olan 
bir komünist, bir militan, bir 
ajitatördü. Yumuþak, ama 
ardýcýl, tuttuðunu koparan 
tavrýyla dostun ve düþmanýn 
hayranlýðýný kazanan bir 
yaklaþýmý vardý. O bir iðne 
gibi faþistlerin ve gericilerin 
gözüne batýyordu. Devlet o-
nu bilerek katlettirdi. Hesabý 
birgün sorulacaktýr.

Yoldaþlarý ve dostlarý 

Celalettin'i her yýl 5 Ocak'ta 
katledildiði Kottbusser Tor'-
daki anýtý önünde anarlar. Bu 
yýl katlediliþinin 40. yýlý idi. 
Bu anma törenine katýlanlar-
dan, onunla uzun yýllar bir-
likte çalýþmýþ olan bir yol-
daþ duygularýný þu cümle-
lerle ifade ediyor: 

“Bu pazar, 5 Ocak'ta, 
deðiþik etkinliklerle, Tür-
kiyeli faþistlerce katledilen 
Celalettin Kesim Yoldaþýmý-
zý andýk. Celalettin, Cumhu-
riyet’in kuruluþundan bugü-
ne dek egemen sýnýflarca 
yasaklanan Türkiye Komü-
nist Partisi'nin üyesiydi. O, 
Mustafa Suphi ve yoldaþ-
larýndan bu yana eli kanlý 
antikomünist çetelerce katle-
dilen sayýsýz yoldaþýmýzýn 
þerefli topluluðuna katýldý.    

Lanetli cinayetin iþlendi-
ði yýllarda ben Berlin'de 
olamadým. Ama Berlin'de u-
zun yýllar partideki görevle-
rimiz baðlamýnda birbirine 
çok yakýn çalýþan yoldaþlar 
olduk. Bu nedenle onun aný-
larýný günümüz insanlarýna 
iletmeyi görev addediyorum.

Faþistlerin o kanlý cina-
yetine hedef olan Celalettin, 
yaþamý boyunca þiddeti 
reddetti: Her zaman, her 
þeyden önce emekçi sýnýfla-
rýn kurtuluþunu, ve bunun 
vazgeçilmez bir unsuru ola-
rak barýþý, þiddet karþýtlýðýný 
savundu. 

Baskýlara, haksýzlýklara 
uðrayan kimliklerin savunu-
cusu olan etkinliklerden 
sorumlu bir komitenin 
önderi ve sorumlusu oldu. 
Komite, Türkiye'de Alevi 
yurttaþlara hakaret eden bir 
ders kitabýna karþý protesto 
etkinlikleri sýrasýnda oluþ-
muþtu.

Celalettin, alýþýlagelmiþ 
yollarý takip etmekle yetin-
meyen, emeðin kurtuluþu 
mücadelesine her bir yol-
daþýn, hem tüm enerjisiyle, 
ama hem de aklýyla, yara-
týcýlýðýyla katkýsýna deðer 
veren bir yoldaþtý.

Alevi düþmaný okul eði-
timine karþý oluþan „kitap 
komitesi“nden doðru ders-
leri çýkardý:

Güncelliði yakýndan iz-
leyerek, halkýn arasýnda 
egemen güçlerin çeþitli bas-
kýcý, aþaðýlayýcý önlemlerine 
karþý doðan her tepkiyi, 
küçük çapta, sýnýrlý, ama çok 
insanýn hayatýný doðrudan 
ilgilendiren örgütlü dire-
niþlere dönüþtürme faali-
yetini önerdi ve Berlin'de 
buna baþarý ile önayak oldu. 

Celalettin, yaþamý ve 
mücadelesiyle „Nerde bir 
yoldaþ varsa, parti orada-
dýr!“ þiarýnýn etten kemikten 
bir kanýtýydý.”

CELALETTÝN KESÝM
YOLDAÞIN ANISI
UNUTULMAYACAK!

CELALETTÝN KESÝM
YOLDAÞIN ANISI
UNUTULMAYACAK!
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ilan ederdi. Sovyetler Birliði'nin ve diðer 
sosyalist ülkelerin bu bölgeye yaklaþmasýn-
dan korkar ve bunu yeni bir dünya savaþýnýn 
nedeni olarak görürdü. Çünkü bu bölge 
dünyanýn en zengin enerji kaynaklarýna, 
petrol ve gaz yataklarýna sahiptir. Petrol ise 
kapitalist ekonominin kalp atýþýný saðlayan 
“kan”dýr. ABD emperyalizmi bu “kan”a tek 
baþýna sahip olmak, petrol ve gaz yataklarýna 
tek baþýna hükmetmek istiyordu ve hâlâ isti-
yor. Bunun için o zaman Körfez'deki Arap 
emir ve krallýlarýný, Ýran Þahýný antikomü-
nizmle kendi tahakkümü altýna almýþtý. 
Bugün bunu baþka yöntemlerle yapýyor. 

Ama Yakýn ve Ortadoðu halklarý, dik-
tatör de olsa bazý yöneticileri o zaman ülke-
lerinin emperyalizm tarafýndan amansýz sö-
mürüsüne, uygulanan baskýlara tepki göste-
riyorlar, ABD'nin yaydýðý antikomünizme 
aldýrýþ etmeden uluslararasý alanda ken-
dilerine destek arýyorlardý. Bunlar arasýnda 
Mýsýr lideri Cemal Abdel Nasýr gibi ilerici 
þahsiyetler olduðu gibi, Hafýz Esad, Saddam 
Hüseyin, Muammer Gaddafi gibi tartýþmalý 
olan kiþilikler de vardý. Bunlar Sovyetler 
Birliði ve diðer sosyalist ülkelerle iyi 
iliþkiler kuruyor, Baðlantýsýz Devletler Ha-
reketi'nde önemli roller alýyorlardý. Sov-
yetler Birliði ve diðer sosyalist ülkeler de 
Arap halklarýnýn emperyalist soygun ve tala-
na karþý baþkaldýrýlarýný, kendi yeraltý ve yer-
üstü zenginliklerine sahip çýkmalarýný des-
tekliyordu. Bu destek onlara güç veriyordu. 

Arap halklarýnýn ve bu bazý Baasçý-

ulusalcý liderlerin özellikle 
Sovyetlerle kurduðu iliþkiler 
ABD'nin gözüne diken gibi 
batýyordu. Bu liderler güçlü 
idi ve bunlarý deðiþtirmek 
veya devirmek ise mümkün 
deðildi. Ama ABD için Sov-
yetler Birliði'nin bu bölgede 
etkinliðinin artmamasý ve bu 
ülkelerin bölgede güçlü ko-
numlara gelmemesi gereki-
yordu. Reel sosyalizm döne-
minde ABD'nin Ortadoðu 
politikasý Sovyetlerin bu böl-

gede etkisini kýrmaya yönelikti. O hep bunun 
için ne yapmasý gerektiðini düþündü. Bunun 
için ABD'nin elinde iki araç vardý: Birincisi 
Ýsrail'i sürekli bu ülkelerin baþýna bela et-
mek, ikincisi bu ülkeler arasýnda sorun çýka-
rýp birbiriyle sürekli savaþmalarýný saðla-
mak. Bunlara sonradan bir de üçüncü olarak 
molla rejiminden sonra Ýran'la mücadele 
eklendi. Böylece ABD de bu ülkeleri sürekli 
zayýflatacak ve bölgenin petrolünü elinin 
altýnda tutacaktý. Bu strateji bugüne kadar 
deðiþik þekillerde sürdürüldü. 

ABD'nin Ortadoðu stratejisinde
Ýsrail'in yeri 

Baþta ABD ve Ýngiliz emperyalizmi Hit-
ler faþizminin Yahudi halkýna verdiði acýla-
rýn yarattýðý duygusal ortamdan da yarar-
lanarak hemen II. Dünya savaþýndan sonra 
14 Mayýs 1948'de Arap ve birçok Müslüman 
aleminin karþý olmasýna raðmen Filistin 
topraklarýnda Ýsrail devletini kurdurttu. Bun-
dan böyle Ýsrail devletinin iþlevi Ortadoðu'da 
Araplara karþý, genellikle emperyalizmin, 
ama özellikle de ABD emperyalizminin 
çýkarlarýnýn savunucusu olmasýydý. Ýsrail ar-
týk ABD'nin ve Batý emperyalizminin koru-
masý altýndadýr ve emperyalizmin çýkarlarý 
gereði Araplarla çatýþacaktýr. Baþta Mýsýr, 
Suriye, Ürdün, Lübnan, Irak, Suudi Ara-
bistan olmak üzere Arap devletleri Ýsrail'in 
kuruluþuna karþý çýkýp, kurulduðu gün 
Ýsrail'e savaþ ilan ettiler. Bundan böyle Ýs-
rail'le komþularý Arap devletleriyle çatýþma-

1. Sayfadan Devam
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larý birbiriyle vuruþturmuþtur. Onlar arasýn-
daki mezhep ve etnik ayrýlýklarý, sýnýr anlaþ-
mazlýklarýný bir savaþ hali doðuncaya kadar 
sürekli kaþýmýþtýr. Böylece bölgede sü-rekli 
bir istikrarsýzlýk ve karýþýklýk yaratýlmýþtýr. 
Sonunda halklar birbiriyle savaþmak zo-
runda kalmýþtýr.

