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İşç� Sınıfının Öğretmen� Len�n ve
Ek�m Devr�m�'n�n İz�ndey�z!

Bolşev�kler�n �kt�darı 
alması Ek�m 1917'den çok 
önce başlayan ve ancak 1920 
sonbaharında Güney Rusya'-
dan gelen son "beyaz" güçle-
r � n  d e v r � l m e s � y l e  t a -
mamlanan uzun b�r süreçt�r. 
Len�n'de bel�rtt�ğ� g�b� em-
peryal�st dönemde “proletar-
yanın araçlarıyla kazanılan” 

İZ  komün�s t lere Bgöre; soyut b�r ahla-
k� �lkeden yola çıka-

rak değ�l, �lk kez �şç� ve 
köylü gen�ş k�tleler�n �kt�darı 
ele geç�rerek, onu el�nde 
tutması ve toplumu daha 
yüksek b�r aşamaya dönüş-
türmes�yle, Ek�m Devr�m�, 
�nsanlık tar�h�ndek� en muh-
teşem b�r olaydır. 

1905  bur juva  devr �m� 
1917'de y�ne proletaryanın 
yarım bıraktığı �ş� tamamla-
yarak dünyanın �lk sosyal�st 
ülkes� Sovyetler B�rl�ğ�n� 
yaratacaktı. 

2Yaşında

Recep Tay�p Erdoğan'ın
geleceğ�

�şç� sınıfının ve
Kürtler�n ortak

mücadeles�ne bağlıdır!

E Ç T İ Ğ İ M İ Z Ggünlerde �nsanlar 
dünyada ve Tür-

k�ye'de öneml� b�rçok 
gel�şmelere şah�t oldu. 
Şüphes�z bunlardan en 
öneml�s� hâlâ dünyanın 
“efend�s�”, en güçlü devle-
t� olan ABD'dek� başkan 
seç�mler� ve Trump'ın 
seç�m sonuçları kabul 
etmemekte d�renmes�yd�. 
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10 Eylül 1920
Açıklama:

 

AŞİZAN tek adam Frej�m�n�n başı Erdo-
ğan HDP'ye karşı b�r 

s�yas� darbe daha gerçekleş-
t�rd�. 2014 yılında düzenle-
nen Kobanê eylemler� nede-
n�yle Ankara Cumhur�yet 
Başsavcısı Yüksel Koca-
man'ın emr�yle pol�s 25 Ey-
lül 2020'de sabah karşı An-
kara merkezl� 7 �lde 82 k�ş�y� 
kapsayan b�r baskın operas-
yonu başlattı. Tutuklananlar 
arasında Sırrı Süreyya Ön-
der, Em�ne Ayna, Ayla Akat 
Ata g�b� esk� HDP m�lletve-
k�ller�, Kars Beled�ye Baş-
kanı HDP'l� Ayhan B�lg�n ve 
b�rçok esk� ve yen� HDP yö-
net�c�s�  bulunmaktadır. 
Başsavcı hâlâ mecl�ste olan 
7 HDP m�lletvek�l� hakkında 
da dokunulmazlıklarının 
kaldırtılması �ç�n fezleke ha-
zırlayacağını açıklamakta-
dır. Bunlar toplumda terör 
est�rmeye doymuyor. Ayhan 
B�lg�n g�b�, tutuklanan k�ş�-
lerden çoğu bu dosyadan 
yargılanıp serbest kalanlar-
dır. Erdoğan bundan 6 yıl 
önce İŞİD saldırıları altında 
“düştü, düşecek” ded�ğ� 
ama düşmeyen Kobonê d�-
ren�ş�n�n �nt�kamını her fır-
satta almaya kalkışmaktadır. 
Z�ra Kobanê Erdoğan'ın 

HDP susturulamaz!
Erdoğan'ın sonu kaçınılmazdır! 

unutamadığı �lk büyük ye-
n�lg�lerden b�r�d�r. Selahatt�n 
Dem�rtaş ve F�gen Yüksek-
dağ da bu dosyadan, tüm ya-
salar ç�ğnenerek, bu Baş-
savcı Kocadağ tarafından 
�çerde hâlâ reh�n tutulmakta-
dırlar. Sorun yalnız �nt�kam 
değ�l, her ves�leyle faş�zan 
rej�m� yerleşt�rmekt�r.

Erdoğan'ın HDP'ye karşı 
sürekl�l�k kazanan darbe 
g�r�ş�mler�nden b�r� olan bu 
darbe b�r gün önce toplanan 
M�l l �  Güvenl�k Kurulu 
MGK'nın toplantısında plân-
lanmış ve muhalefet� sustur-
manın �lk adımı olarak düğ-
meye basması �ç�n Ankara 
Cumhur�yet Başsavcısı Ko-
caman'a tal�mat ver�lm�şt�r. 
Tal�matı veren �se Erdo-
ğan'ın ta kend�s�d�r. Çünkü 
geçen hafta evlenen Başsav-
cı Kocaman gel�nl�k g�yen 
eş�yle b�rl�kte el öpmek �ç�n 
Saray'a çıkmış ve Erdo-
ğan'dan yalnız düğün hed�-
yeler� değ�l gerekl� soruştur-
malar, tutuklamalar ve ope-
rasyonlar hakkında da ta-
l�matlar almış olduğu sır de-
ğ�ld�r. Görüldüğü kadarıyla 
bu tal�matlardan b�r� de 
HDP'ye karşı son operasyon-
dur.

Bu olay yargının kararla-

Kürtler�n ve Türkler�n 
ortak part�s� olma yolunda 
hızla �lerleyen HDP'y�, Erdo-
ğan kurmaya çalıştığı kend� 
faş�zan tek adam rej�m�ne ve 
Selef�st-m�ll�yetç� “yen�” 
Türk�ye'ye karşı en büyük 

rını Erdoğan'dan aldığının ve 
Erdoğan'ın yargıya açık mü-
dahales�n�n b�r tesc�l�d�r. Bu 
b�r gerçeğ� b�r kez daha göz-
ler önüne sermekted�r: Tür-
k�ye'de yargı bağımsızlığı 
yoktur, hukuk kalmamıştır. 
B�r başsavcının el öpmek 
�ç�n Saray'a çıkmasının, he-
d�yeler almasının ve arka-
sından HDP'ye karşı operas-
yon kararı vermes�n�n başka 
�zahı yoktur. Artık yargı 
Erdoğan'ın el�nde �sted�ğ� 
zaman vatandaşın tepes�ne 
�nd�receğ� “b�r sopa �şlev� 
gören b�r terör aygıtından” 
başka b�r şey değ�ld�r. Erdo-
ğan �kt�darda kalmak ve Tür-
k�ye'y� Selef�st İslam ve 
Türklük temel�nde değ�şt�r-
mek �ç�n yarattığı ger�l�m po-
l�t�kasını dışarıda komşulara 
savaş açarak, �çer�de de bu 
pol�s, jandarma ve yargı terö-
rü est�rerek yürütmekted�r. 
Erdoğan �çer�de bu terörü 
tüm demokrat�k güçlere, en 
başta da HDP'ye karşı uygu-
lamaktadır.
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“c�dd�” tehl�ke olarak gör-
mekted�r. Bunu 15 Haz�ran 
2015 seç�mler�nde ve en son 
31 Mart yerel ve 23 Haz�-
ran'da tekrarlanan İstanbul 
beled�ye seç�mler�nde yaşa-
dı. HDP halka Erdoğan'ın 
yen�leb�l�rl�ğ�n� gösterd�. Ve 
bundan böyle de Erdoğan'ı 
yenmek �ç�n kurulacak gen�ş 
b�r cephede HDP'n�n yer al-
masının gerekl�l�ğ� ortaya 
çıktı. Erdoğan'ın HDP �le 
b�rl�kte yen�leceğ� halk yı-
ğınlarının b�l�nc�nde yer et-
meye başladı. Özell�kle İs-
tanbul seç�mler�nden sonra 
Erdoğan kend�s�ne karşı de-
mokrat�k b�r cephen�n oluş-
masını engellemek �ç�n sü-
rekl� HDP'ye saldırma takt�-
ğ� uygulamaya başladı. Kürt 
halkının �rades�n� h�çe saya-
rak hemen hemen tüm HDP 
beled�yeler�ne kayyımlar a-
tadı, yönet�c�ler�ne saldırdı.

Ama Erdoğan'ın HDP'ye 
karşı bu son operasyonu tüm 
muhalefet güçler�ne karşı 
topyekûn b�r saldırı karakte-
r� taşımaktadır. Ekonom�k a-
landa, dış pol�t�kada �y�ce sı-
kışan ve sürekl� taban kaybe-
den Erdoğan ve MHP �le ça-
tıştırdığı Cumhur İtt�fakı �k-
t�darda kalmanın, toplumu 
kend�ne göre şek�llend�rme-
n�n yolunu muhalefete sal-
dırmakta bulmaktadır. Bu-
gün sırada HDP var, ama ya-
rın sırada Kılıçdaroğlu'ndan, 
Akşener'den, Babacan'a ve 
Davutoğlu'na kadar tüm mu-
halefet l�derler� bulunmakta-
dır. H�tler deney�n�n göster-
d�ğ� g�b� faş�st �kt�darlar an-
cak tüm muhalefet�n ber-

TKP'ye göre Erdoğan'ı 
yenmek, yen�den demokrat�k 
hak ve özgürlüklere �şlerl�k 
kazandırmak, hukukun üs-
tünlüğünü sağlamak, Ortado-
ğu'da savaşı sonlandırmak, 
barışı kurmak ve Türk�ye 
toplumunun karşı karşıya 
kaldığı Selef�st-faş�st tehl�-
kes�nden kurtulması ancak 
güçlü b�r HDP �le mümkün-
dür. Kürt, Türk �şç� ve emek-
ç�ler�n�n, demokrat�k güçler�-
n�n, ama özell�kle de Türk �ş-
ç� ve emekç�ler�n�n, demok-
rat�k güçler�n�n önünde du-
ran en ac�l görev HDP'y� güç-
lend�rmekt�r, HDP �le daya-
nışmayı  yükse l tmekt � r, 
HDP'y� tüm sol ve demokra-

taraf ed�lmes�yle kurulab�l�r. 
Ş�md� HDP'n�n tutuklanma-
sına karşı sess�z kalan muha-
lefet l�derler�n�n, “Naz�ler 
komün�stler�, send�kacıları, 
Yahud�ler� götürürken sus-
tum, çünkü ben komün�st, 
send�kacı, Yahud� değ�ld�m, 
ama ben� götürmeye geld�k-
ler�nde ortada protesto ede-
cek k�mse kalmamıştı” d�yen 
Alman papazı N�emöller'�n 
durumuna düşmemeler� �ç�n 
ş�md�den kararlı b�r şek�lde 
HDP'ye yapılan saldırılara, 
HDP'l�lere yönel�k tutukla-
malara karşı çıkmalılar, b�z 
Kürt, HDP'l� değ�l�z d�ye sus-
mamalı, göstermel�k çıkışlar-
la zevah�r� kurtarmaya kal-
mamalıdırlar. B�l�nmel� k�, 
Erdoğan da faş�zan �kt�darını 
tüm muhalefet� susturarak 
kuracaktır. Burada artık söz 
konusu olan demokras� ve 
Türk�ye toplumunun gelece-
ğ�d�r.

t�k devr�mc� güçler�n buluş-
tuğu, gen�ş yığınların des-
tekled�ğ� ortak b�r Türk�ye 
part�s� yapmaktır.

Erdoğan'ın saldırılarına 
karşı HDP'y� savunalım, Er-
doğan'a ve onun MHP �le 
faş�st �kt�darına karşı gen�ş 
b�r muhalefet cephes�n�n 
HDP �le b�rl�kte oluşması �-
ç�n tavanda ve tabanda, özel-
l�kle yığınlar arasında çalış-
malarımızı hızlandıralım.

HDP susturulamayacak, 
ama Erdoğan g�decekt�r. Er-
doğan'a karşı b�r muhalefet 
cephes� ne kadar hızlı oluştu-
rulursa, Erdoğan'ın g�d�ş� ve 
Türk�ye'n�n kurtuluşu da o 
kadar yakın olacaktır.

TKP 1920
www.tkp-onl�ne.com

Erdoğan kend� �kt�darını 
sonlandıracak, önüne koy-
duğu hedefler� engelleyecek 
ve Türk�ye'y� demokrat�k-
leşt�recek, Kürt sorununun 
demokrat�k ve barışçıl çözü-
münü sağlayacak olan gücün 
bu b�rl�k olduğunu çok �y� 
b�lmekted�r. Onun �ç�n sü-
rekl� Kürt ve PKK düşmanlı-
ğını ve Türk m�ll�yetç�l�ğ�n� 
körüklemekte, bu b�rl�ğ� bal-
talama çalışmaktadır. Türk-
ler�n ve Kürtler�n b�rl�ğ�, 
HDP'n�n güçlenmes� Erdo-
ğan'ın korkulu rüyasıdır.

http://www.tkp-online.com/
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Tek başına 12 Eylül darbes�n�n resm� ve-
r�lere göre kısa b�r “b�lançosu” b�le yapılan 
vahşet�n boyutunu göstermes� bakımından 
yeterl�d�r: 650 b�n k�ş� gözaltına alındı, 1 
m�lyon 683 b�n k�ş� f�şlend�, 210 b�n dava 
açıldı, 230 b�n k�ş� yargılandı, bunlardan 
7000 k�ş� �damla yargılandı. 517 k�ş�ye �dam 
cezası ver�ld�, bunlardan 50 k�ş� �dam ed�ld�. 
İdam ed�lenler arasında 17 yaşında olan, yaşı 
büyütülüp asılan, hakkında cuntanın başı 
Evren'�n “asmayalım da besleyel�m m�?” de-
d�ğ� Erdal Eren'de vardı. O dönemde kuşkulu 

BU yıl, 2020 yılı, 12 Eylül faş�zan 
asker� darbes�n�n 40. yılı. Genell�kle 
b�r olayın 10'lu ve 5'l� yıl dönümler� 

o olayın değerlend�r�lmes�, o günlerle 
hesaplaşılması �ç�n b�r ves�le olur. 12 Ey-
lül'ün 40. yılı da o darbey� yaşamış olanların 
b�rçoğuna o günlere b�r bakma, o günler� b�r 
değerlend�rme, b�r muhasebe yapma olanağı 
verm�şt�r. Basında, sosyal medyada bu 
konuda b�rçok yayınlar yapıldı. B�z de o dö-
neme b�r başka yerden bakacağız, 12 Eylül 
darbes�n� Türk�ye tar�h�nde b�r kırılma, dö-
nüm noktası olması açısından ele alacağız. 
Her b�r yayın kend� başına 
değerl� deneyler �çer�r. Ha-
p�shanelerde, z�ndanlarda, 
sürgünlerde yaşananlar, 
�şkenceler, ölümler, c�na-
yetler, �damlar, ayrılıklar 
hâlâ unutulmayan, hatırlan-
dığı anda �nsana acı veren, 
yüreğ�n� dağlayan olaylar-
dır. Hele D�yarbakır z�n-
danlarında tutsaklara, özel-
l�kle Kürt tutsaklara yapı-
lan �nsanlık dışı uygulama-
lar ancak H�tler faş�zm�n�n 
temerküz kamplarında yaşanan barbarlıkla-
rın b�r benzer�d�r. Oralar �nsanlığın b�tt�ğ� 
yerlerd�r.

12 Eylül: Türk�ye'n�n öneml� b�r kırılma noktası
Tufan YILMAZ

B�r başka dey�şle 12 Eylül Türk�ye'n�n 
üzer�nden s�l�nd�r g�b� geçt�. Demokras� rafa 
kaldırıldı, Mecl�s dağıtıldı, part�ler, sen-
d�kalar dernekler kapatıldı, Anayasa uygula-
madan kaldırıldı. Başta seç�m ve part�ler ka-
nunu olmak üzere tüm kanunlar değ�şt�r�ld�. 
Her yerde faş�st devlet terörü kol gezmeye 
başladı. Her şey 5 cuntacı general�n �k� du-

ölüm sayısı 300, �şkenceden ölenler�n sayısı 
171, açlık grev�nde ölen 14, kaçarken 
vurulan 16, çatışmada ölen 95, “doğal” ölüm 
raporu ver�len 73, “�nt�har” ett�ğ� b�ld�r�len 
43 k�ş�d�r. 30 b�n k�ş� �şten atılmış, 14 b�n k�ş� 
vatandaşlıktan çıkarılmış, 30 b�n k�ş� de 
s�yas� mültec� olarak yurt dışına sürgüne 
g�tm�şt�r. 927 yayın yasaklanmış, 39 ton 
gazete ve derg� sakıncalı bulunarak �mha 
ed�lm�ş, 937 f�lm yakılmıştır. 400 basın 
mensubu yargılanmış, toplam 3 b�n 115 yıl 
hap�s cezasıyla cezalandırılmıştır. 3854 
öğretmen ve 120 �ler�c� ün�vers�te öğret�m 

görevl�s�n�n �ş�ne son ver�lm�şt�r. Yaşanan bu 
devlet teröründen sonra Türk�ye solu, �şç� 
hareket� kend�ne gelmekte hâlâ zorlanmak-
tadır. Bu baskıları göğüsleyeb�len hareket 
Kürt Özgürlük Hareket� olmuştur. Günü-
müzde Erdoğan'ın yaşattığı devlet terörü bu 
12 Eylül faş�st terörünün b�r devamıdır. 
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Türk�ye ne Osmanlı ne de Cumhur�yet 
dönem�nde kap�tal�st gel�şmey� tam olarak 
yakalamış b�r ülke değ�ld�r. Kap�tal�stleşme 
adımları batılılaşmayla b�rl�kte daha Osman-
lı dönem�nde atılmaya başlamıştı. Ama başa-
rılı olamamıştı. Z�ra uzun süren pad�şahlık, 
kend�ne göre özgüllükler� olan Osmanlı feo-
dal�te s�stem� burjuvaz�n�n oluşmasını, kap�-
tal�zm�n gel�şmes�n� engellem�şt�r. Sürekl� 
savaşlar, yokluk ve yoksulluk neden�yle 
tasarruf, para b�r�k�m�, paranın kap�tale dö-

dağının arasına sıkışmıştı. Bu generaller�n 
hedef� Türk�ye toplumunu yen� baştan yapı-
landırmak, şek�llend�rmekt�. Atatürkçülük 
adı altında Türk-İslam sentez� temeller� 
üstünde şoven m�ll�yetç�, d�ndar: Selef�st-
İslam�, ant�komün�st, ant�kürt b�r toplum, 
emperyal�zmle entegre olmuş b�r Türk�ye 
yaratmaktı. Türk�ye toplumunu kökten dö-
nüştürmekt�. Bunun �lk adımı olarak 1982'de 
çıkarılan ant�demokrat�k anayasa oldu. 
Cuntanın bu anayasayı ortadan kaldırıp de-
mokrat�k b�r anayasa yapmayı bugüne kadar 
h�çb�r hükümet başaramadı veya başarmak 
�stemed�. Ama bu anayasa sürekl� değ�şt�r�l-
d�. Bu değ�ş�kl�klerle anayasa daha da ant�-
demokrat�kleşt�. Yapılan değ�ş�kl�klerle bu 
anayasa bugün Erdoğan'ın faş�zan tek adam 
rej�m� kurma çabalarının “hukuk�” temel�n� 
oluşturmaktadır. Bugün ülken�n geld�ğ� yer 
12 Eylül darbes�n�n Türk�ye tar�h�nde eko-
nom�k, pol�t�k, sosyal, kültürel b�r dönüm 
noktası, öneml� b�r kırılma noktası olduğunu 
göstermekted�r. 12 Eylül darbes�n�n bu ka-
rakter� anlaşılmadan dünden ders çıkarmak 
ve geleceğe yönel�k pol�t�k takt�kler gel�şt�r-
mek zordur. O zaman sormak gerek�yor: 
Ned�r bu kırılmanın karakter�st�kler�?

12 Eylül dönem�nde en öneml� kırılma-
lardan b�r� ekonom�k alanda yaşandı. 
Türk�ye'n�n kend� gücü ve sosyal�st ülkeler�n 
yardımıyla planlı kalkınma projeler�ne son 
ver�ld� ve Türk�ye'n�n ancak batıya entegre 
olarak serbest p�yasa ekonom�s�yle kalkına-
b�leceğ� konusunda kes�n karar ver�ld� ve bu 
yönde “c�dd�” adımlar atıldı. 

12 Eylül ve ekonom�k kırılma

nüşmes� büyük çapta gerçekleşmem�şt�r. 
Oysa kap�tal�zm b�reyler�n hür g�r�ş�mc�l�ğ� 
(müteşebb�sç�l�ğ�), serbest p�yasa ve rekabet 
�lkeler� üzer�nde yüksel�r, �şç� ve emekç�-
ler�n üret�m sürec�nde sömürüsüne dayanır. 
Bu �se özgür b�reyler�n yatırım �ç�n, sömür-
mek �ç�n el�nde kap�tal olmasını gerekt�r�r. 
Ama hem Osmanlı da hem Türk�ye de 
b�reyde kap�tal olacak b�r�k�m olamamıştır. 
Paranın b�raz b�r�keb�ld�ğ� tek yer devlet 
haz�nes� olmuştur. Genell�kle yatırımlar da 
devletten beklenm�şt�r. Bu �se sürekl� 
kap�tal�st anlayışla b�r çel�şk� teşk�l etm�şt�r. 
Devlet halktan verg�lerle topladığı parayla 
b�r yandan altyapıya yatırım yaparken d�ğer 
yandan da devlet el�yle burjuva “yet�şt�rme-
ye” çalışmıştır. Her dönemde �kt�dara yakın 
bazı “gözü açıklar” devletten gördükler� 
yardımla bazı yatırımlar gerçekleşt�rm�şler, 
ama üret�m� kap�tal�st kurallar �ç�nde gel�ş-
t�remem�şlerd�r. Her b�r� devlet� soyarak 
zeng�nleşm�ş, ama burjuvalaşamamıştır. Bu 
bugüne kadar Türk�ye'n�n kalkınmasının 
temel sorunu olmuştur: Devlet�, haz�ney� 
k�m y�yecek, yağmalayacak, talan edecek, 
zeng�n olacak. CHP �le AKP arasındak� 
kavganın b�r yanı da devlet denen yağlı kuy-
ruğu k�m�n ele geç�receğ� sorunudur. Dün 
CHP yanlıları devlet� yağmalayarak zeng�n 
oluyordu, bugün �se AKP, özell�kle de Erdo-
ğan taraftarları devlet� soyarak zeng�n 
olmaktadırlar. Amaç ülken�n kalkınması de-
ğ�l, zeng�n yaratmaktır, bazı k�ş�ler� zeng�n 
etmekt�r. 100 yıllık tar�h� boyunca Türk�ye 
sürekl� ger� kalmış, ama bazıları da sürekl� 
zeng�nleşm�ş, kap�tal�st üret�m �l�şk�ler� �se 
b�r türlü gel�şemem�şt�r.

Türk�ye'n�n bu ger� kalmışlıktan nasıl 
kurtulacağı, nasıl kalkınacağı Türk�ye ay-
dınlarının, sol, devr�mc� ve demokrat�k güç-
ler�n, komün�stler�n tartıştıkları en öneml� 
sorunlardan b�r� olmuştur. Daha Osmanlı 
dönem�nde Jön Türkler arasında bu tartışma-
lar yapılmıştır. B�r çok Osmanlı düşünürler�, 
bunlar arasında Prens Sebahadd�n “Teşeb-
büs-� Şahs�”l�ğ�n (özel teşebbüsün), özel g�-

Türk�ye'de kalkınma tartışmaları
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Prens Sebahadd�n'�n savunduğu ekono-
m�de özel teşebbüsçülük, l�beral�zm Cumhu-
r�yet dönem�nde CHP'ye muhal�f olarak 

r�ş�mc�l�ğ�n, yan� l�beral�zm�n 
desteklenmes�n� ve böylece 
b�r burjuva sınıfının gel�şeb�-
leceğ�n� savunuyorlardı. İtt�-
hat ve Terakk�c�ler �se özell�k-
le 1914'den sonra Osman-
lı’nın kend� yağıyla kavrulup 
kalkınması olan M�ll� İkt�sat 
pol�t�kasını savunuyorlardı. 
İtt�hat ve Terakk� dönem�nde 
bu pol�t�kayla b�rl�kte kap�tü-
lasyonlar tek taraflı olarak 
kaldırıldı, yabancı anon�m ve s�gorta 
ş�rketler�n�n ayrıcalıklarına son ver�ld�, 
�hracat devletleşt�r�ld�, Osmanlı parası ko-
ruma altına alındı, gayr�müsl�mler�n t�caret-
tek� etk�nl�kler� kırıldı, m�ll� bankalar kurul-
du, Osmanlı üret�c�s�ne kred�ler sağlandı, 
devlet �mkanlarıyla b�r m�ll� burjuvaz� 
yaratma çabalarına g�r�ld�. Bu b�r “m�ll�” 
burjuva yaratma çabalarında soykırıma 
uğrayan Ermen�ler�n ve Cumhur�yetle 
b�rl�kte mübadele ed�len Rumların el konan 
mallarının yarattığı zeng�nl�ğ�n de büyük 
rolü olmuştur.

Osmanlı’dan sonra Cumhur�yet Türk�ye-
s�’nde de ülken�n nasıl kalkınacağı konu-
sunda komün�stler�n tek alternat�f olarak 
savundukları ulusal-demokrat�k b�r �kt�dar 
altında ülken�n öz kaynaklarına dayalı planlı 
kalkınma projes�n�n yanı sıra bu �k� “burju-
va” görüş hep b�rb�r�yle mücadele edegel-
m�şt�r. Osmanlı M�ll� İkt�sat pol�t�kası Cum-
hur�yet dönem�nde de 1950 yıllarına kadar 
�kt�dar olan Atatürk ve İnönü yönet�m�ndek� 
Cumhur�yet Halk Part�s� CHP tarafından 
ekonom�de uygulanan devletç�l�k pol�t�ka-
sında etken olmuştur. Devletç�l�k pol�t�kası 
Sovyetlerden etk�lenerek farklı zamanlarda 
(1930 ve 1960'dan sonra) yapılan planlı kal-
kınma denemeler�yle 1980 senes�ne kadar 
kısmen sürmüştür. 1980'de 12 Eylül darbe-
s�yle b�rl�kte bu pol�t�kaya son ver�lm�şt�r. İlk 
kırılma da burada yaşanmıştır.

kurulan, ama ömürler� çok 
kısa olan Terakk�perver Cum-
hur�yet Fırkası ve Serbest 
Cumhur�yet Fırkası tarafından 
savunuldu, fakat o dönem�n 
Türk�ye koşullarına güre zo-
runluluk gösteren devletç�l�k 
pol�t�kası karşısında b�r etk�n-
l�k sağlayamadı. İk�nc� Dünya 
Savaşı dönem�nde ülkede 
karaborsacılık yapan ve savaş 
vurgunu olup zeng�nleşen b�r 
kes�m�n Bayar-Menderes yö-

net�m�ndek� Demokrat Part� DP'de toparlan-
ması ve DP'n�n 1950'de �kt�dar olmasıyla 
b�rl�kte Prens Sebahadd�n'�n görüşler�, l�be-
ral�zm ülke ekonom� pol�t�kasında egemen 
olmaya başladı ve bu �k� görüş arasındak� 
kavga 1980'ne kadar sürdü,  Kore savaşına 
asker göndererek, NATO'ya g�rerek, ülkede 
Sovyetlere karşı ABD üsler� kurulmasına 
�z�n vererek ülkeye g�ren ABD dolarlarıyla 
ve yüz karası 6-7 Eylül 1955 olaylarında 
Rumların ve d�ğer gayr�müsl�mler�n 
mağazaları yağmalanarak elde ed�len gan�-
metle DP her “köşede” b�r m�lyoner, zeng�n 
yaratma pol�t�kası uyguladı. B�r kez daha 
görüldü k�, talan ve yağmayla, ülkey� k�ra-
lama karşılığında gelen dolarla burjuva yara-
tılamayacağı, ülken�n kalkınamayacağı orta-
ya çıktı.

Devletç�l�k ve planlı kalkınma
1960'da Bayar-Menderes rej�m�n�n b�r 

asker� darbeyle devr�lmes�nden sonra 
ülken�n ger� kalmışlıktan nasıl kurtulacağı, 
sanay� devr�m�n� nasıl yakalayacağı ve 
ülken�n nasıl kalkınacağı tartışmaları b�r kez 
daha gündeme oturdu. Güçlenen solun, 
sosyal�st ve komün�st hareket�n ve sosyal 
demokrat anlayışın etk�s�yle ülken�n sos-
yal�st ülkelerde olduğu g�b� ancak planlı b�r 
devletç�l�kle kalkınab�leceğ� görüşü toplum-
da egemen olmaya başladı. Başbakanlığa 
bağlı Devlet Planlama Teşk�latı DPT kurul-
du. Ülken�n kalkınmasını sağlamak �ç�n ülke 
kaynakları planlı b�r şek�lde kullanılmaya 
başlandı. Planlar sosyal�st ülkelerde olduğu 

Prens Sebahadd�n
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Planlı kalkınmanın temel felsefes�nde 
“İthal İkames�ne” dayalı sanay�leşme model� 
vardı. Buna göre �thalatın kısıtlanması ve 
�thal mallarının ülkede üret�m�n� sağlayacak 
yerl� sanay��n�n kurulması ve bunların 
gümrük koruması �le rekabet güçler�n�n arttı-
rılması gerek�yordu. Böylece ülke yabancı 
ülke mallarına bağımlılıktan kurtulmuş, 
�ht�yacı olan malları kend� üret�yor duruma 
gelm�ş olacaktı. Bunun �ç�n gerekl� olan 
yatırımı özel sektörün, burjuvaz�n�n yapacak 
gücü, b�r�k�m� yoktu. Bu yatırımları eldek� 
b�r�k�m�yle devlet�n yapması gerek�yordu. 
Ülken�n kaynakları kıt olduğu �ç�n verg�lerle 
toplanan devlet�n el�ndek� bu b�r�k�m �y�, 
efekt�f kullanab�lme, yatırab�lme, “çar-cur” 
ed�lmes�n� önleyeb�lme amacıyla planlı 
kalkınma f�kr� doğmuş ve bunun �ç�n de 
Devlet Planlama Teşk�latı kurulmuştu. Bu 
yatırımlar sonunda kamuoyunda Kamu 
İkt�sad� Teşebbüsler� KİT'ler olarak b�l�nen, 
bugün �sm�n� b�rçoğunun hatırlamadığı ama 
b�r dönem yaşamımızın kopmaz b�r parçası 
olan Et�bank'tan Sümerbank �şletmeler�ne, 
Mak�na ve K�mya'dan Toprak Mahsuller� 
Of�s�'ne, Elektr�k Üret�m'den Petrol ve Kö-
mür İşletmeler�'ne kadar yüzlerce kamu ku-
ruluşu güçlend�, zeng�nleşt� ve Türk�ye eko-
nom�s�n�n bel kem�ğ� hal�ne geld�. Her gelen 
�kt�dar kend� taraftarlarını yerleşt�rmek �ç�n 

g�b� beşer yıllık yapılıyordu ve başarılı da 
olmaya başlamıştı. Ama 1960-80 arası 
Ecev�t yönet�m�ndek� CHP �le Dem�rel 
yönet�m�ndek� M�ll�yetç� Cephe arasında sık 
sık değ�şen �kt�darlar planlı kalkınmanın 
uygulanmasını �şlemez hale get�rd�. Dem�rel 
“plana değ�l p�lava �ht�yacımız var” d�yerek 
planlı kalkınmayı kaldırıp b�r kenara attı, 
özel teşebbüsü savunup yabancı sermaye �le 
b�rl�kte montaj sanay�� kurmaya, devlet 
haz�nes�n� talan ederek çevres�nde zeng�nler, 
vurguncular yaratmaya başladı. Ama 61 
Anayasası ve DPT onun bu g�r�ş�mler�n� 
geml�yordu. Devletç�l�k, planlı kalkınma ve 
modern b�r ağır sanay�� kurma zorunluğu 
onun “serbest müteşebb�sç�l�k” alanını da-
raltıyordu.

Türk�ye'n�n özell�kle ekonom�k dar 
boğaza g�rd�ğ� ve İMF'ye muhtaç duruma 
düştüğü 70'l� yıllarda başta İMF ve Dünya 
Bankası olmak üzere emperyal�st kuruluşlar 
Türk�ye'ye ancak KİT'ler özelleşt�r�l�r ve 
devletç�l�k pol�t�kasından vazgeç�l�rse kred� 
verecekler�n� açıklamaları üzer�ne KİT'ler�n 
durumu y�ne yoğun şek�lde tartışılmaya baş-
landı. Bu talep onların tüm batı dünyasında 
uygulamaya başladıkları devlet�n küçülmes� 
ve �kt�sad� alandan tamamen çek�lmes� olan 
neo-l�beral ekonom� pol�t�kalarına da 
uygundu (devlet�n özell�kle sağlık alanından 
çek�lmes� olan bu neo-l�beral pol�t�kaların 
nelere mal olduğunu günümüz korona pan-
dem�s� koşullarında hep b�rl�kte yaşadık ve 
yaşıyoruz). Ayrıca Batılılara göre KİT'ler�n 
varlığı ve devletç�l�k anlayışı (onlar buna sol 
Kemal�st anlayış d�yorlardı (Fuller)) sürekl� 
olarak ülken�n kalkınmada Sovyetler� örnek 
almasına, planlı kalkınma anlayışın güçlen-
mes�ne neden oluyordu. Ülkede kabaran �şç� 
ve devr�mc� hareket de böyle b�r kalkınma 
model�n�n savunucusuydu. Bu da Batıyı 
tümden ted�rg�n ed�yordu. Oysa Batıya göre 
Batı kuruluşları �ç�nde olan b�r NATO ülke-
s�nde planlı kalkınma ekonom�s� değ�l ser-
best p�yasa ekonom�s�n�n egemen olması 
gerek�yordu. Bunlar b�rb�r�ne kökten zıddı 
ve bunun �ç�nde Türk�ye'de KİT'ler�n ve 
devletç�l�k anlayışının bertaraf ed�lmes� 
şarttı. Batılılar, başta İMF ve Dünya Bankası 
kred� musluklarını kapatarak, Türk�ye'y� 70 
cente muhtaç ederek bunu dayatıyorlardı.

İMF dayatmaları

bu kurumları b�rer “arpalık” g�b� kullansalar 
da onların ülke ekonom�s�ndek� vazgeç�le-
mez yerler� her günkünden daha bar�z şek�l-
de ortaya çıkıyordu. Başta Dem�rel hükü-
metler� olmak üzere özel teşebbüsçüler bu 
kamu �kt�sad� kuruluşlarını yağmalayab�l-
mek �ç�n her sefer�nde her türlü yola başvu-
ruyor, yasasını, statüsünü değ�şt�rmeye çalı-
şıyorlardı.  Ama bunu b�r türlü başaramıyor-
lardı. Kamuoyundan gelen tep�ler çok 
büyüktü.  

70'l� yıllar Türk�ye'de yokluk kuyrukları-
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24 Ocak kararları tar�hsel n�tel�kteyd�, 
çünkü bu kararlar Türk�ye ekonom�s�nde b�r 
dönüm noktasına, b�r parad�gma, köklü b�r 
anlayış değ�ş�kl�ğ�ne �şaret ed�yordu. Buna 
göre artık devletç�l�kten, KİT'lerden, �thal 
�kames�ne dayalı planlı kalkınma anlayı-
şından vazgeç�l�yor, tam olarak serbest p�ya-
sa ekonom�s�ne geç�l�yordu. Serbest p�yasa 
ekonom�s� anlayışı temel�nde, maks�mum 
kâr ve rekabetç�, arz ve talebe göre f�yat, 
enflasyon üzer�nde fa�z pol�t�kaları, serbest 
döv�z p�yasası, yabancı sermayeye teşv�k, �t-
halatın l�beralleşt�r�lmes� g�b� önlemlerle ül-
ke ekonom�s� kap�tal�st dünya ekonom�s�ne 
entegre ed�l�yordu. Devlet�n ekonom�dek� 
payı azaltılıyor, özel sektöre öncel�k ver�-
l�yor, K�t'ler ve devlet kuruluşları yerl� ve ya-
bancı sermayen�n talanına, yağmalanmasına 
açılıyordu.

24 Ocak kararlarının b�r hedef� de yurt 
�ç�nde tasarruf m�ktarını arttırmak adına 
uygulanan yüksek fa�zlerle, �hracat desteğ� 

24 Ocak kararları

nın uzadığı, karaborsanın başını alıp g�tt�ğ� 
yıllardı. Bu koşullarda �kt�dardak� Dem�rel 
hükümet� İMF'ye boyun eğmek zorunda 
kaldı. Dünya Bankası'ndan gelen Özal'ı müs-
teşar olara tay�n ett� ve İMF'n�n talepler�ne 
uygun b�r özelleşt�rme programı yapmakla 
görevlend�rd�. Özal'ın yaptığı bu program 24 
Ocak 1980'de hükümetçe onaylandığı �ç�n 
24 Ocak Kararları olarak tar�he geçt�.

ve verg� �nd�r�mler�yle sermayen�n bell� 
ellerde toplanmasını, bell� sermaye grup-
larının zeng�nleşmes�n� sağlamak olmuştur. 
Tüm bunlarda b�r burjuva sınıfı yaratma 
adına yapılmıştır. Sermaye b�r�k�m�n�n tek 
kaynağı �se emekç� halk yığınları ve onların 
sömürülmes�yd�. Öngörülen sermaye 
b�r�k�m�, yüksek fa�z, sıkı para ve mal�ye po-
l�t�kaları �şç� ve emekç�ler�n ücretler�n�n 
dondurulmasını ve düşürülmes�n�, kamu 
mal ve h�zmetler�ne zam yapılmasıyla müm-
kündü. Bu �se halk yığınlarının fak�rleşmes�, 
yoksullaşması demekt�. Tüm dünyada 
olduğu g�b� Türk�ye'de de İMF'n�n bu dayat-
malarına karşı halk yığınlarında d�ren�şler 
başladı.

24 Ocak kararları açıklanır açıklanmaz 
�şç� ve emekç� sınıflarında, send�kalarda, 
�ler�c� ve devr�mc� güçlerde büyük b�r tepk� 
uyandı, halk ayağa kalktı. İMF pol�t�kaları 
protesto ed�ld�, emekç�ler devletç�l�ğe, plan-
lı kalkınmaya sah�p çıktılar. Ülken�n Ame-
r�kan yardımlarıyla değ�l, ancak karşılıklı 
yarar esasına dayalı sosyal�st ülke yardımla-
rıyla planlı b�r şek�lde kalkınab�leceğ� daha 
etk�n savunulmaya başlandı. ABD veya 
emperyal�stler�n sözde yardımlarının yar-
dım olmadığı, bu yardımların hedef�n�n 
ülken�n sömürülmes� olduğu vurgulandı ve 
ş�md�ye kadar emperyal�st yardımlarla 
kalkınan b�r ülke olmadığı, ama sömürülüp 
fak�rleşen b�rçok ülke olduğu bel�rt�ld�. 
Sosyal�st ülke yardımlarıyla �se kalkınan 
çok ülke vardı. Türk�ye'n�n de başka alter-
nat�f� yoktu.

Bu tepk�ler karşısında Dem�rel 24 Ocak 
kararlarını uygulamaya koyamadı. Sermaye 
çevreler�nde bu kararların uygulanmasının 
ve ülkedek� devr�mc� yüksel�ş�n, Sovyet 
taraftarlığının ancak b�r asker� rej�mle müm-
kün olacağı savunulmaya başlandı. Bu 
görüşü Amer�kalılar da hararetle destekle-
d�ler. Ve ordu 12 Eylül'de faş�zan b�r dar-
beyle �kt�dara el koydu. Böylece 24 Ocak ka-
rarları ve ekonom�dek� parad�gma değ�ş�k-
l�ğ� hayata geç�r�lmeye başlandı. Artık Tür-
k�ye'de devletç�l�k, planlı kalkınma dönem� 



9DU UMR
İşç� Sınıfının Savaş Yolunda

kapandı, başta KİT'ler ülke kaynakları yerl� 
ve uluslararası tekeller�n talan, yağma, 
vurgun ve sömürüsüne açık serbest p�yasa 
ekonom�s� dönem� başladı.

Türk�ye serbest p�yasa pol�t�kasıyla 
kalkınamaz

40 yıldan ber� bu yağma, KİT'ler�n ve 
devlet kurumlarının satışı devam ed�yor, 
ama hâlâ b�tm�ş değ�l. Darbeden sonrak� 20 
yılda, AKP �kt�darına kadar olan dönemde 8 
m�lyar dolarlık özelleşt�rme gerçekleşt�r�l�r-
ken, AKP'n�n �lk 16 yıllık dönem�nde 62 
m�lyar dolarlık özelleşt�rme gerçekleşt�r�l-
m�şt�r. Son 2 yılda AKP'n�n gerçekleşt�rd�ğ� 

Satmakla b�tmeyen halkın bu 80 yıllık 
b�r�k�m� maalesef ülken�n kalkınmasına, 
sanay�leşmes�ne g�tmem�ş, özell�kle Erdo-
ğan dönem�nde �nşaatlara, betonlara 
gömülerek kısa yoldan yen� zeng�nler yarat-
ma yoluna g�d�lm�şt�r. Ülkede b�r büyüme 
sağlanmış ama kalkınma, gel�şme sağlana-
mamıştır. Bu nedenle Türk�ye'n�n önünde 
hâlâ 100 yıl önces� g�b� ülken�n nasıl kal-
kınab�leceğ� sorunu durmaktadır. 12 Eylül 
darbes� ekonom� pol�t�kada b�r anlayış 
değ�ş�kl�ğ�ne, b�r kırılmaya neden olmuş, 
ama dayatılan serbest p�yasa ekonom�s� �le 
Türk�ye'n�n kalkınamayacağı b�r kez daha 
�spatlanmıştır. Ülken�n kalkınma pol�t�kasını 
y�ne 60'lı, 70'l� yıllardak� tartışmalarda 
aramak gerekmekted�r. Bu nedenle 12 Eylül 
faş�zan darbes�n�n anal�zler� günümüz �ç�n 
her zamank�nden daha öğret�c�d�r.

Gelecek yazımızda pol�t�k, sosyal ve 
kültürel kırılmalara değ�neceğ�z.

özelleşt�rme gel�r�n�n 7,5 m�lyar olduğu 
tahm�n ed�lmekted�r.

12 Eylül: Türk�ye'n�n öneml� b�r kırılma noktası (II.)
Tufan YILMAZ

EÇEN yazımızda G12 Eylül darbes�y-
le Türk�ye'n�n ya-

şadığı öneml� b�r kırılma 
noktasının ekonom�k alan-
da yaşandığını ve �thal �ka-
mel� planlı kalkınma pro-
jeler�ne ve denemeler�ne 
son ver�l�p, batının neol�-
beral ekonom�s�ne entegre 
olmuş b�r serbest p�yasa 
ekonom�s�ne geç�lme kara-
rının alındığını bel�rtm�ş-
t�k. Bu yazımızda da 12 Ey-
lül darbes�yle sosyal ve 
kültürel alanda yaşanan 
kırılmalara değ�neceğ�z.

12 Eylül darbes�yle sos-
yal ve kültürel alanda gerçek-
leşt�r�lmeye çalışılan kırıl-
maları anlayab�lmek �ç�n b�-
raz ger�lere g�d�p Türkler�n 
tar�h�ndek� öneml� sosyal ve 
kültürel dönüm ve kırılma 
noktalarına b�r bakmak gere-
k�yor. Bu kırılmaların pol�t�k 
yanını gelecek yazımızda ele 
alacağız.

Şüphes�z  her  halkın 
tar�h�nde olduğu g�b� Türkle-
r�n tar�h�nde de onların sos-
yal yapılarını, yaşam b�ç�m-

12 Eylül ve Türk�ye'de 
sosyal-kültürel kırılmalar

ler�n� kökten etk�leyen ve 
değ�şt�ren b�rçok öneml� kı-
rılma noktaları vardır. Türk-
ler�n tar�h�nde b�zce d�ğer 
kırılmaların yanı sıra dört 
büyük öneml� kırılma nok-
tası bulunmaktadır: Bunlar-
dan b�r�nc�s� 10. Yüzyılda 
Türkler�n İslam�yet� kabul 
ed�şler�d�r. İk�nc�s� Yavuz 
Sultan Sel�m'�n hal�fel�ğ� Mı-
sır'dan alıp Osmanlı'ya get�r-
mes�d�r. Üçüncüsü Osman-
lı'da Tanz�mat'la b�rl�kte 
Batı'ya yönel�şt�r. Dördüncü-
sü de Kurtuluş Savaşı yılları-
nda Mustafa Suph�ler�n kat-
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led�lmes�d�r. Bu dört olayın 
muhtevası öyles�ne sıkı 
sıkıya b�rb�r�ne bağlıdır k�, 
bunlar yalnız 12 Eylül'de 
yaratılan kırılmaları değ�l, 
günümüzde Erdoğan' ın 
yaratmaya çalıştığı yen� 
sosyal ve kültürel yapıyı 
anlamak �ç�n de öneml�d�r.
B�r�nc� kırılma: Türkler�n 
İslam�yet� kabul etmeler�

Türkler�n İslam d�n�n� 
kabul etmeler� 200 yıl sür-
müştür. Madd� ve �nsan� 
gan�met peş�nde koşan Arap-
ların Doğuya, Orta Asya'ya 
yönelmeler� Hal�fe Ömer ve 
Osman dönem�nde baş-
lamış, Emev�ler ve Abbas�ler 
dönem�nde devam etm�ş, 
Orta Asya'nın feth� 751 Talas 
savaşına kadar sürmüştür. 
Buhara, Semerkant, Kaşkar, 
Baykent g�b� Türkler�n 
yoğun oturdukları şeh�rler 
yağmalanmış, b�rçok Türk 
kılıçtan geç�r�lm�ş, kurtula-
b�lenler bozkıra, dağlara 
kaçmış, yakalanan genç 
kızlar ve erkekler es�r alınıp, 
boyunlarına �p geç�r�l�p 
Bağdat'a, Şam'a götürülmüş, 
oralarda es�r pazarlarında 
satılmışlardır. 21. Yüzyılda 
İŞİD'�n Ez�d�lere yaptığını 8. 
ve 9. Yüzyıllarda Araplar 
Türklere İslam adına yap-
mışlardır.  Arapların bu 
zulüm, �şkence ve yağmaları 
karşısında Türkler asla Müs-
lümanlığı kabul etmem�şler-
d�r. Ç�nl�lere karşı Araplarla 
b�rl�kte ver�len Talas sava-
şından sonra da, b�r çok-
larının �dd�a ett�ğ� g�b� Türk-
ler “gönüllü” olarak Müslü-
manlığı kabul etmem�şler-

Türkler�n Müslümanlığı 
kabul etmeler� esas olarak 
10. Yüzyılda Oğuz Türkler�-
n�n Müslümanlığı kend� yen� 
d�nler� olarak seçmes�yle 
başlamıştır. 920 yılında bu 
bölgede dolaşan Arap gezg�-
n� İbn Fadlan Oğuz Türkler�-
n �n  Şaman olduklar ın ı 
söyler. 40 yıl sonra 960 sene-
s�nde y�ne bu bölgeler� z�ya-
ret eden Arap gezg�n� İbn-ül 
Es�r 200 b�n yurtluk, çadırlık 
Müslüman olan Oğuz boy-
larına rastladığını yazar. 
Kısa zamanda görülen bu 
büyük kültürel değ�ş�kl�k 
ancak Oğuz Türkler�n�n 
sosyal ve pol�t�k yapılarında 
yaşadıkları dönüşümlerle 
�zah ed�leb�l�r.

Ve 9. Yüzyıllarda Türk 
oba, kab�le ve boylarında 
öneml� b�r mülk�yet değ�ş�k-
l�ğ� yaşandı. Halkın el�ndek� 
koyun ve  hayvanlar ın ı 
otlattıkları otlak ve yaylaklar 
koyun ve hayvan sürüler�yle 
b�rl�kte oba, kab�le ve boy 
as�lzadeler�n�n (ar�stokrat-
larının) el�nde toplanmaya 

d�r, Müslüman olmamak �ç�n 
d�renm�şlerd�r. Zulüm ve 
�şkence karşısında bazen 
canlarını kurtarmak �ç�n 
Müslüman olduklarını beyan 
etseler de, bu dönemde �çten, 
gönülden h�çb�r zaman Müs-
lüman olmamışlardır.

başladı. İmece �le b�rb�r�ne 
yardımcı olan, b�r nev� 
kolekt�f, �lkel komünal top-
lumu yaşayan halk otlak-
larının elden g�tmes�yle 
beyler�n, as�lzadeler�n yanı-
nda çalışmak, sömürülmek 
zorunda kaldılar. Halk kurul-
taylarında kağan seç�m�nde 
halkın değ�l beyler�n sözü 
geçer oldu. Bu şek�lde ataer-
k�l, bozkır yaşamına uygun 
b�r ar�stokrat feodal yapı 
ortaya çıktı. Bu feodal yapı 
toprak mülk�yet�nden çok 
hayvan sürüsüne ve �şgücü-
ne sah�p olmaya dayanıyor-
du. Beyler�n koyun sayıları 
100 b�nl�k koyun sürüler�yle 
ölçülüyordu. Böylece kolek-
t�f ekonom� yer�ne a�lesel 
b�reysel ekonom� yerleş�yor-
du.

O zaman Oğuzların efsa-
nev� başı olan Oğuz Han bu 
yen� oluşan feodal sınıfsal 

Oğuz obalarında, kab�le-
ler�nde bu dönüşüm 10. 
Yüzyılda yaşanmaya baş-
landı. Oba ekonom�s� ortak 
otlakların kolekt�f kullanı-
mına dayanıyordu. B�rleş�p 

büyüyen Obalar sa-
vaşlarla, talan ve 
yağmalarla gen�şle-
meye, yayılmaya 
başladılar. Bu savaş-
lar oba üyeler� arası-
nda ekonom�k ve 
sosyal farklılıklar 
oluşturdu. Asker� ön-

derler zeng�nleşmeye, ar�s-
tokratlaşmaya, feodal b�r 
yapı oluşturmaya başladılar. 
Var olan askersel demokras� 
feodal sınıf egemenl�ğ�ne 
dönüştü.
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egemenl�ğ�n halkın d�n� olan 
tab�at güçler�ne, devlere 
dayanan Şaman�zmle tah-
k�m ed�lemeyeceğ�n�, Şama-
n�zm�n yen� koşullarda 
yeterl� olmadığını gördü ve 
yen� oluşan feodal sınıfsal 
egemenl�ğe uygun yen� b�r 
d�n arayışına g�rd�. Tek Allah 
ve meleklerle, cennet ve ce-
hennemle dolu, süslü b�r 
gökyüzüne sah�p olan İslam 
d�n�n�n Şaman�zmden daha 
etk�l� olduğunu, İslamdak� 
c�had anlayışının kend� sa-
vaş ve yayılma anlayışına 
uygun düştüğünü saptadı ve 
yen� feodal toplumunun d�n� 
olarak İslamı seçt�. Aynı dö-
nemde İslam çoktan İran'da 
ve d�ğer Orta Asya ülkeler�n-
de de feodal�ten�n d�n� ol-
muştu.

Oğuz'un Şaman�zm� terk 
ed�p toplumunun d�n� olarak 
İslam d�n�n� seçmes�ne ba-
bası, oba ve oymakların ön-
de gelenler� karşı çıktılar ve 
Oğuz'u taraftarları �le b�rl�k-
te öldürme kararı verd�ler. 
Çıkan savaşta Oğuz gal�p 
geld�, babasını ve taraftar-
larını yok ett�. Oğuz bu zafe-
r� Allah'ın b�r zafer� ve İslam 
d�n�n�n de kend� halkının 
d�n� olduğunu �lan ett�. Bun-
dan böyle Oğuz oba ve boy-
ları Müslümanlığı kabul et-
meye başladılar. Bu Türkle-
r�n yaşamında öneml� b�r 
dönüm noktası, kırılma oldu.

Oğuzlar İslam d�n�n� ka-
bul ett�ler ama bu İslam ken-
d�ne özgü bazı karakter�st�k 
yanlar taşıyordu. B�r�nc�s� 
yerleş�k şeh�rl�ler d�n� olan 
İslam'ın göçebe yaşamına 

aktarılması, uygulanması 
zordu. Müslümanlığı kabul 
eden Oğuz obaları, Türkler 
kend� d�nler� olan Şama-
n�zm'�n tanrılarını, örf ve 
adetler�n� İslam d�n�ne get�r-
d�ler ve İslam �nancıyla yo-
ğurdular. Suf�zm, tasavvuf 
ve derv�şl�k bu dönemde 
yaygınlaştı ve derv�şler� ken-
d� ata ve baba özell�kler�yle 
donattılar. Arap İslam'ından 
farkları olan b�r başka İslam 
doğmaya başladı.

İk�nc�s� Türkler İslam'ı 
kabul ederken o dönem Orta 
Asya'da yaygın olan Hanef�-
l�k mezheb�n� kabul etmele-
r�d�r. İmam-ı Azam Ebu 
Hanef� Efend� İslam d�n�nde 
aklı öne çıkaran, “ak�l m�, 
nak�l m�” sorusuna Selef�st-
ler nak�l derken, o akıl d�yen, 
Kuran ayetler�n�n, Peygam-
ber�n sünnet ve had�sler�n�n 
her çağa göre yorumlanması 
gerekt�ğ�n� savunan b�r İslam 
�l�m adamı �d�. Böylece Türk-
ler daha başından Kuran'ı 
aynen uygulayan, nakleden 
b�r anlayışla değ�l, aklını 
kullanan ve akla uygun hare-
ket eden b�r anlayışa sah�p 
olmuşlardır.

Üçüncüsü Türkler�n Su-
f�l�kle Ortodoks-İslam Sele-
f�l�ğ� b�rleşt�rmeye, uyum-
laştırmaya çalışan Gazal�'-
den çok b�l�m� ve felsefey� 
savunan İbn-� S�na (Av�cen-
na), Al-Farab�, İbn-� Rüşd 
(Averroes) g�b� İslam b�l�m 
adamlarının yanında yer al-
malarıdır. 10. ve 11. Yüzyıl-
larda, hatta 12. Yüzyılın �lk 
yarılarında İslam Orta Asya'-
dan Anadolu'ya kadar akıl ve 

Dördüncüsü Moğolların 
Orta Asya'da yayılmaya baş-
laması sonucu Batıya akın 
eden Oğuz-Türkmen boy-
larının Anadolu'ya yerleşme-
ye başladıklarında akla, 
b�l�me, Hanef�l�ğe dayalı b�r 
kültür ve anlayışa, yaşam 
b�ç�m�ne sah�p olmalarıdır. 
Daha sonra Orta Asya'da ge-
l�şen İslam'ı Türkler�n yaşam 
tarzıyla uyumlaştırmaya ça-
lışan Suf� Ahmet Yesev�'n�n 
etk�s�yle Anadolu'da Türkler 
arasında Ah�l�k, Bektaş�l�k 
ve Alev�l�k yayılmaya baş-
lamıştır. Yavuz'a kadar Os-
manlılarda yaşam ve yönet�m 
anlayışında Yesev�l�k-Bekta-
ş�l�k öneml� rol oynamıştır. 
Devş�rme yen�çer�ler Anado-
lu'dak� bu Bektaş� ocakları-
nda yet�şt�r�lm�şt�r. Zamanla 
İslam-H�ndu anlayışının ka-
rışımı olan Nakş�bend�l�k de 
Anadolu'ya gelmeye baş-
lamıştır. 12. Yüzyıldan sonra 
günümüze kadar akla ve 

b�l�me dayalı b�r “rönesans” 
yaşamıştır. B�l�mde, tıpta, 
astronom�de, felsefede bü-
yük �lerlemeler kaydetm�şt�r. 
Yaradılışın özünün madde 
olduğu f�kr�ne varmışlardır. 
O zaman bu gel�şmey� �kt�-
darları �ç�n büyük tehl�ke 
gören egemenler bu gel�şme-
n�n önünü kest�ler. Bunun 
teor�k öncülüğünü yapan, 
felsefeye, b�l�me karşı çıka-
rak, f�lozofları kâf�r sayıp 
onların �damını �steyen Gaza-
l� olmuştur. 15. ve 16. Yüz-
yılda Avrupa'dak� Rönesans 
bu İslam Rönesans'ının b�l�m 
ve felsefes�n�n üstünde yük-
selm�şt�r.
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b�l�me dayalı İslam'ın mer-
kez� Anadolu olmuştur. 
Bugün dünyada b�rb�r�ne zıt 
�k� Sünn� İslam vardır. B�r� 
akla ve b�l�me dayalı Anado-
lu İslam'ı, �k�nc�s� Kuran'ın 
nakl�ne dayalı Selef�st-
Vahab� Arab�stan İslam'ıdır. 
Bugün Erdoğan'ın hedef� 
Anadolu İslam'ı yer�ne Ara-
b�stan İslam'ını �kame et-
mekt�r. Türkler İslam'ı kabul 
ederken yaşadıkları Arap 
dayatmalarını bugün de Er-
doğan'ın dayatmalarıyla ya-
şamaktadırlar.

İk�nc� kırılma:
Yavuz Sultan Sel�m'�n 

hal�fel�ğ� kabulü

Hızla büyüyen Osman-
lılar 1512 yılında Yavuz Sul-
tan Sel�m tahta çıktığında 
batıda Papa ve Hr�st�yan ale-
m�yle, doğuda İran'da Save-
f�ler ve güneyde Sur�ye ve 
Mısır'da Memluklularla kar-
şı karşıya bulunuyordu. Ya-
vuz önce doğuya ve güneye 
yöneld�. Doğuda Ş�� olan 
İran Savef�ler'�n Anadolu'-
dak� Alev�-Bektaş�-Hanef� 
olan Türk beyl�kler� üzer�n-
de bell� b�r etk�nl�ğ� vardı. 
Bu �se Anadolu'da Osmanlı 
egemenl�ğ� �ç�n b�r tehd�t 
oluşturuyordu. Yavuz'a göre 
Osmanlının kend�s�n� Ş�� 

o lan  Savef � lerden,  Şah 
İsma�l'den ayırması gerek�-
yordu. Güneydek� Memluk-
lular �se Abbas�lerden kalan 
hal�fel�ğ� sürdürüyorlardı. 
Osmanlının y�ne hal�fel�ğ� 
Memluklulardan alıp tüm 
Sünn� İslam'ın tems�lc�s� ola-
rak papalığın, Katol�k Hr�st�-
yanlığın karşısına d�k�lmes� 
gerek�yordu. Böylece Os-
manlıya Avrupa �le Asya ara-
sında büyük b�r güç olarak b�r 
çek�-düzen ver�lm�ş olacaktı. 
Bu �se Osmanlının artık ş�m-
d�ye kadar yaşam b�ç�m� olan 
Hanef�-Alev�-Bektaş�l�kten 
kopup Kuran ayetler�n�n 
nakl�n� esas alan Selef�st Ara-

b�stan İslam yaşam 
b�ç�m�ne geçmes� an-
lamına gel �yordu. 
Türkler yaşamlarında 
yen� b�r kırılma ve 
dönüm noktası yaşı-
yorlardı. Yalnız Türk-
ler değ�l, Alev� Kürt-
ler de bu koşullarda 
b�r kırılma yaşıyor-
lardı. Şeh�rler Selef�l�-

ğ� kabul ederken Anadolu 
Alev�l�k ve Hanef�l�kte d�re-
n�yordu.

