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öne çıkanlar

Sokağa çıkma yasağının ilanı sonrası istifa
kararı aldığı iddia edilen ve sonra Erdoğan
tarafından istifasının kabul edilmeyeceği
açıklamasıyla gündeme gelen İçişleri Bakanı’nın istifa girişimi basit bir duygusal
karar ya da kişisel hırs sorunu değildir.
İçişleri Bakanı’nın istifa girişimi AKP iktidarının salgın karşısında başarısızlığını,
başkanlık rejiminin krizini ve AKP iktidarının sıkışmışlığını göstermektedir.
Bugün ülkemiz salgına ve ekonomik krize
teslim olmuştur. Bu sonucun sorumlusu
başta Erdoğan olmak üzere AKP iktidarıdır.

18 NİSAN 2020

Meclis devre dışıdır. Bakanlar Kurulu diye
bir kurul yoktur. Alınan karalar Anayasa’ya aykırı bir biçimde genelgelerle yürütülmektedir. Her şey tek kişinin onayına
sunularak ülke yönetilmektedir. Alınan
kararlar salgının yayılmasını önlememiş
ve hatta AKP, yanlış ve plansız kararlarıyla salgının yayılmasına katalizör olmuştur.
AKP, önlem almakta gecikmiş, alınan
önlemler ise yanlış ve yetersiz kalmıştır.
AKP’nin başından beri, toplum sağlığını
değil kendi iktidarını ve sermaye çıkarlarını korumanın derdine düştüğü açıktır.
Halkımız ekmek ve can derdindeyken
“Erdoğan imzalı mektuplu eşantiyon” da-

ğıtmayı hesaplayan, belediyelerin yardım
toplamasını yasaklayan ve şimdi ortadaki
faturanın kime kesileceğinin derdine düşmüş bir iktidarla ülkemiz karşı karşıyadır.
Soylu’nun istifası yetmez! Erdoğan istifa
etmelidir!
Ülkemizin salgına ve ekonomik krize
karşı mücadelesinde başarısının yolu bu
zihniyetten kurtulmaktan geçmektedir!
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

öne çıkanlar

18 NİSAN 2020

3

NURAY YENIL

SOL TAVIR
İDEOLOJİK SALGIN
Covid-19 salgınının kapitalizmin, dünyanın ve insanlığın geleceğine dönük etkileri
değişik mecralarda tartışılıyor. Salgının
dünya ekonomisine etkileri önümüzdeki
süreçte daha ölçülebilir verilerle elbette
değerlendirilecektir. Ekonomik daralmanın
boyutları ve politik sonuçları da daha uzun
değerlendirmeleri hak ediyor. Yazımızın
konusu işin bu boyutundan ziyade salgının
insanlığı tehdit ettiği ve ideolojik yaklaşmamak gerektiği yanılsamasının düstur
edinilmesidir.
Ülkemizde resmi açıklamalara göre bir ayı
geçkin süredir devam eden Covid-19 salgını bir yandan halk sağlığını tehdit ederken
öte yandan ekonomik krizin derinleşmesini
de beraberinde getiriyor. AKP iktidarının
son bir aylık pratiği de ideolojisine, misyonuna ve temsil ettiği sınıfın çıkarlarına uygun bir seyir ortaya koyuyor. AKP iktidarı
bu sürecin başından beri bir başarı öyküsü
yazmak niyetindedir ve süreci kontrollü
olarak buna uygun yönetmeye çalışıyor.
‘’Yorgunluktan gözleri kan çanağına dönen
Sağlık Bakan’ı’’ dahi bu öykünün parçası
haline getirildi.
Evet AKP bayağı bayağı salgın karşısında
ideolojik mücadele yürütüyor. Son on sekiz yılda inşa edilen yeni rejimin gerekleri
yerine getiriliyor.
AKP’nin başarı öyküsünde yer alan milli
ve yerli propagandası salgın ile birlikte
yerli ilaç, yerli aşı hatta yerli dezenfektan
ile taçlandırıldı. AKP’nin başarı öyküsünde ‘’Güçlü Türkiye’’ safsataları salgın ile
birlikte ‘’biz bize yeteriz Türkiye’’ efsanesine dönüştü.
AKP’nin dindar ve kindar nesil yaratma
öyküsü salgın ile birlikte uzaktan eğitim
adını aldı. AKP gericiliğinin ideolojik işler
merkezi Diyanet bu sürecin baş aktörlerinden biri haline getirildi. Umreden dönenlerin gerekli şekilde karantinaya alınmaması,
cuma namazlarında ısrar, her akşam bir
ritüel haline gelen ve bütün camilerden
okunan selalar yetmemiş olacak ki Diyanet
bilim kurulunda da yer almak istediğini
bildirdi.
AKP’nin bir diğer karakteri sermayenin
hamisi ve piyasacılığı oldu bugüne kadar.
‘’Ben ülkemi adeta pazarlamakla mükelle-

fim’’ sözleriyle ifadesini bulan piyasacılık
ve sermaye yanlılığını salgın bir kez daha
tescilledi. Salgının başından beri Erdoğan’ın ‘’ekonomi durmamalı’’ minvalli
açıklamalarının tekabül ettiği bir kaç örnek
dahi kimin için ekonomi sorusunun yanıtı
niteliğinde.
Son bir aylık ekonomi pratiği Kanal İstanbul için yapılan maskeli ihale, Atatürk
Havalimanı’nda inşa edilen hastanenin
ihalesiz şekilde yandaş firmalara verilmesi, ücretli izin talebini görmezden gelerek
üç aylık ücretsiz izni yasal hale getirmesi
gibi örnekleri barındırıyor. AKP ideolojisi
gereği ekonomik planını İBAN numarasıyla vatandaştan zekat toplayarak ve ücretsiz izne çıkarılan işçiye de günlük 39 lira
sadaka vererek tamamlamaktadır.
AKP iktidarı bir yandan evde kal çağrıları yaparken öte yandan boş durmuyor.
Geçtiğimiz günlerde salgını da gerekçe
göstererek ceza infaz indirimi Meclis’te
onaylandı. Çok tartışılan düzenleme özetle
AKP’nin ideolojik tercihlerinin bir tezahürüdür. Rüşvet, dolandırıcılık, uyuşturucu,
şiddet gibi suçlardan mahkumiyet alanlar
salıverilirken muhalif gazeteci, avukat,
müzisyen, öğrenci ve siyasi tutuklular
cezaevlerini doldurmaya devam ediyor.
Cinsel suçların ve çocuk istismarının af
kapsamına alınması ise yoğun tepkiler
sonrası geri çekildi. Ancak AKP hızını
alamamış olacak ki çocuk istismarının affı
için ayrı bir teklifi muhalefet partileri ile
görüşme turlarını çıkıyor. Şimdilik zemin
yoklamasından beklediği sonucu alamayan
iktidar geri adım atmış görünüyor. Önümüzdeki bir buçuk aylık süreçte meclisin
tatil olması içimizi bir miktar serinletiyor
elbette. Ancak bu konuda her an tetikte
olmak gerektiği açık.

Bu salgının on sekiz yıllık AKP iktidarıyla
birlikte toplumun bünyesinin cebelleştiği
kronik bir hastalığa dönüştüğü de...
Evde kal çağrılarının yapıldığı ilk günlerde
Hataylı kamyon şoförünün ‘’ben ekmeğim için çalışmak zorundayım nasıl evde
kalayım’’ sözlerinin ardından gözaltına
alındığı hatırlanacaktır. Gelen tepkilere ise
Süleyman Soylu kimin gariban olduğuna
ben karar veririm diyerek tepkilere yanıt
vermiş ve gözaltı işlemini savunmuştu.
Aynı Soylu geçtiğimiz hafta istifa şovu ile
karşımızdaydı.

Bugün sorulması ve yanıtlanması gerek
soru şudur: İşçi sınıfı bu salgına sadece direnç mi geliştirecek, hakkını almak
için bünyesini güçlendirecek ve ayağa mı
kalkacaktır? Emekçilerin örgütlü gücü
AKP sermaye iktidarının temsilcisi, piya- olmaksızın bugün pek çok açıdan foyası
sacı ve gerici ideolojiye sahip bir siyasi
dökülen kapitalist sistemin kendiliğinden
özne olarak vazifesini yapıyor. Bir yandan çözülmesini beklemek hayalcilik olacaktır.
patronları koruyan ekonomi politikalarını İşçileri gariban olan ve olmayan şeklintek tek hayata geçiriyor. Öte yandan işçi- de sınıflandıran, gariban olana sadakayı,
leri sadece baskı ve zor aygıtlarıyla değil
gariban olmayana da zor ve baskıyı reva
ideolojik söylemlerle sisteme entegre
gören AKP iktidarının gerici ideolojisine
etmenin yoluna bakıyor. Emekçileri gerici- karşı işçi sınıfının eşitlikçi, aydınlanmacı,
likle teslim almaya çalışıyor. Birlikte güç- bağımsızlıkçı ideolojisi örgütlü bir güce
lüyüz ve aynı gemideyiz söylemi yeni dö- dönüşmelidir.
nem için yeterli olur mu bilinmez. Ancak
ortada bir ideolojik salgın olduğu ortada.
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ÇOCUK İSTİSMARINA
AF YENİDEN GÜNDEMDE

Geçtiğimiz günlerde Meclis’te kabul edilen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onaylamasının ardından yürürlüğe giren af yasası
bir dizi tartışmayı yeniden gündeme getirdi. AKP ve ortağı MHP’nin hazırladığı af
yasası uyuşturucu, rüşvet, dolandırıcılık
gibi suçlara ceza indirimi öngörürken, muhalif kimlikleri nedeniyle tutuklu bulunan
gazetecilerin ve siyasi tutukluların kapsam
dışı bırakılması AKP’nin niyetini gözler
önüne serdi.
CİNSEL SUÇLARA AF ARAYIŞI
Tartışılan bir başka konuda kadına yönelik
şiddetin ceza kanununda suç olarak tanımlanması, kadına yönelik şiddet suçunu
işleyenlerin, cinsel suçların ve çocuk istismarının ceza indirimi kapsamına alınmaması oldu. AKP’nin hazırladığı ilk taslakta
cinsel suçlarda da ceza indirimi yer aldı.
Ancak bu öneriye karşı toplumda ortaya
çıkan tepkiler ve muhalefet partilerinin
itirazı üzerine cinsel suçlar kapsam dışı
bırakıldı.

madde iptal edilmişti. Ancak 2016 yılında
AKP’li milletvekillerinin imzasıyla hazırlanan ve çocuğun tecavüzcüsü ile evlenmesi halinde ‘’bir kereliğine’’ affedilmesi
yeniden gündeme getirildi. Bir gece yarısı
jet hızıyla Meclis gündemine getirilen ve
kabul edilen yasa tasarısı, toplumda infial yaratmış, Türkiye’nin pek çok ilinde
yapılan protesto eylemlerinin ardından
geri çekilmişti. AKP’nin o günlerde dillendirdiği ‘’çocuğun rızası varsa’’ gerekçesi
bugünde aynı zihniyetin devrede olduğunu
gösteriyor.
Tepkilerin ardından ortalığın yatışmasını
bekleyen iktidar geçtiğimiz yılın son aylarında 2. yargı paketi çalışmalarında çocuk
istismarına af yasasını yeniden gündeme
getirdi ve bu konuda çalışmalar yaptığı
biliniyor. En son af tasarısı ile birlikte
şansını yeniden deneyen AKP iktidarı
bu konuda beklediği desteği alamayınca
şimdilik geri adım atmış görünüyor. Ancak Meclis’in yeniden açılması ile birlikte
benzer bir düzenlemenin yeniden gündeme getirilmesi mümkün.

İstismara maruz kalan bin 216 çocuktan
418’i 12 yaşından küçük, 407’si 12-15 yaş
aralığında 391 ise 15 - 18 yaş aralığında.
Yine geçtiğimiz yıl yüzlerce çocuğun değişik hastanelerde hamilelik tanısıyla takip
edildiği basına yansıdı. Bu veriler resmi
kayıtlara geçen vakaları gösteriyor. Bu
tabloya resmileşmeyen ve özellikle üstü
örtülen ensest vakalar eklendiğinde tablonun vehameti açıkça ortadayken AKP’nin
çocuk istismarına af gerekçesi olarak mağduriyetten bahsetmesi riyakarlıktır.
AKP ŞER-İ HUKUKA ALAN AÇMAK
DERDİNDE

Çocuk istismarına af arayışları AKP iktidarının 1923 yılında kurulan Cumhuriyeti
tasfiye ve yeni bir rejim inşa sürecinin
bir parçasıdır. Anayasadan laiklik ilkesini kazıyamayan AKP nasıl ki fiiliyatta
laikliği askıya alıyorsa, Medeni Kanun’u
da dolaylı yollardan devre dışı bırakmak,
bu alanda şer-i hükümlere alan açmanın
yolunu aramaktadır. Zaman zaman tarikat
temsilcilerinin, yandaş basın kalemşörleriÇOCUK İSTİSMARINA AF ISRARI
nin ve hatta Diyanet’in evlilik yaşının İslaPEKİ AKP ÇOCUK İSTİSMARINA AF mi kurallara göre belirlenmesi gerektiğine
Af tasarısının kabul edilmesinin ardınKONUSUNDA NEDEN BU KADAR
dair açıklamaları bu düzenlemedeki ısrarı
dan AKP’nin çocuk istismarı konusunda
ISRARCI?
yeterince açıklamaktadır. Medeni Kanun’a
ayrı bir önerge hazırlığı içerisinde olduğu
göre evlilik yaşı18’dir. Ancak şer-i hüküm
basına yansıdı. AKP’nin af yasası tartışıBunca tepkiye rağmen AKP’nin çocuk
evlilik yaşını buluğ çağına girmiş olmak
lırken çocuk istismarı konusunda bir ek
istismarına af konusunda neden bu kadar
şeklinde tanımlamaktadır. Dolayısıyla
madde üzerinde çalıştığı, muhalefet parti- ısrarcı olduğu enine boyuna irdelenmesi
özellikle kız çocuklarının 9 yaşında dahi
leri içerisinde bu konuda nabız yokladığı,
gereken bir başlık. AKP’li yetkililerin bu
evlenebileceği şeklinde akıl dışı yorumlara
ancak olumlu yanıt alamayınca vazgeçtiği konudaki gerekçeleri, ‘’geleneksel olarak
kapı açılmaktadır. AKP iktidarı doğrudan
anlaşılıyor. Üzerinde tartışılan düzenleme erken yaşta evliliklerin doğal karşılandıböylesi bir düzenlemenin büyük bir infiçocuk istismarı suçlarında ‘’suçun, cebir,
ğı bölgelerde, rızaya dayalı evliliklerin
al yaratacağının hesabını yapmakta, bir
tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka
yapıldığı, ancak kanunen suç teşkil eden
yandan tepkileri azaltmaya, öte yandan
bir neden olmaksızın işlenmesi. 10 Nisan
bu eylemleri nedeniyle erkeklerin cezalan- yeni rejimine uygun bir toplumsal yapı2020 tarihi itibarıyla mağdur ile failin ev- dırıldığı, o esnada belki de çocuk sahibi
yı şekillendirmeye çalışmaktadır. Çocuk
lenmiş olması. Suçun işlendiği tarihte fai- de olmuş olan ‘’kadının’’ yalnız kaldığı,
istismarında rıza yaşının 12’ye düşürüllin başka biriyle evli olmaması. Mağdurun çocukların ise babasız büyüdüğü ve bu
mesi, müftülere nikah yetkisi verilmesi,
şikâyetinin bulunmaması. Suçun işlendiği durumlardan kaynaklı mağduriyetlerin
hadım yasası ve çocuk istismarına af
tarihte mağdurun 14 yaşına girmiş olması. giderilmesi gerektiği’’ şeklinde ifade edidüzenlemesinde ısrar burada aranmalıdır.
Mağdur ile fail arasında 15 yıldan fazla
liyor. Bu açıklamaların ne evrensel hukuk Bugün ülkemizde adı konmamış bir şer-i
yaş farkının bulunmaması.’’ halinde failin normları ile ne de ülkemizin gerçekliği
hukuk adım adım inşa edilmektedir. Ancak
aftan yararlanmasını öngörüyor.
ile bağdaşır bir tarafı bulunmuyor. TÜİK
buna karşı ciddi bir direnç olduğu da bir
tarafından yayınlanan rapora göre son üç
kez daha ortaya çıkmıştır. Gericiliğe karşı
AKP’nin daha öncede bu konuda yasa
yılda çocuk istismarı vakalarında yüzmücadele bugün başa yazılmalı, ne çocuk
tasarıları hazırladığı biliniyor. 2005 yılında de 33 artış olduğu belirtilmektedir. Yine
istismarına af düzenlemesine ne de şer-i
Türk Ceza Kanunu’nda yapılan bir düzen- Şanlıurfa Barosu’nun yayımladığı rapora
hukuka cevaz verilmemelidir.
leme ile çocuğun tecavüzcüsü ile evlengöre Ocak 2018 ile Ağustos 2019 tarihleri
dirilmesi halinde faile cezasızlık öngören
arasında bin 216 çocuk istismara uğradı.

manşet
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KAPITALIZM ÖLDÜRÜR
DÜNYAYI SOSYALİZM
KURTARACAK!

21. yüzyılda kapitalizmin dünyayı en ileri
uygarlık seviyesine getireceği düşüncesi
son yaşadığımız salgın ile tuzla buz olmuş
durumda.
“Teknoloji toplumu yaratacağız” diyerek aslında bilimi ve teknolojiyi tekeline
alan, sermayedarların hizmetine sunan
kapitalizm salgın ve ekonomik kriz karşısında çaresiz.
“Yeni bir sanayi devrimi” geliyor diyerek emekçilere sahte umutlar pazarlayan
sömürü düzeninin parlak yaldızları dökülüyor.

insanın öldüğü iki dünya savaşı ile damga
vurmuştu.
İnsanın insanı sömürmesine dayalı bu
sisteme ve kendini kurtarmak için hesabı
emekçilere kesen patronlara boyun eğilemez.
İşte tam da böylesi bir dönemde kapitalizme karşı sosyalizmin en gerçek ve tek
seçenek olduğu bir kere daha ortaya çıkmış durumda.