Ortadoðu'da halklarý vuruþturmak
bir ABD stratejisi 

Ortadoðu'da Körfez bölgesinde ilk büyük 
savaþ 1980 yýlýnda Humeyni Ýran'ý ile Sad-
dam Irak'ý arasýnda baþlamýþ ve 1988 sene-
sine kadar sürmüþtür. Bu dönemde ABD 
Irak'a açýk, Ýran'a da gizlice bol bol silah sat-
mýþ, petrolü istediði gibi elde etmiþ, bölgede 
egemenliðini kolayca sürdürmüþtür. Ýran'da-
ki Arap azýnlýðýnýn ve Irak'taki Þii çoðunlu-
ðunun talepleri ve bölgede hegemonya 
kurma nedeniyle çýkan harp sonunda büyük 
kayýplar veren, ülkeleri harap ve viran olan 
Ýran ve Irak, “kazanan” da ABD olmuþtur. 
Ýsrail de Irak'ýn bir enerji santralini bom-
balayarak uluslararasý alanda gücünü göster-
miþtir. 

Ýkinci Körfez Savaþý iki Arap ülkesi, 
Irak'la Kuveyt arasýnda patlak verdi. Savaþ'a 
görünürde Kuveyt'in kotasý üstünde petrol 
çýkararak petrol fiyatlarýnýn düþmesi ve böy-
lece Saddam'ýn petrol gelirlerinin azalmasý, 
Kuveyt petrollerine göz dikmesi sebep oldu-
ðu söylense de, esas neden reel sosyalizm 
sonrasý ABD'nin Ortadoðu'da egemenliðinin 
artýk tartýþma götürmez olduðunu ilan etmek 
için savaþa duyduðu ihtiyaçtý. ABD'nin göz 
yummasý üzerine 2 Aðustos 1990'da Saddam 
Kuveyt'i iþgal etti. 16 Ocak 1991'de de ABD 
önderliðindeki koalisyon güçleri Kuveyt'i 
Saddam iþgalinden kurtarmak üzere harekete 
geçti. 27 Þubat'ta Kuveyt kurtarýldý ve 28 Þu-
bat'ta da savaþ sona erdi. Bu savaþla ABD 
fiilen bitmiþ olan Sovyetler Birliði'nin Orta-
doðu'daki etkisinin de bittiðini, kendisinin de 
dünyada olduðu gibi bölgede de tek güç 
olduðunu tüm Ortadoðu ve dünya halklarýna 
göstermiþ oldu. ABD'nin bölgedeki mutlak 
egemenliði artýk tartýþmasýz kabul edilir ol-
muþtu. Ama bu esnada Saddam da Ýsrail'e fýr-

sýz bir yýl geçmemiþtir. 1967'deki Altý Gün 
Savaþý'nda Sovyet dostu olan Nasýr Mýsýr'ýna 
ve Esad Suriye'sine büyük kayýplar verdir-
miþtir. Bundan böyle Ýsrail Arap devletlerini 
yola getirmekte Ortadoðu'da kesin olarak 
ABD'nin bir vurucu gücü haline gelmiþtir. 
Bugün Ýsrail bölgede atom silahý olan en 
güçlü orduya sahiptir. Ona ABD ve Avrupa 
en modern silahlarý vermekte, her türlü as-
keri yardýmý yapmaktadýr. Akdeniz'de dola-
þan Batýnýn filolarý bir yerde Ýsrail'in emrinde 
ve onu korumak içindir. Arap devletleri 
Ýsrail'le boðuþmaktan güçsüz düþmüþler, 
bölünmüþler ve birlikte Ýsrail ve ABD'ye 
karþý koyamayacak hale gelmiþlerdir. Bu 
koþullarda ABD de Ortadoðu'da istediði gibi 
at oynatabilmekte, petrol kaynaklarýný da 
istediði gibi iþletilmesini ve petrol taþýma 
yollarýna hükmetmesini saðlayabilmektedir. 
Ortadoðu'da güçler dengesi ABD ve Ýsrail 
yönünde sürekli deðiþmektedir. 

ABD de hem bölgesel hem uluslararasý 
politikada sürekli Ýsrail'i savunmakta, Arap-
lara Ýsrail'i tanýmalarýný dayatmakta, Ortado-
ðu'daki angajmanlarýnda Ýsrail'in varlýðýnýn 
korunmasýný, ona yönelen tehditlere karþýlýk 
verilmesini esas almaktadýr. Özellikle son 
Suriye savaþý da dahil Ortadoðu'da planlanan 
her olayda ve savaþta Ýsrail'in konumunun 
saðlamlaþmasý ve elinin rahatlatýlmasý hedef 
alýnmaktadýr. Ýsrail'in rahatlamasýný saðla-
manýn yolu da Arap halklarýný veya Müslü-
man halklarý birbiriyle savaþtýrmaktýr. Günü-
müzde Suriye'de yapýldýðý gibi Ortadoðu'da 
Arap veya Müslüman halklar birbiriyle sa-
vaþtýklarý sürece Ýsrail rahatlamakta ve 
güçlenmektedir. Buna raðmen Ýsrail rahat 
deðildir. Ýsrail iþgal ettiði toraklarýný geri ver-
meden ve Filistin sorununa demokratik bir 
çözüm sunup Arap halklarýyla bir barýþ sað-
lamadan ne kadar güçlü kýlýnsa da zayýf bir 
yaný, yumuþak bir karný olacaktýr. Her halk 
gibi Arap halklarý topraklarýndan vazgeçme-
yecek ve Filistin halkýnýn “intifada”sý bitme-
yecek, sönmeyecektir. 

Ortadoðu'ya hükmedebilmek için ABD 
sürekli bölgedeki Arap ve Müslüman halk-



50 DU UMR
Ýþçi Sýnýfýnýn Savaþ Yolunda

lattýðý füzelerle pes etmediðini, varlýðýnýn 
hâlâ sürdüðünü ortaya koymuþ oldu. Savaþ 
daha bitmemiþti. Saddam'ýn elinin kolunun 
budanmasý gerekiyordu. 

Savaþtan sonra Saddam'ýn hareket alaný 
sýnýrlandýrýldý. Ülkenin güneyinde Þiilere, 
kuzeyinde Kürtlere müdahalesi ve saldýrýsýný 
önlenmek için Saddam'a yasak kondu. 
Özellikle 36. paralelin üstündeki bölge için 
Saddam'a uçuþ yasaðý getirildi. Kürtler için 
güvenlikli bölge olan bu Saddam'a yasak 
bölgeyi kontrol ve Saddam'ýn uçaklarýnýn 
saldýrýlarýný ve uçuþlarýný önlemek için de 
Ýncirlik ve Pirinçlik'te Amerika, Ýngiliz, 
Fransýz ve Türk uçak ve personelinden olu-
þan “Çekiç  Güç” adýyla bir hava birliði ku-
ruldu. Irak'ta Kürtler Saddam'ýn saldýrýlarýn-
dan kurtulmuþ oldu. Uçuþa 
yasak bölgeyle Irak 
Kürtlerinin özgürce 
geliþme ve bugün 
Irak'taki kendi yö-
netimlerini kurma 
olanaðý saðlandý. O 
zaman Çekiç Güç’e 
karþý Türkiye'de 
özellikle ordu ve ulu-
salcý çevrelerden çok tep-
ki geldi, ama Cumhurbaþkaný 
Özal için Saddam'ýn saldýrýlarýna karþý 
Kürtleri korumak daha önemliydi. Hatta o 
dönem Özal'ýn Irak Kürtleriyle daha yakýn 
iliþkiler kurma ve Kürt sorununu müzake-
relerle çözme yaklaþýmý bu güçler tarafýndan 
engellenmiþtir.     

ABD “yeni” Ortadoðu projesi 
1989'da Berlin Duvarý'nýn yýkýlýþýyla 

baþlayan reel sosyalizmin çöküþüyle birlikte 
emperyalistler 10 sene boyunca reel sosyalist 
ülkeleri “barýþçýl” bir biçimde birbirleriyle 
“dalaþmadan” talan ve yaðma ettiler. 2000'li 
yýllarýn baþýna gelindiðinde emperyalist 
ülkeler arasýnda “yeniden” rekabet baþladý, 
yýðýnlarý manipüle etmek için yeni bir düþ-
man yaratmak gerekti. Bu da Afganistan'da 
Sovyetlere karþý kullandýðý, ama sonra ken-
disine karþý gelmeye baþlayan 1998'den beri 

Afganistan'da yönetimini ele geçiren Ýslamcý 
Cihadist Taliban ve El-Kaideci güçler idi. Bu 
güçler emperyalizme cihat ilan ediyor ve 
dünyada Ýslam'ý egemen kýlmak istiyordu. 
Bunlar Ýslam dýþýndaki tüm kültür ve yaþam 
tarzýna saldýrýyorlardý. Ýlk yaptýklarý iþlerden 
biri Afganistan'daki Budistlerin en kutsal 
heykellerini yýkýp mahvetmek oldu. 
Huntington gelmekte olan bu savaþý “Mede-
niyetler Çatýþmasý” olarak niteliyordu. 

