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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Ramazan ayının ilk
Cuma günü verdiği hutbede
yer alan ifadeler ve sonrasında
yaşanan tartışmalar devam ediyor. Erbaş hutbesinde, “Ey insanlar, İslam, zinayı en büyük
haramlardan kabul ediyor. Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor. S.2
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manşet

AKP eliyle kurulan başkanlık rejimi bir
yandan hukuksuzluğu beslerken diğer
yandan laiklik tamamen ortadan kaldırılarak dini hükümlere göre dizayn edilen bir
devleti sistemi kurulmaya çalışılmaktadır.

18 NİSAN 2020

birlikteliklere ve eşcinsellere” bağlayarak,
tam bir nefret söylemi gelişmiştir.
Ancak asıl bundan daha önemlisi ise
şudur; AKP iktidarının Diyanet’i sahiplenerek, konuyu siyasallaştırması ve bir
kez daha toplum ve devlet idaresinin
referans noktasının Diyanet hutbesi olduğuna yönelik açıklamalarıdır. Konuyu
İslam’a düşmanlık noktasına taşıyan AKP,
Diyanet’in bilimdışı ve anayasaya aykırı
nefret söylemini meşrulaştırarak toplumsal
yaşamın ve devlet işleyişinin kurallarını
Diyanet hutbesine bağlanması gerektiğinin
propagandasını yapmıştır.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın son yaptığı
açıklama tek başına “dini bir yorum” değildir. Anayasal bir kurum olarak Diyanet
İşleri Başkanı’nın yine Anayasa’nın 10.
Maddesine aykırı bir biçimde toplumda
düşmanlık yaratacak ve eşitlik ilkesini
ortadan kaldıracak şekilde hutbe okuması
dini bir yorum olmanın ötesinde Diyanet’in anayasayı bile ayaklar altına alabildiğinin açık ifadesi olmuştur. Diyanet İşleri Başkanı, salgınların nedenini “nikahsız
Diyanet İşleri Başkanlığı daha önce de

benzer açıklamalar yapmıştı. Bir babanın
öz kızına şehvet duyabileceğini söyleyen,
sol elle yemek yemenin şeytan işi sayan,
erkeklerin internet, telefon ya da SMS
üzerinden eşlerinden boşanabileceğini
iddia eden fetvalara imza atan Diyanet bu
kez eşcinselleri hedef tahtasına oturtarak
yeni bir skandala daha imza atmıştır. İşin
boyutunun insan hakları ihlali olduğunu
düşünen Ankara Barosu başta olmak üzere
baroların konuya dair açıklamaları AKP
tarafından yine yargı sopasıyla susturulmaya çalışılmış, toplum bir kez daha soruşturma tehdidiyle baskı altına alınmıştır.
Bütün bu tablo gösteriyor ki, AKP eliyle
kurulan yeni rejimin ideolojisi Diyanet
tarafından yazılıyor, biçimlendiriliyor.
Daha doğrusu AKP, kurduğu yağma ve
rant düzenine uygun bir ideolojiyi Diyanet
aracılığıyla oluşturmaya çalışıyor. Bunun
adı teokratik bir devlet yönetiminden başka bir şey değildir.
Bugün ülkemizde en önemli sorun laikliği
kağıt üzerinde kalmasıdır. Laiklik anayasada kağıt üzerinde kalan bir madde halini
almıştır. Bugün gericilik ve gerici zihniyet,
yurttaşlar üzerinde bir dayatma ve baskı
aracı haline gelmiştir. Yaşam biçimlerine
müdahale eden bir Diyanet gerçeği artık
ülkemizde laikliğin nereye çekildiğini de
göstermektedir.
Bugün bir kez daha Diyanet tartışılmaktadır. Diyanet AKP eliyle kurulan rejimin
en önemli dayanaklarından birisi haline
gelmiştir. İmam Hatipler gibi.
Ülkemizde özgürlüğün gerçek adresi laikliktir! Laiklik talebi halkın omuzlarında
özgürlük için yükselmelidir! Yoksa karanlık üzerimize daha çok gelecektir.

SANATÇILAR 1 MAYIS MARŞI’NI SINIF TAVRI IÇIN SÖYLEDI
Sınıf Tavrı, Erdal Erzincan,
Gökhan Şeşen, Gülseven Medar, Güvenç Dağüstün, İlkay
Akkaya, Kemal Kahraman,
Maviş Güneşer, Mercan Erzincan, Metin Kahraman, Ozan
Çoban ve Tolga Sağ’ın seslendirdiği, piyanoda Emre Parlak,
kemanda Ozan Çoban, akustik
gitarda Taylan Öner, bas gitarda
Olcay Bozkurt’un yer aldığı,
düzenlemesinin İlke Kızmaz,
mixinin Deniz Altıntaş, video
tasarımının ise Serhat Temiroğlu tarafından yapıldığı 1 Mayıs
marşı klibi 30 Nisan akşamı
yayınladı.
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Laiklik tasfiye edilirken Diyanet eliyle paralel hukuk inşa ediliyor
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Ramazan ayının ilk Cuma günü verdiği
hutbede yer alan ifadeler ve sonrasında
yaşanan tartışmalar devam ediyor. Erbaş
hutbesinde, “Ey insanlar, İslam, zinayı en
büyük haramlardan kabul ediyor. Lutiliği,
eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti? Hastalıkları beraberinde getirmesi
ve nesli çürütmesidir bunun hikmeti. Yılda
yüz binlerce insan gayrimeşru ve nikahsız hayatın İslami literatürdeki ismi zina
olan bu büyük haramın sebep olduğu HIV
virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte
mücadele edelim” ifadelerini kullanmıştı.
ANKARA BAROSU’NDAN KINAMA
Erbaş’ın açıklamalarına ilk tepki Ankara Barosu’ndan geldi. Erbaş’ı halkı kin
ve düşmanlığa tahrik etmekle suçlayan
açıklamada “Diyanet İşleri Başkanı Ali
Erbaş’ın insanlığın bir kesimini nefretle
aşağılayıp kitlelere hedef gösterdiği konuşmayı şaşkınlıkla ve ibretle izledik. Şaş-

kınlığımız; sesi çağlar öncesinden gelen
bu şahsın, bir devlet kurumunun başında
oturup söylemini kutsal sayılan değerler
üzerine inşa ederek halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmesindeki kan kokan cüreti sebebiyledir” “Görevde olduğu süre boyunca çocuk tecavüzcülerine gözlerini kapatıp
kadın düşmanlığının manevi zeminini dini
söylemlerle meşrulaştırma çabası karşılığında maaş alan Diyanet İşleri Başkanı
Ali Erbaş’ın deprem, LGBTİQ+, kadın ve
çocuk söylemlerine rağmen halen görevde
kalması durumunda, sonraki konuşmasında halkı ellerinde meşalelerle meydanlarda
cadı diye kadın yakmaya davet etmesi
kimseyi şaşırtmamalıdır” ifadelerine yer
verildi.
İZMİR VE DİYARBAKIR BAROSU
DA ERBAŞ’A TEPKİ GÖSTERDİ
İzmir Barosu‘nun konuyla ilgili yayınladığı “Nefrete inat, yaşasın hayat” başlıklı
açıklamadaysa, “Asıl mücadele edilmesi
gereken bu ayrımcı ve nefret dolu anla-

yıştır” denilerek nefret söylemlerine karşı
yaptırımlar getirilmesi ve bu tür ifadelerin
engellenmesi gerektiği kaydedildi.
Diyarbakır Barosuda yaptığı açıklamada
Erbaş’ı ayrımcılık ve nefret suçu işlediğini
ifade ederek tepki gösterdi.
AKP’DEN ERBAŞ’A TAM DESTEK
AKP’nin ideolojik işler bakanlığı misyonu
ile donatılan Diyanet İşleri Başkanlığı’na
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en
üst perdeden destek verdi Erdoğan açıklamasında ‘’Diyanet İşleri Başkanlığı devletin bir kurumudur. Bu doğrudan İslam’a
yönelen bir saldırı halini aldı. Diyanet
İşleri Başkanımıza yapılan saldırı, devlete
yapılan saldırıdır.” dedi.
AKP cenahından had bildirme ustalığı
edinmiş isimlerde Erbaş’a sahip çıktı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
yaptığı açıklamada, “Zamanı ve mekanı
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öne çıkanlar

yaratan Allah’ın hükmüne dil uzatanlar bu
dünyada da ahirette de hüsrandadır. İlahi
hükmü dile getiren Ali Erbaş yalnız değildir” ifadesini kullandı.
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Eşcinselliği de savunamayız! Ancak bu
konuda konuşmak yetmez adım da atılmalı. İstanbul Sözleşmesi gibi aileyi hedef
alan sözleşmeleri tarihin çöplüğüne gömmek zorundalar.’’ ifadelerini kullandı.

merkezi ve taşra örgütlenmesi ile AKP’nin
ideolojik işler bakanlığı sıfatını fazlasıyla hak ediyor. Bugün Diyanet üzerinden
Anayasa’da yer alan laiklik ilkesi ayaklar
altına alınmakta, İslami referanslara uygun
Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin
paralel bir hukukun meşru zemini adım
Altun ise twitter paylaşımında, “İnsana
AKP BAROLARA MÜDAHALE
adım örülmektedir. Diyanet söz konusu
kâinatta hak ettiği değeri göstererek, evve- ETMEYE HAZIRLANIYOR
olduğunda AKP’nin bütün kurumlarıyla
limizi ve ahirimizi kul olmanın idrakiyle
Erdoğan’ın bu saldırıyı “devlete saldırı”
harekete geçmesinin altında ki nedenler
aydınlatan yüce dinimiz İslâm’ın kaideleri, olarak yorumlamasının ardından AKP baro burada aranmalıdır.
Ali Erbaş hocaya münasebetsizce saldıran- seçim sistemini değiştirmeye yönelik daha
ların keyiflerine göre sorgulanacak kaide- önceden hazırlanan ve özellikle üye sayısı Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte 1924 yılınler değildir” sözlerini sarf etti.
fazla olan muhalif baroları etkisizleştirme- da Şer’iye ve Evkaf Vekâleti yerine kuruye amaçlayan yasa değişikliğini gündeme lan ve görev tanımı ‘’dini kurumları idare
AKP sözcüsü Ömer Çelik ise Ankara Bagetirdi.
etmek’’ şeklinde sınırlanan Diyanet İşleri
rosunu İslamofibi ve faşistlikle suçlayarak
Reisliği ilerleyen yıllarda Diyanet İşleri
Erbaş’ın dokunulmaz olduğunu ilan etti.
Mevcut durumda TBB Genel Kurulu için
Başkanlığı’na dönüştürülerek yetkileri
her baro ikişer delege çıkarıyor. Ankara,
adım adım genişletilmiştir.
ANKARA BAROSUNA JET HIZIYLA İstanbul gibi avukat sayısı fazla olan baroSORUŞTURMA
lar yüzden sonraki her 300 üye için ayrıca Anayasanın 136. maddesinde; “Genel
AKP’li yetkililerin açıklamalarının ardın- birer delege seçme hakkına sahip. Örneğin idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başdan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın
50 binden fazla üyesi olan İstanbul Bakanlığı, laiklik ilkesi doğrultusunda,
Ankara Barosu yöneticileri hakkında Türk rosu, TBB Genel Kurulu’nda yüzde 28’e
bütün siyasî görüş ve düşünüşlerin dışında
Ceza Kanunu’nun (TCK) 216’ncı madde- yakın temsil hakkı elde ediyor.
kalarak ve milletçe dayanışmayı ve bütünsinin 3’üncü fıkrası kapsamında, “halkın
leşmeyi amaç edinerek, özel kanununda
bir kesiminin benimsediği dini değerleri
Hükümet ise üye sayısı az olan baroların
gösterilen görevleri yerine getirir” hükaşağılama suçundan” jet hızıyla soruşturTBB’ye göndereceği delege sayısıyla üye mü yer almasına rağmen özellikle 2018
ma başlatıldı. Söz konusu maddede “Halsayısı çok olan baroların göndereceği üye yılında AKP tarafından yayınlanan 703
kın bir kesiminin benimsediği dini desayısını birbirine yaklaştırmak istiyor.
sayılı KHK ile Diyanetin yetkileri pek çok
ğerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu
Bir AKP’li yetkili “Her 300 üye için bir
alanda bir koç başı görevi görecek şekilde
barışını bozmaya elverişli olması halinde, delege seçilmesi yerine her bin üye için bir genişletilmiştir. Eğitim kurumlarına danışaltı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile
delege seçilebilir” diyor.
manlık adı altında Milli Eğitim Bakanlığı
cezalandırılır” hükmü bulunuyor.
ile ortak dindar ve kindar nesil yetiştirilHükümet baroların ve TBB’nin seçim
mesinden, aile ve dini rehberlik merkezleİHD Ankara Şubesi de Diyanet İşleri
sistemine dönük değişiklik girişimi son
rine, devlet adına yurtdışı ilişkiler kurma
Başkanı Erbaş hakkında suç duyurusunda olarak Eylül ayındaki “Adli yıl açılışı” ne- yetkisinden, müftülere nikah yetkisine,
bulundu.
deniyle gündem olmuştu. Açılışın Yargıtay dernek ve vakıf adı altında tarikatlara para
yerine Cumhurbaşkanlığı sarayında yapıl- aktarılması gibi geniş bir yelpazede haremasına karşı çıkan 52 baro başkanı açılış
ket alanına sahip olan Diyanet AKP’nin
BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANI
törenine katılmamıştı. Erdoğan, törendeki yeni rejiminin merkezinde yer almaktadır.
FEYZİOĞLU ANKARA BAROSUNA konuşmasında “Önümüzdeki dönemde ilk
TEPKİ GÖSTERDİ
çözmemiz gereken meselelerden birinin,
Geçtiğimiz hafta ‘’eşcinsellik ve zina’’
AKP yandaşlığı ile bilinen Türkiye Babarolar başta olmak üzere tüm meslek tetartışmaları ile toplumun bir kesimini
rolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’da
şekküllerinin seçim yöntemlerinin temsili düşmanlaştıran, öte yandan bilimsel geryaptığı açıklamada ‘’Ankara Barosu tademokrasiye uygun hale getirilmesi oldu- çekleri dinsel hurafelerle çarpıtan Diyanet,
rafından yapılan bu sorumsuz açıklamayı
ğuna inanıyorum” demişti.
daha önce verdiği fetvalarla da gündeme
tasvip etmemiz mümkün değildir” dedi.
gelmişti. Evlilik yaşını büluğ çağı (aynı
LAİKLİK TASFİYE EDİLİYOR,
kaynakta büluğ çağı erkek çocuklar için
SAADET PARTİSİ HIZINI ALAMADI ADIM ADIM PARALEL HUKUK
12, kız çocuklar için 9 olarak belirtiliyor)
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’Nİ HEDEF İNŞA
olarak tanımlayan, bir babanın öz kızına
GÖSTERDİ
EDİLİYOR
şehvet duyabileceğini vaaz eden, sol el ile
Tartışmalardan görev çıkaran Saadet
AKP’nin yeni rejiminin en önemli motifi- yemek yemeyi şeytan işi sayan, erkeklerin
Partisi Genel Başkanı Temel Karamollanin İslami referanslar olduğu bugün geliSMS, faks, internet ve telefonla eşlerinden
oğlu “Bu milletin değerlerini, inançlarını
nen aşamada üzeri örtülemeyen bir gerboşanabileceği fetvası veren, cemevleri
küçümseyemezsiniz’’ ifadeleri ile Diyaçeklik olarak karşımızda duruyor. İslamcı kırmızı çizgimizdir diyen, Müslüman ile
net’e sahip çıkarken ‘’Bir sürü laf ediliyor, hareketin 20 yıllık serüveni bugün yeni bir evlenilmez açıklamaları yapan ve daha
tamam da bugün İstanbul Sözleşmesi’ni
toplumsal yapı ile taçlandırılmak istenisayısız skandal fetvaya imza atan Diyanet
imzalayan iktidar. Diyanet’in çağrısının
yor. AKP iktidarının değişik dönemlerinanayasada tanımlanan misyonundan uzakmuhatabı iktidardır” diyerek İstanbul Söz- de yapılan Anayasa tartışmaları ve yasal
laşmış ve başkalaşmıştır. Diyanet kapatılleşmesi’ni hedef haline getirdi.
düzenlemeler de murat edilen yeni rejimin malıdır.
önemli dayanaklarını oluşturuyor. Diyanet
Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Dr.
İşleri Başkanlığı ise genişletilen yetkileri,
Abdullah Sevim ise “Zinayı savunamayız. pek çok bakanlığı aşan devasa bütçesi,
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Çok değil bundan 10 yıl önce 20 yıl önce kapitalizm konusunda büyük iddialar ortaya atıldı.
Tarihin sonu dendi, küreselleşme dendi, imparatorluk dendi, medeniyetler çatışması dendi. Kapitalizmin bir dünya sistemi olarak varlığını ve daimliğini teorize etmek için bu kavramlara başvurdular. Ancak koronavirüs gerçeği bir kez daha bugün insanlığa kapitalizmi sorgulatıyor. Biz
de bu haftaki Pusulamızı buna ayırdık. İlk yazımız Can Aykaş tarafından kaleme alınan “Salgın
sonrası küreselleşme” yazısı. İkinci yazımızın başlığı “Tarihin sonundan” kapitalizmin krizine. İlker
Demirer tarafından yazılan bu yazıyı “İmparatorluk: Görünen mi gerçek mi?” başlığıyla Zafer
Aksel Çekiç’in yazısı izliyor. İyi okumalar.