Yavuz önce Savef�ler�n 
üstüne yürüdü. Şah İsma�l'e 
sempat� duyan Hanef�-Alev�-
Bektaş� Türkmenler�n� kılıç-
tan geç�rd�. Tar�hç�ler kılıçtan 
geç�r�len, katled�len Türk-
men sayısının 100 b�nler� 
bulduğunu yazarlar. Yavuz'-
un, daha sonra Kanun�'n�n 
kırımlarından kaçan Türk-
menler bugünlere kadar ge-
len “açılın kapılar şaha g�-
del�m” d�ye türküler yaktılar. 
Savef�lerden sonra Yavuz gü-

Yavuz'un hal�fel�ğ� �le 
s�mgelenen Osmanlı toplu-
mundak� bu kırılma Kanun� 
Sultan Süleyman dönem�nde 
de devam ett� ve kurallara 

neye Memlukların üstüne 
yöneld�. 1516 yılında Mem-
lukluları yen�p Halep'tek� 
Emev� Cam��nde hutbe oku-
tup hal�fel�k unvanını aldı ve 
“kutsal emanetler�” İstanbul-
'a get�rd�. Bundan böyle 
Osmanlı sultanları İslam'ın 
kutsal yerler� olan Mekke ve 
Med�ne'n�n “Hâd�m-ul Hare-
meyn“�, “h�zmetkârı”, koru-
yucusu oldular. 15. ve 16. 
Yüzyıllarda Avrupa Röne-
sans'ı, aydınlanmayı, d�n� 
ak�de ve kuralları yıkıp aklı, 
b�l�m�, kap�tal�st gel�şmey� 
öne çıkarırken, Osmanlı aklı 
ve b�l�m� terk ed�p karanlığa, 
bağnazlığa ve yobazlığa gark 
oluyordu. Bu �se Avrupa kar-
şısında ekonom�k ve toplum-
sal olarak ger�lemek, çarpık 
feodal yapıyı hal�fel�kle ko-
rumak demekt�. Osmanlı top-
rak ve ahal� olarak büyüyor-
du, ama ekonom�k ve top-
lumsal olarak b�l�mde ve 
tekn�kte �se gel�şem�yordu. 
Aynen bugün olduğu g�b�: 
Erdoğan dönem�nde Türk�ye 
ahal� ve ekonom�k açıdan 
sayısal olarak büyümekte, 
ama n�tel�ksel olarak b�l�m ve 
teknoloj�de, düşünsel alanda 
toplum, bırakalım gel�şmey�, 
sürekl� b�r faş�st ve Selef�st 
b�r d�ktatörlük altında ger�le-
mekte, bağnazlaşmaktadır. 
Ayrıca Erdoğan Sur�ye sava-
şında Şam'ı alıp Emev� Ca-
m��nde namaz kılacağım der-
ken Yavuz'u örnek alıyordu.
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Alev�lere, Kızılbaşlara 
karşı g�r�ş�len bu sürek avı 
karşısında b�r çok Türkmen 
oba ve kab�leler� dağlara sı-
ğındılar, kend� �çler�ne ka-
pandılar, kend�ne yeter b�r 
subs�stens üret�m b�ç�m� 
uyguladılar, yüzyıllarca kat-
led�lme korkusu �ç�nde ya-
şadılar. Tüm baskılara rağ-
men Anadolu 'da Alev�-
Hanef� kültürünü yaşattılar. 

döküldü.  Bu kurallar Kanu-
n�'n�n Şeyhül�slamı Ebu 
Suud Efend�n�n fetvalarıyla 
yasalara büründü. Ebu Suud 
Efend� Kanun�'n�n bütün 
barbarlıklarını fetvalarıyla 
kutsadı, Hanef� mezheb�ne 
Şer�atı get�rd� ve uygula-
masının yasallıklarını koy-
du. Alev�ler�, Ş��ler�, Ez�d�le-
r�, Kızılbaşları d�ns�z-Allah-
sız, kâf�r olarak �lan ett� ve 
onların katled�lmeler�n� 
meşrulaştırdı. Kanun�'n�n �s-
teğ�yle Kızılbaş ve Alev�ler 
hakkında çıkardığı fetvada 
şöyle der: “Bu tür topluluk-
lar hem Allahsız kâf�r, hem 
d�ns�z, hem de kötüdürler. Bu 
�k� nedenle onları öldürmek 
d�n� yükümlülüktür... K�m bu 
gruplara karşı savaşta ölür, 
o Allah yolunda şeh�t olmuş-
tur. Bu grubun, Alev�ler�n 
öldürülmes� d�ğer kâf�rler�n 
öldürülmes�nden daha önem-
l�d�r.” Ebu Suud bununla da 
kalmadı, Yunus Emre ve 
Şeyh Bedrett�n'� de kâf�r �lan 
ett� ve Bedrett�n'�n taraftar-
larının öldürülmes�n� emret-
t�. Kanun�'n�n “meşhur” 
kanunları Ebu Suud Efend�-
n�n bu ger�c�, şer�atçı, c�hatçı 
kurallarıdır.

Kend�ne yeter subs�stens 
üret�m b�ç�m�n� 1950 yılları-
na kadar Anadolu'dak� ege-
men üret�m b�ç�m� olmuştur. 
Cumhur�yetle gelen la�kl�kle 
b�rl�kte d�n�n k�ş�n�n özel 
yaşam alanı �lan ed�lmes�n-
den sonra üstler�ndek� baskı 
b�raz kalktı, ama b�tmed�. Bu 
baskı bugün Erdoğan tarafı-
ndan Alev�ler�n değ�ş�k 
yöntemlerle sünn�leşt�r�lme 
çabasıyla devam etmekted�r. 
Üçüncü Boğaz köprüsünün 
�sm� boşuna Yavuz Sultan 
Sel�m Köprüsü konmamıştır. 
Tar�hte Alev� katl�amları 
yalnız Türkmenlerle sınırlı 
kalmamış Alev� Kürtler de 
aynı şek�lde katled�lm�şler-
d�r. Bugün onlar PKK'yı des-
tekl�yor d�ye �k�l�, çoklu b�r 
baskı altındadırlar.  

Ebu Suud Efend� yalnız 
Alev�ler�n öldürülmes� üze-
r�ne fetvalar vermekle kal-
madı, o toplumda yobazlı-
ğın, Selef�l�ğ�n temeller�n� 
de attı. Osmanlı dönem�n�n 
ün�vers�teler� olan medrese-
ler�nde akl� düşüncey� kaldı-
rıp “nakl�” get�rm�şt�r. Med-
reselerde akl� �l�mler� felse-
fey�, müspet �l�mler� hende-
sey�, matemat�ğ�, f�z�ğ� kal-
dırtıp, yer�ne Kuran ayetler�-
n� nakleden b�r “öğret�y�” 
koymuştur. “Gazal� m�, İbn-� 
Rüşd mü” tartışmasında Ga-
zal� dey�p Osmanlı'da “dü-
şünce özgürlüğünün”, b�l�-
m�n önüne b�r set çekm�şt�r. 
Avrupa'da ün�vers�teler b�-
l�m ve özgür düşüncen�n yu-
vası, yen� toplum burjuva 
düzen�n, kap�tal�st gel�şme-
s�n�n önünü açarken, Os-

Osmanlı Avrupa karşı-
sında ger� kaldığını anladığı 
zaman aradan hemen hemen 
300 yıl geçm�şt�. 1789 Fran-
sız Devr�m� �le Avrupa'da 
burjuvaz� kes�n egemenl�ğ�-
n� sağlamış, toplum yaşamı-
nda k�l�se ger�lem�ş, akıl ve 
mantık üstün gelm�ş, kap�ta-
l�zm, b�l�m ve tekn�k hızla 
gel�şmeye başlamıştı. Burju-
va egemenl�ğ� �le b�rl�kte 
doğan m�ll�yetç�l�k Avru-
pa'yı sarmış, Osmanlı İmpa-
ratorluğu'ndak� Hr�st�yan 
halklar arasında da yayılma-
ya başlamıştı. Avrupa hızla 
kalkınırken Osmanlı toplu-
mun her alanında, ekonom�-
de, asker�yede, mülk�yede, 
sosyal ve kültürel alanda hız-
la ger�l�yordu. Avrupa'dak� 
gel�şmey� herhang� b�r şek�l-
de yakalama zorunluğu orta-
ya çıkmıştı. Batıya yönel-
mek, Batılılaşmak, batı 
normlarını, düşünce ve ya-
şam b�ç�mler�n� almak, aske-
r� ve �dar� �şler� Avrupalılar 
g�b� düzenlemek, reformlar 

manlı'da medreseler yobaz-
lığın yuvası, pad�şah, feodal 
düzen�n koruyucuları ol-
muşlardır. Ebu Suud Efend�-
n�n fetvaları, kuralları Os-
manlıyı 300 yıllık b�r top-
lumsal ger�l�ğ�n �ç�ne gark 
etm�şt�r.

Tanz�mat Fermanı
Üçüncü kırılma:
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yapmak gerek�yordu. Aks� 
takd�rde Osmanlı devlet�n� 
kurtarmak ve korumak �m-
kânsız görülüyordu.

Bu zorunluk karşısında 
daha Pad�şah II. Mahmut 
dönem�nde başlayan ve 
Abdülmec�d dönem�nde de-
vam eden reform g�r�ş�mler� 
1839 senes�nde �lan ed�len 
Tanz�mat Fermanı �le toplu-
mun her kes�m�nde geçerl� 
olmak üzere resm�yet kazan-
mıştır. Yayınlanan fermanda 
Osmanlının yönet�m, hukuk, 
eğ�t�m, asker� ve mal� alanda 
yapılacak reformlarla vatan-
daşlık ve mülk�yet hakkı, 
hukukun üstünlüğü kabul 
ed�lm�ş, pad�şahın yetk�ler� 
sınırlanarak �lerde gelecek 
anayasal meşrut�yet�n temel-
ler� atılmıştır. Tanz�mat Fer-
manı Osmanlı ve Cumhur�-
yet tar�h�nde Batılılaşmanın 
�lk adımı, Osmanlı ve Türk 
yaşam ve düşünce alanında 
köklü ve kalıcı değ�ş�mler�n 
başlangıcı olarak görülür. Bu 
nedenle Tanz�mat Fermanı 
b�r dönüm, b�r kırılma nok-
tası �fade eder.

Bu kırılmanın gen�ş top-
lum kes�mler�, özell�kle de 
İslam� kes�m� tarafından ka-
bul ed�ld�ğ�n� söylemek �se 
zordur. Başta ulema “sınıfı” 
olmak üzere hacı-hoca-kadı 
g�b� mutaassıp Müslüman 
gruplar ş�ddetle karşı çıktı-
lar, çünkü bunların el�nden 
egemenl�k alanları, ayrıca-
lıkları g�d�yordu. Batılılaş-
mayı, frenkleşmey�, gavur-
laşma olarak n�tel�yorlar, İs-
lam� kültür ve yaşam b�ç�m�-
n�n kaybolacağını, toplumun 

ahlakının bozulacağını �ler� 
sürüyorlardı. Batının tekn�ğ� 
alınmalı ama kültürü alınma-
malıydı. Batı kültürü İslam 
kültür ve anlayışına yaban-
cıydı. O zaman başlayan bu 
tartışma günümüze kadar 
gelm�şt�r ve Erdoğan'ın AKP 
�kt�darıyla b�rl�kte yen� b�r 
�vme kazanmıştır. Batılılaş-
ma mı, İslamlaşma mı? Bu 
hâlâ günümüzde çözüm bek-
leyen sorunlardan b�r�d�r. Os-
manlı'da da Cumhur�yet'te de 
paşa, aydın, bürokrat, el�t 
kes�mler Batılılaşmayı, günü-
müzde Kemal�st la�k kes�m-
ler Batı kültür ve yaşam b�ç�-
m�n�, değerler�n� savunurken 
AKP g�b� İslam� ve sağ part�-
ler, büyük b�r Müslüman ke-
s�m bunlara karşı çıkmakta, 
İslam� değerler adı altında 
ger�c�, kler�kal, bağnaz orta 
çağ değerler�n� savunmakta-
dırlar. Bunun karşıtı b�r ay-
dınlanma hareket� �se başlatı-
lamamaktadır. Üstten gelen 
Kemal�st aydınlanma hare-
ket� �se buna b�r cevap değ�l-
d�r.

Tanz�mat'la gelen Batılı-
laşmanın toplumda gen�ş b�r 
karşılık bulamamasının ne-
den� toplumun kend� yapısıy-
la �lg�l�d�r. Batı değerler� de-
d�ğ�m�z Avrupa'ya kap�tal�st 
gel�şme, burjuva egemenl�-
ğ�yle gelen, akla dayalı de-
mokras�, �nsan hak ve özgür-
lükler�d�r. Hâlâ kap�tal�st �l�ş-
k�ler�n, burjuvaz�n�n gel�ş-
med�ğ�, feodal yapıların güç-
lü olduğu XIX. Yüzyıl Os-
manlı'sında ve Cumhur�yet'-
�n �lk dönemler�nde üstten 
dayatılan bu Batı değerler� 

Dördüncü kırılma:

gerçekten de topluma yaban-
cıydı. Bu değerler�n kabulü 
toplumda kap�tal�st �l�şk�le-
r�n gel�şmes�yle b�rl�kte 
artar. Bu demek değ�ld�r k�, 
üstten yapılan bu batılı re-
formlar toplumun modern-
leşmes�ne, gel�şmes�ne katkı 
yapmamıştır. Ters�ne bu 
reformlarla Türk�ye bugün 
�ler�ye doğru yol alab�lmek-
ted�r. Ama akseptans sorun-
larının da nerelerden kay-
nakladığını b�lmek gerek-
mekted�r. El�t çevreler�n yanı 
sıra toplumda Batı değerler�-
n�n kabul gördüğü kes�mler 
Anadolu'dak� aklın ve b�l�-
m�n üstünlüğünü savunan 
Hanef� ve Alev� kes�mlerd�r.

Tanz�mat'la başlayan 
Batılılaşma Osmanlı devlet�-
n� kurtarmaya yetmed�. Bu 
dönemde ortaya çıkan ne 
Yen�-Osmanlıcılık, ne Pan�s-
lam�zm ne de Pantürk�zm 
görüşler� devlet� kurtarmak 
�ç�n çare olmadı. XX. Yüz-
yılın başında Türklere Ana-

Suph�ler�n katled�lmes�
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dolu'nun vatan yapılması 
�ç�n önce Ermen�lere soykı-
rım uygulandı. Sıra Rumlara 
ve d�ğer Hr�st�yan halklara, 
daha sonra Türk olmayan 
Müslüman halklara gelme-
den Almanlarla b�rl�kte g�r�-
ş�len I. Dünya Savaşı kaybe-
d�ld�. Savaş sonrası Türklere 
vatan olacak b�r toprak da 
kalmamıştı. Ne yapmalıydı? 
Batılı emperyal�st devletler-
le b�rl�kte b�r kurtuluş yolu 
yoktu. Tek kurtuluş yolu ku-
zeyde Sovyetlerle b�rl�kte 
hareket etmekt�. Bu �se Mus-
tafa Kemal'�n Mustafa Suph� 
�le b�rl�kte “özgür halkların 
özgür b�rl�ğ�” temel�nde 
federat�f b�r demokrat�k şu-
ralar cumhur�yet� kurmayı 
gerekt�r�yordu. Böyles� b�r 
cumhur�yette ülke emperya-
l�zme bağımlılıktan kurtula-
cak, Sovyetler�n de yardı-
mıyla kısa zamanda planlı 
b�r kalkınmayla sanay�leşe-
cek, toplum akıl, b�l�m ve 
özgür düşünceye dayalı b�r 
gel�şme �ç�ne g�recekt�. 
Kap�tal�st sömürü, emperya-
l�st sömürgec�l�ğ�n zulüm, 
baskı, talan ve yağmaya da-
yalı sözde demokras�, �nsan 
hak ve özgürlükler� g�b� de-
ğerler� yer�ne dayanışma, 
karşılıklı yardımlaşma, ko-
lekt�v�zm, �nsana sevg�, e-
meğ�ne saygı temel�nde �şç� 
ve emekç� halk şuralar de-
mokras�s� ve gerçek �nsan 
hak ve özgürlükler� egemen 
olacaktı. Böyles� b�r kalkın-
ma ve gel�şme aklı ve b�l�m� 
önde tutan Anadolu halk-
larının görüş ve yaşamlarıy-
la da örtüşüyordu. Bu yol 

Maalesef bu proje Mus-
tafa Kemal'�n �k�yüzlü tutu-
mu neden�yle gerçekleşme-
d�. İng�l�zler�n kend�s�ne ya-
naşarak Sovyetlere karşı 
Anadolu'yu Türklere bıraka-
caklarını, Anadolu'da komü-
n�zme karşı tampon modern 
b�r Türk burjuva devlet� dü-
şündükler�n� söylemeler� ü-
zer�ne Mustafa Kemal “öz-
gür halkların özgür b�rl�ğ�” 
temel�nde federat�f b�r de-
mokrat�k şuralar cumhur�ye-
t�n�n gerçekleşt�r�lmes� �ç�n 
Ankara'ya gelmekte olan 
Mustafa Suph� ve TKP MK 
üyes� 15 yoldaşını Karade-
n�z'de katlett�rd�. Böylece 
Türk�ye'n�n demokrat�kleş-
mes�, Türk�ye halklarının ve 
�nsanlarının özgürleşmes�, 
Türk�ye'n�n kalkınması, mu-
asır meden�yete ulaşması su-
ya düşmüş oldu. Türk�ye tek-
rar asla Batılılaşamayacağı, 
yan� Batı egemenl�ğ�nde asla 
burjuvalaşamayacağı ve ka-
p�tal�stleşemeyeceğ� Batılı-
laşma yolunu seçt�. B�r yan-
dan Türk�ye'de alt yapısı ol-
mayan Batı değerler�n� üst-
ten el�t b�r anlayışla halka 
dayatırken, d�ğer yandan 
sun� ulusal Türk devlet� ya-
ratmak �ç�n başta Kürtler 
olmak üzere Anadolu halk-
larını ezmeye, as�m�le etme-
ye başladı. Bu halkların baş-

Türk�ye'n�n gerçek kurtuluşu 
ve tar�h�nde büyük gerçek 
b�r kırılma olacaktı. Bugün 
karşı karşıya kaldığı ekono-
m�k kalkınma, Selef�st İslam 
bağnazlığı sorunu, Kürt so-
runu g�b� sorunlar çoktan çö-
zülmüş olacaktı.

Bu gel�şen koşullar kar-

kaldırması üzer�ne bunları 
as�m�le etmek �ç�n nak�lc� 
Selef�st İslam'a gerek duydu. 
Devlet� Türk-İslam sentez� 
üzer�nden oluşturmaya ça-
lıştı. Bu �se Batılılaşmaya 
karşı olan İslam� grup ve 
part�lerle uzlaşmayı gerek-
t�rd�. Ama bu uzlaşma her 
sefer�nde Kemal�st el�tler�n 
d�ren�ş�yle karşılaştı. Bu 
d�ren�ş� kırmak, devlet� Türk 
İslam sentez� üzer�ne oturt-
mak devlet yapısında köklü 
b�r değ�ş�kl�ğ� sağlamak ge-
rek�yordu. Bunun �se b�r 
asker� darbe �le gerçekleşe-
ceğ� görülüyordu.

Batılı laşma hareket� 
1950'lı yıllarda Kore'ye as-
ker göndererek, NATO, Av-
rupa Konsey� g�b� Batının 
asker� ve s�yas� kuruluşları-
na katılarak Batıya bağımlı, 
emperyal�zm�n kıskacında 
kalkınması, gel�şmes� zor b�r 
Türk�ye ortaya çıkardı. 60'lı 
ve 70'l� yıllarda gençl�k ve 
�şç� hareket�nde emperyal�z-
me bağımlı b�r Türk�ye'n�n 
kalkınamayacağı, Türk�ye'-
n�n kalkınması �ç�n 1920'ler-
de Mustafa Suph�ler�n ön 
gördüğü halkların demokra-
t�k şuralar cumhur�yet�n�n 
ve Sovyet yardımlarının 
esas alınması gerekt�ğ� gö-
rüşler� yayılmaya başladı. 
Dev �şç� ve gençl�k d�ren�ş-
ler�nde bu görüşler savunu-
luyordu. Bu d�ren�şlerle Batı 
�ç�nde b�r Türk devlet�n�n 
temeller� sarsılıyordu. Yen� 
demokrat�k, özgür b�r Türk�-
ye'n�n kaçınılmazlığı top-
lumda gen�ş yer buluyordu.
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şısında ordu, başta ABD 
olmak üzere Batnın desteğ� 
�le ülkes� ve m�llet�yle b�r 
bütün olan Türk devlet�n� 
yaşatmak üzere harekete 
geçt�, 12 Eylül 1980'de b�r 
darbe gerçekleşt�rd�. Bu 
darbeyle Türk�ye Cumhur�-
yet�'n� “özgür halkların 
özgür b�rl�ğ�” temel�nde de-
mokrat�kleşt�r�lmes�n� �ste-
yen güçler, �şç� ve komün�st 
hareket, ant�emperyal�st 
gençl�k hareket� ez�ld�. Tür-
k�ye devlet� halkının ve 
toplumunun yeknesak tek 
b�r kültür ve yaşam b�ç�m�ne 
sah�p olması �ç�n harekete 
geç�ld�. Türk�ye toplumu-
nun Selef�st Sünn� İslam 
üzer�nde, Türk-İslam sente-
z� temel�nde yen�den �nşa 
ed�lmes�ne karar ver�ld�. 
Türk�ye toplumunun hem 
ulusal, hem �nanç yönünden 
sosyal yapısını değ�şt�rmeye 
g�r�şt�ler.  Bunun �ç�n de b�r 
yandan baskının yanı sıra 
Sünn� İslam temel�nde Kürt-
ler�n as�m�lasyonuna hız 
verd�ler. Ama PKK öncülü-

ğünde Kürtler�n �syanı bunu 
bozdu. D�ğer yandan da daha 
10. Yüzyıldan ber� aklın ve 
b�l�m�n üstünlüğüne savunan 
Anadolu'dak� Alev� ve Hane-
f� kültür ve yaşam b�ç�m�n�n 
yok ed�lmes�n� planladılar. 
Selef�st Arab�stan İslam'ının 
Anadolu'da egemen kılın-
ması �ç�n baskılar artırıldı. 
Alev� köyler�ne cam�ler ya-
pıldı, onlar 5 vak�t namaz 
kılmaya, Ramazan'da oruç 
tutmaya, Sünn�-Selef�st 
�nanç ve yaşam b�ç�m�ne uy-
maya zorlandılar. Bu dönem-
de cam� �mamlarının büyük 
b�r kısmının maaşlarının 
ödenmes�n� Suud� Arab�stan 
Krallığı üstlend�. Yavuz'un 
kılıcı, Ebu Suud'un ölüm 
fetvalarıyla yok ed�lemeyen 
Alev�l�k, 12 Eylül darbes�n�n 
ve Erdoğan'ın baskı ve entr�-
kalarıyla as�m�le ed�lmeye 
başlandı. D�ğer �nanç grup-
ları da benzer uygulamalara 
tab� tutuldular. 12 Eylül dar-
bes� Türk�ye'n�n Selef�leşt�-
r�lmes� yönünde küçümsen-
meyecek başarılar elde ett� ve 

Erdoğan'la b�rl�kte Sünn� 
İslam'ın Türk�ye'de egemen 
olmasında büyük �lerlemeler 
sağladılar. Bunun sosyal 
sınıfsal temel�n� de devlet 
olanaklarını d�n� çevrelere 
akıtıp b�r İslam� zeng�nler 
sınıfı, “İslam burjuvaz�s�” 
yaratarak oluşturdular. Bu-
gün Erdoğan �kt�darıyla b�r-
l�kte bu İslam burjuvaz�s�, 
özell�kle �nşaat burjuvaz�s� 
tekelleşerek Kemal�st tekel-
c� burjuvaz�n�n yanı sıra orta 
çapta emperyal�stleşen Tür-
k�ye'n�n egemenler�, taşıyı-
cısı konumuna geld�ler. Eko-
nom�k kırılmanın üstünde 
sosyal kırılma yüksel�yordu.

Tüm bu gel�şmelere, 12 
Eylül darbes�n�n sosyal-
kültürel alanda yarattığı kı-
rılmalara rağmen Türk�ye 
Batılılaşma ve İslamlaşma, 
as�m�lasyon ve özgürleşme, 
baskı ve demokras�, emper-
yal�st bağımlılık ve kalkın-
ma çel�şk�ler�nden kurtul-
muş değ�ld�r. Bu çel�şk�ler 
Türk�ye'ye daha çok darbe-
ler gerekt�recekt�r. Çel�şk�-
lerden ve darbelerden çıkış 
yolu 1920'lerdek� Mustafa 
Suph�ler�n yoludur. Türk�-
ye'n�n kurtuluşu �ç�n gerçek 
tek alternat�f kend� özüne, 
Anadolu gerçekl�ğ�ne dönüp 
tar�hsel gel�şmelerden ders 
çıkarıp, Türk�ye'n�n kal-
kınması toplumun demokra-
t�kleşt�r�lmes� ve özgürleşt�-
r�lmes� �ç�n yen� b�r atılım 
yapmaktır. Burada çözüm 
“özgür halkların özgür b�rl�-
ğ� temel�nde federat�f, de-
mokrat�k �şç� ve emekç� halk 
şuralar cumhur�yet�d�r.
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12 Eylül: Türk�ye'n�n öneml� b�r kırılma noktası (III.)
Tufan YILMAZ

12 Eylül darbes�n�n yol açtığı �k� öneml� kırılmayı, ekonom�k ve sosyal-kültürel kırılmayı, geçen 
�k� yazımızda ele almıştık. Bu yazımızda da 12 Eylül darbes�yle b�rl�kte yaşanan bu �k� kırılma üstü-
ne yükselt�lmeye çalışılan pol�t�k kırılmayı ele alacağız.

12 Eylül ve Türk�ye'de pol�t�k alanda 
yaşanan kırılmalar

Yen�-Osmanlıcılık, Pan-İslam�zm
ve Pan-Türk�zm

XIX. Yüzyılda başlatılan “Batılılaşma 
Hareket�”n�n temel�nde yatan ıslahat g�r�-
ş�mler�n�n esas hedef�; yıkılmakta, çökmek-
te, dağılmakta olan; çok uluslu, çok d�nl� ve 
�nançlı, çok kültürlü Osmanlı Devlet�'n� 
kurtarmaktı, bu yönde b�r devlet pol�t�kası 
gel�şt�rmekt�. Bu pol�t�kalar Yen�-Osman-
lıcılık, Pan-İslam�zm ve Pan-Türk�zm olarak 
gel�şt�.

12 Eylül cuntasının ülkede yaratmaya 
çalıştığı pol�t�k değ�ş�kl�ğ�n, kırılmanın ve 
günümüzde Erdoğan'ın kurmaya çalıştığı 
otor�ter faş�zan tek adam rej�m�n�n ve bu 
rej�m� yıkmak �ç�n demokrat�k b�r b�rl�ktel�-
ğ�n oluşturulamamasının arka planını anla-
yab�lmek �ç�n y�ne b�raz ger�lere, XX. 
Yüzyılın başlarına ve Cumhur�yet'�n kuruluş 
yıllarına ger� g�tmek ve �lk büyük pol�t�k 
kırılmanın nerede ve ne zaman yaşandığını 
görmek, b�lmek gerekmekted�r.

İlk gel�şt�r�len devlet pol�t�kası Genç- 
veya Yen�-Osmanlıcılık pol�t�kası oldu. 
Buna göre, nasıl ABD'de farklı ulustan ve 
�nançlardan halklar, �nsanlar Amer�kan 
vatandaşlığı etrafında b�rleşm�şse, Osmanlı 
İmparatorluğu'nda da farklı ulus ve d�nden 
halklar ve �nsanlar “Osmanlıcılık”, Osmanlı 
vatandaşlığı, Osmanlı tebaası etrafında b�r-
leşt�r�leb�l�rd�. Pad�şah II. Mahmut bunu şu 
sözlerle �fade eder: “Ben tebaamdak� d�n 
farkını ancak cam�, havra ve k�l�seler�ne 
g�rd�kler� zaman görmek �ster�m...”  Böylece 
Müslüm ve Gayr�müsl�mler eş�t vatandaş 
oluyorlardı. Ama bu pol�t�ka Müslüm ve 

Osmanlıcılık anlayışı tutmayınca ve 
Avrupa'da Hr�st�yan halklar özgürleşt�kçe, 
Osmanlı aydınları da ger�ye kalan ve çoğun-
luğu Müslüman olan halkları İslamcılık teme-
l�nde İmparatorluk'ta tutma pol�t�kasını 
savunmaya başladılar. Bunlar Sultan Abdül-
ham�d'�n hal�fel�ğ�n� öne çıkararak Pan-
İslam�zm'�n devlet� kurtarmakta büyük b�r 
fırsat olduğunu düşünüyorlardı. Burada da 
Hr�st�yan d�n�ndek� reformlarıyla Alman 
b�rl�ğ�n�n sağlanmasında öneml� b�r rol oyna-
yan Mart�n Luther örnek alınıyordu. Oysa 
Luther kap�tal�stleşen Alman krallıklarının 
papaya karşı savunucusu olarak ortaya 
çıkıyordu. Toplumda b�rl�ğ� sağlayan kap�ta-
l�st gel�şmeyd�. Protestanlık onun “harcı” �d�. 
Osmanlı �se kap�tal�st gel�şmen�n daha başı-
ndaydı. İslam'ı “harç” etmek �se zorlamaydı. 
Pan-İslam�zm pol�t�kası da devlet� kurtarma-
ya yetmed�. Çünkü hem Avrupa'dak� Müslü-
man Arnavut ve Boşnak halkları hem Ön 
Asya ve Afr�ka'dak� Arap halkları arasında 
d�nden çok kend� ulusal benl�kler�, bağım-

Gayr�müsl�mlerde karşılığını bulmadı. Gay-
r�müsl�mler kend� topraklarında kend� ulusal 
devletler�n� yaratmak �ç�n Osmanlı'dan 
özgürleşme mücadeleler�n� hızlandırdılar. 
Müslümanlar da eş�t vatandaşlıkla kend� 
ayrıcalıklarının tehl�keye düşmes�n� �stem�-
yorlardı. Ayrıca Amer�ka'da sağlanan ortak 
vatandaşlığa temel olan kap�tal�st gel�şme, 
burjuva düzen Osmanlıda yoktu. Örnek 
şek�lseld�, olayların toplumsal der�nl�ğ�ne 
�n�lm�yordu. B�ç�msel olarak Batıdan alınan 
örnekler�n Osmanlıda ve daha sonra da Cum-
hur�yette topluma uymayacağı gerçeğ� maa-
lesef bugüne kadar Türk aydını tarafından 
anlaşılmış değ�ld�r.
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1. Yüzyılın başında Osmanlıda ortaya 
çıkan tablo şudur: Avrupa'dak� Hr�st�yan 
halklar özgürleş�p Osmanlı'dan kopmuştur. 
Türk olmayan Müslüman halklar da er geç 
b�r gün Osmanlı'dan kopacaktır. Osmanlı'ya 
halk, m�llet olarak Türkler, toprak olarak da 

sızlık özlemler� öne çıkmaya başlamıştı.
Jön-Türk hareket� ve Prens Sebahatt�n

Pan-İslam�zm'�n de tutmadığını gören 
Osmanlı aydınları devlet� kurtarmak �ç�n 
yen� arayışlar �ç�ne g�rd�ler. Bunların başında 
Jön-Türk hareket� gel�yordu. Jön-Türk hare-
ket�n�n �ç�nde de �k� akım vardı. Bunlardan 
b�r� Prens Sabahatt�n'�n başını çekt�ğ� 
“Adem-� Merkez�yetç�l�k” anlayışı, d�ğer� de 
Ahmet Rıza Bey taraftarlarının, İtt�hat ve 
Terakk�'n�n “Merkez�yetç� Meşrut�yet” 
anlayışı �d�. Prens Sebahatt�n'e göre Osmanlı 
Devlet� b�r memur devlet�d�r. Devlet� memur 
zulmünden kurtarmak gerekmekted�r. 
Bunun �ç�n özel g�r�ş�mc�l�ğe yer verecek, 
b�reysel yetenekler�n 
gel�şmes�n� sağlaya-
cak b�r eğ�t�m s�stem� 
gerekl�d�r. Y�ne İmpa-
ratorluğun ıslahatı 
�ç�n onun gen�ş ve 
hantal olan merkez� 
yapısından kurtul-
ması, bu yapının ye-
r�ne yerel yönet�mle-
r�n gerçekleşt�r�ld�ğ�, 
bölge yönet�mler�n�n 
o bölgede yaşayanlar tarafından üstlen�ld�ğ� 
b�r yapı gerekl�d�r. Zamanına göre Osmanlı 
�ç�n b�r çözüm olab�lecek Prens Sebahatt�n'�n 
bu “Adem-� Merkez�yetç�l�k”  görüşü “etn�k 
gruplara pr�m verme” olarak algılanıp kabul 
görmed�. Kabul gören İtt�hatçıların “Merke-
z�yetç� Meşrut�yet” görüşü oldu. Çünkü bu 
görüşte etn�k gruplara yer yoktu. Buna rağ-
men bu �k� görüşün bugün b�le Türk pol�t�-
kasında yaşadığı, Prens Sabahatt�n'�n görü-
şünün merkez sağda, İtt�hat ve Terakk�'n�n 
görüşünün de merkez ''solda'', CHP'de yaşa-
makta olduğu kabul ed�l�r.

İlk büyük kırılma: Pan-Türk�zm

Anadolu kalacaktır. Buna göre devlet�n kur-
tuluş pol�t�kası ancak Türkçülük, Pan-
Türk�zm olab�l�rd�. İmparatorlukta Türkçü-
lük görüşü yayılmaya, Osmanlı aydınları 
Türkçülük etrafında toplanmaya başladılar. 
Ama Türkçülük pol�t�kasında b�r sorun vardı. 
Türklere vatan olarak öngörülen son toprak 
parçası olan Anadolu'da Türklerden başka 
“azınlık” olarak yaşayan Ermen�, Rum g�b� 
Hr�st�yan halklar ve Kürtler, Lazlar, Çerkes-
ler g�b� Müslüman halklar bulunmaktadır. Bu 
halklar ne olacak? İşte tam da bu soruya hem 
Osmanlı dönem�nde yönet�mde bulunan 
İtt�hat ve Terakk�'n�n hem Cumhur�yet döne-
m�nde yönet�mde bulunan Kemal�stler�n 

verd�kler� cevap Os-
manlı ve Cumhur�yet 
tar�h�nde en büyük, en 
korkunç, en dehşet ve-
r�c� ekonom�k, sosyal 
ve pol�t�k kırılmayı 
oluşturmuştur. Çünkü 
ver�len cevaba göre 
Türkler dışındak� tüm 
halklar soykırıma, 
katl�ama, �mhaya, �n-
kâra, as�m�lasyona ta-

b� tutulacak, yok ed�lecek, yok olmayanlar 
er�t�l�p Türkleşt�r�lecek, böylece Anadolu da 
Türkleşecek ve tek Türkler�n vatanı ola-
caktır. Pan-Türk�zm bu �nsanlık dışı pol�t�-
kanın, barbarlığın adıdır. Bu kırılma anlaşı-
lmadan Türk�ye'n�n dünü ve bugünü anlaşıla-
maz.

Yen�-Osmancılık'la başlayıp Pan-İsla-
m�zm'le devam eden Devlet� kurtarma pol�t�-
kalarının vardığı yer, kırıldığı nokta Pan-
Türk�zm'd�r, halkların katl�amı pol�t�kasıdır. 
Bu pol�t�kanın teor�k savunucusu Yusuf Akçu-
ra ve Z�ya Gökalp, uygulayıcıları �se Osman-
lı'da İtt�hat ve Terakk�, onun yönet�c�ler� 
Enver, Cemal ve Talat Paşalar, Cumhur�yet'te 
de Kemal�stler ve onların başı Mustafa 
Kemal, İsmet ve Fevz� Paşalar olmuştur. Bu 
nedenle Pan-Türk�zm pol�t�kası �k� aşa-
malıdır. B�r�nc�s� Hr�st�yan halkların katle-
d�ld�ğ� İtt�hat-Terakk�, Osmanlı dönem�, 
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İtt�hat ve Terakk�: Hr�st�yan halklarına 
uygulanan soykırım

�k�nc�s� de Türk olmayan müslüman halk-
ların kırıma uğratıldığı ve as�m�le ed�lmeye 
çalışıldığı Cumhur�yet dönem�d�r.

Yusuf Akçura: “Üç Tarz-ı S�yaset”

İtt�hat ve Terakk�c�ler Pan-Türk�zm 
pol�t�kasını uygularken çok �nce b�r plan 
yapmışlardır. Önce Müslümanlık adına 
Hr�st�yan halklar, başta Ermen�ler ve Rumlar 
yok ed�lecek, sonra da Türklük adına Türk 
olmayan Müslüman halkları as�m�le ed�le-
cekt�r. Ama bu nasıl uygulanacaktır? Türk ve 
Türk olmayan Müslüman halkların ortak 
yanı Müslümanlıktı. Pan-Türk�zm'�n 
başarısı �ç�n Türklüğe mutlaka Müslü-
manlığın da eklenmes� gerek�yordu, ama 
bunun �k�s�n�n sentez� olacak b�r anlayış 
henüz ortada yoktu. Amaç Türklüktü, fakat 
şu an Türklük ve Müslümanlığı Osmanlı 
Devlet�'n� kurtarmak �ç�n �k� ayrı çözüm 
olarak değ�l, b�rb�r�n� tamamlayan kopmaz 
eşdeğer b�r çözüm yolu olarak göstermek 
gerek�yordu. N�hayet�nde pad�şah hâlâ hal�-
feyd�. Anadolu'nun Türklere ve Müslüman-
lara vatan olacağı söylenmel�yd�. 20. 
Yüzyılın başında, 1904 yılında Yusuf Akçura 
o zamank� Osmanlı aydınlarının düşüncele-
r�n� “Üç Tarz-ı S�yaset” r�sales�n�n sonunda 
şu sözlerle �fade eder:

“Osmanlı m�llet� yaratılması, Osmanlı 
Devlet� �ç�n faydalara sah�pse 
de, gayr-� kab�l-� tatb�kt�r. 
Müslümanların veya Türkle-
r�n b�rleşmes�ne dönük s�ya-
se t ler,  Osmanl ı  Dev le t � 
hakkında eş�t deneb�lecek 
menfaat ve mahzurlar �ht�va 
etmekted�r. Tatb�kler� c�het�ne 
gel�nce, kolaylık ve zorluk 
y�ne aynı derecede den�leb�l�r. 
Bu halde hang�s�n�n tatb�k�ne 
çalışılmalıdır?

...Arada sırada İslam�yet, 
h�lafet pol�t�kalarına da yak-
laşır g�b� oluyor..., b�rleşeb�le-
cek Türkler�n hemen cümles� 

Müslüman olmak c�het�yle esasen müh�m 
noktalarda ortaklıkları bulunan İslam ve 
Türk s�yasetler�n�n �k�s�n� b�rl�kte destekle-
mek �sted�ğ� zannolunuyor; lak�n bunda da 
çok kalmıyor, ısrar etm�yor. Hülâsa, öteden 
ber� z�hn�m� �şgal ed�p de, kend� kend�m� �kna 
edecek cevabını bulamadığım sual y�ne 
önüme d�k�lm�ş cevap bekl�yor: Müslü-
manlık ve Türklük s�yasetler�nden hang�s� 
Osmanlı Devlet� �ç�n daha yararlı ve kab�l-� 
tab�kt�r.”

Akçura'nın, “İslam ve Türk s�yasetler�-
n�n �k�s�n� b�rl�kte destlemek”ten, ama bunda 
“ısrar” ed�lmed�ğ�nden ve kend�s�n�n de 
bunlardan hang�s�n�n “Osmanlı Devlet� �ç�n 
daha hayırlı” olduğunu b�lememes�n�n 
altında yatan Jön-Türkler�n, İtt�hatçıların 
İslam�yet� Türkçülük pol�t�kası �ç�n kullan-
ma hedef� yapmaktadır. İtt�hatçılara göre 
Anadolu'nun Hr�st�yan halklardan “tem�z-
lenmes�” ancak Müslüman halkların 
katkısıyla mümkündür. Bu böyle de olmuş-
tur. Daha Abdülham�d dönem�nde Ham�d�ye 
Alayları �le doğuda, Ermen�stan'da ve Kür-
d�stan'da Ermen�ler�n “tem�zl�ğ�ne” baş-
lanmış, b�rçoğu katled�lm�ş ve mallarına el 
konmuştur. Ama Hr�st�yan halkların yok 
ed�lmes� esas olarak planlı b�r şek�lde İtt�hat 
dönem�nde olmuştur. Bu “tem�zl�k” planı �se 
�k� aşamada gerçekleşm�şt�r. B�r�nc�s� 24 
N�san 1915'de başlayan �nsanlık dışı, kor-

kunç Ermen� soykırımı, sözde 
“Ermen� Tehc�r�” ve Pontus 
Rumlarının, Süryan�ler�n, 
Keldan�ler�n, Ez�d�ler�n kat-
l�amıdır. Böylece Orta ve 
Doğu Anadolu Hr�st�yanlar-
dan “tem�zlenm�ş” oldu. İk�n-
c� aşama Lozan'da karar-
laştırılan mübadeled�r. Bu 
mübadele �le Batı Anadolu ve 
Karaden�z kıyılarındak� Rum-
larla, Balkanlar'dak� Müslü-
man halklar değ�ş-tokuş ed�l-
d�. Böylece Batı Anadolu da 
Hr�st�yanlardan “kurtulmuş” 
oldu. Osmanlı İmparatorluğu 
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çökerken ve Cumhur�yet kurulurken artık 
Anadolu Türkleşm�ş ve Müslümanlaşmıştı. 
Ş�md� Anadolu'nun Türkleşmes�, Türk olma-
yan Müslüman halkların as�m�le ed�lmes� 
veya kırılması gerek�yordu. Cumhur�yet�n 
temel pol�t�kaları bu katl�amların �şlenmes� 
üstüne kurulmuştur.

İtt�hatçılar dolud�zg�n katl�amlarla kend� 
Pan-Türk�st pol�t�kalarını uygularken 
İslamcılar hâlâ pad�şah-hal�fe etrafında daha 
gen�ş b�r b�rl�ğ�n mümkün olduğunu savunu-
yorlar, kurtuluş �ç�n İslam�yet'� temel alıyor-
lardı. Bazıları Mustafa Kemal'le b�rl�kte 
hareket ederken, bazıları da d�rekt Mustafa 
Kemal'e, Ulusal Kurtuluş Hareket�ne karşı 
çıkıyor, hatta c�hat �lan ed�yorlardı. Mustafa 
Kemal de her şeye rağmen İtt�hatçılar g�b� 
hal�fel�ğ�, İslam�yet'� tam karşısına almıyor, 
b�r müddet onlarla b�rl�kte g�d�lmes� gerekt�-
ğ�n� görüyordu. Ama Cumhur�yet'�n �lanıyla 
b�rl�kte İslamcılarla yolunu ayırdı, doğrudan 
Garpçılık, La�kl�k, Türkçülük pol�t�kasını 
uygulamaya geçt�, Türk olmayan Müslüman 
halkları Türkleşt�rme yoluna g�rd�. Bu �se 
Türk ırkçılığının ve m�ll�yetç�l�ğ�n�n devlet 
pol�t�kası ve �deoloj�s� sev�yes�ne çıkarı-
lmasıydı. Artık Osmanlı'dan arta kalan halk-
lardan Sunn� b�r Türk m�llet� yaratma yoluna 
g�r�lm�şt�. Kap�tal�zm�n gel�şmed�ğ� Türk�ye 
g�b� b�r ülkede bu pol�t�ka demokrat�k 
yöntemlerle değ�l, ancak orduya dayalı cebe-
rut, faş�zan d�ktatörlük yöntemler�yle uygu-
lanab�l�rd�. Öyle de oldu. Sırtını orduya da-
yayan Mustafa Kemal tek adam ve tek part� 
d�ktatörlüğünü kurdu. D�ğer görüşlere savaş 
açtı, onlara yaşam hakkı tanımadı.

Mustafa Kemal'�n
İslam� kes�mlerle hesaplaşması

Mustafa Kemal'�n savaş açtığı görüşler-
den b�r� İslamcıların görüşü, d�ğer� de komü-
n�stler�n görüşüydü. İslamcılar Osmanlıdan 
arta kalan halkların Türklükle, Pan-Tür-
k�zm'le b�r arada tutulamayacağını, bunun 
�ç�n hal�fel�ğ�n şart olduğunu öne sürüyor-
lardı. Özell�kle Mustafa Kemal'�n, kuzeyden 
gelen Sovyet “tehl�kes�ne” karşı kend�s�ne 
gelen İng�l�zler�n Anadolu'da la�k, modern, 

Özgür halkların özgür b�rl�ğ� pol�t�kası
Osmanlı İmparatorluğu çökerken Anado-

lu toplumunun kurtuluşu ne İslam ve İstan-
bul, ne de Türkçülük ve Ankara �d�. Toplu-
mun kurtuluşu Mustafa Suph� önderl�ğ�ndek� 
Türk�ye Komün�st Part�s� TKP'n�n “özgür 
halkların özgür b�rl�ğ�” olarak �lan ett�ğ� pol�-
t�kaydı. Bu pol�t�ka Anadolu'da �şç� ve köylü-
ler, Türk, Kürt, Laz, Çerkes, Rum ve Ermen� 
halkları arasında gen�ş b�r taraftar bulmuş, 
etk�nl�ğ� Mecl�s'e kadar uzanmıştı. Mustafa 
Kemal Ankara'da tek başına kaldığı, İng�l�z-

batı değerler�yle b�r cumhur�yet kurma öner�-
ler�n� kabul etmes�n� asla affetm�yorlardı. 
Hatta bunu b�r “kan davası” hal�ne dönüştür-
müşlerd�. Bugüne kadar ve bugün de Erdo-
ğan'la b�rl�kte bunlar hâlâ Cumhur�yet'e, 
la�kl�ğe, Lozan'a ve Batı değerler�ne karşı 
savaşmaktalar, Şeyhül�slam Ebu Suud'dan 
kalma ger�c� İslam� değerler� savunmaktadı-
rlar. İslamcılara göre hal�fel�k, hatta pad�-
şahlık kalmalıydı, �mparatorluk yaşamalıydı. 
Mustafa Kemal'�n İng�l�zler�n öner�s�n� 
kabul ett�ğ�, İng�l�zler�n Lozan'da, la�kl�ğ�, 
modern b�r cumhur�yet� dayattıkları doğruy-
du. Ama İslamcıların görüşü �se gerçekç� 
değ�ld�. I. Dünya Savaşını kaybetm�ş, Sevr 
Anlaşmasını �mzalamış, ülkes�n�n parampar-
ça olmasını kabul etm�ş, tahtının korun-
masını İng�l�zlere bırakmış b�r pad�şah ve 
hal�feden b�r şeyler beklemek gerçeklere 
gözler�n� kapatmaktı. Sovyet �kt�darı �le 
b�rl�kte değ�şen ve oluşan yen� dünya koşul-
larında İng�l�zler �ç�n terc�h çoktan Müslü-
man halkların b�rl�ğ�n� savunan b�r İstanbul 
değ�l Türklüğü savunan b�r Ankara �d�. 
İslamcı kes�mler bunu b�r türlü hazmedeme-
d�ler. Z�ra onlar pad�şahlık ve hal�fel�kle 
b�rl�kte eller�ndek� �kt�darı kaybetm�şlerd�, 
sah�p oldukları ayrıcalıklar, dayandıkları 
Sünn�-Selef�st İslam� değerler b�r b�r yok 
olmaya başlamıştı. Açık ve g�zl� olarak Cum-
hur�yete ve üstten �nen batılı burjuva değerle-
r�ne karşı mücadeleye geçm�şlerd�. Yüz 
yıldan ber� bu mücadele bugün Erdoğan'la 
z�rveye ulaşmış, Türk�ye toplumu �ç�n tehl�-
kel� b�r boyut kazanmıştır.



21DU UMR
İşç� Sınıfının Savaş Yolunda

�k� yüzlü pol�t�ka

ler�n kend�s�ne yüz vermed�ğ�, hatta yakında 
bertaraf etmey� planladığı dönemlerde baş 
vurduğu tek yer Moskova ve komün�stlerd�. 
Ama O böyle ülken�n gerçek b�r kurtuluşunu 
h�çb�r zaman �ç�ne s�nd�remem�şt�. Ne zaman 
İng�l�zler Sovyetler'e karşı Ankara �le görüş-
mey� gündem�ne aldı, Mustafa Kemal halkın 
ve ülken�n gerçek kurtuluşundan hemen 
vazgeçt�, Mustafa Suph�ler� katlett�rd�, İng�-
l�zlere yöneld�. Ama Moskova'ya da sırtını 
tam çev�rmed�. Çünkü Batıya karşı pol�t�-
kasında Moskova kartını, komün�st kartını 
sürekl� el�nde tutmak �st�yordu. Öyle de 
yaptı. Yalnız Mustafa Kemal değ�l, Cumhur�-
yet tar�h�nde tüm Türk l�derler� başları 
sıkıştığı an Moskova'ya g�tt�ler veya g�tmek 
�sted�ler. Günümüzde bunu en sık yapan 
Erdoğan'dır.

Mustafa Kemal ve Kürtlere karşı

Mustafa Kemal �ç�n Türklük pol�t�kasını 
uygulamak kolay olmadı. Onun kafası b�r 
Türk devlet� yaratma konusunda açıktı. Ama 
bunu nasıl uygulayacaktı. Burada da �k� aşa-
malı b�r pol�t�ka güttü. B�r�nc� aşaması savaş 
dönem�nde, �k�nc� aşaması Cumhur�yet'�n 
�lanından sonra uygulanan pol�t�kalardır. 

Mustafa Kemal gerçek kurtuluş yolunu 
seçmeyerek Türk�ye Cumhur�yet� d�ye Doğu 
�le Batı arasında ne gel�şen, ne �lerleyen “tam-
pon” b�r devlet yarattı. Bu “tampon” yapıyı 
aşmak, bölges�nde ve dünyada saygın, gel�-
şen ve büyüyen b�r Türk�ye yaratmak bugün 
önde duran en büyük görevd�r. Bu görev� 
yer�ne get�rmek ancak Mustafa Suph�ler�n 
pol�t�kasıyla mümkündür. Mustafa Kemal 
Mustafa Suph�ler� katlett�rd�, komün�stlere 
karşı savaş açtı. Onlara yaşam hakkı tanı-
madı. Yasakladı, �llegal�tede tak�p ett�rd�. 
Ama komün�stler Mustafa Kemal'�n ve 
ondan sonra gelen hükümetler�n saldırı ve 
yasaklarını d�nlemed�ler, haps�, z�ndanı, 
ölümü, sürgünü göze aldılar, Türk�ye'n�n ve 
halklarının kurtuluşu �ç�n mücadeley� bırak-
madılar. Her dönemde halklarının umudu 
oldular. Devlet 12 Eylül darbes�n� hazırlar-
ken bu umut gen�ş yığınları sarmıştı.

Savaş b�tt�, Lozan'a g�d�ld�, Cumhur�yet 
�lan ed�ld�, “azınlıklara” ver�len vaatler�n de 
üstü ç�z�ld�. 1924 Anayasası'na özerkl�k, 
“halkçılık”, Türk�yel�l�k g�rmed�. Tam ters�-
ne bu anayasa �le Türklüğe dayalı ün�ter ulus 
devlet temel�nde toplumun yen�den �nşasına 
g�d�ld�. Başta Kürtler olmak üzere d�ğer 
halkların d�l�, d�n�, k�ml�kler� ve kültürler� 
�nkâr ed�ld�, yasaklandı. Artık Türk�ye'de 
Türk’ten başka m�llet yoktu, Türk�ye de bu 
yen� Türk m�llet�n�n vatanıydı. Türk�ye'de 
yaşayan herkes: Türkmen, Yörük, Kürt, 
Arap, Roman, Laz, Çerkes ve d�ğer Kafkas 
halkları, mübadele �le Balkanlardan gelen 
çoğu Arnavut, Boşnak, Bulgar, Pomak olan 

O'nun Anadolu'ya çıkan Yunanlılara ve 
onları destekleyen emperyal�st güçlere karşı 
savaşı kazanab�lmek �ç�n Türk olmayan 
Müslüman halkları mutlak kazanması gere-
k�yordu. Bunun yolu Müslümanlık değ�l, o 
halkların k�ml�k ve özgürlükler�ne yönel�k 
vaatlerde bulunmaktı. O dönemde Sovyetle-
r�n ve komün�stler�n de etk�s�yle başta Kürt-
ler, Lazlar ve Çerkesler olmak üzere Türk 
olmayan Müslüman halklara savaşı kazan-
dıktan sonra kurulacak devlet�n ortak devlet 
olacağını ve her halkın kend�n� yerelde özerk 
yöneteb�leceğ�n� sözü ver�ld�, hatta 1921'de 
yapılan �lk Anayasa'ya bu özerkl�k f�kr�n� 
koymak zorunda kaldı. 1919 Amasya top-
lantısında ve 1923 İzm�t basın toplantısında 
bu f�k�rler�n� tekrarladı. Burada Mustafa 
Kemal'�n �k� yüzlülük yaptığı açıktı, z�ra O 
Koçg�r� �syanını kanla bastırmasından, hatta 
bu �syanı bastırmak �ç�n b�r “Pontos Kasabı” 
olan Topal Osman'ı görevlend�rmes�nden 
bell� �d�. Ayrıca özerkl�k vaad� de tam b�r 
ulusal özerkl�k olarak �fade ed�lm�yordu. Tek 
hedef savaş kazanılıncaya kadar bu halkları 
�dare etmekt�, yan� aldatmaktı. Zaten Musta-
fa Suph�ler katled�ld�kten sonra da Mustafa 
Kemal'�n verd�ğ� savaşın ant�emperyal�st b�r 
yanı da kalmamıştı. O Mustafa Suph�ler� 
katlett�kten sonra İng�l�zler�n de �zn�yle Türk 
m�ll�yetç�l�ğ� temel�nde b�r Türk devlet� ya-
ratmanın önünde artık b�r engel olmadığını 
görüyordu.
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Cumhur�yet dönem�nde Türk olmayan  
bu Müslüman halklar Türkleşt�r�l�rken 
İslamcılık öne çıkarılmadı. Artık Ebu Suud 
Efend�'ye dayalı İslam Hal�fel�ğ�'n�n yer�n� 
D�yanet İşler� Başkanlığı'na bağlı la�k devle-
t�n İslamı get�r�lm�şt�. Bu İslam'ın �se halk 
yığınları üzer�nde çok büyük b�r etk�s� yoktu. 
Ama herkes�n kend�s�n� Türk ve Müslüman 
görmes�ne yet�yordu. “Gerçek” İslam �se 
hâlâ “yeraltına” kayan, hal�fel�ğ� savunan 
tar�kat ve cemaatler�n İslamıydı. İç�n �ç�n 
la�k devlet İslam'ı �le daha çok Sünn�-Selef�st 
tar�katlar İslamı arasında sürekl� b�r savaş 
vardı. Ama Türkleşt�rme pol�t�kası �ç�n D�ya-

Müslüman ahal� Türk olmak zorundaydı. 
“Ne mutlu Türküm d�yene” bu pol�t�kanın 
sloganıydı. Bunlardan mübadele �le gelen 
Balkan halklarının Türkleşmes� oldukça 
kolay oldu. Z�ra mübadele �le g�den Rumlar-
dan kalan toprakların ve zeng�nl�kler�n üstü-
ne konan bu göçmenler�n çoğu ”Evlad-ı 
Fat�han” olarak kend�s�n� devlet�n sah�b� 
görüyordu ve yen� Türk�ye Cumhur�yet�'nde 
Mustafa Kemal de bunlardan zeng�nleşen, 
burjuvalaşan kes�m�n� ülken�n egemen züm-
res� konumuna get�r�yordu. Proleter olan b�r 
kes�m de TKP saflarında yerler�n� aldılar. 
Bugün b�le Türk�ye'n�n el�t ve zeng�n kes�-
m�n�n çoğu hâlâ Balkan kökenl�d�r.

Anadolu'da yaşayan halkların Türklüğü 
kabul etmes� kolay olmadı, hatta başta Kürt-
ler olmak üzere b�rçoğu �ç�n h�ç de mümkün 
olmadı. Anadolu'da katled�len Ermen�ler�n 
mallarının üstüne konan ve zeng�nleşen b�r 
kes�m kolayca Türklüğü kabul ett�. D�ğer 
başta Kürtler olmak üzere büyük b�r kes�m 
d�rend�. Türklüğü kabul edenler de Türk 
m�ll�yetç�l�ğ�n�n en bağnaz savunucusu ve 
taşıyıcısı oldular. Benzer b�r gel�şme Balkan 
göçmenler�nde de gözleneb�l�r. Türk m�ll�-
yetç�l�ğ�n� d�ğer m�ll�yetç�l�kten ayırt eden 
en önem� özell�klerden b�r�, bu m�ll�yetç�l�ğ� 
savunan ve kend�s�ne Türk d�yenler�n kend� 
yaratmadıkları, ama katled�p veya “sürüp” 
gönderd�kler� ve zeng�nl�kler�n�n üzer�ne 
oturdukları Hr�st�yan halklara karşı yarattık-
ları nefretten kaynaklanıyor olmasıdır.

net İslamı o an �ç�n yeterl� görünüyordu. 12 
Eylül'e g�derken �se d�ğer İslam, Sünn�-
Selef�st İslam ağırlık kazanacaktır.

1924 Anayasası'ndan sonra Türk devlet�-
n�n temel pol�t�kası Türkleşt�rme pol�t�kası 
ve Türkleşt�rmeye karşı en çok, en ş�ddetl� 
d�renen halk olan Kürt halkıyla mücadele, 
onları as�m�le ve er�tme pol�t�kası olmuştur. 
İlk büyük Kürt d�ren�ş� hemen 1924 Anaya-
sası'ndan sonra 1925 senes�nde patlak veren 
Şeyh Sa�d �syanıdır. Bu d�ren�ş kanla bastı-
rılmıştır. Ama Kürtler�n d�ren�ş ve �syanları 
kes�lmem�şt�r. Bu d�ren�şler�, �syanları kont-
rol altına almak ve as�m�lasyonu gerçekleş-
t�rmek �ç�n özel yetk�lerle donatılmış 
“Umum Müfett�şl�kler” adı altında asker� 
�dareler kurul-
muştur. Kür-
d�stan'da üç 
Umum Müfet-
t�şl�k kuruldu. 
B � r  U m u m 
Müfett�şl�kte 
T r a k y a  v e 
Marmara 'da 
göçmenler� ve 
Çerkesler� as�-
m�le etmek �-
ç�n oluşturul-
du .  Kür t l e r 
�ç�n �se Umum Müfett�şl�kler D�yarbakır'da, 
Erzurum'da ve Ders�m'de kuruldu. Ders�m'de 
kurulan IV. Umum Müfett�şl�ğ�n başı olan 
asker� komutanın yasama, yargı ve �nfaz yet-
k�s� vardı. Em�rnameler çıkarıyor, �dam ka-
rarı ver�yor ve anında �nfaz ed�yordu. Kürtle-
r�n �k�nc� büyük �syanı olan Ders�m �syanı bu 
komutanın ve devlet�n acımasız katl�amları, 
jenos�d uygulamaları ve sürgünler�yle bastı-
rılab�ld�. Bu katl�amın acıları günümüzde 
hâlâ yaşanmaktadır. Her Kürt d�ren�ş� kat-
l�am ve sürgünlerle sonuçlanmıştır. Bu sür-
günler sonucu Orta ve Batı Anadolu'da Kürt-
ler�n yaşadıkları köyler ve mahalleler oluştu-
rulmuştur.

