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AKP iktidarı, kurduğu istibdat rejimini artık
doğrudan tehdide vardıran noktaya getirmiş
durumda. AKP’li diye bilinen, medyada sabah
akşam AKP övücülüğü yapanlar artık ekran
karşısında katliam çağrıları yapmaktan geri
durmuyorlar.
Bir yandan kavanozda kurşunları gösterenler,
ellerinde askeri üniforma ve silahlarla bildiri
okuyanlar, yandaş medyadan bilinenlerin sosyal medya paylaşımları ve televizyon ekranlarında ’50 kişiyi götürürüz’ diyenler...
Ülkemizde açık açık katliam çağrıları yapılmaktadır. AKP iktidarı sıkışıyor. Bu sıkışmayı
bertaraf etmek için elinde bulundurduğu polis
ve yargı gücü yetmiyor gibi şimdi de sivil
faşist hareketi oluşturmakla tehdit ediyor.
AKP SIKIŞTIKÇA
SALDIRGANLAŞIYOR
Ülkede ciddi bir ekonomik kriz var. Yıllardır
halkın bütün iktisadi değerleri özelleştirme
süreciyle elden çıkarılmış bulunuyor. En
fazla özelleştirme AKP iktidarı döneminde
yapılmış, bununla birlikte dış sermaye girişine muhtaç bir ekonomik model bugün yolun
sonuna gelmiş bulunuyor. Varlık fonuyla ülkenin son iktisadi değerleri ipotek olarak gösterilerek dışarıdan para bulunmaya çalışılıyor.
Böylesi bir tabloda AKP’nin kurduğu yağma
düzeninin sonuna gelinirken AKP, iktidarını
bırakmamak için her şeyi göze almışa benziyor. Bir yandan sosyal medya trolleriyle diğer
yandan devletin kolluk güçleriyle saldırırken
yargıyı da her daim siyasal iktidarının bir sopası olarak kullanmaktan geri durmuyor.

YARGI SOPASI
AKP, yargıyı kendisine bağlamış, siyasetin
sopası haline getirmiş bulunuyor. Kendisine
yönelik her türlü muhalefeti susturmak için
yargıyı devreye sokuyor. Cumhurbaşkanına
dönük her hangi bir eleştiri Cumhurbaşkanı’na hakaret diye kovuşturmaya uğrarken
doğrudan katliam çağrısı yapanlara ses çıkarılmıyor.
BEKA TUTMADI DARBE VERELIM!
Seçimlerden önce ülkenin beka sorunu var
diyen AKP, şimdi darbe umacına sarılmış
durumda. Daha önce FETÖ’nün siyasi ayağı
tartışmalarında dönemin Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un iddialarına karşı darbe tartışması açan AKP, aradan 2 ay geçmedi, yine
yapılan bir konuşmada öküz altında buzağı
arayarak darbe tartışmalarını ısındırmaya çalıştı. Sıkıştığı her noktada darbe gündemi açan
AKP kendi içindeki hoşnutsuzlukları ortadan
kaldırırken aynı zamanda muhalefet cephesini
ezmenin yolunu da bulmuşa benziyor.
KATLIAM ÇAĞRILARI
Bütün bu tabloya eklenen ise katliam çağrıları
oluyor. AKP kanalı diye bilinen televizyon
programlarında açık açık katliam çağrıları
yapılıyor. ‘Bizim aile 50 kişiyi götürür’ diyenler, listelerimiz hazır diyenler, ‘karılarınızı ve
çocuklarınızı nasıl koruyacaksınız’ diyenler
eksik olmuyor. AKP’li olarak bilinen ve hatta
yandaş medyanın temsilcisi olarak kamuoyunun bildiği isimlerden yapılan katliam çağrılarına ise AKP iktidarı sessiz kalıyor.

RTÜK başkanı, muhalif kanallara ceza keserken katliam çağrısı yapanlara karşı “büyütülecek bir mesele değil” yanıtı verebiliyor.
Elleri silahlı ve askeri üniformalı kimseler
sosyal medyada bildiriler okuyorlar. İnsanlar
basit bir sosyal medya paylaşımı dolayısıyla
evlerinden gözaltına alınırken açık katliam
çağrısı yapanlara dokunulmuyor!

YENI SIVASLAR VE YENI MARAŞLAR
YOLDA MI?
Grup Yorum üyesi ve ölüm orucunda yaşamını yitiren İbrahim Gökçek’in naaşı memleketi
Kayseri’ye gömülmesine bile itiraz eden bir
düşmanlık bugün üretilmiş durumda. Cenazeyi gömüldüğü yerden çıkarmakla tehdit edecek boyuta gelmiş bir durum söz konusu. Bu
düşmanlık, aslında yeni Sivaslar ve Maraşlar
yaratmak isteyenlerin verdiği gözdağı!
İSTIBDAT REJIMI!
AKP’nin kurduğu istibdat rejimi gittikçe
sıkışıyor. Sıkıştıkça saldırıyor. Barışlar hapsediliyor, Yargıçlar Sendikası Başkanı görevinden uzaklaştırılıyor. HDP’li belediyelere
kayyımlar atanıyor, halkın seçim iradesi yok
sayılıyor.
Bütün bunlar yetmezmiş gibi cezaevinde Barışlara darp görüntüleri ortaya çıkıyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın daha önce
böyle bir şey olmadı diye yaptığı iki açıklama
şimdi ne olacak diye merakla bekleniyor.
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Mağdur edebiyatından güç zehirlenmesine:

AKP VE YANDAŞLARINDAN
AÇIK TEHDITLER
AKP’nin iktidarı boyunca dilinden düşürmediği ve sürekli istismar ettiği mağduriyet söylemi, yerini güçle zehirlenmiş bir dile bıraktı. AKP ve yandaşları her
geçen gün iktidarın verdiği güçle etrafına tehditler savurmaktan çekinmiyor.

2002 yılında iktidara gelen AKP’nin yakın döneme kadar mağdur edebiyatını sıkça kullandığı biliniyor. Kullanılan mağduriyet söylemi,
AKP’nin meşruiyetini artırırken, muhalif
seslilerin baskılanmasının da önemli bir aracı
oldu. Başkanlık rejiminin kurulmasıyla iktidar
gücünü tamamını elinde bulunduran AKP ve
yandaşları, mağdur edebiyatını bir kenara bırakarak, açık tehdit dilini kullanmaya başladı.
“YERLİ VE MİLLİ” TROL HESAPLAR
TEHDİT EDİYOR
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal,
twitter’da hesaplarına yeşil toplar koyan
hesapların “Etik kurallara uyan milli hesaplar”
olduğunu söylemesinin ardından, bu tür hesaplardan kimi muhalif isimlere tehdit mesajları yağmaya başladı. Gazeteci Nevşin Mengü
“milli hesaplardan” gelen taciz ve hakaret
içeren mesajlara, ”Bu insan müsveddelerinin
karşı cinsle başka türlü temas kurma şansları zaten yok” diye tepki gösterirken, CHP’li
Canan Kaftancıoğlu da kendisine gönderilen
tehdit mesajlarını twitter hesabından yayınladı.
Diğer yandan AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ise, Canan Kaftancıoğlu’na yönelik olarak, “Anlaşılan bünyesine demokrasi
fazla gelen CHP İl Başkanı, genlerine uygun
maceralar arıyor. Haberi olsun; Boğaz bu
mevsim serin, yazın da derindir” ifadelerini
kullandı.”
CHP VE HDP’LİLERE MERMİLİ
TEHDİT
Twitter’da kendisini AKP Kadıköy Gençlik
Kolları üyesi olarak tanıtan Mehmet Emin
Göç isimli şahıs, CHP ve HDP’yi bir kavanoz
dolusu mermi fotoğrafı paylaşarak tehdit etti.
Sosyal medya paylaşımında Kemal Kılıçda-

roğlu, Özgür Özel, Canan Kaftancıoğlu ve
HDP’yi etiketleyen Göç, “…reise bir şey olur
ya da darbe olursa hiç kuşkunuz olmasın önce
sizi öldürürüm” diyerek tehditlerde bulundu.
GERİCİ İSİM TEHDİTLERİNE
DEVAM EDİYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyen açıklamalarıyla tanınan gerici Fatih
Tezcan da tehdit ve hakaretlerine devam ediyor. Daha önce, “Biz bir daha sokağa çıkarsak
eğer kimleri toplayacağız, listelerden haberiniz var mı sizin, ailenizi nasıl koruyacaksınız?” sözleri nedeniyle hakkında soruşturma
başlatılan Fatih Tezcan, gazeteci ve muhalif
isimleri tehdit etmeye devam ediyor. Tezcan
son olarak, AKP’ye muhalefetiyle bilinen
ilahiyatçı yazar Cemil Kılıç’a “…Umarım bir
yerde görürüm de sana Müslüman bir Türk’e
bu hakareti etmenin sonucunu öğretirim”
diyerek tehdit etti.
AKP’Lİ SEVDA NOYAN’DAN
TELEVİZYONDA AÇIK TEHDİT
Ülke TV’de bir programa katılan AKP’li
Sevda Noyan, 15 Temmuz’da istediklerini
yapamadıklarını belirterek, komşularını ve
muhalifleri tehdit etti. Noyan programda, “15
Temmuz kursağımızda kaldı, yapamadık istediklerimizi. Boş bulunduk… Bizim aile şöyle
50 kişiyi götürür. Biz bu konuda çok donanımlıyız maddi ve manevi olarak… Liderimizin yanındayız ve asla yedirmeyiz bu ülkede,
onu söyleyeyim. Ayaklarını denk alsınlar.
Bizim hâlâ sitede böyle 3-5 var, benim listem
hazır” diye konuştu.
RTÜK, NOYAN’IN AÇIKLAMASINI
“BÜYÜTMEYİN” DEDİ
Noyan’ın açıklamaları tepki çekerken, yapılan

“

“

açık tehdide karşı RTÜK başta olmak üzere
hukuki olarak adım atılması yönünde önemli
bir komuoyu oluştu. Herkes RTÜK’ten bu
konuda bir açıklama beklerken, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in Noyan’a değil, eleştirenlere tepki gösterdi. RTÜK Başkanı, Ülke
TV’de komşularına yönelik tehdit savuran
ve ölüm listesi hazırladığını söyleyen Sevda
Noyan için kanala ceza verilmemesi gerektiğini söyleyerek, tehdit açıklamasının “büyütülmemesi” gerektiğini belirtti. Şahin, “Darbeyi
övenlerin karşısında söylenenleri biz cezalandırmak gibi bir pozisyonda değiliz” dedi.
AKP HALA MAĞDURU
OYNAYABİLİR Mİ?
İktidarda bulunan AKP ve yandaşlarının, sözde mağduriyetleri iktidarlarının pekişmesiyle
yerini tehdit diline bırakmış görünüyor. Yeni
dönemde, AKP tabanıyla devletin arasında bir
gerilim yaşanması ise mümkün değil. AKP
bugün devlet partisi haline dönüşmüş durumda.
Örneklerini çoğaltabileceğimiz fütursuz
hakaret ve tehditlerin kaynağında ise AKP
iktidarının gücü yatıyor. Medyada daha çok
gazeteci, sanatçı, siyasetçi gibi daha çok
popüler isimlere yapılanlar gündeme gelse de,
AKP bundan çok fazlasını işçileri, emekçileri
ve solcuları tehdit ederek yapıyor. Hakkını
arayan yurttaşlar ya da hukuk, adalet arayışında olan tüm kesimler, AKP ile ilişikli bir süreç
yaşıyorsa mutlaka hakaret ve tehdide maruz
kalıyor. Sendikalarından zorla istifa ettirilen
işçiler ya da Barış Pehlivan’ın tutuklama esnasında gördüğü kötü muamele ve şiddet bunlardan yalnızca birkaçı. AKP bugün, üzerindeki
kuzu postunu hızla çıkararak, muhalif gördüğü tüm bölmelere zalimce baskı uyguluyor.
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“İşçi-patron el ele” diyenler:

TÜRK-İŞ VE HAK-İŞ
PATRONLARA TEŞVIK ISTEDI
Türkiye’de sarı sendikaların adresi olan Türk-İş ve Hak-İş salgınla birlikte işçiler
için değil, patronlar için çalışan kurumlar olduğunu kanıtladılar.

Uzun yıllardır işçileri patronların ve iktidarların parçası haline getiren sendikalar,
salgınla birlikte sermayenin sözcülüğüne
soyundular. Patron örgütleriyle birlikte hareket eden Türk-İş ve Hak-İş salgının yarattığı ekonomik maliyetlerden “patronlara
teşvik” ile kurtulmayı hedefliyor. Türk-İş,
Hak-İş ve TİSK tarafından 14 Mayıs Perşembe günü duyurulan basın metni ile bu
üç kurum iktidara “ortak taleplerini” iletti.
Basın açıklamasıyla yapılan duyuruda
“salgınla birlikte üç kurumun eş güdüm ile
çalıştığının” altı çizilirken,iktidarın sermaye yanlısı politikaları için “daha fazlası”
istendi. Açıklamada işçilerin ücretlerinden
kesilen teşvik ve kısa çalışma ödeneği için
“cansuyu” ifadesi kullanıldı. Üç kurumun
ortak açıklamasında kısa çalışma ödeneğinin yıl sonuna kadar devam etmesi
gerektiği ve patronlar için yeni teşvikler
verilmesi gerektiği ifade edildi.
SENDIKALARA PATRON VE AKP
MÜDAHALESI

gündem” yaratma çabası artarken, sendikal hareketin zayıflığı bu gündemlerdeki
belirleyiciliğin patron örgütlerine geçtiğini
gösteriyor. Hak-İş’in yandaş sendikacılığı
ve Türk-İş’in sarı sendikacılığı, sendikal
hareketi boğarken, mücadeleci sendikaların bir bir düşmesi de, hareket alanını
zayıflatıyor.
SENDIKAL MUHALEFET SESSIZ,
SINIF TAVRI’NDAN MÜCADELE
ÇAĞRISI VAR
DİSK’in ve KESK’in bu duruma karşı
zayıf hamleleri, sendikal hareketin silkelenmesi için yeterli olamıyor. Bununla
birlikte, DİSK ve KESK’in düzen muhalefeti tarafından yönlendirilmesi de, Türkİş-Hak-İş ve Memur-Sen birlikteliğinin
zeminini de sorgulanamaz hale getiriyor.
Ancak krizin artmasıyla birlikte, sınıf
hareketinin çarkları sendikal zeminin dar
çeperlerine sığmıyor ve alternatifler çoğalıyor.

Açıklamaya karşı Sınıf Tavrı tepki gösTürk-İş ve Hak-İş açıklamayı savunurterirken, “Bu açıklamayı yapanlar işçi
ken, “işçi ve işveren kurumlarının ortak
temsilcisi değil, sermaye uzantısıdır” diyehareket etmesi gerektiğini” belirttiler.
rek tepki gösterildi. Sınıf Tavrı’nın sosyal
Bu açıklamayla sarı sendikalar, işçileri
medya üzerinden yaptığı açıklamada,
yalnızca patronların kuyruğuna takmayı
“İşçilerin yıl sonuna kadar Kısa Çalışma
değil, doğrudan patron örgütlerinin parçası Ödeneği’ne mahkum edilmesi değil, üchaline getirmeyi hedefliyor. Son yıllarda
retlerin ve üretimin kamu garantisi altına
bu noktada “ortak hareket” etme çabaları
alınması gerekmektedir” denilirken, sarı
artarken, TİSK’in her iki sendika üzesendikalara karşı mücadele çağrısı yapıldı.
rindeki ağırlığı ve belirleyiciliği artmış
durumda. TİSK’in hamlelerinin arkasında
“KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞI” NASIL
AKP’nin politikaları bulunurken, olası bir KISALDI?
işçi hareketine karşı patron örgütleri aracılığıyla müdahale edilmek amaçlanıyor.
Sendikalar tarafından ifade edilen teşviklerin kapsamında bütçe dışı fonların patTİSK ve MESS aracılığıyla son zamanronlar lehine kullandırılması var. Özellikle
larda işçi sendikalarına dönük “ortak
vergi ertelemeleri ve krediler aracılığıyla

“

“

kamu kaynakları sermaye gruplarına akıtılırken, işçilerin payına ise “Kısa Çalışma
Ödeneği” düşmüş durumda.