SALGIN SONRASI KÜRESELLEŞME

sosyal açıdan büyük bir yıkım başlatırken, ilk ortaya çıktığı dönemde kapitaeçtiğimiz 30 yılın en popüler lizme önemli bir siyasi başarı hikayesi
kavramlarından biri olan ve yazdırmıştır.
bu süreçte bir kurtuluş projesi olarak sunulan küreselleş- Günümüzdeki küreselleşme, neoliberame, bir süredir tartışmalı bir lizmin taleplerinin dünya geneline yayılması için bir araçtır. 1970’lerin sonlarınnoktaya doğru ilerliyor.
da artan ekonomik ve siyasi entegrasyon
nedeniyle ulusal ve bölgesel sorunlar
Öncelikle şu noktanın altını çizmemiz
uluslararası sorunlara dönüşmeye başlagerekiyor; günümüz küreselleşmesi
neoliberalizmden ayrı düşünülemez. Bu mıştı. Bu nedenle kapitalizm açısından
artık bu ulusal ve bölgesel sorunlara
iki tamamlayıcı kavram ile kapitalizm
uluslararası bir çözüm bulmak gerekiyor1970’lerin sonundan itibaren kendini
du. Kapitalizmin krizden acil çıkış kapısı
içinde bulunduğu krizden kurtarmış,
kapitalizmin tekrar baskın hale gelmesini olan neoliberal politikalar, küreselleşsağlamıştır. Neoliberalizm ekonomik ve meyi özellikle 1989’daki Washington

CAN AYKAŞ

A

Konsensüsü’nden sonra yerel sorunlara
uluslararası bir çözüm olarak sundu.
Washington Konsensüsü’nün temel
ilkesi, kamu sektörünün küresel neoliberal politikalarla özelleştirilmesi yoluyla
devletin ekonomi üzerindeki kontrolünü azaltmak olmuştur. Bu politikaların
gerçekleştirilmesi için ise IMF ve Dünya
Bankası gibi kurumlar devreye sokulmuştur. Bunun sonucunda, serbest ticaret
politikaları ile birlikte sermaye, mal ve
hizmet akışı için tüm bariyerlerin kaldırılmasına dönük anlayış dünya geneline
yayılmaya başladı.
Neoliberalizm ve küreselleşme elbette bu
politikaları güzellikle ihraç etmedi. Ser-
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mayenin tüm ülke ekonomilerine askeri
darbe, işgal, ekonomik kriz tetikleme
gibi çeşitli yöntemlerle müdahale ederek
bu ülkelerin 2. Dünya Savaşı sonrası
oluşan sosyal devlet veya refah devleti
yapılarını dağıtarak neoliberalizme geçişini sağladı. Yani ortada kapitalizmin
uluslararası boyutta bir müdahalesi vardır. Bu da adlı adınca emperyalizmdir.
Küreselleşme yıllarında emperyalizm
kavramı pek çok alanda alerjik reaksiyonlara neden olmuştur. Emperyalizmin
günümüz dünyasını açıklayamadığı,
emperyalizmin Soğuk Savaş dönemine
ait bir kavram olduğu, günümüzün küreselleşen dünyasında bu kavramın yeri
olmadığı gibi pek çok görüş ve iddia
ortaya atıldı.
Lenin emperyalizm hakkındaki broşürünü, 1. Dünya Savaşı koşullarında, sermayenin o günkü durumu üzerinden yazmıştır. Elbette sermaye sınıfı 1916’daki
halinden çok daha gelişkin ve örgütlü
bir duruma gelmiş, sınıf bilinci yüksek
bir konuma ulaşmıştır. Ancak bu durum
Lenin’in emperyalizm teorisini geçersiz
kılmamış, aksine bugün sermaye sınıfının geldiği nokta itibariyle 1. Dünya
Savaşı günlerine göre çok daha belirgin
bir hale getirmiştir.
Bu anlamıyla aslında son 30 yıldır içinde bulunduğumuz küreselleşmenin temelinde emperyalizmin olduğunu söylememiz gerekiyor. Küreselleşmenin herkes
için olduğu, sınırların kalkacağı, dünyaya demokrasi geleceği gibi allı pullu
iddiaların geçersizliği bugün somut bir
veri olarak önümüzde duruyor.

Bugün pek çok ülke halkı Covid-19 salgını ile birlikte neoliberal politikaların
yarattığı sorunlarla bir kez daha yüzleşiyor. Başta ABD, İtalya, İspanya gibi
ülkelerin karşı karşıya kaldığı önemli
sorunlar, neoliberalizmin bir kez daha
sorgulanmaya başlamasına neden oldu.
Bu sorgulamaların neticesinde salgın
sonrası dünyaya dair pek çok değerlendirme yapılıyor. 1929 krizinden sonraki
en büyük ekonomik daralmanın beklendiği dönemde 2 temel görüş öne çıkıyor.
Bunların ilki neoliberalizmin çökmesi
SALGIN SONRASI
ile sosyal devlete dönüş olacağı yönünKÜRESELLEŞME
dedir. Buna göre neoliberal politikalar
2015’te başlayan popülizm tartışmaları
terk edilecek ve sosyal devlet anlayışı
da küreselleşmenin bir diğer boyutunu
gözler önüne sermektedir. Salgın öncesi bir kez daha dünya genelinde ana model
haline gelecektir. Burada altı çizilmesi
de durumu pek parlak olmayan dünya
gereken nokta, daha önce ortaya çıkan
ekonomisi, sağ iktidarların ve siyasi
sosyal devlet anlayışının yalnızca kapiaktörlerin popülist, faşist, korumacı ve
piyasacı politikaları hali hazırda küresel- talizmin tercihi olmadığı, 20. yüzyılın
ilk yarısında yaşanan Ekim Devrimi, Avleşme tezlerinin aksine ulus devletlerin
rupa’da ve dünyada işçi sınıfı hareketyeniden güçlenmesinin gündeme gelmesine ve sınırların daha da belirginleş- lerinin güçlenmesi ve 2. Dünya Savaşı
sonrası başta Avrupa olmak üzere komesine dönük adımlarını görüyorduk.
münist partilerin prestijlerinin artması,
Ancak ulus devletlerin tekrar gündeme
sermaye sınıfını belirli tavizler vermeye
gelmesi ve sınırların özellikle küresel
itmiştir.
ticaret ve mülteciler başlığında daha da
belirginleşmesi, emperyalist politikalardan vazgeçildiği anlamına gelmemekte- Salgın sonrası dünyaya dair ikinci görüş ise salgın süresince karları azalan
dir.
sermaye sınıfının zararını kapatabilmek
için önceye göre daha da agresif politikalar izleyeceğidir. Veriler ortada; salgın

dünya ekonomisinde önemli daralmalara neden oluyor. Üretim ve tüketimin
yavaşlaması, ticaretin sınırlandırılması,
hizmet ve turizm gibi sektörlerin neredeyse durması gibi nedenlerden ötürü
sermayenin karları azalmaktadır. Bu tablonun sonucunda pek çok şirket ve işletme düşük kar veya zarar edecek, bazıları
da iflas edecektir. Bu nedenle sermaye
sınıfının korunabilmesi için yeni kemer
sıkma ve ek vergi politikalarının gündeme gelmesi de muhtemeldir. Uluslararası
alanda ise varolan askeri ve ekonomik
savaşların körüklenmesi ve yeni gerilim
alanlarının oluşturulması gibi hamleler
ile karşılaşmayı beklemeliyiz.
Salgın sonrası dünyaya ait ki ana görüş
bu şekildedir. Bugün dünyada sermaye
sınıfının politikalarına karşı durabilecek
mevcut bir güç görünmediği için, eğer
bu iki senaryodan birisi gerçekleşecekse
bunun ikinci senaryo olacağı kuvvetle
muhtemeldir. Bu durum yukarıda anlatıldığı şekliyle zaten gerilemekte olan
küreselleşme tezlerinin salgın öncesi
durumundan farklı bir tabloya neden olmayacaktır. Emperyalizm ise büyük bir
tehdit olarak karşımızdaki yerini korumaktadır.
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“SON INSAN” HALA KAPITALIST DÜZENDE MI?:

“TARIHIN SONUNDAN” KAPITALIZMIN KRIZINE
son insanı kapitalizme yerleştiren bir “yazarın”, “sosyalizm geri dönebilir” cümlesini
kurarak, “finans kapital ile globalleşme bir
oronavirüs salgını toplumdeğildir” demeye iten etki nedir? [5] 2008
sal yaşantının her noktasını
finansal krizi sonrası ortaya çıkan dünya,
etkilemiş durumda. Salgın
“son insanı” kapitalizme çakan anlayışın
sonrasındaki dünyanın ne
kendi içinde bir sarsıntı yaşamasına neden
olacağına ilişkin bir tartışma
oldu. Bu sarsıntı, evrensel liberal demokrasi
sürüp giderken, kapitalist sis- anlayışının tek ve vazgeçilmez bir yönetim
temin salgın karşısında yaşadığı başarısızlık, formu olduğunu iddia eden tezlerin yetersistemin sorgulanmasını tetikledi. En son
sizliğini gösterdi. Yaşanan bu şok, utangaç
2008 finansal krizi sonrası gerek toplumsal
bir “düzenleme okulu” taraftarlığına ve
düzeyde, gerekse de ideolojik şekilde kaNeo-Keynesyen bir talep politikasına dümen
pitalizm sonrası topluma ilişkin yürütülen
kırmaya neden oldu.
tartışmalar, Korona salgınından sonra canlanmış durumda.
Filmi burada biraz geriye doğru saralım.

İLKER DEMIRER

K

Tartışmanın bir eksenini doğal bir biçimde
anti-kapitalist düşüncede olanlar oluşturuyor. Krizin bir noktada medeniyet krizi
olduğu, kapitalist sistemin salgının yarattığı hasara neden olduğu düşünceleri ileri
sürülüyor. [1] Buna karşı duran bazı liberal
yazarlar da var. Rainer Zitelmann Forbes’a
30 Mart günü yazdığı yazıda krizin etkisinin
artışında “devletlerin yetersiz örgütlenmesi”
olduğu tezini işliyor.[2] Zitelmann bu tezi
işlerken aynı zamanda ekliyor: Böyle bir
salgının yaratacağı etkilere zenginlerin değil, siyasetçilerin gözlerini kapadığını iddia
ediyor.
Her ne kadar siyasetçiler kapitalist dünyada
salgının etkisini yaratmada ciddi bir etkisi
olurken, siyasetçiler ve sermayedarlar arasında ciddi bir farklılık bulunmuyor. Temkinli ifadelerine karşın, düzenin sahipleri
için durum oldukça net: “Bildiğimiz anlamdaki kapitalizmin sonuna gelmiş durumdayız” [3] Bu cümleyi ifade eden bir sol kanat
aydın değil, kendisi de dolar milyarderi olan
Leon Cooperman’a ait. Cooperman gibi bir
milyarderin dahi “daha fazla düzenleme
olacak” söylemini dile getirmesindeki neden
nedir?
Açık bir biçimde kapitalizmin yetersizliği,
herkes açısından sabit bir veri haline dönüşmüş durumda. Çok satanlar arasına giren ve
bir filmi de çekilen “21.Yüzyılda Kapital”
adlı kitabın yazarı Thomas Piketty, bir önceki çalışmasından da yola çıkarak eşitsizliğin
ortadan kaldırılmak zorunda olduğunu dile
getiriyor. [4] Bu kitabın sinemaya uyarlanan
halinde konuk olarak konuşan çok ilginç bir
figür var; Francis Fukuyama. Standford Üniversitesinde bir profesör olan Fukuyama’nın
esas ilgi çekici noktası ise, reel sosyalizmin
çözülüşünün ardından yazdığı kitabın bir tür
“kapitalist manifesto” haline gelmesiydi.
SON INSAN NEREDE KALDI?
Peki öyleyse, “tarihin sonunu” ilan eden ve

Neredeyse 30 yıl öncesine...

Reel sosyalizmin çözüldüğü ve liberallerin
zafer naraları attığı bir dönemde, Fukuyama’nın 1992 yılında çıkan kitabı, tarihin sonunu ilan ediyordu. Elbette bu son, aslında
Marksist tarih anlayışına karşı bir tür ironiyi
ve eleştiriyi içeriyordu. Fukuyama’ya göre,
tarihin sonundan anlaşılması gereken liberal
demokrasinin ve serbest piyasanın değişmez
bir evrensel sabit olduğu tezidir.[6]
Fukuyama bu tezi ileri sürerken, Marksist
tarihsel gelişim tezine karşı esas gelişimin
kapitalist ülkelerde olduğunu savunuyordu.
Ona göre, Hegel’in düşüncesine benzer bir
biçimde, evrensel insan; kendini gerçekleyen insandır ve bu insan serbest piyasada
ancak kendini var etmiştir.
Bir 20.yüzyıl Hegelcisi olan Alexander Kojave’nin tezlerinden yola çıkan Fukuyama,
Soğuk Savaş sonrası dünyanın ilk kapitalist
manifestosunu yazmıştı. Ancak bu manifestonun, “liberal demokrasilerin evrensel barışın tek teminatını” oluşturduğu söylemi, tüm
parlaklığına karşın gerçeklikle sınanmış ve
reddedilmiştir. Kitabın çıktığı yıl, başlayan
Yugoslav İç Savaşı ve siyasi literatüre giren
Balkanlaşma olgusu, liberal demokrasilerin
“bomba atma” dışında becerisinin olmadığını gösterdi.
Böyle bir “evrensel barış” dürtüsü hiçbir
düşüncede kendine yer bulamaz. Nitekim
Soğuk Savaş sonrası dünyayı “emperyalist
genişleme dönemi” olarak ifade etmek daha
doğru olacaktır. [7]
Bu genişleme döneminin sonucu, bugünkü
dünyadır. Kapitalist merkezlerde biriken
hayali zenginlik, bir avuç sermayedarı
alabildiğine zenginleştirirken, kemer sıkma politikaları ile sağlık ve sosyal güvence
büyük oranda ortadan kaldırılmış durumdadır. Tersine, kapitalist ülkelere bağımlı olan

yerlere gidildiğinde tablo sadece açlık ve
yoksulluk değil, aynı zamanda savaşlar ve
ölüm demektir.
TARIHIN SONU MU, ILERLEMESI MI?
Dolayısıyla tarihin sonuna henüz pek yaklaşılmazken, tarihin ileriye doğru akışı zikzaklı bir biçimde devam ediyor. Ancak esas
tartışma ise buradan sonra başlayacak; kapitalizm sonrası için ne yapmak gerekiyor?
Mesele sadece basit bir düzenleme sorunu
mu, yoksa toplumun çıkarlarının nerede
olduğu mudur?
Bugün geldiğimiz aşamada, bu soruya
verilecek cevap ikinci seçenektedir. Zira,
kapitalizmin krizi tek başına zenginliğin
belli bir bölümünün daha eşit bir biçimde
dağıtılmasıyla yetinilemez. Gerçekte esas
mesele, toplumun çıkarı için üretimin baştan
aşağı yeniden düzenlenmesinde ve toplumun
yeniden örgütlenmesinden geçiyor.
21.yüzyılın ilk çeyreği sona ererken, sosyalizm deneyimlerinden çıkan sonucun
kapitalizm dışındaki bir toplumsal örgütlenmeye yalnızca ışık tutabileceğini gösteriyor.
Kamusal ve evrensel bir sağlık politikası ile,
kamusal ve evrensel bir üretim ilişkisinin
arasındaki bağ, bugün net bir biçimde kendini göstermiştir.
Dolayısıyla şu soru bir kez daha sorulmak
zorunda: tarihin sonu nerede? Belki de son
aramak yerine, tarihin ilerlemesine kafa yormak, bugünü değiştirmek için tek yoldur.
Bunu “düşünürler” anlamayabilir ama işçi
sınıfı mutlaka anlayacaktır!
Notlar
[1] A. Markovcic, Capitalism caused the COVID-19
crisis, Jacobin Mag. 04.06.2020, erişim: https://jacobinmag.com/2020/04/coronavirus-covid-19-crisis-capitalism-disaster
[2] R. Zitelmann, Left Wing Intellectuals are thrilled:Corona and dreams of the end of the capitalism,
30.03.2020, erişim:https://www.forbes.com/sites/
rainerzitelmann/2020/03/30/left-wing-intellectuals-are-thrilled-corona-and-dreams-of-the-end-of-capitalism/#5c836acb7420  
[3] https://www.marketwatch.com/story/
capitalism-as-we-know-it-will-likely-be-changed-forever-and-10-other-lasting-implications-of-coronavirus-according-to-billionaire-leon-cooperman-2020-04-23
[4] Piketty, kendisinin de kabul ettiği gibi, bir anti-kapitalist ya da Marksist değil, düzenleme politikalarını savunan bir sosyal demokrat yazar.
[5] F.Fukuyama, “Socialism ought to be come back”,
Newstatesmen, https://www.newstatesman.com/
culture/observations/2018/10/francis-fukuyama-interview-socialism-ought-come-back
[6] Fukuyama F. (2012 [1992]), Tarihin Sonu ve Son
İnsan (Çev: Z. Dicleli), Profil Yayıncılık, s.14
[7] Ildır I. Reel Sosyalizm Sonrası Dünya: Yıkım,
Kriz ve İlermeme, Marksist Manifesto Özel Sayısı,
2017
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İMPARATORLUK: GÖRÜNEN Mİ GERÇEK Mİ?
ZAFER AKSEL ÇEKIÇ