Umum Müfett�şl�kler 1952'ye kadar 

Umum Müfett�şl�kler ve Kürt Raporları



23DU UMR
İşç� Sınıfının Savaş Yolunda

1932: İç�şler� Bakanı Şükrü Kaya'nın 
raporu: Kuzey Ders�m halkı batıya göç ett�-
r�lmel�d�r. Asker� hareket başlamadan önce 
tüm s�lahlar toplanmalıdır. Yerl� Memurlar 
(yan� Kürtler) casustur. Ders�ml�lere kend�-
ler�n�n aslen Türk olduklarını öğretmek 
lazımdır. Uçakların tal�m uçuşları Ders�m 
üzer�nden yapılmalıdır.

1959: 49'lar olayı: Irak'da Kasım'a yapı-
lan darbe esnasında Kerkük'te Türkmenlere 
yapılan katl�am olayı Kürtler�n üstüne yıkılıp 
Mecl�s'te Türk�ye'dek� Kürtlere m�s�lleme 

1930: Adalet Bakanı Mahmut Esat Boz-
kurt: Memleket�n kend�s� Türk'tür. Öz Türk 
olmayanların Türk vatanında b�r hakkı 
vardır, o da h�zmetç� olmaktır, köle olmaktır.

1935: Başvek�l İsmet İnönü Raporu: 
Sınıra yakın yerler�n ve... büyük merkezler�n 
Türkleşmes� önem arz etmekted�r. B�tl�s'� b�r 
Türk yuvası ve kales� hal�nde tutmalıyız. 
Erz�ncan Kürtleş�rse Kürd�stan kurulab�l�r. 

1940: CHP Raporu: Kürt meseles� Türk�-
ye'n�n en müh�m meseles�d�r. As�m�lasyonun 
�lk şartı d�l öğretmekt�r.

varlıklarını sürdürmüşlerd�r. 1950'de başla-
yan Bayar-Menderes �kt�darı dönem�nde 
Kürt aş�ret re�sler�n�n büyük b�r kısmı Mec-
l�s'e alınıp pol�t�kaya entegre ed�lerek �syan-
ların önü b�r yere kadar alınab�ld�. Ama as�-
m�lasyon pol�t�kası devam ett�. Kürtlere 
uygulanan as�m�lasyon pol�t�kasını anlamak 
�ç�n Cumhur�yet dönem�nde çıkarılan Kürt 
raporlarına sorumluların sözler�ne b�r bak-
mak yeter: 

1925: “Şark İslahat Planı”: Kürtçe 
konuşmak yasaktır, Türkçe'den başka d�l 
kullananlar cezalandırılacaktır.

1930: Başvek�l İsmet Paşa: Bu ülkede 
sadece Türk ulusu ırksal haklar talep etme 
hakkına sah�pt�r. Başka h�ç k�msen�n böyle 
b�r hakkı yoktur.

1931: Genelkurmay Başkanı Fevz� Çak-
mak Raporu: Ders�m cah�ld�r. Zorunlu �skân 
uygulanmalıdır... Ders�ml� okşanmakla 
kazanılmaz. S�lahlı kuvvetler�n müdahales� 
Ders�m'de daha çok tes�r yapar... Türk toplu-
mu �ç�nde Kürtlük er�t�lmel�d�r.  

yapılması öner�ld�. Bunu protesto eden 49 
Kürt aydını yargı önüne çıkarıldı ve ceza-
landırıldı. 

1961: 27 Mayıs Darbes�'n�n l�der� ve 
Cumhurbaşkanı Orgeneral Gürsel'�n D�yar-
bakır konuşmasından: Bu memlekette Kürt 
yoktur. Kürdüm d�yen�n yüzüne tükürürüm. 

1961: 27 Mayıs Darbes�'n�n Raporu: 
Bölgede as�m�lasyon pol�t�kalarına hız ver�l-
mel�d�r. Kend�n� Kürt sanan nüfusun Irak 
Kürtler�yle bağları kes�lmel�d�r. Dünya 
entellektüel muh�t�ne Türk�ye'de b�r Kürt 
meseles� olmadığı anlatılmalıdır. B�r ün�ver-
s�teye bağlı Türkoloj� Enst�tüsü kurularak 
kend�s�n� Kürt sayanların menşeler�n�n Türk 
olduğu �spatlanarak yayınlanmalıdır. Darbe-
c� M�ll� B�rl�k Kom�tes� Kürtçülük yaptıkları 
�dd�asıyla 550 Kürt ağa ve aydınını mahkeme 
kararı olmadan S�vas'ta b�r kampta enterne 
ett�.  

Kürtler hakkında bu plan, rapor, kararna-
me, açıklamalar, yasak, z�ndan ve sürgünler 
60'dan sonra da günümüze kadar devam ett�. 
En son yasak 13 Ek�m 2020 de İstanbul'da 
Kürtçe b�r oyunun sahnelenmes�ne get�r�len 
yasaktır. “Genel kamu düzen�n� bozab�lece-
ğ�” gerekçes�yle İBB Şeh�r T�yatroları prog-
ramındak� Bêrû adlı Kürtçe oyun Gaz�os-
manpaşa Kaymakamlığı tarafından yasak-
lanmıştır.
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Türk�ye Cumhur�yet� kurulduğundan 
ber� �k� konu: Kürt ve komün�st tehl�kes� 
onun pol�t�kasında bel�rley�c� olmuştur. Bu 
�k� hareket� Türk�ye Cumhur�yet�'n�n bekası 
�ç�n b�r tehd�t olarak algılamış ve sürekl� 
bunlarla mücadele ede gelm�şt�r. Uluslara-
rası alanda, özell�kle batı �le kurduğu �l�şk�-
lerde bu �k� konudak� “ulusal çıkarlar” nede-
n�yle �l�şk� kurduğu batı bloku �le sürekl� 
çatışmış, batının hedef�yle Türk�ye'n�n hede-
f� b�r türlü çakışmamıştır. Türk�ye'n�n hep 
Kürt ve TKP “tehd�d�”n� ve bunların varlığını 
bertaraf etme, M�sak-� M�ll� sınırlarını ger-
çekleşt�rme g�b� kend�ne özgü yayılma hedef 
ve hesapları olmuştur. Bunlar da hep ulusla-
rarası �l�şk�lerde onlara ters düşmes�ne neden 
olmuştur. Daha Cumhur�yet kurulurken 
İng�l�zler Londra ve Lozan Konferanslarında 
Anadolu'da Sovyetlere karşı modern güçlü 
ant�komün�st b�r hükümet düşünürken, Mus-
tafa Kemal ve paşalar komün�stler� nasıl yok 
eder�z, Kürt ve Ermen� özgürlük hareketler�-
n� nasıl boğarız, M�sak-ı M�ll� hedefler�ne 
nasıl ulaşırız hesapları yapıyorlardı. İng�l�z-
ler �se M�sak-ı M�ll� hedefler�ne kes�n karşı 
çıkıyorlardı. 1940'lı yıllarda Alman faş�zm�-
ne yaslanırken de benzer hesaplar �ç�ndeyd�-
ler. 1950'l� yıllarda Kore'ye asker gönder�r-
ken ve NATO'ya g�rerken de konumları 
aynıydı. ABD ve NATO Sovyetlere ve sosya-
l�st ülkelere karşı Türk�ye'y� b�r üst, sıçrama 
tahtası olarak �sted�ğ� g�b� kullanmayı düşü-
nürken, Türk yönet�c�ler� de batıya entegre 
olarak komün�st ve Sovyet etk�s�nden kurtul-
mayı, TKP faal�yetler�n� susturmayı, ABD ve 
Marşal yardımlarıyla Kürtler� ve �şç�, emekç� 
yığınlarını devlete bağlamayı, Orta Doğu'ya 
hükmetmey� planlıyorlardı

NATO'ya g�r�ş Türk pol�t�kası �ç�n b�r 
başka dönüm noktasıdır. Türk devlet� 
NATO'ya g�rerek geleneksel batı �le doğu 
arasında tampon devlet olma karakter�n� 
sah�p olmaktan vazgeçm�şt�r. Yen� b�r seç�m 
yaparak Batı bloku �ç�nde yer�n� almıştır. 
Artık kes�n taraftır. Ama bu blok �ç�nde de 

NATO ve Batı �le hedefler� çatışan
b�r Türk�ye

“rahat” edemem�şt�r. Sık sık Moskova �le 
”flört etmey�” elden bırakmamıştır. Çünkü 
her sefer�nde batı bloku �ç�nde ekonom�k 
olarak kalkınamayacağı gerçeğ�n� tesp�t 
etmek zorunda kalmıştır. B�r sanay� kalkınma 
planını uygulamak �steyen Menderes'e ABD 
300 m�lyon doları vermem�ş, Dem�rel'� 70 
Cent'e muhtaç etm�ş, bunlar da Moskova'ya 
g�tmeye kalkınca asker� darbelerle devr�lm�ş-
lerd�r. D�ğer yandan Kıbrıs'ta ve Ege'de mace-
ralara kalkışan ve hâlâ Musul, Kerkük üzer�n-
de hak �dd�a eden Türk egemen çevreler�n�n 
başından ber� ABD ve NATO �le sürekl� 
sorunları olmuştur. Uluslararası antlaşmalara 
ters olan bu yayılmacı pol�t�kalar bugün Erdo-
ğan'la b�rl�kte tehl�kel� b�r boyut kazanmıştır. 
Batı Erdoğan'a b�r ceza vermek �ç�n fırsat kol-
lamaktadır.

Hem batı bloku �ç�nde olup, hem ülkey� 
ekonom�k ve toplumsal olarak kalkındırama-
mak 1960'lı yıllarda Türk�ye gençl�ğ�nde ve 
�şç� sınıfında büyük b�r ant�emperyal�st tepk�-
ye yol açtı. Uluslararası 68-Hareket�'n�n 
etk�s�yle de yükselen gençl�k hareket�, TİP, 
DİSK g�b� devr�mc� part� ve send�kalara kavu-
şan �şç� hareket� hem Türk egemen çevreler�, 
hem ABD ve NATO çıkarları �ç�n c�dd� b�r 
tehd�t oluşturmaya başladı. Bu hareketler�n 
�k� özell�ğ� vardı, B�r�nc�s� hem �şç� hem 
gençl�k hareket�nde Kürt ve Türk �şç�ler� ve 
gençler� b�rl�kte hareket ed�yordu. İk�nc�s� 
her �k� hareket de kalkınma ve kurtuluş yolu-
nu NATO'dan çıkmakta, ABD'ye bağımlılığa 
son vermekte, Sovyetlerle ve d�ğer sosyal�st 
ülkelerle eş�t, karşılıklı yarar �lkes�ne dayalı 
�l�şk�lere geçmekte görüyordu. Gerçekten de 
bu tutum hem Türk hükümet� ve Ordusu hem 
ABD ve NATO açısından c�dd� b�r tehl�ke 
teşk�l ed�yordu. Türk hükümet ve ordusunu 
Türk ve Kürt �şç� ve emekç�ler�n�n b�rl�kte 
hareket�, ABD ve NATO'yu da bu hareketle-
r�n Sovyet yanlısı tutumu end�şelend�r�yordu. 
Bu koşullarda ABD yanlısı generaller fazla 
beklemed�ler. 12 Mart 1971'de yaptıkları dar-
beyle devr�mc� gençl�ğ�n ve �şç�ler�n üzer�ne 

İşç� ve gençl�k hareket�n�n yüksel�ş�
12 Eylül Darbes�ne g�den yol:
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yürüdüler, Den�zler�, Çayanları katlett�ler, 
�şç� l�derler�n� z�ndanlara attılar.

Ne gençl�k ne de �şç� hareket�, ne Türk, ne 
de Kürt emekç�ler� ve aydınları bu faş�zan 
zulüm ve katl�am karşısında yıldılar. 1973 
yılında Türk�ye Komün�st Part�s� TKP'n�n 
gerçekleşt�rd�ğ� atılımla �şç� ve gençl�k hare-
ket� yen� b�r �vme kazandı. Hükümet�n, ABD 
ve NATO'nun karşısına daha güçlü olarak 
yen�den d�k�ld�. 1976'da yüzb�nler�n katıl-
dığı DGM d�ren�ş�, 1976'dan sonra m�lyon-
ları katıldığı 1 Mayıs m�t�ngler�, devr�mc� 
gençler�n ve �şç�ler�n faş�st saldırılara karşı 
eylemler�, PKK öncülüğünde Kürt Özgürlük 
Hareket�n�n yüksel�ş� Türk�ye emekç� halk-
larında ülkede b�r değ�ş�m�n ve dönüşümün, 
yokluktan ve yoksulluktan kurtuluşun umu-
dunu yarattı. Bu umudu kırmak �ç�n devlet 
1977 B�r Mayısı'na saldırdı, faş�st güçler� 
devr�mc�, �ler�c� gençler�n üzer�ne saldırttı. 
Ger�c� m�ll�yetç� ve d�nsel hareketler� örgüt-
lemeye başladı. D�nsel ger�c�l�k Erbakan ve 
Yazıcıoğlu aracılığı �le tar�katlarla b�rl�kte 
Sünn�-Selef�st anlayış zem�n�nde örgütlen-
meye ve hızla güçlenmeye başladılar. Faş�st 
ger�c� m�ll�yetç�l�k MHP'n�n özell�kle 50'l�, 
60'lı yıllarda kap�tal�st �l�şk�ler�n tarıma 
g�rmes�yle Orta Anadolu'da ve Toroslar'da 
yaşam düzen� bozulan Sünn�-Hanef� Türk-
menler� hızla kucaklamasıyla güçlend�, aynı 
şek�lde düzen� bozulan Alev� Türkmenler� ve 
Kürtler� kucaklayan devr�mc� geçlere karşı 
vurucu güç hal�ne get�r�ld�. Egemen güçler 

faş�zan Selef�st-İslam'a geç�ş
ABD ve NATO Sovyetler�n d�b�ndek� b�r 

müttef�k�nde yaşanan bu gel�şmelerden çok 
rahatsızdı. Çünkü Carter dönem�nde ABD'-
n�n “Yeş�l Kuşak” d�ye adlandırılan Sovyet-
ler� İslam'ı kullanarak güneyden sarma pro-
jes�nde Türk�ye öneml� b�r yer tutuyordu. 
ABD �ç�n artık ac�len Türk�ye'de devr�mc� 
yüksel�ş�n kırılması, ekonom�s�n�n uluslara-
rası neol�beral ekonom� pol�t�kalara entegre 
ed�lmes� ve “Yeş�l Kuşak”ta yer�n� alması 
gerek�yordu. Ama la�k d�yanetl� Kemal�st 
d�n anlayışı bu ABD “Yeş�l Kuşak” pol�t�-
kasına uygun değ�ld�. Uygun olan Suud� 
Arab�stan usulü Sünn�-Selef�st İslam anla-
yışıydı. ABD'ye göre Selef�st İslam Türk�-
ye'n�n geleceğ� �d� ve Türk�ye'n�n Kürt ve 
ulusal b�rl�k sorununun ve Orta Doğu'da 
artmasını �sted�ğ� etk�s�n�n de çözümüydü. 
ABD'n�n yıllardan ber� empoze etmeye ça-
lıştığı bu görüş generaller arasında yayılma-
ya başladı. Onlara göre de artık Türk�ye'de 
Türk ulusu yaratmak �ç�n Kemal�st la�k teme-
l�nde d�yanet İslamı yetm�yordu. XX. 
Yüzyılın başında olduğu g�b� Türklüğe “ger-
çek” İslam'ı, Selef�l�ğ� katmak gerek�yordu. 
Ama bu Selef�l�k y�ne de devletle �l�şk� �ç�n-
de olmalı, hatta D�yanet Selef�leşmel�yd�. 
Toplumda hızla yayılan sosyal�zm, enternas-
yonal�zm, halkların özgürlüğü ve kend� 
kader�n� tay�n hakkı g�b� değerlere karşı 
m�ll�yetç� ve ger�c� İslam değerler�n� �kame 
ed�lmel�yd�. Zaten bunun temel� Türk-İslam 
sentez� adı altında 60'lı yıllardan ber� 
“Aydınlar Ocağı” tarafından yaratılıyordu. 

Anadolu gençl�ğ�n� b�rb�r�ne kırdırarak ül-
kede devr�mc� yüksel�ş� kırmak �st�yordu. 
Bu nedenle Maraş ve Çorum'da Alev� katl�-
amları düzenlett�ler. Abd� İpekç�'den Kemal 
Türkler'e kadar b�rçok aydın, �şç� ve gençl�k 
l�der� sokak ortasında katled�ld�ler. Buna 
rağmen devr�mc� �şç� ve gençl�k hareket�n�n 
yüksel�ş� engellenem�yordu. Buna b�r de 
ülkedek� ekonom�k kr�zden bunalan gen�ş 
halk yığınlarının tepk�s� eklen�yordu. B�r 
asker� müdahale kaçınılmaz oluyordu.

Otor�ter la�k İslam'dan
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Bu sentezle yalnız Türk�ye'n�n batısında 
yükselen devr�mc� hareket�n değ�l, özell�kle 
Kürt �ller�nde yaygın olan Selef�-Nakş�-
bend�-Nurcu tar�katları aracılığıyla PKK 
öncülüğünde gel�şmekte olan Kürt Özgürlük 
Hareket�n�n de önü alınab�l�r ve Kürtler 
devlete daha sıkı bağlanab�l�rd�. Devlet�n ta-
şıyıcısı olarak ordu, Genelkurmay generalle-
r� artık ne yapacaklarını b�l�yorlardı. Onlara 
göre Mustafa Kemal'�n Türklük ve la�k İslam 
temel�nde yen� b�r Türk ulusu yaratma pol�t�-
kası yer�ne, Atatürkçülük ve Selef�st-Devlet-
İslam temel�nde yen� b�r Türk�ye yaratma 
pol�t�k anlayışıyla kolları sıvamak gerek�-
yordu. Bu pol�t�ka aynı zamanda ABD'n�n de 
en gen�ş desteğ�ne sah�pt�.

12 Eylül: Faş�stleşen ve Selef�leşen

Ve generaller em�r-komuta z�nc�r� �ç�nde 
Türk�ye toplumunu ekonom�k, sosyal, Kül-
türel ve pol�t�k yen�den d�zayn etmek üzere 
12 Eylül 1980'de darbey� gerçekleşt�rd�ler. 

Türk�ye'n�n üzer�nden s�l�nd�r g�b� geçt�ler. 
Parlamentoyu dağıttılar, s�yas� part� l�derler�-
n� tutukladılar, devr�mc� dernek ve send�ka-
ları kapattılar, l�derler�n� z�ndana attılar, 
Kürtler� D�yarbakır z�ndanına tıktılar, �şken-
ceden geç�rd�ler, gençlerden b�r çoğunu 
astılar, canını kurtarab�len kend�n� yurtdışına 
attı, sürgüne g�tt�. Ülken�n üstüne ölü toprağı 
ser�p mezarlık sükunet� sağladıktan sonra 
yaptıkları anayasayla demokras�y�, �nsan hak 
ve özgürlükler�n� rafa kaldırdılar, özgür 
basını susturdular, b�rb�r�yle çatışan değ�l, 

b�r Türk�ye Toplumu

12 Eylül Darbes� Türk�ye toplumu �ç�n 
ekonom�k, sosyal-kültürel ve pol�t�k her 
alanda b�r kırılmadır. Ama en bel�rley�c� olan 
pol�t�k alandak� kırılmadır. Türk�ye'y� Türk-
leşt�rmek �ç�n baskıcı, �nkârcı otor�ter la�k 
İslam pol�t�kası yer�ne faş�zan, �mhacı Sele-
f�st İslam pol�t�kası gelm�şt�r. Bu pol�t�ka 
sonunda Erdoğan'ın, AKP-MHP �kt�darının 
doğmasını sağlamıştır. Ama PKK'nın d�ren�-
ş� sonunda bu pol�t�ka da �flas etm�şt�r. Başta 
Kürt halkı olmak üzere Türk�ye halkları 
özgürleşmeden Türk�ye'n�n demokrat�kleşe-
meyeceğ� ortaya çıkmıştır. Erdoğan'ın faş�-
zan �kt�darına ve Selef�st anlayışına son 
vereb�lecek b�r demokras� cephes�n�n oluşa-
b�lmes� �ç�n de tüm muhalefet part�ler�n�n 
Kürtler�n Özgürlüğü konusunda ortak b�r 
görüşe varmaları gerekmekted�r. Bu sağlan-
madan Erdoğan'ı �kt�dardan göndermek 
zordur. Erdoğan gönder�lmeden faş�zmle 
b�rl�kte Selef�st İslam tüm kurumlarıyla 
Türk�ye'ye yerleşmes� kaçınılmaz olacaktır. 
Demokrat�k Türk�ye'n�n kader� Kürtlerle 
b�rl�kte ''Özgür Halkların Özgür B�rl�ğ�'' 
temel�nde ortak hareket�d�r.

uzlaşan s�yas� part�lere �z�n verd�ler. CHP �le 
AP'y�, Ecev�t'le Dem�rel'� uzlaştırdılar. Ata-
türkçülük adı altında şoven m�ll�yetç�l�k ve 
Selef�st İslam'ı yaygınlaştırıldılar, cam�ler�n 
sayısı artırıldılar, tar�katları, Fethullah'ı öne 
çıkarttılar. Evren her konuşmasına el�nde 
Kuran'ı sallayıp b�r ayet okuyarak başladı ve 
toplumun Selef�leşmes�n� sağladı. Selef�st 
İslam dememek �ç�n buna da “Ilımlı İslam” 
dend�. Türk�ye'n�n Arap ülkeler�yle, İslam 
Konferansı ve İslam İşb�rl�ğ� Teşk�latlarıyla 
�l�şk�ler güçlend�r�ld�. Türküye koşar adım-
larla b�r �slam cumhur�yet� olma yönünde 
adımlar atmaya başladı. Ant�komün�zm� 
yükselterek ABD'n�n “Yeş�l Kuşak” pol�t�-
kasının taşıyıcısı konumuna geld�. 1984 
senes�nde PKK s�lahlı eylemlere başladığı 
zaman Sünn� İslamla, tar�katlar ve cemaat-
lerle Kürtler� devlete bağlama pol�t�kası 
�zled�ler. Bu yalnız Kürd�stan'da değ�l tüm 
Türk�ye'de Selef�st tar�kat ve cemaatler�n 
güçlenmes�n�n yolunu açtı.
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OMA ve Ermenek'te Saylardan ber� maaş ve 
tazm�natlarını alama-

yan maden �şç�ler� Bağımsız 
Maden-İş send�kası öncülü-
ğünde, ülkede b�r korku 
�mparatorluğu kurmaya 
çalışan Erdoğan'a ve onun 
faş�zan AKP-MHP �kt�darı-
na karşı nasıl d�ren�leceğ�n�n 
örnekler�n� serg�lemekted�r: 
Mücadeleler �ç�nde kazan-
dıkları sınıf b�l�nc�, patronla-
ra karşı haklı davalarına olan 
yüksek �nanç, ardıcıl tutarlı 
tavır, başarma hakkını alma-
dan dönmeme, d�renme 
azm�, devr�mc� ruh ve send�-
kalarıyla b�rl�kte örgütlü 
hareket kararlılığı onların 
Erdoğan'ın pol�s�, jandar-
ması, güvenl�k güçler� kar-
şısına korkmadan d�k�lmele-
r�n� sağlamaktadır. “Z�nc�r-
ler�m�zden başka kaybede-
cek b�r şey�m�z yok, d�rene 
d�rene hakkımızı alacağız!” 
d�yorlar.

Onlar bu mücadeleler�n-
de haklarını vermeyen pat-
ronların arkasında faş�zan 
AKP-MHP �kt�darının oldu-
ğunu, �kt�darın �şç�ler�n 
haklı davasının yanında de-
ğ�l, patronların yanında yer 
aldığını gördüler, pol�s�n, 
jandarmanın �şç�n�n hakkını 
y�yenler�, patronları korudu-
ğunu, hakkı yenenlere, �şç�-
lere �se saldırdığını yaşadı-
lar. Haklarının Soma'da, Er-

Soma ve Ermenek maden işçilerinin öğrettikleri
Hakan MERAN

menek'te değ�l, Ankara'da 
�kt�darla mücadele ederek 
alınacağını saptadılar. Ve 12 
Ek�m'de eş zamanlı olarak 
Soma'dan ve Ermenek'ten 
Ankara'ya yürüyüşe geçt�ler. 
Geçt�ler ama karşılarına pol�s 
ve jandarma d�k�ld�. “Yürü-
yemezs�n�z!” dend�. Üstler�-
ne gaz sıkıldı, coplandılar, 
tutuklandılar, soğukta bekle-
t�ld�ler, ama yılmadılar kork-
madılar, Ankara'ya yürüme-
ye kararlı olduklarını söyle-

d�ler. Soma'da kend�ler�n� 
kuşatan alay komutanına 
send�kacı Kam�l Kartal şöyle 
seslend�:

“Sank� suçlu b�zm�ş�z g�-
b�, hırsızlığı, namussuzluğu, 
arsızlığı b�z yapmışız g�b� he-
s a b ı  b � z d e n  s o r m a y a 
çalışıyorlar. Yan� hesabı sor-
ması gerekenlere g�d�p hesap 
sormayanlar b�zden hesap 
sormaya çalışıyor; oysa 
b�z�m haklılığımızı herkes b�-
l�yor… Yer�n yed� kat altında 

Alay komutanı karşısın-
da örgütlenme sekreter�n�n 
bu korkusuz çıkışı Erdo-
ğan'ın korkulu rüyasıdır. 
Somalı maden �şç�ler� g�b� 
b�r gün Türk�ye halkı da 
Erdoğan'ın pol�s�yle, jandar-
masıyla, yargısıyla, MİT'�y-

alın ter�yle yaşamını devam 
ett�rmek durumunda kalıp 
kör ed�lenlerden, sakat bıra-
kılanlardan, c�ğerler� çürü-
tülenlerden hesap sormasın 
devlet! Devlet bunları ya-
panlardan hesap sorsun gü-
cü yet�yorsa. B�r tane kıçı 
kırık patrondan hesap sor-
mayı beceremeyen devlet 
gücünü b�zde sınayacak öyle 
m�? Öy-le m� alay komutanı? 
Buradayız b�z. Yıllarca arka-
daşlarımızın bedenler�nden 

parçalar kopartıldı o maden-
de, ş�md� b�ze güç göstere-
ceks�n�z ha? Ve b�z o güçten 
korkacağız öyle m�? Vallah� 
de b�llah� de korkmuyoruz 
s�zden!”
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le, vurucu t�mler�yle yarat-
maya çalış-tığı korkuyu 
yend�ğ� anda fa-ş�zan AKP-
MHP �kt�darının günler� 
sayılı olacaktır. İşç�n�n, 
k ö y l ü n ü n ,  e m e k ç � n � n , 
esnafın, aydının, akadem�s-
yen�n hakkını aldığı, özgür-
lüğe kavuştuğu, Türk�ye'n�n 
demokrat�kleşt�ğ�, Kürdü, 
Türküyle Türk�ye halkları-
nın barış �ç�nde yaşadığı 
günler o gün doğacaktır. So-
malı ve Ermenekl� �şç�ler 
tüm Türk�ye'ye bunu göster-
d�ler.

2014 senes�nde Soma ve 
Ermenek'te yaşanan maden 
fac�aları hâlâ kamuoyunun 
belleğ�nded�r. O yılın mayıs 
ayında Soma'da ocakta pat-
lama sonucu 301 �şç�, Erme-
nek'te de ocağı su basması 
sonucu 18 �şç� hayatını kay-
betm�ş, b�rçoğu sakat kal-
mıştı. Hem �şç�ler�n arkada 
kalan a�leler�n�n, hem sakat 
kalanların b�rçoğu haklarını 
bugüne kadar tam olarak 
alamamışlardır, hep oya-
lanmışlardır. Kaza r�skler�ne 
rağmen ocaklarda çalışmala-
ra devam ed�lm�şt�r. İnsan 
düşünür k�, yed� kat yer�n 
altında ölümle burun buruna 
çalışan bu Madenc�ler�n 
hakkı yenmes�n, ücretler� 
“fazlasıyla” ödens�n, mağ-
dur olmasınlar. Ama kap�ta-
l�st sömürü düzen� bu. İşç�-
n�n hakkını yemeden zeng�n 
olan kap�tal�st yoktur. Buna 
Somalı ve Ermenekl� maden 
ocağı patronları da dâh�ld�r. 
Bunlar �şç�ler� hem sömür-

neler oluyor
Soma ve Ermenek'te

Soma'dak� Uyar Maden-
c�l�k 2011'de kapattığı ocak-
lardan çıkarttığı 748 �şç�n�n 
kıdem ve �hbar tazm�natlarını 
ve ücretler�n� 8 yıldır ödeme-
mekted�r. Y�ne aynı f�rma 14 
yıl önce b�r maden kazası so-
nucu �k� gözünü kaybeden Al� 
Kandem�r �le �k� ayağını kay-
beden İdr�s Sarıkaya'ya hâlâ 
�ş kazası tazm�natlarını öde-
m�ş değ�ld�r. Yürüyüşe katı-
lıp Sal�hl�'ye kadar gelen Sa-
rıkaya gece yarısı jandarma 
tarafından gözaltına alındık-
larını bel�rterek şöyle ded�: 
“Gözaltına aldılar. Sabahın 
5'�nden öğlen�n b�r�ne kadar 
aç susuz jandarma karako-
lunda beklet�ld�k. Çıkan 
gözün, kopan bacağın bedel� 
bu mu? B�z� öldürsünler, za-
ten yaşatmadılar k�... Bu he-
s a p  m a h ş e re  k a l m a y a-
cak...Ben... ev�m�n g�derler�-
n� karşılayamıyorum. Bana 
525 l�ra engell� maaşı bağ-
ladılar. Bu mudur adalet?”

mekte hem hakkını yemekte 
b�rer vamp�rd�rler. Bunlardan 
Soma ve Ermenek'te ma-den 
ocağı �şleten Uyar Ma-
denc�l�kle, Ermenek'te ma-
den ocağı �şleten Özbey Ma-
denc�l�k �şç�ler�n hakkını ye-
mekte sınır tanımamaktadır.

Eş� maden �şç�s� olan b�r 
kadın TBMM'dek� m�lletve-
k�ller�ne şöyle seslend�: “�k� 
yumruk atın b�rb�r�n�ze, gün-
dem olursunuz had� bakalım. 
600 tane adam, belk� 25 b�n 
l�ra para alıyorlar. İk�s�n�n 
maaşıyla zaten ben�m ada-
mın tazm�natı öden�r. Askıya 
ekmek asıyorlar. Ekmek asma-
yacaksınız arkadaşım. Para Ermenek'te d�renen �şç�-

vereceks�n�z k� m�llet kend� 
ekmeğ�n� kend� götürecek.” 
İkt�dar ortağı Bahçel�'n�n 
m�llete sunduğu “askıda ek-
mek” pol�t�kasına bundan �y� 
cevap olur mu? Vatandaş 
sadaka �stem�yor, �ş �st�yor, 
çalışıp ekmeğ�n� kazanmak 
�st�yor, hakkını �st�yor. “Bun-
ları becerem�yorsan o san-
dalyede oturma!” d�yor.

Ermenek'tek� maden �şç�-
ler�, ocakları �şleten Uyar ve 
Özbey a�leler�nden ş�kayetç�-
ler. Uyar a�les� �şlett�ğ� ocak-
ta Ek�m 2014'te meydana 
gelen �ş c�nayet�nde hayatını 
kaybeden 18 madenc�n�n a�-
leler�ne ödenmes� gereken 
tazm�natları, yaşanan kat-
l�amdan sonra ocağın kapatı-
lması sonucu �ş�n� kaybeden 
madenc�lere ver�lmes� gere-
ken kıdem ve �hbar tazm�nat-
larını bugüne kadar ödeme-
m�şt�r. Y�ne Ermenek'te Öz-
beylere a�t olan ve kapatılan 
Turab, Özkar, Fet�h ve B�rsa 
ocaklarında çalışan �şç�ler�n 
kıdem ve �hbar tazm�natları, 
ücret alacakları ver�lmem�ş-
t�r. Bu Özbeyler a�les�n�n 
Cenne 1 No'lu maden ocağın-
da çalışan �şç�ler 13 aydır, Se-
ba Madenc�l�k'te çalışanlar 7 
aydır ücretler�n� alamamak-
tadırlar. Tazm�natını, ücret�n� 
vermeyen patronun bu yasa 
tanımaz keyf� ve gaddar tu-
tumuna karşı �şç�ler send�ka-
ları öncülüğünde d�renmek-
ten, mücadeleden, Ankara'ya 
yürümekten başka ne yapab�-
l�r?

Ermenek'te maden �şç�ler�: 
Artık yeter!
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lerden b�r� Özbeylere ve �kt�-
dara şöyle seslend�: “B�ze d�-
yor ya tazm�nat haram, �şs�z-
l�k parası haram. Ben de 
d�yorum k� komşusu açken 
kend�s� tok yatan b�zden 
değ�ld�r. Haksızlığı görüp de 
ses çıkarmayan d�ls�z şey-
tandır. B�z�m mücadelem�z� 
�t�barsızlaştırmak �st�yorlar. 
B�z �nsanları buraya keyf� 
toplamadık. M�llet aç, aç! 
B�z�m karşımıza engeller� 
çıkaran devlete soruyorum: 
N�ye b�r k�ş�ye hesap soramı-
yorsunuz? Bu b�r k�ş� devlet-
ten üstün mü?”

2014'de Ermenek'tek� 
maden katl�amında hayatını 
kaybeden 18 madenc�den 
b�r� olan Osman Çoksöyler-
'�n eş� Şad�ye Çoksöyler 
yaşanan adalets�zl�ğe şu 
sözlerle �syan ett�: “Hukuka 
başvurun ded�ler, başvur-
duk. Nerede Türk�ye'n�n a-
dalet�? Çocuğumun b�r� be-
ş�kte 3 aylıktı, b�r� 5 yaşın-
daydı. O zaman b�ze her ko-
nuda arkanızdayız ded�ler, 
ama o günden sonra kapımı-
zı çalan olmadı. Ben k�mse-
den sadaka �stem�yorum. 
Ben hakkımız olan tazm�natı 
�st�yorum. Ben�m eş�m 29 
yaşındaydı, d�r� d�r� gömdü-

Maden Ocağı patronları 
�şç�ler�n bu şanlı d�ren�ş�n� 
kırmak �ç�n �şç�ler� bölme 
takt�ğ�ne başvurdular. Bazı 
ocaktak� �şç�ler�n aylardır ö-
denmeyen maaşlarını hesap-
larına yatırdılar ve sosyal 
medyada yalan haberler yay-
maya başladılar. Bunun üze-
r�ne Bağımsız Maden-İş Ge-
nel Başkanı Tah�r Çet�n şu 
açıklamayı yaptı: “Özbeyler 
ş�rket� yıllardır tazmnatımızı 
ödemed�ğ� g�b� ş�md� de 
yalan yanlış haberler yayı-
yor.  Madenc�  arkadaş-
larımızın hâlâ ödenmeyen 
maaşları, tazm�natı var. 
Yıllardır b�ze 'paramız yok' 
ded�ler ama dün bazı arka-
daşlarımızın maaşını verd�-
ler. H�çb�r sorunumuz daha 
çözülmed�. Lütuf değ�l hakkı-
mızı �st�yoruz. B�ze maaş-
larımızı lütuf g�b� sunmayın. 
İşten çıkarılan madenc� 

ler. 18 a�ley� yok ett�ler bu 
Uyarlar, Özbeyler. Yeter ar-
tık m�llet� sömürdükler�!” 
D�renen maden �şç�ler�ndek� 
bu devr�mc� ruh Erdoğan'a, 
Bahçel�'ye korku salarken, 
halkımıza da d�renme azm� 
aşılamaktadır. Onları bu d�-
ren�ş�n�n etk�ler� kend�n� 
gösterecekt�r.

“-  Maaşlarını alamayan 
arkadaşlarımızın maaşları 
derhal ödens�n.

Çet�n, madenc�ler�n ta-
lepler�n� şu şek�lde sıraladı:

-  Tüm tazm�nat mağdur-
larının tazm�natları ödens�n.

-  Beş kes�nt�ler� ödens�n.

arkadaşlarımız �şler�ne �ade 
ed�lmeden bu eylem b�tmeye-
cek...”

-  Madenlerde gerekl� �şç� 
sağlığı ve �ş güvenl�ğ� koşul-
ları yer�ne get�r�ls�n.

-  İşten atılan �şç�ler der-
hal ger� alınsın.”

İşç�ler söz ver�len Anka-
ra'dan gelecek b�r haber� 
bekl�yorlar. Evler�nde değ�l, 
Ermenek'te Güneyurt Mey-
dan'ında ve Sal�hl� Kırkağaç 
çamlığında bekley�şler�n� 
sürdürüyorlar. “Ölmek var 
dönmek yok!” d�yorlar. Val�-
l�kler�n pandem� neden�yle 
yürüyüşü yasaklamaya yel-
tenmeler�ne de “Bütün �ş 
yerler� çalışıyor, b�z maden 
de çalışırken aynı havayı so-
luyoruz, �ş�ne gelen s�yas� 
part�ler �sted�ğ� g�b� m�t�ng 
yapıyor, onlara pandem� yok 
da �şç� önlem alıp yürümeye 
karar ver�nce m� pandem� 
var?” d�ye d�ret�yorlar.

Ermenek ve Soma maden 
�şç�ler�n�n d�ren�ş� daha süre-
cek. Onlarla dayanışmayı 
yükseltel�m. Onların �kt�dara 
meydan okuyuşlarına destek 
verel�m. Onların başarısı 
aynı zamanda demokras� ve 
özgürlüğün başarısı ola-
caktır. Erdoğan'ın yalnız 
sandıkta değ�l sokakta da 
yen�lg�s�n�n başlangıcı ola-
caktır.

Tah�r Çet�n / Bağımsız Maden İş Genel Başkanı
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U günlerde Erdoğan Fransa'ya, BCumhurbaşkanı Macron'a kükrüyor. 
Açmış ağzını yummuş gözünü, 

ağzına ne gel�rse söylüyor, ver yansın ed�yor: 
"Bu Macron den�len zatın Müslümanlarla 
derd� ned�r? Macron'un z�h�nsel noktada b�r 
tedav�ye �ht�yacı var. İnanç özgürlüğünden 
anlamayan... b�r devlet başkanına başka ne 
den�leb�l�r? Öncel�kle b�r akl� noktada 
kontrol,” “Hak�katen kontrolden geçmes� 
lazım” d�yerek ağır hakaretlerde bulunuyor.

Erdoğan'ı bu derece kızdıran olay ned�r? 
Olayın dış görünüşü Charl�e Hebdo derg�-
s�nde yayınlanan Hz. Muhammed'le �lg�l� 
kar�katürlerd�r. Ama esas neden �se Macron'-
un Fransa'dak� ayrımcı, s�yas�, selef�st İs-
lam'a ve cam�lere karşı almayı planladığı ön-
lemlerd�r.

Macron, ders�nde Hz. Muhammed'le 
�lg�l� Charl�e Hebdo derg�s�nde yayınlanan 
kar�katürler� öğrenc�ler�ne göster�p, bunları 
f�k�r özgürlüğü çerçeves�nde tartışan öğret-
men Samuel Paty'n�n Par�s'te güpegündüz 
sokak ortasında c�hatçı b�r İslam�st tarafı-
ndan başı kes�lerek katled�lmes�nden sonra 
İslam'la �lg�l� “sert” b�r konuşma yapmış, 
hükümet�n bu olay karşısında tutumunu 
bel�rten net açıklamalarda bulunmuştur. 
Macron konuşmasında, öğretmen�n hunhar-
ca katled�lmes�ne neden olan bu kar�katürle-
r�n göster�lmeye devam ed�leceğ�n�, bu 
konuda ger� adım atılmayacağını, Cumhur�-
yet�n değerler�nden, demokras�den, f�k�r ve 
basın özgürlüğünden, la�kl�kten asla vazge-
ç�lmeyeceğ�n�, blasfem�'n�n savunulacağını, 
İslam'ın kr�zde olduğunu ve Fransa'da “ay-
dınlanmış İslam'a” gerek duyulduğunu be-
l�rtm�ş, Fransa'nın büyük İslam âl�m� ve 

Fransa'da İbn Rüşd ve İbn Haldun'un 
düşünceler� öğret�lecek

Fransa'ya meydan okurken
suçluluğunu örtmeye çalışan Erdoğan

Müm�n TOPRAK

Tüm dünya bu c�hatçı saldırıyı protesto 
ederken ve Fransa'nın yanında olduğunu 
açıklarken bu barbarlık karşısında susan 
İslam devletler�n�n başında Türk�ye ve onun 
Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Böylece 
Erdoğan kend� yer�n�n s�yas� İslam'ın, 
c�had�stler�n, İŞİD'ç�ler�n yanı olduğunu b�r 
kez daha �t�raf etm�ş oldu.

Macron'un bu açıklamalarından sonra 
bazı beled�ye b�nalarında kar�katürler göste-
r�lmeye devam ed�lm�ş, bunlar öğretmen 
Paty �le dayanışmalarını �fade erm�şler, 
Fransa'nın özgürlükler ülkes� olduğunu be-
l�rtm�şlerd�r. Ama demokras�ye, özgürlükle-
re düşman olan, bu değerlere savaş açan c�ha-
d�stler durmamış, kan dökmeye, can almaya 
devam etm�şler, N�ce şehr�n�n k�l�ses�nde üç 
k�ş�y� daha bıçakla hunharca öldürmüşlerd�r. 
Fransa'nın başka şeh�rler�nde de saldırılar 
gerçekleşt�rm�şlerd�r. Görünüşte s�yas� İslam 
cumhur�yet ve demokras� değerler�ne savaş 
açmıştır. Öğretmen Paty'n�n katl�ne susan 
Türk�ye bu kez Dış�şler� Bakanlığı'nın b�r 
açıklamasıyla c�nayetler� kınamış, ama Erdo-

aydınlanmacısı olan Averroes (İbn Rüşd) ve 
İbn Haldun'un düşünceler�n�n öğret�ld�ğ� b�r 
ülke olacağını vurgulamıştır. İslam ülkeler�n-
den veya esk� Arap sömürgeler�nden gelen 
aydınların da bu tavıra destek verd�ğ� de ayrı 
b�r gerçekl�kt�r.

Averroes (İbn Rüşd) ve İbn Haldun
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Katl�am mutlak protesto ed�lmel�, 
özgürlükler savunulmalıdır

Charl�e Hebdo derg�s�n�n kar�katürler�ne 
kızan olur seven olur, İslam'a hakaret olarak 
gören olur, sanat ve �fade özgürlüğü olarak 
savunan olur, Hz. Muhammed'� alay konusu 
yapıyor d�ye protesto eden, İslamcıların 
�k�yüzlülüğünü serg�l�yor d�ye hoşuna g�den 
olur, protesto edenler derg�ler� toplayıp ya-
kab�l�r, hatta yayın ev�ne g�d�p �şgal edeb�l�r. 
Bunların heps� 
olur ve olab�l�r. 
Bazıları bunu an-
layışla karşıla-
mayıp kızab�l�r, 
b�rçok �nsan da 
eylem� yapanlara 
hak b�le vereb�-
l�r. Z�ra protesto 
demokrat�k b�r 
haktır, en abartılı 
şek�lde kullanıl-
ması doğaldır, 
k�msen�n b�r d�yeceğ� olamaz. Ama �ş 
barbarlığa, katl�ama, �nsan öldürmeye 
varırsa, k�m olursa olsun, bu asla affed�lmez, 
kes�nkes karşı çıkılır. Hz. Muhammed değ�l, 
Allah'la alay ed�lse b�le Kuran'a göre Allah'ın 
verd�ğ� canı almaya k�msen�n hakkı yoktur, 
ama bunlar c�had arkasına sığınarak vahş�ce 
�nsan öldürmekten ger� kalmıyorlar. Bu ne-
denle kend�ne c�had�st, selef�st, EL-Ka�de, 
İŞİD d�yen İslamcıların �ster Fransa'da, �ster 
Almanya'da, �ster Amer�ka'da, �ster Türk�-
ye'de, dünyanın neres�nde olursa olsun İslam 
adına �şled�kler� c�nayetlere karşı çıkmak b�r 
�nsanlık görev�d�r. Hele Erdoğan g�b� Müslü-
manların bu c�nayetlere destek ver�rces�ne 
“�çten �çe g�zl�ce sev�nmeler�” karşı gel�n-

ğan İslam� c�had�st katl�amları onaylar g�b� 
sess�zl�ğ�n� y�ne korumuştur. Daha da vah�m� 
Fransa'da yasaklanan Baraka C�ty adlı c�ha-
d�st, s�yas� İslam kuruluşunun l�der� İdr�s 
S�hamed�'ye s�yas� sığınma hakkı ver�leb�le-
ceğ� açıklanmıştır, Erdoğan ülkey� c�hat-
çılarla, İŞİD'c�lerle dolduruyor, b�r uçuruma 
doğru sürüklüyor.

mes� gereken b�r �nsanlık suçudur. Buna ek 
olarak ülke basını ve kamuoyu bu c�nayet 
karşısında susuyorsa, bu o m�llet �ç�n b�r yüz 
karasıdır. Bu Charl�e Hebdo kar�katürler�n�n 
�çer�ğ�nden ve b�ç�m�nden bağımsız olarak 
böyled�r.

Charl�e Hebdo'ya, genel olarak Fransa, 
Almanya ve d�ğer Avrupa ülkeler�nde k�l�se 
ve Kültür kuruluşlarına, sıradan �nsanlara 
c�had�stler�n, İŞİD'ç�ler�n yaptığı saldırılar 
s�yas� İslam'ın demokras�ye, özgürlüklere, 
cumhur�yete karşı açtığı b�r savaşa dönüş-
müştür. Onların hedef� bu değerler�n İslam 
ülkeler�nde, kend� cemaatler�nde yayı-
lmasını, özell�kle kadınlar arasında özgür ya-
şam anlayışının üstün gelmes�n� önlemek ve 
Selef�st İslam� değerler�n özgür ve la�k 
değerlerden daha üstün olduğunu göster-

mekt�r. Bunun �-
ç�n Avrupa �le sa-
vaşmaktadırlar.

Fransa Cum-
hurbaşkanı Mac-
ron'un c�had�st-
ler�n bu saldırı-
larına karşılık 
vermes�, Charl�e 
Hebdo'yu savun-
ması ve kar�ka-
türler�n yayın-
lanmasına de-

vam ed�leceğ�n� bel�rtmes�, kar�katürler�n 
doğru bulunup bulunmamasından bağımsız 
olarak, cumhur�yet�n değerler�n�n; demokra-
s�n�n, f�k�r ve �fade özgürlüğünün, la�kl�ğ�n, 
blasfem�n�n ne pahasına olursa olsun sonuna 
kadar savunulacağını �lan etme gereks�n�m�-
n� duymasıdır. Charl�e Hebdo kar�katürler� 
konusunda ger� b�r adım atmak c�had�stler�n, 
s�yas� İslam'ın b�r zafer� olacaktır. Buna asla 
müsaade ed�lmemel� ve s�yas� İslam'la öz-
gürlükler� koruyup savunarak mücadele 
ed�lmes� zorunluğunu Fransa'da ve Avrupa'-
dak� Müslümanların da anlaması ve bu g�b� 
kar�katürler�n m�zah olarak karşılanması ge-
rekt�ğ�n� görmes� gerekmekted�r. Yıllardan 
ber� Avrupa'da yaşayan Müslümanların buna 
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aydınlanmış Avrupa
Hr�st�yan Avrupa, d�nsel hurafeler�, kut-

sallığı, yobazlığı ve bağnazlığı yıkıp akla 
dayalı hareket olan aydınlanmayı 15-16. 
Yüzyıldan, Rönesans'tan ber� yaşarken, 
b�l�mde, tekn�kte, üret�mde büyük gel�şme-
ler katederken, İslam âlem� sürekl� ger� 
kalmış, aydınlanmayı, aklı reddetm�ş, nakl�, 
Kuran ayet ve had�sler�n� aynen uygulama 
yolunu seçm�şt�r. İslam'ın özell�kle yaygın 
olan Sünn� Selef� ve Vahab� kanadı (Suud� 
İslam'ı) �natla bugün b�le İslam'da nakl�n 
esas olduğunu bel�rtmekte ve bunu İslam 
âlem�ne dayatmaktadır. Ş�md�ye kadar aklı 
ve la�kl�ğ� savunan Türk�ye toplumu Erdo-
ğan'la b�rl�kte hızla selef�leşmekte ve 
vahab�leşmekted�r. El-Ka�de, İŞİD g�b� c�ha-
d�st ve terör�st örgütler�n dayanağı bu nakle 
dayanan Sünn� Selef�st Vahab�st İslam'dır. 
Bu örgütler�n hâlâ daha Türk�ye ve Suud� 
Arab�stan ve d�ğer Sünn� İslam devletler� ta-
rafından desteklenmes� boşuna değ�ld�r 
C�hat, ş�ddet, katl�am Hz. Muhammed dö-
nem�nden ber� Selef�st Sünn� İslam'ın 
özell�ğ�d�r. El-Ka�de ve İŞİD bu geleneğ�n 
doğal sonucu ve savunucusudur. Erdoğan'ın 
d�ndar ve k�ndar b�r nes�l yet�şt�rme, taraf 
olamayanı bertaraf etme, Re�se, Hükümrana 

Kar�katür, m�zah, İslam ve

çoktan alışması gerek�rd�. Bu olmamışsa 
bunun suçlusu Avrupa'dak� Müslümanları 
geld�kler� ülken�n etk�s�ne bırakan Avrupa 
hükumetler�d�r. Macron artık buna son 
ver�leceğ�n�, Avrupa'da aydınlanmış b�r İs-
lam yaratılacağını, bunun �ç�n de aydınlan-
macı büyük İslam âl�m� Averroes'den (İbn 
Rüşd'den) hareket ed�leceğ�n� �lan etmekte-
d�r. Bu yaklaşımıyla Macron müslüman 
aydınlara da aydınlanma konusunda nereden 
ve nasıl başlayacaklarına b�r örnek olmak-
tadır. Z�ra Avrupa aydınlanmasının temel� 
olan 11. ve 12. Yüzyılda İbn S�na (Av�cen-
na), Al Farab�, İbn Rüşd (Averroes) tarafın-
dan yaratılan İslam Rönesansı, aydınlanması 
İmam Gazal� tarafından kes�lerek İslam ale-
m� bugüne kadar süren bağnazlığın ve yo-
bazlığın �ç�ne düşmüştür.    

b�at etmeyen� tepeleme, kend�s�ne yazar 
d�yen Noyan'ın tem�zleyeceğ� 50 k�ş�l�k 
l�stes�n�n hazır olduğuna da�r açıklama, 
Suud� Devlet�n�n İstanbul Konsolosluğunda 
Kaşıkçı'nın hunharca parçalanıp katled�lme-
s� El-Ka�de ve İŞİD eylemler�nden farklı 
değ�ld�r. Bunlar aynı Sünn� Selef�st Vahab�st 
İslam anlayıştır.

Avrupa aydınlarının kar�katürlerle 
c�had�stlerle mücadeles� doğru değ�ld�r

İslam'ın hâlâ özünde, Kuran'da olan 
c�hat, ş�ddet, öldürme ve katletme, �taat ve 
b�at olgularıyla hesaplaşmış, bunları orta çağ 
anlayışı olarak tar�h�n çöplüğüne atmış 
değ�ld�r. Tam ters�ne bunlara sarılmakta, 
“hurafeler�” kutsal saymakta, “kutsallarını” 
eleşt�renlere karşı savaş açmaktadır. Erdo-
ğan'ın İŞİD'ç�ler� koruması, onları Sur�ye'de, 
Rojova'da, L�bya'da, Azarbaycan'da lejyoner 
olarak kullanması Sünn� İslam'a uygundur. 
Onlar ancak bu katl�ama dayalı İslam'la 
�kt�darda kalab�lmekteler ve bu nedenle de 
aydınlanmaya karşı çıkmaktadırlar. Hz. Mu-
hammed'�n hayatı, Kuran ayetler� g�b� 
yarattıkları bazı kutsallara, tabulara fanat�k 
şek�lde sarılmaktalar, bunları eleşt�renler�n 
katl�n� vac�p görmekteler. Bunu Şeytan Ayet-
ler� �le Salman Rüşd� yaşadı. Ş�md� de Hz. 
Muhammet kar�katürler�yle Charl�e Hebdo 
ve Fransa yaşamaktadır. Her d�nde ve onların 
k�taplarında, Hr�st�yanlıkta da ş�ddet� kutsa-
yan ayetler, sözler vardır. Ama aydınlanmay-
la bu görüşler aşılmıştır. İslam'da �se hâlâ bu 
görüşler egemend�r.  

Aydınlanmayı yaşamış b�r Hr�st�yan 
Avrupa �ç�n kend� d�n� ve kutsallarıyla alay 
etmes�, bunları m�zah konusu yapması 
normal, en azından f�k�r ve �fade özgürlüğü 
çerçeves�nde kabul ed�l�r görülmekted�r. 
Mesela İsa'nın Allah'ın oğlu olup olmadığı, 
anası Meryem'�n b�r fah�şe m�, yoksa b�r az�-
ze m� olup olmadığı rahatlıkla tartışılab�l-
mekted�r. Hatta Hr�st�yan kadınlar İsa'yı 
doğuran Meryem'�n hâlâ saygın bak�re b�r 
kadın olarak tanıtılmasını kadınlığa b�r haka-
ret saymaktalar ve k�l�sey� bu konuda alaya 
almaktadırlar. Bunlar res�mde, f�lmde konu 
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ed�lmekte, çoğu kez m�zah� b�r anlayışla 
�şlenmekted�r. Avrupa kamuoyu bunları 
kaldırab�lmekte, sanat ve �fade özgürlüğü 
temel�nde değerlend�rmekted�r.

