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Dikkat edilirse, iktidar adına ha-
reket edenlerin ellerinde şiddet-

ten başka bir araç, kaba milliyetçilik 
ve din istismarı dışında başvuracak-
ları bir söylem kalmadı. Cumhurbaş-
kanı elinde Kuran’la meydanlara çı-
kıyor, Başbakan seçim çalışmasına 
ülke sorunlarını değil örneğin HDP 
Genel Başkanı’nın isminin “Selahat-
tin” olmasını konu ediyor. Bu akıl 
tutulması, onu dinlemek için topla-
nan kitleye de sirayet etmiş olacak ki, 
Davutoğlu “Suriyeli kardeşlerimizi 
Esed’e teslim eder miyiz?” sorusuna 
“Eveett” yanıtı alabiliyor.

Soma katliamının yıldönümünde 
insanlar acılarını dindirme ve bu tür 
katliamların tekrarını önleme çaba-
sı içindeyken, Bakanlar Kurulu rant 
ve talan hesapları için toplanıp ka-
rar alabiliyor. Son olarak doğaya ve 
insana dönük felaketlerin haberci-
si Nükleer santral yapımına ve ihale 
paylaşımına hız verilmişken Bakan-
lar Kurulu, Sinop Nükleer Santrali-
ni işletecek şirketin, hiçbir denetim 
ve incelemenin yapılamayacağı ver-
gi cenneti olarak bilinen Jersey Kanal 
Adaları’nda kurulması kararını aldı.

AKP, seçim sonuçlarını bekleme-
den, yandaş sermaye içinde alelacele 
ihale paylaşımı yapma, rant ve talan 
güvencesi oluşturma derdine düş-
müş durumda. Henüz temeli atılma-
mış işlerin ihaleleri paylaştırılıyor. 
Bunlar, genelde kapitalizmin özelde 
azami kar ekseninde biçimlenen sis-
temin niteliklerini ortaya koyan ge-
lişmelerdir; yeni iş cinayetlerinin, 
doğa katliamlarının habercisidir.

Bu koşullarda biz, Soma’yı hatır-
latmaya, tekrarını önlemeye çalışıyo-
ruz; onlar Soma’yı unutturmaya, yeni 
Soma’lara davetiye çıkaran ihaleleri 
yaygınlaştırmaya, bunun için yasala-

rın üzerinden atlamaya çalışıyor. 
Haziran’a bu koşullarda giriyoruz. 

Seçimlerden hangi sonuç çıkarsa çık-
sın, kadın ve işçi cinayetleriyle, asi-
milasyon ve inkarla, yalan ve talan-
la tanıdığımız sistemin devamı için 
mümkün olan her yola başvurula-
caktır.  

Süreç, sandıktan veya sistemin 
temsilcilerinden çözüm bekleyenleri 
hayal kırıklığına uğratırken, bir kez 
daha safların sınıfsal ölçülerle dizil-
diğini gösterecek, tüm halk kesim-
leri yaşamın her noktasında direnç 
oluşturabilmenin gerekliliğiyle yüz-
leşecektir. Bu bağlamda, sınıflar mü-
cadelesinin nasıl seyredeceğini doğ-
ru tespit etmiş olan Birleşik Haziran, 
böyle bir kavganın gereklerini yerine 
getirecek şekilde organize olma, bu-
na uygun araç ve yöntemler geliştir-
me sorumluluğuyla karşı karşıyadır. 
Aksi takdirde, sürece yanlış hesaplar-
la girip hazırlıksız yakalananlarla ay-
nı konuma düşmek kaçınılmaz ola-
caktır.   

Artık bırakalım Gezi’yi Birle-
şik Haziran’dan, Kürt sorununu iş-
çi-emekçi sorunundan, Amed’i 

İstanbul’dan, örgütsüz olanı örgütlü 
olandan ayrı düşünmeyi; farklarıyla 
ayrışan değil ortak nitelikleriyle bü-
tünleşen, kavgayı birleşik mücadele 
ruhu ve bilinciyle örgütleyen bir du-
ruşa ihtiyaç vardır. Bunun fiili tanı-
mı, 2013 Haziran’ında, programatik 
tanımı Birleşik Haziran’da mevcut-
tur. 

Mayıs ayı, hatırlatıcı ve hazırlayı-
cı dinamikleriyle Haziran’ı mayalı-
yor. Bunun bilincinde olarak hare-
ket edildiğinde, Haziran’a hazırlıksız 
girilmemiş, seçim sonuçları ne olur-
sa olsun ezilenlerin irade koyabildi-
ği; “Her yer Haziran Her yer direniş” 
temelinde, teslimiyetle değil direnişle 
anılan, hakların koparılarak alınabil-
diği bir sürece girilmiş olacaktır. 

Böyle bir ufkun ve umudun söz-
de kalmayıp pratiğe uygulanması; 
sokaklarda, iş ve yaşam alanların-
da somutlanması, tek tek her birimi-
ze bir arada hepimize bağlıdır. Hazi-
ran, bunun için uygun ve yeterli bir 
zemindir; Haziran Türkiye’si uzak bir 
olasılık değildir; yeter ki öznelliğin 
ayrıştırıcı çekimine yenik düşmeye-
lim. 

Mayıs 
Haziran’ı Mayalıyor

Böyle bir ufkun ve umudun sözde kalmayıp pratiğe uygulanması; sokaklarda, iş ve yaşam 
alanlarında somutlanması, tek tek her birimize bir arada hepimize bağlıdır. Haziran, bunun için 
uygun ve yeterli bir zemindir; Haziran Türkiye’si uzak bir olasılık değildir; yeter ki öznelliğin 
ayrıştırıcı çekimine yenik düşmeyelim. 

FAŞİZME KARŞI HAZİRAN
Haziran’dayız. Hani o görkemli kalabalıkların sanki binlerce yıllık sınıflı zulme son vermek istercesine Ali Ali, Ethem Et-

hem, Berkin Berkin çoğalarak sokakta yüz binleştiği, evdeki gönüllerle beraber milyonlaştığı; tüm ayları kendi isminde kar-
deşleştiren aydayız.

Sanki bilinçler ve gönüller el ele vermiş; ödenen bedellerin rövanşını almak isteyen bir kararlılıkla ve bugüne dek ne bi-
rikmişse dağarcığına alıp, çare arayışlarından kalma deneyimleri en geniş bağlamıyla kuşanarak harekete geçmişti.

Sözden çok fiil önemliydi. Farklar silinmişti; herkesin kimliği aynıydı; sokakta yasa değil meşruiyet geçerliydi. TOMA’dan 
fışkırtılan su ve gazlar gibi resmi ağızlardan çıkan tehditler, telkin ve yönlendirmeler de ilk kez bu denli çaresizdi.

Taksim kömünüyle, iller arası mesafeyi yok sayan dayanışmayla, adım adım örgütlenen direnişle sokaklar öylesine özgür-
leştirilmişti ki sanki sadece Nazım, Orhan Kemal gibi Haziran tarihli kayıplarımız değil tüm ölülerimiz aramızdaydı.

Bu bilinç sıçraması, ufuk açılması ve özgüven zemininde alternatif söylem eşliğinde sistem, kurumlarıyla beraber redde-
dilirken, park forumlarında da açıkça görüldüğü ve ifade edildiği gibi o enerjinin sandığa akıtılması/taşınması fikri hemen 
hiç kimseye sıcak gelmemişti.

Yine Bir Haziran Vaktindeyiz
Gözler, gönüller ve akıllar çeşitli nedenlerle sandığa odaklanmış gibi görünse de bu, ne potansiyelin bütününü ifade edi-

yor ne de Haziran enerjisinin sandığa hapsedildiğini anlatıyor. Tersine, sandıktan ne çıkarsa çıksın, ayaklar yere erecek; el 
birliğiyle oluşturulan illüzyon bitecek ve sınıflar mücadelesinin sandığa sığmayan yasaları işlemeye devam edecektir. 

Sandığa yüklenen büyük anlamlar; seçim çalışmalarında popülizm, manipülasyon, abartı, her yolun mubah olarak görül-
mesi vb. biçimlerde yansıyan çabalar, seçim sonrasında oy sonuçlarına bağlı olarak (hile vb. nedenler dahil) yerini hızla so-
kağın ısındığı bir sürece bırakabilir. 

Haziranı Haziranca Yaşamak Gerekiyor
Seçim sonuçları ne olursa olsun, var olan siyasal ve ekonomik kriz sebebiyle, sandığın çare olmadığının anlaşılması za-

man almayacak ve Haziran’ın Haziranca yaşanması, hatta bir iklim olarak algılanıp tüm aylara yayılması kaçınılmaz olacak-
tır.

Böyle bir süreci bugünden öngörüp hazırlıklı olmak, enerjinin parçalanmasını ve yanlış kulvarlarda tüketilmesini önle-
mek açısından büyük önem taşıyor. Birleşik Haziran Hareketi bunun için, henüz yeterli olmasa da en uygun örgütlenmedir. 
Bu imkan doğru değerlendirilebilirse, yaşanabilecek sürprizler dahil her türlü gelişmede etkili rol almak mümkün olacak, 
Haziran potansiyeli hızla seçim ipoteğinden sıyrılma ve gerçek rolünü oynama şansı bulacaktır. 

Bu öngörüyle hazırladığımız bu sayıda zengin değerlendirmeler bulacağınızı umut ediyoruz. Sevgiyle kalın...
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“Bizim kuşağın karşı karşıya bu-
lunduğu güçlükler, babalarımızın çek-
tiklerinden daha da zordur. Ama bir 
yönden, biz, babalarımızdan daha 
şanslı sayılırız. Biz dövüşmeyi öğren-
meye başladık ve hızla öğreniyoruz 
ve en iyisini babalarımızın yaptığı gi-
bi, birey olarak dövüşmek değil, bizim 
kafamıza yabancı gelen burjuva lafe-
belerinin sloganları için değil, kendi 
sloganlarımız için, sınıfımızın slogan-
ları için dövüşmeyi öğrendik. Baba-
larımızdan daha iyi dövüşüyoruz. 
Çocuklarımız bizden daha iyi dövüşe-
cekler ve zafer onların olacaktır.” (Le-
nin, İşçi Sınıfı ve Yeni Malthusçuluk)

12 Eylül’le beraber Türkiye’ye biçi-
len deli gömleğine (kalıcı darbe ko-
şullarına) ve AKP eliyle gerçekleş-
tirilen güncelleme ve tamamlama 
organizasyonlarına rağmen, sermaye 
için istenilen suskun toplum ve di-
kensiz gül bahçesi oluşturulamıyor. 
Tüm yasal düzenleme ve tehditler, 
tüm yönlendirme ve satın alma gay-
retleri, gelip bir yerde gerçeklik du-
varına çarpıyor ve sınıflar mücadele-
sinin kuralları işliyor.

Geleceksizlik ve güvencesizlik ar-
tık fabrika sınırlarını aşmış, yaşamın 

tüm kesitlerine yayılmıştır. Egemen 
sınıflar, hak gaspıyla yetinmemek-
te hak talep edebilme potansiyelini 
de kırmaya çalışmaktadır. Bunun bir 
boyutunu, örgütlülükleri işlevsizleş-
tirmek ve dağıtmak oluştururken, di-
ğer boyutunu yasal ve fiili gasplar o-
luşturuyor. 

Yıllardır iktidarlar, emperyalist 
sermayenin ülkeye ilgisini çekmek 
ve onlara cazip gelebilecek koşullar 
oluşturmak için adeta saha temizli-
ği yapıyor. Ucuz ve güvencesiz işgü-
cü tüm sektörlerde yaygınlaştırılıyor. 

İktidar eliyle sermaye lehine ya-
pılan düzenlemelere, alınan önlem-
lere, örgütlülüğün dağıtılıp tasfiyesi 
yönünde atılan adımlara rağmen iş-
çilerin eli şaltere gidiyor ve yönlen-
dirmelerin aksine tüketimden değil 
üretimden gelen gücünü kullanıyor. 
Ocak ayında onlarca kentte on bin-
lerce metal işçisi ayağa kalktı ve grev 
kararı aldı. İktidar, emeğin bu ortak-
laşmış iradesini grev yasağı ile önle-
me yoluna gitti.  

Buna rağmen, harekete geçiş tar-
zı ve kararlılığıyla metal işçisi bize 
hafıza tazelenmesi yaşattı; aklımıza, 
1976’da DGM kanununun çıkması-
nı engelleyen, 1977’de “DGM’yi ez-

dik sıra MESS’te” diyen metal işçile-
ri geldi.

Aradan birkaç ay geçti, metal işçisi 
bir başka zeminde bugün yine ayak-
ta; Renault, Tofaş, Coşkunöz, Mako 
işçileri iş bırakarak dayatılan kölelik 
koşullarını reddediyor. 

Patron da sendika da hedefte
Türk Metal üyesi işçilerin 

Renault’tan başlattığı ve giderek 
MESS üyesi diğer iş yerlerinde yay-
gınlaşan direnişin öncelikli özelli-
ği, yalnızca patronu değil sendikal 
bürokrasiyi ve işbirlikçi sarı sendi-
ka anlayışını hedefine almasıdır. Bu, 
12 Eylül’den bugüne sendikaların (ve 
genelde örgütlü yaşamın) adım adım 
nitelik değişimine uğratılması, içinin 
boşaltılarak etkisizleştirilmesi sonu-
cu ortaya çıkan işbirlikçi sendika an-
layışına bizzat sınıf tarafından müda-
haledir; mevcut gidişatın reddidir. 

Benzer bir iç boşaltma, tüketerek 
yedekleme sürecinin, yalnızca sen-
dikalarda değil, politik olanları dahil 
örgütsel yaşamın bütününde gözlen-
diğini, bundan genelde solun özelde 
Türkiye Devrimci Hareketi’nin azım-
sanmayacak boyutta etkilendiğini 

Bu Bir Sınıf Savaşımıdır

Sonuçta diyebiliriz ki, metal iş kolundaki direniş, sarı sendikanın panzehiri, dayatılmakta olan 
sistemin antitezidir; bugünün koşullarında nasıl yapılması gerektiğinin öğretici pratiğidir. Bu 
pratik, Haziran’ın emek zeminindeki ifadesidir. Bu nedenle, fabrikada şalteri indiren elin, işi 
durduran iradenin mahalledeki karşılığı, sıkılı yumruktur.

düşünürsek, sınıfın kendi kaderini e-
line alan ve dayatılan “AŞ ruhlu sen-
dika” anlayışını reddeden direnişi-
nin, nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, 
önemli ve öğretici bir adım olduğu-
nu görürüz.

Topyekûn saldırı topyekûn 
direnişi gerektiriyor

Çalışma yaşamının ve hak alma 
mücadelesinin lokomotif sektörle-
rinden biri olan metal iş kolundaki 
eylemler, emekten yana tüm toplum 
kesimlerini ilgilendiriyor. Aynı za-
manda, çelişmenin/mücadelenin di-
ğer kutbunda bulunan, sermayenin 
amiral gemisi konumundaki MESS 
dolayımıyla işçi eylemleri, tüm ser-
maye kesimlerini ilgilendiriyor.  

1959 yılında kurulan MESS, ser-
mayenin en etkili örgütlerindendir, 
çalışma yaşamına dair alınan karar-
ların belirleyicisidir. Bir dönem baş-
kanlığını Turgut Özal’ın yaptığı bu 
örgütün iradesi, 12 Eylül sonrasında 
darbe iradesiyle iç içe geçmiştir. Bu 
irade DİSK’i ve Türkiye Maden İş’i 
yasaklarken, o süreçte pek de etkili 
olmayan Türk Metal’in önünü açmış, 
özel gayretlerle Türk Metal’i işbirliği 
zemininde büyütmüştür. Bu sendika-
nın genel başkanlığını yaklaşık 34 yıl 
boyunca Mustafa Özbek yapmıştır. 

MESS’in kim olduğu bilinmeden, 
4+4+4’le ne yapılmak istendiği, Ulu-
sal İstihdam Strateji Belgesi’yle ne a-
maçlandığı anlaşılmadan, grevlerin 
neden ertelendiği, işçi eylemelerine 
neden bu denli tahammülsüz olun-
duğu, sermayenin nasıl bir düzen ve 
çalışma yaşamı amaçladığı anlaşıl-
maz. 

Grev ertelerken kullanılan, bu-
gün de eylem halindeki işçilere kar-
şı tehdit unsuru olarak öne çıkarılan 
milli güvenlik, gerçekte sermayenin 
sömürü, rant ve talan konusunda gü-
venceye alınmasıdır. Diğer bir ifa-
deyle, iktidarın tüm baskı ve zor a-
raçları sermayenin emrindedir. Buna 
rağmen kazanmak, sermayeyi yen-
mek ve düzenine son vermek müm-
kündür. 

Bunun için, mücadele alanlarını 
ve dinamiklerini karşı karşıya getir-

meden, birleşik mücadele bilinciy-
le hareket edilmeli, sorunları aynı 
programda çözmeyi amaçlayan bir 
perspektif ve örgütlü duruş geliştiril-
melidir.

Direniş, Haziran’ın emek 
zeminindeki ifadesidir

Dikkat edilirse, bir tarafta MESS’le 
beraber AŞ kurup, işe alınacak işçi-
lere verilecek eğitim ve sertifikalar 
üzerinden kâr sağlayan Türk Metal 
var, diğer tarafta patrona da sendika-
ya da başkaldıran bir sınıf var. 

Bu tablo, doğru okunmalı ve gerek 
niceliği gerekse nitelik ve kapsayıcı-
lığı giderek artan direnişe sembolik 
destek vermekle yetinilmemeli, on-
lardan da öğrenerek emek örgütlülü-
ğü ve mücadelesinde alternatif oluş-
turma konusuna kafa yorulmalıdır.

Sonuçta diyebiliriz ki, metal iş ko-
lundaki direniş, sarı sendikanın pan-
zehiri, dayatılmakta olan sistemin 
antitezidir; bugünün koşullarında 
nasıl yapılması gerektiğinin öğreti-
ci pratiğidir. Bu pratik, Haziran’ın e-

mek zeminindeki ifadesidir. Bu ne-
denle, fabrikada şalteri indiren elin, 
işi durduran iradenin mahalledeki 
karşılığı, sıkılı yumruktur.

Sadece metal sektöründen değil, 
yaşamın her noktasından yükselti-
len destek ve geliştirilen birleşik mü-
cadele anlayışı, umudu büyüten yeni 
bir sürecin habercisi olabilir.

20 Mayıs 2015
DEVRİMCİ HAREKET
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Bir süredir ekonomideki kötü gi-
dişattan, AKP politikaları ile ifa-

desini bulan ekonominin batmakta 
olduğundan söz edilmesine rağmen, 
sistem bir şekilde varlığını sürdürü-
yor. Bu alandaki bilimsel veriler gös-
termiştir ki, hiçbir ekonomi kendi-
liğinden batmaz. Krizdeki kapitalist 
ekonomiyi batıran, emekçi halkın 
direnişidir. Ortada ciddi bir direniş/
muhalefet yoksa ekonomi ne denli 
kötü olursa olsun, bir şekilde çökme-
den sürdürülmesi sağlanabilir. 

Türkiye’de ekonomi uzun süredir 
kötü durumda olmasına rağmen, ö-
nemli bir dirençle karşılaşmadığı i-
çin, aynı politikalarla bugüne kadar 
gelinebildi.  Gelinen aşamada, şim-
dilik emekçi kesimlerin etkili olabi-
lecek boyutta bir direnişi olmasa da 

sistem, kendi açmazları yüzünden 
çok ciddi bir krize doğru sürükleni-
yor.

Bu kez krizin etkilerinin 
ötelenmesi olanaklı görünmüyor

2008 sonrasında dahi Türkiye, bir 
takım avantajları kullanarak krizin 
etkilerini daha sınırlı boyutta yaşa-
dı. Bunda, ucuz ve bol miktarda dö-
vize ulaşabilme kolaylığının yanında 
mortgage türü kredilerle inşaat sek-
törünün canlandırılmasının, ekono-
minin büyük oranda bu alanda yo-
ğunlaştırılmasının önemli bir rolü 
oldu. Deyim yerindeyse, Türkiye e-
konomisinin dün krize nasıl dayan-
dığının cevabı, bugün neden çök-
mekte olduğunun cevabıdır.

İnşaat sektörü denince akla ilk ge-

len olgulardan biri de TOKİ’dir. Yok-
sul halka konut sağlamak amacıy-
la kurulduğu iddia edilen TOKİ’ye, 
özellikle AKP döneminde devletin 
arsaları dahil bu alandaki malvarlı-
ğı büyük oranda devredilmiş, bu im-
kanları kendi malıymış gibi ölçüsüz-
ce kullanma serbestisi tanınmıştır. 
Bu şekilde, mevcut imkanlar yandaş 
sermaye gruplarına çok cüzi fiyatlar 
karşılığında peşkeş çekilerek, inşaat 
sektöründe muazzam bir hareketlilik 
sağlanmıştır.

Bugün artık lüks olanları dahil, in-
şat sektöründe kullanılan malzeme-
lerin büyük çoğunluğu yerli olarak 
üretiliyor. Bu, bir ekonomik etkinlik 
olarak yansıtılıp savunuluyor. Halbu-
ki inşaat sektörü, diğer sektörlerden 
farklı olarak ürünleri ihraç edileme-
yen, dolaysıyla ekonominin devam-
lılığını sağlamaya uygun olmayan bir 
alandır. Evet, belki bir süre için eko-
nomi bu şekilde ayakta durdu; onlar-
ca dağın delinmesiyle tüneller açıldı, 
duble yollar oluşturuldu. Bu süreçte 
örneğin açılan tünelin ekonomik ge-
tirisinin ne olacağı değil, orayı yapan 
inşaat firmasına ne kazandıracağı öl-
çü alınmıştır; ekonominin gelece-
ği değil firmaların kârı gözetilmiştir. 
Bu şekilde ekonomi, inşaat sektörü-
nün dinamizmiyle ölçüsüz, kontrol-
süz yöntemlerle bugüne kadar geti-
rildi.

Türkiye ekonomisinde krizin etki-
lerinin geciktirilmesinde önemli ro-

Kriz Koşullarında Seçimler 
Ve Olası Gelişmeler

Daralan yaşam koşulları ve antidemokratik uygulamalar karşısında toplumun ekonomik ve 
siyasal beklentilerinin öne çıkacağı koşullarda, devrimcilerin insanları doğal talepleri etrafında 
politika içerisinde yer almaya teşvik edip yönlendirmesi gerekecektir. Tabii ki bu örgütlü 
bir hazırlığı da gerektiriyor. Aksi takdirde, fabrikaların kapandığı, işsizliğin arttığı koşullar, 
toplumun baskı ve şiddetle sindirildiği, hiçlik ve umutsuzluğun büyüdüğü bir ortamı da 
beraberinde getirebilir. 

lü olan faktörlerden biri de, ABD’nin 
2008’deki krizi aşmak için karşılık-
sız olarak bastığı dolarları dünyaya 
yayması, ucuz ve bol miktarda do-
lara ulaşma kolaylığının sağlanmış 
olmasıdır. Bugün artık bu uygula-
maya da son verilmiş durumda. Ter-
sine, yıllarca dünyanın dört bir ya-
nına yayılan dolarların geri dönüş 
süreci başlamıştır. Mevcut kriz orta-
mının sebep olduğu güvensizlik ne-
deniyle bugün artık Amerikan Mer-
kez Bankası’nın dolara cüzi bir faiz 
vermesi, dolarların ABD bankaları-
na yönelmesi için yeterli oluyor. Di-
ğer bir ifadeyle, uluslararası sermaye, 
dünyada küresel olarak ticaretin da-
ralmakta olduğu ve ödemeler denge-
sinde ciddi sorunların yaşandığı bu 
koşullarda, riskli konumda bulunan 
az gelişmiş ya da gelişmekte olan ül-
kelere yatırım yapmak yerine, güven-
celi bankaların verdiği cüzi orandaki 
faizi tercih edebiliyor.

Dünya ekonomisinde bir 
daralma ve durgunluk 

gözleniyor
Dünyada değişen güç ve ilişki 

dengeleri, ekonominin bilinen den-
gelerini de değiştiriyor. Örneğin, 
yakın tarihe kadar istikrarlı biçim-
de büyüyen Almanya ekonomisinin, 
Rusya ile ilişkilerin gerilmesinin de 
etkisiyle büyümede tahminlerin al-
tında kaldığı ve giderek gerilemekte 
olduğu gözleniyor. Avrupa’nın bütü-
nünde böyle bir tablodan bahsetmek 
mümkün. Benzer şekilde, krize mey-
dan okurcasına, öngörülen büyüme 
hedeflerini aşmasına alışmış olduğu-
muz Çin, hedef küçültmek zorunda 
kalıyor. 

Mevcut koşullarda sermayenin 
çok ucuza dolar bulup bizim gibi ül-
kelere yönelmesi, dolayısıyla dışa-
rıdan Türkiye’ye eskisi gibi sermaye 
akışı olanaklı görünmüyor. Serma-
ye akışının durma noktasına gele-
ceği bu koşullar içinde, Türkiye’nin 
600 milyar dolar civarında dış borcu 
var. Bu borcun yaklaşık 375 milyar-
lık kısmı özel sektöre ait ve bunun da 
yarıya yakını bir yıl vadeli; yani kısa 
süre içerisinde ödenmesi gerekiyor. 
Kısacası, gerek borçları ödemek ge-

rekse ekonomiyi döndürmek için ge-
rekli olan sermayeye ulaşmak gide-
rek zorlaşıyor; bu durum, bırakalım 
yeni yatırımları, mevcudun korun-
masını da güçleştirecek ve giderek 
bir daralmayı, durgunluğu berabe-
rinde getirecektir. 

Köklü çözümleri olmayan AKP 
yangından mal kaçırıyor 

Haber vererek gelmekte olan kriz 
koşullarında AKP’ye yakın olan ser-
maye çevrelerinin dayatmasıyla bu 
çevrelere, yangından mal kaçırırcası-
na alelacele devasa ihaleler veriliyor. 
Örneğin temelinin gelecek yıl atıl-
ması beklenen ve henüz inşaat ruh-
satı alınmamış olan Akkuyu Nük-
leer Santrali’nin ihaleleri yapılmaya 
başlandı. Santralin deniz hidroelekt-
rik yapılarının anahtar teslimi proje-
lendirilmesi ve inşası ihalesini Cen-
giz İnşaat kazandı. Bu şirketin sahibi, 
17-25 Aralık tapelerinde “Halkın a… 
koyacağız” diyen Mehmet Cengiz’dir.

Akkuyu Santrali için toplam 20 
milyar doların üzerinde yatırımın 
gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu-
nun yaklaşık 8 milyar dolarlık kıs-
mının Türkiyeli şirketlere verilmesi 
bekleniyor. Benzer şekilde, Sinop ve 
Trakya’da düşünülen nükleer santral-
lerin de hızla ihaleleri gerçekleştirile-
cektir. Bu arada AKP iktidarı döne-
minde dünyanın en büyük şirketleri 
arasına giren Cengiz İnşaat, 3. Hava-
limanı ihalesini kazanan Ortak Giri-
şim Grubu’nun içinde de yer alıyor. 

Kısa bir inceleme yapıldığında, 
büyük ihaleleri kazanan işletmelerin 
pek çoğunun AKP ile iç içeliğini gör-
mek mümkün. Daha önce Yusufeli 
Barajı ve Hidroelektrik Santral Pro-
jesi ihalesini kazanan Limak-Cen-

giz-Mapa-Kalyon-Kolin Ortak Giri-
şimi ayrıca, TEDAŞ’ın BEDAŞ’a ait 
yüzde 100 oranındaki hissesinin ö-
zelleştirme ihalesini de almıştı. Or-
taklardan Limak Holding’in sahi-
bi Nihat Özdemir, Sabiha Gökçen 
Havalimanı’nın da hissedarlarından 
biridir. LİMAK ayrıca TOKİ işbirli-
ğiyle Mersin’de Akdeniz Oyunları i-
çin yapılmak üzere 25 bin kişilik stad 
ihalesini aldı. Benzer bir durum di-
ğer ortaklar için de geçerli. 

Özetleyerek söylersek; 
MAPA İnşaat’ın sahibi Mehmet 

Nazif Günal, MNG Kargo ve TV 8’in 
de sahibidir. AKP döneminde şirke-
tinin kâr oranını bir anda birkaç ka-
tına çıkaran Günal, Erdoğan’a “Baş-
bakanım, siz ikinci Atatürk’sünüz, 
hatta ondan daha büyüksünüz” diye 
seslenmişti.

 KALYON İnşaat’ın kurucusu Ha-
san Kalyoncu, bir dönemin Milli 
Türk Talebe Birliği üyesidir; AKP’nin 
kuruluşunda önemli bir rolü olmuş-
tur. MÜSİAD üyesi Kalyon İnşaat’ın 
aldığı ihaleler arasında Metrobüs ve 
Bakırköy Adliye Sarayı da bulunu-
yor. Kalyon aynı zamanda ATV’nin 
ve Sabah Gazetesi’nin de sahibidir. 

KOLİN Şirketler Grubu Başkanı 
Naci Koloğlu, “Başbakan’la yükseli-
şe geçtik. One Minute olayından gi-
remediğimiz bazı ihalelere girmeye ve 
almaya başladık” demişti. Kolin’e ait 
Kolin Otel, sık sık AKP’nin toplan-
tılarına ev sahipliği yapmasıyla bili-
niyor.  Bu ayrıcalıklı ilişki bugün de 
devam ediyor. Kolin AŞ’yi yakın ta-
rihte Soma’nın Yırca Köyü’nde 6 bin 
civarında zeytin ağacını keserken ve 
termik santral yapımına karşı çıkan 
halka özel güvenlik elemanlarını sal-
dırtırken gördük. 

Mevcut tablo, bugünün imkan-
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larını yandaşlarına peşkeş çeken 
AKP’nin, sürecin belirsizlik içerdiği 
seçim öncesi koşullarda, yandaş ser-
mayenin de baskısıyla, gelecek 10 yı-
lı da ipotek altına almaya çalıştığı-
nı gösteriyor. Tabii atılan bu adımlar 
ancak söz konusu firmaları kurtar-
maya yarayacaktır; ekonomide genel 
boyutlarıyla daralma ve giderek çö-
küşe doğru bir gidişat ise kaçınılmaz 
görünüyor. Bu durum, sermaye ke-
simlerinin kendi arasında ve AKP ile 
ilişkilerinde çelişmeleri büyüten bir 
rol oynuyor.

İki büyük yağma dönemi ve 
ekonomide işleyiş sorunu

Türkiye ekonomisinin yaşamakta 
olduğu ve giderek daha fazla yaşaya-
cağı sorunların başında kaynak bu-
labilme güçlüğü geliyor. Artık ucuz 
kaynak bulmakta yaşanan sıkıntılar 
sebebiyle, borcun borçla ödenerek ö-
telenmesi de mümkün görünmüyor. 
Yakın tarihe kadar önemli bir kay-
nak işlevi gören Körfez sermayesi 
de petrol fiyatlarındaki düşme, kri-
zin küresel boyuttaki etkisi vb. ne-
denlerle giderek kesilecek veya sınırlı 
miktarlarda girişler olacaktır. Örne-
ğin Ağaoğlu,  Maslak’taki 1453 pro-
jesini açıkladığı zaman, blok halde 
Katar’lılara 200 daireyi sattı. Bu, in-
şaatın tamamının maliyetinin peşin 
olarak alınması demektir. Buna bir 
miktar da kendi öz kaynaklarını ek-
leyerek inşaatı yapmaya başladı. An-

cak satışlar artık, ya olmuyor ya da 
20-25 yıl vadeli ödemelerle satış ya-
pılıyor. İşte bu türden kredili alım-
lar sebebiyle halk; ev, araba vb. ala-
rak, ortalama yıllık gelirine yakın bir 
borçlanmanın altına girmiş durum-
da. Halkın toplam ödemesi gereken 
borç, 600 milyar dolar civarında. Bu, 
halkın gelirine yakın bir borç ödeye-
ceği anlamına gelir ki pratik olarak 
mümkün görünmüyor. 

Seçim sonrasında ülkenin ekono-
mik durumunu belirleyecek temel 
faktörlerden biri, yabancı kaynağa 
zorunlu olan burjuvazinin bu konu-
da karşılaşacağı güçlüklerdir. Kay-
naklar yüksek maliyetli olacak ve gi-
derek borcu borçla kapatma şansı da 
kalmayacaktır.  

Bu arada TL’nin dolar karşısında-
ki değer kaybı, yılbaşından bugüne 
ortalama yüzde 20 civarında bir de-
valüasyona sebep oldu. Ve maliyetle-
ri de ödenecek borçları da artırdı. Bu 
konuda yakın vadede olumlu yönde 
bir değişimin olacağına dair herhan-
gi bir gelişme de söz konusu değil.  

İktisadi yaşamda kötü gidişata se-
bep olan bir diğer sorun da ekono-
minin işleyişine ilişkin olanıdır. Tür-
kiye, farklı iki dönemde sermaye 
birikim süreci olarak da adlandırıla-
bilecek iki büyük yağma yaşadı. Bun-
lardan birisi Özal dönemiydi. Halkın 
yoksullaşmasıyla eş zamanlı olarak 
yağmaya dayalı devasa bir birikim 
sağlandı. Ancak kaynaklar yatırıma 
dönüşmedi. Örneğin benzer bir süre-

ci 1960-70’lerde Güney Kore yaşadı. 
Güney Kore, oluşan birikimi üretken 
alanlara aktardı. Devlet; otomotiv, e-
lektronik gibi alanları hedef seçip, o 
alanlara yatırım yapanlara teşvik ver-
di. Ve Samsung, Hyundai gibi dün-
ya çapında pazar payına sahip devasa 
firmalar oluştu. Bu şekilde, sermaye 
üretken alanlara aktarılarak, rekabet 
şansı sağlandı; burjuvazinin ayakta 
kalabilmesinin altyapısı oluşturuldu. 
Bugün Hyundai, dünyadaki 5. büyük 
otomobil üreticisi olmanın yanında 
aynı zamanda gemi yapımı, sigorta-
cılık, elektronik, lojistik gibi pek çok 
alanda faaliyet yürütmektedir. Ben-
zer şekilde dünyanın elektronik dev-
leri arasında yer alan Samsung’un da 
otomotiv, tıp, uzay araştırmaları gibi 
birçok alanda etkinliği vardır.

Türkiye’de ise, Kore’dekinin tersi-
ne, ihtiyacın ötesinde aşırıya kaçan 
düzeyde altyapı yatırımları ve inşaat 
sektörü ön plana çıkarılarak üretken 
olmayan alanlara devasa paralar ya-
tırıldı. Böylece hem ekonomide üret-
ken alanlara yönelme şansı kalmadı 
hem de insanların tüketim kapasite-
lerini konuta yatırmasıyla, 10-15 yıl-
lık süre içerisinde pazardan yeni bir 
şey satın alabilme şansları kalmadı. 

Türkiye, yabancılara konut satışın-
da istikrarlı bir seyir izlediği, 2001-
2010 yılları arasındaki güven verici 
özelliğini yitirmiş durumda. Dola-
yısıyla insanlar Türkiye’yi riskli böl-
ge olarak görmeye başladığı ölçüde, 
buradan konut alma istekleri de aza-

lıyor. Mesela Ruslar, bırakalım yeni 
konut almayı, ellerindekinin de yak-
laşık yüzde 30’unu sattı ve artık tu-
rist olarak bile gelmelerinde ciddi bir 
azalma gözleniyor.

Türkiye’de dövizin aşırı değer ka-
zanmış olması, normal şartlarda ih-
racatı kolaylaştırıcı etkide bulun-
ması gerekiyor, ancak ekonominin 
üretim kapasitesi olmadığı ve ihra-
cat da ithalata dayalı olarak yapıldığı 
için böyle bir sonuç oluşmuyor. Öyle 
ki Türkiye’de bırakalım yeni üretim 
alanlarının oluşmasını, son 10 yıl-
da var olanların büyük çoğunluğu ya 
kapandı ya da ithalatçı konuma gel-
di. İthalat da dolarla olduğu için fi-
yat artışına ve talep daralmasına se-
bep oluyor. 

Son dönemde Türkiye’ye sığınma-
cı olarak gelen Suriyeliler, özellikle 
tekstil ve hazır giyim sektörlerinde 
ucuz işgücü olarak istihdam edilme-
ye başlandı. Gerçi sektör temsilcileri, 
ucuz işgücü olarak görülen Suriyeli 
işçilerin, Türkiye’nin nitelikli üretici 
algısını olumsuz yönde etkiledikleri-
ni vurguluyor ama asgari ücretin ya-
rısına denk bir ücretle çalışmalarının 
söz konusu sektörün Çin karşısında 
ayakta durabilmesini sağladığı yö-
nünde değerlendirmeler de yapılıyor. 

Hatırlanacak olursa Çalışma Ba-
kanı, Türkiye’de lise mezunlarını as-
gari ücretle çalıştıramamaktan şi-
kayetçi olmuş ve ilköğretimde çırak 
yetiştirilmesi, bunun için ilk veya i-
kinci dörtten sonra eğitime gerek ol-
madığı yönünde açıklamalar yap-
mıştı.  Ancak bugünün koşullarında, 
asgari ücret 900 lira iken, Türkiye in-
sanını 400 liraya çalıştırmak zor; iş-
te bugün bu ihtiyaç belirli oranlarda 
Suriyeli işçiler üzerinde gideriliyor; 
onların kölelik koşullarında da olsa 
çalışmak zorunda kalması, ekono-
mideki çöküntüyü bir oranda da olsa 
geciktirdi. Böyle olmasaydı belki bazı 
fabrikaların kapısına bir yıl önce kilit 
vurulacaktı. Ancak tabii ki salt Suri-
yeli işçi emeği ile ekonominin ayak-
ta tutulması mümkün değil.  Nitekim 
şu anda Türkiye ekonomisinin hiçbir 
üretim dalında dışarıda rekabet ede-
bilecek ciddi bir potansiyeli yok. Dü-
zensizlik, standardizasyon ve kalite 

kontrolü yetersizliği gibi nedenler-
le mesela Rusya Türkiye’den narenci-
ye alımını durdurdu. Ve insanlar yer 
yer ağaçlarını kesme noktasına geldi. 
Gerçi tarımda, halen yaş sebze, mey-
ve ihracatına dayalı bir hareketlilik 
gözleniyor ancak onun da pazar ala-
nı sınırlı. Çünkü bu alanda da ciddi 
rakipler var.