S

ovyetler Birliği’nin ve sosyalist sistemin çözülmesi
ve kapitalizmin 70 yıl kadar
sonra dünya üzerinde büyük
ölçüde tek başına kalması
dünyayı hareketlendirdi. 1990’lar ve
2000’ler bir yandan kapitalist entelijansiyanın “zaferi” teorileştirme çabalarına
bir yandan uzun bir süredir devam eden
Marksist-Leninist hattın zayıflatılması
çabalarının yoğunlaşmasına sahne oldu.
Soldan ortaya atılan fikirlerin içerisinde
ne yeni ne de özgün bir şey olduğunu
söylemek mümkün değildi. Bir yandan
özellikle Karl Marx ve Friedrich Engels’in ölümünün ardından 20. yüzyılın
başında ileri sürülen fikirler ile diğer
yandan Avrupa’da “Soğuk Savaş” döneminde gizli servislerin de desteğiyle
Sovyetler Birliği’ne karşı solun devrimci
özünü yok etmiş olan fikirler harmanlanıp, yeniden düzenlenip, makyajlanıp
yastık altından çıkartılmaktaydı.
anlaşılmasında veya daha doğrusu anBu fikirlerden biri günümüzün Marx ve
laşılamamasında nasıl etkili olduğunu
Engels’i gibi pazarlanmak istenen Michael Hardt ve Antonio Negri ortaklığının görüyoruz.
ikinci kitabı İmparatorluk oldu.
İMPARATORLUK: GÖRÜNEN MI
GERÇEK MI?
TARIHSEL BAĞLAMDAN KOPUŞ
Hardt ve Negri’nin emperyalizmin yerine önerdiği imparatorluğu tartışmaya girmeden önce tarihsel bağlamın gözetilmediği tüm teorik tezlerin sadece görünüşte
doğru olabileceklerini ifade etmek gerekiyor. Marx’ın ünlü sözüyle: Görünen,
gerçek olsaydı bilime gerek kalmazdı.
Sovyetler Birliği’nin büyüyen Nazizm
tehdidine karşı öncelikle sosyalist anayurdu korumak için uluslararası komünist hareketin gündemine getirdiği
“faşizme karşı birleşik cephe” tezinin bir
Marksist-Leninist ilke gibi kabul edilmesinin sosyalist solun tüm dünyada sosyal
demokrat düzen partileri ile mesafe tayin
edememesine neden olduğunu 1945’ten
bu yana tekrar ve tekrar görüyoruz.
Buna benzer şekilde 1990’ların başında “Soğuk Savaş” koşullarının getirdiği sosyalizme karşı kapitalist kampta
ortaya çıkardığı “zorunlu işbirliği”nin
mutlaklaştırılması ve tarihsel bağlamından kopartılmasının da emperyalizmin

Michael Hardt ve Antonio Negri ortaklığının İmparatorluk fikrini bu bağlamda
değerlendirdiğinizde tarihsel bağlamdan kopukluğu hemen görmek gerekir.
1990’ların “romatizmi” ile Yeni Dünya
Düzeni’ne bir cevap vermenin heyecanıyla gözden kaçırılabilecek olsa da
aradan geçen yirmi yılın ardından artık
mızrağın çuvala sığdırılamayacağı bir
hal önümüzdedir.
Frederic Jameson tarafından “yeni milenyumun ilk büyük teorik sentezi” ve
Slavoj Zizek tarafından “yeniçağın komünist manifestosu” olarak tarif edilen
İmparatorluk kitabının ana fikri artık
sonu gelmiş olan emperyalizmin yerine
“çağdaş küresel düzeni” tanımlamaktadır.
Hardt ve Negri’ye göre, sermayenin,
piyasaların ve üretim ilişkilerinin küreselleşmesiyle yeni bir yönetim mantığı
ve yapısı, kısacası yeni bir egemenlik
biçimi ortaya çıkmıştır. İmparatorluk ise

işte bu küresel ilişkileri düzenleyen ve
yöneten egemen güçtür.
Hardt ve Negri İmparatorluk kavramını
“küresel mübadeleyi düzenleyen” makine olarak tanımlarken bir yandan da
ekonomik bir evre olan emperyalizmle
karşılaştırarak emperyalizmin zıttı ve
kapsanarak aşılması olarak sunuluyor.
Sovyetler Birliği’nin ve sosyalist sistemin çözülmesinin ardından eski sosyalist
ülkelerin dünya emperyalist sistemine
entegre edilmesi sürecini esasında tek
yanlı olarak işleyen bir süreci özüne
aykırı olarak çok taraflıymış gibi mutlaklaştıran bir yaklaşımın kısa sürede yanlışlanması şaşırtıcı olmasa da bu çelişkili
ve tutarsız tezlerin bu denli abartılabilmesinin şaşırtıcı olduğunu söylemek
gerekir.
Burada esasında bilimsellikten uzaklaşmanın ve tarihsel bağlamı unutup görünüş ile yetinmenin sonuçlarını görmek
gerekiyor. Dahası önce küreselleşme
karşıtı, sonra alternatif küreselleşmeci ve nihayetinde bugün popülist sağa
karşı küreselleşmeci hale gelen ana akım
solun bu savrulmalarının da özünde bu
tutarsızlıklar ve çelişkilerde yattığını
söylemek mümkün.
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EMPERYALIZM BITMEMIŞ
Bu noktada Lenin’in emperyalizm tanımına geri dönmekte yarar vardır.
Lenin, emperyalizmin olanaklı en kısa
tanımını “kapitalizmin tekelci aşamasıdır” olarak yapmıştı. Bununla birlikte,
daha bütünlüklü bir tanım için emperyalizmin beş temel özelliğini sayıyordu.
Lenin kendi ifadeleriyle emperyalizmin
bu beş temel özelliği şöyle açıklıyordu:
i)Üretimde ve sermayede görülen yoğunlaşma öyle yüksek bir gelişme derecesine ulaşmıştır ki, ekonomik yaşamda
kesin rol oynayan tekelleri yaratmıştır
ii)Banka sermayesi sınai sermayeyle
kaynaşmış ve bu “mali-sermaye” temel
üzerinde bir mali-oligarşi yaratılmıştır
iii)Sermaye ihracı, meta ihracından ayrı
olarak özel bir önem kazanmıştır
iv)Dünyayı aralarında bölüşen uluslararası tekelci kapitalist birlikler kurulmuştur
v)En büyük kapitalist güçlerce dünyanın
toprak bakımından bölüşülmesi tamamlanmıştır.
Lenin bu beş temel özellik üzerinden
emperyalizmi, “tekellerin ve mali-sermayenin egemenliğinin ortaya çıktığı,
sermaye ihracının birinci planda önem
kazandığı, dünyanın uluslararası tröstler
arasında paylaşılmasının başlamış olduğu ve dünyadaki bütün toprakların en

büyük kapitalist ülkeler arasında bölüşülmesinin tamamlanmış bulunduğu bir
gelişme aşamasına ulaşmış kapitalizm”
şeklinde tanımlıyordu.
Kavramın adı ister imparatorluk ister
başka bir şey olsun uluslararası sermaye
düzenini emperyalizmin aşıldığı yeni bir
evrede tarif etmek için öncelikle iktisadi
olarak bu özellikleri içerip aşan yeni bir
evreye, düzeye ulaşmış olduğunu tespit etmek gerekecektir. Bunun ötesinde
söylenecek sözler ne kadar süslenirse
süslensin eninde sonunda tarihin duvarına toslar.
Bu açıdan bakınca emperyalizmin aşılmak bir yana yetkinleştiği bir dönemde
olduğumuzu görmek gerekir.
EMPERYALIZMIN SÜPERI MI
ULTRASI MI?
Öte yandan, bu tanıma bakıp toplumsal devinimin durduğunu iddia etmenin
mümkün olmadığını unutmamak gerekir.
Dolayısıyla bu paylaşımın tamamlanmış
olması bu paylaşımın tekrar tekrar yapılacağını yadsımaz. Esas olarak bu fikir
zaten Lenin’in emperyalizm kuramında
değil ona karşı çıkanların uydurmaya
çalıştıkları alternatiflerde içkindir.

9

olmasına rağmen tersinden tutarak sonuca ulaşmak isterseniz dönemin “sınırsız
dünya” romantizmine kapılıp emperyalizmi de aslında imparatorlukların özelliği olan toprak egemenliğine indirgemeye
çalışabilirsiniz.
Yine uzun “Soğuk Savaş” yıllarında
ortak düşmana karşı geliştirilen “zorunlu işbirliği” modellerini mutlaklaştırıp
kendi başlarına göründükleri halleriyle
değerlendirirseniz emperyalist sistemdeki çelişkileri görmeniz için ancak bu
çelişkilerin gözünüze sokulmasını beklersiniz.
1990’larda yaklaşık 25 milyon kilometrekarelik bir alanda yaşayan 450 milyon
insanın dünya kapitalizmine bağlanması
projesinin herkese yetebildiği bir dönemin sonuna gelinmesiyle günümüzde
emperyalist güçler arasındaki çelişkilerin ne kadar görünür hale geldiğini hep
birlikte yaşıyoruz.

Hradt ve Negri’nin ABD üzerinden
tanımlamaya çalıştıkları imparatorluğun
Karl Kautsky’nin ultra emperyalizminden, Michael Hudson’ın süper emperyalizminden nasıl farklılaştığını açıklamak
mümkün değildir. Ultra emperyalizm
veya süper emperyalizm gibi emperyalist ülkelerin rekabetlerini alacakları bir
Hardt ve Negri gibi meseleyi imparator- karar ile işbirliğine çevirerek veya bir
lukların kolonicilik gibi doğrudan toprak tanesinin daha egemen bir pozisyona
temelli toplumsal evrelerden geçmiş
geçerek ortadan kaldırabilecekleri düşüncesi ile imparatorluğun yeni bir
yeni bir egemenlik biçimi olduğu
iddiası arasında pek bir fark olmadığı görülmeli.
Kapitalizmin küreselleşme öyküsünün doğal sınırlarına geldiği bir
dünyada emperyalizmin ve emperyalist sistemin çelişkileri daha çok
öne çıkıyor. Lenin’in Kautsky için
söylediği gibi “Kişi, öte yandan,
kapitalizmin emperyalizmi takip
edecek yeni bir aşamasının, ismen
bir ultra-emperyalizm aşamasının,
soyut olarak “tahayyül edilebilir”
olduğunu inkar edebilir mi? Hayır.
Soyut olarak kişi böyle bir aşamayı
düşünebilir. Pratikte ise bugünün
keskin görevlerini geleceğin kolay
görevlerine ilişkin hülyalar adına
yadsıyan bir kişi oportünist olur.”
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TKH’NIN 1 MAYIS ÇALIŞMALARI
SALGIN GÜNLERINDE PARTI
“DÜNYAYI SOSYALIZM KURTARACAK” DEDI

1 Mayıs 2020’yi “Dünyayı Sosyalizm Kurtaracak” sloganı ile karşılayan Türkiye Komünist Hareketi, emekçilerin birlik, mücadele
ve dayanışma günü öncesinde ülkenin farklı noktalarında yaptığı çalışmalar ile sermayenin pervasızlığı nedeniyle koronavirüs salgınına rağmen işe gitmek zorunda kalan işçilere seslendi.
Ekonomik kriz ve sermayenin saldırılarına karşı mücadele edenler kapitalizme karşı sosyalizmin en güçlü seçenek olduğunun bilincindeler. Parti bu çalışmaları ile tüm bu kesimlerin sesi olmuştur.

3 MAYIS 2020

öne çıkanlar
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TKH, 1 MAYIS’TA
KATLEDILENLERI ANDI
Komünistler bundan 43 yıl önce Taksim 1 Mayısı’nda katledilenleri anmak için
Kazancı Yokuşu’nda toplandı.

menin zorunluluğu bir kez daha ortaya
çıkmıştır.
Patronlar içinden geçtiğimiz pandemi
sürecinde çıkarlarına tek bir zarar gelmeden bu süreci atlatmaya çalışıyorlar.
Kovid-19 salgını nedeniyle temsili olarak Oysa emekçiler canlarını kaybediyorlar,
düzenlenen anmada Kazancı Yokuşu’nişlerini kaybediyorlar, zorunlu olmadaki anıta hayatını kaybedenler adına
yan sektörlerde dahi çalışmaya mecbur
karanfil bırakılırken, TKH Genel Başkanı bırakılıyorlar, ücretsiz izin dayatmasına
Aysel Tekerek de bir konuşma gerçekleş- bırakılıyorlar, aç bırakılıyorlar, daha
tirdi.
fazla yoksul bırakılıyorlar.
Türkiye Komünist Hareketi (TKH) 1
Mayıs 1977’de hayatını kaybedenleri
anmak için Taksim Kazancı Yokuşu’nda
bir anma düzenledi.

Tekerek yaptığı konuşmada 1 Mayıs
1977’de yüzbinlerce emekçinin ‘insanın
insanı sömürmesinin ortadan kaldırılması
talebiyle’ bu meydanı doldurduklarını
ve o talebe kurşun sıkıldığını belirterek
şunları kaydetti:
“1977 1 Mayıs’ında Taksim Meydan’ını
dolduran yüzbinlerce emekçinin tek bir
talebi vardı; İnsanın insanı sömürmesinin ortadan kaldırılması. O gün bu
meydanda o taleplere kurşun sıkıldı ve
34 emekçi katledildi. Aradan geçen 43 yıl
içerisinde eşitlik ve özgürlük mücadelesinin haklılığı ve bu mücadeleyi büyüt-

2020 1 Mayıs’ında aradaki fark bir kez
daha açığa çıkmıştır. Kapitalistlerin,
sermaye sınıfının emekçi halka vereceği
hiçbir şey kalmamıştır. Emekçilerin tek
bir kurtuluşu var, o da sosyalizm. Dünyayı kurtarsa kurtarsa sosyalizm kurtarır.
Bu duygularla 2020 1 Mayıs’ını, bütün
emekçilerin 1 Mayıs’ını kutluyoruz. Ve
bütün emekçiler adına bu anıta karanfillerimizi bırakıyoruz.
Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın sosyalizm!”
Tekerek’in konuşmasını takiben anıta
karanfil bırakıldı ve anma sona erdi.

“
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TKH VE İYİ-SEN IŞÇILERLE
BIRLIKTE 1 MAYIS’I KUTLADI
Türkiye Komünist Hareketi (TKH) ve İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası (İYİ-SEN)
1 Mayıs’tan bir gün önce İstanbul’da bir şantiyede kalan işçilerle buluştu. Buluşmada işçilerle birlikte 1 Mayıs kutlaması yapıldı.

Bu yıl koronavirüsün gölgesinde ve sokağa çıkma yasağı eşliğinde geçirilmek istenen emekçilerin bayramı 1 Mayıs için TKH
Genel Başkanı Aysel Tekerek, İYİ-SEN Genel Başkanı Ali Öztutan, parti ve sendika üyeleri ile birlikte emekçileri ziyaret ederek
1 Mayıs kutlaması yaptılar.
İnşaat işçileri ile işyerlerinde buluşan TKH ve İYİ-SEN Genel Başkanları işçilerin 1 Mayıs’ını şantiyede kutladı.
Ziyarete katılan İYİ-SEN Genel Başkanı Ali Öztutan işçilere
hitap ettiği konuşmasında “Yarın 1 Mayıs. Türkiye’de ve dünyada emeğiyle geçinenlerin mücadele günü. Türkiye ve dünya
bir salgın ile karşı karşıya. Özellikle inşaat işçileri salgın meselesinde işsiz kalıyor, çalışanlar açısından da hiçbir önlemin
alınmadığı ve birçok arkadaşımızın yaşamını yitirdiği bir ortam
var. Sendika olarak bu sene alanlarda değiliz ama sizin yanınıza gelerek, sizlerin şahsında tüm inşaat işçisi arkadaşlarımız
adına kutlamak ve sendikamızın mücadele kararlılığını göstermek istedik. Sizlerin ve tüm Türkiye’de çalışan ya da işsiz kalan

“

“
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arkadaşlarımızın 1 Mayıs’ını kutlamak istiyorum. İnşaat ve
Yapı İşçileri Sendikası iş cinayetlerine ve sömürüye karşı mücadelesini sürdürecek” dedi.

