
Soma... 13 Mayıs 2014. 
Resmi rakamlara göre 301 
maden işçisi, iş cinayetin-
de katlediliyor.

Madende yaşam oda-
ları olsa 301 can bugün 
hayatta olacaktı.

Torba yasa çıktı. Yaşam 
odaları onaylanmadı. Her 
bir yaşam odasının en do-
nanımlısının fiyatı 500.000 
TL. Devlet işverenlere 
ve kendi işletmelerine 
bu yaşam odalarını şart 
koşamadı. Çünkü devlet, 
işverenlerin devleti.

İstanbul... Torunlar 
İnşaat... 10 işçi 32. kattan 
düşen asansörde katledil-
di. 30 kat çıkmaya ve yük 
taşımaya göre planlanmış 
bir asansör, 32. kattan, 10 
işçi ve 1,5 ton yük ile yere 
çakıldı.

Ermenek... 28 Ekim 
2014... 18 maden işçisi 
madende mahsur kaldı. 
Galeriyi su bastı. Galeri 
çöktü. Öğlen yemeğindeki 
işçiler birbirlerine sarıla-

rak can verdiler. Katle-
dildiler...  Ermenek’te 
katledilen bir işçinin 
annesi, Ayşe anne “Oğ-
lum yüzme bilmez...” diye 
feryat ediyor.

Ermenek’te katledilen 
bir işçinin babası, Recep 
baba... 7 TL’lik lastik 
ayakkabı alacak parası 
olmadığı için yırtık las-
tiklerle oğlunun cenaze-
sini gömüyor.

Fotoğraf, gazete 
manşetlerine, televizyon-
lara yansıyor... Devlet, 
Kaymakam eliyle Recep 
Baba’ya lastik ayakkabı-
ların en kralını, 11 TL’lik 
“Lord” modelini hediye 
ediyor...

İşte Türkiye’nin ger-
çek hali budur...

Türkiye, bir yoksul-
luklar ülkesidir. Sömürü 
ve talan ülkesidir. İnsan 
canının, insan emeği-
nin beş kuruş değerinin 
olmadığı bir ülkedir.
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Yeniden merhaba!
Sizlere yeniden merhaba diyoruz...

Dostlar, yoldaşlar, arkadaşlar, merhaba...

Otuz dört yıl sonra merhaba...

Bu satırları yazarken ve okurken, “...dostların 
arasındayız, güneşin sofrasındayız...” bestesi-
nin sözleri dudaklarımızı kıpırdatıyor.

Ancak biz sadece dudak kıpırdatmak ile ye-
tinmek istemiyoruz.

Fabrikalarda, tersanelerde, maden ocakların-
da, atölyelerde, semtlerde, okullarda, üniver-
sitelerde..., işçi sınıfının, tüm ezilenlerin sesi, 
soluğu olmak istiyoruz.

Kürt halkının, Lazların ve tüm asimile edil-
meye çalışılan halkların, ezilen, sömürülen 
Türk halkının, Türkiyeli sesi ve soluğu olmak 
istiyoruz.

Sokaklarda, meydanlarda ama aynı zaman-
da yerel halk meclislerinde, “benim de söy-
leyecek sözüm var” diyenlerin, sesi, soluğu 
olmak istiyoruz.

Türkiye politikasına müdahale etmek istiyo-
ruz.

Komünistlerin bu ülkede son sözlerini söyle-
mediklerini hatırlatmak istiyoruz.

Türkiye’nin en köklü, en eski ama en genç 
hareketinin sesi ve soluğu olmak istiyoruz.

Mustafa Suphi’lerin, Mustafa Hayrullahoğ-
lu’ların, Ali İhsan Özgür’lerin, Talip Öztürk’le-
rin, bir hiç uğruna ölmediklerini ispatlamak 
istiyoruz.

İsmail Bilen’lerin, Yakup Demir’lerin, Nazım 
Hikmet’lerin, Behice Boran’ların sürgünde 
ölmelerinin bizler için hiç de doğal olmadığı-
nı birilerine hatırlatmak istiyoruz.

İbrahim Kaypakkaya’ların, Mahir Çayan’ların, 
Deniz Gezmiş’lerin, Mahsum Korkmaz’ların 
yüreklerine yüreklerimizi katmak istiyoruz.

Türkiye İşçi Sınıfı Hareketi ile Kürt Özgürlük 
Hareketi’nin stratejik işbirliğinin pratikte ge-
liştirilmesi için üzerimize düşen rolü oyna-
mak istiyoruz.

İşçi sınıfının, üretimden gelen gücünün far-
kındalığını yaratmak istiyoruz. 

“Türkiye işçi sınıfına selam, selam yaradana” 
diyoruz.
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Türkiye, sadece İstanbul’dan, 
Nişantaşı, Şişli, Etiler, Taksim, Be-
yoğlu ve Bağdat caddelerinden ibaret 
değildir.

500 bin Avroluk lüks arabaların 
satıldığı galerilerden, sosyete cafe-
lerinden, markalı mağazalardan, 
lüks alışveriş merkezlerinden ibaret 
değildir.

Türkiye 7 TL’ye lastik ayakka-
bı alamayan onurlu emekçilerin, 
yoksulların ülkesidir. Bedenini sat-
mak zorunda kalan, iş güvencesiz, 
sigortasız çalışan çocukların, asgari 
ücret karşılığı günde 12 saat çalı-
şan annelerin, babaların, gençlerin 
ülkesidir.

Varlıkları onyıllarca inkar edilen, 
köyleri yakılıp boşaltılan, sürgüne 
zorlanan Kürtlerin de ülkesidir.

Ülkenin yüzde doksanı emekçi-
dir, ezilendir, sömürülendir... İşte 
bu on milyonların artık AKP, CHP, 
MHP ve bilumum burjuva partisi 
arasında farklılık arayarak, birin-
den birine oy verme zamanı artık 
geçmelidir. 

Türkiye..., işçisiyle, işsiziyle, köy-
lüsüyle, alevisi, sünnisi, ezidisi, er-
menisi, rumuyla, türküyle, kürdüyle, 
lazıyla, abhazı, romanı, arnavutu ile 
bu gidişe bir dur demelidir. 

2015 parlamento genel seçim-
lerinde AKP’si, CHP’si, MHP’si 
ile burjuva partilerine kırmızı kart 
göstermeli, emekten, özgürlükten ve 
demokrasiden yana HDK/HDP’ye 
yönelmelidir. İşçinin, emekçinin, 
köylünün Türkiyesi, savaşsız ve 
sömürüsüz bir Türkiye’nin yolunun 
açılmasında bu politikanın belirle-
yici önemi vardır. Politika gazetesi 
bu konuda üzerine düşeni yapacak, 
sorumlu bir yayın politikası izleye-
cektir.
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Konya Ermenek’te on sekiz ma-
den işçisi, on sekiz sınıf kardeşimiz 
iki gün önce maden ocağının içinde, 
sular altında kaldı. Bir mucize gerçek-
leşmezse, bu yeni bir iş cinayetidir. 
Ölüm, bu kardeşlerimizi, yerin 375 
metre derinliğinde öğlen paydosunda 
karınlarını doyururken yakalamış ola-
cak. Maden ocağını on iki bin ton su 
basmıştır. Birkaç ay önce, işverenin, 
zorunlu cuma namazı paydosu verdir-
diğinde benzer bir olay gerçekleşmiş, 
galeriyi basan su 22 günlük bir çalış-
ma sonucunda boşaltılmıştır. Cinayet 
geliyorum demiştir. Yaşanan bu olaya 
karşı hiç bir önlem alınmamıştır. Tür-
kiye Komünist Partisi, madenci kar-
deşlerimizin kurtarılması yönünde, 
aileleri, komşuları ve iş arkadaşları ile 
aynı duygu ve düşünceleri paylaşıyor.

Kapatılmış bir maden ocağında 
biriken suların cinayetin gerçekleş-
tiği maden ocağı galerisini basması 
ile gerçekleşen olay engellenebilirdi. 
Cinayetten sonra anlaşıldı ki, Türki-
ye Cumhuriyeti Devleti’nin elinde 
madenlerin planları mevcut değildir. 
Kapatılan bu maden ocağı haritalarda 
dahi kayıt altında değildir. Özel işlet-
meciler, madenleri işletiyor, kapasi-
te tükenince veya maden çıkarmaya 
devam etme işlemi karlılık açısından 
olumsuz sonuç verince, sözkonusu 
madenlerde çalışmaları durudurup 
kapatıyorlar. Daha sonra kapatılan o 
madenlerin içinde oluşan toprak çök-
melerini, su birikintilerini, gaz olu-
şumlarını kimse denetlemiyor. Yıllar-
ca bu madenlerde rant elde eden özel 
işletmeciler, kapattıkları madenlerin 
tehlikeye yol açmaması için hiç bir 
sorumluluk üstlenmiyorlar. Bugün 
olan, kapatılan madende biriken su-
ların yandaki maden ocağını basması-
dır. Ancak gaz birikip bütün bir şehri 
havaya uçuracak patlama da olabilir, 
maden ocağı kapatılırken sağlam-
laştırılmazsa toprak da çökebilir ve 

üzerinde ne var ne yoksa yutabilirdi. 
Kapitalizmin sömürü ve azami karlı-
lık anlayışı kapatılan maden ocakla-
rının denetimini engelliyor. Halbuki, 
bu madenlerden bu düzeyde gelir elde 
etmiş işverenler, kapandıktan sonra 
da bu maden ocaklarının bakımından 
ve onarımından sorumlu olmalıdırlar. 
Ancak, bu onlar için sokağa atılmış 
para ve masraf olacağından bunu uy-
gulamıyorlar. Devlet de onların dev-
leti olduğu için bu konuda zorlayıcı 
olmuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, maden 
ocağına gidiyor ve “işverenin altı 
saatlik mesaiye yemek saatini dahil 
etmesi yanlıştır, işçiler içerde yemek 
yemeselerdi ölmeyeceklerdi” diye-
biliyor. Bu cinayet, yemek saatinde 
değil de öncesinde veya sonrasında 
olsaydı ne diyecekti acaba ? Bu açık-
lama insanları aptal yerine koymak-
tır. Gerçekleri gizlemektir. Madenleri 
özelleştirip, özelleştirdikleri madenle-
ri denetlemeyip, oluşan cinayetler so-
nucunda söyleyecek söz bulamayınca 
yalan ifadelere başvurmaları devletin 
sorumluluğunu ortadan kaldırmaya 
yetmeyecektir. 

Türkiye Komünist Partisi’nin görü-
şü, küçük, büyük bütün maden ocak-
larının toplumsallaştırılması yönün-
dedir. Bu koşullar bütünüyle ancak 
sosyalist toplum düzeninde sağlana-

bilecektir. Ne ki, bugünden alınabile-
cek önlemler de mevcuttur. Devletin, 
hükümetlerin madencilik alanında 
azami rant elde etme, azami sömürü 
mekanizmasını işletme yerine, iş gü-
venliği, çalışma koşulları ve maden 
işçilerinin emeklerinin karşılığını 
daha adil olarak alacakları gelir politi-
kaları ile ilgili bir planı uygulamaları 
için, işçi sınıfının baskı mekanizma-
ları oluşturulmalıdır. Sendikaların, 
toplumsal örgütlerin bu konuda bir 
politikası olmalıdır. Sadece politika-
nın olması değil, bu önlemlerin bu-
günkü koşullarda yaşama geçirilmesi 
için bir yaptırımı olmalıdır. Örneğin, 
Halkların Demokratik Partisi, sendi-
kalar ve diğer demokratik toplumsal 
örgütler ile birlikte, parlamentoda ve 
parlamento dışında, işçi sınıfının ko-
şullarının iyileşitirilmesi, sömürünün 
azaltılması konusunda işçi sınıfının 
haklarını savunabilir, konunun gün-
demde tutulması için eylemlilikler ve 
faaliyetler örgütleyebilir. 