Kısa Çalışma Ödeneği, işsizlik fonundan
elde edilen bir ödenek, bir başka şekilde
söylemek gerekirse işsizlik fonunun bir
parçası. Kısa Çalışma Ödeneği ile birlikte işçilerin brüt maaşlarının yüzde 60’ı
devlet tarafından karşılanıyor. Öte yandan,
uygulama pek çok haksızlığı da beraberinde getiriyor; eksik maaşlar ve karşılığı
ödenmeyen emeğin artması.

SINIF TAVRI TARAFINDAN YAPILAN “KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞI
GERÇEĞI” ÇALIŞMASI
Sınıf Tavrı tarafından yapılan çalışmaya
göre bekar bir asgari ücretli kısa çalışma
ödeneğinden normal durumda 1752 TL alması gerekirken, yapılan “yasal kesintilerle” bu miktar ortalama 200 TL daha düşük
olacak. Böylece milyonlarca lira patronlar
için ayrı bir kaynak olarak kullanılacak.
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Suriye’de ENKS ve PYD müzakeresi üzerine

EMPERYALIZMIN ÇIKARLARI MI
KÜRTLERIN BIRLIĞI MI?
Geçtiğimiz haftalarda Suriye’nin kuzeyinde bulunan Kürt siyasi örgütleri arasında ABD ve Fransa’nın devreye girmesi ile birlikte müzakere sürecinin hayata
geçirildiği ve çeşitli başlıklarda mesafe kaydedildiği ortaya çıkmıştı. Emperyalizmin kurduğu masanın bir tarafında Barzani’ye yakın olduğu bilinen Suriye
Kürt Ulusal Konseyi (ENKS), diğer tarafında ise PKK’nin Suriye’deki örgütlenmesi olan Demokratik Birlik Partisi (PYD) bulunuyor.

Suriye’de emperyalizmin çoklu politikalarına
geçtiğimiz haftalarda Kürt siyasi oluşumları arasında müzakere zemini açmak ve yeni
pozisyonunu belirlemek gibi bir halka daha
eklendi. Elbette son dönem Suriye merkezli
yürüyen emperyalist politikalarda çeşitli farklılaşmalar ve atılan bir dizi adım mevcut. Ancak bu adımlar Ortadoğu’daki başat emperyalist aktör olan ABD’nin bölge politikalarında
büyük oynamalar olduğu anlamında yorumlanmamalı. Hatta tersinden atılan bu adımların
bölgeye dönük emperyalist müdahaleyi daha
da kuvvetlendirmek gibi bir nedeni olduğunu
da düşünmek gerekiyor. Neden olduğu ise
çok açık olsa gerek: Pragmatizm ya da ulusal
çıkarlar ne olursa olsun, emperyalizmin şemsiyesi altında atılan tüm adımlar onlara politik
zemin sunmak dışında bir işe yaramıyor.
SURIYE’DE “ULUSAL BIRLIK”
ARAYIŞI
Masanın iki tarafında oturanların Kürt siyasi
hareketleri içerisindeki iki ana aktörün uzantısı olduğunu öncelikle dile getirmek gerekiyor. PKK’nin Suriye’deki örgütlenmesi olan
PYD’nin son süreçte kendisinin başlı başına
politik ve askeri bir güç kazanması durumu-

nun ayrı bir olgu olarak değerlendirilmesi
gerekmekle birlikte atılan adımların PKK’ye
rağmen atıldığını söylemek güç olacaktır.
PKK cenahının bu tür süreçlerde ikili bir
görüntü vermesinin nedenleri, geçmişteki
örnekleri ve sonuçları ise başka bir yazının
konusudur. Bununla birlikte yaklaşık son beş
yıldır PYD ile ABD arasında açık ekonomik,
siyasi ve askeri bir işbirliği söz konusudur.
Dolayısıyla emperyalizmin kurduğu masada
yer alınmasının şaşırtıcı bir yanı bulunmamaktadır.
ENKS ise PYD’ye göre daha küçük ve etki
alanı sınırlı olsa da Barzani’ye olan yakınlığı nedeniyle Kürtler içerisindeki başat diğer
siyasi hattın temsilcisi olarak Suriye’deki
masaya oturtulmuştur. Barzani ve KDP’nin
Amerikancı çizgisi hatırlandığında ENKS’nin
bu noktadaki pozisyonu da şaşırtıcı değildir.
Yapılan görüşmelerde çeşitli siyasi noktalarda
anlaşmaya varıldığı ifade edilirken sırada askeri ve idari noktaların olduğu dile getirilmektedir. Bununla birlikte yapılan görüşmelerin
Suriye üzerinden Kürtlerin ulusal birliğinin
sağlanması konusunda ön açıcı bir işlevi olduğu da gündeme gelmekte ve bunun üzerinden

“

“

gözler Irak ve Türkiye’deki gelişmelere de
çevrilmektedir.

Bir önceki dönemki gelişmelerin ışığında son
yapılan müzakerelere bakmak gerekirse şu
noktaların altının çizilmesi önem taşımaktadır.
- Koronavirüs salgınında kötü bir sınav veren
ve çeşitli iktisadi sonuçlar ile karşı karşıya
kalan emperyalist güçlerin Ortadoğu politikalarında askeri anlamda yeni bir açılım olmasa
da, bölgesel anlamda tahkimat arayışı olduğu
açıktır. Suriye’deki son müzakere sürecinin
arka planında bunun olduğunun görülmesi gerekir. Bu dönemde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile Rojava yönetimi arasında uyum olması
Irak ile Suriye arasında ticaret ve lojistik
yolların kontrolü bağlamında ABD açısından
önem taşımaktadır.
- Şam yönetimi ile müzakere ya da ortaklık
yoluna girmeyen PYD’nin bölgede yeniden
kimlik kazanabilmesi ve kendine politik alan
açabilmesi için Şam yönetimine karşı olan
ENKS ile müzakere masasına bu sefer daha
ciddi bir şekilde oturması işin Kürt siyasi
hareketinin Suriye’deki yönelimleri üzerinden
ortaya çıkan bir vechesi olarak değerlendirilmeli.
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- Emperyalizmin PYD üzerinden Suriye’ye
yaptığı müdahalelerin politik olarak genişletilmesi için bu müzakere sürecinin çıktıları
olacaktır. Konu ile ilgili ABD’nin Suriye
Özel Temsilcisi James Jeffrey açık konuşarak
ABD’nin Suriye’deki politikasının bölgedeki düşmanlarına baskı uygulamak olduğunu
belirtmiş, “Takip ettiğimiz politikanın akıllıca
bir politika olduğunu düşünüyoruz. Burası
(Suriye) Afganistan veya Vietnam değil. Burası (ABD için) bir çıkmaz değil. Benim işim bu
savaşı Ruslar için bir çıkmaz haline getirmektir” değerlendirmesinde bulunmuştur. Parçalı
durumdaki Kürtlerin birleştirilmesinin ABD
çıkarları ile çok ilgili olduğu bu şekilde ifade
edilmektedir.
- Bunlarla birlikte ABD açısından bir diğer
kritik başlık Suriye’deki Kürt partilerinin tek
bir muhalefet cephesi olarak hareket etmesini
sağlayarak gelecek siyasi süreçler için hazırlık
yapılması olarak görülmelidir. Hatırlanacağı
üzere Suriye’de siyasi bir çözümün devreye
girmesi gündeme geldiğinde ABD Cenevre
görüşmelerine dönülmesi yönünde basınç yapacaktır. Bununla birlikte ENKS-PYD birlikteliği PYD’nin Cenevre’de temsil edilmesinin
önünü açabilecektir.
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Suudi Arabistan-Mısır ekseninin daha fazla
söz sahibi olması mümkün olacaktır. Böylesi
bir gelişme Türkiye’yi dışarıda bırakıyor gibi
görünse de özellikle Amerikan çıkarları açısından oynanabilecek bir kart, dışlama-kapsama diyalektiğinin bir parçası olarak görülebilir.
IRAK’TAKI GELIŞMELER YABANA
ATILMAMALI
Müzakerelerin başladığı süreçte Irak’ta
yaşanan bir dizi gelişmenin de dikkate alınması gerekiyor. Bunlardan birincisi Irak Kürt
Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Kandil’in
çıkışında yer alan bir bölgeye KDP peşmergelerini yerleştirmesi olarak gündeme geldi. Zînî
Wertê adı verilen bölgeye peşmergelerin gönderilmesi ve aynı şekilde PKK’nin kullandığı
Mahmur kampının KDP tarafından kontrol
altına alınmaya çalışılması ile birlikte PKK ile
KDP arasında ipler gerildi. Hatta IKBY Başkanı Neçirvan Barzani tarafından PKK’nin
Kuzey Irak’ın terk etmeleri çağrısı yapıldı.

Irak’ta gerilim devam ederken, Suriye’de
PYD ve ENKS’nin emperyalizm tarafından
masaya oturtulması ise tesadüf olarak görülmemeli. ABD bu noktada Irak’taki gerilimin
Suriye üzerinden sulha kavuşturularak Ame- Her ne kadar ENKS tarafından reddedilse
rikancı Kürt ekseninin maksimum genişliğe
de, ENKS’nin AKP iktidarının desteklediulaşmasını hesap ediyor gibi görünmektedir.
ği cihatçı örgütlerin de içine olduğu Suriye
PKK cephesinden emperyalizm eliyle yürütüMuhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalislen müzakere sürecinin meşruiyeti sorgulansa
yonu’nundan (SMDK) çekileceği ve İstanya da çeşitli çatlak sesler çıksa da, geçmişbul’daki ofisini Kahire veya Suudi Arabistan’a te “ulusal çıkarlar” adına emperyalizm ile
taşıyacağı bu süreçte gündeme gelmiştir. Böy- işbirliğine yeşil ışık yakılarak bugün ABD
lesi bir gelişme gündeme gelirse, ABD’nin
ve Fransa’nin attığı adımların eleştirilmesi
Suriye ve Irak’a dönük politikaları konusunda emperyalist çıkarların geriletilmesi anlamına

gelmeyecektir. Son tahlilde Kürt siyasi hareketinin karşısına çıkan yol ayrımının sonu
aynı yere çıkmaktadır. Barzani ile işbirliğine
karşı çıkmak artık anti-emperyalizm anlamına
gelmemektedir.
Irak’taki bir diğer önemli başlık ise Irak hükümetinin bu süreçte ABD’nin desteklediği bir
biçimde yeniden şekillendirilmesi ve Irak’ın
geleceğinde olası bir seçimin gündeme gelmesidir. Bu noktada Irak’a sadece Kürtler üzerinden değil daha bütünlüklü bir müdahalenin
önü de açılmış görünmektedir.
BIR ARA SONUÇ
Müzakerelerin devam edeceğinin söylendiği
bu sürecin geleceğinin dikkatle takip edilmesi
gerekmektedir. Sadece PYD ile ENKS arasındaki olası konjonktürel uzlaşma elbette “Kürt
ulusal birliği”ni sağlamayacak ancak özellikle
ABD açısından yeni manevra alanları yaratacaktır. Bununla birlikte Amerikan şemsiyesi
altında oluşmaya başlayacak olan ulusal birlik
tartışmalarının bir yerden sonra imkansız
olduğunu ve “PKK’nin buna asla izin vermeyeceğini” düşünmek ise bir yerden sonra
geçersizleşebilecektir. Son tahlilde emperyalizmle açık bir şekilde hesaplaşmayan, Suriye
direnişinin parçası olmayan ve hatta karşı
duran siyasi öznelerin almış oldukları pozisyonlar da bir yerden sonra emperyalizmin
belirlediği oyunun kurallarına tabi olacaktır.
Bu süreçlerde ortaya çıkan “ulusal kazanımların” ise gerçek anlamda bir kurtuluşa işaret
etmeyeceği açık bir şekilde görülmelidir.
“Birlik olmak” kimi zaman kurtulmak anlamına gelmemektedir...
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AKADEMİDE NELER OLUYOR?
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Son zamanlarda birçok akademisyen bilim dışı söylemlerle gündeme gelmeye başladı.
Yaşanan gelişmeler ise akademiye olan güveni ve itibarı zedeler bir hal almaya başladı.
Geçtiğimiz günlerde Gazi Üniversitesi Dekanı Orhan Acar, canlı konferansta olduğunun
farkında olmadan “Kızların resimlerini de görüyoruz böylece çaktırma.” demişti. Dekan
Acar aldığı tepkiler sonucunda görevinden istifa etmişti.
Bu kez de Akit TV’nin canlı yayınına katılan, Aydın Üniversitesinde öğretim üyeliği
görevinde bulunan, Prof. Dr. Muttalip Kutluk Özgüven “Süper kadın diye bir ırk var. En
nitelikli insan 12-17 yaşındaki insandır. 12-17 yaş aralığı çocuk doğurmak için en ideal yaş.
O yaştaki biri süper kadındır.” ifadelerini kullandı ve büyük tepkiler aldı.

KOMÜNİST GENÇLERDEN PEDOFİLİ
SAVUNUCUSUNA TEPKİ

Prof. Dr. Muttalip Kutluk Özgüven’in sözlerinin üzerine Türkiye Komünist Hareketi
Gençliği “Gericileri Üniversitelerden Kovacağız” başlıklı bir açıklama yayınlayarak
tepkisini gösterdi.
Açıklamada şu değerlendirmeler yapıldı: “AKP iktidarıyla birlikte gericilik bütün
toplumda yeşertildiği gibi üniversitelere de sirayet etmiş durumda. Üniversiteler
bizzat sermaye sınıfı ve AKP eliyle gericilerin, faşistlerin insanlık dışı düşüncelerinin
dillendirildiği ve bütün bunların bilimsel düşünce adı altında söylendiği alanlar haline dönüştürüldü… Üniversitelerde görev yapan gerici düşünceye sahip bu kişilerin
güveninin ise AKP iktidarından geldiği bilinmelidir….”
Değerlendirmelerin yanı sıra Prof. Dr. Özgüven’in hakkında işlem başlatılması, görevinden alınması ve Aydın Üniversitesi’nin bu konu hakkında kamuoyunu bilgilendirmesi talep edildi.

NEDEN ÜNİVERSİTELERE SALDIRIYORLAR?

GERİCİ DÖNÜŞÜMÜN
SONUÇLARI

AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılından
bu yana gerek üniversitelerde gerek orta
ve ilköğretim de bir dizi skandal yaşandı.
Yaşanan bu skandallar AKP’nin politikalarıyla paralel ilerliyor. Eğitim müfredatında
yapılan gerici değişimler, -evrim teorisinin
müfredattan çıkarılması ve imam hatiplerin yaygınlaştırılması- eğitimi giderek
bilimsellikten uzaklaştırıyor.
Üniversiteye giriş sınavları başta olmak
üzere ÖSYM’nin yaptığı tüm sınav sorularının çalınması, mülakatlarda tarikat
üyesi olanlara yapılan ayrıcalıklar, sınav
sisteminin defalarca değişmesi gibi gelişmeler ise AKP’nin eğitimdeki başarısızlığını gözler önüne seriyor.
Tüm bu yaşananlar ise üniversitelerde pedofiliyi savunan, bilim ve eğitimle alakası
olmayan, akrabalarını fakültelere atayan
kişilerin akademide yer almasına sebep
oluyor.