Bu El-Kaideci Cihadistler daha sonra 11 
Eylül 2001'de New York'ta Dünya Ticaret 
Merkezi olan Ýkiz Kulelere saldýrarak 
ABD'ye, tüm batýya karþý savaþ ilan ettiler. 
ABD ve diðer Batý Ülkeleri de onlarý ulus-
lararasý terörist ilan ettiler ve onlara karþý 
savaþ açtýlar. Bu savaþ kararý BM'den de çýk-

tý. O günden beri “dünya”, 
emperyalizm kendi 

yarattýðý terörizme 
karþý savaþmak-
tadýr. Eskiden 
düþman sosya-
lizm iken þimdi 
uluslararasý terö-
rizm, özellikle 

Ýslami Cihadist te-
rörizmi oldu. Hemen 

belirtmek gerekir ki, bu 
Cihadist terörizm insanlýk için, demokrasi ve 
özgürlükler için, kazanýlmýþ kadýn ve insan 
haklarý için büyük bir tehlikedir, ama unut-
mamak gerekir ki, bu terörizmi yaratan ve 
kullanan emperyalizmdir, ABD emperyaliz-
midir. 

11 Eylül 2001 Ýkiz Kulelere saldýrý ile 
ABD ve dünya sallandý. O zamana kadar do-
kunulamaz, vurulamaz, yaralanamaz olarak 
bilinen dünya devi ABD'nin vurulabileceði 
ortaya çýktý. O zamanki ABD Bakaný Bush 
dünya devletlerini terörizmi destekleyen ve 
terörizme karþý olanlar diye ikiye ayýrdý. 
Terörizme karþý olan devletler mutlak surette 
ABD'nin yanýnda yer almalý ve terörizme 
karþý savaþmalýydý. Terörizmi destekleyen 
devletler ise nükleer silah gibi yýðýnsal imha 
silahlarýna sahip olmaya çalýþan, bölge-
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lerinde istikrasýzlýklar yaratan, ABD'nin po-
litikasýna karþý gelen diktatörlerce yönetilen 
ülkelerdi ve bunlar asla tolere edilme-
meliydi. Bu ülkelerin baþýnda Ýran, Irak, 
Kuzey Kore, Libya, Suriye, Sudan gibi 
ülkeler geliyordu. ABD Baþkaný Bush bu 
ülkeleri “haydut” devletler olarak tanýmladý 
ve bunlara savaþ ilan etti. Yugoslavya'daki 
savaþ sýrasýnda, 2000'li yýllarýn baþýnda 
Avrupa NATO Kuvvetleri Baþkomutaný olan 
Westley Clark 2007 senesinde verdiði bir 
konferansta Ýkiz Kulelere yapýlan saldýrý-
lardan sonra ABD Savunma Bakanlýðý'nda 
hazýrlanan bir belgeden alýntý yaparak 
þunlarý söyledi: “Biz (yani ABD) 7 devlete 
saldýracaðýz ve 5 sene içinde bunlarýn 
hükümetlerini devireceðiz. Irak'la baþlaya-
caðýz ve sonra Suriye, Lübnan, Libya, 
Somali, Sudan ve Ýran'la devam edeceðiz, 
beþ sene içinde 7 ülke.” Doðru lafa ne denir! 
Bugün bu ülkelerin halini görüyoruz. Hepsi 
kaos içinde. 

Bush dönemindeki bu proje Türkiye'de 
ABD'nin Büyük Ortadoðu Projesi olarak da 
bilinen ve tartýþýlan bir projeydi. Tartýþ-
malarda ABD'nin esas hedefinin Ýran'dan 
sonra Türkiye olduðu, Ortadoðu'yu dizayn 
etme amacýyla Türkiye'yi parçalayacaðý, 
Ortadoðu'da bir Kürt devleti kurduracaðý 
tezleri ileri sürüldü, bir Kürt düþmanlýðý 
yaratýlmaya çalýþýldý. Bunlar gerici, faþist ve 
kendisine ulusalcý diyen sözde aydýn 
çevrelerdi. Kürt varlýðýný inkar eden bu 
güçler bu tutumlarýyla emperyalizmin Or-
tadoðu'daki yayýlmacý politikalarýna hizmet 
ettiklerini görmek istemiyorlardý ve emper-
yalizmin Ortadoðu'da oyunlarýný bozacak 
gücün Türk ve Kürt halklarýnýn birliði oldu-
ðunu anlamak istemiyorlardý. Erdoðan o 
zaman ABD'nin bu Büyük Ortadoðu Pro-
jesinde Eþbaþkan'dý. O zaman Erdoðan'a em-
peryalizmin uþaðý diye saldýran bu güçler 
bugün Erdoðan'ý Kürtlere saldýrdýðý için 
“antiemperyalist” diye göklere çýkarmakta-
dýrlar. Oysa Erdoðan o zaman da þimdi de 
emperyalizmin taþeronluðunu ve uþaklýðýný 
yapmaktadýr. Kürt düþmanlýðýnýn sonu em-

peryalizm uþaklýðýdýr. 
Irak'a saldýrý,

Ortadoðu'da kaosun baþlangýcý 
ABD'de Bush yönetimi sözünü tuttu ve 

önce Irak'a saldýrdý. Tarihe 3. Körfez Savaþý 
diye de geçen bu Irak Savaþý ABD ve Ýngilte-
re'nin önderliðinde bu savaþa rýza gösteren 
devletlerin katýlýmýyla oluþan býr koalisyo-
nun Saddam'a karþý giriþtiði bir savaþtý. 
Koalisyonda bazý Arap devletleri de olsa bu 
savaþ özü itibarýyla ABD'nin Irak'a karþý 
Saddam'ý devirmek ve Irak halkýný Saddam 
diktatörlüðünden “kurtarmak”, Irak'a de-
mokrasi ve özgürlük “getirmek” adýna yap-
týðý bir savaþtý. Böylece Ortadoðu diktatör-
lerden temizlenmeye baþlanmýþ olacaktý. 
Sovyetler Birliði'nin çoktan sona ermesine 
raðmen Saddam yer yer Ortadoðu'da Ameri-
kan politikalarýna çomak sokuyordu. Vene-
zuela, Ýran ve diðer bazý petrol üreten ülkeler 
gibi Saddam'da petrol satýþýný ABD-dolarý 
üzerinden yapmamakta kararlýlýk göster-
iyordu. Bu ise ABD'ye cepheden bir saldý-
rýydý. Petrolün dolar üzerinden satýþýna karþý 
çýkmak, dünya üzerindeki ABD hegemon-
yasýný tartýþýlýr hale getirmek demekti. Buna 
ise ABD'nin tahammülü yoktu. ABD, kendi 
politikasýna karþý gelen Kuzey Kore'ye 
nükleer silahý olduðu için saldýramýyordu 
ama savunmasýz Arap ülkelerine saldýrýyý 
rahatlýkla göze alabiliyordu. 

O zamanki ABD Baþkaný George W. 
Bush Birleþmiþ Milletler (BM) Güvenlik 
Konseyi'nden Irak'a saldýrý için bir karar çý-
kartmaya çalýþtý. Bunun için Saddam'ýn Ýsrail 
ve ABD'yi tehdit eden nükleer, biyolojik 
kimyasal içerikli yýðýnsal imha silahlarýna 
sahip olduðunu iddia etti. Birleþmiþ Milletler 
de sözde bu silahlarýn üretildiði tesislerin 
resimlerini gösterdi. Ama Güvenlik Kon-
seyi'ni ikna edemedi. BM'den Irak'a saldýrý 
için karar çýkmadý. Bunun üzerine ABD bu 
savaþý, savaþa istekli olan devletlerle birlikte 
yapacaðýný açýkladý. Böylece BM ABD 
tarafýndan hiçe sayýlmýþ, uluslararasý hukuku 
çiðnenmiþ, güçlünün hukuku geçerli sayýlýr 
olmuþtur. Artýk uluslararasý alanda “orman 
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kununu” geçerliydi. 
ABD kendini destekleyen devletlerle 

birlikte 20 Mart 2003 güneyden, Basra üze-
rinden Irak'a girdi ve savaþ bilfiil baþladý. 
ABD ve müttefiklerin birlikleri hýzla 
ilerlediler, 1 Mayýs 2003'de Baðdat'a girdiler 
Saddam'ý devirdiler, sözde “Irak'ý özgürleþ-
tirdiler” ve savaþý bitirdiler. Ama aylarca her 
taraf aranmasýna raðmen ne bir nükleer, 
biyolojik ve kimyasal silaha, ne de bu yýðýn-
sal imha silahlarý üreten fabrikalara, tesislere 
rastlandý. Hepsinin Irak'a saldýrmak için uy-
durulmuþ kuyruksuz yalanlar olduðu ortaya 
çýktý. Hitler'de Polonya'ya benzer bir yalanla 
saldýrarak II. Dünya Savaþýný baþlatmýþtý. 
Ama bunlarýn hiçbiri ABD için önemli de-
ðildi. Önemli olan ABD'nin amacýna ulaþ-
masýydý, yani Irak'ý iþgal etmiþ, bir hasmýný 
ortadan kaldýrmýþ, bölgede bir istikrarsýzlýk 
ocaðýnýn yaratýlmýþ olmasýydý. Ýsrail bir teh-
ditten ve düþmanýndan, ABD'de kendisine 
göre hesapsýz, ne yapacaðý belli olmayan bir 
“haydut”tan kurtulmuþ oluyordu. 