Dün Soma’da, birkaç ay önce 
Torunlar inşaat şantiyesinde yaşa-
nan bugün de Ermenek’te yaşanıyor. 
Türkiye’de her gün ortalama on işçi 
tek tek iş cinayetlerinde yaşamını yiti-
riyor. Bu sorunların kökü, sermayenin 
iktidarına son verilmedikçe kazına-
mayacaktır. Türkiye Komünist Partisi, 
bu bilinçle, bir yandan bugünden işçi 
sınıfının çalışma koşullarının kısmi 
olarak iyileştirilmesi için, diğer yan-
dan da, bu sorunların kaynağının or-
tadan kaldırılması, sömürücü, tekelci 
burjuvazinin ve iktidarının yıkılması 
için mücadele ediyor. İşçi sınıfının 
kendi geleceğini kendisinin belirle-
yeceği bilince ulaşması bugünkü bu 
mücadeleler içinde gelişecektir.

Türkiye Komünist Partisi
Merkez Komitesi
30 Ekim 2014
(www.türkiyekomünistpartisi.org 
sitesinden alınmıştır.)

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin 30 Ekim 2014 Tarihli Açıklaması:

Ermenek maden ocağı cinayeti;
Sermaye kana doymuyor!
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Soma ile Ermenek arası
q Nurani ERSOY   

Soma ile Ermenek Arası/Emeğin Alnı Kömür Karası
Korkun Bre Ağalar, Beyler ! / Bize de Gelir Sırası
Son on iki yılda 14.455 işçi iş kazalarında –cina-

yet demek daha doğru- hayatını kaybetti. Buna, ga-
zete yayınına kadar geçen süredeki iş cinayetlerini 
de eklemeliyiz.

AKP, uluslararası finans sektörünün Kemal Der-
viş aracılığı ile düzenlediği, WB ve IMF’nin planla-
dığı ekonomik modeli uygulamak üzere on iki yıl 
önce iktidara getirildi. Bu on iki yılda, özellikle gemi 
inşa (tersaneler), inşaat (konut, AVM, yol, baraj, HES) 
ve maden işkollarında cinayetler artık öyle bir sevi-
yeye ulaştı ki toplum bu ölümleri kanıksar hale gel-
di. Artık buna “dur” demenin zamanı gelmedi mi..?

Geldi de geçti bile. Soma’daki iş cinayetinin ar-
dından (301 işçi ölmüştü) geçen ay da Ermenek’te 
yine AKP’li bir patronun maden ocağında on sekiz 
işçi iş cinayetine kurban gitti. 

Bu cinayetlerdeki işçi sayısı o kadar çok ki diğer 
işkollarında yaşanan ve her gün birkaç işçinin öldü-
ğü kazalar artık haber konusu bile olamıyor.

Bütün bu cinayetler, AKP iktidarının, kısa ve ko-
lay yoldan (işçi ölümlerinin altından kalkmak kolay 
bu ülkede) ve devlet eliyle sermayenin el değiştir-
mesini sağlamak ve yeni oligarklar yaratmak ama-
cıyla devreye koyduğu uygulamalar sürüyor.

Nedir bu uygulamalar?
Birincisi; düşünmeyen, sorgulamayan, yoksul 

bir toplum yaratmak (12 Eylül faşizminin temel 
amaçlarından biriydi). 

İkincisi; sendikasızlaştırma (ki bu da 12 Eylül 
faşizminin yarattığı ve daha sonraki hükümetlerin 
başardığı bir durum).

Üçüncüsü ise; özelleştirme ve taşeronlaştırma-
dadır ki bütün bunlar, vahşi kapitalizmin Amerika’da 
1920’lerde “gemi azıya aldığı” dönemden daha da 
vahşice uygulanıyor bugün ülkemizde.

Artık işçi sınıfı, emekçiler, yoksullar, köylüler, iş-
sizler; kısacası tüm sömürülenler, bu ölümlerin asıl 
sebebini kavramalı; örgütsüzlüğün, taşeronlaşma-
nın, teslim olmanın; “bu işin fıtratında var.” algısına 
kapılmanın nelere yol açtığını, açacağını bilmeli. 
Sorunu kadere, AKP iktidarına bağlamamalı.

AKP, sadece bir sonuçtur. Onun temsil ettiği sı-
nıf; oldukça örgütlü (koskoca devleti var). Burjuvazi, 
işbirlikçi-yerli tekelci sermaye ve uluslararası finans 
sektörüdür. Bu “devlet”in kendisine karşı olmadan 
AKP’ye karşı olmak, AKP iktidarı yıkılırsa (ki tabii ki 
yıkılması bir aşamadır.) bütün sorunların çözülece-
ğini düşünmek, buna bağlı olarak mücadeleyi sa-
dece AKP karşıtlığına indirgemek, olsa olsa ölümü 
görüp sıtmaya razı olmaktır.

Bu “devlet” nasıl ki “kapitalizmin krizinin zirve 
yaptığı” dönemlerde bütün araçlarıyla, örgütleriyle 
topyekün işçilerin, emekçilerin, üreticilerin üzerine 
saldırıyorsa, ezilen tüm sınıf ve katmanlar da ken-
di örgütlerini kurarak, dayanışma içinde mücadele 
ederek bu zorbalığa bir son vermeli. Bütün zorba-
lıklara, yoksunluklara rağmen;

Yılmadan, örgütlü mücadeleye devam…

Politika gazetesi otuz dört yıl sonra tekrar yayınlanır-
ken, bu soruya farklı yanıtlar verilebilir. Belki de en doğru-
su bu konuda kendi düşüncemizi açıklamamızdır. Politika 
gazetesi bir ihtiyaç sonucu yayın hayatına başlıyor. Türki-
ye Komünist Partisi, yöneticileri eli ile likide edildikten ve 
Sovyetler Birliği ile Sosyalist Dünya Sisteminde karşı-dev-
rim üstün geldikten sonra saflarda korkunç bir dağılma ve 
savrulma yaşandı. Atomize olduk! Yirmi dört yıl öncesine 
geri gider anımsarsak, “komünist” kavramının kullanılması 
bile bazılarına ürkütücü gelmişti. Komünistleri, komünist 
yapan, işçi sınıfının biliminin ilkelerinin savunulmasına ki-
mileri mesafe koyma gereği hissetmişti. Sonra yavaş yavaş 
bir tartışma ortamı oluştu. Tartışma, girişimlere dönüştü. 
Somut adımlar atılmaya çalışıldı ama maalesef hep bir aya-
ğı eksik kaldı. 10 Eylül, Ürün, Savaş Yolu adı altında farklı 
girişimler oldu. Ancak, bu girişimler istenen sonuca ulaşma-
dı. Nedenlerine burada fazla girmeyeceğiz. Komünistlerin 
bu eksikliğini, boşluğunu fırsat bilen birtakım “uyanıklar” 
isim hırsızlığı ile sahneye çıktılar. Ama onların amaçları ve 
görevleri farklıydı. Bu gerçeği ilk başta görmeyip o kervana 
katılanlar, bir süre sonra kendilerine geldiler ve çekildiler. 
Türkiye Komünist Partisi’nin Merkez Organı ATILIM ga-
zetesinin 2010 yılında tekrar yayınlanmaya başlanması bazı 
tartışmalara nokta koydu. Bu girişimi yürüten yoldaşlar, “ön 
yargısız, ön koşulsuz ve ön şartsız, kendisini TKP’li olarak 
nitelendiren her yoldaş ile tartışmaya ve ilkelerde mutaba-
kat sağlanırsa birlikte çalışmaya hazırız” görüşünü deklare 
ettiler. Bunun sonucunda çalışmalar gelişti, ilişkiler arttı ve 
yaygınlaştı. Kuşkusuz ki kendisini TKP’li olarak hisseden 
yoldaşların tümü, her konuda aynı düşünmüyor. Bize göre, 
1984 yılında başlayan, yani tamı tamına otuz yıllık bir li-
kidasyondan söz ediyoruz. Bunun üstüne bir de Sosyalist 
Dünya Sistemindeki olumsuz gelişmeler eklendi. Taşların, 
kayaların bile doğadan etkilenerek şekil değiştirdiği bir dün-
yada, örgütsüz kalan komünistlerin deformasyona uğrama-
ması mümkün değildi. Olan da bu idi. Bu farklılıkların gide-
rilmesi zaman alacak, enerji gerektirecek. Bunun da araçlara 
ihtiyacı var.

Politika gazetesi, teorik bir yayın organı değil. Politi-
ka gazetesi, bu dağınıklıktan çıkış için, bir yandan kendini 
TKP’li olarak nitelendirenlerin canlanması, Türkiye politi-
kasına müdahil olabilmeleri için, diğer yandan ise bu süreçte 
farklı yaklaşımların netleşmesi için, kucaklayıcı, toparlayıcı, 
birleştirici ve örgütleyici bir görev üstleniyor. Ancak, tek ba-
şına bu da değil. Politika gazetesi sadece  dar anlamda TKP 
çevresine seslenmeyi hedeflemiyor. 

Politika gazetesine göre, seksen öncesi, “maocu - sos-
yal faşist”, “revizyonist - goşist” ve benzeri, nitelemeler 
artık geçerli değil. Revizyonistler, reformistler, sol ve sağ 
sapmalar, her zaman olacak. Ama bu nitelemelerin temsilci-
leri yeniden konumlandı. Biz, Politika gazetesi olarak, eski 
kalıplarla birbirini suçlayanların da yeni koşullarda  birbir-
lerine yaklaştıkları tespitini yapıyoruz. O gün birbirimize 
en uzak gibi durduğumuz kimi kesimlerle bugün çok yakın 
durabiliyoruz. Eskiden bir Partizan okuyucusu ile Politika 
okuyucusu veya bir Halkın Kurtuluşu okuyucusu ile Politika 
okuyucusu pek aynı ortamda oturamazdı. Oturursa da cın-
gar çıkardı. Bugün durum farklı. Birbirimizi karşılıklı olarak 
goşist ve revizyonist olarak adlandırdığımız dostlarımızla 
da bugün durumumuz farklı. Artık yeni kıstaslar var. O gü-
nün ilkesel tartışmalarının bir kısmını tarih ve günün pratiği 
kendisi çözdü. Eskiden bir TKP’liye “Sovyetler Birliği’nde, 
1956 senesinden sonra yaşanan kırılma dolayısıyla reviz-
yonist eğilimler hakim oldu ve süreç içinde karşı-devrime 
kadar ilerledi” dedirtemezdiniz. Ancak bugün TKP’liler 
kendileri bunun böyle olduğunu söylüyor. Belki, o zaman 
da görüyorlardı, ama, dünyanın kaderini değiştiren Büyük 

Ekim Devrimi’nin kazanımlarının korunması ve SBKP ile 
ilkesel dayanışma temelinde bunu ifade etmeyi yanlış bulu-
yorlardı. Demek ki, bugün birtakım konularda anlaşmamız 
daha kolay. Bu da Türkiye işçi sınıfının devrimci hareketleri 
açısından önemli bir avantaj. 

Politika gazetesi, bunun dışında, önüne, yepyeni, dina-
mik, diri, yeni politize olan işçilerle, köylülerle, gençlerle, 
öğrencilerle, kadınlarla ilişki kurma görevini koyuyor. De-
politizasyona itilmiş, din, mezhep ve milliyetçi duyguların 
körüklenmesi ile, bilgi kirliliği yoluyla, kendi öz sorunla-
rına yabancılaşan geniş yığınlara yöneliyor. AKP’ye oy ve-
ren işçilerin, CHP’ye oy veren Alevilerin, AKP’ye oy ve-
ren Kürtlerin, MHP’ye ve AKP’ye oy veren Lazların, kendi 
sınıf çıkarları doğrultusunda tavır almaları için bıkmadan, 
usanmadan çaba harcayacak. Çevre hareketlerinin omuz ba-
şında olacak. Amatör sporun en ikircimsiz savunucusu olup, 
emekçi gençliğin sıkıntılarını tribünlerde endüstriyel sporun 
hizmetinde değil, alanlarda, sokaklarda haykırması için çalı-
şacak. Özgür 1 Mayıs’ların, Newroz ateşlerinin savunucusu 
olacak. 

