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Sovyetler varken farklıydı

Sovyet ajanı değil bilim insanı
CIA’in en iyi becerdiği, başarılı Sovyet sporcularını, sanatçılarını ülkesine ihanet edip ABD’ye sığınmaya ikna etmekti Sovyetlere bilgi 

taşıyanlarsa farklıydı. İngiliz istihbaratının “komünist ülkelerle mücadele” sorumlusu Cambridge’de okumuş, asker bir babanın oğlu olan 
Kim Philby, Sovyet yurttaşı olarak öldü! Komünistti... ABD’nin nükleer sırlarının bir bölümünü Sovyetler’e komünist bilim insanlarının 

taşıdığı doğrudur. Gerçek bilim insanlarıydı. Dünyanın kanlı emperyalistlere teslim olmaması biraz da onlar sayesinde oldu.

1945’te Japonya’nın iki kentini 
örneği görülmemiş bir vahşetle 
yok eden ABD ve baş müttefiki 
İngiltere, savaşın hemen ardından 
Sovyetler’i ortadan kaldıracak 
bir nükleer saldırıyı tartışmaya 
başladı. 

Bu saldırıyla Sovyetler’in işga-
li başlatılacaktı. Söylemeye gerek 
yok, böyle bir hamle, sömürgeci 
emperyalistlerin tüm dünya üze-
rindeki hakimiyetlerini pekiştir-
meyi de sağlayacaktı.

EMPERYALİSTLERİN ATOM 
BOMBASI HEVESİ

Atom bombası çok güçlüydü 
ama iki sorunu vardı. Birincisi, 
ABD dahil tüm ülkelerde Sovyet-
ler’e dönük büyük bir sempati var-
dı. İkincisi, Nazilerin diz çöktüre-
mediği Sovyetler’i perişan etmeye 

yetecek kadar bomba elde yoktu: 
Hızla üretmek gerekiyordu! Chur-
chill, Eisenhover gibi isimlerin 
karıştığı tartışmalarda ciddi ciddi 
bunun üzerinde durdular.

Sovyetler, bu tartışmalar 
sonlanmadan önce ilk atom sila-
hını denemeyi başardı! Çok kısa 
sürede nükleer silahlarda “dehşet 
dengesi” oluştu.

Hümanistler, iki süper gücün 
dünyayı bir kaç kez yok etmeye 
yetecek nükleer silaha sahip ol-
masına ah vah ededursun, Sovyet 
nükleer silahlanması sayesinde 
Japonya’dan sonra bir daha nükle-
er silah kullanılamadı.

Ve Sovyetlerin yıkılışından 
birkaç yıl sonra “seyreltilmiş 
uranyum başlıklı” silahlar NATO 
tarafından Yugoslavya ve Irak’ta 
kullanılmaya başlandı! ● Sf 2

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği... Ekim Devrimi ile 1917’de 
Rusya’da kurulan işçi iktidarı kısa sürede çevre ülkelere yayıldı. 5 yıla 
yayılan ve emperyalist devletlerin de doğrudan ya da dolaylı olarak 
katıldığı iç savaş 1922’de sonlandı. İşçi iktidarı sadece içerdeki karşı 
devrimci beyaz orduları değil, Almanya ve İngiltere’nin doğrudan ya 
da dolaylı olarak dahil olduğu silahlı güçleri savuşturdu. Bu zaferin 
ardından, Rusya ve Beyaz Rusya Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri ile 
Asya ve Kafkaslardaki cumhuriyetlerin katılımıyla Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri Birliği kuruldu.
70 yıl sonra çözüldüğünde SSCB, insanlık tarihine emekçiler adına 
büyük kazanımlarla, bilimde, teknolojide, insan yaşamının ve 
sağlığının niteliğine ilişkin her alanda büyük atılımlarla geçmişti.

ULUSLARARASI BARIşIN AdI: 
dEHşET dENgESİ

Batsın Yeni DünYa Düzeni
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ULUSLARIN BİRLİğİNİ AzAN 
MİLLİYETçİLİk dEğİL kAPİTALİzM BOzdU

Sovyetler Birliği, çarlığın ezdiği 
halkları barışçı bir birlik içinde top-
larken, daha önce Rusya’nın haki-
miyeti altında olan geri ülkelere her 
alanda büyük ilerlemeler yaşattı.

Batı “Sovyet Rusya” adını hep 
tercih etti ama oluşan Sovyet 
ulusuydu ve şüphesiz kapitalist 
uluslardan farklı bir şeydi.

Rusça’nın ortak dil olarak birliği 
sağladığı coğrafyada yerel kültürler 
gelişti. Sinemada, tiyatroda, şiirde 
ve heykelde, farklı milletlerin, farklı 
dillerin, farklı geleneklerin yükselişi 
Sovyet Kültürü şemsiyesi altında 
yaşandı.

Emperyalistlerin Sovyetler Birliği’nde etnik ça-

tışmaları kışkırtmak için neler yaptığı 
biliniyor.

1980’li yıllarda SSCB içinde yaşanan 
çatışmaların asıl dinamiği Sovyet barışı-
nın parçası olmuş halkların birbirleriyle 
rekabeti değil, emperyalizmin kışkırt-
maları ve kapitalizm özentiliği olmuştur.

Sosyalizm’den dönen Sovyet halk-
ları, kapitalist rekabeti benimsedikleri 
ölçüde birbirlerinden uzaklaştı, rakip 
oldu, kanlı çatışmalara girdi.