ÜNİVERSİTEDEN
AÇIKLAMA

Gelen tepkilere İstanbul Aydın ÜniverGençlikle tüm denemelerine barışamayan sitesi açıklama yaparak cevap verdi.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “ÜniAKP, kindar ve dindar bir nesil yetiştireversitemizde görev yapmakta olan Prof.
rek iktidarını sağlama almak istiyor. Bu
sebeple eğitime gerici müdahaleleriyle de- Dr Kutluk Özgüven’in katıldığı televizvam ediyor. Bu sürecin başını ise üniversi- yon programında yaptığı açıklama şahsi
teler çekiyor. AKP iktidarının emekçilere, düşünceleri olup kabul edilmesi mümkün
değildir. Kendisini şiddetle kınıyoruz. Söz
kadınlara ve çocuklara yaptığı her saldıkonusu personel hakkında hukuki süreç
rıya üniversiteli gençlik cevap veriyor.
başlatılmıştır. Kamuoyuna duyurulur.”
Bu sebeple üniversiteler AKP açısından
büyük önem kazanıyor.
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TELEFONLAR İLE ŞEKİLLENEN
‘’YENİ TÜRKİYE’’ YARGISI
AKP’li yıllarda, toplumun her alanında olduğu gibi, yargıda da büyük bir
dönüşümün gerçekleşmiş olduğu artık
hepimizin malumu. Bu dönüşümlerle
ülkemizdeki yargının ‘’taraflı, bağımlı
ve partili’’ yargı hale geldiğini söylememiz de herhalde yanlış olmayacaktır.
18 yıldır yaşanan ve siyasi iktidarın
ihtiyaç ve tercihlerine göre günümüzde
de yaşanmaya devam eden bu dönüşümlerin siyasi yönü bir yana, yargının
siyasi iktidar mensupları tarafından
kişiselleştirildiğini de söylememiz
mümkündür. Ergenekon Davası sürecinde, dönemin başbakanı tarafından
dile getirilen ‘’Bu davaların savcısı
benim.’’ açıklaması, davanın gerçek
savcısı ve şimdinin ‘’FETÖ’’ firarisi
Zekeriya Öz’ün, 1978 yılında katledilen yurtsever savcı Doğan Öz ile özdeşleştirilip heykelinin dikilmesi gerektiği
söylemleri, Anayasa Mahkemesi tarafından verilen kararların kişisel olarak
‘’tanınmadığı’’ beyanlarını birlikte
değerlendirdiğimizde yargının kişisel
bir müdahale alanı haline getirildiğini
görüyoruz.
Bu kişisel alan haline ilişkin son günlerde çok çarpıcı bir örneği görmüş bu-

lunuyoruz. Büyük medya organlarında
neredeyse hiç duyulmayan ve kamuoyunca da unutturulmaya çalışılan, yalnızca muhalif medya ve birtakım muhalif hesaplarca dile getirilen bir gerçek
olarak İranlı uyuşturucu baronu Naci
Şerifi Zindaşti ile AKP eski milletvekili
Prof. Dr. Burhan Kuzu arasındaki yakın
ilişkilere yönelik iddialar, yargının geldiği noktayı da gözler önüne seriyor.

reye girdiği çokça dillendirildi. Burhan
Kuzu ise iddiaları reddederek Zindaşti’yi tanımadığını belirtti. Sonrasında,
Zindaşti ile Burhan Kuzu’nun birlikte
yemek yedikleri bir fotoğraf yayınlandı, bu fotoğrafa ise Burhan Kuzu kendisini sadece bir kez gördüğünü ve bir
tanıdıkları vasıtasıyla bir araya geldiklerini belirterek yanıt verdi. Kuzu’nun
beyanına göre, 2011 veya 2014 yılında
çekilen bu fotoğrafta, İranlı ‘’iş adamı’’, Türkiye’den vatandaşlık almak
istemiş ve bunun üzerine Burhan Kuzu,
Vatandaşlık Genel Müdürlüğü’nü arayarak kendisine yardımcı olunmasını
söylemiş. Burhan Kuzu’nun, yalan
olduğu ortaya çıkan tanımama beyanının ardından, sadece bir kez görüştüğü
iddiası da fotoğrafın 2011 veya 2014’te
çekildiği beyanı da yalan çıktı! Fotoğraf 2015’te çekiliyor ve bizzat HTS kayıtları ile defalarca gerçekleşen Zindaşti - Kuzu görüşmeleri açığa çıkıyordu.

Naci Şerifi Zindaşti, 6 Nisan 2018’de
yapılan bir operasyonda, 6 adamı ile
birlikte, cinayet, uyuşturucu satıcılığı
ve suç örgütü kurma iddiaları ile gözaltına alındı ve tutuklandı. Zindaşti,
tutukluluğunun altıncı ayında yapılan
tutukluluk incelemesi sonucunda 18
Ekim 2018 tarihinde ise tahliye edildi.
Tahliye kararına yapılan itirazın ardından Zindaşti hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarılmıştı ancak gece 00:30
sularında Silivri Cezaevi’nden tahliye
olan Zindaşti, 3 saat gibi kısa bir sürede
yurtdışına gitmeyi başardı ve kendisin- HAKİM VE SAVCILARIN
den bir daha haber alınamadı!
İFADELERİ KUZU’YU
YALANLIYOR
Zindaşti’nin, tahliyesi ile birlikte,
Zindaşti’nin tahliye edilmesinin arBurhan Kuzu ile olan ilişkisi sık sık
dından, Hakim ve Savcılar Kurulu bir
gündeme geldi. Burhan Kuzu’nun,
soruşturma başlattı ve tahliye kararı
Zindaşti’nin tahliye edilmesi için devveren İstanbul 5. Sulh Ceza Hakim’inin
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görev yeri değişti. İlgili hakimin, soruşturma kapsamında verdiği ifadede,
iktidar partisindeki bir eski milletvekilinin kendisini sürekli arayarak tahliye
yönünde telkinde ve baskıda bulunduğuna yönelik iddiaları gazetelere taşındı. Zindaşti ve adamlarının tutuklanmasını sağlayan ve tahliye kararına itiraz
ederek yeniden tutuklanma kararının
çıkmasına yol açan savcının da aynı
kurulda verdiği ifadede tahliye kararı
veren hakim ile iş dışında bir tanışıklıkları olmamasına rağmen hakimin
kendisini 3-4 kez ziyaret edip dosyanın
durumunu sorduğunu, kendisinin ise
bunun sebebini sorması üzerine hakimin kendisine ‘’Ankara’dan Burhan
Kuzu sürekli arıyor.’’ dediği çeşitli
haberler ile kamuoyuna sunuldu.
Zindaşti hakkında ilk tutukluluk kararını veren, dönemin İstanbul 7. Sulh
Ceza Hakimi de tanık sıfatıyla kurula
ifade vermişti. Hakimin ifadesinde,
tahliye kararına itiraz edilmesinin
ardından dosya İstanbul 6.Sulh Ceza
Hakimliğine ulaşmadan Burhan Kuzu’nun avukatı tarafından 3-4 kez ziyaret edildiğini, avukatın kendisine itirazı
değerlendirecek hakimin nasıl birisi ve
‘’hangi kanattan’’ olduğunu sorduğunu, hatta odasına zorla girip telefonla
Burhan Kuzu’yu aradığını ve aramaya
yanıt verilmemesi üzerine görüşmenin

gerçekleştirilemediğini söylediğini yine
medya yolu ile öğrendik. Son olarak,
tekrar tutuklama kararı veren hakimin
kurul ifadelerinde de sabit bir telefondan arandığını, telefondaki kişinin
Külliye’den aradığını söyleyerek kendisini Burhan Kuzu’ya bağladığını ve
Kuzu’nun kendisine dosya numarası
vererek Zindaşti dosyasını hatırlattığını
öğrenmiş olduk.
Burhan Kuzu’nun bu iddialara ilişkin
de diyecekleri mevcuttu. Zindaşti’nin
avukatlarından biri, Burhan Kuzu’nun
öğrencisi idi ve kendisinden dava ile ilgili yardım istemişti. Bunun üzerine de
Burhan Kuzu hakimlerle ve savcılarla
telefon görüşmeleri yaptığını ve kendileri ile dosya hakkında fikir alışverişi
yaptıklarını, kendilerine bazı telkinlerde bulunduğunu söylüyordu. Böylece,
Kuzu’nun hiç tanımadığını iddia ettiği
bir kişi hakkında karar mercii haline
geldiğini öğrenmiş oluyorduk!
Tüm bu ifadelerin, görüşlerin, haberlerin sonunda ise, bizzat Savcılık dosyasında yer alan ve Burhan Kuzu ile
Zindaşti arasında defalarca gerçekleştiği kayıt altına alınan telefon görüşmeleri gerçeğini öğreniyorduk ve Burhan
Kuzu hakkında ‘’Nüfuz Ticareti’’ suçu
ile 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemli
dava açılıyordu. Yani Burhan Kuzu, hiç
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tanımadığı bir adamla yıllarca görüşüyor ve bu kişi bir anda ‘’tesadüfen’’
tahliye edildiği için sanık sandalyesine
oturuyordu!
SONUÇ YERİNE
Yargının neredeyse tüm unsurları ile
AKP ve genel başkanının tekelinde
olduğu düşünüldüğünde Burhan Kuzu’nun tüm bu süreçten ‘’aklanarak’’
çıkma ihtimalinin yüksek olduğu ve bu
durumun da kimseyi şaşırtmayacağı
bilinmektedir. Ancak tüm bu süreç, 18
yıllık bir iktidarın kiri olarak her alanda
olduğu gibi yargıda da etkisini göstermektedir.
Sadece yaptıkları haber nedeniyle tutuklu olan gazetecilerin, müvekkillerini
savunurken kendileri sanık olan avukatların bulunduğu ülkemizde, uluslararası cinayet ve uyuşturucu suçlarından yargılanan bir baronun nasıl serbest
kaldığı asla akıllarımızdan çıkmamalıdır.
Bu yaşananların ise bir hukuksuzluk
değil adlı adınca bir ‘’Yeni Türkiye
hukuku’’ olduğu, bu alanda verilecek
mücadelenin ise hukuk alanından ibaret
olmayıp 18 yılın bütün kirlerini ortadan
kaldıracak bir çizgi içermesi gerektiği
ortadadır.
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BAĞIMSIZ YARGI (MI)?
Türkiye’de yargı bağımsızlığına yönelik
saldırılar uzun yıllardır hepimizin gündeminde. Vatandaşlar ülkede hukuk güvenliğinin kalmadığını, her an her şeyin
olabileceğini ve herhangi bir temel hakkın
korunmasının dahi mümkün olamadığını
kanıksamış durumda. Yargı; AKP iktidarı
döneminde, iktidarın kurucu araçlarından
biri olmuş, hukuk sisteminin bizatihi kendisi tamamen değişmiş ve hukuksuzluk ise
“AKP hukuku” haline gelmiştir. Dolayısıyla AKP iktidarı, kendi hukuksuz hukukuna uymayan ve kendine biat etmeyen
herkesi cezalandırmak istemektedir.
O yüzden bugün herhangi bir temel hakkı
değil, yaşam hakkını savunduğu için bir
yargıcı görevinden uzaklaştırdılar. Adil
yargılanma hakkına ve insan haklarına
saygılı bir hukuk ve bağımsız bir yargı
sistemi için mücadele eden yargıçların
2012 yılında kurduğu Yargıçlar Sendikası’nın başkanı Ayşe Sarısu Pehlivan bir
twitter paylaşımı nedeniyle önce sosyal
medya linçine maruz kaldı ve ardından
da hakkında HSK soruşturması başlatıldı.
Şaşırmadık ama öfkelendik, bir kez daha
öfkelendik. Çünkü yapılan soruşturma ve
görevden uzaklaştırma kararı, son yıllarda
sıkça rastladığımız ve “ihbar” metoduna
dönüştürülmeye çalışılan bir sosyal medya
linciyle hedef gösterilmesinin sonucu ve
bir gözdağıdır.
Halit Çelenk, Hukuksuz Demokrasi adlı
kitabının içerisinde yer alan “Bağımsız
Yargının Kaynakları” başlıklı yazısında
şöyle diyor:
“Yargının bağımsız olması düşüncesi,

temelde, yüzyıllar boyunca süregelen
toplumsal gelişmelerin, devlet yönetimi
alanındaki sonsuz uygulama ve deneyimlerin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.
Bağımsız yargı ile insan hak ve özgürlükleri ve giderek demokratik rejim arasında
sıkı bir ilişki vardır. Yargının bağımsızlığı,
demokratik hak ve özgürlüklerin önemli
bir güvencesini oluşturmaktadır. Bu güvenceler sağlanmadan demokratik rejimin
uygulanması ve işletilmesi olanaksızdır.
Bağımsız yargı, günümüzde, demokrasinin “onsuz olmaz” koşulu sayılmaktadır.
Bu nedenledir ki 1961 Anayasasının genel
gerekçesinde bu konuda şöyle denilmiştir:
‘Kazaî denetimi yapacak organların bağımsızlığı bu denetimin ciddiyet ve müessiriyetinin (etkinliğinin) şartıdır. Bu bakımdan, hâkimler ve mahkemeler üzerinde
her çeşit tesirleri bertaraf edici hükümler
tasarıya konulmuş, mahkemeler yürütme
ve yasama organı karşısında tamamıyla
bağımsız hale getirilmiş, hâkimlerin her
türlü hakları teminat altına alınmış…’tır.”
(sf.67-68)
Halkın hukuka ve adalete erişim ile adil
yargılanma hakkının, hukuk güvenliğinin
ve hukuk devleti ilkesinin korunmasının
güvencesi olan yargının bağımsızlığına
düşman olanlar, kendi iktidarlarını yargıyı
sopa olarak kullanarak kuranlar; hayatını
adalet mücadelesine adamış bir hakimin
“türküler kimseye zarar vermez, İbrahim
Gökçek yaşamalıdır” şeklindeki twitter
paylaşımını ve devamında bir insanın ölümünden doğan üzüntüsünü cezalandırmak
istemektedirler. Çünkü Nazım Hikmet’in
bir şiirinde dediği gibi, onlar ümidin

düşmanıdır/ akar suyun/ meyve çağında
ağacın/ serpilip gelişen hayatın düşmanı.
Onlarda yargıç Ayşe Sarısu Pehlivan’ın
kendi halkına olan sorumluluğu yoktur.
Onlar Ayşe Sarısu Pehlivan gibi dürüst ve
adil değildirler, bir yargıç olarak, bağımsız
yargıyı savunamayacak ve hukuka değil
siyasi iktidara biat edecek kadar acizdirler.
Ancak Nazım’ın şiiri şöyle devam eder;
“Çünkü ölüm vurdu damgasını alınlarına:
- çürüyen diş, dökülen et –/ bir daha geri
dönmemek üzre yıkılıp gidecekler/ Ve elbette ki, sevgilim, elbet,/ dolaşacaktır elini
kolunu sallaya sallaya,/ dolaşacaktır en
şanlı elbisesiyle: işçi tulumuyla/ bu güzelim memlekette hürriyet…
Çok uzatmadan özetleyelim, söyleyecek
çok fazla da bir şey yok, bu ülkede yargıçların bağımsız olmasına tahammülleri
bulunmamaktadır. Yargıçların bağımsız
olup bir de adil yargılanma, yaşam hakkı,
hukuk güvenliği ve hukuk devletini savunmalarına ise hiç tahammülleri bulunmamaktadır. Üzerine böyle onurlu yargıçların
bir araya gelip sendika kurmalarına, bu
sendikaları ile yargının bağımsız olması
gerektiğini söyleyip bir de bunun için mücadele etmeleri ise artık onlar için cezalandırılması gereken “eylemler”dir.
Dolayısıyla bu asılsız soruşturmanın sonlandırılması ve bağımsız yargı anlayışının
önemli savunucularından biri olan, adalet
ve hukuk mücadelesinden bir gün olsun
vazgeçmeyen Ayşe Sarısu Pehlivan’ın
biran önce görevine iade edilmesi gerekmektedir.