“Irak'ý Özgürleþtirme O-
perasyonu” adýyla Irak'a “is-
tikrar ve demokrasi” gelece-
ði, yaþam koþullarýnýn iyi-
leþeceði vaadiyle yapýlan sa-
vaþ sonunda Irak'ýn durumu 
ortada. Ne demokrasi, ne öz-
gürlük, ne insan haklarý geldi. 
Petrol zengini bir ülkede halk 
yokluk ve sefaletten kýrýl-
makta. Ülke bir türlü bugüne 
kadar istikrara kavuþamadý, 
mezhepsel çatýþmalar, ÝÞÝD saldýrýlarý al-
týnda boðulmaktadýr. ABD istemese de 
Ýran'ýn etkisi Irak'ta, özellikle Þiiler arasýnda 
hýzla artmaktadýr. ÝÞÝD ise hâlâ bir tehdit 
olarak devam etmektedir. Ayrýca Irak savaþý, 
baþta ABD olmak üzere dillerinden insan 
haklarý, özgürlük ve demokrasi, uluslararasý 
hukuk gibi kavramlarý düþürmeyen em-
peryalist ülkelerin politikasýnda bu kavram-
larýn o ülkelere saldýrmak, iþgal etmek, istik-
rarsýzlaþtýrmak, sömürmek için birer gerekçe 
olduðunu bir kez daha ortaya çýkarmýþtýr. 

Maalesef o dönem Jürgen Habermas'a 
varýncaya kadar birçok burjuva aydýný Bir-
leþmiþ Milletler'e raðmen ABD'nýn “tek 
baþýna”, müttefikleriyle birlikte Irak'ta gi-
riþtiði savaþý savunmuþ, Saddam heykel-
lerinin devriliþinde dünyada liberal düzenin, 
demokrasi devriminin gerçekleþmekte 
olduðunu söyleyebilmiþlerdir. 

Ortadoðu'da gerilen
Türkiye ABD iliþkileri 

ABD Irak'a saldýrýyý hem güneyden, ama 
daha çok kuzeyden Türkiye üzerinden gire-
rek yapmak istiyordu. Bunun için iktidara 
yeni gelen AKP hükümeti Washington'da 
Bush hükümetiyle pazarlýða giriþti. 100 
milyar dolar verin, Türkiye'yi istediðiniz gibi 
kullanýn ve bize Irak'ýn kuzeyinde PKK'yý 
“temizlemek” için elimizi serbest býrakýn 
dediler. Bush Türk heyetine Teksas'da 'at pa-
zarlýðý yapmýyoruz, sonra hem atý, hem pa-
rayý kaybedersiniz, bizimle Irak'a girecek 
olan birlikleriniz kendi baþýna hareket ede-
mez, ancak bizim komutanlýðýmýz altýnda 

hareket edebilir' diye yanýt verdi. ABD'nin 
yapabileceði tek þeyin Güney ve Güney-
doðu'daki limanlarý, havaalanlarý ve yollarý 
modernleþtirmek olabileceðini belirtti. Türk 
hükümeti istemeyerek de olsa bunu kabul 
etti ve ABD Ýskenderun limanýna asker ve 
mühimmat sevkiyatýna baþladý. Askerler li-
manda bekliyorlardý, çünkü bununla ilgili 
tezkerenin Meclis'ten geçmesi gerekiyordu. 
Ama tezkere Meclis'ten geçmedi, zira ordu 
Amerikan komutasýnda olmak istemiyor, 
Kuzey Irak'ta, Kürdistan'da serbest olmak, 
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hem PKK'yý, hem Irak'ta oluþan Kürt sta-
tüsünü yok etmek istiyordu. ABD'nin ise 
buna müsaade etmeyeceði ortaya çýktý. Böy-
lesine bir Kürt karþýtlýðý þizofrenik bir 
durumdu. Ayrýca Mecliste milletvekillerinin 
çoðu komþu bir Ýslam ülkesine savaþ için oy 
vermekten çekindi. Bu duruma çok kýzan 
ABD askerlerini Ýskenderun'dan çekti, 
Basra'ya götürdü ve Türkiye'nin bu yaptýðýný 
asla unutmadý. Sonunda Süleymaniye'de 
ABD'den habersiz Kürtlere karþý eylem 
yapmak isteyen Türk askerlerini yakalayýp 
baþlarýna çuval geçirip hapsetti. Baþkan 
Bush Türkiye'nin itiraz ve notalarýna hiç 
aldýrýþ etmedi, ABD ile oynamanýn bedelinin 
aðýr olacaðýný gösterdi. Bu olay Kürt düþ-
manlýðýnýn ülkeyi hangi zor durumlara geti-
rebileceðinin bir ispatýydý. ABD ile iliþkiler 
ancak Erdoðan'ýn baþbakan olmasýndan 
sonra ABD'nin her dediðini iki etmeyerek iti-
razsýz kabul ederek yavaþ yavaþ düzelmeye 
baþladý. 

ABD Türkiye'nin laik Ýslam anlayýþýnýn 
Suudi-Vahabi Ýslamý'yla “yumuþatýlarak” 
Arap dünyasýna örnek olabilecek “ýlýmlý” bir 
Ýslam yaratýlmasýný istiyordu. Bu görevi de 
Erdoðan'a verdi. Türkiye'de halk ise böyle 
bir göreve karþýydý. Erdoðan ise hemen bu 
göreve dört elle sarýldý ve Türkiye'yi Vaha-
bileþtirmeye baþladý. Suudiler de dahil 
Suriye'den Libya'ya, Katar'dan Sudan'a, 
Ýran'dan Mýsýr'a kadar tüm Arap ülkeleriyle 
iliþkileri sýklaþtýrmaya baþladý. “Kardeþim 
Esad”, “One minute”, Filistinliler'e, Hamas 
ve Hizbullah'a destek bu dönemde doðdu ve 
yaþandý. Olan sonunda yine Türkiye'ye oldu: 
Toplum Vahabileþti, gericileþti, hoþgörülü 
Anadolu kültürü yok olmaya baþladý, Tür-
kiye genel olarak zayýfladý. Erdoðan tüm 
Arap ülkeleriyle iyi iliþkiler kuruyor, ama 
Ýslam içinde Ýhvan, Müslüman Kardeþler 
hareketinden yana tutum alýyordu. Bu 
hareketin önderi ve halifesi olmak istiyordu. 
Bu Ýhvan hareketi Arap Baharý sonunda onun 
hem Arap Alemi'nden, hem Batýdan soyut-
lanmasýna neden oldu. 

Tunus'ta ekonomik sýkýntý içinde bo-

ðulan bir gencin kendini yakmasýyla 18 
Aralýk 2010'da baþlayan halk ayaklanmasý 
kýsa zamanda hemen hemen tüm Arap ülke-
lerini sardý.

Arap Baharý
Bu yýllardan beri diktatörler altýnda yaþa-

yan, ekonomik sýkýntý içinde bunalan Arap 
halklarýnýn baskýya karþý bir tepkisi, isyaný, 
demokrasi ve özgürlüðe bir özlemiydi. ABD 
halkýn bu isyanýný kendi emellerini 
gerçekleþtirmek, diktatörleri devirmek için 
bir fýrsat bildi ve geliþmelere hemen müda-
hale etti. Önce Tunus Baþkaný Bin Ali gitti, 
ardýndan Mýsýr Baþkaný Mübarek, Libya 
Baþkaný Kaddafi, Yemen Baþkaný Salih 
gittiler. Diðer Arap ülkelerinde de büyük 
gösteriler oldu, iktidarlar yýkýlmasa da 
sarsýldý. 2007'de Clark'ýn listesindeki Arap 
devletlerinin çoðunda iktidarlar, diktatörler 
devrildi. 