Ziyarete katılan TKH Genel Başkanı Aysel Tekerek de, “Kapitalizm, sermayeyi her zaman destekliyor. Emin olun, varsa bir
açıkları, varsa bir zararları onu şimdiden karşılamaya hazır.
Zaten siyasi iktidar da bunun sözünü veriyor. Ama mesela
emekçilere, halka gelince verilen söz 39 Lira. 39 Lira arkadaşlar. İnsan bunu söylemeye utanır. Üç tane simit parası, üç tane
ayran parası bile değil. 1 Mayısı’nızı kutluyoruz. 2020 1 Mayısı’nın sizlerin örgütlülüğüne güç vermesini diliyoruz. Türkiye
Komünist Hareketi olarak her zaman yanınızdayız. Sizin sözünüz bizim sözümüzdür” vurgusu yaptı.
Konuşmaların sonrasında işçiler ile birlikte 1 Mayıs Marşı ve
türküler söylendi.
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TKH GENEL BAŞKANI IŞÇILERLE
IŞ YERLERINDE BULUŞTU
Bu yıl koronavirüsün gölgesinde ve sokağa çıkma yasağı eşliğinde geçirilmek istenen emekçinin bayramı 1 Mayıs için Türkiye Komünist Hareketi (TKH) Genel Başkanı Aysel Tekerek emekçileri ziyaret ederek 1 Mayıs bayramlarını kutladı.
Tekerek, ilk olarak İkitelli Sanayi Sitesi’nde metal işçileri ile bir araya geldi ve işçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutladı.
TKH Genel Başkanı, daha sonra eczanede çalışan sağlık emekçilerini ziyaret etti ve 1 Mayıs bayramlarını kutladı.
Aysel Tekerek, inşaat işçilerini de unutmadı. Ziyarette işçilerle sohbet gerçekleştiren Tekerek, inşaat işçilerinin de 1 Mayıs’ını
kutladı.
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İKD DE “DÜNYAYI SOSYALIZM KURTARACAK” DIYOR

İŞÇILERIN, EMEKÇILERIN, KADINLARIN
KURTULUŞU IÇIN “YAŞASIN 1 MAYIS!”

İlerici Kadınlar Derneği (İKD) 1 Mayıs 2020 için bir açıklama yayınlayarak tüm
emekçilerin 1 Mayısı’nı kutladı.

İKD tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
“BİZ BAŞKA ALEM İSTERİZ
YAŞASIN 1 MAYIS!
Dünyada ve ülkemizde hızla yayılan Covid-19 salgını halk sağlığını tehdit etmeye
devam ediyor. Salgın aynı zamanda ekonomik krizi derinleştiriyor.
İşçiler, emeğiyle geçinen milyonlar işsizlikle, yoksullukla, geçim sıkıntısıyla ve
gelecek kaygısıyla karşı karşıya bırakılıyor. Bir yandan evde kal çağrıları yapılırken öte yandan salgın riskine rağmen
pek çok sektörde üretim devam ediyor. Bu
düzen emekçilere ölümü gösterip sıtmaya
razı olun demektedir.
Kriz derinleştikçe emekçi kadınların
omuzlarına binen yük ise ikiye katlanıyor.
Her kriz döneminde olduğu gibi işten ilk
çıkarılan, kayıt dışı ve güvencesiz çalışmaya mahkûm edilen, düşük ücretlerle

evde parça başı çalışmaya yönlendirilen
yine kadınlar oluyor. Bugün ülkemizde 20
milyondan fazla kadın iş gücüne dahil değil. Her 10 kadından yalnızca 3’ü istihdam
ediliyor. İstihdam edilen kadınların yüzde

“

“

Yine karantina döneminde ev içinde kadına yönelik şiddet artıyor. Yapılan araştırmalar salgın ile birlikte dünyanın değişik
ülkelerinde kadına yönelik şiddet vakalarında ciddi bir artış olduğunu gözler önüne seriyor. Sömürü derinleşirken, şiddet
tırmanıyor.
Kapitalizm işçilere, emekçilere, kadınlara
yaşam hakkı tanımıyor. Kapitalizm insanlığa bir gelecek sunamıyor.

43’ü kayıt dışı çalışıyor. Salgın ile birlikte
bu rakamların daha da artması bekleniyor.
Karantina döneminde kadınların ev içinde
ki iş yükü artıyor. Kadınların esas misyonunu annelik olarak gören, kadınları ev içi
rollere hapsetmeye çalışan gerici yaklaşımlar bu tabloyu besliyor.

İşçi Sınıfının Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs eşitliği, özgürlüğü
ve insanca bir yaşamı müjdeleyen, emeğin
örgütlü gücünün tarihidir. Büyük insanlık
kurtuluşunu, geleceğini ancak ve ancak
kendi elleriyle, örgütlü gücüyle ve mücadele azmi ile inşa edecektir.
Dünyayı sosyalizm kurtaracak.
Yaşasın 1 Mayıs!”
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SINIF TAVRI’NDAN 1 MAYIS AÇIKLAMASI

İŞÇI SINIFI PATRONLARDAN DA,
SALGINDAN DA BÜYÜKTÜR!

Ülkemiz koronavirüs salgını günlerinden geçerken sermaye iktidarının işçi sınıfına karşı saldırısı hız kesmeden devam ediyor. Buna karşı işçi sınıfının mücadelesi ve örgütlenmesi için uğraş veren bir emek örgütü olan Sınıf Tavrı 1
Mayıs vesilesiyle bir açıklama yayınladı.

Sınıf Tavrı tarafından yapılan açıklamada
“Neredeyse tüm ülkelerin efendisi olan
sermaye sınıfı, emekçilere hayal olarak
sattığı söylemlerin altında kalmaktadır.
Kapitalist sistem, piyasanın çözümsüzlüğü
ile insanca bir yaşamın temeli olan sağlık
ve sosyal hizmetleri talan etmenin bedelini
ödüyor!” denilirken, “Kârlarını korumak
için her türlü yolu seçen sermaye sınıfı,
şimdi de işsizliğin yaygınlaşması ve üretimin devamlılığının zora girmesi nedeniyle
işçi sınıfına karşı atağa kalkmıştır. Meclisten geçen “işsizlik yasası” işten çıkartmaları durdurmayı değil, ücretsiz izni, sefaleti ve örgütsüzlüğü dayatmaktadır” vurgusu
yer aldı.
“Ama emekçiler teşekkür etmeyecek, bu
düzene karşı mücadele edecek! Yaşasın 1
Mayıs!” denilerek Türkiye işçi sınıfının
1 Mayısı’nın kutlandığı açıklamada aynı
zamanda emekçilere dair güncel talepler
de yer aldı.

“

“

2-Emekçilere ücretsiz ve yaygın test imkanı sağlansın!
3- Gıda fiyatları dondurulsun, kiralar ve
tüm faturalar ertelensin!
4- Ücretler kamu garantisi altına alınmalıdır!
5-Grev ve toplu sözleşme yasakları kabul
edilemez!
6- Özelleştirme değil, kamulaştırma zorunludur!

Sınıf Tavrı’nın 1 Mayıs ve sonrası için
ortaya koyduğu talepler şu şekilde:
1- İşten çıkartmalar yasaklansın, ücretli
izin zorunlu kılınsın!

7- Toplum sağlılığı için emperyalist tekeller dışarı!
8- Düşmanlık ve hurafeler değil, bilim ve
dayanışma!

öne çıkanlar
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EMEK VE MESLEK ÖRGÜTLERINDEN 1 MAYIS BILDIRGESI

“YENI BIR TOPLUMSAL DÜZENI EMEK VE
BILIMLE KURACAĞIZ!

DİSK-KESK-TMMOB-TTB tarafından 1 Mayıs için hazırlanan ortak bildirgede koronavirüs
salgını fırsatçısı patronların yaptıkları ve kapitalizm eleştiriye tabi tutulurken, emekçilerin egemen olduğu bir düzen çağrısı yapıldı. Türkiye Komünist Hareketi (TKH)’nin de
imza verdiği açıklamanın tam metni şu şekilde.

İNSANCA YAŞAMAK İÇİN ÜRETECEĞİMİZ YENİ BİR TOPLUMSAL DÜZENİ
EMEK VE BİLİMLE KURACAĞIZ!
Bizler bu ülkenin işçileri, emekçileri, kamu
emekçileri, mühendisleri, mimarları, hekimleri, aydınları, akademisyenleri, sanatçıları,
gençleri, kadınları, emeklileri….
Bizler bu dünyanın tüm değerlerini ve güzelliklerini, alın terimizle, aklımızla, bilgimizle,
kısacası emeğimizle üretenler.
2020 1 Mayısı’nda her yıl olduğu gibi umutlarımızla, bilincimizle ve dayanışmamızla bir
aradayız.
On yıllardır dünya halklarına sınırsız bir emek
ve doğa sömürüsü, savaşlar, ekonomik krizler,
artan eşitsizlikler, yoksulluk, işsizlik dışında
hiçbir şey sunamayan bu düzen küresel salgın
ile beraber büyük bir uygarlık krizi yaşıyor.
Kapitalist sistem insanlığın, doğanın ve yaşamın üzerine çöküyor. Bu uygarlık krizi bir kez
daha gösteriyor ki, bu düzenin çarkları bizleri,
dünyanın tüm değerlerini ve güzelliklerini
üretenleri insanca yaşatmak için kurulmamış.
Salgın koşullarında bile zorunlu olmayan
işlerde, fabrikalarda, atölyelerde, kamu kurum
ve kuruluşlarında, şantiyelerde çalışmamızı
dayatan; zorunlu işlerde gerekli önlemleri almadan bizleri çalıştıran bu düzen, bizi üretimdeki herhangi bir araç gereçten farksız basit
bir meta olarak görüyor.

bir düzen olsa idi salgına karşı toplumun sağlığını, işini ve geçimini koruyacak gerçek bir
mücadele verirdik.
1. Temel, zorunlu ve acil mal ve hizmet üreten
işler dışında bütün işlerde salgın süresince
çalışma acilen durdurulurdu. Çünkü yaşamaktan, insandan daha önemli hiçbir şey olmazdı.
2. Salgın süresince herkesin işi ve geçimi
devletin güvencesinde olurdu.
3. İnsanlar yaşam savaşı verirken elektrik, su,
doğalgaz faturalarından KDV, kredilerden faiz
toplamak asla akla gelmeyeceği gibi, temel ihtiyaçlar salgın riski boyunca devlet tarafından
karşılanırdı.
4. Tümüyle kamu kontrolündeki sağlık kuruluşları, yurttaşların tamamına, istisnasız ve
ön koşulsuz bütünüyle parasız sağlık hizmeti
sunardı.
5. Salgına karşı önlemler üç beş patron örgütü ile değil, işçilerle, kamu emekçileriyle,
hekimlerle, mühendislerle, akademisyenlerle
beraber belirlenirdi. Ölçü patronların karları
değil aklın ve bilimin ışığında toplumun korunması olurdu.
6. Başta hekimler, sağlık ve belediye çalışanları olmak üzere tüm zorunlu işlerde çalışanlar haftalarca koruyucu ekipman beklemez,
insanlarımızın ölümü ve hastalanması engellenirdi.

Artık daha net görüyoruz ki, insani ihtiyaçlarımız için üretmiyoruz, insanca yaşamak için
üretmiyoruz, toplumun geniş kesimlerine daha
iyi bir yaşam kurmak için üretmiyoruz. Sade- 7. Tüm kadınlara iş ve gelir güvencesi sağlace ve sadece sermayenin bu akıldışı düzeninin nır, evde kalınan dönemlerde ev içi şiddetin
çarkları dönsün diye üretiyoruz.
önlenmesi için devlet etkin önlemler alırdı.
İşte 2020 1 Mayıs’ı bu gerçekliğin en çıplak
haliyle görüldüğü ve bunun karşısında işçi
sınıfının başka bir dünya, yeni bir toplumsal
düzen iradesinin dünya çapında haykırıldığı
bir kırılma anı olarak tarihe geçecek.
Biz yeni bir toplumsal düzen istiyoruz.
Eğer bugün biz emekçilerin egemen olduğu

8. Tek kişinin dediği ferman olmaz, muhtarından belediyesine tüm kamu kurumları ile
işbirliği içinde bir mücadele yürütülür, maskesinden ekmeğine tüm ihtiyaçlar beraber
karşılanır, siyasi rekabet değil halkın sağlığı
öncelikli olurdu.
Bu anlatılan hayal değil. İnsanlık tarihi boyunca egemenler, toplumun çoğunluğunun

çıkarına bir düzenin mümkün olmadığını
anlattılar ve yalan söylediler.
Bugün görüyoruz ki, asıl mümkün olmayan,
asıl akıldışı olan bu düzendir. Toplumları
hastalığa, dünyayı ekolojik krizlere, üretenleri
açlığa, işsizliğe, güvencesizliğe mahkum eden
bu düzen Türkiye ve dünya halklarının sırtında bir yüktür.
Bu düzenin çarkları bizim emeğimizle, aklımızla, bilgimizle dönüyor, öyle ise biz bu
düzeni emekten, demokrasiden, barıştan yana
değiştirebiliriz.
Biz emekçiler sermaye değil halk egemenliğini esas alan, sömürüye karşı emeğin haklarını
koruyan, toplumsal zenginliğe el koyan yüzde
1’in değil toplumun yararını esas alan yeni bir
toplumsal düzeni kurmak için seferber olacağız.
1.İnsan onuruna yaraşır bir iş ve ücret, kamusal sosyal güvenlik ve sendikal hakların eksiksiz güvence altına alındığı yeni bir toplumsal
düzen kuracağız.
2.Demokrasinin ve ifade özgürlüğünün tahrip
edilmediği yeni bir toplumsal düzen kuracağız.
3.Her türlü ayrımcılığa, cinsiyetçiliğe ve
ötekileştirmeye karşı eşit yurttaşlığın, yurtta,
bölgede ve dünyada barışın benimsendiği yeni
bir toplumsal düzen kuracağız.
2020 1 Mayıs’ında tarihin bu kırılma anında
ilan ediyoruz:
Birliğimizi, mücadelemizi ve dayanışmamızı böylesi bir toplumsal düzeni kurmak için
güçlendireceğiz.
Yeni bir toplumsal düzeni emek ile bilim ile
kuracağız!
DİSK-KESK-TMMOB-TTB
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HİÇ KİMSEYE YOK
FAHRETTIN’E VAR.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Üsküdar Kuzguncuk’taki evinin
yanında bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait araziyi “olağanüstü koşullarda”
yapılan ihale ile kiraladı. Daha sonrasında
ise arazide yoğun bir çalışma başladı. Araziye peyzaj düzenlemeleri yapıldı, çevresine
duvar örüldü, jiletli teller çekildi, çardak ve
şömine yapıldı. Mahalle sakinlerinin şikâyeti üzerine arazide İBB ekiplerince yıkım
yapıldı. Bölgedeki yurttaşların evlerine çivi
bile çakamadıklarını belirten mahalle sakinleri yaşanan bu duruma tepki gösterdi.
Çivi bile çakmanın yasak olduğu baoğaziçi öngörüm bölgesinde çardaktan çöplüğe
kısa otopark üstüne kadar yapı inşaşartına
girilmesi basınada konu oldu, ne oldu ise
bundan sonra oldu. Kiralamanın ve yapılan
inşaatın mahiyetinden bir ülke güvenliği
konusuna kadar gelindi. Haber yapmak ve
erişime kısıtlanması kararı alınmasına kadar
vardırıldı durum.
MAHALLEYI PIRE BASMAKTAN
KURTARDIK
Altun’un eşi, TÜRGEV’in Yönetim Kurulu
Başkanı Fatmanur Altun, basına düşen haberler üzerine Türkiye Düşünce Platformu
üyelerine yaptığı açıklamada, Kuzguncuk’ta
45 metrekare üzerine 3 katlı mütevazı(!) bir
evleri olduğunu belirterek “Evimizin arka
tarafında bir vakfa ait küçük ve dimdik bir
toprak parçası var. Toprak tam bir mezbelelik haldeydi. Hem bahçemize sürekli olarak
gelen akrep vb. haşaratı üreten hem de ciddi
güvenlik zaafı doğuran, insanların yıllardır
çöp atmak için kullandıkları, içinde balicilerin yattığı metruk bir kulübenin de olduğu
bir alandı burası. İBB zabıta ekipleri müte-

madiyen gelip orada yapılan ıslah, temizlik
ve düzenleme çalışmalarını izlemişler başka
işleri yokmuş gibi. Dün evimizin olduğu
alana gelip tartışmalı bir iş yaparak pergolayı ve mangalı kaldırmışlar.” dedi.
TERÖR SORUŞTURMASI
Haberin çıkmasından bir gün sonra İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yıkım haberini kullanırken fotoğraf kullanan yayınlara
terör soruşturması başlatıldığı belirtildi.
Anadolu Ajansı’nın servis ettiği habere göre
Başsavcılık, Altun’un ikametgah adresini
ve fotoğrafını paylaşan kişilere ‘terör örgütlerine hedef göstermek’ suçundan soruşturma açacak. Haberin servis edilmesinden
kısa bir süre sonra Cumhuriyet gazetesinde
çıkan “Boğaz’da kaçak var” başlıklı habere
“terör” soruşturması başlatıldı. Cumhuriyet
gazetesi haber üzerine savcılğa gitmek durumunda kalacak.
İHALEYE DAIR BILGI YOK
CHP genel başkan yardımcısı Özgür Özel
ise düzenlediği basın toplantısında sürece
dair ayrıntılara yer verip karantina günlerinde iktidarın keyiflerinden geri durmadığını yağmaya devam ettiğini söyledi. Özel,
“Cumhurbaşkanlığı bürokratı, vatandaşlarımızın açlık ile Koronavirüs arasında sıkıştığı bir dönemde kanunları çiğnemekle meşguldür. Koronavirüs önlemleri kapsamında
çok sayıda ihale ertelenirken ve örneğin
yapılan Kanal İstanbul ihalesi çok büyük
tepki çekerken 8 Nisan günü Vakıflar Genel
Müdürlüğü’nün Altun’un ikametinin yanı
başındaki arazi için kiralama ihalesini iptal
etmemesi de dikkat çekicidir. Bu arazinin
ne kadara kiralandığı, ne kadarlık bir süre
için kiralandığı, ihaleye kimlerin katıldığı