Ancak, politik mücadele alanı, dikensiz gül bahçesi-
ne benzemiyor. 12 Eylül faşizminden çıkarılması gereken 
önemli dersler mevcut. Dolayısıyla, bugün TKP’li olmak 
yeni kıstaslar gerektiriyor. Birincisi; İşçi sınıfının bilimsel 
dünya görüşüne, Marksizm-Leninizme ve onun ilkelerine 
sıkı sıkıya bağlılık ve uygulama kararlılığı. “Yirmibirinci 
yüzyıl sosyalizmi”, “demokratik sosyalizm” v.s. gibi pro-
jelerin kesin reddi. İkincisi; Likidasyonu hazırlayan ve 
uygulanmasına olanak sağlayan TİP-TKP “birleşme” ope-
rasyonunun amasız, fakatsız mahkum edilmesi. Üçüncüsü; 
Kürt ulusal sorununu çözümünün Türkiye’de demokrasi ve 
sosyalizm mücadelesinde olmazsa olmaz bir görev oldu-
ğu, ulusların kendi kaderlerini tayin etme hakkının ilkesel 
olarak ve pratik politikada koşulsuz olarak savunulması. 
12 Eylül faşist devirmesi sonrasında Kürt Ulusal Kurtuluş 
Hareketi’ne karşı yanlış tutumun özeleştirisel olarak de-
ğerlendirilmesi. Dördüncüsü; Türkiye işçi sınıfının dev-
rimci hareketi içinde Kemalizmin etkilerine karşı ideolojik 
mücadelenin gerekliliği. Beşincisi;  68 Devrimci Gençlik 
Hareketi’nin, tüm öznelerinin TİP üyesi olmalarına rağmen, 
TİP ve TKP’nin yanlış yaklaşımından dolayı, devrimci ha-
reketin bölünmeler sürecine girmesine yönelik özeleştirisel 
yaklaşımın geliştirilmesi. Altıncısı; Dünya Komünist Hare-
ketinde, kırılmanın SBKP’nin XX.Kongresi ile 1956 yılında 
başladığı gerçeğinin kabulü.

Bu sorunların bir anda aşılmasının mümkün olmadığının 
biz de farkındayız. Ne ki, devrimci pratik olmadan, devrim-
ci teorinin de geliştirilemeyeceği bir gerçektir. Bu olgudan 
yola çıkarak; Sınıf içinde örgütlenmek, toplumun çoğunluğu 
olan ezilen ve sömürülen emekçilerin iktidarını hedeflemek, 
ulusal hakları elinden alınmış Kürt halkının özgürlük müca-
delesine katılmak, baskı altında tutulan Alevi, Süryani, Ezi-
di ve Ermeni toplumunun demokratik haklarını savunmak, 
doğanın talanına dur demek, güncel olarak yükseltilebilecek 
tüm demokratik istemlerin örgütlü olarak savunmak, ancak 
bizleri birleştirici bir araç ile mümkündür. Politika gazetesi 
bu işleve katkıda bulunmak için yayın hayatına atılıyor.

Tüm dostlarımıza, arkadaşlarımıza, yoldaşlarımıza ses-
lenmek istiyoruz. Burjuvazinin, saflarımızda, 12 Eylül faşist 
diktatörlüğü ile yarattığı dağınıklığı aşmak için, işçi sınıfı-
mıza ve halklarımıza karşı olan sorumluluğumuzun gereği, 
ön yargısız, ön şartsız ve ön koşulsuz bir yaklaşım ile Poli-
tika gazetesinin görevlerini yerine getirmesi için elimizden 
geleni ardımıza koymayalım. Türkiye’nin politik yaşamına 
somut müdahale etmek, burjuva egemenliğine karşı yeni 
mevziler kazanmak için güç ve olanaklarımızı birleştirelim.

Politika Gazetesi Kollektifi

Neden Politika?



Metal iş kolunda 150.000 işçiyi ilgilendiren Top-
lu İş Sözleşmesi uyuşmazlık ile sonuçlandı. TÜRK-
İŞ’e bağlı Türk Metal ve HAK-İŞ’e bağlı Çelik İş 
sendikaları, MESS ile sözleşme imzaladı, ancak 
DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş sendikası direniyor. 

7 Kasım’dan beri 15.000 DİSK üyesi işçi işi 
durdurdu, fabrikaları boşalttı ve sokaklara çıktı. 
Burjuva basını, gazeteler, televizyonlar suskun. İlan 
edilmemiş bir sansür uygulanıyor. Halbuki, istem-
ler çok önemli. Sadece maaş zamları değil, metal 
işçileri 37,5 saatlik çalışma haftası için ısrarla bas-
tırıyor. Sarı sendikaların MESS ile imzalamaları, 
görevleri olan oyun bozanlığı yapmaları, onların 
uzlaşmacı yapıları gereğidir. Asıl bu koşullarda mü-
cadelenin yaygınlaşması ve duyurulması için daha 
fazla hassasiyet gerekiyor. Haydi DGM’yi ezen, 
MESS’i dize getiren, 15-16 Haziran Büyük İşçi Di-
renişi geleneğinden gelen sendikalar ve işçi kardeş-
lerimiz ile dayanışmaya!

Metal İşkolunda Grup Sözleşmesi 
uyuşmazlıkla sonuçlandı 

DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş sendikası ile, 
Madeni Eşya İşverenleri Sendikası (MESS) ara-
sında süren Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uyuş-
mazlık noktasına geldi. 2014-2016 dönemi grup 
sözleşmesi 150.000 metal işçisinin, bu süre içindeki 

iş ve çalışma koşullarını belirleyecek. Ana sorunu, 
Birleşik Metal-İş sendikasının, yapılacak olan maaş 
zamlarının enflasyon oranı ile uyumlu olmasına 

MESS’in karşı çıkması teşkil ediyor. Bunun dışın-
da haftalık çalışma süresinin 37,5 saate düşürülmesi 
Birleşik Metal-İş’in talepleri arasında yer alıyor.
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Burjuva Medyası Üç Maymunu Oynuyor! Haydi Dayanışmaya!...

15.000 Metal İşçisi Direnişte, Sokakta...

İşveren örgütü MESS’in insanlık onuruna aykırı teklifleri Birleşik Metal İş’in 
örgütlü olduğu MESS üyesi işyerlerinin tamamında vardiya giriş ve çıkış-
larında okunan bildiri ile protesto edildi. İşyerlerinde okunan ve dağıtılan 
bildiriyi kısaltarak yayınlıyoruz.

İşveren sendikası MESS ile yürütülen 2014 dönemi grup toplu iş 
sözleşmesi görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlandı.
Uyuşmazlık nedeni, MESS’in kazanılmış haklarımızı ortadan kal-
dırmaya yönelik teklifleri ve parasal konularda ülkede kimsenin 
inanmadığı resmi enflasyon oranında artış önermesidir.
Bilindiği gibi MESS üçüncü görüşmede 20 günün altındaki isti-
rahatlerde ikramiye ve yakacak ödemelerinin kıst uygulanarak 
ödenmesini teklif etmişti.
İşçilerin sağlık sorunlarının kaynağı işyerindeki çalışma koşulları 
ve uzun çalışma süreleridir.
Metal işkolunda işçiler sağlıksız koşullarda, uzun sürelerle, din-
lenme molaları olmadan çalışıyorlar.
Gerçek bu olmasına rağmen MESS, fiili çalışma sürelerini daha da uzatabilmek 
ve işçilerin çalışma koşullarını daha da ağırlaştıran teklifler yapıyor.
Bu nedenle işyerlerinde çok yüksek oranlarda işçi giriş çıkışı yaşanıyor. Ağır 
çalışma koşulları nedeniyle genç işçiler deneme süreleri dolmadan işten ayrı-
lıyorlar. Bu ise metal işkolunda ortalama ücretlerin erimesine, işyerinde ücret 
makasının açılmasına neden oluyor.
Metal İşçileri, Kardeşler!
Birleşik Metal-İş Sendikası, metal işçilerinin insanca çalışma ve yaşama ko-

şullarına ulaşması için hazırladığı toplu sözleşme teklifinde, işçilerin sağlık 
sorunlarının asgariye indirilmesi için haftalık çalışma sürelerinin 37,5 saate 
düşürülmesini ve istisnasız tüm işyerlerinde çalışma süresinden sayılacak 30 
dakikalık dinlenme molaları talep ediyor.
MESS’in tam tersine çalışma sürelerinin kısalması nedeniyle ücret ve diğer 
ödemelerden hiçbir indirime gidilmemesini öneriyor.

Mess, işçilerin kuralsız ve güvencesiz çalıştırılmasını yani esnek 
çalışmayı öneriyor.
Kısaca MESS işçilerin mevcut çalışma ve yaşama koşullarından 
daha kötü koşullarda çalışmasını ve yaşamasını istiyor.
Kardeşler!
Metal işkolunda gerçekler bu kadar açık bir biçimde ortada iken 
MESS 6 Kasım tarihinde yapılan görüşmede sendikamıza enflas-
yon oranında yani yüzde 3,78 oranında ücret zam mı önermiştir.
Enflasyon rakamlarına devletin kendisi bile inanmamaktadır.
Metal işçilerine enflasyon rakamları oranında ücret artışı öne-
renler ücret erimelerini kalıcılaştırmak niyetini açıkça ortaya 

koymuş demektir.
Buna ilaveten MESS, işyerlerinde adil bir ücret sisteminin oluşturulması, açılan 
ücret makasının bir nebzede olsa kapatılması için hiçbir öneri getirmediği gibi 
sendikamızın islağ ve iyileştirme tekliflerine karşı olduğunu beyan ediyor, yani 
ucuz işçiliğin devamını istiyor.

Metal işçileri buna izin vermeyecekler!
Metal işçileri MESS’in tekliflerini kabul etmiyorlar ve etmeyecekler!

Metal İşçileri, Kardeşler!



HAK-İŞ’e bağlı Öz Gıda-İş sen-
dikasının işverenle uzlaşıp işçilerin 
haklarını savunmaması nedeniyle, 
DİSK’e bağlı Gıda-İş sendikasına üye 
olan 8 işçi bu nedenle işten atıldı. İşçi-
ler Cevizlibağ’daki fabrikanın önünde 
direnişteler.

Dünyanın en büyük gıda tekelle-
ri arasına giren Yıldız Holding, en 
son İngiliz United Biscuits şirketini 
3,3 milyar Amerikan Dolarına alarak 
kendinden söz ettirdi. Bilindiği gibi 
Yıldız Holding, Ülker Bisküvilerinin 
bağlı olduğu Ülker ailesinin ana şir-
ketidir. Böylece önce Godiva, şimdi 
de United Biscuits’in kimlerin alın-

terinin sırtından satın alınabildiği de 
ortaya çıkmış oldu.

Ülker işçileri, ağır ve zor çalışma 
koşullarından söz ediyorlar. Ülker 
işçileri, en fazla sürekli fazla mesai 
yaptırılmaktan ve ağır yük taşımak-
tan şikayetçi oluyorlar. Bunun karşı-
lığında ise işveren ile muhatap olması 
gereken sendikanın duyarsızlığını dile 
getiriyorlar. İşyerinde on ila yirmi yıl 
arasında çalışan sekiz işçinin, hiç bir 
haklarının verilmeyip işten atılması 
karşısında işçiler tekrar işe geri alı-
nana kadar direnişlerini sürdürmeye 
kararlı olduklarını belirtiyorlar.

