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BİR RAPOR VE DÜZENE YAKILAN SİNYAL(*)
19 Mayıs vesilesiyle olsa gerek, Sosyal
Demokrasi Vakfı(SODEV) Türkiye’nin
Gençliği Araştırması Raporu isimli bir
rapor yayımladı. İsmi geçen kuruluşun
bağlantılarını ve işlevini bir kenara bırakarak bu rapora ve aslında rapor üzerinden
söylenmek istenene odaklanacağız. 12 sayfalık olan rapor, bir dizi veriyi barındırırken, raporun arka kapağına yazılan söz ise
aslında her şeyi özetler nitelikte, “Gelecek
sosyal demokrasidir.”
Rapor incelendiğinde, en can alıcı kısmın
arka sayfa ve yine en yakıcı kısmın bu
cümle olduğunu düşünüyoruz. Neden mi?
En sade haliyle birbiriyle de ilişkili olduğunu bilerek iki başlıkta açabiliriz.
Birincisi, yaşanılan gelişmeler ışığında
yapılan çözümlemelerin sosyal demokrasiye zemin olarak sunulması.” Yani bakın ne
kadar da haklıyız”ın tahlilinin yapılması.
İkincisi, içinden geçtiğimiz sürecin aslında
ne boyutlarda olduğunu ifade etmek ve
düzen sahiplerine “kırmızı alarm” mesajını
iletmek.
Rapor, gençlere “sizin için en çok ne
önemli?”, “düşüncelerinizi özgürce ifade
edebiliyor musunuz?”, “yurt dışında yaşamaya nasıl bakıyorsunuz?”, “iş bulma
noktasında liyakat mı yoksa kayırmacılık
mı egemen?”, “üniversitelerden yeterli
donanımlarla mezun olacağınızı düşünüyor
musunuz?”, “sosyal medyada düşüncelerinizi özgürce ifade edebiliyor musunuz?”
gibi soruların gençlere yöneltildiği bir
içerikte çıkmış durumda.

dan olsun demek…
NEDEN MI?
Çünkü gençliğin düzenden kopuşu kapitalizm tarafından en son istenilen şeydir ve
bugün bu zeminin oluşmasının olanakları
mevcuttur.
Bu yaşanılanlar yalan mı peki, diye soranlar olacaktır. Yaşanılanların gerçek
olduğunu biliyoruz ve hepimiz yaşıyoruz,
fakat çözüm diye önerilen şeyin kendisi ise
adlı adınca bir safsatadır bunu da gayet iyi
biliyoruz.
NEDEN MI? BIRAZ AÇALIM.
1) AKP iktidarıyla birlikte gençliğin üzerindeki baskı ve saldırılar yükselmiştir.
Bunun nedeni ise yaşanan rejimsel dönüşümdür. AKP’nin 2. Cumhuriyet rejimi,
toplumsal açıdan her alanda gerici ve piyasacı dönüşüm yarattığı gibi gençlik üzerinde de ciddi bir dönüşümü beraberinde getirmiştir. Fakat bütün bu süreç Türkiye’nin
kapitalist bir ülke olmasıyla alakalı olarak
gelişmiştir. AKP iktidarı arızi bir iktidar
değildir. Dolayısıyla sermaye düzeni AKP
karşıtlığı vesilesiyle saman altı edilemez.
2) AKP iktidarı, Türkiye sermaye sınıfının
temsilcisidir. Sermaye sınıfının çıkarları
doğrultusunda adımlar atmış, sömürüyü
yükseltmiş, üniversiteleri ticarethaneye
çevirmiş, üniversitelerin içini boşaltmış ve
gençliği işsizlik ve geleceksizliğe itmiştir.
Gençliğin işsizlik ve geleceksizlik sorunu,
Türkiye kapitalizmine içkindir. AKP iktidarı sermaye sınıfı adına görevdedir.

sinde düzen karşıtı seçeneğin güçlenmesine olanak sağlamış durumdadır. “Gelecek
sosyal demokrasidir.” diyenlerin devreye girmesinin nedeni özel olarak budur.
Gençliğin ya da Türkiye halkının sorunlarına gerçekçi çözümler üretilmesi bir yana
dursun, düzen dışı seçeneklerin önünün
kesilmesi misyonuyla tekrardan sahneye
çıktıkları görülmek zorundadır.

Bugün gerçek ise, adaletin, demokrasinin, özgürlüğün yalnızca sosyalizme içkin
kavramlar olduğudur. Kapitalizmin geldiği aşamada, gençlere ve topluma gerçek
anlamda adalet, özgürlük ve demokrasi
3) Bütün bu tablo, gençlikle AKP iktidarı- sağlama ihtimali ortadan kalkmış durumSorular okunduğunda, raporun yalnızca bir nın arasındaki açıyı açmış olsa da, düzenin dadır.
araştırma raporu olmasından öte, tasarlan- başka güçleri tarafından kapsanmaya çalımış bir şekilde yapıldığı gözümüze çarpşılmış, kimi noktalarda bu kapsama işlemi Bu gerçek, raporu hazırlayanlar tarafından
mıyor değil.
başarılı oldu gibi görünse de temelden bir da biliniyor ki, açıkça teorize etmek ve
yazmak yerine, bazı gerçeklerin arkasına
bağlanma olmadığı ortaya çıkmıştır.
sığınarak ama çözümden kaçırarak, arka
Gençler düşünce özgürlüğü olduğuna
inanmıyor, iş bulma noktasında liyakatle
Bu maddeler daha da uzayabilir, başlığımız kapağa sıkıştırılmış bir sosyal demokrasi
yazısı duruyor karşımızda.
yaklaşıldığına inanmıyor, gençler ülkeyi
için yeterli olduğunu düşündüğümüz için
terk etmeyi düşünüyor, üniversite eğitimburada kesiyoruz.
Gelecek sosyal demokrasidir diyenlerin
lerinden memnun değiller tahlillerinin öne
aldatmacasına karşı ise, gençliğin gelecek,
çıkarılması amacıyla tasarlanmış rapor,
PEKI, NE MI GÖRÜYORUZ?
ince ve titiz bir şekilde planlanmaya çalıTürkiye sermaye sınıfı ve AKP’nin yaşadı- geleceğin ise sosyalizm olduğunu bilenleşılsa da, amacını gizlediği söylenemez.
ğı krizler uzun süredir toplumsal dinamik- rin sesi daha da güçlenerek ilerliyor.
ler açısından hareketlenme, bilinçlenme,
NEDIR MI AMACI?
politikleşme zeminleri yaratmaktadır.
* http://sodev.org.tr/wp-content/uploaTabii ki özgürlük, adalet, demokrasi, hoş- Salgın süreciyle birlikte krizlerin daha da
görü sağlayın, demokrasi de sosyal olanın- derinleşmesi, aynı zamanda gençlik içeri- ds/2020/05/arastirma.pdf
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AKP iktidarı, her sıkıştığında ya büyük bir
yalana ya da din sömürüsüne sarılarak kendini
kurtarmaya çalışıyor. Bugün de İzmir’de cami
hoparlörlerinden çalınan şarkıdan sonra bir
kez daha “İslam’a saldırıyorlar” retoriği üzerinden gerçekleri saklamaya, kendi tabanını
konsolide etmeye çalışıyor.
İzmir’de yaşanan olay, en çok AKP’nin işine
yaramış gözüküyor. Daha bir hafta önce katliam çağrısı yapan AKP’liler gündemdeyken
birden bire İzmir’de camilerde Çav Bella çalınması gündem oldu. Henüz olayın ayrıntıları
ortaya çıkmasa da camiye, ezana saldırı kılıfı
altında İslamcı tabana oynama politikasının
bir ucuzluğunu yine görüyoruz.
KATLIAM ÇAĞRISI
UNUTTURULUYOR
İzmir’de bazı camilerde, müftülüğün merkezi
ezan sistemine girerek Çav Bella şarkısının
çalınması AKP cenahından yapılan katliam
çağrılarının üzerini örtmüşe benziyor. Bir
televizyon programında açık açık yapılan
katliam çağrısı, AKP tarafından gündeme
getirilen darbe tartışmalarının hemen ertesinde ortaya çıkmıştı. Bu katliam çağrısına
AKP yönetiminden tek bir söz söylenmedi.
Toplumda büyük bir tepkiye yol açan katliam
çağrısı konusu henüz kapanmadan bu sefer
İzmir’de yeni bir provokasyon ortaya çıktı.
Daha katliam çağrısı yapanlara dönük tek bir
soruşturma bile açılmazken İzmir gündemi
üzerinden AKP bir kez daha zeytinyağı gibi
üste çıkmaya çalışmıştır.
BEKA DEMIŞLERDI
AKP, her sıkıştığında toplumsal desteğini
yitirmemek ya da yaşanılan acı gerçeklerin
üzerini örtmek için milliyetçi ve dinci değerlere sarılan bir hamaset ve belagat siyaseti
yürütüyor. 23 Haziran seçimlerinden önce, bir

yerel seçimi beka sorunu olarak ortaya koymuştu. Seçimler üzerinden zaman geçte, beka
söylemi boşa düştü.
DARBEYE SARILDILAR
FETÖ’nün siyasi ayağı nerededir sorularının
yüksek sesle seslendirildiği bir kesitte, bu
tartışmanın üzeri yine AKP tarafından darbe
tartışmalarıyla kesildi. Ülkede yeni bir darbe
girişimi var söylentileri bizzat AKP tarafından
yayıldı. Bu gündem geçmiş bu sefer AKP,
yakın zamanda yine darbe gündemini bu sefer
CHP’liler üzerinden açmaya çalıştı.
8 MART YALANI: EZANI
ISLIKLADILAR
AKP her sıkıştığında yeni bir gündem yaratmaya çalışıyor. Taksim’de 8 Mart’ta kadın
yürüyüşüne dönük polis saldırısına dönük
tepkiler ortaya çıkınca bu sefer polisi protesto ıslıklamasını ezanı ıslıkladılar yalanıyla
propaganda etmeye kalkmışlardı. Bu yalanda
AKP açısından işe yaramadı.
DOLMABAHÇE YALANI: CAMIYE
IÇKI SOKTULAR
Milyonlarca insanın ayağa kalktığı Gezi
olaylarında, Haziran Direnişi’nin meşruiyetini
yıkmak için camiye içki soktular yalanı yine
AKP tarafından gündeme getirilmişti.
KABATAŞ YALANI: TÜRBANLI
BACIMIZA SALDIRDILAR
Benzer bir yalan Kabataş Yalanı olarak tarihe
geçmişti. Kabataş’ta türbanlı bir kadına 50’ye
yakın yarı çıplak erkek tarafından saldırı
yapıldı diye AKP yüksek sesle konuşmuştu.
Ancak bütün görüntüler böyle bir durumun
olmadığını ispatladı. Bir kez daha AKP büyük
bir yalan uydurarak Gezi sürecinde karşı saldırıya geçerek insanları susturmaya girişmişti.
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EKONOMIK KRIZ DERINLEŞIYOR
Bugün somut gerçek ise yaşanan ekonomik
kriz. İşsizlik artıyor, yoksulluk büyüyor, dolar
yükseliyor. AKP, Amerikan ve İngiliz merkez
bankalarının kapısını çalarak döviz arıyor. Ancak ekonomik krize çare olmayacağını otoriteler söylüyor. Böyle bir tabloda AKP sıkıştıkça
yeni sentetik gündemler yaratarak tepkileri
azaltmaya, ya da susturmaya çalışıyor.
ERKEN SEÇIM KAPIDA
Konuşulan konuların başında erken seçim
geliyor. MHP, siyasal partiler yasası acilen
değişmeli diyerek AKP ile ortak bir çalışma
içinde olduklarını ilan etti bile. Erken seçimin
konuşulduğuna göre gerek ekonomik gerekse siyasi olarak AKP’nin sıkıştığı açık olsa
gerek. Tam da böyle bir zamanda AKP inanç
sömürüsü ile milliyetçi söylemlere daha çok
sarılıyor.
MUHALIFLERI SUSTURUYOR
AKP sıkıştıkça daha çok saldırıyor. Muhalif
sesleri keserken gazetecileri içeri atıyor. Katliam çağrıları yapanlara soruşturma açılmazken
bir çok muhalif isim sadece sosyal medyada
paylaşım yaptığı için hapse atılabiliyor. Atılan
bu adımlar aslında toplumda bir korku yaratarak herkesi sindirmek.
İNANÇ SÖMÜRÜSÜYLE GERÇEKLERIN ÜZERI ÖRTÜLÜYOR
Bugün AKP tarafından üretilen yalanlar özünde halkın dini duygularına oynamak anlamına
geliyor. Daha önce milli ve yerli diyen AKP,
örneğin ABD’li şirketlere vergi indirimi ve
affı getirebiliyor. Bugün de benzer bir biçimde
ortadaki krizi, yokssulluğu ve işsizliği gündeme getirmemek ve tepkileri azaltmak için bir
kez daha halkın inançlarını sömürme siyasetine sarılıyor.
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BARIŞ PEHLİVAN’A DARP BELGELENDİ

YARGI ÜÇ MAYMUNU
OYNAMAYA DEVAM EDİYOR…
Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu’nun
ikinci kere tutuklanmasının ardından yargı
sürecindeki skandallar da peşi sıra geliyor.

şikayet sonrasında savcılıkça yürütülen
soruşturmada “kovuşturmaya yer olmadığı” yönünde karar vermiş suçun üstünü
örtmeye çalışmıştı.

Barış Pehlivan’ın tutuklanmasından hemen sonra avukatları aracılığı ile yaptığı
açıklamada, cezaevi personeli tarafından
edildiğini açıklamıştı. Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı haberin duyurulduğu aynı
gün jet bir açıklama ile “ sözlü ya da fiili
kötü muamele olmadığını” belirtmiş ancak
herhangi bir delile dayanmamıştı.

Darp olayından, Barışlar için hazırlanan
iddianame de bahsedilmiş ve savcı tarafından “dezenformasyon girişimi” olarak
değerlendirilmişti.

Barış Pehlivan’ın darp nedeniyle yaptığı

ODA TV tarafından geçtiğimiz günlerde
yayınlanan görüntülerde ise, cezaevi personelinin Barış Pehlivan’a yaklaşarak fiili
müdahalede bulunduğu açık bir şekilde
görüldü.

Videonun yayınlanmasının ardından, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, katıldığı bir
programda kendisine bu sorunun sorulmasına “Unutulmasın, bizim için insan onuru
her şeyin önünde gelir. Elbette sonuna
kadar araştırılacak” cevabı ise kaçamak
bir cevap olarak değerlendirildi.
Barış Pehlivan’ın avukatı olan Serkan
Günel, Pehlivan ile yaptığı görüşme
sonrasında kamuoyuna bilgi verdi. Barış
Pehlivan’ın 12 Eylül işkencelerinin de
aynı yöntemlerle örtüldüğünü hatırlattığını
kaydetti. Günel açıklamasının devamında
“Barış Pehlivan kendisine yapılan kötü
muamele ile
ilgili hassasiyet gösteren
herkese ayrı
ayrı teşekkür
etti. Görüntüler bu
kadar açıkken malum
medyanın
halen ‘dezenformasyon’ yaparak
meseleyi
örtme çabasına ise
gülüp geçtiğini söyledi”
dedi.
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TASFİYELER BİTECEK Mİ?
Son dönem askeriyedeki tasfiyeler gündeme oturmaya başladı. Tasfiyelerin neden ve niçin yapıldığı, kimleri hedef aldığı, kimin işine yaradığı gibi
sorular, geçen hafta tartışılan konuların başında
geliyordu. Gerçekten de kim kazançlı çıktı?
Dönem dönem ordu içerisinde olsun bürokrasi
içerisinde olsun tasfiyeler yaşanmakta olup bunlar
daha çok kariyer odaklı tasfiyeler şeklinde okunmaktadır. Son dönem de ise devletin dönüşümü
düşünüldüğünde bu gibi tasfiyeler sadece kariyerist odaklı değil aynı zamanda devletin gerici
dönüşümüne de ayak bağı olacak ya da ileride
kendisine karşı hamle yapacak kliklerin tasfiyesi
olarak ta okunmalıdır.
Ordu içerisindeki tasfiyelerin geriye dönük bakıldığında merkezinde Hulusi Akar’ın olduğu, içinde
eski FETÖ’cülerin yer aldığı ve basının bol bol
kullandıldığı bir yöntem ile ilerlediği görülüyor.
AKSAKALLI TASFİYESİ
İlk tasfiye Zekai Aksakallı ile başladı. 15 Temmuz’un kudretli komutanı diye lanse edilen
Aksakallı, fazla öne çıkınca bıçak vurulan ilk isim
oldu. Aksakallı darbe girişimiyle ilgili ifadesinde
“TSK’de kriz ve olağanüstü durumlarda personel
kışlayı terk etmesin diye emri verilir. Bu emir 15
Temmuz’da verilseydi darbe girişimi ortaya çıkardı” diyerek Akar’ı suçlar nitelikte açıklamalarda
bulunmuştu.
Aksakallı akabinde Fırat Kalkanı operasyonunu
yürütmüş ve fazlasıyla öne çıkmıştı. Akar ise bu
“popülariteden” rahatsızdı. Aksakallı’nın dürbünle fotoğrafının servis edilmesinin ve “kahraman
komutan” diye anılmasının Akar’ı rahatsız ettiği
basına da yansımıştı. Bardağı taşıran damlaydı.
TEMEL TASFİYESİ
15 Temmuz darbe girişimine karşı öne çıkan
isimlerden biri de İsmail Metin Temel’di. Temel
de Aksakallı gibi Suriye operasyonlarında adı öne
çıkan isimlerden biriydi. Zeytin Dalı Harekâtı’nı
başındaki isimdi. Gazetelere yansıyan pozları Milli Savunma Bakanlığı’nda rahatsızlık yaratmıştı.
Temel tıpkı Yaycı’ya yapıldığı gibi Cumhurbaşkanı kararıyla pasif bir göreve atanmıştı. Mustafa
Barut da YAŞ’ta emekli edilmişti!
Akar’ın Temel’den rahatsızlığın diğer gerekçeleri
de Temel’in 15 Temmuz’a giden süreçte yapılan atamalardan duyduğu rahatsızlığı her yerde

anlatması ve FETÖ’cülere karşı mücadelede zayıf
kalındığını söylüyor olmasıydı.

gibi bu ifadelerden de bir şey çıkmadığı anlaşılıyor.