Kend� d�n�ndek� hurafeler�, kutsallıkları 
tartışan Avrupa aydınının başka d�nlerde 
kutsal sayılan hurafeler� aynı şek�lde ele 
alması, onlarla uğraşması, onları alay ve 
m�zah konusu yapmasının ne derece doğru 
olduğu sorusu burada akla gelmekted�r. Hele 
Avrupa aydınının kend�s�nde böyle b�r hakkı 
görmes� ve bunu nereden aldığı ayrıca 
sorgulanmalıdır. Sanat ve �fade özgürlüğün-
den hareketle ç�z�len bu kar�katürler�n 
İslam'da aydınlanmaya katkı yaptıklarını, 
İslam'da ayyuka çıkmış �k� yüzlülükle, ç�fte 
moralle mücadele ett�kler�n� m� sanıyorlar? 
Gerçekten kar�katürler�n b�rçoğu “zevks�z”, 
“hakaretvar�”, “Müslümanlığı alay konusu 
yapıyor” d�ye eleşt�r�lse ve karşı çıkılsa da, 
�ç�nde Müslümanların yaşamındak� �k�yüz-
lülüğü, ç�fte moral� �fade eden güzel kar�-
katürler de var. Bu güzel kar�katürlerden b�r 
tanes� Charl�e Hebdo'dak� Erdoğan'la �lg�l� 
son kar�katürdür. Bu kar�katür Erdoğan'ın 
şahsında d�ndar kes�lenler�n, kafasında tak-
ke, başında örtü tar�katlarda, vakıflarda, ca-
m�lerde, Kuran kurslarında dolaşanların 
yaptıkları rez�ll�kler�n, tecavüzler�n, ırz düş-
künler�n�n en �y� b�ç�mde resme, m�zaha 
dökülmüş �fades�d�r. Buna rağmen İslam'ı 
reforme etme, tabularını yıkma, demokrat�k-
leşt�rme ve aydınlatma adına harekete geç-
me, yapılan �y� veya kötü kar�katür ve d�ğer 
sanat eserler�yle İslam'la mücadele etme, 
bunu b�r nev� zorla İslam'a dayatmaya 
kalkma doğru b�r yol değ�ld�r. Bu her şeyden 
evvel İslam aydınlarının �ş�d�r. Onlar bunu 
“becerem�yorsa” onlarla bunun nasıl başa-
rılab�leceğ�n� tartışmak gerek�r. Onlara b�r 
“başöğretmen” edasıyla nasıl yapacaklarını 
d�kte etmek, kend� yöntemler�n�, evrensel 
�nsan hak ve özgürlükler�n� kabul etmekten 
başka çare olmadığını dayatmak, onları halk-
tan kopmuş el�tler hal�ne get�rmek, yukarı-
dan s�yas� İslam'la ve selef�stl�kle mücadele-
ye çağırmak bu ülkeler�n gerçekl�ğ� �le taban 

S�yas�, selef�st İslamı yaratan

İslam ülkeler�nde alttan gelen b�r aydın-
lanma hareket�n�n başlayab�lmes� �ç�n bu 
ülkeler�n önce ekonom�k olarak kalkınması, 
toplumsal olarak gel�şmes�, kap�tal�st-
burjuva �l�şk�ler�n, aklın b�r yere kadar üstün 
gelmes� gerekmekted�r. Türk�ye dâh�l İslam 
ülkeler� kap�tal�st gel�şmey� yakalayamadı-
lar. Bunun b�r neden� Selef�st Sünn� İslam'ı 
savunan feodal Osmanlı yapısı �se, d�ğer� 
emperyal�st ülkeler�n bu ülkeler� sömürme-
ler�, başta petrol olmak üzere yeraltı ve yer 
üstü zeng�nl�k kaynaklarını talan etmeler�, 
Sovyetler B�rl�ğ�ne karşı ant�komün�st üstler 
olarak kullanmalarıdır. Çok uzaklara g�tme-
ye gerek yok. 70'l� yıllarda ABD Sovyetler 
B�rl�ğ�n� güneyden sarmak �ç�n gel�şt�rd�ğ� 
“Yeş�l Kuşak” projes�ne Türk�ye dâh�l 
hemen hemen tüm İslam ülkeler�n� katmıştır. 
Bu projen�n İslam'a dayalı katıksız b�r ant�-
komün�st proje olması �ç�n bu ülkelerde akla 
değ�l nakle dayanan Selef�st-Sünn� İslam 
desteklend� ve yayılması �ç�n çalışıldı. İslam 
ülkeler�nde darbeler yapıldı, Sünn�-Selef�st 
otor�ter, faş�zan güçler �kt�dara get�r�ld�, 
Arap ülkeler�nde krallıklar ve em�rl�kler 
desteklend�. Bu ülkeler ABD'n�n “yaşamsal 
çıkar alanları” olarak �lan ed�ld�. Her türlü 
�ler�c� demokrat hareket anında boğuldu.

emperyal�zmd�r

tabana zıd yaklaşımlardır. Bu yaklaşımın ba-
şarıya ulaşamayacağını aklı savunan Hanef� 
İslamın ve Alev�l�ğ�n, la�k anlayışın oldukça 
gel�şk�n olduğu Türk�ye deney�d�r. Türk 
aydını İslam'ı reforme etmek, aydınlatmak 
�ç�n batıyı takl�t ett�, evrensel değerler� halka 
dayatmaya kalktı, ama bu ger� tept�. Bunun 
da neden� emperyal�st pol�t�kalardır, İslam 
ülkeler�n�n kap�tal�st sömürü ve yağma al-
tında kalkınamamaları, gel�şememeler�, ge-
r�c�, kler�kal, otor�ter, faş�zan d�ktatörlerden 
kurtulamamasıdır. Avrupa aydınının önce bu 
gerçekle yüzleşmes� ve İslam ülkeler�nde 
toplumun konserve ed�lmes�nde kend� ülke-
ler�n�n sorumluluğunu görmes� gerekmekte-
d�r. Aks� takd�rde Carl�e Hebdo anlayışıyla 
hareket faydadan çok zarar get�r�r.
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Bugün hâlâ Suud� Arab�stan'dan Türk�-
ye'de Erdoğan'a kadar İslam ülkeler�ndek� 
tüm krallar ve d�ktatörler ABD'n�n, Avru-
pa'nın desteğ� �le ayakta kalmaktalar, onların 
yardımıyla kend� toplumlarına Sünn�-
Selef�stl�ğ� dayatmaktadırlar. Halklarına 
karşı kullandıkları s�lahlar ABD'den ve 
Batı'dan gelmekted�r. İslam ülkeler�nde 
aydınlanmacı b�r İslam yaratmak Charl�e 
Hebdo'da kar�katür yayınlamakla olmaz. 
Önce bu ülkelerdek� krallıklara ve d�ktatö-

“Yeş�l Kuşak” projes�yle Türk�ye'de 
Türk-İslam sentezc�ler, Afgan�stan'da Tal�-
ban ve El-Ka�dec�ler bu dönemde ABD'n�n 
CİA'sı tarafından eğ�t�ld�, yet�şt�r�ld�, 
Afgan�stan'a yardıma gelen Sovyetlere karşı 
kullanıldı. Sovyetler dağılırken ABD Irak'a 
g�rd�, Irak'ı paramparça ett�, C�had�stler�n 
ş�mşekler�n� üstüne çekt�. Sovyetler dağıl-
dıktan sonra kend� başına terk ed�len bu 
c�had�stler başta İk�z Kuleler olmak Batıyı, 
ABD ve Avrupa'yı vurmaya başladılar. Bun-
dan sonrak� dünya savaşının İslam'la Hr�s-
t�yanlık arasında kültürler savaşı olacağı tez� 
yaygınlaştırıldı. Bu gel�şmelerden ders 
çıkarılmamışçasına, ABD Erdoğan aracılığı 
�le dünyadak� neredeyse tüm c�had�stler� 
toplayarak 2011 senes�nde başlayan Sur�ye 
savaşına müdah�l oldu. Bu c�had�stler�n ba-
şına buyruk olmalarıyla İŞİD ve d�ğer c�ha-
d�st grupları ortaya çıkardı. Kontrolden çı-
kan bu gruplar Batıya, ABD ve Avrupa'ya 
saldırmaya başladılar. Tal�ban'ı, El-Ka�de'y�, 
İŞİD'� ve d�ğer c�had�st terör�st yuvalarını 
yaratan, yıllarca onları eğ�ten, yet�şt�ren, 
destekleyen ABD ve Avrupa emperyal�zm� 
olmuştur. Sur�ye savaşının neden başladığı 
hâlâ tartışma konusudur. Bu savaşı başlatan, 
�nsanların evler�n� başlarına yıkıp göç 
etmeler�ne, Avrupa yolunu tutmalarına ne-
den olan Sur�ye'de Batının başlattığı savaştır. 
Yaşanan sefaletler aşırı s�yas� İslam'ı güçlen-
d�rd�, b�rçoğunu fanat�kleşt�rd�, b�r dönem 
Batının yaygınlaştırdığı Selef�st İslam gereğ� 
bu kez komün�zme karşı değ�l Allah adına 
demokras�ye, özgürlüklere, batı değerler�ne 
karşı c�hat açtılar, savaş �lan ett�ler.

rlere ver�len desteğ�n çek�lmes�, onları ayakta 
tutan Batının s�lah satışlarına son ver�lmes� 
ve bu ülkeler�n kalkınmalarını ön gören 
karşılıklı yardıma dayalı projeler gel�şt�r�l-
mes� gündeme alınmalıdır. Bunlar yapılma-
dan aydınlanmacı İslam'a adım atılamaz, c�-
had�stler�n önü alınamaz, onlarla g�r�ş�len sa-
vaş kazanılamaz. Savaşın önce Batıda, ABD 
ve Avrupa'da emperyal�st pol�t�kalara karşı 
ver�lmes� gerekmekted�r. Bu yapılmadan 
Macron'un veya Merkel'�n b�r aydınlanmış 
Avrupa İslam'ı yaratma çabaları da başarısız-
lığa mahkûm olacağı açıktır.

Fransa'dak�, Avrupa'dak�

Macron'un bu açıklamalarının, s�yası 
İslam'ı savunan, dünyada c�hatçı �slam�stler� 
destekleyen ve İslam alem�n�n en azından b�r 
kes�m�n�n l�der� olmak �steyen, Avrupa'dak� 
Müslümanları öneml� b�r h�nterlandı olarak 
gören Erdoğan'ın hoşuna g�tmed�ğ�, hatta onu 
can ev�nden vurduğu doğrudur. Çünkü Avru-
pa'dak� İslam d�asporası Erdoğan'ın yalnız 
Türk�ye'de değ�l bölgede ve dünyadak� yayıl-
ma ve l�derl�k hedef�nde öneml� b�r yer tutar. 
Onun �ç�n Avrupa'dak� Müslümanlar hem 

c�had�stlerle savaş şarttır
Genel olarak c�had�stlere karşı savaşı ba-

şarmak zor olsa da, Avrupa'ya yerleşm�ş olan 
Müslümanlar arasında yayılmaya ve güç ka-
zanmaya başlayan c�hatçı, Selef�st hareket-
lerle mücadele kaçınılmazdır. Macron'un 
Fransa'da “yeraltında” �çten �çe hızla yayılan 
s�yas� İslam'ın, selef�stler�n cam�lerde ve d�n� 
dernek ve kuruluşlarda etk�nl�k kazandığını, 
Cumhur�yet�n değerler�n� ve yasalarını c�d-
d�ye almadıklarını, kend� yasalarını oluştur-
duklarını, “ayrımcı” paralel toplum yarat-
tıklarını bel�rtmes�, buna �se asla �z�n ver�l-
meyeceğ�n�, bunlarla mücadele ed�leceğ�n� 
vurgulaması, Kuran kurs ve okullarının 
kapanacağını, dışarıdan hoca-�mam get�r�l-
mes�n�n yasaklanacağını, Fransa'da yet�şm�ş 
�mamların cam�lerde görevlend�r�leceğ�n� 
açıklaması, barışçıl İslam� kuruluşlarla �şb�r-
l�ğ� yapılacağını ve onların destekleneceğ�n� 
b�ld�rmes� bu mücadelede öneml� adımlardır. 
Bunlar başarı vadeden g�r�ş�mlerd�r.    
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Avrupa Müslümanları Erdoğan'ın mal�, 
pol�t�k-�deoloj�k, kadro kaynaklarıdır

Başta Almanya olmak üzere d�ğer Avru-
pa ülkeler�nde cam�lerde ve cemaatlerde, 
derneklerde toplanan bağış ve yardımların 
AKP ve Erdoğan �ç�n büyük b�r mal� kaynak 
oluşturduğu herkes�n b�ld�ğ� b�r sırdır. Yalnız 
2008 senes�nde Almanya'dak� “Den�z Fener� 
e.V.” derneğ� üzer�nden AKP'ye ve Erdoğan-
'a m�lyonlarca Euro toplanan bağışlardan 
aktarıldığı mahkemelerde sonuçlanmış b�r 
gerçekt�r. Bu olay o 
zaman Türk�ye �le 
Almanya arasında 
büyük kr�zlere yol 
açmışt ı r.  Alman 
savcılığının tesp�t 
edeb�ld�ğ� kadarıy-
la toplanan 41,5 
m�lyon bağıştan 19 
m� lyon  Eu ro ' su 
kaybolmuş, buhar-
laşmıştır. Basındak� 
tartışmalara göre 
AKP'n�n dolaylı he-
saplarına akmıştır. Bu akış durmamıştır. 
Değ�ş�k yollardan bugüne kadar devam 
etm�ş ve etmekted�r. Erdoğan Macron'a yük-
len�rken Merkel'e de yüklenmey� �hmal et-
mem�ş, y�ne Almanları “faş�stl�kle” suçla-
mıştır. Bu saldırının neden� Alman pol�s�n�n 
Berl�n'dek� Mevlana Cam��'ne düzenled�ğ� 
baskın ve aramaydı. Erdoğan bu baskının 
Müslümanlara karşı b�r saldırı olarak göster-

mal� kaynak, hem kadro kaynağı, hem 
�deoloj�k çalışma alanı, hem de pol�t�k olarak 
Avrupa hükümetler�ne karşı tehd�t olarak 
kullandığı b�r güruh, b�r yığın, b�r baskı 
aracıdır. Macron hem 2 Ek�m'de hem öğret-
men Paty'n�n cenaze meras�m�nde yaptığı 
konuşmayla artık Fransa'da s�yas� İslam'ın, 
dolayısıyla Erdoğan'ın kaynaklarının kuru-
tulacağını �lan ed�yordu. Macron'un bu yap-
tığı yen� b�r şey değ�ld�. Bunu Merkel daha 
10 sene önce yapmaya ve Erdoğan'ın Alman-
ya'dak� mal�, �deoloj�k ve pol�t�k faal�yetler�-
n� durdurmaya başlamıştı. 

meye kalkmakta ve “faş�stl�kle” n�telemek-
teyd�. Oysa baskının neden� yolsuzluktu, 
Korona neden�yle devletten alınan yardım-
ların su�st�mal ed�lmes�yd�. Şüphes�z pol�s�n 
baskını ölçüsüzdü, gözdağı ver�c� ve �slamo-
fob� �zler taşıyordu. Ama Avrupa'dak� cam�-
ler�n yardımları ve bağışları da sürekl� su�s-
t�mal ett�ğ�, yolsuzluk yaptığı ve paraları 
Türk�ye'ye aktardığı da b�r başka gerçekt�r. 
Erdoğan bu muslukların kurumaması �ç�n 
Almanlara saldırıyor. Ne demel�? Esk�ler�n 
dey�m�yle “Şecâ'at arz ederken merd-� Er-
doğan kend�n� ele ver�yor.”

İdeoloj�k ve pol�t�k olarak Erdoğan 
geçm�şte her Almanya veya Avrupa gez�s�n-
de stadyumları doldurup, gövde göster�s� 
yapıp �nsanlara Türklüğünü ve Müslü-
manlığını unutmaması gerekt�ğ�n�, selef�-
vahab� değerlere sah�p çıkmasını öğütlüyor-
du. Onları Hr�st�yan, akla dayalı aydınlan-
macı değerlere, demokras�ye, Avrupa �nsan 
hak ve özgürlük anlayışına karşı gelmeye 
hazırlıyordu. Topluma uyumdan bahsed�yor, 
ama entegrasyonu önleyecek ne varsa 

onların propagan-
dasını yapıyordu. 
Bunun üzer�ne Al-
m a n  h ü k ü m e t � , 
Şansölye Merkel 
Erdoğan'ın böyle 
toplantılar, hele se-
ç�m m�t�ngler� yap-
masını yasakladı. 
Almanya'da aydın-
lanma değerler�n� 
kabul eden b�r Müs-
lüman d�asporası 
oluşturma yoluna 

g�rd� ve bunun �lk adımı olarak cam� �mam-
larını Almanya'da İslam B�l�m� okuyanlar 
arasından atamaya başladı. Macron'un şu an 
söyled�kler�n� Almanlar 10 yıldan ber� yap-
maya çalışıyorlar. Başarılı olup olamayacak-
ları başka b�r sorun.  

“Kadro” olarak Almanya'da, Fransa'da, 
tüm Avrupa'da yet�şen c�had�stler Erdo-
ğan'ın, AKP'n�n öneml� b�r kadro kaynağıdır. 
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Ş�md� tüm Avrupa, Macron ve Merkel 
aldığı kararlarla Erdoğan'ın bu kaynaklarını 
kurutmakta, s�yas� İslam'ı kend�ler�ne karşı 
b�r tehd�t olmaktan çıkartmaya çalışmaktadı-
rlar. Geçm�şte ülkeler�ndek� Müslüman aha-
l�n�n d�n� gereks�n�mler�n�n karşılanmasını 
�nsanların geld�kler� ülkelerdek� hükümetle-
re bırakan Avrupa b�r hata yapıldığını gördü 
ve b�r pol�t�k değ�ş�kl�k yaparak, artık çoğu 
kend� vatandaşı da olan bu Müslüman 
azınlığın d�n� gereks�n�mler�n� Avrupa 
ülkeler�n�n kend� hükümetler�n�n karşıla-
ması yönüne g�tmeye, onları geld�kler� 
ülkeye bağımlılıktan kurtarmak �ç�n adımlar 
atmaya başladılar. Erdoğan'ın Macron'a 
karşı kükremes�n�n öneml� b�r neden� 
Macron'un bu adımları b�r program, b�r yasa 
hal�ne get�rmes� ve Avrupa'da bu �ş�n başını 
çekmeye başlamasıdır. Macron'un 2 Ek�m 
tar�hl� konuşması yapılacak yasanın ana 
hatlarını oluşturmaktadır.

Sur�ye savaşında bu açık olarak ortaya çıktı. 
Avrupa'dan ve dünyadan Türk�ye üzer�nden 
Sur�ye'ye, İŞİD'e g�den c�hadçıların sayısını, 
deneb�l�r k�, Türk�ye'den, yan� Erdoğan'dan 
başka b�r b�len yoktur. Sur�ye savaşı 
başladığında Türk�ye bu c�had�st terör�stle-
r�n toplanma ve Sur�ye'ye aktarma alanına 
dönüşmüştü. Erdoğan bunları önce Esad'a 
karşı kullanacak, Esad'ı dev�recek, Şam'da 
Emev� Cam��'nde Cuma namazı kılacak, 
sonrada bu can�ler� Kürtler�n üzer�ne 
sürecekt�. Esad'ı dev�remed�, ama bu can�ler� 
Kürtler�n üstüne sürdü. Kürtler �se bu can�-
ler�n üstes�nden geld�, onları yend�. Bu Erdo-
ğan'ın yen�lg�s�yd�. Erdoğan bu yen�lg�y� 
kabullenemed�. Bu can�lerden b�r kısmı 
Avrupa'nın da Türk�ye'n�n de başına bela 
oldular, katl�amlar düzenled�ler. B�r kısmını 
da Erdoğan paralı asker olarak İdl�b'de, Ro-
jova'da, L�bya'da, Azerbaycan'da kullan-
maktadır.

İslamofob�
Avrupa devletler� bu adımları atarken 

ülkeler�nde esk�den ber� var olan b�r İslam 
düşmanlığı akımı, �slamofob� yüksel�şe geç-
m�şt�r. Bunda önde gelen b�rçok pol�t�kacı-

ların yaptığı İslam karşıtı açıklamalar, 
Sarraz�n g�b�ler�n�n yazdığı k�taplar da İslam 
düşmanlığını körüklem�şt�r. Avrupa toplum-
larının yabancıları dışlaması, buna karşı tepk� 
gösteren genç nes�ller�n kend�ler�ne yen� b�r 
k�ml�k ararken Türk ve Arap m�ll�yetç�l�ğ�-
n�n, Erdoğan'ın tuzağına düşmes� bunları 
hem rad�kalleşt�rm�ş, hem Batı toplumuna 
tepk�l� duruma get�rm�şt�r. Bunlardan b�r 
kısmı selef�st-vahab� �slama ve cam�lere 
sığınarak, oralarda rad�kalleşerek, toplumda-
k� demokrat�k değerler� reddederek, İŞİD 
g�b� s�yas� İslam gruplarının ağına düşerek, 
rad�kalleşmeler�, Avrupa'da su�kastlar, kat-
l�amlar düzenleyecek duruma gelmeler�, top-
lumdak� sağcı, ger�c�, neonaz� faş�st güçler�n 
ve part�ler�n �ş�ne yaramaya başlamıştır.

Bu sağcı ve neofaş�st güçler yabancı ve 
İslam düşmanlığına sarılarak toplumdak� 
tüm kötülükler�n, kr�m�nall�ğ�n, �şs�zl�ğ�n ve 
yoksulluğun neden�n�n ve sorumlusunun 
Türk ve Arapların, Müslümanların olduğunu 
yayarak kend�ler�ne sosyal yığın tabanı 
sağlamaktadırlar. Gerçeğ�n böyles�ne ters 
yüz ed�lmes�, her şey�n sorumlusunun Müs-
lüman yabancılar olduğu çarpıtması tekel-
ler�n ve egemen güçler�n de �ş�ne gelmekte-
d�r. Bu nedenle sağ part�ler ve neonaz�ler her 
taraftan destek görmekte ve hızla güçlenmek-
ted�r. Oysa Avrupa'da artan �şs�zl�ğ�n, yoksul-
luğun, yabancı Müslüman düşmanlığının 
esas neden� tekelc� kap�tal�zmd�r. Almanya, 
Fransa ve d�ğer Avrupa ülkeler�nde hızla 
tekelleşen kap�tal�zm sonucu artan büyük 
�şs�z yığınlara, er�yen, mal� ve sosyal olanak-
larını kaybed�p yoksullaşan, deklase olan, 
orta katmanlara kucak açacak, �ç�ne alacak, 
onları kapsayacak, onlara �ç�ne düştükler� 
sosyal durumun sorumlusunun büyük tekelc� 
burjuva sınıfı olduğunu anlatacak, onlar 
saflarına kazanacak kuvvetl� devr�mc� b�r 
güç, b�r part� yok. Bunu yapacak komün�st 
part�ler� çok zayıf. Ortada kalan bu yığınlar 
kolayca yabancı-Müslüman düşmanlığı 
yapan bu sağ part�ler�n ve neofaş�st güçler�n 
ağına düşmekted�r. Sonunda bunlar düşman 
olarak, �ç�ne düştükler� sefalet�n sorumlusu 
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Toplumda artan yabancı düşmanlığı ve 
İslamofob�'y� Erdoğan ve c�had�stler çok �y� 
kullanmakta, kend� faş�stl�kler�n� unutup 
Avrupalılara faş�st d�ye saldırmakta, genç 
nes�l Müslümanları saflarına çekeb�lmekte-

d�rler. Böylece bunların topluma entegre 
olmasını engellemekteler ve onları selef�st 
�deoloj�ye kanab�lmekted�rler. Hem Mac-
ron'un, hem Merkel'�n yen�den topluma ka-
zanab�lmeler� �ç�n sağcı ve neofaş�st par-
t�lere karşı kes�n tavır koymaları, aydınlan-
mış İslam'ın Avrupa toplumlarının b�r 

olarak tekelc� burjuvaz�y� değ�l, yabancıları 
ve Müslümanlığı görmekted�rler. Tekelc� 
kap�tal�zm�n kr�z� arttıkça toplumda yabancı 
düşmanlığı ve �slamofob� gen�ş yığınları 
uyutmakta, onların kap�tale yöneleb�lecek 
öfkes�n� yabancılara ve Müslümanlara 
yöneltmekte para etmekted�r. Burada da sağ 
ve neofaş�st güçler roller�n� çok �y� oy-
namaktadırlar. Selef�st–vahab�st s�yas� 
İslam, İŞİD'ç�ler yaptıkları eylemler, özel-
l�kle ş�ddet eylemler�yle toplumda �slamofo-
b�y� güçlend�rmekte, sağcı part�ler�n, neo-
faş�st güçler�n ekmeğ�ne yağ sürmekte ve 
onların Müslümanlara saldırısını arttırmak-
tadır. Tekelc� burjuvaz�n�n �ş�ne yaradığı 
sürece bu saldırı sarmalı maalesef �şleyecek-
t�r.

parçası olduğunu bel�rten mesajlar vermes� 
gerekmekted�r. Selef�st-c�had�st gruplarla 
mücadele yetmez, neofaş�st sağcı güçlerle de 
mücadele gerekmekted�r. C�had�stler�n ve 
Erdoğan'ın Avrupa'dak� g�r�ş�mler�ne ancak 
böyle set çek�leb�l�r.

Erdoğan kend�ne cephe alan yığınları 
kazanmak �ç�n Macron'a saldırıyor
Erdoğan'ın Macron'a bu derece saldır-

masının b�r başka neden� de Fransa'nın Sur�-
ye'de, L�bya'da, Doğu Akden�z'de Erdoğan'ın 
karşısına çıkması ve onun Yen� Osmanlıcı 
yayılma pol�t�kalarına gem vurmasıdır. Erdo-
ğan bunu hazmedem�yor. Fransa'da güçlü 
emperyal�st b�r ülked�r, Doğu Akden�z'de ve 
Orta Doğu'da emperyal�st çıkarlar peş�nde-
d�r. Erdoğan Fransa'nın bu çıkarlarına “taş 
koymakta” ve orta büyüklüktek� kend� 
emperyal gücüne bakarak bölgeden çoğu kez 
haksız olarak pay almaya kalkmaktadır. 
Emperyal�st ülkeler arasındak� paylaşım 
genell�kle savaşlara yol açar. Erdoğan savaşa 

hazırız mesajları ve-
rerek özell�kle Doğu 
Akden�z'de ger�l�m� 
arttırmakta, gem�le-
r� seferber etmekte-
d�r. Oysa bütün so-
runları karşılıklı ko-
nuşarak  çözmek 
mümkün. Ama Er-
doğan barış ve gö-
rüşme yolunu seç-
mekten çok savaş ve 
ger�l�m yolunu seç-
mes� �ç kamuoyuna 
yönel�k b�r hareket-
t�r. O Yunan�stan'a, 
Fransa'ya, Alman-
ya'ya meydan okur 
gözükerek ülke �ç�n-

de hamaset�, m�ll�yetç�l�ğ� kabartarak, halkın 
d�kkatler�n� �ç sorunlardan dış sorunlara 
çekmeye çalışmaktadır.

Erdoğan'ın Macron'a bu derece çat-
masının esas neden� de zaten halkın d�kkat�n� 
�ç sorunlardan, ekonom�k sorunlardan, 
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Ama halk artık bu dış düşman aldatma-
casını görmeye başladı. Halkın görmek 
�stemed�ğ� b�r �ç düşmanın olmadığıdır. Türk 
kes�m�nde hâlâ Kürtlere karşı büyük b�r 
güvens�zl�k, olmayan bölünme korkusu var. 
Halkımızdak� bu ön yargıyı yenmek sol, 
demokrat�k ve devr�mc� güçler�n önündek� 
en büyük görevd�r. Kürt halkının ayrılma 
dâh�l kend� kader�n� bel�rleme hakkı 
olduğunun, ulusal ve demokrat�k haklara, b�r 

korona salgınından, geç�m sıkıntısından, 
�şs�zl�kten, artan dolardan dış sorunlara 
çekmek, halka dertler�n� unutturmaktır. Artık 
hamaset dolu, bayrak, ezan g�b� m�ll� ve d�n� 
duyguları sömürerek atılan nutuklara halk 
tok! Halk çoktan AKP'ye sırtını dönmeye 
başladı. Yalnız AKP'n�n değ�l Erdoğan'ın 
kend� oy tabanı da er�mekted�r. Dolar 9, Euro 
10 l�raya yaklaştı, haz�ne tamtakır, dış 
borçlar artıyor, pahalılık, enflasyon cep 
yakıyor, �şs�zl�k çığ g�b� büyüyor, korona 
pandem�s� �nsanları öldürüyor. Bu koşullar-
da Erdoğan �kt�darda kalab�lmen�n çares�n� 
�ç ve dış düşman yaratarak, sürekl� savaş ve 
ger�l�m çıkartmakta görmekted�r. İç düşman 
Kürtler ve demokrat�k güçlerd�r, dış düşman 
Avrupa'dır. Ekonom�y� bozan, doları arttıran 
Türk�ye'n�n gel�şmes�n� �stemeyen bu dış 
güçlerd�r 

Tüm ekonom�k sıkıntılara rağmen �kt�-
darını sürdürür. Yunanlara, Fransızlara, 
Almanlara saldırması da �ş�n tuzu b�ber� olur. 
Türk ve Kürt b�rl�ğ� olmadan Erdoğan'dan 
kurtuluş yoktur. Erdoğan'la mücadelede 
bunun çok �y� b�l�nmes� gerekmekted�r.

statüye sah�p olmak �stemes�n�n ayrılmak 
olmadığı, b�rl�kte yaşamın ancak eş�tl�k, 
özgürlük ve özerkl�k temel�nde demokrat�k 
b�r cumhur�yette mümkün olacağını Türk 
halkına anlatmalıyız, onu Kürtlerle b�rl�k 
olmaya �kna etmel�y�z. Bu tabanda başarı-
lmadan üstte demokrat�k b�r cephe oluşmaz 
ve Erdoğan devr�lmez.
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LK Bolsha�a Sampso-

İn�evska�a �pl�k fabr�-
kasının kapıları ardına 

kadar açıktı. Pek çok m�l�tan 
kadın �şç� dar sokağı hınca 
hınç doldurmuştu. B�z� fark 
edenler el sallamaya başla-
dılar ve 'Dışarı çıkın! İş� bı-
rakın' Pencerelerden kartop-
ları fırlatıldı. Göster�ye ka-
tılmaya karar verd�k. Ana 
kapıya yakın merkez of�ste 
kısa b�r toplantı yapıldı ve 
�şç�ler sokağa çıktı. Kadın 
�şç�ler, Nobel fabr�kasındak� 
�şç�ler� "Yaşasın!" bağırışla-
rıyla selamladılar. Protesto-
cular Bolşoy Sampson�evs-
k�� b�ld�rges�ne karşı çıktılar. 

Nobel fabr�kasından b�r 
Bolşev�k erkek �şç�, pamuk 
�pl�k fabr�kası Bolsha�a 
Sampson�evska�a'dak� kadın 
tekst�l �şç�ler�n�n 1917'dek� 
Uluslararası Kadınlar Gü-
nü'nde nasıl sokaklara çık-
tıklarını ve erkek �şç�ler� 
nasıl göster�ye kattıklarını 
anlatıyor. Bu Petrograd'ın 
her yer�nde tekrarlanan b�r 
sahneyd�. Dünya Kadınlar 
Günü sabahından �t�baren 
kadın �şç�ler grev ve göster� 
yapmaya başladılar. O za-
manlar bunun Rus Devr�m� 
�ç�n başlangıç   olacağını da 
h�ç k�mse b�lm�yordu. Sa-
dece beş gün sonra Çar dev-

Kadınsız devrim olmaz,
Ekim Devrimi buna tanıktır!

Nesr�n VURAL

r�ld� ve dokuz ay sonra �şç�ler 
Bolşev�kler�n önderl�ğ�nde 
�kt�dara geld�. 

Rus kadınlarının devr�me 
katılımı, Bolşev�kler�n onları 
örgütlemek �ç�n verd�ğ� mü-
cadeles� ve Ek�m Devr�m�'n�n 
kadınlar �ç�n yarattığı �na-
nılmaz �lerlemeler, bugün ka-
dınların kurtuluşu mücadele-
s�nde b�r �lham kaynağıdır. 
Bu durum genell�kle pek ha-
tırlanmaz ama kadınların öz-
gürlük savaşında öncüller�-
n�n örgütlenerek, mücadele 
ederek Ek�m Devr�m�'n�n ate-
ş�n� yakması dünya kadınları-
na es�n kaynağı olmuş, evde, 
�şte ulusal, c�nsel, ekonom�k 
sömürüye uğramasının sınıflı 
kap�tal�st dünyada mücade-

leyle kırılacağını görmüş ve 
bu deneyler� kuşaktan kuşa-
ğa aktarma becer�s�n� kazan-

mıştır.
Len�n ve Bolşev�kler, ka-

dın �şç�lere büyük önem ver-
d�ler ve onları örgütlemek �-
ç�n özel b�r çaba harcadılar. 
Ancak örgütlemek oldukça 
zordu. Bolşev�kler�n Ağus-
tos 1917'dek� 6. Part� Kong-
res�nde, Ek�m Devr�m� sıra-
sında Bolşev�klere l�derl�k e-
den 3 kadın Kollonta�, Staso-
va ve Iakovleva Merkez Ko-
m�tes�'ne seç�ld�. Merkez 
Kom�te'de kadın oranı yüzde 
9'un üzer�ne çıkarken, üyeler 
arasında kadın oranı yüzde 
8'�n altında kaldı. Part�, sınıf 
mücadeles�n�n yen�den ye-
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şerd�ğ� 1914'ten �t�baren b�r-
çok yen� kadın üye kazan-
mıştı; ama bu genel üyel�k 
patlamasının b�r parçasıydı 
ve kadın sayısının arttığı, an-
cak oranın n�speten düşük 
kaldığı anlamına gel�yordu.

Rusya'dak� koşullar göz 
önüne alındığında, bu kadar 
çok kadını örgütleyeb�lmek 
y�ne de büyük b�r başarıydı. 
Rusya son derece ataerk�l b�r 
ülkeyd�. 1897'de yapılan b�r 
nüfus sayımına göre, kadın-
ların yalnızca %13,1'� oku-
yup yazab�l�yordu ve kızlar 
genell�kle en fazla b�r yıllık 
eğ�t�mden sonra 12-14 yaş-
larında b�r fabr�kada ya da 
dadı olarak çalışmaya başlı-
yorlardı. Kadınlara yönel�k 
baskı b�nlerce yıldır sürüyor 
ve Rusya g�b� ger� b�r ülkede 
kadınların durumu son dere-
ce zordu. İş ve ev �şler�n�n 
ç�fte sömürüsünden muz-
dar�p kadınların kurtuluşu 
�ç�n özel b�r örgütlenme ge-
rekt�r�yordu; ama Rusya ko-
şullarında, hem erkekler 
hem de kadınlar �ç�n �llegal 
çalışmanın get�rd�ğ� tehl�ke-
ler göz önüne alındığında 
örgütlü mücadeleye g�rmek 
cesarette gerekt�r�yordu. 

Len�n, �şç� sınıfının sos-
yal�st devr�m� "sınıfla b�r-
l�kte" yürütmes� gerekt�ğ�n� 
açıkladı. Devr�m�, "sosya-
l�st" b�r b�l�nç gel�şt�r�p 
başka b�r zamana ertelemek 
düşünces�, devr�me �hanet 
etmekle aynıdır. Çünkü ka-
p�tal�st b�r toplumda böyle 
b�r b�l�nç gel�şemez. Bu, 
Len�n'�n part�de kadınlara 
karşı önyargı ve şoven�zmle 

1905 devr�m� sırasında 
kadınlar ön plandaydı. Dev-
r�m�n yen�lg�s�n� �zleyen ge-
r�c� yıllarda kadınlar daha �çe 
kapanık b�r rol oynadılar. 
Ancak 1912'den �t�baren ye-
n� b�r sınıf mücadeles� dalga-
sı Rusya'yı vurduğunda, ka-
dınları da uyandırdı. Kadın-
lar g�b� toplumun en çok 
ez�len ve en ger� kes�mler�-
n�n sahneye çıkması kes�n 
b�r devr�m �şaret�d�r. Bolşe-
v�kler, kadınlar arasında ça-
lışmak zorunda olduklarını 
anladılar. B�r�nc� Dünya 
Savaşı'nın eş�ğ�nde, 1914'te 
kadın �şç�lere yönel�k 'Kadın 
İşç�' gazetes�n� yayınlamaya 
başladılar. Çarlık rej�m� tara-
fından kapatılıncaya dek 7 
kez yayınlanmayı başardı ve 
Mart 1917'de yen�den ortaya 
çıktı. Ancak Bolşev�kler�n 
yoğun çalışmaları meyves�n� 
vererek ve başta �şç�ler ol-
mak üzere artan sayıda ka-

savaşmadığı anlamına gel-
m�yordu. Len�n, part� yol-
daşlarının kadınların müca-
deles�ne �l�şk�n görüşler�n� 
sık sık eleşt�rd�. Alman ko-
mün�st Clara Zetk�n �le yap-
tığı konuşmada Len�n, "Ka-
dın k�tleler� arasındak� aj�-
tasyon ve propaganda faal�-
yet�, onların uyanışı ve dev-
r�m, sadece kadın yoldaşlar 
�ç�n b�r ısırık olarak görü-
lüyor. […] Maalesef, bu 
b�rçok yoldaşımız �ç�n de ge-
çerl�: "Komün�stler�n boya-
sını kazıyın altında b�r F�l�s-
t�nl� görünecek". Elbette, 
erkekler�n kadın z�hn�yet�n-
dek� hassas yer� kaşımak 
gerek�yor, " ded�. 

Kadınlar
devr�m� başlatıyor

Kadınların örgütlenme-
s�ndek� Bolşev�kler�n ana 
ç�zg�s�, kadınların erkeklerle 
eş�tl�k talepler�n� yükselt-
mek ve kadınların ez�lmes�-
ne karşı savaşmaktı; ama 
aynı zamanda, bunu gerçek-
leşt�rmen�n ön koşulunun 
sosyal�st b�r devr�m oldu-
ğunu da b�l�nce çıkarmaktı. 

23 Şubat 1917, Uluslara-
rası Kadınlar Günüydü. Sa-
bahın erken saatler�nden �t�-
baren, Petrograd'ın m�l�tan 
�şç� sınıfı Vyborg bölges�n-
den kadın tekst�l �şç�ler� gös-
ter�ler yaptı. Rusya'da Jülyen 
takv�m�ne göre 23 Şubat, Ba-
tı'da 8 Mart'tı. Göster�n�n ne-
den� ekmek yokluğu �d�. Pet-
rograd sak�nler� aç ve �ş özel-
l�kle açlıktan ölen çocukları 

dını saflara çekt�. Bolşev�k 
kadınlar, d�ğer çalışmaların 
yanı sıra �llegal çalışmalara 
katıldılar, b�rçoğu tutuklandı 
ve S�b�rya'ya sürgüne de 
gönder�ld�. 1917 Ek�m Dev-
r�m� sırasında, Bolşev�k ka-
dınlar s�lahların taşınması, 
�let�ş�m, konuşmalar, yaralı-
ların bakımı ve d�ğer b�nler-
ce göreve tal�p oldular. S�-
lahlı mücadelelere katıldılar 
ve Kızıl Muhafızlarla yan 
yana savaşıp öldüler.



41DU UMR
İşç� Sınıfının Savaş Yolunda

Petrograd'dak� göster�le-
re toplamda 100.000'den 
fazla k�ş� katıldı. Talepler sa-
dece "ekmek" ve daha düşük 
f�yatlar değ�l, aynı zamanda 
savaşı lanetleyen taleplerd�. 
B�r�nc� Dünya Savaşı nede-
n�yle b�nlerce asker Petro-
grad'da kaldı. Kadınlar, as-
kerler�n de yanlarına katıl-
ması �ç�n kışlaya g�tt�ler, 
broşürler dağıttılar ve top-
lantılar düzenled�ler. İşe ya-
radı. Askerler, protestocula-
ra ateş etme em�rler�ne uy-
mayı reddett�ler, bunun ye-
r�ne devr�m�n yanında yer 
aldılar. B�rkaç gün �ç�nde, 
göster�ler ve grevler genel 
greve ve ayaklanmaya dö-
nüştü. Beş gün sonra, nefret 
ed�len Çar devr�ld�. İşç�ler 
farkına b�le varmadan el-
ler�nde �kt�darla durdular. 
Rus kadınları sadece devr�-
m� ateşleyen kıvılcım de-

�ç�n ekmek alma umuduyla 
Şubat ayının soğuğunda sa-
atlerce kuyruklarda duran 
kadınlara düşmüştü. O gün 
sayısız fabr�kada k�tlesel 
toplantılar yapıldı. M. A�vaz 
fabr�kasında kadın �şç�ler, 
kadınlar gününü kutlamayı 
önerd�ler. Kadınların hem 
fabr�kada çalışması hem de 
çocuklarına bakması gerek-
t�ğ�n� ve ç�fte sömürüye ma-
ruz kaldıklarını bel�rtt�ler. 
Erkek �şç�lerden öner�ler�n� 
desteklemeler�n� �sted�ler. 
B�r fabr�ka toplantısı greve 
g�tme kararı aldı ve �şç� dele-
gasyonlarını d�ğer fabr�kala-
ra gönderd�ler. Greve ve 
göster�lere g�tt�kçe daha faz-
la fabr�ka katıldı.

Şubat sonrası

ğ�ld�. Onlar, yıllar önce 
devr�mc� çalışmaya katıl-
mışlardı ve Şubat Devr�m� 
�le Ek�m Devr�m� arasındak� 
dokuz ayın devr�mc� olay-
larında öneml� b�r rol oyna-
dılar.

Şubat ayından sonra, �s-
t�krarsız b�r �k�l� �kt�dar du-
rumu ortaya çıktı. Burjuva-
z�n�n �kt�dar organı, Geç�c� 
Hükümet ve �şç� sınıfının �k-
t�dar organları olan Sovyet-
ler vardı. Sonunda, b�r sınıf 
veya başka b�r sınıf �kt�darı 
tek başına almak zorun-
daydı. Şubat 
Devr�m�'nden 
sonra �şç�ler 
ılımlı sosya-
l�stlere, Men-
şev�klere ve 
Sosyal Dev-
r�mc�lere yö-
neld�. En ko-
lay çözüm g�-
b� görünen şe-
y� önerd�ler. 
Ilımlı sosya-
l�stler, dev-
r�m�n burjuva 
olması gerek-
t�ğ�ne �nan-
dıklar ı  �ç �n 
burjuvaz�ye 
�kt�dar verd�-
ler. Burjuvaz� 
zayıftı ve Ge-
ç�c� Hükümet, 
yalnızca ılım-
lı sosyal�stler 
tarafından desteklend�ğ� �ç�n 
var oldu. Öte yandan, �şç�ler 
aslında Sovyetler aracılığıy-
la �kt�dara sah�p olduklarının 
henüz farkında değ�llerd�. 

Şubat Devr�m�'nden son-
ra umutlar yüksekt�. İşç�ler 
ekmek, 8 saatl�k �ş günü ve 
savaşın sona ermes� �ç�n ta-
lepler�n� yükseltt�ler. Geç�c� 
Hükümet bu talepler�n h�çb�-
r�n� karşılamadı. Şubattan 
sonrak� aylarda grevler yo-
ğunlaşmaya başladıkça ka-
dın �şç�ler yen�den katıldı. 
Aylar geçt�kçe, kadınlar da 
dah�l olmak üzere �şç�ler, 
"Bütün �kt�dar Sovyetlere" 

sloganıyla yalnızca Bolşe-
v�kler�n "barış, ekmek ve 
toprak" talepler�n� yer�ne ge-
t�reb�leceğ� görüldü. Menşe-
v�kler, Geç�c� Hükümete ka-

Hala ılımlı sosyal�st l�derlere 
ve �şç�ler�n sorunlarını çöze-
b�lecekler�ne da�r vaatler�ne 
güven�yorlardı. 
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Hukukta eş�tl�k
Bolşev�kler�n önderl�-

ğ�nde Sovyetler �kt�darı ele 
geç�rd�ğ�nde, Rus kadınları 
�ç�n yepyen� b�r sayfa açtı. 
Çar dönem�nde kadınlar te-
melde erkeğ�n köles�yd� ve 
örneğ�n erkeğ�n kanuna göre 
karısını dövme hakkı vardı. 
İlk Bolşev�k "hükümet�nde", 
Halk Kom�serler� Konse-

tılımları ve savaşa verd�kler� 
destekle kadınları uzaklaş-
tırdılar. Aynı şek�lde, �şç�-
ler�n “ekmek” talepler�n� se-
f�l b�r materyal�zm olarak 
görme eğ�l�m�nde olan kü-
çük-burjuva fem�n�st hare-
kette savaşı destekled�.

Bolşev�kler, sosyal�st 
devr�m yolunda �ğneyle ku-
yu kazarak sabırla �şç�ler�n, 
emekç�ler�n, kadınların ve 
halkların özgürlüğü �ç�n mü-
cadelede öncü rolü oynamı-
şlar ve böylece Ek�m 1917'-
de Sovyetler�n çoğunluğunu 
kazanmışlardır.

y�'nde Kollonta�, dünyadak� 
�lk kadın bakan oldu.

1927'de evl�l�-
ğ�n tesc�l ed�lmes� 
b�le gerekm�yordu 
ve boşanma olab�l-
d�ğ�nce kolay hale 
get�r�ld�. 1920'de 
kürtaja ücrets�z er�-
ş�m tüm kadınlar 
�ç�n b�r hak olarak 
tanıtıldı.

Evl�l�k, k�l�seden kopa-
rıldı ve karşılıklı rızaya da-
yalı bas�t b�r kayıt sürec�ne 
dönüştürüldü. Her b�r eş d�-
ğer�n�n soyadını alab�l�r ve-
ya kend� soyadını koruyab�-

l�rd�. Gayr� meşru 
çocuklar kavramı 
kaldırıldı, böylece 
evl�l�kten önce ve-
ya evl�l�k dışı doğ-
muş tüm çocuklar 
eş�tlend�.

Sovyet hukuku, 
“k �mseye  zarar 
vermed�ğ� veya �n-

c�tmed�ğ� sürece” devlet�n 
ve toplumun c�nsel �l�şk�lere 
kes�nl�kle karışmadığını �lan 
ett�.  Avrupa hukukunda ge-
nel ahlaka aykırı suç olarak 
kabul ed�len eşc�nsell�k veya 
d�ğer c�nsel tatm�n b�ç�mler� 
doğal karşılanmaktadır. Çar 
dönem�nde eşc�nsell�k ya-
saktı. C�ns�yet ve c�nsell�k 
normlarına uymadıysanız, 
kend�n�z� b�r çalışma kam-
pında bulab�l�rd�n�z. Bu ay-
rımcı yasaların tümü, 1922'-
de resm� olarak kaldırıldı; 
ancak esk� ger�c� yasalar 
Ek�m Devr�m�'nden sonra 
onaylanmadı. 1922 tar�hl� 
yen� Ceza Kanununda eşc�n-

Sovyet hükümet� �kt�da-
ra geld�kten dört gün sonra 8 
saatl�k çalışma gününü get�-
ren b�r kararname yayınladı. 
Sadece kadınlar �ç�n değ�l, 
�şç� sınıfı �ç�n de s�yasete 
katılımı mümkün kılmak 
�ç�n çok öneml� b�r faktördü. 
Devr�m�n hemen ardından 
Bolşev�kler, part�n�n her ka-
demes�ne bağlı b�r organ 
olan Jenotyel'� kurdular. 
Amaç, kadınları s�yasal-
laştırmak, örgütlemek ve 
onları akt�f olarak toplumu 
yönetmeye çekmekt�.

Ekonom�n�n

Hukuk, kadınların kurtu-
luşuna g�den yolda yalnızca 
�lk adımdı. Sorunu kend� 
başına çözemezd�. Baskıyı 
ortadan kaldırmanın ekono-
m�k temel�n� oluşturarak �ç�n 
ekonom�n�n kamulaştırıl-
masıydı. 1918'den sonra 
Bolşev�kler�n adını alan Rus 
Komün�st Part�s�'n�n 1919'-
dak� programı şöyle d�yor-
du:

"Şu anda part�n�n görev�, 
özell�kle proletaryanın ve 
köylüler�n ger� tabakaları 
arasındak� esk� eş�ts�zl�k ve 
önyargıların tüm �zler�n� n�-
hayet�nde ortadan kaldırmak 
amacıyla �deoloj�k ve peda-
goj�k çalışmaya devam et-

sell�k suç olarak kaldırıldı ve 
yasa eşc�nsel evl�l�ğe �z�n 
verd�. 1926'da, b�reyler�n ta-
leb� üzer�ne, amel�yat, ps�-
koloj�k tedav� veya benzer� 
yollarla pasaport ve d�ğer 
resm� belgelerde c�ns�yet 
k�ml�kler�n� değ�şt�rmeler�-
ne �z�n ver�ld�. 

ulusallaştırılması
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Kadınların katılımı 
olmadan b�r devr�m 

mümkün olamaz
Len�n, kadınların katılı-

mı olmadan b�r devr�m�n 
mümkün olamayacağına 
�nanıyordu. Rus devr�m�, ka-

mekt�r. Kadınların formel e-
ş�tl�ğ�nden memnun olma-
yan part�, konut dernekler�, 
halka açık yemekhaneler, 
merkez� çamaşırhaneler, 
kreşler vb. açarak kadınları 
ev ekonom�s�n�n madd� yü-
künden kurtarmaya çalışı-
yor. "

Ulusal ekonom�, üret�m 
araçlarının gel�şt�r�lmes�n�n 
temeller�n� atacaktı, böylece 
ev �ş� toplumsallaşab�lecekt� 
ve kadının ç�fte yükü orta-
dan kalkab�lecekt�. Ancak o 
zaman kadın, sadece yasal 
olarak değ�l, gerçekte de 
erkekle c�dd� b�r şek�lde 
eş�tleneb�l�r. Uzun vadede, 
üret�m�n gel�şmes�, tüm 
eş�ts�zl�k ve baskının madd� 
temel�n�n ortadan kalkacağı 
anlamına gel�r.

Bugün kadınlar dünyanın 
her yer�nde baskıya, c�naye-
te, ayrımcılığa maruz kalı-
yor. Türk�ye'de gün geçm�-
yor k� b�r kadın c�nayet�ne 
maruz kalınmasın. Kürt ka-
dınları ulusal baskıyla da 
karşı karşıya savaş ver�yor-
lar. Kadınlar toplumsal mü-
cadeleler�n �ç�nde yer alıyor 
ve kadınların ez�lmes� gör-

dınların devr�mc� potans�ye-
l�n� tam olarak gösterd�ğ� 
g�b� Rus kadınları devr�m� 
sadece başlatmadı, aynı za-
manda akt�f de rol aldı. 

Ek �m Devr �m� ,  Rus 
kadınları �ç�n büyük b�r �ler-
leme anlamına gel�yordu. 
Devr�m, kadınların kurtulu-
şunun ön koşuluydu, ancak 
sorunları kend� başına çöz-
med�. Kadınları ev �ç� köle-
l�kten kurtarmanın, onları 
toplumun eş�t b�r parçası 
hal�ne get�rmen�n, önyarg-
ıları ortadan kaldırmanın ve 
eğ�t�m ve farkındalık düze-
y�n� yükseltmen�n sadece 
başlangıcıydı.

TKP, kurulduğundan be-
r� kadın yoldaşlar Clara Zet-
k�n, Aleksandra Kollonta� 
g�b� Ek�m Devr�m�n�n öncü-
sü kadınlarla çalışmışlar ve 
part� saflarında n�ce kadın 
yet�şt�rm�şt�r.

 

med�ğ�m�z b�r ölçüde gün-
demde. C�ns�yetç�l�k ve ka-
dınlara yönel�k baskı, kap�-
tal�zm�n ayrılmaz b�r parça-
sıdır ve ancak s�stem�n kö-
künden yırtılmasıyla orta-
dan kaldırılab�l�r. Sosyal�st 
devr�m, kadınların kurtulu-
şunun ön koşuludur, ancak 
sosyal�zm savaşında dünya-
nın yarısı olan kadınların 
yerler�n� hızla doldurması �-
ç�n daha çok kadının s�yasal-
laşmasını sağlamalıyız.

Bu TKP'n�n haklı onuru-
dur. Bugün kadın yoldaşlara 
her zamank�nden daha fazla 
�ht�yaç vardır. Kadın yoldaş-
ları saflara çekmek komü-
n�stler�n en �ved� görevler�n-
den b�r�d�r. Kadınsız devr�m 
olmaz, Ek�m Devr�m� buna 
tanıktır! 
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Bolşev�kler�n �kt�darı alması Ek�m 1917'den çok önce başlayan ve ancak 1920 son-
baharında Güney Rusya'dan gelen son "beyaz" güçler�n devr�lmes�yle tamamlanan 
uzun b�r süreçt�r. Len�n'de bel�rtt�ğ� g�b� emperyal�st dönemde “proletaryanın araçları-
yla kazanılan” 1905 burjuva devr�m� 1917'de y�ne proletaryanın yarım bıraktığı �ş� 
tamamlayarak dünyanın �lk sosyal�st ülkes� Sovyetler B�rl�ğ�n� yaratacaktı. 

B
İZ komün�stlere göre; soyut b�r ahlak� �lkeden yola çıkarak değ�l, �lk kez �şç� ve 
köylü gen�ş k�tleler�n �kt�darı ele geç�rerek, onu el�nde tutması ve toplumu daha 
yüksek b�r aşamaya dönüştürmes�yle, Ek�m Devr�m�, �nsanlık tar�h�ndek� en 

muhteşem b�r olaydır. 

İşçi Sınıfının Öğretmeni Lenin ve
Ekim Devrimi'nin İzindeyiz !

Batıda burjuvaz�n�n ve proletaryanın 
öncülüğünde gerçekleşen burjuva devr�mle-
r�n�n aks�ne Türk�ye'de �şç� ve köylüler �kt�-
dara gelmem�ş, demokras� kurumlaşmamış, 
özgürlükler yeşermem�ş tam aks�ne her on 
yıllarda b�r burjuvaz�n�n doğumu, palazlan-

Burjuvaz�n�n zayıflığı neden�yle pro-
letaryanın öncülük ett�ğ� 1905 burju-
va devr�m� 1917 Ek�m Devr�m�'n�n 

de kader�n� el�nde tutmuştu. Y�ne burjuvaz�-
n�n yokluğu neden�yle 1908'de, Rusya'da 
Batıyı görmüş ve ülkes�n�n ger� kalmışlığı 
neden�yle çarın yetk�ler�n� kısıtlamayı 
hedefleyen “Dekabr�stler”�n kalkışmasına 
benzeyen Osmanlı Devlet�'nde devr�m yapan 
Avrupa'da eğ�t�m görmüş Batı z�hn�yetl� 
subaylar ve memurlar 1923'ün de kader�n� 
el�nde tutarak y�ne askerlerle, �tt�hatçı b�r 
subay olan Mustafa Kemal öncülüğünde 
yukarıdan tekç�, �nkârcı, Türkçü, adı la�k 
kend� fanat�k Sünn� İslam'la, �k�l� eğ�t�m�yle 
Türk�ye Cumhur�yet�'n� Osmanlı Devlet� 
g�b� merkez�n güçlü olduğu b�r devlet olarak 
devamını sağlayacaklardı.

Hala bağımsız burjuvaz�n�n yokluğu, 
proletaryanın s�lahtan yoksun oluşu �pler�n 
değ�şen kukla �kt�darlara rağmen gücün 
devlet aygıtında, ş�md�lerde tek adamda 
toplanması rej�m�n burjuva karakter�n� değ�l, 
devlet�n otokrat�k yönünü göstermekted�r.

ması �ç�n ebel�k yapılmıştır. Türk�ye'de hala 
g�r�ş�mc�, devletten bağımsız burjuva yoktur. 
Kend�n� devletten ayırmamış, �şç� ve emekç� 
sınıfın b�r�km�ş değerler�n� yağmalayan, 
Batı'nın ürett�ğ� yarı mamul malları çatıştırıp 
sanay� �thal�nde 102. sırayı alan “zeng�nler” 
vardır.

Kap�tal�st gel�şme yolunu seçen devlet�n 
kurucularıyla, Türk�ye kap�tal�zm�n eş�ts�z 
gel�ş�m yasasından dolayı gel�şm�ş ülkeler�n 
laboratuarına dönen ülken�n ekonom�k gel�-
ş�m�, kalkınması �ç�n değ�l dünya kap�tal�z-
m�n�n �ht�yaçlarına göre kap�tal�zme eklem-
lenm�şt�r. Osmanlı'da adı Düyun-u Umum�-
ye olan kurumun adı bugün “Yap, �şlet, çalış-
tır”a dönmüştür. Y�ne az gel�şm�şl�k kıskacı-
nda, y�ne Osmanlı g�b� emperyal hayaller 
peş�nde, 1908 önces� g�b� “yed� düvele kafa 
tutan” z�hn�yet, 1923'te emperyal�stlerle b�r-
l�kte kurguladıkları ama halklar cehennem�-
ne dönen ülkeyle hızla çöküşe g�tmekted�r. 
Bu nedenle Rusya'da gerçekleşen Ek�m Dev-
r�m� yol göstermeye, yolumuzu aydınlatma-
ya devam ed�yor. Ek�m Devr�m�'nden çıkarı-
lacak dersler, önümüzde duran ac�l görevle-
r�n de b�l�nce çıkmasına ışık tutacaktır.

Az gel�şm�şl�ğ�n dezavantajları
Marks�zm'�n kurucuları, �lk sosyal�st 

devr�m�n Rusya'da gerçekleşeceğ�n� öngör-
mem�şlerd�. Devr�m�, kap�tal�zm�n en yük-

1. Sayfadan Devam
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sek sev�yeye ulaştığı yerde, yan� Batı Avru-
pa'nın gel�şm�ş ülkeler�nde bekl�yorlardı.

1917'den önce Rusya durgun b�r toplum 
değ�ld� ve 1917'den öncek� yıllarda devlet�n 
önderl�ğ�nde büyük ölçekl� sanay�leşme 
başlamıştır. Sadece 1900 ve 1913 yılları ara-
sında k�ş� başına düşen sanay� üret�m� nere-
deyse %50 oranında artmıştır. Sanay�de ve 
�şç� sayısında bu kadar büyüme olmasaydı 
Ek�m Devr�m� mümkün olamazdı. Fransız 
Devr�m�'nde olduğu g�b�, kötü b�r yönet�m 
�ç�n en tehl�kel� an, gel�şmeye başladığında 
ortaya çıkmıştır. Bu nedenle Rusya'da dev-
r�m Len�n'�n öncülüğünde onu yıkma ka-
rarlılığı �le gerçekleşm�şt�r.

Rus Devlet�, Asya ve Avrupa kıtaları 
arasında ve bu kültürler arasında sıkışmış, 
Hır�st�yanlığın B�zans tarafını seçmes�yle 
Rusları Katol�k Batıdan kültürel, ekonom�k 
ve s�yasal farklılaşmasıyla Ortaçağ'da farklı 
sosyoekonom�k süreçlere gebe bırakmıştır. 
Ancak B�zans'ın ger�lemes�yle Batı �le �l�şk�-
ler�n� güçlend�ren Rusya, Moğol-Tatar �st�la-
larıyla Doğu'nun etk�s�ne g�rerek, Avrupa �le 
bağlantısı kes�l�r, daha sonra ülken�n tar�h�ne 
damga vuracak, k�l�sey� de Avrupa'dan farklı 
olarak kend�s�ne tab� kılmasıyla mutlak güce 
ve teröre dayalı Rusya'ya özgü karakter�st�k 
feodal düzenle; “Asyat�k Despot�zm”�n, ge-
r�c�l�ğ�n kales� durumuna get�rm�şt�r.

1633-1654 yılları arasında yaşamış olan 
“Korkunç İvan”�le ar�stokrat sınıf Boyar-
lar'ın bölgeler�nde �kt�darı tehd�t edecek 
konuma gelmemeler�, güçlü s�yasal k�ml�k 
kazanmamaları �ç�n, güçler� kırılarak Çarın 
h�zmet�ne sokulmasıyla kentler�n yönet�m� 
Avrupa'da olduğu g�b� özerk yönet�mler�n 

Ülkede �lk gen�ş ölçekl� Batılılaşma 
1689-1725 arasında başlatan, aynı zamanda 
otokrat�k Rus geleneğ�n�n de kurucusu olan 

I. Petro dönem�nde Batı 
Avrupa'nın daha gel�şm�ş 
ülkeler�n�n etk�s� altında 
alındı, ancak Rusya'nın 
'Avrupalılaşması' Osmanlı 
Devlet� ya da Türk�ye 
Cumhur�yet� g�b� onları 
takl�de dönüşmed�. Bu, 
Rusya'nın Avrupa'dak� en-
düstr�yel kalkınmaya eşl�k 

eden toplumsal gel�şmey� tekrarlamadan 
Batı sanay�c�l�ğ�n�n meyveler�n� elde etme 
g�r�ş�m�yd�. Batılılaşma çabalarında Çar, 
d�nsel havası olan Moskova'nın etk�s�n� yı-
karak, St. Petersburg'da bataklıkları kuruta-
rak, Avrupa'dan get�rd�ğ� m�mar ve mühen-
d�slerle 10 yıl �ç�nde 35.000 b�na �nşa ett�re-
rek Avrupa'nın metropolü hal�ne get�rd�. 
Kend�s�n�n de �nşaatlarda ve gem�lerde en alt 
rütbede çalıştığı r�vayet ed�len Petro, üç yıl 
�ç�nde yüz b�nlerce �şç�y� şehr�n �nşasında 
Doğulu despot yöntemlerle sakat bıraktı ve 
ölümler�ne neden oldu. Rus toplumunun d�-
ğerler�nden üstün olduğuna �nanıyor ve Batı 
ülkeler�n� takl�t etmek �stem�yordu. I. Petro'-
nun d�ğer öneml� reformlarından b�r� de 
patr�kl�ğ� kaldırarak, k�l�sey� propaganda 
aracı olarak kullanmış, k�l�sen�n eğ�t�m 
üzer�ndek� etk�s�nden yararlanarak, her b�r 
Rus vatandaşının hükümdara mutlak �taat�n� 
sağlamak ve k�l�sen�n eğ�t�m kurumlarını la-
�k kullanıma açmaya çalışmıştır.

oluşamadığı komünler yer�ne prensler tarafı-
ndan yürütüldü. K�l�se de d�nsel düşünüş 
s�stem�nde, �badetlerde -Osmanlı’nın ve 
Türk�ye Cumhur�yet�'n�n Kur'an d�l� Arapça-
da ısrar etmes� g�b�-Slav d�l�n� kullandı ama 
çok az sayıda Hır�st�yan met�nler�, Lat�n 
met�nler� ve ant�k felsefe Slav d�l�ne çevr�l-
med�, Ruslar bu met�nlere yabancı kaldı. 
K�l�se her zaman devletle �şb�rl�ğ� yaptı ama 
Çar k�l�sen�n Avrupa'da olduğu g�b� �kt�dara 
karşı yaptırım gücünü el�nden alarak devle-
t�n önüne geç�rmed�.
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Rusya'da sanay�leşme Batı'dan gelen 
asker� ve teknoloj�k baskının b�r sonucuydu. 
Petro'nun modern Rusya yaratma atılımları, 
feodal düzen� kökten etk�leyecek sonuçlar 
doğurmasa da, çok büyük emek sömürüsüy-
le halkın refahını düşürmüş, ölüm oranlarını 
yükseltm�ş ama Rus Çarlığı Avrupa uygarlı-
ğının b�r parçası olmuştur. “Del�” Petro'nun 
önderl�ğ�nde Rusya'da Batılılaşma, modern-
leşme yönet�c� sınıfın kontrolünde olmuştur.