Kapitalizm insan hayatını tehdit eden
bir hastalığa karşı çaresizliktir…
Kapitalizm öldürür! 21. yüzyılın hemen
başında bu gerçeğin bir kere daha bu şekilde ortaya çıkması ise hiç şaşırtıcı olmamıştır. Hatırlayalım; emperyalist-kapitalist
sistem bir önceki yüzyıla da milyonlarca

DÜNYAYI SOSYALİZM KURTARACAK!
YAŞASIN 1 MAYIS!
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
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Sosyalizmde ekonomik kriz,
işsizlik ve
yoksulluk
yoktur. Halkın
refahı, eşitlik ve
özgürlük vardır.
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Kapitalizmde her şey
paradır. Sosyalizmde paranın değil aklın, bilimin
ve insanca yaşamın kurallarının egemenliği vardır.
1 Mayıs 2020, salgın ve ekonomik
kriz nedeniyle emperyalist kapitalist
sistemin yaşadığı büyük tıkanmanın ve
tahribatın gözler önünde olduğu bir tarih
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Kapitalizm emekçilere düşmandır, kriz
demektir, krizin faturasının işçilere
kesilmesidir…

Bunlarla birlikte insanlığı kurtaracak gücün emek ve düzenin ise sosyalizm olduğu 1 Mayıs 2020 tarihinde bir kere daha
perçinlenecektir.

Bu gerçek, işçi sınıfının birlik, mücadele
ve dayanışma günü olan 1 Mayıs’ta bir en
güçlü şekilde ortaya konulmalı, sömürünün ve patronların çarklarının dönmesinin insanlığı ileriye götürmediği
herkese anlatılmalıdır.

Unutmayalım ki, sosyalizmin olduğu
“İnsanlara refah ve adalet sunacağı” ya- bir dünyada salgın yaşanabilir ancak
lanı üzerinden sermayenin diktatörlüğünü böylesi bir yıkım yaşanmazdı.
perçinleyen ve emekçilere diz çöktürmeye çalışarak kendini var eden patronların
Sosyalizmde patronların
düzeni, ekonomik kriz ve salgın ile ortaya çıkarları değil emekçıkan tabloyu bu sefer emekçilerin üzerine çilerin sağlığı ve
yıkarak kurtulmaya çalışıyor.
yaşamı esastır.
Bugüne kadar tüm dünyayı sömürerek
gelen ve “dünyanın efendisi” pozisyonuna
yerleşen emperyalist ve büyük kapitalist
ülkelerin koronavirüs salgını ile yaşadıkları kapitalizmin akıl dışılığını ve insana
düşmanlığını göstermek için yeterlidir.

olarak geçecektir.

K!

2020 yılında 1 Mayıs’a giderken emekçi
sınıfların ve insanlığın kurtuluş mücadelesi açısından önemli bir kesitten geçmekteyiz.
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AKP’DEN FÜTURSUZ ADIM:

İŞÇIYI DEĞIL, PATRONU KORUYAN
YASA NELER GETIRIYOR?
Salgın ekonomik ve sosyal hayatı etkilerken, AKP salgını fırsata çevirmeye hazırlanıyor. İşçileri koruma bahanesiyle çıkartılan
yasa işçilerin örgütlenme hakkına saldırıyor.

Meclis’te gündeme gelen torba yasada pek
çok madde kamuoyunda tartışmaya neden
oldu. Yasa işçilere karşı birçok değişikliği
içeriyor. Salgınla beraber bir çok işletme
faaliyet durdururken, artan işsizlik tehdidine karşı iktidar yeni bir yasa tasarısı
hazırladı.
Meclis’ten geçen yeni yasaya göre işçilerin pek çok hakkı askıya alınıyor. Kamuoyuna “işten çıkartmaları durduracak yasa”
olarak gündeme gelen taslak, işten çıkartmaları yalnızca kağıt üzerinde durduruyor.
Yeni yasanın içeriği ise çok daha farklı.
Yeni yasa ile işten çıkartmaları üç aylığına askıya alıyor. Ancak işten çıkartmalar
durdurulurken, üç ay boyunca patronlara
ücretsiz izin hakkı tanıyor. Ücretsiz izin
hakkı yasalarda yalnızca işçinin onayı ile

verilebilirken, süresini sınırlandırılıyor.
Eğer süre aşılırsa işçi sözleşmesini fesih
edip, tazminat hakkını alabiliyor. Yasanın
içeriği bu onayı hiçe sayıyor.
GREV YASAK, TOPLU SÖZLEŞME
RAFA KALKIYOR
Yasanın içeriğinde işçilere sadece açlık ve
sefalet dayatılmıyor. Aynı zamanda işçi sınıfının örgütlenme hakkı da elinden alınıyor. Yasanın içeriğine göre toplu sözleşme
başvuru süreci, grev hakkı ertelendi.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile grev
hakkı ve sürmekte olan toplu sözleşme
görüşmeleri ertelenmişti. Yasa tasarısı ile
bu durum kanunlaşmış oldu. Böylece on
binlerce işçinin sürmekte olan toplu sözleşme görüşmeleri askıya alınmış, sendikalı olmanın getirdiği avantajlara engel

konulmuş oldu.

“

“

SINIF TAVRINDAN MÜCADELE
ÇAĞRISI
Yasa tasarısı kamuoyundan tepki çekerken, Sınıf Tavrı da bir açıklama yayınladı.
Sınıf Tavrı tarafından yayınlanan açıklamada “ Bu yasa tasarısını kabul etmiyoruz” denildi. Yasa ile ilgili yapılan açıklamada AKP ve sermayeye dönük tepki
ortaya konulurken, esas çözümün ücretli
izin ve ücretlerde kamu garantisi olduğunun altı çizildi.
Böylece salgın ile AKP iktidarı emekçilere
dönük saldırganlığında vites arttırırken,
işçi sınıfının sadece salgınla değil bu saldırganlıkla da mücadele etme zorunluluğu
ortaya çıktı.

39 TL ILE YAŞAR NE YAŞAMAZ?

Bununla birlikte işçiye geçinebilmesi için günlük 39,24 TL’lik bir ücret verilecek. Bu ücret ile bir işçi ailesinin günlük gıda harcamalarının ancak yarısı ödenebilir. Birleşik Metal İş Sendikası’nın Mart ayı raporuna göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenme için
ihtiyaç duyduğu bedel 78 TL.
Günlük 39 TL ile yalnızca bir kilo peynir ya da et alınabilir. Eğer bir işçi ailesi yalnızca kuru bakliyat harcaması yapacaksa, iki paket
makarna, iki paket bulgur, bir paket pirinç ve bir kilo sıvı yağ alabilir. Bir işçi ailesi 39 TL ile öğün başı 1,5 simitten fazla simitten
fazlasını alamaz.
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VELIAHT SAVAŞI MI YOKSA AKP’NIN FAY HATLARI ÇATIRDIYOR MU?

ERDOĞAN KÜLTÜ ÇÖKÜŞÜ
ÖNLER MI?
ALI ATEŞ
İÇINDEN MUHALEFET ÇIKARAN
AKP
AKP’nin tarihinde ayrılmalar ve tasfiyeler
hep gündeme geldi. Ancak AKP kuruluşundan itibaren hep ittifaklar siyasetiyle
yol aldı. Kuruluşunda liberal güçler ve
FETÖ ile ittifakı, sonrasında Kürt siyasi
hareketi ile ittifak arayışı, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ise “ulusalcı” güçlerle yan yana durması ve MHP ile ittifakı
AKP’nin siyasi tarihine bakıldığında çeşitlilik gösterir. Bu tablo bir yandan AKP’nin
AKP içindeki gelişmeleri, kimin ne yaptı- belli başlı konularda 180 derece politik
ğı, ne dediği, kimin kimin yanında olduğu tutum değişikliklerine yol açarken diğer
yandan AKP’nin ilkesiz ve pragmatist
gibi bir magazin boyutuna indirgeyerek
yanını da ortaya koyuyor. Altının çizilmesi
anlamaya çalışmanın bir yerden sonra
gereken en temel olgu ise iktidarda kalma
hiçbir önemi bulunmuyor. Asıl mesele,
güdüsüdür. Bu açıdan AKP’nin değil ama
burjuva siyasetinin en güçlü partisinin,
bugün kendi içinde ciddi çelişkiler biriktir- Erdoğan’ın iktidar hırsı ve pragmatizmi,
mesi. Başka bir ifadeyle AKP içindeki fay bugün AKP politikalarını açıklayan belki
de en temel parametre olarak başa yazılkırıklarında enerji birikiyor. Erdoğan’ın
mak zorundadır.
liderliği etrafında AKP’nin birliğinin
sağlanmasına yönelik hamleler aslında
Abdüllatif Şener bugün CHP’de. HDP’ye
Erdoğan’ın büyüklüğünü değil tersine
zayıflığını göstermektedir. Süleyman Soy- geçen bir başka isim ise Dengir Mir Mehmet Fırat idi. Emin Şirin, bugün muhalefet
lu’nun istifasından sonra sosyal medyada
saflarında. Başka örnekler verilebilir. AKP
“en güzel Erdoğan fotoğrafı” yarışması
düzenlemek AKP’nin zayıfladığının başka içinden yaprak dökümleri başkaları açıbir ifadesi olarak okunmalıdır. Bakanların sından normal karşılanabilir. Ancak AKP
tarihinde, kendi içinde iki muhalefet hareve yandaşların sıraya girerek Erdoğanlı
ketinin çıkmış olması, başlı başına düzen
resimlerini paylaşmaları tuhaf değil mi?
siyasetinde görmezden gelinecek bir olgu
Sizce niye ihtiyaç duyulur?
olarak asla görülemez. Hele hele CumUlaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet
Cahit Turhan görevden alındı. Kimsenin
gıkı çıkmadı. Sessiz sedasız tasfiye edildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifa
girişimi ise çok gürültü oldu. İstifa edemezsin, azledilirsin dediler. Soylu hamle
mi yaptı yoksa geri adım mı attı, tartışılıyor. Ama hemen ardından Erdoğan’ın
“liderliğini” teyit kampanyası başlatılması,
AKP’nin dışı kadar içinin de karışık olduğunu gösteriyor.

hurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Bakanlık
yapmış isimlerin AKP’nin dışına düşmesi
burjuva siyaseti açısından yeni gelişmelere
gebe olarak değerlendirilmeli.
Kuruluşundan bugüne yaklaşık 20 yılı
deviren AKP, bugün kendi içinden çıkan muhalefeti önleyemediği gibi kendi
iç bütünlüğünü de kurmuş değil. Bugün
AKP’nin iç bütünlüğü sadece Erdoğan
üzerine kurulmuş durumda. Ancak bugünkü gelişmeler Erdoğan kültü ile de aşılamayacak bir krize işaret etmektedir?
İHALE YAPMAK, SALGINA YOL AÇMAKTAN DAHA AĞIR BIR SUÇ MU?
Ulaştırma Bakanı, salgın günlerinde “İstanbul Kanalı” (Amerikancılar buna Kanal
İstanbul diyor) için düzenlenen ihaleyi
ertelemedi diye eleştirildi. Kamuoyunda tepki toplayan bu “ağzı kapalı ihale”
görüntüleri sonrası Bakanı’nı bileti bizzat
Erdoğan tarafından kesildi. Tek başına
bunun bir gerekçe olduğunu düşünmemek
gerek. Her fırsatta kabine değişikliği yok
diyen birisinin durup dururken böyle bir
adım atmasının arkasında daha derin ekonomik çıkarlar yattığını sezinlenmek işten
sayılmasa gerek.
Fakat Soylu’nin istifa girişimi sonrası
‘hassasiyeti takdirle karşılıyorum’ açıklaması sizce bir çelişki değil midir? Altı üstü
bir ihale yüzünden Ulaştırma Bakanı’ın
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azledip, sokağa çıkma yasağı ilanının paniğe neden olması ve salgına karşı alınan
önlemlerin bir seferde tuz buz olması
hasebiyle Soylu’nun istifasını kabul etmemek? İhale düzenlemek daha ağır yüzbinlerce insanı salgınla baş başa bırakmak?
Hangisi daha ağır bir idari hata ya da suç?
Hassasiyeti kabul edip istifasını kabul
etmeyen Erdoğan, Ulaştırma Bakanı’nı ise
görevden almıştı!
SOYLU HAMLE MI YAPTI?
Zaman zaman yorumlar, AKP içindeki
ağırlık noktaların yarışına indirgeniyor.
Albayrak ve Soylu arasındaki veliaht
savaşlarının bir neticesi olarak Soylu’nun
istifa hamlesini yaptığı yorumları yazılan
çizilenler arasında. Soylu istifa restini
ortaya koyarak, AKP içindeki gücünü perçinlemiş olduğu yorumları ortalıkta geziyor. MHP liderinin bile açıklama yapması,
aslında Soylu’nun bir ittifaklar sisteminin
önemli halkası olduğunu gösteriyor. Ama
soylunun aynı zamanda AKP tabanında
da belli bir gücü temsil ettiğini göstermesi
bakımından bu hamlenin okunması gerektiğini söyleyenlerin tersine bu hamlenin
Erdoğan’a karşı yapılmış bir hamle olduğunu da ifade edenler var.

18 NİSAN 2020

ğan’a başkaldırı gibi gösterenler, istifanın
Erdoğan ile konuştuktan sonra alındığı
ama sonra Erdoğan’ın geri adım atmış olmasını Erdoğan’ın sıkışmasına bağlayanlar, Soylu’nun istifasının doğru olduğunu,
Soylu’nun yanlış işler yaptığının ifadesi
olduğunu ve Erdoğan’ın büyüklük gösterdiğini söyleyenler vs... Yorumlar, pembe
dizileri aratmıyor.
İşin magazinsel boyutu bir tarafa, Soylu’nun ifadesiyle 250 bin kişinin hareketine neden olan sokağa çıkma yasağı ilanı
sonrası yaratılan panik ortamının sorumluluğu aslında AKP içindeki güç savaşlarına
kurban edilmektedir.

da kurulan bir sermaye düzeninin işleyişi,
kurulan siyasi ittifakları da belirliyor.
Ama, asıl üzerinde durulması gereken ise
şu. AKP’de istifa yok kardeşim, azil var
denmesi! Ulaştırma Bakanı’na yapılan
muamele aslında Süleyman Soylu’ya da
yapılmış oldu. Ama gelin görün ki Süleyman Soylu buna kendi gücüne başkaları
bunu Erdoğan’ın gücüne bağlamaktadır.
Tek adam rejiminin tek adam partisinin
tek adam siyasetinin biat kültürü üzerine
kurulan AKP sizce güçlü mü zayıf mı?

Bütün bu tartışmalar sonrası Erdoğan’ın
fotoğraflarını üzerinden sosyal medya
ERDOĞAN’IN LIDERLIĞININ TESTI kampanyası düzenlemek aslında AKP’nin
YA DA KÜLTÜ YETER MI?
çıkar ortaklığının harcının Erdoğan kültü
olduğunu söylemektedir!
Çıkar çatışması mı? Sermaye grupları
arasındaki çatışmaların siyasi temsilcileri
Hem herkes Erdoğan’a biat etsin demektearasındaki çatışma mı? İşin bir boyutunun dirler hem Erdoğan’a rağmen istifa girişibu olmadığını kim söyleyebilir?
mi ile çizilen karizmayı kurtarmak derdindeler hem de AKP içindeki fay hattını
Veliaht kavgası mı? AKP içindeki iktidar
Erdoğan kültüyle tutmaya çalışmaktadırkavgası arasındaki gerilimlerin yansıması- lar. Ya da sokağa çıkma yasağı dolayısıyla
nın bu işte etkili olmadığını kim söyleyeSoylu’ya “suçu üstlen” dediler!
bilir?
Bize de böyle bir oyun oynadılar!
AKP’nin siyasal ittifaklar dengesi mi?
Tarihte yaratılan onca lider kültü gerçekİstifayı bir rest olarak sunup Soylu’nun
AKP, bir dava partisinden daha çok bir
ler ve emekçi halkın öfkesi altında yıkılıp
önemine işaret edenler, Soylu’nun istifası- burjuva partisi olarak sermayenin çıkar
gitti!
nın geri çevrilmesini Erdoğan’ın liderliği- ortaklığını yansıtan ve buna göre işleyen
ne bağlayanlar, Soylu’nun istifasının Erdo- bir Parti. Erdoğan’ın tek adamlığı etrafın-
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YANDAŞIN ÜMMET DEDİĞİ BUGÜN
TÜRK ASKERİNE KURŞUN SIKIYOR
ALEV DOĞAN
AKP iktidarının, “3 saatte Şam’a varırız”
demeciyle 9 yıl önce çıktığı Suriye seferi
geldi İdlib bataklığında düğümlendi kaldı.
Emperyalizmin çıkarları doğrultusunda
Suriye’de atılan her adım, ülkemiz emekçilerinin eline tutuşturulan birer fatura olarak geri dönerken, yalanla dolanla bir şekilde ittire kaktıra getirilen bu sürecin son
halkasını yıllarca AKP iktidarı tarafından
beslenip büyütülen cihatçı çetelerin Türk
askerine kurşun sıkması oluşturdu. Emevi
caminde namaz kılma hevesi neticesinde,
asker cenazeleri köy camilerinden sessiz
sedasız kaldırılırken, ver mehteri diye diye
ateşe benzin döken yandaşın ağzını bıçak
açmaz oldu.
Şimdi filmi biraz geriye doğru saralım ve
2020’nin başlarına doğru gidelim. Türkiye’nin Astana ve Soçi mutabakatlarından
kaynaklı yükümlülüklerini yerine getirmeyişi nedeniyle İdlib’de tansiyon iyice
yükselmiş ve Türkiye-Rusya arasındaki
diplomasi trafiği hiç olmadığı kadar artmıştı. Neler konuşulduğu, ‘pazarlıkların’
hangi noktada tıkandığı konusunda bir
fikrimiz yok, hoş bunun bir önemi de yok,
tek bildiğimiz iyice belirginleşen bir savaş

olasılığı idi. Rusya ile 9 Ocak’tan beri
Dışışleri ve Savunma Bakanlıkları nezdinde yürütülen temaslar, 13 Ocak’ta MİT
Başkanı Hakan Fidan ve Suriye Ulusal
Güvenlik Dairesi Başkanı Ali Memluk
arasında gerçekleşen görüşme ile başka bir
boyuta taşınmış, Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu ise bu sürpriz görüşmeyi katıldığı canlı yayında çekinik bir biçimde
doğrulamıştı.
SURİYE ORDUSU MAARET EL
NUMAN’DA KONTOLÜ YENİDEN
SAĞLIYOR
Suriye ordusunun 2019 Aralık ayında,
kendi toprağı olan İdlib’de, Türkiye ve
BM tarafından da terör örgütü olarak
kabul edilen HTŞ’ye yönelik operasyonlarındaki kırılma ise bu diplomasi trafiğini
takiben geldi. Suriye ordusu kritik bir
öneme sahip olan Maaret el Numan’da
28 Ocak’ta kontrolü yeniden sağlarken
“AKP’nin sesi” haline gelen TRT muhabiri Damla Erikan bu gelişmeyi şu cümlelerle aktaracaktı:
“Rejim saldırıları boyunca gittiğim, her
gittiğimde daha yıkık bir manzarayla karşılaştığım ilçe: Maaret el Numan… İdlib

kent merkezinin 33 kilometre güneyinde,
M5 adı verilen Şam-Halep yolu üzerinde
stratejik önemde. Rejim, Rus üssünün bulunduğu Lazkiye’ye Halep’ten tek otoyol
üzerinden ulaşmak için bu kontrolü sağlamak istiyor. Cephe hattına da çok yakın.
Öyle ki rejimin en çok kana buladığı yer.
Neydi amaç: Terörle mücadele. Bu mücadele yalanıyla ilerleyen rejimin asıl amacı,
İdlib ve çevresini kontrol altına almak. İlk
aşamada İdlib ve güneyini yıkıma uğratan
rejim güçleri, Halep’in batısı ve güneyinde
de bir operasyon başlattı. M4 ve M5 otoyolu üzerindeki hakimiyeti güney hattında
ilerletirken, kuzey hattında da eş zamanlı
ilerledi. Savaş uçakları, varil bombaları, havanlar... Havadan ve karadan ölüm
yağdıran rejim, bu emeline sivillere korku
salarak ulaşmak istiyor. Canını kurtarmak
isteyen İdlibliler, rejimin saldırılarından
köşe bucak kaçıyor. İşte bu emele ulaşmak, o ticaret yolunu kontrol altında tutabilmek için Maaret el Numan kilit ilçe.”
Yandaş medya Suriye ordusunun operasyon yürüttüğü HTŞ’yi kamuoyuna sivil
halk, kendi tabanına ümmetimiz diye yutturmaya çalışadursun, Suriye ordusunun
operasyonları gerçek sivillerin nezdinde
coşkuyla karşılanıyor, Suriye halkı Suriye
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ordusuna olan minnetini her fırsatta gösteriyordu.
YANDAŞ HTŞ’Yİ ILIMLI MUHALİF
İLAN ETTİ

18 NİSAN 2020

aldı. Böylece, Cebel Zaviye bölgesi, rejim
güçlerinden temizlendi.”