Haber Merkezi / İstanbul

Çocuk İşçiler...
Kapitalist Sömürünün Gerçeği

Türkiye’de resmi 
araştırmalara göre 1 
milyon, gayrı resmi 
tespitlere göre ise 
3,5 milyon çocuk 
işçi çalıştırılıyor. 
Atölyelerde, küçük 
sanayi işletmelerin-
de, tamirhanelerde 
hizmet sektöründe 
ve kırsalda, hayvan-
cılık ve çiftçilikte 
çocuk işçi çalıştır-
mak Türkiye’de ka-
nıksanan bir hal aldı. 
Çocuk işçi çalıştırılmasının iki yönü var. Birincisi, sigortasız, güvencesiz, 
çok ucuz iş gücü olması. İkincisi ise, ülkedeki yoksulluğun, ailelere dayattığı 
bir durum olması. Yoksullar geçinemiyor. Asgari ücret ile çalışan bir baba-
nın kazandığı aileye yetmiyor. Meslek eğitimi uygulaması eğitim sisteminde 
önem verilen bir unsur değil. İmam Hatip okullarına verdikleri değeri Mes-
lek Okulları ve Liselerine verseler, okul ile işyeri bağlantılı bir politeknik 
eğitim sistemi geliştirseler idi çocuk işçiliğin önü alınır, meslek okullarına 
giden ve işyerlerinde kombinasyonlu meslek eğitimi gören çocuklar sigortalı 
ve güvenceli olurlardı. Yoksulluk ile mücadelede de eğitim sisteminin değiş-
tirilmesinin önemi var. Çünkü, bu durumda çocukların ve gençlerin okul ve 
meslek edinme eğitimleri garanti altına alınabilir, hatta meslek okulu me-
zunlarının yüksek okul ve üniversite eğitimlerinin de önü açılmış olur. Fırsat 
eşitsizliğine dayalı merkezi sınav sisteminin yerine, meslek lisesi mezunu 
gençler isterlerse, tek tek üniversitelerin kendi bünyelerinde düzenledikleri 
bir düzey belirleme sınavı ile yüksek okul ve üniversitelere girebilmelidirler. 
Kaldı ki, her meslek lisesi mezununun yüksek okul veya üniversiteye gitme 
şartı da olmamalıdır. Kalifiye işçi ve teknisyen olarak yetişen bu kadrolar, 
fabrikalarda ve diğer üretim alanlarında kalifiye işçi olarak işe girme olana-
ğına sahip olmalıdırlar. Bu noktada da iş kollarında Toplu İş Sözleşmeleri-
nin ve sendikaların niteliği ile gücü gündeme geliyor. Bugün bazı ülkelerde 
kalifiye bir işçi, bir banka şube müdürü kadar maaş alıyor. Kalifiye bir işçi, 
yeni işe başlayan bir mühendis kadar maaş alıyor. Bu uygulama Türkiye’de 
neden olamasın? Çocuk işçiliğinin önünün alınması ancak böyle köklü çö-
zümler ile mümkündür.
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Ülker Bisküvi İşçileri Direnişte

Sütaş İşçileri Kazandı  

TÜRK-İŞ’e bağlı Tek Gıda-İş Sendikası’na üye oldukları gerekçesiyle işten 
çıkarılan, patronları Muharrem Yılmaz’ı TÜSİAD Başkanlığından istifa ettiren 
Sütaş işçilerinin açtığı işe iade davası kazanımla sonuçlandı. 

Karacabey 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, 18 işçinin sendikal nedenlerden do-
layı işten çıkarıldığını tespit ederek işçilerin işe iadesine karar verdi. işçi, işine 
geri dönmek istemezse işverenden 12 aylık maaşı kadar “tazminat” alacak.

Sütaş’ın Karacabey’de bulunan fabrikasında çalışan işçiler Tek Gıda-İş Sen-
dikası’na üye olunca işveren 2012 yılı Mayıs-Eylül 
döneminde toplam 30 işçiyi işten çıkardı. Sendika 
hemen işe iade davası açtı. Dava sürecinde işveren 
hem Karacabey’de hem de Aksaray’daki fabrikada 
çalışan 58 işçiyi daha işten çıkardı.

Yurt genelinde başlattıkları Sütaş ürünlerini tü-
ketmeme kampanyası ise ses getirdi, ürün satışların-
da düşüşler yaşandı. İşçiler mücadeleyi sürdürürken 
2012 yılında açılan işe iade davalarından 18’i so-
nuçlandı. Karacabey 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, 
işçilerin işe iadesine karar verdi, işveren itiraz etti 
ancak Yargıtay da mahkemenin kararını onadı. İşçi 
işine geri dönerse çalıştırılmayan süreler için 4 aylık 
maaş işine geri dönmek istemezse 12 aylık maaşı 
kadar “tazminat” alacak.

Haber Merkezi / Bursa
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q Murat ÇAKIR

Avrupa’daki küreselleşme karşıtı ha-
reketler son dönemlerde “Transatlantik 
Ticaret ve Yatırım Partnerliği” (Transat-
lantic Trade and Invesment Partnership 
– TTIP) olarak adlandırılan ve kapalı 
kapılar ardında ABD ve AB yönetim-
leri tarafından hazırlanan yeni serbest 
ticaret antlaşmasına karşı kampanyalar 
geliştiriyorlar. Kampanyalar genellikle 
tüketici koruma standartlarının düşü-
rülmesi, tekellerin devletlere karşı dava 
açabilmeleri veya görüşmelerin gizlilik 
içerisinde yürütülmesi gibi sosyal ve 
ekolojik etkileri ön plana çıkartıyor.

AB, ABD, Kanada ve Meksika’yı 
içerecek olan TTIP’ye yönelik eleştiri-
leri beş maddede toparlamak olanaklı:

▪ TTIP yürürlüğe girdiği andan 
itibaren hukuk devleti kuralları ulusla-
rarası tekeller için geçerliliklerini kay-
bedecekler. Örneğin tekeller, çıkartılan 
yasalar nedeniyle olası kârlarının azal-
ması durumunda, ilgili devletlere karşı 
tahkim mahkemelerinde dava açabi-
lecekler. Duruşmalarını gizli yapacak 
olan mahkemeler devletleri yüksek taz-
minatlar ödemeye mahkum edebilecek.

▪ Özelleştirmeler genişletilecek. 
Antlaşma özellikle içme suyu, sağlık ve 
eğitim-öğrenim alanlarının uluslararası 
tekellerin eline geçmesini, ama masraf-
ların kamu tarafından karşılanmasını 
öngörüyor.

▪ Tarım ve hayvancılık tama-
men uluslararası tekellere bırakılacak. 
AB’nde yasak olan kaya gazı (Frac-
king) veya genetiği değiştirilmiş gıda 
maddeleri ve hormonlu et satışları ser-
best bırakılacak, küçük ve orta büyük-
lükteki tarım teşekküllerine tanınan 
sübvansiyonlar kaldırılacak.

▪ Hak ve özgürlükler kısıtlana-
cak. Kamusal yaşamın her alanı daha 
geniş şekilde kontrol ve gözlem altına 
alınacak, internet kullanımı kısıtlanabi-
lecek, telif haklarının genişletilmesiyle 
kültüre, öğrenim ve bilime ulaşım tica-
rileştirilecek.

▪ Antlaşma, imzalanmasından 
itibaren feshedilemeyecek. Ülke parla-
mentolarının TTIP konusunda hiç bir 
tasarruf hakkı olmayacak. Mutabakat 
kuralı işlerlik kazanacağından, ant-

laşmanın feshi için tarafların hepsinin 
onayı gerekli olacak. AB Komisyonu 
antlaşma tarafı olacağından, AB üyesi 
ülkelerin söz hakkı olmayacak.

TTIP’in sadece bu etkileri bile, refah 
coğrafyasındaki burjuva demokrasileri-
nin içinin ne denli oyulacağını göster-
mekte. Avrupalı küreselleşme karşıtları 
bu gerçeği kampanyalarının merkezine 
oturtuyorlar, ancak TTIP’in emperyalist 
stratejiler için hangi anlama geldiğine 
ve olası jeopolitik etkilerine pek de-
ğinmiyorlar. TTIP ile ulaşılmak isteni-
len hedeflere ve bu jeopolitik etkilerin 
ne olduklarına baktığımızda, öncelikle 
şunları görebiliriz: En başta Batılı em-
peryalist blok, Çin ve Rusya gibi stra-
tejik rakipler karşısında daha güçlü bir 
konum almak istiyor. Böylelikle, ikin-
cisi, küresel çapta neoliberal standart-
ları dayatarak, “devlet kapitalizmini” 
geriletmek ve neoliberal modeli yay-
gınlaştırmak istiyorlar. Üçüncüsü, AB 
ve ABD arasındaki enerji işbirliği ge-
liştirilerek, bilhassa AB’nin Rusya’dan 
“bağımsızlaştırılması” ve küresel çapta 
enerji kaynaklarının kontrol altına alın-
ması hedefleniyor. Ve nihâyetinde TTIP 
üyeleri arasında zaten var olan silahlan-
ma işbirliği derinleştirilerek, AB’nin 
küresel “görevleri” üstlenebilecek bir 
silahlanma düzeyine getirilmesine ça-
lışılıyor.

Transatlantik reformasyon
Küresel güç dengelerindeki değişim-

ler ve ekonomik gelişmeler, ABD’nin 
hegemonik konumunun zayıflamakta 
olduğuna işaret ediyor. Dahası, küresel 
iktisatın ağırlık merkezinin Batı Avrupa 
ve Kuzey Amerika’dan Uzak Asya’ya 
doğru kaydığını gösteriyor. Çin’deki 
ekonomik veriler bu tespiti kanıtlıyor: 
1999 yılında en büyük 500 şirket ara-
sında sadece Çin menşeili 10 şirket 
yer alıyordu ve bunlar toplam cironun 
sadece yüzde 1,6’sına sahipti. 2012’de 
ise 89 Çinli şirket, toplam cironun yüz-
de 16,3’ü ile listede yer aldı. Bugün ise 
Çin’in sadece ekonomik açıdan değil, 
aynı zamanda siyasi ve askeri açıdan da 
zirveye yerleşmekte olduğunu görmek-
teyiz.

ABD’nin “Pasifik’e yönelme strate-
jisinin” ardında bu gelişme yatmaktadır. 
2023 yılında donanmasının üçte ikisini 
Pasifik’te konuşlandırmak isteyen ve 

yılda 600 milyar Dolarlık (2013) silah-
lanma harcaması ile kapitalist dünya dü-
zeninin “koruyucu gücü” olan ABD’nin 
bu stratejisini gerçekleştirebilmesi için, 
ABD ordularının Avrupa, Afrika, Yakın 
ve Orta Doğu’daki “görevlerini” üstle-
necek bir temsilci aktöre gereksinimi 
vardır, ki tek potansiyel aktör AB’dir. 
Kısacası AB ve ABD arasındaki siyasi, 
iktisadi ve askeri işbirliğinin tarihte ol-

madığı ölçüde derinleştirilmesi gerek-
mektedir.

TTIP bu planların gerçekleştiril-
mesinde merkezi rol oynayacak. Av-
rupa’daki burjuva medyası şimdiden 
TTIP sayesinde “800 milyondan fazla 
bir nüfusa sahip ve küresel ürün ve hiz-
met ticaretinin üçte birini kontrol eden 
devasa bir merkez oluşacak” propagan-
dasını yapmaktadır. TTIP her iki tarafa 
da yaramaktadır: ABD bu antlaşma ile 
Avrupa’yı daha çok yakınına çekebile-
cek, AB ise ABD’nin 11 Pasifik ülkesi 
ile imzaladığı “Transpasifik Partnerliği” 
TPP’nin sağlayacağı piyasa ve iktisadi 
işbirliği kolaylıklarından faydalanabi-
lecek. Sonuçta TTIP sayesinde gerçek-
leştirilecek olan gümrük indirimleri, 
sağlık-güvenlik-sosyal ve çevre koruma 
standartlarının asgari düzeye çekilmesi 
ile aralarındaki ticaret hacmini artıra-
rak, transatlantik ortaklığın güçlendi-
rileceğini hesaplayan AB ve ABD, bu 
şekilde hem stratejik rakipleri Çin ve 
Rusya’yı geri püskürtmeyi, hem de he-
gemonik konumu yeniden elde etmeyi 
hedefliyorlar.

TTIP ve NATO: Siyam İkizleri
Aslına bakılırsa hegemonik konu-

mu ele geçirme çabası yeni bir strateji 
değil. 1990’ların başında kaleme alınan 
“Wolfowitz Doktrini” ve diğer strateji 
belgeleri, TTIP’nin öncülleri veya daha 
doğru bir deyimle, TTIP’nin üzerin-
de geliştiği temeller sayılabilir. Bugün 
de geçerliliğini koruyan doktrinler ve 
stratejik belgeler, Batı emperyalizmi-
nin karşısında Sovyetler Birliği benzeri 
stratejik rakip olabilecek ülkelerin he-
nüz oluşma aşamasında engellenmeleri-
ni öngörüyorlar.