Sovyetlerin “ulusal sorunu çözeme-
diği” koca bir palavradır. Sovyet komü-
nistleri “Rus milliyetçiliğinden” kurtula-
madıkları için değil, kapitalizme teslim 

oldukları için 1980’lerin sonunda yükselişe geçen 
milliyetçiliği ve etnik çatışmaları durduramadı. ● Sf 2

SOVYET dİPLOMASİSİ EMPERYALİzME kARşI
Sovyetler Birliği, dünya sosyalist sis-

teminin merkezinde duran bir çok uluslu 
devletti. Emperyalizmden kurtulamamış, 
kapitalizmi gömememiş bir dünyada var 
olmaya çalışıyordu.

Tüm insanlığın geleceği için mücadele 
ediyor ama kendi ülkesinin çıkarlarını da 
koruyordu.

Bu yüzden örneğin Türkiye gibi kapita-
list ülkelerle, hatta emperyalist kamptaki 
büyük güçlerle ekonomik, kültürel, hatta 
politik ilişkiler kuruyordu. Öte yandan 
Sovyetler her zaman dünya halklarının 
ilkeli dostu oldu. Zaman zaman Sovyet yurttaşlarından 
özveri bekleyerek ezilen halkların yardımına koştu.

Amerikalı soğuk savaş teorisyeni Zbig-
niev Brzejinski, Sovyetler Birliği’nin yıkılışını 
kendince açıklamaya kalkarken bir gerçeğe 
de işaret ediyor: “Sovyet Rusya” diyor, “tari-
hin gördüğü en acayip emperyalist ülkeydi. 
Merkez ülke Rusya, hakimiyet kurduğu 
alanlardan alıp, kendini zenginleştirmek 
yerine, kendi zenginliğini çevre ülkelere 
dağıtıyordu.”

Brzejinski’nin anlamadığı şey, Sovyet-
ler’in tüm insanlığın geleceğine yatırım 
yaparak kendi yurttaşları için de en doğru 
olan şeyi yaptığıdır.

Tabii bu kavrayışsızlık son döneminde Sovyet yöneti-
cileri için de ne yazık ki geçerli olmuştur.

● Sf 3

SöMüRüYLE dEğİL 
SEfERBERLİkLE 
YARATILAN  
SüPER güç

Sovyetler’in yokluğundan 
en çok Filistinliler, yoksul Arap 
halkları zarar gördü.● Sf 3

Batıda sosyal devlet, Sovyet zoruyla 
var oldu. Suriye’yi karanlık bir İslam ül-
kesi değil, laik bir kardeşlik ülkesi yapan 
Sovyetlerle kurduğu ilişkilerdi..● Sf 3

ORTAdOğU’YU kAN 
göLüNE çEVİRdİLER

dOğRUYA VE İYİYE YAkLAşAN HER 
YERdE SOVYET ETkİSİ VARdI
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ULUSLARARASI BARIşIN AdI: dEHşET dENgESİ

dAVET

1970’li yılların sonuna gelindiğinde tüm dünyada 
insanların en büyük korkusu bir nükleer savaştı. 

Dünya “iki kutupluydu” ve bu iki kutup birbiriyle bir 
“soğuk savaş” halindeydi. Soğuk savaşın önemli bir unsu-
ru sahip olunan nükleer silahlardı. 

ABD ve Sovyetler Birliği’nin elinde dünyayı birden 
fazla kez yok edebilecek güçte nükleer silah stoğu vardı.

Buna “dehşet dengesi” denildi. 
Nükleer silah kullanmaya kalkan rakibiyle birlikte 

kendisini ve tüm dünyayı da yok edeceğini biliyordu!
Peki bu dehşet dengesinden bir çıkış yok muydu? 

Denge iyi de, dehşetli olması şart mı?
Birincisi, Sovyetler Birliği bütün bir soğuk savaş 

dönemi boyunca kendisinin de parçası olduğu dehşet 
dengesini ortadan kaldırmaya çalıştı. Tüm nükleer silah-
ların parçalanması önerisini açıkça ve samimi biçimde 
yapan sadece Sovyetler olmuştur. İkincisi, aslında dehşet 
dengesi, Sovyetlerin emperyalistlerin çok daha dehşet 
verici planlarını bozmasıyla kuruldu.

ATOM SİLAHLARI:  
EMPERYALİzMİN EN BüYük güNAHI

Daha geriye giderek anlatalım. ABD, 1945’te Japon-
ya’nın iki kentini örneği görülmemiş bir vahşetle yok etti. 
Japonya’nın teslim olmaya hazırlandığı biliniyordu. Atom 
bombaları bu ülkeye savaşı bitirmek için değil, Sovyet-
ler’e göz dağı vermek için atıldı.

Nitekim ABD ve baş müttefiki İngiltere, savaşın 
hemen ardından Sovyetler’i ortadan kaldıracak bir 

nükleer saldırıyı tartışmaya başladı. 
Sovyetlerin ortadan kaldırılması, böyle 

bir saldırıyla başlayacaktı.  Üstelik bu şekilde ABD ve 
İngiltere Çin’den Latin Amerika’ya emperyalizme direniş 
gösteren tüm halklara dersini verebilirdi. 

EMPERYALİSTLERİN  
ATOM BOMBASI HEVESİ

Bunu tartıştılar ama yapamadılar. 
Birincisi, ABD dahil tüm ülkelerde Sovyetler’e dönük 

büyük bir sempati vardı. Nazi zalimliğini büyük özverilerle 
sonlandıran Sovyetler’i durduk yerde hedef almaya halk-
lar yanaşmazdı. Nitekim İngiltere’de andığımız projeye en 
başta sendikalar direniş gösterdi. 