gibi detaylar da şeffaflık ilkesi çerçevesinde
kamuoyuna taraflar tarafından açıklanmalıdır” ifadesini kullandı. İhale şartlarına
da uyulmadığı belirlenen kiralamada saatin olmadığı gibi bilgiler ise işin ne kadar
baştan savma olduğunu ve ellerine yüzlerine
bulaştırdıkalrını gösteriyor.
CHP IL BAŞKANI VE ILÇE BAŞKANINA SORUŞTURMA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin fotoğraflandığı iddiasıyla ilgili “suçu ve suçluyu övme, suça azmettirme” suçlarından hakkıında soruşturma
açılan CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu
28 Nisan’da ifadeye çağrılmıştı.
CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki soruşturma İletişim Başkanı Fahrettin
Altun’un Avukatı Sezgin Tunç’un yaptığı
suç duyurusu üzerine başlatılmıştı. Fotoalrın
çekilmesi ve tespiti de soruşturma kapsamına alınmış, savcılık soruşturmayı ana ekseni
üzerinden saptırmaya çalışmıştı.
18 yıldır devletin her noktasına kadar nüfuz
eden bir ikitdarın bu yerleşimin nimetleriniden faydalanmamasını düşünmek safça
olurdu. Bu kadar işlemiş bir nüfuz ilişkisinde onlara herhangi bir sorun çıkaracak yapı/
kurum olmadığını düşünüyorlardı muhtelemen. Ortaya çıkan tepkide gösterdiki
kendilerini dokunulmaz ve doğal sahipleri
gördükleri bir süreci yaşıyorlar. Kendilerine
karşı gelenleri ise aba altından sürekli sopa
gösteriyorlar. Kısacası bu kurdukları düzeni
seçim ile devretmeyeceklerini, iş o noktaya
gelrise çok pisliklerini çıkacaklarını biliyorlar.

öne çıkanlar
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BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ SIRALAMASINDA RUANDA’YI GEÇTİK
AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan,
basın özgürlüğü ile alakalı bir konuda aynen
şöyle konuşuyordu: “Bir gazetecinin özgürlüğü nereye kadardır? Bir başkasının özgürlük
alanına kadardır”.

alan ülkemiz geçtiğimiz yıla göre tam üç sıra
yükselmiş oldu. Bunu havuz medyasında
“Türkiye basın özgürlüğü sıralamasında 3 sıra
birden yükseldi” diye hala okumadıysanız biz
aktarmış olalım…

Evet bir gazetecinin özgürlük alanı bir ihalenin ifşasına, bir liyakatsizin atanmasına, bir
danışmanın gizli kapaklı işinin gün yüzüne
çıkarılmasına kadar. Dolayısıyla herkes özgür,
bazıları daha özgür.

Seneye umarız Belarus ve Demokratik Kongo
Cumhuriyeti’ni de geride bırakacağız; ancak
şu anda Ruanda’yı geçmiş durumdayız.

Kurmaca haber görüntülerinden, kameramanın sufle okuduğu tiyatral röportajlardan,
AKP propagandası yapan, partizanca kendisi
gibi olmayan, düşünmeyen herkesin alenen
tehdit edildiği, hakaret edildiği bir havuz
medyası ‘basın’ diye okutuluyor, izletiliyor
halka. Bunun dışında herkes muzır neşriyattan
sayılıyor.
Davalar demode kalmaya başladı neredeyse,
bazı isimlere ve kurumlara dair haberler ciddi
maddi yükümlülüğü olan davalarla karşılanıyor hala; ancak artık yeni moda erişim engeli.
Gecenin bir yarısı jet hızıyla erişim engeli
kararı ulaştırılıyor gazetelere. Bu iş için 7 gün
24 saat görev yapan Savcılar var, bir tarafta
davacı yani haberde adı geçen şahıs, kurum;
diğer tarafta davalı yayın organı şeklinde bir
yargı konusu olması gereken bir haber, internet ortamından iletilen ilgili kararla anında
kayboluyor. Erişime engelleniyor, yetmezse
internet sitesi tamamen kapatılıyor. İşte size
özgürlük.
TÜRKİYE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ SIRALAMASINDA 3 SIRA BİRDEN ATLADI(!)
Biraz da rakamlara bakmak gerekirse, durum
daha sarih bir biçimde ortaya konabilir. Sınır
Tanımayan Gazeteciler iki hafta önce basın
özgürlüğü raporunu yayınladı. Türkiye basın
özgürlüğü sıralamasında 180 ülke arasında
154. sırada.
Evet, Dünya Basın Özgürlüğü 2020 Endeksi’nde 180 ülke arasında 154’üncü sırada yer

Türkiye’de her gün yüzlerce haber sansürleniyor, yargı basın kuruluşlarının tepesinde
bir sopa. Bütün bunlar yetmezmiş gibi kimi
düşünce kuruluşları açık açık gazeteleri/
gazetecileri hedef gösterip, zararlı olduğunu
deklare ediyor.
Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmalar
Vakfı diye bir yapının “Uluslararası Medya
Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları” başlıklı
raporunu unutmadık değil mi? SETA, açık
açık gazete ve gazetecilerin isimlerini yazarak
‘hükümet karşıtı yayın yapmakta’, ‘tek sesli
profil’ çizmekte diye fişledi; iktidara şikayet
etti.
Bazen SETA’ya ya da Turkuvaz grubuna da
gerek kalmıyor hedef gösterilmek için, Erdoğan haber sunucusu Fatih Portakal’ın yaptığı
bir sosyal medya paylaşımına ‘yalan ve halkı
manipüle etmeye yönelik ifadeler’ içerdiği
gerekçesiyle Başsavcılığa suç duyurusunda
bulundu.
1 HABER 4 TUTUKLAMA
Türkiye cezaevlerine gazetecileri tıkma
konusunda da hayli iddialı. Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın duyurduğuna göre 85 isim
cezaevinde tutuluyor.
İçlerinde bir dizi haber sitesinin, gazetenin
imtiyaz sahipleri veya genel yayın yönetmenleri de var; haber muhabirleri de… Ancak
içeri tıkılan son 4 kişi gazeteci “Sessiz,
sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi
MİT mensubunun cenaze görüntülerine Oda
TV ulaştı” haberinde MİT mensubu şehidi ve
ailesini deşifre ettikleri gerekçesiyle hapse

atıldı. Özellikle Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, bu görüntülerin köy
muhtarı tarafından bile sosyal medya hesabından paylaşıldığını anlatmaya çalışsa da,
MİT’in kurum olarak ‘gizli kalması gereken’
cenaze törenine çelenk gönderdiğini hatırlatsa
da, bir milletvekilinin haberden önce kamuoyuna MİT mensubunun adını soyadını ilan
ettiğini söylese de hatta haberde MİT mensubunun adının, soyadının gizlendiğini belirtse
de nafile.
Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan’a çekilen
operasyonun OdaTV’nin yaptığı haberlerden
rahatsız olunmasıyla zinhar alakası yoktu,
Erdoğan’ın özel uçağında bir AKP’li yayın organı yöneticisinin “OdaTV’ye birşeyler yapılamayacak mı?” yollu ricasının da etkisi tabii
ki yoktu(!). Barış’lar daha evvel kamuoyuna
defaatle duyrulan MİT mensubunun cenaze
bilgilerini paylaştıkları için içeri atılmışlardı… Keza haberi hazırlayan muhabir Hülya
Kılınç da öyle, MİT Kanunu’na muhalefet.
Bir de Murat Ağırel var, keza onun da içeri
atılmasında son kitabı ‘Sarmal’ın hiçbir rolü
yok. AKP’li vakıfların, derneklerin ve onların geçmişlerine ilişkin bir dizi bilginin yer
verildiği kitap dava konusu değildi(!), Ağırel
OdaTV’nin ilgili haberini sosyal medya hesaplarından paylaştığı için, hatta ekran görüntüleri ile ispatlanmış fotoğrafları paylaştığı
için tutuklanmıştı…
Aslında sosyal medyada ‘devlet büyüğüne
hakaret’ suçlamasıyla sürekli gözetlenen,
ifadeye çağrılan ve sıklıkla ceza alan halk, basının da ‘özgürlük’ sınırlarını da hayal edebiliyordur. Basının özgürlüğünün tesisi, halkın
özgürlüğü ile aynı yollardan ulaşacağımız
bir son. Zira, ancak özgür toplumlarda basın
özgürlüğünden söz edebiliriz. Okur ne kadar
özgürse basın da, yazar da o kadar özgürdür.
İnşa edilecek olana mutlak bir inançla, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü kutlu olsun.

PUSULA
20
5 MAYIS KARL MARX’IN DOĞUM GÜNÜ
SEYHUN SARITAŞ

M

arx’ın öyle bir yaşamı
olmuştur ki anlatılmak
istendiğinde insanlık tarihinin en başından başlamak
gerekir. Çünkü onun düşünceleri insana özgüydü. Onu anlamak
için yaşadığı dönemi, yaşadığı dönemi
anlamak için tarihi anlamak gerekiyordu.
Bu sebeple Marx’ın düşünceleri insanın
insan olduğu andan beri vardı. Adam
Smith’in, Ricardo’nun geliştirdiği iktisat
teorileri, o dönemin felsefe düşünürleri,
1789 meydana gelen Fransız Devrim’i…
sadece bunlar yetmiyordu onu anlamaya.
Marx henüz lise yıllarındayken öğretmeni olan Bay Wittenbach, öğrencilerine
herkesin ileride hangi meslek ile uğraşacaklarını konu alan bir ödev verir. Tüm
öğrenciler bu soruya kolaylıkla cevap
verirken, bir deha için bu soru göründüğü kadar basit değildir. Diğer öğrenciler:
“Ben şu mesleği yapacağım çünkü…”
şeklinde cümleler kurarken, Marx’ın
yazdıkları insanı ve tarihi anlamaya ışık
tutmaktaydı.
“Bir hayvanın hareket alanını doğa
belirlemiştir. Her hayvan bu dairenin
içerisinde rahatça hareket eder. Dairenin dışına çıkmayı denemez bile... Bir
mesleğe yönelme, genelde kişinin sahip
olduğu kendini beğenme duygusundan
kaynaklanır. Hayal gücümüzle bu mesleği güzelleştiririz. Kafamızda bu mesleğin
analizini yapmamışızdır bile… Onu sadece uzaktan görmüşüzdür. Oysa uzaklık
arttıkça gözün yanılma payı da artar…
Ama her zaman ilgi duyduğumuz mesleği seçme hakkına sahip olamıyoruz…
Bizim kişisel doğamız sık sık dış doğayla savaş veriyor, ama buna rağmen onun
kurallarına egemen olamıyor.”
Daha sonraları Alman İdeolojisi’nde
yazdığı, “Bilinç yaşamı değil, yaşam
bilinci belirler. İnsan varlığını tayin eden
şey sosyal sistem yani toplumdur.” tezi
Marx’ın düşüncelerini anlamak için onun
yaşamının ne kadar önemli olduğunu
göstermektedir.
Gençlik Dönemi
Karl Marx Almanya’nın Trier kentinde,
iyi gelirli bir Yahudi ailenin ikinci oğlu
olarak, 1818’de doğdu. Avukat olan
babası Heinrich Marx, Napolyon savaşlarının sona ermesiyle kurulan yeni
hükümetin Yahudilerin kamuda meslek
sahibi olmasını kısıtlayan bir uygulama
başlatmasıyla Hıristiyan oldu. Heinri-

ch Marx oğluna 12 yaşına kadar evinde
eğitim vermiş ve onu Voltaire, Locke ve
Diderot etkisiyle yetiştirmişti. 1830 yılında ise yine Trier kentinde olan Friedrich-Wilhelm Gymnasium’da eğitimine
devam ediyordu. Lisenin müdürü babasının arkadaşıydı. 1832 yılında aynı lise
öğrencilerine liberalizm aşılamak suçuyla polis tarafından basılmıştı.
Heinrich Marx oğlunun hukuk eğitimi
almasını istiyordu. Ancak Karl, Bonn ve
Berlin Üniversitelerinde kendini yoğun
felsefi tartışmaların içinde buldu. Hegel
felsefe dünyasını adeta sallıyordu ve
dönemin muhafazakâr üniversiteleri Hegel’in bu düşüncelerine kapılarını açmıştı. Değişim her şeydi, her düşünce karşıtını üretir ve sonra bir bütün olarak bu
karşıtlıklar birleşir, işte tarih bu çatışan
ve çözülen düşünce ve güçleridir diyordu
Hegel. Marx’ın ilgisini çok çekiyordu bu
konular ve Genç Hegelciler olarak bilinen gruba katıldı. Felsefe profesörü olmayı düşünüyordu ancak hocası Brunno
Bauer, din karşıtı görüşlerinden dolayı
görevinden alınmıştı. Ve akademik kariyer, Marx için imkânsız hale geldi.
Bu yaşananlardan sonra Marx, Rceinische Zeitung gazetesinin editörlük
önerisini kabul etti ama bu işe sadece
5 ay kadar devam edebildi. O sıralarda
Friedrich Engels, Marx’ı ziyaret etti. O
dönemde radikal bir felsefeci olan Marx,
Engels’in komünist düşüncelerini tamamen onaylamamıştı. Ama köylülerin
ormanlardan kuru odun toplamasının yasaklanması üzerine yazdığı eleştiri yazısı
sansür yemişti. Konut sorunları hakkında
yazdıkların dolayı uyarı aldı ve Rus Çarı
hakkındaki eleştirileri sebebiyle gazete
kapatıldı.
Marx, 1843 yılında soylu bir aileden gelen Jenny Westphalen ile evlendi. Jenny,
Marx’tan 4 yaş büyüktü. Onun çocukluk
aşkıydı, yaşadığı yerin en güzel kadını
olan Jenny daha birçok seçeneği olmasına rağmen Marx’ı seçmiş ve onunla
evlenmişti. Ve yaptığı tercih ileride
çocuklarının onun gözü önünde ölmesine, hapishaneye girmesine sebep olacaktı
ama onlara göre yaşadıkları aşk, her şeye
değerdi çünkü devrimciydi…
Gazetenin kapatılması üzerine eşi Jenny’yle birlikte, Engels ile dostluklarının
pekişeceği derginin yönetimini üstlenmek üzere Paris’e gitti. Paris’te siyaset
ve iktisat ile ilgilenmeye başladı. Burada Proudhon ile tanıştı. Başta mülkiyet konusunda anlaşmışlar, sonraları
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Proudhon’un acil bir devrime ihtiyaçtan
ziyade bir reforma ihtiyaç olduğunu
benimsemesi üzerine tartışmaya girmişlerdi. Marx mükemmeliyetçi bir insandı,
en ufak bir sapmaya, yanlışa yer vermiyordu, Engels birçok işi aynı anda yapabiliyorken veya çok rahatlıkla makale
yazabiliyorken Marx ömrünün sonuna
kadar bir makale bile yazabileceğinden
şüphe duyardı; belki de düşüncelerinin
kusursuzluğu bundan kaynaklanıyordu.
Dönemi ve o dönemde yaşanan sorunlar -dönemin burjuvazisinin işçi sınıfa
uyguladığı sömürüyü apaçık bir şekilde yapması, Prusya’nın bu sömürüden
sağladığı çıkarlar- Marx’ı yeni bir tarih
felsefesi oluşturmaya itti. Diyalektik
materyalizm aslında Marx’ın dehasını bir
kez daha gözler önüne seriyordu. Diyalektik çelişkiydi, her şey zıttı ile vardı,
aynı Hegel’de olduğu gibi. Ama materyalistti düşünceler; gökyüzünde, idealar
dünyasında değil yeryüzündeydi yani
toplum, çevre, madde ile şekilleniyordu.
Engels Anti-Dühring’te daha sonraları
şöyle yazmıştı. “Materyalist tarih anlayışı, üretim ve üretimle birlikte ürün mübadelesinin, bütün toplumsal düzenlerin
temeli olduğu ilkesinden hareket eder;
yani, tarihte ortaya çıkan bütün toplumlarda ürünlerin bölüşümü neyin ne kadar
üretildiği ve bu ürünün nasıl mübadele
edildiği belirler. Bu anlayışa göre, bütün
toplumsal değişimlerin ve siyasi devrim-
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lerin asıl ve en büyük nedeni, onların
zihinde, yani, sonsuz ve gerçek adaleti
gittikçe daha çok kavramalarında değil,
üretim ve mübadele biçimindeki değişmelerde, ilgili dönemin felsefesinde
değil iktisadında aranmalıdır.”
Bu düşüncelerin oluştuğu Paris’ten yine
Prusya hükümetine yönelik eleştirileri
yüzünden, Prusya hükümetinin isteği üzerine kovulmuştu Marx. Alman
İdeolojisi’nin yazıldığı zamanda Proudhon’un Sefaletin Felsefesi’ni küçük
burjuva felsefesi olduğu için eleştirdiği
Felsefenin Sefaleti’nin yazıldığı, Komünist Manifesto üzerine çalıştığı yere
gitti.
1848 ve Komünist Manifesto
Marx, her toplum bir iktisadi temel üzerine kuruludur demektedir. İnsanın doğa
ile girdiği ilişki, üretim ilişkilerini yani
altyapıyı oluşturmaktaydı. İnsanın insan
ile girdiği ilişki ise sosyal ilişkileri, yani
üst yapıyı oluşturuyordu. Ve alt yapı, üst
yapıyı şekillendirir diyordu. Ama sadece
bununla kalmıyordu; çünkü diyalektikti,
değişim kaçınılmazdı, ekonomi değişiyordu, düşünceler sisteminin bindiği
araba sürekli hareket ediyordu. Fabrika
sayıları artıyor, sanayi işçileri çoğalıyordu. Üretim ilişkileri değişiyordu ve
bununla birlikte sosyal yapı da tam anlamıyla değişme sürecindeydi. Ve bizlere
şunu haber veriyordu, kapitalizm gelişiyor ve bununla birlikte örgütsel, siyasal
ve hukuksal bir temeli yani kendi ideolojisini oluşturuyordu. Kapitalizmin bu
gelişimi, oluşturduğu sınıflar arasındaki
çatışmayı da beraberinde getiriyordu.
1848 ise bu çatışmayı Marx ve Engels’e
gösteriyordu. 13-15 saat çalışan işçiler,
çok zor koşullarda yaşamlarını devam
ettiriyordu. Artık ‘Dur!’ demenin vakti
gelmişti, şalterler inmiş ve işçi sınıfı
gücünün örgütlülüğünde olduğunun farkına varmıştı. 1847’de Engels’in öncülüğünde kurulan Komünist Birlik, Marx
ve Engels’i bir program yazmaları için
yetkilendirmişti. “Avrupa’da bir hayalet
dolaşıyor, komünizm hayaleti.”, “ Dünyanın bütün işçileri, birleşin!” ilk ve son
sözlerine sahip Komünist Manifesto,
Engels’in Komünizmin İlkeleri broşüründen referanslarla Marx ve Engels tarafından yazılmıştı. Komünist Manifesto
tüm Avrupa’yı etkisi altına almış ve işçi
sınıfının ilk siyasal programı olma niteliğine sahipti.
Belçika hükümeti radikalleri tutuklamaya başlayınca Brüksel’i terk etti. Sonraları devrimin Almanya’ya sıçramasını
umut ederek Köln’e geri döndü. Orada
yine çıkardığı gazete kapatıldı, son
sayısını kırmızı basmıştı. Sonra yeniden