Türkiye, Ortadoğu pazarını 
büyük oranda yitirmiş durumda

Türkiye’yi ekonomide en fazla zor-
layacak faktörlerin başında Ortado-
ğu geliyor. Çünkü Ortadoğu ülke-
leri, Türkiye’nin Almanya’dan sonra 
en büyük ticaret partneri konumun-
daydı. Bu ülkelere ihracat, yanlış po-
litikalar nedeniyle durma noktasına 
geldi. Kriz nedeniyle Almanya’yla ti-
carette de bir daralma yaşanıyor. A-
ma asıl mesele Türkiye’nin Ortadoğu 
pazarını kaybetmiş olmasıdır.

Suriye yolu yaklaşık 4 yıldır kapa-
lı. İlkin bunun alternatifi olarak Irak 
üzerinden ticaret yapılıyordu. An-
cak bir süredir IŞİD sorunu nedeniy-
le bu yol da kullanılamıyor. İran gü-
zergahında ise ilkin bir sorun yoktu. 
Ancak son zamanlarda, TIR’ların ek 
depolarla ucuz mazot taşıması ge-
rekçesiyle her TIR başına 500 dolar 
alınması, bu yolu da büyük oranda 
tıkadı. Geriye üçüncü bir seçenek o-
larak, Ro-Ro seferleriyle İskenderi-
ye limanına gitmek ve oradan da ka-
radan devam ettikten sonra Süveyş 
Kanalı’ndan tekrar Ro-Ro gemileriy-
le Suudi Arabistan’a geçmek biçimin-
deki güzergah kalmıştı. Bu yöntemle 
ortalama bir TIR’ın Suudi Arabistan’a 
ulaşması için toplam ödenen ücret 
2500 dolar civarındadır. Geçtiğimiz 
günlerde Mısır, bunu da Müslüman 
Kardeşler’e verilen destek yüzünden 

iptal etti. Bundan sonra gemilerin 
Süveyş Kanalı’nı kullanarak geçmele-
ri gerektiğini söyledi. Bu şekilde hem 
gemilerin Süveyş Kanalı’nda bekle-
mesi bağlamında bir zaman kaybı 
söz konusu hem de maliyet daha da 
artıyor. Maliyet artışı rekabet şansı-
nı yok ettiği için bu ticaret de durma 
noktasına geliyor.

Böylece Türkiye egemenleri, sa-
vaş nedeniyle yıkılmış ekonomile-
rin canlandırılması gibi hesaplar ya-
parken, bugün Ortadoğu pazarını 
büyük oranda kaybetmiş durumda. 
Yukarıda belirttiğimiz gibi Rusya’yla 
ticarette de sorunların yaşanıyor ol-
ması, Türkiye ekonomisini büyük bir 
açmaza sokmuştur. Bu koşullarda 
devletin yandaş sermaye gruplarına 
aktaracağı kaynak da büyük oranda 
kısıtlanmış oluyor.

Kaynakların kısıtlılığı, imkanların 
kimler tarafından nasıl paylaşılaca-
ğı noktasında çelişmeleri derinleşti-
riyor ve saflaşmayı keskinleştiriyor. 
Deyim yerindeyse kaynaklar ancak 
MÜSİAD’a hatta MÜSİAD içinde bir 
kesime yetecek kadar daraldığı için, 
iktidara/Erdoğan’a en yakın serma-
ye gruplarının gözetileceği bir sürece 
giriliyor. Tayyip Erdoğan’ın bütün ip-
leri elinde tutmak isteyişinin neden-
lerinden biri de budur. Söz konusu 
olan sermaye kesimleri devasa grup-
lardır. Bunların bir kısmına ve büyük 
ihalelerin onlar arasında alelacele na-
sıl paylaştırılmak istendiğine yukarı-
da değindik. Yandaş sermaye grup-
larından biri olan Ülker, uluslararası 
bir kuruluş olarak artık Türkiye’deki 
krizden pek etkilenmez. Çünkü üre-
timinin yüzde 80’inini yurtdışında 
yapıyor. Eski Sovyet cumhuriyetleri, 
ABD, Arabistan dahil pek çok ülkede 
fabrikaları var. Türkiye’deki üretime 
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zorunlu değil. Nerede ucuza üretebi-
liyorsa orayı tercih ediyor. Belçika’da-
ki dünyanın en eski çikolata fabri-
kalarından biri olan Godiva’yı satın 
aldı, orada üretim yapıyor. Ürettik-
lerini de Türkiye dahil dünyanın pek 
çok ülkesine satıyor. Böylece Ülker, 
yukarıda örneğini verdiğimiz Güney 
Kore firmaları gibi kendisini kurtar-
mış oluyor. 

Türkiye’de firmaların büyük ço-
ğunluğu Ülker gibi desteklenmedi-
ği veya inşaat gibi üretken olmayan 
ölü bir sektöre yatırım yaptığı için, 
kriz karşısında güçlü/hazırlıklı değil. 
Gerçi ekonominin dolar, borsa gibi 
alanlarında var olan belirsizlik ne-
deniyle inşaat sektöründe bir süre-
dir kredili alımlar gerçekleşiyor. Bu 
alanda geçen seneye oranla yüzde 15 
oranında bir artış söz konusu. Yani 
insanlar belirsizlik karşısında gelece-
ğini borçlanıyor. 

Mevcut veriler, önümüzdeki sü-
reçte her koşulda kaynaklara ulaş-

manın eskisinden daha zor olacağı-
nı, borçları ödemenin giderek daha 
da güçleşeceğini gösteriyor. Doların 
4 aylık süre içerisinde yüzde 20’lik 
bir değer kazanmış olması, ülkede 
dövizden kaynaklanan yüzde 10’la-
ra yakın bir maliyet enflasyonuna yol 
açacak. Çünkü Türkiye büyük oran-
da ithalata dayalı bir ekonomi hali-
ne geldi. Bu durum, insanların ya-
şamasını zorlaştıracak, temel ihtiyaç 
maddelerinin ötesindeki tüketimi a-
zaltacak, piyasayı daraltacaktır. Ya-
ni iç ekonominin daralması, finans 
kaynaklarının kısıtlanması, ihraca-
tın zorlaşması gibi nedenlerle Türki-
ye, önümüzdeki süreçte çok ciddi bir 
krize doğru gidiyor. İşte Haziran se-
çimleri bu koşullarda gerçekleşiyor.

Kriz karşısında sermaye 
gruplarının arayışı

Türkiye’de kriz koşullarında ge-
rek finans sektöründe gerekse üretim 

sektöründe arayışlar yoğunlaşmış 
durumda. Finans kesiminin ucuz pa-
ra bulup bunu çok daha yüksek faiz-
lerle Türkiye’de kazanca çevirme şan-
sı kalmamış görünüyor. Bu durum, 
üretim alanlarıyla ilişkisi olmayan 
bankaların Türkiye’de kalıp faaliyet-
lerini sürdürmesini güçleştirecek ve-
ya en azından bu alan kârlı olmaktan 
çıkacaktır.  Örneğin, son günlerde 
HSBC’nin ve Bank Pozitif ’in Türki-
ye pazarından çekilmeyi düşündüğü-
ne dair haberler basına düşmeye baş-
ladı.

Üretim sektörüne gelince, bu a-
landa da çeşitli arayışlar söz konusu. 
Kimi firmalar koşullara bağlı olarak 
kârlılığı az olan üretim alanlarından 
çekilirken kimileri de açılmayı dü-
şündükleri ülkelerde organik ilişki-
leri olan firmalarla birleşme yoluna 
gidiyor. Mesela Boyner, geçtiğimiz 
günlerde yüzde 30 hissesini Katar-
lı bir şirkete sattı. Katar, daralan ti-
caret koşullarında Boyner için Orta-
doğu dahil farklı pazarlara açılmanın 
bir yoludur. 

Kriz sürecinde ihracat, teknolo-
ji veya sermaye sorunu yaşayan fir-
maların, mali imkanları güçlü olan 
yabancı firmalarla ortaklık yoluna 
gittiğine daha sık rastlayacağız ve 
toplam sermaye içerisinde yabancıla-
rın payı giderek artacaktır. Bu şekil-
de şirket evlilikleriyle süreci göğüsle-
yemeyenlerde kısmi veya bütünlüklü 
kapanmalar da gündeme gelecektir. 
Kimileri de kârlı bulmadığı alanlar-
dan çekilerek varlığını sürdürmeyi 
tercih edecektir. Mesela Koç’un bazı 
alanlardan çekildiğine tanık oluyo-
ruz. Geçen sene et sektöründen çe-
kildi; Maret’i ve Harranova’yı tümüy-
le elden çıkardı. Bunun gibi bazıları 
küçülerek, işçileri çıkararak veya fab-
rikayı bütünüyle kapatarak süreci 
karşılamaya çalışacaktır. Ama hemen 
hiçbirisinin modern teknolojiye ge-
çerek krizi aşmayı deneyeceğini dü-
şünmüyoruz. Türkiye’de bugüne ka-
dar böyle bir yönteme başvurulmadı. 
Kriz dönemlerinde işçilerin çıkar-
tılması ve üretimin azaltılması, kriz 
sonrasında da asgari ücretle yeniden 
işçi alınması tercih edilen en yaygın 
yöntemdir.

Türkiye pazarından çekilme ka-
rarı veren şirketlerden biri de Total 
oldu. Hatta BP’nin de çekilebilece-
ğinden söz ediliyor. Total, 440 istas-
yonla yüzde 5 pazar payına sahip.  
Petrol sektöründe kârları baskılayan 
olgulardan biri de yüzde 60 civarın-
da vergi alınıyor olmasıdır. Gerçek-
te bu, üretim artışını da engelleyen 
bir uygulamadır. Çünkü enerji, üre-
tim sektörlerinin tamamında en te-
mel girdidir. Enerji fiyatları bu kadar 
yüksek tutulduğunda ekonominin 
gelişiminin önü tıkanmış, büyüme 
sınırlanmış oluyor. Tersine bu alan-
lardan daha az vergi alınarak eko-
nominin canlandırılması mümkün. 
Ancak Türkiye’de yapısal çözüm ü-
retmek yerine günü kurtarma yoluna 
gidildiği veya AKP’nin yaptığı gibi 
yandaşların palazlandırılması tercih 
edildiği için, köklü çözümler söz ko-
nusu olmuyor.  

Önümüzdeki dönemde, AKP’yle 
beraber palazlanan sermaye kesim-
leri arasında da rekabet gündeme 
gelecektir. Ekonomide kaynaklar tı-
kandığı için, iktidar imkanlarından 
yeteri kadar nemalanamayan kesim-
ler zorlanacak hatta rekabet ortamın-
da değil de iktidarın tatlı sularında 
büyümüş, dolayısıyla da kökleşme-
miş olan kimi firmaların iflasına da 
tanık olunacaktır. Bu süreçte, farklı 
alanlarda üretim yapan köklü firma-
lar, krizden daha az etkilenecektir.  
Örneğin Paşabahçe’nin üretimi, yay-
gınlıkla bilindiğinin aksine camla sı-
nırlı değil, krom bileşikleri, soda vb. 
alanlarda da faaliyet yürütüyor. Yurt 
içinde de yurt dışında da fabrikaları 
var. İşte bu şeklide üretim yapan ve 
dünya pazarına açılmış olan firmala-

rın süreçteki rekabetten etkilenme-
leri daha zordur. Ama buna alışkın 
olmayan, ucuz kaynağa kolayca ula-
şarak dönemsel olarak palazlanmış 
olan firmaların şansı zayıf olacaktır. 
Dikkat edilirse, Özal döneminde bu 
şekilde palazlanan firmalardan çok 
azı ayakta kalabildi. Bugün de ben-
zer bir süreç yaşanacak, türedi zen-
ginlerin bir kısmı çökerken, içlerinde 
Erdoğan etrafında tekelleşmesi bek-
lenen, dolayısıyla iktidara en yakın 
kuruluşlar rekabete dayanabilecektir.

Seçime büyük anlamlar 
atfediliyor

Mevcut koşullarda seçimlere ser-
maye, sol ve halk dahil hemen her 
kesim, alışılmışın dışında bir anlam 
atfediyor. AKP, eğer istediğine yakın 
bir oy alırsa, yani tek başına hükü-
meti kurup, anayasayı değilse de ya-
saları değiştirebilecek bir çoğunluk 
elde ederse, gene (özellikle Erdoğan 
etrafında kümelenmiş olan) yandaş 
kesimler bundan nemalanacak, var-
lığını sürdürecektir. Diğer kesimler 
ise, radikalleşip siyasal muhalefet o-
daklarını hareketlendirebilir; yani iç 
siyasal arena zenginleşebilir.

Daha önceki süreçlerde insan-
lar seçimlere bu denli ilgili değil-
di. Ancak bugün, gerçekte seçimle-
rin ülkede büyük değişimlere sebep 
olmayacağı bilindiği halde, alterna-
tifsizlikten (bir yanıyla da çaresiz-
likten) insanlar seçimlere büyük an-
lamlar atfediyor. Herkes durduğu 
noktadan önündeki sorunların çözü-
münü sandıktan çıkacak sonuca bağ-
lamış durumda. Bu, egemen sınıf-
lar açısından anlaşılır olsa da sol için 
bir özgüven problemine, halk için bir 

çeşit çaresizliğe işarettir. 7 Haziran 
sonrasında, en azından seçim gibi o-
yalayıcı bir süreç veya yapay bir bek-
lenti kalmayacağı için, ayakların ye-
re erdiği bir yüzleşme ve giderek ölü 
toprağının atılacağı bir hareketlenme 
yaşanabilir.

Ekonomik beklentiler gündemin 
oluşumunda belirleyici olacak
AKP’nin alacağı oy oranı, izleye-

ceği politikaları da belirleyecektir. 
Süreç, ekonomik gruplar arasındaki 
mücadeleyi keskinleştirebilir. Siyaset 
bir kez hareketlenmişken, sermaye 
grupları arasındaki mücadele farklı 
mecralarda devam edebilir. Bu tabii 
ki, kriz koşullarıyla daha çıplak bi-
çimde yüzleşecek halk kesimleri için 
de geçerlidir. 

Bugüne kadarki süreçte Kürt so-
runu, çeşitli biçimlerde gündemi be-
lirleyen bir noktada yer aldı. Bunda, 
verilen mücadelenin ve son yıllarda 
öne çıkarılan çözüm sürecinin ağır-
lıklı rolü oldu. Ancak seçim sonra-
sında gerek iktidarın çözüm gibi bir 
niyeti olmadığı için gerekse gelinen 
aşamada krizin insanları işsizlik, aç-
lık vb. sorunlarla doğrudan yüzleş-
tirmesi sebebiyle Kürt sorununun 
gündemleşmesi eskisinden çok daha 
zor olacak, doğru zeminde zorlu ve 
ısrarlı bir mücadele gerektirecektir. 

Daralan yaşam koşulları ve anti-
demokratik uygulamalar karşısında 
toplumun ekonomik ve siyasal bek-
lentilerinin öne çıkacağı koşullarda, 
devrimcilerin insanları doğal talep-
leri etrafında politika içerisinde yer 
almaya teşvik edip yönlendirmesi 
gerekecektir. Tabii ki bu örgütlü bir 
hazırlığı da gerektiriyor. Aksi takdir-
de, fabrikaların kapandığı, işsizliğin 
arttığı koşullar, toplumun baskı ve 
şiddetle sindirildiği, hiçlik ve umut-
suzluğun büyüdüğü bir ortamı da 
beraberinde getirebilir. 

Birleşik Haziran Hareketi, böyle 
bir dönemde mücadelenin ihtiyaçla-
rını karşılamaya uygun ama yetersiz 
bir zemindir; yetersizlikleri, iç ayak 
bağları giderilebildiği takdirde, süre-
cin en etkili gücü ve yolgösterici öz-
nesi haline gelebilir. 

2008 sonrasında dahi Türkiye, bir takım avantajları 
kullanarak krizin etkilerini daha sınırlı boyutta yaşadı. 
Bunda, ucuz ve bol miktarda dövize ulaşabilme 
kolaylığının yanında mortgage türü kredilerle inşaat 
sektörünün canlandırılmasının, ekonominin büyük oranda 
bu alanda yoğunlaştırılmasının önemli bir rolü oldu. 
Deyim yerindeyse, Türkiye ekonomisinin dün krize nasıl 
dayandığının cevabı, bugün neden çökmekte olduğunun 
cevabıdır.
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Son zamanlarda, özellikle Suriye’de 
emperyalist güçler ve çıkar or-

takları adına yürütülen “veka-
let savaşı”nın tıkanmasıyla beraber, 
gündeme gelen ve gerçekte manipü-
lasyon amaçlı olarak manşete çıka-
rılan haberler, bizlere bir kez daha 
“Ortadoğu’da ne oluyor?”  sorusunu 
kapsamlı bir fotoğraf eşliğinde yanıt-
lama sorumluluğu yüklüyor.

IŞİD’e karşı hemen bütün tarafla-
rın anlaştığı, Musul savaşının an me-
selesi olduğu, ABD’den Suriye reji-
mine dönük anlaşma sinyallerinin 
geldiği, Süleyman Şah Türbesi’nin 
IŞİD’e karşı yapılacak bitirici operas-
yonlar öncesinde taşındığı biçiminde 
özetlenebilecek haberlerin ekseninde 
IŞİD’in yanlış kavranması (veya kav-
ratılması) yatıyor.

Bilindiği gibi bir süre önce “IŞİD 
Kimin Düşmanı” başlığıyla bir de-
ğerlendirme yapmış, emperyalizm 
için aracın kirliliğinin değil işlevi-
nin önemli olduğuna dikkat çekmiş 
ve emperyalizmin IŞİD’le işinin bit-
mediğine, hatta son olarak ABD’nin 
bölgeye tekrar bir kurtarıcı edasıyla 
dönüşünde IŞİD’in bir meşrulaştırıcı 
gerekçe olarak kullanıldığına değin-
miştik. 

Bugün fotoğrafı biraz daha büyüt-
tüğümüzde ve manipüle edici man-
şetlerin etkisine girmeden bir de-
ğerlendirme yaptığımızda IŞİD’in 
küçüleceğine büyüdüğünü, bölgeyi 
de aşarak pek çok ülkede etkili olma-
ya başlayan bir güç haline geldiğini 

görürüz. Bu durumdan, onu büyüten 
ve hâlâ destek verdiği bilinen güç-
ler gerçekten rahatsız mıdır; yoksa I-
ŞİD hâlâ kullanılmakta, işe yaramak-
ta mıdır? 

Bu noktada önemli olan, ABD’nin 
ve onunla beraber hareket eden iş-
birlikçi bloğun, “Arap Baharı” olarak 
adlandırılan süreçle başlayıp devam 
eden müdahalelerinden, temel aldık-
ları parametreler çerçevesinde, vaz-
geçmelerini gerektiren gelişmelerin 
olup olmadığını doğru saptayabil-
mektir. Gerçekte ortada farklı/yeni 
bir stratejik yönelim mi vardır, yoksa 
manşetlerde gördüğümüz, aynı güç-
lerin dönemsel atraksiyonları mıdır?

Gerek bu sorulara doğru yanıt ve-
rebilmek, gerekse süreci bir bütün 
halinde son gelişmelerle beraber bir 
kez daha değerlendirmek amacıyla 
gelişmeleri Ortadoğu’nun büyük res-
mi içinde ele almaya çalışacağız.  

Ortadoğu, hâlâ emperyalizm için 
temel önemde bir bölgedir 

Emperyalizmin halen devam e-
den sarsıcı nitelikteki krizlere girme-
si gibi krizden çıkış arayışlarının da 
birdenbire olmadığı, planlamaların 
sanıldığının veya yanıltıcı kimi gö-
rüntülerin aksine onlarca yılı kapsa-
yacak öngörüler/hesaplar eşliğinde 
yapıldığı biliniyor. Bu planlamaların 
önemli faktörlerinden biri olarak e-
nerji kaynaklarının, önümüzdeki sü-
reçte de bu alandaki tüm alternatif 

arayışlarına rağmen, fosil yakıtlara 
dayalı olacağı görülüyor.

 Eğer kapitalist üretim enerji kay-
naklarına bağlıysa, bu kaynaklar ü-
zerinde üretimden dağıtıma kadar 
denetim oluşturmak, emperyalizmin 
en önemli çıkarından biri haline ge-
lir. Bu bağlamda bugün, stratejik sa-
yılabilecek başta petrol olmak üze-
re enerji kaynakları üzerinde, tam 
ve kesin denetim sağlamanın, üre-
timden dağıtıma ve pazarlamaya ka-
darki zincirde, etkili bir güvenlik ve 
kontrol oluşturmanın, emperyaliz-
min temel hedeflerinden biri oldu-
ğunu söyleyebiliriz.

Bugün artık temel ulaşım yolları 
üzerinde bulunmasının ötesinde, ö-
zellikle hidro karbon kaynakları yö-
nünden bilinenden çok daha fazla 
rezervlere sahip olduğunun ortaya 
çıkması, Ortadoğu’ya emperyalizmin 
ilgisini artırıyor. Son dönemlerde 
emperyalist odakların enerji olgusu-
nu özel ve öncelikli bir gündem yap-
malarının bir diğer nedeni de AB-
Rusya ilişkilerindeki değişimdir.

Bugüne dek Avrupa’ya enerji kay-
nağı oluşturma bağlamında uzun 
vadeli taahhütlerde bulunmuş olan 
Rusya, Avrupa’yı ciddi bir enerji so-
runuyla karşı karşıya bırakmamış-
tı. AB, bu taahhütler çerçevesinde 
kendini 2035-40’lara kadar güvende 
hissediyordu. Ancak son zamanlar-
da ABD’yle Rusya arasında egemen-
lik alanlarının paylaşımı konusunda 
ortaya çıkan gerilimin giderek derin-

Ortadoğu’da Çatışma Dinamikleri
Ve Olası Gelişmeler

Bugün fotoğrafı biraz daha büyüttüğümüzde ve manipüle edici manşetlerin etkisine girmeden 
bir değerlendirme yaptığımızda IŞİD’in küçüleceğine büyüdüğünü, bölgeyi de aşarak pek çok 
ülkede etkili olmaya başlayan bir güç haline geldiğini görürüz. Bu durumdan, onu büyüten ve 
hâlâ destek verdiği bilinen güçler gerçekten rahatsız mıdır; yoksa IŞİD hâlâ kullanılmakta, işe 
yaramakta mıdır? 

leşme potansiyeli, Avrupa’yı da ener-
ji konusunda ABD’ye yedeklenme-
ye, bu yöndeki arayışlara zorladı. Ve 
Ortadoğu’daki hemen bütün çeliş-
meler, azalmak yerine sürece Avrupa 
Birliği’nin de açıktan müdahil olma-
sıyla daha da derinleşip keskinleşme-
ye başladı. Bu durum, emperyaliz-
min Ortadoğu’da çok kalıcı ve uzun 
dönemli çıkarlar çerçevesinde hare-
ket ettiğini/edeceğini gösteriyor.

Ortadoğu’daki kutuplaşma ve 
odaklar 

Ortadoğu’nun potansiyel önemi-
ne ve çatışma dinamiklerine bağlı o-
larak farklı odaklar oluşuyor. Bunlar-
dan birincisi, ABD, AB, Çin ve Rusya 
gibi emperyalist odaklardır. Bunlar 
arasındaki çıkar ve egemenlik mü-
cadelesi, Ortadoğu’ya da yansıyor ve 
bir çelişme-çatışma kaynağı oluştu-
ruyor. Bir diğer odak olarak da yerel 
iktidarlardan söz edebiliriz. Emper-
yalizmin uzantısı olarak kendilerine 
biçtikleri misyon, sınıfsal konumları 
vb. nedenlerle, bölgede çeşitli ülke-
lerin egemen sınıfları arasında ciddi 
boyutlarda çelişme ve çatışma potan-
siyelleri bulunuyor. 

Bugün artık Avrupa Birliği ile 
ABD, Ortadoğu’da neredeyse aynı 
noktaya gelmiş durumda. Bunun dı-
şında Rusya’nın, kendi stratejik he-
sapları çerçevesinde bölgede ege-

menlik kurma, en azından köprübaşı 
tutma bağlamında Suriye ve Kıbrıs 
Rum Kesimi üzerinden çeşitli atak-
lara kalktığı görülüyor. Sürecin ba-
şından beri Suriye’de atılan her adımı 
takip etmekte ve duruma göre müda-
hil olmaktadır. Güney Kıbrıs’la yap-
mış oldukları anlaşmalar çerçevesin-
de ise,  gerek keşif uçakları gerekse 
deniz kuvvetleri orada ikmal yapa-
bilme ayrıcalığı taşıyor. 

Emperyalist odaklar, bugüne dek 
çeşitli deneyimler sonucunda, böl-
gede doğrudan kendi güçleriyle yer 
almanın zararlarını gördü ve çe-
şitli dersler çıkardı. Örneğin ABD, 
2003’te girmiş olduğu Irak’tan kalıcı 
bir üs bile oluşturamadan, Amerikan 
tekellerine ayrıcalık sağlayacak cid-
di anlamda bir petrol anlaşması bi-
le yapamadan, bütün projelerini bı-
rakıp çekilmek zorunda kaldı. Fakat 
ABD’nin buradan çekilmiş olması, 
bölgeyle ilgili hesaplarının bittiği an-
lamına gelmiyordu. Bir başka biçim-
de başka yöntemlerle bu çıkarlarını 
sürdürmeye çalıştı. 

ABD’nin Ortadoğu’da, başta 
Türkiye, İsrail, Suudi eksenli kör-
fez ülkeleri olmak üzere devletler 
düzeyinde doğrudan işbirliği içeri-
sinde olduğu ülkeler söz konusu. E-
ğer Ortadoğu’da devletler arasındaki 
ilişki, halkla devlet arasındaki ilişki, 
gelişmiş kapitalist ülkeler gibi kıs-
mi bir demokratik ortamın/işleyişin 

üzerine oturmuş olsaydı, ABD’nin 
devletler düzeyinde yapmış olduğu 
işbirlikleri, bölgesel çıkarlarını ga-
rantiye alma konusunda yeterli ola-
bilirdi. Fakat Ortadoğu, uzun süre-
li ve keskinleşmiş çelişkilerin iç içe 
geçtiği bir bölge olduğu ve ilişkiler, 
halkı yok sayan şeyhler, krallar, geri-
ci rejimler üzerinden kurulduğu için, 
mevcut durum sürdürülemez oldu-
ğunda emperyalist güçler halk için-
deki kimi eğilimlere destek vererek, 
kimi farkları kaşıyıp istismar ederek 
kendine yedekleme yoluna gidiyor. 
Ve bu durum, Ortadoğu’yu, içinden 
çıkılamayacak bir etnik ve dinsel te-
melli gruplaşmalar, farklılaşmalar ve 
çatışmalar zemini haline getiriyor. 

ABD’nin, özellikle Afganistan me-
selesinde Sovyetler’e karşı çeşitli dev-
letlerle kurduğu işbirliğinin yanında 
asimetrik savaşın ileri derecede kul-
lanıldığı mücadele yöntemlerine da-
yalı ilişkiler de oluşturması, El Kaide 
gibi yapıları ortaya çıkardı ve süreç 
içerisinde dünyaya yayılan bir ilişki 
ağına dönüştü. Kimi yerlerde çelişi-
yor/çatışıyor gibi görünse de gerçek-
te El Kaide, bugün hâlâ birçok yerde 
ABD’nin uluslararası düzeydeki böl-
gesel çıkarlarıyla örtüşen bir çizgiyi 
sürdürüyor. Bu nedenle, El Kaide’yi 
veya onun türevi sayılabilecek ör-
gütlenmeleri, ABD’nin bölgede sü-
ren asimetrik savaşta müdahale a-
raçlarından birisi olarak düşünmek 
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gerekiyor. Son zamanlarda IŞİD’in, 
küçüleceğine büyümesinin ve gide-
rek, ona biat eden güçlerle beraber 
küresel bir yapı haline gelmesinin de 
nedeni budur.

IŞİD, bölgede ABD’nin gayri 
resmi işleri için bir taşerondur 
IŞİD’in, klasik El Kaide ilişkilerin-

den farklı olarak devletleşme ama-
cının, yani kendine ait planlarının 
olması yer yer onu kullanan emper-
yalist güçlerle çelişmesini beraberin-
de getirse de bu, bugün hâlâ ilişkinin 
bütününü tanımlamayan taktiksel 
bir durum sınırlılığındadır. Örneğin 
ABD, Irak’ta 2006-2007 sonrasında, 
oradaki 150 bin askeriyle ve Irak yö-
netimi aracılığıyla Irak’ın bütününe 
ilişkin çok kalıcı uzun vadeli çıkar-
lar elde edebileceğini düşündüğü ve 
Sünnilerin aşiretlerle ilişki içindeki 
El Kaide’yi o konjonktürde bir tehdit 
olarak gördüğü için, El Kaide varlı-
ğının geriletilmesi ihtiyacını duydu; 
ancak o süreçte de ABD istihbaratı-
nın, gizli servisinin ilişkileri hiçbir 
zaman kesilmedi.

Hatırlanacak olursa ABD, aske-
ri gücünü Irak’tan çekme hazırlı-
ğındayken, önce var olan silahların 
Türkiye üzerinden Afganistan’a ak-
tarılacağı söylendi. Fakat daha sonra 
yalnızca Amerikalı askerler uçaklarla 
tahliye edildi. Sahip oldukları askeri 
malzemelerin akıbetinde ise bir be-
lirsizlik söz konusu. Benzer şekilde, 
Saddam döneminde Irak ordusunun 
elinde yüz binlerce tonluk nitelikli 
patlayıcının olduğu söyleniyordu. O 
patlayıcıların da bugün ne olduğu-
na dair kesin bilgiler yok. Ancak di-
yebiliriz ki ABD’nin silahlarına ve bir 
biçimde depolanmış söz konusu pat-

layıcılara ulaşmış olan yapı, bugün o 
türden araçları en fazla kullanan ya-
pıdır; bu da IŞİD’tir. 

Düzenli ordudan gerilla savaşı-
na kadar hemen her araç ve yönte-
mi en ileri derecede kullanabilen bir 
örgütlenme olarak IŞİD’in, kısa sü-
rede dünya genelinde bu denli yay-
gınlaşabilmesi, emperyalizmin çı-
karlarından bağımsız ele alınamaz. 
Bu ilişki, Suriye’ye müdahale edildi-
ği zaman da vardı, bugün de devam 
ediyor. ABD, bugün kamuoyu önün-
de IŞİD’in politikalarına çok ciddi e-
leştiriler getirmiş olmasına ve bu ör-
gütlü ilişkinin Batı için bir tehdit 
olduğunu vurgulamasına rağmen, 
Ortadoğu’daki çıkarlarını en uç nok-
tada gizleyebilen ya da ona hizmet 
eden bir politik araç olarak IŞİD’le 
ilişkisini direkt ve dolaylı yöntemler-
le sürdürüyor. Son olarak ABD’nin 
bölgeye bir kurtarıcı edasıyla müda-
halesine meşru gerekçe oluşturmak 
bağlamında da IŞİD işe yaramıştır. 
Bu nedenle ABD, IŞİD’i bitiremez; 
IŞİD’ten vazgeçemez. Tersine, onun 
arkasındaki güç ABD’dir; IŞİD de 
bölgede ABD’nin gayri resmi işleri i-
çin bir taşerondur.

Suriye, IŞİD’e karşı mücadelede 
bir laboratuar işlevi gördü

Hatırlanacak olursa Suriye, baş-
langıçta kolay lokma gibi görül-
dü ve İçişleri Bakanı ile Savunma 
Bakanı’nın aynı anda öldürülebildiği 
üst düzey eylemler gerçekleştirildi. O 
süreçte, böyle bir eylem sonrasında 
Suriye yönetiminin kolaylıkla dağıla-
cağı düşünülmüş ve alternatif hükü-
metin kimlerden oluşacağı planlan-
mıştı. Ancak klasik parti-devlet, 
toplum-devlet ilişkilerinden fark-

lı olarak Suriye’de; kişilere bağlı ol-
mayan, devletle özdeşleşen ve halk-
la bütünleşmiş Baas örgütlülüğünün 
varlığı sebebiyle, istenen sonuç alına-
mamış, Suriye yönetimi bu badireyi 
atlatmıştı.

İlkin belirli bir süre, IŞİD gibi ya-
pılarla nasıl mücadele edileceği ko-
nusunda bir bocalama yaşansa da kı-
sa sürede Suriye,   IŞİD gibi yapılara 
karşı nasıl mücadele edilmesi gerek-
tiği konusunda oldukça büyük bir 
deneyim sahibi oldu ve bu deneyim-
leri bölge halklarının kullanımına 
açtı. Son olarak Yemen’de de IŞİD’in 
cami bombalaması sonrasında, Hu-
silerin “Biz onlarla nasıl mücadele e-
deceğimizi biliyoruz” bağlamında a-
çıklamaları oldu. Benzer pratikleri ve 
açıklamaları Irak Şiilerinde de göz-
lemek mümkün. Bu, IŞİD’le savaşta 
bir laboratuar işlevi gören Suriye’nin, 
deneyimlerini bölge halklarıyla doğ-
rudan paylaştığının veya örnek oluş-
turduğunun göstergesidir. 

 Bugün artık Suriye’de, kimi nok-
talarda saha temizliği yapıldığından 
söz edilse de ve IŞİD önemli oranda 
geriletilmiş olsa da, sürecin emper-
yalist odaklar ve işbirlikçilerinin a-
rayışları bağlamında devam ettiğini 
söyleyebiliriz. Son olarak İdlib’in ve 
peşinden Cisr eş-Şuğur’un çetelerin 
eline geçmesi ve bölgede Alevi katli-
amının yapılması, bunun ifadesidir. 
Mevcut veriler ve alınan haberler, 
Türkiye’nin Suriye’deki çetelerle iliş-
kisinin devam ettiğini ve Hatay’a ya-
kın batı bölgesinde sağlanan bu ba-
şarılarda planlama dahil doğrudan 
rol aldığını gösteriyor.

Üzerinde durulması gereken bir 
diğer olgu da, 2011’den beri yaklaşık 
100 ülke ve 100 bin savaşçı aracılığıy-
la hemen her noktadan ve her türlü 
yola başvurarak yapılan saldırıların, 
Suriye ordusunda giderek bir yor-
gunluğa sebep olduğudur. Zaten uy-
gulanan yöntemin amaçlarından bi-
rinin de bu olduğu görülüyor. Çünkü 
tüm başarısızlıklarına rağmen, koa-
lisyon güçleri, “eğit-donat”ta da çe-
telerin çeşitli biçimlerde desteği ile 
yıpratma savaşını devam ettirmekte 
de ısrarlı görünüyor. Tam da bu ne-
denle artık, İran Devrim Muhafızla-

rı veya Lübnan Hizbullahı, Suriye’ye 
destek verdiklerini gizlemiyor. Nite-
kim son olarak Kuneytra bölgesinde 
İsrail’in saldırılarında İranlı komu-
tanlar ve Hizbullah savaşçıları öldü-
rülmüş, bunun üzerine İran İsrail’i 
tehdit etmiş, Hizbullah ise bir karşı 
eylemle misilleme yapmıştı.

Bu arada belirtmekte yarar görü-
yoruz. ABD’nin gerçekte Kobane’de 
de abartıldığı denli bir rolü, işlevi 
olmadı. Asıl direnen, belirleyici o-
lan güç YPG’dir.  Kobane direnişin-
de ABD varlığını abartmak, aslında 
insanlık suçu işleyen IŞİD’in yaptığı 
eylemleri savunamayan ABD’nin gü-
nah çıkarmasına yardımcı olmaktır. 

Sürecin içerdiği belirsizliklere rağ-
men Suriye’de IŞİD’in, Haseke dahil 
çeşitli noktalarda geriletilmesi, dik-
katlerin Irak’a çevrilmesini berabe-
rinde getiriyor ve daha önce de söy-
lediğimiz gibi asıl büyük çatışmanın 
Irak’ta olacağını gösteriyor.

Irak’taki sorun Suriye’dekinden 
daha zor ve karmaşıktır 

Irak’ın etnik ve mezhepsel açıdan 
parçalanmışlığı yeni değil. Aslında I-
rak, hiçbir zaman bütünlüklü bir ya-
pıya kavuşmadı, her dönem iktidarın 
yönelim ve tercihlerine bağlı olarak, 
yerleşim dahil halkların yaşamlarına 
müdahale edildi.  Saddam dönemin-
de Sünni kesimin devlet bürokrasi-
sindeki ayrıcalıklı konumu, geniş Şii 
nüfusunda bir dışlanmışlık duygusu 
yaratmış ve kendilerini Iraklı sayma-
larına rağmen hiçbir zaman devletle 
aralarında güçlü bir bağ oluşmamış-
tı. 