YAYCI TASFİYESİ
Gelelim bu güne tasfiyedeki bir diğer önemli
isme; Tümamiral Cihat Yaycı’nın Yüksek Askeri
Şûra’ya (YAŞ’a) iki ay kala Erdoğan’ın kararıyla
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı
görevinden alınıp Genelkurmay Başkanlığı emrine
verildi. Olağan gibi görünen bu durum tasfiye
olarak yorumlandı. Geleceğin Deniz kuvvetleri
komutanı gözü ile bakılan kişi bir anda Genelkurmay başkanlığı emrine veriliyordu.

Basınla olan iyi ilişkileri de Yaycı’nın genel olarak
öne çıkmasını sağlıyordu. Ulusalcı kanattaki
bir çok yazar ve eski komutan basında tam boy
Yaycı’nın basın müşavirliğini yapıyor ve sosyal
medyada kendisine yöneltilen saldırıları bertaraf
etmek ile uğraşıyorlardı.

Deniz Kuvvetleri’nde uyguladığı FETÖMETRE
kriterleriyle tespit yapılmasını sağlaması ile FETÖ’cülerin hedefiydi. Bu nedenle hala aktif ve dönek statüsündeki FETÖ’cülerin hedefinde olması
normaldi ve bu tasfiyenin merkezinde yer alması,
bazı kaynaklara göre normaldi. İkinci FETÖ nedeni ise kriterlerin diğer yerlerde uygulanma korkusu idi, bu başlık kimseye pek inandırıcı gelmemiş
olacakki az dillendirildi.
Libya’yla yapılan “deniz yetki alanı sınırlandırma” anlaşmasının önemli ismiydi. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşmasında “Hazırladığı raporlar, haritalar, yazdığı makaleler ve kitaplar
ortadadır” diyerek ve ismini vererek Tümamiral
Yaycı’yı övmüş ve onun Libya anlaşmasının mimarı olduğunu teyit etmişti. Ne oldu da emrinden
aldırdı? Bu kısım daha fazla kariyerist açıklamaların içinde yer alıyor. ABD ile yapılacak anlaşmalar için ABD’ye verilen kelle olduğu iddiası
ise havada kalıyor. Ortalıkta ABD’nin istemediği
bir durum olmadığı ve Türkiye’nin bu duruma
rağmen fena çuvalladığı bir gerçek.
Cihat Yaycı’ya karşı seslerde yükselmedi değil;
bu süreç içerisinde, kendisinin abartıldığı kadar
önemli bir komutan olmadığı, geçmişinin bu
konuda pek de parlak olmadığı basın da çıkan
haberlerde yer aldı. 2005 yılında dönemin Taraf
gazetesinde yer alan haberlere göre Turgut Reis
Fırkateyn’inde kaybolan asker ile ilişkin soruşturmadan başarılı çıkmış ama gazetenin gözünden
kaçmamıştı. Susturulma mı vardı yoksa FETÖ
kumpası mıydı muallakta kaldı.
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Yaycı’nın
ismi bu kez, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın darbe gecesi Marmaris’te kaldığı otelden
bir gün önce ayrılması ile gündeme geldi. Fakat
o geceye ilişkin ifadelerden hiçbir şey çıkmadığı

Bu tablonun tümünü ise Yaycı kendisi bozdu.
İstifasının ardından “Kendisine ölene kadar sadık
kalacağım” şeklinde AKP’li Cumhurbaşkanına
bağlılık yemini etmesi muhtemelen basındaki ve
ulusal camiadaki destekçilerini üzmüş olmalıydı.
Bir anda altlarındaki halı çekilmiş durumu ortaya
çıktı. Şimdi kendisine dair beklenti Erdoğan’ın
kendisini ödüllendireceği ve “işe yaramaz danışman” statüsünde bir yere koyacağı yönündedir.
Rütbesi değiştirilerek yeni sıfatı ile iş yapmaya
devam edecek gibi gözüküyor.
AKAR TEK ADAM
Eski bir TSK geleneği olarak hiyerarşiyi aşar nitelikte öne çıkan komutan olması görüntü açısından
iyi hoş bir durum olarak değerlendirilmeyebilir.
Buraya kadar anlaşılmayacak bir tablo yoktur.
Yukarıda sayılan üç isminde NATO tedrisatından
geçtiğini hatırlamak yeterlidir. Kısacası kendilerinden sürpriz bir çıkış beklememek gerektiği ve
klasik NATO’cu subay olduklarını sadece aralarında nüans farklılıklarını bulunduklarını hatırlamak
gerekir.
Buradaki esas soru Akar’ın bu tasfiyelerin esas
yapıcısı ve yönlendiricisi olduğudur. Arka planda
sessiz sakin operasyonu gerçekleştiren kişidir.
Bu gibi tasfiyeler daha öncede olmuştur, basında
konuşulmuştur, bu günkü durumu farklı kılan ise
devletin dönüşümünde ki ağırlık ve yerleri ile
ilgilidir. Akar, MHP ile birlikte Hükümet ve devlet
içerisinde en büyük koalisyon ortağıdır ve kendisine bağlı birimler başta olmak üzere yeni dönemin
içeriğine uygun bir biçimde dizayn etmektedir. Bu
dönemim ismi tam anlamı ile Türk-İslam sentezi
dönemidir. Bu döneme uyumsuz sol-Kemalist,
yada popüler figürlere yada bu iktidarı yıpratacak
kimseye izin vermeleri gibi bir durum söz konusu
olamaz. Tasfiyeleri buradan okumak gerekir. İleride darbe yapacak subay bırakmamak şu an için en
önemli satır başlarından biridir. Bu nedenle Akar’ı
ve temsiliyetini devlet içindeki ağırlığını küçümsememek gerekir.
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LIBYA VE DOĞU AKDENIZ’DE
YENI GELIŞMELER IŞIĞINDA
AKDENIZ SURIYELEŞIYOR MU?
ERKIN ÖZTOK
Doğu Akdeniz olarak tarif edilen bölge uzun
süredir, hem olası petrol ve doğalgaz yatakları, hem bu potansiyel petrol ve doğalgaz
yatakları üzerine süren mücadele hem de
Libya’da yaşananlarla dünyanın gündeminde
bulunuyor. Koronavirüs salgını Doğu Akdeniz’de petrol arama çalışmalarını etkilerken,
Libya’da virüsün yayılmaması dolayısıyla
çatışmaları pek etkilememiş durumda.
Son bir aylık süreçte Doğu Akdeniz’de oluşmuş olan ittifakları etkileyecek ciddi gelişmeler yaşandı.
Libya’da ise sahadaki askeri denge kısmende olsa Trablus hükümeti güçlerinin lehine
dönerken, uluslararası güçler ülkede taraflara
dair tutumlarında daha net bir çizgiye dönmeye başladı.
DOĞU AKDENIZ’DE YENI
TARAFLAŞMALAR MI OLUŞUYOR?
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Mısır, İsrail ve
Yunanistan arasındaki mutabakatın sonucu
olarak Kıbrıs açıklarında bulunan, petrol ve
doğalgaz bakımından zengin olan kesimler bu
ülkeler arasında taksim edilmişti. Türkiye ve
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ise bu sulardaki haklardan mahrum bırakılmıştı. Türkiye
bu mutabakatı tanımadığını belirterek, hakkı
olduğunu iddia ettiği sularda kendisi petrol ve
gaz arama çalışmalarına girişmişti. Geçtiğimiz yılın sonlarında ise Türkiye, Libya’daki
taraflardan biri olan Trablus hükümeti ile
Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması yaparak, Akdeniz’deki bu bölgelere dair iddiasını
uluslararası hukuka uygun bir zemine taşı-

maya çalıştı. Fakat bu anlaşmaya konu olan
deniz sahası Hafter önderliğindeki Tobruk
hükümetine bağlı güçlerin kontrolündeki alana yakın olmasıyla, teknik olarak uygulaması
zor bir anlaşma olarak kaldı. Tabi Türkiye bu
anlaşmadan sonra Trablus hükümetine verdiği
askeri desteği de artırarak Hafter’i zayıflatma
çabalarını hızlandırdı.
Geçtiğimiz haftalarda ise bu konuda iki kritik
gelişme yaşandı. Yunanistan Suriye’nin zaferini tanıyıp Suriye’yle ilişkileri tekrar başlatırken, Nato ise Trablus hükümetine daha yakın
olduğunu açıkladı.
Bunlar Doğu Akdeniz’de petrol ve gaz sahalarının geleceğinde, ittifaklarda yaratabileceği
değişiklikler bakımında önemli gelişmeler
olarak dikkat çekiyor. Birincisi Yunanistan
ve Kıbrıs’ın Suriye’yle ilişkileri başlatması,
dolayısıyla Rusya’nın dış politik hattına yaklaşması daha önce İsrail ile yapılmış anlaşmada sorunlar çıkmasına zemin hazırlıyor.
İkinci olarak ise Nato’nun Trablus hükümeti
tarafından konum alması, Hafter’i daha fazla
Rusya’nın yanına itecek bir sürecin başlamasının zeminini hazırlıyor. Rusya’nın da iki
tarafla da görüşen bir çizgiden, Hafter’i daha
net desteklediği bir çizgiye doğru geçtiğini
aşağıda Libya’yla ilgili kısımda göreceğiz. Bu
durum ise Suriye’de yerleşik bir hale gelen
Rusya’nın aynı şekilde Libya’da da yerleşik
hale gelmesiyle sonuçlanabilir. Bu durumda ise Akdeniz’de daha fazla söz sahibi bir
Rusya ile onun dış politik hattına yaklaşan
Yunanistan ve GKRY’nin, Suriye ve Libya’yla birlikte Doğu Akdeniz’de yeni bir ittifak
zeminini oluşturacağı ortaya çıkıyor.İsrail
ve Türkiye’nin denklem dışı kaldığı böyle
bir tabloda iki ülke arasında yeni bir ittifakın

gündeme geleceğini öngerebiliriz. Mısır ise
şimdiye kadarki denklemde tarafı net olmayan
fakat Libya’da Hafteri desteklemesi, Rusya ile
ilişkilerini geliştirmesi ve Türkiye ile yaşadığı
sıkıntılar itibariyle ilk bloğa yakınsayacak bir
görüntü veriyor. İtalya ise Trablus hükümetine
verdiği destek ve Nato üyesi olması itibariyle
ikinci bloğa daha yakın bir görüntü çiziyor.
Lübnan’da karışık siyasi durumu ve bu anlaşmaların içinde yer alıp alamayacağının
belirsizliği sebebiyle bu ülkeye dair bir şey
söylemek için henüz erken.
Koronavirüs salgınından dolayı düşen petrol
talepleri ise büyük petrol şirketlerinin gelirlerinin ve karlarının ciddi miktarda azalmasına
sebep oldu. Sondaj ve arama çalışmalarını finanse etmek istemeyen büyük petrol şirketleri
GKRY’nin ilan ettiği münhasır ekonomik bölgedeki faaliyetlerini birer birer geçici süreyle
durdurdular. Türkiye ise 2 sismik arama ve 2
sondaj gemisiyle yürüttüğü faaliyetlerine 3.
sondaj gemisini katarak devam etmekte. Özellikle MEB’in güneybatısında devam eden bu
çalışmalar, Türkiye’ye diğer ülkelerin durması
sebebiyle avantaj sağlamış durumda.
LIBYA’DA NELER YAŞANDI,
KIM KIMDIR?
Libya’da 2011 yılından beri farklı tarafların
çatıştığı bir iç savaş sürüyor. Son birkaç yıldır
ise öne çıkan taraflar ikiye inmiş durumda. Bir
tarafta Trablus merkezli Ulusal Uzlaşı Hükümeti diğer tarafta ise Tobruk merkezli Libya
Ulusal Ordusu.
Trablus merkezli Ulusal Uzlaşı Hükümeti,
çoğunluğu Misrata’da toplanan çeşitli cihatçı unsurlar ile Trablus ve çevresindeki bazı
aşiretlerden oluşuyor. Tobruk merkezli Libya
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Ulusal Ordusu ise Libya ordusunun ciddi
kısmı, ağırlığının ülkenin doğusunda bulunan
aşiretlerin oluşturduğu çok sayıda aşiret ve
Kaddafi destekçisi bazı gruplardan oluşuyor.
Bu haliyle Libya Ulusal Ordusu daha düzenli
bir görüntü verirken, Trablus hükümeti daha
çok cihatçıların koalisyonu gibi bir görüntü
çiziyor. Son dönemde Trablus merkezli hükümetin safına Suriye’den getirilen sayıları 10
bine yaklaşan cihatçılarda katılmış durumda.
Buna artı olarak ise Türkiye’den askeri danışmanlar ve hava unsurları Trablus hükümetine
destek vermekte. Tobruk merkezli güçlerde
ise Sudan’dan ve Rusya’dan paralı askerler
bulunmakta fakat bunların oranı diğer tarafa
göre daha düşük. Bu güçlere BAE’den ve
Mısır’dan askeri danışmanların destek verdiği
iddia ediliyor. Bu güçlerin dışında ise ülkenin güneyinde ve güneybatısında farklı etnik
yapılardan olan çeşitli aşiretlerin egemenlik
alanları bulunuyor. Bu aşiretler şu anda Libya
Ulusal Ordusu’na yakınlık gösteriyorlar.

ki Kaddafi destekçisi güçlerin Libya Ulusal
Ordusu’na katılmasıyla birkaç saat içerisinde
ele geçirmeyi başarmıştı. Geçtiğimiz yılın
sonlarına doğru Türkiye Trablus hükümetine ekipman ve danışmanlık desteği vermeye
başladı. Bu yılın ilk günlerinde ise Türkiye,
tezkere çıkararak sahada hava güçleri ve
danışmanlarıyla direkt yer almaya başladı.
Diğer taraftan ise Suriye’den binlerce cihatçı
Trablus hükümeti saflarında savaşmak üzere
Libya’ya götürüldü.

Son bir aylık süreçte Trablus hükümetine
bağlı güçler ülkenin batısında sahil şeridinde
yer alan kasabalarda aşiretlerin taraf değiştirmesiyle buraları ele geçirdi. Ardından ülkenin
batısındaki en büyük askeri üs olan Vatiya
hava üssüne dönük saldırılara başladılar. Geçtiğimiz günlerde Libya Ulusal Ordusu güçlerinin üsten çekilmesiyle bu üssü ele geçirdiler.
Uzun süredir gerileme yaşayan ve başkentinin
dış mahallelerine kadar girilen Trablus hükümeti için bu büyük bir başarı oldu. Geçtiğimiz
Tarafların destekçilerine baktığımızda ise tab- gün ise ülkenin kuzeybatısında bazı yerel
lo karmaşıklaşıyor. Trablus merkezli hükümeti aşiretler taraf değiştirerek Trablus hükümeti
Türkiye, Katar, İtalya desteklerken, ABD ise
saflarına geçti.
örtük destek veriyor. Tobruk merkezli Halife
Hafter’in liderliğindeki güçleri ise; Mısır,
Trablus hükümetinin bu başarılarında TürkiSuudi Arabistan, BAE, Sudan ve Fransa desye’nin SİHA desteği ve Suriye’den taşınan
teklemekte. Rusya ise yakın zamana kadar iki cihatçılar etkili oldu. Diğer taraftan ise Nato
tarafla da görüşse de daha örtük olarak Hafgeçtiğimiz günlerde Trablus hükümetini daha
ter’e destek vermekteydi.
çok tercih ederiz minvalinde açıklamalarda
bulundu. Bu açıklama şüphesiz ABD’nin
Geçtiğimiz senenin Nisan ayında ülkenin baş- dayatması ile yapılan bir açıklamaydı. Frankenti Trablus’a dönük saldırı başlatan Libya
sa’nın başını çektiği pek çok Nato üyesi ülke
Ulusal Ordusu güçleri kentin dış mahallerine
Libya Ulusal Ordusu’nu desteklemeye devam
girmişti. Diğer taraftan ise Sirte’yi kentteediyor. Fakat bu açıklamanın, Türkiye’nin
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Trablus hükümetine desteği dolayısıyla Hafter’in Rusya’yla daha fazla yakınlaşmasından
kaynaklandığı açıkça görülüyor. ABD, Trablus hükümetine daha fazla destek vererek,
Libya Ulusal Ordusu’na körfez ülkelerinin
desteğini azaltma çabasında bulunuyor. Rusya
ise krizin başından beri sürdürdüğü iki tarafla
da görüşme ama Hafter’e örtülü destek verme
politikasında değişime gideceğini gösteren
güçlü bir hamle de bulundu. Suriye’deki
Hmeymim üssünden havalandığı belirtilen
Rus yapımı 8 adet savaş uçağı Libya Ulusal Ordusu güçlerine katıldı. Bu uçakların 6
tanesi Mig-29 tipi avcı uçağı iken 2 tanesi ise
Su-24 tipi saldırı/bombardıman uçağı. Bileşimi itibariyle böyle bir hava gücünün, Trablus
hükümetinin Türkiye’nin yolladığı SİHA’lar
ile sağladığı hava üstünlüğünü tersine çevirmeye ve hava sahasında kontrolü Libya Ulusal Ordusu’na yeniden kazandırmaya dönük
olduğunu söyleyebiliriz.
ABD, Libya Ulusal Ordusu’nun zafer kazanarak Libya’da Rusya’nın söz sahibi olmasının önüne geçmeye çalışıyor. Şimdiye kadar
Türkiye üzerinden bunu yapmaya çalışsa da,
bunun yeterli olmadığı durumlarda Nato ve
İtalya aracılığıyla sınırlı operasyonlarda bulunabilirim mesajı vermeye çalışıyor.
Rusya ise Suriye’de sağladığı etki alanına
Libya’da etki alanı ekleyerek Akdeniz’de söz
sahibi olmanın çalışmalarını yürütüyor. Bu
alanda Yunanistan ve GKRY’ninde kısmi bir
desteğini sağlamış durumda. Diğer tarafta ise
Mısır ile daha iyi askeri ve politik ilişkiler
kurma yolunda adımlar atıyor.
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Neo mandacılık ile neo işbirlikçiliğin sentezine doğru

SURIYE’DE KÜRT PARTILERI ABD VE
FRANSA GÖZETIMINDE “BIRLIK” OLUYOR
Suriye’nin kuzeyinde Demokratik Birlik Partisi (PYD) ile Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) arasındaki ittifak arayışları için ‘birlik’ görüşmeleri yapıldığı iddia
edildi. İttifak görüşmeleri ise Fransa ve ABD hamiliğinde sürüyor.