Paris’e dönecek, Paris’te esen karşı devrim rüzgârı ve kolera salgınından dolayı
Londra’ya mülteci olarak gidecekti.
Londra ve Zor Yıllar…
Marx için maddi açıdan zor dönemler
başlamıştı. Bu dönem boyunca Engels
elinden geldiğince yardım ediyordu. Bu
dönemde Marx British Museum’da hiç
ara vermeden çalışmaktadır. Hatta bir
gün Kapital’in İş Günü’nü açıkladığı
bölümünü bitirdiğinde eve gelip, “Dilerim, burjuvazi var olduğu sürece benim
çıbanlarımın hatırlanmasına neden olur.”
demiştir. Para kazanmak için yazılar
yazacağı bir dergi bulsa da çok yeterli olmamaktadır. Hatta dergideki çoğu
yazısını çalışmalarına devam etmesi
için Engels kaleme almıştır. Engels’e
bu dönemde yazdığı meşhur mektup şu
şekildedir: “Karım hasta. Küçük Jenny hasta. Lenchen sanki bir sinir krizi
geçiriyor. Doktor çağıramıyorum, çünkü
ona verecek param yok. Sekiz on gündür
sadece ekmek ve patates yiyorduk, ama
artık onu da bulabileceğimiz şüpheli…
Dana’ya artık hiç yazmıyorum, çünkü
gidip gazete okuyacak meteliğim yok.
Bu cehennemden nasıl kurtulacağım?...”
1864: 1. Enternasyonal
Kapitalizmde sanayi, ulaştırma ve iletişim sistemleri nasıl ulusal sınırları
aşıyorsa, işçi sınıfının bilinci de bir
ulusla sınırlı kalmaz, sınırları aşar. Kapitalizmin gelişmesi, üretim ve tüketim
ağının genişlemesi işçi sınıfını niceliksel
olarak çoğalttığı gibi her gittiği yere işçi
hareketlerini de götürmek zorundadır.
İşçi sınıfının gelişimi, üretici güçlerdeki
çatışmanın boyutuna göre şekillenir. İşçi
sınıfının mücadelesinde, onun haklarının
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korunması ve örgütlü gücüyle kapitalizmi yıkarak sosyalizmi kurması bir özne
olmadan mümkün değildir. Bunun formülü ise Marksizm-Leninizm’dir. Enternasyonalin kurulduğu tarihte Marx’ın
eserlerinin çoğu yayınlanmamış ve doğalında okunamamıştı. Kapitalizm karmaşık bir sistemdir bu sistem içerisinde
mücadelenin ve yönteminin kavranması
o kadar kolay değildir. Marx’ın sekt
dediği sapmalar bazen işçi sınıfı mücadelesinin yanlış bir yöne doğru gitmesine sebep olmakta hatta onun çıkarlarına
zarar verecek boyuta gelmekteydi.
İşte 28 Eylül 1867’te Londra’da Stç
Martin’s Hall salonunda toplanan 1.
Enternasyonal’de bu sektleri bünyesinde
barındırıyordu. 7 milyon üyeye sahip
olmuş ve Avrupa’da grevler örgütlemişti. Ama ömrü yalnızca 5 yıl sürdü. Saf
radikalizm, Blankizm, Proudhonculuk,
Lasalcılık, Bakunincilik gibi sapmalar
Marx’ın bu dönemde verdiği ve bugün
bizlere ders niteliğinde olan tartışmaları
oluşturuyordu.
En şiddetli tartışmalar anarşist Bakunin
ile gerçekleşti. Bakunin, Proudhon’un
öğrencisiydi ama onun görüşlerinin
çoğunu benimsemesine rağmen devletin
bir ayaklanma ile yıkılacağını savundu.
Ek olarak sendikalizme yaklaştı, işçi sınıfının sendikal mücadelesini tek pratik
mücadele olarak gördü. Marx kapitalist
devletin yıkılması gerektiği düşüncesinde uzlaşmaktaydı fakat bu yıkılışın nasıl
olacağı ve yıkılanın yerine ne geleceği
konusunda sert bir biçimde ayrılıyordu. Bakunin bir operasyonla devleti
yıkabileceğini düşünüyordu, aslında bu
darbecilikten başka bir şey değildi. Aynı
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takmıştı. Bu onun esmerliğindendi. İki
yıl sonra 1883’te işçi sınıfı ideolojisinin
bilimsel kurucusu ve önderi hayatını
kaybetmiştir.

Marx öldüğünde hiçbir ülkenin vatandaşı değildi. 17 Mart 1883’te cenazesi
Londra’daki Highgate mezarlığına defnedildi. İkinci keman olarak adlandırılan
Engels, yoldaşı için şunları söyledi: “14
Mart günü, öğleden sonra üçü çeyrek
geçe, yaşayan en büyük düşünür artık
düşünmüyordu. Kendisini sadece iki
dakikalığına yalnız bırakmıştık, döndüğümüzde onu huzur içinde koltuğunda
sonsuza dek uykuya dalmış halde bulduk.”
Yazının en başında değindiğimiz
Marx’ın ödevinin ilerleyen kısmı aslında
onun mükemmel bir hayat yaşadığını
söylüyordu:
“Meslek seçimi yapılırken iki unsur göz
önünde bulundurulmalı: Toplumun refah
düzeyinin yükseltilmesi ve bizim manevi yönden gelişmemiz. Bunların ikisi
birbiriyle çatışmamalı; birisi diğerini
yok etmemeli. Birey ancak gelişmiş bir
zamanda sendikalizm işçi sınıfının mütiriyor, halkı silahlandırıyordu… Adı
toplum içerisinde ciddi gelişmeler, yükcadelesini güncel çıkarlar üzerine kuruParis Komünüydü çünkü bir anla sınırlı
selmeler gösterebilir. Mükemmel birey,
yordu. Bakunin devrimin gerçekleşmesi- kalmadı, sonrasında bir dizi demokraancak mükemmel bir toplum içerisinde
ni kolay sanıyor, işçi sınıfının sosyalist
tik karar aldı. Kızıl Bayrak tam 72 gün
devrimdeki rolünü anlayamıyor, ateizmi dalgalandı. Kısa bir süre olsa da Marx’ın yetişebilir. Eğer kişi sadece kendi için
çalışırsa ünlü bir bilim adamı, büyük bir
sınıf mücadele birliği için şart haline
dedikleri birer birer çıkmıştı ama çok
düşünür, çok iyi bir şair olabilir; ama
getiriyor ve işçilerin buluştuğu güçlü bir da uzun sürmedi. Komünün çok eksiği
partinin ihtiyacını önemsemiyordu. Tüm vardı. Bankalara el koyulmadı, çevreden asla mükemmel bir insan olamaz. Tarih
ancak ortak çıkarlar için çalışmış insanbunlar Bakunin’i ve görüşlerini önemsiz destek sağlanamadı ve ayaklanma Paların yüceliğini kabul eder. En mutlu
hale getirdi ve Marx karşısında yenilgiris’te sıkışıp kaldı. Karşı devrim süreci
insan, en fazla sayıda insanı mutlu eden
ye sürükledi.
de çok sert bir şekilde geldi.
insandır… “
1871 Paris Komünü
Daha sonraları Lenin Komün için şöyle
“Eğer toplumun refahı için en iyi mesleKuşkusuz Paris Komünü’nün tüm dündemişti: “Marx, kendi deyişiyle “gökği seçmişsek, zorluklar bizi korkutamaz.
yadaki emekçilere anlatacağı çok şey
yüzünü fethe çıkan” komünarların kahÇünkü bu, birimizin hepimiz için var
vardır. Ama bu coğrafyada da bir ilki
ramanlığını coşkuyla karşılamakla da
barındırıyordu: Osmanlı’da Hakayik-ul
yetinmedi. Amacına ulaşamamış olsa da olmasıdır. Ancak o zaman küçük bencil
Vakayi gazetesinde ilk defa Marx’ın bir bu devrimci kitle hareketini, olağanüstü mutluluklarımızdan kurtulacağız. Zavallı ümitlere bel bağlamayacağız. Bizim
yazısının yayımlanmasına sebep olmuştu değere sahip tarihsel bir deney, proleter
mutluluğumuz milyonların mutluluğu
Paris Komünü ve Marx, artık bu toprak- dünya devriminde ileri atılmış kesin bir
olacak; yaptıklarımız ise büyük bir başlarda konuşulmaya başlanmıştı…
adım, yüzlerce programdan ve izahtan
Tarih 1871’in baharını gösterdiğinde
daha büyük önem taşıyan pratik bir adım langıcın temeli.”
Marx’ın meslek seçimi ise belliydi
tüm Enternasyonalin ve Marx’ın gözü
olarak gördü. Bu deneyi analiz etmek,
(Buradaki “meslek” edebi bir anlam
Paris’teydi. 1870 yılında III. Napolondan taktik dersler çıkarmak ve onun
taşısın.). İşçi sınıfına adanmış bir hayat.
yon’un başlattığı Fransa-Prusya savaşını ışığında kendi teorisini yeniden gözden
Bu işte kuşkusuz en çok çalışanlardan
Fransa’nın kaybetmesiyle, Fransa halkı
geçirmek; Marx’ın önüne koyduğu göbiri olmuştu. Dediği gibi mükemmel
açlık ve sefalete sürüklenmişti. İşçiler
rev buydu. “
bir insan olmuştu çünkü o devrimciydi,
artık hem Paris’in Almanlar tarafından
Anlatılan Senin Hikayendir…
komünistti…
kuşatılmasına karşı hem de Almanlarla
Kapital’in I. cildi 1867’de yayımlandı.
işbirliği yapan burjuva hükümete karşı
Marx’ın mükemmeliyetçiliğini düşündümücadele veriyordu. Bu sebeple Leğümüzde eserin son halini alması çevresi Kaynakça:
Galina Serebryakova, Ateşi Çalmak 1-2-3-4-5 Cilt,
nin’in değimiyle ilk “sosyalist hükümet” ve onun için sevindirici oldu. Diğer iki
2015.
kurulmuştu. Eugene Pottier bize Entercildinin tamamlanması ve yayımlanması Evrensel,
Robert L. Heilbroner, İktisat Düşünürleri, Dost Kitanasyonal Marşının sözlerini bu sıralarda Engels’e kalmıştı.
bevi, 2019.
vermişti.
1881’de Marx’ın sevgili eşi Jenny
William Z. Foster, Üç Enternasyonal Tarihi, Yazılama, 2001.
Sosyalist Hükümet, kilise ve devleti
Wespthalen öldü. Marx bu sırada eşinin
Lenin, Devlet ve Devrim, Evrensel, 2014.
birbirinden ayırıyor, ücretsiz ve zorunlu cenazesine katılamayacak kadar haseğitim getiriyor, belediyeleri özerkleştaydı. Çocukları ona Mağribli lakabını
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arx, insanın bütün duygularını en hissedilebilir şekilde
yaşayan biridir. Acının en
derini, coşkunun patlamış
hali, sevginin en saf olanı,
öfkenin en şiddetlisi... Kindardır, politik
tartışmalar sonrasında ikna olmamışsa o
zamana kadar en yakın arkadaşlarını bile
hızlıca siler hayatından. Zorlu bir insandır ve zorlu bir dosttur. Ama bilir ki,
eşi Jenny ve dostu Engels olmasaydı ne
Marksizm olurdu ne de Kapital!
Erken denilebilecek yaşlarda evlenir
Jenny ve Marx. Ölene kadar birbirlerine
olan sevgilerinde hiçbir azalma olmayacaktır. Ayrı düştüklerinde bile mektuplara bırakırlar kendilerini. Jenny zengin
bir ailenin kızı olmasına rağmen Marx
için her şeyi geride bırakabilecek kadar
cesur ve sevgi doludur. Kimseye muhtaç
olmadan sorunları birlikte aşmaya çalışırlar. Jenny’nin hiçbir pişmanlığı yoktur
tercih ettiği hayatta. Marx’ın Jenny’e
olan sevgisi o kadar saf ve temizdir ki,
evliliklerinin ilk döneminde kısa bir süre
ayrı kaldıklarında Jenny’e gönderdiği
mektupta şunları yazar:
“Büyük tutkular, bağlandıkları şeylere
yakınlaştıkça küçük alışkanlıklara dönüşürler; uzaklaştıkça, araya giren mesafelerin gizemi ile büyürler ve bir kez daha
gerçek yoğunluğuna kavuşurlar. Benden
uzaklara gittiğin anda ruhum bütün gücüyle kalbimin her bir zerresiyle birleşiyor ve sana olan aşkım devleşiyor. Bir
kez daha insan olduğumu hissediyorum,
çünkü büyük bir tutku yaşıyorum. İçine
hapsolduğumuz onca şey, o üniversite
tahsili, modern entelektüel eğitim, bütün
nesnel ya da öznel izlenimler, problemleri fark etmemizi sağlayan kuşkuculuk,
aslında bizi küçük, zayıf, sızlanan ve
kararsız insanlar yapıyor. Fakat aşk ki
bu Feuerbach’ın insanına, Moleschott’un
metabolizmasına ya da proletaryaya
duyulan bir aşk değil, sadece sevgiliye
duyulan aşk, yani benim sana duyduğum
aşk, insanı yeniden insan yapıyor.”
Marx’ın yazılarını temize geçmek,
onunla tartışmak, kültür, edebiyat, tarih,
tiyatro alanında yazılar yazmak, dil öğrenmek tutkusudur Jenny’nin ve bunlar
Marx ile birleşince her an daha da güçlenir duyguları. Jenny sadece Marx’ın eşi
ya da çocuklarının annesi değildir, yoldaşıdır aynı zamanda. Jenny ile olan ilişkisinin Marx’ı daha kararlı ve açık sözlü