Kürtler ise, Molla Mustafa Barzani 
döneminden beri farklı bir grup ola-
rak, bölgesel bir yönetim oluşturabil-
menin mücadelesini veriyor. Saddam 
döneminde, Kürtlerin petrol açısın-
dan zengin ve tarıma elverişli top-
raklarına Sünni aşiretler yerleştiril-
miş ve yerel halk göçe zorlanmıştır. 
Benzer bir durum, çeşitli biçimlerde 
Şiiler’e karşı da uygulandı. 

2003’teki savaş sonrasında ise, 
ABD Kürtler’e vermiş olduğu des-
tekle kendi sahip olduklarından çok 
daha geniş bir bölgeyi kontrollerine 

bırakmış, bu durum o bölgedeki Şii, 
Sünni ya da Türkmen halkın mağdu-
riyetini ve halklarda kapanması zor 
yaraların açılmasını beraberinde ge-
tirmiştir.  

Maliki de kendi iktidarı dönemin-
de İran’la işbirliğine giderek özellikle 
Sünnileri ve Kürtleri dışlayan yöne-
tim politikalarıyla, şu anda ülke dı-
şından emperyalizmin ciddi müda-
halesi olmasa dahi, kendi içerisinde 
etnik ve dinsel temelli çok ciddi ça-
tışmaların kökeni olabilecek ayrış-
malara zemin hazırlamıştır. Irak, bu 
yönüyle Ortadoğu’nun çatışma po-
tansiyeli en yüksek ülkesidir. Böyle 
bir ülkede IŞİD gibi bir yapıya çok sı-
nırlı düzeyde destek verilmesi, den-
gelerin bozulması için yeterlidir. Ni-
tekim Musul’un işgali böyle olmuş, 
ABD’nin Ortadoğu’daki meşruiyeti-
ni sağlayacak bir gerekçe yaratılması 
anlamında Türkiye, ABD ve oradaki 
yerel yöneticiler tarafından çeşitli bi-
çimlerde destek olunmuştur. 

Bugün ise gelinen aşamada, Dün 
Musul’un işgal edilmesine çanak tu-
tanlar bugün Musul’un kurtarıcılı-
ğına soyunuyor. Gerçekte ise yapıl-
makta olan, ABD’nin Ortadoğu/Irak 
politikasına, çeşitli ülkelerden ve 
halklardan destek alınması ve onla-
rın bunun bir aracı olarak kullanma-
sı çabasından başka bir şey değildir.

ABD’nin çıkarı, Musul’un 
kurtarılmasında mıdır?

Sanıldığının aksine bugün ne 
ABD’nin sorunu IŞİD’in Irak’taki 
varlığıdır ne de çıkarı Musul’un kur-

tarılmasındadır. ABD için en önce-
likli sorun, bölgesel olarak hegemon-
yasının dışında kalmayı başarabilmiş 
olan İran’ın varlığıdır. Dolayısıyla 
mesele, İran’ın bölgede yalnızlaştı-
rılması, geriletilmesi ve bir biçimde 
emperyalist kapitalist sisteme enteg-
rasyonudur. Bu amaca bağlı olarak 
ABD’nin/emperyalizmin Ortado-
ğu’daki en büyük beklentisi, bölgenin 
istikrarsızlığının kaynağı gibi göste-
rilen Şii radikalizminin bir biçimde, 
İran’dan başlayarak tasfiye edilme-
sidir. Yani ABD ve işbirlikçilerinin, 
Suriye’ye müdahalesinin öncelikli 
sebeplerinden biri olan Şii hilalinin 
parçalanması amacından vazgeçilmiş 
değildir. Yer yer bir değişim görün-
tüsü oluşsa da bu, büyük oranda tak-
tiksel manevralardan ibarettir.  

Son zamanlarda öne çıkan eğilim, 
İran burjuvazisinin yedeklenmesi ve 
süreç içerisinde İran’ın bölgede adım 
adım etkisizleştirilmesidir. ABD’nin 
son olarak nükleer konusunda BM’de 
5+1 gruplarıyla yaptığı görüşmeler-
de de öne çıkardığı anlayış, bugüne 
kadar İran burjuvazisinin emperya-
list kapitalist sistemin dışında tutul-
masının radikalleşmeyi beraberinde 
getirdiği yönündedir. Bu nedenle bu-
gün, nükleer meselesinde geri adım 
atıyormuş gibi yapıp İran burjuvazi-
sinin emperyalist kapitalist sistem-
le entegrasyonu sağlanabilirse, 5-10 
yıl içerisinde sürecin kendiliğinden 
tamamlanabileceği düşünülüyor; 
Obama’nın danışmanlarının tezi bu 
çerçevededir. Ancak İran’ın, burjuva-
zisi kadar, oldukça güçlü militan as-
keri örgütlenmesi de var. İran ordu-
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su, Besicler, Devrim Muhafızları gibi 
Amerikan karşıtlığıyla yetişmiş aske-
ri yapıların bölgede etkinliğinin kı-
rılması kolay değildir. 

ABD daha önce Irak’ta, Mehdi 
Ordusu vb. Şii örgütlenmelerin da-
ğıtılmasında belirli oranlarda etki-
li olmuştu. Maliki’ye vermiş oldu-
ğu desteğin karşılığında söz konusu 
örgütlenmelerin dağıtılması sağlan-
mıştı. Ancak IŞİD’in Irak’taki etkin-
liği karşısında bu yapıların İran’la 
ilişki içerisinde yeniden ve daha ni-
telikli biçimde oluşturulması ve I-
rak’taki savaşın araçlarından biri ha-
line gelmesi, ABD’yi tehdit ediyor. 

Hem düzenli ordu yöntemleri-
ni hem de asimetrik savaş taktikleri-
ni uygulayabilen IŞİD gibi bir yapıy-
la, sonradan biçimlenen ve savaşma 
deneyimi zayıf olan Irak ordusunun 
baş etmesi mümkün değildi.  Böy-
le bir güce karşı nasıl savaşılması ge-
rektiğini en iyi Suriye gösterdi ve 
deneyimlerini, IŞİD’le savaşmak du-
rumunda olan bölge güçleriyle pay-
laştı. Irak’ta, doğrudan bu amaçla Şii 
milisler örgütlendi; ordu da yeniden 
organize edildi.  Ancak bu hazırlık ve 
düzenlemelerden sonra, IŞİD’e karşı 
belirli noktalarda başarı sağlanır ol-
du. Yine de ne IŞİD ne de bu tür güç-
lerle mücadele hafife alınmamalıdır. 
Küçük bir kasabanın geri alınma-
sı bile planlı programlı ve zorlu bir 
çaba gerektiriyor. Yerleşim yerlerine 
girebilmek, kurulan tuzakları aşıp i-

lerlemek, hem zor hem de karşılık-
lı olarak kayıpları göze almayı gerek-
tiriyor. Gerek bu nedenle gerekse de 
Şii milislerin Sünni kesimlere kar-
şı katliam yaptığı imajı oluşmama-
sı için, IŞİD’in olduğu bölgelere çok 
kontrollü şekilde giriliyor. 

Son zamanlarda medyada, 
Tıkrit’ten sonra Musul’a girileceği, 
hemen tüm güçlerin IŞİD’e karşı bir-
leştiği, ABD’nin Musul savaşı için ta-
rih verdiği biçiminde haberler çıktı. 
Gerçekte bu haberler, güç dengeleri 
açısından da çıkar örtüşmeleri bağ-
lamında da gerçekleri yansıtmıyor. 
Sanıldığının aksine ABD bugün hâlâ 
Irak’ın bütünlüğünü savunuyor. Bun-
ca çatışmanın ortasında yeni dev-
letçiklerin oluşmasının var olan du-
rumu daha da karmaşıklaştıracağı 
düşüncesiyle, Barzani’yi bile yavaş 
olması gerektiğine ikna etmeye çalı-
şıyor. Kaldı ki dünyada Afganistan, 
Libya, Yemen, Nijerya gibi pek çok 
ülkede cihatçı yapıların IŞİD’e biat 
ettiği koşullarda IŞİD’in Musul’dan 
ibaret olduğunu sanmak da, ora-
ya kolay girileceğine inanmak da, 
ABD’nin bunu istediğini düşünmek 
de gelişmeleri yanlış okumaya daya-
lı bir yanılgıdır. Tersine, ABD yine 
IŞİD’i kullanıyor. Onu gerekçe edip 
varlığını meşru zeminde güncelliyor. 
Hatta büyük çatışmalar yerine, şim-
dilik IŞİD aracılığıyla mevcut belir-
sizliğin bir süre daha devam ettiril-
mesini tercih ediyor. 

Bir süre önce, ABD’nin Merkezi 
Haber Alma Teşkilatı (CIA)’nın eski 
direktörü David Petraeus’un, Irak’ta 
asıl tehdidin IŞİD değil, IŞİD’e kar-
şı sahaya sürülen Şii milis grup-
lar olduğu biçimindeki açıklama-
sı, ABD’nin duruşunu ve muhtemel 
eğilimlerini anlatan önemli bir ve-
ridir. Gerçekte Irak özgülünde bir 
irade savaşı söz konusu, ABD bu şe-
kilde kendine IŞİD tehdidi bağlam-
lı meşru varlık gerekçesi oluşturma-
ya çalışırken, İran ve Şii kesimler, 
IŞİD’le ABD’siz de başa çıkabilecek-
lerini gösterme gayreti içinde. Nite-
kim Tıkrit’e saldırıldığında ABD’den 
ve hatta koalisyon güçlerinden ha-
va gücü dahil hiçbir destek istenme-
di. Amaç, birincisi IŞİD’in yenilebi-
leceğini, ikincisi bunu kendilerinin 
yapabileceğini göstermekti. Bu ba-
şarılabildiğinde, IŞİD’ı Ortadoğu’da-
ki varlık gerekçesi yapmaya çalışan 
ABD’nin en temel argümanı elinden 
alınmış; Irak’ı Iraklılar kurtarabilir 
fikri güçlenmiş olacaktı.

Tam da bu nedenle, Tıkrit operas-
yonunda bir Sünni katliamının ol-
ması yönünde çok ciddi bir beklenti 
vardı. Bunun gerçekleşmesi halinde 
Sünniler için de olsa, “ABD gerekli-
dir” fikri geçerliliğini koruyacaktı. 
Bu beklentinin farkında ve mevcut 
durumun bilincinde olan Irak ordu-
su ve Şii milisler ise, dikkatli ve adım 
adım ilerleyerek, yerleştirilmiş tuzak, 
mayın vb. konusunda araştırma ve 

temizlik yaparak, gerektiğinde büyük 
kayıplar olmasın diye mola vererek 
ilerledi. Bu şekilde bırakalım Sün-
ni katliamı yapmayı, tersine yoğun-
lukla Sünni olan kent halkına, “sizi 
IŞİD’ten kurtarmaya geldik” mesa-
jı verilmek istendi. Ancak buna rağ-
men, Tıkrit’te Sünni aşiretlerin IŞİD’e 
desteği kesilmedi ve belirli bir nokta-
dan sonra, aşiretleri daha fazla rahat-
sız etmemek için, Tıkrit operasyonu 
sonlandırıldı. Bu durum medyaya 
“Tıkrit IŞİD’ten temizlendi” biçimin-
de düştü. Gerçekte ise, birincisi Sün-
ni aşiretler içinde kimin IŞİD’li olup 
olmadığını ayırt etmek zor, ikinci-
si, dağlara çekilen vb. biçimde mev-
zilenmiş güçlere bu şekilde ulaşılmış 
olmuyor. 

Sürecin ilk etabındaki stratejik 
kümelenme varlığını koruyor
Bu mevcut tablo da sürecin ilk eta-

bındaki stratejik kümelenmenin de-
vam ettiğini gösteriyor. Şii hilalinin 
parçalanmak istenmesinden, İran i-
le Suudi Arabistan arasındaki irade 
savaşına, İran’ın Irak Şiilerine deste-
ğinden ABD, Türkiye, İsrail vb. güç-
lerin IŞİD dahil Sünni eksenli güçleri 
beslemesine kadar sürecin o bilinen 
kutuplaştırıcı ve ayrıştırıcı dinamik-
leri, bu bağlamdaki saflaşmalar varlı-
ğını koruyor. 

Musul savaşı için hazırlık yapıldı-
ğı, tüm güçlerin anlaştığı yönündeki 
haberler, medya eliyle pompalanan 
bir çeşit imajdır. Bu şekilde, IŞİD gi-
bi insanlık suçu işleyen bir örgütün 
kimse tarafından desteklenemeyece-
ği, ama Ortadoğu’yu kurtarmak için 
ABD’ye ihtiyaç olduğu imajı yaratı-
lıyor. Hatta Irak halkının kendi ge-
leceği açısından kendi imkanlarıy-
la mücadelesi anlamına geldiği için 
Tıkrit savaşı çok önemliydi. Ve ABD 
tam da bu önemi gölgede bırakmak, 
dikkatleri manipüle etmek için Mu-
sul savaşının Haziran’da olabileceği-
ni ortaya attı. Gerçekte bu, sonradan 
telaffuz edildiği gibi taktik bir yanılgı 
değil bilinçli bir yönlendirmeydi.

Tıkrit savaşı işte bu nedenle kri-
tik önemdeydi. Irak Şiileri, İran vb. 
güçler IŞİD’in ABD’siz de yenilebi-

leceğini göstermiş olacaktı. Ancak 
Tıkrit savaşı, iki tarafın da beklenti-
lerini karşılamayan bir biçimde so-
nuçlandı. Tıkrit ile Musul arasın-
da 200 küsur km var. Arada Irak’ın 
en büyük rafinerisinin bulunduğu 
Beyci kenti bulunuyor. Bölgede bü-
yük oranda Sünni halk yaşıyor. Ora-
larda da çatışmalar olacak. Nitekim, 
Tıkrit’ten belirli oranlarda çekilen I-
ŞİD, Beici’ye saldırdı. Ve oradaki gü-
venlik güçlerine önemli kayıplar ver-
dirdi.

Gerek Tıkrit’teki operasyonun er-
ken bitirilmesi, gerekse Beyci’ye sal-
dırı konusunda Bedir Örgütü’nün 
Genel Sekreteri Hadi el-Amiri’nin 
yaptığı açıklama, mevcut tablonun 
gösterilenden farklı olduğunu anla-
tıyor.

 “Tıkrit henüz tamamen temizlen-
memişti; şu an Beyci’de tanık olduğu-
muz saldırı, Gönüllü Halk Güçleri’ne 
yapılan bu zalimce siyasi saldırıların 
sonucudur. Gönüllü Halk Güçleri’ne 
yönelik bu saldırıların arkasında bazı 
yerel yetkililer ve politikacılar bulun-
maktadır. Beyci rafinerisine yapılan 
saldırıda meydana gelen can ve mal 
kaybının sorumluları da bunlardır. E-
ğer Gönüllü Halk Güçleri’ni hedef a-
lan bu siyasi saldırılar olmasaydı biz 
şu an Şerkat bölgesinin girişindeydik”  

Gerçekte ne ABD’nin, ne koalis-
yon güçlerinin, ne de Türkiye’nin 
ciddi anlamda elini taşın altına ko-
yup 1,5 milyon insanın yaşadığı Mu-
sul gibi bir kente operasyon yapma-
ya niyeti var. Operasyon yapıp onun 
sonuçlarını göğüslemektense IŞİD’in 
orada kalması tercih edilir. Çünkü 

oradaki halkın nasıl yaşadığı hiçbi-
rinin umrunda değil. Kaldı ki öyle 
bir niyet olsa dahi, emperyalistlerin 
Musul gibi bir kente karşı operasyon 
yapmaya güçlerinin yeteceği, bunu 
göze alabilecekleri tartışmalı bir ko-
nudur.

Kısacası, ABD’nin genelde bölge-
ye özelde Suriye’ye yönelik politika-
sı değişmiş değildir. Basına yansıyan 
“Esad’la müzakere edilebilir” sözü, 
süreçte yeni bir durumu ifade etmek-
ten uzaktır. Mesele müzakereyse ve 
söz konusu olan Baas örgütlülüğüy-
le ifadesini bulan Suriye’nin bugün-
kü yönetimiyse, bununla Cenevre’de 
müzakere edildi. Basın karşısında 
kullanılan bu tür ifadeler gerçekte 
bir yönelim farkından çok bir tıkan-
manın ve arayışın ifadesidir. Nitekim 
son zamanlarda bir taraftan Cenev-
re-3 hazırlığından diğer taraftan “e-
ğit-donat” projesinden söz ediliyor. 
Bu mevcut tablo, emperyalist odak-
ların ve işbirlikçilerinin Suriye’de-
ki niyetlerinden vazgeçmediklerini 
göstermesi bağlamında önemlidir. 

Bu süreçte Süleyman Şah Türbe-
si konusunda kopartılan fırtınalar da 
büyük oranda ya hamasetten ibaret 
ya da zorlama yorumlardı. Gerçekte 
“vatan toprağı” dense de daha önce 
Musul Konsolosluğu’nda olduğu gibi 
o “topraklar” IŞİD tarafından işgal e-
dilmiş, deyim yerindeyse Türkiye’nin 
dış politikası rehin alınmıştı. Bunun 
gereğini yapmanın maliyetini herkes 
biliyordu. Bu nedenle uygun bir ko-
şul yaratılarak ve seçimler öncesin-
de bir kazaya sebebiyet vermemek i-
çin türbenin yeri değiştirildi. Bunda 
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kahramanlık olmadığı gibi IŞİD’e yö-
nelik büyük bir operasyon da söz ko-
nusu değildi. En azından Türkiye’nin 
öyle bir rolü, niyeti yoktu. 

Emperyalist güçler ve işbirlikçi-
leri açısından arayışlar öyle bir nok-
taya gelmiş durumda ki, son ola-
rak Yemen’e saldırı için oluşturulan 
Suudi öncülüğündeki Arap güçle-
ri koalisyonunun tahkim edilerek 
kalıcılaştırılmasından ve Suriye’de 
kullanılmasından söz edilmeye baş-
landı. Olup olmayacağı veya başa-
rı şansı ayrı bir tartışma konusu ama 
bu türden öneriler, emperyalist o-
dakların ve işbirlikçilerinin duruşu-
nu görmek ve Suriye’de sonuç olmak 
için her yola başvurabileceklerinin 
bilincinde olmak açısından önemli-
dir.

Yemen, emperyalist-gerici 
koalisyonların niteliğini yansıtan 

bir ayna işlevi gördü
Yemen, Arap ülkeleri içinde en 

yoksul olanıdır; nüfusun yüzde 40’ı 
günde 2 doların altında bir gelirle ya-
şamaya mahkum edilmiştir. Ülke e-
konomisinin, tarım ve hayvancılığın 
yanında temel dayanaklarından bi-
ri petroldür.  Ülkenin kuzeyi ve gü-
neyinde petrol bulunmaktadır.  Gü-
nümüzde ülkenin en büyük petrol 
bölgesi olan Masila güneyde, ikinci 
büyük bölgesi olan Marib ise kuzey-
dedir.  Ancak, Körfez ülkeleri stan-
dartlarına göre Yemen’in petrol re-

zervleri sınırlıdır. Ayrıca, güvensiz 
koşullar, yabancı yatırım eksikliği, 
boru hatlarına düzenlenen sabotajlar 
vb. nedenler, Yemen ekonomisinde 
önemli bir yeri olan petrol endüstri-
sini zayıf düşürmüştür. 

Yemen’i, uluslararası boyutta bu 
denli önemli kılan ve tarihte ön-
ce sömürgecilerin sonra da emper-
yalistlerin hemen her dönem yoğun 
ilgisini/müdahalesini beraberinde 
getiren öncelikli niteliği, stratejik ko-
numudur. Ülkenin Hint Okyanusu i-
le Akdeniz’i birleştiren Kızıldeniz’e 
sınır olması ve dünya deniz ticare-
tinde çok önemli bir yere sahip olan 
Babül Mendep Boğazı’nı denetleyen 
konumda bulunması, tarih boyunca 
bu bölgeye ilgiyi yüksek tutmuştur. 

Yemen, 1905 yılında Osmanlı İm-
paratorluğu ile İngiliz emperyalizmi 
arasında imzalanan anlaşma ile iki-
ye bölündü, kuzeyi Osmanlı’da güne-
yi İngilizlerde kaldı. 1962’de kuzey-
de Nasırcı subaylar tarafından krallık 
yıkıldı ve Yemen Arap Cumhuriye-
ti kuruldu. Güney Yemen ise 1967’de 
bağımsızlığına kavuştu ve Güney Ye-
men Halk Cumhuriyeti kuruldu; 
1970 yılında ise Yemen Demokratik 
Halk Cumhuriyeti adını aldı. Bun-
dan sonraki süreçte de emperyaliz-
min komplo, müdahale ve saldırıları 
devam etti. Bu süreçte Güney Yemen 
sosyalizm perspektifli antiemperya-
list bir duruş içinde oldu. 1986’da-
ki iç savaşta binlerce insan yaşamını 
yitirdi. 1990’da dağılan Sovyetler’in 

desteği kesmesi sonrasında zorun-
luluklar sebebiyle iki ülke birleşme 
kararı aldı. Güney Yemen, bu birleş-
me ile yaşamakta olduğu ekonomik 
krizi aşmayı hedeflerken, Kuzey Ye-
men, Kızıldeniz’in kontrolünü sağ-
layan Aden’e ulaşmayı, Güney’de bu-
lunmuş olan petrol kaynaklarını ele 
geçirmeyi ve Marksist ölçülerle ge-
liştirilmiş üretim ilişkilerini tasfiye 
etmeyi amaçlamıştı. Aslında birleş-
meye rağmen, gerek Kuzey gerekse 
Güney, kendi iç dinamiklerini koru-
maya özen göstermişlerdir. Kuzey ve 
Güney’in kendilerine ait orduları da-
ğıtmamaları buna bir örnektir. Ku-
zey Yemen başkanı Ali Abdullah Sa-
lih, Güney Yemen’in lideri ve Yemen 
Sosyalist Partisi Başkanı Ali Salim 
el Baid, birleşmeyle beraber Yemen’i 
ortak bir Anayasa ile birlikte yönet-
meye başladılar. Ancak birleşme 
sonrasında da çatışmalar devam et-
ti, 1994’teki iç savaş Güney’in yenil-
gisiyle sonuçlandı. 

Yemen’de mezhep değil sınıf 
çatışması

Yemen’in bir özelliği de dünya-
da kişi başına en çok silahın düştüğü 
ülke olmasıdır. Gayrinizami savaşa 
çok uygun bir coğrafyaya sahip olan 
Yemen’de güçlü bir örgütlenmeye sa-
hip olan Ensarullah Hareketi, her ne 
kadar Husilere/Zeydilere dayanıyor 
görünse de gerçekte Sünni kesimler-
den de destek alan, halkla bütünleş-

miş bir örgütlenmedir. Mart ayında 
Suudi güçleri önderliğinde yapılan 
saldırıda bırakalım güç kaybetmeyi, 
aksine güneye doğru alan büyütmüş 
ve Aden’i de kontrol altına almıştır. 
Hatta diyebiliriz ki söz konusu sal-
dırı, Suudi eksenli koalisyonun güç-
süzlüğünü, bu tür saldırılarda ne 
denli başarısız olduğunu ortaya çı-
karmıştır.

3500 metreye varan tepeleri ve dik 
vadileri ile Yemen, gayrinizami sava-
şa çok uygun bir coğrafyadır. Husi-
ler de ona göre örgütlenmiş bir güç-
tür. Alınan halk desteği, haklılık vb. 
düşünüldüğünde, Dersim için Seyit 
Rıza’nın kullandığı “Dersim’e sefer o-
lur ama zafer olmaz” ifadesini Ye-
men için kullanmak abartılı olmaz.

Suudi eksenli koalisyonun Yemen’e 
saldırısında verilen destekler ve ya-
pılan teşekkür açıklamaları, yan ya-
na gelen güçler; Suriye’ye müdaha-
lede ortaya çıkan kutuplaşmaların, 
çelişme ve dengelerin varlığını koru-
duğunu, artık bölgedeki her çatışma 
sahasında küresel odakların çıkarla-
rının karşı karşıya geldiğini gösteri-
yor. Mesele, yansıtılmaya çalışıldığı 
gibi Şiilik-Sünnilik meselesi olmadı-
ğı gibi direnenler de Husilerden iba-
ret değildir. Aksine onlara Güney’de 
ilerici, devrimci güçler de destek ol-
makta, yoksul emekçi halklar, daha 
önce Salih diktatörlüğünde bugün de 
Hadi diktatörlüğünde ifadesini bulan 
rejime karşı Husilerin önderliğindeki 
harekete destek vermektedir. Bölgeye 
İran’nın savaş gemisi göndermesi ise, 
en azından “bayrak gösterme” bağla-
mında önemlidir; taraf olmaktır.

Yemen’deki sorun, mezhep çatış-
ması değildir; aksine Yemen, Şii Zey-
diler ile Sünni Şafilerin aynı camide 
namaz kılacak kadar birbirine yakın 
ve sorunsuz yaşadığı bir ülkedir. An-
cak buna rağmen emperyalizm ve iş-
birlikçileri aracılığıyla böyle bir ça-
tışma yaratılmak istenmektedir. 

Operasyonu yapan ülkelerin Sün-
ni bir blok görüntüsü vermesi ve El 
Kaide, IŞİD gibi yapıların desteklen-
mesi, süreçte çatışmayı böyle bir ze-
mine taşıma potansiyeli taşısa da bu-
günkü saldırının ve direnişin özünde 
mezhep değil sınıf çelişmesi yatmak-

tadır.  
2011’de “Arap Baharı” olarak 

adlandırılan süreçte halkın pro-
testolarını önleyemeyen ABD/
emperyalizm, bölgedeki işbirlikçi-
leri aracılığıyla oyuncu değişikli-
ği yapmış, Salih’in yerine yardımcısı 
Hadi’yi getirerek durumu kurtarma-
ya, halkı biçimsel değişimle veya ve-
rilen ama gereği yerine getirilmeyen 
sözlerle oyalama yoluna gitmişti. 

Verilen sözlerin yerine getirilme-
mesi üzerine 2014’te tekrar hareke-
te geçen Husiler, Yemen’deki 21 eya-
letin yaklaşık yarısını kontrol altına 
aldı. Emperyalizm ve işbirlikçileri 
bu kez biçimsel değişikliklerle süreci 
kontrol altına alamayınca, askeri o-
perasyon seçeneğine başvuruldu.

2014 Ağustosu’ndan itibaren yük-
selen hareketin talepleri de mezhep-
sel değil emekçilerin yaşamını kolay-
laştırmaya ve demokratik bir işleyiş 
sağlamaya yöneliktir. Bu kapsamda, 
mevcut hükümetin istifası ve tüm 
Yemenlilerin katılımına imkan ve-
ren ulusal uzlaşı hükümetinin kurul-
ması, yoksullardan vergi alınmaması,  
yakıt sübvansiyonlarının uygulan-
ması gibi talepler öne çıkarıldı. Bu 
taleplerle Sünni yoksulların da deste-
ği alındı. 

Eylül ayından itibaren Ensarullah 
Hareketi öncülüğündeki güçler, Sana 
kentini askeri komutanlık, Merkez 
Bankası, Devlet Televizyon’u dahil 
ele geçirdi. Bunun üzerine, Hadi ile 
Husiler arasında Sana’daki Cumhur-
başkanlığı sarayında, BM gözetimin-
de bir anlaşma yapıldı. Husilere Gü-
ney Yemenli solcular da destek verdi. 
Ve 21 Eylül’de, ulusal uzlaşı hükü-
metinin kurulmasını öngören Ulu-
sal Barış ve Katılım Anlaşması imza-
landı. Ancak tüm uzlaşma çabalarına 

rağmen Hadi, anlaşmanın gereğini 
yerine getirmedi ve doğum yeri olan 
Aden’e geçtikten sonra bulunduğu 
yeri “geçici merkez” ilan etti. Bunun 
üzerine Husiler, Aden’e doğru hare-
kete geçti. Karşıtları Husileri darbe-
cilikle suçlarken Husiler yaptıkları-
nın devrim olduğunu söyledi ve Husi 
Lider Abdullah el Husi kazanılan za-
ferin “sadece Husilerin değil bütün 
Yemen halkının zaferi” olduğunu a-
çıkladı. Arap basınında ise bu du-
rumu “Suudi Arabistan’ın yenilgisi, 
İran’ın zaferi” olarak değerlendiren-
ler oldu. 

Yemen’de yaşanan elbette bir dev-
rim değildir. Ancak, Husilerin tüm 
halk kesimlerinin katılımını sağla-
ması, yoksul halkın taleplerini öne 
çıkarması, yolsuzluğa bulaşmaması, 
demokratik bir işleyişten ve katılım-
dan yana tutum geliştirmesi, ABD’ye 
ve emperyalizme karşı durması bir 
devrim değilse de önemlidir. Ne var 
ki tüm olumlu yanlarına rağmen 
Husilerin kapitalizm dışında bir ara-
yışlarının, alternatifinin olduğu söy-
lenemez. Dolayısıyla da son tahlilde 
halkları kurtuluşa götürecek bir yapı 
değildir; böyle bir amacı, perspektifi 
yoktur. Örneğin Suudi Arabistan ön-
cülüğündeki Arap koasliyonunun as-
keri müdahaleyi durdurması halinde 
müzakere masasına oturabilecekleri-
ni söylemeleri, sistemle uzlaşmaya a-
çık olduklarının bir göstergesi olarak 
da okunabilir. Husi Hareketi, mez-
hep farkı gözetmeyip yoksul halkla-
rın taleplerine sahip çıkmış olsa da 
sahip olduğu duruş, mezhep ve aşiret 
ölçüleriyle sınırlanmıştır. Bu niteliği 
sebebiyle, emperyalistlerin aşiret ve 
mezhep temelinde halkları birbirine 
kırdırarak sonuç alma tuzağına düş-
me potansiyeli taşımaktadır.  
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Ulusal sorun denince her ne ka-
dar akla Kürt sorunu geliyorsa 

da, çeşitli halkların yaşama (var ol-
ma) zemini olan Anadolu’da ulusal 
sorunla azınlıklar sorunu iç içe geç-
miştir. Diğer bir ifadeyle, ulusal so-
runun çözülmediği bir coğrafyada, 
azınlıklar sorunu da varlık gösterir. 

Ülkemizde Rum, Ermeni, Muse-
vi, Arap, Çerkez gibi çeşitli azınlık-
lar vardır. Bunların üzerindeki bas-
kı, farklılıklar gösterse de her dönem 
çeşitli biçimlerde varlığını sürdür-
müştür. Örneğin, gayrimüslim ola-
rak bilinen Ermeni, Rum ve Muse-
viler; dil ve kültürel varlık açısından 
hukuki haklara sahip olmalarına rağ-
men ötekileştirilmekte; baskı, aşağı-
lama, tehcir tehdidi vb. ile muhatap 
edilmektedir. 

Gerçekte bu, baskı ve sömürü ü-
zerine bina edilmiş sistemin halkla-
ra dönük düşmanlık, asimilasyon ve 
ehlileştirme politikasının devamıdır. 
Sorunun yapısal olması, ırkçı-faşist 
uygulamaların devamlılığını berabe-
rinde getirmiştir. Egemen sınıflar a-
rasında ortak kabul gören, Türk Ta-
rih Tezi veya Güneş Dil Teorisi; 
kafatasçılığı, yayılmacılığı, egemen 
politikaların ortak nitelikleri haline 
getirmiştir.

Azınlıklar, bir ulus oluşturacak 
boyutta toprak birliğine ve nüfus yo-

ğunluğuna sahip değilse de araların-
da dil, kültür, tarih birliği olan halk 
kesimleridir. Bunlar, uluslaşma sü-
recinde çeşitli biçimlerde dağılmala-
rına ve dolayısıyla bir ulus olma ni-
teliğini yitirmelerine rağmen, çeşitli 
ortak nitelikleri koruyarak devamlı-
lığını sağlamıştır.

Ulus olma niteliğini taşımasa da 
söz konusu halk kesimleri, azınlık ol-
maktan kaynaklı haklara sahiptir. A-
zınlıkların kendi dillerini konuşması, 
anadilde eğitim görmesi, kültürel de-
ğerlerini yaşatıp geliştirmesi; azınlık 
nitelikleri sebebiyle hiçbir baskı ve a-
şağılamaya maruz kalmaması, en te-
mel haklardandır. Bu haklar için ve-
rilen mücadele demokratiktir; tüm 
halkların eşitliğini ve kardeşliğini sa-
vunan devrimciler tarafından dikka-
te alınmalı, desteklenmelidir. 

Azınlıklar ve ulus sorunu bir 
turnusoldur

Azınlıklar ve ulus sorunu, rejim-
lerin halklara yaklaşımındaki niteliği 
açığa çıkaran bir turnusoldur. Asimi-
lasyon, tasfiye ve hiçleştirme teme-
linde yürütülen insanlık dışı poli-
tikalara karşı durmak bir insanlık 
görevidir. Bu türden baskıların oldu-
ğu yerde, burjuva anlamda dahi de-
mokratikleşmeden söz etmek olası 
değildir. Dolayısıyla, sorunlardan bi-

rinin diğerini öncelemediği, yok say-
madığı; halkların mücadele birliği 
temelinde bir duruş, genelde halkla-
rı baskılama/ezme politikalarına kar-
şı durmayı zorunlu kılar.

Türkiye’de Ermeniler, potansiyel 
suçlu muamelesi görmektedir. Her 
ne kadar Lozan Anlaşması’nda em-
peryalist güçlerin dayatması sonu-
cu Rum, Ermeni, Süryani gibi gay-
rimüslim azınlıklar (Müslüman 
azınlıklardan farklı olarak) yasa kar-
şısında kültürel varlıklarını/nite-
liklerini koruma anlamında bir ta-
kım haklara sahip olmuşsa da fiilen 
bunun önemli bir karşılığı olmu-
yor. Onlar da çeşitli biçimlerde fizi-
ki-kültürel abluka altında tutuluyor. 
Örneğin Ermenilerin kendi okulla-
rı, kiliseleri vb. var; ama bu varlık-
lar, Ermeni düşmanlığının devlet 
imkanlarıyla körüklenip geliştirilme-
sinin önünde bir engel değildir. 

Milliyetçiliğin faşizme kitle tabanı 
oluşturmak üzere pompalandığı ül-
kemizde, Ermenilik yüzyıldır küfre 
ve suça özdeş görülmüş, onlara yö-
nelik aşağılama ve şiddet için kültü-
rel, psikolojik ve hatta hukuksal ze-
min oluşturulmuştur. Geçtiğimiz 
günlerde Tayyip Erdoğan’ın, ülke-
mizdeki Ermeniler için “biz bunları 
deport edebiliriz” biçimindeki açık-
laması, bunun bir başka biçimidir. 
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100 yıl önce bu topraklarda Ermeni halkının uğradığı baskı, katliam ve jenosidi lanetliyoruz. 
Halklar arasında düşmanlık tohumları eken ırkçı-milliyetçi tüm uygulamalara, tanım ve 
aşağılamalara son verilmeli, kardeşlik ve eşitlik koşulları yaratılmalıdır.

Tarihsel süreç içinde Ermeni 
sorununun yeri   

Anadolu, göç ve ticaret yolları ü-
zerinde bulunan ve pek çok uygarlı-
ğa yataklık etmiş bir coğrafyadır. Bu 
coğrafyada bulunmuş, varlık göster-
miş her halk gibi Ermeniler de gerek 
maddi gerekse kültürel varlıklarıyla 
Anadolu’nun zenginliklerine katkıda 
bulunmuş, iz bırakmıştır.

Ermeniler, Anadolu’da yaşamak-
ta oldukları süreçte, bu coğrafya-
nın Türkler tarafından fethedilme-
siyle yerlerinden edilir ve Kilikya’ya 
çekilerek orada küçük bir devlet ku-
rarlar. Buradaki varlıkları, Osman-
lı İmparatorluğu’nun kurulmasına 
kadar sürer. İmparatorlukla beraber 
bütünlüklerini kaybeder ve dağınık 
topluluklar şeklinde yaşamaya başlar. 
Günümüzde ise Sivas, Elazığ, Erzu-
rum, Bitlis, Adana, Diyarbakır, Van 
gibi doğu illerinde ağırlıklı olmak 
üzere Anadolu’nun çeşitli yerlerine 
dağılmış durumdalar.

Ermeniler, Osmanlıya oranla da-
ha ileri bir uygarlığa sahip olmala-
rı nedeniyle, o süreçte yaşanan fiziki 
dağılmaya rağmen, etnik ve kültürel 
özelliklerini korurlar. Osmanlı dev-
leti, vergi ve idari denetim yoluyla 
egemenliğini kurmuş ise de, Erme-
nilerin etnik-kültürel dokusunu da-
ğıtamamıştır. Bunda, sanıldığının 
ve kimilerinin iddia ettiğinin aksi-
ne, Osmanlının demokratikliği değil, 
halkların direnci etkili olmuştur. 

Osmanlı döneminde Ermenilerin 
iktisadi yaşamını ağırlıkla ticaret o-
luşturmuştur. Bu süreçte Ermeni ve 
Rum sermayesi, özellikle İstanbul, 
İzmir gibi büyük kentlerde, Avru-
pa sermayesinin de desteğini alarak 
palazlanır. Ermenilerin bir kısmı da 
Anadolu’da çiftçilik, zanaatçılık vb. i-
le geçimini sağlar. 

Kapitalist gelişmenin ilk olarak a-
zınlıklarda gözlenmesi, uluslaşma 
sürecine de ilk olarak bu halkların 
girmesini beraberinde getirmiştir. 
Ticarette sağlanan birikim, giderek 
sanayide de bir sermaye birikimini 
beraberinde getirmiştir. Sürecin ilk 
etabında sermayenin önemli bir kıs-
mı azınlıklara aittir. 