öne çıkanlar
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AKP MÜDAHALEYE HAZIRLANIYOR
Geçtiğimiz haftalarda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın salgın ile LGBTİ bireyleri arasında bağ kurduğu konuşmasının
ardından Ankara Barosu’nun Diyanet’i
karşısına alana açıklama gündemde yerini
almış, Ankara Barosu hakkında jet hızıyla
inceleme başlatılmıştı. Onlarca baronun
Ankara Barosu’na destek açıklamasının
ardından AKP’den yeni bir hamle geldi.
Önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk açıklamada bulunarak barolardaki
seçim sisteminin değişmesi gerektiğini,
Meclis grubu ve parti kurullarına bu
yönde çalışma yapılması talimatı verdiği
açıkladı. İlerleyen günlerde ise AKP’nin
müdahalesinin sadece barolara değil aynı
zamanda meslek odalarına dönük de olduğu ortaya çıktı.
AKP MYK’sında, baroların seçim sistemi
ve baro sisteminin tümünde değişikliğin
ele alındığı bazı köşe yazarları tarafından
da dile getirildi.
Bu konuda yürütülen tartışmanın temelinde, baro yönetimlerinin bir çocuğunun
AKP’nin kontrolünde olmaması yatıyor.
Yapılan seçimlerde, baroların yönetimlerine aday olan ve kendilerini açıkça,
milliyetçi, muhafazakar olarak niteleyen
hatta AKP ile bağlarını gizlemeyen, bazı
baro başkan adaylarının doğrudan AKP
yönetimlerinde bulunan adaylar olmasına
rağmen bu grupların barolardaki seçimleri
kazanma oranı oldukça düşük seyrediyor
ve birkaç ile sınırlı kalıyor.
Aynı zamanda çoğu baro yönetimleri sadece mesleki sorumluluklarını yerine getirmenin yanında kamusal sorumluluklarını
da gereği olarak haksız, hukuksuz bir çok
uygulamayı açıktan karşısına alıyor, haber

verme, uyarma, savunma hakkını kollama
gibi bir çok başlıkta sessiz kalmak yerine
aktif bir çaba gösteriyor.
AKP’nin müdahalesi de tam olarak, baroların kadükleşmesini sağlamak ve mümkünse yandaş baroların sayısını arttırmak
amacını taşıyor.
Aslında bu müdahale hazırlığı yeni değil
ancak siyasi alanda giderek sıkışan AKP,
Ankara Barosu açıklaması bahanesi ile
yeniden düğmeye bastı da diyebiliriz.
Geçtiğimiz yıllarda da düşük tonda dile
getirilen baro seçim sistemi değişikliği
AKP için artık geri dönülmez bir plan
halini almış durumda.

den fazla sendika var neden barolarda da
olmasın gerekçesini sunuyor. Ortaya çıkan
korku ise, bir anda her ilde ortaya çıkabilecek farklı sayıda baroların var olacak
olması.
Özellikle Anayasanın 135. Maddesinde
kamu niteliğindeki meslek kuruluşlarının
kamu kısmı ile oynanmaya başlayacağı bir
dönemin kapıda olduğunu söyleyebiliriz.
Sadece barolar değil, TMMOB başta
olmak üzere bir çok meslek kuruluşu da
barolara yapılan müdahale kapsamında
alınacağını tahmin etmek zor değil.

Mevcut sistemde, her iki yılda bir baro
yönetimi seçimleri oluyor ve çarşaf liste
ile seçimler yapılıyor. En çok oyu alan
adaylar yönetime geliyor.

Bu tartışmalarda AKP’nin ikiyüzlülüğüne başka bir örnek daha eklenmiş oldu.
Abdulkadir Selvi yazdığı bir köşe yazısında, barolar ve meslek odalarına müdahale
planının ayrıntılarını açıklarken, aslında
Türk Tabipler Birliği ve Tabip odalarında
da bir değişikliğin AKP tarafından zorunlu
görüldüğünü ancak, pandemi nedeniyle bu
işe girilmeyeceğini tahmin ettiğini belirtti.

AKP, seçim usulünü, çarşaf listenin demokratik olmadığı gerekçesiyle nispi
seçim usulüne çevirme planı yaparken,
baro yönetimlerinin anlayış homojenliğini
bozmayı, yönetime getireceği birkaç avukat ile, en azından memleket sorunlarına
karşı söz söylemenin önüne sistemi tıkama
yolu ile geçmek istiyor.

Bu aslında sadece bir ikiyüzlülük örneği
değil bir itiraf olarak da değerlendirilebilir.
Yapılan bu müdahalenin yüzbinlerce baro
ve oda mensubunun tepkisine neden olacağını bilen AKP, buna rağmen tabiplerin
tepkisini almanın sırası değil demiş, diğer
meslek üyelerini ise dikkate dahi almayacağını göstermiş oluyor.

Ayrıca ikinci bir plan daha var, ancak bu
plan konuşulurken AKP’nin korkuları da
gün yüzüne çıkmaya başladı diyebiliriz.

2020 Kasım ve Aralık aylarında yeni dönem seçimlerinin yapılacağı baroların bu
müdahaleye vereceği cevap ve bu cevabın
gücü bu seçim sürecini de belirleyecektir.

Bu alandaki tartışmaların ayrıntıları ise
hayli ilginç.

Her ilde tek bir baro yerine çoklu baro sistemine geçmek de masadaki tercihlerden
biri. AKP bunu sendika örneği üzerinden
tarif ediyor ve nasıl ki her iş kolunda bir-
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DEVRİMCİ VE ÖNCÜ KADINLAR

Bu haftaki Pusulamızda seçtiğimiz konu dünya ve Türkiye devrim mücadelesinde önemli yere sahip kadın
önderler. Hem devrim mücadelesi hem komünist harekette etkileri bakımından hem de kadın hareketindeki
önemleri açısından Pusula’da kadın önderleri ele aldık. Afitap Kuzgun iki yazıyla bu haftaki Pusula’ya katkı
sundu. “Uzun Bir Yürüyüşün Direngen Kadını Behice Boran” ile “Omurgayı Dik, Umudu Diri Tutmanın
Kısa Tarihi: Zehra Kosova” yazılarını yine Türkiye’den başka bir ismi konu edinen yazımız izliyor. “Suat Derviş: Sıfatlara sığmayan kadın”. Diğer yazılarımız ise uluslararası komünist hareketten. Umut Kuruç Rosa
Luxemburg’u yazdı: “Rosa’nın sözüdür bu: Ya sosyalizm ya barbarlık!”, Sema Aydın “İşçilerin ve kadınların kurtuluş mücadelesinde bir öncü Clara Zetkin“ ve Hanife Şahan “Mücadelesini her nefesinde büyüten kadın: Kollontay” yazısını… Ülkemizde kadınlara yönelik gerici baskı ve söylemlerin daha da arttığı
bir dönemde devrimci kadın portreleri genç kadınlara da örnek olacaktır. İyi okumalar.

UZUN BIR YÜRÜYÜŞÜN DIRENGEN KADINI BEHICE BORAN
AFITAP KUZGUN
Mücadeleye adanmış bir ömür, klişeleşmiş bir ifade olmakla birlikte bazı
isimler söz konusu olduğunda başka bir
anlatım pek mümkün olmuyor. Behice
Boran da bu isimler arasında ve 10 Ekim
1987’de öldüğünde bizlere mücadeleyle
geçen bir ömür bıraktı. Bu ömre neler
sığdırdığına tekrar tekrar bakmak gerekir. Bunu yapma maksadımız, yalnızca
Behice Boran’ın hayatına dair bir kronoloji çıkarmak değil elbette. Asıl olarak
bugünü anlamak ve geleceği kurarken
dersler çıkarmak içindir. Dolayısıyla
Behice Boran’ın yaşamını da Türkiye
sosyalist hareketinin tarihi içerisindeki
konumlanışı ve yaptığı katkılar açısından
değerlendiriyoruz.
Behice Boran isminin çağrıştırdığı pek
çok özellik var. Aydın kimliği, örgütlü
mücadele içerisinde yer alması, Marksizmi ilke edinmesi, sosyalizm savunusu,
sosyalist devrim çizgisinde ısrar edişi,
disiplinli, direngen bir yaşam... Saydığım
ve aklıma gelmeyen daha nice özelliğin
her biri Boran’dan devraldığımız mirasımızdır. Bugünden baktığımızda da çok
değerli olmakla birlikte bu özelliklerin
her birinin 1940’ların Türkiyesi’nde var
edilmeye çalışıldığını akıldan çıkarmamak gerekiyor. İşçi sınıfı hareketlerinin
neredeyse yok denecek kadar cılız, sosyalizm fikrinin pek de yüksek sesle dillendirilmediği, illegal mücadelenin söz
konusu olduğu yıllardır henüz. Cumhuriyet’in kuruluşunu yeni yeni tamamladığı,
kuruluşa katkı koymaları için yurt dışına
gönderilen bir kuşağın, ülkeye dönerek
elde ettikleri birikimi ülkesi için kullanmaya başladığı yıllardan bahsediyoruz.
Behice Boran da bu amaçla Amerika’ya

sosyoloji doktorası yapmak için gönderilmiştir. Boran’ın Marksizmle tanışması
da doktora yıllarına denk düşer ve hayatında önemli bir kırılma yaratır.
Marksizmle tanışması bir kırılma yaratmakla birlikte bu döneme kadar olan
yaşantısı da politik tercihlerine bir zemin
hazırlamıştı muhakkak. Dönemin koşullarına bakınca okur-yazar bir anne-babanın olduğu, iki gazetenin girdiği bir evde
büyümüştü. Fransız okuluna, ardından
Amerikan kolejine gitmişti, İstanbul
Üniversitesi’nde okurken Manisa’ya
tayin olup bir dönem İngilizce öğretmenliği yapmıştı. Bu süreçte, sahip olduğu
imkanların yanında bunları elde edemeyenleri gördükçe, yaşanan eşitsizlikler
sonucunda kendisini topluma karşı sorumlu hissetmeye başlamıştı. Sosyolojiye
yönelmesi de bu açıdan toplumu anlama

ve dönüştürme ihtiyacının bir sonucuydu,
bilinçli bir tercihti. Ancak Marksizmle
tanışana kadar okuduklarını bütünlüklü bir çerçeveye yerleştirmesi mümkün
olmamıştı.
Marksizm okumaları her şeyden önce
gördüğü, gözlemlediği, deneyimlediği çelişkilerin çözülmesini sağlamıştır,
ancak Behice Boran kafasındaki çelişkilerin çözümlenmesiyle yetinmemiş,
değişimin bireysel düzlemle sınırlı kalamayacağını, toplumsal bir dönüşümün
şart olduğunu da içselleştirmiştir. Ve
elbette toplumsal dönüşüm için örgütlü
mücadelenin olmazsa olmaz olduğunu
da... Bu kavrayış, Boran’ın ülkeye dönüşünden kısa bir süre sonra, 1942 yılında
Türkiye Komünist Partisi’ne (TKP) üye
olmasıyla sonuçlanmıştır, “42 senesinden
itibaren elimden geldiği kadar örgütlü bir
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şekilde ülkenin sosyalizmi hedef alan
bir yönde değişebilmesi için çalıştım”
sözleriyle de mücadelesinin sürekliliğini
gösterir. Örgütlü mücadele Boran için
bir yaşam biçimi haline gelir, ona göre
“Kişiler hakkında nasıl mı karar vereceksin? Hayatlarına bakarak. Bir insan,
yaşadığı hayatın insanıdır. Doğru bulduğumuz fikirleri öyle benimsemiş, öyle
içimize sindirmiş olmalıyız ki, bunlar
davranışlarımızı biz farkında olmadan
dahi etkilemeli, tayin etmeli, yönetmelidir. İnsan nihayet ne kadar sosyalist
olmaya devam etse de, bir gün bedeni bu
fani dünyaya veda eder, ama işçi sınıfı
partileri, işçi sınıfı var oldukça devam
eder, gider. Sosyalist doğulmaz, sosyalist yaşanır.”
Behice Boran’ın Marksizmi ilke edinmiş, sosyalist devrim savunusu olan,
örgütlü bir aydın olduğunu tekrar vurgulamak isterim. Bu kavramlar Boran’ın
döneminde olduğu kadar günümüzde de
son derece önemlidir. Çünkü bugünden
baktığımızda bu özelliklere sahip aydın
sayısının ne kadar az olduğunu görüyoruz. Günümüzde aydın olmak, liberal
tezleri savunmak, hiçbir sınıfsal temeli
olmaksızın özgürlükler, demokrasi gibi
kavramlarla siyaseti açıklamaya çalışmak veya Marksist olduğunu söylese

bile örgütlü mücadeleden geri durmakla
eş olmuştur ya da en uç noktada AKP
iktidarına güzellemeler yapmakla, aynı
gemide olduğumuzu belirtip birlik beraberliğin öneminden bahsetmekle belirlenmektedir. İşte bu nedenle de Boran’ı
tanımlayan bu özellikler önemlidir ve
aydın kimliğinin nasıl olması gerektiği
noktasında hatırlanması, hatırlatılması
gerekmektedir. Biz şimdilik günümüz
“aydın”larını bir kenara bırakalım ve
Behice Boran’a dönelim.
Behice Boran her ne kadar siyasi yaşamıyla ön plana çıkmışsa da akademik olarak da sosyoloji alanına önemli
katkılar yapmıştır. 1939’da Türkiye’ye
dönüşünden 1948 yılında akademideki
tasfiyelere kadar, Ankara Üniversitesi
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde
(DTCF) sosyoloji kürsüsünde doçent
olarak çalışmıştır. Türkiye’nin ilk kadın
sosyoloğu olan Boran, gecekondular
konusunda ilk araştırmaları yapan bilim
insanıdır. Gerek yurt dışında gerek yurt
içinde akademik çalışmalarıyla referans
gösterilen, ilk defa akademik sosyolojinin yöntemlerini kullanarak Türkiye’nin toplumsal yapısını araştıran ve
kuramsal çerçeveye oturtan bir isimdir.
Hem metodoloji anlamında hem de saha
çalışmalarıyla sosyolojinin ülkemizdeki
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gelişiminde belirleyici olmuştur. Şayet
akademik yaşamına devam edebilseydi
bu alanda da önemli eserler vereceğine şüphe yoktur. Ne yazık ki, Boran’ın
1923 Cumhuriyeti’nin aydınlanma
hamlesinin bir parçası olarak başladığı
akademik yaşamı, antikomünist siyasetin ülke genelinde ağırlığını arttırmasıyla son bulmuştur. “DTCF’nin solcu
hocaları” olarak anılan Niyazi Berkes,
Muzaffer Şerif Başoğlu ve Pertev Naili
Boratav ile birlikte üniversiteden ilişikleri kesilmiştir.
Akademideyken başladığı siyasi yaşamı,
üniversiteyle ilişiğinin kesilmesinden
sonra daha fazla ön plana çıkan Behice
Boran, “DTCF’nin solcu hocaları” ve
üniversite dışından Adnan Cemgil ile
1941’de Yurt ve Dünya, 1943’te Muzaffer Şerif Başoğlu ile Adımlar dergisini
çıkarmış, 1942’de TKP üyesi olmuş,
1950’de Türk Barışseverler Cemiyeti’nin kuruculuğunu yapmıştır. 1962’de
Türkiye İşçi Partisi’ne (TİP) üye olmuş, 1965’te TİP’ten Urfa milletvekili
seçilerek meclise girmiştir. 1970’de
TİP’in genel başkanlığına seçilmiştir ve
Türkiye’nin ilk kadın siyasi parti lideri
olmuştur. 1950’de Kore’ye asker gönderilmesine karşı çıkışıyla 15 ay, 12 Mart
muhtırası sonrasında TİP’in kapatılmasıyla birlikte 1971’den 1974’e kadar
cezaevinde tutulmuştur. 1975’te ikinci
TİP’in kuruluşunda da genel başkanlığa
devam etmiştir. Görüldüğü üzere yurt
dışına çıkmak zorunda kaldığı yıllara
kadar Türk Barışseverler Cemiyeti’nin
kuruculuğundan TİP’in genel başkanlığına kadar pek çok görev üstlenmiş,
çeşitli baskıları göğüslemiştir. Yurt
dışında kaldığı süre içerisinde de TKP
ve TİP’in birleşmesi için görüşmelerde
bulunmuş ve vefatından üç gün önce de
Türkiye Birleşik Komünist Partisi adıyla
yapılacak birleşmenin gerçekleştirileceğe Brüksel’deki toplantıya katılmıştır.
Behice Boran bu aktif siyasi yaşamının
yanında teorik olarak da belirleyici olmuştur.
Boran, Türkiye siyasi tarihi içerisindeki
kritik tartışmalardan birisi olan Milli
Demokratik Devrim (MDD) ve Sosyalist
Devrim (SD) tezlerinin şekillenmesinde, bilimsel sosyalizm doğrultusunda
ve SD yönündeki duruşuyla sosyalist
bir Türkiye’nin ancak ve ancak işçi
sınıfının öncülüğünde kurulabileceğini
savunmuştur. Bu tartışmalar gerek TİP
içerisinde gerekse sosyalist hareketin
diğer unsurlarıyla yürütülmüş, Boran’ın
da dönem dönem kendi içerisindeki
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çelişkileriyle birlikte süreç içerisinde olgunlaşmıştır. Bu çelişkili düşünceler bir
yanıyla anlaşılabilir, çünkü 60’lı yılar
Türkiye’de sosyalist hareketin kimliğini
bulmaya çalıştığı, Kemalizmle hesaplaştığı, Marksizmle ve bilimsel sosyalizmle
tanıştığı bir dönem olarak değerlendirilebilir. 1961 yılında TİP’in kuruluşu da
bu açıdan önemlidir, sendikal mücadele
içerisinde yer almış Şaban Yıldız, Kemal Türkler gibi isimlerin, ekonomik
mücadeleyi politik mücadeleye taşıma
çabalarının bir sonucudur TİP. Ne var ki
daha kuruluş aşamasında işçi sınıfının
öncülüğü parti içerisinde bir tartışma
konusu olmuştur, Behice Boran ise bu
tartışmalarda her zaman işçi sınıfından
yana tutum almıştır.
Behice Boran, akademik, siyasi kimliklerinin yanına edebiyat alanında yazdıklarıyla eleştirmen kimliğini de eklemiştir. Örneğin, Yurt ve Dünya dergisinin
Ağustos 1941 tarihli 8. sayısında, ‘Kadın Romancılarımız’ başlığıyla yazdığı
yazısında dönemin kadın romancılarının
eserlerini tartışır. Boran, bu romanları
toplumsal koşulları dikkate almaksızın,
nitelikli karakter analizleri yapmadan,
gerçekçi olmayan bir dille yazılmaları
yönüyle eleştirir.
Boran’ın sahip olduğu akademik, siyasi,
eleştirmen kimlikleri birbirinden ayrı ve
sınıfsal bakış açısından kopuk düşünülemez. Günümüzde görmeye pek alışık
olmadığımız, tek bir alanda uzmanlığın
empoze edildiği bir aydın profili yerine
çok yönlülüğüyle, mücadelenin her ala-
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nında yer alarak aydın sıfatını hak eden
bir kadındır Boran.
Behice Boran 1980 darbesi sonrasında,
TİP’in kapatılmasıyla birlikte, partinin
devamlılığının sağlanması açısından,
parti kararı ile bazı parti yöneticileriyle
birlikte yurt dışına çıkmıştır, bu yıllar
onun için sürgün yılları olmuştur. Uğur
Mumcu’yla Brüksel’de yaptığı röportajda yurt dışında bulunduğu yıllara dair
duygularını “Her şeyi düşünmüştüm bu
işlere girerken. Hapis yatmayı, baskıları,
şunu bunu... Ama yetmiş altı yaşında,
bir yabancı ülkede sürgün yaşamak hiç
aklıma gelmemişti.” sözleriyle anlatır.
Yaşına, kalp rahatsızlığına, ülkesinden uzakta olmanın verdiği zorluklara
rağmen son nefesine kadar partisi ve
sosyalizm mücadelesi için çalışmaktan
vazgeçmez Behice Boran.
Boran’ın inatçılığını, direncini gösteren
bir anekdot da 1979 1 Mayısı’na dairdir.
1 Mayıs kutlaması yasaklanmıştır, ancak
TİP bu yasağı dikkate almaz. Behice
Boran ve 171 TİP’li Merter’den Taksim’e doğru yürümeye başlar. Yürüyüş
gözaltıyla sonuçlar ve mahkemede Behice Boran’la hakim arasında şu diyalog
geçer:
-Ne yapmak için çıktınız sokağa?
-1 Mayıs’ı kutlamak için.
-Nerede kutlayacaktınız?
-Daha önce de söylediğim gibi
Taksim’de.
-Taksim’e mi gidecektiniz?
-Evet, Taksim’e gidecektik.