Medya bu gelişmeleri yakından takip
ededursun, Erdoğan 5 Şubat’ta partisinin
grup toplantısında yaptığı konuşmada
Suriye ordusu Maaret el Numan’ın arSuriye’ye, kendi topraklarından çekilmesi
dından M4-M5 kavşağındaki Serakib’e
gerektiğini söyleyerek şunları kaydedeyönelirken, HTŞ ve beraberindeki Türkiye cekti: “Elimizde kapı gibi Adana Mutabadestekli Semerkand Tugayı, Cephet’uş Şa- katı var. Rejim şubat ayının sonuna kadar
miyye, Ahrar’uş Şarkıyye, Ceyş’ul Şarkıy- çekilmezse gereği yapılır.”
ye, Dokuzuncu Fırka, El Mecd Müfrezesi,
Ahrar el Şam gibi irili ufaklı cihatçı grup- Tarihler 27 Şubat’ı gösterdiğinde ise
lar Halep’in batısı ve kuzeyinde cepheler
cihatçı çetelere kalkan yapılmak istenen
açarak Suriye ordusuna saldıracaktı. Bu
36 Türk askeri, İdlib’deki hava saldırısı
saldırılar eşliğinde yandaş medya tescilli
sonucu hayatını kaybedecek, bu saldırıyı
terör örgütü HTŞ’yi ılımlı muhalif ilan
duyurma görevini ise Savunma Bakanlığı,
edecek, hatta TRT HTŞ lideri Culani ile
Genelkurmay Başkanlığı ya da ilgili kuröportaj yapacak kadar işi ileri seviyeye
rumlar yerine Hatay Valisi üstlenecekti.
götürecekti.
YANDAŞ MAHALLEDE KAFALAR
Sabah bu operasyonları “İdlib’den son
KARIŞTI
dakika haberine göre; ılımlı muhalifler, 3
köyü daha rejim güçlerinden geri alarak,
5 Mart’ta Erdoğan ve Putin’in el sıkışması
stratejik Cebel Zaviye bölgesinde kontsonucu yürürlüğe giren Moskova Mutabarolü sağladı. TSK’nın başlattığı hava ve
katı’na ilişkin ise yandaş mahalleden farklı
kara bombardımanı sonrası muhaliflerin
sesler yükselecekti. Kimisi “Suriye’nin
ilerleyişi büyük hız kazandı.” haberi ile
olanın Suriye’de kalmasına” kızarak anlaşverirken, Yeni Şafak’ta ise şu cümlelerle
mayı bir başarısızlık olarak nitelendirecek,
yer alacaktı:
kimisi Türkiye’nin artık küresel bir güç
olduğunu iddia edecek, kimisi ise derin bir
“Muhalifler, dün akşam saatlerinde, Esed
sessizliğe bürünerek ölü taklidi yapmayı
rejimi ordusu ve İran destekli yabancı
tercih edecekti.
terörist gruplardan oluşan rejim güçleri
ile girdikleri yoğun çatışmalar neticesinAskerlerimizin uğruna kalkan edildikleri
de İdlib’in güneyinde yer alan Hazarin,
cihatçı çeteler ise ilk sessizliği bozarak,
Kefermus ve Darul Kebire köylerini geri
Türkiye’ye bugüne dek yaptığı yardımla-

rına ilişkin teşekkür edecek, İdlib’de bir el
Kaide emirliği kurmak için savaşacaklarını ilan edeceklerdi. Ha keza dediklerini de
yapacaklardı, ancak bu sefer Türk askerine
silahlarını doğrultmak suretiyle…
HTŞ’nin öncülüğündeki cihatçı çeteler
kamuoyunda Moskova Mutabakatı olarak
bilinen anlaşmanın ardından, başta M4
karayolunun açılmaması olmak üzere İdlib’deki varlıklarını sürdürmek için sayısız
provokasyona imza atarken, dönem dönem Türk askerine de doğrudan saldırılar
düzenleyeceklerdi.
Rusya ile varılan anlaşma sonrasında
cihatçı çetelerin çeşitli biçimlerde M4’ün
açılmasına engel olmaya çalışması örneklerine geçtiğimiz günlerde bir yenisi
daha eklenirken, bölgede cihatçıların sivil
unsurları ve destekçileri, bölgeye konuşlu
jandarma ve polise saldıracak, saldırı görüntüleri cihatçı destekçisi hesaplarda ve
medya organlarında yayınlanacaktı.
SONUÇ YERİNE
Son 4 aydır çeşitli gelişmeler ile tansiyonun sürekli yükseldiği İdlib’de bugün
gelinen nokta askerimizin AKP iktidarı tarafından desteklenen cihatçı çetelerle karşı
karşıya bırakıldığı bir tablodur. Ortalığı
yaygaraya vermek konusunda hiçbir fırsatı
kaçırmayan yandaş medyanın bu sessizliği
ise AKP’nin Suriye müdahalesindeki niyetini açıkça gözler önüne sermektedir.
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SALGIN GÜNLERINDE KAPITALIST TÜRKIYE’NIN SAĞLIK HIZMETLERI

AKP VE SERMAYENIN “BAŞARI
ÖYKÜSÜNE” HAZIR MISINIZ?
Son günlerde AKP iktidarının ve yandaşların koronavirüs salgını sonrası “başarı öyküsüne” odaklandığı anlaşılıyor. Gerek ortaya konan yaklaşımlar gerekse yandaşlar tarafından yapılmaya başlanan propaganda, sağlıkta dönüşüm
ile tam boy piyasacılığa geçen AKP’nin virüs salgınını da siyasi ranta çevirmeye çalıştığını gösteriyor.

Geçtiğimiz hafta Cüneyt Özdemir’in
Türkiye’de sağlık sisteminin iyi olduğu
ve beğenmeyenleri İngiltere’ye gidebileceğini söylemesinden sonra yandaş Sabah
gazetesinden Mahmut Övür de köşe yazısında AKP iktidarının sağlıkta piyasacılık
ve sosyal güvenliği tasfiye politikalarını
parlatmak amacıyla bazı yazılar kaleme
aldı.
Bunlar ile birlikte koronavirüsle mücadele üzerinden Cumhurbaşkanlığı katından
başlayarak salgın esnasındaki ortaya çıkan
bazı “pozitif” noktalar üzerinden sermaye
düzeninin aklanması ve sağlıkta piyasalaşmanın kutsanması arayışının baskın
olduğunu, Türkiye açısından salgın nasıl
sonuçlanırsa sonuçlansın bunun bir “başarı
öyküsüne” tahvil edilmeye çalışılacağının
anlaşıldığı bir ortamdan geçmekteyiz. Bu
açıdan ortaya konulan argümanları değerlendirmek ve yaldızlarının altında ne
olduğunu göstermek önem taşıyor.

“TÜRKIYE’DE ÇOK IYI IŞLEYEN
BIR SOSYAL GÜVENLIK SISTEMI
VAR”
AKP’nin kendinden önceki iktidarlardan
devraldığı ve nihayete erdirdiği neo-liberal ekonomik açılımlar ve paketlerden
en önemlisi sosyal devletin tasfiyesi ve
sosyal güvenlik sistemindeki dönüşümdür. Bu atılan adımların, AKP’den önceki
dönemlerde ve AKP’nin ilk dönemlerinde
IMF’den alınan kredilerin karşılığı olan
yapısal dönüşümler olduğunun öncelikle
altını çizmek gerekir. Sağlık alanında atılan adım sağlık hizmetlerinin finansmanının genel bütçe yerine emekçilerden alınan
Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerinden
karşılanmasıdır. Bu durum emekçilerin cebine bir hortum takılarak sağlığın
finansmanı için ekstra sigorta primleri
toplanmasına dayanmaktadır. Hastanelerde
randevu sisteminin teknik olarak düzenlenmesi, hastanelerin yıkılarak yeniden

“

“

yapılması ya da yapılan bazı düzenlemeler
içinse GSS sistemine geçişe gerek bulunmamaktadır. Sağlık hizmetlerinin ücretsiz
olmasından anlaşılan şey, hastaneye gittiğinizde ne kadar para ödeyip ödemediğiniz olamaz. Zaten bu sistem hastaneye
gitmeden önce muayene ücretini sizden
sigorta primiz adı altında almakta, ilaç
almaya gittiğinizde ise muayene katkı payı
ve ilaç fark ücreti adı altında emekçilerden
çeşitli ödemeler alınmaktadır. Bununla
birlikte sağlık harcamalarında OECD
ülkeleri içinde Türkiye’nin bulunduğu sıra
GSS üzerinden yapılan övünmeyi boşa
düşürecek bir noktada bulunmaktadır. Sermaye devleti ve AKP’nin sağlık alanı için
ayırdığı harcamaların GSYH’deki oranına
baktığımızda Türkiye, %3,3 ile 36 ülke
arasında sondan ikinci sırada yer alıyor.
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“ÖZEL HASTANELER SAĞLIK SISGenel bütçenin oluşması için vergi ödüyoTEMINI GÜÇLENDIRDI VE ÇOĞU
ruz, Genel Sağlık Sigortası primi ödüyoBAŞLIKTA ORALAR DA ÜCRETSIZ” ruz, muayene katılım payı ödüyoruz, ilaç
fark ücreti ödüyoruz, bir de belki de hiç
AKP iktidarının “Sağlıkta Dönüşüm” adı
gitmeyeceğimiz şehir hastanelerinin yatak
altında attığı adımlar tam boy piyasacılık, doluluk parasına katkıda bulunuyoruz. Hiç
sağlık alanında özel sektörün ve tekelleşgidemeyeceğimizi varsayıyoruz çünkü şemenin güçlenmesidir. Bu açıdan bakıldıhir hastaneleri genelde merkezi noktalarda
ğında harcamalar bazında sağlık alanında
değil ve ulaşım çok zahmetli.
özellikle son on yılda özel sektörün payı
Tüm bunlarla birlikte örneğin İngiltere’de
yüzde 25 seviyesine, önemli ameliyatlar
kamu-özel ortaklığı ile birlikte sağlık alave yoğun bakım hizmetleri gibi yüksek
nında bugün yaşanan çöküşün temellerinin
gelir getirici faaliyetlerde ise yüzde 50’ler atıldığı biliniyor. Bugün özellikle AKP
seviyesine yükselmiştir. Bugün özel sekiktidarının ve yandaşlarının, Türkiye’deki
törün emekçilere ücretsiz hizmet verdiği
sağlık sisteminin İngiltere’den daha üstün
büyük bir yalandır. Özel hastaneler çeşitli olduğunu ifade ederek “başarı öyküsü”
hizmetleri için devletle yaptıkları anlaşma yazmaya çalıştıklarını görüyoruz. Oysaki,
uyarınca normal muayene hizmetlerin çok Türkiye böyle giderse İngiltere ile aynı
üstünde bir meblağı devletten, yani dolaylı yolun yolcusu…
yoldan emekçilerden almaktadır. Korona- O açıdan toplum için yeni sağlık kuruluşvirüs salgını gibi zamanlarda ise vurgun
larının yapılması ile bunların sermayeye
peşinde olan özel hastaneler, salgın dolarant amaçlı gündeme getirilmesini ayıryısıyla ücretsiz vermek zorunda kaldıkları mak gerekiyor.
bazı hizmetlerin karşılığını ise katmerli
bir şekilde almaktadır. Nisan ayı başın“İLAÇ SEKTÖRÜNÜN YÜZDE 80’I
da yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği
YERLI VE MILLI”
ile birlikte koronavirüs salgını boyunca
Sağlık Bakanı tarafından da, yandaş kapandemi hastanesi olarak hizmet veren
lemler tarafından da gündeme getirilen bu
özel hastanelere çeşitli kalemlerde yapılan başlık toplumu yanıltıcı bir içeriğe sahip.
ödemeler birkaç katına çıkarıldı. Sağlık
Bakanı’nın özel hastane zinciri patronu olduğu ülkemizde tüm hastaneler kamulaştırılıp tamamen ücretsiz hale getirilmedikçe
bu söylenenlerin büyük bir yalan olduğunu
görmek gerekmektedir.
“ŞEHIR HASTANELERI EN BÜYÜK
SAĞLIK REFORMU”
Hastanelerin hangi temelde ve nasıl açılacağı nüfus yoğunluğuna ve toplumun
ihtiyaçlarına göre planlamalı ve devlet
tek elden bu işin sahibi olmalıdır. AKP
iktidarı şehir hastaneleri ile özel sektörün
ihtiyaçları doğrultusunda bir adım atmaktadır. Kamu-özel ortaklığı olarak gündeme
getirilen şehir hastaneleri, hastanenin inşaatını yapan ve şehir hastanesi açıldıktan
sonra da laboratuar, görüntüleme, otopark,
temizlik, güvenlik, yemek vb… hizmetleri
hastane bünyesinde vermeye devam edecek olan özel şirketlere tamı tamına 25 yıl
boyunca Sağlık Bakanlığı’nın kira ödeme
garantisi vermesidir. Yap-kirala-devret
adı verilen sistemde devlet bütçesinden
özel sektöre kaynak aktarılırken gizli bir
şekilde yapılan anlaşmalarla hastanelerde
yüzde 70 yatak doluluk garantisi de verildiği bilinmektedir. Aynen köprü ve otoyol
geçiş ücretleri gibi. Sağlıkta sessiz devrim
ve büyük reform olarak sunulan şehir hastanelerinin de arka planında emekçilerin
vebine farklı bir yöntemle bir hortum daha
takılması var. İsterseniz tekrar sayalım.
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Dünya üzerinden yüz milyarlarca dolarla ölçülen ilaç pazarında Türkiye nüfusu
ve sağlık özellikleri nedeniyle oldukça
iştah kabartıcı bir yerde duruyor. Tarihi
boyunca yerli ve yabancı ilaç şirketlerine
kaynak aktarımı konusunda beis görmeyen
AKP iktidarı, işin karlı boyutunu gördüğü
noktada özellikle yerlilik ve millilik adı
altında sermayeyi kayırma operasyonuna
devam ediyor. Türkiye’de SSK’nın ilaç
fabrikasını ve Ulusal Aşı Üretim Merkezi’ni kapatan AKP’nin şimdi çıkıp çeşitli
rakamlarla toplumu kandırması ise yaptıklarını gizleme arayışında başka bir şey
olarak görülmemeli. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ilaç gündemi ile ilgili yaptığı
açıklamada yer alan ifadeleri yandaş köşe
yazarı Mahmut Övür köşesine şu şekilde
taşıyor ve aslında nasıl bir yerlileşmeye
geçildiği anlatmaya çalışıyor.
“2016 yılında kutu bazında yüzde 75 olan
imal ilaç oranı 2018 yılında yüzde 82’ye
çıkmıştır. Bu oran 2019 yılı verilerine göre
yüzde 87,60 olmuştur.”
Ancak aşağıdaki grafiğe baktığımızda kutu
ilaç bazında yüzdenin maddi olarak aynı
karşılığa denk gelmediğini, 2019 yılındaki
ithal ilaç harcamalarının hala yüzde 50’ye
yakın bir seviyede seyrettiğini görüyoruz.
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“KORONAVIRÜS SALGININDA BÜYÜK BAŞARI ELDE EDIYORUZ. BU
SAĞLIKTA SESSIZ DEVRIMIN VE
AKP’NIN BAŞARISI”
Sağlık alanında sermayeyi ihya edici politikaları gündeme getiren, sağlık hizmetlerinde adım adım devletin elini çekmesinin
yolunu yapan ve piyasalaşmanın önünü
açan AKP iktidarının koronavirüs salgını
bile ortaya çıkan ya da çıkması muhtemel
sonuçlar üzerinden bir başarı öyküsü yazmaya çalıştığı görülüyor.
Bu noktada ise ABD, İngiltere, Fransa,
İspanya ve İtalya’da sağlık alanında yaşanan çöküşün karşısında Türkiye’de sağlık
sisteminin başarılı olduğu ve bunun AKP
sayesinde başarıldığı propaganda edilmektedir. Türkiye’de sistemin diğer ülkeler
gibi çökmemiş olmasının çeşitli nedenleri
olmakla birlikte bunun “özgün bir kapitalizmin” ürünü olduğunu bize inandırmaları
zor. Çünkü salgınla toplumsal önlemler
almadan sadece tedavi edici yöntemlerle
mücadele edemez ya da kalıcı hale getiremezsiniz. Ülkemizde de yüksek düzeyde
vaka görülmekte, ölümle yaşanmakta, salgın tehlikesinin henüz ortadan kalktığına
dair büyük veriler bulunmamaktadır.