ABD yine bu kez de bu ülkelere demok-
rasi götürme iddiasýnda bulunmuþ, ama Arap 
Baharýnýn Suudi Arabistan'a girmesini ön-
leyerek hedefinin demokrasi olmadýðýný bir 
kez daha ortaya koymuþtur. Ayrýca dikta-
törlerin devrildiði ülkelerden yalnýz Tunus 
zor þer bir burjuva demokrasisine geçe-
bilmiþ, diðerlerinin çoðu bir iç savaþ kýska-
cýnda boðulur hale gelmiþtir. Mýsýr'da bir 
seçim oldu, yapýlan seçimleri Ýhvan kazandý 
ama demokrasi gelmedi. Cumhurbaþkaný 
seçilen Mursi'nin Yahudi düþmanlýðý, 
Cihadist-Ýslamist tutumu, kadýn ve azýnlýk 
haklarýna karþý tavrý, yeni bir islami dikta-
törlük kurma çabalarý ise ABD'nin ve Batýnýn 
çýkarlarýna karþýydý. Bunun üzerine ABD da-
ha fazla güçlenmeden Mursi'ye karþý orduyu 
harekete geçirdi. Ordu bir darbe yaparak 
Mursi'yi devirdi ve Mýsýr'da iktidara el 
koydu. Erdoðan Mýsýr'da yapýlan darbe üze-
rinden ABD ve Batýya, sizin demokrasi anla-
yýþýnýz askeri darbe mi diyerek yüklenmeye 
ve Mursi'yi savunmaya kalktý. Ama soyut-
landý. Zira Batý için demokrasi kendi çý-
karlarýnýn, sömürünün korunmasý ve Batý 
karþýtý Ýslamcý-Cihadist bir politikanýn, dik-
tatörlüðün önlenmesidir. Kendisi de Ýslamist 
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bir diktatör olan Erdoðan'ýn bunu anlamasý 
iþine gelmiyordu, zira kendisi de sandýðýn, 
halkýn iradesini kendi iktidarýný güçlendi-
riyor sayýyordu. Ýþte burjuva demokrasisi 
böyle bir þeydir. 

Suriye'de iç savaþ bir dönüm noktasý 
Fazla zaman geçmeden Arap Baharý Mart 

2011'de Suriye'ye dayandý. Esad'a karþý 
gösteriler baþladý. Esad bunlarý ezici bir bi-
çimde ezdi. Ordu içinde çözülmeler, halk 
arasýnda huzursuzluk baþladý. Bu ABD'ye 
Suriye'ye müdahale fýrsatý veriyordu. Esad'ý 
devirmek ABD'nin listesindeydi. Esad'ý 
devirmekle hem Ýsrail “çetin” bir hasmýndan 
kurtulacak, hem ABD Katar ve Irak petrol ve 
gazýný rahatça Suriye'den Akdeniz'e indirme 
olanaðýný saðlayacaktý. Zira Esad böyle bir 
ABD gaz boru hattýna müsaade etmemiþti. 
Suriye'ye saldýrmak gerekiyordu, ama nasýl? 
ABD bu müdahaleyi Türkiye'ye daha doð-
rusu Erdoðan'a havale etti ve ona dünyadaki 
Cihadistler'i toplayýp Esad'a saldýrmasýna 
müsaade etti. ABD'nin bilgi ve onayý dahi-
linde bu Cihadistler'in eðitimini Türkiye, 
masraflarýný da Suudi Arabistan ve Katar 
karþýlýyordu. 

Erdoðan bir yandan Cihadistler'i topladý, 
diðer yandan Suriye'deki muhalifleri ör-
gütleyip, eðitip Esad'a karþý seferber etmeye 
çalýþtý. Ama daha baþýndan bunda muvaffak 
olamadý. Mualefet arasýnda görüþ ayrýlýklarý 
çok büyüktü. En baþta Kürtler en büyük ve 
güçlü muhalefet olarak 
Esad'dan sonra Kürtlerin 
durumunun ne olacaðýný 
soruyordu. Ne Arap Suri-
yeli muhalifler ne de Erdo-
ðan Kürtlere bir politik 
statü tanýnmasýna karþýydý. 
Salih Müslim 3-4 kez Tür-
kiye'ye geldi gitti, ama tüm 
görüþmelerden bir sonuç 
çýkmadý. Kürtler de biz 
kendi halkýmýzýn çýkarla-
rýný nasýl geçmiþte Esad'a 
karþý koruduysak, þimdi de 
ayný þekilde hem Esad'a 

hem baþka güçlere karþý koruyacaðýz dediler. 
Statü isteyen Kürtler Erdoðan için Esad'dan 
daha tehlikeliydi. Böylece Erdoðan'ýn karþý-
sýna yeni bir cephe çýkmýþtý: Kürt cephesi. 
Bir yanda Esad, diðer yanda Kürtler. Top-
ladýðý Cihatçýlarý hem Esad hem Kürtler'in 
üstüne sürecekti. 

Erdoðan Cihatçýlarý önce Esad'a karþý 
sürdü. Cihatçýlar kýsa zamanda sahada bü-
yük baþarýlar elde ettiler, toprak kazandýlar, 
Þam'ýn kapýsýna dayandýlar, Suriye'nin 
büyük kýsmýný kontrol eder hale geldiler. 
Bunu gören Erdoðan Þam'da Emevi Ca-
mii’nde Cuma namazý bile kýlmaya hazýr-
landý. Ama olmadý. Zira Esad Þam'da dire-
niyordu. Yardýmýna Lübnan'dan Hizbullah 
ve Ýran'dan Devrim Muhafýzlarý koþmuþtu. 
Savaþ uzadý. Bunun üzerine her cihatçý grup 
önce kendi iþgal ettiði topraklar üzerinde 
kendi örgütlülüðünü yaratmaya, dükalýðýný 
kurmaya baþladý. El-Kaide Avrupa'nýn 
dibinde yeniden dirilmiþti. Bu cihatçýlar içe-
risinde özellikle bir tanesi hýzla büyüyüp 
güçlenmeye baþladý. Bu örgüt kendisini hali-
fe ilan eden Al-Baðdadi yönetimindeki Ýrak-
Þam-Ýslam-Devleti ÝÞÝD idi. ÝÞÝD Suri-
ye'deki gücünü Irak'a doðru yönlendirdi, 
Sykes-Picot-Anlaþmasýný çöpe atarak sýnýrý 
geçti, Musul'u zaptetti, Erbil ve Baðdat ka-
pýlarýna dayandý. Petrolleri iþletiyor, satýyor, 
fethettiði yerlerde toplumu Ýslami þeriat 
kurallarýna göre yönetiyor, bir devlet gibi 

iþliyordu. ÝÞÝD'i tüm bu 
faaliyetlerinde destekle-
yen Erdoðan Türkiye'siy-
di. Çünkü Erdoðan bunlarý 
Kürtlere karþý kullanmayý 
planladýðý için onlarla iliþ-
kiyi ve onlara desteði kes-
miyordu. Kör bir Kürt düþ-
manlýðý insaný nerelere gö-
türebiliyordu. Erdoðan 
ÝÞÝD'i Kobane'nin üstüne 
sürerken “Kobane ha düþ-
tü, ha düþecek” sözleri bir 
yüz karasý olarak tarihe 
geçmiþtir. Ama Erdoðan'ýn 
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karþý mücadeleye Rusya mutlak dahil 
edilmeli ve Ýran'la birlikte çalýþýlmalý ve 
Kürtlerle anlaþýlmalýydý. 

Uluslararasý alanda Suriye konusunda 
böylesine keskin bir strateji deðiþikliði 
yapýlýrken Erdoðan hala ÝÞÝD'le baðlar 
kuruyor, onlarý Kürtlere karþý savaþta destek-
liyordu. Türkiye her gün uluslararasý alanda 
Ýslami teröristleri destekleyen bir ülke konu-
muna gelmiþti. Her gün uluslararasý alanda 
daha çok soyutlanýyor ve itham ediliyordu. 

Rusya ve Ýran savaþa müdahil 
Batý açýkça Rusya'yý Suriye'de ÝÞÝD'e 

karþý savaþta yardýma çaðýrdý. Rusya'da 
Esad'la yeni iþbirliði anlaþmalarý imzaladý. 
Tartus ve Latakiya'da deniz ve hava üsleri 
kurdu ve ÝÞÝD'e karþý uçuþlara baladý. Rusya 
da böylece Akdeniz' e iyice yerleþmiþ oldu. 
Rusya'nýn havadan müdahalesiyle ÝÞÝD ve 
diðer cihadist gruplar Suriye'nin batýsýnda, 
Suriye'nin doðusunda da ABD'nin ve mütte-
fiklerinin havadan, SDG ve YPG'nin karadan 
saldýrýlarýyla ÝÞÝD'i yenmeye ve geriletmeye 
baþladýlar. Bunu gören Erdoðan da harekete 
geçti. ÝÞÝD'in Türkiye'de de saldýrý düzen-
lemesi ve yüzlerce insanýn öldürülmesinden 
sonra Suriye'nin kuzeyine, Carablus ve El-
Bab'a girdi, bu bölgeyi sözde ÝÞÝD'den 
“temizledi”. Erdoðan daha sonra bu Ciha-
distler'in yardýmýyla Afrin'ý ve Tel-Abyad ile 
Serakaniye arasýný da zaptetti ve Suriye'nin 
Kuzeyine yerleþti. Ama Suriye'de ÝÞÝD biti-
ren Erdoðan deðil Kürtler olmuþtur. 