Rusya'da burjuvaz�n�n ortaya çıkması ül-

Petro'nun saltanatında altı ç�z�lmes� 
gereken d�ğer b�r unsurda t�car� sermayen�n 
gel�şt�r�lmes� çabasıyla burjuva sınıfına 
ver�len tam destekt�. Açık den�zlere ulaşmak 
amacıyla ver�len destekle Rusya Asya'dan 
Avrupa'ya g�den t�car� yolların öneml� b�r 
kısmını ele geç�rd�. Para ekonom�s�yle b�r-
l�kte, Batı Avrupa tarzı bürokras� de Petro 
zamanına rastlar ve Rusya'nın �lk bürokrat�k 
kurumu Duma'nın (Çar Konsey�) yer�n� alan 
senatodur. Duma, Moskovalı gözde varsıllar 
kurulu �ken Senato Petro tarafından atanan 
soy ya da toplumsal poz�syona bakılmak-
sızın burjuva karakter� taşıyan memurlardan 
oluşuyordu. Petro 1698 yılının Ek�m ayında 
başarısızlığa uğrayan b�r ayaklanma sonucu 
700 �nsanı �dam ett�rm�şt�r. Petro öldükten 
sonra ar�stokratlar, oluşturdukları Yüksek 
Özel Kurul'a öneml� yetk�ler vererek Çarın 
otor�tes�n� sınırlamayı başarsalar da bu 
durum çok uzun sürmem�şt�r. Ar�stokras� 
gen�ş �mt�yazlara sah�p olmasına, yerel yöne-
t�mlere ortak olmasına rağmen devlet yönet�-
m�nde güç yaratma şansına sah�p olmamış-
lardır.

Rusya'da hâk�m sınıf olarak köylüler 
ülken�n kanayan yarasıydı. 20.yüzyılın baş-
larında b�le Rus köylüsünün toplam nüfusa 
oranı %80'd�.  17. ve 18. Yüzyılda tüm s�ste-
m� yerle b�r etme potans�yel� taşıyan �syan-
lar; doğrudan kır ve kent ar�stokras�s� ve 
�şb�rl�kç� �darec�lere yönelm�şt�r. Devlet, d�n 
adamları ve muhafazakâr unsurları yanına 
çekerek köylülere boyun eğd�rm�ş, bundan 
sonra büyük �syanları �mkânsız hale get�r-
m�şt�r.

19.yüzyıl Rusya'yı da etk�leyen Fransa'-
da monarş�n�n yıkılmasına neden olan dev-
r�mle başladı. Napolyon'un 1804'de kend�s�-
n� �mparator �lan etmes� ve buna karşı oluştu-
rulan bloğa Rusya'da katıldı. Napolyon'u 
yenen Rusya Avrupa'da prest�j�n� güçlend�r-
m�ş, 1815 yılında Çar Aleksandr'ın öner�s�y-
le V�yana Kongres�'nde Avusturya ve Prusya 
arasında “Kutsal İtt�fak” kuruldu. İnc�l�n 
em�rler�ne göre davranmayı, b�rb�rler�ne 
yardım etmey� taahattüt eden �tt�fak kuruldu 
ve Rusya Polonya'yı da krallığına katarak bu 
�tt�faka kattı ve Batı �le özell�kle Almanya �le 
�l�şk�ler�n� artırdı.

Fransız Devr�m�'n�n özgürlük ve adalet 
f�k�rler�nden es�nlenerek �lk kez otokrat�k, 
despot�k rej�m� hedef alan, serfl�ğe karşı 
durarak asker� b�r darbeyle anayasal b�r 
rej�m kurulmasını öngören b�r programa 
sah�p olan �lk devr�m hareket� 1825 yılında 
30 subay ve 3 b�n asker�n ayaklanmasıyla, 
tar�he Batıda eğ�t�m almış ar�stokrat gençle-
r�n başı çekt�ğ� ”Dekabr�stler” olarak geçen 
ve ez�len sınıflardan çok ayrıcalıklı k�mse-
lerden destek bulan ama sonunda bastırılan 
harekett�r. 1812 Napolyon savaşları sırası-
nda ülkeler�n�n Batıdan ne kadar ger� oldu-
ğunun, adalets�z ve kölel�k koşullarında 

ke tar�h�n�n erken dönemler�ne tüccar olarak 
g�rd�yse de özell�kle IV. İvan dönem�nde nü-
fuzu oldukça güçlüydü ve sınıfsal b�r ko-
numları vardı. Büyük Petro'da sıcak savaşla-
ra yaptığı savaşlarda burjuvaz�n�n çıkarlarını 
gözetm�ş, burjuvaz� rej�m�n mal� aygıtı �şle-
v�n� görmüştür. Batı Avrupa'da burjuvaz� 
g�r�ş�mc� olarak gel�ş�rken devlet desteğ�n-
den yararlanmış, fakat 18. yüzyılda kend�s�n� 
mutlakıyetç� rej�mden ayırab�lm�şt�r. Rus-
ya'da daha çok memur ve serbest meslek 
sah�pler� olarak gel�şen burjuvaz�n�n otokra-
s� �le kurduğu �tt�fak 20. yüzyılın başına dek 
sürmüştür. Rusya'da kentler�n Avrupa'nın 
aks�ne �dar� ve asker� üsler olarak öne çık-
masıyla burjuva sınıfının toplumda bel�rley�-
c� b�r unsur olarak gel�şmes�n� de engelle-
m�şt�r.

Ayaklanmalar
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cehalet ve yoksulluk �ç�nde kıvranan halk-
ların ayrımına varan ar�stokratlar ve subaylar 
hareket�n etk�n kanadını oluşturdular. Ayak-
lanma hızla bastırıldı. St. Petersburg'da “Rus 
Şövalyeler� Tar�katı”, “Kamu Yararı B�rl�ğ�” 
ve “Kurtuluş B�rl�ğ�” g�b� g�zl� örgütler kur-
dular. Rusya tar�h�n�n en karanlık dönemle-
r�nden b�r�n� kaplayan I. N�kola �se buna 
karşın 3. Bölüm adı ver�len her yere sızab�len 
b�r pol�s örgütüyle b�rl�kte kurduğu özel 
jandarma b�r�m� de bu param�l�ter örgüt 
yürütme kolu �şlev�n� görmüştür. Batıdan 
gelen f�k�rler� de yıkıcı bularak Rus tar�h�nde 
görülmem�ş sansür uygulamasına g�derek 
gen�ş muhb�rler ağıyla desteklem�şt�r. “Orto-
doksluk, otokras� ve ulus” rej�m�n temel 
karakter�n� oluştururken ulusal şoven�zm, 
Ortodoks �nançla desteklen�rken monarş�ye 
kend�n� adama duygusuyla pek�şt�r�lm�şt�r. 
Çar kend� ülkes�yle de yet�nmey�p ger�c�l�-
ğ�yle Macar�stan'da patlak veren l�beral 
hareketlere karşı Avrupa'nın pol�sl�ğ� rolüne 
de soyundu, Avusturya ve Prusya'ya tam des-
tek oldu.

İng�ltere'de Endüstr� Devr�m�n�n baş-
lamış olduğu, Batı Avrupa ve Amer�ka eko-
nom�ler�n�n atak yaparak sanay�leşme ve 
dem�ryolu �nşalarının yoğunlaştığı dönemde 
I. N�kola serfl�ğ�n kaldırılması g�b� reformcu 
öner�lere sırtını dönmüş korkakça dav-
ranmıştır. İlkel ekonom�k b�r temelde güçlü 
b�r savunmanın sürdürülme �ht�yacı Rusya'-
ya özel b�r güç verm�şt�. Sürekl� asker� 
modernleşmen�n gerçekleşt�r�leb�lmes� �ç�n, 
ülken�n doğal, ekonom�k kalkınmasını en-
gelleyen ve batı tarzı t�car� ve endüstr�yel 
burjuvaz�n�n ortaya çıkmasına engel olması-
yla b�rl�kte nüfusa aşırı yükler get�r�yordu. 
Rus çarı, sanay�leşmen�n geleneklere bağlı 
köylü toplumunu çözeceğ�nden ve otokras�-
n�n konumunu zayıflatacağından da korku-
yordu. Sanay�n�n gel�şmes�n�n toplumsal de-
ğ�ş�me ve s�yas� huzursuzluğa neden olduğu-
nu Batı'da �zlem�şt�. Ekonom�k gel�şmen�n 
burjuvaz� ve proletarya g�b� sınıfları ortaya 
çıkardığını ve bu modern sınıfların �kt�darla 
hesaplaştığını çok �y� b�l�yordu. Ancak bü-

Serfl�k kaldırılıyor ve

yüklüğü neden�yle de, Rusya'nın endüstr�yel 
kalkınma yoluyla, uluslararası alanda güç ol-
ma �steğ� de yatıyordu.

Serfl�ğ�n kaldırılması köylüler�n �syanı 
sonrası olmadı, ama serfl�ğ�n varlığı Rusya'-
nın kap�tal�st düzene geçmes� �ç�n b�r engel-
d�. Köy halkı toprağa bağlı kaldığı sürece 
sanay�n�n �ht�yaç duyduğu �şç�ler� bulmak 
�mkânsızdı. Zaten, ülken�n sanay�leşme 
hızını artırmak ve dış yatırımı çekeb�lmek 
�ç�n köylüler�n paylarına düşen toprakların 
yeters�zl�ğ�, artan aşırı verg�ler ve araz�lere 
çok yüksek tazm�nat bedeller� b�ç�lmes�yle 
köylüler�n yaşam standardı düştü ve kentlere 
göç hızlandı. Köylüler haklarını almış ama 
aşırı ödeme yükümlülükler�yle yen� b�r 
boyunduruk altına g�rm�şlerd�, akın akın 
şeh�rlere göç etmekten başka çareler� kal-
mamıştı. Emek sömürüsüyle kârlarını artıran 
küçük toprak beyler� �ç�n de serfler�n� kay-

köylüler proleterleş�yor
1815 V�yana Kongres� �le başlayan d�p-

lomas� geleneğ�n� bozan Rusya Avrupa'nın 
hasta adamı Osmanlı Devlet�'ne saldırması-
yla dengey� bozan İng�ltere ve Fransa Rus-
ya'nın karşısında Osmanlı Devlet�'ne yardım 
ett�. Kırım Savaşı'nın yen�lg�s� (1854-55), 
Rusya'nın ekonom�k ve asker� olarak tüm 
dünyaya zayıflığını gösterd� ve N�kola'dan 
sonra �kt�dara gelen II. Aleksandr kırsal ke-
s�mdek� huzursuzluğu ve aydınlardak� büyü-
yen muhalefet� ve ekonom�k �st�krarsızlığı 
görerek taşradak� toprak sah�pler�n�n zarar 
görmeyeceğ� b�ç�mde 1861'de derhal serfl�-
ğ�n kaldırılması g�b� reform programını ha-
yata koymak g�b� b�r zorunlulukla karşı kar-
şıya kaldı.
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betmek aleyhler�ne sonuçlar ürett�. Bu 
reformlardan en çok ar�stokrat sınıf kârlı 
çıkmıştı. Çarlığın ar�stokratları otokras�n�n 
temel toplumsal sınıfı olarak görmes�ne, 
onlarla kader b�rl�ğ� yapmasına rağmen, 
kap�tal�st temelde mülkler�n� �şletemeyen 
b�rçok ar�stokrat mülkler�n� sattı, pazar eko-
nom�s�nde bocaladılar ama otokras�ye karşı 
genel b�r muhalefet oluşturmadılar.

Rusya sanay� temeller�n� bu dönemde 
attı. Napolyon'un uyguladığı “Kıta Bloku” 
pol�t�kası sonucu dış dünyadan �zole olan 
Rusya'da �ç pazarın �ht�yacını karşılamak 
üzere tekst�l fabr�kaları kuruldu. Sınaî ser-
maye öncel� olan t�car� sermayeye oranla 
�kt�darla yoğun b�r bağımlılık �l�şk�s� kurdu. 
Sanay�leşme Çarlığın prest�j�ne ve asker� 
amaçlara h�zmet edecek şek�lde yukarıdan 
b�ç�mlend�r�ld�. Bugün Türk�ye'de olduğu 
g�b� sanay� burjuvası uygun verg� yükümlü-
lükler� ve dış rekabet� önley�c� korumacı 
tar�felerle devlet tarafından sıkıca desteklen-
d�. Fabr�kalarda çalışan �şç�ler, gel�rler�n�n 
b�r kısmını toprak beyler�ne öded�ğ� �ç�n �şç� 
aylıkları yüksekt�. Serf sah�pler� de köylüle-
r�n nafakasını en aza �nd�rerek �ç p�yasanın 
gel�şmes�n� engelled�ler. Bu nedenle serfl�-
ğ�n kaldırılması burjuvaz�n�n gel�şmes� 
�ç�nd�. Buna rağmen �kt�darın sanay� deste-
ğ�nde tutarlı pol�t�ka �zlememes�nden dolayı 
çok büyük b�r sınaî kalkınma gözlenmed�. 
Çar y�ne de Kırım Savaşı'nın yaraları sarılır 
sarılmaz İç Asya'yı ele geç�rmek �ç�n seferler 
düzenlend� ve hem t�car� hem de sına� sana-
y�n�n çıkarlarını gözett�. Otokras� ve sanay�-
c�ler arasında çok sıkı b�r �tt�fak söz konu-
suydu. Otokras� de sına� kalkınma olmaksı-
zın büyük devlet olarak kalmanın �mkansız-
lığını fark etm�şt�. Yabancı sermayen�n yerl� 
sermaye b�r�k�m�n� hızlandıracağından hare-
ketle dışarıdan kred�ler bulunmasına öncel�k 
ver�ld�. 1897'de parada altına geç�lmes� dış 
kaynakların ülkeye akışını kolaylaştırdı. 
Trans S�b�rya �le Uzak Doğu �le ekonom�k 
bağları güçlend�rmek ve pazar ağlarını ge-
n�şletmek �ç�n dem�ryolu �nşa ağlarının 
gen�şlet�ld�. Rusya-Ç�n �l�şk�ler�n�n güçlen-

d�r�lmes� İng�ltere'n�n Ç�n pazarından uzak-
laştırılması, 1871'den �t�baren emperyal�st 
yayılmacılığa Rusya'nın da katılmasını ön-
görüyordu.1905 yılına gel�nd�ğ�nde toplam 
dem�ryolu ağı 40.000 m�l� bulmuştu.

İşç� sınıfı tar�h sahnes�ne çıkıyor
İşç� sınıfının sınıfsal karakter kazanması 

serfl�ğ�n kaldırılmasından sonra olmuştur. 
İşç�ler serfl�k kaldırılmadan önce fabr�kada-
k� kazançlarının b�r kısmını beylere öded�ğ� 
�ç�n ekonom�k ve hukuk� olarak bağlarını 
köyden koparmamışlardı. Serfl�ğ�n kaldırıl-

Rus sanay�leşmes�nde görülen d�ğer b�r 
özell�kte devlet�n sanay� yatırımlarına katı-
lımıydı. Sadece sanay�leşme sürec�n� kontrol 
etmekle kalmıyor, h�çb�r ülkede görülmeyen 
ulusal ekonom�ye nüfuz ed�yordu. 1899'da 
devlet tüm metalürj� üret�m�n�n hemen he-
men üçte �k�s�n�n alıcısı durumundaydı. De-
m�ryollarının %70'�n� devlet �şlet�yordu. 
Devlet�n bu yoğun katılımı özel teşebbüsçü-
ler� St. Petersburglu otor�teler�n el�ne bırakı-
yordu k� burjuvaz�n�n bu pas�f tutumundan 
dolayı 19. Yüzyıl boyunca l�beral hareket 
burjuvaz� tarafından değ�l, g�r�ş�mc� karakte-
re sah�p zemstvo ve dekabr�st örneğ�nde 
olduğu g�b� ar�stokratlar tarafından yürütül-
müştür. 1870'lerden �t�baren proletarya s�ya-
sal olarak örgütlenmeye başlamıştı, ama 
otokras� �le açık b�ç�mde çatışmaya g�rme-
meye gayret eden burjuvaz� �se �lk s�yasal 
part�s�n� 1905 devr�m�nden sonra kuracaktı. 
Burjuvaz�n�n Batıdak�n�n aks�ne bu denl� 
devlete bağımlı olması Rus kap�tal�zm�n� ve 
özgürleşmey� engelleyen en öneml� unsur-
lardan b�r� oldu. Batıdak� orta sınıfların 
yararlandığı özgürlük onları d�nam�k ve 
öncü konuma get�r�rken Rusya'da böyle ge-
l�şmed�. Rus burjuvaz�s� h�çb�r zaman yoz-
laşmış, çürümüş otokras�n�n yapılarını alt üst 
edecek kadar rad�kal ve bağımsız hak arama 
mücadeles�ne g�r�şmed�. Ancak 20. Yüzyılda 
anayasal b�r yönet�m�n ne denl� kend� çıkar-
larına olacağını sezmeye başlayınca muhal�f 
hareketlerle bütünleşmeye başladılar, hatta 
devr�mc� örgütler� materyal anlamında des-
tekleyecek kadar �ler� g�tt�ler.
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masıyla oldukça düşük hayat standartlarında 
yaşamını sürdürdü. Sanay�leşmen�n �lk evre-
ler�nde �şç�ler 12-14 saat çalışıyorlardı ve 
savaş araçları olmadığından dolayı bu durum 
her yerde aynıydı ve �şveren�n �nsafına 
kalmışlardı. Bölgeler arası ücret farklılıkları 
vardı, ücretler�n ödenmes� �şveren�n keyf�ne 
kalmıştı, aşırı kes�nt�ler söz konusu olab�l�r-
d�. Ancak 1886'da çıkarılan kanunla �şç�ler�n 
refahını artırmaya engel kes�nt�ler ve anlaş-
madan düşük ücretler ödenmes� yasaklandı. 
1897'lerde St. Petersburg'da �şç�ler�n çalışma 
saatler�n�n kısaltılması �ç�n yaptıkları grev 
sonuç vererek erkekler �ç�n 11,5 olurken, 
çocuklar �ç�n 9 saatl�k çalışma süreler� bel�r-
lend�. İşç�lere bu haklar kend�l�ğ�nden ver�l-
med�, �şç�ler grevlerle bu hakları elde ett�ler 
ve �şç�ler send�kal hakkı da 1906 yılında elde 
ett�. 1905 yılına değ�n �şç�ler otokras� �le de-
ğ�l �şverenlerle mücadele ett�ler. 1900'den 
�t�baren devr�mc� çalışmaların gen�şlemes�y-
le s�yasallaşan �şç� sınıfının �llegal örgütlere 
sempat� göstermes� hükümet� ted�rg�n ett� ve 
pol�s sosyal�zm�ne benzer uygulamaları 
devreye soktu ancak bununla 1905 devr�m�-
ne zem�n hazırlamış oldu. 1890'lara dek Rus-
ya'da sanay�leşmen�n ağır aksak g�tmes� ne-
den�yle �şç� sınıfının gen�şlemes� de yavaş 
oldu.  1905 'e  kadar  �şç � ler �n  sayıs ı 
2.700.000'e ulaşmıştı. İşç�ler�n köylere ba-
ğımlılığı neden�yle sanay� üret�m�n�n öneml� 
b�r bölümü mevs�ml�k �şç�lerle sağlanıyor-
du. Bu �şç�ler harman zamanı köye g�d�yor, 
ölü mevs�mlerde fabr�kalara dönüyorlardı. 
Bu durum �şç�ler�n bağımsız sınıfsal b�l�nç 
kazanmalarını engelley�c� b�r durumdu. Rus 
sanay�s� yüksek sev�yede merkez�leşm�ş, 
1895'de b�nden fazla �şç� çalıştıran �şletmele-
r�n oranı Almanya'da %13 �ken bu oran Rus-
ya'da %31 �d� ve bu durum �şç� örgütler� ve 
s�yas� propaganda �ç�n oldukça uygun b�r 
ortamdı.

1850'lerde sansür gevşet�ld�. 1861'de 
Serfl�ğ�n kaldırılmasıyla �dar� ve adl� yen�-
l�kler çerçeves�nde otokrat�k b�r devlet olan 
Rusya'da anayasal rej�mden uzak “zemstvo” 
adı ver�len Batılı karakter taşıyan öz yönet�m 

�şç�ler� b�l�nçlend�r�yor

b�r�mler� oluşturularak kamu yaşamının bazı 
alanlarına özerkl�k unsurları kazandırıldı. 
Zemstvoların eğ�t�m�n yaygınlaştırılması, 
tarım, t�caret ve sanay�n�n gel�şt�r�lmes�, yol-
ların �nşası ve temel gıda tem�n� g�b� görevle-
r� vardı. Baskı esk�s� g�b� kalırken Zemstvo-
lar daha sonrak� toplumsal mücadelelerde 
önem arz etm�şt�r. Üyeler�n�n %42's� as�ller-
den oluşan zemstvo kurulları bürokrat�k 
kontrolden kısmen uzak özerk örgütlenmeler 
olarak 1890 larda ulusal konularla da �lg�len-
meye başlamışlar, kısmen de olsa otokras�ye 
muhal�f ''zemstvo hareket�''olarak, l�beral 
muhal�f hareket� ortaya çıkmıştır. Zemstvo-
lar 1900 yılına dek �llegal konferanslar 
düzenled�, ancak bu tar�hten sonra kend�ler�-
n� açığa çıkardılar.

Marks�zm �şç� sınıfı b�l�m� olarak

Reformların �ç�n�n boşluğu 1870'lerde 
daha çok h�ssed�l�r olmuştu. Köylüler�n ya-
şam sev�yes� düşüyor, kentlerdek� emekç�ler 
artan sömürüyle s�lahsız karşı karşıya, basın 
ve düşünce özgürlüğü kısıtlamaları nefes 
aldırmıyordu. Batı Avrupa'da �se yoğun sınıf 
çatışmaları sürüyor, �şç� sınıfı Marks�zm reh-
berl�ğ�nde s�yasal örgütlenmes�n� gerçekleş-
t�rme yolunda “Par�s Komünü”ne yürüyor-
du. Sansürlerden dolayı düşünsel ve soyutla-
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Ama 1892-92 yılları arasında baş göste-
ren kıtlık Rusya'nın ac�z durumunu b�r kez 
daha gözler önüne serd�. Kıtlık hem refor-
m�st hem de devr�mc� hareket�n gel�şmes�ne 
uygun b�r zem�n hazırladı. 1872 yılında 
Marks'ın “Kap�tal”� Rusçaya çevr�lm�şt� ve 
1883'te Plehanov  “Emeğ�n Kurtuluşu” ör-
gütünü kurmuştu. III. Aleksandr dönem�nde 
başlayan sanay�leşme hamles�yle ortaya 
çıkan proletarya devr�m�n ordusunu oluştur-
mak �ç�n gelecek vaat ed�yordu.1880'l� yıl-
larda Çarlık rej�m�n�n asker� �ht�yaçlarını 
karşılamak �ç�n g�r�ş�len sanay� hamles� 
yabancı sermayen�n de yardımıyla �şç� sını-
fını ortaya çıkardı. Köylülüğe bel bağlamış 
olan Narodn�kler�n bu potans�yel� göreme-
meler� onları ütop�k sosyal�st olarak ger�de 
bırakırken, Plehanov kap�tal�zm�n çel�şk�le-
r�n�n daha üst sev�yeye varab�lmes� �ç�n 
otokras�n�n yıkılmasıyla mümkün olab�lece-
ğ�n� ve Rus kap�tal�zm�n�n otokras�n�n te-

ma geleneğ�ne sah�p, Rusya'nın bu durum-
dan etk�lenmemes� mümkün değ�ld�. 
1861'de “Genç Rusya”, 1862'de “Toprak ve 
Özgürlük” g�b� �llegal örgütler otokrat�k 
rej�m� yıkmak �ç�n Rus devr�mc�ler�n� b�r 
araya get�rd�. Köylüler�n b�l�nçs�zl�ğ�, cah�l-
l�ğ�, �şç� sınıfının zayıf olması ve burjuvaz�-
n�n etk�s�z ve bağımlı olması, kend�ler�n�n 
�deoloj�k yeters�zl�ğ� bu örgütler� terör 
yöntemler�n� kullanmaya �tt�. 1860'lı yıllar 
bu örgütler�n su�kast ve terör olaylarına sah-
ne oldu. 'Toprak ve Özgürlük' hareket�nden 
çıkan 'Narodnaya Volya' (Halk Hareket�) ör-
gütü 1879-1881 yılları arasında terör olay-
larını Çarı öldürerek sonlarını hazırladılar. 
L�derler� �dam ed�lerek hareket yok ed�ld�. 
Çarın yer�ne geçen oğlu III. Aleksandr dev-
r�mc� hareketler� kökünden kazımayı amaç-
ladı. M�ll�yetç�l�k I. N�kola dönem�n� arat-
mayacak şek�lde güncelleşt�r�ld�, d�nsel ve 
etn�k zulüm Polonya'da Katol�klere baskı ya-
pılırken eğ�t�m d�l� b�le Rusça yapılmıştı. 
Baltık eyaletler�nde Lutherc�ler, Transkaf-
kasya'da Müslümanlar ağır baskılar gördü-
ler. En zal�m ayrımcılık Yahud�lere uygu-
landı.

meller�n� sarsacak denl� gel�şm�ş olduğunu 
�ler� sürmekteyd�. Otokras�y� dev�rmek �ç�n 
Plehanov burjuvaz� ve proletarya dışında b�r 
güç görmüyor, köylülüğü küçümsüyordu. 
Sınıfsal çatışma konusunda proletaryanın 
eğ�t�lmes� gerekt�ğ�n�, yukarıdan empoze 
ed�len devr�m f�k�rler�n�n sosyal�st �deallere 
�hanet olarak gördü, �şç�ler�n sosyal demok-
ras� çatısı altında mücadeleye g�rmeler�n� ve 
bağımsız b�r güç olarak kend� çıkarları �ç�n 
savaşım vermeler�n� savundu. Len�n'�n aks�-
ne burjuvaz�y� dışlamadı. “Kanlı Pazar” ola-
yına kadar “ayrı yürü, b�rl�kte vur!” sloganı-
nı ben�mseyecekt�.

1880'lerde Marks�st düşünce henüz sana-
y� �şç�ler�ne ulaşmış değ�ld�. Marks�zm ün�-
vers�te öğrenc�ler� arasında büyük �lg�yle 
karşılanıyordu. 1884'de Çar'ın fermanı �le 
öğrenc�lere ve akadem�syenlere düşünce öz-
gürlüğü sınırlamaları get�r�l�rken, tüm öğ-
renc� etk�nl�kler� yasaklandı. Buna rağmen 
öğrenc�ler 19. Yüzyılın �k�nc� yarısında da 
devr�me �nançlarını koruyab�lm�şlerd�r. 
1890'ların başından �t�baren Marks�st sınıf 
mücadeles�n�n bas�tleşt�r�lm�ş b�ç�m� küçük 
sanay� �şç�ler�nce de ben�msend�.

Len�n ve Proletaryanın Savaş aracı: 
Len�nc� Part�

1900 yılında Part�n�n örgütlenmes�ne 
İskra (Kıvılcım) �le başlayan Len�n, “Kıvıl-
cım alev� ateşleyecekt�r” d�yordu. İşç�ler 
arasında l�me l�me olana kadar okunan 
İskra'yı b�r �şç� “b�z�m savaşımızı anlatıyor, 
bütün Rusya'nın savaşını. Parayla ölçüle-
meyen davamızı. Onu okuyunca jandarma-
nın, pol�s�n b�z �şç�lerden neden korktuğunu, 
b�ze önderl�k eden aydınlardan neden çek�n-
d�kler�n� daha �y� anlıyorsunuz” d�yordu. 
İskra'da oportün�zm açığa çıkarılıyor, rev�z-
yon�zme meydan okunuyor, sosyal refor-
m�stlere, ekonom�stlere çatılıyor ve yen� t�p 
proleter part�n�n nasıl olması gerekt�ğ� tar-
tışılıyordu. Len�n, en öneml� görev�n sos-
yal�st düşünceler�n proleter k�tleler arasında 
yaymak olduğunu ve çalışan k�tleler ara-
sında �şç� sınıfının öncü güç olarak onlara 
düşen somut görevler� bel�rled�. Part� prog-
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Len�n, Menşev�kler�n saldırılarına karşı 
part�y� amansızca savunur, onların oportü-

ramı taslağı hazırladı, part�n�n tüzüğünü 
bel�rled�. Programda �lk amaç, demokrat�k 
devr�mle çarlığın devr�lmes�, son amaç �se 
sosyal�st devr�m� başlatmak, proletarya d�k-
tatörlüğünü kurmak ve bu temel üzer�nde 
sosyal�zm� kurmaktı. Part� yapısında ve eyle-
m�nde b�rl�ğ� ve d�s�pl�n� sağlayacak olan 
demokrat�k merkez�yetç�l�k �lkeler�n� sonu-
na kadar savundu. “Her part� üyes� part�den 
sorumludur ve part�, üyeler�n�n her b�r�nden 
sorumludur” d�yerek sorumluluk duygusu-
nu vurguladı. İk�nc� kongre Len�n'�n hazır-
ladığı �deoloj�k, pol�t�k, örgütsel �lkelere 
dayanarak, Bolşev�k yan� Len�n�st �şç� sınıfı 
part�s� olma yoluna g�rd�. Len�n'�n önderl�-
ğ�nde bu part� bütün düşman rüzgârlara 
göğüs gererek 1905 engeller�n� aştı ve 1917 
Şubat Devr�m�'nden geçerek Büyük Ek�m 
Devr�m�'n�n zafer�ne ulaştı. O günden bu 
yana, kap�tal�zmden sosyal�zme geç�şte, 
henüz b�l�nmeyen yolları açmayı başardı. 2. 
Kongre hem Rus hem de uluslararası �şç� 
hareket� �ç�n de b�r dönüm noktası, çığır açıcı 
tar�hsel b�r dönüm noktası oldu. Uluslararası 
planda, esk� t�p sosyal demokrat part�lerden 
yen� t�p proleter part�s�ne dönüşmes�n� �fade 
etmekted�r. Ve bu dünyadak� Marks�stlere ör-
nek olan Len�n'�n eser�d�r.

Kap�tal�zm�m emperyal�zm aşamasında 
�şç� sınıfının örgütlü müfrezes� olan bu yen� 
türden part�, gücünü �deoloj�k ve örgütsel 
b�rl�kten, tüm part� örgütler�n�n ve üyeler�n�n 
karar ve eylem ortaklığından alır. Böyle b�r 
part�, demokrat�k merkez�yetç�l�k �lkeler� 
üzer�ne kurulur; demokrat�k merkez�yetç�l�k 
�lkeler� b�r yandan part� �ç� demokras�y�, 
üyeler�n part� sorunları �le akt�f b�ç�mde �lg�-
lenmeler�n� ve kolekt�f l�derl�ğ�, d�ğer yan-
dan merkez� yapıyı, part� çalışmalarının tek 
b�r merkezden yönet�lmes�n� bütün üyeler� 
bağlayan b�l�nçl� ve sıkı b�r d�s�pl�n� ve azın-
lığın çoğunluğa, alt örgütler�n üst örgütlere 
bağımlılığını �fade eder.

Yen� t�pte Len�n�st part� �deoloj�de ve ey-
lemde bütünüyle enternasyonal�stt�r. Len�n-
'�n part�s� her ulustan b�l�nçl� proleterler� saf-
larında toplayarak, katıksız proleter enter-
nasyonal�stler�n�n part�s� olarak doğdu ve 
gel�şt�. Len�n, bu part�n�n başarısının bütün 
�şç� sınıfıyla ve genel olarak emekç� k�tleler-
le yakın bağlar kurmak ve sürdürmek oldu-

n�zm�n� eleşt�r�r ve yen� t�p 
proleter part�n�n n�tel�kler�n� 
sıralar. Len�n'e göre, �şç� sınıfı 
örgütlenmes�n�n en üst basa-
mağı part�d�r ve part�, �şç� sı-
nıfının hem öncüsü hem de en 
yetk�n savunucusudur. Aynı 
davaya �nanmış �nsanların b�r-
l�ğ� olan proleter part� komü-
n�st �lkelere kend�n� adamış 
b�l�nçl� �şç�ler� ve emekç� k�t-
leler�n d�ğer kes�mler�n�n en 
yetk�n tems�lc�ler�n� kapsar. 
Part� çalışmalarını Marks�zm 
rehberl�ğ�nde yürütür, çünkü 
toplum gel�şmes�n�n kanun-
larını b�l�msel temeller üze-
r�nde açıklayarak, çalışan k�t-

leler� toplumsal ve ulusal baskılardan kurta-
racak olan, sosyal�zme ve komün�zme ulaş-
tıracak olan Marks�zm'd�r. Part�, Marks�st 
metotlara ve Marks�st öğret�ye sıkıca sarıla-
rak devr�mc� teor�y� kurar ve bunu yaratıcı 
b�ç�mde çalışmalarına uygular.
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ğuna d�kkat� çekm�şt�. Part�n�n sadece adıyla 
değ�l, gerçekten komün�st olması gerekt�ğ�n� 
vurgulamıştı. Bu part�n�n yapısına, yöneten 
k�ş�lere ve part� eylemler�n�n �çer�ğ�yle, 
pol�t�k takt�kler�ne bağlı olduğunu ve bunlar-
la part�n�n proletarya part�s� olup olmadığı 
bel�rleneb�l�r dem�şt�.

III. Aleksandr'ın ölümüyle en son çar II. 
N�kola tahta geçt�. N�kola tahta geçt�ğ�nde 
parlamentosu olmayan �k� Avrupa ülkes� kal-
mıştı: Rusya ve Osmanlı Devlet�. II. N�kola 
dönem� ülke hızlı sanay�leşme ve bununla 
paralel toplumsal hareketl�l�ğ�n devr�mc� b�r 
yapı kazanarak s�stem� alt üst etmes�d�r. Sa-
nay�leşme hamles�nde devlet Avrupa'dan 
farklı olarak güçlü ve bağımsız burjuvaz�n�n 
yokluğundan dolayı sanay�leşmede öncülü-
ğü üstlenm�ş, hem sürec� denetleyerek hem 
de gerekl� sermayey� sağlayarak kontrolü 
el�nde tutmuştur. Sanay�leşmen�n baş-
langıcında ortaya çıkan az sayıdak� kap�ta-
l�stler, mutluluklarını onları yaratan devletle 
yakın �şb�rl�ğ�ne borçluydular. Ancak kap�ta-
l�stler�n bağımsızlıklarının eks�kl�ğ�, p�yasa 
anarş�s� ve kaot�k f�yat dalgalanmalarına 
neden olmuştur. Rusya az gel�şm�şl�ğ�n üste-
s�nden gelmek �ç�n 5,10 ve 15 yıllık planlar 
b�ç�m�nde ekonom�y� yukarıdan örgütleme-
ye çalışmıştır. Öte yandan sermayedarlar, 
ekonom�k yaşamın artan tekelleşme ve kar-
telleşmes�nden ve sıkı devlet korumacılı-
ğından yararlanarak devletle el ele özell�kle 
Fransa, İng�ltere ve Belç�ka'ya öneml� yatı-
rımlar yaptılar.

Ancak 19. Yüzyılda gen�ş ölçekte kul-
lanılan kred� Rusya'yı en çok dış borcu olan 
ülke konumuna get�rm�şt�r. Hızlı sanay�leş-
men�n yükünü taşradak� sınıflara ağır verg� 
yüklenmes� tarımsal kr�z� artırmış, köylüle-
r�n proleterleşmes�ne h�zmet etm�şt�r. Prole-
taryanın büyümes� Narodn�kler�n ütop�k 
sosyal�zm�n�n ters�ne Marks�stler�n önder� 
durumundak� Plehanov'ın k�tlesel tabanının 
büyümes�ne yaramıştı. 1890'da artan grevler 
karşısında çar grevc�ler�n �ç�ne �şb�rl�kç�ler 
yollayarak grevler� kırmayı hedefl�yordu. 
Ancak 1905'de bu s�lah ger� tept� ve �şb�rl�kç� 

papaz Gapon öncülüğünde, kışlık saraya 
çardan merhamet d�lenmeye gelen, �çler�nde 
kadın ve çocukların bulunduğu yığınlara ateş 
açılması, “Kara Pazar” olarak anılan bu kat-
l�am çarın sonu oldu.

1. N�kola sadece ez�len sınıfların du-
rumlarını kötüleşt�rmekle kalmamış, kurdu-
ğu baskı rej�m� burjuvaz�n�n yanı sıra ar�s-
tokrat sınıfın l�beral eğ�l�ml� kes�m�n� de 
muhalefet�n yanına çekm�şt� ve b�r kes�m 
l�beral sosyal�st hareketle �şb�rl�ğ� yaparak 
meşrut� rej�me geçmen�n önkoşulu yaratıl-
mıştı. Egemen sınıfların da gözünden düşen 
Çar, 1905 yılında tabandan gelen ''Ek�m 
genel grev�nde dayanaksız kalarak Duma'yı 
göreve çağırmak zorunda kaldı ama esk� 
düzene geçmek �ç�n el�nden gelen� yaptı. 
Japonya �le savaşın b�t�r�lmes�, Fransa'dan 
alınan borçla ekonom�k kr�z�n bertaraf ed�l-
mes�yle ortaya çıkan güven ortamında 1905 
yılı sonlarına doğru devr�mc� basını yasak-
ladı, devr�mc� örgütler�n faal�yetler�n� kısıt-
lamaya çalıştı ve toplu tutuklamalara başladı 
ama Duma'ya dokunmaya cesaret edemed�. 
Duma ona tehl�ke yaratacak durumda da de-
ğ�ld�. 1905 önces�nde �llegal faal�yet göste-
ren �k� part� vardı: Sosyal Demokrat Part� ve 
Sosyal�st Devr�mc�ler. Ek�m B�ld�rges�'nden 
sonra monarş�stler�n 'Rus Halkının B�rl�ğ� 
Part�s�', monarş�y� koruyan ancak sınırlama-
lar get�ren aydınların part�s� “Anayasal De-
mokrat Part�” (Kadet), daha az ger�c�ler�n 
part�s� �se “Oktobr�st Part�”�d�.

1905 yılı

1905 �le Çarlık'ı alaşağı edecek Ek�m 
Devr�m� arasında ger�c�l�k her yere hâk�m ol-
du. 1914'de başlayan I. Dünya Savaşı'nda 
Rusya'nın yen�lmes�, Çar II. N�kola'nın sal-
tanatına son verd�. Ve bundan sonra Bolşe-
v�kler �kt�darı aldı. Ve devasa �mparatorlu-
ğun yıkıntıları üzer�nde dünyada �lk kez sos-
yal�st b�r devlet, SSCB yükseld�.

Len�n'�n yazılarında sürekl� bel�rtt�ğ� 
halk devr�m� 1905'te St. Petersburg'da patlak 
verd�. Çarın askerler� Kanlı Pazar d�ye anılan 
sess�z yürüyüş yapan �şç�ler�n üzer�ne ateş 
açtı ve bu olay ülkede �k� yıl süren devr�mc� 
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kalkışmanın başlangıcı oldu. Bu sırada Ce-
nevre'de bulunan Len�n emperyal�st çağda 
oluşan �lk burjuva demokrat�k devr�m� olan 
1905 ayaklanmasının özünü araştırıyor, 
Bolşev�k stratej� ve takt�kler�n�n tanımını 
yaptıktan sonra Menşev�k oportün�zm�ne 
saldırıyor, çarlıkla anlaşma olanakları arayan 
burjuva l�beral�zm�n� deş�fre ed�yor, Sosya-
l�st Devr�mc�ler�n eylemler�ndek� serüvenc�-
l�ğe ve �deoloj�k tutarsızlıklarını göster�yor-
du. Londra'da toplanan 
part�n�n 3. Kongres�nde ve 
kısa süre sonra yazdığı 
“Demokrat�k Devr�mde 
Sosyal Demokras�n�n İk� 
Takt�ğ�” k�tabında yazdığı 
g�b� Bolşev�kler�n devrm�n 
gel�şmes�nde �zlemes� ge-
rekt�ğ� yolu göster�yordu. 
Marks'ın “dünyayı anla-
mak yetmez, onu değ�şt�r-
mek gerek�r” saptamasıyla 
Marks'a akıl danışıyordu. 
Marks�st devr�m kuramını 
gel�şt�rerek şu öneml� so-
nucu çıkardı: toplumsal 
gel�şme sürec�nde �şç� sınıfı, sayısal gücünün 
çok üstünde b�r güce sah�pt�r. Devr�mlerde 
proletaryanın öncülüğü üzer�nde durarak, 
demokrat�k ve sosyal�st devr�mler arasındak� 
�l�şk�y� tanımladı. Emekle sermaye arasında-
k� karşıtlığın en uzlaşmaz noktasına varması-
yla bel�rlenen emperyal�zm altında, burjuva-
z� ger�c� akımlarla b�rleş�nce, ancak �şç� sınıfı 
demokras� mücadeles�n� tutarlı b�r b�ç�mde 
yürüteb�l�r, devr�m� zafere ulaştırdıktan son-
ra da sosyal�st devr�me dönüşecek b�ç�mde 
gel�şmes�n� sağlayacak potans�yele sah�pt�r. 
Bu aşamada proletaryanın en yakın müttef�k� 
toprak ağalığını ve feodal kalıntıların tümü-
nü kaldırmak �steyen köylüdür. Burjuvaz�n�n 
�kt�dara yanaşması değ�l, �şç� ve köylü d�k-
tatörlüğünün, devr�mc� demokrat�k otor�te-
n�n kurumlaşmasıyla demokrat�k devr�m�n 
tam zafere ulaşması �ç�n gereken koşulları 
yaratır ve hemen sosyal�zme geç�ş �ç�n zem�-
n� hazırlar. Len�n, bu devr�m sırasında kurul-

Menşev�kler �se Batı Avrupa burjuva 
devr�mler�nde olduğu g�b� devr�me burjuva-
z�n�n öncülük edeceğ�ne ve burjuvaz�n�n 
zafer�yle sonuçlanacağına �nanıyorlardı. 
Köylüler�n devr�mc� rolünü kabule yanaşm-
ıyorlar, proletaryanın egemenl�ğ� düşünces�-
n� �t�yorlar, s�lahlı ayaklanmaya karşıydılar 
ve bunun burjuvaz�y� devr�mc� eylem�n 
dışında bırakacağını �dd�a ed�yorlardı.

Len�n, proletaryanın ve 
proletarya part�s�n�n, genç-
l�ğ� �şç� sınıfı öncülüğünde 
yürütülen devr�mc� hareket 
�ç�ne çekmek �ç�n göster�-
len çabalara büyük önem 
ver�yordu. “Devr�mc� Genç-
l�ğe Düşen Görevler, Öğ-

renc� Hareketler� ve Bugünkü Pol�t�k Du-
rum” yazılarında komün�stlere çağrılar yapa-
rak ancak �şç� sınıfı önderl�ğ�nde, öğrenc� 
hareketler� tutarlılık kazanab�l�r. 1905 Dev-
r�m� sırasında Len�n ülke çapında özgün ko-
şullar altında, s�lahlı b�r halk ayaklanmasının 
çarı dev�reb�leceğ�n�, çarlığın bürokrat�k 
aygıtı pol�s� ezeb�leceğ�n� �ler� sürüyordu. 
Pol�t�k k�tle grevler�, pol�t�k göster�ler g�b� 
mücadele b�ç�mler�n�n gerekl�l�ğ�ne �şaret 
ederken, grevle s�lahlı ayaklanma arasındak� 
�l�şk�y� anal�z ed�yordu.

muş olan �şç�, asker ve köylü Sovyetler�n� 
gerçek halk �kt�darının çek�rdekler� olarak 
tanımlar. 1917 Ek�m Devr�m�'nde “Tüm �kt�-
dar Sovyetlere” haykırışı tesadüf değ�ld�r.

Bu devr�m günler�nde Len�n, Sol Cephe 
düşünces�n� ortaya attı: Başarılması gereken 
kend� sözler�yle “Gerçek devr�mc� güçler�n, 
halen devr�mc� yöntemlerle çalışan tüm güç-
ler�n b�rleşt�r�lmes�”yd�. Ve Sovyetlerde 
yalnız �şç�ler�n değ�l, den�zc�ler�n, askerle-

r�n, köylüler�n, devr�mc� 
burjuva aydınların, memur-
ların kısaca emekç� k�tlele-
r�n daha �y� b�r yaşam sür-
mes� �ç�n demokrat�k müca-
deleye hazır olan halkın her 
kes�m�n�n de tems�l ed�lme-
s� gerekt�ğ�n� söylüyordu.
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Kırsal kes�mdek� yüksek nüfus baskısı 
yen� sanay� �şç�ler�n� ortaya çıkarıyordu, 
ancak kentleşmen�n kapsamı köylünün top-
rak eks�kl�ğ�n� telaf� edemeyecek kadar kü-
çüktü. As�ller�n mülkler� kamulaştırılsa b�le, 
bu sorunun tam olarak çözüleb�leceğ� söyle-
nemezd�. Şeh�rler� ve sanay� bölgeler�n� 
arayan köylüler �şç�ye dönüşmeye başlamış 
ama vasıfsız �şç�ler olarak; çok yeters�z ge-
ç�m kaynakları �le b�r a�ley� b�le geç�nd�r-
mekten yoksundular. 

1. Dünya Savaşı'na g�den s�lahlanma 
yarışı, Rusya'da s�lahlı kuvvetler�n derhal 
güçlenmes�n� gerekt�r�yordu. Hükümet, 
sanay�ye yapılan yatırımı artırmak yer�ne, 
Rusya bu s�lahları henüz üretemed�ğ� �ç�n 
dışarıdan doğrudan s�lah alımları �ç�n g�de-
rek artan b�r oranda dış kred� kullanmak zo-
runda kaldı.

Rusya'dak� köylüler hükümet�n "ülkey� 
gel�şt�rmeye" başladığını düşünmüyordu ve 
toprağa açtılar. Üstel�k Rusya'da kırsal nüfus 
1861 ve 1914 yılları arasında �k� katına çık-
mıştı. Y�ne de, ulusal sanay� yatırımları �ç�n 
verg�lerdek� sürekl� artışa katlanmak zorun-
da kaldılar. Kötü geçen yıllarda a�leler�n�n 
açlıktan ölmek zorunda kaldığı anlamına 
gelse de köylüler tahıllarını satmak zorunda 
kaldılar. Tahıl dünya pazarına gönder�ld� ve 
1913 yılında Rusya dünyanın en büyük tahıl 
�hracatçısı oldu. 'Güçlü' köylüler b�le nad�ren 
ç�ftl�kler�n� modern�ze etmey� başarab�ld�, 
çünkü d�ğer engeller�n yanı sıra yüksek güm-
rük tar�fe neden�yle tarım mak�neler� çok 
pahalıydı.

Rusya'da hızlı sanay�leşmen�n neden� 
sadece devlet�n akt�f rolü ve kaynakların sıkı 
b�r şek�lde tahs�s ed�lmes� değ�l, aynı zaman-
da sanay�leşmen�n bu kadar geç başlama-
sıydı. Rusya, üret�c� güçler� ve örgütlenme 
b�ç�mler�n�n gel�ş�m�n�n -Avrupa'da uzun 
yıllar almasına rağmen- erken aşamalarını 
atlamış ve Batı sanay�s�n� mümkün olan en 
modern b�ç�m�yle aktarab�lm�şt�r. Bu da, 
daha en başından n�speten az ama büyük b�-
r�mlerde yüksek b�r tempoyla mekan�ze üre-

S�lahlanma yarışı

B�rkaç on yıl �ç�nde, Rusya dünyanın en 
büyük beş�nc� endüstr�yel gücü statüsüne 
ulaşab�l�r. Ancak bu koşullar, �şç� sınıfının 
b�leş�m�n� ve karakter�n� de etk�lemel�yd�. 
İşç�ler�n çoğu doğrudan topraktan fabr�kala-
ra akan köylülerd�.  Yalnızca esk� sanay� böl-
geler�nde �k�nc� kuşak �şç�ler öneml� b�r grup 
oluşturdu. Proletarya İng�ltere'de olduğu g�-
b� yüzyıllar boyunca yavaş yavaş değ�l, tüm 
esk� bağlarını koparıp, tamamen yen� ve ya-
bancı b�r ortama g�r�ş� gerekt�ren hızlı b�r 
sıçrayışla büyüdü.

İlk uyarı hükümete 1905 devr�m� tarafı-
ndan ver�lm�şt� k� burjuvaz� aksak b�r halde 
hayatta kalmıştır. Bunu �zleyen yıllarda tüm 
�şç� ayaklanmalarının acımasız bastırılması, 
1912'de S�b�rya'dak� Lena Nehr�'nde altın 
madenc�ler� katl�amında z�rveye ulaştı. Bu 
yen� grev hareket� Bolşev�kler �ç�n �lerleme-
y� tet�kled�. Aynı yıl Duma seç�mler�nde 
Bolşev�kler 9 �şç� bölges�n�n 6'sında b�r�nc� 
oldular ve 1914'te St. Petersburg ve Mosko-
va'dak� send�kaların çoğunu kontrol edeb�l-
d�ler. Temmuz ayında genel grev �lan ed�ld�. 
Bar�katlar kuruldu ve pol�sle kanlı çatışma-
lar yaşandı. Ancak Rusya I. Dünya Savaşına 
katıldığında Petrograd ayaklanması yen�lg�-
ye uğratıldı.

t�me �z�n veren "az gel�şm�şl�k ayrıcalığı"nı 
kullanmasıydı.

İşç�ler�n köksüzlüğü, rad�kalleşmeler�ne 
son derece uygundu. Hala nüfusun %80'�n� 
oluşturan köylülere rağmen 1917'de sanay� 
�şç�ler�n�n sayısı yaklaşık 3.5 m�lyondu, bu 
önems�z görüneb�l�rd�. Ancak Moskova ve 
Petrograd g�b� büyük sanay� merkezler�nde 
ve s�yas� başkentlerde toplandıklarını düşün-
düğümüzde önem� daha büyüktü. Tarım top-
lumundak� bu "adacıklarda" sanay�n�n yo-
ğunlaşması ve b�r yığın �şç�n�n tek b�r çatı 
altında toplanması, az gel�şm�şl�k ayrı-
calığının b�r sonucuydu. Kap�tal�stlere, 
yerleş�k formlara bağlanmadıkları �ç�n orga-
n�zasyon ve teknoloj�dek� en son yen�l�kler� 
�thal edeb�lme avantajını verm�şt�. Ama aynı 
zamanda, Rus �şç� sınıfını da en devr�mc� 
b�ç�m�yle sosyal�zme açık hale get�rd�.
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Y�ne de Şubat 1917 devr�m� b�r sürpr�z 
oldu. Sosyal Devr�mc� l�derlerden b�r�, "Dev-
r�m b�z�m �ç�n büyük ve hoş b�r sürpr�z oldu" 
derken b�r Menşev�k, "Büyük ayaklanmaya 
h�çb�r part� hazırlanmadı" d�yordu. Beş gün 
�ç�nde hükümet� ve çarı dev�ren grev hareke-

Savaş ve devr�m

Elbette, seferberl�ğ�n m�lyonlarca köylü-
yü �nsansız ve atsız bırakması, tarımsal üre-
t�m �ç�n tal�hs�z sonuçlar doğurdu, ancak 
pazarın çökmek üzere olması da kend� kade-
r�yd�. Hükümet, savaşın �ht�yaçlarına göre 
tüm endüstr�yel üret�m� kontrol etmeye baş-
ladıkça, köylülere sermaye ve tüket�m mal-
ları sunması g�tt�kçe azaldı, paranın değer� 
g�tt�kçe düştü. Ç�ftç�ler, karşılığını hâlâ 
almadıkları halde pazara tahıl göndermey� de 
anlamsız buldular. Petrograd'da gıda f�yatları 
şaşırtıcı yükseklere ulaştı. İşç�ler�n eşler� 
y�yecek bulmak �ç�n her gün b�rkaç saat 
sırada beklemek zorunda kalırken kend�l�-
ğ�nden ayaklanmalar oldu. Fabr�kalarda 
kömürün olmaması neden�yle �şç�ler soğukta 
ve rutubetl� havada durmak zorunda kalmış 
ve orduya ver�len s�par�şler� tamamlamak 
�ç�n zorunlu fazla mesa� �le çalışma temposu 
artmıştı. Savaşın üçüncü kışında başkenttek� 
koşullar böyleyd� ve b�r pol�s raporu "sanay� 
�şç�ler� k�tleler�n�n en vahş� kıtlık ayaklan-
malarına çıkmaya hazır olduğunu" bel�rt�-
yordu.

Hükümet, savaşın Rusya'dak� devr�m� 
önleyeceğ�n� veya �lerleteceğ� sorununu tar-
tışmıştı. Çar'a çel�şk�l� tavs�yeler ver�ld� ama 
savaşın her �k� yönde de �şled�ğ� ortaya çıktı. 
İşç�ler �lk başta anavatan sevg�s�ne kapılarak 
bar�katlardak� yaşamı "çar �ç�n yaşamla" 
değ�şt�rm�şlerd�. Ancak savaş uzadı ve �lk 
zaferler�n yer�n� uzun b�r yen�lg� ser�s� aldı. 
Savaşın yarattığı ekonom�k çöküş, yen� 
huzursuzlukları körükled�. Savaş üret�m�ne 
geç�ş, �ç pazar �ç�n üret�mde kesk�n b�r düşü-
şe yol açtı, çünkü savaş endüstr�s� tüm mal� 
kaynakları, metaller�, kömürü ve emeğ� 
emd�. 1916'da kr�t�k b�r noktaya yaklaşmaya 
başlayan şeh�rlerdek� gıda kıtlığının neden�, 
üret�m�n bu yen�den yapılanmasına bağlıydı.

t�ne katılan b�r Bolşev�k, "H�ç k�mse bu 
kadar ac�l b�r devr�m olasılığını düşünmed�" 
dem�şt�. Şubat Devr�m� kend�l�ğ�nden oldu. 
H�ç k�mse bunu gerçekten planlamamıştı.

Güçlü göster� d�ğer �şç�ler� cesaretlend�r-
d� ve ertes� gün göster�c�ler �k� katına çıktı. 
Üçüncü gün genel grev başladı. Ertes� gün 
göster�c�lere ateş açıldı ve 150 k�ş� hayatını 
kaybett�. Petrograd garn�zonundak� b�r �syan 
g�r�ş�m� önlend� ve hükümet �kt�darını koru-
du. Başbakan Gol�tsyn daha sonra küstahça 
Duma'nın feshed�lmes�n� emrett�. Ama Rus-
ya, Fransa ve İng�ltere'n�n yanında I. Dünya 
Savaşı'na g�rmes�yle b�rl�kte ağır yen�lg�ler 
aldı, b�nlerce asker kaçtı, ordu dağıldı. Savaş 
ger�l�mler� artırırken, devr�m yen�den patlak 
verd�.

Rusya'nın I.Dünya Savaşı'na g�rmes�yle 
b�rl�kte gel�şme durdu. Rusya, İng�ltere ve 
Fransa'nın yanında Almanya ve Avusturya-
Macar�stan'a karşı savaştı. Yeters�z donanı-
ma sah�p Rus ordusu savaş sırasında ağır 
yen�lg�ler aldı, b�nlerce asker kaçtı ve ordu 
dağıldı. Savaş, �ç cephede ekonom�k kr�ze 
yol açtı ve gıda tedar�k ve ulaşım s�stem� 
tamamen çökerek sosyal ger�l�mler� artırdı. 
Savaş, Rus toplumunun zayıflıklarını acı-
masızca açığa çıkardı ve 1917'de devr�m 
yen�den patlak verd�. Bu kez Rus Çarlık 
rej�m� hayatta kalamadı. 1886'da ün�vers�te 

Şubat Devr�m�'n� tet�kleyen, 8 Mart'tak� 
Dünya Kadınlar Günü'nün kutlanmasıydı. 
Fabr�kalardak� konuşmaları d�nled�kten 
sonra çalışan kadınlar, Petrograd'ın en 
büyük �şç� bölges� olan Vyborg semt�n�n 
sokaklarına akın ett�. Burada b�nlerce Put�l 
hukuk çalışanı da onlara katıldı.
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yıllarında devr�mc� b�r eylemde tutuklanan 
Len�n'e pol�s şöyle dem�şt�: “Boşuna �syana 
kalkışıyorsun, oğlum! Görmüyor musun ö-
nünde koca b�r duvar var!” Len�n'�n yanıtı 

şu olmuştu: “Evet ama duvar çürümüş. Şöyle 
sıkı b�r omuz verd�n m� baştan aşağı yıkıla-
cak!” Ve sonunda Len�n'�n ded�ğ� g�b� duvar 
yıkıldı!

Her ne kadar kadın-erkek 
eş�tl�ğ� hak olarak var olsa 
da, hak�katte eş�t değ�ld�r. 
Cumhur�yet, meden�yet a-
dıyla kadınlara tanınan seç-
me ve seç�lme hakkının ol-
ması b�le onların yer�n�n 
nereden başladığını ve nasıl 
görüldüğünü anlatmaktadır. 
Kadın den�ld�ğ�nde �lk akla 
gelen bedensel güzell�ğ� ya 
da erkeğe oranla bedensel 
gücünün ve yer�n�n ger�l�ğ�-
d�r. Kadınların eş ve ana ol-
maktan öte g�demeyecekle-
r�d�r. Kap�tal�st s�stem�n ez-
d�ğ�, c�ns�yet ayrımı gözet-
med�ğ� yetmezm�ş g�b�, b�r 
de tam �sted�ğ� g�b� erkek 

İLDİĞİMİZ üzere B“kadının yer� ve öne-
m�”, “kadın sorunu” 

adı altında bulunan b�rçok 
makale ve başlıklar dünyada 
kadınların hâlâ daha b�rçok 
sorunla yüz yüze, göğüs 
göğüse kaldığının b�r göster-
ges�d�r.

KADIN
OLMAK
Hel�n KAPLAN

B�rçok kadın baskı ve 
�k�nc�l�kle daha doğar doğ-
maz tanışmaktadır. Bu s�s-
tem tüm çürümüşlüğünü, 
kend� çıkarlarını ve çarkını 

egemen yaşamın d�şler� ara-
sına sıkışmaktadır kadınlar. 
Daha doğar doğmaz bu acı 
gerçekle yüzleşmekted�rler. 
Kız çocuklarının d�r� d�r� 
toprağa gömüldüğü zaman-
ları b�lmeyen�m�z yoktur, 
öyle değ�l m�? Hatta oyun-
caklar b�le ayrımcılığın ta 
kend�s�d�r. Kız çocukları ta-
bak ve bebeklerle oynarken, 
erkek çocukları arabalarla 
oynamaya zorunluydu sank�. 
Kızlar ev �şler�yle yoğrulup 
yet�ş�rken b�r görevm�ş g�b�; 
erkekler �se bu durum küçül-
tücüymüş, yakışmazmış g�b� 
üzer�ne alınmadı b�le. Bura-
dan da anlaşıldığı g�b� kap�-
tal�st s�stem�n erkek egemen 
toplum ve a�le yapısını nasıl 
�nşa ett�ğ� ve buna çanak 
tuttuğudur.

döndürmek uğruna bütün �n-
sanlığı ezerken; kadınları 
daha da baskı altında tutmak 
adına erkeğ� kullanmıştır. Bu 
yer� geld�ğ�nde baba, ağabey 
ve eşt�r. Bu da zaman zaman 
erkeklere nefret� beslem�şt�r. 
Bu yanlış b�r tutumdur. 
Bunun da nefret�n öfken�n 
yönünü erkekler�-kadınları 
ezmekte ayırt etmeyen s�ste-
me çevr�lmes�d�r.