Uzun yıllar boyunca toplum sağlığından
ziyade tedavi edici hizmetler için yapılan
yatırımın bugün koronavirüs tedavisindeki
görece etkisi üzerinden ortaya çıkan bazı
sonuçların normal kabul edilmesi yerine
abartılarak siyasi bir ranta çevrilmesi durumu ile karşı karşıyayız. Oysaki sermaye
devleti salgının yayılmasının önlenmesi
için toplumsal alanda çok sınırlı ve hatta
yanlış adımlar atmış ve aslında arka planda adı konulmamış bir “sosyal bağışıklık”
stratejisi uygulamıştır. Bunun nedenlerine
bakıldığında özellikle umreden gelenlerin
topluma yayılmasının izin verilmesi, yine
benzeri zamanlarda yurtdışından girişlerin
kontrolsüz yapılması, erken dönemde yaygın test yapılmaması, hala tarama amaçlı
yapılmıyor olması ve hastaların izolasyonunun uygulanmaması, karantina merkezlerinin kurulmaması, alelacele alınmış
sokağa çıkma yasağı kararı ile yaratılan
panik ortamı ile virüsün yayılmasının kolaylaştırılması, maske zorunluluğu getirip
toplumun bütününe maske dağıtılamaması
ve emekçilerin yaygın ve toplu çalışmaya
devam etmesi gibi başlıklar ilk akla gelenlerdir. Ülkemizde salgının başından beri
başka ülkelere maske ve test kiti hibe edil-
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mesi ya da satılması üzerinden bir böbürlenme hali mevcuttur. Bu örnekten çıkan
sonuç, Türkiye sermayesinin öncelikle dış
pazarlardaki kârlarını güvence altına aldıktan sonra kendi ülkesinin vatandaşlarına
sıra gelmesinden başka bir şey değildir. Bu
esnada büyük umutlarla Çin’den getirilen
test kitlerinin bozuk çıkıp iade edildiği de
henüz unutulmamıştır.
Bugün ülkemizde koronavirüs salgınında
kullanılan tedavi protokolünün hastalığın
ilerlemesini engellemesi ve hastaların
toparlanması üzerindeki pozitif etkisi
ise bilimsel bir mesele olup son tahlilde
bunun muhatabı ya da kararını veren kurul
ise salgının öncesinde şekillenmiş olan
Bilim Kurulu’dur. Eğer ki, koronavirüsle
mücadelede bir başarı tanımı yapılacaksa
öncelikle bu kurulun üyeleri ve salgına
karşı hayatını ortaya koyarak çalışan sağlık emekçileri için yapılabilir. Bunu ötesi
sermaye devletinin, AKP iktidarının ve
sürecin başından beri sesi çıkmayan Türkiye burjuvazisinin kendi “başarı öyküsü”nü
yazarak bütün yanlışlarının üzerini örtmek
ve kötülüklerini aklamak anlamına gelecektir. Bize göre iyi kapitalizm yoktur.

PUSULA
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ANADOLU’NUN EMPERYALİSTLER
TARAFINDAN İŞGALİ
DEMIR SILAHTAR

Y

oksul halk yığınlarına hayal
mahsulü bir tarih anlayışını
zerk etmek için üretilen TRT
dizilerinde anlatılan “Kudretli
İslam Halifesi Sultan Abdülhamid Han” masallarının aksine, Osmanlı
İmparatorluğu Birinci Dünya Savaşı’ndan
çok önce, tam da II. Abdülhamid’in saltanatı
zamanında iflas bayrağını çekmiş, emperyalist devletlerin yarı sömürgesi haline gelmişti.
Demiryolları, deniz ulaşımı, ulaşım araçları,
kredi ve banka kuruluşları, sanayi, belediye
ve ticaret işletmeleri yabancı sermayenin
elinde olan, ülkesindeki yabancı pasaport
sahiplerini kendi mahkemelerinde yargılama
yetkisi bulunmayan, kâğıt para basma tekelini Fransız-İngiliz sermayesiyle kurulmuş
ve adından başka hiçbir şeyiyle Osmanlı
olmayan bir bankaya teslim etmiş, ordusunu
talimsiz-teçhizatsız bırakmış, donanmasını
Haliç’te çürümeye terk etmiş, kendi vergisini kendisi toplamaktan memuruna maaş
ödemekten aciz bir “devlet”. Otuz üç senelik
istibdat rejimine son veren 1908 Devrimi’nden bir yıl sonra tahttan indirildiğinde,
İslamcıların sözde Ulu Hakan’ı Abdülhamid’in arkasında bıraktığı enkaz ve memalik-i Osmaniye’nin hali işte böyleydi.
Devrim’den sonra Avusturya’nın Bosna
Hersek’i ilhakı, Trablusgarp Savaşı, Balkan
Harbi, Arnavutluk’un ayrılması gibi arka
arkaya gelen dramatik olaylarla dolu inişli
çıkışlı bir siyasi sürecin ardından nihayet
iktidarı tümüyle kendi ellerine alma iradesi
gösteren İttihatçılar gerek objektif koşullardan gerekse kendi siyasi tecrübesizliklerinden ve ideolojik donanımsızlıklarından ileri
gelen türlü sebeplerle bu enkazdan modern
bir burjuva devlet çıkarma çabasında başarılı olamadılar.
İdeolojik açıdan son derece eklektik görüşlere sahip olan, Osmanlı Devleti’nin siyasi
bütünlüğünü her nasıl olursa korumak, bunun için de gerekirse şeytanla bile işbirliği
yapmak pragmatizmi dışında hemen hiçbir
konuda tutarlı duruşları olmayan İttihatçılar,
iktidarın nimetlerinden nemalanmak için
saflarına yeni katılan yerel toprak sahiplerinin ve eşrafın etkisiyle sınıfsal açıdan
giderek daha heterojen hale gelirken, ülkenin ekonomik ve siyasal yaşamında bu kez
Alman emperyalizminin büyük bir etkinlik kazanmasına zemin hazırladılar. Türk
ordusunun Alman örneğine göre yeniden
örgütlenerek Alman subaylarının denetimine
girmesi, diğer emperyalist devletlerin de ittifak tekliflerine yüz vermemesi, en sonunda

Enver Paşa hizbinin bir oldu bitti ile Osmanlı Devleti’ni Alman emperyalizminin safında
Dünya Savaşı’na sokması sonucunu doğurdu. V. İ. Lenin, 1916 yılında Kautsky ile
polemiğinde “Almanya’nın şimdi Türkiye’yi
hem mali hem askeri bakımdan uydulaştırmış olduğu” gerçeğine dikkat çekiyordu.
Savaşın başında Çanakkale ve Kut-ül Amare’de elde edilen başarılara rağmen 1917 yılına gelindiğinde Kafkas cephesinde Çarlık
ordusu, Arabistan Yarımadası’nda da İngilizler karşısında hezimete uğramış durumdaki Osmanlı Devleti’nin paylaşılması konusunda emperyalistler arasındaki görüşmeler
çoktan sonuçlanmıştı. Sykes-Picot antlaşmasıyla genel hatları çizilen bu paylaşım, 1917
Büyük Ekim Devrimi ile Çarlık Rusyası’nın
yıkılması sonucunda diğer emperyalistler
tarafından tadil edilmiş haliyle Sevr antlaşmasının özünü oluşturmaktaydı. Emperyalistlerin 1918-1919 yıllarında Sovyetler Birliği’ne karşı güneyden bir saldırıya girişme
tasarıları da Anadolu’nun paylaşılmasının
önemini bir kat daha arttırıyordu.
Başta petrol ve pamuk olmak üzere Yakındoğu ve Ortadoğu ülkelerinin hammadde
kaynaklarının yağmalanması İngiliz emperyalizminin çıkarları için büyük önem
taşıyordu. İngiliz emperyalizmi; Irak, Filistin, Ürdün ve Arabistan Yarımadası’nda
egemenlik kurmak, Mısır’daki durumunu
pekiştirmek, Hindistan’da imparatorluk
ulaşım yollarının güvencesini sağlamak,
İran ve Afganistan’daki konumunu sağlamlaştırmak, Boğazlar’a hâkim olmak ve
Türkiye’nin tümü üzerinde nüfuz alanlarını
genişletmek istiyordu.
Savaş sonunda Filistin, Ürdün, Suriye ve
(Musul hariç) Irak’ın tümünü ele geçiren
İngiltere’nin daha önce imzalanan gizli
antlaşmalara uymama eğilimi emperyalistler arasındaki çelişkileri keskinleştirdi ve
Anadolu’nun paylaşılması konusunda uzlaşmazlıklar doğurdu. Fakat Ekim Devrimi’nin
ardından Bolşeviklerin önderliğinde kurulan
işçi devletine karşı duydukları nefret, Avrupa emperyalistlerinin ve Amerika Birleşik
Devletleri’nin Anadolu’nun paylaşılması
konusundaki anlaşmazlıklarını ikinci plana iterek kenetlenmelerini gerektirdi. Bu
çerçevede hazırlanan Mondros Ateşkes
antlaşması, bir yandan Türkiye’nin İtilaf
Devletleri’nce yağmalanması, diğer yandan
güneyden ve Kafkasya’dan Sovyet Rusya’ya
silahlı müdahale için uygun bir zemin oluşturma hedeflerinin açık bir göstergesiydi.
13 Kasım 1918’de, İtilaf Devletleri İngiliz,
Fransız, İtalyan, Yunan ve bir süre sonra
Amerikan savaş gemileri Dolmabahçe Sarayı önünde demirlediler. İstanbul’a askeri
birliklerini çıkaran İngiliz hükumeti, belli

bir zamana kadar işgal durumunu resmen
açıklamaktan kaçındı. Kentte bulunan İngiliz birlikleri, işgalin resmen ilan edildiği 16
Mart 1920’ye kadar Türkiye’yi emperyalistlerin çıkarlarına boyun eğdirmek için bir
baskı aracı işlevini gördü. İşbirlikçi saray
ve yönetici sınıflar, İngiliz emperyalizminin
Türkiye’yi boyunduruk altına alması için
gereken tüm desteği zaten veriyorlardı.
1919 yılında İngiliz kuklası Yunan hükümetinin İzmir’e asker çıkarmasının ardından
emperyalistlerin Türkiye için öngördükleri
gelecek daha da belirgin hale gelmeye başlamıştı. İtilaf devletleri tarafından hazırlanan
barış antlaşması tasarısı, Filistin ve Mezopotamya’da İngiliz, Suriye ve Kilikya’da
Fransız mandası kurulmasını; Güneybatı
Anadolu’nun İtalyan etki alanına bırakılmasını, İzmir ili ve Doğu Trakya’nın Yunanistan’a verilmesini, Güneydoğu Anadolu’da
İngiltere’nin koruyuculuğu altında özerk bir
Kürt yönetimi kurulmasını, Anadolu’nun
doğusunda bulunan yedi ilin ABD mandası
altındaki Taşnak Ermenistanı’na verilmesini,
Boğazlarda uluslararası bölge oluşturulmasını, Orta Anadolu’da padişahlık yönetiminde
küçük bir Türk devletinin İtilaf Devletleri’nin denetimi altında tutulmasını içeriyordu.
1919 yılında İngiltere’nin 30.000’i İstanbul’da, 3.000’i Çanakkale Boğazı’nda,
5.500’ü Bağdat Demiryolu’nda ve 3.000’i
Musul ilinde olmak üzere, Türkiye’de
41.500 asker ve subayı vardı. İtalyanların
17.500 kişilik askeri birlikleri, İstanbul,
Antalya, Isparta, Muğla, Söke, Megri, Finike, Akşehir, Afyonkarahisar ve Konya’ya
yerleşmişti. İstanbul’da 4.000 kadar İtalyan
bulunmaktaydı. Fransızların sayıları 49.000
asker ve subaya ulaşan Türkiye’deki askeri
birliklerinin 24.000’i Çatalca ve İstanbul’da,
4.000’i Çanakkale Boğazı’nda, 1.000’i
Rumeli Demiryolu hattında, 20.000’i Kilikya’da (Adana, Tarsus, Mersin) bulunmaktaydı. Bundan başka, Türk kara sularında,
İngiltere, Fransa, ABD, İtalya ve Yunanistan’ın çok sayıda deniz piyade birliklerine
sahip savaş filoları bulunmaktaydı. İzmir ve
Aydın iline dört Yunan tümeni yerleştirilmişti.
İngiliz emperyalizmi tarafından desteklenen
Yunan ordusunun Anadolu’daki “Küçük
Asya Seferi”, günümüzde de Ortadoğu coğrafyasındaki emperyalist müdahaleler için
sıkça kullanılan “vekalet savaşı” tabirinin
somut bir örneğiydi.
Emperyalizmin Türkiye’ye dayattığı “barış”
buydu, sosyalist Hasan Tahsin’in namlusundan çıkan ilk kurşun da Anadolu halkının
buna cevabı oldu.
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KURTULUŞ SAVAŞI VE BOLŞEVIKLER:
LENIN ATATÜRK IÇIN NE DEMIŞTI?
“Mustafa Kemal Paşa, tabii ki sosyalist değildir,” diyordu Lenin, “ama görülüyor ki, iyi bir örgütçü, yetenekli bir komutan, burjuva-ulusal devrimini yürütüyor, ilerici bir insan, akıllı bir devlet
adamı. Bizim sosyalist devrimimizin önemini anlamış olup, Sovyet Rusya’ya karşı olumlu davranıyor, o, istilacılara karşı bir kurtuluş savaşı yapıyor. Emperyalistlerin gururunu kıracağına, padişahı da yardakçılarıyla birlikte silip süpüreceğine inanıyorum”
sonrasında elbette yaşanmıştır. Ancak bu
yazıdaki amacımız kapitalizmin yaratma1917 Ekim Devrimi ile birlikte insanlık ya çalıştığı rasyonaliteyi çözümlemek ve
tarihinde açılan sayfa, tarihin düz doğru- tek başına onu eleştiriye tutmak değil.
sal bir şekilde aktığı düşüncesinin güçlü Buradan hareketle Ekim Devrimi’nin
dünyaya ama bizim ülkemiz özelinde
bir şekilde tuzla buz olduğu bir pratiğe
Kurtuluş Savaşı ve Türkiye burjuva devdenk düşmektedir. Teorik olarak Marksizmin esaslarında var olan bu yaklaşım rimine olan etkisini ve karşılıklı ilişkiyi
elbette daha öncesinde Fransız Devrimi ele almak isabet olacaktır.
ya da başka örnekler ile birlikte insanlığın düşünce ve eyleminde yerini almıştı. TÜRKIYE CUMHURIYETI, EKIM
Ancak sosyalist devrim ve işçi sınıfının DEVRIMI’NIN DÜNYAYA AÇTIĞI
PENCEREDEN GEÇEREK
iktidarı, insanlığın tarihsel gelişim basamaklarında çok yüksek bir sıçramanın KURULDU
Ara başlıkta yazılanı, “Ekim Devrimi olsomutlanmasıdır.
Şöyle de ifade edilebilir: Birazcık aydın- masaydı Türkiye Cumhuriyeti olmazdı”
gibi kışkırtıcı ya da spekülatif sayılabilelanmadan, biraz mekanik materyalizmcek bir önermeyle uca çekmek de mümden, biraz sosyoloji ya da pozitivizmkün. Ancak bir kalkış noktası belirlemek
den nasibi almış bir düşünür açısından
açısından öncelikle bunun not edilmesi
1900’lü yılların başlangıcında imparagerekiyor.
torlukların, feodalitenin ya da sömürYazının girişinde kapitalist modernitenin
ge ülkelerin önlerinde mutlak olarak
toplumlar ya da emekçi sınıflar için ortayaşamaları gereken evre parçalanma ve
emperyalist aşamada alınacak yeni roller ya koyduğu şeyin yazgısal bir karakterde
ve düz bir tarih algısı üzerine olduğunile sınırlı sayılabilirdi. Bunun doğal sonucu olarak yani öncelikle kapitalizmin dan ama bunun reddedilmesi gerektiğinden bahsetmiştik. Bu yaklaşımın, Osilkel evreleri, devamında emperyalist
manlı İmparatorluğu’ndan kalan bakiye
sistem içerisindeki rollerin alınması ve
için de geçerli olduğunu ve bir noktadan
eğer olursa üretici güçlerin maksimum
sonra Anadolu’da yaşanan emperyalist
gelişme seviyesine ulaşması ile birlikte
işgalin, imparatorluğun tasallutu altında
belki sosyalizme geçilebileceğine dair
olan yaklaşım Ekim Devrimi ile birlikte inim inim inleyen, dünya savaşında beli
bükülen, iktisadi ve toplumsal olarak
yanlışlanmıştır.
geri kalmış pozisyondaki yoksul köylü
Daha doğrusu sınıflar mücadelesine
ve emekçi halk açısından bir gelecek
dair olan kısım bu şekildedir. Aynı zaolarak gösterildiğini biliyoruz. İşgali
manda aşırı nesnelci olan bu yorumun
kabullen(e)meyen ama burjuva anlamda
her açıdan Marksist-Leninist bütünlük
bile devrimci bir çizgiden kaçanların ise
tarafından darbe alması, bugün bile
kapitalizmin ideologları ve pratisyenleri varabildiği azami noktanın mandacılık ile sınırlı olduğu bir konjonktürden
açısından bir kuyruk acısı olsa gerek.
bahsettiğimiz ise Türkiye siyasi tarihini
Ancak şunu da unutmayalım, burjuvazi
biraz okumuş olanlar için bile açık olsa
her zaman kendi iktidarını da bir devrim aracılığıyla kazandığını unutturarak gerektir.
Dolayısıyla Ekim Devrimi ile birlikte
bugünlere geldi.
Pratik olarak burjuva devrimlerinin man- başta Rusya olmak üzere dünya üzerinde farklı coğrafyalarda emekçi halkların
tıki sonucuna ulaştırılmaya çalışıldığı
örnekler Ekim Devrimi’nin öncesinde ve kaderlerini ellerine almalarının özünde
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insanlığın tarihsel gelişimi açısından sosyalist devrim ve işçi sınıfı iktidarı çıtasının yukarıya takılması olduğu açıktır.
Bunun olmadığı noktada gerek hedef
anlamında gerek ittifaklar politikası
anlamında gerek emperyalizme karşı mücadele anlamında eksiklerin olacağı ve
burjuvazinin bundan sonuna kadar istifade edeceği dikkate alınması gereken bir
gerçektir. O açıdan Ekim Devrimi sonrasında sosyalist devrimin yaşanmadığı
ancak bağımsızlıkçılık, ulusal kurtuluşçuluk vb… başlıklarla şekillenen mücadeleler üzerine oturan bir dizi burjuva
devrimi 21. Yüzyılda emperyalist ülkeler
ile sosyalizm arasındaki mücadelede de
bir noktaya yerleşmiştir.
Bu açılardan bakıldığında tarih tam da
öyle kapitalistlerin istediği şekilde düz,
doğrusal bir şekilde akmamıştır. Ancak
dünya sermayesi anti-komünizmden ve
bunun siyasetinden de asla vazgeçmemiştir.
Sovyet iktidarı tarafından Anadolu coğrafyasında yaşananlar emperyalist işgale
karşı mücadele penceresinden bakılarak değerlendirilmiştir. Bu pencereden
bakan Kemalist önderlik de, Sovyet
sosyalizmi ile ittifak politikası sayesinde ulusal kurtuluşçuluk ve geç tipte bir
burjuva devriminin yolunu döşemeye
çalışmıştır. Buradaki ilişkinin karşılıklı
olduğunu, Mustafa Kemal ve arkadaşları
açısından ittifaklar politikasına konjonktürel ve pragmatik yaklaşıldığını; Lenin
ve Bolşevikler açısından ise emperyalizmin yayılmacılığına dur demek gibi
daha tarihsel ve sosyalizmin çıkarları
bağlamında bir yanı olduğunun altını
çizmek gerekir. Komünistler açısından
ikincisinin neden, ilkinin ise bir sonuç
olduğunu görmek basit bir pragmatizm
değil, komünist bilincin bir ürünü olarak
görülmelidir.
KARAR ANLARI
Elbette iki tarafın da kaderi birbirine
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kopmaz bir şekilde bağlı değildi. Bu
noktada bazı değerlendirmeleri ve karar
anlarını şöyle ifade edebiliriz.
- Ekim Devrimi sonrasında Bolşevik iktidarın daha önce Rus Çarlığı’nın diğer
emperyalist ülkelerle ortak olduğu Osmanlı’yı paylaşma planlarını açıklaması,
gerek doğu halklarında gerekse Anadolu
coğrafyasında Bolşevizme sempati ve
güven duyulmasının önünü açmıştır.
- Birinci Dünya Savaşında yaşanan yenilgi ve iktidarın sahiplerinin yurt dışına
kaçışı ya da emperyalizme direnmemesi
ile birlikte gerek devlet katında gerekse
toplumsal alanda örgütlenmeyi ele almaya başlayan Kemalist önderliğin asker
kökenli olması, savaş deneyimlerinin
bulunması ve başta ordu temelli bir örgütlenmeye girişmeleri önem taşımaktadır. Ama bu ekibin aynı zamanda siyasi
mekanizmaları ve ittifaklar politikalarını
usta bir şekilde kullanmaları ilginçtir.
(Sadece Ortadoğu’nun tarihine ya da
Türkiye benzeri ülkelerin tarihine baktığınızda salt askeri ya da siyasi yöntemlerle çizilmeye çalışılan rotaları görürsünüz. Siyasi bir proje olarak mandacılığı
önermek ya da iktidarı almak adına
yapılan seri darbeler sonucunda yine de
kurtuluşun sağlanamadığı örnekler bunun iki farklı ucunu göstermektedir.)
- Anadolu’nun işgali sonrasında emperyalistler arasındaki paylaşım ilişkisi bir
uyum içerisinde olmaktan ziyade çeşitli
çelişkiler ve rekabet ilişkisi üzerinden
devam etmiştir. Kurtuluş Savaşı bu çatlaklara da yerleşerek kendine yer açmış
ve mücadele zeminlerini yakalamıştır.
Bu noktada özellikle İngiltere’nin hem
Ortadoğu’yu hem de Hindistan dahil olmak Asya’nın belli bölgelerini kapsayan
stratejisi bu çelişkilerin yoğunlaşmasını
ve son tahlilde Anadolu’da başarısızlığı
beraberinde getirmiştir. İşte tam burada,
tek başına nesnelci (“zaten her şey olacağına varacaktı” şeklindeki yaklaşım)
ya da öznelci Kemalist yorumdan kaçınmak gerekir. Örnek vermek gerekirse,
Birinci Paylaşım Savaşı boyunca Ortadoğu’da Osmanlı karşıtlığı üzerinden
siyaset yapan İngiltere’nin Ekim Devrimi sonrasında işinin o kadar da kolay
olmadığını, Kurtuluş Savaşı’nın da bu
zeminden istifade ettiğini görmek gerekmektedir.
- Uluslararası planda dünya devrimi ya
da başka bir tabirle Avrupa merkezli
sosyalist devrim dalgası beklentisi 1919
yılında Alman devriminin yenilgisi ile
birlikte geri çekilirken, Bolşevikler açısından Komintern’in kuruluşu, uluslararası komünist hareketin tahkim edilmesi,
Rusya’nın çevre ülkelerindeki sosyalizm
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sorunları ve karşı devrimci güçlerle savaş, “Doğu Halkları”nın sosyalizmle buluşması ve teşkilatlandırılması ve Ekim
Devrimi’nin yarattığı anti-emperyalist
bağımsızlıkçı dalgadan istifade ederek
ulusal kurtuluşçu burjuva devrimleri ile
rezonans arayışına girmek daha fazla
gündeme gelmeye başlamıştır.
- Bu konjonktürde, Anadolu’da yaşanan
gelişmeler, Türkiye’nin 1920-21’de Güney Kafkasya’da emperyalist politikaların parçası olmaması ve 1921 yılı Ocak
ayında Birinci İnönü Muharebesi’nin
kazanılması Kurtuluş Savaşı açısından
önemli karar anlarından birisi olarak
görülebilir. Bolşevikler açısından Anadolu’ya bakarken özellikle emperyalist
planları bozacak şekilde ortaya çıkan
hareketin desteklenmesi gerektiği aynı
yılın Mart ayında artık karar konusu
olmaya başlayacak ve yapılan anlaşma
ile Sovyetler Sevr Anlaşmasını reddedecek, Misak-ı Milli sınırlarına sahip
“Yeni Türkiye”yi tanıyacak, Kars, Ardahan ve Artvin Türkiye’ye bırakacaktı.
Bu süreçlerin öncesinde Türkiye içinde
ve dışında şekillenmeye başlayan komünist hareketin, Doğu Halkları Kurultayı’nda uluslararası komünist hareket ve
Bolşevikler tarafından tanınan TKP’nin
uğradığı tasfiye ise ülke içindeki iktidar
mücadelesine denk düşmektedir. Anadolu’daki Kurtuluş Savaşı’nın önderliğinin komünistlere geçmeyeceği bu
mücadele sonucunda ortaya çıkarken,
tüm bu süreçlerde Bolşevikler’in, TKP
önderliğinin –bizim bugünden baktığımızda politik olarak tamamen doğru
bulduğumuz- tutumuna ve aldığı kararlara dair belirleyiciliğinin sınırlı olduğunu belirtmek gerekir. Dolayısıyla, tarih
düz ve doğrusal bir şekilde akmayacaksa
Sovyetler de bir adım sonrasında sürece
müdahil olmaya başlamıştır. Yukarıda
saydığımız diğer parametreler ve dünya
üzerindeki diğer gelişmeler ile birlikte
Anadolu’daki Kurtuluş Savaşı’na destek
kararı alınmıştır.
- Kemalist önderlik ile Bolşevikler’in
ilişkisini iki uç noktaya indirgeme eğilimi baskındır ancak bunların dışlanması
önem taşımaktadır. Bunlardan birincisi,
Bolşevikler’in Kurtuluş Savaşı’na sadece silah ve para yardımı yaparak olayları kenardan izlediği, aslında sürecin
nesnel olarak mantıki sonucuna ulaştığı
yaklaşımıdır. Diğer yaklaşım ise, Bolşevikler’in yürütülen mücadelenin tam
göbeğinde yer aldığı ve aslında arka
planda her şeyi gizli gizli yönettiğine
dair olan bakıştır. Bu açıdan süreçlerin
sınıflar mücadelesinin yasalarına, siyasal mücadelelere ve toplumsal duruma