Uluslaşma süreci ve soykırım
Ermeniler, yukarıda da belirttiği-

miz gibi Osmanlı İmparatorluğu dö-
neminde, uluslaşma sürecine ilk gi-
ren halklardan biridir. Bunda, kendi 
okullarına sahip olmaları, Ermeni ki-
lisesinin sosyal yapılanmadaki etki-
si veya Avrupa devletlerinin rolü ol-
sa da, belirleyici asıl faktör, kapitalist 
gelişmeyle burjuvazinin kendi ulusal 
pazarını oluşturmak istemesidir. 

Osmanlı’da etnik kimliklerin ulus-
laşma sürecini tetikleyen etkenleri, 
birbiriyle zamandaş değildir. Örne-
ğin Trakya’da, Avrupa’yla yakın bağ-
lar nedeniyle kapitalizm eksenli i-
lişkilere girildiği oranda uluslaşma, 
ulus bilinci ortaya çıkıyor ve ulus 
devletler adım adım kurulmaya baş-
lıyor. Ama Balkanlar’da 19. yüzyıl-
da bu süreç yaşanırken Anadolu’da 
bu çerçevede bir çatışma, kavga göz-
lenmiyor. Anadolu’da ulus bilinci 
Trakya’ya göre daha gecikmeli gelişi-
yor.

 Çok uluslu bir devlet olan Os-
manlı İmparatorluğu’nda ulusal mü-
cadele, ilkin Yunan, Bulgar, Arnavut 
vb. halkların burjuvazilerinin kendi 
ulusal pazarlarına sahip çıkarak ulus 
devletlerini kurmaları biçiminde ge-
lişmiş, daha sonraki süreçte Ermeni-
lerde de kendi devletini kurma eğili-
mi belirmiştir. 

Ermeni ulusal hareketi, ilkin 
Avrupa’da kurulmuş olan Hınçak ga-
zetesi çevresinde bir aydın hareketi 
olarak başlar. Ve giderek farklı nok-
talarda ulusal hareketlenmeler göz-
lenir. Bu örgütlenmelerin Türkiye’ye 
yansımasıyla, 1893’te Kayseri, Amas-
ya ve Merzifon çevresinde bir ayak-

lanma gündeme gelir. Yüksek vergi, 
kuraklık gibi çeşitli sosyal faktörlerin 
etkili olduğu bu ayaklanma, Ermeni-
lerin bütününü kapsamaz ve bastırı-
lır. Ancak ayaklanmalar devam eder. 
Özellikle 1895’te İstanbul’da yapılan 
gösterilerin ayaklanmaya dönüşmesi 
sonucu, Ermeni katliamlarının baş-
langıcı diyebileceğimiz süreç yaşa-
nır. Ve çeşitli olaylar gerekçe gösteri-
lerek Sivas, Malatya, Diyarbakır, Urfa 
gibi illerde, yabancı elçilik kayıtları-
na göre 400 bin Ermeni katledilir. Bu 
sürecin bir özelliği de katliamlarda, 
Hamidiye Alayları biçiminde teşki-
latlandırılmış olan Kürt aşiret milis-
lerinin rol almış olmasıdır.

İttihat ve Terakki dönemi
İttihat ve Terakki’nin iktidarı dö-

neminde, ulusal eksenli Ermeni ha-
reketi yeniden varlık gösterir. Süre-
cin ilk etabında 1909’da, Adana’da 
yerleşmiş olan ve pamuk tarımını, ti-
careti elinde bulunduran Ermenilere 
yönelik büyük bir katliam gerçekle-
şir, yaklaşık 30 bin Ermeni öldürülür. 
Bu, geniş çaplı Ermeni katliamları-
nın ikincisidir. 

2. Meşrutiyet’le beraber yapılan 
seçimlerde, çeşitli pazarlıklar sonu-
cu, 1908, 1912 ve 1914 Meclisi’nde 
sınırlı da olsa Ermeni milletvekilleri 
yer alır. Ancak İttihat ve Terakki’nin 
eğilimi/duruşu, Ermenilerin ulusal 
haklarını tanıma yönünde değildir. 

I. Paylaşım Savaşı, kendi özgücün-
den çok Avrupa devletlerine bel bağ-
layarak hareket etme eğilimi taşıyan 
Ermeniler tarafından bir fırsat olarak 
görülür ve Ermeni ayaklanmaları ye-
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niden başlar. 1915’ten itibaren 20’li 
yıllara kadar Ermenilerin yaşadığı 
topraklar, Ermeniler ve Türkler ara-
sında birkaç kez el değiştirir.

İşte Ermeni soykırımı olarak ta-
nımlanan katliam ve sürgünler bu 
süreçte yaşanır. Ermeni sorunu-
nu bir problem, önlerindeki bir en-
gel olmaktan bütünüyle çıkarma 
hesaplarıyla İttihat ve Terakki pa-
şaları 1915’te çıkardıkları Tehcir 
Kanunu’yla Ermeniler sürgün edilir 
ve yaklaşık 1 milyon Ermeni katledi-
lir. Ölümlerin sadece tehcir sebebiyle 
olmadığı, kayıklara doldurup denize 
dökmekten kiliseye kapatıp yakmaya 
veya aç susuz bırakmaya kadar pek 
çok yöntemle gerçekleştiği bilinmek-
tedir. Bunu anlatan en doğu kavram 
soykırımdır. Soykırım kavramını bu-
lan Raphael Lemkin, bu kavramı bul-
masında Ermeni soykırımının belir-
leyici olduğunu söyler. Buna rağmen 
bugün hâlâ Ermeni soykırımı konu-
sunda, kimi sol yapıların Türk Tarih 
Tezi’yle kimilerinin de “Büyük fela-
ket” diyerek Obama’yla aynı noktada 
duruyor olması, doğru tarih okuma-
sının gerekliliği bağlamında düşün-
dürücüdür. 

Süreçteki çelişmelerde 
emperyalizmin rolü

Yaşanan sürgün ve katliamın bo-
yutunu doğru anlamak açısından 
soykırım tanımı önemlidir; ama ge-
lişmeleri doğru anlayıp yerli yerine 
oturtmak için salt tanımla, adlandır-
mayla yetinilmemelidir. Tarihsel sü-
rece dair inkâr ve çarpıtmalar, bunun 
yarattığı psikolojik-duygusal kar-
şıtlık sebebiyle, “soykırım” denmesi 
doğru anlatımın tek ölçütüymüş gibi 
ele alınabiliyor. Halbuki “soykırım” 
dense de emperyalizmin süreçteki 
rolüne yer vermeyen her anlatım, ol-
gunun en önemli nedenini/boyutu-
nu ıskalamış olur.

Ermeni soykırımının tarihsel ne-
denlerini, onu hazırlayan iktisadi 
ve siyasal çelişmeleri bilmeden veya 
dikkate almadan, resmin sadece bir 
tarafına bakarak veya olayları günde-
me geldikleri noktadan (dışavurum-
dan) ibaret görürsek, anlamada ve 

yorumlamada eksik kalır, yanlışlığa 
düşeriz.

Stefanos Yerasimos, “Azgelişmiş-
lik Sürecinde Türkiye” adlı eserinde se-
konder (ikincil) Ermeni yerleşim-
lerinden söz eder. Bu, konunun 
bütünlüklü biçimde kavranabilmesi 
açısından önemli bir meseledir. Bu-
na göre,  eskiden beri Anadolu’da ya-
şayan Ermeniler açısından doğal bir 
yerleşim söz konusudur. Bunlar, top-
rak mülkiyeti gibi ayrıcalıklara sa-
hip olmadığı için genellikle zanaat, 
küçük üretim vb. ile geçinir, bulun-
dukları yerlerde diğer halklarla u-
yum içinde yaşardı. Ancak sömür-
geci güçler tarafından Anadolu’ya 
sonradan ve doğrudan işbirliği ama-
cıyla yerleştirilen ve sürecin her aşa-
masında desteklenen Ermeniler için 
aynı şeyi söylemek zor. Galata ban-
kerlerinin sahip olduğu imkanlar da, 
Lozan Anlaşması’nda gayrimüslimle-
rin emperyalistler tarafından gözetil-
mesi de, kurulan imtiyazlı ilişkilerin 
ve var olan işbirliğinin göstergelerin-
dendir. 

Osmanlı İmparatorluğu’nun sö-
mürgeleştirilmesi sürecinde, genelde 
gayrimüslimler özelde Ermeniler ü-
zerinden kurulan işbirliğinin özel bir 
önemi/rolü olmuştur. Elbette sürecin 
tek sorumlusu bu sonradan yerleşti-
rilen Ermeniler değildir; çelişmeler 
de yalnızca bunlarla olmamış, katle-
dilenler de bunlardan ibaret değildir; 
ancak sürecin böyle bir boyutunun 
olduğunun dolayısıyla emperyaliz-
min rolünün bilinmesi, yapılacak de-
ğerlendirmeleri daha sağlıklı kılar. 

Hatırlanacak olursa, bir süre ön-
ce yaptığımız “Arap Baharının Eko-
nomi Politiği” adlı değerlendirmede 
“(…)yakın tarihte 4 milyon nüfuslu 
Bosna’da sınırların değişimi, 300 bin 
insanın yaşamına mal olmuştur. Bu 
tür süreçlerin içerdiği güçlükler için 
Irak da, Libya da sıcak birer örnek-
tir.” demiş, ulusal farklara dayalı çe-
lişmelerin niteliğine ve doğurabildiği 
sonuçlara dikkat çekmiştik. Osman-
lı döneminde sömürgeci devletlerin, 
Kurtuluş Savaşı döneminde de em-
peryalizmin çelişmeleri keskinleşti-
rici müdahalelerinin etkisi bir de bu 
açıdan değerlendirilmelidir.

1. Dünya Savaşı’nın nedenlerinden 
birinin de Osmanlı İmparatorluğu’nu 
parçalamak, paylaşmak olduğu dü-
şünülürse, hemen her olgunun ar-
kasında emperyalist güçlerin etkisi-
ni aramanın hiç de abartılı olmadığı 
görülür. Hatta diyebiliriz ki o süreçte 
örneğin Çanakkale savaşı dâhil, he-
men her cephe, aynı zamanda em-
peryalistler arası bir çatışma zemini-
dir; pek çok noktada yerel sorunlarla 
emperyalist çıkarların kesiştiği veya 
bu bağlamda bir saflaşma yaşandığı 
gözlenmiştir. 

Uluslaşma sürecinde olan fark-
lı etnik ve kültürel kimliklerin aynı 
topraklarda yaşadığı imparatorluklar 
olması itibariyle, Osmanlı ve Çarlık 
Rusyası benzerdir. Halklar hapisha-
nesi olarak bilinen Rusya’da 1917 E-
kim devriminden sonra halklar ara-
sında çatışmaların değil kardeşliğin 
gelişmesi, farkların kendiliğinden ça-
tışma veya boğazlaşma üretmediğini 
gösteren önemli bir örnektir.  

  

Kurtuluş Savaşı sürecinde 
Ermeniler

Aslında Ermenilere yönelik katli-
am ve sürgün politikaları 1915’te so-
nuçlanmamış, hatta Kurtuluş Savaşı 
döneminde de devam etmiştir. An-
cak Ermeniler o süreçte artık ulusal 
bir topluluk olma özelliğini yitirmiş, 
dağılmış, dünyanın çeşitli yerlerine 
özellikle de Sovyet Ermenistanı’na 
göç etmiştir.

Osmanlı döneminde haklı bir ze-
minde duran, eksik ve zaaflarına rağ-
men desteklenmesi gereken, ancak 
çeşitli nedenlerle başarılı olamayan 
Ermeni ulusal hareketinin, Kurtuluş 
Savaşı döneminde bu haklılığını yi-
tirmesine sebep olacak türden iliş-
kilere girmiş olması da üzerinde du-
rulması gereken olgulardan biridir. 

Sürecin başından beri, kendi kade-
rini belirlemeyi Avrupa devletlerine 
dayanarak sağlayacağına inanan, bu 
türden ilişki ve beklentilerle hareket 
eden Ermeniler, Anadolu’nun em-
peryalizm tarafından işgali sürecinde 
Fransız ve İngiliz emperyalistleriyle 
kurdukları dolaysız ilişkiler nedeniy-
le ilk etaptaki haklılıklarını yitirmiş-

lerdir. Bunu özellikle Maraş’ta Fran-
sız, Sovyet Ermenistanı’nda da 
İngiliz işbirliği şeklinde görebilmek 
mümkün.

Marksizme göre, burjuvazinin ile-
rici niteliğini yitirdiği emperyalizm 
ve proleter devrimleri çağında, em-
peryalizmi güçlendiren ve proletar-
yayı zayıf düşüren her hareket, kendi 
kaderini belirlemek gibi haklı neden-
lerle yola çıkmış olsa dahi, gerici ko-
numa düşer. Mevcut örnekte Er-
menilerin de durumu budur. Sorun 
yalnızca Kurtuluş Savaşı’nda emper-
yalizmle işbirliği yapması ve Sovyet 
devrimine karşı tavır alması değildir; 
ayrıca emperyalizmin ulusal baskıyı 
giderici değil ona zemin hazırlayan 
niteliği itibariyle de girilen ilişki, Er-
menileri gerici konuma düşürmüş-
tür.

Etnik ve dini tek tipleştirme 
devam ediyor

Bugün Türkiye’de hâlâ Ermeni so-
runuyla yüzleşmenin yaşanmamış 
olması, farkları kucaklayabilecek de-
mokratik bir zemin oluşturulmamış 
olmasıyla doğrudan ilintilidir. Bu 
durumu, “demokratikleşemediğimiz 
için yüzleşemiyoruz, yüzleşemedi-
ğimiz için demokratikleşemiyoruz,” 
biçiminde özetlemek yanlış olmaz. 
Yüzleşmek, bir yanıyla yıkıntıların 
ruhsal tamiri için önemlidir; diğer 
yanıyla demokratikleşmenin ön ko-
şullarından biridir.  

1915’in, toplumu tek elden biçim-
lendirici ruhu, bugünkü sistemde çe-
şitli biçimler altında varlığını koru-
yor. Yıllarca insanların istediği ismi 
almaları önlendi, dilleri yasaklan-
dı, kültürleri ve inançları baskılandı; 
tekleştirici politikalar yaşamın her a-
lanında ırkçı bir zihniyetle uygulan-
dı. Bundan, sadece Ermeniler değil, 
egemen tanımların dışında kalan he-
men tüm halk kesimleri etkilendi.

Ermenilere yönelik olarak uygula-
nan katliam ve sürgünlere soykırım 
niteliği kazandıran olgulardan bi-
ri de, Osmanlı yöneticilerinin aldığı 
kararla, savaş bölgesinde olmayanlar 
dahil, Türkiye’deki bütün Ermenile-
rin boy hedefi yapılmasıdır. Dolayı-

sıyla ortada birbirini boğazlayabile-
cek eşit güçte iki taraf olmadığı için, 
Ermeniler tarafından çeşitli misille-
meler yapılmış olsa da 1915, kimile-
rinin yaptığı gibi bir çeşit “boğazlaş-
ma” olarak açıklanamaz.

Birinci Dünya Savaşı öncesi, gay-
rimüslimler nüfusun %20-25’ini o-
luştururken, 1922’de %2,5’e kadar 
düşmüştür. Bu durum sadece Erme-
nilerin değil bütünüyle gayrimüs-
limlerin çeşitli biçimlerde tasfiye e-
dildiğinin göstergesidir. Hatta etnik 
ve dini tek tipleştirme kapsamında, 
Müslüman olmayanların Türk sayıl-
ması politikası da izlenmiştir. Bugün 
gayrimüslimlerin oranı binde bir ci-
varındadır.

Müslüman azınlıklara gelince; sa-
nıldığının aksine onlar tek tipleştir-
me politikalarından muaf tutulma-
mış, aksine yukarıda da belirttiğimiz 
gibi etnik varlıkları yok sayıldığı için 
daha da boyutlu sorunlarla yüz yüze 
kalmıştır.  Örneğin Çerkezler, Çarlı-
ğın Kafkasya’ya yönelik Ruslaştırma 
politikası sonucu 1864’te Osmanlı 
topraklarına sürgün edilmiştir. Yak-
laşık 1 milyon insan zor kullanılarak 
topraklarından söküldükten sonra, 
Osmanlı tarafından imparatorluğun 
çeşitli bölgelerine dağıtılıp asimilas-
yon politikalarına tabi tutulmuştur. 
Asimilasyon, Cumhuriyet dönemin-
de de çeşitli biçimlerde devam et-
miştir. Buna rağmen Çerkezler, Tür-
kiye’deki azınlıklar içerisinde ulusal 
değerlerini koruyup yaşatabilen ke-
simlerden biri olmuştur.

Çözüm, demokratik halk 
devrimindedir

Bugün için, gelinen koşullarda Er-
meni sorununun çözümü bağlamın-
da çeşitli talepler, çözüm önerile-
ri söz konusudur. Bunlar içerisinde 
burjuva milliyetçiliğinin dillendirdi-
ği, Anadolu’nun doğusunda ayrı bir 
Ermeni devleti kurma talebi, tarihin 
yeniden yapılması anlamına geldiği 
için gerçekçi değildir. 

Devrimciler, tarihsel haksızlıkla-
rı belirtip teşhir etmek bağlamında 
üzerine düşeni yapar; ancak süre-
ci geri çevirip o haksızlıkları gider-

me koşulu yoktur; böyle bir beklenti 
gerçekçi değildir. Kaldı ki bu türden 
çabalar, beraberinde başka/yeni hak-
sızlıklar getirecektir. Örneğin bugün 
Ermenilerin yurt olarak kabul edip 
dönmek istedikleri yerlerde Kürtler 
yaşıyor. Bu yönde atılacak bir adım, 
bu kez onları topraklarından edecek-
tir. Diğer yandan, Ermenilerin gittik-
leri ülkelerde iktisadi-sosyal yapıyla 
bütünleşmiş olmaları sebebiyle de bu 
talep gerçekçi/uygulanabilir görün-
müyor.

İsteyen Ermeniler elbette ki uygun 
biçimlerde Anadolu’ya dönebilir. 
Ancak bugünkü koşullarda Erme-
ni sorununun özü, Türkiye’deki Er-
meni azınlığın üzerindeki baskıların 
kaldırılmasıdır. Genelde tüm azın-
lıklar üzerindeki baskıya, ayrımcı-ö-
tekileştirici politikalara son vermek, 
halklar arasında düşmanlaştırıcı eği-
limlerle mücadele etmek, tam hak e-
şitliğini savunmak, devrimcilerin er-
telenemez görevleri arasındadır. Kürt 
ulusal sorununun çözümü gibi ül-
kemizde azınlıklar sorunu da uzun 
süreli bir mücadeleyi gerektirir, do-
layısıyla da bir devrim meselesidir. 
Bunun programatik ifadesi, yani a-
zınlıklar sorununun çözüm zemi-
ni; antiemperyalist, antioligarşik, de-
mokratik halk devrimidir.

Sorunun köklü çözüm bağlamın-
da bir devrimi gerektirmesi, diğer 
sorunlarda olduğu gibi hemen bu-
günden yapılması gerekenlerin ol-
madığı anlamına gelmez. Aksine, 
ırkçı-faşist yönlendirmelere, halkları 
kutuplaştırıcı politikalara hemen bu-
günden karşı durulmalı, azınlıkların 
tam hak eşitliği temelinde varlığını 
koruyup geliştirebilmesi için müca-
dele edilmelidir. 

100 yıl önce bu topraklarda Erme-
ni halkının uğradığı baskı, katliam ve 
jenosidi lanetliyoruz. Halklar arasın-
da düşmanlık tohumları eken ırkçı-
milliyetçi tüm uygulamalara, tanım 
ve aşağılamalara son verilmeli, kar-
deşlik ve eşitlik koşulları yaratılma-
lıdır.
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Haziran  Dosyası

Prof. Dr. Korkurt Boratav, Hür-
riyet gazetesinden Cansu 

Çamlıbel’le yaptığı söyleşide “Türki-
ye sosyalizminin kendi mazisine dön-
mesi lazım” dedi ve sosyalistlerin, 
CHP ve HDP’nin seçimlerde bir mu-
halefet cephesi kurması gerektiği yö-
nünde bir tavsiyede bulundu. Daha 
önce de Haziran Hareketi içinden bu 
türden veya tersine, örneğin “BHH 
HDP ile ittifaka kapalı” biçiminde 
değerlendirme yapanlar oldu. 

Bu değerlendirmeleri, Haziran 
Hareketi’nin bileşen çokluğuna bağ-
lamak ve bileşenlerin kendi temenni-
leri olarak görüp geçmek mümkün.  
Ancak ne yazık ki bugün (birden çok 
nedenle) solda, söylenen her lafın, 
kurulan her cümlenin, maksadı aşan 
boyutlarda değerlendirilme ihtimali, 
hiç olmadığı denli çoğalmış durum-
da. Niyet okumalar, yakıştırmalar ve 
hatta spekülatif (temelsiz) yorum-
lar adeta önlenemez bir hızla büyü-
yor. Tam da bu nedenle biz, Haziran 
Hareketi’nde yoldaşlaştığımız bu ar-
kadaşlarımızın daha özenli olmaları-
nı, deyim yerindeyse iki düşünüp bir 
konuşmasını beklerdik.

Özellikle konu seçim olunca, ta-
ban tabana zıt öneriler, yakıştırma ve 
beklentiler söz konusu oluyor. Mü-
cadeleyi seçimden, sandıktan oy ya-
rışından ibaret gören akıldan, ittifa-
kı sandıkta işbirliği olarak algılayan 
yanılgılı duruşa kadar geniş zeminde 
bir basınç, bir algı ve yorum karmaşa-
sı söz konusu. Solun ortak aklı belli o-
ranlarda yitirmesi, birbirini anlamayı 
güçleştirirken, yakıştırmada ölçüsüz-
lüğü de beraberinde getiriyor. 

Türkiye sosyalizminin mazisi
Türkiye sosyalizmine dair mazi-

den ne anladığımız, hangi nitelik-
lerin öne çıkarılması gerektiği, baş-
lı başına bir tartışma konusudur. 
Ancak bundan (konu bağlamında 
söylemek gerekirse) geniş bağlam-
lı ortaklaşmaları anlıyorsak, bunun 
sandıktan çok kavganın fili zeminle-
rinde yaşandığının ve mutlaka ilkeli 
olduğunun altı çizilmelidir.

Elbette hiçbir dostumuz ilkesiz 
birlikten söz etmiyor. Ancak kimi 
tanımlar, niyetten bağımsız olarak 
o anlama geliyor. Eğer “Sosyalistler, 
CHP ve HDP seçimlerde cephe kur-
ması lazım” cümlesi bir temenni ise 
ve CHP denince programlarından ve 
kurmaylarından öte tabanı kastedili-
yorsa, bu anlaşılabilir bir yaklaşım-
dır. Nitekim 2013 Haziran’ında yaşa-
nan da budur. 

Ne var ki mesele HDP, CHP ve 
sosyalist yapıların aynı masaya otu-
rup seçim ittifakı yapması ise, mev-
cut programlarının birbiriyle uyuş-
mayan nitelikleri nedeniyle olanaklı 
görünmüyor. Dikkatli bakıldığında, 
CHP önderliğinin mevcut programı-
nı değiştirmesinin söz konusu olma-
dığı; MHP, AKP eskisi kadroları aday 
göstererek süreci karşılama niyetinde 
olduğu, Cemaat dahil egemen sınıf-
ların her kesimiyle ilişki içinde ha-
reket ettiği görülür. Bu program ve 
önderlik dururken, Kürt sorunu da-
hil ezilen halkların hangi sorununu 
çözmek üzere CHP ile ittifaktan söz 
edildiği ya açıklanmalı ya da yanlış 
anlamalar giderilmelidir. 

HDP’yle, seçim ufkunu aşan bir 
ittifak anlayışıyla görüşülmelidir

HDP uzun süredir “Demokratik 
ekolojik cinsiyet özgürlükçü paradig-
ma” bağlamında kimlik sorununa, ö-
zelde ise Kürt sorununa odaklanmış 
durumda. Bu duruşu anlayıp saygı 
duymak ile aynı koordinatlarda ha-
reket etmek aynı şey değildir. Bu ko-
nuda da temennilerin içerdiği iyi ni-
yet anlaşılabilir çerçevededir. Ancak 
seçim politikasından seçim sonrasın-
da mecliste veya sokakta ne yapılaca-
ğına kadar hemen her konuyu “çö-
züm süreci” bağlamında yürütecek 
olan bir yapıyla, sınıfsal paradigma-
nın gerekleri dahilinde nasıl beraber 
yürüneceği, temennilerin hiçbirinde 
yer almıyor. 

Mevcut tablo, HDP’nin ortak mü-
cadele niyetiyle masaya otursa da o 
masada eşit ilişki kurma şansının ol-
mayacağını, o ittifakın HDP’ye oy 
isteme ve adayların kimlerden o-
luşacağının belirlenmesi sınırlılı-
ğında kalacağını gösteriyor. Nite-
kim Selahattin Demirtaş’ın Haziran 
Hareketi’yle görüşme sonrasında 
yaptı açıklama, bu değerlendirme-
mizi doğruluyor.  Özetle Demirtaş, 
“ÖDP’yle, Haziran Hareketi’yle görüş-
tük. Sol-sosyalist kesimlerle görüştük. 
İttifak için değil, bazı yerlerde onla-
rın adaylarını gösterebiliriz. Meclis’e 
girerlerse istifa edip partilerine katı-
labilirler. Ama daha çok toplumsal 
kesimlerle görüşüyoruz, Alevilerle, a-
zınlıklarla, dini cemaatlerle. Buralar-
da daha çok karşılığımız var. Onlarla 
ilişkilerimiz daha iyi görünüyor,” de-
ğerlendirmesini yaptı. Dikkat edilir-

Haziran Hareketi 
Sisteme de Sandığa da Alternatiftir

Seçime katılmamak, aday göstermemek, egemen sınıfların seçim adı altındaki bu orta 
oyununa sessiz veya kayıtsız kalmak anlamına gelmiyor. Doğru değerlendirilebilirse bu süreç, 
Haziran Hareketi’nin kendi meclislerini alternatif olarak göstermesi için bir fırsattır. Bu iyi 
değerlendirilmeli, Haziran’ın büyük iddialara sahip bağımsız bir özne olduğu unutulmamalıdır. 
Halkın bugüne dek çeşitli biçimlerde işlev yitiren veya dağılan örgütlülüklerde, mücadele 
zeminlerinde kaybettikleri sandıkta aranmamalıdır. Halk, sandığı aşan bir ufka hazırdır. Bu 
ufuk, günü kurtarma hesaplarıyla sığlaştırılmamalıdır.

se bu değerlendirmede Demirtaş’ın 
kendisi ittifak önermediğini ve a-
zınlıklar, dini cemaatler gibi yapı-
larla daha yakın olduklarını söylü-
yor. Eğer mesele tartışılacaksa bu 
gerçeklik ıskalanmadan tartışılmalı-
dır. Basına yansıyan doğru veya yan-
lış her ittifak/seçim haberini Haziran 
Hareketi’ni eleştirmek için bir gerek-
çe yapmak yerine, dostluğu uzun e-
rimli düşünen, sakin ve kapsayıcı bir 
duruş tercih edilmelidir.  

Söz konusu açıklamalar HDP ile 
görüşmenin önünde bir engel değil-
dir, elbette görüşülmelidir. Sandıkla 
sınırlı olmayan ilkeli ve uzun erimli 
bir ittifak oluşturulamasa da, müca-
delenin çeşitli kesitlerinde mümkün 
olan ortaklaşmalar ve birbirini doğ-
ru anlamak için, bu türden diyalog-
lar önemlidir. Mücadeleyi paradigma 
farklarına rağmen pek çok noktada 
ortaklaştırmak mümkün, yeter ki e-
şit ilişki kurulabilsin ve süreç, sandı-
ğı (oy aritmetiğini) aşan bir perspek-
tifle ele alınabilsin. 

Haziran Hareketi sandığa da 
alternatiftir

Haziran Hareketi’nin seçimler-
de ne yapacağı, yapısı ve işleyiş il-

keleri gereği meclislerde tartışıla-
rak kararlaştırılacaktır. Önemli olan, 
Haziran’ın büyük resmi içinde seçim 
olgusunu doğru yere ve doğru bi-
çimde oturtmaktır. 

Haziran Hareketi Türkiye 
Meclisi’nde alınan, “Yüksek seçilme 
barajı, antidemokratik seçim/par-
ti yasaları, tek parti diktatörlüğünün 
sandık hileleri, ülkemizde seçme-seçil-
me hakkını hukuken ve fiilen ortadan 
kaldırmıştır. (…)

Harekete bağlı tüm yerel meclis-
ler, faaliyet gösterdikleri yer ve konu-
lar üzerinde halkın kolektif karar ve 
uygulama organları olarak çalışacak-
lardır,” biçimindeki karara bakıldı-
ğında, sandığa da seçime de temsil 
olgusuna da alternatif bir perspek-
tifle yaklaşıldığı görülür. Önemli o-
lan, bu ölçülerin, Haziran’ı Haziran 
yapan duruşun seçimlerde de göze-
tilmesidir. Bu, Birleşik Haziran dı-
şındaki dost yapılarla kurulacak 
diyaloglarda da, ezilen tüm halk ke-
simleriyle kurulacak ilişkilerde de 
geçerlidir.

Mesele, öznel hesaplardan, duygu-
sal ve psikolojik yönlendirmelerden 
etkilenmeden Haziran perspektifiy-
le ele alınmalıdır. Haziran Hareketi, 
büyük iddialarla yola çıkmıştır. 2013 

Haziran’ında olduğu gibi kısa sürede 
gönüllerin de akılların da ortaklaştı-
ğı bir zemin oluşturmuş, umudu bü-
yütmüştür. Ancak bu pozitif tabloya 
rağmen henüz rüştünü yeterince is-
patlamamış, sınavı geçmemiştir. Bir 
seçim hareketi olmadığı açıktır. Buna 
rağmen böyle bir kanaati besleyecek 
adımlardan kaçınılmalıdır. 

Seçime katılmamak, aday göster-
memek, egemen sınıfların seçim adı 
altındaki bu orta oyununa sessiz ve-
ya kayıtsız kalmak anlamına gelmi-
yor. Doğru değerlendirilebilirse bu 
süreç, Haziran Hareketi’nin kendi 
meclislerini alternatif olarak göster-
mesi için bir fırsattır. Bu iyi değer-
lendirilmeli, Haziran’ın büyük iddia-
lara sahip bağımsız bir özne olduğu 
unutulmamalıdır. Halkın bugüne 
dek çeşitli biçimlerde işlev yitiren ve-
ya dağılan örgütlülüklerde, mücade-
le zeminlerinde kaybettikleri sandık-
ta aranmamalıdır. Halk, sandığı aşan 
bir ufka hazırdır. Bu ufuk, günü kur-
tarma hesaplarıyla sığlaştırılmamalı-
dır. 
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Seçimlere dair ortak bir “ön çerçe-
ve” oluşturmamıza rağmen, mec-

lislerde yapılacak tartışmalarda du-
ruş ve öncelikler üzerinden farkların 
öne çıkması muhtemeldir. Haziran 
birlikteliği, farklara rağmen oluş-
muştur. Bu birliktelik, birleşik bir i-
rade beyanıdır; örgütlü ve programlı 
bir duruştur. Bunun, gündeme gö-
re gerektirdiği sorumluluklar vardır. 
Bu sorumlulukların içinde, ortamın 
bir kesim/yapı tarafından domine e-
dilmediği, bir çeşit iç asimilasyonun 
(tekleştirmenin, benzeştirmenin) ya-
şanmadığı bütünlüklü bir hareket o-
luşturma ihtiyacı öne çıkmış durum-
dadır.

Kuruluşundan bugüne kadarki sü-
reç gösterdi ki Haziran, hızla bilinç-
lere ve gönüllere oturuyor. “Laik bi-
limsel ve anadilde eğitim” eksenli 
hamle, öngörülenin ötesinde bir kar-
şılık bulmuş; Haziran’dan beklentile-
rin ne denli yüksek olduğunu ortaya 
çıkarmıştır. Üstelik henüz, harekete 
geçirilebilir potansiyelin bütününe 
ulaşılmış değildir. 

Saldırı, ona uygun yöntem ve 
araçlarla bertaraf edilmelidir
Seçim, diğer tüm mücadele alan-

larından farklı olarak, bileşenler ara-
sındaki farkları dışa vurmaya en el-
verişli zeminlerden biridir. Bunun 
nedenlerine, neden seçime bu den-
li büyük harflerle ve altı kalınca çizi-
lerek anlamlar atfedildiğine dair çok 
şey söylenebilir. Ama önemli olan, 
farkları büyütmek değil, buna rağ-
men ortak duruş oluşturabilmektir.

Evet, AKP’nin mümkün olan her 
alanda geriletilmesi önemlidir. Bu ö-

nem, aynı zamanda AKP eliyle inşa 
edilen sistemin niteliklerine işaret-
tir. Seçim, AKP’nin iktidar imkanları 
ve hileler eşliğinde hemen her boyu-
tunu belirleyebildiği, dolayısıyla ter-
cih ettiği bir mücadele alanıdır. Bu 
nedenle, “Kavgaya davetiniz kabulü-
müzdür” derken de kastedildiği gibi 
sorunun sandığı aşan boyutuna/ni-
teliğine uygun bir karşı duruş geliş-
tirilmelidir. 

Fiziki şiddetten yasa çıkarma-
ya, asimilasyondan fikri ve ideolo-
jik tahakküme kadar yaşamın tüm 
boyutlarında geliştirilen saldırının, 
“ya sandık ya hiç” anlamına gelebile-
cek bir duruşla geriletilmesi gerçekçi 
değildir. Tehlike/saldırı, ona uygun 
yöntem ve araçlarla bertaraf edilme-
lidir.

Mücadele, uzun erimli, zorlu ve 
çok alanlıdır

Seçim, mücadele alanlarından yal-
nızca biridir; seçim tavrı ise sandık-
tan ibaret değildir. Burjuva siyasetle 
alternatif siyasetin araç ve tercihler-
de birbirine yakınlaştığı, yer yer iç i-
çe geçtiği seçim dönemlerinde, ba-
ğımsız duruşunu korumak, çalışma 
tarzının ve programatik iddialarının 
gereğini yerine getirmek, güven oluş-
turmanın ve tutarlılığın öncelikli ko-
şuludur.

Seçim sürecinde sandık nasıl tek 
alternatif değilse; ittifaklar, aday ta-
yini vb. de Haziran’ın tavrı üzerin-
de belirleyici olması gereken kıstas-
lar değildir. Deyim yerindeyse araba 
atın önüne çıkarılmadan tartışılma-
lı, taktiksel olan ilkesel olanın önü-
ne geçmemelidir. Eğer sürece doğ-

rudan ittifak ve aday pazarlıklarıyla 
başlanırsa, niyetten bağımsız olarak 
karşıtına öykünülmüş; pragmatizme, 
günü kurtarma eğilimlerine prim ve-
rilmiş; iddiada tutarlılık ve ilkelilik 
aşındırılmış olur.

Tekrar ve çok net söylüyoruz; Ha-
ziran, bir seçim ittifakı değildir. 7 
Haziran seçimi önemli olsa da, “ya 
sandıkta geriletme ya yenilgi” ufkuyla 
hareket edildiğinde; AKP’nin 13 yıl-
dır olduğu gibi sandık raundunu ka-
zanmasına, içerdiğinden öte anlam-
lar atfedilmiş, muhalif kesimlerde 
önemli oranda yaygınlaşmış olan ça-
resizlik fikri soldan beslenmiş, Hazi-
ran kendi kendini reddetmiş olur.

Haziran Hareketi’ne yönelik o-
larak dillendirilen ittifak olasılık-
ları, programlı bir ortaklaşmadan 
çok, sandık aritmetiğiyle sınırlı ve 
ittifak kavramının içeriğini zorlaya-
cak boyutlarda bir işbirliğini yansı-
tıyor. Bunu, Kılıçdaroğlu’nun “On-
lar eğer seçim sürecinde Cumhuriyet 
Halk Partisi’ne destek verirlerse ayrı-
ca çok mutlu oluruz”  değerlendirme-
sinde de, Demirtaş’ın “Sol-sosyalist 
kesimlerle görüştük. İttifak için değil, 
bazı yerlerde onların adaylarını göste-
rebiliriz. Meclis’e girerlerse istifa edip 
partilerine katılabilirler. Ama daha 
çok toplumsal kesimlerle görüşüyo-
ruz, Alevilerle, azınlıklarla, dini ce-
maatlerle. Buralarda daha çok karşı-
lığımız var. Onlarla ilişkilerimiz daha 
iyi görünüyor” biçimindeki ifadesin-
de de gözlemek mümkün. Haziran 
Hareketi ise, sürece öznel veya gü-
nü kurtaran hesaplardan uzak, ilkeli 
ve uzun erimli bakmak durumunda-
dır; “destekçi” veya “yedeklenen” ko-
numa düşmekten özenle kaçınmalı-

Haziran’ca Tartışma 
Ve Seçim Perspektifi

Seçim, mücadele alanlarından yalnızca biridir; seçim tavrı ise sandıktan ibaret değildir. Burjuva 
siyasetle alternatif siyasetin araç ve tercihlerde birbirine yakınlaştığı, yer yer iç içe geçtiği 
seçim dönemlerinde, bağımsız duruşunu korumak, çalışma tarzının ve programatik iddialarının 
gereğini yerine getirmek, güven oluşturmanın ve tutarlılığın öncelikli koşuludur.

dır. Bu, kuruluş amaçları paralelinde 
yüklendiği sorumlulukların ve sahip 
olduğu bağımsız siyasal hattın gerek-
tirdiği bir tutarlılık ölçüsüdür.