Günümüzde b�rçok kadı-
nın �ş, eğ�t�m, s�yaset g�b� çe-
ş�tl� alanlarda bulunuyor ol-
ması, �stat�st�kler kanıtlanıp 
sev�nçle karşılanır olsa da, 
bu durum traj�kom�kt�r. Söz-
de her şeye çare bulan s�stem 
kadını bu alanlara dâh�l et-
mek adı altında kampanya-
lar, projeler, f�k�r patlamaları 
yapmaktadır. Kadının zaten 
bu alanlarda olmazsa olmaz-
lığı değ�l, dâh�l ed�lmes� ge-
rekt�ğ�n�n çalışmalarını yap-
maktır. Pek�, bunun gerçek-
leşmes� yeterl� m�yd�? Tab�� 
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k� Hayır! S�stem�n kadınlara 
yaptığı üvey evlat muamele-
s� bu alanlarda başarılarını 
kanıtlamış kadınların y�ne 
yanıbaşında durmuştur. Dü-
şük ücretle kadınların analık 
ve �ş alanında terc�h yapılma 
zorunluluğu olduğu g�b�. 
Kadınları mutfağa, eve, kö-
lel�ğe mahkûm eden s�stem 
�ş hayatında da analık, çalış-
ma saatler� düzen� ve çeş�tl� 
haklarından mahrum bıraka-
rak anne olduklarında b�rçok 
kadının ev ve �ş arasında ter-
c�h yapmak zorunda bırak-
mıştır. Haklarını savunurken 
eks�k ver�len maaşlarını so-
rarken; asıl para get�ren “ko-
ca”dır. “Sen eks�k alsan ne 
olacak, kocan yok mu?” g�b� 
söylemlere maruz kalmıştır. 
Her �k� koldan kadınları ez-
mekted�r. Ya erkek egemen 
toplumda erkeğ�n sözünün 
geçt�ğ� evde, mutfakta köle-
l�k ya da kadınların her alan-
da (�ş, eğ�t�m, s�yaset) ez�ld�-
ğ� b�r ekonom�k özgürlük.

Talanda, sömürüde, zu-
lümde, doğa, hayvan, çocuk, 
erkek ayırt etmeyen s�stem�n 
çarkında en ağır koşullarda 
sıkışmıştır kadınlar. Okuma 
yazma b�lmeyen, h�çb�r söz 
hakkı tanınmayan, töre vs. 
adı altında çocuk yaşta evl�l�-
ğe �t�len, eğ�t�m hakkı el�n-
den alınandır kadınlar. Her 
gün ps�koloj�k ve f�z�ksel 
ş�ddete maruz kalan, öldürü-
len O olmuştur. Kadınlar oto-
büste tek başına kaldığı �ç�n, 
sokakta tek başına yürüdüğü 
�ç�n, kend� kararlarını kend� 
vermek, ayaklarının üzer�n-
de durmak �sted�ğ� �ç�n yaşa-
mıştır bu zulmü. Nasıl g�y�n-
mes� gerekt�ğ�n�n, kahkaha 
attığının, nefes alıp verd�ğ�-
n�n b�le bedel�n� bu şek�lde 
ödetm�şt�r s�stem. Kadına 
ş�ddet�n durmasını �steyen 
yığınla kadına, gruba ş�ddet-
le karşılık verm�şt�r bu s�s-
tem. Etn�k ve ulusal köken�n-
den k�ml�ğ�nden, Türklüğün-
den, Kürtlüğünden de vur-

muştur kadınları ayrımcı-lık. 
İnsanların eğ�t�mden, öğre-
n�mden, sorgulamaktan, eş�t 
ve özgür b�rey hal�ne gelme-
s�nden, gerçekler�n görülme-
s�nden ger� bırakan, ürken 
s�stemd�r. Ve bunlardan en 
çok mahrum bırakılan kadı-
nlardır. Çünkü kadın okursa 
anlar, kadın anlarsa sorgular, 
sorgularsa değ�ş�r. Ve kadın 
değ�ş�rse s�stem, dünya 
değ�ş�r.

Zaten değ�l m� k� s�stem 
ney� ger� bırakırsa, baskılar-
sa o �nsanlık ve dünya adına 
yararlıdır. Kend�n�n meza-
rıdır. Kadınların maruz kal-
dığı onca baskı da bundan 
değ�l m�d�r?

B�z kadınlarız �nsanız, 
eş�t�z. Her alanda her yerde 
varız. Var eden�z. El�m�z�n 
değd�ğ� her yer ç�çek açar. 
Sıcak b�r çorba kaynatır g�b� 
ısıtır dünyayı eller�m�z.

B�z b�r�z, b�z varız, özgür 
ve eş�t yaşam hakkından yıl-
mayacağız!

12 Eylül darbes�n�n ülkem�zde yol açtığı ekonom�k, sosyal-kültürel ve pol�t�k kırılmalara geçen 
yazılarımızda değ�nm�şt�k. Bu yazımızda bu darben�n sonuçlarına ve bundan çıkarılab�lecek bazı 
derslere değ�neceğ�z.

12 Eylül Darbes�: Sonuçları ve Çıkarılacak Dersler 
Tufan YILMAZ

Şüphes�z bu darbeden ve tüm darbeler-
den çıkarılab�lecek en “büyük” ders, darbe-
n�n ve darbey� yaratan koşulların b�r daha 
olmamasıdır. Bu �y� n�yetl� b�r �stek. Ama şu 
gerçekte b�l�nmel� k�, Türk�ye'n�n �ç�nde 
bulunduğu ekonom�k, sosyal ve pol�t�k 
sorunların çözümsüzlüğü sürekl� b�r darbe 
koşulu yaratmaktadır. Bu özell�kle kend�s�ne 
demokratım d�yen bazı aydınların sübjekt�f 

arzusundan bağımsız olarak objekt�f böyle-
d�r. Darbeler�n önlenmes�n�n yolu ekonom�k 
olarak kalkınmış, ulusal-etn�k, kültürel, 
sosyal sorunlarını çözmüş, d�nsel aydınlan-
mayı gerçekleşt�rm�ş, demokras�y�, �nsan 
hak ve özgürlükler�n� savunan b�r Türk�ye'y� 
yaratmaktan geçmekted�r. Bugün bu koşul-
lardan fersah fersah uzağız. Bu koşullar her 
zaman yen� darbeler� yaratab�l�r ve yarat-
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12 Eylül Darbes�
AKP �kt�darının koşullarını yarattı

12 Eylül Darbes�n�n kend�s� Türk�ye'y� 
dolaysız olarak yen�den d�zayn edemed� ama 
Türk�ye'y� selef�st İslam faş�zm� temel�nde 

Toplumda b�rçok kırılmalar gerçekleşt�r-
m�ş olmasına rağmen 12 Eylül Darbes� Tür-
k�ye toplumunu Atatürk �lkeler� temel�nde, 
Türk-İslam sentez� üzer�n-
de yen�den d�zayn edeme-
m�şt�r. Türk�ye halkları-
ndan la�k Sünn� İslam'ın 
“harç” yapıldığı sun� b�r 
Türk m�llet� yaratma proje-
s� başarılamamıştır.1984 
senes�nde PKK önderl�ğ�n-
de başlayan ve hâlâ devam 
eden Kürtler�n 29. �syanı 
Türkmen'den, Kürt'ten, Ar-
navut'tan, Laz'dan, Çer-
kes'den, d�ğer Anadolu, 
Balkan ve Kafkas halkları-
ndan b�r Türk m�llet� yarat-
ma projes�n� suya düşür-
müştür. Atatürkçülük veya 
Kemal�zm den�len bu planın tutmamasıyla 
1923 senes�nde kurulan baskıcı, �nkârcı ve 
as�m�lasyoncu ün�ter devlet anlayışına daya-
nan Cumhur�yet�n de sonu gelm�ş oldu. Top-
lumsal gel�şme artık baskıcı ve �nkârcı Cum-
hur�yet�n yer�ne, halkların kend�ler�n� eş�tl�k 
ve özerkl�k temel�nde özgürce �fade ett�kler�, 
barış �ç�nde b�rl�kte yaşayab�lecekler� 
demokrat�k b�r cumhur�yet� dayatmaktadır. 
Ama günümüzde bu Cumhur�yet�n önünde 
en büyük engel 12 Eylül'ün b�r ürünü olan 
Erdoğan'ın kurmaya çalıştığı faş�zan, otor�-
ter, Sünn� selef�st tek adam rej�m�d�r.

maktadır da. AKP �kt�darında bu darbeler 
sıradanlaştı. Erdoğan şu an Türk�ye'y� her yıl 
üç-beş pol�t�k s�v�l darbe yaparak yönetmek-
ted�r. Bugün Kürtlere, HDP'ye ve devr�mc� 
demokrat�k güçlere yönelen bu darbeler, 
daha ş�md�den burjuva muhal�f güçlere 
yönelmeye başlamıştır. Bu sürekl� darbe 
ortamını yaratılmasında 12 Eylül darbes�n�n 
oluşturduğu yen� koşulların da payı vardır.

D�ğer yandan Kürt so-
runu da büyük b�r çıkmazın 
�ç�ne g�rd�. Özal dönem�nde 
dolaylı görüşmeler ve ateş 
kesmelerle Kürt sorununa 
özerkl�k veya federasyon 
tartışmalarıyla barışçıl b�r 
çözüm aranırken Özal'ın 
an� ölümünden sonra yen�-
den ş�ddet pol�t�kasına ge-
ç�ld�. Ama ordu ve hükümet 
Kürt halkının d�ren�ş�yle 
baş edemey�nce mafya ba-
baları, ero�n kaçakçıları, fa-
ş�st ülkücü ve c�hatçı çete-
lerle �şb�rl�ğ� yapma yoluna 
g�tt� .  Bunlarla “Beyaz 

Toroslar”la, “Yeş�llerle” Kürd�stan'da �şlet�-
len fa�l� meçhul c�nayetlerle, Kürt halkının 
d�ren�ş� kırılmaya çalışıldı. Kürt halkına 
sonuçları bugüne kadar devam eden sayısız 
acılar ver�ld�. Ama bu der�n devlet, MİT, 
mafya, çete ortaklığı da başarılı olamadı, 
Kürt halkının d�ren�ş�n� kıramadı. Patlak 
veren Susurluk olayı bu p�sl�ğ�, devlet-
mafya-çete �l�şk�s�n� açığa çıkardı. Bu eko-
nom�k ve pol�t�k gel�şmeler ABD'y� harekete 
geç�rmek zorunda bıraktı.

ABD'n�n “yen�” b�r Türk�ye

d�zayn etmeye yönelecek olan s�yas� İslam'ın 
part�s� olan AKP'n�n ve onun l�der� Erdo-
ğan'ın �kt�dara gelmes�n�n koşullarını yarattı 
ve önünü açtı. 12 Eylül sonrası 60 yıllık 
Cumhur�yet�n b�r�k�m� satılarak, yağma ve 
talan ed�lerek, neol�beral ekonom� pol�t�ka-
lara entegre olunarak Özal dönem�nde yaşa-
nan kısa b�r “refah”, bolluk dönem�nden 
sonra Türk�ye y�ne ekonom�k kr�zler�n �ç�ne 
g�rd�. Başını alıp g�den enflasyon, pahalılık, 
dolar kuru altında halk yığınları feryadın 
eş�ğ�ne geld�. 90'lı yıllarda Türk�ye y�ne 
İMF'n�n ve Dünya Bankası'nın kapısına 
dayanmak zorunda kaldı.

Reel sosyal�zm�n yıkılmasından sonra o-
luşan yen� dünya koşullarında ABD ça-
tıştırmak �sted�ğ� Yen� Dünya Düzen� �ç�nde, 

yaratma çabası
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Daha sonra da Avrupa'ya çıkmış olan 
PKK yönet�c�ler� B�r�nc� Körfez Savaşı'ndan 
ber� üslenmeye başladıkları Irak Kürd�s-
tan'ındak� Kand�l bölges�ne geçerek müca-
deley� oradan yürütmeye başladılar. PKK'-
nın Öcalan'sız b�rden yen�den ortaya çıkması 
Türk�ye'y� şaşırttı.

ABD 2000'l� yılların başında Türk�ye 
ekonom�s�n� neol�beral dünya ekonom�s�ne 
entegre etmek �ç�n de kolları sıvadı. Bunun 
�ç�n Dünya Bankası'ndan Kemal Derv�ş'� 
ekonom�den sorumlu bakan olarak Ankara'-
ya gönderd�. Derv�ş aldığı önlemler, attığı 
adımlarla neol�beral ç�zg�de b�r stab�l�zas-
yon sağladı. Ama bazı g�r�ş�mler� özell�kle 
Bahçel� tarafından engellend�. Görev�nden 
ayrılmak zorunda kaldı.

Türk�ye'ye “la�k” b�r İslam devlet� olarak 
Orta Doğu'da öneml� roller b�çmeye başladı. 
Br�j�nsk�'ye göre az çok demokras�n�n �şled�-
ğ� “ılımlı” b�r İslam ülkes� olan Türk�ye, Orta 
Doğu'da ABD'n�n “alt düzenley�c� gücü” 
olab�l�rd�. Ama bunun �ç�n Türk�ye'n�n ulus-
lararası neo-l�beral ekonom�ye tam entegre 
olmuş ve Kürt sorununu çözmüş b�r ülke 
olması gerek�yordu. Susurluk olayı �le Tür-
k�ye'n�n bağırsaklarını tem�zlemeye karar 
veren ABD, Türk�ye'y� kend� Orta Doğu 
hedefler�ne uygun olarak hazırlamaya karar 
verd�. 1994'den ber� İstanbul Beled�ye Baş-
kanı olan Recep Tay�p Erdoğan'a, Türk�ye'-
n�n la�k-Kemal�st olmayan İslam'ına yatırım 
yapmaya ve kararlı adımlar atmaya başladı.

ABD önce Kürt sorununun çözümü �ç�n 
1998'de Sur�ye'ye baskı yaparak Bekaa'dak� 
PKK kamplarını kapattırdı, Öcalan dâh�l 
PKK yönet�c�ler�n�n Sur�ye'y� terk etmes�n� 
ve Öcalan'ın Türk�ye'ye tesl�m ed�lmes�n� 
sağladı. Böylece Türk hükümet�n�n önüne 
Öcalan'la konuşarak Kürt sorununu çözme 
fırsatı doğmuş oldu. Ama o zamank� Başba-
kan Ecev�t ve yardımcısı Bahçel� bunu anla-
yamayıp ülkede m�ll�yetç�l�ğ� kabarttılar, 
Öcalan'a �dam kararı verd�ler. ABD'n�n 
dayatmasıyla �dam edemed�ler, ama Öcalan'-
la da görüşmed�ler, çözüm yolu aramadılar, 
PKK b�tt� yaygarası kopardılar.

Bu gel�şmeler karşısında ABD Ecev�t'-
ten, Dem�rel'den, Yılmaz'dan Bahçel�'ye, 
Erbakan'a kadar “kaşarlanmış” bu pol�t�kacı-
larla Türk�ye'n�n “düzlüğe” çıkarılamaya-
cağı, ABD'n�n çıkarlarına uygun hale get�r�-
lemeyeceğ�ne karar ver�p, yen� part� ve pol�-
t�kacılar yaratma arayışı �ş�ne g�rd�. “De-
mokras� �n�l�p b�n�len b�r trend�r”, “demok-
ras� amaç değ�l araçtır” ded�ğ� ve “m�nare-
ler süngü, kubbeler m�ğfer, cam�ler kışlamız, 
müm�nler asker” ş��r�n� uygulanab�leceğ� 
n�yet�yle okuduğu �ç�n hapse atılan Recep 
Tay�p Erdoğan'ı ABD 1999'da hap�sten ala-
rak Refah Part�s� �ç�nde b�r grup oluşturttu, 
2001'de AKP'y� kurdurttu, 3 Kasım 2002'de 
de �kt�dara get�rd�, 2003'de de Erdoğan'ı 
başbakan koltuğuna oturttu ve Erdoğan'ı 
ABD'n�n BOP, Büyük Ortadoğu Projes�'n�n 
eşbaşkanı �lan ett�. Artık bölgede rol oyna-
mak �ç�n Erdoğan'ın önü açıktı. ABD 
1980'de asker� darbe �le tam olarak gerçek-
leşt�remed�ğ� emeller�n� ş�md� AKP �le, Erdo-
ğan'la gerçekleşt�rme yoluna g�rd�. Orta Do-
ğu'da rahatlıkla kullanab�leceğ�, İslam ülke-
ler�ne İslam'la demokras�n�n bağdaştığına 
örnek göstereb�leceğ� b�r ülke, b�r Türk�ye 
yaratmak �st�yordu. Onlara göre Erdoğan 
bunun �ç�n “b�ç�lm�ş kaftan” �d�.

ABD Erdoğan'ı başa get�r�yor

Erdoğan kend�ne b�ç�len rolü �lk yıllarda 
“başarıyla” yürüttü. Demokras� tren�ne b�n-
d�. Takr�ben on sene g�tt�. Kend�s�n� AB �le 
�y� �l�şk�ler kuruyormuş, Kürt sorununu 
çözmek �st�yormuş, demokras� ve özgürlük-
lerden yanaymış g�b� gösterd�. ABD'den ve 
AB'den büyük mal� ve moral desteğ� gördü. 
Ülkeye dolar aktı. Herkes “memnun” kaldı. 
Gelen dolarlarla Türk�ye b�r büyüme sağladı. 
Orta büyüklükte b�r emperyal�st ülke konu-
muna geld�. Bunlar Erdoğan'ın başarısı ola-
rak görüldü. Oysa ortada b�r başarı yoktu. 
Türk�ye ekonom�k olarak büyüyordu ama 
gel�şem�yordu. Bunun böyle olduğunu 
bugün doların 9 l�raya varması, euronun 10 
l�rayı aşmasıyla görüyoruz. Tek başına ülke-
n�n şu an �ç�nde bulunduğu durum, 18 yıldır 
Erdoğan'ın ülkey� “b�r arpa boyu” �ler�ye 
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Erdoğan ABD'ye ters düşüyor
Erdoğan'ın ılımlı İslam demokratı, “ant�-

m�l�tar�st” olduğu foyası da kısa zamanda 
ortaya çıktı. Arkasını AB ve ABD'ye dayaya-
rak “asker� vesayete son ver�yorum!” d�ye 
darbec�, fa�l� meçhul c�nayetler� �şleyen kat�l 
ve can� general ve subayları soruşturacağına 
orduda ve güvenl�k güçler�nde, s�v�l alanda 
kend�ne muhal�f ne kadar güç varsa onları 
bertaraf etmeye başladı. L�beral aydınları 
paral�ze ett�, kend� �kt�darını güçlend�rme ve 
stab�l�ze etme yoluna g�tt�.12 Eylül Anaya-
sasını sürekl� değ�şt�rerek kend� tek adam 
rej�m�n�n koşullarını hazırladı. İç pol�t�kada 
adım adım otor�terleşme, d�ktatörleşme 
yönünde yol almaya başladı. Onun demok-
ratlığı da AB'c�l�ğ� de tam b�r takîyye �d�. O 
yüzyıllık Kemal�st-la�k İslamla selef�st 
İslam arasındak� mücadeley� yürütüyor, 
Türk�ye'y� selef�leşt�rmek �st�yordu.

D�ğer taraftan dış pol�t�kada yaşanan 
Arap Baharı kend� hayaller�n� gerçekleşt�r-
mek �ç�n Erdoğan'ın el�n� kolunu rahatlattı. 
Önce aklına yatmasa da, uzun vadede kend� 
yayılmacı planlarına uygun düştüğü �ç�n �lk 
aşamada Kaddaf�'ye saldırıya, �k�nc� aşama-
da da Esad'a saldırıya müdah�l oldu. ABD �le 
b�rl�kte dünyadak� tüm �slam�st c�hatçıları 
toplayıp Esad'ı dev�rme, Sur�ye'ye oturma, 
Müslüman Kardeşler�n l�der�, hal�fes� olma, 
c�hatçılara Kürtler� hallett�rme, c�hatçıları 
bağımsızlaştırıp kend�ne lejyoner, paralı as-
ker yaratma planları yapmaya başladı. 
İhvancı Murs�'y� Mısır'a Cumhurbaşkanı 
seçt�rtt�. Erdoğan Ortadoğu'da kazandığı 
konuma da güvenerek Yen� Osmanlı yayı-
lmacı pol�t�kalar gütmeye başladı. Bu �se 
ABD'n�n bölgedek� pol�t�kalarına terst�. 
ABD Erdoğan'ın bu planlarının farkına varı-
nca onunla yollarını ayırdı. Erdoğan artık 
ABD'n�n her �sted�ğ�n� yapan b�r müttef�k 
değ�ld�. Ama Erdoğan'ı “bertaraf” etmek de 
kolay değ�ld�. Her şeye rağmen onunla b�r 
süre daha g�d�lmes� gerek�yordu. ABD s�yas� 
İslam olan c�hatçı selef�st-vahab�st İslam 
anlayışının ne kadar tehl�kel� olduğu gerçeğ� 

götüremed�ğ�n�n gösterges�d�r.

Erdoğan demokras� tren�nden �n�yor

�le karşı karşıya kaldı. Artık ABD ve AB �ç�n 
en öneml� sorun İŞİD ve El-Ka�de �le müca-
dele �ken Erdoğan �ç�n en öneml� sorun bu 
c�had�stlerle �tt�fak kurmak, onları kullana-
rak kend� Yen� Osmanlıcı c�had�st emeller�n� 
hayata geç�rmekt�. Erdoğan artık ABD ve 
Batı �ç�n esk� ılımlı İslam demokratı Erdoğan 
değ�ld�. Gemlenmes� gereken b�r l�derd�. Bu 
emperyal�st Batı böyled�r: çıkarlarının 
gerekt�ğ� yerde y�ne Erdoğan'la b�rl�kte oldu, 
çatıştığı yerde onu d�zg�nled�. 

2014 senes�ne gel�nd�ğ�nde Erdoğan �ç�n 
“demokras� tren�”ne daha fazla b�nmen�n b�r 
anlamı kalmamıştı. Trenden �nd�, Otor�ter-
leşmeye başladı. Değ�şt�rd�ğ� 12 Eylül Ana-
yasasına dayanarak Türk usulü başkanlık 
s�stem� d�ye yasama, yürütme ve yargıyı 
el�nde toplayan İslam�-faş�st tek b�r adam 
rej�m� kurdu. Demokrat�k hak ve özgürlükle-
re saldırıya geçt�. 12 Eylül Darbes�n�n g�r�ş�p 
tam gerçekleşt�remed�ğ� Türk�ye toplumunu 
selef�st İslam temel�nde d�zayn etmekte 
öneml� mesafe kat ett�. Eğ�t�m� büyük ölçüde 
selef�leşt�rd�, D�yanet� selef�leşt�rd�, el�nde 
kılıç tutan başkanıyla c�had�st anlayışı top-
lumda egemen kılmaya çalıştı. Kadın konu-
sunda tam ger�c�leşt�. Kadının meden� hak-
larını yok etmeye, onu selef�st anlayışın es�r� 
yapmaya başladı. Toplumda �taat ve b�at 
kültürü egemen kılındı, aklını kullanan, 
sorgulayan dışlandı. Ş�ddet kutsandı, m�ll�-
yetç�, şoven, faş�st anlayışlar toplumda 
yaygınlaştırıldı.

12 Eylül'ün başaramadığı, ama Erdo-
ğan'ın ele aldığı en yakıcı sorun Kürt sorunu 
oldu. Önce Kürt sorununu görüşmelerle 
“çözme” �zlen�m� ver�rken, Kürtler�n b�r 
statü konusunda d�retmeler� üzer�ne Kürtler-
le kurulan “barış masası”nı dev�rd�, onlara 
savaş �lan ett�. ABD'n�n İŞİD �le mücadelede 
Erdoğan'ı değ�l YPG ve YPJ ger�llalarını 
terc�h etmes� onu “ç�leden” tamamen çıkart-
tı. Uluslararası alanda Erdoğan yalnızlaştı. 
Ama Erdoğan, 12 Eylül'ün temel hedefler�n-
den olan Türk�ye halklarından b�r Türk m�l-
let�n�n yaratılab�lmes� �ç�n Kürt Özgürlük 
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Erdoğan'ı dev�rmek kolay olmayacak
Bugün Erdoğan Ortadoğu'da yalnız Türk 

ve Kürt halkının değ�l Tüm halkların başının 
belasıdır. O el�ndek� İŞİD'ç�, c�hatçı can�ler� 
lejyoner olarak L�bya'da, Sur�ye'de, Rojova'-
da, Başur ve Bakur'da, Ermen�stan'da kullan-
makta, bölgede barışı tehl�keye sokmaktadır. 
Akden�z'de, Ege'de ger�l�m yaratmaktadır. 
Kurmaya çalıştığı İslam�-faş�st tek adam 
rej�m� �le ülkede terör est�rmekte, başta Kürt-
ler olmak üzere tüm muhalefet� boğmaya 
çalışmaktadır. İkt�darda kalmak, �kt�darını 
sağlamlaştırmak �ç�n tüm faş�st ve İslam� 
yöntemlere başvurmaktadır.

Hareket�'n�n boğulmasına karar verd�. Kürt 
Özgürlük Hareket�'n�n güçlü olduğu Rojo-
va'ya ve Başur'a, Kand�l'e saldırıya geçt�. 
Rusya �le ABD arasındak� çel�şk�lerden de 
yararlanarak önce Rusya, sonra ABD �le an-
laşıp Cerablus'a, El-Bab'a, Afr�n'e, Tel-Ab-
yad (G�re S�p�) g�rd�. Bu saldırılarda İŞİD'c� 
c�had�stler� kullandı. Bugüne kadar Başur'a, 
Kand�l'e saldırılarında �se b�r başarı elde 
edemed�. Ş�md� de Barzan� b�rl�kler�n� Kan-
d�l'�n üstüne sürmey�, Kürdü Kürde kırdırma 
pol�t�kasını �şletmek �st�yor. Buna müsaade 
ed�lmemel�d�r. Bu Erdoğan'ın Türk�ye �ç�n-
dek� �şler�n� kolaylaştıracaktır.

Görüldüğü kadarıyla Erdoğan rej�m�ne 
son vermek kolay olmayacaktır. Ona son 
verecek olan tek güç Türk, Kürt tüm Türk�ye 
halkları ve �şç� sınıfının, demokras� ve barış 
güçler�n�n ortak b�rl�ğ�, cephes�d�r. Günümü-
zün en öneml� sorunu bu cephey� öreb�lmek-
t�r. Bu �se �ş�n en zor olanıdır. Hem 12 Mart'a 
hem 12 Eylül'e g�derken Türk�ye sol ve 
demokrat�k güçler� böyle b�r cephe öreme-
d�kler� �ç�n ABD orduya darbeler yaptırab�l-
m�ş ve demokras�y� rafa kaldırtab�lm�şt�r. 
Neden b�r demokras� cephes�n�n kurula-
madığı sorunu �se o gün de bugün de hâlâ ay-
nı şek�lde günceld�r.   

kafalar açık olmalıdır
Hem 12 Mart'a hem 12 Eylül'e g�derken 

demokrat�k b�r cephen�n kurulamamasının 
önünde duran en öneml� engel sol ve demok-

Kürt ve Kemal�zm konusunda

Gelmekte olan 12 Eylül koşullarda Kürt 
devr�mc�ler� kend� örgütler�n� kurmaya, 

12 Eylül önces� durum çok farklı değ�ld�. 
İşç� ve emekç� yığınlar �ç�nde TKP'n�n etk�s� 
artmış ama devlet�n faş�st saldırıları 
karşısında �şç� sınıfı part�ler�n�n, demokras� 
güçler�n Kürt ulusal ve demokrat�k güçler�n� 
de kapsayan b�r cephes� oluşturulamamıştır. 
Dar örgüt ve grup anlayışı burada etk�l� 
olmuştur. Ant�faş�st demokrat�k mücadelede 
Kürt sorununun önem� Türk �şç� ve emekç� 
halkının b�l�nc�ne çıkarılamamıştır. Sosya-
l�st s�stemle kap�tal�st s�stem arasındak� 
savaş NATO ve ABD'ye karşı barışı koruma, 
nükleer savaşı önleme mücadeles�n� öne 
çıkarmıştı. Kurtuluş s�stem savaşına bağ-
lanmıştı. Artan sağ terör, ant�komün�zm ve 
ant�sovyet�zm, koşullarında ABD'n�n ordu-
ya b�r darbe yaptırmasını kolaylaştırdı. 12 
Eylül b�r kez daha sol ve demokrat�k güçle-
r�n üzer�nden s�l�nd�r g�b� geçt�.

rat�k güçlerde var olan Kürt ve Kemal�zm 
konusundak� kafa karışıklığı �d�. 12 Mart 
önces� Türk�ye İşç� Part�s� TİP Kürt halkının 
ulusal ve demokrat�k haklarını savunup Kürt 
ve Türkler�n ortak demokrat�k ve sosyal�st 
mücadeles�n� ön görürken, MDD'c�ler �şç� 
ve emekç� yığınları Kemal�zm'�n, ordunun 
kuyruğuna takma peş�nde g�d�yorlardı. 
Onlar bu tutumlarıyla devr�mc� hareket� 
bölüyorlar, asker� müdahaley� kolay-
laştırıyorlardı. 12 Mart devr�mc� b�r nesl�n 
kırımıyla sonuçlandı. Kemal�zm'le Kürt 
sorununun b�r arada olamayacağı sosyal�st 
çevreler dışına çıkamadı.
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halkını Kemal�st Türk devlet�n�n �nkâr, �mha 
ve as�m�lasyonundan kurtarmak �ç�n ayrı 
mücadeleye geçt�ler. Türk sol ve devr�mc� 
güçler�n�n büyücek b�r kısmı Kürtler�n bu 
adımı n�ye attığının b�r muhasebes�n� yapmış 
ve buradan dersler çıkarmış değ�ld�r. Kürtle-
r�n ayrı örgütlenmes�n�n ve ayrı mücadeles�-
n�n, b�r zorunluluk olduğunu, hele s�lahlı 
mücadelen�n Türk devlet�n�n b�r dayatması 
olduğunu hâlâ görmek �stem�yorlar. İnkâr ve 
�mha ed�len halka başka ne çare kalab�l�rd� 
k�? S�lahlı mücadelen�n sonlandırılmasının 
yolu yen�den barış masasını kurmak ve Kürt 
halkının ulusal ve demokrat�k haklarını ta-
nımak, eş�tl�k, özerkl�k, özgürlük temel�nde 
demokrat�k b�r cumhur�yette b�rl�kte barışçıl 
ortak yaşamı örgütlemekt�r. Bu temelde Türk 
ve Kürt �şç� ve emekç�ler�n�n demokras�, 
özgürlük ve sosyal�zm �ç�n ortak mücadele-
s�n� yen�den örmekt�r. Kürt halkı özgürleş-
meden Türk�ye �şç� sınıfının emek ve sosya-
l�zm mücadeles� m�ll�yetç�l�k ve şoven�zm 
altında başarısızlıkla sonuçlanacaktır.

Bugün Erdoğan 12 Eylül darbes�n�n 
uygulayıcısı ve devamcısıdır. Erdoğan �kt�-
darına son ver�lmes� sıradan b�r olay olmaya-
caktır. Erdoğan'ın devr�lmes�yle selef�st İs-
lam temel�nde toplumun d�zayn ed�lmes� 
sonlandırılacak, Kürt sorununda demokrat�k 
adımlar atılacak ve Yen� Osmanlı yayılma 
pol�t�kalarından ger�ye dönülecekt�r. ABD'-
n�n ülkeye alışılmış müdahaleler�ne son 
ver�lecek, Türk�ye bölges�nde barış ve dost-
luğun ülkes� hal�ne gelecekt�r. Ama önce 
Erdoğan'ı dev�rmek gerekmekted�r. Bunun 
�ç�n de Erdoğan'ın neden devr�lemed�ğ� 
sorusunu sormak gerekmekted�r. Erdoğan'ın 
devr�lememes�n�n tek neden� muhal�f güçle-
r�n, demokrat�k güçler�n b�r cephe oluştura-
mamasıdır. Bunun neden� de Kürt sorunun-
dak� kafa karışıklığıdır. Başta CHP olmak 
üzere muhal�f, hatta kend�ne demokrat d�yen 
güçler�n büyük çoğunluğu Kemal�st tekç� 
pol�t�kadan, tek m�llet, tek devlet, tek bay-
rak, tek vatan, tek d�n pol�t�kasından vazgeç-

Erdoğan 12 Eylül darbes�n�n 
devamcısıdır

O halde ne yapmalı? Yapılacak şey Türk 
halkına, �şç� ve emekç�ler�ne Kemal�st tekç� 
pol�t�kaların �flas ett�ğ�n�, halkların zorla b�r 
devlet çatısı altında tutulamayacağını, �nkâr 
ve �mhanın çağ dışı olduğunu, halkların 
ancak özgür �radeler�yle eş�tl�k ve özerkl�k 
temel�nde demokrat�k b�r cumhur�yette 
b�rl�kte yaşayab�leceğ�n� veya y�ne özgür 
�radeler�yle ayrılab�lecekler�n� anlatmak 
gerekmekted�r. Bu konuda yığınların çoğun-
luğu kazanılmadan, toplumda güçler denges� 
Türk, Kürt ve d�ğer halkların demokrat�k 
ortak cephes� yönünde değ�şt�r�lmeden Erdo-
ğan'a karşı muhal�f ve demokrat�k güçler�n 
b�rl�k ve cephes� gerçekleşt�r�lemez, Erdo-
ğan da yen�lemez.

HDP'n�n tavanda muhalefet part�ler�yle 
�l�şk�ler kurması, Kürtler�n desteğ� olmadan 
onların Erdoğan'ı yenemeyeceğ� olgusu 
savunulup yaygınlaştırılmalıdır. Ama bu 
uğraşılar tabandan destek bulmadığı sürece 
başarısız kalacaktır. Çünkü CHP dâh�l tüm 
muhalefet part�ler� tabandan baskı görme-
d�kler� sürece vatanı böldürmeme adına son 
hamlede Erdoğan'la b�rl�kte olacaklardır. 
Kaldı k�, b�z komün�stler�n, sol ve devr�mc� 
güçler�n en güçlü yanı yığın çalışmalarıdır. 
Zamanın ruhu yığın çalışmalarında, sol ve 
devr�mc� güçler�n, komün�stler�n yığınlar 
arasında güçlenmes�nde atmaktadır.

m�ş değ�llerd�r. Bunun �ç�n Erdoğan Kürtler 
konusunda konuşanı hemen “bölücü” olarak 
damgalamakta, onu toplumdan soyutlamaya 
çalışmaktadır. Bunda da başarılı olmaktadır.

Erdoğan �kt�darının sonlandırılması 
halklarımız ve �şç� sınıfımız �ç�m önem taşı-
maktadır.

Unutulmamalı k�, Erdoğan'ın devr�lmes� 
demek 12 Eylül dönem�ne tüm sonuçlarıyla 
son ver�lecekt�r. Darbe anayasası kalkacak, 
demokrat�k b�r anayasaya geç�lecek, top-
lumda tabandan gelen b�r aydınlanma aşa-
masına geç�lecek, demokrat�k cumhur�yette 
halklar eş�t ve özgürce b�r arada yaşayacak-
lar, �şç� sınıfı ve emekç�ler emeğ�n sömürü-
süne karşı sosyal�zm mücadeles�ne hız vere-
ceklerd�r.
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arks ve Engels! Dünya Proletaryasının, �şç� ve emekç�ler�n�n, �ler�c� ve devr�mc�ler�n�n 

Mb�l�nc�ne kazınmış unutulmaz �k� �s�m! İşç� sınıfının burjuvaz�y� yen�p sosyal�st devr�m� 
gerçekleşt�recek, sömürü ve baskıyı ortadan kaldırıp sosyal�st düzen� get�recek sınıf 

olarak, onun bu tar�hsel m�syonunu b�l�msel olarak açıklayan, b�l�msel komün�zm� kuran �k� büyük 
düşünür, �k� büyük b�l�m adamı, �k� büyük devr�mc�! Len�n'�n ded�ğ� g�b�: “Marks ve Engels, �şç� 
sınıfının, talepler�yle b�rl�kte, modern ekonom�k düzen�n zorunlu b�r ürünü olduğunu ve bu düze-
n�n burjuvaz�yle b�rl�kte proletaryayı da kaçınılmaz olarak yaratıp örgütled�ğ�n� �lk defa �spat ett�ler, 
bazı hayırsever k�ş�ler�n �y� n�yetl� g�r�ş�mler� değ�l, örgütlü proletaryanın yürüteceğ� sınıf 
savaşının, �nsanlığı halen baskısı altında bulunduran felaketlerden kurtaracağını ortaya koydular. 
Marks ve Engels sosyal�zm�n hayalperestler�n b�r uydurması değ�l, modern toplumdak� üret�c� 
güçler�n gel�şmes�n�n son amacı ve zorunlu b�r sonucu olduğunu eserler�nde �lk kez aydınlığa 
kavuşturdular.” Onlar Komün�st Part�s� Man�festosu'nun yazarları, 1. Enternasyonal'�n yaratıcıları, 
proletaryanın yılmaz savaşçılarıdır.

28 Kasım 2020:

Engels
200 Yaşında!

Engels 28 Kasım 1820'de Almanya'nın 
Wuppertal-Barmen şehr�nde doğdu. Varlıklı 
b�r a�leden olmasına rağmen o yaşamını ve 
tüm varlığını proletaryanın mücadeles�ne 

Dünya proletaryası ve emekç�ler�, komü-
n�stler� ve sosyal�stler�, �ler�c� ve devr�mc� 
güçler� büyük b�r coşkuyla bundan �k� sene 
önce 5 Mayıs 2018'de Karl Marks'ın 200. do-
ğum yılını ve 22 N�san 2020'de emperyal�zm 
çağında Marks�zm'� gel�şt�ren Len�n'�n 150. 
doğum yılını kutladılar. Ş�md� de onlar aynı 
coşkuyla 28 Kasım 2020'de Fr�edr�ch En-
gels'�n 200. doğum yılını kutluyorlar. Onlar 
bu kutlamalarda savaşlarını, yen�lg�ler�n� ve 
başarılarını gözden geç�r�yorlar, onların eser-
ler�n� okuyorlar, deneyler�nden ve öğret�le-
r�nden dersler çıkarıyorlar, onların metoduy-
la günümüzün zor koşullarını anal�z ed�p 
onların açtığı yolda yen� savaşlara hazırlanı-
yorlar. Bu mücadelelerde pusulaları hep 
Marks�zm-Len�n�zm'd�r. Marks�zm-Len�-
n�zm dün nasıl güncelse bugünde aynı şek�l-
de günceld�r.   

ver�ml� b�r dostluk

adadı. 1844 yılında Par�s'e gelerek Marks'la 
tanıştı, çünkü o Marks'ın görüşler�n� kend� 
görüşler�ne çok yakın buluyordu. İk� büyük 
düşünür dost, yoldaş, �k� yakın çalışma arka-
daşı oldular, felsefe, ekonom� ve devr�m ko-
nularında proletaryanın görüşler�n� b�l�msel 
olarak ortaya koymak �ç�n b�rl�kte çalışmaya 
başladılar. Engels İng�ltere-Manchester'dek� 
�şletmes�n�n gel�r�yle Marks'a destek çıktı ve 
onun b�l�msel çalışmalarının madd� temel�n� 
oluşturdu.

“(Deutsch-Französ�sche Jahrbücher'de) 
�kt�sad� kategor�ler�n eleşt�r�s�ne katkının 
dâh�ce taslağını yayınlamasından ber� yazı-
şarak devamlı surette f�k�r alışver�ş�nde bu-
lunduğum Fr�edr�ch Engels, ben�m vardığım 
sonuca, başka b�r yoldan (İng�ltere'de Emek-
ç� Sınıfların Durumu adlı yapıtıyla kar-

Marks, Engels'le ortak çalışmasının bu 
başlangıcını “Pol�t�k Ekonom�n�n Eleşt�r�s�-
ne Katkı”ya “Önsöz”de şöyle anlatır:

Örnek, sevg� ve saygı dolu,
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Engels de, Marks öldükten sonra 1888'de 
Man�festo'nun İng�l�zce baskısına yazdığı 
önsözde Marks'la karşılaşması ve vardıkları 
teor�k sonuçlar hakkında şöyle yazar:

„'Man�festo' �k�m�z�n müşterek çalışması 
olsa da, onun özünü oluşturan temel düşün-
cen�n (f�kr�n) Marks'a a�t olduğunu bel�rt-
mek zorunda olduğumu düşünüyorum. Bu 
f�k�r şundan oluşmaktadır:  Her tar�hsel 
dev�rde, egemen olan �kt�sad� üret�m ve 
mübadele (değ�ş-tokuş) b�ç�m� ve bunun 

şılaştırınız) ulaşmıştı, 1845 �lkbaharında, o 
da gel�p Brüksel'e yerleşt�ğ� zaman, b�rl�kte 
çalışmaya ve Alman felsefes�n�n �deoloj�k 
bakış açısı karşısında b�z�m görüş tarzımızın 
uzlaşmaz karşıtlığını oluşturmaya karar 
verd�k: bu, gerçekte, b�z�m geçm�ştek� felsef� 
b�l�nc�m�zle hesaplaşmamızdı. Bu planımız 
(n�yet�m�z), Hegel sonrası felsefen�n b�r 
eleşt�r�s� b�ç�m�nde gerçekleşt�. Elyazması, 
formalar hal�nde, �k� c�lt olarak, Westfalya'-
dak� yayınev� sah�b�n�n el�ndeyd� k�, yen� 
gel�şmeler�n yapıtın basılmasını olanaksız 
kıldığını öğrend�k. B�z, görüşler�m�z� açıklı-
ğa kavuşturmak olan başlıca amacımıza 
vardığımız �ç�n, elyazmasını, fareler�n kem�-
r�c� eleşt�r�s�ne seve seve terk ett�k. Bu 
dönemde çeş�tl� sorunlar üzer�ne görüşler�-
m�z� kamuoyuna açıkladığımız dağınık çalı-
şmalar arasında, yalnız Engels �le b�rl�kte 
kaleme aldığımız Komün�st Part� Man�festo-
su �le ben�m yayınlamış olduğum Serbest 
T�caret Sorunu Üzer�ne'y� bel�rteceğ�m. B�-
z�m görüş tarzımızın k�l�t noktaları, polem�k 
tarzında olsa da, �lk defa olarak b�l�msel 
şek�lde 1847'de yayınlanmış olan ve Proud-
hon'u hedef tutan Felsefen�n Sefalet� vb. adlı 
yapıtımda sunuldu. Almanca olarak yazılmış 
olan ve Brüksel'dek� Alman İşç�ler� Derne-
ğ�nde konuyla �lg�l� konferanslarımı topla-
yan Ücretl� Emek, üzer�ne �ncelemen�n 
basımı, Şubat Devr�m� ve bunun sonucu ola-
rak Belç�ka'dan sınır dışı ed�lmem yüzünden 
yarıda kes�ld�.” Bu dönemde Marks ve En-
gels'�n en büyük ortak b�r d�ğer eser� de 
“Genç Hegelc�lerl”le hesaplaştıkları “Al-
man İdeoloj�s�” oldu.

zorunlu sonucu olan toplumsal bölünme 
(örgütlenme), o devr�n s�yaset ve entelektüel 
(düşünce) tar�h�n�n üzer�ne kurulduğu teme-
l� teşk�l ederler ve devr�n kend�s� de, ancak 
bu temele �st�naden �zah ed�leb�l�r; buna 
göre �nsanlığın tüm tar�h� (toprağı ortak 
mülk�yet hal�nde tutan �lkel kab�le toplumu-
nun dağılmasından ber�) sınıf savaşlarının, 
sömüren �le sömürülen, egemen �le ez�len 
sınıfların savaşlarının tar�h� olmuştur; bu 
sınıf savaşlarının tar�h� günümüzde, sömü-
rülen ve ez�len sınıf – proletarya -, aynı 
zamanda tüm toplumu b�r defada ve tamamı-
yla her türlü sömürüden ve baskıdan, her 
türlü sınıf ayrılıklarından ve sınıf savaşları-
ndan kurtarmaksızın, kend�s�n� sömüren ve 
egemen olan sınıfın – burjuvaz�n�n – boyun-
duruğundan kurtaramayacağı b�r aşamaya 
er�şm�ş olduğu b�r gel�şme d�z�s� teşk�l eder.

Kanımca, Darv�n teor�s�n�n tab�at b�l�m-
ler� �ç�n yaptığının aynısını tar�h b�l�m� �ç�n 
yapacak olan bu düşüncelere her �k�m�z de 
1845 önces�nde, yavaş yavaş yaklaşmak-
taydık. Ben�m kend� başıma bu doğrultuda 
ne kadar �lerlem�ş olduğumu en �y� 'İng�lte-
re'de Emekç� Sınıfın Durumu' başlıklı ya-
pıtım göster�r. Ama ben 1845 �lkbaharında 
Brüksel'de Marks �le yen�den karşılaştı-
ğımda, o bu f�kr� artık tamamen gel�şt�rm�ş 
bulunuyordu ve onu hemen hemen yukarda 
anlattığım kadar açık kel�melerle önüme 
ser�verd�.”

Marks Belç�ka'dan sınır dışı ed�ld�kten 
ve Almanya'dan da atıldıktan sonra temell� 
Londra'ya yerleşt�. 1848 Devr�m�ne katılan 
ve bar�katlarda savaşan Engels de sonra 
İng�ltere'ye geld�. Madd� nedenlerden Manc-
hester'dek� �şletmede çalışmaya başladı. Bu 
�şletmede çalışmak ona b�r �şkenceyd�, 
Marks'ın dey�m�yle “Mısırlı köle” �d�. 
1869'da �şletmedek� h�sseler�n� ortağına, 
Marks ve a�les�n�n yaşamını b�r süre garant�-
leyecek meblağa sattıktan sona “hurra, öz-
gürüm” dey�p 1870'de o da Londra'ya gel�p 
yerleşt�. Marks'la yoğun b�r çalışma �ç�ne 
g�rd�ler. Marks “Das Kap�tal” eser� üzer�nde 

Mark ve Engels'�n bayrağını Len�n aldı
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Ş�md� bu bütünlüğe örnek olarak Engels-

Marks ve Engels'�n eserler� b�r bütündür, 
b�rb�r�yle bağlıdır. Len�n bu bağı şöyle �fade 
eder: “Engels'�n proletaryaya neler kazan-
dırdığını anlayab�lmek �ç�n, Marks'ın öğret�-
s� ve eylemler�n�n modern �şç� hareket�n�n 
gel�şmes�ndek� önem�n� �y�ce b�lmek gere-
k�r.”

çalışırken Engels'de asker� teor� alanında 
öneml� çalışmalar yaptı ve b�r çok konuda 
özell�klede felsefe alanında ünlü eserler 
verd�: Sosyal�zm�n Ütopyada B�l�me Gel�ş-
mes�, Ant�-Dühr�ng ve Doğanın D�yalekt�ğ� 
g�b�.

Marks 1883 senes�nde öldükten sonra 
Marks'ın tamamlayamadığı “Das Kap�tal” 
eser�n�n 2. ve 3. c�ltler�n� Engels yayına 
hazırladı. O böylece yalnız �nsanlığa �k� 
büyük eser kazandırmadı, aynı zamanda 
arkadaşına olan vefa bor-
cunu yer�ne get�rd� ve 
ona �k� eser armağan 
etm�ş oldu. Bu çalı-
şmaların yanı sıra 
Engels “A�len�n, Özel 
Mülk�yet�n ve Devlet�n 
Köken�”, “Ludw�g 
Feuerbach ve Klas�k 
Alman Felsefes�n�n 
Sonu” g�b� yapıtlarıyla 
hem o dönemdek� hem de günümüzdek� 
�deoloj�k mücadeleye, �şç� sınıfının b�l�nç-
lenmes�ne, kend�s�n� ve çevres�n� tanıması-
na, Marks�zm'�n ruhunu kavramasına büyük 
katkılar yapmıştır ve yapmaktadır. Engels 
1895'de öldü. Alman Sosyal Demokrat Part�-
s�nde Bernste�n g�b� rev�zyon�stler, Kautsky 
g�b�, reform�stler önce çıktı. Onlara karşı 
Marks ve Engels'�n devr�mc� m�rasını savu-
nan Len�n oldu. Len�n'�n yapıtlarıyla emper-
yal�zm çağında Marks�zm, Marks�zm-
Len�n�zm oldu. Reel sosyal�zm�n yıkılması-
yla dünya �şç� ve komün�st hareket� der�n b�r 
yara aldı, ama temel�n� Marks ve Engels'�n 
attığı Marks�zm-Len�n�zm günümüzde hâlâ 
�şç� sınıfının b�l�msel devr�mc� teor�s�, pusu-
lası olmaya devam etmekted�r.

'�n 1878 yılında yayınlanan ünlü eser� “Ant�-
Dühr�ng”�n 90 yılı neden�yle 1968 senes�nde 
Yen� Çağ derg�s�nde bu konuyla �lg�l� çıkan 
b�r yazıyı sunarak Engels'� anıyoruz.

Vlad�m�r İl�ç Len�n, “Ant�-Dühr�ng”�  
“�nsanı şaşırtacak derecede özlü ve öğret�c� 
b � r k

vamla şöyle dem�şt�r: “Bu 
eserde, felsefen�n, tab�at 

b�l�m�n�n ve sosyal b�l�m-
ler�n en öneml� konuları 
�ncelenm�şt�r.”

«Ant�-Dühr�ng» �lk defa 1878 yılında, 
Le�pz�g'de k�tap hal�nde yayınlandı ve kısa 
zamanda �ler�c� �şç�ler arasında en fazla 
okunan b�r eser hal�ne geld�, proletarya �deo-
loj�s�n�n gerçek b�r ans�kloped�s� değer�n� 
kazandı. O zamandan ber� dünyada çeş�tl� 
d�llerde aralıksız olarak yayınlanıp okun-
maktadır.

F. Engels�n bu k�tabı-
nda, Marks�zm'�n üç 

temel taşı olan felse-
fe, ekonom� pol�t�k 

ve sosyal�zm, ayrı bö-
lümler hal�nde ele alınıp, 

karşılıklı bağlantıları �ç�nde gözden geç�r�l-
mekted�r.

mücadeles�ne devam ed�yor
adlı eser� 90 yıldır aynı canlılıkla

Freder�k Engels'�n “Ant�-Dür�ng”

 İrv�ng N�v�ns 

«Burjuvaz�n�n kelles�ne fırlatılmış gülle-
ler�n en müth�ş� olan «Kap�tal»' den sonra 
yazılan «Ant�-Dühr�ng», �lk satırından son 
kel�mes�ne kadar, b�r bütün hal�ndek�, 
ahenkl� ve alab�ld�ğ�ne b�l�msel Marks�zm 
teor�s�n�, öncel�kle küçük burjuva özüne 
uygun türlü türlü felsef�, ekonom�k ve pol�t�k 
f�k�r, görüş ve anlayışlardan meydana gelen 
karmakarışık eklekt�k felsefeyle çürütme 
yelten�şler�ne karşı amansız mücadele d�na-
m�zm�yle yüklüdür. Bu k�tapta, küçük burju-
va �deoloğu E. Dühr�ng ve Alman sosyal 
demokras�s�ndek� taraftarları ş�ddetle eleşt�-
r�lmekted�r. Engels, Dühr�ng'le sadece 
tartışmakla yet�nmemekte, aynı zamanda, 
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Şüphes�z k�, bu 90 yıl �ç�nde hayatta 
büyük �lerlemeler olmuş, b�rçok yen� prob-
lemler ortaya çıkmıştır. Len�n, Marks�st-
Len�n�stler, bütün kardeş Mark-
s�st part�ler, proletar-
yanın yüce b�l�m�n�, 
zem�n ve zamanın kon-
kre şartlarına göre gel�ş-
t�rm�şlerd�r ve gel�şt�r-
mekted�rler. Fakat En-
gels'�n bu k�tabında, refor-
m�zme, anarş�zme ve küçük 
burjuva «devr�mc�l�ğ�»n�n 
d�ğer çeş�tler�ne, materyal�st 
d�yalekt�ğ� ve b�l�msel sosya-
l�zm� bayağılaştırma ve bas�t-
leşt�rme çabalarına karşı ortaya 
konan temel del�ller bütün can-
lılığını korumaktadır. «Ant�-
Dühr�ng», Marks�zm'�n dayanak-
larını yıkma yelten�şler�ne karşı, 
b�l�msel dünya görüşünü savunmak 
ve gel�şt�rmek �ç�n s�steml� ve pren-
s�pl� b�r mücadele yürütmüştür. Onun asıl 
amacı da budur.

Marks�zm�n b�l�msel karakter� 
Dühr�ng'�n «s�stem kurucu» b�r öğret� 

yaratma eğ�l�mler�n�n temels�zl�ğ�n� �spat 
eden Engels, aynı zamanda, gerçekten b�l�m-
sel materyal�st dünya görüşünün sağlam 
dayanak noktaları olan en öneml� f�k�rler� 
aydınlığa kavuşturmaktadır. Dühr�ng, «her 
b�lg� ve �raden�n prens�pler�»n� kapsayan 
yen� b�r felsef� s�stem yaratmak �dd�ası-
ndaydı. Ona göre bu s�stem, materyal�st te-
mellere dayanan «tab�� b�r s�stem» d�, «ha-
yatın felsefes�»yd�. Gerçekte Dühr�ng'�n 
f�lozofluğu, türlü öğret�lerden ve bu arada 
�deal�zm felsefes�nden devş�r�lm�ş b�rb�r�ne 
zıt hükümler�n rastgele b�r araya get�r�lme-

Marks'ın ve kend�s�n�n yıllarca emek sarf 
ederek meydana get�rd�kler� öğret�n�n, felse-
fe, ekonom� pol�t�k ve b�l�msel sosyal�zm�n 
b�r bütün hal�nde kaynaştıkları öğret�n�n, 
proletaryanın yegâne güven�l�r f�k�r s�lahı 
olan Marks�zm öğret�s�n�n temel görüşler�n� 
s�steml� b�r şek�lde aydınlatmaktadır.

Felsefede �k� doğrultunun, �k� part�n�n - 
materyal�st ve �deal�st�k olarak açıkça görül-
mes� lüzumunu bel�rten Engels'�n bu tal�-
matını çağımızın �deoloj� mücadeles� şart-
larında da�ma göz önünde bulundurmak son 
derecede öneml�d�r. V. I. Len�n, �deal�zmle 
materyal�zm arasındak� karşıtlığı ortadan 
kaldırdıklarını �dd�a eden Mah�stlerle yaptığı 
tartışmalar sırasında, felsefen�n temel mese-
les�n�n «Ant�-Dühr�ng»tek� çözümünü, 
b�rçok defa gerçek b�l�msell�ğe örnek olarak 
gösterm�ş ve bunda objekt�v�zmle part� pren-
s�pler�n�n kaynaştığını bel�rtm�şt�r. Batıda, 
felsefede �k� part�n�n varlığı türlü şek�ller 
altında �nkâr olunmakta ve bunlar arasındak� 

s�nden başka b�r şey değ�ld�. Marks�zm'�n 
yaratıcıları, kend�ler�n�n meydana get�rd�k-
ler� b�l�msel �şç� sınıfı �deoloj�s�n�n prens�p-
ler�ne sadakate büyük b�r önem ver�yorlardı 
ve bu prens�plere �hanet edenler� yahutta 
geç�c� çıkarlara uyarak teor� ve pol�t�kanın 
temel meseleler�nde uyuşma yoluna sapan-
ları s�steml� b�r tenk�de tab� tutuyorlardı. 
Got ha programında b�l�msel sosyal�zm-

den uzaklaşma karşısında Karl 
Marks'ın bu programa karşı olum-
suz tutumu hatırlardadır. Dühr�ng-
'�n felsef� eklekt�s�zm�n� ve Alman 
sosyal demokras�s� �ç�nde İ. Most 
g�b� savunucularının tutumunu, 
F. Engels de aynı şek�lde sert 
eleşt�rmelerle karşılamış ve 
şöyle dem�şt�r: “Tab�at ve �n-
sanlık, prens�plere göre ha-
reket etmez. Bunun tam ter-
s�, prens�pler, tab�ata ve ta-
r�he uygun olduğu derece-
de doğrudur. Nesne (şey) 
hakkındak� yegâne ma-
teryal�st anlayış budur. 
Dühr�ng'�n görüşü, bu-
nun tam zıddıdır ve bu 

anlayış �deal�stl�kt�r, gerçeğ� 
baş aşağı çev�rmekte ve gerçek dün-

yayı düşünceler, çok esk�den, daha dünyadan 
önce mevcut şemalar, hayaletler veya kate-
gor�ler üzer�ne kurmaktadır.”
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B�l�msel �lerleme, sınıf ve devr�m savaşı, 
tar�h�n g�d�şatı materyal�zm�n çağdaş b�ç�m� 
olan Marks�zm-Len�n�zm felsefes�n�n doğ-
ruluğunu şüphe götürmez b�r şek�lde ortaya 
koymuşlardır. Buna rağmen �deal�zm 
akımının b�rçok f�lozofu, b�l�msel �lerlemey� 
de kend� mevz�ler�ne uydurmaya çalışarak, 
durumlarını savunmaya çabalamaktadırlar. 
Öte yandan, XX yüzyılın �deal�zm felsefe-
s�nde �rrasyonel akımın şu veya bu b�ç�m� 
da�ma varlığını korumuştur, kap�tal�st toplu-
mun f�kr� hayatı üzer�ndek� etk�s� b�r hayl� 
kuvvetl�d�r ve durmadan ant�-materyal�st 
yönde saldırılarda bulunmaktadır. «Hayat 
felsefes�» ve onun değ�ş�k şek�ller� olan 
egz�stans�yal�zm, pragmat�zm, neotom�zm, 
d�yalekt� k «teoloj�» v.b. bunlardandır.