aykırı olan yanlarına itibar edilmemelidir. Ancak bununla birlikte, Sovyetler
tarafından gönderilen silahların, maddi
yardımın ve taktik desteğin savaşın kazanılmasındaki rolü azımsanmamalıdır.
1921-1923 arasında Sovyetler’in Türkiye temsilcisi olarak cephe gerisi dahil
her düzlemde diplomatik görev yapan
Semyon İvanoviç Aralov’un anılarında
verdiği sayılar okuyucu için daha fazla
fikir verecektir:
“Kesin taarruz sırasında Türk ordusunun süngü sayısı 100.000’di. Yunan
ordusu sayıca Türk ordusundan biraz
üstündü (130.000). Türk ordusu makineli tüfek bakımından zenginleşmişti
(2800). Top sayısı bakımından Yunan
ordusuna denkti: Türklerin 327 topuna
karşılık Yunanlıların 348 topu vardı.
Türkler 5000 kişilik bir süvari kolordusu
kurmuşlardı. Yunanlıların süvari sayısı
1300’dü. Türk Genelkurmayı bu konuda
bizim süvari ordusunun iç savaşlardaki
deneyiminden yararlanmıştı.” (1)
- Bununla birlikte Anadolu’da özellikle
yoksul köylülük ve işçi sınıfı açısından
emperyalizme karşı mücadele aracılığı
ile kurtuluş, saltanatın ve yanlış politikaların yarattığı yıkımdan kurtulma arayışı ve bunların bileşkesinde yer alan bir
Bolşevizm sempatisi olduğunu, bunun
politik bir bilince denk düştüğünü ifade
etmek gerekir. Direniş ve topyekün mücadele ile birlikte ortaya çıkan Kurtuluş
Savaşı’nın bu açıdan kendine Sovyetler
gibi bir ittifak unsuru bulması o yüzden
şaşırtıcı değildir. Anadolu coğrafyasında
komünist bir önderlik oluşamadığı ve
emekçiler içerisinde leninist anlamda bir
örgütlenmeye sahip olmadığında dolayı,
feodalizmden kopuş ve emperyalizme
karşı mücadelenin temsiliyeti burjuva
önderliğine kalmış, o anlamda kapitalist
Türkiye’nin ortaya çıkışı sürecin mantıki sonucu olmuştur.
LENIN’IN BAKIŞI, BOLŞEVIK
BAKIŞI VE KARARI ÖZETLIYOR
Sonuç olarak, Ekim Devrimi ve dünya
üzerinde yarattığı uyanış, başta sömürge ülkeleri olmak üzere, ezilen halklar,
emekçi sınıflar ve imparatorluk bakiyesi
coğrafyalardaki uluslar için kurtuluşun
adı olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’nin
kuruluşunda bunun politik ve maddi
olarak rolü olduğu bugün kabul gören
bir başlık olmakla birlikte, düzenin ideolojik paradigmaları açısından artık hasır
altına atılmaya çalışılan bir olgudur.
Birinci Cumhuriyet’in tasfiyesi ve kuruluş dinamikleri ile hesaplaşma üzerinden
şekillenen yeni gerici rejim aynı zamanda karşı devrimci ve anti-komünist hat-
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tın en önemli temsilcisidir. Varlığını son
tahlilde Kemalist önderliğe borçlu olan
Türkiye burjuvazisi ve sermayesi ülkeyi adım adım emperyalizmin kucağına
taşırken ilk olarak kuruluştaki ağırlıklarından kurtulmaya çalışmış ve anti-komünist özüne uygun bir şekilde hareket
etmeye başlamıştır. 1950’ler itibariyle
atılan adımlar bunun en temel göstergesi
olarak okunmalıdır.
Şimdi işin başına dönelim ve tarihsel bir
karar anında, sınıflar mücadelesinde sosyalizmin çıkarları için Lenin’in ne gibi
bir yaklaşıma sahip olduğunu şu pasajdan okuyarak anlamaya çalışalım. Ekim
Devrimi, Bolşevikler ve Kurtuluş Savaşı’nın ilişkisini özetleyen bu sözler aynı
zamanda ülkemiz tarihi açısından da ne
gibi uğraklardan geçildiğinin görülmesi
açısından önem taşımaktadır.
Yukarıda adını zikrettiğimiz Aralov’un
Türkiye’ye hareket etmeden önce Lenin’le yaptığı görüşme: (2)
Bir gece, Çiçerin beni Dışişleri Halk
Komiserliği’ne çağırdı. Onu çalışır bir
halde buldum. Masasının üzerinde bir
yığın evrak ve kitap vardı. “Vladimir İlyiç sizi görmek ve Türkiye işleri üzerine
sizinle konuşmak istiyor” dedi Georgiy
Vasilyeviç. “Artık siz işleri, yazışmaları,
antlaşmaları, Türkiye tarihini öğrenmiş
bulunuyorsunuz. 13 Ekim’de Türkiye’nin Güney Kafkasya cumhuriyetleriyle imzalamış olduğu antlaşmayı, mutlaka
dikkatle okuyunuz. Bu antlaşmayı Sergey Konstantinoviç Pastuhov’da bulabilirsiniz. Yarın Vladimir İlyiç’e gideceğiz. Hazır olunuz .”
Vladimir İlyiç’le bu yeni bulunmayı
heyecanla bekliyordum. Nihayet bu saat
gelip çattı.
Lenin’in çalışma odasında hiçbir şey
değişmemişti. Hatta iç savaş yıllarında cephedeki durumu Vladimir İlyiç’e
anlattığım harita bile aynıydı. Yazı
masasının üstü tam bir düzen içindeydi...
Kitaplar, gerektiği an alınabilecek bir
yerde ve durumda bulunuyordu... Büyük
çiçek buketi yine aynı yerdeydi...
Vladimir İlyiç yerinden kalktı, masasının arkasından çıktı, Çiçerin’le dostça
selamlaştı, hal hatır sordu. Sorgu dolu
gözlerle bana baktı, elimi sıktı, cesaretlendirici sıcak bir bakışla ve sempati
okunan bir gülümseyişle, “Demek böyle,
azizim,” dedi, “savaşı bitirdiniz, diplomat oldunuz, âlâ! Kılıcı saban haline
getirdiniz! İyi ve gerekli bir iş. Lütfen
oturunuz. 17. Ordu’yu hatırlıyorum.
Ordunuz fena dövüşmedi. Şimdi size
büyük bir iş veriliyor. Türkiye’de yararlı
çalışacağınızı umuyorum. Türkler, ulusal kurtuluşları için savaşıyorlar. Bunun
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için Merkez Komite, askerlik işlerini
bilen birisi olarak sizi oraya gönderiyor.
Emperyalistler Türkiye’yi soyup soğana
çevirdiler, hâlâ da soyuyorlar. Köylüler
ve işçiler buna katlanamadılar ve başkaldırdılar. Sabır bardağı taştı; gerek Doğu
halkları gerek biz emperyalist kurtlara
karşı savaşıyoruz. Sovyet Rusya emperyalistlerin işini bitirdi, onları bozguna
uğrattı ve memleketten kovdu. Onların
dişlerini söktük, keskin tırnaklarını vücudumuza geçirmelerine izin vermedik.”
Lenin Türkiye’de olup bitenleri çok iyi
biliyordu:
“Mustafa Kemal Paşa, tabii ki sosyalist
değildir,” diyordu Lenin, “ama görülüyor ki, iyi bir örgütçü, yetenekli bir
komutan, burjuva-ulusal devrimini yürütüyor, ilerici bir insan, akıllı bir devlet
adamı. Bizim sosyalist devrimimizin
önemini anlamış olup, Sovyet Rusya’ya
karşı olumlu davranıyor, o, istilacılara
karşı bir kurtuluş savaşı yapıyor. Emperyalistlerin gururunu kıracağına, padişahı
da yardakçılarıyla birlikte silip süpüreceğine inanıyorum. Halkın ona inandığını söylüyorlar. Ona yardım etmek, yani
Türk halkına yardım etmek gerekiyor.
İşte, sizin işiniz budur. Türk hükümetine, Türk halkına saygı gösteriniz. Büyüklük taslamayınız. Onların işlerine
karışmayınız.
İngiltere onların üzerine Yunanistan’ı
saldırttı. İngiltere ile Amerika bizim
üzerimize de sürü ile memleket saldırttı.
Sizi ciddi işler bekliyor. Yoldaş Frunze
bu günlerde Ukrayna Cumhuriyeti adına
Ankara’ya gidecektir. Herhalde onunla
Türkiye’de karşılaşacaksınızdır.
Gerçi kendimiz de yoksul isek de Türkiye’ye maddi yardımda bulunabiliriz.
Bunu yapmamız gereklidir. Moral yardımı, yakınlık, dostluk, üç kat değeri olan
bir yardımdır. Böylece, Türk halkı yalnız
olmadığını hissetmiş olacaktır. İngiliz
işçileri ve öteki ülkelerin işçileri bize
yakınlık gösterdikleri, grev yaptıkları,
bizimle savaşan Polonya’ya gönderilmekte olan silahları gemilere yüklemedikleri zaman, bu bizim için büyük bir
yardımdı. Bu bize mücadelemizde büyük
bir güç katmıştır. Bundan işçilerimiz
büyük bir moral güç kazanmışlardır.”
Lenin, sözlerine devam ederek, “Çarlık
Rusyası, yüz yıllar boyunca Türkiye ile
savaşmıştır,” dedi, “ bu elbette halkın
belleğinde derin izler bırakmıştır, bu
halkın içinde Rusya’nın, Türkiye’nin
amansız düşmanı olduğuna ilişkin propaganda yapılmıştır. Bütün bunlar, Türk
köylüsünde, küçük ve orta mal sahiplerinde, tüccarlarda, aydınlarda ve idareci
çevrelerde Ruslara karşı dostça olmayan
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duygular ve güvensizlik uyandırmıştır.
Bilirsiniz ki, güvensizlik yavaş geçer.
Bunun için de sabırlı, dikkatli, ihtiyatlı
bir çalışma gerekmektedir. Eski Çarlık
Rusyası ile Sovyet Rusya arasındaki
ayrımı, sözle değil işle göstermek ve
anlatmak gerekmektedir. Bu bizim ödevimizdir. Siz de bir elçi olarak, Sovyet
Rusya’nın, Türkiye’nin işlerine karışmamak politikasının, halklarımız arasında samimi bir dostluğun savunucusu
olmak zorundasınız. Türkiye, bir köylü,
bir küçük burjuva ülkesidir. Sanayisi
çok azdır. Olanı da Avrupalı kapitalistlerin elindedir. İşçisi çok azdır. Bunu
dikkate almak gerekmektedir. Bir kez
daha tekrar ediyorum, dikkatli ve sabırlı
olunuz! Hükümet temsilcileriyle, halkla
konuşmalarınızda her zaman nazik ve
güler yüzlü olunuz! Tanrı sizi kibirden
korusun!”
Lenin bu sözleri söyleyince gülümsedi,
Tanrı’nın elbette bu işle bir ilgisi olmadığını ekledi ve sözlerine şöyle devam
etti, “En önemlisi halka saygı göstermektir. Emperyalistlerin yağmacı, istilacı politikalarına karşılık bizim, hiçbir
çıkara dayanmayan dostluk ve memleketin iç yaşamına karışmama durumumuzu açıklayınız! İşte sizin ödeviniz!...
Ne gibi yardımlarda bulunacağımızı da
bildirelim; en kuvvetli bir olasılık silah
yardımında bulunacağız. Gerekirse başka şeyler de veririz.
Dil öğreniniz. Basit insanlarla, toplumda tanınan insanlarla görüşünüz, Çarlık
rejiminin elçileri gibi kendinizi, çitlerle,
kale duvarlarıyla emekçi halktan ayırmayınız! Çarlık elçileri, büyük vezirleri,
memurları rüşvetle satın alıyorlardı. Bu
bizim işimiz değildir. Biz, halkla dostluk
kurmalıyız.”
Lenin bir aralık, “Ailenizle mi gidiyorsunuz?” diye sordu. “Bu çok iyi. Çocuklarınıza Türkçe öğretiniz, sizin de öğrenmeniz gerek… Bu çok önemlidir.”
Lenin veda sırasında elimi sıktı, bana iyi
yolculuklar diledi.
Bu Lenin’le son karşılaşmamdı. Bir daha
onu görmek kısmet olmadı.
DİPNOTLAR:
(1) Aralov, Semyon İvanoviç, Bir Sovyet
Diplomatın Türkiye Anıları 1922-1923,
Türkiye İş Bankası Yayınları, Çev: Hasan Ali Ediz, Nisan 2010, s. 137.
(2) Age, s. 26-29.
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KURTULUŞ SAVAŞI VE KOMÜNISTLER
20.yüzyıl başlarken komünist hareket
20. yüzyıl sosyalist devrimler, işçi sınıfı
100 yıl önce, 23 Nisan 1920’de, kurulan hareketleri ve ulusal kurtuluş hareketleri
çağıdır ve özellikle yüzyılın ilk çeyreği
Meclis bu topraklar için yeni bir dönemin doğuşunu haber verirken, Meclis’in bu anlamda muazzam bir laboratuvardır.
Bizim topraklarımızda da hem Osmanlı
kuruluşunu takip eden yıllarda yaşanan
Devleti için kurtuluş reçetelerinin arandönüşüm, cumhuriyetin ilanı, saltanaması hem savaş ve sonrasındaki işgal
tın ve hilafetin kaldırılması, toplumsal
yaşamı etkileyen devrimler bugüne kadar hem işçi hareketlerinin doğuşu ve yükselişi hem işgale karşı direnişin örgüt“resmi” bir bakışla ve tarih yazımıyla
yansıtılmaya çalışıldı. Bu “resmi” bakı- lenmesi ve hem de komünist hareketin
şın ve tarih yazımının alternatifleri 1923 kuruluşu bu tarihsel kesitte çakışmıştır.
Tüm bu olguları ve bunlarla birlikte dünCumhuriyetini yıkan AKP iktidarı tarafından -geniş propaganda araçlarını kul- ya tarihini de değiştirense Ekim Devrimi
olmuştur.
lanabilme avantajıyla- Mustafa Kemal
önderliğindeki kurucu kadroyu görmezKomünistlerin ulusal kurtuluş mücadelelikten gelerek, isimlerini silmeye çalışarak, itibarsızlaştırarak vs. yaratılmaya siyle ilişkisi ancak bu nesnellikle birlikte
ve dönemin karmaşık siyasal tablosu
çalışılmakta. AKP’nin kimi örneklerde
Mustafa Kemal’i kaldırıp yerine Tayyip içinde değerlendirilebilir. O dönemde
yaşayan tek bir komünist militan ya da
Erdoğan’ı monte etmeye çalışmaktan
öteye gidemeyen, genelde İslamcı misti- küçük bir komünist topluluk açısından
sizmine dayanan alternatif yazımlarının bakmaya çalışırsak –herhangi bir önem
sıralaması atfetmeksizin- karşımıza şöyle
da, “asıl” yazımı güçlendirdiğini söyleana başlıklar/hedefler çıkar:
mek çok yanlış olmayacak; çünkü çizi•
İstanbul’da, Anadolu’da ve Ruslen alternatifler aslının karikatürü bile
ya’da
faaliyet
yürüten irili ufaklı birçok
olamayacak kadar zavallı ve şaklabanca.
komünist örgütlenmenin biraraya getirilO yüzden dikkate alınmaya değmezler
ya da dikkate alınması gereken halen bir mesi ve tek parti çatısında organik birliğinin sağlanması
asırlık “asıl” yazım olmalı.
•
Ülkedeki yerli ve yabancı sömürücü sınıfların egemenliğine son verecek
1.Dünya Savaşı sonrası yaşanan işgali
ve buna karşı verilen mücadeleyi sadece bir sosyalist devrim için mücadele edilMustafa Kemal ve etrafındaki kadro üze- mesi
rinden anlatan “resmi” tarihe karşı bizim
için önemli olan nokta bu “asıl” yazımın bahsetmediği kısımlar. Bu kısımlar
toplumun küçük bir bölümü tarafından
merak ediliyor, okunuyor, biliniyor, araştırılıyor. Ortaya çıkan yeni belgelerle,
araştırmalarla bahsedilmeyen kısımların
ülkemizin kurtuluşundaki önemli rolü
daha çok açığa çıkıyor. Özellikle 1917
sonrası yaşananlardan daha çok bahsedilmesi, bunların daha çok anlatılması,
yazılması yeni bir karmaşa çağına girmekte olan ülkemizde komünist hareketin ideolojik cephesini güçlendirmek için
çok önemli. Çünkü, emperyalizme karşı
yürütülen ve başarıyla sonuçlandırılan
Kurtuluş Savaşı’nın toplumdan saklanan,
bahsedilmeyen kısmında komünistlerin
mücadelesi, çabası ve hikayesi var.