Diğer yandan Batılı tekellerin dün-
ya çapında bütün enerji ve hammadde 
kaynaklarına ve piyasalarına engelsiz 
ulaşımı, enerji ve ürün nakil yollarının 
güvence ve kontrol altında olması ve 
sermaye trafiğinin hiç bir engele takıl-
madan akması, emperyalist orduların en 
temel görevi olarak görülmekte. AB ve 
NATO’nun strateji belgeleri, ABD’nin 
“güvenlik stratejileri” ve AB üyesi ülke-
lerin savunma politikalarını belirleyen 
siyaset belgeleri, kelimesi kelimesine 
bu görevi ifade etmektedirler. Aynı za-
manda emperyalizmin yaşamsal hedefi 
olan bu görevin gerçekleştirilebilmesi 

Emperyalizmin yeni jeopolitik girişimi
TTIP serbest ticaret antlaşmasının askeri-stratejik arka planı üzerine
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için gerekli olan ön koşullardan birisi, 
emperyalist güçler arasındaki çelişki-
lerin azaltılması ve işbirliğinin geniş-
letilmesine yönelik adımlardır. Bugüne 
kadar yapılan çeşitli zirvelerde alınan 
kararlarla “transatlantik partnerliğin” 
vurucu gücü olan NATO adım adım 
dönüşüme uğratıldı. NATO yeni üye-
lerle güçlendirildi, üye ülkelerin farklı 
coğrafyalarda ittifak görevlerini üstlen-
meleri sağlandı, eşik ülkeleri ile askeri 
işbirlikleri geliştirildi ve militaristleşme 
teşvik edildi.

TTIP, NATO konusunda da merke-
zi bir rol oynayacak. 2014 Eylül’ünde 
Wales’de gerçekleştirilen NATO Zirve-
si, Ukrayna krizini gerekçe göstererek 
Rusya’ya karşı kontrollü ihtilaf kararını 
aldı, böylece NATO’nun yeni bir “meş-
ruiyet” zeminine kavuşmasını sağladı. 
TTIP’in oynayacağı rol de bu zemin 
üzerinde kurgulandı.

TTIP, AB ve ABD’nin siyasi, ikti-
sadi ve askeri işbirliğini derinleştire-
rek, NATO’nun güçlendirilmesini ve 
uluslararası silah tekellerinin stratejik 
karar alma mekanizmalarına katılımını 
sağlayacak. TTIP’in askeri-jeostratejik 
mantığı Avrupa’lı silah tekellerinin hem 
kendi aralarında birleşerek, tek merkez-
de yoğunlaşmalarını, hem de ABD’li 
silah tekelleriyle birlikte bir “küresel 
silahlanma ağı” kurarak, NATO’nun 
genişlemesine katkı sağlamalarını ön-
görüyor. Buna karşın NATO, emperya-
list güçlerin dayattığı neoliberal iktisat 
politikalarına, serbest ticaret, gümrük 
indirimleri, tahkim zorlamaları vb. 
adımları kabul etmeyen ülkelere karşı 
ciddi bir askeri güç tehdidi olarak kul-
lanılacak. NATO aynı zamanda “Full 
Spectrum Dominance” stratejisi teme-
linde Rusya ve Çin’in NATO üyesi ül-
kelerle çevrelenmesi veya kuşatılması 

için önemli bir enstrüman olacak.
Burjuva basınındaki TTIP savunu-

cuları, antlaşma sayesinde “Batı me-
deniyeti ile yaşam tarzının ve Batının 
değerleri ile çıkarlarının” iktisadi ve si-
yasi birlik sağlanarak “Batının stratejik 
ve kültürel rakiplerine” karşı korunabi-
leceği ve böylelikle “Batının refahının 
sürdürülebilir” kılınabileceğini vurgu-
luyorlar. AB’nin 2000 yılındaki Lizbon 
Zirvesinde alınan kararlar kamuoyu 
önünde savunulurken, Robert Cooper 
ve Xavier Solana “iyi huylu emperya-
lizm” savını kullanıyorlardı. Görüldüğü 
kadarıyla bugünün emperyalist basını 
hiç güzelleme yapma gereğini görme-
den, her şeyi açıkça ifade ediyor.

Öyle ya da böyle; emperyalist güç-
ler dünya çapındaki değişimlere hemen 
uyum sağlamaya ve stratejilerini bu de-
ğişimlere uyarlamaya çalışıyorlar. Res-
men ilân edilmemiş bir “Üçüncü Dünya 

Savaşı” koşulları altında jeoekonomik, 
jeopolitik ve jeostratejik çıkarlarını ko-
rumak, kapitalist sömürüyü ve emper-
yalist yayılmacılığı sürekli kılabilmek 
için var güçleriyle çaba gösteriyorlar. 
Ama umutların tümüyle kaybolması-
nı engelleyen çok neden var. Devasa 
askeri güçlerine, saldırı savaşlarına, 
işbirlikçi rejimlerine ve kamuoyu gö-
rüşünü manipüle eden araçlarına rağ-
men, istediklerini gerçekleştiremiyor, 
zaman zaman geri adım atmak zorunda 
kalıyorlar. Suriye-Türkiye sınırındaki 
küçük bir kent olan Kobanî örneğinde 
olduğu gibi, küçücük “kum taneleri” 
devasa motorun çalışmasını aksatabili-
yorlar. Evet, kapitalizm gelişiyor, em-
peryalizm değişimlere uyum sağlayarak 
güçleniyor belki, ama bilimsel yasallık 
gereğince kendi mezarlarını da birlikte 
kazmaya devam ediyorlar.

Ukrayna gizli servisi 
Komünist Parti’nin 
yasaklanmasını 
istiyor

Doğu Ukrayna’daki çatışmalar dünya 
kamuoyunun ilgisinden uzak, ama tüm 
şiddetiyle devam ediyor. AB ve ABD’nin 
desteğini alan Ukrayna hükümeti çatış-
malardaki suçun bütünüyle „ayrılıkçı-
larda“ olduğunu iddia ediyor. Ukrayna 
ordusunun sözcüsü Dimitri Timçuk, „an-
ti-terör operasyonlarını Rus askeri güç-
leri ve teröristler sebep oluyor“ derken, 
Donetsk Halk Cumhuriyeti başkan yar-
dımcısı Andrey Purgin ise Ukrayna ordu-
sunun „bilinçli olarak sivillerin oturduğu 
mahalleleri bombaladığını“ belirtiyor. 
Purgin, çatışmalara Ukrayna ordusunun 
başladığını vurguluyor. Bağımsız göz-
lemciler de Ukrayna ordusunun tanklar 
ile Donetsk’in banliyölerine doğru ilerle-
diğini bildiriyorlar.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 
AGİT temsilcilerinin Donetsk’de aske-
ri konvoylar ve dokuz tank gördüklerini 
açıklamaları üzerine basının önüne çıkan 

Halk Savunma Güçleri komutan yardım-
cısı Eduard Bassurin, bu konvoyların ve 
tankların kendilerine ait olduğu belirtti. 
Bu haberler, Ukrayna ihtilafı hakkında 
yayılan haberlerin dezenformasyona yö-
nelik ve tek yanlı olduklarını gösteriyor.

Ukrayna’daki Batı yanlısı egemen-
ler propaganda savaşında “eski” yön-
temlere de başvurmaktan çekinmiyorlar. 
Ukrayna gizli servisi SBU şefi Valentin 
Nalivaçşenko’nun son çıkışı bunu kanıt-
lıyor: Nalivaçşenko, Ukrayna Komünist 
Partisi’nin “Rus teröristleri ile işbirliği 
yaptığını” ve “Bolşevik terörü uygula-
dığı” gerekçesiyle yasaklanmasını talep 
etti. Nalivaçşenko, Komünist Partisi’nin 
yasaklanmasını “ulusal güvenlik çıkarı-
na bir adım” olduğunu iddia etti. Faşist 
örgütler ile işbirliği yapmaktan çekinme-
yen Ukrayna egemenleri, anti-komünist 
propagandayla İkinci Dünya Savaşı esna-
sında Hitler faşizmi ile işbirliğine girerek 
Sovyetler Birliği’ni arkadan hançerleyen 
Ukraynalı faşist Stepan Bandera’nın izin-
de olduklarını kanıtlıyorlar.

Guantanomo 
komutanı kampın 
kapatılmayacağını
düşünüyor
ABD’nin Guantanamo’da kurduğu 

ve her türlü uluslararası hukuka aykırı 
olan “Anti-Terör-Hapishanesi” tartışma-
lara konu olmaya devam ediyor. ABD 
başkanı Obama görevinin biteceği 2016 
yılına kadar Guantanomo kampının kapa-
tılacağı vaadini vermişti. Ancak kampın 
komutanlığını yapan David Heath, “kam-
pın kapatılması gerçekçi değil” diyerek, 
ABD’ndeki tartışmaları alevlendirdi.

Heath, Guantanomo Deniz Kuvvetleri 

Kampındaki hapishanede tutulan 148 ki-
şinin “ABD’nin düşmanları olduğu” ve 
serbest bırakılırlarsa “ya Irak e Suriye’de 
İslam Devletine katılarak, ya da başka 
türlü terör eylemlerine girişerek ABD’ne 
zarar vermek isteyeceklerini” söylüyor. 
Hapishanede tutulan 148 kişinin büyük 
bir çoğunluğu 13 yıldan beri hiç bir mah-
keme kararı olmaksızın veya bir mahke-
me önüne çıkartılmaksızın “terör suçlu-
su” olarak görülüyor.

Heath bu görüşüyle ABD’nde yalnız 
değil. ABD’nin Bush döneminde olduğu 
gibi “aktif dış politika” yürütmesini iste-
yen neoconlar uzun zamandır Obama’nın 
kapatma planlarını eleştiriyorlar. 2001 
yılında açılan hapishanede tutulan mah-
kumlardan bazıları işkenceye dayanama-
yıp, intihar etmişler ve diğerleri de defa-
larca isyan çıkartmışlardı. Ancak Obama 
yönetimi buna rağmen hiç bir adım atma-
mıştı. Son seçimlerde Senato’daki çoğun-
luğu kaybeden Obama’nın bundan sonra 
da adım atmayacağı ve Heath’in dediği 
gibi, Guantanamo’nun kapatılmayacağı 
şimdiden belli. Dünyaya hukuk ve insan 
hakları vermek isteyen ABD’nin iki yüz-
lü politikasında bir değişiklik olmayacağı 
Guantanamo politikasıyla bir kez daha 
kanıtlanmış oluyor.

Soğuk Savaşın 
sembolü “Duvar”
9 Kasım, Berlin Duvar’ının yıkılışı-

nın 25. yılıydı. Almanya’da aylardan beri 
bugün için hazırlıklar yapılmış, “özgür 
dünyanın komünist tiranlığa karşı zaferi” 
propagandası anlatılıyordu. Ancak tüm 
bu söylemlerin yanı sıra, “duvarın” neden 
yapıldığını soranlar da vardı. Berlin’de 
yapılan bir toplantıda “antifaşist engelin” 
1960’lı yıllarda Demokratik Almanya 

Cumhuriyeti’ne karşı yürütülen “nüfus-
suzlaştırma” kampanyasının sonucunda 
kurulmak zorunda olduğu belirtildi. 1963 
yılında yayınlanan New York Times’ın bir 
haberi bu görüşü destekliyor: “Batı Ber-
lin duvarın yapılmasıyla her gün Doğu 
Berlin’den gelen ucuz iş gücünü kaybet-
mesi nedeniyle, zarar etmeye başladı.”

Toplantıya katılan izleyicilerden bi-
risi duygularını şöyle ifade etti: “Eski-
den komünistlerin komünizm hakkında 
söylediklerinin yalan olduğunu düşünü-
yordum. Belki sahiden de öyledir. Ama 
komünistlerin kapitalizm hakkında söy-
lediklerinin ne kadar doğru olduğunu, 
bugün yaşayarak görüyorum”. Konuş-
macılar Almanya’nın ikiye bölünmesinin 
Sovyetler Birliği’nin değil, ABD’nin bir 
kararı olduğunun unutulduğunu vurgula-
yarak, Doğu Almanya’ya karşı kesintisiz 
sabotaj kampanyaları ve içten çökertme 
operasyonlarının yapıldığından bugün 
bahsedilmediğini belirttiler.

Sovyetler Birliği’nin dönemin Batılı 
yöneticilerine ve BM’e sabotaj ve casus-
luk operasyonlarını yapanların adlarını 
vererek şikayette bulunmaması, Demok-
ratik Almanya Cumhuriyeti’nde eğitilmiş 
kalifiye elemanların Batıya yerleşmeye 
ikna edilerek, kalifiye iş gücü göçünün 
desteklenmesi, duvarın yapılmasının en 
önemli nedenlerinden birisi olduğu da 
belirtildi. Duvarın yapılmasının bir başka 
nedeninin de, Hitler faşizminin Batının 
desteği ile Sovyetler Birliği’ne saldırmış 
olması ve Doğu Avrupa’yı bu saldırının 
hazırlanması için kullanması nedeniyle, 
40 milyon insanını kaybeden Sovyetler 
Birliğinin 1945 sonrasında benzer bir ge-
lişmeyi engellemek istemesi olduğu vur-
gulandı. Sonuç itibariyle toplantı bir kez 
daha resmi tarih ile gerçek tarih arasında 
çıkarlarca belirlenen farklılıklar olduğunu 
göstermiş oldu.