Süreç, Haziran’ı göreve 
çağırıyor

Gelinen aşama itibariyle faşizm, 
yaşamın kılcallarına dek tahkim e-
dilmiş, yeni bir seçim zaferine ihtiyaç 
bırakmadan fiili başkanlığa da geçil-
miştir. Dikkat edilirse, İç Güvenlik 
Yasası’nın meclisten geçirilmesi için 
seçim beklenmiyor. Egemen sınıfla-
rın saldırısı, sınıflar mücadelesini gi-
derek keskinleştiriyor. Buna karşılık, 
sisteme tepkinin ve alternatif arayı-
şının boyutu umut vericidir; zemin 
uygundur. Kavgayı her an, ihtiyaç 
duyulan her sahada örgütleyip top-
lumsal ve siyasal dinamiklere yön ve-
recek bir iradeye ihtiyaç vardır; Bu-
nun adı Haziran’dır.

Bu koşullarda, Haziran’ı göreve ça-
ğıran mevcut gerçekliği atlayarak “fe-
laket tabloları” eşliğinde dayatılmış 
seçeneklere kendini mahkum etmek, 
istikameti sandık aritmetiği üzerin-
den tanımlanan zorunluluklarla be-
lirlemek, Haziran’ı ilkesiz ve pragma-
tik duruşun bir parçası haline getirir. 
Halbuki bu hareket ismini, dayatıl-
mış tüm çerçeveleri kırarak, imkan-
sız gibi gösterilene ulaşmak 
üzere sokağa çıkanların; ik-
limi bahane etmek yerine 
kendi iklimini oluşturanla-
rın dinamizminden almıştır. 
Bu dinamik, sandığa sığma-
yacak ama sandıktan çıkan 
sonuca da teslim olmayacak 
boyutlardadır; hafife alın-
mamalı, daraltılıp ehlileşti-
rilmemeldir. 

Haziran Hareketi, bugüne 
kadar olduğu gibi seçim tar-
tışmalarından da bütünlük-
lü çıkabilmeli, hangi karar 
alınırsa alınsın ve sandıktan 
hangi sonuç çıkarsa çıksın, 
alternatif bir Türkiye’nin 
mümkün olduğunu anlata-
bilmeli, “Çaresiz de alterna-
tifsiz de değilsiniz Haziran 
var,” diyebilmelidir.

Haziran, başlı başına bir 
alternatiftir

Ülkenin toplumsal ve siyasal di-
namikleri sandığa da, gerçekçi ol-
mak gerekirse HDP’nin “çözüm 
süreci”yle tanımlanan hareket alanı-
na da sığmayacak boyutlardadır. Sü-
rece, seçimi önemseyen ama kendi-
ni sandıkla sınırlamayan bir ufukla 
yaklaşıldığında görülecektir ki Ha-
ziran Hareketi, bugün mevcut dina-
miklerle buluşabilme olanaklarına a-
zımsanmayacak boyutlarda sahiptir.

En geniş katılımla toplumsal ve si-
yasal halk dinamiklerinin bir araya 
gelmesi, Haziran’ı Haziran yapan te-
mel amaçlardan biridir. Ancak bu, 
süreç içinde birleşik mücadele ile e-
te-kemiğe bürünecek bir olgudur. 
Toplumsal bir sıçrama anlamına ge-
lecek böyle bir buluşmanın, 7 Hazi-
ran seçimlerine büyük önem atfeden 
çağrılarla gerçekleşeceğini sanmak, 
ezilenlerin güç ve imkân birliğini 
sandık koalisyonuna indirgemektir, 
birliği de amacını da hafife almaktır.

Haziran Hareketi’nin, başka bir 
konjonktürde kendi bağımsız aday-
larıyla seçime girmesi mümkün olsa 
da bugün için böyle bir seçenek, da-
nışma toplantılarında da ifade edil-
diği gibi henüz yeni kurulmuş olan 
Haziran Hareketi için erken/zorlama 
bir sınav olacaktır.

Tüm bu nedenlerle, Haziran Ha-
reketi, nedenlerini ortaya koyarak, 
ittifaklı veya ittifaksız biçimde önü-
ne bir sandık seçeneği koymayacağı-
nı, adil olmayan bu eşitsiz sınavı red-
dettiğini açıkça ifade etmeli; bunun 
alternatifsizlik veya çaresizlik olma-
dığının altı çizilmeli ve alternatif bir 
Türkiye tablosuyla süreç programlı 
karşılanmalıdır. Buna uygun olarak, 
seçim süreci boyunca en az, aday 
gösterenler kadar sokakta olunmalı, 
yoğun ve ısrarlı bir kampanya yürü-
tülmeli, AKP’yle özdeşleşen yokluk 
ve umutsuzluk tablosuna karşı Hazi-
ran seçeneği öne çıkarılmalıdır. 

Bu çerçevede, “Hırsızlara, Katil-
lere, İşbirlikçilere Oy Yok/ Haziran 
Meclisleri’nde Birleşelim!” eksenli 
bir kampanya yürütülebilir. Böyle bir 
çalışma, Haziran Türkiye Meclisi’nde 
alınan ve “Yüksek seçilme barajı, anti-
demokratik seçim / parti yasaları, tek 
parti diktatörlüğünün sandık hileleri, 
ülkemizde seçme-seçilme hakkını hu-
kuken ve fiilen ortadan kaldırmıştır,” 
değerlendirmesini içeren “HAZİRAN 
HALK MECLİSİ MÜCADELE İÇİN 
GÖREV ÜSTLENİYOR” başlıklı kara-
ra da uygun olacaktır.
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Körün fili tarifi gibi herkes tut-
tuğu yerden veya görmek iste-

diği biçimde bir Haziran tarifi ya-
pıyor. Özellikle karşıtlık atfederek 
katı eleştirel bir tutum içinde olanla-
rı, Haziran’ın ne olduğundan çok na-
sıl eleştirileceği ilgilendiriyor dersek, 
abartılı bir değerlendirme yapmış ol-
mayız.

Haziran, bir yanıyla, sol yapıla-
rın önemli bir kısmının, kendi du-
ruşu dışında kalanlara karşı nasıl 
hoyrat bir dil ve tutum geliştirdiğini 
açığa çıkarmış oldu. Açığa çıkardı-
ğı bir diğer olgu da siyasal yapıların, 
kendi örgütlenmeleri dışında, halkın 
örgütlülüğünü ifade eden oluşumlar 
konusuna ne denli uzak/yabancı ol-
duğudur. Bu da Türkiye solunun yal-
nızca itiraza, reddetmeye kafa yor-
duğu, alternatif bir dünya/yaşam 
alanını ise ya hafife aldığı ya da boş 
bıraktığı anlamına geliyor.

Haziran Hareketi’nin seçim konu-
sunda aldığı karar karşısında kopar-
tılan fırtınalar, bir yanıyla bildik kü-
çük burjuva karakterin “ya hep ya 
hiç”e denk dışavurumu olarak görü-
lebileceği gibi Haziran’ın ne olduğu-
nun hemen hiç anlaşılmadığının işa-
reti olarak da okunabilir.

Haziran Hareketi, bırakalım mev-
cut kararı, kendi içinde ortak bir ka-
rar da çıkarmayabilirdi. Gerçekte bu, 
Haziran’ın yapısına, işleyiş ilkeleri-
ne ters bir durum değildir. Ne var 
ki mevcut tablo, böyle bir olasılıkta 
Haziran’ın hiçleştirmeye, itibarsız-
laştırmaya varan değerlendirmelerle 
muhatap edilebileceğini gösteriyor. 

Yaşananlar bir yanıyla da Türkiye 
solunun gerçekliğini ortaya koyuyor. 
İttifakların çeşitliliğinden ve buna 
uygun bir demokratik programın ge-
rekliliğinden söz edilse de, bu ortak 

kabule rağmen kendi hakları dışın-
da hak bilmeyen, kendi duruşların-
dan başka duruşa tahammülü olma-
yan, tekçiliğe varan bir dayatma söz 
konusu. 

Daha da önemlisi bu tartışma ba-
sitçe bir oy veya temsil tartışması de-
ğil, kendimizi nerede ifade edip ör-
gütleyeceğimizin tartışmasıdır. Diğer 
bir ifadeyle TBMM mi Haziran Halk 
Meclisi mi; verilenle veya azla yetin-
me mi “imkansızı” istemek mi; günü 
kurtarma mı geleceği bugünden ka-
zanmanın ufku mu tartışmasıdır. 

Bağımsız siyaset tercihi 
yedeklenme kırbacıyla 

dövülüyor
Öznelliğin kapsama alanı öylesi-

ne büyümüş durumda ki, sandık dı-
şı alternatif göstermek, siyasetsizlik 
olarak görülebiliyor. Hatta “Seçim-
le de devrim yapılabilir” denilerek a-
çıkça savunulabiliyor. Sola dair bi-
linen, yüzyılların sınıf mücadelesi 
pratiğinden süzülüp ortak değer ha-
line gelmiş normlar yok sayılıyor; bu 
normların gereğini yerine getirenler 
siyasetsizlikle suçlanıyor; deyim ye-
rindeyse, bağımsız siyaset tercihi ye-
deklenme kırbacıyla dövülüyor, ehli-
leştirilmek isteniyor.

Marksizmle, yani sınıfsal duruş-
la taban tabana zıt pratikler üreten, 
buna uygun ittifakları tercih eden; 
halklar arasındaki ilişkide “Eşme 
normu”nu öne çıkaran bir yönelimin 
karşısında her şeye rağmen dostlu-
ğu, ortak iş yapabilmeyi gözeten, uy-
gun bir söylemle kendi zemininden 
HDP’ye verilebilecek oyların önünü 
kesmeyen bir yapı; alternatif duruşta, 
stratejik ufukta ve bunun gereklerin-
de ısrar ettiği için çok sert bir üslupla 
eleştirilebiliyor.

Kısacası; seçimi, hiçbir şeyle ika-
me edilemeyecek temel önemde bir 
olgu ve hatta tek siyaset tarzı olarak 
öne çıkaranlar, kendinden emin bir 
dil ve cüretkar bir üslupla sandık dışı 
alternatifleri mahkum etmeye kalkı-
şıyorsa, tek başına bu bile, bir şeyle-
rin nasıl ters döndüğünün, baş aşağı 
durduğunun göstergesidir.

Mesele, genelde sistem özelde 
faşizm tahliliyle doğrudan 

ilintilidir 
İster “Sol Komünizm”in ne oldu-

ğuna dair hafıza tazelemesi yapalım, 
isterse Lenin’den veya Duma pratik-
lerinden örnekler verelim, yöntem-
sel tutarlılık bizi bir devrim anlayışı, 
örgüt anlayışı ve çalışma tarzına gö-
türür. Bu konudaki üretimi, tarihsel 
devamlılık içinde ya yeniden ürete-
rek günceller, ya da öznel ihtiyaçlar 
bağlamında eğip bükerek reddede-
riz. Bugün soldaki büyük resmin bi-
ze anlattığı budur.

AKP’nin geriletilmesi ve faşizmin 
yenilmesi için öncelikle AKP’nin na-
sıl bir parti olduğu, faşizmin ülkemiz 
özgülündeki niteliği doğru okunma-
lı; kime, neye karşı ve nasıl mücadele 
edileceği bu bilgi ve kavrayış eşliğin-
de saptanmalıdır. Yoksa duruşumuzu 
ve mücadele ufkumuzu, ya duygusal 
ve psikolojik refleksler ya da “hiç ol-
masa bunu yapalım” mealinde ehve-
nişer belirler. 

Sık sık belirtme ihtiyacı duyduğu-
muz gibi AKP, emperyalizmin özel 
yetkili partisidir; döneme uygun bir 
yürütme gücüdür, “dinci”liği de bu 
kapsamda bir niteliktir. Örgütlenme-
de devletle, uygulamada faşizmle iç 
içe geçmiş olması, AKP’ye karşı mü-
cadeleye özel bir önem yüklüyor. An-
cak yine de gericiliğin sistemsel bir 

Sola ve Seçimlere Dair 
Haziran’ca Bakış

Sonuç bağlamında söylemek gerekirse, seçimlerde; devrimciliği nasıl algıladığımız, sistemle 
çıkar ilişkilerine nasıl baktığımız, stratejik ufuklu perspektifin diğer devrimci bileşenlerle nasıl 
bir ilişki gerektirdiği konusundaki duruşumuz bir bütün halinde sınava giriyor. 

nitelik olduğu, faşizmin de 1945’ten 
beri adım adım tahkim edilerek ihti-
yaca uygun olarak güncellendiği, kit-
le tabanı yaratarak kökleştiği bilin-
meden, bu veriler dikkate alınmadan 
doğru bir mücadele hattı izlenemez.

Bugün hala faşizm yokmuş veya 
“tırmanıyormuş” gibi ifadeler kulla-
nılması, laiklik varmış gibi “laikliğin 
elden gidiyor olması”ndan söz edil-
mesi, günü kurtaran başarılara ye-
deklenme eğiliminin hiç olmadığı 
denli yaygınlaşması; sınıfsal perspek-
tifin, dolayısıyla da devrim ufkunun 
zayıf düştüğünün/düşürüldüğünün 
göstergesidir.

AKP’nin 13 yıllık icraatında o-
lanlar bir kenara konulup, sanki ilk 
kez bir dehşet sahnesi yaşayacakmı-
şız, bir finale doğru sürükleniyor-
muşuz gibi bir tablo çiziliyor. Veya 
sanki TBMM ilk kez antidemokra-
tik düzenlemelere sahne oluyor. Bu 
durum, 2007’de “Abdullah Gül Cum-
hurbaşkanı olursa son kaleyi kaybe-
deriz” denilerek konulan tavra benzi-
yor. Halbuki daha önceki seçimler de 
AKP için bir referandum niteliğin-
deydi. Fiili başkanlık ise zaten yürür-
lüğe girmiş durumda.

Mevcut saldırı ve baskı koşulla-
rında en geniş katılımla ezilenlerin 
bir araya gelmesi, bir direniş cephe-
sinin oluşması, Haziran’ın perspekti-
fidir. Bu, Haziran’ın önderliğiyle sü-
reç içinde ete-kemiğe bürünecek bir 
olgudur. Sandığa indirgenmesi ise, 
hafife alındığının veya nasıl olması 
gerektiğinin kavranmadığının gös-
tergesidir.

Özgüven ve özgüç sorunu, 
perspektife ve politik tercihlere 

yansıyor
Emperyalist aktörler arasındaki 

çelişmelerden iktidar bloğu ve sistem 
içi kutuplaşmalara kadar, dışsal tüm 
çelişmeler elbette önemlidir; ama so-
nuç almak için yeterli değildir. Temel 
önemde olan emek-sermaye üzerin-
den tanımlanan çelişmedir, karşıt sı-
nıfların mücadelesidir. O da kendi 
kendine çözüm üretmez, devrimci 
bir iradenin müdahalesini gerektirir.

Tarihsel süreçler incelendiğinde, 
özellikle yenilgi iklimlerinde veya 

solun özgüven problemi yaşadığı ko-
şullarda, dışsal faktörlerin altının da-
ha kalın çizildiği, temel olanla tali o-
lanın yer değiştirdiği, günü kurtarma 
atraksiyonlarının öne çıktığı görü-
lür. Böylesi anlar için bir diğer göz-
lemimiz, sık sık miladi tanımlar ya-
pılması, atılacak adımlara gerçeklik 
sınırlarını zorlayan anlamlar atfedil-
mesidir.

Böylesi iklimler sübjektivizmi ö-
ne çıkardığı için, temel teorik tezlere, 
stratejik ufka dair anımsatmalar yap-
mak pek etkili olmaz, anlamlı karşı-
lanmaz. Duygusallık öne çıkar; sı-
nıflar mücadelesini futbol maçlarına 
benzetmekten, tarihten anla ilgisi ol-
mayan alıntılar yapmaya kadar pek 
çok araç, söz konusu öznelliği haya-
tın gerçekliği olarak gösterebilmek i-
çin yardıma çağrılır.

Algı yönlendirme araçlarındaki 
başarının soldaki yöntemsizlikle 

ilintisi
Algı yönlendirme araçlarıyla par-

latılan, manşetlere çıkartılıp inandı-
rıcı kılınmak istenen olgulara dev-
rimcilerin rağbet edip etmemesi, o 
göz kamaştırıcı, bilinçleri bulandırıcı 
veya gönül okşayıcı “reklam spotları-
nın” ardını görebilme imkanlarıyla i-
lintilidir. Bu durum, Dünya ve bölge 
için olduğu gibi ülke koşulları için de 
geçerlidir. 

Son zamanlarda özel gayretler-
le öne çıkarılan “Musul savaşı geli-
yor, tüm dünya IŞİD’e karşı birleşti” 
veya “ABD’nin Suriye bağlamlı he-
sapları değişti” gibi mevcut durumu 
ya yanlış okumaya ya da manipülas-
yon oluşturmaya dayalı ifadeleri alıp 
bunlarla Dünya ve Ortadoğu tahlili 
yapmak, nasıl kişiyi niyetten bağım-
sız olarak egemen algı rüzgarının et-
kisine sokuyorsa; Türkiye’de seçim 
vb. bağlamda yaşananlar, söz konusu 
yanılgının bir başka zemindeki ifa-
desidir. Ancak hayat (sınıflar müca-
delesi) gerçekçidir, “ekran koruyucu” 
işlevi gören yanıltıcı tablo ise geçici-
dir. 

Yazıyı yayına hazırlamakta oldu-
ğumuz anda gündeme gelen Suudi 
güçler öncülüğünde emperyalist ko-
alisyonun Yemen’e müdahalesi, ABD 

ve işbirlikçilerinin bölgeye dair po-
litikalarının değiştiğini zannedenle-
re fiili yanıt oldu. Sınıfsal bakış açı-
sından uzak, yanıltıcı spotlar üzerine 
bina edilmiş tahliller bir anda boşa 
çıktı. Bu arada sanki o tahliller yapıl-
mamış gibi tekrar Suudi-İran irade 
savaşından, Şii hilalinden ve IŞİD’in 
kullanılmasından söz edilmesi bizleri 
şaşırtmayacaktır. 

Benzer bir durum, miladi önem 
atfedilen tarihlerden hemen sonra 
ülkemiz koşullarında sıkça yaşanı-
yor. Bugün 7 Haziran için kopartılan 
fırtınalar, tüm yumurtaların seçim 
sepetine doldurulması, 8 Haziran 
sonrasında ortaya nasıl bir tablo çı-
karsa çıksın bir şekilde gerekçelene-
cektir. Ancak toplumun bilimsel aklı, 
yolgösterici ufku olması gereken so-
lun, sık sık büyük tarifler yapıp kü-
çük sonuçlar üretmesi, miladı işaret 
edip rutinle yetinmesini beraberinde 
getirmekte ve sonuçta en yakın ol-
ması gereken toplumsal dinamiklerle 
bile mesafenin açılmasını beraberin-
de getirmektedir.

İşte Haziran Hareketi, tam da bu 
ihtiyaçlar bağlamında oluşmuş, ken-
di özgücüne güvenen; halkın bizzat 
kendisinin söz, yetki ve karar sahi-
bi olmasına imkan tanıyan, sisteme 
karşı her an ve her noktada direniş 
geliştirebilecek bir hareket olarak 
mücadeledeki yerini almak üzere ta-
rih sahnesine çıkmıştır.

“Temsili demokrasi” ve süreçte 
muhtemel gelişmeler

Temsili demokrasinin temel araç-
larından birisi seçimdir. Temsilciler 
de milletvekilleridir, parlamenter-
lerdir. Bu sistemde parlamenterler 
halkların değil çıkarlarını savunduğu 
sermaye grubunun vb.nin temsilcile-
ridir; dolayısıyla da temsili demokra-
si, burjuva hakimiyet biçimlerinden 
biridir.

Bir parlamento ne kadar işlevselse, 
burjuva anlamda ne kadar demokra-
tik bir işleyişi varsa, o kadar geniş bir 
burjuva kesimin siyasal temsilcisidir. 
Parlamento daraldığı, işlevselliği-
ni yitirdiği oranda temsili demokra-
si de işlemez hale gelir ve az sayıdaki 
egemenin oligarşik hakimiyeti baş-
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lar. Egemenlik ilişkisinin tek kişide 
somutlanması halinde ise, her konu-
da o kişinin ve en yakınındaki, etra-
fındaki çıkar grubunun dediği olur. 
Örneğin Erdoğan ve etrafındaki bur-
juva aileler dendiği zaman, varlığını 
ona bağlamış bugüne kadarki 12-13 
yıllık süreçten onun sayesinde nema-
lanmış, palazlanmış tekelci burjuva-
zi anlaşılır. Bunların içinde, sürecin 
ilk etabında sıradan bir işletmeyken, 
bugün Türkiye’nin en zenginleri ko-
numuna gelmiş olanlar var. Örneğin 
Ülker, Nestle’yi geçeceğini ve artık 
Dünya’da birinciliğe oynadığını söy-
lüyor.

Kısacası başkanlık, yalnızca 
Erdoğan’ın kişisel hırsının ifade-
si değil aynı zamanda etrafında çö-
reklenmiş olan yapının ihtiyacıdır; 
böyle bir rejimi onlar istemekte, hat-
ta dayatmaktadır. Amaçlanan, Ka-
nal İstanbul’un veya 3. Köprü yolları-
nın etrafındaki parseller dahil, hangi 
rantın kimlere hangi koşullarda peş-
keş çekileceğine tek elden karar ve-
rilmesidir; yasalar üstü, hesap sor-
gulanamaz, denetlenemez, kontrol 
edilemez bir gücün oluşturulmasıdır. 

Egemen sınıflar arasında 
hakimiyet ve paylaşım savaşı
MİT’ten Bakanlara, Cumhurbaş-

kanı’ndan kimi AKP kurmaylarına 
kadar çeşitli zeminlerde yaşanan tar-
tışma ve çekişmeler, gerçekte bir ha-
kimiyet ve paylaşım savaşıdır.  Bu 
savaşta MİT, en önemli araçlardan 

biridir. Her şeyi bilen, hemen her 
noktaya müdahale potansiyeli olan 
bu kurumun müsteşarı, aynı zaman-
da Erdoğan’ın  “sağ kolum, sır orta-
ğım” dediği kişidir.  Bu kişinin, önce 
Erdoğan’a rağmen milletvekili aday-
lığı için istifaya ikna edilmesi son-
ra da geri dönmesi (hangi restleşme 
ve pazarlıkların yaşandığını bileme-
sek de), bu alandaki mücadelenin ne 
denli sert geçtiğinin göstergesidir. 

Söz konusu çatışmayı, içinde ABD 
emperyalizminin doğrudan söz sahi-
bi olduğu geniş bir burjuva kesimin 
temsilciliğine aday AKP kadrolarıy-
la, Erdoğan’la bütünleşmiş burjuva 
kesimlerin ve kadroların çıkar savaşı 
olarak da özetleyebiliriz. Erdoğan ve 
şürekası, serveti edinme yoları dahil 
hiçbir şeyi normal olmayan, iktida-
rı olağandışı yollarla sürdüren, 17-25 
Aralık sürecinden geçmiş, her şeyiy-
le gayrimeşru bir çıkar bloğudur.  E-
ğer bu şekilde, Erdoğan üzerinden 
tüm yetkileri ellerinde bulundura-
cakları bir rejim oluşturamazlarsa, 
yargılanabileceklerini ve hatta eko-
nomik imkanlarını yitirebilecekle-
rini biliyorlar. Bu, kendi geleceğini 
Erdoğan’a bağlamış,  onu her koşulda 
sonuna kadar desteklemek zorunda 
olan, askerinden polisine, savcısın-
dan hakimine, iş adamından millet-
vekiline devasa bir çıkar grubudur; 
Rusya’nın çözülüp talan edilmesi sü-
recinde ortaya çıkan oligarkları çağ-
rıştırmaktadır. İşte bir tarafta her 
türlü hukuksuzluğu yöntem edinmiş 

bu kesimler, diğer tarafta nispi de-
mokratik koşullar içerisinde düzeni 
sürdürmek isteyenler var.

Bu iç kavga, bir şekilde sandığa 
yansıma potansiyeli taşısa da, orta-
da kedilerini ifade edecekleri iki ayrı 
sandık yok, AKP potansiyellerini iki 
taraf da sahipleniyor; kaldı ki yaşan-
makta olan kapışma, çapı ve niteliği 
gereği sandığı aşan niteliktedir. Bu 
çatışmadan halk yararına bir sonuç 
beklenmemelidir. Bu bağlamda, fe-
laket tablosu üzerinden yönlendirme 
yapıp sandığı tek alternatif gibi gös-
terenlerin aksine, Birleşik Haziran 
Hareketi’nin seçim değerlendirmesi, 
doğru ve isabetlidir.

İktidar mecliste değildir, 
seçim sonrasını kanunlar değil 

kanunsuzluk belirleyecek
Birleşik Haziran’ın gerek Türkiye 

Meclisi’nde parlamentoya, seçme ve 
seçilmeye dair yaptığı tespitler, ge-
rekse yerel meclislerinde tartışarak 
oluşturduğu seçim tavrı, solu sistem 
içine çeken rüzgarı ters çevirmek a-
çısından da halkın alternatifsiz/çare-
siz olmadığını göstermek bağlamın-
da da tarihsel önemdedir.

Egemen sınıfların saldırıları artık 
yasalarla sınırlanmıyor, Meclis’e de 
sığmıyor. Kaldı ki her türlü saldırı i-
çin gerekli yasal zemin bugüne dek 
adım adım oluşturuldu. Son olarak 
Başbakan’a, Bakanlara “site kapat-
ma”, Valiye “Adli Kolluk”, polise “ma-
kul şüpheyle hareket etme ve vurma” 
yetkisi veren yasa da Meclis’ten geçti. 
Önümüzdeki günlerde ve seçimden 
sonra bu yasayla Meclis’te mi yoksa 
uygulama alanında mı mücadele edi-
lecek?

Öyle görünüyor ki iktidarın sal-
dırıları da ona karşı direnç de parla-
mentonun dışında ve yasal çerçeveyi 
aşan boyutlarda yaşanacak. Dolayı-
sıyla süreci belirleyecek olan, parla-
mentoda olmak veya olmamak değil, 
halkların güç ve imkanlarını birleşti-
rerek mücadeleyi yaşamın her nokta-
sında örgütleyebilmektir; topyekun 
saldırıya topyekun direnişle karşılık 
verebilmektir. 

Birleşik Haziran Hareketi’nin ö-
zetle dediği budur. Bu tavır, seçim-

leri boykot değildir; seçim değerlen-
dirmesinde geçen “altını çizdiğimiz 
toplumsal talepleri inandırıcı biçim-
de sahiplenen güçlerle seçim sürecinde 
dayanışma içinde olacağımızı da ka-
muoyu ile paylaşıyoruz,” ifadesinde 
de görüldüğü gibi dayanışmaya ka-
palılık da söz konusu değildir. Ancak 
Haziran’ı Haziran yapan, bağımsız 
bir duruşa sahip olması ve destek ve-
ya yedeklenme üzerinden değil prog-
ramatik duruşunun gereği olarak du-
racağı yeri ve mücadele hedeflerini 
belirlemesidir.

Bizleri sanıldığından da zorlu 
görevler bekliyor

Bu bir ekonomi kuralıdır, kriz de-
rinleştikçe, o güne kadar sistemde 
birbiriyle uzlaşabilen kesimlerin,  da-
ralan pastanın paylaşımı konusunda 
iç çelişmeleri artar. Buna bir de yol-
suzlukları, usulsüzlükleri, uluslarara-
sı çıkar ilişkileri ve benzerini ekleye-
rek beraber düşünürsek, Türkiye’de 
egemen sınıflar arasındaki çelişmele-
rin önümüzdeki süreçte tasfiyeyi de 
içeren mücadelelere sebep olacağını 

söyleyebiliriz. Yukarıda da belirttiği-
miz gibi taşlar buna göre dizilmekte, 
her türlü hak talebinin zor araçlarıy-
la bastırılacağı bir sürece hazırlık ya-
pılmaktadır.

Böyle bir sürecin halka yönelik 
potansiyel saldırılarının, Meclis’e gi-
recek sınırlı sayıdaki “radikal de-
mokrat” parlamenterle karşılana-
mayacağını, hatta Meclistekilerin 
başarısının da sokakta etkili bir du-
ruş gerektirdiğini bilmek için, sınıf-
lar mücadelesinin en genel ilkelerin-
den haberdar olmak yeterlidir.

En net ifadelerle söylemek gere-
kirse gerçekte mesele, “mülkiyetin 
biçimlendirici etkisiyle malul ve her 
gün yeniden üretilen bu sistemin iliş-
kilerine biz de kendi zeminimizde öy-
künecek miyiz; yoksa tepeden tırnağa 
yeni, alternatif ilişkiler mi oluşturaca-
ğız?” ikileminde düğümleniyor.

Baskının, sömürünün, rekabet ve 
yarışın, kısacası insanın üzerinde bo-
zucu etki yapan tüm faktörlerin kay-
nağında olan, dolayısıyla da dav-
ranışlarımızı belirleyen sistem, her 
konuda olduğu gibi seçim söz konu-

su olduğunda da, neyi nasıl düşünüp 
yapacağımızın üzerinde etkili olur. 
Bunu, seçimi önceleyen hazırlıklar 
dahil, sürecin her anında gözlemek 
mümkün. Deyim yerindeyse, sistem-
le bağı ne denli koparmış ve alterna-
tif yaşamın gereklerini yerine getirir 
hale gelmişsek, yani devrim anlayışı 
ile çalışma tarzı arasında doğru bağ-
lar kurmamıza engel sübjektiflenme-
leri ne denli aşabilmişsek, seçimde o 
denli doğru bir duruş sergileriz. 

Sonuç bağlamında söylemek gere-
kirse, seçimlerde; devrimciliği nasıl 
algıladığımız, sistemle çıkar ilişkile-
rine nasıl baktığımız, stratejik ufuklu 
perspektifin diğer devrimci bileşen-
lerle nasıl bir ilişki gerektirdiği konu-
sundaki duruşumuz bir bütün halin-
de sınava giriyor. 

Haziran Hareketi, bugünden ör-
gütlülüğünü tamamlayıp mücadele 
gereklerini yerine getirdiği oranda, 8 
Haziran’a da hazırlıklı girmiş olacak, 
halkı umutsuz ve çaresiz bırakmaya-
caktır. 

 

DEVRİMCİ HAREKET Haziran  Dosyası
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Ukrayna’da Neler Oluyor?
Bilindiği gibi Haziran Hareketi, 

burjuva siyaset düzleminde rast-
lanma ihtimali olmayan, herkesin 
söz ve karar sahibi olabildiği alterna-
tif bir yöntemle, 7 Haziran seçimleri-
ne dair tutumunu belirlemiş ve bunu 
kamuoyuyla paylaşmıştır. 

Birleşik Haziran’ın bileşenlerinden 
Devrimci Hareket olarak biz, 
gerek tutarlılık ve iç işleyiş e-
tiği gereği, gerekse kararın i-
sabetliliği açısından söz ko-
nusu tutumu sahipleniyoruz. 

Haziran Hareketi, orta-
ya çıkışıyla beraber ezilen-
ler için umut olmuş, toplum-
sal ve siyasal dinamiklerin 
Gezi’de olduğu gibi bir siner-
ji oluşturması ve giderek ka-
lıcılaşan bir örgütlülüğe dö-
nüşmesi yolunda, yeni ve 
güven verici bir zemine dö-
nüşmüştür. 

Haziran’ın niteliklerinden 
biri de özgüvenli, bağımsız 
duruşudur; isabetli değer-
lendirmeleridir. Bunun gere-
ği olarak seçim konusunda-
ki kararını, hiçbir baskının 
ve yönlendirmenin etkisinde 
kalmadan almış, günü kur-
taran siyaset tarzı veya prag-
matizm yerine, stratejik u-
fukla hareket etmeyi tercih 
etmiştir.

Bizleri zorlu bir sürecin bekledi-
ği doğrudur. Tam da bu nedenle, “E-
ğer AKP iktidarı, bütün tutarsızlık ve 
zaaflarına karşın bugüne kadar ha-
la durdurulamamışsa bunun gerisin-
de başta Parlamento’da konumlanan 
muhalefet partileri olmak üzere, mu-

halefetin etkin, kararlı ve birleşik bir 
mücadele yürütememesi vardır.” tes-
piti yapılmış, kavganın sandık ek-
senli duruşu aşan bir perspektifle ele 
alınması gerektiğine dikkat çekilmiş-
tir.

Ufukların karartıldığı, akılların 
çelmelendiği, beklentilerin sistem i-

çin kulvarlara çekilip ehlileştirilmek 
istendiği bu tarihsel süreçte, alterna-
tif bir yaşam örgütleme işini yarına 
bırakmayan, kavgayla alternatifi bir-
leştiren Haziran Hareketi’nin seçim-
lerde halkı Parlamento’ya değil kendi 
meclislerine çağırmasını, sistem de-
mirini tersine büken bir çıkış olarak 

görüyor, önemsiyoruz.   
Haziran Hareketi’nin de seçim ka-

rarının da doğru anlaşılamamasında 
sistem içi duruş ve alışkanlıkların et-
kili olduğunu, kimilerinin şahsında 
öznel hesapların değerleri baskılaya-
cak boyutta ağır bastığını ve politik 
tercihleri belirlediğini düşünüyoruz. 

Tam da bu nedenle, alterna-
tif bulanıklığının yaşandığı 
günümüz koşullarında, mü-
cadeleyi 7 Haziran’a bırak-
madan, yaşamın her alanın-
da yükseltme amacını önüne 
koyan Haziran Hareketi; bu-
gün onu doğru anlamayıp 
karşı çıkanlar dahil, tüm halk 
kesimlerinin umudunu bü-
yütmeye ve alternatiften ne 
anlaşılması gerektiğini so-
mutlamaya adaydır. 

Halka karşı sorumlu-
luğumuz gereği, bir Hazi-
ran bileşeni olarak, Haziran 
Meclislerinde tartışılarak ka-
rarlaştırılan tutumu sahiple-
niyor, “Haziran Meclisleri bu 
mücadelelerin örgütleneceği 
ana odaklar olarak, sadece fa-
şizm ve gericiliğin durdurul-
masının değil, içi boşaltılmış 
temsili demokrasinin yerine 
gerçek halk egemenliğini kur-
manın da ana nüveleri ola-

caktır.” tespitinin önemine bir kez 
daha dikkat çekiyor ve “ÇARESİZ 
DEĞİLSİNİZ HAZİRAN VAR!” di-
yoruz. 

24 Mart 2015
DEVRİMCİ HAREKET

Haziran Hareketi’nin 
Seçimlere Dair Tutumunun Arkasındayız

“Haziran Meclisleri bu mücadelelerin örgütleneceği ana odaklar olarak, sadece faşizm ve 
gericiliğin durdurulmasının değil, içi boşaltılmış temsili demokrasinin yerine gerçek halk 
egemenliğini kurmanın da ana nüveleri olacaktır.” tespitinin önemine bir kez daha dikkat 
çekiyor ve “ÇARESİZ DEĞİLSİNİZ HAZİRAN VAR!” diyoruz. 

Yapıcı eleştiri ihtiyacı
Birleşik Haziran Hareketi’ne da-

ir pek çok eleştiri yazısı yayınlanı-
yor. Bunlardan biri de Türkiye Mec-
lisi toplantısından sonra Etkin Haber 
Ajansı’nda “Haziran Hareketi’nin 
açmazları” başlığıyla yer aldı. Ya-
zı içeriği dikkatle incelendiğin-
de görülüyor ki gerçekte hemen her 
cümlesi tartışmaya açık bir değer-
lendirme söz konusu. Yazının he-
men başında, “Haziran Hareketi’nin 
ilk toplantısında öne çıkan ayrıntılar, 
‘solda birlik’ arayışının hangi temel-
ler üzerinde yürütülmemesi gerektiği-
nin değerlendirilmesi açısından kayda 
değer,” deniyor. Böyle bir giriş, yazı-
nın objektif ve kapsayıcı olma olası-
lığını ortadan kaldırıyor. Üstelik bu 
tarz, ne yazık ki sadece yazara ait de-
ğil. Türkiye solunu büyük oranda et-
kisi altına alan öznellik, önündeki 
olgudan hareketle değil hafızasının 
sübjektif kanallarında birikmiş ola-
nı aktararak değerlendirme yapmayı 
beraberinde getiriyor. Kaldı ki Hazi-
ran Hareketi, bugüne kadar ki birlik 
deneyimlerinden farklı bir oluşum-
dur, yazarın atfettiği gibi “sol birlik” 
de değildir.

Yazar, yaptığı negatif girişin pe-
şinden “2011 yazında başlayıp bu-
gün HDK/HDP formatında ilerleme-
sini sürdüren birlik, kararlı bir şekilde 
yoluna devam ediyor.” cümlesini ek-
liyor. Bu, özel bir ruh halidir; her 
şeyi HDK/HDP üzerinden değer-
lendirme alışkanlığıdır;  “Benim ya-
nımda durmuyor ve benim gibi dü-
şünmüyorsan sorunlu bir yerdesin” 
ezberinin dışavurumudur. İşte bu 
dominant karakter, gelişmeleri doğ-
ru okuyabilmeyi de güçleştiriyor. 