Ruslarýn müdahil olup Esad'ý korumasý 
altýna almasý ve Suriye'nin batýsýnda Esad'ýn 
konumunun saðlamlaþmasý, Suriye'nin do-
ðusunda ABD’nin “desteði” ile Kürtlerin bir 
statü elde etmesi ve Suriye'nin kuzeyine 
Türklerin yerleþmesiyle Suriye fiilen 3'e bö-
lünmüþ oldu. Bu durumun ne kadar devam 
edeceði belli deðildir, ama bu büyük ölçüde 
Suriye halklarýnýn ortak mücadelesinin oluþ-
masýna ve demokratik bir Suriye'nin yara-
týlmasýna baðlýdýr. Þu anda bu 3'e bölün-
müþlük durumu ABD'nin, Rusya'nýn ve 
Türkiye'nin iþine gelmektedir. Rusya Suri-
ye'ye ve Akdeniz' tam yerleþmekte, Türkiye 

dediði olmadý. Kobane düþmedi, ÝÞÝD'i 
Rakka'da ininde boðan Kürtler oldu, QSD ve 
YPG oldu. Kürtleri tüm dünya insanlýðý ÝÞÝD 
belasýndan kurtaran halk olarak görüp 
kutluyor. 

Suriye'de savaþýn yönü deðiþiyor 
ÝÞÝD'in ortaya çýkmasýyla savaþýn esas 

yönü de deðiþmeye baþladý. Cihadistler ister 
istemez Esad'ýn saldýrýlarý karþýsýnda ona 
karþý savaþýyorlar, ama artýk esas olarak Batý-
ya, Amerika ve Avrupalýlara karþý, Hýristi-
yanlýða karþý savaþý baþa alýyorlardý. Önce 
Suriye'de ele geçirdikleri Amerikalý ve Avru-
palý gazetecileri, yardým kuruluþlarýnda ça-
lýþanlarý barbarca öldürmeye baþladýlar. 
Palmira antik kentini yýkýp harap ettiler. Son-
ra katliamlarýný Avrupa' ya yaydýlar. Hemen 
hemen her Avrupa baþþehrinde yüzlerce 
insanýn öldüðü katliamlar yaptýlar. ÝÞÝD'le 
mücadele insanlýk için kaçýnýlmaz bir görev 
oldu. 

Artýk Esad'ý devirmek ikinci plana düþ-
müþtü. Esas düþman Esad deðil ÝÞÝD idi. 
Hatta ÝÞÝD'e karþý mücadelede Esad'ýn bile 
stabilize edilmesini gerektiriyordu. Cihat-
çýlarýn eline geçen bir Suriye insanlýk için bir 
Esad Suriye'sinden daha büyük bir tehlike 
olacaktý. Ýkinci bir Afganistan'a müsaade 
edilemezdi. Köþeye sýkýþmýþ olan Esad da 
ABD ile anlaþmaya çalýþýyordu. ABD için 
Esad'ý terörist yapan elindeki kimyasal ve 
biyolojik kitlesel imha silahlarýydý ve bu si-
lahlarla Ýsrail'e karþý oluþturduðu tehditti. 
Esad ABD'ye bu silahlarý üretmekten vaz-
geçmeye ve elindeki silahlarý ve bu silahlarýn 
üretildiði tesisleri de BM kontrolünde imha 
edilmesine hazýr olduðunu açýkladý. Esad 
verdiði sözü tuttu ve bu silahlar BM ta-
rafýndan imha edildi. Artýk Esad ABD ve 
Ýsrail için büyük ölçüde bir tehdit olmaktan 
çýkmýþtý. Esad da ÝÞÝD'e karþý savaþmaya 
hazýrdý. Esad'ýn Þam'da hüküm sürmesinin 
ABD ve Ýsrail için bir mahsuru yoktu. Þimdi 
esas sorun ÝÞÝD'e karþý savaþtý. Ama bu savaþ 
nasýl verilecekti? ÝÞÝD'le ve Suriye'deki Ci-
hadistler'le içiçe olan Türkiye bu savaþý vere-
cek güç deðildi. ABD ve Batýya göre ÝÞÝD'e 
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Kürtlerin zararýna Suriye'den bir parça 
koparmakta, Cihadistler'i buralara yerleþ-
tirmekte, ABD ise hem Ýsrail'i Esad teh-
didinden kurtarmakta, hem de Ýran'dan Hiz-
bullah'a, Hamas'a gelebilecek silah yolunu 
kesmiþ olmaktadýr. ABD Suriye'ye müda-
hale ile hedefine ulaþmýþ bulunmaktadýr. 
Kaos ve istikrarsýzlýk ortamýnda parçalanmýþ 
bir Suriye Ýsrail için toprak bütünlüðü olan 
bir Suriye'den daha iyidir. 

Burada diðer bir sorun da ABD'nin 
ÝÞÝD'le mücadele için neden hala bir rakip 
olarak gördüðü Rusya'nýn Akdeniz'e kesin 
yerleþmesini göze almýþ olmasýdýr. ABD 
bunu göze aldý, zira Suriye'ye yerleþmiþ bir 
Rusya'nýn ÝÞÝD'e karþý savaþýn dýþýnda 
ABD'ye saðladýðý yararlar vardýr. Birincisi 
Suriye'ye yerleþen ve Türkiye tarafýndan da 
desteklenen Cihadistler karþýlarýnda hep 
Ruslarý bulacaklardýr. Hem onlarýn 
hareketleri, hem de Türkiye'nin onlarla 
iliþkileri Rusya tarafýndan sýnýrlandýrýlmýþ ve 
kontrol altýnda tutulmuþ 
olacaktýr. Terörizm büyük 
ölçüde engellenmiþ Türkiye 
de yola getirilmiþ duruma ge-
lecektir. Ýkincisi Rusya'nýn 
Suriye'de olmasýyla Suriye 
büyük ölçüde Ýsrail için tehdit 
olmaktan çýkacak, hatta 
ileride Suriye'nin Ýsrail'le an-
laþmasýnýn önü bile açýlabi-
lecektir. Rusya'nýn Suriye'de 
olmasý Ýsrail için iyi bir ko-
rumadýr. Üçüncüsü Rusya'nýn 
Suriye'de olmasý Ýran ve Hizbullah'ýn Ýsrail'e 
karþý tutumlarýnda bir frendir. Bugün 
Suriye'de Esad'ýn yanýnda savaþan büyük bir 
Ýran birliði ve Lübnan'daki Hizbullah bölük-
leri vardýr. Bunlar kolay kolay Suriye'yi 
terketmeyeceklerdir. Suriye'de kaldýklarý 
sürece de Ýsrail için bir tehlikedir. Rusya bu 
tehlikeyi engelleyen bir faktör olacaktýr. 
ABD ve Ýsrail için Rusya'nýn Suriye'de ol-
masýnýn getireceði yararlar vereceði zarar-
lardan daha büyüktür. 

Ayrýca ÝÞÝD'e karþý savaþ yalnýz Rusya 

ile deðil Ýran'la da zýmnen bir iþbirliðini 
gerektirdi. Çünkü Irak'taki ÝÞÝD varlýðý 
Ýran'sýz yok edilemiyecekti. ÝÞÝD'e karþý 
savaþta Ýran birlikleri yalnýz Suriye'de deðil 
Irak'ta da gerekliydi. Irak'ta Amerikalýlar'la 
beraber Musul'u ve Irak'ýn diðer bölgelerini 
ÝÞÝD'en kurtaran Haþdi-Þabi birlikleri genel-
likle Ýran'da eðitilen, silah ve parasýnýn bü-
yük kýsmýnýn Ýran tarafýndan karþýlanan 
birliklerdir. Amerika ÝÞÝD'den kurtulmak 
için Irak'da fiilen Ýran'la iþbirliði yapmýþtýr. 
Böylece Ýran'ýn bölgede etkinlik ve itibar 
kazanmasýna ABD'nin dolaysýz katkýsý 
olmuþtur. Bunu saðlayan ÝÞÝD'e karþý olan 
zorunlu ortak mücadele idi. Ama Ýran yap-
maya çalýþtýðý nükleer silahla, bölgede yarat-
maya çalýþtýðý nüfuzuyla, Hürmüz Boðazýna, 
Basra körfezindeki petrol transport yollarýna 
hükmetmesiyle, zengin gaz ve petrol yatak-
larýyla tam ABD'nin tarif ettiði bir “haydut” 
devlettir. Fakat Ýran bugün ABD'nin kolayca 
yutamayacaðý bir konuma sahiptir. Clark'ýn 

listesinde olmasýna raðmen ABD bugüne ka-
dar mollalarý devirmek için harekete geçme-
miþtir, ama Süleymani konusunda olduðu 
gibi arasýra denemelerde bulunmaktadýr. 