Suriye’nin kuzeyinde PKK’nin Suriye’deki örgütlenmesi olan Demokratik
Birlik Partisi (PYD) ile Barzani’ye
yakın Suriye Kürt Ulusal Konseyi
(ENKS) arasındaki ittifak arayışları
için ‘birlik’ görüşmeleri yapıldığı basına yansıdı. İttifak görüşmeleri, Fransa
ve ABD hamiliğinde sürüyor. İddiaya
göre Suriyeli Kürt partiler Esad yönetimine ve Suriye Muhalif ve Devrimci
Güçler Ulusal Koalisyonu’na karşı
ortak tutum belirlemek ve tarafların Cenevre’de yapılacak barış görüşmelerine
katılmalarının sağlanması amacıyla bir
heyet kurma konusunda da anlaştılar.
ABD’nin Haseke’deki üssünde görüşmelere ev sahipliği yaparken; hem
ABD hem de Fransa ‘birlik’ için yoğun
çaba sarf ediyor.
Bölgedeki basından kaynaklar, Mayıs
ayı başında ABD’nin sömürge valisi
William Roebuck ve Yardımcısı Emily
Brandt başkanlığında bir heyetin Rojava’ya gelerek, 8 siyasi parti temsilcisi
ile bir görüşme yaptığını yazmıştı.
Buna göre, Suriye Demokratik Güçle-

ri (SDG) yöneticisi Mazlum Abdi’nin
başlattığı inisiyatiften hareketle PYD
ile ENKS’nin de dahil edildiği birlik
projesi için ABD garantörlüğünde toplantı yapılmıştı.
Ardından Fransa Dışişleri Bakanlığı’ndan bir heyetin de, Rojava’ya gelerek;
bölgedeki Kürt güçler arasındaki uzlaşma konusunu görüştüğü yazıldı. Fransız heyet de 5 partinin yöneticilerinden
oluşan ve Suriye Kürt Ulusal İttifakı
(Hevbendi) olarak adlandırılan heyetle
uzlaşma görüşmelerini gündemine aldı.
“SİYASİ BİRLİK SAĞLANDI”
7 Mayıs tarihinde Rûdaw‘da çıkan
habere göre, ENKS ve PYD’nin siyasi
konularda anlaşmaya vardığı, görüşmelerin ise askeri ve idari konularda
da anlaşma sağlamak üzere süreceği
yazıldı.
Haberde, Suriye Ulusal Kürt Konseyi
(ENKS) ile Demokratik Birlik Partisi
(PYD), bir süredir gerçekleştirdikleri
görüşmelerin sonucunda siyasi konu-

“

“

larda nihai anlaşmaya vardığı yazılırken; bu siyasi başlıklar da “Rojava’nın
geleceği, Suriye hükümeti ve muhalefete karşı ortak tavır ve komşu ülkelerle
ilişkiler olarak” sıralandı ve ABD’nin
ve Fransa’nın arabuluculuğu da teyit
edildi.
‘Siyasi uzlaşı’ ve ‘birlik görüşmeleri’
haberlerine ise kısa süre sonra Suriye
Devleti’nin özerk yönetimle diyalog
kurmadığı haberleri eşlik etti. “Kuzey
Doğu Suriye Demokratik Özerk Yönetimi Eş Başkan Yardımcısı” Bedran
Çiya Kurd, Rûdaw‘a Suriye hükümetinin Özerk Yönetim ile diyalog kurmayı
resmi bir şekilde reddettiğini ifade etti.
Haberde Kurd’un, Suriye yönetiminin
mevcut anlayışla hiçbir tarafla müzakerelerde bulunmaya hazır olmadığını belirterek, “Şam yönetimi 2011 öncesindeki duruma dönerek sorunları askeri
ve güvenlik önlemleriyle çözmek istiyor. Bu şekilde muhaliflerini bertaraf
etmek istiyor” dediği yazıldı. Taraflar
arasındaki ‘müzakere’ arayışlarına dair
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ise “Maalesef Şam yönetimi bu konuda Bu toplantılarda tarafların, “Suriye kriolumlu bir yaklaşım göstermiyor” dedi- zine ilişkin uluslararası forumlara kaği kaydedildi.
tılmak ve rejim ile muhalefete karşı tek
bir tutum sergilemek konusunda ortak
Kurd son olarak, bölge ve uluslararası
bir Kürt heyeti oluşturulması ve ortak
güçlerden Suriye’deki siyasi sorunlakonuların geri kalanının tartışılması
rın çözümü için ortak bir iradeye sahip amacıyla bu ayın sonunda ikinci bir
olmaları ve müzakerelerin başlaması
toplantı turunun başlaması” konusunda
için Şam hükümetine baskı yapmalarını siyasi uzlaşıya vardıkları ifade ediliyor.
isteyerek; “Şam yönetiminin uluslararası toplumun çelişkili tutumunu fırsata Bunlarla birlikte Türkiye Dışişleri Badönüştürerek çözümsüzlük siyasetinde kanlığı’nın da, 11 Mayıs’ta “muhalif”
ısrar ettiğini” belirtti.
kanattaki ENKS’den bir heyeti kabul
ettiği öne sürüldü. Bakanlık yetkilile“KÜRT GÜÇLER UZLAŞTI”
rinin ENKS temsilcilerinden Fırat’ın
Geçtiğimiz günlerde Suriye’deki Kürt
doğusunu kontrol eden ve Ankara’nın
güçlerin 5 siyasi ilke üzerinde uzlaştığı “PKK terör örgütünün bir uzantısı”
ortaya çıktı. Buna göre uzlaşılan ilkeler olmakla suçladığı PYD ile yapılan
arasında, ‘Suriye, tüm oluşumların hak- görüşmelerin detaylarını dinledikleri ve
larını garanti eden federal bir hükümet ENKS temsilcilerinin Türk yetkililere,
sistemine sahip egemen bir ülkedir” ve ABD ve Fransa’nın Kürt siyasi oluşum“Kürtler, ulusal davalarını çözmek için ların “birlik” hedeflerindeki çabalarını
tam jeopolitik birliğe sahip bir milletaktardıkları yazıldı.
tir” şeklinde maddeler yer alıyor. Aynı
zamanda “uluslararası sözleşmeler
Görüşmede “meselenin Suriye’nin iç
ve anlaşmalar uyarınca meşru ulusal
meselesi olduğunu” belirten ENKS
hakların anayasal olarak tanınması” ve temsilcilerinin, “bu toplantılara ulus“tüm siyasi partileri, akımları ve Surilararası garantilerle katılmaya devam
ye’deki Kürt topluluğunun temsilcileedeceklerine” dair söz verdikleri de barini temsil eden bir Kürt merci oluştusına yansıdı. ENKS temsilcilerinin görulması” gibi başlıklar da bahsedilen
rüşmede, daha sonra “muhalif” kanattamaddeler arasında yer alıyor.
ki Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler
Ulusal Koalisyonu (SMDK) liderleriyle
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Danış- de resmi bir toplantı düzenlediklerini
manı William Roebuck’ın, geçtiğimiz
ve SMDK’nın da “kendi saflarına dahil
dönemde üç kere, dördüncü olarak ise
olduğunu” açıkladıkları iddia edildi.
Mayıs ayı başında Demokratik Birlik Partisi (PYD) liderliği ve muhalif
KÜRT ULUSAL BİRLİĞİ
Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS)
PARTİLERİ KURULDU
başkanlığı ile ABD’nin Haseke’deki
Bu gelişmelerin devamında 19 Mayıs
üssünce doğrudan görüşmeler gerçektarihinde Rojava’da 25 Kürt siyasi
leştirdiği ifade ediliyor. Roebuck’ın
hareketi ve parti Kamişlo’da gerçekleşayrıca Kuzey ve Doğu Suriye Özerk
tirdikleri toplantı sonrası ulusal birlik
Yönetimi partilerinin yanı sıra Suriye
çalışmalarını bir üst boyuta taşıyan
Kürt Ulusal Birliği (HNKS) ve Suriye
kararlar aldı.
Kürt İlerici Demokrasi Partisi (PDPKS)
temsilcileri ile bir araya geldiği söyleToplantı sonucunda bölgedeki ulusal
niyor.
birlik çalışmalarını destek ve takip için
“Kürt Ulusal Birliği Partileri” adlı yeni
Bir başka ‘arabulucu’ Fransa’nın da söz bir oluşumun kuruluşu ilan edildi.
konusu görüşmelere dahil olduğu belirtilirken; Fransa Dışişleri Bakanlığı’nToplantı sonrası yapılan açıklamada şu
dan gönderilen diplomatik bir heyetin, ifadelere yer verildi:
Uluslararası Koalisyon’un Rumeylan
petrol bölgesindeki askeri üssünde 5-8 “Suriye ve bölgenin mevcut durumu,
Mayıs tarihleri arasında ilgili tüm taraf- Kürt güçleri ve siyasi partileri arasınlarla üç gün boyunca yoğun toplantılar daki görüşmelerin önemi, Demokratik
düzenlediği basında yer alıyor.
Suriye Güçleri (DSG) Genel Komutanlığı’nca, Rojava Kürdistan’ında De-
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mokratik Özerk Yönetim çatısı olan ve
olmayan Kürt partilerinin aynı tutum ve
safta buluşması için oluşturulan inisiyatifin desteklenmesi amacıyla, 18 Mayıs
2020 tarihinde Kamişlo’da tarafımızca
toplantı gerçekleştirilmiş ve toplantı
sonucunda aşağıdaki hususlarda karar
kılınmıştır:
- Kürtlerin birliği adına ortaya çıkan
gelişmeleri takip etmek için ‘Kürt
Ulusal Birliği Partileri’ adı altında ortak
çalışmalar yürütülecek ve bu yapı bir
komite tarafından temsil edilecektir.
- Şiarımız ve logomuz ‘Kürt Ulusal
Birliği Partileri’ olarak belirlenmiştir.
- Sahada yaşanan gelişmeler ve olaylara ilişkin ortak tartışmaların yürütülmesi amacıyla bu partilerin temsilcileri periyodik toplantılar gerçekleştirecektir.”
PYD’YE PKK İKAZI
PYD ile ENKS arasında yürüyen müzakerelerde öne çıkan bir diğer başlık ise
PYD’nin PKK ile olan ilişkisi.
SMDK’nin üst düzey isimlerine göre
üç ana konu etrafında dönen tartışmalı
noktalar söz konusu. Bunlardan ilki
PYD’nin PKK ile bağlantısını ve dış
gündemlerinden ayrılması gerekliliği.
İkincisi ise ENKS’ye bağlı Roj Peşmergeleri ve PYD’nin askeri kanadı Halk
Koruma Birlikleri (YPG) olmak üzere
iki Kürt askeri gücün varlığı.
ENKS’den üst düzey bir isime göre
ikinci turun üçüncü tartışmalı noktası, 2014 yılında tek taraflı olarak ilan
edilen Kuzey ve Doğu Suriye Özerk
Yönetimi’nin geleceğiydi. ENKS, uluslararası tarafların himayesinde hizmet,
güvenlik ve ekonomik zincirleriyle,
içinde gerçek ortaklar olacak olan yeni
bir yönetim kurulmasına bağlı kalırken,
PYD bunu katılımını genişletme, tüm
Kürt çerçevelerini dahil etme, koruma
ve geliştirme imkanı olan bir Kürt kazanımı olarak görüyor.
Bu arada PDPKS, tüm Kürt taraflara
‘Suriye’deki Kürt kararlarının merkezileştirilmesini sağlamaya ve halkın
çıkarlarını partizan ve Kürt ittifakların
çıkarlarının önünde tutmaya’ çağırdı.
PDPKS’den üst düzey bir yetkili, Kürt
taraflar arasında yapılan görüşmele-
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rin kapsamlı bir
anlaşmaya varılmadan önce
biraz daha zaman
alabileceğini
söyledi.”
ÇAVUŞOĞLU’NUN YPG
İTİRAZI
Suudi basınında
Türkiye’nin, “ne
Rusya’nın ne de
ABD’nin Suriye
Demokratik Güçleri’nin (SDG)
omurgasını oluşturan YPG’yi Suriye krizine siyasi
bir çözüm yoluna
entegre etmeye
çalışarak meşrulaştırmasına izin
vermeyeceğini”
vurguladığı da
yer aldı.
İddiaya göre,
Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya’nın ve
ABD’nin YPG’yi
SDG veya Suriye Kürtleri adı
altında Suriye
siyasi sürecine
dahil etmeye
çalıştıklarını söyledi. Çavuşoğlu,
Rusya’nın YPG
ABD’nin kontrolü altına girmeden önce bu
yolu izlediğini
ve ilerlemeye
çalıştığını belirtti.
Çavuşoğlu’nun,
“Burada bir
devletçik kurulamayınca siyasi
sisteme entegre
etme işini ABD
de destekledi.
YPG’yi entegre
etmeye çalışıyorlar” ifadelerine
de yer verildi.
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PYD VE ENKS ARASINDA IHTILAFLI SAYILAN KONULAR
Suriye’nin Haseke kentinde bulunan askeri üste Kürt
siyasi parti liderleriyle toplantıların düzenlenmesine
öncülük eden Amerika, Kürt partiler arasında diyalog yoluyla safların sıklaştırılması, ortak bir yönetim ve
Suriye kriziyle ilgili uluslararası toplantılarda Kürtlerin
birlik fotoğrafını vermesini sağlayacak bir heyet oluşturmaya odaklanmış durumda. Bu konuda da yol alındığı
ve heyetin oluşmaya başladığına dair bilgiler ortaya
çıkmaya başladı.
Demokratik Birlik Partisi (PYD) liderliğindeki Kuzey ve
Doğu Suriye Özerk Yönetimi (Rojava) geçen hafta
yayınladığı açıklamada, etkili bir ortaklık kurmaya hazır
olduğunu vurgularken, bu çağrı muhalif Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) kanadında memnuniyetle karşılandı.
ENKS, söz konusu çağrıyı ‘olumlu bir adım’ şeklinde niteleyerek, gerçek anlamda bir ortaklıkla sonuçlanacak
birlik fotoğrafı vermeye hazır olduğunu duyurdu.
2019 yılı Aralık ayında da yine müzkere masasına gelen
taraflar arasında çeşitli anlaşmazlık konuları mevcuttu.
Bugün bunların bir kısmında anlaşmaya gidildiğine dair
haberler gelmeye başladı. İlgili başlıklar şu şekilde:
1- ENKS’ye bağlı siyasi tutuklular
ENKS’ye bağlı 10 muhalif siyasetçi Kuzey ve Doğu Suriye
Özerk Yönetimi cezaevlerinde tutulmakta.
Rojava Yönetimi, söz konusu iddia ile ilgili daha önceki
açıklamasında, tutukluların akıbetini ortaya çıkarmak
için bir komisyon kuracaklarını ilan etmişti.
2- Erbil ve Duhok anlaşmalarının uygulanmaması
Suriye’deki Kürt siyasi partiler 2012 yılında birlikte hareket edilmesini öngören Erbil Anlaşması’nı imzaladı.
Ancak ENKS aynı yılın sonunda Rojava Yönetimi’ni gücü
kendi tekeline almakla suçlayarak, anlaşmadan çekildi.
2015’te Kürt Birlik Partisi lideri Muhyiddin Şeyh Âli ve Irak
Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Eski Başkanı Mesud
Barzani’nin girişimi ile ENKS ve Rojava Yönetimi Duhok
Anlaşması’nı imzaladı.
Bu anlaşma, iki tarafın ortak yönetim kurmasını öngörüyordu ancak sahada pek bir karşılığı olmadı.
3- Şam yönetimi ile ilişkiler
Rojava Yönetimi’ni Suriye Hükümeti’yle şüpheli ilişkiler
kurmakla suçlayan ENKS, Suriye muhalefetiyle olan
siyasi ittifaklarını da hesaba katarak Şam yönetimi ile
doğrudan müzakereleri reddediyor.
Buna karşılık Rojava Yönetimi de ENKS’yi Türkiye merkezli muhalif güçlerle işbirliği yapmakla suçluyor.
4- Askeri güçlerin aynı çatı altında birleştirilmesi
PYD 2012’nin sonlarına doğru silahlı kanadı olan YPG’yi
kurdu.

Ana omurgasını YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik
Güçleri’ne (SDG) bağlı militanların sayısının yaklaşık 80
bin civarında olduğu tahmin ediliyor.
ENKS ise Mart 2012’de Suriye rejim ordusundan kaçan,
zorunlu askerlik hizmetine karşı çıkan genç Kürtlerden
oluşan Rojava Peşmerge gücünü kurdu.
Rojava Peşmerge birliklerinde silah taşıyanların sayısı
yaklaşık 10 bine ulaşırken, eğitim görenlerin sayısı 20
bin civarında.
ENKS ve Rojava Yönetimi arasında, söz konusu iki askeri
gücü aynı çatı altında nasıl birleştirileceği hususunda
anlaşmazlık bulunuyor.
5- Karşılıklı suçlamalar
ENKS, özerk yönetimi PKK’nin uzantısı olmakla suçlarken, PYD, ENKS çatısı altındaki siyasi partileri Mesud
Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi’ne
(KDP) itaat etmekle suçluyor.
6- Kürt kimliği vurgusu
ENKS, anayasada Kürt ulusal kimliğinin ve halkının
tanınmasını, toprak bütünlüğü çerçevesinde yönetimde adem-i merkeziyetçilik anlayışının benimsenmesini
talep ediyor.
SDG’nin siyasi kanadı Suriye Demokratik Meclisi (SDM)
ve PYD ise Suriye’nin kuzeydoğusunda Rojava Yönetimi’nin kontrolündeki 7 bölgede sivil yönetimin ve demokratik adem-i merkeziyetçiliğin tanınmasını, toprak
bütünlüğü ve istikrarın korunmasını ve Türkiye’nin bölgeden çekilmesini istiyor.
Yani ENKS, Kürt halkının ulusal haklarının güvence altına
alınması çağrısında bulunurken, PYD ise demokratik
millet anlayışını ve Suriye halkının bileşenleri arasına
eşitliğin güçlendirilmesi gerektiğini savunuyor.
7- Eğitim müfredatı
Özerk yönetim ilanı sonrasında PYD’nin 2013’te kontrolündeki bölgelerde bulunan okullarda kendi hazırladığı
eğitim müfredatını uygulaması hem Şam’ın hem de
ENKS’nin tepkisini çekti. Suriye Hükümeti ve Eğitim Bakanlığı, bu program dahilinde eğitimini tamamlayanların diplomasını tanımayacağını ilan etti. ENKS ise Kürtçe dil dersi haricinde eğitim-öğretim sahasının nüfuz
alanlarından uzak tutulması gerektiğini dillendiriyor.
8- Zorunlu askerlik
PYD, özerk yönetim ilanının ardından zorunlu askerlik
yasasını kabul etti.
Bu duruma karşı çıkan ENKS’li üyelerin ve destekçilerinin büyük bir kısmı IKBY’ye yerleşti. ENKS, yasanın iptal
edilmesini, savaşçıların Arap bölgelerinden çekilmesini
ve eldeki Kürt bölgelerin korunmasını talep ediyor.
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Kürt partileri arasında Suriye’de müzakere, Irak’ta gerilim

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) içerisinde geçtiğimiz haftalarda sular ısındı.
Bölgede iktidar olan Barzani yönetimi ile Irak - İran arasındaki Kandil dağında
ve Irak merkezi yönetiminin kontrol ettiği bölgede yer alan Mahmur’da kampları olan PKK arasında gerilimli bir tablo devam ediyor. Gerilimin, Suriye’de emperyalistlerin rehberliğinde Kürt partileri arasında yürüyen müzakere süreci ile
denk gelmesi tesadüf olmayabilir.