Yazarın yakıştırmalarından biri 
de, Haziran Hareketi’nde güven so-
runu olduğu biçiminde.  Çok bile-
şenli olan ve yapılanma sürecinde 
bulunan Haziran Hareketi’nde ve-
levki güven problemi var. Bu, süreç 
içinde aşılabilir. Ancak bunu Duran 
Kalkan’ın ÖDP’ye yönelik çağrısıy-
la ilintili olarak Alper Taş’ın Türkiye 
Meclisi’nde yaptığı kısa açıklamaya 
bağlamak, olumlu ve yerinde kulla-
nılan bir cümleden zorlama sonuç-
lar çıkartmaktır; BHH içinde bir ek-
siklik, bir problem arayışına işarettir. 
Tersine yazara, Duran Kalkan’ın söz 
konusu önerisinin Birleşik Hareket’e 
değil de içindeki tek bir bileşene ya-
pılması biçimindeki yöntem sorunu-
na kafa yormasını öneririz. 

BHH bir parti değildir
Haziran Hareketi, çeşitli kesimler 

tarafından, hem bir “seçim ittifakı” 
olduğu iddiasıyla hem de seçim ko-
nusunda bir hazırlığı olmaması üze-
rinden eleştiriliyor. Hemen her se-
çimde ittifak yapan, ittifaklarını yer 
yer CHP adaylarının niteliğine bağ-
lı olarak tayin ettiğini gizlemeyen 
bir yapı bile BHH’yi “seçim ittifakı” 
olduğu yönünde eleştirebiliyor. Bu, 
Türkiye solunda yaygın biçimde rast-
lanan bir eğilimdir; öznelliğin ger-
çekliği gölgelemesi halidir.

Birleşik Hareket’in bileşenleri çe-
şitli konularda olduğu gibi seçim ko-
nusunda da farklı düşünebilir, hat-
ta ortak bir karar da çıkaramayabilir. 
Bu, vahim veya bir şeylerin sonu de-
ğildir. Belki tersine konuyu ısrarla bu 
noktaya getirenlere, “siz seçimi neden 
bu denli önemsiyorsunuz” veya “se-

çimde ortak hareket etmekten neden 
sandıkta HDP’nin desteklenmesi dı-
şında aklınıza bir şey gelmiyor” diye 
sormak gerekiyor.

 Hareketin hiçbir bileşeni için se-
çim olgusu yeni değildir. Bu konu-
da her yapının bir duruşu vardır. 
Seçime uygun bir program ve aday-
larla katılmak da teşhir ve protes-
to eşliğinde alternatif değerleri işa-
ret etmek de mümkündür. Mesele 
“AKP’yi geriletmek”se, bunu sandığa 
indirgemek sorunu hafife almaktır. 
Kaldı ki seçim ittifakları konusunda 
da HDP’nin yaklaşımı, eşit koşullar 
içinde ortak aday çıkarmak biçimin-
de değil de “Gel beni destekle” biçi-
minde (cumhurbaşkanlığı seçiminde 
olduğu gibi) olacaksa, bunun olum-
lu bir sonuç doğurmayacağını şimdi-
den söyleyebiliriz. 

Birleşik Haziran’ın Türkiye 
Meclisi’ne dair gözlemlerini akta-
rırken bile, “Halkların Demokratik 
Kongresi ve Halkların Demokratik 
Partisi, bu anlamıyla olumlu bir pra-
tik olarak tarihsel varlık hakkını sağ-
lamlaştırma yolunda ilerliyor. Birleşik 
Haziran Hareketi, doğuş koşulları iti-
barıyla bakıldığında, iddialarının göl-
gesinde kalmıştır.” gibi cümleler ku-
ran birine bunu anlatmak ne kadar 
mümkün bilemiyoruz ama birlik, it-
tifak vb. olguların başarısının, ken-
di farklarına sevdalanmaktan değil, 
başkasının farklarına tahammülden 
ve farka rağmen beraber olabilmek-
ten geçtiğini anımsatmakta yarar gö-
rüyoruz.

Haziran Hareketi’nin çeşitli bi-
leşenlerinin Kobane’yle Dayanış-
ma Platformu içinde yer aldığı ve bu 
Hareket’in “Kürt sorununda kardeşlik 

Birleşik Haziran Hareketi’ne Yönelik 
Eleştirilere Dair

Yaptığımız bu kısa açıklamadan amacımız, eleştirilere yanıt vermekten çok eleştiri adına nasıl 
bir ölçü ve duruş bulanıklığıyla muhatap edildiğimizi göstermektir. Sürecin giderek anlamayı 
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ve birlikte yaşama iradesini güçlendi-
rerek demokratik, adil, onurlu ve eşit 
yurttaşlığa dayanan bir çözüm için; 
birlikte mücadele etmek amacıyla or-
tak bir irade oluşturduğumuzu ilan 
ediyoruz.” diyerek yola çıktığı bilin-
diği halde, Türkiye Meclisi toplan-
tısında “Kürt” kelimesinin nerede, 
ne kadar geçtiğinin takibini yaparak 
“‘Bu kadarı da ayıp olur’ demeye ge-
tirerek, zevahiri kurtardı.” gibi cüm-
leler kurmak, birlikte hareketten söz 
ediliyor da olsa, amacın “bağcıyı 
dövmek” olduğunu düşündürüyor ve 
tabii ki, mevcut ayrı duruşun pek de 
tesadüf olmadığını gösteriyor.

BHH bir eylem birliği zeminidir 
BHH, 2013 Haziran pratiği dahil 

çeşitli tecrübeler dikkate alınarak de-
nenen bir yöntemdir; belirsiz, eksik 
ve hatta zamana bırakılan yanları da 
vardır. Bu konuda katkıya da eleştiri-
ye de kapalı değildir. Tabii bunun i-
çin öncelikle ne olduğunun anlaşıl-
ması gerekiyor. 

Haziran direnişinin sokakta fiilen 
oluşturduğu tablo veya herhangi bir 

eylem birliği platformunda aranan 
kıstaslar hatırlanacak olursa, bu tür 
oluşumların, birbirini değiştirme 
veya birini diğerine benzetme de-
ğil var olan güç ve imkanları ortak-
laştırma zeminleri olduğu görülür. 
Böylesi platformlarda bileşenler, aza-
mi programıyla değil ortaklaşılabilen 
bir program etrafında bir araya gelir. 
Bu, tek bir konu etrafında bir araya 
gelmek (Irak’ta Savaşa Hayır, NATO, 
Kobane vb. platformlar hatırlanabi-
lir) gibi güncel veya çok sınırlı da o-
labilir. Bu türden ortaklaşmaları, her 
şeyi bir arada yapabilme kıstasıyla e-
le almak veya azami programlarda 
örtüşme beklemek gerçekçi olmaz.  
Dikkatli bakılırsa, benzer bir duru-
mun HDK için de geçerli olduğu gö-
rülür. Haziran Hareketi bu bağlam-
da mevcut bileşenlerle ortaklaşmayı, 
hafife alınamayacak ölçülerde umut 
verici boyutta genişletmiş, olabilece-
ğin azamisini zorlamıştır. 

Oluşum aşamasında doğal olarak 
bir dizi toplantı yapma ihtiyacı du-
yan BHH, kimilerinde “salon hareke-
ti” çağrışımı yapmış olabilir. Ancak 
bunun sürecin oluşum etabına öz-

gü olduğu ve takvimsel veya refleksel 
eylemler örgütleyebilmeyi amaçladı-
ğı düşünülürse, böyle bir kaygının da 
yersiz olduğu görülür.

Eleştiriler yapıcı olmaktan 
uzaktır

Yukarıdaki örnekte görüldüğü gi-
bi BHH’ye yapılan eleştiriler büyük 
oranda yapıcılıktan uzaktır; özneldir, 
değerlendirmeden çok yakıştırma 
veya yargılama amaçlıdır; çifte stan-
dartla maluldür. 

BHH’nin henüz ne olduğu tam 
anlaşılmadan yapılan sert, acımasız 
ve yakınlaştırıcı olmaktan çok me-
safe açıcı eleştiriler, solun/ezilenlerin 
ortaklaşma konusunda neden büyük 
oranda başarısız bir geçmişe sahip 
olduğunun göstergelerinden biridir; 
kendi gerçekliğini görmeye kapalı, 
öznel ve benmerkezci bir duruşa işa-
rettir.  

Daha önce de çeşitli vesilelerle be-
lirttiğimiz gibi kendi dışındaki her 
oluşumu hoyratça yargılama eğili-
mi, kendi duruş ve ölçeklerini tek-
çi bir anlayışla dayatmak, devrimci-
demokratik güçlerin veya en geniş 
bağlamda ezilenlerin ortaklaşmasını 
güçleştiren faktörlerden biridir. 

Eleştiriler konusunda söylenecek 
daha çok şey var; ama yapıcılıktan 
uzak bir tartışmayı tetikleme ve da-
ha fazla büyütme olasılığı sebebiyle 
cümlelerimizi seçerek ve sınırlı bi-
çimde değinmeyi tercih ettik. Bu a-
rada belirtme ihtiyacı duyuyoruz ki, 
bu türden polemikler, Haziran bi-
linci ve değerleriyle bağdaşmamak-
tadır. Sorunlar tartışılacaksa, bu çok 
daha yapıcı biçim ve zeminlerde ol-
malıdır. 

Yaptığımız bu kısa açıklamadan a-
macımız, eleştirilere yanıt vermek-
ten çok eleştiri adına nasıl bir ölçü 
ve duruş bulanıklığıyla muhatap e-
dildiğimizi göstermektir. Sürecin gi-
derek anlamayı kolaylaştıracağını, 
ortaya konacak pratiğin de öznelliği 
eriterek ortaklaşma koşullarını bü-
yüteceğini umut ediyoruz. 
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Birleşik Haziran Hareketi, kurul-
duğu günden itibaren çeşitli e-

leştirilerle muhatap edildi. Bunların 
içinde yapıcı ve samimi olanları el-
bette vardı. Ancak tabloya bir bütün 
içinde bakıldığında eleştirilerin bü-
yük oranda öznel olduğu, hatta an-
lamadan yargılama yoluna gidildiği 
söylenebilir. Öyle eleştiriler söz ko-
nusu oluyor ki, solun insanlığın en 
ileri ortak aklı olması bağlamındaki 
ön kabulünü sorgulatır sonuçlar do-
ğuruyor;  başlı başına sosyolojik veya 
psikolojik bağlamda bir tez konusu 
olmayı gerektirecek değerlendirme-
ler yapılıyor.

Haziran Hareketi’nin yeni ve bu-
güne dek oluşan ittifaklardan fark-
lı bir yapılanma olması, anlaşılmayı 
güçleştiriyor olabilir; gerek bu ne-
denle gerekse farklılıklara tahammül 
ve hoşgörüyü öne çıkaran nitelikleri 
sebebiyle, eleştirileri yanıtlamaktan 
çok anlamaya çalışmak, Haziranca 
duruşun gereğidir. Ancak bu duruş, 
hiçbir eleştiriye yanıt verilmeyeceği 
veya amacı üzüm yemekten çok bağ-
cıyı dövmek olan, hatta genelde sola 
özelde tüm ezilenlere zarar veren e-
leştirileri hoş karşılayacağı anlamına 
gelmiyor. 

Sözünü ettiğimiz eleştirilerde sav-
rulma ve ölçüsüzlük, seçim süreci-
ne girilmesiyle beraber deyim ye-
rindeyse tavan yaptı. HDP’ye destek 
adına HDP sözcülerinin beklen-
ti ve söylemelerini çokça aşan, Ha-
ziran Hareketi’ne yönelik bir saldırı 
kampanyası başlatıldı. Homojen ol-
mayan bu saldırının ortak yanı, Ha-
ziran Hareketi’ni (HDP’lilerin fark-
lı ve dostane tutumlarına rağmen) 
HDP’nin karşıtı gibi göstermek, eleş-
tiri sınırlarını aşan hoyrat ve saldır-
gan bir dil kullanmaktır. Bu süreçte, 
öznel duruş ve hesaplar üzerine bina 

edilmiş eleştirilerin yoğunlukla öne 
çıktığını söyleyebiliriz. Örneğin De-
mir Küçükaydın’ın “Haziran Hareke-
ti Mahcup Etmedi” başlıklı yazısı, bu 
niteliktedir; mücadelenin veya Kürt 
sorununun değil, kişinin ihtiyacı o-
lan bir değerlendirmedir. 

Haziran Hareketi, asgari demokra-
tik bir programın da sınırlarını zor-
layan kapsamda, örgütlü ve örgütsüz 
çok geniş bir kesimi bir araya getir-
miş ve umutları büyütmüştür. Bir in-
sanın böyle bir hareketi, “CHP’ye oy 
veren, laik ve Alevi ama pek ulusalcı 
kaygıları olmayıp da demokrat olan 
geniş bir kesimin HDP’ye yönelmesini 
önlemek için kurulmuş bir bent” ola-
rak değerlendirmesi için, hangi öznel 
hesaplar veya nasıl bir ruh hali için-
de olması gerektiğinin yorumunu, bu 
konuda objektif olabilecek psikolog-
lara bırakıyoruz. 

Haziran karşısında iki karşıt uç 
aynı noktada birleşiyor

Anımsanacak olursa Haziran 
Hareketi’nin daha oluşum aşama-
sındayken aldığı en sert ve kapsam-
lı eleştiri, bir seçim bloğu olduğu, 
bunun için kurulduğu ve Haziran 
seçimlerinde milletvekili pazarlı-
ğı yapmayı amaçladığı yönündeydi. 
Bu yaklaşım nasıl ki olasılıkları te-
ke indiren ve anlamayı değil kendi-
ni dayatmayı amaçlayan hegemonik 
bir nitelik taşıyorsa, “küçük aydın”ın 
karşıt kutuptan gelen eleştirileri de 
aynı sığ, tekçi ve dayatmacı nitelikle-
ri taşıyor; anlamayı değil yargılamayı 
veya tamamen kişinin ihtiyacı olan 
bir bakış açısını dayatmayı amaçlı-
yor. 

Haziran Hareketi’nin seçime dair 
açıklamasının çok laf edip hiçbir şey 
söylememek anlamına geldiği iddi-

ası, mücadeleyi anlama ve kavrama 
farkıdır. Örneğin “Seçim nedir son 
duruşmada? Oy verme işlemidir. Var 
olan alternatiflerden birini destekle-
me veya desteklememedir,” ifadesi, 
hareket noktasının sığlığını anlatma-
ya uygun bir içeriktedir. Alternatif-
leri var olan partilerden, yapılması 
gerekeni de bu partilerden birine oy 
vermekten ibaret görmek, günü kur-
taran sistem içi bir ufuk ile devrim 
eksenli stratejik bir ufuk arasındaki 
farka işarettir. 

Bir hafıza tazelemesi yapıldığında, 
“küçük aydın”ın “şöyle denebilir veya 
denebilir” biçiminde özetlenebilecek 
yaklaşımının dışında, seçim döne-
minde farklı alternatiflerin de oldu-
ğunu görmek, anımsamak mümkün-
dür. Örneğin bir dönem geliştirilmiş 
olan “Oy Verme Hesap Sor Direniş 
Komitelerinde Birleş” alternatifinin 
mevcutlardan daha ileri bir progra-
matik duruşa tekabül ettiğini bilmek 
için çok derinlikli bir kavrayışa sahip 
olmak gerekmiyor.

Duygusal ve psikolojik öğeler 
değerleri ve ilkeleri baskılıyor
Felaket tabloları çizerek, “ya hep 

ya hiç” ikilemleri içinde duruş geliş-
tirmek, psikolojik öğeleri siyasal ge-
rekliliklerin önüne çıkarmak, dev-
rimci mücadelenin bütünlüğüne dair 
temel önemde bir kavrayış sorununa 
işarettir. 

Önümüze konulan bir seçim san-
dığında bu denli fırtına koparmak 
için, seçim olgusuna dair devrim-
cilerin genel doğrularını unutmuş 
olmak yetmiyor; mevcut saldırgan-
lıkta, cehaletle öznelliğin iç içe geç-
tiği bir ölçüsüzlük göze çarpıyor. Ki-
mileri, insana “bu cümleyi kurmak 
için çok mu düşündün” dedirtecek 

Ölçüsüz Eleştirilere Haziran’ca Yanıt
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Haziran Dosyası

şekilde “HDP’ye karşı sınıf savaşı mı 
veriyorsunuz?” diye sorarken, kimi-
leri de “ilkelerini bir kenara bırakıp 
pragmatik düşünseniz fena mı olur?” 
anlamına gelecek ölçüsüz bir nokta-
dan basınç uyguluyor. 

Gerçekte en genel ve belki en doğ-
ru tanımıyla Haziran Hareketi, “öz 
örgütlenme+cephesel örgütlenme” 
biçimindeki ikili görev tanımı gere-
ği bir eksikliğin giderilmesidir; dev-
rim perspektifli olma bağlamında bir 
samimiyet ve sorumluluk gösterge-
sidir. Bugüne kadarki tüm anlatım-
lara rağmen halen Birleşik Haziran 
Hareketi’nin bu türden yakıştırma-
larla muhatap edilmesi, büyük oran-
da maksatlı bir karşıtlığa ve karşıtlık 
üzerinden var olma kültürüne, dola-
yısıyla da Marksizm konusunda cid-
di bir kavrayış sorununa işarettir.

 Kürt sorununu, ezilen diğer ke-
simlerin sorunlarından, birikim ve 
tecrübenin ürünü ilkelerden bağım-
sız, her şeyin üzerinde bir olgu ola-
rak görüp koşulsuz-şartsız desteği 
hatta yedeklenme ve iltihakı savun-
mak; genel anlamda Marksizmden 
özelde Leninist örgüt ve mücade-
le anlayışından bihaber olmaktır. Ve 
gerçekte böylesi duruşlar, Kürt halkı-
nın mücadelesine yarardan çok zarar 
veren, Lice-Taksim hattını koparma 
işlevlidir.

Mevcut tabloya, öznellikten arın-
mış bir gözle ve kavganın diyalekti-
ği açısından bakıldığında görülür ki,  
Kürt halkının bu türden kutuplaştırı-
cı bir söyleme veya hegemonik, tekçi, 
kendini dayatan bir üsluba, nicel ka-
tılım zorlamalarına değil; yapıcı eleş-
tiriyi de içeren, nitelikli bir dostluğa 
ihtiyacı vardır. Bunun koşulu, her ne 
yapılırsa ve nerede durulursa “alkış-
çısı” olmak değil, kavganın diyalekti-
ği gereği stratejik ufuklu düşünmek-
tir; test alanı ise sandıktan çok daha 
ötedir.

Bilinir ki parlamentoya girilse da-
hi sokak, temel önemde olma özel-
liğini yitirmez; kavgada tali olan, 
temel olana göre biçimlenir. Yani 
parlamentoda başarı, sokakta var ol-
mayı gerektirir. Bu bağlamda Hazi-
ran Hareketi, HDP’nin karşıtı değil, 
dostudur. Bunun koşulu, ne duygu-
sal reflekslerle günü kurtarmak ne 
de yedeklenmektir. Kavga, çok yönlü 
ve çok alanlıdır. Örneğin Kobanê’de 
mücadele verenlerin ihtiyacı, nicel 
anlamda sayılarının artırılmasından 
çok kavgayı farklı alanlara taşımak, 
saldırgan gücü bölmek, dayanışmayı 
işçi-emekçi kesimlerin eylemine içe-
rerek cephe sayısını artırmaktır.

Kavganın gerektirdiği bu bütün-
sel yaklaşımı anlayamamak, ilkeli 
davranışı itibarsızlaştıran, günü kur-
tarma eksenli sübjektif çıkışlarla ör-
gütlenmiş bir “mahalle baskısı”nı be-
raberinde getiriyor. Değerlerde ısrar, 
psikolojik ve duygusal öğelerle bas-
kılanırken; pragmatizm, programa-
tik duruşun karşısında cüretkarca 
savunuluyor; Marksizm adına Mark-
sizmi açıkça yadsıyan bir duruş öne 
çıkarılıyor.

Marksizmden beslenmiş kimi 
kadrolarda da bocalama 

gözleniyor
Özellikle seçim sathı mailine gi-

rilmesiyle beraber, öyle bir öznel-
lik rüzgarı estirildi ki Kürt sorunu 
konusunda yedeklenme konumun-
da olanların dili, özne konumunda 
olanların dilini aşarak sertleşmeye 
başladı. Dikkatle bakıldığında gö-
rülecektir ki bu dil, bir var olma bi-
çimidir; Kürt halkının özgürleşme 
mücadelesinin değil, duruşuyla ve 
ufkuyla “küçük aydın”ların veya tüm 
doğruları tekelinde topladığını sanan 
hastalık düzeyinde bir kibrin ürünü-
dür. Altını çizerek belirtme ihtiyacı 
duyuyoruz ki bu kibir, Demirtaş’ın 

veya Cemil Bayık’ın seçim bağlamın-
da Haziran Hareketi’ne dair yaptıkla-
rı açıklamalarda gözlenmiyor; çünkü 
bu, HDP’den daha çok HDP’li olma 
halidir; Marksizm adına Marksistlere 
saldırmaktır; parti-cephe, Parti-sov-
yet, öz örgütlenme-cephesel örgüt-
lenme bilincinin bulanmasıdır; yıl-
lardır birbirinden koparılmış olan at 
ile arabayı birleştirme çabasının kar-
şısına dikilmektir.

Aynı kefeye koymasak da Ercan 
Kanar gibi duruşunu önemsediğimiz 
bir aydının, Haziran Hareketi’nin se-
çim tavrını “Kürt halk mücadelesi-
ne karşıtlık” olarak görmesi, Birleşik 
Haziran’a seslenirken bileşenlere dair 
ayrıştırıcı bir dil kullanması, Gezi di-
renişini sömürerek politika yapmak-
tan bahsetmesi, Marksizm’den bes-
lenen kadroların dahi bugün geldiği 
nokta bağlamında bizi düşündürü-
yor. 

Bu örnekler, bu toplam tablo, bi-
zi genelde emekçi halkların faşizme 
karşı birleşik savaşının örgütlenebil-
mesi, özelde Kürt halkının özgürlük 
mücadelesinin doğru anlaşılması a-
dına kaygılandırıyor. Gezi’yi daha i-
radi ve kalıcı bir niteliğe kavuşturma 
çabasına yapılan bu türden bozucu 
müdahaleler, nereden ve hangi ge-
rekçeyle yapılırsa yapılsın, son tahlil-
de egemen sınıflara hizmet etmekte, 
ezen-ezilen mücadelesinde ezilen-
lerin safını zayıf düşürücü rol oyna-
maktadır. 

Haziran Hareketi, kuruluş amacı 
ve ilkeleri gereği, bu haksız ve saldı-
rıya varan eleştiriler karşısında duy-
gusal reflekslerle hareket etmeyecek, 
öznel mesafeler oluşturmayacak bir 
yapıdır. Bu nitelikte ısrar etmek, yan-
lışa yanlışla cevap vermemek, ezilen-
lerin birleşik mücadelesinin başarısı 
açısından olmazsa olmaz bir kural-
dır. Kavga, zorlu ve çok rauntludur; 
seçim bu kavgada yalnızca bir raunt-
tur, bu bağlamda sürece hayatın her 
noktasında mücadeleyi örgütleme 
perspektifiyle yaklaşılmalı, öznel he-
saplarla yoğunlaştırılan saldırıların 
estirdiği yıpratıcı ve rekabetçi rüz-
gardan uzak durulmalıdır.
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AKP, iktidarını sağlamlaştırdığı, 
muhalif duruşları etkisizleştirdi-

ği oranda, yasama olgusuna “her an 
her duruma uygun yasa çıkarmak” 
olarak özetleyebileceğimiz bir işler-
lik kazandırdı. Deyim yerindeyse, ih-
tiyaç duyulan yasaları çıkarma işini 
otomatiğe bağladı. Bunun en çarpıcı 
örneğine 17-25 Aralık sürecinde ta-
nık olduk. Bakanların ve oğullarının 
kurtarılması için; tutuklama, delille-
rin elde edilmesi vb. konularda ihti-
yaca uygun hızlı ve dayatmalarla o-
luşturulan bir değişim yaşandı. Bu 
değişime bağlı olarak takipsizlik ka-
rarları aldırıldıktan sonra, tekrar es-
ki düzene yani delillerin toplanma-
sındaki çifte standarda ve 
kolay tutuklama yönte-
mine dönüldü.

Meclis’in bir süredir 
gündeminde bulunan İç 
Güvenlik Yasası, bunlar-
dan biridir; sermayenin 
halka karşı güvenliğidir. 
Yakalanan uygun kon-
jonktürün sınırları zorla-
narak, emekçi halkların 
haklarının sıfırlanması, 
hegemonyanın “ya sev ya 
terk et” noktasına taşın-
masıdır. Bunun hangi ih-
tiyaçlar bağlamında gün-
deme geldiğini bilmek, 
yasayı daha iyi anlamayı 
beraberinde getiriyor. Öyle görünü-
yor ki, AKP iktidarıyla dayatılan ya-
şam ve çalışma koşulları, toplumun 
büyük bir kesiminin sokağa çıkma-
sını, tepki vermesini beraberinde ge-
tirecektir. Tam da bu nedenle yasaya 
ve TOMA’ya yatırım yapılıyor; puşi-
ye, miskete, taş ve molotofa karşı ön-
lem alınıyor.

İç Güvenlik Yasası, 
demokratikleşmeden ne 
anlaşıldığının ifadesidir

Seçimin arifesinde, topluma de-
mokratikleşme yönünde mesajların 
verileceği bir tarihsel anda AKP, top-
lumu zapturapt altına alma yasası çı-
karıyor. Bu, AKP’nin gerçek anlamda 
bir sermaye partisi olduğunun, önce-
liklerinin sermayenin ihtiyaçlarına 
göre biçimlendiğinin göstergesidir. 
AKP, artık toplumu öylesine kutup-
laştırmış durumda ki, bu yasalara 
rağmen kendi bloğunun çözülmeye-
ceğine inanıyor; sık sık darbeyle suç-
ladığı muhalif kesimlere karşı ise, se-
çim dönemi dahil her an “güvenlik” 

alma ihtiyacı duyuyor.
Toplumdaki her kıpırdanışı, kendi 

planlamaları dışındaki her hareketi, 
“çözüm sürecine karşı komplo”, “dar-
be girişimi”, “ulusal güvenliğe tehdit” 
vb. olarak tanımlayan AKP, halkın 
en temel hak ve özgürlüklerini gasp 
ederken; doğayı, tarih ve kültür var-
lıklarını tahrip ve talan ederken bu 

konuda direnenleri, yavuz hırsız mi-
sali suçlamakta, onlara karşı önlem 
alıp saldırmaktadır. 

Halk için güvensizliğin ve 
geleceksizliğin yasası

Dikkat edilirse metal işçilerinin 
grevi de milli güvenlik gerekçesiy-
le yasaklandı. Yani yasa tasarısı ön-
cesinde de bu çerçevede adımlar ve 
düzenlemeler mevcuttu. Adına kamu 
güvenliği denen şey, gerçekte serma-
ye iktidarının güvenliğidir; tekellerin 
sömürü, rant ve talan özgürlüğünün 
güvenceye alınmasıdır. Yasa, ezilen 
tüm kesimlere karşı uygulanan zo-

run artacağının, yasak-
ların kapsam büyütece-
ğinin işaretidir. Bundan 
hiçbir halk kesimi muaf 
değildir.

Kendi istihbaratını ku-
ran, toplumsal her talebi 
ezerek yanıtlamayı plan-
layan AKP, biriken tep-
kilerin ve muhtemel is-
yanların da farkındadır. 
Buna bağlı olarak hazır-
lık, iç savaşa göre yapıl-
maktadır. Kobanê’ye des-
tek eylemleri sırasında 
veya Cizre’de devlet bu-
nun provasını yapmış, so-
kağa çıkana sokakta yanıt 

vermiş, yıllardır örgütleyip hazırladı-
ğı güncellenmiş kontrgerillayı ve pa-
ramiliter güçleri sahaya sürmüştür.

Faşizmin var olan yasalara 
sığmaz hale geldiğinin habercisi

Mahkeme kararı olmadan dinle-
me, gözaltı yapabilme ihtiyacı, fa-
şizmin var olan yasa ve kurumlara 

AKP’nin “Ya Sev Ya Terk Et” Yasası

12 Eylül Askeri Faşist Darbesi’nin başaramadığı, sermaye adına eksik bıraktığı (örneğin kıdem 
tazminatının gaspı, grev olasılığının ve iş güvenliğinin sıfırlanması gibi) ne varsa, bugün 
durumdan vazife çıkaran AKP kurmaylarınca yerine getiriliyor. Bunca iç güvenlik ( gerçekte iç 
savaş hukuku) bunun için gerekiyor. 

Haziran Hareketi, kuruluş amacı ve ilkeleri gereği, bu 
haksız ve saldırıya varan eleştiriler karşısında duygusal 
reflekslerle hareket etmeyecek, öznel mesafeler 
oluşturmayacak bir yapıdır. Bu nitelikte ısrar etmek, yanlışa 
yanlışla cevap vermemek, ezilenlerin birleşik mücadelesinin 
başarısı açısından olmazsa olmaz bir kuraldır. 
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sığmayacak boyutlara geldiğinin ha-
bercisidir. 3 Aralık’ta çıkan “Makul 
Şüphe Yasası”nın tamamlayıcısı olan 
bu yasanın yürürlüğe girmesiyle, yu-
karıda “başkan”, aşağıda “başkanın a-
damları” (vali, kaymakam), her türlü 
yetkiyle donanmış olmanın gücüyle 
davranacaktır. 

Mahkemelerde de buna uygun 
düzenleme ve kurumlaşmalar ta-
mamlanmış durumda. Özel Yetkili 
Mahkemelerin yerini İhtisas Mahke-
meleri alıyor. Üstelik HSYK’dan yere-
le kadar özel olarak seçilmiş, rüştünü 
AKP’ye ispatlamış hâkimler görev-
lendiriliyor. 

İş güvenliğinde ise, güvensizlik ve 
geleceksizlik yönünde bir gidişat söz 
konusu. Bunun, tüm laf kalabalığın-
dan ve yönlendirmelerden arınmış 
haldeki anlamı, çalışma yaşamında 
iş cinayetlerinin ve sokakta usulüne 
uydurulmuş resmi cinayetlerin sayı-
sının çoğalacağıdır.

AKP’nin darbeciliğinin ilanı
İç Güvenlik Yasası, %10 barajıy-

la olanakları artırılmış iktidarın, bu-

güne dek saldırılarının dışında ka-
lan hakları da gasp etme, sermayenin 
önündeki tüm engelleri kaldırma 
hamlesidir; rejimin üzerindeki “ileri 
demokrasi” kılıfının bütünüyle sıy-
rılması, örtüsüz faşizm aşamasına 
geçilmesidir. 

Bu aşamadan sonra tüm halk ke-
simlerine mutlak biat ve teslimiye-
ti (Kürt halkına mutlak eylemsizli-
ği) dayatma ve en küçük bir itirazı 
dahi kriminalize etme eğilimi içinde 
olan iktidarın, buna uygun bir yargı 
ve “polis kanunu” çıkartması şaşırt-
mamalıdır. Aksine, demokratikleşme 
yönünde herhangi bir ciddi adım at-
ması şaşırtıcı olacaktır. 

Tayyip Erdoğan’ın, Berkin’in an-
nesini yuhalatması; Ethem’in, Ali 
İsmail’in, Abdullah Cömert’in kati-
li polislerin gözetilmesi boşuna de-
ğildir; silahla, TOMA’yla yazılan 
bu “destan,” uluslararası tekellere, 
“diken”lerinden arınmış bir Türki-
ye sunmak için gereklidir. İç Güven-
lik Yasası; iş, kadın ve madenci cina-
yetlerinin, kent ve doğa yağmasının 
sonunu getirmek için değil; bunlara 

karşı çıkabilecek sesleri kısmak için 
gündeme getirilmiş bir önlemdir. 

Artık vaatlere çocuklar bile 
inanmıyor

Gezi, iktidarın parçalayarak zayıf 
düşürdüğü ezilen halkların miladı ol-
du; ihtiyaç duyulan özgüven sokakta 
güncellendi. Kobanê, çözüm atrak-
siyonlarının niteliğini açığa çıkaran 
bir turnusol işlevi gördü. Cizre, coğ-
rafya olarak küçük; ama etkisi büyük 
oldu. Artık iktidarın oyalayıcı vaatle-
rine çocuklar bile inanmıyor, kendi 
güvenliklerini alıyor. AKP, tam da bu 
nedenle Berkin’in misketlerini, Nihat 
Kazanhan’ın puşisini önemsiyor.

12 Eylül Askeri Faşist Darbesi’nin 
başaramadığı, sermaye adına eksik 
bıraktığı (örneğin kıdem tazminatı-
nın gaspı, grev olasılığının ve iş gü-
venliğinin sıfırlanması gibi) ne var-
sa, bugün durumdan vazife çıkaran 
AKP kurmaylarınca yerine getirili-
yor. Bunca iç güvenlik ( gerçekte iç 
savaş hukuku) bunun için gerekiyor. 

9 Şubat 2015
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Yunan Parlamentosu’nda ye-
ni Cumhurbaşkanının seçilememe-
siyle beraber gündeme gelen erken 
seçim, SYRIZA’nın beklendiği gi-
bi sandıktan birinci parti çıkmasıy-
la sonuçlandı. SYRIZ’yı sol bir tuzak 
olarak görenlerden AB içinde neoli-
beral politikaların sonunu getirecek 
önemli bir eşik olarak anlam atfe-
denlere kadar geniş yelpazede yaşan-
makta olan tartışmalar daha da yay-
gınlaşıp hızlanacak gibi görünüyor. 

Sandıktan çıkan sonuçların doğu-
racağı koalisyon aritmetiğini atlaya-
rak, doğrudan SYRIZA’yı tartışmak 
öyle görünüyor ki, sürecin nasıl ve 
hangi yönde gelişeceğini anlamak a-
çısından daha işlevli olacaktır.

SYRIZA nedir ne değildir?
2004’te kurulan ve 2012’de par-

tileşen SYRIZA’nın kökeni, 2001’de 
bazı sol gruplar arasında oluşturu-
lan Solun Birliği ve Ortak Hareket i-
çin Diyalog Alanı hareketine dayan-
dırılıyor. Bu hareket, 1990’lı yılların 
sonunda Kosova Savaşı, özelleştir-
meler, neoliberal politikalar vb. me-
selelerde ortak tavır koyma zemi-
ninde oluştu. Hatta daha da gerilere 
gidip Yunanistan iç savaşında ve Al-
baylar Cuntası’na karşı tavırda ma-
yalanan ortak mücadele fikrinin/ge-
leneğinin bu süreçte rolü olduğunu 
söylemek mümkün.

SYRIZA bugün parti olarak ta-
nımlansa da yeşillerden Troçkistle-
re, antikapitalistlerden anarşistlere, 
sosyalist ve Maositlere kadar geniş 
yelpazede cephesel bir duruşu ifade 
ediyor. Kendisini, uluslararası tekel-
lere, IMF politikalarına, AB gericili-
ğine karşı “ortak bir toplumsal mü-
cadele cephesi” olarak tanımlayan 

SYRIZA’ya dönük eleştiriler de bek-
lentiler de çeşitlilik arz ediyor. SYRI-
ZA içinde yer alan yapılar, bağımsız 
örgütsel faaliyetlerini sürdürebiliyor-
lar. Alınan her karara katılma zorun-
luluğu da yok.

SYRIZA’nın 15 Eylül 2014’te ilan 
ettiği Selanik Manifestosu, nasıl bir 
acil program öngördüğünü ortaya 
koyarken aynı zamanda kimi eleşti-
rilerin hedefi oldu. Selanik Manifes-
tosu, evet bir devrim programı değil. 
Bedava elektrik, gıda sübvansiyonu, 
işsizlere seyahat kartı gibi krizin et-
kisini hafifleştirici düzenlemeler içe-
riyor. SYRIZA, ayrıca yüksek gelirli-
lerden alınan verginin artırılması ve 
işsizlik oranını azaltmak için iş ola-
nağı programı oluşturulması sözü 
veriyor. Bu nedenle eleştirel bakan-
lar, “Kamu harcamalarının artırıl-
masıyla devrim mi olur; bunlar post/
sol keynesyen politikalardır” diyor. 
NATO’dan çıkış kararlılıkla savunul-
madığı, AB’nin veya Euro sisteminin 
içinde kalınarak çözüm aranacağı i-
çin eleştiriliyor.

 Genellikle karşılarına çıkan her 
yapıyı “legal-illegal”, “yatay-dikey” i-
kilemleriyle ve “azami program” öl-
çüleriyle ele almaya alışmış olanlar, 
SYRIZA’yı sistem içi hareket eden, u-
mut vaat etmeyen reformist bir yapı 
olarak değerlendiriyor. 

Kuşkusuz SYRIZA çeşitli açılar-
dan eleştirilebilir. Cephesel örgüt-
lenmenin doğru/gerekli olması, bu 
amaçla kurulan her yapının doğru 
olduğu anlamına gelmez. Ancak e-
leştirilirken yöntemsel/programatik 
doğrular gözetilmelidir. Eğer asga-
ri demokratik bir program etrafın-
da örgütlenmiş cephesel bir yapıya, 
azami programın gerekleri dahilin-

de beklentiler üzerinden eleştiri yö-
neltiliyorsa veya cephe ile tek tek her 
bileşenin kendi stratejik programı a-
rasında eşitlikler kuruluyorsa,  sapla 
saman karışıyor demektir. Bu yakla-
şıma göre, her yapı ancak ideolojik-
politik olarak çok yakın olduğu bir 
yapıyla ittifak, eylem birliği vb. oluş-
turabilir. 