-Yol uzak, o kadar yolu nasıl
gidecektiniz?
-Dinlene dinlene gidecektik.
Bizler de, sosyalist devrim çizgisinden
bir adım geri düşmeden, sosyalist cumhuriyeti bu topraklarda var edene kadar
mücadeleden vazgeçmeyerek, Behice
Boran gibi “dinlene dinlene gidecek” ve
onun mirasını yaşatmaya devam edeceğiz.
Selam olsun Türkiye’nin ve dünyanın
aydınlık geleceğine, selam olsun Behice
Boran’a...
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SIFATLARA SIĞMAYAN KADIN: SUAT DERVIŞ
Bir devrin kapanıp yeni bir düzenin kurulduğu, padişahlığın yerini cumhuriyete bıraktığı
bir zaman diliminde hem edebiyatçı hem
gazeteci bir kadın olarak oldukça üretken
bir şekilde romanları basılmakta gazetelerde
yazıları yayımlanmaktadır. Yazdığı romanlarda kadın-erkek ilişkilerine odaklanmasına
ve gazete sayfalarında kadınlara yönelik
yazıları yayımlanmasına rağmen bu dönemde ne kadın hakları mücadelesinde önemli
işlere imza atan Nezihe Muhiddin’in Kadın
Yolu (kısa bir süre sonra Türk Kadın Yolu
olarak adı değişmiştir) gazetesinde ne de
Sabiha-Zekeriya Sertel tarafından çıkarılan
Resimli Ay gazetesinde yazıları yayımlanmıştır. Bir taraftan yeni oluşmaya başlayan
politik duruşu diğer taraftan da kendi yaşamında ortaya çıkan sorunlar (iki defa evlenip boşanması, evlatlık olan kız kardeşinin
intiharı gibi) henüz bu iletişimin kurulamamasında etkili olmuş olabilir.
Yaşadığı sorunlarla baş edebilmek için
ablası Hamiyet ile birlikte Berlin’e giderler
ve babasının 1932 veya 1933’teki (farklı
kaynaklarda farklı tarihler verilmektedir)
ölümüyle birlikte ülkeye dönerler. Berlin’de
kaldıkları süre içerisinde de yazmaya devam
eden Suat Derviş artık “Niçin yazmalı?”,
“Kimler için yazmalı?” sorularını da sorar
bir yandan. 1930’lardan sonraki yazılarında
bu değişim açık bir şekilde gözlenir. 1931
yılında henüz ülkeye dönmemişken yazdığı
Emine romanında sosyal adaletsizliği ilk
defa eleştirdiği belirtilir. Özellikle ülkeye
dönüşünden sonra gazete yazılarına bakıldığında kadınlar, çocuklar, yoksullar, evsizler, iş kazaları sonrasında iş göremez hale
gelen işçiler hakkında röportajlar yapmaya
ve yazılar hazırlamaya başlar. Bu röportaj
dizilerinden birisi de çocuklara yöneliktir,
1935 yılında yayımlanan “Çocuklarımız Ne
Halde?” başlıklı röportaj yazısını şu ifadelerle bitirir: “Memleketimizde has ve üvey
evlat olarak imtiyazlı ve sefil iki sınıf çocuk
görmek istemiyoruz.”
Neriman Hikmet’le birlikte birkaç sayı

Baş Eğmeyen Kadın, Yıldızları Seyreden Kadın, Kıpkızıl Komünist gibi bir dizi tanımlamayla ifade edilen Suat Derviş sıfatlara sığmamıştır. 23 Temmuz 1972’de Kasımpaşa Askeri Deniz
Hastanesi’nde hayata veda ettiğinde ardında pek çok roman,
muhtelif gazete ve dergilerde yazılmış yazılar, röportajlar ve
mücadeleyle dolu bir yaşam bıraktı. Derviş’in yaşam öyküsüne
baktığımızda, gazeteci ve edebiyatçı kimliğini politik duruşuyla
bütünleştirmiş güçlü, yaşama sıkı sıkıya bağlı, “başını eğmeyen”
bir kadınla karşılaşırız.
yayımlanan Yeni Edebiyat dergisini çıkarmaya başlarlar. Yeni Edebiyat dergisiyle
birlikte Suat Derviş’in hayatında da yeni
bir dönem başlar. O dönem TKP genel
sekreterliğini yapan Reşat Fuat Baraner
öncülüğünde faşizme karşı olan aydınların
yer alacağı bir yayın çıkarma kararı verilir.
Neriman Hikmet ve Suat Derviş’in isimleri
görünürde olan isimler olacaktır. 5 Ekim
1940’da gazete formatındaki ilk sayısını çıkarırlar. Sabahattin Ali, Abidin Dino, Attila
İlhan, Sabiha-Zekeriya Sertel, Hasan İzzettin Dinamo ve müstear isimlerle Reşat Fuat
Baraner ve Nazım Hikmet gazeteye katkı
koyan isimlerden bazılarıdır.
Suat Derviş Yeni Edebiyatı şu cümleyle
tanımlar: “İçinde ilaçlık olsun diye bile
gericilik olmayan bir sol dergi.”
1941 yılında sıkıyönetim kararıyla kapatılana kadar Suat Derviş’in dergiye yazdığı
öyküler, eleştiriler toplumcu gerçekçi çizgisini de pekiştiriyordu. Derginin kapatılmasıyla birlikte Neriman Hikmet, Hasan İzzettin Dinamo, Suat Derviş, Zeki Baştımar
ve Sabiha Sertel sıkıyönetim mahkemesi
tarafından sorguya çağrılır. Bir ceza alsalar
da zaman aşımı nedeniyle beraat ederler.
Yeni Edebiyat kapanır ama Suat Derviş,
TKP için yazmaya devam eder, bültenler,
çeviriler, piyesler…
1941 yılında Suat Derviş ve Reşat Fuat
Baraner evlenir.
1944 yılında gazeteci kimliğiyle Sovyetler
Birliği’ne yaptığı ziyaretleri “Niçin Sovyetler Birliği’nin Dostuyum” başlığı altında
yazar. Elbette, bu dokümanın basılması
sonrası iş bulması zorlaşmıştır. Ardından
1944 yılında yapılan TKP Tevkifatı’nda
Reşat Fuat Baraner’le birlikte tutuklanır ve
sekiz ay tutuklu kalır. Bundan sonraki yıllar
hep sıkıntılarla geçecektir. 1951 Tevkifatı’nda Reşat Fuat Baraner yine tutuklanır.
Bu sefer Suat Derviş’i tutuklamamışlardır,
ama sürekli takip altındadır. Sürekli izlenmenin getirdiği tedirginlikle birlikte ablası
Hamiyet’le birlikte Paris’e giderler, ancak
zorluklar orada da peşlerini bırakmaz, pek
çok tanıdığın sırt çevirdiğini görürler. Yine
gazetelere yazılar yazarak, kitaplarının

yabancı dilde yayımlanmasını sağlayarak
yaşamlarını sürdürmeye çalışırlar. Bu dönemde basılan Ankara Mahpusu, uzun bir
zaman sonra Fransızcaya çevrilen ilk Türk
romanı olur.
Eserlerinde yine kadın-erkek ilişkileri
merkezi bir konumda duruyor görünse de
roman karakterlerinin kişilikleri toplumcu
bir duruşu hissettirmeye devam eder.
“Mutluluk bölünmez bir bütündür. Eğer
siz mutlu değilseniz, ben mutlu olamam.
Başkalarının mutlu olmadığı bir dünyada
tek kişi mutlu olamaz.” satırları hâlâ Henri Barbusse’nin romanında altını çizdiği,
eşitlik olgusunun vurgulandığı satırları
unutmadığını gösterir. Yine Ankara Mahpusu romanından, “Bu iyi kalpli ihtiyar kadın
hakikatleri değiştiremezdi. Merhametiyle
dışarıda sokak köşelerinde olan o müthiş
hakikati silecek iktidarı olamazdı.” ifadesi
mücadelenin politik bir zeminde yürütülmeksizin başarıya ulaşmayacağını hatırlatır
bizlere.
Reşat Fuat Baraner’in tutukluğunun bitmesi üzerine ülkeye geri döner ve uzun bir
ayrılığın ardından tekrar bir hayat kurarlar.
Ancak ekonomik zorluklar ve sağlık problemleri peşlerini bırakmayacaktır. 1968’de
eşinin ölümü ne kadar yıpratsa da Suat
Derviş’i, o mücadele etmekten vazgeçmeyecektir. Neriman Hikmet, Mediha Özçelik,
Zehra Kosova’nın da aralarında bulunduğu
emekçi kadınlarla birlikte 1970’de Türkiye
Devrimci Kadınlar Derneği’ni kurarlar ve
bu yaşamındaki son politik eylemi olur.
Mücadeleyle dolu bir ömrün anısına saygıyla…
(*) Bu yazının hazırlanmasında Liz Behmoaras’ın Suat Derviş Efsane Bir Kadın ve
Dönemi (Doğan Kitap, 2008), Feryal Saygılıgil’in editörlüğünde Kadınlar Hep Vardı:
Türkiye Solundan Kadın Portreleri (Dipnot
Yayınları, 2017) ve Suat Derviş’in Niçin
Sovyetler Birliği’nin Dostuyum? (TÜSTAV,
2002) kitaplarından yararlanılmıştır.”
(Bu yazı Sosyalist Cumhuriyet Gazetesi’nin
32. Sayısından alınmıştır)
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AFITAP KUZGUN
1910 yılında Yunanistan’ın Kavala kentinde doğan Zehra Kosova, 1924 yılında
ailesiyle birlikte mübadele göçmeni olarak Türkiye’ye gelir. Bağımsızlık savaşını henüz tamamlamış, Cumhuriyet’in
ilanıyla birlikte kuruluş aşamasında bir
Türkiye’dir geldikleri. Ancak bu ilerici
değerler kısa zamanda kapitalizmin taşlarıyla örtülecek, 1923 Türkiyesi burjuva
karakterini gitgide keskinleştirecektir.
Elbet bu keskinlik gerek sosyalist hareketin gelişmesini gerek işçi sınıfı hareketlerini olumsuz yönde etkileyecektir.
Türkiye’ye gelişlerinde Zehra Kosova
ve ailesi ilk olarak İstanbul’a ulaşırlar,
kısa bir süre kaldıktan sonra Samsun’a,
oradan da kurada çıkan Tokat’a yerleştirilirler. Zorlu başlayan hayat Kosova’nın peşini bir ömür bırakmaz. Tokat’a
yerleşmelerinden bir süre sonra, ailenin
geçimine destek olmak için okulu bırakıp çalışmak zorunda kalır Zehra Kosova
da ve tütün işçiliğine başlar, tıpkı babası gibi, tıpkı göçüp gelen pek çok eşi,
dostu, akrabası gibi. İşçi olma geleneği
de mücadele geleneği de Kosova ailesinde hiç değişmez. Kavala’da sınıf mücadelesinin önemli bir parçası olan tütün
işçiliğinden gelmektedirler. Türkiye’ye
gelirken de 1917 Ekim Devrimi’nin
estirdiği rüzgarı ülkeye taşımış, sosyalist
bir bilinçle gelmişlerdir. “Türkiye’ye göç
edince de bu bilincimizi koruduk. Biz
oldukça kalabalık bir gruptuk ve en az
yüzde yirmi beşimiz bilinçli durumdaydık. Aileler de çok aktifti. Diyebilirim
ki, en militan kesim tütüncüler içinden
çıkmıştır. Ve işçi sınıfını bir dönem adeta
biz temsil ediyorduk.” Bu nedenle de
göçmen tütün işçilerinin dönemin politik
tartışmalarında, mücadelesindeki rolü
çok önemlidir.
Çalışmaya başlamasıyla birlikte Zehra
Kosova da politik olarak dönüşmeye,
sınıf bilinci oluşmaya başlamıştır. Kısa
zamanda iş yaşamındaki haksızlıkları
görerek, bu adaletsizliklere karşı mücadele edilmesi gerektiğini kavramıştır ve
mücadelede öne çıkan isimlerden birisi
olmuştur. 1930’da abisinin yanına İstanbul’a giden Kosova, İstanbul’da da
tütünde çalışmaya devam eder ve yavaş