Geçtiğimiz ay içerisinde IKBY’de ortaya çıkan tablo bazı tartışmaları da beraberinde getirdi. Barzani’nin Kürdistan
Demokrat Partisi (KDP) ile Kürtdistan
Yurtseverler Birliği (KYB) ittifakı ile
yönetilen bölgesel yönetimde yaşananlar gelecekte yaşanacak bazı gelişmelerin de habercisi olabilir.

çıkartması bölgesel yönetimdeki ittifakın devam ettiğinin göstergesi olarak
yorumlandı.

etmesini kabul etmeyecektir.”

“

“

KUZEY IRAK’TA NELER OLUYOR?

“PKK’NIN EN BÜYÜK IYILIĞI,
ÇEKILMEK OLACAKTIR”
Konu ile ilgili PKK yöneticisi Duran
Barzani, “PKK’li yöneticiler Zînî Wertê
Kalkan, “KDP imha planının parçası
meselesinde tehditkar açıklamalarda
haline geliyor. Zini Werté’ye güç yığbulundu, siz bu konuda ne diyorsumak, PKK’yi imha amaçlıdır. Savaş
nuz?” sorusuna da şu yanıtı verdi: “Ben
gerekçesidir. PKK bunu kabul etmez,
daha önce de Kürdistan Bölgesi’nin
KDP’DEN KANDIL’E MÜDAHALE buna karşı savaşır, her şeyi göze alır.
PKK’yle ilgili tutumunu açıklamıştım,
Bilindiği üzere PKK’nin üst yönetim
Oluşacak savaşın sorumlusu da imha
PKK Kürdistan Bölgesi’nde meşruiyet
kademesi ve merkezi ile gerilla kampplanının parçası olan KDP olur” açıkla- sahibi değil ki, hangi gücün kalıp kalları, Irak ile İran topraklarına yayılan
masında bulundu.
mayacağına karar versin. Ne meşruiyeti
Kandil dağında bulunuyor. Nisan ayı
vardır, ne de Kürdistan’da kendilerine
içerisinde Kandil’e giden yolların
Bununla birlikte, IKBY Başkanı Neçir- bu meşruiyet verilecek bir zemin vardır.
geçtiği bir düzlük olan Zînî Wertê adlı
van Barzani gerilimin yükselmesinin
PKK’nin bize yardım etmek istiyorsa
bir bölgeye 450 KDP peşmergesinin
devamında yaptığı basın toplantısında
yapacağı en büyük iyilik Kürdistan
yerleştirilmesi PKK ile KDP arasındaki PKK’nin Irak’taki varlığının meşru
Bölgesi topraklarını terk etmek olacakgerilimi yükseltti. Bu durumun TSK
olmadığını açıkladı ve şunları söyledi: tır. Kürdistan Bölgesi PKK’nin faaliyet
tarafından ilgili bölgenin bombalan“Biz Irak Kürdistanı’nın bütününde
alanı değildir. PKK’nin şu anda yapmasının hemen sonrasına denk gelmesi PKK’nin varlığını meşru bulmuyotığı asla Kürdistan Bölgesi’ne destek
ise KDP ile Türkiye arasındaki ittifakın ruz. PKK, Kürdistan Bölgesi’ne sorun
değildir, aksine sorun çıkarmaktır. Biz
yenilendiği tartışmalarını da beraberin- yaratmaktan uzak durmalı. Kesinlikle
Kürdistan Bölgesi olarak tutumumuz
de getirdi.
Kürdistan Bölgesi PKK’nin faaliyet
belli ve bölgede istikrar faktörü olmak
alanı değildir, olmadı, olmamalı da. Biz istiyoruz hem komşularımızla hem de
Normalde KYB tarafından kontrol
Irak’ın bir parçasıyız ve Kürdistan Böl- kendi içimizde.”
edilen Zînî Wertê’ye KDP’nin yerleşgesi de bu çerçevede hiçbir şekilde bir
mesine KYB’nin düşük perdede ses
başka gücün komşularına sorun teşkil
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Bir gazetecinin Zînî Wertê’nin bombalandığı gün TSK’ya ait SİHA’ların
Mahmur Kampı’nı da bombaladığını
hatırlatması üzerine konuyu değerlendiren Barzani, “Türkiye’nin saldırısı,
PKK’nin güçlerini o bölgeye getirip
yerleştirmesinin ardından gerçekleşti.
Biz buranın boşaltılması gerektiği konusunda PKK’yi haberdar ettik. Boşaltılmazsa onları koruyamayacağımızı da
belirttik” dedi.
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mesini beklemek durumda kalacağız”
diye konuştu.
SÜREÇ NEREYE DOĞRU?
Son bir aylık dönemde IKBY’de yaşananlar siyasi dinamikleri hızlandırdı.
Yaşananları sadece KDP ile Türkiye
arasındaki örtülü ittifakın sonuçları
olarak görmek gerçeği tam olarak yansıtmayacaktır.
Meselenin arka planında emperyalizmi
özelde ise ABD’yi görmek gerekmektedir. İranlı komutan Kasım Süleymani’nin öldürülmesi sonrasında Irak’a
dönük sistematik müdahalesine devam
eden ABD bölgedeki askeri gücünü
de yeniden şekillendirmiş ve konumlandırmaya başlamıştır. Kuzey Irak’ta
İran karşıtı olası mevzilerden bir tanesi olabilecek Zînî Wertê’ye KDP’nin
peşmerge yollamasının bir tarafında
ABD’nin askeri yönelimlerinin olduğu
hatırlanmalıdır.

“PKK MEŞRU BIR TEMELE
YERLEŞMIYOR”
Barzani, “Türkiye’nin teknolojik imkanları PKK’nin bulunduğu bölgeleri
ve hedefleri kolayca tespit edebilecek
kapasitededir. Bunun için ne KDP,
ne KYB ne de başka bir yerden bilgi
almalarına gerek yok. Hangi egemenlikten bahsediyorlar. PKK, Kürdistan
Bölgesi ve Irak’ın egemenliğine saygı
duyuyor mu ki? Gelip konumlandığı
yerlere meşru bir temelde mi yerleşiyor? Kesinlikle hayır, bunu yapmasının
hiçbir meşru yanı yok. Bunu yaparlarsa Irak’ta Başbakan’ın yeniden atanması
sanırım Türkiye’nin de tepki gösterve bakanlar kurulunun oluşması ile

birlikte görece “istikrara” geçileceği
varsayılan bir dönemde ABD’nin Irak
üzerindeki İran etkisini bir kere daha
kırmak yönünde güçlü adımlar atmaya
çalışacağı aşikardır. Bu gelişmelere paralel olarak Suriye’de bir tanesi Barzani’nin, diğeri PKK’nin uzantısı olduğu
bilinen ENKS ve PYD yaptığı müzakere ve birlik görüşmelerinin Irak’taki
gerilimli tablo ile çelişkili olduğunun
düşünülmesi normaldir. Ancak anlaşmak için de öncelikle kavgaya ihtiyaç
olduğu siyasette sıkça karşımıza çıkan
bir durumdur. Ya da başka bir gözle bakarsak emperyalizmin himayesindeki
“Kürt ulusal birliğinin” hangi eksende
ve hangi parametrelerle ortaya çıkacağının daha fazla görüleceği bir döneme
girdiğimizi ifade etmek gerekmektedir.
Önümüzdeki süreçte Irak’ta ve Suriye’de KDP eliyle bir Amerikan projesi
olarak adem-i merkeziyetçiliğin gündeme getirilmesi ve özellikle Suriye’de
siyasi çözümün parçası olarak lanse
edilmesi de ihtimaller dahilindedir.
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YUSUF KURT
Türkiye Futbol Federasyonu aldığı karar
ile futbolda ligin 12 Haziran’da başlamasına karar verdi. Elbette bu kararın başta
tarih olmak üzere değişmesi muhtemel,
liglerin ertelenmesi sürecinde bu yön değiştirmeleri yaşadık.
Basketbol ve voleybol ligleri ertelenmişken aynı sağlık koşullarının geçerli olduğu
futbolda liglerin ertelenmemesinin nedeni
ne olabilir? Evet aklımıza futbola hakim
olan piyasa koşulları geliyor ve bu yazının
başlığı, soru olarak önümüze düşüyor. Her
şey para mı? Bu sorunun yanıtı için aşağıdaki alıntı bize yardımcı olabilir. Alıntı
Ekolig 2019 raporundan.
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LİGLER
BAŞLIYOR:
HER ŞEY PARA MI?

recede önemli. Onlar da elbette, büyük bir
ümitle birlikte liglerin başlamasına hazır.

ekonomiye nasıl yansıyacağını düşünmeye
başladılar. Bir yanda mevcut sıralama diğer yanda liglerin devam etmesi ile oluşacak sıralama başarının ekonomiye katkısı
göz önüne alındığında önemli olmaya
başladı. Herkes kendi tarafından bakarak
kararı etkilemeye çalıştı.

Liglerin isim hakkını alan, kulüplere,
statlara, formalara sponsorluk anlaşması
imzalayan firmalar da hazır. Sponsorluğun
karşılığında elde edecekleri değer azaldı,
markanın yaptığı yatırımların geri dönme“Aktif Bank Genel Müdürü Dr. Serdar
si gecikiyor ve etkisini yitiriyor, onların da Futbolun en önemli öğesi olmak ile birSümer, “Süper Lig, Avrupa’nın en fazla
hazır olmaması için hiçbir neden yok.
likte hiç sözü olmayan taraftarlar/seyirgelir yaratan liglerinden biri olmaya deciler ise sosyal medyada geçmiş günlerin
vam ediyor. Son iki sezonda Süper Lig’de
Menajerler hazır yeni transfer dönemi
başarıları ile rekabet duygusunu harlayıp
mücadele eden 18 takımın maç günü,
yaklaşıyor
çünkü,
sporcular
da
hazır
unutmamaya çalışırken diğer yandan eski
naklen yayın, ticari gelirleri ile Avrupa
maçlar için ekranın başına geçtiler. Bir
Ligleri ‘ne katılım ve bu liglerdeki sportif olmak zorunda yeni sözleşmeler için bu
belirsizlik
bitmeli.
Evet
her
şey
ama
her
araştırmaya rastlamadık ama gözlemler
performanslarından elde ettikleri gelirlerin
taraftar/seyircinin sağlığı futbolu yönetoplamı 7 milyar TL’yi geride bıraktı. Geç- şey para aslında.
tenlerden daha çok önemsediğini ve genel
tiğimiz sezon yüzde 30 oranında büyüyen
Süper Lig pastasında, maç günü gelirlerin- Nisan ayında gazetemiz Sosyalist Cumhu- olarak liglerin başlaması ile birlikte bir
riyet’e bu konu ile ilgili yazmıştık. Kaheyecan dalgasına kapılmadıkları. Yine
de 100 milyon TL’ye yakın bir artış oldu.
pitalizm futbol ilişkisine baktıktan sonra
de onlar adına herkes konuştuğundan ve
Seyirci ortalaması 14 binlere ulaşan Süvirüsün
futbola
etkisini
ve
o
günlerin
kimse fikirlerini sormadığından ve onper Lig’in maç günü gelirleri 500 milyon
lar da sözlerini söylemek için güçlerinin
TL’ye yaklaşırken, ticari gelirler ve naklen tartışması olan liglerin etkilenme sürecini
aslında
sağlık
endişelerini
öne
alarak
farkında olup bir çaba sarf etmediğinden
yayın gelirlerinde de gözle görülür bir
değerlendirmiştik. Yazının son kısmında
kimsenin bu gözlemleri dikkate almasına
artış yaşandı. “ dedi.”
şunu yazmışız.
gerek olmuyor.
HER ŞEY PARA
İKNA ARACI OLARAK FUTBOL
Pasolig uygulamasının Türkiye’deki yük- “Sessizlik ile geçiştirecekler, virüsün
taşıyıcılığının ne kadar büyük risk taşıdıSermaye bu krizin zararlarını azaltmak
lenicisi Aktif Bank genel müdürü piyasağını
göz
ardı
edip
nerede
nasıl
kaptıklarına
için bir an önce sistemin normalleşmesini
nın sağlık karşısında attığı galibiyet golünün nasıl geldiğini çok önceden açıklamış tartışmalara bel bağlayacaklar ve bu sırada istiyor. Bu normalleşme için de toplumun
ikna edilmesi gerekiyor ve futbol da buzaten. Yeniden başlayacaksa ligler, bunun en çokta taraftarlığın sübjektifliğine günun araçlarından biri. Yeniden başlayacak
nedeni pandemi sürecinin ülkemizde sona venecekler. Ve bu süreçte insan sağlığına
etkisinden
daha
çok
piyasanın
kaybına
liglerin salgının giderek gündemden düşüermesi veya çok yavaşlaması değil futbol
üzülecekler.”
rülmesi için önemli bir işlev sağlayacağı
piyasasının öncelikleridir.
da planlanıyor. Bir yandan normalleşme
Bu kaybın büyümesi daha çok üzüntü de- de üstlenecek görev bir yanda piyasanın
Peki, liglerin başlamasına hazır mıyız?
mek ve elbette piyasa bu kadar üzüntüyü
zararlarının minimuma indirilmesi. Bu
kaldırmaz.
yüzden toplum sağlığı giderek önemsizleFutbol piyasasının çok büyük bir gelir
şebiliyor. Futbolun rolüne bir de bu açıdan
dilimini yayınlar oluşturuyor, Türkiye’de
baktıktan sonra son sözü, salgın sürecinin
bu rakam 4,5 milyar liraya yakın. Pandemi GEÇEN SÜREDE
Sağlığın
daha
öncelikli
ve
önemli
oldukendini iyiden iyiye hissettirdiği günlerde
süresince yayıncı kuruluş reklam gelirlegazetemanifesto.com’da değerli hocamız
rinden mahrum kaldı bir an önce bu zararı ğu, sistemin hazırlıksız yakalandığı süreçte
liglerin
ertelenmesi
geniş
bir
kabul
İzzettin Önder’in “Koronavirüs salgını ve
azaltmak istiyor ve tüm gücü ile liglerin
görmüştü. Sürecin ilerlemesi ile giderek
kapitalizm” yazısındaki bir bölüme bırabaşlamasına hazır.
ekonomik endişeler daha öncelikli hale
kalım.
gelmeye başladı. Türkiye’deki kulüpler de
Bahis, piyasanın hükmettiği futbolda
elbette sürdürülebilir kılamadıkları borçla- “Umalım zararımız çok yüksek olmaz ve
önemli bir aktör. Onlar da bu süreçte
umalım biraz da olsa bu vesile ile sistebeklenmeyen bir gelir kaybı yaşadılar. Bu rı ile baş başa kaldılar. Bu sürecin sonunda
ekonomik
olarak
nasıl
daha
karlı
hale
mi, sistemin araçlarını, sistemin yönetim
kayıp daha fazla krize sokmadan bahis
biçimini ve bunların hepsine yaşam veren
ekonomisine bir an önce bir nefes lazım ve geleceklerini düşünmeye başladılar. Maç
başı
futbolculara
ödenen
paralar
bir
tarafa,
bizzat kendi davranışlarımızı hiç değilse
bunun için de liglerin başlaması hayati demevcut durumda liglerin sonuçlanmasının bir kez olsun gözden geçiririz “
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İŞÇILERIN KOMÜNÜ: PARIS KOMÜNÜ

Mayıs ayı, Paris Komünü’nün yıldönümü. Mayıs ayı denince komünistler ve devrimciler için akla gelen
önemli tarihlerden birisi işçi sınıfının ilk iktidar deneyimi olan Paris Komünü’dür. 28 Mayıs’ta yenilen Komün,
insanlığın eşitlik, özgürlük ve kardeşlik idealinin ateşlendiği ilk tarih. Bu haftaki konumuzu Paris Komünü’ne
ayırdık. İlk yazımız Gökmen Kılıç tarafından kaleme alındı: “KARANLIĞA ATILAN İŞARET FİŞEĞİ: PARİS
KOMÜNÜ”. İkinci yazımız ise Komün günlerinde Marx’ı konu ediniyor. Hasan Alioğlu tarafından yazılan
yazımızın başlığı “KOMÜNE GİDEN YILLARDA VE KOMÜN GÜNLERİNDE MARX”. Komün üzerine dersler konusunda iki yazımız bulunuyor. Ekim Devrimi ve Komün derslerini konu alan yazılarımızın ilki “PARİS
KOMÜNÜ’NE EKİM’DEN BAKMAK” başlığıyla Zafer Çelik tarafından yazıldı. Sonraki yazımız ise Neşe Deniz Babacan tarafından kaleme alınan “KOMÜN DERSLERI VE BOLŞEVİK DEVRİMİ” yazı. Ve son yazımız
ise Ekrem Ataer tarafından kaleme alınan Komün şarkılarını konu edinen yazımız. “KİRAZ ZAMANINDA...”
başlığını taşıyan yazımızı zevkle okuyacaksınız. İyi okumalar ve iyi dinlemeler…