«Ant�-Dühr�ng» yazarı şöyle d�yor: 
“İnsan, tab�at b�l�m�n�n yığmış olduğu del�l-
ler�n zoru �le tab�atı d�yalekt�k anlamaya va-
rab�l�r. Fakat tab�at b�l�m� del�ller�n�n d�ya-
lekt�k karakter�n� d�yalekt�k düşünüm kanun-
larıyla anlamaya çalışırsa, buna daha kısa 
yoldan ulaşır. Tab�at b�l�m� ş�md� o derecede 

Bu yüzden, �deal�zm ve burjuva �deoloj�-
s�yle, ne b�ç�mde bel�r�rlerse bel�rs�nler, 
çet�n b�r mücadele yürütmen�n gerekl� oldu-
ğu hakkında «Ant� Dühr�ng»te varılan temel 
sonuçlardan b�r�, bugün de bütün önem�n� 
korumaktadır. Atom kuvvet�ne hâk�m olan, 
uzayın sonsuzluklarına g�ren, enformasyon 
verme ve �şleme kanunlarını keşfeden, 
hayattak� olayların nedenler�n� öğrenen XX. 
yüzyıl b�l�m�, tab�at b�l�m�yle materyal�st 
d�yalekt�k arasındak� b�rl�ğ�n her yönden 
kuvvetlenmes�n�n kaçınılmazlığı hakkında 
ortaya koyduğu teşh�s� doğrulamıştır. En-
gels, tab�at b�l�m�ne ve felsefe tar�h�ne a�t b�r 
yığın del�l� tahl�l ett�kten sonra şu sonuca 
varmaktadır: “çağdaş b�l�m�n ve toplumsal 
prat�ğ�n gel�şme sev�yes�ne uyan tek felsefe, 
d�yalekt�k materyal�zmd�r.”

mücadelen�n geçm�şte kaldığı, zamanımız 
şartlarına uymadığı �dd�a ed�lmekted�r. Neo-
poz�t�v�zm, neoreal�zm, kr�t�k real�zm ve 
d�ğer bazı felsef� akımların taraftarları bu 
g�b� görüşler� savunmaktadırlar.

�lerlem�şt�r k�, artık d�yalekt�k genelleşt�rme 
kaçınılmaz b�r hal almıştır”. XX. yüzyılın 
başlangıcında, tab�� b�l�mler�n gel�şme 
sonuçlarını Len�n genelleşt�rm�şt�r. Bugün 
Marks�zm'�n b�l�msell�ğ�n�, b�l�msel-tekn�k 
devr�m çağında yalnız tab�at b�l�m�n�n gel�ş-
mes� değ�l, aynı zamanda ve öncel�kle tar�h� 
toplumsal mücadele prat�ğ� doğrulamak-
tadır: Sosyal�zm s�stem�n�n ve ant�-emper-
yal�st güçler�n zaferler�, emperyal�zm cephe-
s�n�n zayıflaması, �şç� sınıfının �deoloj�s�n� 
bozmaya kalkışanların yen�lg�s� Marks�zm-
'�n b�l�msell�ğ�n� �spat etmekted�r. Mark-
s�zm'�n alab�ld�ğ�ne b�l�msel olduğunu, onun 
toplumu devr�mle yen� baştan kurma yolları-
na da�r kanunlarla �lg�l� öğret�s� açıkça orta-
ya koymaktadır. «Ant�-Dühr�ng»te, sınıflı 
toplumun bel�rmes�nden sosyal�st toplum 
kuruluculuğuna kadar toplumsal gel�şmen�n 
en öneml� meseleler� son derecede parlak b�r 
şek�lde aydınlatılmaktadır. Marks�zm'�n çı-
kış noktası şudur: “Bütün toplumsal ve pol�-
t�k değ�ş�mler�n �lk sebepler�n� �nsanların 
başlarında ve ebed� doğruluk ve adalet 
hakkındak� artan b�l�nçler�nde değ�l, üret�m 
ve t�caret usuller�n�n değ�şmes�nde arama-
lıyız; bunlar, felsefede değ�l, şu veya bu dev-
r�n ekonom�s�nde aranmalıdır”.

Tar�h hakkındak� materyal�st görüş, 
toplum ve �nsanla �lg�l� görüşlerde �deal�z-
m�n egemenl�ğ�ne son verm�ş, sosyoloj�y� 
gerçek b�r b�l�m hal�ne get�rm�şt�r. Çağdaş 
sınıflı toplumun kökenler�n�n materyal�st 
görüşle �zahı.  Dühr�ng'�n, bütün reel top-
lumsal �l�şk�ler s�stem�nden tamamıyla kopa-
rak ele aldığı Robenson�yada görüşler�ne 
ağır b�r darbe �nd�rm�şt�r. Onun teor�s�, top-
lumu, aralarında objekt�f toplumsal bağlar 
bulunmayan, b�rb�r�nden tecr�t ed�lm�ş 
b�reyler yığını olarak tasv�r etmekted�r. Bu 
teor�ye göre, toplumda b�reyler arasında 
bel�ren bağlar ve �l�şk�ler sadece manev� 
hukuk� karakterded�r. F. Engels, Dühr�ng'�n 
Robenson�yada'sını eleşt�r�rken, sömürücü-
ler toplumunda sınıf dışı, soyut b�reyler�n 
bulunmadığını bel�rtmekted�r. Bu yüzden, 
toplumsal değ�ş�mler�n amaçlarını ve bu de-
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ğ�ş�mler� yapacak araçları göstermek görev�-
n� üzer�ne alan her b�l�msel sosyal teor�, her 
şeyden önce, b�r�nc�, toplum hayatında ob-
jekt�f madd� şartların öncel�ğ�n�, �k�nc�, sınıf-
ların ve çeş�tl�, bu arada b�rb�r�ne zıt sınıfsal 
çıkarların varlığını kabul etmek zorundadır. 
Bazı çağdaş teor�syenler, Marks�zm'�n sınıf-
sal, �deoloj�k karakter�n� tanımanın onun 
b�l�msell�ğ� �le bağdaşamayacağını �spat et-
meye çalışmaktadırlar. Onlara göre, dış dün-
yayı objekt�f olarak 
kavramlar s�stem� ha-
l�nde yansıtan b�l�m-
den farklı olarak �de-
oloj�, bel�rl� sosyal 
grupların çıkarlarını 
(bu çıkarlar gerçekle 
çel�şme hal�nde olsa-
lar dah�) savunmak 
ve esaslandırmakla 
görevl�d�r. K�ş�lere, 
sosyal grup ve sınıf-
lara sosyal yön verme 
aracı olan �deoloj�n�n çağımızda önem�n� 
kaybett�ğ�n� �dd�a eden bu teor�syenler, top-
lumsal hayatın ve sosyal b�l�mler�n «de�deo-
loj�zasyonu» tez�n� savunmakta, �nsanlar 
arasındak� toplumsal �l�şk�ler�n «gerçekten 
b�l�msel», «objekt�f» usullerle organ�ze 
ed�l�p yönet�lmes� gerekt�ğ�n� �ler� sürmekte-
d�rler.

Hâlbuk� «Ant�-Dühr�ng» k�tabının ya-
zıldığı çağda olduğu g�b� ş�md� de �deoloj�k 
faktörler, güç ve önemler�nden h�çb�r şey 
kaybetmem�şlerd�r. Dünyada, �nsanın �nsanı 
sömürmes�ne dayanan �l�şk�ler�n ortadan 
kaldırılması, bu �l�şk�ler�n doğurduğu sosyal 
ve ulusal eş�ts�zl�ğ�n yok ed�lmes� uğrunda, 
barış, demokras�, sosyal�zm �ç�n ve burjuva 
�deoloj�s�ne karşı mücadele devam ett�ğ� 
sürece, �ler�c� güçler�n, bu mücadelen�n 
ödevler�n� bel�rleyen, kend� çıkarlarını d�le 
get�ren ve son amacı gösteren programa 
�ht�yaçları olacaktır. Böyle b�r �deoloj� prog-
ramının b�l�msel temel� Marks�zm'd�r. 
Çünkü �şç� sınıfının tar�hsel rolünü b�l�msel 
olarak aydınlatan, bu sınıfa, toplum hayatı 

Engels, b�l�msell�kle �şç� sınıf �deoloj�s�-
n�n Marks�zm'de organ�k b�r şek�lde b�rleş�p 
kaynaştığını «Ant�-Dühr�ng»�n b�rçok yer�n-
de �zah etmekted�r. B�l�msel sosyal�zm kuru-
cularından öncek�ler, kend� görüşler�yle 
konkre tar�hsel şartlar arasındak� bağları 
kavrayamamışlar ve bu görüşler� zaman dışı 
mutlak gerçekler düzey�ne yükseltm�şlerd�. 

Buna karşılık, kend� 
çağlarının toplumunu 
objekt�f tahl�lden geç�-
ren Marks ve Engel’-
s�n dayanak noktaları, 
�şte bu tahl�llerd�. En-
gels şöyle d�yordu : 
“Zamanımızın sosya-
l�zm�, muhtevası bakı-
mından, her şeyden 
önce, b�r taraftan bu-
günkü toplumda mülk 
sah�pler�yle mülksüz-

ler, burjuva �le ücretl� �şç�ler arasında 
hüküm süren sınıfsal çel�şmeler�n, öte yan-
dan da üret�mde hüküm süren anarş�n�n 
�ncelenmes�n�n b�r sonucudur .” Daha sonra 
da şunları ekl�yordu : “Sosyal�zm�n b�l�m 
olab�lmes� �ç�n �lk önce reel b�r zem�n üzer�-
ne oturtulması lazımdır.” Bu ödev, Marks'ın 
�k� büyük keşf� �le yer�ne get�r�ld�: Tar�h� 
materyal�stçe anlamak suret�yle ve doğrudan 
artık-değer�n keşf� sayes�nde kap�tal�st üret�-
m�n sırlarını açıklamak yolu �le. Bu keş�fler 
sayes�nde sosyal�zm b�l�m hal�ne geld�. Yen� 
tar�hsel şartlar �ç�nde Len�n tarafından yürü-
tülen çet�n mücadele �ç�nde doğruluğu �spat 
ed�len, kardeş komün�st ve �şç� part�ler� tara-
fından gel�şt�r�l�p uygulanan Marks�zm, 
zamanımızda dünyanın dört b�r bucağında 
m�lyonlarca emekç�n�n d�kkat ve �lg�s�n� 
çekmekted�r.

Marks�zm'�n devr�mc� ruhu:

Engels, gerçekten devr�mc� materyal�st 
d�yalekt�ğ�n zafer� uğrunda, reel uyuş-
mazlıklara ve reel mücadeleye önem verme-

Materyal�st D�yalekt�k 

hakkında b�l�msel b�lg�ler vererek pol�t�k 
yön gösteren tek öğret� Marks�zm'd�r.
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 Yer� gelm�şken şunu da bel�rtel�m k�, 
Marks�zm'�n doğuşundan ber� �şç� sınıfının 
b�l�msel dünya görüşüne saldırıların ardı 
arası kes�lm�ş değ�ld�r. Marks�zm'e karşı o-
lanların b�rçoğu, bu öğret�n�n «dogmat�k» 
olduğunu �dd�a etmekted�r. Fakat heps� de, 
öncel�kle materyal�st d�yalekt�ğe ve toplum-
sal gel�şme kanunları öğret�s�ne saldırmak-
tadır. 

Engels, Dühr�ng'le tartışmasında, top-
lumsal çel�şmeler�n, b�r tar�hsel bütünün 
çerçeves� �ç�nde n�sp� b�r b�rl�k meydana ge-
t�rd�kler�n�, lak�n bu tar�hsel geç�c� b�rl�k 
�ç�nde heps�n�n ayn� rolü oynamadıklarını 
�spat ett�. Bunlardan b�r kısmı �ler�c�, dev-
r�mc�, ötek�ler� ger�c�, gel�şmey� tutucu rol 
oynar. Örneğ�n, kap�tal�st üret�m s�stem� 
çerçeves� �ç�nde proletarya �le burjuvaz�n�n 

Dühr�ng de, d�yalekt�ğe 
ve tezatların b�rl�ğ� öğret�-
s�ne ş�ddetle saldırıyordu. Onun görüşüne 
göre -k� ş�md� b�le burjuva f�lozofları arası-
nda aynı görüşle olanlar vardır-, tezatlar 
(çel�şmeler) genell�kle uydurma şeylerd�r. 
Fakat, b�zat�h� reel hayatın çel�şmeler müca-
deles� olduğunu ve hayatın ancak, çel�şmel� 
karakter� göz önünde bulundurulmak sure-
t�yle anlaşılab�leceğ�n� Dühr�ng anlayacak 
güçte değ�ld�. 

yen Soyut - metaf�z�k teor�c�l�ğe karşı çet�n 
b�r savaş yürütüyordu.

Bunlara göre materyal�st d�yalekt�k “b�-
l�msel” değ�ld�r. Çünkü 
sözde, mantık� çel�şmelere 
düşmekted�r ve kanunları 
prat�ğ�n kontrolünden ge-
çerken tuzla buz olmatadır. 
Öte yandan tar�hsel mater-
yal�zm�n ve b�l�msel sosya-
l�zm�n «toplumsal gel�şme 
kanunlarının otomat�k faa-
l�yet�ne körü körüne b�r 
�nanış» �sted�ğ�n�, «�nsanı, 
onun �ht�yaç ve yetenekle-
r�n�» göz önünde bulundur-
madığını �ler� sürmekted�r-
ler. 

tar�hsel geç�c�, n�sp� b�rl�ğ� böyled�r.
 Fakat bunların, kap�tal�st üret�m s�stem� 

şartlarında b�rb�rler�ne karşılıklı etk�de 
bulunmaları, zamanımızda bazı teor�syenle-
r�n �dd�a ett�kler� g�b�, �şç�ler�n «kap�tal�st 
s�stemle kaynaştıkları» anlamına asla gel-
mez. Bu teor�syenlere göre, gel�şm�ş kap�ta-
l�st ülkelerde, sadece bazı sosyal tabakalar 
mevcut s�stemle kaynaşmazlar. Gençl�ğ�n 
b�r kısmı, aydınların azınlığı, “hayal kırık-
lığına uğramış”, “bütün umutlarını kaybet-
m�ş” olan ve s�stem� “ş�ddetle reddeden” 

«deklase olmuş unsurlar» bu kaynaşmayan 
sosyal tabakalardır. 

Bu görüş, kap�tal�zm�n d�yalekt�ğ�n� 
yanlış anlamanın, toplumsal gel�şmen�n 
perspekt�fler�n� bel�rleyen çel�şmeler�n �ler�-
c� yanlarını göremey�ş�n b�r sonucudur. 
Marks�zm-Len�n�zm klas�kler�n�n göster-
d�kler� ve bütün tar�hsel g�d�şatın �spat ett�ğ� 
g�b�, �şç� sınıfı, çel�şmeler�n �ler�c� kısmını 
meydana get�r�r. Kap�tal�zm, �şç�ler� sömür-
me temel� üzer�nde kurulduğu �ç�n, bu sınıf, 
yapısı �cabı kap�tal�zme karşı yönelm�şt�r. 
Sömürü, b�ç�m�n� değ�şt�r�r, fakat aslını, 
özünü kaybetmez. İşç� sınıfının '' devr�mc�l�-
ğ�n� gerekt�ren şartların ortadan kalktığını" 
�ler� süren burjuva teor�syenler�, b�r kısım 
gel�şm�ş kap�tal�st ülkelerde �şç�ler�n madd� 
durumlarının �y�leşm�ş olmasını bu görüşle-
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r�ne del�l olarak göstermekted�rler. Hâlbuk� 
bu �y�leşme, kap�tal�zmle “köklü b�r değ�ş-
me” meydana gelm�ş olmasının değ�l, prole-
taryanın yürüttüğü pol�t�k ve ekonom�k 
mücadelen�n ve b�l�msel-tekn�k gel�şme sı-
rasında emek ver�ml�l�ğ� artışının b�r sonu-
cudur. 

B�r süre önce b�rçok kap�tal�st ülkede 
�şç�ler�n, güçlü, örgütlü aks�yonları, sosyal 
problemler�n ve çel�şmeler�n, hatta b�l�msel-
tekn�k devr�m�n doğurduğu çel�şmeler�n 
gerg�nleş�p ş�ddetlenmes�, proletaryanın 
kap�tal�st s�stemle kaynaştığı hakkındak� 
�dd�aların b�r masaldan başka b�r şey olma-
dığını ortaya koymuştur. Toplumsal 
gel�şmey� daha �ler� götürmek �ç�n ge-
rekl� madd� şartlar artık olgunlaş-
mıştır. Sosyal �lerleme mücadeles�-
n�n mantığı, kap�tal�zm�n devr�m 
yolu �le ortadan kaldırılmasını 
gerekt�rmekted�r. Bu ödev�, an-
cak, b�rleş�k ve örgütlü �şç� 
sınıfı, gen�ş emekç� tabaka-
larıyla �tt�fak hal�nde başa-
rab�l�r. 

Oktobr Sosyal�st 
Devr�m�n�n zafer�n-
den sonra �şç� sınıfı 
�le burjuva arasında-
k� çel�şmeler yen� b�r 
mah�yet almış, b�rb�r�ne kar-
şıt �k� sosyal-ekonom�k s�stem 
arasında b�r mücadele hal�ne dönüşmüş-
tür. Dünya sosyal�st s�stem�n�n doğuşundan 
sonra da, sosyal�zm ve onunla �tt�fak hal�nde 
faal�yette bulunan ant�-emperyal�st güçler, 
tar�hsel sürec�n muhtevasına ve gel�şme 
yönü üzer�ne sonuç bel�rley�c� etk� yapmaya 
başlamışlardır. 

Zamanımızın temel, global çel�şmes�, 
durmadan güçlenmekte olan sosyal�zmle ta-
r�h�n çökmeye mahkûm ett�ğ� emperyal�zm 
arasındak� çel�şmed�r. Bunu, toplumsal 
prat�k hemen hemen her gün �spat etmekte-
d�r. Çağımızın sonuç bel�rley�c� b�r gücü 
olarak g�tg�de kuvvetlenmekte olan sosya-
l�zm, halklara, kap�tal�st kölel�ğ�nden dünya 

«Ant�-Dühr�ng»�n d�yalekt�ğ�n temel 
kanunlarıyla �lg�l� bölümler�, Marks�zm'�n 
bu kanunları dogmat�k olarak ben�msed�ğ�n� 
ve bunların doğruluklarının prat�kte denet-
lenmeler�n�n �mkânsız olduğunu �ler� süren 
Marks�zm eleşt�r�c�ler�n bu uydurmalarını 
tartışmaz b�r şek�lde çürütmekted�r. Engels, 
gerek tar�h, mantık ve felsefe açısından tah-

l�ller yolu �le gerekse, doğal ve sosyal teor�-
ler �ç�n metodoloj�k ve tanıtma öne-

m�n� ortaya koymak suret�yle bu 
kanunların doğruluğunu 

�spat etmekted�r. Duyu 
organlarıyla anlaşılma-

ları �mkânsız der�n süreç-
ler�n teor�k modeller�n� 

yaratan ve matemat�k me-
totlarıyla kavramları gen�ş öl-

çüde uygulayan çağdaş b�l�m, 
kend�s�ne, teor�k buluşlarıyla 

tecrübe ve uygulama arasında 
bağlar kurma olanaklarını veren, bu 

bağlantının mümkün ve gerekl� oldu-
ğunu gösteren böyle b�r metodoloj�ye 

son derecede muhtaçtır. Engels, daha 
geçen yüzyılın 70 yıllarında, d�yalekt�ğ�n 

metodoloj�k ve tanıtma önem�n� bel�rt�yor, 
onu, metodoloj�k ve genel teor�k problemler� 
çözme teor�s� ve metodu olarak ele alıyordu. 
Engels�n bu konudak� asıl h�zmet� de budur. 
D�yalekt�ğ�n bu ödev�n�n materyal�st d�ya-
lekt�k tarafından semerel� olarak gerçekleşt�-
r�lmes�, özell�kle b�l�msel-tekn�k devr�m 
çağında parlak b�r şek�lde yer�ne get�r�lmek-
te olması, d�yalekt�ğ�n b�l�msel olmadığı, 
kanunlarının hayatın denetlemes�ne dayana-
madığı yolundak� bütün �dd�aların asılsızlı-
ğını açık seç�k ortaya koymaktadır. 

çapında kurtulmanın reel perspekt�fler�n� 
göstermekted�r. Bu olayın ışığı altında şu 
gerçek artık açık seç�k görülüyor: Bu temel 
çel�şk�y� ve onun çözümü �ç�n Marks�zm'�n 
gösterd�ğ� yolu görmek ve doğru şek�lde 
değerlend�rmek �stemeyenler, toplumsal 
�lerlemeye s�steml� olarak h�zmet edemezler. 

Engels'�n k�tabı, toplumun tahl�l�nde d�-
yalekt�ğe önem ver�lmemes�n�n soyut, ob-
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 Çağdaş burjuva felsefes�n�n en etk�l� akı-
mı olan egz�stans�yal�zm de ahlak meseles�n� 
tar�h dışı metotla �ncelemekted�r. Bu akım, 
büyük b�r önem verd�ğ� özgürlük ve k�ş�sel 
sorumluluk problem�n� aşırı �rrasyonal�zm 
ve sübjekt�v�zm açısından çözmeye kalkış-
maktadır. Egz�stans�yal�zm, özgürlüğü b�-
reyde görür. Hâlbuk� b�rey�n k�ş�sel �l�şk�ler� 
sosyal �l�şk�lere bağlıdır. Özgürlük, bütün 
değerler�n kaynağıdır, fakat, b�rey hakkında-
k� metaf�z�k ve �rrasyonal anlayış onun teme-
l� olduğu �ç�n, manev� değerler�n, manev� 
amaçların kaynağı tar�h�n dışındadır. Egz�s-
tans�yal�zm�n önünde şu �k�lem vardır: ya 
cansız soyutlar, ya da keyf� davranışlara ve 
avantür�zme yol açan b�reyc�l�k (�nd�v�düa-
l�zm). Bu öğret�n�n özgürlük hakkındak� so-
yut ve b�ç�msel yorumları, ahlakı pol�t�kadan 
ayırmaktadır. Hâlbuk� bu, �nsanları pas�fl�ğe 
sürükleyeb�l�r, akt�f pol�t�k faal�yetten ve ma-
nev� kınama mücadeles�nden uzaklaştırab�-
l�r. 

jekt�v�st görüş ve sonuçlara yol açtığını �spat 
etmekted�r. Bu objekt�v�st soyutçuluk, özel-
l�kle, Dühr�ng'�n, Robensonla Petkan arası-
ndak� manev� �l�şk�ler�n her zaman ve her 
türlü şartlarda uygulanab�leceğ� hakkındak� 
görüşler�nde en açık �fades�n� bulmuştur. 
Dühr�ng'�n bu �dd�alarını eleşt�ren Engels, 
b�r toplumsal-ekonom�k formasyondan 
d�ğer�ne geç�ş dönem�ndek� ahlak normlarını 
�ncelemek suret�yle, manev� norm ve dav-
ranışların konkre tar�hsel ve sınıfsal temelle-
re dayandığını açıklamakta ve şu sonuca 
varmaktadır: “Esk� sınıfsal toplumun dönge-
s� �ç�nde bulunurken «ebed� ahlak» yaratma-
ya kalkışmak, boş hayal peş�nde koşmaktan 
başka b�r şey değ�ld�r. O (Dühr�ng), her türlü 
şartlar �ç�nde ve her zaman geçerl� ahlaksal 
ve hukuksal öğret� yarattığı sanısıyla, ger-
çekte, kend� zamanının tutucu veya devr�mc� 
akımlarını -gerçek hayattan ayrıldığı �ç�n- 
tahr�f etmekte ve çukur aynalar g�b� baş aşa-
ğı göstermekted�r. 

Marks�zm, özgürlük ve ahlakın, toplu-
mun sosyal ekonom�k hayat şartlarına ba-
ğımlı bulunduğunu, bu yüzden de tar�hsel Engels, gerek «Ant�-Dühr�ng» te, gerek-

Özgürlük, k�ş�n�n her �sted�ğ�n� keyf� 
olarak yapması demek değ�ld�r. Engels'�n 
«Ant�-Dühr�ng»te bel�rtt�ğ� g�b�, özgürlük, 
ne olduğu öğren�len, b�l�nen toplumsal 
zorunluluktur. Marks�zm'de söz konusu olan 
özgürlük, «eleşt�r�c� düşünceye sah�p» b�-
reyler grupçuğunun değ�l, gen�ş halk yığın-
larının özgürlüğüdür. 

kategor�ler olduğunu �spat ett�ğ� �ç�n, egz�s-
tans�yal�zm�n özgürlük ve ahlak hakkındak� 
görüşler�n�n yanlışlığını ortaya koymak-
tadır. Bundan başka o, bütün d�ğer felse-
felere kıyasla n�tel b�r sıçrama yaparak, 
sosyal faal�yetlere ve sosyal değ�ş�mlere �l�ş-
k�n b�l�msel b�r sınıf teor�s� yaratmıştır. B�-
l�msel gerçeklerden başka bütün sosyal 
değerler�n kaynağı ve ölçüsü olan sosyal 
tar�hsel prat�ğ� temel dayanak yapan bu sınıf 
teor�s�, bütün değerlere ve bu arada özgürlü-
ğe ulaşma yollarını gösterm�ş bulunmak-
tadır. Bu yol, b�l�msel sosyal�zmle �şç� hare-
ket�n� b�rleşt�rme ve toplumu sosyal�st temel-
ler üzer�nde kurma yoludur. Marks�zm, 
hayattan kopmuş �dealler� yayan, ahlak vaaz 
eden b�r öğret� değ�ld�r, ütop� h�ç değ�ld�r, 
tar�hsel zorunluluğun teor�s�d�r. Marks�zm 
teor�s� şunu �spat etm�şt�r. İnsan k�ş�l�ğ�n�n 
kurtuluşu ve gel�şmes�, b�rey�n toplumdak� 
her türlü yükümlülükler�nden «tamamıyla» 
kurtulması anlamına gelmez; toplumsal 
mülk�yet temel� üzer�nde yen� sosyal �l�şk�ler 
ve yükümlülükler yaratmaktır bu kurtuluş. 
Demek k�, �nsan problem�, �nsan k�ş�l�ğ�n�n 
kurtuluşu ve gel�şmes� problem�, bütün top-
lumun sosyal�st temeller üzer�nde kurulması 
sorununa sıkı sıkıya bağlıdır. Yalnız sosya-
l�zmde «�nsanlar tamamıyla b�l�nçl� olarak 
tar�hler�n� kend�ler� yaratmaya başlayacak-
lardır. Ancak o ondan �t�baren onlar tarafı-
ndan harekete geç�r�len toplumsal nedenler, 
�nsanlar tarafından �stenen sonuçları öneml� 
ve g�tg�de ortan derecede vermeye başlaya-
caktır. İnsanlığın, zorunluluklar âlem�nden 
özgürlükler âlem�ne sıçrayışı �şte budur.” 
(Marks ve Engels, «Bütün Eserler�», c�lt 20) 

Gen�ş halk yığınlarının özgürlüğü
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 Fakat bundan, esk� dü-
zen�n kend�l�ğ�nden çöke-
ceğ� ve yen� düzen�n kend�-
l�ğ�nden doğacağı sonucu 
çıkmaz elbette. Engels, ta-
r�h kanunlarının kend�ler�-
ne düşen ödev� otomat�k o-
larak gerçekleşt�recekler�-
ne h�çb�r zaman umut bağ-
lamamıştır. Toplumun dev-
r�m yolu �le yen� baştan ku-
rulmasına �l�şk�n tek öğret�-
y� Marks�zm hazırlamıştır. 
O, �nsanların b�l�nçl� olarak 
yapacakları �şler� ve sah�p 
oldukları olanakları göster-
mekted�r. İnsanların b�l�nçl� 
faal�yet� tar�hsel gel�şmey� etk�leyeb�l�r. 
Bunun �ç�n de, öncel�kle toplumsal gel�şme-
n�n sosyal-ekonom�k süreçler�yle �ht�yaç-
larının, reel şartların konkre tahl�l� lazımdır, 
bu b�l�nçl� hareket�n, toplumun yen� baştan 
kurulmasında menfaatler� olan halk yığın-
larının sosyal gücüne dayanması gerek�r. 
Devr�mc� güçler, toplumsal süreçler�n objek-
t�f muhtevasını b�ld�kler� zaman tar�hsel 
gel�şmey� hızlandırır, esk� düzen�n savunu-
cularıyla savaşlarında sağlam zaferler kaza-
nırlar.

se d�ğer eserler�nde şu meseley� defalarca 
aydınlatmıştır: d�yalekt�k anlayışa göre 
sıçrama, yan� b�r n�tel�kten yen� b�r n�tel�ğe 
dönüşüm b�r anda olmaz; bu öyle b�r süreçt�r 
k�, toplumsal hayatta çoğu zaman uzun b�r 
tar�hsel dev�r boyunca sürer. Özgürlük, emek-
ç� yığınları tarafından, toplumsal hayatın 
objekt�f şartları ve kanunlarına uyularak, 
b�rb�r�n� �zleyen, örgütlü sosyal değ�ş�kl�kle-
r�n gerçekleşt�r�lmes� suret�yle kazanılır. Bu 
kanunların küçümsenmes�, toplumun �ler� 
doğru del�şmes�n�n göz önünde bulundurul-
maması, toplumsal gel�şmen�n geç�lmes� 
zorunlu olan aşamalarının atlanması, da�ma 
acı sonuçlar verm�ş, yen�l-
g�lere, hayal kırıklıklarına, 
umutsuzluklara yol açmış-
tır.

Bunların sosyal�zmde gerçekleşt�r�lmes� 
mümkündür. Çünkü sosyal�st toplumda, 
toplumsal b�lg�y� ve toplumsal prat�ğ�, top-
lum hayatının her alanını kapsayan amaca 
uygun tek b�r süreç hal�ne dönüştürmek �ç�n 
gerekl� objekt�f şartlar mevcuttur. Bu sürec�n 
yönet�lmes� prat�k olarak �mkân dâh�l�ne 

Marks�zm şunu �spat etm�şt�r: Sosyal�st 
düzen�n kurulmasıyla objekt�f olarak en 
yakından �lg�lenen sosyal güç, �şç� sınıfıdır. 
Kap�tal�zm�n ortadan kalkmasıyla objekt�f 
olarak en yakından �lg�lenen sosyal gücün 
�şç� sınıfı olduğunu hem b�l�msel tahl�l, hem 
de bu sınıfın bütün mücadele tar�h� ortaya 
koymuştur. İşç� sınıfı toplumsal hayatta en 
öneml� (sonuç bel�rley�c�) b�r yer almaktadır. 
İşç� sınıfı olmazsa, üret�m yapılamaz, madd� 
ve kültürel değerler yaratılamaz. B�rçok 
ülkede �şç� sınıfı, halkın çoğunluğunu teşk�l 
etmekted�r. Sosyal�zmde �şç� sınıfının rolü 

büyümekted�r. Çün-
kü o, sosyal�st toplu-
mun temel amaç ve 
menfaatler�ne tama-
mıyla uygun olan 
kend� amaç ve men-
faatler�n� gerçekleş-
t�rmek �ç�n son dere-
cede büyük olanak-
lara kavuşmaktadır. 
Toplumsal gel�şme-
n�n yen� kanunları 
öğren�ld�kçe ve top-
lumsal faal�yet�n çe-
ş�tl� alanlarında sos-
yal�st �l�şk�ler kuv-
vetlend�kçe �şç� sını-
fının önem� daha da 
artacaktır. Engels, 
proletaryanın amaç-
larına h�zmet eden 

toplumsal kanunların doğru şek�lde yürütül-
mes� lüzumunu önemle bel�rtmekte ve şöyle 
demekted�r: “Bunları g�tg�de daha fazla 
emr�m�z altına almak ve onların aracılığı �le 
amaçlarımıza ulaşmak b�z�m el�m�zded�r.” 

Sosyal�st devr�m�n karakter� 
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Dühr�ng'�n zor kullanma teor�s�n� çürü-
ten ve �nsanlık tar�h�nde zor kullanmanın 
rolüne �l�şk�n b�l�msel görüşü ortaya koyan 
Engels, s�yas� düzen�n ekonom�ye yön verd�-
ğ�, ekonom�n�n tamamıyla s�yas� düzen tara-
fından bel�rlend�ğ� hakkında Dühr�ng'�n öne 
sürdüğü �dd�aların temels�zl�ğ�n� bel�rterek 
şunu �spat etmekted�r: şu veya bu s�yas� dü-

g�rm�şt�r. Z�ra uluslararası �şç� hareket� kend� 
gel�şmes� sırasında n�tel sıçrama yaparak, 
yen� t�pte b�r organ�zasyon olan Komün�st 
Part�s�n� kurmuştur. Komün�st Part�s�, keşfe-
d�lm�ş ve keşfed�lmekte olan sosyal kanunla-
ra dayanan toplumsal faal�yet�n madd�, �deo-
loj�k ve pol�t�k yönler�nden faydalanarak 
hayatı yönetmekted�r. Sosyal�st toplumun 
hayatını ve gel�şmes�n� rasyonel ve etk�l� b�r 
şek�lde yönetmes�, Komün�st Part�s�n�n 
yönet�c�l�k rolünü daha da kuvvetlend�rmek-
ted�r.

Marks�zm'�n klas�k e-
serler� arasında olan «An-
t�-Dühr�ng», devr�mc�l�ğ�n 
soyut olamayacağını �nan-
dırıcı del�llerle �spat etm�ş-
t�r. Gerçek devr�m, karak-
ter� �t�bar�yle tar�hsel te-
mellere dayanmaktadır, en 
yüksek b�l�msell�k ve en 
yüksek pol�t�ka sanatı dev-
r�mde organ�k şek�lde b�r-
leş�p kaynaşmıştır. Sınıf 
çatışmalarının b�l�m ve 
sanatı olan devr�m savaşı, 
toplumsal gel�şmede zor 
kullanmanın rolünü �y� an-
lamayı gerekt�rmekted�r. 
Dühr�ng'�n zor kullanma 
teor�s�yle �lg�l� olarak Engels'�n ortaya koy-
duğu f�k�rler klas�k Marks�st hükümlerd�r. 
Dühr�ng'�n zor kullanma konusundak� tutu-
mu son derecede çel�şmel�d�r. B�r taraftan, 
zor kullanmayı toplumsal gel�şmen�n temel 
etken� saymakta, öte yandan da, toplumsal 
�lerleme yollarını b�lmed�ğ� �ç�n, devr�mc� 
zor kullanmanın �ler�c� rolünü görmemekte-
d�r.

zen, yalnız, kend�s�ne uygun ekonom�k �l�ş-
k�ler�n temel� üzer�nde ortaya çıkar; b�r s�ya-
s� egemenl�ğ�n kader�, sosyal-ekonom�k 
gel�şmen�n �ht�yaçlarına uygunluk dereces�-
ne sıkı sıkıya bağlıdır. Engels'�n bu sonuç-
ları, zamanımızda da önem�n� tamamıyla 
korumaktadır. Bugünkü kap�tal�zm çok 
güçlü zor kullanma araçlarına sah�p de olsa, 
bunların yardımı �le toplumsal �lerlemey� 
durdurab�lecek, kap�tal�st üret�m usulünün 
yer�ne devr�m yoluyla sosyal�st üret�m tar-
zını get�rme yönünde �şleyen objekt�f kanun-

ları ortadan kaldırab�lecek 
güçte değ�ld�r. Şunu da be-
l�rtel�m k�, «Ant�-Düh-
r�ng»�n sonuçları, zor kul-
lanmaya, toplumun yen� 
baştan kurulmasını kolay-
laştıran tek araç gözü �le 
bakanların bu yoldak� �d-
d�alarını çürütmekted�r. 
Marks�st-Len�n�stler, har-
b�n, s�lahın, örgütsüz ayak-
lanmaların, emperyal�zm�n 
ortadan kaldırılması ve 
sosyal�zm�n güçlenmes�yle 
�lg�l� bütün sorunları kend�-
l�kler�nden çözümleyeceğ� 
yolundak� tasavvurları ş�d-
detle reddetmekted�rler.

Emekç�ler�n örgütlü gücü ve kap�tale 
karşı çet�n mücadeleler�, kend�ler�ne, daha 
kap�tal�zm şartlarında bel�rl� hak ve özgür-
lükler kazanma �mkânlarını vermekted�r. Bu 
kazanımlar, emekç�ler�n durumlarını �y�leş-
t�rmek ve toplumda köklü değ�ş�kl�kler yap-
mak �ç�n yürüttükler� mücadelede yen� ola-
naklar sağlamaktadır. Fakat burjuva ülkele-
r�nde vatandaşların hak ve özgürlükler�n�n 
bel�rl� b�r ölçüde gen�şlemes�, hatta en gel�ş-
m�ş memleketlerdek� şekl�n� alması kap�ta-
l�zm�n temeller�n� yıkmak �ç�n yeterl� değ�l-
d�r. Bu hak ve özgürlükler, egemenl�ğ�n en 
öneml� kaldıraçlarına büyük b�r zarar ver-
mezler. Kap�tal�stler, egemenl�kler�n�n tehl�-
keye düştüğünü gördükler� zaman, burjuva 
demokras�s�n�n get�rd�ğ� hakları ger� alırlar, 
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Tar�hsel tecrübe gösterm�şt�r k�, emekç�-
ler�n egemenl�ğ� kurulduktan sonra da ant�-
sosyal�st güçler uzun zaman kap�tal�zm� 
tekrar �kt�dara get�rme umutlarıyla yaşarlar 
ve yen� düzene karşı mücadele ederler. Sos-
yal�st devlete, emekç�ler�n kazanımlarına 
karşı yürütülen karşı-devr�m faal�yet�, tar�h-
sel gel�şme kanunlarına ve bu gel�şmen�n 
�lerley�ş�ne taban tabana zıt amaçlar peş�nde-
d�r. Ant�-sosyal�st güçler, hang� ş�arla ortaya 
çıkarlarsa çıksınlar, toplumun madd�, mane-
v� ve pol�t�k faal�yet alanlarında elde ett�ğ� 

açık ve doğrudan zor kullanma araçlarına 
başvururlar.

Zor kullanmanın devr�mc� rolü hakkında 
Engels'�n ortaya koyduğu hükümler zamanı-
mızda da aktüell�ğ�n� kaybetmem�şt�r. Kap�-
tal�st toplum tarafından emekç�lere karşı 
kullanılan baskı tedb�rler�n�n ş�ddetlend�r�l-
mes� kaçınılmaz olarak şu anlama gelmekte-
d�r: Emekç�ler, �rt�caı kend� �radeler�ne 
boyun eğd�recek reel kuvvete sah�p olmaz-
larsa, kap�tal�st s�stem değ�şt�r�lemez. Bütün 
sosyal�st devr�mlerde -bunlar ne türlü şartlar 
�ç�nde gerçekleşt�r�lm�ş olurlarsa olsunlar-, 
�şç� sınıfı da�ma kuvvetl� pol�t�k mevz�lere 
sah�p olmuş ve çeş�t çeş�t mücadele metot ve 
b�ç�mler� kullanarak reel b�r egemenl�k elde 
etm�şt�r.

Marks�zm �deoloj�s�yle donanmış ve son 
derecede hüman�st b�r karaktere sah�p olan 
�şç� hareket�, elbette k�, el�nden geld�ğ� ka-
dar, zor kullanmanın haf�f şek�ller�n� uygu-
lar. Şartlar elver�şl� olduğu zaman komün�st-
ler, devr�m�n barış yolu �le yapılmasına taraf-
tardırlar. Ve yalnız çağı geçm�ş sınıflar kuv-
vete başvurdukları zaman emekç�ler karşı 
tedb�rler olmak zorunda kalırlar. Bu arada, 
barışçı mücadele araçlarıyla barışçı olmayan 
savaş araçlarının b�rl�kte kullanılması ve 
yalnız s�lahlı ayaklanma çerçeves� �ç�nde 
kalmayan devr�mc� zor kullanmanın türlü 
b�ç�mler� hakkındak� Marks�st teor� prens�p-
ler�n�n göz önünde bulundurulması da önem-
l�d�r. Her part� konkre durumlarda uygulana-
cak en etk�l� mücadele aracını kend� karar-
laştırır.

kazanımlara büyük zararlar vereb�l�r, onun 
�ler� hareket�n� uzun zaman �ç�n durdurab�l�r. 
Bu yüzden, devr�mc�ler�n başta gelen ödev�, 
sosyal�zm� az�mle korumak, sosyal�zm düş-
manlarının bütün davranışlarını amansızca 
önlemekt�r. Sosyal�zm�, uluslararası �rt�-
caının saldırılarından da aynı şek�lde koru-
mak lazımdır.

Çağımızın son derecede karmaşık sosyal 
şartları �ç�nde, komün�st ve �şç� part�ler�ne, 
olayların dalgaları arasında b�l�msel olarak 
yönler�n� bel�rlemeler�ne ve olaylara hâk�m 
olmalarına �mkân veren tek b�r pusula vardır, 
o da Marks�zm-Len�n�zm b�l�m�d�r. Bu b�l�-
m�n klas�kler� Marks, Engels ve Len�n, b�ze, 
gayet zeng�n b�r f�k�r m�rası bırakmışlardır. 
Kardeş part�ler, devr�m faal�yetler�nde yön 
tay�n ederken bunlardan alab�ld�ğ�ne fayda-
lanmışlardır ve faydalanmaktadırlar. Çeş�tl� 
ülkeler�n konkre tar�hsel şartlarına göre 
Marks�zm'� yaratıcı olarak gel�şt�rme zorun-
luluğu, �şç� sınıfı �deoloj�s�n�n tecrübelerden 
geçm�ş temel prens�pler�n�n zedelenmeme-
s�n�, olanca güçler�yle uygulanmasını gerek-
t�rmekted�r. Bu prens�plerden b�rçoğu «Ant�-
Dühr�ng»te bütün yönler�yle �şlenerek orta-
ya konmuştur. Bu yüzden komün�stler, 
emperyal�zme karşı, barış ve sosyal�zm �ç�n 
yürüttükler� büyük savaş sırasında bu klas�k 
esere tekrar tekrar başvurmalıdırlar.

Yen� Çağ Derg�s�, Aralık 1968
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ILLARDAN ber� Erdoğan yüksek Yfa�ze karşı savaşmaktadır. ”Fa�z 
düşerse enflasyon da düşer” de-

mekted�r. Yüksek enflasyonun sebeb� fa�z-
d�r. “Fa�z nedend�r, enflasyon sonuçtur” d�-
ye etrafa meydan okumaktadır. Ama dünya-
dak� tüm �kt�sat fakülteler�nde okutulan 
�kt�sat k�taplarında ters� yazar: Merkez ban-
kaları fa�z� düşürünce enflasyon yüksel�şe 
geçer, merkez bankaları fa�z� artırınca en-
flasyon da düşüşe geçer. Ama burası Türk�ye, 
ekonom�de ve pol�t�kada objekt�f yasa ve 
kurallar �şlemez. Re�s vardır. Onun ded�ğ� 
doğa yasası ve kuralı g�b�d�r. O da öyle �şle-
mek zorundadır. Erdoğan, “Fa�z neden, en-
flasyon sonuç” d�yorsa, bu öyled�r; fa�z 
düşünce enflasyon da düşecekt�r. Buna d�re-
nen Merkez Bankası başkanı g�der. Re�s'�n 
yasa ve kuralını uygulayacak yen� başkan 
gel�r. Re�s'�n Türk�yes�'nde bu da b�r kuraldır. 

Erdoğan'a

Son dört yılda Erdoğan'a Merkez Ban-
kası Başkanı dayanmadı. 2016'da Erdem 
Başcı'yı yüksek b�r fa�z artışına g�tt�ğ� �ç�n 
görevden aldı. 2019'da Murat Çet�nkaya'yı 
“fa�zler� düşürmüyor, söz d�nlem�yor” d�ye 
y�ne görevden aldı. Oysa Merkez Bankası 
bağımsızdır, uyguladığı para pol�t�kasına 
hükümet müdahale edemez. Ama burası 
Türk�ye, Re�s müdahale eder. Merkez Ban-
kası Başkanı onun ded�ğ�n� yapmak, uygula-
mak zorundadır. Tutmazsa azled�l�r. Azled�-
len Çet�nkaya'n�n yer�ne Erdoğan'ın adamı 
olarak, onun her ded�ğ�n� yapmaya hazır olan 
Murat Uysal get�r�ld�. Murat Uysal Erdoğan 
fa�z� düşür ded�kçe düşürdü. B�r yıl �ç�nde 
yüzde 24 olan pol�t�k fa�z� yüzde 8,25'e �nd�r-
d�. Ama enflasyon düş ded�kçe düşmüyordu. 

Merkez Bankası Başkanı dayanmıyor

Acaba öyle m�?

Barıs ALPER

Enflasyonun yükselmes� demek f�yat-
ların, pahalılığın artması, Türk parasının 
değer kaybetmes� ve doların değer kazan-
ması demekt�. Dolar karşısında değer kaybe-
den Türk parasının değer kaybını önlemek 
�ç�n, d�ğer b�r dey�şle, doların ateş�n� düşür-
mek �ç�n Merkez Bankası p�yasaya sürekl� 
dolar sürmek zorunda kaldı. Erdem Başcı da 
Murat Çet�nkaya da m�lyarlarca dolar satt-
ılar. Murat Uysal �se en çok dolar satan baş-
kan oldu. Son b�r senede doların yüksel�ş�n� 
durdurmak �ç�n p�yasaya sürülen dolar 120 
m�lyarı buldu ve Merkez Bankası'nın tüm 
rezervler� er�d�, hatta eks�ye geçt�. En sonun-
da Murat Uysal da doların yüksel�ş�n� düşür-
mek, enflasyon artışını frenlemek �ç�n fa�z� 
yükseltmek zorunda kaldı. Korkarak yüzde 
8,25'den 10,25'e yükseltt�, ama dolar durdu-
rulamadı. Merkez Bankası'nda döv�z, Haz�-
ne'de Türk parası buharlaştı. İk�s de tam takır 
oldu. Mal�yeden sorumlu bakan Damat 
Albayrak �se “kur ben�m �ç�n h�ç öneml� 
değ�l, h�ç oraya bakmıyorum” d�yerek dolar 
karşısında hükümet�n acz�n� orta koyuyordu. 
Dolar 8,50 TL'y�, Euro da 10 TL'y� geç�nce 
Erdoğan devreye g�rd�. Artık Murat Uysal'ın 
da g�tmes� gerek�yordu. B�r gece operasyo-
nuyla Merkez Bankası Başkanı Uysal'ı 
görevden aldı, yer�ne Bütçe Başdanışmanı 
Nac� Ağbal'ı atadı. Hatırlamakta yarar var: 
Son yıllarda tüm Merkez Bankası Başkanları 
b�r gece operasyonu, yan� b�r darbeyle 
görevden alındılar. 
Mal�ye kadrosu değ�şt�rmek çözüm mü?

Hem muhalefet�n hem AKP �ç�ndek� 
karşıtların ş�mşekler�n� üstüne çekm�ş olan 
damadı Haz�ne ve Mal�ye Bakanı Berat 
Albayrak'ı kayınpeder Erdoğan daha fazla 

Sürekl� yüksel�şe geç�yordu
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Öneml� olan bu sarmalın özünde yatan 
nedenler�n ortaya çıkarılmasıydı. Bunlar sırf 
Merkez Bankası'nın bağımsız para pol�t�-
kasıyla değ�l ekonom�k kalkınmayla bağının 
kurularak açıklanmaya çalışılmalıydı. Oysa 
Türk�ye'de hem ekonom�stler hem pol�t�-
kacılar �ş�n kolayına kaçmakta, Erdoğan'ın 
yüzeysel eleşt�r�lerle yet�nmekted�rler. Bu da 

yıpratmamak �ç�n ger� çekt�, görevden “af-
fett�”. Yer�ne, geçm�şte 25 k�ş�n�n öldüğü 
Çorlu tren kazasının hesabını veremeyen 
Ulaştırma Bakanlığı yapmış olan, mal�yeden 
�se fazla anlamayan Lütf� Elvan'ı get�rd�. 
Böylece Erdoğan “p�yasaya” kend� ded�ğ�n� 
tutacak yen� b�r kadro sürmüştü. Daha gel-
meden bu kadronun da Erdoğan'a ne kadar 
dayanacağı tartışılmaya başlandı. Z�ra Erdo-
ğan'ın ters, çarpık, ekonom� b�l�m�ne uyma-
yan fa�z pol�t�kasını ne enflasyon ne de dolar 
d�nl�yordu. Onlar Erdoğan'ın değ�l kend� 
yasallıklarına uygun olarak �lerl�yorlardı. 

Yen� gelen Merkez Bankası Başkanı 
Ağbal �lk �ş olarak fa�z� 475 baz puan, yan� 
yüzde 4,75 arttırarak yüzde 15'e yükseltt�. 
Esasında bu da b�r göz boyamasıydı, z�ra 
Merkez Bankası zaten “Geç L�k�d�te Pence-
res� Fonlaması” adı altında bankalara 
yüzde 14,75 fa�zle kred� vererek 
p�yasanın para �ht�yacını 
karşılıyordu. Bu nedenle 
esas fa�z artışı yüzde 
0,25 �d�. Y�ne de Merkez 
Bankası'nın bu yükselt-
meyle tek b�r fa�z yaratma 
yolunda “öneml�” b�r adım 
atmış, mal�ye pol�t�kalarında 
hem Uysal'ın hem Albayrak'ın 
g�tmes�yle sank� yen� b�r pol�t�ka u y
gulanacağı �zlen�m�n� yaratarak Dolar 7,50 
TL'ye Euro da 9 TL'ye kadar ger�led�. P�ya-
sada geç�c� b�r rahatlama sağlandı. Gerç� 
bazı ekonom�stler Erdoğan'ın “fa�z-enflas-
yon” teor�s�n�n �flas ett�ğ�n�, yanlışlığının b�r 
kez daha �spatlandığını yazdılar.

Ama Erdoğan pes etm�yordu. Çünkü 
Türk�ye'de “fa�z-enflasyon-döv�z kuru” 
b�rb�r�n� tet�kleyen b�r sarmaldı.

uluslararası spekülatörlere yaradı

Erdoğan'ın �ş�n� kolaylaştırmakta, doları 
bulan ben�m d�ye d�ğerler�n� konuşturma-
maktadır.  

Yüksek fa�z arttırımına rağmen enflas-
yon ayak d�ret�yor, f�atlar düşmüyor, 
pahalılık devam ed�yor, dolar Erdoğan'ın her 
konuşmasında şöyle b�r dalgalanıyor. Çünkü 
Erdoğan her konuşmasında fa�z�n yüksek 
olduğundan, bu yüksek fa�zle yatırım, �st�h-
dam ve üret�m yapılamıyacağından dem 
vurup b�r an önce düşük fa�ze geç�lmes� 
gerekt�ğ�n� vurguluyor. Gerçekte �se Erdo-
ğan'ın derd� “yatırım, �st�hdam ve üret�m” 
değ�ld�r. Onun derd� düşük fa�zle yandaş 
�nş aat tekeller�ne yaptıkları b�na-

ların ve da�reler�n satışını 
sağlamak ve t�caret� döndür-

mekt�r. Erdoğan'ın kend�s� 
de ekonom�k büyümey� 

satılan da�re ve araba sa-
yısıyla ölçmekted�r. A-

ma günümüz koşul-
larında yüzde 15 fa�z 

onlar �ç�n de kabul ed�leb�-
l�r gözükmekted�r. Çünkü Türk 

ekonom�s� �ç�n öneml� olan ülkeye 
döv�z�n gelmes�d�r. Döv�z olmayınca ekono-
m�n�n tüm çarkları durmaktadır. Yapılan fa�z 
artışıyla dolar ve euronun bu sev�yede b�r 
süre stab�l�ze olacağı kanısı yaratıldı. Ancak 
döv�z�n stab�l�ze olduğu b�r koşulda dış 
yatırımcılar Türk�ye'ye ger� geleeb�l�rd�. Z�ra 
onlar �ç�n öneml� olan yatırdığı parayı faz-
lasıyla, yüksek b�r kârla ger� almaktır. Bunu 
yaratan her ülke, yönet�m� otor�ter de olsa 
onlar �ç�n “very good”tur. 

Yüzde 15 fa�z

Türk�ye'de fa�z�n yüzde 15'e yükselmes�-
ne en çok sev�nen uluslararası spekülatörler 
ve karaborsacılar oldu. Bunlar kısa dönemde 
paralarını yatırıp, vurgunu vurup kaçmak 
�st�yen kes�md�r. Dolar'ın 7,50 TL c�varında 
stab�l�ze olduğunu gören bu spekülatörler 
son günlerde Türk�ye'ye 2 m�lyar dolar 
c�varında para get�rd�ler, “yatırdılar”. Bor-
sanın yüzünü güldürdüler, Erdoğan'ı şöyle 
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Halk acı reçeten�n ne olduğunu �y� b�l�r 
Halk �se acı reçeten�n ne olduğunu çok �y� 

b�l�r. Bunu �lk defa yutmadı. Türk�ye Batı 
Blokuna entegre olduğu 1950 yıllarından 
ber� yutmaktadır. Bunların en acısı 70'l� ve 
90'lı yıllarda yazılan reçetelerd�r. O zaman 
bu reçeteler� İMF yazar, onları “stand-by” 

b�r rahatlattılar. Geçm�şte İran'ın kara 
parasını Halk Bank'a aklatarak, Arap ülkele-
r�nden ve en son da Katar'dan dolar bularak, 
L�bya'ya ve Azarbaycan'a �slam� c�had�stler� 
paralı asker d�ye satarak bulduğu dolarların 
sonu geld�. Y�ne en sağlam dolar kaynağı 
olarak Batı Avrupa ve ABD kaldı. Artık bell� 
oldu k� dolar Arap ülkeler�nden çok oralar-
dan gelecek. Doların oralardan geleb�lmes� 
�ç�n �se yargıda, ekonom�de, demokras�de 
b�raz göstermel�k de olsa reformlar yapmak, 
Batılı yatırımcılara paralarını �sted�kler� 
zaman çıkarab�lecekler� konusunda ekono-
m�k ve hukuk� garant�ler vermek gerekmek-
ted�r. Erdoğan'ın son zamanlarda “�ğret�” b�r 
şek�lde ağzında geveled�ğ� reform söylemle-
r�n�n altında yatan Batılı yatırımcılara b�r 
mesajdır. Yoksa bazı Türk burjuva aydınla-
rının umut ett�ğ� g�b� s�yas� tutukluların ser-
best bırakılacağı “gerçek” b�r reform değ�l-
d�r. Belk� bu aydınların “gazını” almak �ç�n 
Osman Kavala g�b� b�r �k� k�ş�y� serbest bıra-
kab�l�rler, ama başta Dem�rtaş olmak üzere 
böyle b�r reform büyük b�r �ht�malle Kürt 
s�yas� tutuklulara asla uğramayacaktır. Ama 
uğraması �ç�n mücadele şart, çünkü Batı Kürt 
konusundak� yaklaşıma da bakacaktır. Erdo-
ğan �ç�n öneml� olan zaten doların gelmes�, 
spekülat�f yatırımcı �ç�n �se parasını fazlası-
zla tekrar ger� almasıdır. İşte bu emme-
basma tulumbasının başarıyla nasıl çalışa-
cağı b�r sorundur. Erdoğan bu sorunun çözü-
münü de büyük b�r muc�t g�b� �lan ett�: “dev-
lete ve m�llete acı reçete �laçları” yutturmak. 
Son zamanlarda Erdoğan bu acı reçetelerden 
sık sık bahseder oldu. Devlet, yan� kend�s� 
acı reçeteler� yutmayacağına, devlet�n �t�-
barından tasarruf olmayacağına, devlet�n 
masrafları kısıtlanmayacağına göre acı reçe-
tey� halktan başka yutacak k�mse kalmıyor.     

anlaşmaları d�ye hükümet�n önüne koyar, 70 
Cent'e, 1 Dolar'a değ�l, 70 Cent'e muhtaç 
olan hükümetlerde kara kara düşünerek bu 
anlaşmaları �mzalardı. Başka türlü ülkeye 
döv�z g�r�ş� olmazdı. Bu stand-by anlaşm-
larında hükümet�n, benz�ne, mazota, elektr�-
ğe, gaza, suya, ekmeğe, soğana, patatese, 
domatese, her şeye zam yapacağı, verg� ve 
harçların yükselt�leceğı, ücretler�n dondura-
cağı ve düşürüleceğ�, halka kemer sıktıracağı 
yazardı. İMF'n�n dayattığı bu önlemlere 
“yutulacak acı reçete” den�rd�. Bu reçeteler 
kabul ed�ldkten sonra ülkeye döv�z, kred� 
akışı başlardı. Ama hükümetler kabul ett�kle-
r� bu reçeteler� uygulamakta zorlanırlardı. 
Bunun �ç�nde ordu darbe yapar, �kt�dara el 
koyar, s�lah zoruyla bu acı reçeteler halka �ç�-
r�l�rd�.

Günümüzde �se böyle acı b�r reçeten�n 
yazılması �ç�n İMF'ye, uygulanması �ç�n de 
b�r asker� darbeye gerek yok. Erdoğan bun-
ların �k�s�n� de b�rden yapmaktadır. Kara 
para aklayarak, ülkey� Araplara parselleye-
rek bulduğu dolarların akışı azalınca hemen 
batıya yönelmekte, İMF'n�n d�kte edeceğ� 
acı reçetey� kend� yazmakta, m�ll� ve yerl� 
reçete d�ye halka yutturmaya kalkmaktadır. 
Baş kaldıranların üstüne pol�s�, jandarmayı 
sürmekte, kurduğu otor�ter rej�m darbe yer�-
ne geçmekte, gerek�rse b�rkaç yüz k�ş�y� �çer� 
atmaktadır. Hem dışta hem �çte küçük burju-
va muhalefet� susturmak �ç�n de yargı, 
demokras�, ekonom�k reformlardan bahset-
mekted�r. 

İşte burada demokrat�k ve sol güçlere 
büyük görevler düşmekted�r. Önce Erdo-
ğan'ın bu “reform” vaadler�ne kanılma-
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Batıda, gel�şm�ş kap�tal�st ülkelerde 
enflasyon genell�kle f�at �st�krarı üzer�nden 
düzenlen�r. F�atlar artıp enflasyon yükseld�ğ� 
zaman p�yasada dolaşan para m�ktarıda artar. 
Bu durumda f�at �st�krarından sorumlu olan 
merkez bankası dolaşımdak� parayı azalt-
mak üzere harekete geçer. Bunu �ç�nde el�n-
de üç klas�k para pol�t�kası enstrümanı 
vardır: 1- Fa�z pol�t�kası, 2- Açık p�yasa 
�şlemler� pol�t�kası, 3- Zorunlu karşılıklar 
pol�t�kası. Bunlardan en etk�l�s� ve en çok 
kullanılanı fa�z pol�t�kasıdır. Eğer p�yasada 
dolaşan para artmışsa merkez bankası da 
bankalara verd�ğ� kred�ler�n fa�z oranlarını 
yükselt�r. Bankalarda yüksek fa�zle merkez 
bankasından kred� almayı azaltır veya dur-
durur, çünkü onlar da merkez bankasından 
aldığı parayı bu kez müşter�s� f�rma ve özel 
şahıslara daha yüksek oranda fa�zle vermek 
zorunda kalır. Yüksek fa�z kred� mal�yet�n� 
artıracağı �ç�n müşter�ler de kred� almaktan, 
yatırım yapmaktan vazgeçerler. B�r ülkede 
para basan ve bankalara �ht�yaç duydukları 
parayı fa�z karşılığında tedar�k eden tek 
kurum, kaynak merkez bankalarıdır. Eğer 
p�yasada para darlığı varsa o zaman da mer-
kez bankası fa�zler� düşürür. Bu durumda 
bankalar merkez bankasından, müşter�ler de 
baankalardan ucuza kred� alarak yatırım ve 
alış-ver�şler�n� yaparlar. Rezess�yon ve dep-

F�atlar artmazsa enflasyon yükselmez- 
Merkez Bankasının para pol�t�kaları

malıdır. Onun demokrat�k reform yapacağı 
yoktur. Ondan böyle b�r şey beklenemez de. 
Onun tek yapacağı geçm�şte asker�n halka 
uyguladığı ş�ddet� ş�md� kend� “s�v�l” otor�-
ter yönet�m�nde pol�s ve jandarmaya uygu-
latmaktır. Buna �z�n ver�lmemel�d�r. Bunun 
yolu da emekç� halkımız arasında çalışmak 
ve örgütlenmekt�r. Onların f�at artışlarına, 
pahalılığa karşı tepk�ler�n� Erdoğan'ın pol�t�-
kasına yöneltmekt�r. Bunun �ç�nde halkımız 
arasında Erdoğan'ın pol�t�kalarının halk 
düşmanı karakter� çok �y� açıklanmalı, ülke-
n�n nasıl kalkınacağı, halkın refaha nasıl 
kavuşacağı konusunda kend� pol�t�kalarımız 
anlatılmalıdır. 