Zehra Kosova, anılarını aktardığı “Ben İşçiyim” kitabında, bizlere düşlediği dünyayı, “Hayatım boyunca bir
gün, denizin durulacağını, fırtınanın dineceğini, benim
gibi milyonlarca insanın sakin ve rahat bir hayata ulaşacağını düşündüm. İnsanların ezilmeyeceği, sömürülmeyeceği bir dünyanın özlemiyle yaşadım. Bugün de
doksan yıla yaklaşan ömrümle aynı özlemi taşıyorum.”
sözleriyle anlatır. Ancak Kosova, sadece hayal etmekle
kalmaz; doksan yıllık ömrünü, hayal ettiği ülkeyi, dünyayı kurmak için, tüm zorluklara rağmen mücadele ederek
geçirir.
yavaş Türkiye Komünist Partisi’nden
(TKP) birileriyle tanışmaya başlamıştır.
Conga Ali, Seyit Atılal...
Dramalı Ramazan da birlikte çalıştığı
işçilerdendir, Kosova’ya hep “yoldaş”
diye seslenir ama Zehra Kosova “yoldaş” kelimesinin ne anlama geldiğini
bilmez. Ramazan’a sorduğunda, “Sen
de tütüncüsün, ben de tütüncüyüm, onun
için aynı yoldayız.” cevabını alır. Bir
gün öğle paydosunda Ramazan’dan gizli, onun sandığından aldığı TKP’ye ait
bir yayını okur. Yayın, işçi haklarından,
sekiz saatlik çalışma sürelerinden bahsetmektedir. Zehra Kosova, yazılanları
beğenmiş, hak vermiştir. Ramazan öğle
paydosundan dönünce anlatır, yayını
izinsiz aldığı için özür diler, Ramazansa elini öper Zehra Kosova’nın ve “İşte
şimdi hakiki yoldaş olduk.” der.
Kosova’nın TKP içinden tanışıklıkları
gitgide artmıştır ve fabrikada hücreler
kurmaya başlamışlardır, artık TKP’ye
girmiştir Zehra Kosova. Mücadele etmenin tek başına mümkün olmadığının
ve mutlaka örgütlü bir şekilde yürütülmesinin farkında olarak partili olmuştur,
“Partili olduğum zaman hayatta hiçbir
menfaat düşünmedim. Nasıl bir insan
bir insana aşık olursa, ben de öyle aşık
oldum partiye.” sözleriyle de partiye
olan bağlılığını ifade etmiştir. Tütün işçilerin önemli bir kısmının kadın olması
nedeniyle parti tütün işçisi kadınların
örgütlenmesine özellikle önem vermiştir
ve bu örgütlenme çalışmalarında Zehra
Kosova’nın özel bir rolü olur. 1930’lu
yıllarda tütün sektöründe kadın işçilerin sayısı fazla olmasına rağmen, erkek

işçilerden düşük yevmiye almaktadırlar,
Zehra Kosova da ilk tutuklanmasını bu
eşitsizliğe karşı çıktıkları grevde yaşar,
“Biz dedik ki erkekler ne alıyorsa biz de
onu alacağız. Erkek de 30 kiloluk denk
yapıyor, biz de. Haftalıklarımızı eşitledik.”
1934 yılında parti kararıyla, Mustafa Özçelik ile birlikte Sovyetler Birliği’ndeki
Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesi’ne (KUTV) gitmiştir. KUTV, pek çok
ülkeden komünistin eğitim görmek için
gittiği bir yerdir. Kosova, gittiği günden dönüşüne kadar ülkeye dönmek ve
mücadeleye kaldığı yerden devam etmek
için sabırsızlıkla çalışmıştır KUTV’da.
Kaldıkları süre boyunca öğrencilere
maaş verileceğini öğrenen Zehra Kosova, ihtiyaçları zaten karşılanacağı
için bu duruma karşı çıkmıştır. Paranın
kendilerine ödenmesi yerine bir dayanışma fonuna aktarılmasını istemiştir. Fon,
dünyanın farklı noktalarındaki komünist
partilerin tutuklu üyelerine destek amacıyla kurulmuştur. Kosova’nın bu özverili davranışı hayatı boyunca da devam
edecektir. Moskova’da üç yıl kaldıktan
sonra, teorik olarak donanmış bir şekilde
ülkesine dönmüştür Zehra Kosova.
Ülkeye dönüşüyle birlikte tütün işçilerinin örgütlenmesinde yeniden aktif rol
almıştır. Moskova’dayken evlenen Kosova, eşiyle birlikte Samsun’da, Bafra’da
çalışmalar yürütmüş, daha sonra İstanbul’a dönmüş ve 1946’da Tütüncüler
Sendikası’nın kuruluşunda yer almıştır.
Kosova, bu kuruluşla Türkiye’nin ilk kadın sendika başkanı olmuştur. Bir başka
ilk ise 8 Mart 1995 yılında DİSK’in Ka-
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dın Emek Ödülü’nü almasıdır. Bu ödülü
alan ilk ve tek işçidir Zehra Kosova.
Tütüncüler Sendikasının kurulduğu yıl
Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü
Partisi’ne üye olan Zehra Kosova, basılan bir broşür nedeniyle göz altına alınır,
işkenceye uğrar; gözaltılar, yargılanmalar sonraki yıllarda da devam edecektir.
1951’de TKP ve 1957’de Vatan Partisi
davalarından da yargılanmıştır.

Yaşadığı onca zorluğa, yokluğa, yoksulluğa, gördüğü işkencelere rağmen
mücadeleden bir adım geri durmamıştır,
çünkü 90 yıllık ömründe, işçi sınıfının
haklılığından emin olarak sınıfa olan
umudunu, inancını kaybetmemiştir. “... ,
bugün de inançları uğruna her şeyi göze
alanlar var, bu sadece Türkiye’de değil,
birçok ülkede öyle. Daha henüz bir şey
bitmedi, söylenecek son söz de söylenGözaltılar, yargılanmalar Kosova’yı hem medi. Belki ben ve benim gibi hayatının
bedenen hem ekonomik olarak çok yıpson basamaklarına dayanmış kişiler için
ratmıştır. Yaşamı boyunca çektiği geçim noktayı koymak gerekir ama insanlığın
sıkıntısı, 1950’lerle birlikte tütüncülük
tarihinde, işçi sınıfının mücadelesinde
mesleğinin yavaş yavaş ortadan kalkma- her zaman için yeni sayfalar açılacak
sı sonucu bir kez daha artmıştır. Bunun
ve buralara bizim gibi binlerce insanın
üzerine tekstil sektörüne geçmiştir Zehra hikayesi yazılacaktır. ...”
Kosova, 1970 yılında, emekli olana kadar günümüzde de sömürünün en yoğun Cenazesinde anma konuşmasını Sevim
olduğu sektörlerden birisi olan tekstilde Belli yapar, yine kendisinden dinleyelim
mücadeleye devam etmiştir. Dur duZehra Kosova’yı, “Genç kızlık çağından
rak bilmeyen mücadelesini gençlere de
bu yana, nerede bir illegal komünist öraktarmaya çabalamıştır. Hastalığının
gütlenmesi olduysa Zehra abla saflarda
ilerleyen zamanlarında bir gün gençler
yerini almıştır. Nerede sol nitelikte bir
ziyaretine gelmiştir, gençlerin oturması
legal siyasi örgütlenme girişimi olduysa
biraz uzayınca “Sizin işiniz gücünüz yok Zehra abla girişime katılmıştır. Tütün
mu? Devrim oturarak yapılmaz. Mücaalanında olsun, başka üretim alanlarında
dele oturarak verilmez. Hadi bakalım.
örneğin tekstilde olsun sendikalaşma
Yolunuz açık olsun.” diyerek uyarısını
doğrultusunda nerede bir hareket olyapmadan da duramaz.
duysa Zehra abla oradaydı ve öncüydü.
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Zehra Kosova genellikle erkeklerin alanı
sayılan bu alanda öncü kadınlarımızdandır. Giderek o alanda bir numaradır.
DİSK Emek Ödülü’nü alan tek kişidir.
Sendikacılık alanında anti demokratik
koşullarda bir numara olabilmek inançlı,
ciddi ve yiğit kişilik ister. Zehra Kosova’da bunların hepsi ve daha fazlası vardı. Defalarca tutuklandı, işkence gördü,
yıllarca hapis yattı. Bağımlı kapitalizm
koşullarında bir militanın kaderiydi
onunki de...”
Bizler, bugünü yaşayanlar hem geçmişteki mücadeleleriyle bize yol açanlara
hem de gelecek kuşaklara karşı sorumluyuz, bu sorumluluğumuzun bilincinde,
Nazım’ın dizeleriyle, gündüzlerinde
sömürülmeyen, gecelerinde aç yatılmayan, ekmek, gül ve hürriyet günleri için
mücadeleye devam etmeliyiz. Zehra
Kosova’nın yaşamı da bu açıdan örnek
alınmalıdır, zira omurgayı dik, umudu
diri tutmanın kısa bir tarihidir Kosova’nın yaşamı...
Kaynaklar
Zehra Kosova: İşçi Kadına Övgü (Belgesel) (2017)
Kosova, Z. (2000). Ben İşçiyim, Tüstav
Yayınları.
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ROSA’NIN SÖZÜDÜR BU:
YA SOSYALIZM YA BARBARLIK!
UMUT KURUÇ
Rosa Luxemburg’un “Ya sosyalizm, ya barbarlık” sözünde ifadesini bulan günlerden
geçerken, kapitalizm-emperyalizm karşısında sosyalizmden başka bir gerçek seçenek
bulunmadığını bir kez daha yaşıyoruz.
Rosa Luxemburg için özellikle de katledilişinin yıldönümlerinde makaleler yazılır.
Yaşamına dair, boyun eğmeyen bir marxist
olarak devrimci kişiliğine ve sözlerine
ilişkin tarihi aktarımlar paylaşılır. Rosa’yı
sürekli hatırlamalıyız, tıpkı tarihimizin bütün devrimcilerini, komünistlerini, sosyalistlerini olduğu gibi. Ancak, onu hatırlarken,
anarken, içerisinde yaşadığı ve mücadele
ettiği tarihsel kesitle bağını kurarak ve belki
dersler çıkararak yapmalıyız bunu.
19. yüzyıl biterken ve 20. yüzyıl başlarken
işçi sınıfı ve sosyalizm mücadeleleri güç
kazanırken kapitalizmin en yüksek aşaması
emperyalizm de güçlenmektedir. Avrupa’da
Sosyal Demokrat partiler kitleselleşmekte,
kitleselleşirken özellikle Alman Sosyal Demokrat Partisi içerisinde Bernstein çizgisinin temsil ettiği revizyonizm de güçlenmektedir. Rusya’da 1905 Devrimini, 1. Dünya
Savaşı yılları takip eder. 1917 ise Büyük
Ekim Devrimi ile insanlık için yeni bir çağa
kapıların açıldığı yıldır.
Paris Komünü’nden sadece haftalar önce
Zamosc’da doğan Rosa Luxemburg, lise
yıllarında devrimci hareketler içerisindedir.
1889’da Zürih’e göç ederek orada üniversite eğitimi alır. Burada sürgündeki marksistlerle tanışan Rosa, Polonya Sosyalist
Partisi’nden partinin ulusal bağımsızlıkçı
çizgisi nedeniyle ayrılarak Polonya Krallığı
Sosyal Demokrasisi adıyla kurduğu partinin
İkinci Enternasyonal’e kabulu ile birlikte 1896’da Enternasyonal’in kongrelerine
katılır. 1898’de Berlin’e geçer ve Almanya
vatandaşlığını alarak Alman Sosyal Demokrat Partisi’ne üye olur. ASDP’ndeki revizyonist Eduard Bernstein çizgisiyle mücadelesi
böylece başlamıştır. 1906’da Finlandiya’da
Lenin’le tanışır.
ASDP’nin parlamentarist eğilimi ve 1914
yılında emperyalizmin paylaşım savaşı karşısındaki şovenist siyaseti ve savaş destekçiliği Rosa’nın partiden kopuşunu hızlandırır.
August Bebel ile birlikte bir zamanlar aynı
safta yer aldığı Kautsky’nin «Enternasyonal, savaş zamanı kullanılacak bir silah
değildir!» sözlerine «Öyleyse, Manifesto’yu
değiştirelim ve diyelim ki ‘bütün dünyanın
işçileri, barış zamamında birleşin; savaşta ise birbirinizi boğazlayın!» diye cevap
verecektir.
Enternasyonal Grup ve Alman Bağımsız
Sosyal Demokrat Partisi’nin yanı sıra,
Alman Komünist Partisi’nin öncülü olan

Spartaküs Birliği’nin kuruluşlarına Karl Liebknecht ile birlikte katılır. Alman Komünist
Partisi kuruluş kongresinin 1 Ocak 1919’da
sona ermesiyle birlikte Berlin Ayaklanması’na katılır. Ayaklanma ve devrim girişimi
kanlı bir biçimde bastırılırken Rosa, Karl
Liebknecht ile birlikte Freikorps çetesi tarafından katledilir. Freidrich Ebert’in şansölye
olduğu sosyal demokratlar iktidardadır…
1916’da hapisten yazdığı Alman Sosyal Demokrat Partisi’nin (ASDP) savaş karşısında
sermaye iktidarını destekleyen şovenist
politikasını eleştiren Sosyal Demokrasi’nin
Krizi, diğer adıyla Junius Broşürü, Lenin
tarafından eleştirilecek ve özellike emperyalizm, oportünizm, Kautskycilik, ulusal sorun
ve savaş karşıtı program üzerine dile getirilen görüşlerin eksikliğine işaret edilecektir. Ancak, broşürün aynı zamanda «genel
hatlarıyla mükemmel bir Marxist çalışma»
olduğunu da ifade edecektir Lenin.
ASDP, büyüyen işçi sınıfı hareketiyle birlikte İkinci Enternasyonal’in kuruluşunu
takiben güçlenirken Almanya da kalkınma
dönemindedir. İşçi sınıfı hareketi, ASDP’nin
kapsayıcılığı altında kurumsallaşmaktadır.
Örgütsel güç siyasal bir devrimci hedefe değil, salt bir örgütsel bir güç olmanın kendisine takbül etmektedir. ASDP’nin bünyesinde
olan sınıfın örgütsel büyüklüğü, siyasal
devrimci bir güç olmanın uzağındadır.
1917 Büyük Ekim Devrimi ile birlikte 1.
Dünya Savaşı sonunda Almanya’da devrimci hareketlenme monarşiyi sonlandırarak
Weimar Cumhuriyeti’ne kapı açarken karşı
devrim süreci de bu koşullar altında gelişir.
İşçi sınıfı içerisindeki bölünme derinleşir.