Ýran: Ortadoðu'nun “emperyal” gücü 
1979 yýlýnda Þahýn devrilmesi ve molla-

larýn iktidara gelmesiyle Ýran politikasýnda 
köklü bir deðiþiklik oldu. Þah döneminde 
ABD ve Ýsrail'e dost olan Ýran Mollalar'ýn 
iktidarýyla birlikte hem ABD'ye hem Ýsrail'e 
karþý düþmanca bir politika izlemeye baþla-
dý. ABD ve Ýsrail'i Ortadoðu'da Müslüman-
larýn baþbelasý ilan etti. Ýran'a göre onlarýn 
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Ortadoðu'dan kovulmasý ve atýlmasý gere-
kiyordu. Bunun için de Ýsrail'e ve ABD'ye 
karþý kesin tavýr aldý. Onlarla diplomatik 
ilþkileri kesti ve Ýsrail'in Filistin toprak-
larýndaki varlýk hakkýný reddetti, Ýsrail'in 
kurulduðu topraklarý iþgal edilmiþ topraklar, 
hükümetini de Siyonist rejim olarak ilan etti. 
Ýran'a göre Ýsrail bir kanser urudur, kesilip 
atýlmasý, yok edilmesi, onun yerine bir 
Filistin devletinin kurulmasý gerekmektedir. 
ABD ise Ýran'ýn baþ düþmanýdýr, Ýsrail küçük 
ABD ise en büyük þeytandýr, Ortadoðu'dan 
gitmesi için mücadele edilmelidir. Bu he-
deflerine ulaþmak için Ýran zengin petrol ve 
gaz yataklarýndan elde ettiði gelirleri özel-
likle Ortadoðu'daki Þiiler arasýnda örgüt-
lenmeye ve atom bombasý yapmak için har-
camaya baþladý. Ýran eski Cumhurbaþkaný 
Rafsancani, bir atom bom-
basýnýn Ýsrail'i yok etmek 
için yeterli olacaðýný söy-
lüyordu. Ýran her yýl 
düzenlediði Kudüs Günü 
ile Ýsrail'e karþý bu teh-
ditlerini yenilemektedir. 

Ýran atom bombasý için 
gerekli olan saf uranyum 
üretimine baþlayýnca Ýs-
rail, ABD ve tüm Batý 
ayaða kalktý. Ýran'ýn nük-
leer silah üretme programý 
derhal durdurulmalýydý. 
Aksi halde Ýsrail'in varlýðý 
ve güvenliði tehlikedeydi. ABD hemen 
Ýran'a yaptýrým uygulamaya baþladý. Ýran 
ekonomik olarak zor duruma düþtü. Al-
manya, Fransa ve Ýngiltere'nin araya girme-
siyle Ýran nükleer silah yapmaktan vazgeçti, 
yalnýz bilimsel çerçevede uranyum zengin-
leþtirmesi yapabilecekti ve bütün uranyum 
yoðunlaþtýrma tesislerini uluslararasý kont-
role açacaktý. Ýran bunlarý kabul etti ve bir 
anlaþma saðlandý. Ýsrail'de rahatladý. Ama 
Trump baþa gelince bu anlaþmadan ABD'nin 
ayrýldýðýný ve Ýran'la daha sert bir anlaþma 
yapýlmasý gerektiðini açýkladý. Buna uy-
mayanlar hakkýnda yaptýrým uygulayacaðýný 

açýkladý. Ýran ekonomik olarak yeniden zor 
bir duruma girdi. Trump'un böylesi bir ka-
rarýnda Ýran'ýn son zamanlarda bölgedeki 
hegenomik giriþimleri de rol oynadý.  

Molla rejimiyle birlikte Ýran Ortadoðu'da 
etkin bir rol oynamaya baþlamýþtý. Önce 
Anti-Amerikan ve anti-Ýsrail tutumuyla 
genel olarak Müslümanlar üzerinde nüfuz 
saðlamaya çalýþtý. Etkili de oldu. Özellikle 
Ýsrail'e karþý Lübnan'da savaþan Hizbullah'a, 
Filistin'de Hamas ve Ýslami Cihad örgütüne 
silah ve maddi yardýmda bulunmakta, 
Suriye'ye sürekli arka çýkmaktadýr. Saddam 
devrildikten sonra hemen Irak'taki Þiilerin 
yanýnda yer aldý ve onlarýn koruyucusu ko-
numuna geldi. Irak'taki geliþmeleri belir-
leyen Saddam'ý deviren ABD deðil Kum 
þehrinde oturan Þii aleminin lideri Ayetollah 

idi. Ýran Arap Baharýyla birlikte Arap ülke-
lerindeki kaostan yararlanarak oralardaki 
Þiiler arasýnda hýzla örgütlenme yoluna gitti. 
Yemen'deki Þii Husiler'i Suudi Arabistan'a 
karþý desteklemeye baþladý. Yemen'deki 
kardeþ kavgasýnýn arkasýnda Ýran ve Suudi 
Arabistan'ýn bölgedeki hegemonik çýkarlarý 
bulunmaktadýr. Bu arada Ýran Suudi Ara-
bistan ve Körfez emirliklerindeki Þiiler 
arasýnda da örgütlenmeye hýz verdi. ÝÞÝD'in 
ortaya çýkmasýyla Ýran'ýn Suriye ve Irak'taki 
Þii hükümetlere verdiði açýk destek ulus-
lararasý alanda da kabul görmeye baþladý. 
Taliban, El-Kaide ve ÝÞÝD'e karþý savaþta 
Ýran bir “müttefik” konumuna geldi. Ýran'ýn 

Tahran yapýlan anlaþma uyarýnca uranyum
zenginleþtirmesi için santrifüj geliþtirecekti..

Ýþçi Sýnýfýnýn Savaþ Yolunda
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Irak'tan, Lübnan'dan, Suriye'den Yemen ve 
Cezayir'e kadar bu askeri operasyonlarýný 
yöneten ve sevk eden Devrim Muhafýzlarý-
Kudüs Gücü Komutaný Süleymani idi. Sü-
leymani de ABD'nin gözüne diken gibi ba-
tanlardan biriydi. Trump'a göre Ýran'ýn böl-
gedeki hegemonik giriþimleri sonlandýrýl-
malýydý.

Çin'e yönelmeden önce Ýran'ýn 
“ehlileþtiirilmesi” 

9 Temmuz 2017'de Musul'un, 21 Ekim 
2017'de ÝÞÝD'in kalesi ve baþþehri Rakka'nýn 
düþmesiyle Ortadoðu'da ÝÞÝD artýk kesinkes 
yenilmiþ oldu, sonu gözüktü. Böylece ABD 
için Ýran'la olan zýmni ittifak da bitmiþti. Ar-
týk onun bölgedeki giriþimlerine katlanma-
nýn da bir zorunluðu kalmamýþtý. ABD'nin 
bilgisi dýþýnda Ýran'ýn bölgede ne zaman 
nerede ne yapacaðý belli olmayan bir güç 
olmaktan çýkmasý gerekiyordu. Irak, Yemen, 
Suriye'ye müdahaleleri ABD'nin planlarýna 
uygun deðildi. Ýran'ýn yalnýz dizginlenmesi 
deðil, ABD'nin stratejisine karþý koyan, 
Ýsrail'i tehdit eden bir konumdan çýkmasý, 
Þah dönemi gibi olmasa da, ABD ile uyum 
saðlayan bir konuma gelmesi gerekiyordu. 
Bunun için ABD önce Ýran'a sýnýrlarýný 
göstermek istedi. Ýlk olarak 8 Mayýs 2018'de 
Atom anlaþmasýnýn günümüze uygun ol-
madýðýný, yenilenmesi gerektiðini belirterek 
anlaþmayý geçersiz kýldý ve Ýran'a yeniden 
yaptýrýmlar uygulamaya baþladý. Ýran Avru-
palýlardan bir medet umdu, ama Trump aðýr 
basýnca Avrupalýlar da geri adým atmak zo-
runda kaldýlar. Ýran'ýn sonunda Trump'ýn 
koþullarýný kabul etmeye eli-kolu 
mahkûm olduðu gözükmektedir. 
Maalesef uluslararasý alanda 
Trump'a dur diyecek demokratik bir 
güç henüz doðmuþ deðil. Reel 
sosyalizm döneminde ABD böyle bir 
baskýya býrak cüret etmeyi, aklýndan 
bile geçiremezdi. Yeni anlaþmayla 
ABD Ýran'ýn yalnýz nükleer silah 
yapmayý durdurmasýný istemiyor, 
yaptýrýmlarýn kalkmasýyla petrol ve 
gaz satýþýndan elde ettiði gelirleri 

kontrol edilmesini de istiyor. Zira Ýran 
geçmiþte bu paralarý ülkede kendi halkýnýn 
refahýnýn yükseltilmesi inin kullanacaðý yer-
de, bölgede hegemonya kurmak, Þiilerin sa-
vaþlarýný ve örgütlenmesini desteklemek ve 
Ýsrail'e karþý savaþan Cihadist gruplara yar-
dým etmek için kullanmýþtýr. ABD bir kez da-
ha buna müsaade edilmesini istemiyor ve 
Ýran halkýný petrol gelirlerinin ülkede kul-
lanýlmasý için açýkça eyleme teþvik ediyor ve 
yapýlan eylemleri destekliyor. 