İkincisi, hedefe ulaşmak, Sovyetler’i teslim almak 
için gereken sayıda bomba elde yoktu. Sanılanın aksine 
bir kez icad edildikten sonra sahip olanın istediği kadar 
kullanabileceği bir silah değildi, maliyetliydi, “seri üretimi” 
için zaman gerekiyordu.

Churchill, Eisenhover gibi isimlerin karıştığı tartışma-
larda ciddi ciddi bunun üzerinde durdular.

Sovyetler, bu tartışmalar sonlanmadan önce ilk atom 
silahını denemeyi başardı! Çok kısa sürede nükleer silah-
larda “dehşet dengesi” oluştu.

Sovyet nükleer silahlanması sayesinde Japonya’dan 
sonra bir daha nükleer silah kulla-

nılamadı.
Ve Sovyetlerin yıkılışın-

dan birkaç yıl sonra “sey-
reltilmiş uranyum başlıklı” 
silahlar NATO tarafından 

Yugoslavya ve Irak’ta kulla-
nılmaya başlandı!

Emperyalistler inadına ‘Sovyet Rusya’ derlerdi. Sovyetler Birliği, Rus 

işçilerinin devrimi ile kuruldu ama tüm dünya emekçilerinin kazanımı oldu.

1
992 yılında son direnişini gösterdi. 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 
Birliği, onu kuran komünist partinin 
tutukluk göstermesiyle, bu partinin 
başına geçmiş döneklerce yıkıldı. 

1992 dedik ama, Sovyet sosyaliz-
mi öyle büyük bir ülke yaratmıştı ki, “yıkıldı 
bitti” denildikten sonra varlık mücadelesi 
vermeyi sürdürdü.

Karşı devrimci Yeltsin, Rusya Federas-
yonu Parlamentosu’nun tanklarla topa 
tutulması emrini verdiğinde tarih 4 Ekim 
1993’tü. Yurtsever ve komünist milletve-
killeri Yeltsin’in ülkeyi yıkıma sürükleyen 
adımlarına bir kez daha direnmişti, Parla-
mento binası içinde bulunan milletvekilleri 
ve destekleyen halk ancak bir katliamla 
bastırılabildi. 

1993’te Parlamento katliamında ölen-
lerin sayısı Rusya Komünist İşçi Partisi’nin 
verdiği sayılara bakılırsa 2 binin üzerindey-
di. Yeltsin’in “özel rejim” ilan ederek, parla-
mentoyu ortadan kaldırma girişimi ile Mart 
ayında başlayan döneme liberaller “Anayasa 
Krizi” adını veriyor!

Burada ayrıntısına girmeyeceğiz ama şu 
rahatlıkla söylenebilir: Sovyetler’de sosya-
lizmden kapitalizme geçişin kolay olmaya-
cağını emperyalistler ve karşı devrimciler de 
biliyordu. Bu yüzden 1990’lı yıllar boyunca 
asıl yapılan “kapitalist Rusya’nın kurulması” 
değil, Sovyetler Birliği’nin bütün politik, 
toplumsal ve ekonomik birikimiyle yıkılma-
sı olmuştur. Sovyet sosyalizmini tam olarak 
yıkmak için bir ülke yıkıma uğratılmıştır. 
Ekonomisiyle, siyasetiyle...

1917 İLE AçILAN YENİ çAğ
SSCB, bu adla 1922 yılında kurulmuştur. 

7 Kasım 1917’de sadece çarlığı değil, tüm 
zenginleri alaşağı eden bolşevik devrimi 
bekleneceği üzere hem ülke içinde, hem de 
dünyada güçlü düşmanlarla karşı karşıya 
kaldı.

Çarlık düzenini yeniden getirmek 
isteyen Rus generalleri, işçi düşmanı Alman, 
İngiliz, Fransız zenginleri, Rusya’da iktidarı 
alan işçi sınıfına karşı saldırıya geçti.

5 yıl süren iç savaşın sonunda tüm dün-
ya Sovyetler’in “bir ayağı çukurda ve gelip 
geçici bir sürpriz” olmadığını anladı.

1922’de Rusya ve Beyaz Rusya sovyet 
cumhuriyetleri ile Orta Asya ve Kafkaslar-
daki cumhuriyetler bir deklarasyonla birliği 
ilan etti: Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 
Birliği.

fAşİzMİ Ezdİ, BİR SANAYİ dEVİ 
YARATTI

Sovyetler Birliği, “Sovyet Rusya” değildi. 
Rus işçilerinin 20. yüzyıla damga vuran 
büyük bir eylemi gerçekleştirdiği doğrudur. 
Aralarında Yahudi, Gürcü, Azeri, Ukraynalı 

pek çok devrimcinin olduğu Rus komü-
nistlerinin, Sovyetler Birliği’ni kurduğu 
doğrudur. Öte yandan Sovyetler Birliği yeni 
bir Rusya olmadı. Tersine, daha önce Rus 
çarlığının çizmeleri altında ezilen ülkeleri 
birleştirdi. 

Kıtalararası tren yolları, dev barajlar, bü-
yük çiftlikler kuruldu bu ülkelerde. Sovyet 
Ulusu’nu oluşturan halklar ileri gitti. As-
ya’nın ücra köşelerinde kulübelerde yaşayan 
insanlardan, mühendisler, bilim insanları, 
kozmonotlar, heykeltraşlar, sinema yönet-
menleri çıktı.

Üstelik bu büyük birlik, tüm dünya 
üzerinde verilen bir mücadelenin merkezi 
oldu. Sovyet komünistleri, büyük bir ülke 
kurarken, tüm dünyanın, tüm insanlığın 
geleceği olacak bir düzeni kurduklarını 
düşünüyorlardı.