Elbette bir parti gibi bir cephenin 
de “reformistlik” vb. ile eleştirilme-
si mümkün. Ancak bu, bir partiden 
beklenecek olanlarla bir cepheden 
beklenecek olanların sınırı/ölçüsü 
bilinerek, gözetilerek yapılmalıdır. 
Örneğin işgal edilen bir ülkenin ön-
celiğinin işgalcileri kovmak olması 
gibi kemer sıkma politikalarıyla ade-
ta boğazı sıkılan bir ülkenin önceli-
ği bu kelepçeden kurtulmak olamaz 
mı? Çipras’ın “Kriz günlerinde hem 
direniş hem de dayanışma gereklidir 
ancak dayanışma daha önemlidir,” 
derken de,  durumu “25 Ocak günü 
ikilem çok açık: Dış Borçlar için Me-
morandum veya SYRIZA” biçiminde 
özetlerken de altını çizdiği gerçeklik 
budur.

Borçlanma, kemer sıkma 
her şeyi belirler hale gelmiş 

durumda
Yunanistan’da borçlanma, kemer 

sıkma her şeyi belirler hale gelmiş, 
her şeyin önüne çıkmıştır. Düşünün 
ki “ekonominin yeniden başlatılma-
sından” söz ediliyor. İşsizlik oranı 
genç kesimlerde %50 oranında, dış 
borç ise, 320 milyar avro ile milli ge-
lirin yüzde 180’ine ulaşmış durum-
da. Yani ekonomi bitmiş. İnsani fela-
ketler söz konusu. Bu nedenle bunlar 
programın öncelikli maddesi haline 
geliyor.

Yunanistan’da Syrıza Sınavı 

Gerçekte Haziran, SYRIZA vb. yapılar, yeni/özgün deneyimlerdir; son 10 yıllık süreçte yaşanan 
gelişmelerin ihtiyaç haline getirdiği yapılardır.  Diğer bir ifadeyle bu tarzı dönemin dayattığını, 
ezilenler adına hareket eden yapıların başka şansının kalmadığını söyleyebiliriz. 

Deniz, 68’in antiemperyalizmle i-
fadesini bulan mücadelesinin simge 
ismi oldu. Mahir, Türkiye’nin Mark-
sizmini oluşturma yolunda önemli 
adımlar attı; ideolojik-politik netli-
ği önemsedi, ama bu alandaki fark-
ları, dostlarını sahiplenmenin önün-
de bir engel görmedi. Bu duruşuyla 
Mahir, nasıl bir birlik, nasıl bir cep-
he sorusunun yanıtını Kızıldere’de 
verdi. İbrahim de doğru bildiği yolda 
yürüyen, Türkiye ve devrim gerçekli-
ğini, TKP/ML ile ifadesini bulacak o-
lan ideolojik politik çizgide somutla-
dı; değerlerini ölümüne savunmanın, 
ser verip sır vermemenin sembol i-
simlerinden biri olarak tarihe adını 
yazdırdı.

Aradaki farklar, ideolojik politik 
duruşlar, farklı yerlerde farklı biçim-
lerde katledilmeleri, ortak yanları-
nın görülmesinin önünde bir engel 
değildir. Uzlaşmayı değil savaşma-
yı seçmeleri, günü kurtaran solculuk 
yerine stratejik ufukla hareket etme-

leri, duruşlarını ortaklaştırırken, e-
gemen sınıfların onlara karşı tavrını 
da ortaklaştırmış, gerçekte ölümleri 
benzer olmuştur; işkencede, sehpada 
ve cephede teslim olmamanın, can 
bedeli direnmenin sembolleri olarak 
tarihe geçmişlerdir.

68, TİP’le ifadesini bulan sistem i-
çi konumlanmaya karşı demiri dev-
rimci yönde bükmenin ifadesiyse, o 
yolda Deniz, Mahir ve İbo aynı saf-
taydı.  MDD-Sosyalist devrim ayrış-
ması, temel önemde bir ayrışmaysa 
ve Demokratik Halk Devrimi strate-
jisinin oluşumunun en önemli ön a-
dımıysa; kavgada günün ve geleceğin 
gereklerini yerine getirebilmenin ko-
şuluysa, bu zeminde de Deniz, Mahir 
ve İbo yoldaşlaşmıştır.

68; Marks ve Engels’ten, Le-
nin, Stalin ve Mao’dan öğrenmekse; 
Rusya’da, Çin’de ve devamında Küba, 
Vietnam gibi ülkelerde somutlanan 
pratiklerden ders çıkararak Türkiye 
gerçekliğini okuma çabasıysa; bu a-

landa da Deniz, Mahir ve İbo’nun ö-
zel bir yeri vardır.

68; 78’de boy verecek filizlerin to-
humu, o milyonlaşan kavganın ön-
günü ve zemini ise, bu hazırlık ve 
üretim aşamasında aynı sembol i-
simleri en önde görmek mümkün. 
Tam da bu nedenle 78’de halklaşan 
mücadelenin göndere çektiği bayrak-
larda Deniz, Mahir ve İbo dalgalan-
mıştır. Giderek bu isimlere Agit de 
eklenmiş, halkların mücadele birliği, 
özgürleşmenin ufku ve zorunlu ko-
şulu olmuştur.

Bugün Deniz’i, Mahir’i, İbo’yu ve 
Agit’i yaşatmak, onların mücade-
le pratiğini, sahip oldukları değerle-
ri ve ufku güncellemektir. İbrahim’in 
ve “Dörtler”in ölümsüzleştiği 18 Ma-
yıs bu bilinçle anılmalı, sınıf ve mev-
zi yoldaşlığı öne çıkarılmalıdır. 

18 Mayıs 2015
DEVRİMCİ HAREKET

Deniz, Mahir ve İbo Aynı Saftaydı
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Çipras, ekonomik krizle beraber, 
uygulanan kemer sıkma politikala-
rının ortaya çıkardığı tabloyu top-
lumsal felaket olarak tanımlıyor. Bu 
nedenle de mücadele taleplerini ve 
politik hedeflerini bu felaketin acilen 
aşılması üzerine kuruyor.

SYRIZA tarafından “insani fela-
ketlere bir çare” başlığı altında sıra-
lanan çözümlere bakıldığında duru-
mun ne denli vahim olduğu daha iyi 
anlaşılıyor:

1. En yoksul üç yüz bin haneye be-
dava elektrik ve gıda kuponları.

2. Evsizler için barınma programı. 
3. Aylık geliri 700 avro altında o-

lan düşük gelirli emekliler için her 
yıl 13. emeklilik maaşı. 

4. Bedava sağlık hizmeti. 
5. Özel seyahat kartı. 
6. Isınmada kullanılan yakıtlarda 

özel verginin kaldırılması.

Bu acil sorunların öne çıktı-
ğı ve birilerinin gayrimenkulü hat-
ta sömürgesi haline getirilmiş olan 
Yunanistan’da bir itiraz var; bu itira-

za öncülük eden bir sol cephe var. İş-
leri çok zor; bu nedenle Çipras, “biz 
burada sadece sayfaları çevirmiyoruz 
kitabı da değiştiriyoruz” diyor.

Köklü değil acil çözüm
SYRIZA’nın önündeki ilk ve en 

büyük eşik, dış borçların yapılan-
dırılmasıdır. Bu, aynı zamanda ül-
ke ekonomisinin resesyondan çıkıp 
soluk alabilir hale gelemsinin ko-
şuludur. SYRIZA’nın AB içinde ka-
larak, Avro siteminden çıkmadan 
mevcut sorunlara çözüm araması, 
köklü değil acil çözüm aradığının i-
fadesidir. SYRIZA böylece, sistem i-
çinde de olsa, neoliberal politikaların 
alternatifinin olduğunu, Yunan hal-
kının, yıllardır dayatılmakta olan acı 
ilacı yutmak zorunda olmadığını an-
latmaya çalışıyor.

Bu öncelikli meseleler karşısın-
da geniş zeminde oluşmuş bir ittifak 
hareketinin, en son söylenecek şeyi 
en başta söylemesi, azami programı 
(devrim programını) dayatması ger-

çekçi olur mu? Bu bağlamda örneğin 
üyesi olduğu Avrupa Sol Parti’nin 
NATO’nun kaldırılması talebi var. A-
ma bunu, seçim hükümeti oluşur o-
luşmaz NATO ile tüm ilişkileri kes-
mek olarak mı algılamalı? SYRIZA 
Merkez Komitesi’nden siyaset bilimi 
akademisyeni Stathis Kouvelakis’in 
“SYRIZA’nın pek çok cephede müca-
dele vermesi gerekecek ve bu cephe-
lerin hepsini aynı anda açmak parti 
için bir hata olur,” biçimindeki ifade-
si, bu konudaki eleştirilere bir çeşit 
yanıt sayılır. 

Bilinir ki kriz dönmelerinde bur-
juvazi, krizin yükünü halkın sırtı-
na yıkar. Böyle bir süreçte iktidara 
gelen sol koalisyonun “krizin yükü-
nü üstlenmiyoruz” deyip bu çerçeve-
de bir itiraz geliştirmesi, neden yan-
lış olsun? 

Tartışmalar büyük oranda, asga-
ri-acil bir program etrafında örgüt-
lenmiş cephesel bir yapı ile devrim 
stratejisiyle hareket eden bir parti ör-
gütlenmesi arsındaki farkın algılan-
masında/değerlendirilmesinde dü-

ğümleniyor. Eleştirel yaklaşanların 
SYRIZA’dan beklentileri, bir devrim 
programına sahipmiş gibi azami bo-
yutlarda tutuluyor.

Halbuki, stratejik hedefe göre ör-
gütlemiş olan yapılar, içinde yaşa-
nılan somut koşulların ihtiyaçları-
na bağlı olarak daha sınırlı hedef 
ve programlar çerçevesinde cephe-
sel birliktelikler, ittifaklar oluştura-
bilir. SYRIZA tam da bu bağlamda 
Yunanistan’da çok özgül koşullar-
da oluşmuş bir modeldir. Programı-
nın çapı ve hedeflerinin sınırlılığı/
güncelliği, ortaya çıktığı dolayısıyla 
onu ihtiyaç haline getiren koşullar-
dan koparılmadan değerlendirilme-
lidir. Evet, SYRIZA’nın programı, 
hedefleri devrim menzilli bir par-
tiyle kıyaslandığında çok basit ve 
geri noktalardadır.  Eylem birlikle-
rinin, ittifak ve cephesel oluşumla-
rın çeşitliliği düşünülecek olursa, bu 
konu daha doğru zeminde daha uy-
gun argümanlar üzerinden tartışılır. 
Stratejik hedefleri, siyasal program-
ları birbirinden farklı olan yapılar 
çok somut olan bir hedefe göre im-
kanlarını ortaklaştırdığında, bu ke-
siti bütünden koparıp salt amaçları-
nın sınırlılığına bakılarak bu türden 
yapılar reformist, uzlaşmacı vb. ola-
rak değerlendirilemez. Aksi takdir-
de, bu yöntemle, Gezi’ye katılan her 
yapıyı veya hemen her eylem birliği-
ni bu türden yakıştırmalarla yargıla-
mak mümkün. 

SYRIZA Yunanistan’ın Haziran 
Hareketi mi?

Gerçekte ne Haziran SYRIZA’ya 

ne de SYRIZA Haziran’a eşittir. An-
cak, çeşitli açılardan benzerlikler 
kurmak mümkün. Bu, eleştiriler için 
de geçerlidir. 

Kendi koşulları içinde SYRIZA’dan 
çok daha kapsamlı/ileri olmasına 
rağmen biz Haziran programının da 
asgari program olduğunu söyledik. 
Ancak buna rağmen Haziran progra-
mı da benzer eleştirilerle karşılandı; 
devrim stratejisiyle hareket eden bir 
partinin sahip olması gereken prog-
ram kıstasları üzerinden değerlen-
dirmeler yapıldı.  

Ezilen tüm kesimlerin sorunlarını 
programına içererek yola çıkan Ha-
ziran Hareketi’nin bir özelliği de so-
rumluluğunu yazılı/maddelenmiş 
meselelerle sınırlı tutmaması, bir ey-
lem hareketi olmasının da gereği ola-
rak, çözüm için sandığı işaret etme-
mesi ve güncel gelişmelere anında 
fiili yanıt geliştirebilmesidir.

Elbette devrimcilerin işi, siste-
min problemlerini çözmek ve çeliş-
meleri yumuşatmak değildir. Ancak 
Yunanistan’da devrimin objektif ko-
şulları (ekonomik ve siyasi kriz) ne 
denli hazır olursa olsun sübjektif ko-
şulların hazır olmaması, mevcut çe-
lişmeleri/tıkanmayı, kitle tabanını ve 
örgütlülüğü artırma yönünde değer-
lendirmeyi beraberinde getirebiliyor. 
Bu bağlamda SYRIZA’nın kısa vade-
li programı eşliğinde oluşan sinerji 
daha nitelikli adımlar için basamak 
olarak değerlendirilebilirse, çok şey 
değişir. 

Gerçekte Haziran, SYRIZA vb. 
yapılar, yeni/özgün deneyimlerdir; 
son 10 yıllık süreçte yaşanan geliş-

melerin ihtiyaç haline getirdiği ya-
pılardır.  Diğer bir ifadeyle bu tarzı 
dönemin dayattığını, ezilenler adı-
na hareket eden yapıların başka şan-
sının kalmadığını söyleyebiliriz. Sis-
temin saldırıları karşısında giderek 
zemin kaybeden, örgütlülükleri ya 
dağılmış ya da ideolojik olarak çö-
zülmüş olan ezilen kesimler için 
2013 Haziran, bir patlama hali olma-
sının yanında var olanın, alışılmışın 
dışında bir arayıştır. Ezilenlerin ref-
leksel hareketi ve fiili ortaklaşması-
dır. Benzer şekilde Yunanistan’da kri-
zin yükü altında ezilen kesimlerin 
bir araya gelmek dışında başka çare-
leri kalmamıştır. Süreç, toplu intihar-
lar üretir noktaya gelmiş, insani fela-
ketlere çözüm üretme ihtiyacı, diğer 
tüm sorunlardan daha öncelikli bir 
önem kazanmıştır.

Dolayısıyla SYRIZA’yı çok zor 
günler bekliyor olsa da karamsar bir 
tablo çizmemek, ateşlenen coşku-
yu ve umudu önemsemek gerekiyor. 
Demirin, halkların yararına ve tekel-
lerin aleyhine bükülmesini önlemek 
için elbette Yunanistan egemenleri 
ve hatta AB oligarşisi elinden geleni 
yapacaktır. Bu nedenle önümüzdeki 
sürecin, SYRIZA’nın hükümeti kur-
masıyla sonuçlanmayacağını, mü-
cadelenin bir başka zeminde çeşitli 
enstrümanlar eşliğinde devam ede-
ceğini söyleyebiliriz. Kısacası mev-
cut durum Haziran diliyle, “Bu daha 
başlangıç mücadeleye devam” olarak 
özetlenebilir.
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Küba devrimi üzerinden 50 yılı 
aşkın bir süre geçti. Bu sürede, 

tarihsel evrim karşıdevrimler eşli-
ğinde, umuda dair tanımları ve mo-
ral noktalarını değiştirdi. Sovyetlerde 
Çin’de kapitalizm geri geldi. Yenilgi-
ye uğrayanın Mao’nun ve Lenin’in 
öğretileri olmadığı bilinse de, moral 
dünyadaki sarsıntılar önlenemedi. 
Kapitalizmin yenilmezliği/sonsuz-
luğu fikri daha güçlü araçlarla pom-
palanmaya başladı ve etkisi hiç bek-
lenmedik kişilerde, yer ve kesimlerde 
gözlendi.  Bu süreçte belki de umuda 
kaynaklık etmek bağlamında yeri ve 
önemi değişmeyen ender olguların 
başında, 1959’dan beri tüm zaman-
ların devrimcilerinin yoldaşı olan Fi-
del, Che ve ülkeleri Küba oldu.

Sözün, fiilin, sembollerin yetme-
diği günümüz koşullarında, Küba o-
nu anlamak isteyene çok şey anlatır. 
Küba devrimi, o büyük dönüşüme 
önderlik edecek olan harekete adı-
nı veren 26 Temmuz 1953 Moncada 
Kışlası baskınıdır; yenilgiyi ve tut-
saklığı bir son değil, daha büyük sıç-
rayışlar için bir basamak yapmaktır; 
gücü, insan sayısı veya imkanla değil, 
haklılıkla, inanç ve iradeyle ölçmek-
tir. Che’nin neden hala öldürüleme-
diğinin, Fidel’in neden ihtiyarlama-
dığının nedenleri, Küba’nın neden ve 
nasıl hala direnebildiğinin cevabıdır.

Küba direniyor…
Küçücük bir ada, çok sınırlı im-

kanlarla, ABD’nin dibinde koca bir 
sisteme direniyor. En avantajlı ve 
hatta alternatifsiz gibi durduğu bir 
dönemde sistem en büyük krizini ya-
şayarak sarsılırken; şeker kamışı, mı-
sır, kahve ve tütün üreterek ayakta 
kalmaya çalışan bir ülkenin ekonomi 
politiği, sistemin krizine çare olabi-

lir mi? Küba’nın direncinin, halkının 
mutluluğunun şifreleri, kapitalizmin 
krizden çıkışına yol gösterici olabi-
lir mi?

Marks’ın kitaplarının tekrar raf-
tan indirilip okunmaya başlandığı ve 
burjuva kesimler içinden (şu veya bu 
biçimde de olsa) önemine vurgu ya-
pılmaya başlandığı bu dönemde, ya-
bana atılır bir soru değil bu.

Son dönemlerde para karşılığı ti-
caretin yanında, Küba takası da gün-
deme sokmuş durumda. Öğretmen 
ve doktor açığı olan ülkelerin bu ihti-
yacı karşılanıp, karşılığında Küba’nın 
ihtiyaç duyduğu geçim maddeleri a-
lınmaktadır.

“Küba’da birçok şey değişebilir, 
sosyalizm hariç!”

Fidel Castro’nun görevini Raul 
Castro’ya bırakması sonrasında Kü-
ba ekonomisinde yaşanan gelişmeler, 
kimilerince “Raul farkı”, kimilerin-
ce de devamlılık halindeki bir çizgi-
nin güncel gerekleri olarak değerlen-
diriliyor. Hizmet sektörü konusunda 
bazı noktalarda yapılacak özelleştir-
melerin rekabeti, rekabetin de zincir-
leme biçimde kapitalist ekonomiye 
özgü öğeleri ortaya çıkaracağı kaygısı 
(Küba’nın kimi dostları tarafından) 
yaygın biçimde taşınıyor.

Küba Cumhuriyeti Türkiye Büyü-
kelçisi Jorge Quesada Concepcion, 
Küba’daki ekonomik dönüşüm üzeri-
ne yapılan bir söyleşide, Kübalıların 
politik olarak çok iyi eğitildiğine, do-
layısıyla da alınan ekonomik önlem-
leri doğru kavrayacaklarına dikkat 
çekiyor. Aynı söyleşide, sözü geçen 
rekabetin küçük işletmeler, esnaf ve 
hizmet sektöründe çalışanlar için söz 
konusu olduğunun, yoksa Küba’da 
büyük fabrikaların sahiplenilmesin-

den kimsenin söz etmediğinin altını 
çiziyor ve “Küba’da birçok şey deği-
şebilir, sosyalizm hariç!” diye ekliyor.

Sosyalizmin bir yerde yazılı olan 
kurallar bütünü olarak ve o kuralla-
rın harfiyen uygulanması biçimin-
de algılanmaması gerektiğini söylü-
yor Concepcion. Ayrıca herkes için 
ücretsiz sağlık ve eğitim sağlamanın, 
devlete çok büyük yük getirse de de-
vam ettirilmesinin ve altından kalkıl-
ması gerektiğinin önemini vurgulu-
yor. “Bunlar, devrimin vazgeçilmez 
kazanımları olduğundan yeni çö-
zümler geliştiriyoruz,” diyor. İşte bu 
hizmetlerin devamlılığını ve kalite-
sini korumak için paraya ihtiyaç ol-
duğuna, çözümün ve paranın ise 
yurtdışından gelmeyeceğine dikkat 
çekiyor.

İşin umut verici tarafı, Concepci-
on, başka ülkelerde işe yarayan yön-
temlerin, Küba için tehlikeli ola-
bileceğinin bilincinde olduklarını 
gösteren ifadeler kullanıyor. “ Ne za-
man bir sosyalist ülke başka bir ülke-
nin çözümlerini kopyaladı, o çözüm-
ler o ülkede işe yaramadı. Çünkü 
şartlar farklıydı. (…)

Kısacası şu anda geliştirdiğimiz e-
konomik çözümler hiçbir modelin 
kopyası değil, kendi geliştirdiğimiz 
uygulamalar olacak. 10 yıl önce uy-
guladığımız yöntemlerden aldığımız 
verileri değerlendirerek geliştirdiği-
miz çözümler bunlar,” diyor. “Biz da-
ha yeni başladık! Dostlarımız bize ve 
yaptıklarımıza güvensin…” sözleri i-
se, umutlu olmak için çok şey ifade 
ediyor.

Küba’da yalnızca eğitim oranının 
%100 olması değil, eğitimin kalite-
si ve bilincin seviyesi, sosyalizm yo-
lunda ısrar için bir çeşit güvencedir. 
Kimi dikkatli gözlemcilerin, Küba’yı 

Sosyalizmin Son Kalesi Küba Yıkılacak mı?* 

Ne mutlu sosyalizmin değerlerinin ADA’sına; ne mutlu Karayip kokusunu uzaktan da olsa 
soluyup, yoldaşlığı somutlayabilene…

gezdikten sonra, insanlarının etkile-
yici, dönüştürücü ve yenileyici yan-
larına dikkat çekmesi, meselenin li-
der meselesi (yani Fidel’in yerine 
Raul’ün gelmesi meselesi) olmadığı-
nı gösteriyor.

Evet belki yeni sömürgeciliğin kla-
sik tanımına uygun olarak Küba’nın 
ekonomisi vaktinde 3-4 ürünle sı-
nırlanmış. Ama coğrafi dezavantaj-
larına rağmen, sosyalist ufuklu mer-
kezi planlama sayesinde işsizliği, 
açlığı ve sefaleti yenilgiye uğratarak 
sıfırlamıştır. Üstelik ABD tarafın-
dan sadece ambargo değil, kuşatma 
uygulanıyor ve bir an olsun provo-
katif müdahalelerden vazgeçilmi-
yor.   Küba’ya uygulanan kuşatma ve 
yıpratma faaliyeti öyle bir boyutta ki, 
Kübalılar bunu “soykırım” olarak de-
ğerlendiriyor.

Küba, eğitimli ve örgütlü bir 
toplum…

Eğitimin % 100 olduğu Küba’da 
öğrenciler, ilkokul dahil eğitimin her 

aşamasında örgütlü. Kongre toplu-
yor, tartışıp kararlar alıyor. Bu, ilko-
kul çağında bile her Kübalının ken-
dini ifade etmeyi, geleceği hakkında 
söz ve karar sahibi olmayı öğrendi-
ğini, bu fırsatının/şansının olduğunu 
gösteriyor. Söz konusu uygulamalar, 
Küba’daki özgüvenin ve mutluluğun 
nedenlerini olduğu kadar, sosyaliz-
min üstünlüklerini anlamayı kolay-
laştırıyor. Ablukadaki tüm ısrarına 
rağmen, ABD’nin Küba’dan kanser 
aşısı satın almak durumunda kalma-
sı ise, sosyalizmin üstünlüğünün bir 
başka ifadesidir.

Küba’nın örgütlülüğü öğrenciler-
le sınırlı değil. Herkesin, yaşamın her 
noktasında örgütlü olduğunu söy-
lemek abartılı olmaz. Örneğin, dev-
rimden birkaç yıl sonra, Fidel’in hal-
ka açık konuşma yaptığı bir yerin 
yakınlarında bomba patlaması son-
rasında kurulan Devrimci Savunma 
Komiteleri, tüm Kübalıların katılımı-
na açık ve bugün hala her mahallede 

varlığını sürdürüyor. Bu komitelerin, 
gerek sosyalizmin kazanımlarının iç-
selleşip kalıcılaşması, gerekse güncel 
meselelere kolektif biçimde çözüm 
üretilebilmesi açısından önemli bir 
rolü vardır.

Sanıldığının veya kimilerinin ya-
kıştırdığının aksine, Komünist Par-
ti önderliği, gündelik yaşamda öne 
çıkmıyor. Ancak yapısal düzenleme-
ler/sorunlar söz konusu olduğun-
da sorumluluğunu yerine getiriyor. 
Küba’da parti bu bağlamda öncü-
lük rolünü yerine getirirken, bürok-
ratikleşmemeyi de başarıyor. Bu da, 
Küba’nın donmuş kalıplar ülkesi de-
ğil, önderliği eşliğinde değerlerini 
yaşatan bir ada olduğunu gösteriyor.

Ne mutlu sosyalizmin değerleri-
nin ADA’sına; ne mutlu Karayip ko-
kusunu uzaktan da olsa soluyup, yol-
daşlığı somutlayabilene…

*http://yarinhaber.net/news/15116

Mehmet Yeşiltepe

Ne ahras ne kültürsüzdü onlar.
Dilleri lal, elleri tembel değildi.
Konuşmaları da yapmaları da taammüden engellendi.
Bir tesadüf değildi yani esmerlikleri.
Sıksan Mezopotamya’yı ve tarihi;
Manipülasyon, asimilasyon ve operasyon damlardı.
Kayıt dışıydı emperyalist haritalarda onların varlıkları.

Efsanelerden bugüne uzanan deneyim ve birikim zin-
cirinde Dehaklar da vardır, Kawalar da. Gerçekte zulmün 
ve zorbalığın temsilcisi tüm krallar, sultanlar, başkan-
lar vb. birer Dehak’tır. Kawa’nın isyanında bayraklaşan i-
se halkların başkaldırısıdır; zulme karşı değerler, sembol-
ler ve mücadele devamlılığıdır.  Kawa’dan Baba İshak’a, 
Bedreddin’den Pir Sultan’a, Mahir’den bugüne devralınan 
meşale, ezilenin ezene karşı isyanını simgeliyor. 

O meşale bugün artık, ezilen halkların ortak değerleri-
ni ifade eden bir sembol, bir birlik ve özgürleşme ateşidir. 
Gerçekte Kawa’nın öncülük ettiği savaş, ezilenin ezene kar-
şı isyanıydı; sınıflar mücadelesinin döneme özgü biçimiy-
di. Tam da bu nedenle Newroz, tüm Ortadoğu halklarının 
bayramıdır.

Kavga zorlu, uzun ve engebeli bir süreçtir. Bir dönem 
kayıplarının ardından ağıt yakmakla yetinen, genelde Or-
tadoğu özelde Kürt halkı, giderek ateş yakmaya ve acı-

yı özgürlük tililisine çevirmeye başladı. Bugün artık umut 
kavgayla, kayıplar kazançlarla iç içe yaşanıyor. Gerçekte 
modern Dehakların hiçbir kazanıma tahammülleri yok. 
Bu nedenle halkların her kutlamasına her sevincine saldı-
rıyor. 

Batman’da, Van’da Newroz kutlamalarına yapılan saldırı-
ların da anlamı budur. Ancak farklı zeminlerde çoğaltılan 
ve birbirine değerek bir toplam oluşturan meşaleler, tüm 
söndürme çabalarına rağmen giderek yürünen yolu aydın-
latıyor ve ufku kızıla çeviriyor. Amed’ten yükselen sloga-
nın Haziranca karşılık bulması bunun ifadesidir. Gelecek, 
birleşik mücadele içinde ortaklaşan halkların ellerinde bi-
çimlenecektir.

Newroz, halkların toplumsal baharıdır; hem Kawa’nın 
çekici hem gelecektir; umudun kavga içinde bugünde çi-
çeklenmesidir.

YAŞASIN HALKLARIN TOPLUMSAL BAHARI 
NEWROZ!

YAŞASIN HALKLARIN KARDEŞLİĞİ VE 
MÜCADELE BİRLİĞİ!

21 Mart 2015
DEVRİMCİ HAREKET

Newroz Halkların Toplumsal Baharıdır

DEVRİMCİ HAREKET Küba

http://yarinhaber.net/news/15116
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DEVRİMCİ HAREKET Açıklama-Haber

Önder Babat, insan olmanın tüm 
niteliklerini devrimciliğine içer-

mişti. O’nun şahsında devrimcilik, 
yaşamı bütünüyle içeren bir kimlikti; 
hem teori hem pratikti; dün-bugün 
diyalektiğiydi; evrim ve devrimin iç 
içe geçmesiydi; yani dünyaya Che gi-
bi Türkiye’ye Mahir’ce bakabilmekti.

Önder Babat, THKP-C’den Dev-
rimci Yol’a, Devrimci Yol’dan Dev-
rimci Hareket’e uzanan sürecin de-
vamlılık güvencesi, kadro anlayışı ve 
devrimcinin taşıması gereken nite-
liklerin ifadesidir.

Önder Babat, Leninist devrim 
modelinin kadro anlayışıdır
Mahir’i anlatırken söylediğimiz 

gibi Önder Babat, Leninist devrim 
modelinin kadro anlayışıdır; dünü 
an’a taşımak, güncelleyerek yeniden 
üretmektir; stratejik ufuklu olmak, 
geleceği ıskalamadan günün görev ve 
sorumluluklarını üstlenmektir.

Kadrolar, bir hareketin uygulayıcı 
özneleridir; sahip olunan değerlerin 
hem taşıyıcısı hem devamlılık gü-
vencesidir. Hareketin siyasal çizgisi-
ni kavrayıp hayata geçirmeye uygun 
kadrolar olmadığında, Stalin’in deyi-
miyle “doğru siyasal çizgi, kâğıt üze-
rinde kalma tehlikesi taşır.”

Kadro, aynı zamanda kadro yetiş-

tiren insandır; dönüşen ve dönüştü-
rendir; hem öğrenci hem öğretmen-
dir. Bu nedenle devrimci kadrolar, 
sistemin kadrosundan farklı olarak, 
ezberle veya bir “paket program”la 
hareket etmez, öğrendiklerini tecrü-
be ve birikim havuzunda mayalayıp 
kitlelere üretken bir çerçevede taşır. 

Lenin, “İnsan sıkıntısı çekiliyor a-
ma yığınla insan var” derken de, on-
dan onlarca yıl sonra Türkiye coğraf-
yasında, “kadro saksıda yetişmiyor,” 
tespiti yapılırken de aynı gerçekliğe 
dikkat çekiliyor, kadronun yetişmesi-
nin güçlüklerine işaret ediliyordu.

Bu güçlüklerin yanında, bilinir ki 
“Önünü devrimci araçlarla açabilen 
bir hareketin izlediği yol, sonsuz ola-
naklarla döşelidir.” Bunun bilincinde 
olan Önder Babat, hareketin potan-
siyel imkanlarını kendi yetenekleriy-
le birleştirmiş, mücadelenin çeşitlilik 
ve çok yönlülük gerektiren nitelik-
lerini yaratıcı bir üretkenlik ve so-
rumlulukla karşılamıştır. Kısa süren 
yaşamında bir kadronun çok yönlü-
lüğünden ne anlaşılması gerektiği-
ni göstermiş, ikili görevler bütününe 
göre hem güncel görevlerin hem de 
stratejik ufkun gereklerini yerine ge-
tirmiştir; teoriyi pratikten ayırmadan 
kavramış, öğrenerek yapmış, yaparak 
öğrenmiştir.  

Önder Babat, sistemin eğitim 
anlayışının antitezidir

Önder Babat, Marks’ın 11. Tez’ine 
uygun olarak, hayatı yorumlama-
yı, doğru bir bakış açısı edinmeyi ö-
nemsedi ama bununla yetinmedi, 
anlamanın yanına değiştirme hede-
fini de koydu. Bir taraftan felsefe e-
ğitimi gördü, diğer taraftan, bunun 
soyut entelektüel bir çaba ile sınırlı 
kalmaması için öğrendiklerini haya-
tın içine taşıdı. 

Yeniden üretimin bilincinde ol-
ması, onu sanatsal etkinliklere de yö-
neltti. Böylece felsefe ile sanatı, yara-
tıcı etkinliklerinde bir araya getirdi. 
Tam da bu nedenle Önder Babat, sis-
temin eğitim anlayışının, ezber ve 
tek yanlılığın, bilimleri birbirinden 
koparan yöntemin anti teziydi. 

Devrimciliğin, sınıflı toplumun 
sebep olduğu tüm kötülüklerin kay-
nağını saptama, çözüm ve alternatif 
üretme sanatı olduğunun bilincin-
deydi; buna uygun olarak, alternatif 
değerleri yaşamın tüm kesitlerinde 
üreten bir kimlikle hareket etti.

Felsefe onun nezdinde tarihsel 
bir fenerdi; Platon ve Aristo’dan İb-
ni Rüşd’e, Hegel’den Marks’a uzanan 
üretkenlikle yetinmedi; Marksizmin 
yaşayan bir öğreti olduğunun bilin-
cindeydi; bu nedenle aşılmaz sanılan 
en zorlu problemlere Mahir’ce gü-

Önder Babat, 
Leninist Devrim Modelinin 
Kadro Anlayışıdır

O gülümsediğinde,
Patlayan bir tomurcuk gibi 
İçinin güzelliği karanfilleşirdi yüzünde.
Çin, Vietnam, Küba kokardı
Ama anadiliyle yazılıydı ufkunun şiiri.
Dersim ve Kürtçe kökenliydi yaşam dizeleri.
Bir yaşam biçimi olarak benimsemişti devrimciliği,
Bu nedenle Milad edinmişti Mayıs 77’yi…

lümsedi. Mutluluğu, şişirilmiş ruh-
sal balonlarda değil, değerleri için 
yürüdüğü yolda aradı; öğrenmekle 
mücadele arasındaki ilişkiyi, İngiliz-
ce dahil birkaç dil bildiği halde “Biz, 
ODTÜ’de İngilizce üç kelime öğren-
dik: Yankee go home,” diyen Sinan 
Cemgil gibi algıladı. Çünkü o, siste-
min değil devrimin insanıydı.

Önder Babat, Devrimci 
Hareket’tir

Önder Babat’la ifadesini bulan 
kadro anlayışı ve örgütsel yaşam, 
sosyalizm ufuklu, bir yoldaşlığı ifa-
de eder. Tam da bu nedenle, Önder 
Babat’ı çoğaltıp yaşatan nitelikleri-
mizle biz; bir cümlenin harfleri, bir 
paragrafın cümleleri gibiyiz. Top-
lamda oluşturduğumuz anlamın gü-
vencesiyiz. Bu yolda, kuraldan di-
sipline ve örgütsel forma kadar tüm 
araçlar bir amaca hizmet eder. Hiçbir 
araç, tek başına ortaklaşma, saflaşma 
sebebi değildir.

Bunun bilincinde olanlar, devrim-
ciliği bir yaşam biçimi olarak görür ve 

örgütlenmeyi bu yaşamın hem kendisi 
hem de güvencesi olarak değerlendi-
rir. Böyle bir zeminde örgüt-birey iliş-
kisi, belirleme-belirlenme ilişkisinden 
çok karşılıklı beslenme ve birbirini ta-
mamlama ilişkisidir. Disiplin, ortak-
laşmış değerlerin ifadesidir; bir kural-
lar hiyerarşi değil, katılım ve üretim 
diyalektiğidir; itiraz ile alternatifi bir 
arada yaşayabilmenin gerektirdiği ku-
rallar ve değerler bütünüdür.

Devrimci Hareket, içinde yaşanı-
lan tarihsel anın doğru okunması, 
sorunların sınıfsal perspektifle karşı-
lanması, tüm ezilenleri kapsayan bir 
kardeşliğin ölçü alınmasıdır; Önder 
Babat, böyle bir hareketin bedenleş-
miş ifadesidir.   

Devrimci Hareket, yaşamı sevgi 
ekseninde yeniden üretmenin 

adıdır
Bilinir ki kapitalizm, hem sabırsız-

lık, hem sevgisizliktir. Devrimcilik 
bunun antitezidir; bir sanatçı sabrı, 
özeni ve ince işçiliğiyle üretim yap-

mayı, acele etmeden adım adım yol 
almayı, kökene inerek bakmayı, se-
beplere dokunarak algılamayı gerek-
tirir.

Tam da bu nedenle, sevdayı bir ya-
şam biçimi edinip, bunu kimliğinin 
ekseni haline getirenler için Marks’ın 
“Sevgi yalnız bir insana bağlılık değil-
dir. Bir tutumdur. Kişinin yalnız bir 
sevgi nesnesine değil, bütünüyle dün-
yaya bağlılığını gösteren bir kişilik 
yapısıdır. Kişi yalnız bir tek kimseyi 
seviyor, başka her şeye karşı ilgisiz ka-
lıyorsa sevgisi sevgi değil, genişletilmiş 
bencilliktir,” değerlendirmesi bir pu-
sula niteliğindedir.

Bu, sosyalizmin, mülkiyet eksen-
li olumsuzlukları yenip sevgi eksen-
li bir yaşama geçmek anlamına gel-
diğini kavramın ifadesidir; “ben”den 
“biz”e geçişin, yaşama ve kavgaya 
Bedreddin’ce bakmanın örgütlü ze-
minde somutlanmasıdır; mülkiyetin 
kovulması, komünalitenin Haziran’ca 
kavranmasıdır; Önder budur; 77’den 
bugüne yaşayan Devrimci Yol’dur.  