KARANLIĞA ATILAN IŞARET FIŞEĞI: PARIS KOMÜNÜ
GÖKMEN KILIÇ
Prometheus‘un bilgi ateşini çalarak
insanlığa sunması gibi, Paris Komünü
de “ateşin çalınarak” sınıf mücadeleleri tarihine armağan edilmesi gibidir.
Sınıf savaşımları tarihi kuşkusuz Paris
Komünü ile başlamaz; kendinden önce
var olan ezen ile ezilen mücadelelerinde
olduğu gibi, 19. Yüzyıl da birçok kez
iki düşman kampın; proletarya ile burjuvazinin mücadelesine tanıklık etmiştir.
1871 Paris’inde yaşananlar, 19. Yüzyıldaki karşılaşma silsilelerinin bir anlamda
zirvesini temsil eder. Marx ve Engels’in
kaleme aldığı Komünist Manifesto’da
çokça bilinen anlatısıyla, “Avrupa’da
dolaşan hayalet” Paris Komünü ile gerçeğe dönüşmüştür. Bu karşı karşıya geliş,
burjuvaziye atılan ilk esaslı tokat olarak
tarihe geçmiştir ve artık hiçbir şey eskisi
gibi olmayacaktır.
KOMÜN ÖNCESİ FRANSA’YA KISA
BİR BAKIŞ
Paris Komünü’ne kadar Fransız proletaryası oldukça yoğun ve çalkantılı dönemlerden geçti. Özellikle 1848-1870 tarihleri arasında oldukça önemli gelişmeler
yaşandı. 1848 Şubat’ında meydana gelen
devrim, Kral Louis-Philippe’i tahtından
etti ve ardından İkinci Cumhuriyet ilan
edildi. Devrimin temel gücünü oluşturan
Fransız proletaryası ise tüm iyi niyetiyle
kurulan yeni cumhuriyette söz sahibi olmayı bekliyordu. Bu beklenti yerini burjuvazinin açık ihanetine bıraktı. Devrimi
silahlı işçilerin sokak mücadeleleri sayesinde kazanan burjuvazi, proletaryanın
iktidarı almasından korkarak aristokrasi
ile yeniden uzlaşmayı tercih etti. Fransız proletaryasının Haziran ayındaki ilk

bağımsız kalkışması ise o zamana kadar
görülmemiş bir vahşilikle, kanla bastırıldı. Yaşamış olduğu ihanetin ardından
Haziran’da kanlı bir yenilgi alan Fransız
proletaryası için bu önemli bir kırılma
anıydı. Marx’ın da daha sonra söylediği
gibi, devrim yenilgiye uğramış ancak işçi
sınıfı kendisine bağımsız ve siyasal bir
kimlik oluşturmuştu. İşçiler bu tarihten
sonra, ittifaklar kurmak yerine müstakil
bir siyasal hareket olarak kalmayı tercih
edeceklerdi.
1848 Devrimi’nin ardından Fransa’da
İkinci Cumhuriyet kuruldu ve Louis Bonaparte dönemi de başlamış oldu. Ancak
Cumhuriyet Louis Bonaparte’ın 2 Aralık 1851’de yaptığı hükümet darbesiyle
ile kısa sürede sona erecekti. İktidarı
tamamen eline geçiren Louis Bonapar-

te, III. Napoleon adını alarak kendisini
Fransa imparatoru ilan etti. Bonaparte’ın
kurduğu yeni imparatorluk burjuvaziye
kimi ayrıcalıklar tanısa da onların siyasi
gücünü de sınırlıyordu. Engels’in deyimiyle, “Eğer proletarya henüz Fransa’yı
yönetemiyor idiyse, burjuvazi de artık
yönetemiyordu.”
Her şeye rağmen Fransa, imparatorluk
bakiyesi feodallerin, spekülasyon ve sanayi sermayedarı zenginlerin elinde hızla
sanayileşiyordu. Bu nispi büyüme, 1857
ve 1867 yıllarında iktisadi bunalımlarını
da beraberinde getirdi. Sanayinin hızla
gelişmesi işçi sınıfının gücünü ve örgütlülüğünü yeniden kazanmasına yardımcı
oldu. 1864 yılında kurulan Birinci Enternasyonal’le birlikte Fransız seksiyonu da
hemen 1865 yılında oluşturuldu ve Fran-
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sız işçi sınıfı adım adım daha örgütlü,
siyasal bir güç haline dönüştü.
İmparatorluk ise yaşadığı siyasi ve iktisadi bunalımların Fransa topraklarını
genişleterek aşılacağını düşünüyordu.
1814’te kaybedilen sınırların yeniden
kazanılması, eski krallık düşkünlerinin
ve burjuvazinin iştahını kabartıyordu.
İktidarını korumakta zorlanan Louis Bonaparte yeni bir serüvenle, gücünü tekrar
ispatlamak için çareyi Prusya’ya (o zamanki Almanya) savaş açmakta buldu.

Muhafız birliklerinde kendi subaylarını
seçerek merkezi bir komite kurdular.
Ulusal Muhafızlar daha sonra teslim
antlaşması ile kullanılmayan 400 kadar
savaş topunu ele geçirerek şehrin savunmasında kullanma kararı aldılar. Paris
halkının desteğini arkasına alan direnişçi işçiler bu sayede Prusya ordusunun
ilerlemesine ve Paris’i işgal etmelerine
engel oldular.
Engels bu durumu şöyle anlatır: “Savaş
tutsakları sayılan cephe ve gezici muhafız birliklerinin silahları teslim edilKOMÜN’E DOĞRU
di. Ama Ulusal Muhafız, silahlarını ve
Prusya Savaşı, 19 Temmuz 1870 taritoplarını korudu ve yenenler ile sadece
hinde başladı. Savaşla birlikte Fransız
bir bırakışma durumuna geçti. Ve yenenve Alman şovenizmi de yükselişe gelerin kendileri de Paris’e bir zafer girişi
çiyordu. İşçiler arasında oluşabilecek
yapmayı göz alamadılar. Ancak Paris’in
düşmanlığa karşı dikkat çekmek için
küçük bir köşesini, onu da sadece birMarx’ın kaleme aldığı Enternasyonal’in kaç günlüğüne işgali göze alabildiler!
birinci çağrısında, Fransa ve Prusya işçi …Parisli işçilerin, bütün imparatorluk
sınıfları için dayanışma çağrısı yapılabirliklerinin silahlarını kendisine teslim
rak savaşa karşı net ve ortak bir tutum
ettikleri ordu üzerinde uyandırdığı saygı
alındı. Tüm çağrılara rağmen iktidarını
öylesine büyüktü ve devrim ocağından
korumak için ülkesini kanlı bir savaşa
öç almak için gelmiş bulunan Prusyalı
sürükleyen Louis Bonaparte’ın savaş
junkerler (toprak ağaları), bu aynı silahlı
konusundaki ısrarı Fransa’yı felakete
devrim karşısında saygı ile durmak ve
sürüklüyordu. 19 Temmuz’da başlayan
onu selamlamak zorunda kaldılar!”
Prusya savaşı, 2 Eylül’de Fransız orduParisli işçiler, kendilerini savaşa sosunun Sedan Muharebesi’nde aldığı ağır kan ve yenilgi sonrası ülkenin işgaline
yenilgiyle hezimete dönüştü. Yenilgiyle seyirci kalan yöneticileri istemiyor ve
birlikte imparator Louis Bonaparte tutkendi kaderlerini tayin etmek istiyorsak edilirken, Fransa’da imparatorluk yı- lardı. İşçileri bu kararı, orduda ve halkkıldı ve 4 Eylül’de yeniden cumhuriyet
ta önemli bir saygınlık kazanmalarına
ilan edildi. Fakat savaş devam ediyordu neden olmuştu. Bu açıdan Paris halkının
ve Paris başta olmak üzere Fransa’nın
ve silahlı proletaryasının attığı adımlaönemli şehirleri Prusya ordusu tarafınrın güçlü bir meşruiyete sahip olduğunu
dan kuşatma altına alınmıştı.
söyleyebiliriz.
Fransa imparatorluğunun topraklarını
Fakat diğer yandan, Fransız aristokrasisi
genişletme hülyası yerini Prusya’nın
ve cumhuriyetçi burjuvazi için silahlı işişgaline bırakmıştı. Yaşanan umutsuzluk çilerin varlıkları ciddi bir tehlike olarak
içinde halk, yasama meclisinin yetkigörülüyordu. Bu nedenle 18 Mart günü,
lerini Ulusal Savunma Hükümeti’ne
Ulusal Meclis’in Başbakanı Thiers, Uluverdi. Kuşatmanın dördüncü ayında
sal Muhafızlar’a ait savaş toplarına el
kurulan Üçüncü Cumhuriyet’in başbakoymak için düzenli birliklerini Paris’e
kanı Adolphe Thiers ateşkes çağrısında
doğru harekete geçirdi. 170’i Montmartbulundu ve 28 Ocak’ta imzalanan teslim re’da, 80’i Belleville’de bulunan toplam
antlaşmasıyla birlikte Prusyalılar Paris’i 400 savaş topunu almak için şehre giren
barış koşullarında işgal ettiler. Serüvenci birlikler, Paris halkının ayaklanması soliberallerin yeniden iktidarı ele alması
nucunda, talimatlara uymak yerine Uluve işgale göz yummasına karşı çıkan tek sal Muhafızlara katılmayı tercih ettiler.
güç ise silahlı Paris proletaryasıydı.
Ayaklanmaya ordu birliklerinin de destek vermesiyle, Başbakan Thiers asker,
İLK İŞÇİ İKTİDARI KURULUYOR: polis ve yöneticilerin Paris’i boşaltması
VİVE LA COMMUNE!
emrini verdi ve Thiers’in kendisi de VerParis proletaryası geçmiş yıllarda uğsay’a kaçtı.
radığı ihanetti yeniden yaşamak iste18 Mart’ta yaşanan bu gelişmelerle Ulumiyordu. Ülkeyi maceraya sürükleyen
sal Muhafız Merkez Komitesi, Paris’in
burjuvazinin yeniden iktidarı gasp etme- tek yönetici gücü haline geldi. Enternassine karşı; işgale karşı durmak ve cumyonal’in kararına göre kurulmuş olan
huriyeti yaşatmak için silahsızlanmayı
Cumhuriyetçi Merkez Komitesi’ne ait
reddederek, üyesi bulundukları Ulusal
birlik 18 Mart’ta Paris’in idare merkezi

PUSULA

15

olan Belediye Dairesine yerleşti. Artık
yeni bir dönem açılmış, işçilerin tarihteki ilk iktidarı oluşmaya başlamıştı.
Belediye Dairesi’ne geçen Merkez
Komitesi birliği, Komünal Kosey’in
seçilmesi yararına yönetimden çekildiğini ilan ederek 26 Mart günü seçimlere
gidileceğini duyurur. Seçim sonuçları
28 Mart 1871 günü açıklanır ve tarihin
ilk işçi iktidarı olan Paris Komünü ilan
edilir!
Komün’ün ilanının hemen ardından alınan kararlardan bazıları şöyledir:
•Askerlik yoklamasını ve düzenli orduyu
kaldırdı ve Ulusal Muhafız birliğini tek
silahlı güç ilan edildi
•Kilise ile devletin ayrılması ve din işleri bütçesinin kaldırılarak, ulusal mülkiyete dönüştürülmesi ilan edildi
•Giyotin ile idam yasaklandı ve halkın
sevinç gösterileri içerisinde giyotinler
yakıldı
•Şovenizmin sembolü haline gelen ve
halklar arasında düşmanlığı körükleyen
Vendôme Sütunu yıkıldı
•Sahipleri tarafından terk edilmiş fabrikaların sayımları yapılarak işçilere
verilmesi kararlaştırıldı
•Savaş sırasında aletlerini rehine vermeye zorlanan işçilerin aletlerinin karşılıksız iade edilmesi, borçların ertelenmesi,
faizin ve emniyet sandıklarının kaldırılması karar altına alındı
•Fırın işçileri için gece çalışması yasaklandı
•Patronal ceza sistemi kaldırıldı
•Yaşamak için asgari ücret güvencesi
sağlanması karara bağlandı
•İş bulma büroları yeniden örgütlendi
•Parasız ve laik okulların kurulması kararlaştırıldı
•Parasız adaletin sağlanmasına karar
verildi
•Seçilenlerin görevden geri alınabilmesi
karara bağlandı
•Yargıç ve yüksek görevlilerin seçim ile
göreve gelmesine karar verildi
Alınan kararların kısa sürede uygulanması mümkün olmadı fakat Komün’ün
yeni tipte bir iktidar aygıtına işaret etmesi tarihsel değer taşıyordu. 18 Mart’ta
başlayan hareket, tamamı işçi ve işçi
temsilcilerinden oluşan Genel Konsey’le
kararlarını alarak ilerledi. Komün, bu
anlamıyla tam olarak proleter bir niteliğe sahip oldu. Diğer yandan Komün,
hem proletaryanın hem de Fransız ulusunun kaderini aynı anda temsil etmesi
bakımından da tarihsel bir görevi üstlenmişti.
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KIYMETLİ BİR YENİLGİ YA DA
YENİLGİNİN TARİHSEL ANLAMI
Komün kısa süre içerisinde yaklaşık 2
milyonluk bir şehrin temel hizmetlerini
yürütmekte önemli başarılar sağladı.
Ancak ulusal federasyon planlamasında
önemli aksaklıklar meydana geldi. Özellikle büyük kentlerin desteğinin alınmasına karşın, kasaba ve kırlardan yeterli
destek sağlanamadı. Mart ve Nisan
dönemlerinde yaşanan diğer kent ayaklanmaları; Lyon, Saint-Etienne, Le Creusot, Toulouse, Narbonne başarısızlıkla
sonuçlandı. “Köylüye toprak, işçiye alet,
herkese iş” gibi önemli çağrılar büyük
kentlerde yankı bulmasına rağmen taşralar üzerinde önemli bir etki yaratamadı.
Diğer yandan Ulusal Meclis ve Versay
ordusu Paris dışında güç biriktiriyordu.
Versay güçleri Nisan ayından itibaren
Bismarck ile anlaşarak toparlanmaya
başladı. Versay ordusu 40 binden, önce
140 bine, ardında ise 170 bine kadar
sayısını çıkardı.
Komün’e ilk saldırı 2 Nisan’da yapıldı.
Saldırıların ilerleyen günlerde artmasıyla Parisliler’in dışarıyla haberleşme
imkânları giderek azaldı. Narbonne, Limoges ve Marsilya’daki destek hareketleri ise kısa sürede ordu tarafından bastırıldı. Her şeye rağmen Paris proletaryası
direnmeye devam etti. Dombrowski ve
Wroblewski gibi Polonyalı eski subayların da desteğiyle iyi bir savunma hattı
kuruldu. Kurulan savunma hattı birkaç
haftalığına Versay ordusunun kente girmesine engel oldu. Ancak Versay ordusu
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3 Mayıs günü Moulin-Saquet tabyasını,
9 Mayıs’ta ise Issy kalesini top atışlarıyla yerle bir etti. Ardından 14 Mayıs’ta
Vanves kalesi düştü. İlerleye haftalar
daha kanlı çarpışmalara sahne oldu;
21 Mayıs günü, bir ihanet sonucunda,
Point-du-Jour ve Saint-Cloud kapılar
yıkıldı ve Versay orduları Paris’e giriş
yaptı.
Paris’i hızla işgal eden Versay orduları
şehrin içinde ilerleyerek, silahsız halkı
ve esirleri katletti. Diğer yandan Almanlar da Paris’i kuzey ve doğu yönlerinden
kuşattılar. 24 Mayıs’ta ateşe verilen Belediye Dairesi boşaltıldı ve Versay ordusu önüne geleni kurşuna dizerek ilerlemeyi sürdürdü. Komün savaşçılarından
Raoul Rigault da Gay-Lussac sokağında
kurşuna dizilenler arasındaydı.
25 Mayıs günü Seine (Sen) Nehri’nin
bütün sol kıyısı Versaylılar tarafından
alındı. 26 Mayıs’ta Bastille alanı düştü
ve Belleville direnişin merkezi durumuna geldi. En sert barikat savaşları
emekçi mahallelerde meydana geldi; 27
Mayıs’a kadar yaklaşık sekiz gün direnen Montreuil ve Bagnolet kapıları da
destansı bir direnişin ardından düştü. 28
Mayıs Pazar günü ise Belleville Ramponeau’daki son barikat da düştü ve Le
Pere-Lachaise mezarlığının duvarının
dibinde komünarlar toplu olarak katledildi. 72 gün süren işçi iktidarı, Komün’ün son direnişçileri de kahramanca
bir direnişten sonra yenik düşene kadar
devam etti. Öldürülenlerin sayısı kimi
kayaklara göre farklılık göstermekle