İkinci dünya savaşı İngiltere, ABD ya da 
Fransa için “kazanılmış” bir savaş olabilir. 
Sovyetler içinse anlamı faşizmin ezilmesi, 
sosyalizmin kurtarılması ve emperyalistlere 
dersinin verilmesidir.

20 milyon insanını savaşta yitiren 
Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’nı dize 
getirirken, Alman halkına, Almanya’nın işçi-
lerine düşman olmaması bununla ilgilidir.

Sovyetler Birliği, artık “savunulması” 
hakkında uydurulan yalanlara karşı “iyi 
yanlarının anlatılması” gereken bir eski ülke 
değil. 

Neler yarattığı, insanlığa neler kazandır-
dığı, kendi yurttaşlarını nereden alıp nereye 
taşıdığı artık hiçbir yalanın örtemeyeceği bir 
gerçek olarak duruyor.

Yıkılmadı, çözüldü. Çözülüşü tüm insan-
lık için “kötü oldu.”

Olsun. Daha iyisini yaparız. Devrilmeye-
cek olanını dikeriz.

Şu ya da bu ülkenin değil, tüm dünyanın 
beklediği de bu.

Sosyalist bir dünya için büyük bir adım
Yıkılmadı, çözüldü; olsun, daha iYisini Yaparız

ULUSLARIN BİRLİğİNİ AzAN MİLLİYETçİLİk dEğİL kAPİTALİzM BOzdU
Sovyetler Birliği’nin son yıllarında birliği 

oluşturan halklar arasında sıcak çatışmalara 
varan gerilimlerin yaşandığı, hemen hemen tüm 
birlik cumhuriyetlerinde milliyetçiliğin yükselişe 
geçtiği biliniyor.

Sovyetler Birliği’nin çözülmesinin ardından 
geçmişte birliği oluşturan cumhuriyetlerin kendi 
yoluna gittiği, bir kısmının batıyla yakınlaşmaya 
çalıştığı, bunu yapanların bir bölümünün daha 
sonra kapitalist Rusya çevresinde yeniden kü-
melendiği de biliniyor.

Azerbaycan ve Ermenistan savaş halinde. 
Ukrayna bağımsızlığını ilan ettikten sonra 
çalkantılı bir dönem geçirdi ve sonunda Rus 
düşmanlığı hortlayan faşizmle birlikte iktidara 
yerleşti. Keni ülkesinin bir kısmını da düşman 
ilan ederek!

Bunlara bakılarak söylenen, “Sovyetler Birli-
ği’nin ulusal sorunu çözemediği, Rus milliyetçili-
ğine dayanarak diğer ulusları baskı altına alırken 
aslında gerçek bir birlik oluşturmadığı”dır.

NE kAdAR SOSYALİzM, O kAdAR 
kARdEşLİk

Gerçek bunun tamamen dışındadır. Özellikle 
İkinci Dünya Savaşı sonrasında Sovyet ülkeleri 
birlik içinde her açıdan entegre olmuş, zenginliği 
paylaşmış, büyük bir sanayi devi, bir süper güç 
haline gelen Sovyetler Birliği bütün cumhuriyet-
lerde gelişmeyi sağlayarak ilerlemiştir.

1980’lerin sonunda birden ortaya çıkan, bazı 
ülkelerde hortlayan milliyetçilikse, doğrudan 
kapitalizme teslim olma sürecinin ürünüdür. 

Sosyalizme dönük kuşkular bizzat komünist 
parti yöneticileri tarafından kışkırtılırken, halk-
lar da “çıkar çatışmaları” içine itilmiştir.

Emperyalizmin kışkırtmalarının nasıl işlediği 
de bilinmiyor değil.

Rus esaretinden kurtulan Ukrayna’nın 
“ulusal bilinci” denilen şey, emperyalistlerin 
dağıttığı rüşvetlerle oluşturulmuştur. 

Türki cumhuriyetleri yakından bakıldığında 
bu daha iyi anlaşılır. Doğrudan Türkiye’nin dev-
reye girdiği ve kışkırttığı çatışmalar dışında bu 
ülkelerde “Rus düşmanlığı” kısa süreli bir histeri 
olarak yaşanmıştır.

Sosyalizm halklara kardeşlik getirdi. Çözül-
mesinin bir sonucu bu kardeşliğin yok edilmesi-
dir. Ya ne olacaktı!?

"Buyurun," deniyor size,
"buyurun, oturun," deniyor size,
"konuşup anlaşalım Mister."
Siz ter ter tepiniyorsunuz.
"Bizde atom bombası var," diyorsunuz.
"Ondan bizde de var," deniyor size.
"Ama," diyorsunuz, "bizde hidrojenlisi de var."
"Ondan da var bizde," deniyor size.
"Ama," diyorsunuz, "bizde," diyorsunuz...
Boşuna nefes tüketiyorsunuz.
"Sizde, orda, ne varsa," deniyor size,
"burda, bizde de var ondan.
"Hem de şu farkla ki,
"sizde üniformanın içinde : asker,
"bizde üniformanın içinde : insan. "

"Buyurun, oturun," deniyor size,

"konuşup anlaşalım."
Siz ter ter tepiniyorsunuz, 
"Emrederim,
    konuşmam," diyorsunuz.
Peki, 
   dünya yanmış, yıkılmış
      umrunuzda değil,
ya kendi halkınız?
Mahvolmuş, olmamış
               hep bir mi sizin için?
Bağlamıyor mu sizi halkınızla
     herhangi bir sevinç,
        bir keder,
           bir umut?
(...)
Nâzım Hikmet
31 Ağustos 1953, Moskova



SAMANALTI / Sait Munzur
ORTAdOğU’YU kAN göLüNE çEVİRdİLER

dOğRUYA VE İYİYE YAkLAşAN HER YERdE SOVYET ETkİSİ VARdI

Sömürüyle değil seferberlikle 
yaratılan süper güç
Sovyetler Birliği’nin bir imparatorluğun yıkıntıları üzerinde üstelik büyük savaşın yıkımını da 

atlatarak, bir süper güç yarattığı gizlenemez gerçektir. Bundan daha önemlisi, bu başarı emekçilerin 

yorgunluk ve yoksulluğu pahasına sağlanmamıştır.