ORHAN DENIZ

Bu yazıda komünistlerin ulusal kurtuluş
mücadelesine nasıl baktıklarını anlatmaya çalışacağız. Şüphesiz genel hatlarıyla
ve daha çok birinci elden kaynaklara
sığınarak…

•
Ülkeyi işgal eden emperyalist
ülkelere karşı savaş verilmesi
•
Yeni kurulan sosyalist ülkeyle
sağlıklı ilişkilerin kurulması, Sovyetler’in desteklenmesi/korunması
•
Uluslararası komünist hareketin
örgütü olarak 3. Enternasyonal’in politikalarının desteklenmesi/uygulanması
•
Hem Anadolu’daki hem de yakın
coğrafyalardaki halklarla dayanışmanın
güçlendirilmesi.
Böylesi bir tablonun son derece zorlu,
heyecanlandırıcı ve aynı zamanda da
hata yapmaya müsait olduğunu, ama
Türkiyeli komünistlerin bu tabloda ulusal kurtuluş mücadelesiyle kurdukları
ilişkiden alınları açık çıktıklarını hemen
söylemeliyiz. Mustafa Suphi Bakü’de
yayınladığı Yeni Dünya dergisinin 4. sayısında (18 Temmuz 1920 tarihli) ulusal
kurtuluş mücadelesine bakışı şu şekilde
anlatıyor:
“Biz, Rusya, Türkistan ve Kafkasya’da
olduğu gibi Türkiye’de de başlayan mücadeleyi Avrupa emperyalizmine karşı ve
evrensel bir mahiyet ve manada anlıyoruz. Fakir ve sefalet altında ezilen Türkiye ve Şark memleketlerindeki ayaklanma,
milli müdafaa şiarı ile başlasa bile, dünyayı saran ve zulm ile çarpıştıkça mağdur amele ve rençper sınıflarının gönüllerini fetheden inkılâp hareketlerinin az
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zamanda beynelmilel bir alana geçmesi
bir zarurettir. Ve zaten bu böyle olmasa,
muazzam Avrupa kapitalistlerine karşı
yükselen herhangi bir milli müdafaa,
beynelmilel yardıma hakkıyla erişemeyecek, ergeç iflasa mahkum olacaktır.
Onun için biz Türkiye’de Milli Müdafaa şeklinde baş gösteren ayaklanmaya,
müşterek düşman tarafından bu hareketin söndürülmesine yol vermemek için,
her türlü yardımı, bu yardım mutaassıp
milliyetçilere bile olsa, tarihin bize yüklediği bir görev olarak biliyoruz. Hayat
ve mücadele ruhunu mağdur halk kitlesinde derinleştirmeye çalışan İştirakiyyun Teşkilat’ının memleket içinde açılıp
yayılmasına gelince, bunun da Kuvay-ı
Milliye yöneticilerinin karşısında duran
yine o ehemmiyette tarihi bir mesele
olduğunu zannediyoruz.”

tükleri faaliyetler. Gerek İstanbul’da gerek Anadolu’daki birçok komünist hücre
işgale karşı direnişi örgütlüyorlar, silah
ve lojistik destek sağlıyorlar, fiili olarak
çatışmalarda bulunuyorlardı. TKP’nin
farklı örgütlenmelerinde görev alan
ordu kökenli komünistler asker kimlikleriyle de cephede savaşıyorlardı. Suphi’lerle Karadeniz’de katledilen İsmail
Hakkı’nın kurduğu Gönüllü Halk Alayı
bunların bilinen örneklerdendir mesela.
2) Doğrudan TKP’nin etkisiyle değil de
Ekim Devrimi’nin ya da Bolşeviklerin
etkisiyle yürütülen faaliyetler. Bolşevizmin o dönem politikacılar ve askerler
arasında prestijinin yüksek olduğu bilinir. Bunun bir politik-ideolojik bağlılıktan öte bir tür pragmatizm olduğu da
saklı değildir. Bununla birlikte Kuvayi
Seyyare-Yeşil Ordu gibi Bolşeviklerden
ve kurdukları yeni düzenden gerçekten
Yani, Türkiyeli komünistler ulusal kurtu- etkilenen ve dolayısıyla Ankara’daki
siyasi iradenin kontrol edemediği önemli
luş mücadelesi için her şeyi yapacaklaörnekler de ortaya çıkmıştır. 3) Bolşerını söylüyorlar; asıl hedeflerinin toplumun tümünün kurtuluşu anlamına gelen viklerle Ankara hükümeti arasındaki
ilişkiler, ki bu ilişkilerde TKP’nin/Türsosyalist bir iktidar olduğunu gizlemekiyeli komünistlerin etkisinin neredeyse
den ve Türkiye’de örgütlenme ve açık
hiç olmadığını söylemek yanlış olmaz.
çalışma yapma niyetini beyan ederek.
KURULUŞ VE ÜLKEYE DÖNÜŞ...
Öncelikle Suphi’nin yazdıklarının 3.Enternasyonal’in politikalarıyla uyumunun altını çizelim. 3.Enternasyonal’in
2.Kongresi’nin önemli başlıklarından
biri sömürgeler meselesiydi ve bağımlı
ülkelerdeki burjuva demokratik hareketlerin, devrimci hareketlerin ezilenler
arasında yapacağı çalışmalara engel olmaması şartıyla, desteklenmesi gerektiği
yönünde bir karar alınmıştı. Bu karar 1-8
Eylül 1920 tarihleri arasında Bakü’de
yapılan Doğu Halkları Kurultayı’nda
da tekrar onaylanır. Kurultay’ın hemen
ardından 10 Eylül’de TKP’nin kuruluş
kongresi toplanır. Kongrenin önemli
çıktılarından biri milli kurtuluş mücadelesinin desteklenmesi ve Parti’nin ana
faaliyetinin Anadolu’ya taşınmasıdır. Bu
kararın Komintern tarafından çok sıcak
karşılanmadığı biliniyor, ama bu Suphi’lerin dönüş kararını değiştirmiyor.

Suphiler’in dönüş kararı aldığı bu tabloda kritik nokta Anadolu’daki net bir önderliği ve şekli olmayan Bolşevik etkisinin Suphiler’in varlığında nereye doğru
evrileceğidir. Mustafa Suphi’nin dönüş
kararı öncesinde hem Bolşevik Parti
üzerinden hem de doğrudan Mustafa Kemal’e mektup yazarak sağlamaya çalıştığı TKP’nin yasal çalışma olanaklarına
sahip olması çabası bu açıdan önemli
bir veridir. Suphi dönüşlerinin hoş karşılanmayacağının farkındadır, ama bir
komünist partinin asıl görevinin kendi
ülkesinde mücadele etmek olduğunun
da bilincindedir. Ankara hükümetinin
dönüş meselesine bakışı açıktır. Mesela,
Mustafa Suphi’lerin Anadolu’daki kurtuluş savaşına katılmak üzere esir Türklerden oluşturdukları “Türk Kızıl Alayı”
(11.Ordu Komutanlığı’na bağlı Birinci
Nişancı Alayı) Ankara Hükümeti’nin
Moskova temsilcisi İbrahim Tali tarafından “bize asker değil, silah ve cephane lazım” sözleriyle reddedilir. Buna
Devam etmeden bir parantez açalım.
Komünistlerin ya da komünist siyasetin rağmen dönüş kararı hayata geçirilir ve
1920 yılına gelinceye kadar ve yukarıda sonucu Suphiler’in katledilmesi olur.
Suphiler’in katledilmesi TKP’nin Türkibahsettiğimiz kararlar alınmadan önce
ye’deki varlığının nasıl karşılanacağının
ulusal kurtuluş mücadelesiyle farklı biçimlerde kurulmuş ilişkileri vardır zaten. ve dolayısıyla Ankara Hükümeti’nin
sınıfsal pozisyonunun iyice netleşmesi
3 başlık etrafında toparlanabilir bunlar.
anlamına gelmiştir.
1) Komünist grupların doğrudan yürüt-
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BOLŞEVIKLERIN YARDIMLARI...
Son olarak, TKP dışında Bolşeviklerin
Türkiye’deki ulusal kurtuluş mücadelesine katkılarıyla ilgili birkaç bilgi verelim. Bolşevikler Ankara Hükümeti ile
diplomatik bir ilişkiyi hızlıca kurdular
ve kesintiye uğratmadan devam ettirdiler. Savaş döneminde kurulan bu ilişki
sonraki yıllarda da çeşitli ekonomik ve
dostluk anlaşmalarıyla devam etti zaten.
Kurtuluş Savaşı’nda kurulan ilişkiler
ve bu ilişkiler sonucunda yapılan yardımlarsa yeni kurulan sosyalist ülkenin
savaşın kazanılmasındaki rolünün büyüklüğünü gösterir. Stefanos Yerasimos
1920-22 arası Sovyetler’in yaptığı yardımları şu şekilde aktarıyor:
“Toplam para yardımı o dönemin kağıt
Türk Lirası hesabı ile 8o milyon civarındadır. Oysa Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nin 1920 bütçesinin toplamı
63.018.354 TL., 1921 bütçesinin toplamı ise 79.160.058 TL.’dir. Bu toplam
giderler içinde ise Milli Savunma bütçesi 1920 yılında 27.576.039 TL., 1921
yılında 54.160.058 TL. kadardır. Yani iki
yıldan daha az bir zaman içinde verilen
Rus para yardımı Ankara Hükümeti’nin
bir yıllık bütçesinden fazla, 1920 ve
1921 yılları için Meclisce onaylanan
Milli Savunma giderlerinin toplamı kadardır.
Silah yardımına gelince, Rusya’dan alınan piyade tüfekleri “Milli Mücadele”
boyunca sağlanan tüm tüfeklerin dörtte
birini aşar. Ancak Sakarya savaşının
başladığı gün 23 Ağustos 1921’de bu savaşa katılan Türk gücünün silah mevcudu 54.572 tüfek idi. 28 Temmuz 1921 tarihine kadar ise Rusya’dan teslim alınan
ve Anadolu’ya taşınmış olan tüfek sayısı
30.083’tür, yani Sakarya’daki tüfek
gücünün yarısından fazlası. Aynı şekilde
Sakarya savaşı başlarken Batı Cephesi birliklerinde 9 milyona yakın piyade
mermisi bulunuyordu. Savaş boyunca,
yapılan hesaplara göre ıo milyona yakın
mermi tüketilmiştir. Oysa 28 Temmuz’a
kadar Rusya’dan alınan piyade mermisi
sayısı 300 milyonu aşıyordu. Tüm “Milli
Mücadele” dönemi içinde ise sağlanan
piyade mermisinin yarısından fazlası
Rus yardımı olarak alınmıştır. Daha ağır
silahlara gelince, makineli tüfeklerin
dörtte biri, topların üçte biri Rusya’dan
gelmiştir.”
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ULUSAL KURTULUŞ MÜCADELESINDE
GERICI AYAKLANMALAR
Bugünün siyasetine geldiğimizde, geçmişlerinde mandacılık bulunanların, “yerli ve milli” edebiyatına sarılmalarının hiçbir gerçekliği bulunmadığını söylemeliyiz. Gerici ideolojinin ne geçmişinde ne de bugününde “yerli ve milli” aranmamalıdır.
GÖKMEN KILIÇ