İnsanlığın tarihi boyunca ezilen ve 
sömürülen halk kitleleri, eşit, adil ve 
insanca bir yaşam için mücadele ver-
diler ve ayaklandılar. Trakya’lı hemşe-
rimiz Spartaküs’ten Şeyh Bedrettin’e, 
Ortaçağ köylü isyanlarından Fran-
sız Devrimi’ne kadar yoksullar ve 
emekçiler, kaderlerini değiştirmek ve 
mutlu bir gelecek kurmak için silaha 
sarıldılar. Bunların bir kısmı yenilgi 
ve katliamla sonuçlandı; diğerlerinde 
ise başka bir sömürücü sınıf, ezilenle-
rin isyanından yararlanarak iktidarını 
sağlamlaştırdı ve sömürüye devam 
etti. Ancak ilk defa 7 Kasım 1917’de 
Rusya’da, işçiler ve köylüler isyan-
larını zaferle sonuçlandırarak kendi-
lerini ve ülkenin geleceğini ellerine 
aldılar.

7 Kasım 1917’de ne oldu? Tarihin 
gördüğü en büyük emperyalist kat-
liamlardan biri olan 1.Dünya Sava-
şı başladığında, işçi sınıfını “temsil 
etme” iddiasındaki sosyal demok-
ratlar, bizzat o sınıfa ihanet ederek, 
değişik ülkelerdeki işçilerin birbirle-
rini boğazlamasına destek oldular ve 
kendi burjuvazilerinin şoven politika-
sının yanında yer aldılar. Bu vahşete 
karşı çıkma cesaretini ve dürüstlü-
ğünü gösteren birkaç sesten biri olan 
Lenin, “düşman dışarda değil içerde-

dir” diyerek işçilere silahlarını kendi 
burjuvazilerine doğrultma çağrısında 
bulundu. 3 yıl süren ve milyonların 
anlamsız yere ölümüne neden olan 
savaş sürerken Rus ordusunu oluştu-
ran işçiler ve köylüler “savaşa son!” 
diyerek cepheyi terkettiler ve Çarlığı 
devirdiler. Ondan sonra gelen burjuva 
Geçici Hükümet, savaşı sürdürme po-
litikasına devam edince Rus işçileri ve 
köylüler “Ekmek, Barış ve Özgürlük” 
şiarıyla burjuva hükümeti devirdiler 
ve Lenin’in partisinin önderliğinde 
İşçi, Köylü ve Asker Temsilcilerinin 
Meclislerinin, yani Sovyetlerin ikti-
darını kurdular.

“Ameleden ülke yöneticisi mi 
olur?”

Büyük bir Marksist olan Lenin’in 
bu başarıda belirleyici önem taşıyan 
tespitleri ve politikaları, daha sonra 
tüm insanlığa yol gösterecek bir teo-
rik katkı ve cephane oluşturdu. Önce-
likle Lenin, yeni tip bir parti öğreti-
siyle, en devrimci sınıf olan işçi sınıfı 
ile, en devrimci teori olan Marksizmi 
bir potada kaynaştırdı, ve emekçilerin 
kendi mücadelelerini, burjuvazinin 
mevcut tüm kurumlarından bağımsız 
bir yapıyla, yani Komünist Partisi ile 
sürdürmesini ilke edindi. Böylesi bir 

parti, sadece sınıfın çıkarlarına sonu-
na kadar sadık politikalar üretmekle 
kalmadı; aynı zamanda emekçileri 
eğiten, onları politik liderler haline 
getiren gerçek bir okul niteliği taşıdı. 
Bu okulun ilk meyveleri ise SSCB’yi 
yönetenler oldu.

Kimdi Sovyetler Birliği’ni yöne-
tenler? Kimdi bu ülkenin “meşhur” 
insanları? Aşağıdaki birkaç örnek, 
1917 devriminin nasıl büyük bir rü-
yayı hayata geçirdiğini anlamamıza 
imkan vermektedir:

Mihail Kalinin Sovyetler Birliği 
Devlet Başkanı Mesleği: Tornacılık

Lazar Kaganoviç SSCB Ağır Sa-
nayi Bakanı Mesleği: Deri işçisi

Sergey Kirov Leningrad Parti 
Başkanı  Mesleği: Metalurji İşçisi

Georgi Jukov SSCB Genelkurmay 
Başkanı Mesleği: Tarım işçisi

Valentina Tereşkova Uzaya giden 
ilk kadın Mesleği: Tekstil işçisi

Aram Haçaturyan Klasik müzik 
kompozitörü Mesleği: Kunduracı

Örnekler binlerle çoğaltılabilir. 
Marksizmin temel ilkelerinden biri 
olan proletarya diktatörlüğünü be-
nimseyen Sovyet yönetimi, neredeyse 
kıskançlıkla, işçi ve emekçileri ülke 

yönetimine söz sahibi yapmayı, önü-
nü açmayı ve yönetim kademelerinde 
onlara öncelik vermeyi ilke edindi ve 
tarihin ilk işçi ve emekçi devletini 
kurdu. Bu nasıl mümkün oldu?

Eğitim:
Prometheus İktidarda 

Eski Yunan efsanesini birçoğumuz 
bilir: Tanrılardan ateşin sırrını çalan 
ve ölümlü insanlara bunu açıklayan 
Prometheus’u, Tanrılar ömür boyu 
bir kayaya zincirleyerek cezalandırdı. 
Prometheus efsanesi, bilgiyi egemen 
sınıfların nasıl kendileri için kıskanç-
lıkla sakladığının, eğitimi nasıl kendi 
ayrıcalıklı malları haline getirdiğinin 
harika bir anlatımıdır. Günümüzde 
kapitalist toplumlarda işçi ve emekçi 
çocuklarının iyi ve kaliteli bir eğitim 
almasının ne denli zor ve şansa bağlı 
olduğunu yaşayarak öğrenmiş durum-
dayız. Peki Bolşevikler ne yaptı?

1917 sonrasında sanayiyi yürüte-
bilmek için eski düzenin aydınlarına 
olan bağımlılığı fark eden Bolşevik-
ler, emekçi çocuklarından aydınlar, 
“kızıl uzmanlar”  yetiştirmek için de-
vasa bir eğitim ve kültür seferberliği 
başlattı. Ekonomiden elde edilen zen-
ginliği eğitime yatıran Sovyet liderle-
ri ülke sathında binlerce okul açarak 
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yepyeni bir emekçi aydınlar kuşağı 
yarattı. Eski Rus romanlarında anlatı-
lan ve hayatı çamur içinde, kilise ve 
meyhane arasında, yani dinsel bağ-
nazlık ve alkolizm arasında geçen Rus 
köylülerine klasik müziği, matemati-
ği, baleyi ve sporu götürdüler. 1917 
ile bilimi egemen sınıflardan koparıp 
halka armağan eden Prometheus ik-
tidara geçmiş oldu. Sonuçta bilimde, 
sanatta, sporda dünya çapında başarı-
lar kazanan binlerce halk çocuğunun 
önünü açtılar.

Hayatın her alanında aynı yakla-
şımı benimseyen Bolşeviklerin şia-
rı “Herşey emekçi halk için !” oldu. 
Sağlığı da aynı şekilde bedava yap-
makla kalmadılar, ekonomiyi ve top-
lumsal yaşamın her alanını halkın 
çıkarlarına göre örgütlediler. Eski 
Çarlık saraylarını çalışanlar için sen-
dika dinlenme tesisine çevirdiler, bun-
ların bir kısmını gelecek nesiller için, 
Sovyet toplumunun tek ayrıcalıklı ke-
simi olan çocuklar için eğitim ve tatil 
kampları olarak restore ettiler. Eko-
nomide tarihte ilk defa “kâr” yerine 
“halkın ihtiyacı” kriterini başa koydu-
lar. Lüksün olmadığı, ama kimsenin 
de aç ve açıkta kalmadığı bir toplumu 
hayata geçirdiler. Kapitalist toplum-
ların meşhur “sosyal devlet”i, Sovyet 
deneyinin dünyada yarattığı muazzam 
hayranlığı göğüslemek için burjuva-
zinin atmak zorunda kaldığı bir adım 
olarak ortaya çıktı. 

Kudurmuş bir sel karşısında

Stalin, 1945’de Yugoslav komü-
nistleriyle yaptığı bir sohbette, evi-
nin duvarında yer alan kızıl renkteki 
Sovyetler Birliği haritasını göstere-
rek “Amerikan ve İngiliz burjuvazisi 
bunu asla affetmedi” demişti. Ger-
çekten de Sovyet halkları, böylesine 
olağanüstü bir örneği insanlığa ilk 
defa sunmanın bedelini kan ve göz-
yaşıyla ödediler. 1917 sonrasındaki 
İç Savaş’ta, içinde İngiliz, Fransız, 
Amerikan, Japon ve Almanların da 
bulunduğu 12 ülkenin askeri birlikleri 
Sovyet ülkesine çıkartma yaptı. İşçi 
ve Köylülerin silahlı gücü olan Kızıl 
Ordu, bunları 4 yıl süren bir savaştan 
sonra defetmeyi başardı. Daha sonra, 
1941’de, Alman faşizminin lideri Hit-
ler, İngiliz ve Amerikan sermayesinin 
de teşvikiyle SSCB’ye saldırdı. Sov-
yetler Birliği bu savaşta 26 milyon 

evladını ve ekonomisinin üçte birini 
kaybetti. Stalin önderliğindeki Kızıl 
Ordu, Moskova kapılarına dayanan 
faşistleri püskürtmekle kalmadı; on-
ları Berlin’e kadar kovalayarak in-
lerinde yok etti, ve insanlığı faşizm 

canavarının boyunduruğundan hemen 
hemen tek başına kurtardı. Ancak 
emperyalizmin kini ve saldırganlığı 
bitmedi. ABD önderliğinde başlayan 
Soğuk Savaş, hayatın her alanında 
Sovyet ülkesini karalamak, orayı bir 

cehennem olarak göstermek için her 
olanağı kullandı. Kapitalist ülkelerde-
ki milyonlarca dürüst insan, “Sovyet 
yandaşı” damgasını yiyerek tecrit ol-
mamak için, bilerek ya da bilmeyerek 
bu yalan seline boyun eğdi. Bunlara 
rağmen SSCB, 1980’lere kadar bilim-
de, sanatta ve sporda dünya çapında 
başarılar kazanarak insanlığa örnek 
olmaya devam etti.

2014 Rus Halkı: “Sovyet Dö-
nemi Çok Daha İyiydi!”

1991’de Sovyetler Birliği, kökü 
daha eskilere dayanan ve tüm devrim-
cilerin mutlaka tartışması gereken  bir 
dizi yozlaşmanın, ihanetin ve basiret-
sizliğin sonucunda yıkıldı. Ama bu 
yıkım, emperyalistlerin öngörülerinin 
aksine, asla umulan coşkuyu yaratma-
dı. Ekonomiler çöktü, fakirlik, fuhuş, 
AIDS ve mafya egemenliği ülkeleri 
kapladı. Bir ihanet ve yıkım döne-
mi olan Yeltsin döneminin ardından 
gelen Putin, bir sosyalist olmamakla 
birlikte, yurtseverlik temelinde bu yı-
kımı durdurmayı ve toplumsal yaşamı 
asgari de olsa normalleştirmeyi ba-
şardı. Ancak Rusya başta olmak üze-
re eski Sovyet coğrafyasının halkları 
1991’deki yıkımın acılarını yaşamaya 
devam ediyorlar. Sağlığın ve eğitimin 
paralı olduğu, pahalılık ve işsizliğin 
arttığı, oligark adını almış yeni türe-
di zenginlerin trilyonlar kazanırken 
emeklilerin sefalete itildiği, yüksek 
kültürün yerini Batının yozlaşmış 
“pop” kültürünün aldığı bir ortamda 
Rus halkı, sosyalist dönemin değerini 
ve yüceliğini etinde kemiğinde hisse-
diyor. Yapılan bir istatistik, Rus halkı-
nın% 73’ünün “Sovyet döneminin bu 
dönemden çok daha iyi olduğunu” dü-
şündüğünü ortaya koyuyor. Lenin ve 
Stalin portreleri sadece komünistlerin 
mitinglerinde değil, devlet törenlerin-
de dahi, halkın gurur duyduğu liderler 
olarak ortaya çıkıyor.