Önder Babat Birçok Yerde Anıldı
11 yıl önce Devrimci Hareket dergi-

si önünde katledilen yoldaşımız Önder 
Babat 3 Mart 2015 günü saat 19:00’da 
vurulduğu İmam Adnan Sokak’ta anıl-
dı. Anma etkinliği “Önder Babat Ö-
lümsüzdür” sloganlarıyla başladı. Ön-
der resminin olduğu “Önder Babat 
Ölümsüzdür” yazılı pankart arkasın-
da toplanan dostlarımız, yoldaşları-
mız “Önder’e sözümüz halk iktidarı”, 
“faşizme karşı omuz omuza”, “yaşa-
sın devrimci dayanışma” sloganlarıyla 
Önder Babat’ı unutmadıklarını, unut-
turmayacaklarını dile getirdiler. Önder 
Babat şahsında devrim şehitleri için 1 
dakikalık saygı duruşu yapıldı. Dev-
rimci Hareket Dergisi yazı işleri mü-
dürü Eray Sargın basın açıklamasını 
okudu.  Önder’in vurulduğu yere ka-
ranfiller bırakıldı. Ardından EHP, KP 
ve TKP 1920  temsilcisi birer konuşma 
yaptı. Anmaya ÖDP, EHP, HTKP, TKP 
1920, Kaldıraç, BDSP,  SYKP, Halk 
Cephesi destek verdi. Adalılar’ın Ön-
der Babat ve Gündoğdu marşını kit-

leyle birlikte söylemesinin ardından 
anma etkinliği başarıyla sona erdi. 

Basın metni:

“ÖNDER BABAT 77’DEN BUGÜNE 
YAŞAYAN DEVRİMCİ YOL’DUR!
Faşizmin güncellenerek daha açık bir 

biçim almaya başladığı, halkların açık 
hedef haline getirildiği bir süreçten ge-
çiyoruz. 

ABD’nin özel yetkili partisi, o-
nun Ortadoğu temsilciliği gibi çalışan 
AKP’nin ayakta kalabilmek için toplu-
mu zapt-u rapt altına almaktan başka 
hiçbir çaresi kalmamıştır.

İç Güvenlik Paketi denilen ve özünde 
halka savaş ilanı anlamına gelen faşizm 
paketi, hırsızlara, katillere ve işbirlikçi-
lere karşı gelişebilecek her türlü itirazı 
boğmak amacıyla çıkartılmaktadır.

Bu yasayla asgari ücret koşulların-
da dayatılan köleliğe rıza gösterelim is-
tiyorlar. Grev hakkımızı kullanmamızı 
milli güvenlik martavallarıyla engelle-
mek istiyorlar. Sendika hakkımızı orta-

dan kaldırmak istiyorlar. Bir madende 
301 işçiyi katlettiklerinde buna ‘kader’ 
dememizi istiyorlar. Gerici ve faşist dü-
zenlerinin ürettiği katiller kadınlara 
tecavüz edip katlettiğinde ve mahke-
meleri onlara ‘iyi hal’ indirimi uygula-
dığında, bunu sineye çekmemizi istiyor-
lar.

Özgecan’lar yakılırken, insanlığımız 
ateş çemberine atılırken AKP şahsında 
somutlaşan bu ülkenin egemenlerinin, 
katliamların gerçek failleri olduğunu 
haykırmayalım istiyorlar. Korkmamızı, 
biat etmemizi ve teslim olmamızı isti-
yorlar.

Faşizme Teslim Olmayacağız!
Yoldaşımız Önder Babat, 3 Mart 

2004’te bu sokakta kurşunlanarak kat-
ledildiği gün de söyledik bunu. “Faşiz-
me Teslim Olmayacağız!” diye haykır-
dık.

Dostlar,
Faşizm bir suç rejimidir. Halka kar-

şı suç işlemek faşizmin özüdür. Ceylan 
Önkol’ların, Uğur Kaymaz’ların, Ni-
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hat Kazanhan’ların ve Berkin Elvan’la-
rın kanıyla beslenen bu rejimin bugün-
kü yürütme gücü AKP, Türk, Kürt, Laz, 
Alevi tüm halklarımızın düşmanıdır.

AKP şahsında somutlaşan bu re-
jim, halklarımıza barış, huzur, çözüm 
ve refah getiremez. Bu eşyanın tabiatı-
na aykırıdır. Bu, ABD’den demokrasi, 
IŞİD’den insan haklarına saygı bekle-
mek gibi birşeydir. Emekçi halklarımı-
zın eşitlik, özgürlük ve barış özlemini 
gerçek kılacakları gün, bu düzeni omuz 
omuza ortadan kaldırdıkları gün ola-
caktır.

Komşu halkların topraklarında tez-
gahlanan emperyalist projelerin payan-
dası olanlar, gerici çetelere tırlarla silah 
taşıyanlar, provokasyondan kitle katli-
amına kadar her yöntemi uygulayan-
lar, kaçak saraylarında halklarımızı 
bir uçuruma taşıyanlar, tek adam dik-
tatörlüğünü başkanlık sistemine ihtiyaç 

duymayacak şekilde bugünden uygula-
yanlar halklarımıza bir tek şey verebi-
lirler: zulüm.

Halklarımızı, burjuva düzenin par-
lamenter sınırlarına sıkıştırarak, “san-
dık-seçim” ikilemine hapsetmek isteyen 
AKP, sınıfsal kimliğinin gereğini yerine 
getirmektedir. Muhalefet milletvekilleri-
nin çekiçle dövüldüğü, parlamentonun 
koca bir tiyatro sahnesine dönüştüğü 
bugünün koşullarında, halklarımızın 
geleceğini nerede araması gerektiğini bi-
ze Gezi Direnişi göstermiştir. 

İşte Önder Babat yoldaşımız, Gezi 
Direnişi’nin bizlere gösterdiği, düzenin 
sınırlarını aşmayı temsil eden direnişin 
bedenleşmiş halidir. 

O, Ethem’den Berkin’e, Ali İsmail’den 
Medeni’ye, Ahmet Atakan’dan Abdullah 
Cömert’e, Mehmet Ayvalıtaş’tan Ha-
san Ferit’e uzanan, yaşamı aşkla örme 
inancının bu sokaktaki adıdır. 

Önder Babat, Devrimci Yol’dur!
Bu, sosyalizmin, mülkiyet eksenli o-

lumsuzlukları yenip sevgi eksenli bir 
yaşama geçmek anlamına geldiğini kav-
ramanın ifadesidir; “ben”den “biz”e ge-
çişin, yaşama ve kavgaya Bedreddin’ce 
bakmanın örgütlü zeminde somutlan-
masıdır; mülkiyetin kovulması, komü-
nalitenin Haziran’ca kavranmasıdır; 
Önder budur; 77’den bugüne yaşayan 
Devrimci Yol’dur.”

Devrimci Öğrenciler İstanbul 
Üniveristesi’nde Önder Babat’ı 

Andı
Önder Babat’ın da öğrenci-

si olduğu İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nde Devrimci Öğrenciler bir 
anma etkinliği düzenledi. Duvar gaze-
tesi açılan etkinlikte “Önder Babat Ö-
lümsüzdür” pankartı da asıldı. Say-
gı duruşu gerçekleştirildi. Önder’in 
fotoğrafının yanına karanfiller konul-
du. Konuşmalar ve müzik dinletisinin 
ardından anma etkinliği mücadele ka-
rarlılığıyla sona erdi.

Önder Babat İzmir’de de Anıldı
İzmir Alsancak Kıbrıs Şehitleri 

Caddesi’nde bir araya gelen Devrimci 
Yolda Devrimci Gençlik okurları Önder 
Babat’ı andı. Önder Yoldaş’ın resimleri-
nin olduğu bir pankart açan yoldaşları, 
Önder’in resminin bulunduğu yere ka-
ranfiller ve mumlar koydular. Mücede-
le kararlılığı belirtildikten sonra  Önder 
Yoldaş’ın düşlerini gerçek kılacaklarına 
and içerek göğe dilek balonları uçurdular.

Önder Babat Adana’da da Polis 
Baskısına Rağmen Anıldı

Adana’da Baraj Yolu Caddesi’nde 
Önder Babat anması yapmak iste-
yen Liseli Dev Genç ve Devrimci Yol’da 
Devrimci Gençlik üyelerini polis ab-
lukaya almış, baskı kurmak istemiş-
tir. Çok sayıda resmi ve sivil polis a-
raçları ve toma Gençlik Meydanı’na 
kadar dizilmiş, saldırma hazırlığı ya-
pılmıştır. Bunlara rağmen Yeni Baraj 
Mahallesi’nde anma gerçekleştirilmiştir.

Kızıldere’ye Haziranca bakabil-
mek için süreci önceleyen ko-

şullara ve dönemin niteliklerine 
bakmak gerekiyor. Mahirler, FKF sü-
recinde de Devrimci Gençlik çalış-
malarında da bir taraftan kendi öz 
örgütlenmelerini oluştururken diğer 
taraftan cephesel örgütlenme bağla-
mında ezilen kesimlerin birliğini ve 
mücadelesini gözetmiştir. 

Bir çeşit ayrışma ve netleşme sü-
reci olan 68-71 döneminde de hem 
yoğun bir ideolojik mücadele yürü-
tülmüş, hem de stratejik ufuklu dev-
rimciliğin, yani devrim perspektifli 
duruşun gereği yerine getirilmiştir. 
Bu perspektifin, dönemin devrimci 
kadrolarına yüklediği sorumluluk-
ların başında, ideolojik farklara rağ-
men devrimci dostlarını sahiplen-
mek ve mücadeleyi hem parti hem 
cephe ufkuyla örgütlemek geliyor. 

Mahir’in özgürlük ufku 
hücrelere sığmaz

1971 Haziran’ında Maltepe’de 
Cevahir’i ölümsüzlüğe uğurlayıp 
tutsak düşen Mahir’in ilk işi, hapis-
hanedeki THKO’lu dostlarıyla öz-
gürlük eylemi gerçekleştirmek olur. 
1971 Kasım ayının sonunda, kazdık-
ları tünelden dışarıya büyütülmüş 
bir öfkeyle ve stratejik hesaplarla çı-
karlar. Kavga bir bütündür; an ve ge-
lecek aynı stratejinin unsurlarıdır; 
ancak öncelikli işleri, Denizlerin ida-
mını önlemektir. 

Bugünün imkan ve koşulları için-
de bakıldığında, o sürece eleştirel bir 
yaklaşım da geliştirilebilir. Ancak 
doğru bir tarih okumasıyla bugünün 
sorunlarına, mücadele ihtiyaçlarına 
o pratiğin içinden çok değerli dersler 
çıkarmak da mümkündür. 

Mahir-Deniz veya THKO-THKP 
ilişkisi basitçe bir dayanışmadan ö-
tedir; devrim ufkuyla hareket etmek 
üzere oluşturulan öz örgütlenmenin 

ihtiyaçlarıyla yetinmemek, genelde 
tüm ezilenlerin özelde devrimcilerin 
sorunlarını kendi sorunları olarak 
görmektir. 

Haziran, parti-cephe ilişkisinin 
dönemsel izdüşümüdür

Mahir, geliştirdiği hem parti hem 
cephe bütünlüğüyle yani “THKP”nin 
yanında yer alan “C” ile Paris Komü-
nü derslerini, Lenin’in Sovyetlerini, 
Mao’nun yarını bugünde kurma uf-
kuyla geliştirdiği halk örgütlenmele-
rini, Giap’ın Vietnam için söylediği 
“tüm halkı savaştırmalıyız” düsturu-
nu güncellemiş, bu tarihsel önemde-
ki birikimleri sentezleyerek Türkiye 
özgülünde yeniden yaratmıştır.

İşte Haziran, Mahir’in hem parti 
hem cephe, Lenin’in hem parti hem 
Sovyet, Devrimci Yol’un hem öz ör-
gütlenme hem direniş komiteleri de-
neyimini güncellemektir; SYRIZA, 
Podemos gibi deneyimlerden öğren-
mek ama hiçbirini taklit etmemektir. 
Bu bağlamda hem eski hem yenidir; 
denenmiş yanlarıyla bilinen, denen-
memiş yanlarıyla bir ilktir.

Haziran 5. değil alternatif güçtür
Mahir ve yoldaşlarının, örgütsel 

bütünlüğün yeterince oluşmadığı en 
zor koşullarda dahi, duruşunu sistem 
içi arayışlara veya mevcut parti dizi-
limine göre değil, devrim perspektifli 
olmakla tanımlaması örnek alınacak 
olursa, Haziran’ın 5. güç değil alter-
natif güç olduğu görülür. Bu bağlam-
da, Türkiye’nin bugün dayatılmış/ya-
kıcı sorunları karşısında, hamasetin 
ve tebligatın ötesinde uygulanabilir, 
inandırıcı çözümler üretmek, bunun 
için harekete geçmek, Haziran’ın ön-
celikli görevi olmalıdır. Bu konuda 
inandırıcı olmanın ve sonuca ulaş-
manın koşullarından biri de mevcut 
toplumsal sorunlarla bu sorunların 
nedeni arasındaki ilişkiyi görünür 
kılmak, biriken tepkiyi/öfkeyi doğru 
hedeflere yöneltmektir; günü kurta-
ran değil nitelik dönüşümünü göze-
ten politikalar üretmektir.

Bir süredir seçim atmosferine gi-
rilmiş olmasıyla beraber mücadele-
yi tek bir biçime, mücadele ufkunu 
da sandığa indirgeme eğilimi öylesi-
ne hegemonik bir hal almış durumda 
ki, Mahirlerin mirası da Haziran bi-
rikimi de bu kapsam içine sıkıştırıl-

Kızıldere’ye 
Haziranca 
Bakış

İzmir

İstanbul Üniversitesi
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2015 1 Mayısı’nı halk güçleri kadar 
karşıdevrim güçleri de önemse-

di. Daha günler öncesinden polis ba-
riyerleri İstanbul’un pek çok yerine 
yerleştirildi. Tehditler ve provokas-
yon iddiaları eşliğinde psikolojik ha-
zırlıklar yapıldı. Çeşitli illerden polis 
desteği sağlandı. Bunca hazırlık, Tak-
sim için görünse de gerçekte iktida-
rın, Taksim’i kaybetmekten öte kor-
ku ve hesapları var. 

Onlar, sınıfının insanıdır, faşizmin 
kadrosudur, sanıldığının aksine ca-
hillik etmemekte, ne yaptığının bi-
lincinde olarak tavır belirlemektedir. 
Manipülasyon araçları zayıfladıkça, 
yüzlerindeki perde inmekte ve ger-
çek suratları ortaya çıkmaktadır.  

Giderek düşme belirtisi gösteren 
oy oranları ve haber vererek gelmek-
te olan ekonomik kriz, AKP’yi en iyi 
bildiği silaha, baskı ve şiddete yönelt-
mekte, faşist niteliğinin üzerindeki 
tüm örtüleri atarak gerçek kimliğiy-
le hareket etmesini beraberinde ge-

tirmektedir. 
Onlar, tüm imkanlarına, sık sık 

güncelledikleri faşizme rağmen ça-
resizdir; çünkü artık yalanla, zor-
balıkla atılan dikişler tutmamakta, 
TOMA’lar ve gazlar sistemlerini ko-
rumaya yetmemektedir.

Haziran, halkların çaresiz 
olmadığının ifadesidir

Haziran, yalnızca teşhir eden veya 
protestolarla yetinen bir hareket de-
ğildir. Halkın bilinçli ve örgütlü al-
ternatif gücüdür. Bugüne dek parça-
lanarak zayıf düşürülen, aralarındaki 
farklar kaşınarak ayrıştırılan, sahte 
vaatlerle yedeklenen halk güçlerinin 
kaderini eline alması, kendi özgücü-
ne güvenerek geleceği kurmak üzere 
yola çıkmasıdır. 

1 Mayıs, Haziran’a giden yolda 
bir basamaktır. Bu basamak, 60 il-
de birden somutlanmıştır. Bu irade, 
gün gelecek Taksim’i de kazanacak-
tır. Ama her şeye rağmen 2015 Ma-

yısı kayıp sayılmamalıdır. Eksikler 
bize aittir, öğreticidir; taktiklerimizi 
ve giderek stratejik yönelimlerimizi 
zenginleştirici rolü vardır. 

Onlar, korkuyu hakim kılmaya ça-
lıştıkça, biz başkaldırıyı, cesaret ve u-
mudu yaygınlaştıracağız. Haziran bir 
yaşam biçimidir; sistem dışını göste-
ren bir pusuladır; ufkunda teslimiye-
te yer olmayanların birliğidir; sandığa 
sığmayan, sisteme her noktada karşı 
duruş örgütleyebilen bir alternatiftir. 

Mayıs, aynı zamanda Haziran’ın 
öngünüdür 

Mayıs’ın 1’inde somutlanan birle-
şik iradeyle, 5’inde Fikri Sönmez’in 
Fatsa fikriyle, 6’sında Denizlerin 
zamanlar üstü mesajıyla, 13’ünde 
Soma’dan öğrendiklerimizle, 18’inde 
Diyarbakır zindanında İbrahim’ce di-
renmenin ve “dörtler”le çoğalmanın 
bilinciyle 31 Mayıs’ı karşılayacağız. O 
gün Nurhak’la Gezi aynı anlama ge-
lecek, Haziran’a Cevahir’ce gireceğiz. 
Ve Haziran, tüm ayların adı; gelece-
ğin Türkiye’sini kurmanın hem yolu 
hem de güvencesi olacaktır.

Bu bilinçle, Türkiye’nin dört bir 
yerinde ayağa kalkan, 1 Mayıs’ı kav-
ganın, umudun ve kardeşleşmenin 
günü olarak kutlayan on binleri, Ha-
ziranca selamlıyoruz. 

6 Mayıs 2015
DEVRİMCİ HAREKET

Son Sözü Haziranca Direnenler Söyleyecek
Geçmişle ilintili olarak yazmak/

konuşmak, geleceği gözeten dü-
şünsel ve fikri sürecin bir parçası de-
ğilse, anı devşirme veya olay aktarma 
sınırlılığında kalıyor. Tarih yazımı, 
tarihi yapma sürecinin devamı, bir 
parçası olarak düşünülmelidir. Çalı-
şan, yaratan, dövüşen ile yazan ara-
sında bir devamlılık, bir içerik ve an-
lam bağı olmalıdır.

Bir harekete önderlik etmiş bir 
devrimci yazılacaksa, sahip olduğu 
değerlerden, fikri ve fiili duruşundan 
ve bu duruşunun şekillendiği tarihsel 
süreçten kopuk ele alınamaz. Bu De-
niz, Mahir ve İbo için de geçerlidir. 
MDD bağlamlı saflaşmada farklı yö-
nelimler içinde olsalar da bu üç ön-
derin idam sehpasında, Kızıldere’de 
ve işkencehanede öldürülmüş ol-
ması, devlet nezdinde oluşturdukla-
rı tehdit anlamında benzerliklerini 
gösterir. Bunun yanında diğer ben-
zerliklerinin veya farklarının ne ol-
duğu, nasıl kişisel kimi ayrıntılar 
(mizaç üslup, vb.) üzerinden değil, 
yüklendikleri toplumsal işlev ve or-
taya koydukları teorik-pratik üze-
rinden yapılması gerekiyorsa, bugün 
Nasuh Mitap da bu ölçeklerle anlatıl-
malı, toplumsal işlevden, onu önder 
yapan pratikten koparılarak kişisel-
leştirme yoluna gidilmemelidir.

Tarih yazımı, hem hassasiyet 
hem de yöntemsel tutarlılık 

gerektirir.
Daha önce Teoman yolda-

şın ardından da söylediğimiz gi-
bi Lenin,  Devlet ve Devrim  adlı 
eserine, “devrimci önderler ölmeye-
görsün” diye başlar. Ve egemen sı-
nıfların “yaşadıkları dönemde rahat 
yüzü göstermedikleri” devrimcile-

ri, ölümlerinden sonra “zararsız put-
lara” dönüştürmeye çalıştıklarını, 
devrimci teorilerinin içini boşaltıp 
devrimci uçlarını törpüleyip bayağı-
laştırdıklarını söyler.  

Lenin’in söylediklerini daha ileri 
taşıyıp, tüm öznel anlatımların ben-
zer sonuçlar doğurduğunu, zarar 
verdiğini söyleyebiliriz. Gerçekte ki-
şiselleştirme, bir çeşit magazinleştir-
medir; dolayısıyla sahiplenme değil-
dir.

Devrimciler, elbette işi-gücü, gü-
lümsemesi, mizacı vb. olan kişilerdir; 
birer insandır; ama aynı zamanda bi-
rer  toplumsal öznedir;  gerçek nite-
likleri, kimlikleri bu tanıma içerile-
rek anlatılmalıdır.

Devrimcilerin rolü/işlevi gibi 
mirası da toplumsaldır

Karl Marx, Feuerbach Üzerine 7. 
Tez’de, “Her toplumsal yaşam özün-
de pratiktir. Teoriyi gizemciliğe götü-
ren bütünü gizler, ussal çözümlerini, 
insan pratiğinde ve bu pratiğin kav-
ranmasında bulur,” der.

Bir devrimciyi anlatırken, doğru 
bir hat izleyebilmenin en önemli kıs-
taslarından biri, onu tarihsel kişilik 

haline getiren pratiğin yaşandığı dö-
nemin koşulları içinde ele alınması-
dır. Yani ne salt koşullar ne salt kişi; 
koşullar içinde kişi ele alınmalı, top-
lumsal bağlamdaki üretimi, değişti-
rici/dönüştürücü niteliği öne çıkarıl-
malıdır.

Devrimciler içinde yaşadıkları ta-
rihsel süreçte, toplumsal meselele-
re müdahale eder, etkili olurlar. İş-
te bu etkinin salt kişiyle açıklanması, 
örgütsel bütünden koparılıp şahsi-
leştirilmesi olgunun doğasına, algı-
lanma, üretilme ve uygulanma sü-
reçlerindeki kolektifliğe aykırıdır. Bir 
eylemi tek kişi de yapmış olsa, salt o-
nunla açıklanamaz; benzer şekilde, 
bir hareketin teorik tezlerini bir kişi 
yazmış olsa da teorik miras kişisel-
leştirilmez. Bu bağlamda söylersek, 
Nasuh’un mirası da toplumsaldır; 
Zekeriya gibi, Behçet gibi, Necdet gi-
bi… Nasuh Mitap Devrimci Yol’dur.

Mahir’i anlamak, nasıl 71 devrim-
ciliğini anlamaksa; Nasuh Mitap’ı 
anlamak, Devrimci Yol’u yani 77 
doğumunu ve 78 devrimciliğini an-
lamaktır. Devrimci Yol, nasıl ki hem 
bir devamlılık hem de bir yeniden 
üretim ise; bunun bugünkü izdüşü-

Nasuh Mitap’ın Mirasından 
Ne Anlaşılmalıdır?
Nasuh Mitap,
Yıldızı yumrukla, aracı amaçla buluşturanlardandı.
Tüm yoldaş ölümleri gibi
O’nun da gidişinde yüreğimizi bir hüzün sardı.
Aklımıza hem 77, hem 91, hem de son güne dek süren
 mütevazı yolgöstericiliği geldi.
Ve ufkumuzun göğüne bir kutup yıldızı olarak yerleşti.

maya, yanlış ölçeklere, yanıltıcı tar-
tışma ve ikilemlere konu edilmeye 
çalışılıyor. Halbuki Haziran bir par-
ti değildir, birleşik mücadele hare-
ketidir; Mahirlerin teorik ve pratik 
duruşu da sisteme bir bütün halinde 
alternatiftir.

Haziran, günümüzde THKP-C’li 
olmaktır

Özetle Haziran, günümüzde 
THKP-C’li olmaktır. Sistemin bas-
kı ve sömürüyle sindiren, ayrıştırı-

cı ve yabancılaştırıcı politikalarıyla 
yalnızlaştıran, ehlileştirme ve asimi-
lasyon politikalarıyla hiçleştirerek 
teslim alan saldırılarına karşı, öz ör-
gütlenmeyle yetinmeyip halkın tüm 
kesimlerini örgütlemektir. Giap’ın 
“Düşmanla sadece silahlı güçler-
le değil mevcut her araç kullanılarak 
tüm toplumca savaşılır,” öngörüsüne 
uygun olarak, sistemle sorunu olan 
herkesin güç ve imkanlarını birleşti-
rebildiği bir kapsayıcılıkla mücadele-
yi örgütleyebilmektir. 

Bugün kavga, felaket tabloları çi-

zerek, psikolojik ve duygusal yönlen-
dirmeler eşliğinde umudu sandıkla 
örtüştürmeyi değil, AKP’nin gücünü 
nereden aldığını ve sistemin tehdit-
lerini doğru okuyup Mahirce dövüş-
meyi gerektiriyor. Bu, Berkinlere, Et-
hemlere, Teomanlara verilen sözün 
de bugün THKP-C’li olmanın da ge-
reğidir.   

28 Mart 2015
DEVRİMCİ HAREKET 
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DEVRİMCİ HAREKET Devrimci Kişilik

mü de hem devamlılık hem de gün-
cellemedir; eksik bırakılanın ta-
mamlanması, günün sorularının 
yanıtlanması, ihtiyaç haline gelenin 
üretilmesi ve eskiyenin yenilenmesi-
dir; 77’de yapılanın bir başka biçimi-
dir.

Devrimci Yol=Tek Yol 
Devrim+Direniş Komiteleri

Nasuh Mitap bir yaşam biçimidir; 
bir kadro ve örgüt anlayışıdır; Dev-
rimci Yol’un teorik tezlerinin, pratiği 
ve kültürünün hem yaratıcılarından 
hem de taşıyıcılarındandır. Devrim-
ci Yol’dan, o tarihsel süreçten koparı-
larak çizilebilecek tüm Nasuh Mitap 
portreleri, niyetten bağımsız olarak, 
sübjektif olacak, anlatılandan çok 
anlatanın kimi niteliklerini içerecek-
tir.

Nasuh Mitap’ı anlamak, Devrimci 
Yol’u dolayısıyla da öz örgütlenme ile 
cephesel örgütlenme ilişkisini anla-
maktır; Tariş’te, Yeni Çeltek’te, Fatsa 
ve Çorum’da ne olup bittiğini kavra-
maktır; halkların kardeşliğini ezilen-
lerin yoldaşlığına taşımaktır.

Devrimci Yol, yeni insanı yaratma 
yolunda programatik bir bütünlük-
tür; istikamet tayininde bir pusula, 
yolun yürünmesinde bir rehberdir; 
Tariş’te olduğu gibi hem fabrika hem 
mahalledir; işçi, işsiz, genç, kadın 

tüm halk kesimlerinin aynı barikat-
larda kardeşleşmesidir; Yeni Çeltek’te 
yaşandığı gibi üretenlerin söz, yetki, 
karar sahibi olabildiğini göstermek-
tir.

Devrimci Yol, Çorum’da olduğu 
gibi Alevi-Sünni kardeşliğidir; pro-
vokasyonun ve halk içi çelişmelerin 
çatışma üretmesinin önündeki gönül 
ve bilinç engelidir; çatışma noktasın-
da tüm siyasal eğilimlerin katılımıy-
la 40 komite oluşturulabilmesi, dire-
niş boyunca nöbet, mühimmat, para 
dahil ihtiyaç duyulan her şeyin karşı-
lanmasıdır; bir ildeki faşist saldırıya 
karşı, onlarca ilin grevlerle, korsan 
gösteri vb. ile harekete geçmesidir; 
Kürt coğrafyasındaki pratiğinde ve 
programatik perspektifinde görüldü-
ğü gibi halkların kardeşliğidir.

Devrimci Yol, Fatsa’da somutlan-
dığı gibi sisteme rağmen sistemin ya-
nıbaşında alternatif bir yaşamın ör-
gütlenmesidir; Kenan Evren’e “Biz 
gelmeseydik Fatsa’dakiler gelecek-
ti” dedirten gerçekliktir; THKP/C’de 
gözlenen eksiklerin giderilmesi, fark-
lı mücadele alanları arasındaki koor-
dinasyonun sağlanması, gelecekte-
ki devrim stratejisinin başarı koşulu 
olan halk komitelerinin tohumunun 
bugünden atılmasıdır.

Stratejik bir dil ve ufukla söylemek 
gerekirse, Devrimci Yol; Marks’tan 

Lenin’e, Mao’dan Che’ye, Vietnam 
cephelerinden Kızıldere’ye uzanan 
birikimin öğreticiliğinde, dünyadan 
Türkiye’ye izdüşürülmüş bir pers-
pektiftir; genelden öğrenileni özelde 
yeniden üretmektir; ezber değil di-
yalektiktir; sınıf ilişki ve çelişmele-
rinin çözümü için taktik ve stratejik 
bütünlüktür. Bir diğer ifadeyle, Dev-
rimci Yol=Halk savaşı+Halk komite-
leridir.

Böyle bir hareketin hazırlığında, 
doğumunda, 3 yıl içinde yüz binle-
re ulaşan niceliğinde ve reel sosya-
lizmin alternatifini oluşturmak dahil 
pek çok konuda yolgösterici boyutlar 
kazanan niteliğinde belirleyici rolü 
olan bir kadro, ancak bu büyük res-
min içinde anlatılabilirse doğru ak-
tarılmış olur; yoksa herkes kendi Na-
suh’unu, kendi aynasında kırılmış 
Nasuh’u anlatmış olur.

Bugün Nasuh Mitap’ı yaşat-
mak, 1968’de Mahir’ce düşünüp yap-
mayı 1977’de yeniden üreten irade-
nin güncellenmesi ve “Türkiye’nin 
Marksizmi” olarak tanımladığımız 
birikimde devamlılığın sağlanması-
dır; devrim ciddiyetinin anda yeni-
den üretilmesi, Gezi sürecinde so-
kakta gerçekleşen ve Birleşik Haziran 
Hareketi’ne taşınan yoldaşlaşmanın 
gerekleri yerine getirilerek kalıcı kı-
lınmasıdır. 

BAHADIR’A...*
Kırlangıçlar seni sordu Bahadır,
Hani uzak mevsimlerin yolcuları.
İncecik kanatlarıyla, 
Onlar ki nazlıdır. 
Gülüşün içimizde salkım saçak yaralıdır.

Gündöndüler seni sordu Bahadır,
Hani Trakya’nın sarı örtüsü.
Onlar ki güneşin izindedir 
Senin olgun duruşun,
Mayıs’ta Haziran güneşidir.

Hani biz Bahadır, 
12’sinde Eylül’ün
Ana rahminden koparılmak istenen
kuşağın çocukları
Hani Haziran güneşinde, 
Bir ülkeyi baştan başa ısıtmak için 
yola çıkmışken,
Beşiktaş’ta Küba’yı, 
Dost sohbetinde Fatsa’yı yaşarken 
Zamansız ıslandı kirpiklerimiz. 
Gözlerimizde ilk defa Ergene ağladı.

Ey sakinliğinde binyılların sabrını
Coşkusunda 77’ 1 Mayıs’ını 
taşıyan yoldaşım!

“O büyük gün”ü, 
Ne bir bilinmeze erteleyeceğiz 
Ne seni inciteni affedeceğiz 
Filistin’li bir şairi anımsayıp;
“Düşmanıma selam var,
GEZDEN 
GÖZDEN 
ARPACIKTAN”
diyeceğiz. 

ADALILAR
* Kadıköy’de faşist çetelerin saldırısı sonrası 
katledilen Haziran Hareketi ve ÖDP üyesi Bahadır 
Grammeşin’i özlem ve  saygıyla anıyoruz...

Biz, Marksizme yönelik paradigmasal eleştirinin dışında değiliz; Marksizmden yana tarafız. Ve daha ötesi, bu öğretinin 
yeniden üretimi ve sürekliliği ile ilgiliyiz. Çünkü süreklilik, bilimsel üretimin zorunlu koşuludur. Tavşanın şapkadan 

çıktığına inanmak ve etrafını buna inandırmaya çalışmak, manipülasyonu temel alanların işidir. 
Devrimciler, tarihte de bugün de kendilerini önceleyen üretimleri reddetmeyi veya kendi üretim kayıtlarına geçirmeyi 

değil, bir yöntemin devamlılık halkaları olarak sahiplenmeyi temel almıştır. Bu kapsayıcı bakışın gereği olarak, ezilen bir ke-
simin kendi acılarını öne çıkarmasını anlasa da bunun, mevcut bilimsel yöntemi eğip bükmeye meşruiyet oluşturması duy-
gusallığına düşmemiştir; düşmemelidir. 

Böyle bir duruş, söz konusu ezilen kesime karşı ne bir duyarsızlıktır, ne de yöntemde bir eksikliktir. Aksine, uzun vadeli 
bakıldığında görülecektir ki, köklü çözümler köklü algılayışlar gerektirir; bu da refleksleri değil doğru temelde oluşmuş 
bilinci örgütlemeyi zorunlu kılar. Bu bağlamda bugün, Marksistlere yönelik olarak yapılan kadın, çevre, kimlik sorunlarını 
ıskaladıklarına dair yakıştırma, bir haksızlıktır ve algı eksiğinin göstergesidir. 

Bu konuda asimilasyonu bir örnek olarak alalım. Marksistler, iddia edildiğinin veya sanıldığının aksine, asimilasyonu 
gündemlerine, inanç veya etnik temelli hareketlerden çok daha kapsamlı biçimde almaktadır. Mesele benzeştirme ve tek tip 
insan imal etme ise, bu küresel robotlaştırma hareketi, sadece dili, inancı veya etnik farkı değil; bilinçaltından bilince, dav-
ranış normlarından tahayyül gücüne kadar bir insanın nitelik ve potansiyellerini bir bütün halinde boy hedefi yapmıştır; a-
maçlanan, bütünüyle değersizleştirme ve hiçleştirmedir.

Marksistler, örgütlenme ve mücadele araçlarını bu öngörü kapsamında ele almakta, fikri ve fiili duruş geliştirmektedir; 
deyim yerindeyse, asimilasyona karşı daha etkili araçlarla ve daha istikrarlı biçimde mücadele etmektedir. Bu bağlamda bir 
kez daha bakalım gerçekte kim eksik kalıyor, kim genelde bilimi özelde sosyolojiyi kendi öznel ihtiyaçlarına göre eğip bükü-
yor? Veya kim “sınıftan öte kesimler”in de sorunlarına ilgili ve duyarlı?

Yeryüzünün Lanetlileri Kitabında Frantz Fanon, “Kendimiz için ve insanlık için yoldaşlar, yeni bir başlangıç yapmalı, yeni 
bir düşünce tarzı geliştirmeli ve yeni bir insan yaratmaya çalışmalıyız,” der. Buradaki yeni başlangıç,  birikim ve deneyimle-
rin reddi değil yere ve döneme özgü olarak güncellenmesidir. Bunun öncelikli koşulu birikim devrinde ezberin değil yeni-
den üretimin öne çıkarılmasıdır. 

“Tatavayı bırak, bas geç” edilgenliği mi, tutarlı ve ilkeli davranmak mı?
Devrimcilerin programı gibi araç ve yöntemleri de çok yönlü ve kapsayıcı olmalıdır. Mücadele tek bir fiile indirgendiğin-

de örgütlenme de tek bir biçime kadar daralır, gerçekte farklı ve çeşitli yetenekleriyle rol alabilecek insanlar ya atıl ya da dev-
re dışı kalır. Halbuki insan, daraltılmış siyasal ihtiyaçlara sığmayacak kapsamlı bir varlıktır. Bu gerçekliği dikkate alabilen, 
sorunları dışavurum noktalarında ele almakla yetinmeyen, kaynağına inen ve köklü çözümler için programatik duruşlar ge-
liştiren yapılarda, örgütsel uyum içinde olabilecek her insana yer vardır; her insanın sürece katacakları vardır. 

Böyle kapsayıcı bir yaklaşım yerine günü kurtarmakla yetinmek, ilkelilik yerine pragmatizmi öne çıkarmak, ne denli iddi-
alı bir söylem eşliğinde yapılırsa yapılsın gerçekte azla yetinmektir, kolaycılıktır, stratejik ufkun yani köklü çözümlerin yiti-
rilmesidir. Duygusallığın aklı, reaksiyoner tutumun programatik tutumu baskılamasıdır. 30 Mart yerel seçimleri döneminde 
öne çıkarılan “Tatavayı bırak, bas geç” edilgenliğinin ve ilkesizliğinin farklı bir zeminde yeniden üretilmesidir. 

Marksizmi kavramış ve ona göre davranan yapılar, çalışma tarzı denince, tüm mücadele biçimlerine bir program dahi-
linde yer verilmesini anlar. Mücadelenin ihtiyaçlarına bağlı olarak temel-tali ilişkilenmesi söz konusu olsa da süreçte salt bir 
biçimle/araçla yetinen, diğer mücadele biçimlerini yok sayan yapı, tercih ettiği araca bağlı olarak sol veya sağ sapma içine 
düşer. Bu, Marksizmin en bildik, genel doğrularından biridir. Ne var ki solda bir süredir yaşanmakta olan öznellik, değerle-
ri/ilkeleri öylesine baskılar hale geldi ki, söz konusu genel doğrular ya yok sayılmakta ya da anımsatılmasına bile tahammül 
edilmemektedir. Ve ne yazık ki bu duruş daha duyarlı olmakla, süreci doğru okumakla, ezilenleri sahiplenmekle açıklanıyor.

Biz şimdilik bu durum karşısında, üzerinde durulmasında yarar gördüğümüz kimi sorunlara dair soru sormakla yetine-
ceğiz.

Neden kimliğin kendisine içerilmiş anlam ve heyecanlar bize yetmiyor; neden zorlama heyecanlara, miladlara, özel tak-
vimlere ihtiyaç duyuyoruz? Neden süreçlere/olgulara hak ettiğinden öte anlamlar yüklüyoruz? Neden yedeklenme eğilimi 
bu denli ağır basıyor? Neden bireysel arayışlar örgütsel arayışların önüne geçiyor?

Artık dilde ve kültürde asimilasyonla, 
etnik benzeştirmeyle yetinmiyor günümüzün egemeni.
Tüm algılama kanalları, davranış ve düşünüş normları

işgal edilmiş durumda.
Komutla sevinip komutla üzülür hale getirmeyi amaçlıyor

küresel robotlaşma

Kim Daha Duyarlı?
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