T

ürkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun hangi zemin üzerinde
yükseldiğini sormak bugünkü
siyaseti de belirleyen önemli
bir soru. Konumuzla bağlantılı
ikinci soru ise, cumhuriyetin kime ve neye
rağmen kurulduğu olmalıdır. Son zamanlarda cumhuriyetin temellerinin gerçekdışı
tarih tezleri ile iğdiş edilmesinin nedenlerini iyi anlamak, siyaseti ve onu belirleyen
düşünce dünyasını etkilemesi bakımından
önem arz ediyor.
Özellikle AKP döneminde sıkça karşılaştığımız, hiçbir gerçekliğe dayanmayan tarih
okumasının, mevcut politik iktidara meşruiyet zemini oluşturmanın dışında bir gerçekliği bulunmuyor. Burada yalnızca tarihi
nasıl okuduğumuz ve yorumladığımız gibi
sübjektif bir değerlendirmeden değil, ciddi
bir çarpıtmanın varlığından da söz etmiş
oluyoruz.
Ulusal Kurtuluş Mücadelesinin Padişah
hazretleri lütfuyla başlatıldığı ya da İngilizlerin hilafet makamını ortadan kaldırmak
için Mustafa Kemal’e yol verdiği gibi tarih
tezlerinin hiçbir bilimsel temeli bulunmuyor.
Araştırıldığında belgelerle tek tek ortaya
çıkabilecek birçok başlık, gerici iktidarlar
tarafından çok fazla tekrar edilerek gerçeklikten koparılmaya çalışılıyor. Bu yöntemin
dönemsel ihtiyaçları karşılaması olası olsa
da, gerçekliğin değişmediğini hepimiz biliyoruz.
Ulusal Kurtuluş Mücadelesi süresince değişime ayak direyen, saltanatın ve dolayısıyla
egemen emperyalist devletlerin çıkarlarını
korumaya dönük birçok hamle yapıldı. Bunların bir kısmını fiilen gerçekleştirilen gerici
ayaklanmalar oluşturuyor. Bunlara geçmeden önce, ayaklanmalara zemin oluşturan
siyasi tabloya bakmamız gerekiyor.
İKI EĞILIM VE IKI MECLIS
Osmanlı Devleti Birinci Paylaşım Savaşı’nda ağır bir yenilgi aldı ve 30 Ekim 1918’de
imzalanan Mondros Mütarekesi ile birlikte
yenilgiyi kabul etti. İmzalanan metin her
ne kadar mütareke (ateşkes) olarak geçse
de Osmanlı tek taraflı olarak teslim oldu ve

orduları birer birer dağıtıldı.
Mustafa Kemal, Nutuk’un hemen girişinde
ülkenin vaziyetini şöyle açıklar: “Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu topluluk,
Genel Savaşta yenilmiş, Osmanlı ordusu her
yanda zedelenmiş, koşulları ağır bir ateşkes
antlaşması (mütarekename) imzalanmış.
Büyük Savaşın uzun yılları boyunca, ulus,
yorgun ve yoksul bir durumda. Ulusu ve
ülkeyi Genel Savaşa sürükleyenler, kendi
yaşamlarının kaygısına düşerek, yurttan
kaçmışlar. Padişah ve Halife olan Vahdettin, soysuzlaşmış, kendini ve yalnız tahtını
koruyabileceğini umduğu alçakça önlemler
araştırmakta. Damat Ferit Paşa’nın başkanlığındaki hükümet, güçsüz, onursuz, korkak,
yalnız padişahın isteklerine uymuş, onunla
birlikte kendilerini koruyabilecek herhangi
bir duruma boyun eğmiş.”
Görüleceği üzere Mustafa Kemal, Nutuk’un
henüz ilk satırlarında, işgal kuvvetleri kadar
Osmanlı’nın son kalıntılarına da büyük bir
öfke duymaktadır.
Mütarekenin şok edici etkisiyle birlikte ulusal gururun yere düştüğü bir dönem açılmış
oldu: Osmanlı’nın başkenti İstanbul başta
olmak üzere, İngiliz, Fransız, İtalyan ve ardından vekâleten Yunan ordusu Anadolu’yu
işgale girişti. Bu işgalin, ağır mütareke
maddelerinin çerçevesini dahi aşan biçimde, keyfi olarak uygulandığını her aşamada
görmemiz mümkün. Yüzlerce yıllık Osmanlı devlet aygıtı ve yoksul Anadolu insanı,
emperyalizmin müdahalesiyle, basiretsiz
Damat Ferit hükümetine ve Padişah Vahdettin’in insafına terk edildi.
Osmanlı’nın yenilgisinin ardından devlet
kadroları arasında iki eğilim belirdiğini
söyleyebiliriz. Bunlardan ilki; saltanatın
çıkarlarını halkın çıkarlarının önünde gören,
Padişah Vahdettin’e ve hilafet makamına
sadık kalarak, mütareke koşullarını kabul eden kesimdir. Bu gerici anlayışa göre
egemen devletlerin himayesinde yaşamak
mümkündür. İtilaf Devletleri’ni “kızdırmak”
ve daha fazla kan dökülmesine neden olmak
ise lüzumsuzdur.
Buna bağlı olarak, İtilaf Devletleri ile
masaya oturan padişah, gerekli tüm şartları
kabul ederek Sevr Antlaşması’na giden yolu
açtı. Kendi makamına dokunulmaması şartı

ile halka yapılan tüm baskı ve şartları kabul
ederek, “nizamın” koruyacağına dair galip
devletlere taahhütte bulundu.
İkinci eğilim ise; ağır yenilgi şartlarını kabul etmeyen, Anadolu’nun işgaline seyirci
kalınamayacağını söyleyenlerden oluşmaktadır. Bu eğilimin homojen olarak en başından, bağımsız bir cumhuriyet düşüncesi ile
yola çıkmadığını not etmeliyiz. Ancak sürecin nihai olarak bir yere bağlanması, yeni
bir meclisin kurulması zorunluluğu doğduğunda, tarihin çarkları “yeniyi” çağırmıştır.
Burada görmemiz gereken, Osmanlı kadroları arasındaki iki eğilimin ayrışarak ikili bir
iktidarın oluştuğudur. İstanbul Meclisi ve
Ankara Meclisi, ikili iktidarın fiilen oluştuğu yerler olarak karşımıza çıkmaktadır.
Ulusal mücadelenin başlamasından sonra
ortaya çıkan gerici kalkışmalar, esasında iki
güç arasındaki iktidar mücadelesinin birer
sonucu olarak görülmelidir. Gerici tarih tezlerine göre halk, kendiliğinden bir tepki ile
cumhuriyetin kurulmasına karşı durmuş ve
hilafeti, saltanatı kurtarmak istemiştir.
Oysa durum hiç de öyle değildir; Osmanlı ahalisinin kimi gerici odakları olmakla
birlikte ekseriyeti için durum bunun tam
tersidir. Haklın önemli bir kısmı mütareke
koşullarına karşı direnmeyi istemekte ve
kendi iktidarları için işgaline göz yumanlara
öfke duymaktadır.
Ankara Hükümeti daha kurulmadan örgütlenen milis kuvvetleri bunun için iyi birer
örnektir. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve Kuva-yi Milliye’nin Anadolu’da önemli bir taban bulması bu açıdan
tesadüf sayılmamalıdır.
Diğer yandan gerici ayaklanmaların önemli
bir bölümü ise kendiliğinden değil, saltanat
düşkünlerinin ve egemen devletlerin müdahalesiyle ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla,
“yeni” olana gösterilen örgütlü direnç iddia
edildiğin gibi doğal değil, tam tersine sentetiktir.
Bugünün siyasetine geldiğimizde, geçmişlerinde mandacılık bulunanların, “yerli ve
milli” edebiyatına sarılmalarının hiçbir gerçekliği bulunmadığını söylemeliyiz. Gerici
ideolojinin ne geçmişinde ne de bugününde
“yerli ve milli” aranmamalıdır.
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SALTANAT KONTROLÜ
KAYBEDERKEN
Mütarekenin hemen ardından işgal edilen
İstanbul’daki Damat Ferit hükümeti, tam
anlamıyla bir kukla hükümet olarak kuruldu. Kurulan hükümet, temel olarak mütarekenin sorunsuz bir şekilde sürdürülmesini
ve saltanatın korunmasını temel alıyordu.
İstanbul Hükümeti, galip devletlerin “kızdırılmaması” adına onların işini kolaylaştıracak hamlelerin yapılması için çalışıyordu.
Anadolu’da işgale karşı oluşan direnç ise
Damat Ferit ve padişahın “çözmesi gereken” sorunlarının başında geliyordu.
İlk aşamada işgal kuvvetlerinin işini zorlaştıran kimi yerel çetelere karşı müdahalede
bulunuldu. Kimi yerlerde ise işgal kuvvetleriyle halk arasından çatışmalar yaşandı.
Mustafa Kemal’in 9. Ordu Müfettişi olarak
Samsun’a gönderilme gerekçesi de benzer
bir şekilde yaşanan çatışmaların İngilizler
tarafından durulması isteğiydi.
Diğer taraftan, oluşmaya başlayan Ulusal
Kurtuluş Mücadelesi, İstanbul Hükümeti’nin işgalcilere karşı yükümlülüklerini
yerine getirmekteki en önemli engeli duruma geldi. Anadolu’daki Kuva-yi Milliye
hareketi saltanatın işgalciler karşısında zor
duruma düşmesine neden oluyordu. Hareket
yayınlaştıkça Saltanat kontrolü kaybetmeye
başlamıştı.
KUVA-YI MILLIYE’YE KARŞI
HILAFET ORDUSU KURULUYOR
Damat Ferit’in başında olduğu İstanbul
Hükümeti, bir yol kazası yaşamadan kontörlü yeniden sağlamak için Kuva-yi Milliye
güçlerine karşı harekete geçti.
Anadolu’nun çeşitli bölgelerindeki saltanat
düşkünü ve bağnaz gruplar toparlanarak bir
Hilafet Ordusu (Kuvâ-yi İnzibâtiyye) kuruldu. Kurulan Hilafet Ordusu’nun maaşlarını
İngiltere ödüyor, talimatlar ise İstanbul
Hükümeti ve padişah emriyle veriliyordu.
Gerici ayaklanmaların zamanlaması da
Anadolu mücadelesinin seyri ile tutarlılık
seyrederek yaygınlaştı. Ayaklanmalardaki
ortak söylem, Kuva-yi Milliye’nin başıbozuk eşkıyalar olduğu ve işgal kuvvetlerine
karşı durmanın saltanata ve padişaha karşı
durmak olduğu yönündeydi. Gerici ideoloji
yerel huzursuzlukları tek tek örgütlü hale
getirerek işgal kuvvetlerinin elinin rahatlatılmasını istiyordu.
Ayaklanmalar, özellikle işgal kuvvetlerinin
belirledikleri tampon bölgelerin güvenliğini
sağlamak için belirli bölgelerde yaygınlaştı.
Buradaki amaç Kuva-yi Milliye’nin, dolayısıyla Ankara Hükümeti’nin etkisini azaltılmaktı.
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AYAKLANMALAR BAŞLIYOR
Ulusal Kurtuluş Mücadelesi döneminde 60
civarından irili ufaklı ayaklanma yaşandı.
Ancak bunların en önemlileri Marmara
Bölgesi’nde Sakarya, Bolu, Gerede, Düzce,
Hendek; Ankara’nın batısında Nallıhan,
Beypazarı; Yozgat ve Konya ayaklanmalarıdır.
Kısaca bu ayaklanmaların nasıl ortaya
çıktığına ve İstanbul ile kurdukları ilişkiye
değinmeye çalışalım.
Düzce, Gerede, Hendek ve Adapazarı
çevresi gerek İstanbul Hükümeti, gerekse
İtilaf Devletleri açısından oldukça stratejik
öneme sahip yerlerdir. İngiltere, Boğazların
doğusunda iki tampon bölge kurmayı düşünerek, Çanakkale Boğazı’nı doğuya karşı
koruyan Biga, Gönen ve çevresi ile Karadeniz Boğazı’nı doğuya karşı koruyacak olan
Düzce ve Hendek çevresini kontrol altında
tutmak istiyordu. Bu güvenlik çemberine
ilave olarak İstanbul-Eskişehir demiryolu
hattını da ekleyebiliriz.
Marmara ayaklanmaları olarak tanımlayabileceğimiz bu ayaklanmalar Kuva-yi Milliye’ye karşı gerici Hürriyet ve İtilaf Fıkrası’na bağlı yöneticiler, eski askerler ve yerel
paramiliter güçlere dayanıyordu.
Biga’da başlayan ve kısa sürede geniş bir
bölgeye yayılan Anzavur ayaklanmalarıyla
eşzamanlı meydana gelen Düzce ve Gerede
ayaklanmaları Ankara Hükümeti’ni uzun
süre meşgul etmiş, hatta kimi zaman tehlikeli boyutlara ulaşmıştır. Öyle ki, ayaklanmaların Sakarya kolu Nallıhan ve Beypazarı’na kadar geniş bir bölgeyi etkisi altına
alabildi.
Mustafa Kemal o dönem için, “Ayaklanma
dalgaları, Ankara’da karargâhımızın duvarlarına dek çarptı.” derken haksız sayılmazdı.
Marmara ayaklanmalarının İstanbul’un ihtiyaçlarının bir ürünü olduğunu su götürmez
bir gerçek. Ayaklanmanın mimarlarından
Anzavur Ahmet’in bir İngiliz gemisi ile
İstanbul’a getirilmesi ve padişah tarafından
mirimiran (sivil paşa) ilan edilmesi boşuna
değildi.
Ayaklanmaların bir diğer boyutu ise zamanlamasıydı. Sivas Kongresi’nin (4-11 Eylül
1919) hemen ertesinden başlayan ayaklanmalar Kongre’ye bir cevap niteliği taşıyordu.
Şevket Süreyya Aydemir, “Daha Sivas
Kongresi günlerinden başlayarak, ilk belirtilerini veren Marmara Bölgesi’nde başlayan
Anzavur isyanları, o güne kadar görülenden
başka bir karakter taşıyordu. Bunlar İstanbul’da sarayın ve Ferit Paşa hükümetinin,
yabancılarla da iş birliği yaparak Anadolu
milli hareketine karşı, manevi ve maddi bütün gücünü seferber etmek suretiyle giriştiği
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son ölüm kalım mücadelesiydi.” diyerek,
ayaklanmaların giderek gelişen ulusal kurtuluş mücadelesine karşı yapıldığını belirtmektedir.
Ankara çevresindeki diğer ayaklanmalar da
Büyük Millet Meclisi’nin ilanıyla eşzamanlı
gelişti. Özellikle Hürriyet ve İtilaf Fırkası’na mensup idarecilerin bir kısmı Ankara
Hükümeti’ni tanımayarak harekete geçtiler.
Yozgat’taki Hürriyet ve İtilaf Fırkası’nın
başkanı olan Çapanoğlu Edip ve kardeşi Celal, Yozgat’taki ayaklanmanın planlayıcıları
arasında yer aldılar. Ayaklanma Kaman’dan
başlayarak, Yozgat Boğazlıyan ve Tokat
Zile’ye kadar yayıldı.
Konya (Delibaş) ayaklanması da aynı dönemde, Mayıs ayında ortaya çıktı. Delibaş
Mehmet tarafından doğrudan Ankara Hükümetine karşı başlatılan ayaklanma Ankara
ve Eskişehir’e yakınlığı nedeniyle önemliydi. Delibaş Mehmet yenilginin ardından
Mersin’deki Fransız işgal kuvvetlerine
sığındı ve bir süre sonra Yunan ordusunda
katıldı.
GERICILERIN VE IŞBIRLIKÇILERIN
“YABANCI” SEVGISI
Türkiye’de gerici ideolojinin tarihi aynı zamanda işbirlikçiliğin tarihidir. Savaş yıllarında ve kuruluş dönemi içinde bu çok daha
belirgin hale gelmiştir.
İngilizler Muhipler Cemiyeti başkanı olan
Sait Molla gibi mandacılar, aynı zamanda
Adapazarı ve Karacabey ayaklanmalarını
örgütleyenlerdir. Sait Mola’nın İngilizlerden aldığı paralar, ele geçirilen mektuplarla
birer birer ortaya çıkmıştır.
Teâlî-i İslâm Cemiyeti gibi gerici dernekler,
İngiliz işgalcilerin uzun süre sözcülüğünü
yürütmüşlerdir. Damat Ferit Paşa hükümetinin Şeyhülislam’ı Dürrizade Abdullah bu
derneğin üyesidir. Kuva-yi Milliye’ciler için
çıkardığı ölüm fetvalarına buradan bakılmalıdır. Dürrizade Ahbullah’ın kaçıp sığındığı
yer yine bir İngiliz destekçisi olan Şerif
Hüseyin olmuştur.
İskilipli Atıf da yine aynı derneğin başkanlığını yürütmüştür. İskilipli’nin bildirilerinde, “İngiltere ve Fransa gibi muazzam ve
muntazam devletlere meydan okunmaması”
gerektiği uzun uzun anlatılmaktadır.
Diğer yandan Osmanlı’nın varlıklı kesimleri için de işgal bir sorun olarak görülmez.
Osmanlı sosyetesi işgal kuvvetlerini yemek
ve balolarla karşılar.
Ulusal Kurtuluş Mücadelesinin bir sonucu
olarak kurulan TBMM, yalnızca askeri bir
başarı olarak değil, siyasi ve düşünsel anlamda bir mücadelenin ürünü olarak ortaya
çıkmıştır.
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HER İKTİDAR BOŞLUĞUNDA ORTAYA
ÇIKANLAR: KARŞI DEVRİMCİ İŞBİRLİKÇİLER!
Aralık 1918 günü Meclis’i dağıtır. 16
Mart 1920’de ise resmi işgale dönüşür.
Şehrin komutası ve denetimi Britanya
Paylaşım savaşı sonrası
yüksek komiserliğine geçer. İşgal 6 Ekim
ortaya çıkan Osmanlı’nın
1923’te Türk ordusunun şehre girişine
parçalanması ve çöküşü,
benzer toplumsal olaylarda kadar 5 yıl sürecektir.
yaşanan deneyimler gibi bu Cemiyetlerin bir kısmı oluşan iktidar
boşluğundan faydalanmak isterken, esen
topraklarda da benzer sonuçlanmıştır.
ulus devlet rüzgarlarından etkilenerek
Bu sürecin sonucu bir devrimci durum
ortaya çıkarmış ve devrimci durumların kendi ulus devlet kurma projelerini hayaolmazı ise olmazı iktidar boşluğu olmuş- ta geçirmek isteyen azınlıkların ve ulusların oluşturduğu cemiyetler daha çoktur.
tur. Tarih yasalarının işleyişi gösterir ki
iktidar boşluğu var ise bu boşluğu almak Bu cemiyetleri kısaca sayacak olursak;
Mavri Mira Cemiyeti, Pontus Rum Ceiçin bir çok özne ortaya çıkacaktır devmiyeti, Etnik-i Eterya Cemiyeti, Kardos
rimci ya da karşı-devrimci.
Daha önceki yıllarda okul müfredatların- Cemiyeti, Taşnak ve Hınçak Cemiyetleri,
Alyans İsrailit ve Makabi Cemiyetleri,
da Milli Mücadele dönemi anlatılırken
Kürt Teali Cemiyeti.
var olan örgütler ikiye ayrılırdı; Yararlı
Bu cemiyetler genel olarak bağımsız bir
cemiyetler ve zararlı cemiyetler. Tarih
devlet kurmaktan daha çok var olan işgal
yazımı açısından İtthat ve Terakki’yi
kuvvetlerinin toplumsal meşruiyetini
dışarıda bırakmayı bir yere kadar anlasak da alternatif iktidar odaklarını hiçbir artırmaya yönelik varlık göstermişlerdir.
Karşılıklı fayda ilişkisini gözetilerek
zaman bu seviyede bakamayız.
bu cemiyetlerin yapılanmaları ve çalışGelelim tarihteki sürece kısa bir göz
maları engellenmemiş daha çok nüfuz
atmaya; 30 Ekim 1918’deki Mondros
Ateşkes Anlaşması’na dayanak göstere- ve meşruiyet kaygısı güdülerek önleri
rek İtilaf devletleri Haydarpaşa önlerine açılmış sayabiliriz.
Gelelim konumuzun esas bileşenleridemirleyip İstanbul’a girerler; tarih 13
ne; ne kendilerini iktidarı alacak kadar
Kasım 1918’i göstermektedir. O tarihte
güçlü görüyorlar ne de bunun için müİngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunan gecadele örgütleyecek kadar bu topraklara
milerinin oluşturduğu bir deniz filosu
bağlılar. İktidar persfektifsizliği onları
Boğaziçi’ne gelerek İstanbul’a 35 bin
programatik olarak işgalciler ile birlikte
üzerinde kuvvet çıkarır. İtilaf devletyaşamaya, onlardan güç almaya, hatta
leri baskısı karşısında Vahdettin, 21
bir adım ileri giderek kendi programla-
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rını dayatarak sömürge devlet yapılanmalarındaki ‘aparatçık’ hükümet kurma
isteğini dayatacak kadar ileri götürmüştür. Bu cemiyetlere kısaca göz atacak
olursak;
SULH VE SELAMET-I
OSMANIYE FIRKASI
14 Ocak 1919 tarihinde İstanbul’da
kuruldu. “Sulh ve Selamet” ile “Hukuk-ı
Beşer” gazeteleri bu cemiyetin yayın
organı olarak anılır. Cemiyetin kurucuları arasında Fazıl Efendi, Mehmet Ali,
Hüseyin Hakkı ve Ferit Paşalar gibi bazı
tanınmış isimler mevcuttur. Ülkenin içinde bulunduğu olumsuz durumunun nedenini İttihat ve Terakki yönetimine olarak
görüyordu ve onları suçluyordu. Sulh
ve Selameti Osmaniye Cemiyeti’nin en
önemli özelliklerinden biri batı demokrasisi kendisi için referans kabul etmesi
ve çağdaşlaşmayı benimsemesidir. Fakat
padişaha bağlılığı savunmuşlardır(!). Ayrıca İngilizlerden maddi destek aldıkları
da bilinmektedir.
HÜRRIYET VE İTILAF FIRKASI
İkinci Meşrutiyet döneminde iktidardaki İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne karşı
kurulmuş olan en önemli muhalefet
partisidir. Birinci dönemleri İttihat ve
Terakki’nin Bâb-ı Âli Baskını ile hükûmeti ele geçirmesiyle sona erdi. Mondros
Mütarekesi’nden sonra Ocak 1919’da yeniden kurulan parti, I. Dünya Savaşı’nın
Osmanlı yenilgisi ile sonuçlanması üzerine genel af ilan edildi ve Sinop’ta ve
yurt dışında bulunan sürgünler İstanbul’a
dönmeye başladı. 17 Kasım 1918’de eski
Tokat mebusu Mustafa Sabri Efendi’nin,
Hürriyet ve İtilaf Fırkası’nın yeniden
örgütlenmesine dair yazısı yayın organında yayınlandı. 2 Aralık’ta Ali Kemal,
Sabah’taki başyazısında hükümetin
Hürriyet ve İtilaf tarafından kurulmasını
savundu. Bunu izleyen günlerde ülkenin
çeşitli yerlerinde şubelerinin açıldığına
dair haberler çıktı. 3 Mart 1919’da kurulan birinci Damat Ferit Paşa hükûmeti
kamuoyunda genellikle “Hürriyet ve
İtilaf hükümeti” olarak değerlendirildi.
23 Haziran’da başbakanın Fransa lehine
verdiği bir demeç, İngiliz politikasını
savunan parti sözcüleri tarafından basında şiddetle eleştirildi. 25 Haziran’da
cemiyetin merkez-i umumisi, yayınladığı
bir bildiri ile, hükümetle fırka arasında
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hiçbir münasebet kalmadığını ilan etti.
İSLAM TEALI CEMIYETI
Teali-i İslam Cemiyeti, medrese öğretmenleri tarafından kurulmuştu. İlk
kuruluşunun adı Cemiyet-i Müderrisin
(Medrese Öğretmenleri Derneği) olup,
Hürriyet ve İtilaf Fırkası’nı destekleyen,
padişahlık düzenine karşı olanları istemeyen bir cemiyet olarak göze çarpar.
26 Eylül 1919’da bu cemiyet, İkdam
gazetesinde, Anadolu hareketi aleyhinde
bir beyanname yayınlamıştır. İlk yönetim kurulunda Mustafa Sabri, İskilipli
Mehmet Atıf –meşhur-, Said-i Kürdi
(İttihat-ı Muhammediye Cemiyeti önderlerinden) bulunuyorlardı.
Teali-i İslam Cemiyeti padişahtan başka
kuvvet tanımıyor ve Kuva-yı Milliye
taraftarlarını kesinlikle tasvip etmiyordu. Programında ise amacını “Cemiyet-i Müderrisîn, 14 Kasım 1335/-1919
tarihinde toplanan genel kurulda almış
olduğu karar ile İslâmiyetin yüce gerçek
ve gayelerini anlamış ve günün şartlarını idrâk eden Müslümanları da cemiyet bünyesine alabilmek amacıyla yani
dairesini genişletmek üzere, bir meslek
cemiyeti hüviyetinden çıkmak gayesi ile
Teâli-i İslâm Cemiyeti’ne inkılâb etmiştir” şeklinde tanımlamıştır.