Sadece başarılar değil, yenilgi-
ler de en etkili öğretmenlerdir. Ekim 
Devriminin 97. yıldönümünde bizlere 
düşen görev, hem 1917’deki zaferden, 
hem de 1991’deki yenilgiden gereken 
dersleri çıkararak devrim ve sosya-
lizm mücadelemize devam etmektir. 
Bir Sovyet şarkısının dediği gibi, “Le-
nin hala genç, ve yeni Ekim’ler çiçek-
lenmeyi bekliyor”

Politika 28 Kasım 2014    9

Bolşeviklerin şiarı “Herşey emekçi halk için !” oldu. Sağ-
lığı da aynı şekilde bedava yapmakla kalmadılar, ekonomi-
yi ve toplumsal yaşamın her alanını halkın çıkarlarına göre 
örgütlediler. Eski Çarlık saraylarını çalışanlar için sendika 
dinlenme tesisine çevirdiler, bunların bir kısmını gelecek 
nesiller için, Sovyet toplumunun tek ayrıcalıklı kesimi olan 
çocuklar için eğitim ve tatil kampları olarak restore ettiler.



q Armağan BARIŞGÜL

Egemen sınıf burjuvazi ve onun 
politik sözcüsü AKP hükümeti bir yol 
ayrımına gelmiş bulunuyor. Ya tota-
literleşmeye yönelerek bataklığa gö-
mülecek, ya da demokrasinin önünü 
açmak için adım atacaktır. Üçüncü bir 
yol görünmüyor.

Ülkemiz demokratik gündeminin 
en canalıcı, en sıcak ve ivedilikle çö-
zülmesi gereken sorunlarından biri, 
‘Kürt sorunu’dur. ‘Kürt sorunu’ndan 
neyi anlıyoruz? Bu soruya doğru, net 
ve geçerli bir yanıt verebilmek için 
ilkin ‘Kürt, Kürtçe, Kürdistan’  kav-
ramlarını açıklamalıyız. Kafkasların 
güneyi ve Orta Doğu’da, Ermenistan, 
Irak, İran, Suriye ve Türkiye’ye ait top-
rakların bir kısmını kapsayan coğrafi 
bölgenin adı Kürdistan, bu bölgede ya-
şayan insanların çoğu Kürt, anadilleri 
de Kürtçedir. Kürtler bu bölgenin en 
kadim halklarındandır.

İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin 
kurulmasıyla Kürtler için yeni bir 
dönem başladı. İttihat ve Terakki 
Cemiyeti’nden gelen Mustafa Kemal, 
Kurtuluş Savaşı’nda en büyük bağla-
şıklığın Kürtler olduğunu gördü. Kürt-
lerle işbirliği yaptı. Kürtlere muhtari-
yet (özerklik) verileceğini açıkladı. 29 
Ekim1923’te Cumhuriyetin ilanına ka-
dar Kürtlerden ve Kürdistan’dan söz et-
miştir. Kendisini ve rejimini sağlamlaş-
tıran Mustafa Kemal, bu tarihten sonra 
Kürt ve Kürdistan kelimelerini ağzına 
almamıştır. Bunun nedeni, ulus-devlet 
modeliyle kurulan cumhuriyeti, Türk-
lük ve Müslümanlık temelinde homo-
jenleştirmekti. Bir diğer nedeni ise dev-
letin, ulusun parçalanma ve bölünme 
korkusuydu. Mustafa Kemal’in amacı, 
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde 
yaşayan bütün halkları ‘tek’leştirmek 
için tek dil, tek din, tek ırka dayanan 
bir Türk Ulusu yaratmaktı. Bunun için 
Kürtlere asimilasyon (Türkleştirmek) 
uygulanmıştır. O günden bugüne ka-
dar Kürt ulusal sorunu, ‘kanayan yara’ 
olarak Türkiye Cumhuriyeti devletinin 

gündeminden hiç düşmedi.

Kürt halkı ise Kemalizm’e kar-
şı çıktı, direndi. Direndikçe gelişti ve 
güçlendi. PKK tarafından başlatılan ve 
her gün daha da güçlenen ve sınırları 
aşan Kürt halkının özgürlük mücadele-
si, Kürt ulusal sorununu devletin gün-
deminin başına oturttu. Türkiye, bölge 
ve dünya kamuoyu her gün Kürtler ile 
ilgili haberlerle yatıp kalkıyor.

2013 Newrozu’nda, Amed Newroz 
Meydanı’ndaki milyonlara Abdullah 
Öcalan’ın ‘Demokratik Çözüm Süre-
ci’ mesajı okundu. Bu mesaj ile ‘Çö-
züm Süreci’ Kürt Özgürlük Hareketi 
açısından resmen başlatıldı. Mesajda 
öngörülen eylem planı, 3 aşamayı he-
defliyordu.

Birinci aşama: Türk silahlı güçleri 
ile PKK arasında karşılıklı ateşkesin 
sağlanması, askeri faaliyetlerin durdu-
rulması, gerillanın geri çekilmesinin 
başlatılması. Hükümetin ise süreci ya-
sallaştıracak bir Meclis Komisyonu ile 
Akil İnsanlar Komisyonunun oluştu-
rulması,

İkinci aşama: Geri çekilmenin ta-
mamlanması karşısında yeni bir anaya-
sanın hazırlanması da dahil Türkiye’nin 
demokratikleşmesini sağlayacak yasal 
ve siyasi düzenlemelerin yapılması,

Üçüncü aşama ise: Yeni bir demok-
ratik düzenin inşası.

Bunlara ulaşmak için de birinci 
aşama Haziran 2013, ikinci aşama ise 
2013 sonbaharına kadar tamamlana-
caktı.

‘Çözüm Süreci’nin başlangıcından 
bugüne kadar baktığımızda Kürt Öz-
gürlük Hareketi, ‘Çözüm Süreci’nin 
gerçekleşmesi için çalıştı. Elinde tut-
tuğu esir askerleri serbest bıraktı. 23 
Mart’ta ateşkes ilan ederek askeri fa-
aliyetleri durdurduğunu açıkladı. İlk 
gerilla gruplarını 15 Mayıs’ta Medya 
Savunma Alanları’na çekti.

Buna karşılık devlet ve AKP iktida-
rı ise, Kürt halkı ile alay eder gibi ikir-
cimli davrandı. Bu tavrıyla sadece Kürt 
halkını oyalamakla kalmadığı gibi tüm 
Türkiye halklarının duygularıyla da 
oynadı.

Bu geçen zaman içinde gerillanın 
önemli mevzilerine ulaşmak ve saldırı-
lar gerçekleştirmek için yollar, karakol, 
kalekol ve Kürt köylerini sular altın-
da bırakacak barajlar yaparak gerçek 
niyetini açığa vurdu. Kürt Özgürlük 
Hareketi’nin samimi çabaları bir an-
lamda tek taraflı hale geldi.

AKP iktidarı, 6-7 Ekim gösterilerini 
bahane ederek alelacele bir ‘İç Güven-
lik Paketi’ hazırlayarak Meclise gön-
derdi. 

İç Güvenlik Paketi ne demektir?

- Molotof kokteylinin bir saldırı 
aracı olarak kabul edilmesi,

- Yüzünü kapatarak gösteri yapan-
lara izin verilmemesi,

- Gösterilere silahlı olarak katılan-
lara verilecek cezaların artırılması,

- Polise 24 saat gözaltı yetkisi ve-
rilmesi,

- Jandarmada atamaların ordudan 
alınıp içişleri bakanlığının uhdesine bı-
rakılması.

Dolayısıyla paket; ifade, toplantı, 
gösteri özgürlüğü, demokratik hakların 
kısıtlanması ve baskı altına alınması 
demektir.

AKP iktidarının resmen muhatap 
kabul ettiği ve görüşmeleri sürdürdüğü 
Abdullah Öcalan’ın yaşam ve çalışma 
koşulları, bu görüşmeleri eşit koşullar-
da sürdürmeye uygun değildir. Devlet 
ve AKP iktidarı gerçek anlamda çö-
zümden yana ise bu yönde adım atmak 
zorundadır. Gerisi ‘laf-ı güzaftır’.

Kürt ulusal sorunu çözülmediği 
için sürdürülen bu savaşta 50.000 kişi 
yaşamını yitirmiştir. Yüzlerce köy ya-
kılmış, buralarda yaşayan Kürt insan-
larımız göçe zorlanmıştır. Göç eden 
insanlar, işsizlikle, açlıkla ve barın-
ma sorunlarıyla başbaşa bırakılmıştır. 
Çoğu metropollerde yoğunlaşmış olan 
Kürt insanlarımız, köylerine ve yerleri-
ne yeniden dönebilmenin özlemi için-
dedirler.

Kürt ulusal sorunu, demokratik bi-
çimde çözülmelidir. Sosyalizmde mu-
hakkak çözülecek bu sorunun, sosyalist 
devrim sonrasına ertelenmesi gerekli 
değildir. Bu mücadele bugünden baş-
latılmalıdır ve başlatılmıştır da, çünkü 
bu hak her ulusun olduğu gibi Kürtlerin 
de en doğal ve en demokratik hakkıdır. 
“Ayrılma hakkı dahil Ulusların Ken-
di Kaderlerini Tayin Hakkı” sadece 
biçimsel olarak değil, ilkesel olarak da 
uygulanmalıdır. Buna kararı, Kürt hal-
kı verecektir. İşçi sınıfı bu ilkeyi sonu-
na kadar savunduğu gibi mücadelesini 
de buna göre geliştirir. İşçi sınıfı mü-
cadelesinde bütün uluslardan işçilerin 
sosyalizm için ortak politik hedefler 
doğrultusunda sıkı işbirliğini savunur. 
Bu, proletarya enternasyonalizminin 
gereğidir.

Kürt halkı, bir yandan ‘kader’ini 
belirleyemediğinden dolayı bir ulus 
olarak ezilirken diğer yandan da Kürt 
işçileri, emekçileri de sınıfsal yer alım-
larından dolayı sömürülmektedir. Kürt 
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gençliğinin büyük çoğunluğu eğitim-
öğrenim olanaklarından yoksun ve 
çok zor koşullarda yaşamaktadır. Kürt 
kadınları ise ulusal baskının, sınıfsal 
sömürünün ve cinsiyet ayrımcılığının 
boyunduruğu altındadır.

Ulusal sorunun demokratik çözümü 
için Kürt halkının özgürlük mücadelesi 
sürüyor. Toprağıyla, dağıyla ve taşıyla  
birliğini sağlayarak bir bütün olan Kürt 
halkı, Özgürlük Mücadelesi’nin bay-
rağının altında toplanmış durumdalar. 
Uluslar arası bir komplo ile tutuklanan 
ve 15 yıldan beri İmralı adasında hüc-
rede yaşayan Abdullah Öcalan’a sım-
sıkı bağlıdırlar ve ‘irade’ olarak bütün 
dünya kamuoyuna deklare ettiler.

Kürt ulusal sorunun çözümü için iki 
muhatap vardır. Bir taraf devlettir, onun 
politik erki AKP hükümetidir. Diğer ta-
raf ise Kürt halkıdır, onun ‘iradem’dir 
dediği önderi Abdullah Öcalan’dır.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin 
Demirtaş yaptığı açıklamada “Barış sü-
reci, İmralı’da başladı, İmralı’da biter.” 
dedi. AKP hükümeti ise, ‘Barış süreci-
nin İmralı’yla bir ilgisi yoktur’ diyerek 
karşı bir açıklama yaptı.

Başından günümüze kadar açıkla-
malara ve olup bitenlere baktığımızda 
AKP hükümeti ‘Çözüm Süreci’ ko-
nusunda da samimi olmadığını gös-
termektedir. Eğer gerçekten bir ‘iyi’ 
niyeti olsaydı bugüne kadar mutlaka 
kısmi de olsa demokratik adımlar atar-
dı. En azından A. Öcalan’ın tutukluluk 
koşullarının iyileştirilmesi ve diğer po-
litik tutukluların serbest bırakılması, 
Kürdistan’da Olağanüstü Hal uygula-
malarının kaldırılması için adım atar, 
Çözüm Süreci Yasa Taslağı’nı meclisin 
gündemine taşırdı.