1
929’da Sovyetler Birliği Birinci 
Beş Yıllık Plan’la büyük bir 
sanayileşme hamlesine kalkı-
şırken, sosyalist bir geleceğe 
inanan ama elinde bu inanç-
tan başka pek az şey olan bir 

ülkeydi.
İşçi iktidarının öncü partisi, kendi 

içinde birliği oldukça zorlu çatışmalar 
sonucunda sağlamıştı.

Planın merkezinde “sanayileşme” 
duruyordu ama hızlı bir sanayileşme 
için bile bir sınayi altyapı gerekir: 
Yetişmiş işgücü, hazır bir üretim ka-
pasitesi, sanayi kültürü ve buna bağlı 
organizasyonlar.

Sovyetler Birliği bunların pek azı-
na sahipti ama çok değerli başka bir 
şey vardı elinde: İşçi iktidarı.

Ülkenin sorunlarını istismar 
ederek stokçulukla, karaborsacılıkla 
zenginleşmeye istekli büyük bir kala-
balık vardı. Öte yandan, bu soyguncu, 
sömürücü takımından kurtulamazsa, 
karanlık geçmişin kötü günlerine 
döneceğini çok iyi bilen milyonlarca 
işçi ve köylü.

Kapitalist dünya 1929 bunalımını 
yaşarken, ABD’de fabrikalar kapanır, 
sokaklar işsizlerle dolarken, Sovyet-
ler Birliği ilk beş yıllık planı ötesine 
geçerek gerçekleştirdi.

Eğitimsizlik sorununu, kendini 
yetiştirmek, daha iyi işçi olmak için 
gecesini gündüzüne katan işçiler ve 
onlara yolu gösteren işçi iktidarı ile 
aştı.

Stokçularla, yoksul köylüleri işçi 
iktidarına karşı kışkırtan ağalarla 

dişe diş bir savaş verdi.

YIkILACAk BİR SANAYİ İçİN
Üstelik işçiler ve onların komü-

nist partisi gerçekleştirdikleri büyük 
sanayi hamlesinin aslında kısa bir 
süre sonra düşman topları, tankları 
ve uçakları ile yıkıma uğratılacak 
bir ülke için olduğunun farkındaydı. 
Refah için, çocuklarını sömürünün 
olmadığı adil bir ileri toplumda ya-
şatmak için çalışan işçiler, bir yandan 
çaktıkları her çivinin, ürettikleri her 
ürünün yaklaşan savaş için olduğunu 
biliyordu.

Sovyet sosyalizmi bu büyük ham-
leyle, büyük savaştan zaferle çıkmayı 
başardı. Ve bununla kalmadı. 

1980’li yıllara gelindiğinde, dün-
yada hiçbir halkın yetişemeyeceği bir 
eğitim seviyesine ulaşmış, bilimde, 
teknolojide büyük bir potansiyel 
yaratmış bir Sovyet Ulusu vardı. 

EYY YOBAz! O S-400’LER 
NEREdEN gELdİ BİLİYOR MUSUN?

Sovyet toplumunun her alandaki 
gelişmişliği emperyalist propagan-
da makinesi tarafından örtülmek 
istenmiştir. Çizgi filmlerden, “ro-
manlara” koca bir emperyalist kültür, 
Sovyetler’i her tarafı dökülen geri bir 
alkolikler ülkesi olarak resmetmiştir.

Sovyetler Birliği’nin çözülüşünden 
sonraki 10 yılda tam anlamıyla bi-
linçli bir şekilde yıkıma uğratıldığını 
söylemiştik.

Buna rağmen elde ne var bir bak-
mak yeterli.

Amerikan silah tekellerini “vergi 
verenlerin paralarıyla” ihya eden 
emperyalist ABD, en iddialı olduğu 
silah teknolojilerinde bile kapitalist 
Rusya’nın Sovyetler’den devraldığı 
miras karşısında pek güçlü durmuyor.

Bunu, ithal teknolojiyle bir labora-
tuvar kurup, fabrika alan hacı patron-
lar anlamaz. 

Sözünü ettiğimiz başarı, büyük, 
kapsamlı ve çok boyutlu bir toplum-
sal gelişmenin ürünüdür.