dostluğunu sürdürmek ve güçlendirmek
İslamiyet’in yararınadır. Nitekim milyonlarca Müslüman İngiliz İmparatorluğunun egemenliği altında yaşamaktadır.
İttihat ve Terakki Partisi‘nin Birinci
Dünya Savaşı’nda Almanya ile ittifak
yapması, Osmanlı Devleti ve İngilizİNGILIZ MUHIPLERI CEMIYETI
ler arasındaki ilişkilerini zedelemiştir.
İngiliz Muhipleri Cemiyeti (İngiliz
Cemiyet, bu nedenle İngiltere’nin dostDostları Derneği), 20 Mayıs 1919’da ku- luğunu yeniden kazanmak için çalışarulan Milli Mücadele Karşıtı cemiyettir. cak ve böylece Osmanlı’nın varlığını
Başkent İstanbul’daki resmi çevrelerkoruyacaktır. Mustafa Kemal Nutuk da
den, bilhassa Vahdettin ve Damat Ferit
bahsediş şekli ile cemiyet ; “İstanbul’da
Paşa’dan önemli bir destek görmüştür.
önemli sayılabilecek kuruluşlardan biri
Rahip Frew ve Sait Molla Cemiyetin en İngiliz Muhipleri Cemiyeti (12) idi. Bu
etkili isimleriydi. Amacını ulusal varlığı addan, İngilizlere dost olanların kurduve toprak bütünlüğünü sağlamak olarak
ğu bir dernek anlaşılmasın. Bence, bu
açıklayan Cemiyet’e göre, bu amacı
derneği kuranlar kendi şahıslarını ve
sağlamak için İngiliz desteğinin sağlakendi çıkarlarını gözetenler ile, kendi
maktan başka çıkar yol yoktu. Cemiyete çıkarlarının korunma çaresini Lloyd Gegöre, yüzyıllardır süren Osmanlı-İngiliz orge (Loyt Corc) hükûmeti aracılığı ile

İngiliz himâyesini sağlamakta arayanlardır. Bu zavallıların, İngiliz Devleti’nin
Osmanlı Devleti’ni bir bütün olarak korumak ve himaye etmek isteğinde olup
olamayacağını bir defa olsun dikkate
alıp almadıkları, üzerinde düşünülmeye
değer.” Net olarak tarif edilmektedir ki
sınıf karakteri de o dönem için belirleyici konumdadır. Verili konumlarını
ve durumlarını kaybetmek istemeyen
ayrıcalıklı sınıf kendisini koruyacak ve
devam ettirecek desteği aramıştır.
WILSON PRENSIPLERI
4 Aralık 1918’de İstanbul’da kurulmuş
ve iki ay faaliyet göstermiş bir dernektir.
I. Dünya Savaşı’nın sona ermesinden
sonra yabancı işgaline uğrayan Anadolu’daki egemenlik sorununa Wilson
İlkeleri doğrultusunda bir çözüm bulmayı amaçlar. Dernek üyelerinin bir kısmı
barıştan sonra ülkenin Amerikan mandası altına girmesi düşüncesini ortaya
atmıştır. Cemiyet çok kısa ömürlü olmuş
ancak ortaya attığı Amerikan mandası
fikri özellikle İzmir’in işgalinden sonra
yaygınlaşmış; Erzurum ve Sivas Kongrelerinde tartışılmıştır.
Ömürleri çok uzun olmasa da tarihsel
akışın farklı olabileceği bir durumda bu
gibi örgütlerin ülkeyi nereye götürebileceğini tahayyül etmek zor olmasa gerek.
Siyasal İslam geleneğinin yekten İngilizci olduğunu not düşerek okumamızı
yapabiliriz.
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HÜSEYIN DUMAN
Yapacak daha çok işimiz var. Hüseyin’e sözümüz var!

BILGÜTAY HAKKI DURNA
90’lar mücadelenin zor ve keskin olduğu
yıllardı…
İşkencenin sıradan olduğu, gözaltında
kayıpların yaşandığı, faili meçhullerin
yaygınlaştığı, özelleştirmelerin arttığı, 28
Şubat’ın ve Susurluk kazasının yaşandığı
zamanlardı. Aynı zamanda Zonguldak madenci yürüyüşünün gerçekleştiği, öğrenci
eylemliliklerinin yükseldiği ve solun her
alanda mücadele yürüttüğü yıllardı. Tüm
bunların yanında da komünist partinin kuruluşunu tamamlayıp örgütlenmesini büyüttüğü ve siyasete müdahale
etmeye başladığı bir dönemdi.
Bu dönemin 18 Nisan 1999 tarihli
son seçiminde beş parti meclise girmişti. Bunlar sırası ile Demokratik
Sol Parti (DSP), Milliyetçi Hareket
Partisi (MHP), Fazilet Partisi (FP),
Anavatan Partisi (ANAP) ve Doğru
Yol Partisi (DYP) idi. Ek olarak
Mehmet Ağar ve Ahmet Özal’ın da
bağımsız olarak milletvekili seçildiklerini belirtmek gerekir. Meclis
neredeyse tamamen sağcılardan
oluşmuştu. İsmine bakılarak bir sol
partinin birinci parti olduğu söylenebilir. Ancak DSP’yi hatırlayanlar,
bunun böyle olmadığını bilmekteler. Cumhuriyet Halk Partisi’nin
(CHP) meclis dışı kaldığı seçimlerde %18’e yakın oy alan MHP ise,
uzun bir aradan sonra tekrar hükümete girmişti.
Seçimin komünist partisi ise Sosyalist
İktidar Partisi (SİP) idi. SİP, “Yağma Yok
Sosyalizm Var” sloganı ile seçimlere ilk
kez tek başına katılmıştı.
Ne yazık ki, ‘99 seçimlerinin Sosyalist İktidar Partisi kadroları için başka bir anlamı
daha vardı.
***

ket edilmişti. Konvoy Küçükbakkalköy’e
geldiğinde saldırıya uğradı. O anda konvoyun daha önlerinde bulunan SİP Avcılar
ilçe örgütü üyesi, tekstil işçisi Hüseyin
Duman yoldaşlarına yardım etmek için
saldırının yapıldığı noktaya geldiğinde, iki
resmi polisin yanında duran biri tarafından hedef gözetilerek vuruldu ve hayatını
kaybetti.
Katil, resmi polislerin yanından ateş etmesine, birçok kişi tarafından eşkalinin net
şekilde verilmesine, sonrasında da Parti
tarafından kimliğinin tespit edilmesine

İhsan Bal’ın eşkali tanıklar tarafından tereddütsüz verildiği halde, iddianame ancak
yirmi ay sonra, 11 Aralık 2000 tarihinde
düzenlenebildi ve “kasten adam öldürme”
suçundan dava açıldı. Sonrasında da hakkında “gıyabi tutuklama” kararı verildi.
Tüm bunların ardından İhsan Bal, 4 Ocak
2001 tarihinde, “kendi” “teslim olmuş”,
hemen peşi sıra kefaletle tahliye edilmişti.
Yargılamanın başlamasından sonra, Hüseyin’in ailesinin avukatlarının her duruşmadaki ısrarlı talepleri sonrasında, 30
Kasım 2001 tarihinde İhsan Bal hakkında
tutuklama kararı verildi. Nihayetinde,
16 Mayıs 2002 tarihli celsede hüküm
kurulmuş, İhsan Bal hakkında “kasten
adam öldürme” suçunu işlediği sabit
bulunarak 24 yıl bir gün hapis cezası
verilmiştir. Ancak bugünlerde cezaevlerinden tahliyelerle bir örneğini daha
izlediğimiz şekilde, “Rahşan Affı”
olarak bilinen yasa hükümleri gereği
tahliye edilmiştir.
***

rağmen uzun süre “yakalanamadı”. Polis
olayı takiben çevrede delil toplama işinden dahi kaçınmış, mermi kovanları parti
yetkilileri tarafından toplanarak savcılığa
teslim edilmişti.
Hüseyin’in katli de “faili meçhul” dosyalardan biri yapılmak istendi. Ancak gerek
Sosyalist İktidar Partisi’nin gerek ilerici
kamuoyunun gerekse de avukatların çabası ile buna izin verilmedi.
Katil, Ülkü Ocakları başkanlığını da yapmış olan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
üyesi İhsan Bal idi.

Seçimlerden bir gün önce, 17 Nisan 1999
günü SİP son mitinglerini sırası ile Kartal,
Sarıgazi ve Kadıköy’de yapacaktı. Kartal
mitingi sonrası Sarıgazi mitingi de tamam- ***
lanmış, araç konvoyu ile Kadıköy’e hare-

Hüseyin Duman’ın katilinin yargılanması da bir mücadele alanı olmuştur.
Taraflar her duruşmada net olarak
siyasi kimlikleri ile karşı karşıya
geldiler. Hüseyin’in ailesinin yanında
yüzden fazla ilerici avukat yer almış,
avukatlar aylar süren davayı hiç aksatmadan takip etmişlerdi. Karşı tarafta da avukatlar disiplinli bir şekilde
davalara katıldılar. Ona yakın avukat
da İhsan Bal’ı savundu.
Neredeyse her duruşma olaylı ve tartışmalı
geçmişti. Mahkeme heyeti tüm yargılama
boyunca tarafsız davranmamış, yargılamanın en başından itibaren Hüseyin’in
ailesinin avukatlarına karşı hasmane bir
tutum içine girmişti. (Mahkeme başkanının emekli olduktan sonra mafya ile olan
ilişkileri gazete manşetlerinde uzun süre
yer almıştır.)
Hatta yargılama sürerken “burada adalet
yok”, “bu ne biçim adalet, çifte standart
uygulanıyor” şeklindeki sözlerimiz nedeniyle “mahkeme heyetine duruşma sırasında hakaret” suçunu işlediğimiz iddiası
ile Avukat Murat Çelik ile birlikte, ikimiz
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hakkında dava açıldı ve yargılama sonunda ceza aldık.
Ancak mahkeme heyetinin tüm yanlı
davranışlarına rağmen, Hüseyin’in ailesinin avukatları katilin cezalandırılmasını
sağladılar. Yargılandığımız davada “Bu
ülkede katledilen onlarca aydının, ilericinin katilleri ya bulunamamış ya da çok az
cezalar almışlardır. Ülkemizdeki bu kanlı
geleneğin bozulması, insanlık ve emek
düşmanlarının yaptıklarının yanlarına
kalmaması gerekmektedir. Buna inanıyoruz. Hüseyin Duman davasında yapmaya
çalıştığımız tek şey de budur” demiştik.
Yapmaya çalıştığımız bu idi. Oldukça da
önemli olduğunu düşünüyorum.
Ancak yargı pratiğinin ne olursa olsun bir
sınırı olduğu açık[*]. Bu nedenle yoldaşlarının Hüseyin’e sözü başkadır:

YOLDAŞLARI,
HÜSEYIN DUMAN’I
UNUTMADI!
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“Katledilişinin 21. yılında Hüseyin Duman’ın mücadelesi bizlere ışık tutuyor. Ona bir sözümüz
var. O da “Sosyalist Türkiye”. Her ne yapsalar
da varacağız emelimize!”

“Hüseyin’e sözümüz devrim olacak!”
***
Hüseyin Duman emekçi bir ailenin emekçi
bir çocuğuydu, tekstil işçisiydi. 13 yaşından itibaren tekstilde çalışmıştı. Sosyalist
İktidar Partisi Avcılar ilçe örgütü üyesiydi.
Hüseyin’i 28 yaşında kaybettik. 21 yıl
olmuş!
Şimdi 21 yaşında yoldaşları Hüseyin’in
partisine örgütleniyor, Hüseyin’in partisinde mücadele ediyor.
Hüseyin’i her yıl 1 Mayıs öncesi anarız.
Bu anmalarımıza başka bir anlam katar.
Koca bir mücadele yılı ile önümüzdeki dönemin değerlendirmesini birlikte yaparız.
Bu nedenle her seferinde “gündemimiz”
farklıdır. Bazen ileriye sıçrayışlarımızla,
bazense geriye düşüşlerimizle ama her seferinde daha güçlü daha iyi olacağına dair
inancımızla…
Parti bürolarımızda, fotoğrafına her baktığımızda daima onun partizan duruşunu
hatırlayalım.
Yapacak daha çok işimiz var. Hüseyin’e
sözümüz var!
[*] Eski bir yazımın ithafında yer vermiştim:
“Sevgili yoldaşlarım Nemit ve Hüseyin’e…
Katillerinin yargılandıkları davalar, avukat
olarak yapabileceklerimi ve yapamayacaklarımı bana gösterdi. Asla unutmayacağım.”
(SİP Ankara örgütü üyesi Ayşe Nemit Arslan
6 Ocak 1998 tarihinde bu düzenin yarattığı bir
cani tarafından katledilmişti.)

1999 yılında yapılan 18 Nisan seçimlerinden bir gün önce, Sosyalist İktidar Partisi
(SİP) seçim konvoyuna yapılan faşist
saldırı sonucunda öldürülen partili tekstil
işçisi Hüseyin Duman, katledilişinin 21.
yılında yoldaşları tarafından unutulmadı.
Hüseyin Duman Yenibosna Çobançeşme’de mezarı başında yoldaşları tarafından anıldı.
Türkiye Komünist Hareketi (TKH) “Hüseyin Duman aramızdan ayrılışının 21.
yılında kavgamızda yaşıyor. Saygı, sevgi
ve özlemle anıyoruz…” diyerek İstanbul

Yenibosna Çobançeşme Mezarlığı’nda
yapılan anmanın fotoğrafını paylaştı.
TKH mesajında, “1999 yılında faşistler
tarafından katledilen tekstil işçisi yoldaşımızı anıyoruz. Sermaye düzeninin emekçilere dönük zulmüne ve sömürüye boyun
eğmeyen Hüseyin yoldaşımızın mücadele
bayrağı hala elimizde. Katledilişinin 21.
yılında Hüseyin Duman’ın mücadelesi
bizlere ışık tutuyor. Ona bir sözümüz var.
O da “Sosyalist Türkiye”. Her ne yapsalar da varacağız emelimize!” ifadelerini
kullandı.
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