birlikte, 17 bin ila 35 bin arasında değişmektedir. Hayatta kalan yaklaşık 7 bin
komünar ise çeşitli bölgelere sürgüne
gönderilirler.
28 Mayıs, Paris Komünü’nün kanla bastırıldığı ve fiilen sonlandığı gün olarak
tarihe geçer. Fakat Fransız proletaryası
1848’den beri düşlediği eşitlikçi düzeni
72 gün bile olsa hayata geçirmiş, Komün deneyimi tüm dünya proletaryası
için ışık olmuştur. Yenilerek tarih yazanların büyük hikâyesi, çok geçmeden
bütün dünyayı sarsacak zaferlerin de ilk
tohumuydu.
Lenin, Paris Komünü hakkında Marx’ın
ifadeleriyle şöyle aktarıyor, “…Marx,
kendi ifadesiyle ‘gökyüzünü fethetmeye’
kalkan komünarların kahramanlığına
hayran kalmakla yetinmedi. Hedefine
ulaşmamış olmasına rağmen devrimci
kitle hareketinde, muazzam önemde bir
tarihsel gelişim, proleter dünya devrimine ileriye doğru belli bir adım, yüzlerce
program ve mülahazadan daha önemli
olan pratik bir adım görüyordu.”
Bugün komünistler, 149 yıl önce Parisli
komünarların karanlığa attığı işaret fişeğini takip etmektedirler.
Engels, Fransa’da İç Savaş’a önsöz s. 41 / Paris Komünü Üzerine; Marx, Engels, Lenin, Sol Yayınları, Birinci
Basım 1977
Engels, Fransa’da İç Savaş’a önsöz s. 43 / Paris Komünü Üzerine; Marx, Engels, Lenin, Sol Yayınları,
Lenin, Devlet ve Devrim s. 46 / Lenin Seçme Eserler 7.
Cilt, İnter Yayınları, Birinci Basım 1996 Birinci Basım
1977
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KOMÜNE GİDEN YILLARDA VE KOMÜN GÜNLERİNDE MARX
HASAN ALIOĞLU
19.yy’da hızı gittikçe artan kapitalistleşme süreci, aynı oranda gelişkin bir
burjuva ve proleter sınıflarının oluşmasına da hız katmıştır. Bu süreç kapitalist
üretim biçiminin beşiği İngiltere’de çok
çalkantılı siyasal çatışma ve bunalım hali
içermeden yaşanırken, Fransa’da 1789
devrim süreci ve sonrasında yıkıcı bir
siyasallaşma, militanlık ve devrimcilikle
yaşanıyordu.
Fransa’da 1871 Paris Komünü ile iç
savaşa giden yol, 1789’un yarattığı
cumhuriyetten, 1830’la başlayıp şiddetini sürekli artıran sınıf savaşımlarından
ve Louis Bonaparte’ın diktatörlüğünden
geçer.
1830 Temmuz Devrimi’yle Bourbon
hanedanının (toprak aristokrasisi) egemenliğine son verilerek Restorasyon
adıyla anılan dönemin bitmesinde büyük
rol oynayan Fransız işçi sınıfı, örgütsel
ve siyasal açıdan eksiklikleriyle kendi
devrimci kalkışmasını iktidarsız bırakırken, iktidarın burjuvazinin bir kesimin
elinden (Bourbon hanedanı) diğer bir
kesimin eline (Orleans hanedanı -mali
aristokrasi-) geçmesine de engel olamamıştır. Sonuçta Fransa’da Anayasal
Monarşi döneminin perdesi açılmıştır.
Bu dönemde ülkenin ve devletin tüm
zenginlikleri yağmalanmış, toplum da
bu yağma altında yoğun bir sömürü ve
baskıya maruz kalmıştır.
Temmuz Devrimi’yle burjuvazinin artık ilericilik misyonunun tükendiği, bu
ilerici-devrimci misyonunun bundan
sonra işçi sınıfı tarafından üstlenildiği en
net biçimde ortaya çıkmıştır. Sonrasında
egemen sermaye bloğunun kendi içindeki çıkar ilişkileri ve gerilimlerinin de
etkisiyle, proletarya ile burjuvazi arasındaki yükselen sınıf savaşımının yanı sıra
bu blok içinde de düzen içi iktidar savaşı her daim görülecektir. Nitekim söz
konusu zaman zarfı içinde bu blok içinde
iktidar olamayan kesimleri devletteki ve
diğer yönetim aygıtlarındaki “çürümenin” karşısında yer aldılar.
Bu taraflaşma sürerken, Avrupa’da 184546 yıllarında görülen patates hastalığının
yol açtığı genel kıtlık Fransa’da da halk
içinde hoşnutsuzluğun artmasına ve hatta
kanlı çatışmalara yol açarken, İngiltere’de yaşanan genel ticaret ve sanayi
bunalımının yarattığı ekonomik sosyal
yıkım, Fransa’da 1848 Şubat Devrimi
dönemini hazırlıyordu. Küçük burjuvazi-

nin, sanayi burjuvazinin, köylülerin ve
proletaryanın içinde yer aldığı muhalefet bloğu Temmuz Monarşisinin yerine
1848 Devrimi’yle geçici hükümetin
kurulmasına yol açtı. Bu geniş blok
içinde yalnızca proletarya elindeki silah
gücüyle de basınç yaratmış ve cumhuriyetin yeniden ilanını sağlamıştır.
Proletaryanın bu dönemde toplumsal
özne olarak artan ağırlığı ve siyasal
etkinliği karşısında tedirgin olan burjuvazi ilk iş olarak proletaryayı silahsızlandırmayı denedi ve çeşitli taktik ve
manevralarla başardı da ancak bu başarı
kısmı olacak bir noktadan sonra ters tepecektir. Nitekim 1848 şubat devriminden sonra istekleri ya görmezden gelinen ya da ertelenen proletarya haziranda
ayaklanmıştır. Ancak egemen sermaye
bloğu tarafınca büyük bir güç kullanılarak bastırılmıştır. Bu kıyım, proletarya saflarında yeni bir eşiği doğurmuş
ve artık yeni bir slogan yükselmiştir:
Burjuvazinin devrilmesi! İşçi sınıfının
diktatörlüğü.
Toplumsal bir özne olarak proletaryanın
yaşadığı siyasi deneyimlerin ardından
artık burjuvazinin “ilericiliğinden”,
küçük burjuvazinin demokratlığından
bağımsız bir siyasal bir özneye ihtiyaç
olduğu ve onun yol aydınlatıcılığında
siyasal pratiklerinde bağımsız bir hatta
yol alması gerektiği hissedilmişti. Bu
pratik, kendi öz sınıfsal çıkarları doğrultusunda ekonomik-siyasal-örgütsel ve
ideolojik mücadeleyi verebilmesi; bağımsızlık ise bu mücadelenin olanak ve
araçlarını yaratmaktır.
Yaşanan kesitte, proletaryanın bağımsız
partisi fikirsel bir nüve olarak doğmuş-

tur artık.” Fransa’da küçük burjuvazi
normal olarak sanayi burjuvazisinin
yapması gereken şeyi yapıyor; işçi
normal olarak küçük burjuvanın görevi olması gereken şeyi yapıyor; ama
işçinin görevi onu kim yapıyor?” diye
sorar Marx, bu soru kısmen yanıtını
1864’de kurulan Uluslararası Emekçiler
Birliği’nde (1.Enternasyonal) bulur ve
proletaryanın ilk büyük iktidar kalkışması olan 1871 Paris Komünü’nde de
görevini yerine getirecektir (dönemin
koşullarında burjuvazinin karşısında
hiçbir zaman açıkça kabul edilmese de
Komün’de manen ve madden Enternasyonal (ve elbette ki Marx ve Marksist
düşünce)) vardır. Marx’ın bu sorusu tam
yanıtını Lenin’in düşüncesinde ve 1917
Ekim devriminde bulacaktır.
Proletarya, burjuvaziyi tarihsel olarak
ileri olmaya zorlamıştır, işin tam da
burası burjuvazinin proletarya karşısındaki korkusunun kaynağıdır, bu güç
karşısında günü gelince yıkılmak, siyasi
iktidarını kaybetmek. Marx’ın deyimiyle “Şubattan önce, devrim, devlet biçiminin yıkılması anlamına geldiği halde,
Haziran’dan sonra burjuva toplumunun
yıkılması anlamına geliyordu.” Bu
nedenle Düzen Partisi adıyla biraraya
gelmiş olan sermayenin egemen bloğu
1848 haziranında ki yengisine rağmen,
baskıcılığını artırmış, hatta küçük burjuva sosyal demokrat siyaseti de meclis
dışarısına çıkararak toplumdaki meşruluğunu yok etmeye çalışmıştır.
Düzen Partisi içinde artan iç gerilim ve
çatışmalar iktidarlarını istikrarsızlaştırdı, Louis Bonaparte ise sermaye grupları arasındaki çatışmalardan yararlanarak
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köylülük üzerindeki meşruiyetini de kurup 2 Aralık 1851’de diktatörlüğünü ilan
etti. Nitekim Marx’ın sözleriyle “proletarya Fransa’yı henüz yönetebilecek
bir durumda değilse, burjuvazi de artık
yönetemiyordu.” Bonaparte’ın imparatorluğu Engels’in deyimiyle, egemen
sınıflardan özerkleşmiş devlet gücünü
temsil ediyordu. Bonaparte’ın özel çıkarıyla, devletin genel çıkarı burjuvazinin
ekonomi-politiğiyle uyumluluk göstermiş, özerkleşmiş devlet gücü imparatorun iradesini güçlendirirken, burjuvazinin sermaye birikimi de artıyordu; kriz
ile yıpranan kapitalist üretim ilişkileri
yeniden üretildi, burjuvazi ekonomik
ve sosyal anlamda istikrarı yakaladı.
Bonaparte, “burjuvazinin maddi gücünü
korumakla, onun siyasal gücünü yeniden
yaratıyor”du. Bu devr-i saadet 20 yıl, taa
ki 1871 Paris Komünü ’ne kadar sürdü.
Komün ’ün doğumuna giden yolda katalizör görevi gören Bonaparte’ın imparatorluk ordularının Prusya’ya savaş
açması ve akabinde Fransa’nın yenilerek
İmparatorun tutsak düşmesi olayının ta
başında, bu savaşın Bonaparte tarafından
iktidarını sürdürmenin bir aracı olarak
çıkarıldığını söyler. Marx her iki ülke
işçi sınıfının da bu savaş da taraf olmamalarını ve enternasyonale proletarya
saflarında barış propagandası yapılmasını önerir. Ayrıca bu savaş üzerinden
tüm Avrupa’nın burjuva hükümetlerinin
suçlu olduğunu söyler, çünkü “Louis
Bonaparte ‘a onsekiz yıl boyunca kan
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dökücü onarılmış imparatorluk kaba
güldürüsünü oynama iznini verenlerin,
Avrupa hükümetleri ile egemen sınıfları
olduğunu da unutmayalım.”
İmparator’un Prusya’da esir düşmesiyle
birlikte Komün ’den önce 4 Eylül 1870
de gerçekleşen Paris Devrimi’yle yeniden bir kez daha ilan edilen cumhuriyet
için Marx, imparatorluk tahtının bütünüyle çökertmediğini, sadece burjuvazi
adına siyasal yönetim için boşluk doldurduğu yorumunu yapar. Proletaryaya
ise cumhuriyetin sağlayacağı görece
özgürlüklerden yararlanarak kendi örgütlülüklerini yapılandırmalarını önerir.
Nitekim cumhuriyet ve burjuvazi proleter devrimden korkmaktadır, proletaryayı silahsızlandırmaya çalışır. Proletaryanın bu kez yanıtı 18 Mart 1871
de Paris Komünü ’nü ilan etmek olur.
Marx, bu ilk çıkışı “imparatorluğun anti
tezi” olarak görüp, Komün’ü, “bir işçi
sınıf hükümeti,… emeğin iktisadi kurtuluşunu sağlamak için en nihayetinde
bulunan siyasal biçim” olarak açıklıyordu. Kısacası Marx, Komün’ü bir yandan
tarihsel-kuramsal nitelikleriyle değerlendiriyor; diğer yandan pratik olarak
işçi sınıfının siyasal eylemi örgütlülüğü
olarak değerlendiriyor. Hatta bu yönetim
biçimiyle yeni bir toplumsal formasyon
oluşturulabileceğine inanır, Marx’ın deyimiyle Komünal kuruluş olacaktır.
Nihayetinde komün ile proletaryanın
burjuva siyasallığından kopuşunun
mümkün olduğunu görüyordu. Aslo-

lan şeyin siyasal iktidarın fethi olduğu
ispatlanıyordu. “Şimdiye kadar ki bütün
hareketlerin en önemlisi Komün’dü,
çünkü komün, siyasal iktidarın işçi sınıfı
tarafından fethini simgeliyordu.” Alınan
iktidarla birlikte sınıfın hegemonyasını
oluşturmak için diktatörlükle belirlenmiş
bir siyaset tarzının uygulaması gerektiğini düşünüyordu. Hatta Komün’ü işçi
sınıfı içinde demokrasiyi uygulamadığı
için değil, burjuvaziye karşı diktatörce
davranmadığı için eleştirmiştir. Kamulaştırma süreci için proletarya diktatörlüğü şarttı. Ve dahi, Fransız merkez
bankasına bu yüzden dokunulamamış
-yeterince diktatörlük aygıtı kullanılmamış-, böylece Fransız burjuvazisinin
kalbinin tam orta yerine hançer saplanılamamış, hatalardan en büyüğü yapılmıştı Komün’de.
Komün üzerinde yaptığı değerlendirmeler sırasında Fransız devrimine kadar
gelen geleneksel devletin, devrim sonrasında modern bir üst yapıda yapılanmasıyla esasında devletin işlevsel özü
açısından bir şey değişmediğini, “gitgide
sermayenin emek üzerindeki ulusal bir
iktidar, toplumsal kölelik ereklerine göre
örgütlenmiş toplumsal bir güç, bir sınıf
egemenliği aygıtı niteliği” kazandığını
söyler. Bu açıdan Komün ‘ün de devlet
mekanizmasını işçi sınıfı adına olduğu
gibi alıp onu kendi hesabına işletmekle
yetinemeyeceğini vurgular. Komün ‘ün
doğru bir şekilde işçi devletini proleter
çıkarlar doğrultusunda yapılanmaya tabi
tutmasını olumlar.
Marx elbette, Komün ‘ün bir takım yapısal eksikliklerini de görüyor, bunları ifade ediyordu da; ama yoldaşı Engels ile
birlikte inşa ettikleri kuramını zenginleştirici soyutlama örnekleri ve derslerine
daha fazla yoğunlaşmayı tercih etmişti.
Komün, sınıf mücadeleleri tarihinde,
tüm Marksistler için işçi sınıf iktidarının
ne tür olası olaylarla da karşılaşacağını
gösteren önemli bir deney olmuştur.
Sonsöz Komün ‘ün “mimarlarından”
Marx’ın olsun yine:
“İşçi Paris, Komün’ü birlikte, yeni bir
toplumun şanlı öncüsü olarak her zaman
yüceltilecektir. Şehitlerinin anısı, işçi
sınıfının soylu yüreğinde yaşayacaktır.
Cellatlarındıysa tarih, daha şimdiden
sonsuz bir teşhir direğine çiviledi ve
rahiplerinin tüm duaları, günahlarını
bağışlatmayacaktır.”
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ZAFER ÇELIK
Bundan 149 yıl önce Parisli işçiler
dünya üzerinde ilk kez 72 gün boyunca
iktidarı ele aldılar ve yönetime geldiler.
Sadece 72 gün süren Komün halen değerini korumaktadır. İlk kez işçi sınıfının iktidarı alabileceğini göstermesi bir
yana komünist bir düzenin kuruluşu ve
buna dönük önermeler açısından bir laboratuvar görevi görmüştür. Kendisinden sonra devam eden işçi sınıfı mücadeleleri açısından önemli bir deneyimi
içermiştir. Bunlardan en önemlisi ise
Ekim Devrim’idir. 1871 Paris Komününde Komüncü işçilerin, Uluslararası
Emekçiler Derneği (I. Enternasyonel)
üyesi her fraksiyondan işçi ve sosyalistlerin (blankiciler, prudoncu anarşistler ve Karl Marks ve düşüncelerini
takip edenler) büyük mücadele ile elde
ettikleri iktidarın alınışı, korunması,
komün yönetimi (proleterya iktidarı)
ve maalesef kaybedilişi açısından daha
sonraki Marksist-Leninistler açısından
önemli sonuçları olmuştur. Ekim’den
bakmadan önce kısaca Komün sürecini
özetlemek gerekebilir.
Komün’ün hemen öncesinde 1870
Temmuz’undan - 1871 Mart’ına kadar
Alman-Fransız Savaşı yaşanmakta olup
Fransa’nın büyük kaybı olan Sedan
yenilgisi, III.Bonapart’ın esir alınması,
Paris’in bombalanması ve burjuva iktidarının ülkesine ihanet edişini (Paris’in
silahsızlandırılması) görmekteyiz.
Buna karşılık 4 Kasım 1870 tarihinde
Paris’te işçiler imparatorluğu yıkarak
tekrar cumhuriyeti ilan etmişlerdir.
Bütün bu süreç sonucunda 18 Mart’ta
Paris’te Ulusal Muhafızların lağvedilmesine yönelik atılan adım tersi yönde
sonuçlanır ve halk-ordu ortaklaşması
olarak Cumhuriyet’in tekrar kuruluşu sağlanır. 18 Mart sonrasında seçim
yapılarak 28 Mart’ta sonuçlar Cumhuriyet’in zaferi olarak ilan edilir. 18
Mart sonrası Ulusal Muhafız Merkez
komitesi bir dizi karar ve önlem alır,
bunlar; kiralara, emniyet sandığı satışlarına ilişkin zorunlu önlemler ve
savaş konseylerini kaldırır, siyasal af
çıkarır ve güney istihkamlarını işgal
edip cephaneliğe el koyar. Komün’ün
bu süreçte yaptıkları ve yapamadıklarına kısaca bakılacak olursa; yaptıkları,
Komün ile beraber yeni tip bir yönetim aygıtı kurularak, yönetilenlerin
yönettiği bir yapı kurulmuştur. Polis

ve sürekli ordu kaldırılmış, bürokrasi
işleri için kişiler seçilir ve geri çağrılabilir olmuş, en yüksek bürokratik işleri
yapanların maaşı iyi bir işçi maaşından
daha yüksek olmaz olmuştur. Kilise ile
devlet işleri ayrılmış, kilisenin malları
kamulaştırılmış ve din işleri bütçesi kaldırılmıştır. Parasız halk eğitimi
sağlanmıştır. İktisadi açıdan ise fırıncıların gece çalışmasının yasaklanması,
para cezalarının yasaklanması, ödeme
vadelerinin uzatılması, atıl fabrika ve
atölyelerin işçi birliklerine verilmesi.
Yapamadıkları ise Komün’ün sonuna
da mal olan önemli hatalarda içermektedir. Siyasal bilinç eksikliği (prudoncu ve blankici eğilim ve etkiler), örgütlenme eksikliği (Fransız Bankasının
alınmaması ve halen burjuvazide olması), Paris’ten kaçan Thiers hükümetine
karşı Versailles üzerine yürünmemesi
bununla beraber Paris’in kapılarının
erken kapanmaması ve ordu kuvettlerinin önemli bir kısmının Versailles tarafında kalması, Komün içinde
bulunan küçük-burjuva cumhuriyetci
Jakoben unsurlardan kaynaklı halen
Fransız Devrim’i öykünmeciliğinin
negatif etkileri (milliyetçi ve devrimci
lafazanlık). Başlangıcında en önemli
eksiklerden biri ise Ulusal Muhafız
Merkez Komitesinin önderliği hızlıca