Ortadoğu’da emperyalist sömürgecilere karşı 
halklara güç veren sosyalizm olmuştur. Sovyetler 
Birliği sadece dış politikadaki etkisiyle değil, doğ-
rudan yoksul halklara uzattığı el ile bağımsızlığın, 
özgürlüğün ve ilerlemenin ışığını Ortadoğu’ya da 
tutmuştur.
Ortadoğu ve “islam ülkeleri” bununla beraber 

antikomünizmin de en dişli olduğu en keskin sal-
dırıları yaptığı yerlerdir.
Ilımlı islam denilen şeyin bir emperyalist proje 
olduğu bilinmiyor değil. Hiç de ılımlı olmayan 
mücahitleri de işbirlikçileri aracılığıyla emperya-
listlerin güçlendirdiği ortada.
Sovyetler’in çözülüşü Ortadoğu’da sadece emper-
yalizme alan açtı. Sadece emperyalizmi rahatlattı.
Antikomünizmin halklara verdiği zarar ise ortada.
Geçmişte Filistin halkına “islamdan sapmış Arap-
lar” olarak bakan, devrimcilerin “Filistin davası-
na” sırt çeviren islamcılar, yine emperyalistlerin 
talimatıyla Filistin davasına el attılar ve sonuca 
bakın... Bir dönem İsrail yönetiminin kayırdığı, 
açıkça devrimcilere karşı “buyur geç” dediği 
Hamas, şimdi Filistin halkının bir bölümünü temsil 
ediyor! Bunun Filistin halkı için daha olumsuz 
sonuçlar doğurduğu ortadadır.

İkinci Dünya Savaşı bittiğinde kapitalist ülkelerin 
önemli bir sorunu vardı: Sovyet etkisi. Savaşın hemen 
ardından düzenlenen San Fransisco Barış Konferansı’n-
da binlerce Amerikalının Sovyet heyetini görmek için 
sokaklara döküldüğünü biliyor musunuz?

Üstelik Sovyet etkisi sosyalizmin Nazilere diz 
çöktürmüş olmasından kaynaklanan sempatiden ibaret 
de değildi. 

Savaşın yıktığı İngiltere’de hiç de komünist olmayan 
bir işçi Sovyetlerde yaşayan bir işçinin hastalandığında 
ücretsiz olarak ve ayrım görmeden sağlık hizmetlerin-

den yararlandığını biliyordu.
Bir işçi çocuğunun kozmonot olup uzaya gittiği 

eğitimi parasız aldığı gerçeğinden de haberdardı.

SOSYALİzMdEN VAzgEçİN SOSYAL 
dEVLET VERELİM

Bir dönemin meşhur sosyal devleti işte bu sıkış-
manın ürünü oldu. Avrupa ülkelerinde eğitimin, sağlık 
hizmetlerinin parasız olarak karşılanması bir zorun-
luluktu. Üstelik bu politika, patronların emek gücü 
maliyetlerini de daha uygun şekilde karşılamalarını 
sağlıyordu. Hastalanan işçinin kolayca sağaltılması, 
devletin patronların eğitimli işçi ihtiyacını karşılaması 
iyi bir şeydi.

Yine de asıl mesele, sosyalizmin kazanımlarına 
özenen emekçileri uyutmak oldu. Bunun basit kanıtı 
da ortada, İngiltere’nin çok övündüğü kamusal sağlık 
sistemi Sovyetlerin olmadığı bir dünyada patronlara 
fazla geldi ve çökertildi.

Almanya, Fransa gibi emperyalist ülkelerde devlet 
“sosyal” sorumluluklarının bir kısmını hâlâ yerine geti-
rirken, bunun yükünü göçmen işçileri köle emeği olarak 
kullanarak karşılıyor.

üçüNCü düNYACILIk: 
BİLdİğİNİz gİBİ dEğİL

Artık kimse iyi gözle bakmıyor. Liberal kalemler, topa tuttu. Üçüncü 
dünyacılık!

Bir zamanlar, aydınların bir kesimi, sosyalist dünyaya gözlerini çevir-
miş, sosyalizmin aynı zamanda uluslara zenginlik ve refah getiren bir yol 
olduğunu düşünüyordu.

Başka bir kesim ise, sosyalizmi küçümsüyor, fazla “doğulu” bulup, Av-
rupa demokratik cennetine ya da Amerikan rüyasına hayranlık besliyordu.

Bunun dışında bir de “üçüncü dünyacılık” vardı. Kapitalist batıya çok iyi 
gözle bakmayan, özel sektöre kuşkuyla yaklaşan, sosyalizmi ise “uygun-
suz” bulan, çoğunlukla milliyetçi eğilimleri ağır basanlar.

Aydınlar arasında bir tasnife gittik ama esasen bu toplumların ve 
sınıfların tercihlerine ilişkin bir tasnif.

Bizim gibi ülkelerde, böyle bir üçüncü yol görülüyordu: Sosyalist 
olmayalım ama devlet ekonomik gelişmede rol alsın. Sovyetlere yanaş-
mayalım ama sosyalist ülkelerin varlığını pazarlık için kullanalım. Eşitlikçi 
bir düzen bize uymaz ama aşırı yoksulluğun toplumsal barışı bozmasına 
engel olalım.

ARAfTA OLMUYOR
Emperyalist güçlerin gerisinden gelen, dışa bağımlı kapitalist ülke-

lerde sosyalist olmayan bir yol olarak üçüncü dünyacılık iki yönlüdür. Bir 
yanıyla, sosyalizmin dünya üzerindeki etkisinden korunmak için “vahşi 
kapitalizme” ve sömürgeciliğe uzak durmaya dayanır. Yani, sosyalizmden 
korunmak içindir, anti komünisttir. Diğer yanıyla da sosyalist kalkınma 
örneklerini devlet kapitalizmi içinde uyarlamaya yönelir.

Dünya dengeleri de eklenince üçüncü dünyacılık “arada ezilip gitme-
me” yolu olarak karşımıza çıkar.

Özellikle bazı Arap ülkelerinde bunun karşılığı, Sovyetler Birliği’ne 
yaslanmaktan gocunmayan, sosyalist bir düzen kurmayı amaçlamayan 
ama devleti halkın bütününün çıkarına göre kullanmayı gözeten örnekler 
oluşturmak oldu.