yaptığını birçok yerde okumak mümkün.
Çünkü Marx Jenny ile cesaretleniyor,
Jenny Marx ile özgürleşiyordu. Ancak
dönem gericilik dönemiydi. Marx’ın
üretimlerinin birçok Avrupa ülkesinde
engellendiği, Jenny’nin kadın olarak
rolünün sürekli hatırlatıldığı bir dönemden bahsediyoruz. Yaklaşık 40 yıllık bir
sürgün hayatı ve en çok kalmak zorunda
kaldıkları İngiltere’nin Viktorya dönemi.
Bilim insanlarının önce kiliseye bağlılıklarını ilan edip iyi bir papaz olmasının
ardından “gerçek” bir bilim insanı olabileceğinin dayatıldığı bir dönem...
Bu zorlu hayatta Marx’ın tek pişmanlığı
(!) kalemini ve aklını durduramamasıdır.
Jenny’e ve çocuklarına daha iyi bir hayat
sunamaması ve en yakın dostu, yoldaşı Engels’ten para istemesinin verdiği
huzursuzluk ölene kadar peşini bırakmayacaktır. Ancak Marx’ı ayakta tutan,
çalışmalarının devam etmesi için çabalayanlar da yine aynı kişilerdir. Engels koşulsuz bir şekilde Marx’ın üretmesi için
elindeki tüm olanakları değerlendirir, hiç
istemediği halde babasının fabrikasında
çalışır, çünkü Marx’a kitaplarını yazması
için zaman ve para gerekmektedir. Jenny
ise çoğu kez Marx’ın ilk okuru, ilk eleştirmeni olmuştur. Marx’ın üretmesi için
evdeki eşyaları satar, yarı zamanlı işler
bulup çalışır. Hem Engels hem de Jenny ortaya ne çıkacağını iyi bildiğinden
Marx’ın yolunu olabilecek en iyi şekilde
döşemişlerdir.
Bu zorlu dönemler başladığında ilk
çocukları Jenny dünyaya gelir. Oldukça
zayıf olan kızlarını doktora götürecek
para da yoktur. Jenny kızına bir süre
daha iyi koşullarda bakabilmek için İn-

giltere’den annesinin evine götürür. Bir
süre de kalır. Bu arada Marx’a Almanya’daki durumu anlatan mektuplar yazar.
Marx bu mektupları toparlayıp Vorwarts
gazetesinde “Bir Alman Kadının Mektubu” başlığı ile yayınlar. Trier’deki büyük
toplumsal değişiklikleri anlatan Jenny’nin bu yazısı oldukça ilgi görür.
Bir yıl sonra ikinci kızları Laura, ondan
bir yıl kadar sonra da Edgar (takma adı
serçecik) adlı oğulları dünyaya gelir.
Bu süreç bir çocuğun daha dünyaya
gelişine hazırlık yapar: Komünist Parti
Manifestosu…
Evde ciddi bir çalışma ortamı vardır.
Jenny, Manifesto’nun yayınlanmasını
sağlamak için son düzenlemelerini kendi el yazısı ile yaparak baskıya hazır
hale getirir. Ayrıca, o dönemde, Marx’ın
yapacağı tüm toplantıları ve bunların
yerlerini de Jenny saptamıştır. Marx ve
Engels ise bu esnada dünyanın dört bir
yanından desteklerini sunmak ve kendi
ülkelerinde Manifesto’nun yayınlanmasını sağlamak için gelenlere ev sahipliği
yapar. Tüm maddi olanaksızlıklar içinde
yazılan Manifesto, işçi sınıfı için artık
bir dönüm noktasıdır.
Bu arada Marx ve Jenny için yine ve
daha da zorlu günler başlar. 5 Kasım
1849’da doğan küçük oğulları Heinrich
Guido (takma adı tilkicik), 19 Kasım
1850’de, ve bunun ardından 28 Mart
1851’de doğan kızları Fransizka da, 14
Nisan 1852’de yetersiz beslenme nedeniyle ölmüştür. Parasızlık öyle bir noktaya gelmiştir ki, kızlarını gömebilmek
için kefen bezi alacak para bile kalmamıştır.
1850’de evlerine gelen haczi Jenny, Wel-
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demeyer’e gönderdiği mektupta şöyle
anlatır: “Paramız olmadığı için iki icra
memuru geldiler ve evin içinde kalan
son bir kaç şeyi, yatakları. ipek örtüleri,
hatta çocukların oyuncaklarını, onların
gözyaşları içinde aldılar. Ve biz, çocuklar, çıplak döşemenin üzerinde kaldık…”
Jenny, 1857 yılının temmuz ayında
bir çocuk daha dünyaya getirmişse de,
doğumdan bir süre sonra o da ölmüştür.
16 Ocak 1855 tarihinde, Jenny, küçük
kızları Eleanor’u dünyaya getirir.
Bütün bu zorluklara karşın Marx Jenny’e olan sevgisinden vazgeçmemiş,
Engels ile üretmeyi bırakmamıştır.
Çünkü yazdıkları kitaplar, makaleler,
uğruna verdikleri mücadele tam da kendi
yaşamının özetidir. Eşitlik ve özgürlük
mücadelesi, Marx’ın yaşamındaki gibi,
insanların yoksulluk yaşanmaması üzerine inşa edilecek, çocukların açlıktan,
sağlık sorunundan ölmediği bir sistemi
getirmeliydi. Üretenler ve yönetenler
arasındaki uçurum kapatılmalı, sınıfsız
toplum yaratılmalı, komünizm hayal
olmaktan çıkmalıydı.
Marx ne umursamaz bir adamdı ne
sürekli Engels’in parasıyla yaşayan ne
de -son zamanlarda konu olduğu üzereayyaştı. Çocuklarına oldukça düşkün,
sadık bir babaydı. 19. yüzyılın baba
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figürü genellikle despot, acımasız, duyarsız, sevgisiz, hatta saldırgan olarak
tanımlanırken Marx, çocuklarına olan
sevgi ve şefkatini hiç çekinmeden gösteriyordu. Marx’ı düzenli olarak evinde
ziyaret eden Wilhelm Liebknecht bu
dönem Marx’ı “en müşfik” baba olarak
tanımlamıştı.
Oğlu Edgar okula başlayacağı sırada
ağır bir barsak hastalığı geçirip hayatını
kaybettiğinde Engels’e şunları yazar:
“… Edgar’ın ölümü bizi çok sarstı, onun
yokluğuna alışmak çok zor, şu birkaç
gündür içinde bulunduğum korkunç
koşullarda ancak senin ve dostluğunun
sayesinde ve de dünyada hala birlikte
yapabileceğimiz çok şeyler olabileceği
umuduyla ayakta durabildim... Bugüne kadar birçok güçlükle karşı karşıya
kalmıştım, fakat gerçek acının ne demek
olduğunu, ancak şimdi anlıyorum…”
Kapital’in ön hazırlığı niteliğinde olan
Ekonomi Politiğin Eleştirisi adlı yapıtının çalışmaları bittiğinde yine Engels’e
gönderdiği bir mektupta, yazılarının gecikmesine neden olarak karaciğer sancılarının olduğunu belirtir ve devam eder:
“…bahtsız el yazısı tamamlandı. Ancak
gönderemiyorum. Çünkü posta ücretini sigorta edebilmek için tek kuruşum
yok. Sigortalamak gerekli çünkü ikinci

bir kopyası yok… Bunun için pazartesiye kadar bana biraz para göndermeni
senden rica etmeye mecbur olduğumu
görüyorum. Bu kadar parasızlık çeken
bir insanın “para” üzerine bu kadar yazı
yazdığını sanmıyorum…”
Kendi içinde oldukça duygusal, sevgi
dolu biridir. Ancak söz konusu siyaset
olunca kimse önünde duramaz. Çocuklarını da siyasetten hiçbir şekilde koparmamaya özen gösterir. Onlarla tartışmak
bir nevi gurur veriyordur Marx’a. Nitekim çocuklar büyüdüğünde babalarının
verdiği mücadeleyi sonuna kadar ileri
taşıyarak ön saflarında yerlerini alacaktı.
Kızlarının büyüdüğünü ve evlenme
yaşına geldiğini bir türlü kabul edemez.
Kızı Laura ile nişanlanmak üzere olan
Lafarque’ya yazdığı mektup kızlarından
kolay kolay vazgeçmek istemediğinin
kanıtıdır:
“Şayet kızımla ilişkinizi sürdürmek
istiyorsanız, “kur yapma” yönteminizden vazgeçmeniz gerekecek. Çok yakın
ilişkilerin doğurduğu alışkanlıklar, iki
sevgilinin güçlük ve ıstıraplarla dolu
zorunlu bir beraberlik süresince değişikliğe uğrayabilir. Fikrimce, gerçek aşk
tutkuya kapılmakta ve vaktinden önce
gelişen samimiyet gösterilerinde değil,
sevgilinin ihtiyat, tevazu karşısındaki
mahcubiyetinde kendisini gösterir. Şayet
melez mizacınızla kendinizi haklı çıkaracaksanız, ben de sizin ile kızım arasına
aklımla girmeyi kendime görev edinirim. Aşkınızı kızıma Londra’nın kendine
has serbestiyeti içinde sunacaksanız, onu
uzaktan sevmeye razı olmak zorunda
kalacaksınız.”
Shakespeare ve Bach ile rahatlayan, çok
iyi satranç oynayan Marx, sıcakkanlı,
neşeliydi, aynı zamanda öfkeli, alaycı
ve saldırgandı. Hem sadık, gerçek bir
dost hem de ateşli ve kinci bir düşmandı.
Bunun duygularını çok güçlü yaşaması
ile ilgisi vardı elbette.
Elyazmalarını bitirdikten sonra Engels’e
yazdığı mektupta “sensiz bu çalışmayı
asla bitiremezdim ve seni temin ederim
ki kendi ticari işlerini bir kenara bırakıp o muhteşem gücünü salt benim için
harcamış olman, vicdanıma Alpler kadar
büyük bir yük bindirdi. Üstelik benimle
birlikte bütün sefaletime de katlanmak
zorunda kaldın” diyecek kadar minnet
duygusu gelişkindi.
Marx, hayatı çok temiz yaşamış, iyi bir
insandı… Dünyanın en büyük acısını üst
üste yaşamasına rağmen bilimle, felsefeyle, iktisatla, eylemle oluşan olağanüstü bir birikimi oluşturmasının yanında
yaşamanın güzelliğini gösterdi. Her şeye
rağmen, yaşadım diyebilmek için…
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FRIEDRICH ENGELS
Engels bu kısa incelemeyi 1877 Haziranı’nda yazmış; Brunswick’te çıkan
Wolkskalender almanağında 1878’de
yayımlanmıştır.
.......
Bilim yıllıklarında Marx’ın adını taşıyan
pek çok buluştan biz burada ancak iki
tanesi üzerinde duracağız.
Bunlardan ilki, dünya tarihi kavramı
üzerinde onun yarattığı devrimdir. Daha
önceki bütün tarih görüşü, “bütün tarihi değişikliklerin en son nedeni, insanoğlunun düşüncelerindeki değişmede
aranmalıdır” tezine dayanıyordu; yani,
tarihteki bütün değişiklikler içerisinde
politik değişmeler en önemlisiydi ve
bütün tarihe egemendi. Ne var ki burada,
düşüncelerin insanın aklına ne zaman
ve nasıl girdiği, politik değişikliklerin
itici gücünün ne olduğu sorusu hiç sorulmuyordu, Ancak, daha yeni Fransız
Okulu ile kısmen de İngiliz Okulu’ndan
tarihçilerde en azından Ortaçağ’dan beri
şu düşünce egemendi ki, Avrupa tarihinde itici güç, sosyal ve politik egemenlik
için, gelişmekte olan burjuvazi ile feodal aristokrasi arasındaki mücadeledir.
Şimdi Marx şunu kanıtlıyordu; şimdiye
değin bütün tarih, bir sınıf mücadelesinin
tarihidir, çok katlı ve karmaşık politik
mücadeleler içerisinde önemli olan tek
şey, toplumsal sınıfların, sosyal ve politik egemenliğidir, daha önceki sınıfların
kurdukları egemenliğin devamı, yeni
yükselen sınıfların bu egemenliği ele geçirme mücadelesi. Peki bu sınıflar, kendi
kökenleriyle varoluşlarını neye borçludurlar? Bu sınıflar varlıklarını, toplumun belli bir dönemde kendi tüketim
araçlarını ürettiği ve bölüştüğü madde
ve fiziksel olarak duyumlanabilir koşullarına borçludurlar. Ortaçağ’ın feodal
egemenliği, küçük köylü topluluklarının
kendi kendine yeterli ekonomisi üzerine
dayanıyordu; bu topluluklar hemen hemen bütün gereksinmelerini üretiyorlardı; değişim yok gibiydi; silahlı soylular
bunların dışarıya karşı korudukları gibi
dahilde de en azından politik çalkantılara
karşı savunuyorlardı. Kentler oluşup da
bunlarla birlikte, ayrı ayrı el zanaatları,
sanayi ve ticari ilişkiler gelişince, önce
ülke içinde, ardından da uluslararası
boyutta kent burjuvazisi doğup gelişti;
bu burjuvazi Ortaçağ boyunca soylularla
mücadele ederek hem feodal düzene ve

hem de bu düzenin sağladığı ayrıcalıklara dahil oldular, Ancak, Avrupa dışında
da bir dünyanın varlığını keşfederek, on
beşinci yüzyılın ortasından itibaren bu
burjuvazi, ticaret alanında daha geniş bir
yer elde etti; eşzamanlı olarak küçük sanayide bir atılım görüldü; önemli zanaat
kolları, manifaktürle desteklendi; şimdi
fabrika boyutlarına ulaşan üretim bu kez
de geniş boyutlu sanayi ile desteklenir
oldu; bu son gelişmeler, bir önceki yüzyılın buluşlarıyla, özellikle buharlı makinelerin icadıyla mümkün oldu. Geniş
ölçekli sanayi şimdi, eski el emeğine dayanan üretimi geri kalmış ülkelere doğru
sürdü ve daha gelişmiş olanlarda buharlı
makineler, demiryolları, elektrikli telgraf gibi günün yeni iletişim ve ulaştırma
araçlarını yarattı. Böylece burjuvazi
gitgide, toplumsal servet ile toplumsal
erki bir arada eline geçirdiyse de daha
uzun süre politik erkten uzak kaldı; bu
erk soylular ile, soyluların desteklediği
monarşinin elindeydi. Ne var ki belli bir
aşamada-Büyük Devrimden sonra Fransa’da- politik erki de ele geçirdi; şimdi
de bizzat kendisi proletarya ve küçük
köylü üzerinde egemen sınıf haline geldi.

ve fikirler, kendileri de belli ekonomik
koşullar tarafından belirlenen hayatın
içinde geliştiği ekonomik koşullar ve o
dönemin toplumsal ve politik ilişkileri
ile çok yalın biçimde açıklanabilir.

Bu açıdan bakıldığında, bütün tarihsel olaylar -toplumun belirli ekonomik
koşullan konusunda yeterli bilgi sahibi
iseniz ki, bizim profesyonel tarihçiler
bundan büsbütün yoksundurlar- oldukça
basit bir şekilde açıklanabilir; aynı şekilde, her tarihsel döneme ait kavramlar

Peki bu niçin böyle olmuştu? Çünkü,
insanlığın başlangıçtaki bütün gelişim
aşamalarında, üretim öylesine az gelişmiştir ki, tarihsel gelişme ancak bu antagonist biçimde yürüyebilmiştir; bir bütün
olarak alınırsa tarihsel gelişme, küçük
bir ayrıcalıklı azınlığın tekeline geçmiş,

Böylece tarih ilk kez gerçek temeli üzerine oturdu; apaçık ama daha önce görmezlikten gelinen gerçek şuydu; önce insan, yemek, içmek, barınmak, giyinmek,
yani çalışmak zorundaydı; bütün bunları,
egemenlik kurmak, politika yapmak, din
ve felsefeden ve benzeri şeylerden önce
yapmak zorundaydı; ve işte bu apaçık
gerçek, en sonu tarihsel dayanaklarına
kavuşmuş oldu.
Bu yeni tarih anlayışının, sosyalist görüş
için çok büyük bir önemi vardı. Bütün
tarihi hareketlerin sınıf çatışması ve sınıf
mücadelesi içerisinde cereyan ettiği, her
zaman yöneten ve yönetilen bir sınıf
olduğu, sömüren ve sömürülen sınıfların
daima var olduğu; insanlığın büyük bir
çoğunluğunun daima çetin bir emek ve
alın teri dökme ama buna karşılık pek az
zevk alma durumunda bulunduğu gösterilmiş oluyordu.
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oysa büyük bir kitle, kendi emekleriyle
yine kendi zavallı geçim araçlarını üretebilmeye mahkûm olmuşlar ve bu arada
da ayrıcalıklı sınıfın gitgide artan zengin
geçim araçlarını üretmeye devam etmişlerdir, Tarihin aynı biçimde araştırılması, daha önceki sınıf egemenliklerinin
doğal ve akla uygun bir açıklamasının
yapılmasını sağlar; böyle yapılmadığı
zamanlar, tarihteki olaylar ancak birtakım insanların pislikleriyle açıklanabilir; oysa bu bilimsel tutum bizi, üretken
güçlerde günümüzde görülen muazzam
artışın sonucu olarak, insanlığın-en azından çok gelişmiş ülkelerde- egemenler
ve egemenlik altına alınanlar, sömürenler ve sömürülenler diye ayrılması için
elde kalan son bahanenin de ortadan
kalktığını anlamaya götürür; yönetimi
elinde bulunduran büyük burjuvazi artık
tarihsel görevini tamamlamış, topluma
öncülük etmek şöyle dursun artık ona,
üretimin gelişmesini engelleyerek ayak
bağı olmaya başlamıştır; bu gerçeği, ticari bunalımlar, özellikle son büyük ekonomik çöküş, bütün ülkelerde görülen
sanayinin bunalımlı bir döneme girmesi
kanıtlamış bulunmaktadır; tarihi öncülük
görevi artık proletaryaya geçmiştir; bu
sınıf, toplumda işgal ettiği durum bakımından, bütün sınıf egemenliklerini ve
her türlü köleliği ve sömürüyü ortadan
kaldırmak suretiyle ancak kendisini özgür kılabilir; burjuvazinin artık denetleyemeyeceği büyüklüğe ulaşan toplumsal
üretken güçler, toplumun bütün üyelerinin, yalnız üretime değil, toplumsal
servetin dağılımına ve yönetimine de
katılabileceği bir durumu meydana getirmek üzere el ele vermiş, proletaryayı
beklemektedir, böylece, bütün üretimin
planlı bir çalışmayla, toplumsal üretken
güçlerdeki artış ve alınan sonuçlar öylesine artmış olacaktır ki, her türlü makul
gereksinmelerin karşılanması, gitgide
artan ölçüde olmak üzere herkes için
sağlanmış olacaktır.
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farklı bir biçimde bakar. Kapitalist şöyle
der; ben bu işçinin emek gücünü, altı
saatliğine değil tam bir günlüğüne satın
aldım ve buna uygun olarak o işçiyi altı
saat değil, koşullara göre 8, 10, 12, 14
ya da daha fazla çalıştırırım. Bu suretle,
yedinci, sekizinci ve daha sonraki saatlerin ürünü, karşılığı ödenmemiş emeğin
ürünü olur ve bu ürünün karşılığı doğrudan kapitalistin cebine girer.