bırakması ve yönetimi Komün’e devretmesi ustalar ve Lenin’in yazılarında
da eleştiri konusu olmuştur.
Lenin’in 1900’lu yıllarından başından
itibaren Paris Komün’ü üzerine ve
aslında onun üzerinden ortaya çıkan
kavramlar üzerinden tartışmalar ve
polemikler gerçekleştirmiştir. Özellikle
Komün ile ilk kez yaşamada geçmiş
olan proleterya devleti-özgür halk devleti gibi kimi kavramları Engels’in de
devamında anarşistlerin anti-otoriter
devletsizliği ile revizyonist Kautsky ve
Bernstein’in devletin dönüştürelebilirliği görüşlerine karşı ciddi bir polemik
yapmıştır. Komün’ün aslında yeni tip
bir devlet oluşu, işçi sınıfı iktidarını
sağlayıcı bir fonksiyon içermesi, bunun yanında eski tip burjuva devletine
göre memurluk ve bürokrasinin olmayışı, düzenli ordu ve polisin kaldırılışı
yada seçilmişlerin geri çağırılması ile
devlet kavramı açısından ne devletsizlik ne de eski tip burjuva devletinin
dönüştürülmesi ile işçi sınıfının iktidarının olamayacağını kanıtlamış ve
aslında en önemlisi Ekim Devrimi ile
bunu yaşam içerisinde hayata geçirmiş
ve kanıtlamıştır.
Lenin ve Bolşevikler, Ekim Devrim’ine kadar olan döneme kadar ana
uğraklarda Marksizmin Avrupa’da
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ve Rusya’daki bilinen otoritelerine
karşı (Kautsky, Plehanov vb.) Paris
Komün’ü ile kavramlaştırılmaya başlamış olan kimi başlıkları tartışmış ve
mahkum etmişlerdir. Özellikle Rusya’da 1905 kalkışması ile işçi sınıfının
Rusya’da politik bir güç olarak siyaset
sahnesine çıkışı ve sonrasında yenilişi
ile Plehanov vb.lerinin kalkışma sonrasında kalkışmanın yanlışlığına ilişkin eleştirilerine karşı, Eylül 1870’de
Marks ve Engels’in Paris işçi sınıfının
kalkışmasının erken olacağına dönük ikazlarına rağmen 18 Mart-21-28
Mayıs kanlı bastırma haftasına kadar
geçen Komün döneminde ise ne Marks
ne de Engels hiçbir şekilde Komün
aleyhine eleştiride bulunmamış ve büyük bir destek verdikleri örnek olarak
gösterilmiştir. Lenin, sınıf kalkışmasına yönelik ve sonrasında Plehanov’ların eleştirilerine karşı benzer yaklaşımı
bensemiş ve sürdürmüştür.
Ekim Devrimi’nin yaratıcıları Paris Komünü’nden alınan dersler ile
iktidar süreçlerini örgütlemişlerdir.
Özellikle eski devletin parçalanması
ve yeni tip bir devletin örgütlenmesi,
İşçi-Köylü-Asker Sovyetleri’nin bir
devlet olarak örgütlenmesi, bürokrasi
ve memuriyetin kaldırılması ve yapılacak işlerin seçimle yapılması ve geri
çağırılma, yeni işçi sınıfı ordusunun
örgütlenmesi, halk ordusu niteliğinde,
Kızıl Ordu’nun örgütlenmesi ve Rusya
koşullarında iç savaşın kazanılması
sağlanmıştır. Özellikle ustaların ve
Lenin’in eleştirdiği Versailles’e doğru
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yürünmemesi yani iç savaş ile burjuva
iktidarının sonlandırılmamasına karşılık Rusya’da Kızıl Ordu ve örgütlü
Sovyetler ile her yerde burjuva iktidarının sonlandırılması mücadelesinin
verilmesi ve kazanılması Bolşevikler
açısından çıkarılan derslerden olmuş
ve Ekim Devrimini önemlice etkilemiştir. Diğer yandan iktidara gelen
Sovyetler hızlı kamulaştırma ile kritik
tüm sermaye kurumlarına el koyarak
Komün’ün yaptığı hayati eksikliği tekrarlamamışlardır. Burada bir noktanın
daha altını çizmek gerekirse Paris Komünü ve dönemi gereği bir öncü parti
kavramının gelişmesi için oldukça erken olmakla beraber Marks ve Engels
yazı ve mektuplarında Uluslararası
Emekçiler Derneği’ni (UED) işçi sınıfının öncü kesimi olarak nitelemekteydiler. Ancak Komün’ün bileşimine
bakıldığında UED azınlık gruplarından
biri olmakla beraber kendi içlerinde de
fraksiyonlara ayrılmış durumdaydılar.
Blankici dar örgüt ve darbeci yaklaşım
ile Prudoncu anarşistler emekçi kitlelerin zihininde emeğin gerçek kurtuluşu mücadelesi açısından karışıklar
yaratmaktaydı. Ancak Ekim Devrimi
bundan radikal bir şekilde avantajlı
olup Bolşevik Partisi’nin homojen
siyasi birliği ve öncülüğü ile proleteryanın iktidar mücadelesinda daha
net kararlar alınıp, uygulanmıştır. Bu
açıdan siyasi öncülük ve homojenlik
bakımından Ekim Devrimi çok daha
avantajlı olmuştur.
2 ay 10 gün süren Paris Komün’ü dün-

ya işçi sınfı mücadelesinde büyük bir
yer kaplamaktadır. 20000 emekçinin
ölümüyle sonuçlanmış dünyanın bu ilk
işçi sınıfı iktidarı, kendisinden sonra
büyük bir mücadele ile kurulan Sovyet
iktidarına fener olmuştur. Komünist
Parti Manifestosu’ndan Paris Komünü’ne proleteryanın tarihsel dünya
görüşü ve mücadelesinin 74 yıl boyunca sürmüş olan Sovyet iktidarında
hayata geçmeye başladığını yaşamış
olduk. Sovyet iktidarının hatalarından
ve emperyalizmin müdahalelerinden
kaynaklı yıkılmasına rağmen, dünya
proleteryasının en önemli iki deneyiminden biri olduğu dünya tarihine
yazılmıştır. Ekim Devrimini yapanlar
hep Komüne bakarak kıyaslama yapmış ve kendi özgünlüklerinde yollarını
açmışlardır. Yeni Ekimler için 2 tarihi
deneyimimizden hareketle daha fazla
proleter mücadeleye ihtiyacımız olduğu kesindir.
İleri Okumalar
Komünist Parti Manifestosu, Karl
Marks-Frederich Engels
Fransa’da İç Savaş, Karl Marks
Komün Dersleri, V.İ. Lenin
Nisan Tezleri, V.İ. Lenin
Proleterya Diktatörlüğü ve Dönek Kautsky, V.İ. Lenin
Devlet ve Devrim, V.İ. Lenin
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NEŞE DENIZ BABACAN
Bolşeviklerin Paris Komünü’nden çıkarttıkları dersleri kabaca iki başlık etrafında
toparlamak mümkün görünmektedir. Bu
başlıkların hiçbiri Marksist bütünlüğün dışında olmamakla birlikte, özelde
Marx’ın Paris Komünü’ne yaklaşımını
ve çıkarımlarını içermektedir. Aynı zamanda bu başlıklar, Leninizm’in devrim,
işçi sınıfı iktidarı ve devlet tartışmalarına
dair gelişim basamaklarını da kapsar.
Birincisi, Bolşevikler açısından Paris
Komünü Marx’ın yaptığı tahliller çevresinde değerlendirmeye tabi tutularak,
eksikleri tespit edilmiş, devamında selamlanmış ve özellikle 1905 devrimi ile
benzeştirmelere gidilmeye çalışılmıştır.
Burada kısmen biçimsel bir değerlendirmenin öne çıktığını söylemek doğru olur.
İkincisi, Paris Komünü Marksist devlet teorisi ve işçi sınıfı iktidarının nasıl
biçimleneceğine dair olan tartışmaları
daha fazla gündeme getirmiş, Bolşevik
Devrimi ise bu tartışmayı pratik olarak
bağlanabilecek en ileri noktaya taşımayı başarmıştır. Dolayısıyla Bolşevikler
açısından Paris Komünü 1917 yılında
artık geçmişteki gibi eksik yanları tespit
edilecek ya da selamlanacak bir olgu olmaktan çıkmış, aşılması zorunlu bir çizgi
haline gelmiştir.
BİRİNCİ DERS: KOMÜN’ÜN
EKSİKLERİ
Bolşeviklerin Paris Komünü’ne yaklaşımında özelde Lenin’in yazdıkları ve
yaptığı değerlendirmeler öne çıkar. Bu
değerlendirmelerin Leninizm’in gelişim
dinamiklerinden bağımsız ele alınması
ve Komün’ün kendinden menkul bir tarihsel düzlemde değerlendirilmesi yanlış
bir yaklaşım olacaktır.
Bununla birlikte, 1871 yılının Rusya’da
Marksist hareketin başlangıç noktasının
öncelerine denk düştüğünü, Rus Marksizmi’nin babası sayılan Plehanov’un Paris Komünü yaşandığında on beş yaşında
olduğunu, Lenin’in henüz daha dünyaya
gelmediğini hatırlamak gerekecektir.
1870’li yıllarda Rusya’daki en yaygın
devrimci hareket olan Narodnikler tarafından Paris Komünü selamlanmış
olmasına rağmen aslında özü itibariyle
Komün ile Narodnikler’in mücadelesi
arasında örtüşme bulmak oldukça zordur. Daha doğrusu Komün’ün ortaya
çıktığı koşullar ile teorik olarak varması
gereken nokta ile Narodnikler’in çıkış
koşulları ve varış noktalarını çakıştırma-
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Paris Komünü işçi sınıfının ilk iktidar deneyimi olmasının
ötesinde Ekim Devrimi ve Bolşevikler önemli bir rehber
niteliği taşımıştır. Bu rehberlik ise tek başına basit bir
anma ya da selamlama meselesi değil tam da devrim,
iktidar ve devlet tartışmalarına ilişkindir.
ya çalışmak mümkün değildir. Çakışma
olsa olsa Komün’ün yönetiminde yer
alan Blankiciler ve Proudhoncular ile
Narodnikler arasında yapılabilir. Siyasal
hedefsizlik ve yöntem açısından olan bu
benzerlikler ne Narodnikleri Rusya topraklarında devrime taşımış ne de Paris
Komünü’nü yenilgiden kurtarmıştır.
Rusya’da Marksist hareketin gelişmesi,
Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi’nin
şekillenmesi ve devamında Bolşeviklerin ortaya çıkışı Paris Komünü’ne dair
Rusya topraklarında Marksizme içkin
yorumların ve değerlendirmelerin yapılmasının önünü açmıştır. Özellikle Lenin
tarafından Rusya’da işçi sınıfının içinde
yer aldığı 1905 devrimi ile Paris Komünü arasında yapılan benzeştirme arayışı
tam da buna örnek olarak verilebilir.
Yapılmaya çalışılan şey örtüştürme değil
benzeştirmedir. Çünkü 1905’te Çarlığa
başkaldıran kitleler içerisinde işçi sınıfının rolü ve verilen mücadeledeki konumu azımsanmayacak durumdadır. Yine
Komün’de iktidarın sınıfsal anlamda
işçilerde cisimleşmesi tarihteki iki kritik
dönemeç arasındaki bağım tanımlandığı
nokta olarak karşımıza çıkmış ve Bolşevikler bunun adını Sovyetler olarak koymuşlardır. 1871’de kısa bir zaman diliminde iktidar aygıtı halini alan Komün,
Rusya topraklarındaki alternatif iktidar
aygıtı olarak ortaya çıkmıştır. İktidar aygıtının sıçrama yaptığı zaman aralığı ise
1917 Şubat’ı ile Ekim ayı arasındadır.
Bu zaman aralığında artık yapılması gereken Komün’ün eksiklerini tespit etmek
ya da selamlamak değil, Komün’den çıkartılan derslerin hayata geçirilmesiydi.
Bolşevikler bunu başardı.
Bununla birlikte Lenin ve Bolşeviklerin, Paris Komünü’nün eksik yanlarını
değerlendirirken Marx’ın yaptığı tespitlerden yola çıktığını ve 1917 öncesinde
bu tür bir tahlil silsilesinin olduğunu
görürüz. Marx’a göre Komün’ün yenilgisinin temel nedenleri, Versay’da
Almanlar ile anlaşmaya varmaya çalışan
Fransız burjuvazisinin ve Thiers hükümetinin üzerine yürünmemesi ve Komün
yönetiminin görevini erkenden bırakarak
“mülksüzleştirenlerin mülksüzleştiril-

mesi” ile “bankalara el konulması” gibi
başlıkları hayata geçirmek yerine Proudhoncu anarşizmin sonuçları olan siyaset
dışılığın ve yardımlaşmacılığın ortaya
çıkmasıdır. Dolayısıyla işçi sınıfı bilinçten ve siyasal hedeften yoksun kalmıştır.
Lenin de Komünün güçsüz noktaları
olarak buralara işaret etmekte ve siyasal bilinç eksikliğinin başat bir karakter
taşıdığını vurgulamakta ve 1908 yılında
yazdığı “Komün Dersleri” başlıklı bir
yazısında “…tüm yanılgılarına karşın
Komün, 19. Yüzyılın en yüce proleter
hareketinin en ulu örneğidir” demektedir.
İKİNCİ DERS: KOMÜN’DEN
BOLŞEVİK DEVRİMİ’NE
Lenin yukarıda bahsettiğimiz yazıyı şu
ifadelerle bitiriyor:
“İşçi sınıfının bu iki büyük ayaklanması (1871 ve 1905’ten bahsediyor – y.n.)
bastırıldı. Varsın olsun. Bundan ötürü
yeni bir ayaklanma, proletarya düşmanı
güçlerin karşısında güçsüz kalacakları
ve sosyalist proletaryanın tam bir zafer
kazanacağı bir ayaklanma, patlak vermeden geri kalmayacak.”
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1917’ye gelindiği zaman artık temel
mesele 1871’de yarım kalan ya da yapılamayan bir olgunun hayata geçirilmesidir. Paris Komünü, öncelikle siyasal
devrim ile toplumsal devrim arasındaki
ayrımın belirginleşmesini sağladığı için
önemlidir. İşte bu yüzden işçi sınıfına
siyasal bir hedefin gösterilmesi, bunun
da iktidar mücadelesinde somutlanması
şart olarak görülmelidir. Bolşevik Devrimi öncelikle bunu başardığı için insanlık
tarihinde önemli bir sayfa olarak yerini
almıştır.
Paris Komünü ile birlikte Marksizm’in
sosyalist devrim mücadelesindeki repertuarında önem taşıyan bazı başlıklarının
net bir şekilde tarifinin yapılması artık
kaçınılmaz olmuş, Komün bunun laboratuarı olarak işlev görmüş, Leninizm ise
bu tarifin en somut ayağını oluşturmuştur. Bu noktada öne çıkan başlıklar ise
proletarya diktatörlüğü ve devlet meselesidir.
Bilindiği üzere Marksizm’in ve sosyalist mücadelenin 1800’lü yıllar ve
1900’lerin başlarındaki temel tartışma
noktalarından bir tanesi üretici güçlerin
gelişkinlik düzeyi ile devrimlerin ilişkisi, burjuva demokratik devrimlerin
tamamlanması meselesi ve ancak bununla paralel birlikte gelişen burjuvazi
ve kapitalizm ile birlikte işçi sınıfının
bilinçlenebileceğine dair olan düşünce
olmuştur. Aynı zamanda sosyalist devrim ile birlikte olası bir işçi sınıfı iktidarı durumunda nelerin olması gerektiğine
dair de Marx ve Engels temel bazı önermelerde Komün öncesinde bulunmuşlardı.
Paris Komünü bu önermelerin daha da
fazla ete kemiğe bürünmesini, Ekim
Devrimi ise tamamen ayakları üzerinde doğrulmasını sağlamıştır. Buradaki
kritik noktalardan bir tanesi sosyalist
devrimin proletarya diktatörlüğünü beraberinde getirecek olması ve işçi sınıfının kendisini egemen bir sınıf olarak
örgütlemesine dair olan zorunluluktur.
Komünizme doğru gidilen yolda, sınıfların varlığını devam ettirdiği ve “herkese
emeğine göre” ilkesinin geçerli olacağı
bir evrenin yani sosyalizmin yaşanması
Marksizm tarafından ortaya konmuştur.
O açıdan Paris Komünü’nde ortaya çıkan tablonun işaret ettiği nokta, proleter
devriminin olmazsa olmaz sonuçlarından bir tanesinin proletarya devletinin
kurulmasıdır. Küçük burjuva radikalizminin cisimleştiği Blankizm ile Proudhoncu anarşizmin böylesi yönelimleri
bulunmadığından dolayı işçi sınıfı iktidarının kapitalizmi adım adım ortadan
kaldırması yerine, kapitalizmin yok
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parçalanarak halkın devlet yönetimine
katılımının gerçek anlamda toplumsal
örgütlülüğe dayandığı bir modelin hayata geçirilmesi. “Komün”ün, işçi, köylü
ve asker Sovyetleri ile yeniden yaşam
bulması.
- Bu temelde hayata geçirilecek toplumsal örgütlenme ile birlikte ulusal birliğin
örgütlenmesi.
- Her iktidar son tahlilde bir devlete
dayanacaksa, anarşistlerin önerdiği tipte
devleti yıkıp sonra federalist bir yapıya
sayılması ya da reforma tabi tutulması
geçilmesi Paris Komünü’nün de, Bolgibi örneklerle karşılaşılması kaçınılmaz şevik Devrimi’nin de ruhuna aykırıdır.
olmuş, Komün de bu arızadan nasibini
Marksizm Leninizm kendisini iktidar
almıştır.
kavgası üzerine ve “devrimci devlet
İkinci diğer mesele ise devlete olan
biçimlerinin devrimci şekilde kullanılyaklaşımdır. İşçi sınıfının iktidarı ele
masından” yana şekilde kurar.
geçirip, kendisini egemen bir sınıf olaBu noktada Paris Komünü’nde devrimci
rak örgütlemesi ile birlikte atılması
bir tipte devlete geçişin nüvelerini ve
gereken bir diğer adım burjuva devlet
bunun için atılan bir dizi adımı görmek
mekanizmasının ortadan kaldırılarak,
mümkündür. Örnek vermek gerekirse,
devletin işçi sınıfı eliyle tüm toplumun
kilise ile devletin ayrılması, parasız halk
çıkarları adına yeniden şekillendirileğitimi, sürekli ordunun kaldırılarak
mesidir. Bu yapılmadığı oranda gerek
işçi sınıfının silahlandırılması, burjuva
kapitalizme dair kuralların devam etdevletinden kalma memurluk sisteminin
mesi gerekse burjuvazinin yeniden güç
kaldırılması, bütün devlet görevlilerin
toplayarak tekrar iktidara doğru hamle
seçilebilirlik ve geri alınabilirliği, en
yapması kaçınılmaz olacaktır. O yüzden çok 6000 frank olan ücretler, yabancıişçi sınıfının verili burjuva devletini
ların tam eşitliği, fırıncıların gece çalış“durumu düzeltmek” adına belli bir süre masının yasaklanması, para cezalarının
kullanmaya devam etmesini ya da olası
yasaklanması, ortada kalan fabrikaların
bir ikili iktidar durumunda burjuvazinin işçi birliklerine verilmesi gibi başlıklar
çeşitli reformlar aracılığı ile burjuva
ilk sayılabilecek olanlardır. Bunların yademokratik devrimin azami noktasına
pan ise adlı adınca bir işçi hükümetidir.
iteklenmesini savunmak işçi sınıfının
Tarihte ilk defa işçilerin iktidara gelerek
kaybetmesinden başka bir anlama gelyolu açtıkları örnek olan Paris Komümeyecektir. Ya da başka bir şekilde ifade nü bu açıdan büyük önem taşımaktadır.
etmek gerekirse, kendisini egemen sınıf Lenin’e göre,
pozisyonuna çıkartan işçi sınıfının sayı- “Komün proleter devrim tarafından,
sal olarak fazla olması; mali sermayeyi, emeğin iktisadi kurtuluşunun gerçekleşorduyu, çeşitli yönetim mekanizmalarını mesini sağlayan ‘en sonunda bulunmuş’
ve üretim araçlarını elinde tutmaya debiçimdir.”
vam eden bir sermaye sınıfının varlığın- “Komün, burjuva devlet makinesini
da hiçbir anlam ifade etmeyecektir.
parçalamak için proleter devrim tarafınİşte tam da bu bağlamda Bolşevik Devdan girişilmiş ilk girişimdir; parçalanmış
rimi’nin rolünü ortaya koymak gerekbulunan şeyin yerine geçebilecek ve
mektedir. 1917 Ağustos ve Eylül aylageçmesi de gereken ‘en sonunda bulunrında Lenin tarafından kaleme alınan
muş’ siyasal biçimdir o.”
Devlet ve Devrim adlı eserde tam da
Burada Komün burjuva iktidarına alterbu tartışmalardan bahsedilerek aslında
natif bir iktidar aygıtı olarak söylenmekEkim Devrimi öncesinde yol haritatedir. İşçi sınıfının iktidar mücadelesi
sı oluşturulmaktadır. Burada elbette
Bolşevik Devrimi ile zafere ulaştığı
“Komün Dersleri” belirleyici olmuş şu
zaman Paris Komünü gerçek anlamını
başlıklar çevresinde önemli tespitler
kazanmış ve tarihteki önemli bir rehber
yapılmıştır.
olma özelliği perçinlenmiştir.
- Yıkılan devletin ne ile ve nasıl değişti- Nasıl ki Paris Komünü deneyimi Ekim
rileceği.
Devrimi için önemli bir rehber olduysa,
- Burjuva düzeninden kalma yönetim
günümüzde de Ekim Devrimi yolumuzu
mekanizmasının ve burada oluşmuş olan aydınlatmaktadır. Komün savaşçılarına,
bürokrasinin dağıtılması.
Ekim’in öncülerine ve geleceği örgütle- Burjuva diktatörlüğü altında şekilyenlere selam olsun…
lenmiş olan temsiliyet mekanizmasının
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KİRAZ ZAMANINDA...
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te tüm doğa içinin yüzünü yıkıyor âdeta,
tıpkı kiraz çiçekleri arasındaki nar bülbülü
gibi. Evet evet, nar bülbülü. Hani şu halk
Mayıs ayının son günlerindeyiz.. Ben
yine günlük rutinimi bozmadan sabahın arasında “Kızıl Gerdan” dedikleri. Ben
bunları düşünürken tepemdeki dallardan
ilk saatlerinde fırlayıverdim yataktan.
Bayılıyorum bu saatlere... Hele bu mev- birine konmuş ve kendinden geçmişçesine
muhteşem şarkılarını söyleyen bir “Kısimde. Yaptığım ilk iş, elimde sıkı bir
kahve kupasıyla kendimi bahçeye atmak zıl Gerdan”dan bahsediyorum. Pas rengi
gövdesine inat, bütün göğsünü kaplayan
ve mayısın tadını çıkarmaktır. Mayıs;
yeni açan tomurcukları, bahar dallarıyla kan rengi ile muhteşem bir doğa harikasına
azıcık uzansam dokunacağım sanki. Feryat
bezenen ağaçları, börtüşü böceği, kuş
sesleri ve ılık rüzgârları ile hep bir umu- figan ortalığı yıkıyor; kâh acı ile kâh neşe
du ve doğanın inanılmaz iç dinamizmini, ile ama boyuna posuna bakmadan ne de
yüksek sesler çıkarıyor. İşin garibi yürekurgusunu hatırlatır insana. Şairin de
dediği gibi: “Mayıs ayların gülüdür Taze ğinde hiçbir korku yok! Gözümün içine
baka baka, yana yana...
bir çiçek dalıdır...”