Bu örneklerin en ileri olanı şüphesiz Suriye’dir. Suriye uluslararası 
ilişkilerde istikrarlı bir Sovyet yanlısı politika izlemiş, özellikle eğitim ve 
kentleşme gibi başlıklarda Sovyet örneğine yakın durmuş, ülkede komü-
nist partilere zaman zaman baskı uygularken bile Sovyetlerin askeri ve 
ekonomik desteğini almıştır.

Üçüncü dünyacılık sosyalizmin bir türü değildir. Hatta tersine, sos-
yalizme zararlı olduğu bile söylenebilir. Öte yandan tıpkı batıdaki sosyal 
devlet uygulamaları gibi, üçüncü dünyacılığın gelişme sağladığı ülkelerde-
ki durum da “Sovyet etkisi” ile açıklanmalıdır.

Suriye’nin hem emperyalistlerce en azılı düşman olarak görülmesi, 
hem de emperyalizmin Sovyetler sonrası saldırı ve müdahalelerinden en 
sağlam çıkan ülke olmasında şüphesiz dersler vardır.
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E YAPMALI?

PATRONLARINENSESİNDEYİZ

HEMşİRELER İSYANdA…

Çalıştığı hastanenin bir 
kamu hastanesi olmasına 
rağmen hasta odaları da dahil 
her şeyin ücretli hale gelmeye 
başladığını belirten sağlık 
emekçisi, hastanede pek çok 
malzeme ve ilacın bulunmadı-
ğını, bu yüzden hasta yakın-
larının gerekli ilaç ve malze-
meleri dışarıdan temin etmek 
zorunda kaldıklarını anlatıyor.

Hemşire sayısının yeter-
sizliğinden kimi zaman bir 
hemşireye 15 hastanın düştü-
ğünü, hizmet veren hemşire-

lerin yeteri kadar dinlenmeye 
fırsatı olmadan hemen her 
gün ya nöbete, ya da gündüz 
çalışmasına gitmek zorunda 
kaldığını belirten sağlık emek-
çisinin verdiği bilgilere göre, 
yer sıkıntısından dolayı yoğun 
bakım koşullarında takip edil-
mesi gerekebilecek hastalara 
servislerde bakılıyor, tüm 
bunlar da hemşireler için kat-
lanılamaz bir iş yoğunluğuna 
sebep oluyor ve hem çalışan 
hem de hasta sağlığı açısın-
dan büyük risklere yol açıyor.

sağlıkçılardan dayanışma

Bizler, inşaatı bittiğinde Bayraklı Şehir Hastanesi’nde çalışacak İzmirli sağlık emekçileriyiz.
İzmir Şehir Hastanesi inşaatında çalışan işçiler, ücretlerinin 

yatırılmaması nedeniyle bugün iş bıraktılar. Verilen ücretler zaten işçilerin karnını doyurmaya bile yetmezken, patronlar olanca yüz-süzlükleriyle bu ücretin bile üzerine yatmaya çalışıyor.
Patronların bu cüreti nereden aldıklarını çok iyi biliyoruz.
Birilerinin" en büyük hayalim" dediği şehir hastaneleri, daha 

inşaatından başlayarak emekçiler için kölelik koşullarını dayatır-
ken, faaliyete geçen örneklerden de gördüğümüz üzere hem sağlık emekçileri, hem de hizmet alan emekçi halkımız için bir kâbusa 
dönüşmüş durumda. Yine inşasından işletmesine patronlar için ise devlet güvenceli krediler, yüksek rantlı kamu arazilerinin yağması, ucuz ve güvence ile kârlarına kâr katmak anlamına gelmekte.

Bu böyle gidemez.
Yarattıkları bu emek cehenneminden hep birlikte, mücadele ile dayanışma ile çıkacağız.
Bizler, şantiye bittiğinde o hastanede çalışacak sağlık emekçileri olarak, devam eden şantiyede bugün hakları için mücadele eden inşaat işçisi kardeşlerimizin yanındayız.
Dayanışmamız büyüyecek.
PATRONLARIN ENSESİNDEYİZ AĞI
İzmir Sağlık Emekçileri Dayanışması

BAYRAkLI’dA İNşAAT İşçİLERİ HAkLARI İçİN İş BIRAkTI

İzmir Bayraklı’da yapımı devam 
eden, binlerce işçinin çalıştığı 
ve yaşadığı dev şehir hastanesi 
inşaatında, Patronların Ensesinde-
yiz Şehir Hastanesi işyeri komitesi 
geçtiğimiz günlerde kurulurken 10 
maddelik bir bildirge ile talepleri-
ni duyurmuşu. Bu talepler şöyle 
sıralanıyordu:

 Maaşların zamanında ve tam 
olarak yatırılması, elden ödeme 
yapılmaması.

 Sigorta primlerinin asgari 
ücretten değil alınan toplam ücret 
üzerinden yatırılması.

 Yemeklerin daha sağlıklı 
olması, uzun yemekhane kuyrukla-
rının engellenmesi için yemekhane 
sayılarının artması, kantinlerin 
ucuzlaması ve sayılarının arttırıl-
ması

 Mola saatlerinin gasp edilme-
mesi.

 Fazla mesai ücretlerinin tam 
ödenmesi.

 Yaşam alanlarının temiz ol-
ması, sosyal alanların  yaratılması.

 Mobbingin son bulması.
 Mazeret izini kullanılabilmesi .
 Maliyeti düşürmek için iş 

sağlığı ve güvenliği önlemlerinden 
taviz verilmemesi.

 Üst işveren olan Gama Türker-
ler ortaklığının yaşanan sorunlarla 

ilgili olarak taşeron şirketleri suç-
layıp sorunları çözümsüz bırakma-
ması.