Burjuva iktisatçıları olsun, sosyalistler
olsun bu soruya geçerli bir yanıt bulmaya çalıştılarsa da, boşuna; ensonu
Marx bu sorunun tam karşılığını buldu.
Bu sorunun çözümü şöyledir: Halihazır
kapitalist üretim biçimi iki ayrı sınıfın
varlığını öngörür; bir yanda, bütün üretim ve tüketim araçlarına sahip bulunan
kapitalistler; öte yanda, anlan bu araçlara sahip bulunmadıkları için, satabilecekleri biricik meta olan emek gücüne
sahip bulunan proletarya; işte bu yüzden
proletarya, tüketim nesnelerine sahip
olabilmek için, kendilerinde bulunan
şeyi, emek güçlerini satmak durumundadırlar.
Ne var ki bir metanım değeri, üretimi
sırasında dolayısıyla yeniden üretiminde
kendisinde somutlaşan toplumsal bakımdan gerekli emek miktarıyla belirlenir;
öyleyse ortalama bir insanın, bir gün,
bir ay, bir yıl boyunca harcadığı emek
gücünün değeri, bu emek gücünün, bir
gün, bir ay, bir yıl boyunca hayatta kalabilmesi için gerekli tüketim nesnelerinde
somutlaşan emek miktarıyla
belirlenecektir.

Diyelim, bir işçinin bir günde harcayacağı tüketim araçlarının üretimi için
altı saatlik emek gerekse ya da aynı şey
Marx’ın ikinci önemli buluşu, sermaye
demek olan, bu araçların içerdikleri
ile emek arasındaki ilişkinin nihai bir
emek, altı saatlik emek miktarını temsil
biçimde açıklığa kavuşturulmasıdır, bir
etse; bir günlük emek gücünün değeri,
başka deyişle, şimdiki toplum içerisinde, altı saatlik emeğin somutlaşması olan
mevcut kapitalist üretim ilişkileri altınpara miktarı ile ifade olunur. Yine varsada, işçinin kapitalist tarafından sömürül- yalım ki, bizim işçiyi kullanan kapitalist,
mesi nasıl gerçekleşmektedir. Ekonomi
harcadığı emeğe karşı bu miktarı ödese;
politiğin, emeğin her türlü servetin ve
böylece onun emek gücünün tam değedeğerin yaratıcısı olduğu önermesini öne rini ödemiş olur. Eğer işçi, günün altı
sürmesinden beri şu sorun kaçınılmaz
saatini kapitalist için çalışıyorsa, kapiolmuştur: Durum böyle olunca nasıl olu- talistin ödediği parayı tamamıyla karyor da ücretli emekçi, emeğiyle yarattığı şılamış olacaktır; yani altı saatlik emek
değerin toplamını almıyor da bir kısmını için altı saat çalışmış olacaktır. Ama bu
kapitaliste teslim etmek zorunda kalıdurumda kapitaliste bir şey kalmayayor?
caktır; oysa kapitalist, duruma tamamen

Dolayısıyla, kapitalistin hizmetindeki işçi, yalnız emek gücünün değerini
üretmekle kalmaz-bunun için kendisine
zaten bir ödeme yapılmıştır-bir de bunun üzerinde ve ötesinde, kapitalistin
çaktırmadan cebe indirdiği bir artıdeğer
üretmiş olur. Üretilen bu artıdeğerler ise
belirli ekonomik yasalara uygun olarak
tüm kapitalist sınıf arasında bölüşülür
ve toprak rantının, karın, sermaye birikiminin doğduğu temeli, kısacası emeğiyle yaşamayan sınıfların tükettiği ya
da biriktirdiği servetin esasını oluşturur.
Bütün bunlar şunu kanıtlamaktadır ki,
bugünün kapitalistlerinin ele geçirdikleri servet tıpkı, köle sahibinin ya da serf
emeğini sömüren feodal beyin, karşılığı
ödenmeyen emeğe el koyması gibidir.
Bütün bu tür sömürüler sadece karşılığı
ödenmeyen emeğe el koyma biçimi ve
yöntemindeki farklılıklar ile birbirinden
ayrılır. Ne var ki bu, mülk sahibi sınıfların, halihazır toplumsal düzenin haklı ve
adaletli olduğu, hak ve
görevlerde eşitlik bulunduğu, çıkarlar
konusunda genel bir uyumun sağlandığı
biçimindeki her türden ikiyüzlü haklı gösterme çabalarını çürütmüş olur.
Aslında bu, halihazır burjuva toplumunun tıpkı kendisinden önceki toplumsal
düzenler gibi, büyük bir halk kitlesinin,
küçük ve gitgide küçülen bir azınlık tarafından sömürülmesine dayanan muazzam bir kurum olduğunun kanıtıdır.
İşte modern bilimsel sosyalizm, bu
iki önemli gerçeğe dayanır. Kapital’in
ikinci cildinde bu ve kapitalist toplum
düzeniyle ilgili yine önemli bilimsel buluşlar daha geniş biçimde irdelenecek ve
böylece, ekonomi politiğin birinci ciltte
ele alınmayan diğer yönleri devrimleştirilmiş olacaktır. Dileğimiz Marx’ın bu
cildi de yakın zamanda baskıya hazır
hale getirmesidir.
* Bu yazı Alaattin Bilgi tarafından çevrilen ve Kor Yayınları tarafından basılan
“Ateşi Geleceğe Taşıyanlar, Anılarla
Marx-Engels” kitabından alınmıştır.
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DENIZ, YUSUF, HÜSEYIN IÇIN...

48 yıl… Aradan geçen bu sürede bir gün
bile isimleri unutulmadı. Nesilden nesile
aktarıldı mücadeleleri. Hep övgüyle söz
edildi, hakkında konuşurken boğazlar
düğümlendi, onlara yazılan şiirler/şarkılar
okunduğunda gözlerden yaşlar aktı.

Daha ömürlerinin baharındalardı. Dönem
öyle bir dönemdir ki, bir yandan dünyanın
dört bir yanından esen sosyalizm rüzgarı,
bir yandan ülkenin emperyalizme kökten bağlanması, geri kalmışlığı, bir diğer
tarafta meclise giren Türkiye İşçi Partisi,
DİSK’in kuruluşu ve 15-16 Haziran 1970
Büyük İşçi Mitingi... Böylesi bir dönemde Denizler ne istediklerini elbette gayet
iyi biliyordu. Bağımsızlık uğruna verilen
mücadelelerini her nefes aldıklarında
büyüten Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan,
Hüseyin İnan 6 Mayıs 1972’de, bu büyük
birikimle, bugün AKP’yi iktidara getirenler tarafından Ankara Merkez Kapalı
Cezaevi’nde idam edildi.
İdama hükmeden mahkeme 16 Temmuz

1971 günü Altındağ Veteriner Okulu
Binası’nda Tuğgeneral Ali Elverdi başkanlığında Baki Tuğ savcılığında Ankara
Sıkıyönetim Komutanlığı 1 no’lu Mahkemesi’nde başladı ve 9 Ekim 1971 günü
bitti. Deniz, Yusuf ve Hüseyin 16 Temmuz 1971’de başlayan THKO-1 Davası’nda TCK’nin 146. maddesini ihlal ettiği
gerekçesiyle, 9 Ekim 1971’de 146/1 maddesi uyarınca idam cezasına çarptırıldı.
ÖLÜM OYLAMASI!
6 Mart’ta Deniz, Yusuf ve Hüseyin idam
kararları TBMM Adalet Komisyonu
önüne geldi. Adalet Partililerin oylarıyla
idamlar onayladı. İdamdan önce, 3 Mayıs günü 4 kişi idamları durdurmak için
Türk Hava Yolları’na ait Boğaziçi uçağını
Bulgaristan’a kaçırır. Uçakta İsmet İnönü’nün oğlu Ömer de vardır. Ancak eylem
Bulgaristan’a ulaşıldığında biter ve bir
sonuç alınamaz. Yine 4 Mayıs’ta idamların durdurulması için Jandarma Genel
Komutanı Orgeneral Kemalettin Eken’in
kaçırılması planlanmış olsa da bu eylem

de başarısızlıkla sonuçlanır.

Ölüm oylamasında İsmet İnönü “Siyasi suçlar idamla cezalandırılmamalıdır”
diyerek Bülent Ecevit ile birlikte red oyu
kullanır. AP genel başkanı Süleyman Demirel ise şaşırmayacağınız üzere infazdan
yana oy kullanır. Kabul oyu verenlerden
218’i AP’li, 28’i CHP’lidir. Hayır oyu
veren 48 kişinden 47’si CHP’lidir. Ayrıca
TİP milletvekili Mehmet Ali Aybar’da
hayır oyu verenler arasındadır.
İdama ‘evet’ diyenler arasında Süleyman
Demirel’in yanı sıra, Alparslan Türkeş,
İsmet Sezgin, Nahit Menteşe, Sadettin
Bilgiç, Ali İhsan Göğüş, İnönü’nün torunu CHP milletvekili Gülsüm Bilgehan’ın
kayınpederi Adalet Partili Cihat Bilgehan,
Turhan Feyzioğlu, Kemal Satır, İsmail
Arar, Ahmet Türk’ün ağabeyi Abdürrahim
Türk, CHP Milletvekili Faik Öztrak’ın babası Orhan Öztrak, Lemi Bilgin ve Nazmi
Bilgin’in babaları Turhan Bilgin..,
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İdamları Cumhurbaşkanı Cevdet
Sunay da onaylamıştır.
İdam oylamasının olduğu tarihte
Başbakan Nihat Erim’dir.
CHP’nin bu oylamadaki tavrı
uzun süre tartışıldı. CHP idamların
esas ve usul yönünden iptali için
Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu
ve mahkeme, itirazı usul yönünden kabul etti ve kanun Meclis’e
geri geldi. CHP’nin yeniden Anayasa Mahkemesi’ne itiraz etmesi
beklendi çünkü kanun esastan ele
alınmamıştı. Ama itiraz edilmedi.
BAĞIMSIZLIK DENILINCE…
İlk akla onlar gelir: 68 kuşağı,
Denizler… Hiç bıkmadan, yorulmadan verdikleri bağımsızlık
mücadelesi ile isimlerini akıllara
kazımışlardı. Tıpkı bu uğurda bedenlerini feda ederken söyledikleri
gibi.
Yusuf Aslan’ın idam sehpasındaki
son sözleri devrimciler için unutulmayacak niteliktedir.
Halit Çelenk, Yusuf Aslan’ın “sehpanın altında, yüksek ve yürekli
bir sesle” şöyle haykırdığını yazar:
“Ben ülkemin bağımsızlığı ve
halkımın mutluluğu için şerefimle
bir defa ölüyorum.
Sizler, bizi asanlar şerefsizliğinizle
her gün öleceksiniz.
Biz halkımızın hizmetindeyiz.
Sizler Amerika’nın hizmetindesiniz.
Yaşasın devrimciler!..
Kahrolsun Faşizm!..”
Çelenk’in yazdığına göre, Deniz
Gezmiş idama giderken şöyle
seslenmişti:
“Yaşasın tam bağımsız Türkiye
Yaşasın Marksizm-Leninizm’in
yüce ideolojisi
Yaşasın Türk ve Kürt halklarının
bağımsızlık mücadelesi
Kahrolsun emperyalizm
Yaşasın işçiler, köylüler.”
Deniz, Yusuf, Hüseyin dün de,
bugün de, yarın da unutulmadı,
unutulmayacak. Bağımsızlık uğruna verilen her mücadelede nefer
olmaya devam edecekler. Bağımsız Türkiye kurulana dek!
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THKO-1 Davası’nda yapılan savunmalar ise
oldukça önemlidir. Her üçü de mahkemede
tarih dersi verecektir:
DENIZ GEZMIŞ’IN
SAVUNMASINDAN:
“Türkiye, emperyalizme karşı
ilk Kurtuluş Savaşı veren ve
onu dize getiren ülkedir. Bütün
ezilen uluslara ışık tutan ve
kurtuluş bayrağını dalgalandıran Türkiye halkı, bundan
50 yıl önce görevini yapmıştır.
Ne yazık ki, o zaman yurdumuzu terk etmek ve yenilgiyi
kabullenmek zorunda kalan
emperyalist ülkeler, sonradan
bir avuç satılmışın menfaati uğruna tekrar yurdumuza
girdiler. Ve Kurtuluş Savaşı’nda gerçekleştiremedikleri emellerini bugün gerçekleştiriyorlar.
Ulusumuz, Amerikan emperyalizminin sömürüsü altında ezilmektedir. Kurtuluş Savaşımızda
şehit düşen yüzbinlerin onurları ve cesetleri üzerinde yabancı pençesi cirit atmaktadır.” (1.
THKO Davası – Mahkeme Dosyası, 1.Cilt, S. 394, Yöntem Yayınları, 1974)
“Süleyman Demirel’in anayasayı ihlaline ve despotizmine ve ülkeyi Amerika’ya satmasına
ses çıkarılmadı. Ve meydanlarda bunlara karşı bizler dövüşmek mecburiyetinde kaldık bizler
kurşunlandık.” (Age, S. 323)

HÜSEYIN İNAN’IN SAVUNMASINDAN:
“Padişahlık kalktı fakat bunların toplum içindeki kökeni yok edilemedi. Eski güçleri zayıflamıştı, tek başlarına iktidara gelecek güçte olmadıkları için, yine tek kurtuluş yolunu dış
destekte buldular.” (Age, S. 336)
“Demokrat Partiyi kurdular. Bir taraftan yurdun her yerinde ağa, tüccar, eşraf kontrolünde
teşkilatlanırken, diğer taraftan Amerikan yardımı almak için her türlü oyunu oynadılar ve
Marshall yardımını yurda soktular. Böylece Dünyadaki yeni emperyalist canavar ABD ile
Türkiye’nin Mandacı zihniyeti DP dost oldu. 1919’larda Amerikan Mandası diye kendini
yırtan bu takım nihayet muradına nail oluyordu.” (Age, S.338)
“Bundan sonra (DP’nin iktidara gelmesinden sonra bn) Amerika’ya kapılar sonuna kadar
açıldı. Yabancı sermaye teşvik kanunu çıkarıldı. NATO’ya girildi, ikili anlaşmalar yapıldı,
ekonomik ve askeri alanda Amerika’ya bağlanıldı. Ve Kurtuluş Savaşı vermiş Türkiye tekrar
emperyalizmin güdümünde bir ülke oldu. Demokrasi vaadi ile DP bütün muhalefet politikasını susturdu. Yeraltı ve yerüstü servetlerimizi Amerika’nın emrine verdi…” (I.THKO Davası, s.338-39)
“Türkiye gibi ekonomisi Amerika’ya bu derece bağlı ve bu kadar üssün bulunduğu ülke
parmakla gösterilecek kadar azdır. Ama ne yazık ki, Kurtuluş Savaşında milyonların canı ve
malı pahasına kurtulan Türkiye bir avuç insanın menfaati uğruna Amerika’ya bağımlı hale
getirildi. Bugün yurdumuzda her doğan çocuk Amerika’ya 3500 lira borçlu doğmaktadır.
Yıllardır alınan borçların faizi borçların kendisini geçmiş fakat bu borçların kat kat fazlası
kar dışarı transfer edilmiştir. Yurdumuzu Amerika’ya peşkeş çekenler 1940’larda Almanya’ya alkış tutanlar 1900’lerde İngilizlerle Osmanlı Devletini paylaşanlardır.” (Age, S. 34041)
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