Trump'ýn ikinci adýmý 3 Ocak 2020'de 
Kudüs Gücü Komutaný Süleymani'nin 
Irak'da, Baðdat'da bir ÝHA'dan atýlan füzeyle 
vurularak öldürülmesi oldu. Bu sýradan bir 
olay deðildi. Zira bu olay Ýran'a, bundan 
böyle Ortadoðu'daki tüm hegemonik askeri 
faaliyetlerini durdurulmasý için yapýlan bir 
ihtardý. Artýk bu Trump'ýn Ýran'la bir savaþ 
olmasa da, Ýran'ý yola getirmek için belli bir 
düzeyde çatýþmalarý göze aldýðýný gösteri-
yordu. Tüm bunlarýn nasýl bir sonuç vere-
ceðini zaman gösterecek. Ama son aylarda 
ABD yaptýrýmlarý etkisini göstermeye, halk 
sokaklara dökülmeye baþlamýþtýr. Trump'ýn 
amacý bu önlemlerle Ýran içinde bu istik-
rarsýzlýðý derinleþtirmek, sonunda Mollalar'ý 
teslim almaktýr. Ýran'ý Rusya ve Çin'den uzak 
tutmaktýr. Çin ve Rusya ile beraber olan bir 
Ýran ABD için büyük tehlikedir. 

ABD için baþ tehdit Çin! 
ABD Ýran da dahil Ortadoðu'yu bu kaos 

ve istikrarsýzlýk ortamý içinde tutmak istiyor. 
Çünkü bu buradaki halklarý yönetmenin ve 
ABD yörüngesinde tutmanýn en kolay yolu-
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dur. ABD önümüzdeki dönem Çin'le boðu-
þacaktýr. Çin sürekli büyüyen ekonomisi, 
geliþen teknolojisi ve güçlenen silahlý 
güçleriyle ABD'yi korkutmakta, dünyaya 
meydan okumaktadýr. Trump'ýn aldýðý tüm 
gümrük önlemlerine raðmen Çin ekonomisi 
geçtiðimiz yýl %6 büyümüþtür. ABD'nin 
büyümesi %1,9, Almanya'nýn ise %0,6'dýr. 
Bu gidiþle Çin yakýnda AB ve ABD'yi geçe-
cektir. Çin'in bu büyüme temposunu tut-
turabilmesi için büyük bir enerji ve ham-
maddeye ihtiyacý vardýr. ABD Çin'in bu gidi-
þatýnýn nasýl durdurulacaðýnýn hesaplarýný 
yapmaktadýr. 

Bunun için Çin'in dünyada her alanda 
izole edilmesi gerekmektedir. Özellikle 
Çin'in dünyadaki ham madde kaynaklarýna, 
özellikle de petrole ulaþmasý engellen-
melidir. En zengin petrol yataklarý Ortado-
ðu'dadýr. Bu nedenle baþta Ýran olmak üzere 
Ortadoðu ülkelerinin Çin'-
le iliþkileri kýsýtlanmalý ve 
tümden kesilmelidir. Bu-
nun bir yolu da Ortado-
ðu'da ABD kontrolünde bir 
kaos ortamýnýn olmasýdýr. 
Bu halklara baþýný kaldýrýp 
ticaret yapacak bir olanak 
tanýnmamalýdýr. Bu ülke-
lerin tüm girdi ve çýktý-
larýný ABD kontrol et-
melidir. ABD Irak'ta, Su-
riye'de ve diðer Arap ül-
kelerinde bunu yapýyor. Bu 

ülkeler tüm para transfer 
iþlemlerini ABD bankalarý 
üzerinden yapmak zorunda-
lar. ABD hala dünyadaki 
gücünü dünya halklarýný 
kendisine itaat etmesi, kul-
köle olmasý için kullanmak-
tadýr. 

Ýran'ýn ABD'ye daha ne 
kadar direneceði bilinemiyor. 
Irak parlamentosu son Süley-
mani olayýndan sonra tüm 
Amerikan askerlerinin Irak'ý 

terketmesi kararýný aldý. Ama Trump Parla-
mento gibi burjuva demokrasisinin en kutsal 
bir kurumunun kararýný yalnýz dinlemeye-
ceðini söylemekle kalmadý, Irak'a daha asker 
göndereceðini açýkladý. Ýþte Batýnýn demok-
rasi anlayýþýna bir örnek daha. Trump Ýran'ý 
tehdit ederken tüm kültür varlýklarýný mah-
vedeceðini söyledi. Bun söyleyen kiþinin 
Afganistan'da buda heykellerini yýkan El-
Kaide’den, Palmira antik kentini yýkan 
ÝÞÝD'den ne farký kaldý? Görülen o ki, ABD 
elindeki dünya hegemonyasýný Çin'e 
kaptýrmamak için dünyayý yakmaya bile 
hazýr. 
ABD karþýsýnda halklar çaresiz deðildir 

ABD'nin, emperyalizmin kendi kaderi 
için Ortadoðu halklarýnýn kaderiyle oy-
namasý, bu halklarýn kaderi deðildir. 
ABD'nin Ortadoðu'da böylesine at oynata-
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bilmesinin bir nedeni bu bölgede elinin al-
týnda Türkiye gibi bir NATO ülkesinin bu-
lunmasý, bir diðer nedeni de Kürt sorununun 
hala çözülmemiþ olmasýdýr. Türkiye bazen 
Rusya ile “flört” etse de tüm bunlar ABD 
planlarý dahilindedir ve Ortadoðu'daki kaosa 
hizmet etmektedir. Yine Ortadoðu'da Kürt 
sorununun çözümünde veya çözümsüzlü-
ðünde baþaktör Türkiye'dir. Türk egemen 
güçleri esas görevlerinin, nerede bir Kürt ha-
reketi yükselirse orada onun tepesine bin-
mek olduðunu görmektedir. Kürt düþmanlýðý 
Türk egemen güçlerinin varlýk nedenidir, 
esas politikasýdýr. Türkiye'de bu Türk ege-
men güçlerinin, en baþta Erdoðan'ýn iktida-
rýna son vermeden Ortadoðu'da demokratik 
bir dönüþüm saðlamak, emperyalizmin 
oyunlarýný bozmak çok zordur. Bunun için 
Türkiye demokrasi güçlerine büyük sorum-
luluk düþmektedir. Erdoðan'ý devirecek 
demokratik bir ittifak cephesi kurmak için 
ülkede þartlar hýzla olgunlaþmaktadýr. 

Ülkemizde 23 Haziran 2019 yerel 
seçimlerinde Türk, Kürt ve Erdoðan karþýtý 
güçlerin sandýkta oluþturduklarý ittifak yavaþ 
da olsa tutmaya baþlamýþtýr. CHP, 
Kýlýçdaroðlu otoriter Erdoðan rejimine karþý 
HDP'den ÝYÝ Parti'ye, Davutoðlu ve 
Babacan-Gül'ün kuracaðý partiye kadar 
geniþ bir ittýfak düþündüðünü söyledi. Bu 

anlayýþ son zamanlarda gençler ve kadýnlar 
arasýnda kök salmaya baþladý. Jülide 
Kural'ýn Selahattin Demirtaþ'ýn DEVRAN 
eserinden yararlanarak yaptýðý tiyatro 
gösterisine katýlan ve yanyana oturan 5 
kadýnýn: Selvi Kýlýçdaroðlu, Dilek Ýmam-
oðlu, Baþak Demirtaþ, Canan Kaftancýoðlu 
ve Pervin Buldan'ýn sunduðu tablo böyle bir 
demokratik ittifakýn sanki müjdecisiydi. 
Erdoðan, Soylu, Bahçeli gibi kaþarlanmýþ 
gerici ve faþistler bu “buluþmayý” bir darbe 
hazýrlýðý olarak addettiler ve hemen saldýrýya 
geçtiler. Ama nafile! Bir kez halkýn gönlüne 
demokrasi ittifaký düþtü mü, onu kimse 
oradan söküp çýkaramaz. 

Þimdi biz devrimci güçlere büyük görev 
düþmektedir. Doðmakta olan demokratik 
ittifaðýn içeriði demokrasi ve özgürlüklerle 
doldurulmalýdýr. Þimdiden kollarý sývama-
lýyýz, halkýmýza ülkemizin Türk ve Kürt ve 
diðer Türkiye halklarýn eþit, özgür, özerk, 
barýþ içinde birlikte yaþayabilecekleri bir 
demokrasiye ihtiyacý olduðunu anlat-
malýyýz. 

5 kadýnýn verdiði örnekte olduðu gibi 
Türk, Kürt, kadýn, erkek, genç, yaþlý, CHP'li, 
HDP'li, ÝYÝ Parti'li, Erdoðan karþýtý AKP'li 
ve muhalifleri demeden karýþýk, gruplar, 
komiteler kuralým, halkýmýza gidelim, 
Erdoðan'ýn gitmesi gerektiðini birlikte anla-

talým. Ortadoðu'da halklarýn 
özgürlüðe kavuþmasýnýn, em-
peryal izmle boðuþmada 
birleþememesinin önünde en 
büyük engelin Erdoðan 
iktidarý olduðunu halkýmýzýn 
bilincine kazýyalým. Özellikle 
isçi semtlerine, köylere gide-
lim. Ýþçi sýnýfý ve köylülükle 
buluþalým.

Yýðýnlarý kazandýkça zafe-
re giden yol daha da kýsalacak, 
ABD'nin Ortadoðu stratejileri 
bozulacak, halklar özgür-
leþecek, barýþ ve demokrasi 
içinde yeni bir hayat baþlaya-
caktýr. 
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