Sermaye iktidarına eşlik eden sosyal demokrasinin reformizmi, sınıfın düzene bağlanmasında önemli rol oynar.
Bernstein çizgisi, sosyalizmi by-pass ederek kapitalizm içi düzenlemeleri “işçi sınıfı
lehine” değerlendirecek şekilde uzlaşma
yolları ararken, buna karşı Rosa Luxemburg
“Sosyal Reform mu? Devrim mi?” broşürünü yazacaktır.
Onu, sınıf mücadelesi kerterizinden soyutlamaya cesaret edenler için de bir not düşelim.
12 Mayıs 1912’de Stuttgart’ta Sosyal Demokrat Kadınlar Mitingi’nde yaptığı kadınlara oy hakkı ve sınıf mücadelesi başlıklı
konuşmasından sadece bir bölümünü paylaşalım: “Burjuva kadınların oy vermesi kapitalist devletin gericiliğine destekten başka
bir şey değildir. Erkeklerin imtiyazları söz
konusu olduğunda aslan kesilen çoğu burjuva kadın oy hakkına sahip olduğunda uysal
kuzular gibi gerici cenaha koşacaktır.”
Sosyalizm mücadelesi, parti ve işçi hareketi, sınıf siyaseti ile kuram ve emperyalizm
çözümlemeleri bütünlüğe kavuşamasa da,
Rosa Luxemburg sosyalizme olan inancı ve
mücadelesi, reformizme ve revizyonizme
karşı amansız duruşu, devrim arayışı ve düşünce zenginliğiyle var olmaya devam edecek… Tıpkı Lenin’in 1922’de yazdığı gibi:
“Kartallar zaman zaman tavukların düzeyine
inebilir; ancak tavuklar asla kartallar gibi
yükselemezler. Hatalarına rağmen Luxemburg bir kartaldı; bir kartal kalacaktır ve hayat hikayesi ile tüm eserleri bütün dünyada
kuşaklar boyunca devrimcileri eğitecektir.”
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MÜCADELESINI HER NEFESINDE
BÜYÜTEN KADIN: KOLLONTAY
HANİFE ŞAHAN
Kollontay, Sovyet Rusya tarihinin tartışmalı isimlerinden birisidir. Kimileri
hakkında Stalin’in istemediğini, kimileri
sosyalizmden çok feminizm yanlısı olduğunu, kimileri partinin merkez komitesi
üyesi iken kadının cinsel özgürlüğüne
sahip çıktığı için sürgüne gönderildiğini,
yine sesinin Lenin tarafından kesildiğini
ve daha birçok başlıkta yazılar yazdı,
sözler söyledi. Şahsen, bu başlıkların
Kollontay’ın Türkiyeli komünistlerin tarihinde yeteri kadar yer bulamamasında
etkisi olduğunu düşünüyorum.
Hayatının en önemli dönüm noktası Parti’ye üye olmasıdır, bu da kolay olmaz.
Erken yaşlarda yeterli teorik birikimi
olmadan Parti çalışmalarına nasıl katılacağının kaygısını yaşarken, Yelena Stassova’nın1 cevabı ile hayatında bir daha
hiç kapanmayacak şekilde yeni bir sayfa
feminist temsilcileri ve Menşevikler,
açar:
‘ortak kadın platformu’nu savunduğun“Parti’nin önündeki büyük devrimci gö- da, Kollontay, devrimci sosyalistlerle
revler için, iki koşulu yerine getiren her- burjuva kadın hakları savunucularının
işbirliğine kararlı bir şekilde karşı çıkar.
kes yararlı olabilir. Bu koşullardan ilki,
partiyi sevmek (benimsemek), diğeri de Bu karşı çıkış sonrası hem kadın örgütlerinden hem de bir takım feministlerden
disiplini korumayı öğrenmektir. Elbette
tehditler alır. Destek ise işçi kadınlardan
Marx’ın artı değer teorisini incelemeniz ve Lenin’in eserleriyle ilgilenmeniz gelir.
yararlı ama yeterli değil. Bütün burjuva
Kollontay için feministlerle sosyalistler
alışkanlıklar bırakılmalı, ‘rol’ oynama
ya da kendini ön plana çıkarma isteği alt arasında sadece bir çizgi yoktur. İkisi
birbirinden çok farklıdır: “Sorun, işçi
edilmelidir. Küçük görevler verildiğinsınıfı kadınlarının feministlerin çağrısıde gücenilmemelidir. Çünkü küçük bir
na uyarak kadınların eşitlik savaşımına
görevde yapılan hata büyük görevlere
etkin ve doğrudan katılımda bulunmaları
de zarar verebilir… Partimizi yeni kuruyoruz, ilk taşları koyuyoruz. Yönetici mı, yoksa sınıfsal geleneklerine sadık
biçimde kendi yollarını çizerek, yalnızca
yoldaşlarımız yeteneğiniz olduklarını
gördüğünde elbette size görev verecektir. kadınları değil, tüm insanlığı toplumsal
Ama hak etmeden bir ‘rol’ oynamayı dü- yaşamımızdaki çağdaş kapitalist kurumşünüyorsanız, Parti’ye girmeyin, Şura2.” ların baskı ve köleliğinden kurtarmak
amacıyla değişik bir savaşım vermeleri
Bu dönemlerde kadının özgürleşmesi
konusunda çalışmalara başlar. Özellikle mi gerektiği sorusuna yanıt bulmaktır.”
Kollontay için yanıt çok nettir ve bu net1905 devrimi Kollontay için önemli bir
deneyim olacaktır. Devrim sonrası kafa- lik ölene kadar da değişmeyecektir. Yapsında oluşan birçok soruya cevap aradığı tığı çalışmalardan dolayı gördüğü baskı
sonucu, (1908 - 1917 arasında) Almanya,
bu dönemde bir yandan kadınların cepİngiltere, Fransa, Norveç, Danimarka,
hede, fabrikada, yaşamda mücadelesini
nasıl yükseltmesi gerektiğine kafa yoru- İsveç, İsviçre, Belçika ve Amerika Biryor bir yandan feministleri izleyip onlara leşik Devletleri’nde sığınmacı olarak
yaşar. 1917 yılında ülkesine geri döndücevap yetiştirmeye çalışıyordu. Petrogğünde Çarlık rejiminin yol açtığı açlığın,
rad’da yapılan ve kadınların o zamana
yoksulluğun, evsizliğin Sovyetlerin en
kadar ki yaptıkları ilk büyük gösteride
büyük sorunu olduğunu görür. Kollontay,
söz alan burjuva kadın hareketlerinin

bu dönemde Devlet Yardımı Halk Komiserliği görevini alarak bu sorunların
çözülmesinde önemli roller üstlenir (Belirtilmelidir ki, o zamana kadar dünyada
bakanlık içerisinde yer alan tek ve ilk
kadındır). Yapılan çalışmalar sonrasında
Sovyetler’de kadının sağlıklı ve güvenceli annelik görevinin güvence altına
alınması, eşit işe eşit ücret ilkesi, kadının
tam eşitliğinin sağlanması yasalaşmıştır.
Kollontay bu durumu dünyada hiçbir
ülkenin başaramadığı bir adım olarak değerlendirir ve bunu “ahlak” kavramı ile
bütünleştirir: “Kadının eşitliği, burjuva
ahlakının temelleri ortadan kaldırılmadan sağlanamaz. Kadının ahlaki tutumunu belirleyen şey, cinsel ilişkiler değil,
onun çalışmada, topluma yararlı çalışmada gösterdiği değerdir.”
Sosyalizmin inşa sürecinde Kollontay’ın
kadının özgürlüğü başlığında bazı fikirlerinin daha sonra tartışılmaya bırakıldığı açıktır. Ancak bu Kollontay’a aktarıldığında Parti kararına saygı duymuş,
görevlerine devam etmiştir. (Kollontay’ın üretimlerine bakıldığında da görülecektir; bu konuda öznel üretimlerini
sosyalizm yerleştikten sonra yapmıştır.
Dolayısıyla kimsenin Kollontay’a, Kollontay’ın da kimseye kapıları kapamadığı ortadadır.)
Kadının eşitlik ve özgürlük mücadelesi-
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ne önemli katkılar yapan Kollontay’ın,
“Annelik ve Toplum” başlıklı kitabında
yer alan temel koşul ve talepleri, 1917
yılında, Sovyet hükümetince ilk sosyal
sigortalar yasalarının hayata geçirilmesine yol açacaktır. Böylece kadınlara
sosyal haklar tanınması da devrimin ilk
günlerinde atılan en önemli adımlardan
biri olur.
Kollontay’ın belki de en tartışmalı
başlığı İşçi Muhalefeti’ni desteklemesi
olmuştur. Komintern’in 3. Kongresine
katılan Kollontay, İşçilerin Muhalefeti
grubunu destekleyen bir konuşma yapar.
Ayrıca komünist partilerin kadın çalışmalarına bir rapor da sunar. Kongre’den
sonra Lenin’in kendisine yönelttiği eleştiriler olur. Kollontay konuşmasının Parti karşıtı bir tutuma evrildiğini, Lenin’in
eleştirisinin de buna yönelik olduğunu
fark ederek hata yaptığını kabul eder ve
İşçilerin Muhalefeti grubundan ayrılır.
Bu tarihten sonra Kollontay Komünist
Parti’nin genel politik çizgisinin dışına
çıkmaz. Zaten sonrasındaki katkıları da
bunu ortaya koyacaktır. 1922-45 arası
Sovyetler Birliği’nin güçlendirilmesinde
diplomatik faaliyetler sürdüren, Lenin’in
talimatıyla solcuların II. Enternasyonal’den ayrılmasını sağlayan, Sovyetler
Birliği’ni dünyaya açılan kapı haline
getiren ve Finlilerle görüşmeler yapıp
İsveç’in savaşa girmesini engelleyen de
yine Kollontay’dır.
Kadının özgürleşmesini şiddetle savunması ve bu konuda hem politik hem de
örgütsel birçok görev alması, feministlere savaş açması, işçilerin örgütlenmesinde önemli rol oynaması, çalışkanlığı ve disipliniyle Sovyet iktidarının
kuruluşunda çok önemli rolleri olan,
Bolşeviklerin Halk Komiseri Kollontay,
Sovyetler’i yurtdışında başarıyla temsil
etmiştir.
HIZLI ADIMLAR
Kollontay’ın kadının özgürlüğü konusunda bazı tartışma başlıklarını ertelediğini söylemiştik. Buraya tekrar geri
dönmek yerinde olacaktır. Öncelikle gerici Çarlık Rusyası’nın, o dönem dünyanın her yerinde olduğu gibi, kadını geri
plana attığı biliniyor. Kollontay’ın kadın
konusunda açtığı tartışmaların dönemin
çok ilerisinde olduğunu bilmek gerekir.
Çarlık döneminde yaşanan sefalet, açlık,
devrimden sonra inşa edilen Sovyetler’de uygulanan ekonomik programlarla, yerini eşit ve özgür bir devletin
inşasına bırakıyordu. Sosyalizmin nihai
hedeflerine ulaşırken yaşanan sorunlar
elbette öncelikle çözülmesi gereken baş-
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lıklardı. Dolayısıyla böylesi bir ortamda
Kollontay’ın bir aşama sonrasına geçerek ifade ettiği düşünceler bugün bakıldığında gayet olası görülmektedir ve
aslında savunduğu da özetle şöyledir:
“Bir kadının, “bağımsız”, tek başına bir
kadının bu konumda karşı çıkılmaksızın
kabul görmesi, tüm insanların eşit biçimde iş yeteneklerine ve insan olarak
değerlerine göre değerlendirilecekleri
günün geldiğini göstermektedir.”
Altını çizmek gerekir ki Kollontay bir
kadının kimseye bağlı olmadan yaşayabileceğini, kadının tek özgürlüğünün
sosyalizmde olduğunu ve bunun için
mutlaka mücadele etmesi gerektiğini
söyler. Öncelik her zaman yaratmak ve
savaşmaktır:
“Ama her şeyden önce duygularımın,
aşktan doğan sevinç ya da acının ya-

çalışan işçileri örgütlemeye, kadınların
daha fazla mücadeleye ve yönetimde
söz sahibi olmasına, Sovyetler’in eğitim
alanında yükselen bir ülke olması için
çalışmaya çok daha fazla teşvik ediyordu. Savunduğu görüşleri ölene kadar
savundu, hata yaptığında tüm açıklığı
ve dürüstlüğüyle kabullendi. Kollontay,
komünist insanın önemine vurgusunu
hiç bırakmadı ve hatta bunun çok özel
buluyordu. Kadınlar ise elbette üretimin
içinde bulunacak, bağımlılık yerine sorumluluğu öne çıkaracaktı:
“Sovyet Kadını şahsi evine kendi yaşamının merkezi olarak bakmaz. Eğer
kadın devlete ve topluma karşı yükümlülükleri ile şahsi evi arasında seçim
yapmak zorunda kalsa, kesinlikle ikinci
seçeneği bir kenara atacaktır, ilk seçeneği değil. Fakat amaç birisi şahsi eve
sahip olduğunda birini ya da diğerini
boşlamak değildir… Dünyadaki hiçbir
ülkede sorumluluğa bu kadar fazla değer
verilmez. Stalin’in son dâhice konuşmalarından birini ele alalım. Her şeyden
önce devlete ve topluma karşı sorumluluk ve aynı zamanda kiminle bizatihi
iletişim halindeyse ona karşı -sevdiğiniz
kadına veya erkeğe karşı- sorumluluk.”
1933’te Lenin Nişanı aldı, 70. Yaş gününde (1942) verdiği hizmetlerden
dolayı ve 1945 Büyük Anayurt Savaşı
şamımda birinci sırayı almasına hiçbir
süresince Sovyet hükümeti tarafından
zaman izin vermedim, çünkü ön planda
verilen görevleri başarıyla yerine getirher zaman yaratmak, etkin olmak, savaş- diği için SSCB Yüksek Prezisyumu’nun
mak vardı.”
kararı ile iki kez Emeğin Kızıl Bayrağı
“Biz önceki kuşağın kadınları, henüz öz- Nişanı ile onurlandırıldı. 1943’te yine
gür olmayı bilmiyorduk. Ruhsal enerjiPrezisyumu’nun kararı ile “Olağanüstü
mizin hiçbir yaratıcılığı olmayan duygu- ve Tam Yetkili Büyükelçi” unvanı vesal serüvenlere akıp gitmesi, akıl almaz
rildi. Ayrıca Norveç’in en yüksek nişan
bir savurganlık, iş gücümüzde bir azalolan Norveç Kraliyet Aziz Olaf Nişanı
ma demekti. Bizlerin, benim ve diğer
aldı. 1946-52 arasında da SSCB Dışişlepek çok etkin, savaşan ve çalışan çağri Bakanlığı danışmanı olarak çalışmadaşımın, aşkı yaşamımızın temel amacı
larda bulundu.
olarak değerlendirmemeyi ve çalışmayı
Ve biliyoruz ki, 1952’de ölmeseydi daha
yaşamımızın odağı yapmayı başardığı
birçok ilk’e imzasını atacaktı…
elbette ki gerçektir. Ancak yine de kendi
Ben’imizle ve enerjimiz, bir başkasına
karşı duygularımızla yaptığımız sonsuz
(1) Stassova, Bolşeviklerin partisinin
savaşta dağılmamış olsaydı, çok daha
yapılanması ve sağlamlaşması üzerine
fazlasını yaratabilir ve elde edebilirdik.” birçok görev almış, 1917’nin ilk yıllarında parti sekreterliği görevini üstlenHIÇ IHANET ETMEDI
miştir.
Kollontay’ın yaptığı çalışmalarda hep
(2) Şura Domontoviç, Kollontay’ın asıl
çevresinde büyük düşmanlar vardı. Kaismi.
dın meselesinde feministlerle ideolojik/ Kaynaklar; Yeni Ahlak ve İşçi Sınıfı
politik, büyükelçilik görevinde savaşlar- Ahlakı, 1918
la, emperyalistlerle karşı karşıya geliş… Bir Çok Hayat Yaşadım, Aleksandra
Ancak çok daha önemli olan ise çevreKollontay
sinde olan biten her şeye karşı dik duKadınların Özgürlüğü, Aleksandra Kolruşu, sosyalizm inadı, Sovyetler’e bağlontay
lılığıdır. Bu dik duruş, onu fabrikalarda
Kollontay, Özgür Bir Kadın Komünistin
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İŞÇİLERİN VE KADINLARIN KURTULUŞ
MÜCADELESİNDE BİR ÖNCÜ CLARA ZETKİN
SEMA AYDIN

MARKSİST ÖĞRETİ İLE TANIŞMA
Toplumsal dönüşümlerin ve devrimlerin
yükseldiği böylesi bir dönemde 1857
yılında Almanya’da doğmuştur Clara.
Evlenmeden önceki soy ismi Eissner’dir.
Babası cumhuriyetçi fikirlere sahip bir
öğretmendi. Annesinin, dönemin burjuva
kadın hareketinin başlıca temsilcilerinden Louise Otto-Peters ve Auguste Schmidt ile ilişkileri, Clara’nın 1874-1878
yıllarında Auguste Schmidt’in yönetimindeki özel bir kız öğretmen okuluna
gidebilmesini olanaklı kıldı. Burada
öğretmeni Auguste Schmidt’in temsilciliğini yaptığı burjuva kadın hareketi ile
tanıştı. Ancak Clara işçi sınıfı mücadele1789 Fransız ihtilali ile başlayan devsinin keskinleştiği ve bu açıdan hareketli
rimler çağı, 1848 devrimleri, I. Enterbir yer olan Leipzig’de kız öğretmen
nasyonalin kurulması ve Paris Komünü
okulunda Marksist fikirleri benimsedi ve
ile yükselmiş, 1917 Bolşevik Devrimi
sonradan Almanya Sosyal Demokrat Parile taçlanmıştır. Bu dönem aynı zamanda tisine dönüşecek olan Almanya Sosyalist
burjuvazinin karşı devrimlerine, sosyal
İşçi Partisi’ne üye oldu.
demokrasinin ihanetine ve akabinde kıta
Avrupası’nda faşizmin tırmanışına sahne BASKI DÖNEMİ VE SÜRGÜN
olmuştur.
YILLARI
Almanya’da yükselen işçi eylemleri
egemenleri harekete geçirdi, işçi örgütTarihte bazı isimler vardır ki yaşamları,
mücadeleleri, düşünceleri ve üretimleri
ile insanlığa yön vermiş, tarihi yapan
isimlerdir. Clara Zetkin tartışmasız bu
isimlerden biridir. Zetkin’in özellikle kadın hareketinde açtığı yol bugün de güncelliğini korumaya ve milyonlarca emekçi kadına umut olmaya devam ediyor.
Clara Zetkin içine doğduğu toplumun
politik atmosferi içerisinde yoğrulmuş,
yükselen sınıf mücadelesinin içerisinde,
işçi sınıfının safında yerini almıştır. İşçi
sınıfı ayaktadır ve Avrupa’da bir hayalet
dolaşmaktadır; komünizm hayaleti.