Taleplerini sıralayan işçiler 
şantiyedeki huzursuzluğun giderek 
arttığını ve bu talepler yerine ge-
tirilmezse inşaatın asla vadedilen 
tarihte bitmeyeceğini bildirmişlerdi. 

İşçilerin talepleri yerine getiril-
mediği gibi maaşları da yatırılma-
yınca işçiler iş bıraktı.

gAzETESİ YAYINLANdI

İşkolunda üç sendikanın işveren sendi-
kası MESS ile sürdüreceği müzakere süreci 
7 Ekim 2019 günü başladı. TOFAŞ, Oyak 
Renault, Arçelik, Mercedes, B/S/H gibi 
firmaların da bulunduğu metal işkolunda 
ülke ekonomisindeki en büyük işletmeler 
yer alıyor.

İstanbul Sanayi Odası’nın 2018 yılında 
açıkladığı en büyük 500 firma sıralama-
sında ilk 25 şirketin 21’i metal işkolunda 
bulunuyor. Bu şirketlerin büyük bir bölümü 
MESS üyesi.

gAzETE İşçİYE güç VERECEk
MESS grup sözleşme sürecinde metal 

işçilerinin mücadelesine güç vermek 
için Metal İşçisi #PatronlarınEnsesinde 
gazetesi yola çıktı. MESS grup toplu söz-
leşmesi ve ekonomik kriz konularına yer 
verilen Metal İşçisi #PatronlarınEnsesinde 
gazetesi, fabrikalarda, işçi mahallelerinde 
işçilerle buluşuyor. 

Metal işçileri bölgelerinde yaptıkları 
işçi toplantılarıyla grup sözleşme sürecine 
hazırlanıyor. Metal patronlarının üç yıllık 
sözleşme ve düşük zam teklifiyle başla-
dığı grup sözleşme sürecinde, kısa zaman 
içerisinde fabrikalarda grev seslerinin 
yükselmesiyle zorlu bir mücadele dönemi 
başlayacak. Metal İşçisi #PatronlarınEnse-
sinde gazetesi toplu sözleşme sürecindeki 
gelişmelere göre yeni sayılarıyla işçilerle 
buluşacak.

YARIM MAAşA döNEN HASTANE…
Patronların Ensesindeyiz Ağı’na bilgi veren çalı-

şanların söylediğine göre Hatay’ın Defne ilçesinde 
bulunan Özel Hatay Hastanesi, çalışanların ma-
aşlarını düzenli ödemiyor. Hekimlerden hemşire-
lere, hasta bakıcılardan temizlik görevlilerine tüm 
çalışanların aylardır her ay yaklaşık 15 günlük ücret 
alarak çalıştığını söyleyen işçiler, işten ayrılanların 
eksik ücretlerinin, kullanılmayan yıllık izin paraları-
nın ve tazminatlarının da ödenmediğini belirtiyor.

Bayraklı'daki Şehir Hastanesi inşaatında geçtiğimiz günlerde Patronların Ensesindeyiz 

iş yeri komitesi kuruldu. Bu haftaysa işçiler maaşlarını alamadıkları için iş bıraktı. 

İzmir’deki hastanenin şehir merkezine uzaklığı zaten tartışma konusu. İnşaattaki kötü 

çalışma koşulları hastaneyi gündemde tutuyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi’nde görev yapan bir hemşirenin PE 
Ağı’na yaptığı ihbar sağlık sisteminin ve sağlık 
emekçilerinin durumunu gözler önüne seriyor.

 
195 işletme ve iş 

yerinden 126 bin metal işçisini 
kapsayan metal iş kolunun en 

büyük toplu iş sözleşmesi olan 
MESS grup toplu iş sözleşmesi 

süreci başladı.

BU EMEk CEHENNEMİNdEN  
HEP BİRLİkTE çIkACAğIz!

THOMAS COOk İfLASININ fATURASI TURİzM 
EMEkçİLERİNE kESİLEMEz!

Antalya'da turizm emekçileri Thomas Co-
ok'un iflasından etkilenen işçilere örgütlenme 
çağrısı yaptı. Çağrıda şunlar belirtildi:

"Geçtiğimiz günlerde, ülkemize de turist ge-
tiren Thomas Cook iflasını 
açıkladı. Şirket yöneticileri 
son 5 yılda 20 milyon ster-
lin ücret ve bonus almışlar. 
Şirket battığında ise ilk iş 
faturayı işçilere kesmek 
oldu.

Durumdan etkilenen 
her yerde biz emekçiler 
işten çıkarılıyoruz, ödeme-
lerin durdurulduğu yerlerde 
haklarımızı alıp alamaya-
cağımızı bile bilmiyoruz. 
Thomas Cook batan ilk şirket 

değil, son da olmayacak. Ve her batan şirketin, 
yaşanan her krizin ardından olduğu gibi patron-
lar çeşitli desteklerle kendi yollarını buluyorlar, 
şirket yöneti- cileri zaten çoktan milyonları 

ceplerine indirmiş oluyor. Kriz 
üç kuruşa geçinmeye çalışan 
biz emekçileri vuruyor. İnsan 
aklına ve vicdanına sığmayan 
bu muameleye karşı dur! Bu 
zorbalığa Boyun Eğme! Sana 
işyerinde baskıyla ve şantajla 
imzalatılan belgelere rağ-
men hakkını araman için geç 
değil. Bir araya gel, örgütlen, 
mücadele et!

Patronların Ensesindeyiz 
Ağı, Turizm işçileri ile daya-
nışmaya her zaman hazır.