Batı'dak� Merkez Bankası

ress�yon, yan� kr�z dönemler�nde ülke eko-
nom�s�n� yen�den ayağa kaldırmak �ç�n mer-
kez bankası fa�zler� hızla düşürür. Bugün 
hem AB bölges�nde hem ABD'de fa�zler 
hemen hemen sıfırdır. Öneml� olan f�rmaları 
dolar veya euroya boğarak yatırım yapma-
larını sağlamaktır. 2008 senes�ndek� büyük 
ekonom�k kr�zden ber� uygulanan bu sıfır 
fa�z pol�t�kası korona koşullarında büyük 
ölçekte kullanılmakta, hatta hükümet m�l-
yarlarca dolar veya euroyu hed�ye etmekte-
d�r. Böylece hem f�rmaların �flas etmes� hem 
de vatandaşın yoksullaşması önlenmekted�r. 
Esas olan ekonom�n�n canlı tutulması ve 
canlandırılmasıdır. 

para pol�t�kaları b�z�m ülkem�zde

AB ülkeler�nde ve ABD'de merkez ban-
kası para pol�t�kaları tıkır tıkır “�şlemekte-
d�r.” Bunun b�rçok neden� var. En öneml� 
neden üret�md�r, buna bağlı olarak tüm dün-
yada sayılan, geçerl� olan, d�ğer ülke para-
larına ayar veren kend� ülkes�n�n parası 
olmasıdır, yan� euro veya doları olmasıdır. 
Bu paraların değer�n�n düşmes� 1. enflasyo-
nun yükselmes�ne, 2. �hracatın artırılmasına 
bağlıdır. Enflasyonun yükselmes�nde temel 
bel�rley�c� olan üret�m�n, �şletme kârlarının 

D�ğer �k� pol�t�kayla da p�yasadak� para 
dolaşım m�ktarı ayarlanır. Açık p�yasa �şlem-
ler�nde merkez bankası b�r borsa g�b� devlet 
bonosu alır ve satar.  P�yasada para 
daralmışsa bankaların el�ndek� bonoları 
alarak p�yasaya para sürer. Eğer p�yasada 
para çoğalmışsa bankalara bono satarak 
p�yasadan para çeker. Zorunlu karşılıklar 
pol�t�kasında �se bankalar yasalar gereğ� 
eller�ndek� mevduatın bel�rl� b�r kısmını 
merkez bankasına vermek zorundadırlar. 
Merkez bankası da yasanın kend�s�ne verd�ğ� 
yetk�ye dayanarak bu m�ktarın ne kadar 
olacağını bel�rler. P�yasada para çoksa mese-
la merkez bankası mevduatın yüde 10'unu 
�ster. Eğer p�yasa para darlığı çek�yorsa bu 
kez de mevduatın yüzde 5'�n� �ster. Böylece 
p�yasadak� parayı ayarlamış olur. 

neden yürümez 
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Türk�ye de �se durum tam ters�d�r. Halk 
ürett�ğ�n�n yüzde 10'nundan fazlasını tüket�r. 
Ödemeler denges� tutmaz, car� açık GSMH'-
nın yüzde 10'nu bulur. Çok yüksekt�r. Üret�m 
düşüktür, �st�hdam sınırlıdır, �şs�zl�k büyük-
tür. Ülken�n teknoloj�k ve b�l�msel kalkınma 
düzey� düşüktür, ekonom�k büyüme ancak 
�nşaat sektörüyle sağlanmaktadır. Yatırım 
yapmak �ç�n paraya gereks�n�m vardır; hem 
yabancı paraya, dolara, hem de �ç tasarrufa 
�ht�yaç vardır. Ürett�ğ�nden fazlasını y�yen, 
tüketen b�r ülkede yatırım �ç�n tasarruf çok 
cüz�d�r. Onun �ç�n bu durumda olan ülkeler�n 
ve bu arada Türk�ye'n�n yatırım �ç�n yabancı 
paraya, dolara �ht�yacı yüksekt�r. Dolar 
olmadı mı yatırım yoktur, üret�m yoktur, 
�st�hdam yoktur. Ama yokluk, sefalet ve 
�şs�zl�k çoktur. Dolar yoksa veya kısıtlıysa 
dolara talep artar, doların değer� yüksel�r, 
TL'n�n değer� düşer. Dışarıdan alınan mallar 
başta petrol ve ara mallara dolar ödend�ğ� 

artmasının yanı sıra ücretler�n de artmasıdır. 
Ücret artışları üret�m mal�yet�ne b�nd�r�ld�ğ� 
�ç�n enflasyon da artar. Y�ne ülke �hracatını 
artırmak �ç�n kurlarla da oynanır. Kur düşer-
se �hracat da artar. Ama bunların heps� bell� 
b�r çerçeve �ç�nde kalır, enflasyon yüzde 2'y� 
geçmez. Geçt�ğ� takd�rde sıkı para pol�t�-
kasının bütün enstrümanları uygulanır. Ülke-
n�n �hracat fazlası veya fazlalık veren b�r 
ödemeler denges� vardır. Ekonom�s� sağ-
lamdır. Halkı ürett�ğ�n�n yüzde 10'dan azını 
tüket�r veya yüzde 10'nu tasarruf eder. Dev-
lette �sraf m�n�mumdur. Sayıştay her �srafın 
hesabını sorar. Dev-
let de hesap ver�r. 
Devlet başkanları 
veya başbakan ve 
bakanlar devlet adı-
na özel uçaklarla g�-
d�p gelemezler, nor-
mal sefer uçaklarını 
veya hava kuvvetle-
r�n�n uçaklarını kul-
lanırlar. Her yerde 
tasarruf vardır. İt�-
barda da. 

�ç�n bunların TL karşılığı yüksel�r. Benz�ne, 
enerj�ye, tüket�m mallarına zam gel�r. Her 
şey pahalanır, sonunda enflasyon yüksel�r. 
Avrupa ülkeler�nden farklı olarak Türk�ye'de 
enflasyonu bel�rleyen doların f�atıdır. Esk� 
mal�ye bakanı Albayrak her ne kadar alış-
ver�ş� dolarla yapmıyorsunuz dese de, Türk�-
ye'de her malın f�yatını bel�rleyen dolardır. 
AKP �kt�darının �lk yıllarında olduğu g�b� 
dolar bolsa enflasyon azdır.  Ama ş�md� AKP 
�kt�darının son zamanlarında dolar az, enf-
lasyon da yüksekt�r. Enflasyonda dolar bel�r-
ley�c�d�r.

Doların az ol-
ması ekonom�y� ve 
yaşamı der�nden et-
k�led�ğ�nden hükü-
met, başta Erdoğan 
�k�de b�r dolar ara-
maya çıkar. Ama o 
ş�md� dolar bulmak-
ta zorlanmaktadır. 
Serbest p�yasada 
dolar �se ekonom�s� 
zayıf ve r�skl� olan 

yere gelmez, gel�rse de r�sk�n karşılanmasını 
�ster. Bunun karşılığı da yüksek fa�zd�r. Bu 
nedenle Merkez Bankası döv�z bulmak �ç�n 
sürekl� fa�zler� artırmak zorunda kalmak-
tadır. Yüksek fa�z �se �çer�de kred� mal�yetle-
r�n�n artmasına neden olduğu �ç�n yatırımın 
zeh�r�d�r. Erdoğan burada yüksek fa�z�n 
olduğu yerde yatırım olmaz d�yerek sank� 
doğru b�r şey� söylüyormuş g�b� ortaya 
çıkmaktadır. Onun hedef� ülke sanay�s�nde 
zorunlu olan ara malı tedar�k etmek �ç�n 
dolar bulmak değ�l, yandaş �nşaat tekeller�-
n�n düşük fa�zle ev satışlarının artmasını 
sağlamaktır. Doların değer� artarsa artsın, 
öneml� değ�l, bulunan az mıktarda döv�zle 
petrol ve asker�ye �ç�n ara mal alınır, yeter, 
esas öneml� olan TL �le yapılan ev satı-
şlarıdır. Dolar bulmak fa�zler�n artışlarına 
neden olduğundan Erdoğan kolayca fa�z 
enflasyon �l�şk�s� kurab�lmakted�r. Z�ra 
yüksek fa�z �nşaat sektörüne yaramamak-
tadır, onlar �ç�n fa�zler� düşük tutmak gerek-
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Enflasyon ve devlette �sraf
Türk�ye'de enflasyonun en öneml� 

nedenler�nden b�r� de devlette yaşanan 
�sraftır. Erdoğan dönem�nde �t�barda �se 
tasarruf yoktur denerek devlette �sraf arttı. 
Buna son örnek devlet�n Kıbrıs'a “p�kn�k 
yapmaya” 7 uçakla g�tmes�d�r. Hal-
ka acı reçeteler hazırlayan devlet 
kend�s�ne karşı hâlâ çok bonkör 
davranmaktadır. Örtülü ödenekler-
den harcananlar har�ç Bütçeden 
Saraya ayrılan para 5 m�lyardır. D�-
ğer b�r örnek de D�yanet İşler� Baş-
kanlığı'nın bütçes�d�r. 2020 yılı �ç�n 
ön görülen 11,5 m�lyar l�radır. Yan-
daş �nşaat ş�rketler�ne ayrılan 
garant� ödemeler� �se korona v�rüs 
neden�yle köprü ve tünellerden ge-
ç�şler azaldığı �ç�n 10 m�lyarı bul-
maktadır. Bu yılın �lk 9 ayında 
bütçe açığı 140,6 m�lyar l�radır. Y�ne yılın �lk 
9 ayında fa�ze ödenen para 108,7 m�lyar 
l�radır. Bu savurganlık saymakla b�tmez. 

Bu �srafa g�den paralar halkın öded�ğ� 
verg�lerden, tüket�m maddeler�ne yapılan 
zamlardan çıkmaktadır. Eğer bu �srafın kökü 
kurutulursa hem pahalılık, enflasyon azalır, 
hem ülkede teknoloj� ve b�l�me yatırılacak 
daha çok para kalır, halkın acı reçeteler yut-
masına da gerek kalmaz. Ama burası Erdo-
ğan Türk�yes�. Esas olan vatandaşın mutlulu-
ğu değ�l, küçük b�r azınlığın zeng�nl�ğ�d�r. 
Vatandaşın anasını bellemek bu �kt�darın 
fıtratında vardır. 

mekted�r. Bu tutum �radec� tavırdır, sorun 
öncel�ğ�n nereye ver�leceğ�d�r. Erdoğan �ç�n 
�se öncel�k eekonom�k kalkınmada, sanay�de 
değ�l, �nşaat sektöründen gelen büyümede-
d�r.  

Enflasyonun en öneml� b�r neden�
Kürtlere karşı savaştır.

Türk�ye'de enflasyonun en öneml� 
nedenlerden b�r� de savaştır. Başta Türk�ye, 
Irak ve Sur�ye'de Kürtlere karşı yürütülen 
savaş olmak üzere, Sur�ye İdl�b'de, L�bya'da, 
Azerbaycan'da yürütülen savaşlara harca-
nan, c�had�st can�lere ödenen paralarla, Afga-

n�stan'dan, Katar'dan, Somal�'den Kıbrıs'a, 
Bosna'ya kadar tutulan b�rl�kler�n masrafları, 
Doğu Akden�z ve Ege'dek� operasyonların 
g�derler� enflasyonu körükleyen öneml� 
nedenlerdend�r. Önümüzdek� yıl M�ll� 
Savunma Bütçes�ne 61 m�lyar, İç�şler� 
Bakanlığı ve güvenl�k b�r�mler�n�n bütçes�ne 
�se 148 m�lyar l�ra para ayrılmıştır. Bu para-
ların çoğu Kürtlere atılan kurşunlara ver�len 
paralardır. Erdoğan'ın kend�s� enflasyon ve 
pahalılıktan dert yanan vatandaşlara “sıkılan 
kurşunun parası nerden gel�yor” d�yerek 

savaşın nasıl para yuttuğunu, enflasyonu 
artıranın savaş olduğunu �t�raf etm�ş oluyor-
du. 

Erdoğan'a karşı

Ş�md� herb�r Türkün kend�s�ne sorması 
gerek�r: B�z Türkler Kürtlerle neden savaşı-
yoruz? Kürtler�n d�l�, kültürü, k�ml�ğ�, özerk-
l�ğ� g�b� en demokrat�k haklarını neden gas-
ped�yoruz? Neden Kürtlerle ve komşu-
larımızla barışamıyoruz? Türk�ye ded�ğ�m�z 
bu ülkede bu ülken�n halklarıyla ve komşu-
larıyla barış yapmasını öğreneb�lsek, savaşa 
g�den 200 m�lyar para ülke kalkınmasına 
g�decek, üret�m ve �st�hdam artacak, enflas-
yon Avrupa'dak� g�b� yüzde �k�lere düşecek-
t�r. Bu b�zler�n el�nded�r. Savaş enflasyonu 
sürekl� tet�kler. Savaşa karşı gelmek yanan 
ceb� södürmekt�r, “kardeş�n” ölmes�n� önle-
mekt�r. 

Erdoğan'ın bu ülkey� kalkındırma, halkın 
refahını sağlama d�ye b�r derd� ve programı 
yoktur. Onun programı ülken�n gel�r kaynak-

alternat�f kalkınma model�



81DU UMR
İşç� Sınıfının Savaş Yolunda

Erdoğan'ın bu pol�t�kasına karşı �lk yapı-
lacak �ş Kürtlerle savaşa karşı çıkmak, barışı 
savunmak, onlarla demokrat�k b�r cumhur�-
yette eş�tl�k, özgürlük ve özerkl�k �ç�nde b�r-
l�kte yaşamak �sted�ğ�m�z� �lan etmekt�r. 
Savaşa g�den paralarla ülkem�z�n kısa 
zamanda kalkınab�leceğ�n� halkımıza anlat-
maktır. 

larını çar-çur etmek, a�les�ne ve yandaşlarına 
peşkeş çekmek, vatandaşa da acı reçeteler 
yutturmaktır. Bunun �ç�n ülkede m�ll�yetç�l�-
ğ�, şoven�zm� körüklemek, Kürtler� ve 
onların Ulusal Özgürlük Hareket� PKK'yı 
bölücü düşman �lan ed�p sürekl� b�r savaş or-
tamı yaratmak ve sürdürmek, Yen� Osmanlı 
yayılmacılığı altında komşu ülkelere saldır-
ma pol�t�kası yürütmekt�r. Bu pol�t�kayla O 
�kt�darda kalmakta, muhalefet�n tek adam 
rej�m�ne karşı b�rleşmes�n� engellemekte, 
ülkey� ve halkı talan ve yağma etmekted�r. 

İk�nc�s� Erdoğan'ın �srafına karşı çıkmak-
tır. Bu �srafın önü alınarak ülkede yatırımlar 
�ç�n öneml� b�r tasarrufun b�r�keceğ�n� halka 
göstermekt�r. 

Önümüzdek� görev bu üç konuda emekç� 
halkımız arasında yoğun b�r aj�tasyon ve 
propaganda ve örgütlenme çalışmasına g�r-
mekt�r. Bu çalışmalar yapılarak demokrat�k 
güçler�n b�rl�ğ� sağlanab�l�r ve Erdoğan'ın 
sonunu get�recek mücadelen�n önü açılab�-
l�r.

Üçüncüsü ürett�ğ�nden fazlasını y�yen 
değ�l azını y�yen, tasarruf sağlayan b�r halk 
olmamız gerekt�ğ�n� b�l�nce çıkarıp hayata 
geç�rmekt�r. İnşaata dayalı büyüme pol�t�-
kasına son ver�leceğ�n�, yapılan tasarruflar 
sonucu oluşan kap�tal�n sanay�ye, teknoloj�-
ye, b�l�me yatırılacağı, planlı b�r kalkınmaya 
geç�leceğ� halka anlatılmalıdır. B�r�k�m, 
yatırım, �st�hdam, üret�m ve �hracata dayalı 
b�r kalkınma yöntem�yle sağlanacak döv�z-
ler tekrar ülke kalkınmasına yatırılacak, 
döv�ze bağımlılık g�derek azaltılacak, ülke 
güçlü, otark ve hatta fazla vereb�len b�r eko-
nom�ye kavuşacaktır. Böyle b�r ekonom� 
döv�ze ve fa�ze bağlılığı kend�l�ğ�nden berta-
raf edecek, enflasyon sorunu da kend�l�ğ�n-
den çözülmüş olacaktır. 

Değ�şmeyen ABD pol�t�kaları
Trump “Önce Amer�ka!” d�yen, dün-

yanın ger� kalan kısmına rest çeken, kend� 
ded�ğ�n� dayatan, dünyaya ger�c�l�ğ�, popu-
l�zm�, otor�terl�ğ� yayan, Amer�kan toplumu-
nu �k�ye bölen, ırkçı ve faş�st hareketler� 
destekleyen b�r başkandı. Böyle b�r ABD 
başkanının seç�mler� kaybetmes� �nsanların 

Türk�ye'de de ekonom�k olarak köşeye 
�y�ce sıkışmış olan Erdoğan'ın yaptığı 
reform çıkışıydı. Bu çıkış şüphes�z ABD 
seç�mler�nden de bağımsız değ�ld�. 

Bu nedenle ABD'de Trump'ın g�d�p 
B�den'ın gelmes�yle Amer�kan pol�t�kasında, 
hele hele ABD'n�n dış pol�t�kasında çok, çok 
büyük b�r değ�ş�kl�k olmaz. Değ�ş�kl�k özde 
değ�l, b�ç�m ve şek�lde, konuşma ton ve 
tarzında olur. B�den, Trump g�b� “restleşe-
rek”, hemen “yaptırım” uygulayarak değ�l, 
d�plomat�k raconu seçeceğ� tahm�n ed�lmek-
ted�r. Ama Amer�kan emperyal�zm�n�n çıkar-
ları söz konusu olduğunda, başta �ster Cum-
hur�yetç�, �ster Demokrat Başkan olsun her 
müttef�ğ�ne rest� çeker, ger�l�m yaratır, gere-
k�rse savaş başlatır. Özelll�kle Avrupalılar 

yüreğ�ne b�r su serpt�, ama sev�nd�rd� dene-
mez. Çünkü ABD'de �k� part�den b�r� gel�r, 
d�ğer� g�der. Düzen aynı kalır. Ne Cumhur�-
yetç� Part� cumhur�yetç�d�r, ne de Demokrat 
Part� demokrattır. İk�s� de ABD emperyal�st 
tekeller�n�n part�ler�d�r, hedefler� ABD 
emperyal�zm�n�n çıkarlarını korumaktır. 
İşlevler� bunu k�m�m daha �y� ve nasıl yapa-
cağı konusunda halkı aldatmaktır. 1. Sayfadan Devam
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Trump'un seç�m� kaybetmes�nden çok mem-
nunlar ama B�den'ın seç�lmes�ne de ne bay-
ram ed�yorlar ne de gönül rahatlığıyla sev�-
neb�l�yorlar. Çünkü B�den da Nord-Stream 
Baltık Gaz Boru Hattı konusunda Rusya'ya 
karş ı  yumuşamayacak,  İ ran 'a  karş ı 
yaptırımları koşulsuz yumuşatmayacak, 
Ç�n'e karşı tavrını değ�şt�rmeyecek, NATO 
konusunda ABD talepler�nden vazgeçmeye-
cek, ama bu konularda, Trump dönem�nden 
farklı olarak yen�den d�plomat�k çerçeveler-
de görüşmeler başlamasına müsaade edecek-
t�r. En azından Avrupa'da beklent� bu yönde-
d�r. 

Kaldı k�, dünyada artan ger�l�mler 
Trump'ın m�zacı neden�yle değ�l, emperya-
l�st tekeller, ülkeler ve bloklar arasındak� 
der�n çıkar çatışmalarından �ler� gelmekte-
d�r. Bu çatışmalar ABD başkanının k�ş�l�ğ�n-
den bağımsız olarak g�derek daha da der�nle-
şecek, özell�kle Ç�n ve Rusya konusunda 
ger�l�m daha da artacaktır. Yen� b�r “soğuk 
savaş dönem�”n�n yaşanması h�çtend�r. Y�ne 
burada söz konusu olan dünya pazarlarının 
yen�den paylaşımıdır. Unutulmamalı k�, 
emperyal�st güçler arasında paylaşımlar hep 
b�r dünya savaşıyla sonuçlanmıştır. I. ve II. 
Dünya Savaşları ve günümüzde b�r III. 
Dünya savaşının öncüsü olan Ortadoğu'dak� 
savaş hep b�rer paylaşım savaşlarıdır.  

Uykuları kaçan Erdoğan
Trump'ın seç�mler� kaybetmes� b�z�m 

ülkem�zde de en azından l�beral demokrat�k 
güçler� şöyle b�r sev�nd�rd�. Trump'un yen�l-
g�s� uluslararası alanda Erdoğan da dah�l 
otor�ter rej�mlere �nd�r�len b�r darbe, burjuva 
demokras�s�n�n bır kazanımı olarak alg-
ılandı. Bu nedenle b�z�m ülkem�zde esas 
olarak Trump'ın yen�lg�s�ne üzülen ve gece-
ler� uykuları kaçan Erdoğan oldu. Çünkü 
Erdoğan da d�ğer otor�ter l�derler g�b� bütün 
hesaplarını Trump'ın seç�mler� kazanacağı 
üzer�ne yapmıştı. Bundan böyle de Trump 
rüzgârını arkasına alıp Ortadoğu'da, Doğu 
Akden�z'de, Kafkaslar'dan L�bya'ya kadar 
olan alanda �sted�ğ� g�b� “at oynatacağını” 
zanned�yordu. Dünyadan topladığı, İdl�b'e 

Y�ne Trump'ın g�d�p B�den'�n gelmes�yle 
ABD'n�n ne Türk�ye ne de Ortadoğu pol�t�-
kasında büyük b�r değ�ş�kl�k beklemek gere-
k�r. B�den da b�r NATO müttef�k� olan Türk�-
ye'n�n otor�ter de olsa Başkanı Erdoğan'la şu 
veya bu şek�lde anlaşacaktır. Demokras� ve 
özgürlükler ayaklar altına alınmış olsa da 
ABD emperyal�zm�n�n çıkarı gereğ� yüzünü 
öbür tarafa dönüp görmemezl�kten gelecek-
t�r. Burjuva demokras�s� ve özgürlükler� 
emperyal�zm�n çıkarlarına yaradığı sürece 
vardır, geçerl�d�r. 

ABD'n�n Kürt'ü Kürt'e kırdırma
pol�t�kasına karşı çıkalım  

B�den'la b�rl�kte ABD'n�n Ortadoğu 
pol�t�kasında da b�r değ�ş�kl�k olmayacaktır. 
Sur�ye'n�n ve Irak'ın parçalanmışlığı devam 
edecektır. Çünkü bu hem ABD'n�n hem de 
İsra�l'�n çıkarınadır. İlk kez Trump dönem�n-
de Arap ülkeler� ardarda İsra�l'� tanımaya 
başladılar. Bu sürec� B�den da destekleye-

yığdığı İŞİD'c�, El-Ka�dec�, El-Nusracı 
c�had�st can�ler� Rojova ve Başur'da Kürtle-
r�n, Karabağ'da Ermen�ler�n üzer�ne sürme-
ye, L�bya'da savaşı kızıştırmaya devam 
etmey� planlıyordu. Bu planlar suya düşme-
d�, ama yen� ABD başkanı olacak B�den 
dönem�nde ortalıkta �sted�ğ� g�b� “at oynata-
mayacağını”, Yen� Osmanlıcı yayılma plan-
larını hayata tam gerçekleşt�rem�yeceğ�n� 
kara kara düşünmeye başladı. Trump �le 
şahs� düzeyde kurduğu, ama yutulan haka-
retlerle dolu “yakın ve sıcak” olduğu söyle-
nen “kafa-kol” �l�şk�ler�n� büyük b�r �ht�mal 
B�den'la kuramayacaktır. Trump'ın Rusya'-
dan alınan S-400'ler konusunda Amer�kan 
CAATSA yasasına göre uygulamadığı 
yaptırımları B�den'ın uygulayacağına em�n 
gözle bakılab�lmekted�r. Türk�ye'n�n F-35 
programından tamamen çıkarılması da söz 
konusudur. “Oruç Re�s”� Doğu Akden�z'e 
gönder�p �sted�ğ� g�b� Navtex'ler yayınlaya-
mayacağına B�den dönem�nde kes�n gözle 
bakılmaktadır. Geçm�şte ve günümüzde 
söylenen sözler de düşünüldüğünde geceler� 
Erdoğan'ın gözler�ne mutlak uyku g�rmeme-
s� anlaşılır b�r durumdur. 
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cekt�r. Petrolün yanısıra İsra�l'�n güvenl�ğ� 
ABD'n�n Ortadoğu pol�t�kasının baş hedef-
ler�nden b�r�d�r. Trump'ın Kürtlere karşı 
gel�şt�rd�ğ� bölme ve çatıştırma pol�t�kasında 
da b�r değ�ş�kl�k olacağı zanned�lm�yor. 
Çünkü Ortadoğu'da güçlenen, demokrat�k 
�çer�kl�, özgürlükçü, kend� halkına ve ülkes�-
n�n zeng�nl�kler�ne sah�p çıkan b�r Kürt Ulu-
sal Demokrat�k ve Özgürlük Hareket� 
ABD'n�n �ş�ne gelm�yor. Sur�ye'de İŞİD'� 
yenmek �ç�n SDG ve YPG-YPJ �le b�rl�kte 
hareket eden ABD, İŞİD'� yend�kten sonra 
SDG'y� çoğu kez Türk�ye �le karşı karşıya 
yalnız bıraktı. Trump b�r yandan Fırat'ın 
doğusunda Kürtler�n ağırlıkta 
olduğu b�r pol�t�k yapının 
oluşmasına destek ver�r-
ken, d�ğer yandan Erdo-
ğan'ın İŞİD can�ler�yle 
b�rlkte Telabyad ve Ser�ka-
n�ye g�rerek Rojava'nın b�r-
l�ğ�n�n ve bütünlüğünün bo-
zulmasını sağladı. Kürtler�n 
Ortadoğu'da güçlen�p demok-
rat�k b�r yapı oluşturmasını 
�stemed�. Bunu Rusya da �stem�-
yor. Rusya daha önce Erdoğan'ın 
Afr�n'� almasını sağlayarak bunun önünü 
açmıştır. 

Genel olarak ABD Kürt bölgeler�n�n 
daha çok Barzan� ve Talaban� g�b� geleneksel 
burjuvalaşmış yarı feodal güçler�n el�nde ve 
�kt�darında kalmasını �stemekted�r. Bu onun 
çıkarına daha uygun düşmekted�r. Bunun 
�ç�n son zamanlarda ABD ve Erdoğan Türk�-
ye's� Barzan� �le b�rl�kte PKK'ya karşı b�r 
saldırı planlamakta, Kürdü Kürde kırdırma 
takt�ğ� uygulamaya çalışmaktadırlar. Önü-
müzdek� günlerde, ABD ve Türk�ye'n�n 
desteğ� �le Irak ve Barzan� ordularının Şen-
gal'e ortak b�r saldırı düzenleyeceğ� beklen-
mekted�r. Böylece Şengall�ler�n PKK 
yardımıyla oluşturduğu özyönet�m bertaraf 
ed�lmek �stenmekte, İŞİD'�n zulmünden 
kurtulan Şengall�ler�n ş�md�de Bağdat ve 
Erb�l'�n boyunduruğu altına g�rmeler� plan-
lanmaktadır. B�den büyük b�r �ht�malle bu 

pol�t�kaya karşı çıkmayacaktır. Onun �ç�n de 
Barzan� ve Talaban� klanları daha makbul-
dür. Başta PKK ve YPG olmak üzere Kürtler 
bu planı bozmaya, Kürtler�n b�rl�ğ�n� kurma-
ya, Ortadoğu'da halklara örnek olacak 
demokrat�k b�r devlet yapısı yaratmaya ça-
lışmaktadırlar. Türk devr�mc� ve demokrat-
ları �se ABD ve AKP-MHP �kt�darının Bar-
zan� �le b�rl�kte çatıştırmaya çalıştıkları bu 
planlara ş�ddetle karşı çıkmalı, emperyal�st 
güçler�n Kürdü Kürde kırdırma pol�t�ka-
larının �şlemeyeceğ�n� göstermel�d�rler. 
T ürk�ye'n�n de müdah�l olduğu 

PKK �le Barzan� ve d�ğer burju-
valaşmış yarı feodaller arasında 
b�r “kardeş” savaşı Türk�ye'de 
Erdoğan'ın ömrünü uzatacak, 
m�ll�yetç�l�ğ�, şoven�zm� ve 
baskıyı b�r kez daha artıra-
caktır. Ortadoğu'da ABD'-
n�n oyunlarını bozmak 
Türk sol, demokrat ve 
devr�mc� güçler�n�n hep 
�lk görev� olmuştur. Bu 

görev ş�md� emperyal�st o-
yunlara karşı Kürt Özgürlük Hareket�-

n�n yanında yer almayı gerekt�rmekted�r. 
B�den ve Erdoğan �l�şk�s� ve B�den'ın 

Erdoğan hakkında sözler�  
ABD pol�t�kalarında köklü değ�ş�kl�kler 

beklenmemes�ne rağmen B�den seç�m� 
kazandığı kes�nleşt�ğ�nden ber� Erdoğan'ın 
uykuları kaçmaktadır. Bunu b�r neden� seç�m 
kampanyası önces� ve sırasında B�den'�n 
Erdoğan hükümet� �le �lg�l� söyled�ğ� sözler, 
d�ğer neden� de B�den'�n Obama dönem�nde 
Başkan yardımcısıyken Erdoğan'a karşı 
aldığı tavırlardır.  

B�den Aralık 2019'da, Demokrat Part�'-
n�n ABD Başkan aday adayı �ken b�r tartışma 
programında Erdoğan hakkında söyled�ğ�, 
ama d�kkate alınmayan sözler� Demokrat 
Part� Başkan adaylığının Haz�ran 2020'de 
kes�nleşmes�yle b�rden gündeme oturtuldu. 
Bu tartışma programında B�den şöyle d�yor-
du: 

“Erdoğan b�r otokrattır. Kend�s� Türk�-

Ortadoğu'da ABD'n�n 

oyunlarını bozmak Türk 

sol, demokrat ve dev-

r�mc� güçler�n�n hep �lk 

görev� olmuştur. Bu 

görev ş�md� emperyal�st 

oyunlara karşı Kürt 

Özgürlük Hareket�n�n 

yanında yer almayı 

gerekt�rm
ekted�r.
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ABD'den tutarlı Erdoğan karşıtlığı ve 
demokras� beklenmez

ye'n�n Cumhurbaşkanı ve çok daha fazlası. 
Ş�md� yapmamız gerekt�ğ�n� düşündüğüm 
şey, ona (Erdoğan'a) karşı çok farklı b�r 
yaklaşım �zlemek. Muhal�f l�derler� destekle-
d�ğ�m�z� açık şek�lde ortaya koymalıyız. 
Poz�syonumuzun parlamentoda da yer ed�n-
mek �steyen Kürt toplumunu entegre etmek 
�ç�n -bu �ş b�r süre �y� g�d�yordu- b�r yol har�-
tamız olduğunu açıkça göstermem�z gerek�-
yor. Yanlış olduğunu düşündüğümüz şeyler 
hakkında ses�m�z� çıkarmalıyız. Yaptıkları-
nın bedel�n� ödemel�. Bazı s�lahları ona satıp 
satmayacağımızla �lg�l�, b�r bedel ödemel�.”

“..Çok end�şel�y�m, çok end�şel�y�m. 
Hava sahalarımız ve onlara er�ş�m�m�z konu-
sunda da çok end�şel�y�m. Bölgedek� mütte-
f�kler�m�zle b�r araya gelerek onun bölgedek� 
faal�yetler�n� tecr�t etmek b�z�m �ç�n çok çaba 
gerekt�ren b�r �ş. Özell�kle de Doğu Akden�z'-
dek� petrol faal�yetler� g�b� uğraşması çok 
uzun süren b�rçok d�ğer konu… Ama 
cevabım şu; evet end�şel�y�m...” 

“...Her neyse, şunu açıkça bel�rtmel�-
y�z… Günün sonunda Türk�ye de Rusya'ya 
bağımlı olmak �stemez...”

20 Ocak 2021'den sonra ABD Başkanlık 
koltuğuna oturacak olan B�den'ın bu sözler� 
ş�md� Erdoğan'ın yüreğ�nde taş g�b� otur-
maktadır. Her ne kadar Başkan olduktan 
sonra kend�s�ne bu cümleler�n sık sık hatı-
rlatılacağı düşünülse de, ABD emperyal�z-
m�n�n çıkarları gereğ� B�den da Erdoğan'a 

“...(Erdoğan ve part�s�) Dağıldı, İstan-
bul'da dağıldı, pek� b�z ne yapıyoruz? Otu-
rup tesl�m m� olacağız? Yapacağım son şey 
ona Kürtler konusunda boyun eğmek olurdu. 
Onunla Kürtler konusunda b�rkaç kez görüş-
müştüm. O dönemde henüz üzerler�ne g�tm�-
yorlardı...” 

“...Ama hâlâ, geçm�şte yaptığım g�b�, 
onlarla (muhalefetle) daha doğrudan �l�şk� 
kurarsak, hâlâ var olan unsurlarını destekle-
y�p onları Erdoğan'ı mağlup etmeler� �ç�n 
cesaretlend�reb�l�r�z. Darbe �le değ�l, seç�m-
le....”

İşç� sınıfı ve emekç�ler, devr�mc� ve 
demokrat�k güçler �ç�n hem Trump'ın geç-
m�şte hem B�den'ın günümüzde Erdoğan'a 
böyles�ne hakaret �çeren aşağılayıcı sözler 
söyelemes�n�n esas sorumlusu ve suçlusu 
demokras�y� ve özgürlükler� her gün ç�ğne-
yen, rafa kaldıran Erdoğan'ın taa kend�s�d�r. 
Yıllardır ülkede uygulamaya çalıştığı �slam�-
faş�st tek adam rejım�d�r, Kürtlere, demokra-
t�k güçlere, �şç� ve emekç�lere yaptığı baskı 
ve zulümdür. ABD h�çb�r zaman b�r ülkede 
devr�mc� demokrat�k güçlere uygulanan 
baskı ve zulme karşı çıkmamıştır. ABD h�ç-
b�r ülkeye demokras� get�rmem�şt�r. 
Trump'ın keyf� yönet�m ve otor�terl�ğ�ne 
karşın, B�den'ın part�s�n�n adının demokrat 
olmasına bakıp ondan demokras� yönünde 
b�r değ�ş�m beklemek olsa olsa b�r burjuva 
na�fl�ğ� olur. Türk�ye'de demokras� ne 
ABD'n�n ne de AB'n�n �ş�d�r, o ancak Türk�ye 
�şç� sınıfının, Kürt ve Türk devr�mc� ve 
demokrat�k güçler�n�n eser� olacaktır. Ama 
B�den'ın Erdoğan'a Trump g�b� “cömert” 
davranmayacağını düşünerek B�den'la Erdo-
ğan arasında çıkab�lecek çel�şk�ler� Erdoğan-

geçm�şte olduğu g�b� “dostum” d�yecek, 
muhalefet ve Kürtler konusunda ABD devlet 
pol�t�kasını uygulayacaktır. ABD'n�n devlet 
pol�t�kasında geçerl� olan ABD Başkanı 
Roosevelt'�n b�r zamanlar esk� N�karagua 
Devlet Başkanı d�ktatör Somoza �ç�n söyle-
d�ğ� sözdür: “Somoza b�r domuz köpeğ�d�r, 
ama o b�z�m domuz köpeğ�m�zd�r.” ABD 
kend�ne h�zmet eden herkesle anlaşır. Muha-
lafet B�den'ın Erdoğan �ç�n söyled�ğ� bu 
sözler�n�, özell�kle “darbe �le değ�l seç�mle” 
yen�lmes� sözler�n� “hads�z ve küstah” bulsa 
da, Türk�ye'n�n “bağımsızlığı ve özgürlüğü-
ne” vurgu yapsa da, ülkey� uluslararası alan-
da bu duruma düşüren Erdoğan'ı suçlama-
makla onu dolaylı olarak y�ne savunur konu-
ma düşmüş olmaktadır. Zaten 7 ay üzer�nde 
susulan b�r v�deonun B�den'ın adaylığının 
kes�nleşmes�yle devreye sokulmasının nede-
n� de Türk kamuoyunun Trump'ın destekle-
mes�n� sağlamak ve muhalefet� ve halkı 
Erdoğan'ı savunur konuma get�rmekt�r. 
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B�den: İŞİD'� destekleyen Erdoğan'dır

'a karşı b�r demokras� cephes�n�n oluşması 
�ç�n kullanmak da sol ve demokrat�k güçler�n 
görev�d�r. 

Geçm�şte de, 2009'dan 2017'ye kadar 
Obama'nın yardımcısı olan B�den sık sık 
Türk�ye'ye g�d�p gelm�ş, Erdoğan'la “tatlı-
acılı' görüşmeler� olmuştur. B�den Sur�ye 
savaşının başında Esad'ı dev�rmek �ç�n Erdo-
ğan'ı öne sürenlerdend�r. Erdoğan da bu 
desteğe güvenerek tüm dünyadan c�had�stle-
r� topladı, Esad'ın üstüne sürdü. Bu dönemde 
ABD yönet�m� ve Erdoğan çok �y� anlaşıyor-
lardı. Ama Erdoğan'ın esas hedef�n�n �slamc� 
c�had�slerle b�rl�kte Kürt Özgürlük Hareket�-
n� boğmak ve Ortadoğu'da Yen� Osmanlı 
yayılmacı pol�t�kasını gerçek-
leşt�rmek olduğu ortaya 
çıkınca ABD yönet�m� �le, 
Obama, B�den ve Cl�nton'la 
arası açıldı. İŞİD'�n oluşup 
bağımsızlaşmasıyla bu süreç 
daha da kızıştı. Erdoğan 
ABD'ye İŞİD'le mücadeley� 
Türk�ye yürütsün, SDG'y� 
karıştırmayın ded�. Bu �se tam 
b�r �k� yüzlülüktü. Hem İŞİD'� 
yok etmek �sted�ğ�n� söyleye-
ceks�n, hem de İŞİD'� destek-
leyecek ve onları Kürtler�n 
üstüne süreceks�n. Obama 
yönet�m� Erdoğan'ın bu �k�yüzlülüğünü 
hemen fark ett�. Hatta Obama b�r telefon 
görüşmes�nde el�nde b�r Beyzbol sopası 
tutarak Erdoğan'a ayağını denk al demek 
�sted�. Dış�şler� Bakanı Bayan Cl�nton de 
Esad'a karşı muhal�f güçler�n merkez�n� 
İstanbul'dan Arap ülkeler�ne taşıdı. Artık 
Erdoğan'ın c�had�stlerle �şb�rl�ğ� yaptığı tam 
olarak ortaya çıkmıştı. 

2014 senes�nde B�den, Harvard Ün�vers�-
tes�'nde yaptığı b�r konuşmada Erdoğan'ın 
kend�s�ne "Haklıymışsınız, çok fazla k�ş�ye 
sınırı açtık" ded�ğ�n�, Türk�ye ve d�ğer Sünn� 
müttef�kler�n Sur�ye l�der� Beşar Esad'ı 
dev�rmeye çalışırken, muhal�flere çok fazla 
para ve s�lah aktardığını söylüyor ve “Tüm 

bu yardımlar nereye g�tt�?” d�ye soruyor 
“Ş�md� herkes ne olduğunu �drak ett�. IŞİD, 
Irak'tan atılan El Ka�de'yd�. Ama Sur�ye'de 
kend�ne alan buldu ve yen�den güçlend�. B�z, 
müttef�kler�m�z� yardımları kesmes� konu-
sunda �kna edemed�k” ded�kten sonra “Bu 
sefer Amer�ka Sünn� b�r örgüte saldıramaz. 
Bu yüzden b�r Sünn� koal�syonu var. Onlar 
bunu yapmalı” d�ye bel�rt�yordu. B�den'ın 
Sünn� koal�syon ded�ğ� o zamank� Türk�ye 
ve Arap ülkeler�nden oluşan koal�syondu. 
Y�ne B�den'ın İŞİD'e yardım etmey�n, ona 
saldırın d�ye “�kna edemed�k” ded�ğ� ülkeler 
Türk�ye ve Arap ülkeler�yd�. Türk�ye İŞİD'e 
saldırmıyordu, çünkü onu Kürtlere karşı 
kullanmayı planlıyordu. Araplar �se İŞİD'e 

saldırmak �stemed�, çünkü 
onlar kend� “çocukları” �d�. 
Ayrıca Araplar Türk�ye'n�n 
İŞİD'e saldırma bahanes�yle 
Sur�ye'ye g�rmes�ne de karşı 
çıktıyorlardı. Z�ra Araplar Er-
doğan'ın Yen� Osmanlı yayıl-
macı pol�t�kalarına karşıydı-
lar. Osmanlılardan yeter� ka-
dar çekm�şlerd�, yen�den b�r 
“Osmanlı boyunduruğunu” 
�stem�yorlardı. B�den bunu o 
zaman Erdoğan'ın yüzüne 
açıkça söyled� ve İŞİD'e karşı 
savaşı Sur�ye'dek� SDG �le 

Kürt ve onların müttef�k� Sur�yel� Arap ve 
Türkmenlerle götürecekler�n� bel�rtt�. İşte 
B�den'ın Harward'ak� konuşması tam da 
böyle b�r döneme rastlamaktaydı. 

Erdoğan: B�den özür d�lemel�d�r 
B�den'ın bu sözler�ne “kızan” Erdoğan, 

"Bakın bu konuda eğer B�den bu tür �fadeler 
kullandıysa ben�m �ç�n tar�h olur. Sayın 
B�den eğer Harvard'ta böyle b�r şey söyle-
d�yse b�zden özür d�lemes� lazım. Öyle ufak 
tefek çevres�nden dolaşarak yapılacak açı-
klamalar b�z�m kabulümüz değ�ld�r" ded� ve 
ekled�: "Yabancı savaşçılar asla b�z�m ülke-
m�zden Sur�ye'ye g�rmem�şt�r. Tur�st pasa-
portuyla b�z�m ülkem�zden Sur�ye'ye geçer 
ama s�lahlı olarak geçt�ğ�n� k�mse söyleye-



86 DU UMR
İşç� Sınıfının Savaş Yolunda

burjuvaz�ye daha çok para,

Ama B�den y�ne de özür d�led�. Hatta 
Erdoğan'a hayran olduğunu �fade ett� ve 
Sur�ye'dek� bel�rs�zl�ğe vurgu yapmaya 
çalıştığını bel�rtt�. Esasında B�den söyleye-
ceğ�n� söylem�ş, Erdoğan'ın İŞİD'� destekle-
d�ğ�n� ortaya koymuş oldu.  Erdoğan da buna 
karşı çıkamadı. Ama B�den �ç�n, yan� ABD 
�ç�n Türk�ye �lerde özell�kle İran'a karşı 
yen�den �ht�yaç duyulacak olan “öneml�” b�r 
müttef�kt�r. Hem gönlünü alır hem sopa 
göster�r. B�ç�m farklıdır, Trump “aptal olma, 
akıllı ol” der, B�den “özür d�ler”, gönlünü 
alır. Onlar �ç�n öneml� olan ABD'n�n çıkar-
larının korunmasıdır. B�den'ın Erdoğan'a 
karşı pol�t�kası değ�şmeyecekt�r, şeker-
kamçı, özür ve sopa gösterme pol�t�kası 
uygulamaya devam edcekt�r. Olan Erdoğan'a 
değ�l Türk�ye'ye olacaktır. Brunson'u ver-
mezsen “ekonom�n� mahveder�m” d�yen 
Trump'ın yer�ne ş�md� “bedel ödet�r�m” 
d�yen B�den gelmekted�r. Trump'ın b�r 
sözüyle oynayan dolar ş�md� büyük b�r �ht�-
mal B�den'ın b�r sözüyle yer�nden yukarıya 
fırlayacaktır. Esk�den dolar 8 TL'y� aşıyordu, 
ş�md� artık 10 TL'y� aşar. Ülken�n bu hallere 
düşmes�n�n neden� başta Erdoğan g�b� talan 
ve yağmacı yönet�c�lerd�r. Erdoğan'ın kurdu-
ğu otor�ter, �slam� faş�zan tek adam rej�m�d�r. 

Kap�tal�st düzende reform

mez." Ne den�r? Yalan söylemeye kalkarken 
gerçeğ� �t�raf ed�yor. K�mse sınırdan s�lahlı 
geçen oldu dem�yor, c�had�stler geçt� d�yor. 
“Yabancı savaşçılar... tur�st pasaportuyla 
b�z�m ülkem�zden Sur�ye'ye geçer ama s�lahlı 
olarak geçemez” demek c�hatcıların Türk�ye 
üzer�nden Sur�ye'ye g�tt�kler�n� kabul etmek 
demekt�r. Sur�ye'ye g�den c�hatcının s�lah 
götürmes�ne gerek yok, İŞİD'de yeter� kadar 
s�lah var, eks�k olanını da MİT TIR'larıyla 
Erdoğan veya Suud� Arab�stan tamamlamak-
tadır. B�den'ın ded�ğ� de zaten bu. Erdoğan'ın 
ondan özür d�lemes�n� �stemes� “abesle �şt�-
gald�r.”

�şç� sınıfı �ç�n acı recete demekt�r 
B�den 20 Ocak 2021'de Başkan. Geceler� 

uykuları kaçan Erdoğan B�den'lı yıllara nasıl 

Demokrat�k ve devr�mc� güçler Erdo-
ğan'ın böyles�ne gen�ş demokrat�k b�r reform 
düşünmes�n�n onun mayasına, tab�atına 
aykırı olduğunu, bunun b�r aldatmaca oldu-
ğunu daha başından açıkladılar. Onların bu 
tesp�t�n�n doğruluğu Bülent Arınç'ın b�r 
telev�zyon programındak� açıklamasına 
�kt�dar kanadından gelen tepk�lerle ortaya 
çıktı. Arınç'ın b�r programda yaptığı "Kava-
la'nın hala tutuklu kalmasına hayret ed�yo-
rum, tutuklu kalmaması lazım. Selahatt�n 
Dem�rtaş'ın da tahl�yes� olab�l�r" değerlen-
d�rmes�ne AKP-MHP'den sert tepk�ler geld�. 
Arınç'ın ne “ahmak”lığı, ne “çarpık”lığı, ne 
“sabotaj”cılığı kaldı. Erdoğan da Arınç'ın 
Selahatt�n Dem�rtaş'ın hap�ste yazdığı “Dev-
ran” adlı romanının okunmasını tavs�ye 
etmes�nden çok “renc�de” olduğunu bel�rte-
rek, Kavala �ç�n de “herhalde bunları ödül-
lend�recek hal�m�z yok” d�yerek demokrat�k 
b�r reformu asla düşünmed�ğ�n� ortaya koy-
muş oldu. 

Arınç'a kızan Erdoğan “Türk�ye'de Kürt 
sorunu yoktur” d�yerek etrafa meydan okusa 

b�r geç�ş yapacağının planlarını düşünmekte-
d�r. Böyles�ne batan b�r ekonom� �le ceberut-
laşan b�r yargı �le rafa kaldırılmış b�r demok-
ras� �le "Kend�m�z�  Avrupa'da görüyor gele-
ceğ�m�z� Avrupa �le b�rl�kte tasavvur ed�yo-
ruz" demek hem b�r �k�yüzlülük hem b�r 
çares�zl�k �fades� hem de b�r şeyler yapma 
gereğ� duymaktır. Onun �ç�n Erdoğan hemen 
“dostlar alış-ver�şte görsün” m�sal� “ekono-
m�de, yargıda, demokras�de reform seferber-
l�ğ�” �lan ett�. Adalet Bakanı Gül de Erdoğan'ı 
güçlend�rmek �ç�n “Bırakın adalet yer�n� 
bulsun, �sterse kıyamet kopsun” d�yerek hem 
Türk�ye hem dünya kamuoyuna b�r şeyler 
değ�şeceğ�, Türk�ye'n�n demokrat�kleşeceğ�, 
pol�t�k tutukluların tahl�ye ed�leceğ� �zlen�-
m�n� vermeye kalktı. Ama kısa zamanda 
görüldü k�, bunların böyle b�r n�yet� yok, 
bunlar b�rer aldatmacadır, �ç� boş söylemler-
d�r. B�r yandan reform den�rken d�ğer yandan 
yargı Kürtler�, Cumartes� anneler�n� tutukla-
maya, demokras�y�, f�k�r özgürlüğünü savu-
nanlara ceza yağdırmaya devam ett�. 
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Burjuva düzen�nde emekç� halk �ç�n 
demokras� yoktur

Gerçekten de gel�şm�ş kap�tal�st ülkeler-
de demokras�ler �şler. Parlamento, hükümet, 
yargı b�rb�r�nden “bağımsız” olarak çalışır. 
Parlamentoda, kamuda, basında burjuvaz� 

En gel�şm�ş kap�tal�st ülkeler de olsa bu 
burjuva düzen�ndek� demokras�ler şek�lsel-
d�r. Heps� kağıt üzer�nded�r. Güçler ayrılığı, 
yargı bağımsızlığı, demokrat�k �nsan hak ve 
özgürlükler�, muhalefet part�ler�n�n, s�v�l 
toplum kuruluşlarının serbest çalışması, 
azınlık hakları, özerkl�k ve eş�tl�k, heps� 
kağıt üzer�nded�r, yasalarda yazılıdır. Özün-
de bu hak ve özgürlükler burjuvaz� �ç�n 
vardır. Bunların da her gün en �y� şek�lde 
�şled�ğ�n� halka anlatmak ve yutturmak, halkı 
avutmak basın ve yayın organlarının, burjuva 
�deologların görev�d�r. İşç� sınıfı ve emekç� 
halk yığınları düzen �ç�n b�r tehl�kel� oluştur-
madıkları sürece bu hak ve özgürlüklerden 
yararlanab�l�rler. Burjuva düzen�ne karşı her 
hareket burjuvaz�n�n yargısısnı, pol�s�n�, 
mecl�s�n� karşısında bulur. Bu da b�r 
yasallıktır.

da, kızgınlığı �le söyled�ğ� bu sözlerle Türk�-
ye'de yapılacak b�r reformun merkez�nde 
Kürt sorunun olması gerekt�ğ�n� b�r kez daha 
�t�raf etm�ş oluyordu. Onların yargı ve 
demokras� reformunu “terör�st” ded�kler� bu 
Kavala, Dem�rtaş g�b�ler�n�n tahl�ye olması 
�ç�n değ�l, Cumhurbaşkanlığı Hükümet S�s-
tem�n�n daha da güçlend��r�lmes�, yerl� ve 
yabancı tekellere yen� yatırım yapma 
kolaylıklarının sağlanması, ekonom�k kr�z�n 
yükünün �şç� ve emekç�ler�n, esnaf ve 
memurların sırtına daha kolay b�nd�r�lmes� 
�ç�n yapacakları daha çok açığa çıkıyordu. 
Yan� burjuvaz�ye m�lyar yardımlar yapmanın 
yasal olanakları yaratılırken, emekç� halkın 
bunun ceremes�n� çekmes�, hazırlanan acı 
reçeteler� yutması �ç�n yasal olanaklar yaratı-
lacaktı. Bu da reform olacaktı! Erdoğan'ın 
reformundan zaten başka ne beklen�r. Ş�md�-
ye kadar bu ülkede emekç� halk �ç�n b�r 
reform yapılmamıştır. Yapılması �se burjuva 
düzen�nde eşyanın tab�atına da aykırıdır. 

ABD ve AB'n�n şamar oğlanı
olmayan b�r Türk�ye

arasında yoğun b�r tartışma vardır. Her 
zaman güzel b�r “t�yatro oynanır.” Herkes 
her şey�n demokrat�k olarak karara bağ-
landığına �nanır. Toplumda hegemon olan 
değ�ş�k adlardak� burjuva part�ler�d�r. Bu 
part�ler bugün b�r� �kt�darda, d�ğer� muhale-
fetted�r, yarın �se ters�d�r, sürekl� yer değ�şt�-
r�rler. Burda söz konusu olan part�ler�n �kt�-
darı değ�l, burjuvaz�n�n sınıf olarak �kt�dar ve 
egemenl�ğ�d�r. Ve bu �kt�dar �şç� sınıfı ve 
emekç�lere karşıdır, onların her türlü demok-
rat�k çıkışlarını bastırmak �ç�n vardır. 
Demokras� gereğ� �şç� sınıfı ve devr�mc� 
güçler�n de part�ler� vardır. Ama düzen 
onların güçlenmemes� �ç�n her türlü baskı ve 
terör yöntem�ne başvurur. Ama kap�tal�st 
düzen�n çel�şk�ler� onların her an yükseleb�-
lecek b�r hareket olarak bağrında taşımak 
zorundadır. 

Bunlara rağmen burjuva demokras�s� 
burjuvaz� �ç�n �şlerken bell� form b�ç�mler�n� 
yer�ne get�r�r. Azınlık haklarını korur, keyf�, 
kaba tutuklamalara karşı gel�r, bell� b�r 
tartışma kültürü, ortamı yaratır, herkese 
f�kr�n� söyleme özgürlüğü sağlar. Dünyayı 
sömüren batı ülkeler� “yarattıkları” ve gas-
pett�kler� zeng�l�klerle kend� toplumuna bu 
“lüksü” vereb�lmekted�r. Bu onlara �şç� ve 
emekç� yığınlar arasında oportün�zm�n ve 
reform�zm�n yayılmasını sağlamakta, böyle-
ce egemenlğ�n� sağlamlaştırmaktadır.  

Ama gel�şm�ş kap�tal�st ülkelerdek� bu 
düzen Türk�ye'de yok. Çünkü Türk�ye'n�n 
ekonom�s� zayıf, üret�m� yeters�z, dolara 
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ABD veya AB g�b� emperyal�st güçler�n 
ülkem�ze saldırmasını önlemen�n tek yolu 
vardır: Kend� ülkem�z�n gerçekler�n� görüp 
ona göre hareket etmekt�r. Gerçeklerden b�r� 
Türk�ye'n�n b�r Kürt sorunu, b�r Ermen� 

bağımlılığı “sınırsız”dır. Toplumsal sorun-
ları büyüktür. Erdoğan yok dese de çözüm 
bekleyen b�r Kürt sorunu var, üstü örtülen b�r 
mezhep ve �naç sorunu var. O, bu sorunları 
tartışmaya yanaşmıyor. Bunları baskı ve 
zulüm altında tutarak yok hükmünde sayı-
yor. Oysa toplumsal olaylar yok saymakla 
yok olmaz, sen yok ded�kçe o sorunları 
“kaşıyanlar” çok olur. Bu “kaşıyanlardan” 
b�r� her zaman ABD ve AB olacaktır. Gele-
cek ABD Başkanı B�den haklı olarak Erdo-
ğan'ın Kürt �nkâr ve �mha pol�t�kasına karşı 
çıkacak, b�ç�msel de olsa Kürtler�n ulusal ve 
demokrat�k haklarını, özerkl�ğ�n� destekle-
yecekt�r. En azından bu konuda Erdoğan'ın 
pol�t�kalarına “ boyun eğmeyeceğ�n�” �fade 
edecekt�r. Y�ne Erdoğan İŞİD'e yardım ve 
Türk�ye'de la�kl�ğ�n ayaklar altına alınma-
ması konusunda “�kna” olmamakta d�ren�rse 
Obama'dan kalan beyzbol sapasını göstere-
cekt�r, ekonom�n�n mahved�leceğ�n� bel�rte-
cekt�r. Anında �se dolar 10 TL'y� geçecekt�r. 
Erdoğan bu durumlarda y�ne “dış m�hrakla-
ra”, “fa�z lob�ler�ne” saldıracak ama olan 
y�ne ülke ve halka olacaktır.

sorunu, b�r Rum sorunu, genel olarak b�r 
azınlıklar sorunu olduğudur ve bu sorunlarla 
yüzleşmekt�r. En başta Kürt sorununun eş�t-
l�k, özgürlük ve özerkl�k temel�nde barışçıl 
ve demokrat�k çözümünü savunmaktır. 
D�ğer b�r gerçek Türk�ye'n�n ancak kend� öz 
kaynaklarını temel alan üret�me dayalı planlı 
b�r ekonom�yle kalkınab�leceğ�d�r. Dolar 
bağımlılığından kurtulmanın yolu �srafa son 
vermek, b�l�msel teknoloj�k yatırımları 
artırmaktır. Gerçeklerden b�r d�ğer� de Türk�-
ye'n�n demokrat�kleşt�r�lmes�d�r. 

Tüm bunlar �ç�n de Erdoğan'ın b�r an 
evvel g�tmes� gerekmekted�r. Erdoğan g�ts�n 
demekle g�tmez. Erdoğan'ı gönderecek olan 
�şç� sınıfını ve Kürtler� kapsayan tüm muha-
l�f güçler�n katıldığı gen�ş b�r demokras� 
cephes�d�r. Kürtler, HDP, PKK, komün�stler 
bahane ed�lerek böyle b�r cephe oluşturul-
mazsa Erdoğan 1923'den sonra da baştadır, 
dün Trump'ın şamar oğlanı hal�ne get�r�len 
Türk�ye yarın da B�den'n�n şamar oğlanı 
hal�ne get�r�lecekt�r. Bunun sorunlusu Kürt-
lerle, komün�stlerle ortak cephe kurulmasına 
karşı çıkanlardır. Ama ülkem�z�n ve halkımı-
zın bu yazgısını değ�şt�recek olan �lk adım 
Kürtler�n ve �şç� sınıfının ortak mücadeles�-
d�r.

Bu mücadele b�rl�ktel�ğ�n� örmek de b�z 
komün�stler�n görev�d�r.

2Yaşında

İşç� Sınıfı’nın
Savaş Yolu’nda
Gözümüz,
Kulağımız,
Ses�m�z!....
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