EKREM ATAER

Özeldir mayıs bizler için, daha ilk gününden! Başlar direnç ve hemen ardından ilk
haftası dolmadan darağaçlarında bir hüzün
kaplar yüreklerimizi.. Hüzün de değil ya;
bazen direnme, bazen bilenme duygusu
gibi bir şeydir bu. Öyle işte, mayısın ilk
haftası karmakarışık bir duygu yumağıdır
bizler için. İnsanlığın, insan gibi yaşamak
için verdiği mücadele var oldukça, haziran
da, ekim de, eylül de birdir aslında ve ne
boş geçen bir ay ne de bir an vardır. Ezen
var oldukça ezilenin, karanlık var oldukça
aydınlığın donatmadığı tarih var mıdır sanki? Bütün aylar, yıllar, yüzyıllar, saatler,
anlar hep bu destanlarla dolu değil midir?
İşte bu duygularla yaşarım mayıs sabahlarının serinliğini ve içinde gelecek saatlerdeki cehennemleri saklayan sabah rüzgârını.
Bütün ağaçlar çiçeğe durur bu mevsimde;
nâzenin manolya, başıbozuk erik, serseri
zeytin ama kiraz başka bir renkle açar.
Ne özgürlüğün beyazıdır onun çiçeği ne
de kanın kırmızısı. Başkadır onun bahar
urbası... Kan damlası gibi meyvelerinin
habercisidir âdeta. Kirazın çiçeğe durması
birçok kültürde umudu ve yeni bir heyecanı hatırlattığı gibi kimi kültürlerde acıyı
ve kanı simgeler. Üzerine şarkılar, türküler
söylenmiştir.
İşte tam da böyle bir sabahta bahçemin
bir ucundaki pembe çiçeğe durmuş genç
kirazın altında, doğayı dinliyorum. Gökyüzüne uzanan dalların arasından yeni doğan
güneşin sıcaklığını ve masmavi bir gökyüzünün özgürlüğünü hissediyorum. İçimin
yüzü yıkanıyor sabah mavilerinde.
Yalnızca ben mi? Hayır! Benimle birlik-

Mayıs ayının 28’inde, kiraz ağacına konmuş “kan” içinde bir nar bülbülü titreyerek
gücünün üzerinde bir şeyler anlatma derdinde. Tam da “28 Mayıs” için bestelenmiş bir şarkıyı, üniforması kan ve toprak
içinde söyleyen bir komünar gibi. Mağrur,
gururlu, yaralı, romantik ama var gücüyle şarkısını söyleyen bir proleter. Esaret
altında ezilen; sesinden, renginden dolayı
sömürülen bütün kuşların önüne önder
olmuşçasına kıyameti kopartıyor şuncacık
hâliyle. Bu bedenden çıkamayacak kadar
muazzam bir sesle! Pere Lachaise Komün
Duvarı’nda kurşuna dizilmiş ve üniformasındaki kanı henüz kurumamış bir komünarın şarkısını söylüyor sanki. Sıradan ve
hatta kimilerine göre kaba insanların dayanışma ile nasıl büyük bir güç olduğunu
anlatırcasına. Bütün ezilenlere “İsterseniz
yaparsınız, yeter ki önce hayal edin!” der
gibi minicik bedeniyle çığlık çığlığa, yana
yakıla... Tıpkı yüzyıllar önce Roma’ya
karşı direnen bir avuç insan misali.
Peki, yıllar öncesine gittiğimizde Paris Komünü sürecinde yaşananları tarihe seslerle
notalarla, şarkılarla, kemanlarla, obualarla
anlatan “Kızıl Gerdan”lar yok muydu?
Olmaz mı?
1789 Fransız İhtilâli’nin “Özgürlük-Eşit-
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lik-Kardeşlik” (Liberté, égalité, fraternité)
şiârı ile başlayan ama burjuvazinin öncü
olma rolünü kaldıramadığı ve sınıfsal
genetiğinin gereğini yerine getirip, sistemi “Özgürlük-eşitlik-kardeşlik ama benim için!” makasına sıkıştırdığı dönemde
ortaya çıkan bir süreçtir Paris Komünü.
Vatan üzerinden demagoji yapanların tası
tarağı toplayarak kaçtığı süreçte, toprağına
ve emeğine sahip çıkanların yazdığı bir
epope. Bu sahiplenmenin, iktidar ve burjuvazi adına değil; yöneten mutlu azınlığa
karşı, yönetilen mutsuz çoğunluğun destanı olarak algılamak daha doğru olacaktır.
Lakin kiraz zamanı gibi de kısa sürecektir... Kimilerine göre romantiktir, kimilerine göre dünyayı değiştirecek güçte olduğu
halde bu imkânı kullanamayacak kadar da
beceriksiz ve naif, kimilerine göre “Vay
be!”dir, kimilerine göre “Tüh!..” Bilinen
şudur ki milyarlarca Frank’ın yattığı Paris
bankalarının önünde ceketini ilikleyen bir
ruhu vardır Paris Komünü’nün. Doğrudur,
yanlıştır ama böyledir. Gelecekte yağmacı
olarak anılmak istemeyecek kadar gururlu
ya da ilkelidirler, kim bilir?
KİRAZ ZAMANI’NIN “KIZIL
GERDANLARI”
İşte bu süreç ve sonrası birçok beste ve
nota hediye eder tarihe. Tıpkı Fransızların
o ünlü “Le Temps Des Cerises” “Kiraz
Zamanı” türküsünde olduğu gibi. Jean
Baptiste Clement 1866 yılında yazdığı
“Kiraz Zamanı” şiiriyle, o kadar meşhur
olur ki, mezar taşına bile “Jean Baptiste
Clement, Kiraz Zamanı Şairi” yazılır.
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KİRAZ ZAMANI (MEVSIMI) LE
TEMPS DES CERISES
Şarkı, ilk bakışta ilkbahar neşesi ile
başlayan, sonra aşk acısını anlatan bir
şiir gibi görünse de, 1871’de Antoine
Renaud tarafından bestelenir ve kısa
sürede Paris Komünü’nün simgesi haline de gelir ve dünya devrim şarkıları
içinde sarsılmaz yerini alır. Öyle ya,
Paris Komünü 1871’in “Kiraz zamanı”
yaşanmıştır ve o kanlı haftanın simgesi
olmuştur. Şarkıda yere düşen kiraz taneleri, neredeyse barikatlarda katledilen
Komünarlar’ın kan damlalarını betimler.
Fransız şansonlarının en güzellerinden
biridir “Kiraz Zamanı.” Yıllar sonra bu
güzel eseri Yves Montand seslendirir.

17 MAYIS 2020

Kanlı Hafta (1871)
Grev (1893)
İleri köylüler! (1900)
Su Her Zaman Nehre gider Tarlaların
Mutluluğu Jeannette’in Bıçağı Tarlaların
Kızı
Bard Gaulois
Cesaretim Yok
Akışın Şarkısı Değirmenciye Gidiyorum... Dönem içinde dikkati çeken bir
diğer müzik eseri ise yine Jean Baptiste
Clement’in unutulmaz eseri “La Semaine
Sanglante” yani “Kanlı Hafta”dır. Eser
Paris Komünü’nü sona erdiren ve 30.000
komünarın öldürüldüğü katliam günlerini
işaret eder. Kanlı Hafta daha dramatik
hatta trajik temlerle ve sözlerle süslüdür.
Birçok dile de çevrilmiştir.

Cerises ve La Semaine Sanglante hariç,
repertuarının çoğu artık unutulmuştur.
Paris’te Pere Lachaise Mezarlığı’nda
yatıyor. Paris’te bir caddeye de adı
verilen Jean Baptiste Clément, devrimci,
Sosyalist İşçi
Partisi’nin (POSR) ateşli bir aktivisti...
(Yves Montand Le temps Des Cerises QR Kodu okutunuz)
Bir dönem ölüm cezasına çarptırılan Cle- (“La Semaine Sanglante-Kanlı Hafta” QR Kodu okutumenten’in dönem içinde dikkati çeken
Bu unutulmaz şarkıyı ayrıca 1898’de
nuz)
eserleri
şunlar:
Belçikalı tenor Adolphe Maréchal,
Şarkının sözlerinde şu ifadelere rastlanır:
Kirazların
Zamanı
(1866)
1928’de Fransız şarkıcı Fred Gouin,
... Gözyaşlarında sadece üzgün, yaşlı
1938’de Fransız şarkıcı ve aktör Tino
insanlar, Dullar ve yetimler.
Rossi, 1947’de Fransız şarkıcı Jean LuParis, sefalet saçıyor,
mière, 1961’de Fransız şarkıcı ve oyuncu
Ve parke taşlarının hepsi kanlı.
Colette Renard, 1976’da Charles AznaKötü günler sona erecek.
vour, 1996’da Yunan müzisyen Demis
...Avlıyoruz, zincirliyoruz, ateş ediyoruz
Roussos ve daha birçok sanatçı icra eder.
Rastgele aldığımız herkes.
Birçok filmde ve tiyatro eserinde müziği
Anne kızının yanında,
kullanılır.
Yaşlı adamın kollarında çocuk. Kırmızı
Burada çok önemli bir figür vardır ki, o
bayrak cezaları
da:
Terörle değiştirildi
...Cumhuriyet, nihayet ne zaman Adalet
JEAN BAPTISTE CLÉMENT
ve emek ?
Fransızca literatürü biraz karıştırdığımızda, şairin 1836’da dünyaya geldiğini
ve 23 Şubat 1903’te Paris’te öldüğünü
öğreniyoruz. Clement’e yakıştırılan unvanların başında Fransız komünarı olduğu gelir ve ayrıca söz yazarı, gazeteci,
komünist işçi, sosyalist ve Montmartrois
şarkıcısı olarak da tanımlanır. Birkaç
şarkı ve özellikle ünlü Le Temps des
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DİĞER ÇALIŞMALAR
Paris Komünü’nün 100. yıldönümü
sebebiyle 1971’de La Commune en
Chantant (Komün şarkı söyleyerek) adlı
bir LP yayınlanır ve ayrıca 1988’de bu
çalışmanın bir de Cd’si hazırlanır. 1970
yılında ise Fransız yazar ve senarist
Georges Coulonges aynı adla bir kitap
yayımlar.
Lp ve Cd’deki şarkıların çoğu Paris Komünü sırasında yazılmıştır. Bazıları sürecin öncesinde ya da sonrasında olsa da

eserlerin büyük bölümü yaşanmış olaylarla ve süreçle ilişkilidir. Eserler, dönem
içerisindeki çalışma hayatı, yoksul insan
yığınlarının yaşam zorlukları, işsizlik ve
Paris Komünü sürecinde meydana gelen
kanlı olaylar ve acılar eksenindedir. Ve
Hepsinin bir hikâyesi vardır, bir ara anlatırım sizlere...
İşte o albümdeki eserlerin tam listesi;

Dönemi anlatan bir de çok önemli film
ve müzik yapıtından bahsetmeden geçemeyeceğim. 1929 yapımı, The New
Babylon (Yeni Babil) Sovyet film yapımcıları Grigori Kozintsev ve Leonid
Trauberg tarafından çekilen film, Paris
Komünü esnasında birbirine aşık olan
bir asker ve mağazada çalışan bir kızın
hikâyesini anlatır.
20.yy’ın en önemli kompozitörleri ve piyanistlerinden Dimitri Shostakovich’in müziklerini yaptığı film, siyah beyaz çekilir.
Avrupa’dan sonra Amerika’da da gösterilen film, Glinka Müzesi’nde korunur. Film,
tam anlamıyla belge niteliğinde önemli bir
yapıttır.
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Paris Komünü süreci ve 30.000 komünarın katledildiği “Kanlı Hafta”, ezilen
halkların ve günlük yaşamda görmezden
gelinenlerin kol kola girerek nasıl bir
güç olabileceğine dair önemli bir tarihsel
süreç ve adımdır. Tarihin her dönemine
tanıklığı görev bilmiş olan ve bu kaynaktan beslenen sanat ve sanatçılar, bu süreci de yalnız bırakmamış ve sayfalarına,
renklerine, notalarına, mısralarına, senaryolarına, film rulolarına geçirmişlerdir.
Belki de sanatın sistem tarafından asıl
korkulan ve alt edilmesi gereken yegâne
tarafı da budur diye düşünüyorum. Ve
belki de asıl bunun için ödenmektedir
bedeller ve bunun için düşmektedir dal
gibi bedenler.
Bunları düşünürken nasıl da dalmış
gitmişim.. Bir 28 Mayıs sabahında bahçemdeki kiraz ağacına konan nar bülbülünün ya da ona yakışan en güzel isimle
“Kızıl Gerdan”ın feryatları beni nerelere
götürdü.. Hiç anlamadım zaman nasıl da
geçmiş, güneş de hayli yükselmiş, ortalıkta cehennemi (!) bir sıcak var. Kızıl
gerdan da uçup gitmiş. Kim bilir belki de
Pere Lachaise Mezarlığı’ndaki Komün
Duvarı’nın üstünde tüneyip şarkılarına
devam ediyordur...
Kaynakça :
- Sirmen Ali, Cumhuriyet Gazetesi 4
Mayıs 2014
- Jean-Claude Klein, Florilège de la
Chanson Française , Paris, Bordas, 1989.
- http://www.maldoror.org/documents/Audio/Le%20Temps%20des%20cerises.htm
- Jean Baptiste Clément (Kaynak: BNF,
Edebiyat ve Sanat Bölümü, 8-Ye-1791 Gallica ( çevrimiçi okuyun )), Şarkılar: (
5. baskı) , C. Marpon ve E. Flammarion
(Paris), 1887 , 358 s. ( çevrimiçi okuyun ) ,
s. 243-245 ).
- Dijital Disk Kataloğu 1934 , Cie Française du Gramofon “La Voix de son Maitre”
- Hayat Tv – Babil Kulesi Program kaydı- Moderatör Ercüment Akdeniz - Aydın
Çubukçu / Erdoğan Aydın
- Mehmet Esatoğlu, belgeye dayalı şifahi
bilgi
- Ekrem Ataer Müzik - Radyo/Tv program
ve Fotograf arşivi

The New Babylon (1929) filmi izlemek için barkodu
tarayınız
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