leri dağıtıldı, işçi gazeteleri yasaklandı,
işçi önderleri zindana atıldı. 1878 yılında
sosyalistlerin faaliyetlerini yasaklayan
‘’Sosyalistler Yasası’’ve uygulanan baskı
nedeniyle başta Rus göçmeni Ossip Zetkin olmak üzere pek çok yoldaşı ile birlikte ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. 12
yıl boyunca önce Zürih daha sonra Paris’te göçmen olarak yaşadı. Bu dönemde
Ossip Zetkin ile evlendi, iki çocuk dünyaya getirdi. Polis tarafından takip edilen, ödenmemiş kira borçları yüzünden
sokağa atılan, çeviri işleri ile elde edilen
cüzi kazançla geçinmeye çalışan iki çocuklu çift, çoğu zaman gerçek bir yokluk
ile karşı karşıya idi. Bir süre sonra eşini
kaybeden Clara Zetkin göçmen olmanın bütün zorluklarını yaşadı. Ancak bu
dönem aynı zamanda fikirlerinin olgunlaşma dönemidir. Paris’te kaldığı dönemde Marks’ın kızı Laura ve onun eşi Paul
Lafarque ile tanıştı ve dostluk kurdu.
1889 yılında Paris’te 2. Enternasyonal’in
kuruluş sürecinde yer aldı ve örgütlenmesine katkıda bulundu. Anadili olan
Almanca dışında, İngilizce, Fransızca ve
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yaklaşımı benimseyerek, kadının kurtuluşunun işçi sınıfının kurtuluşundan
bağımsız olmadığını savundu, burjuva
kadın hareketine sert eleştiriler getirdi.
Clara Zetkin Eşitlik’te yer alan “Kadınların Karl Marx’a Borçlu Oldukları Şey”
adlı makalesinde kadın sorununa yaklaşımını şöyle ortaya koyuyor:

İtalyancayı da iyi kullanan Zetkin kongre çalışmalarına tercüman olarak ta büyük katkı sağladı. İlk kez burada büyük
bir kalabalık karşısında kapitalizmde işçi
kadınların durumu hakkında bir konuşma yaptı. Burada Frederich Engels ile
tanıştı. Birinci Dünya Savaşı’na kadar
2. Enternasyonal’in bütün kongrelerine
katıldı, ilk Uluslararası kadın sekretaryasının kurulmasına öncülük etti ve yöneticiliğini yaptı.
EMEKÇİ KADINLARIN
ÖRGÜTLENMESİ VE 8 MART’IN
ORTAYA ÇIKIŞINA GİDEN YOL
1890 yılında ‘’Sosyalistler Yasası’’
kaldırılınca Clara Zetkin iki çocuğu ile
birlikte yeniden Almanya’ya döndü ve
Stuttgard’a yerleşti. 1903 yılında ikinci
evliliğini ressam Friedrich Zundel ile
yaptı.
Bu dönemde partinin kadın yayın organı ‘Die Gleichheit/ Eşitlik’ dergisinin
çıkarılmasını ve yönetimini üstlendi.
Dergiyi yirmi beş yıl boyunca yönetti,
derginin tirajı yüzbinlere ulaştı. Dergi
emekçi kadın hareketinin örgütlenmesinde önemli rol oynarken, burjuva kadın
hareketi ile ayrımlarını da net bir şekilde
ortaya koydu. Clara Zetkin ise uluslararası sosyalist kadın hareketinin önderi
haline geldi.
Clara Zetkin emekçi kadınların örgütlenmesi ve sosyalist bir kadın hareketinin
önemini genç yaşlardan itibaren vurguladı ve yaşamı boyunca bu mücadelenin
merkezinde oldu. Mücadele arkadaşı Engels’in kadın sorunu üzerine geliştirdiği

“Materyalist tarih anlayışı ile”, diye yazıyor Clara Zetkin, “gerçi o bize kadınlar sorununda hazır reçeteler bırakmadı,
ama daha iyisini, onu araştırmak ve
kavramak için doğru ve isabetli yöntemi
verdi. İlk kez materyalist tarih anlayışı
bize, kadın sorununu genel tarihi gelişmenin akışı içinde, genel sosyal bağıntılar ışığında, onun tarihi olarak koşullanmışlığı ve meşruluğu içinde açık bir
şekilde anlamamızı, onun itici ve taşıyıcı
güçlerini, bunların erişmek istedikleri
amaçları, ortaya atılan sorunların ancak
hangi koşullar altında çözülebileceğini
anlamamızı sağladı.”
Ve devamla:
“Burjuva hanımlarıyla proleter kadınları
sözüm ona birleştiren “yüce kız kardeşlik” üzerine sevgi gevezelikleri, materyalist tarih anlayışının havasında, renk
renk parlayan sabun köpükleri gibi patladılar. Marx proleter ve burjuva kadın
hareketini birbirinden ayıran kılıcı döktü
ve nasıl kullanılacağını öğretti; ama o
aynı zamanda, birincisini sosyalist işçi
hareketiyle kopmaz şekilde birleştiren,
proletaryanın sınıf mücadelesine bağlayan anlayışlar zincirini de oluşturdu.
Böylelikle o, mücadelemize berraklığı
ve ululuğu, hedefimizin yüceliğini verdi.
“Kapital”de, kadınların çalışması, işçi
kadınların durumu ve işçileri koruma yasalarının gerekçeleri üzerine paha biçilmez bir olgu, anlayış ve ilham zenginliği
vardır. Bu, güncel taleplerimiz uğruna
mücadelemiz için olduğu kadar, gelecekteki sosyalist hedef için de tükenmeyecek bir zihinsel cephaneliktir. Marx bize,
proleter kadınların savaşma yeteneklerinin artmasında acil bir gereklilik olan
küçük güncel çalışmalara gereken değeri
vermemizi öğretiyor. Ama o bizi aynı
zamanda proletaryanın iktidarı ele geçirme büyük devrimci mücadelesini sağlam
ve uzak görüşlü bir şekilde değerlendirme bilincine çıkartıyor. Bu olmaksızın,
sosyalist toplum ve kadın cinsinin kurtuluşu parlak bir rüya olarak kalacaktır.’’
Yine ‘’Günümüzde Kadın İşçiler Sorunu ve Kadın Sorunu’’ başlığıyla kaleme
aldığı broşürde kadın sorununu Marksist
açıdan ele aldı ve sosyalist kadın hare-

ketinin örgütlenmesinin yolunu ortaya
koydu.
1907 yılında Stuttgart’ta düzenlenen I.
Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı’nda uluslararası kadın sekreteryası
kuruldu, Clara Zetkin burada yönetime
seçildi.
İkinci Enternasyonal’de Seçim Hakkı
Komisyonu’nda kadınların seçim hakkı
mücadelesinin hararetli savunuculuğunu
yaptı, tüm partileri bu konuda seferber
olmaya çağırdı, pasif tutum sergilenmesine şiddetle karşı çıktı. Kadınların oy
hakkı mücadelesinin önemini şu sözlerle
anlatıyordu:
‘’ Bayraklarına insan cinsinin kurtuluşunu yazanlar, insan cinsinin yarısını iktisadi bağımlılık yoluyla köleliğe mahkum
edemezler.
Yüzbinlerce kafanın kökten değiştirilmesi! Kafaların kökten değiştirilmesi
yalnızca kadınların oy hakkı lehine
değildir; aksine, tüm sosyalist kavrayışın lehinedir. Kadınların oy hakkı mücadelesine de Komünist Manifesto’nun
şu cümlesinin ışığında bakmaktayız:
‘Proleter mücadelelerinin asıl sonucu,
dolaysız başarı değil, işçilerin sürekli
olarak genişleyen birleşmesidir.’ Çünkü
bizler, kadınlara oy hakkı mücadelesini yalnızca cinsiyetler arasındaki bir
mücadele olarak değil; aksine, sömürücüler ile sömürülenler arasındaki sınıf
mücadelesi olarak yürütüyoruz. Bizler,
burjuva kadınlarla birlikte, sınıf ayrımı
gözetmeksizin erkeğin egemen konumuna karşı mücadele yürütmüyoruz, tersine
bizler, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin
tüm sömürülenler ve haklardan mahrum
olanlarla birlikte, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm sömürenlere ve egemenlere karşı mücadele yürütüyoruz.”
İkinci Enternasyonal’in 1910 yılında
yapılan toplantısında II. Uluslararası
Sosyalist Kadınlar Konferansı gerçekleştirildi. Burada Clara Zetkin’in önerisiyle
eşitlik, barış ve sosyalizm için her yıl
uluslararası kadınlar günü kutlanması karar altına alındı. Bunun içinde ilk
kutlamanın bir sonraki yıl Mart ayında
yapılması kararlaştırıldı. Böylece 1911
yılında ilk 8 Mart kadınların oy hakkı
talebi ile kutlandı.
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PARTİ İÇERİSİNDE REVİZYONİST
EĞİLİMLERE KARŞI MÜCADELE
Clara Zetkin, parti içerisinde Marksist
düşünceyi revize etme ve partiyi düzen
içi muhalif bir konuma çekme girişimlerine karşı, Rosa Luxemburg, Karl Liebknceht ve Franz Mehring ile birlikte
hareket ederek, Marksist öğretiyi sonuna
kadar savundu. Parti içerisinde Eduard
Bernstein’in revizyonist görüşlerine karşı çıkarken, Birinci Dünya Savaşı’nda
savaş kredilerinin desteklenmesi görüşüne karşı da mücadele etti.
EMPERYALİST SAVAŞA KARŞI
MÜCADELE
Savaşın patlak vermesinden bir kaç gün
önce Württemberg eyalet parti kongresine Clara Zetkin’in sunduğu ‘’kitleleri,
tüm iktisadi ve politik gücünü, barışın
korunması uğrunda özveriyle ortaya
koymaya hazır olacak şekilde devrimci
sınıf mücadelesi üzerinde toparlamak ve
eğitmek’’ önergesi kabul edildi. Ancak
bir kaç gün sonra savaş patlak verdi ve
parti içerisindeki sağ kanat mecliste
savaş kredilerini destekleyince partinin
içerisinde azınlıkta kalan sol kanat ile
yoluna devam etti.
Tarihe Spartakistler olarak geçen ve
1918 yılında Almanya Komünist Partisi
(KPD)’ne dönüşecek olan bu hareket
açıkça savaş karşıtı faaliyet yürütüyor,
grevler örgütlüyor, sokak gösterileri düzenliyordu. Clara Zetkin, Eşitlik dergisini bu faaliyetin karargahı haline getirdi.
Bu tutumundan dolayı partide egemen
olan sağ kanat tarafından daha sonra
dergideki görevine son verildi.
Savaş ile birlikte artan baskılar ve yasaklamalara rağmen 1915 yılının Mart
ayında İsviçre’nin Bern kentinde Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı
düzenlenerek, savaşa karşı kadınları
mücadeleye çağıran ve tek gerçek kurtuluşun sosyalizm olduğunu ilan eden
bir manifesto yayınlandı. Manifesto
daha sonra Almanya’da ve savaşan diğer
ülkelerde illegal olarak yaygın şekilde
dağıtıldı ve güçlü bir etki yarattı. Ancak
Alman hükümeti Rosa Luxemburg ve
Karl Liebkncekth gibi Clara Zetkin’ide
ilerleyen yaşına rağmen zindana attı.
Serbest kaldıktan sonra illegal olarak faaliyetlerine devam etti. Yoldaşları Rosa
Luxemburg ve Karl Libneckt’in katledilmesi onu derinden etkiledi. Ancak her
şeye rağmen partinin yeniden inşası için
mücadeleye dört elle sarıldı. KPD’nin
kuruluşu ile birlikte Komünist Kadın
adıyla bir dergi kurdu.
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dayanışmanın öncülüğünü yaptı.
FAŞİZME KARŞI MÜCADELE
Savaşın sona ermesi ve Almanya’da
devrimin yenilgiye uğramasının ardından Avrupa ülkeleri faşizmin yükselişine
tanıklık etti. İtalya’da Mussolini’nin iktidara gelmesinin ardından Almanya’da
Nazilerin iktidarı kuruldu. İşçi sınıfının
üzerinde ki baskı arttı.
Clara Zetkin 1921 yılından itibaren
Komünist Enternasyonal yürütme komitesinde görev aldı ve faşizme karşı
mücadelenin öncülerinden oldu.

Savaş karşısında ki tutum İkinci Enternasyonal’i de dağıttı, Avrupa sosyalist
partilerinin büyük bir kısmı savaş yanlısı bir tutum alarak, işçi sınıfının çıkarlarını rafa kaldırdı. Bu süreçte öteden beri
Rus devrimcilerle yakın ilişkiler kuran
Zetkin, Lenin’in emperyalist savaşa
karşı, sınıf savaşını yükseltmek şeklinde
özetlenebilecek tutumunu destekledi.
EKİM DEVRİMİ VE SOVYETLER
BİRLİĞİ İLE DAYANIŞMA
Clara Zetkin özellikle 1905 yılında
gerçekleşen büyük kalkışma ve izleyen yıllarda Rusya’yı yakından takip
etti. Devrimin genel beklentinin aksine
batıda değil de doğuda patlak vermesi
şaşkınlık yaratmıştı. Zetkin, Ekim Devrimini büyük bir heyecan ile karşılamış
heyecanını şu sözlerle paylaşmıştı:
‘’Ben kararlılıkla Bolşeviklerin yanındayım. Görüşüme göre tarih, iktidarın
Rus işçileri ve köylüleri tarafından ele
geçirilmesinin doğru olup olmadığına
ilişkin teorik soru-cevap oyununu çözüme bağlamıştır. Ekim Devriminin dev
cüssesi önümüzde duruyor, ateşli soluğu
uluslararası proletaryaya haykırıyor:
Varım, var olacağım! Beni izleyin’’
Lenin ile devrimden çok önce başlayan
tanışıklığı sıkı bir dostluğa dönüştü, ilerleyen süreçte Zetkin Sovyetler Birliği’ne
sık sık ziyaretlerde bulundu. İlerleyen
yıllarda özellikle doğu halkalarının ve
özellikle kadınların özgürlüğü ve sosyalizme örgütlenmesi için çalışmalarda
bulundu. Buralara ziyaretler gerçekleştirdi, toplantılar yaptı. Uluslararası Kızıl
Yardım’ın başkanlığını üstlendi, gericiliğe ve faşizme karşı mücadelenin ve

Almanya’da Nazilerin iktidara gelmesinin ardından yayınladığı bir çağrıda yine
kadınlara şöyle sesleniyordu: ‘’Emekçi
kadınlar, sizlerin zorlu mücadeleler ile
elde ettiğiniz hakları faşizmin elinizden
alması, sizin bağımsızlık ve çalışma
hakkınızı reddetmesi üzerine kafa yorunuz. Üçüncü Reich’ın sizi erkeğin
hizmetçisi ve doğurma makinası derekesine indirmek istemesine kafa yorunuz.
Faşizmin işkence ile öldürdüğü ya da
zindanlarda tutsak ettiği cesur kadınları
unutmayınız.’’
1932 yılında yapılan seçimlerde faşist
milletvekillerinin sayısında çok büyük
bir artış yaşandı. Bunun karşısında ise
komünist fraksiyon yer alıyordu. Parlamento kuralları gereği meclisin açılışını
Reichstag’ın en yaşlı üyesi olarak Clara
Zetkin yaptı. Sağlığının çok elverişli
olmamasına rağmen açılış konuşmasını yapan Zetkin faşizmi teşhir ederek,
faşizme karşı, barış ve sosyalizm için
mücadele çağrısı yaptı. Konuşmasını
Almanya’da faşizmin yenilgiye uğratılmasından sonra işçilerin, köylülerin ve
tüm emekçilerin temsilci kurumunu en
yaşlı kişi olmak sıfatıyla başkan olarak
açabilmeyi dileyerek bitirdi. Ne yazık
ki bu dileği için ömrü yetmedi. Clara
Zetkin 20 Haziran 1933 yılında hayata
gözlerini yumdu.
Clara Zetkin yaşamı boyunca mücadeleyi tek bir gün ertelememiş, pek çok ilke
imza atmış, üretkenliği ve çalışkanlığı
ile öne çıkmış bir devrimcidir. Marksizm’i benimsemiş, sosyalist bir kadın
hareketinin dünya çapında inşası için
yoğun çalışmalar yürütmüş ve bugüne
büyük bir miras devretmiştir. Clara Zetkin’in yoldaşları bu mirasın izini sürmeye devam ediyor. Saygıyla...
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