İki yıldır bu konuda tek tutarlı ve 
belirleyici adım atmıyor ama ‘Kamu 

düzeni’ diyerek bir hafta içinde ‘İç Gü-
venlik Paketi’ni meclisin gündemine 
taşıyor. Sormazlar mı adama, ‘Bu ne 
perhiz, bu ne lahana turşusu’ diye!

İşçi sınıfının devrimci hareketi, sı-
nıflar arası barışın mümkün olmadığı-
nı savunur. ‘Sınıflar arası barış’ sözü, 
egemen güçler tarafından ortaya atılan 
içi kof bir aldatmacadır. Ancak  diğer 
yanda ‘halklar arası barış’ için müca-
delesini aralıksız sürdürür. Burjuvazi, 
devlet ve AKP iktidarı, Kürt halkına, 
halklarımıza ve işçi sınıfına hiçbir 
‘hakkı’ kendi rızasıyla vermemiştir, 
vermeyecektir. Ve bir mücadeleyle kar-
şılaşmadan sorunların ‘çözüm’ü için 
tek bir adım atmamıştır, atmayacaktır.

Kürt halkı, çok büyük değerler pa-
hasına bugünlere getirdiği özgürlük 
mücadelesiyle ulusal demokratik hak-
larını önünde sonunda kazanacaktır. 
Bu noktada yapılması gereken, savaş-
sız, sömürüsüz bir düzene, sosyalizme, 
açılan anti-emperyalist demokratik bir 
sürecin kilometre taşlarını birlikte dö-
şeyebilmek için, işçi sınıfının devrimci 
mücadelesini, Kürt özgürlük mücade-
lesiyle birlikte geliştirip güçlendirmek 
ve omuz omuza yürümektir.

2. Madde: a) İktidarların kaynağı 
halktır, halk iktidarının sahibidir, se-
çimle belirlediği kurumları ve mec-
lisleri aracılığıyla yönetimini sağlar. 
Demokratik Özerk Yönetimler’in Top-
lumsal Sözleşmesi’nin dışında kalan 
yönetimlerin hiç biri meşru değildir.

b) Demokrasi temeli üzerinde ku-
rulmuş olan meclis ve yürütme kurul-
larının kaynağı halktır. Bunların tek 
elde veya zümrede toplanması kabul 
edilemez.

c) Cezîrê Kantonu ortak kantondur 
ve içerisinde Kürtler, Araplar, Sürya-
niler, Ermeniler ve Çeçenler ile İslam, 
Hıristiyan ve Ezidi inançları birlikte ya-
şarlar. Bu da kardeşlik ve ortak yaşam 
temelinde gerçekleşir.

34. Madde: Yurttaşlar görüşlerini 
ifade etme, grev ve barışçıl eylemler 
yapma hakkına sahiptir. Bu hak, ilgili 
yasal düzenlemelerle belirlenir.

35. Madde: Herkes bilgi edinme, 
bilimsel faaliyet yürütme, kültürel ve sa-
natsal faaliyet yürütme hakkına sahiptir.

39. Madde: Yer altı ve yer üstü tüm 
zenginlikler bütün toplumundur. Bun-
ların kullanımı, harcanması ve işletil-
mesi ilgili yasalarca düzenlenir.

40. Madde: Demokratik Özerk Yö-
netimler’deki tüm emlak ve topraklar 
halkındır. Bunların kullanımı ve dağılı-
mı ilgili yasalarca düzenlenir.

41. Madde: Mülkiyet ve özel mülki-
yet hakkı güvence altına alınır. Yasadışı 
olarak hiç kimse mal ve mülklerini kul-
lanım hakkından mahrum bırakılamaz. 
Hiç kimsenin toprağı ve mülkü elinden 
alınamaz. Kamu çıkarı için alınması ge-
rekiyorsa da karşılığı ödenmelidir.

42. Madde: Demokratik Özerk 
Yönetimler’deki ekonomik sistem, 
toplumsal gelişim, adalet ve üreti-
min devamı üzerine kuruludur ve bi-
limsel-teknolojik imkanlara dayanır.  
Üretimin geliştirilmesi ve ekonomik 
icraatların amacı insan ihtiyaçlarını 
karşılamak ve onurlu bir yaşamı tesis 
etmektir. Demokratik Özerk Yönetim-
ler “Herkes çalışmasına göre kazana-
cak” esasına göre ortak bir ekonomi 
ve meşru bir yarışı kabul eder, tek elde 
toplamayı (stoklama) yasaklar ve top-
lumsal adaleti tesis eder. Ulusal üretim 
araçlarının mülkiyeti tesis edilir, yurt-
taş, işçi ve doğa hakları korunur ve 
ulusal egemenlik güçlendirilir.
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2013 yılında Amed’de düzenlenen tarihi Newroz’a katılan 2 milyona yakın kişi Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın 
mesajını coşkuyla karşıladı.

İşçi sınıfının devrimci 
hareketi, sınıflar arası 
barışın mümkün olmadığı-
nı savunur. ‘Sınıflar arası 
barış’ sözü, egemen güçler 
tarafından ortaya atılan 
içi kof bir aldatmacadır. 
Ancak  diğer yanda ‘halk-
lar arası barış’ için müca-
delesini aralıksız sürdürür.

ROJAVA 
TOPLUM 
SÖZLEŞMESİ’nden
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Mustafa Hayrullahoğlu’nun 
(Deniz yoldaş) arkadaş ve yol-
daşı, TKP MK eski üyelerinden 
Ömer Ağın bugün Kürt Özgürlük 
Hareketi içerisinde mücadelesini 
sürdürüyor. Kendisiyle Deniz Yol-
daşın katledilmesi üzerine canlı 
bir tanık olarak söyleştik.

 Politika: Sayın Ağın, röportaj 
teklifimizi kabul ettiğiniz için öncelikle 
teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz.

Hoş bulduk. Başarılar diliyorum.

Politika: Mustafa Hayrullahoğlu 
(Deniz Yoldaş) ile aynı memleketli, 
Diyarbakırlısınız, hem de TKP Merkez 
Komitesi’nde beraber çalıştınız. M. 
Hayrullahoğlu ile ilgili ilk somut söz 
olarak; bize kişiliğini kısaca anlatır 
mısınız?

Belki hayatımın en zor sorularından 
birisi ile karşılaşıyorum. Deniz yoldaşla 
ilgili anlatılacak o kadar çok şey var ki. 
Kendi açımdan bu soruya yanıt verir-
ken nereden başlamak gerektiği sorunu 
var. Bilinmesi gereken çok yönü var. 
Ben Mustafa ile aynı memlekettenim, 
Diyarbakırlıyız, Kürdüz. Lise döneminde 
de uzaktan birbirimizi tanıyorduk, ayrı 
liselere gidiyorduk. İnsani ve politik 
anlamda arkadaşlığımız İstanbul’da 
başladı. Diyarbakır yurdunda kalıyorduk. 
Yurt, Kürdistan’nın hatta Türkiye’nin 
en devrimci yurtlarından biriydi. Sa-
dece Diyarbakırlılarla sınırlı bir yurt 
değildi. Devrimci mücadelenin bütün 
fraksiyonlarının mücadele noktalarından 
biriydi. Öğrenci hareketinden devrimci 
gençler sık sık gelip giderdi. Mesela 
Deniz Gezmiş gelirdi. Bütün devrimci 
gençleri barındırıyordu bu yurt. Mustafa 
1967’nin sonlarında, ben de 1968’de 
İstanbul’a gelmiştik. Her ikimiz de aynı 
yurtta kalıyor ve arkadaşlığımız devrimci 
çerçeve içindeydi. Devrimci kuşaklar 
içinde ciddi politik, ideolojik ayrışmanın 
olmadığı bir dönemdi. Gençlik hareketi 
içinde FKF, DEV-GENÇ, DDKO (Doğu 
Devrimci Kültür Ocakları) kuruldu. Biz 
DDKO kuruluşuna bütünüyle tanıklık 

ettik. Hepimiz Türkiye İşçi Partisi TİP 
üyesiydik, TİP Eminönü ilçesine bağlıy-
dık. Süreci organize eden, katkı veren 
insanlardandık. Mustafa daha politik bir 
noktadaydı. Öğrenci gençliğin politize 
olmaya başladığı ve Marksizm’le tanış-
tığı bu dönemde işçi hareketi de yüksel-
meye başlamıştı. Gelişen süreçte rejimin 
baskılarına karşı çıkan bir gençlik 
hareketi ortaya çıktı. Denizler, Mahirler, 
Kaypakkayalar gibi... Burada Deniz yol-
daş, Sovyet yanlısı bir politik hat izledi. 
Deniz yoldaş aktif politika yürütüyordu. 
Derken 12 Mart geldi ve yasaklar arttı. 
Legal örgütlerin dağıldığı bir dönemde 
yeniden illegal bir uğraş içine girmiştik. 
Deniz yoldaş Kürt gençliği içinde sevilen 
ve sayılan bir isimdi. Sosyalist Mücadele 
Birliği adına örgütlenme ve Kürdistan’la 
ilişki kuran bir iki arkadaştan birisiydi. 
Deniz yoldaşın en dikkat çeken temel 
özelliği, kararlı, mücadeleci ve alçakgö-
nüllü kişiliğiydi. 

Politika: Pekala, o dönemde siya-
sal mücadele ve pratik, TKP Merkez 
Komitesi’nde sizi bir araya getirdi. 
Merkez Komitesi’ndeki çalışmalarda 
Mustafa Hayrullahoğlu yoldaşla anıla-
rınızdan bahseder misiniz ?

O günlerde Sovyetler Birliği Komü-

nist Partisi’nin (SBKP) politik hattına 
bağlı olduğumuzdan ve Türkiye Komü-
nist Partisi’ne bağlanmanın gerekliliğine 
inandığımızdan tekrar TKP içinde bir 
araya geldik ve illegal çalışmaya başla-
dık. Parti içinde Deniz yoldaş, Şeref, ben 
ve bir kaç yoldaş daha Kürt olarak yer 
aldık. Doğu ile – ruh hali anlaşılsın diye 
“doğu” diyorum– yani Kürdistan’la TKP 
arasında biz ilişki kurduk. 1974’e kadar 
ki dönem aslında işçi kesimi ile de ciddi 
örgütsel ilişkiler kurduğumuz dönemdir. 
TKP’nin nüvesini oluşturan 12 Mart son-
rası, İstanbul’daki ilk işçi örgütlenmeleri, 
fabrika örgütlenme ve direnişleri bu dö-
nemde bizlerin çalışması ile gerçekleşti. 
Birbirimize tecrübelerimizi aktarıyorduk. 
Deniz yoldaşın bu dönemdeki mücade-
lesi onu olgunlaştırdı. Deniz yoldaşın, 
Kürt gençliğinin örgütlenmesinde ciddi 
katkıları vardı. İstanbul’da İYÖKD, İs-
tanbul Yüksek Öğrenim Derneği kuruldu 
ve içinde çalışmaya başladık. Deniz 
yoldaşla mücadele alanlarımız ayrıldı. 
Deniz yoldaş işçi kesimleri içinde sınıf 
çalışmalarına, biz ise öğrenci gençlik ve 
Kürdistan bölgesine yöneldik. İGD’nin 
kuruluş süreci ve İstanbul’da örgütlenen 
Kürt öğrenciler vasıtasıyla, onların bazı-
larının Kürdistan’a kaydırılmasıyla Kür-
distan örgütlenmesinin başlaması. Şeref 

Yıldız’ın, 12 Eylül’den sonra yurtdışına 
çıkmasıyla Kürdistan Yöre Komitesi 
Sekreterliğini ben devraldım. Deniz yol-
daş İstanbul İl Sekreteri olarak görevine 
devam etti. Bizler, hepimiz, 1974’te ya-
kın tarihlerde partili olduk. 1981 Merkez 
Komitesi Plenumundan itibaren Deniz 
yoldaş ile partili olarak bire bir beraber 
çalışma olanağı bulduk. Deniz yoldaşın 
Türkiye Komünist Partisi’ne, örgüte 
en önemli katkısı, kariyerizmden uzak, 
mütevazi ancak bir o kadar da mücade-
leci kişiliğiydi. Politik dik duruşunun, 
önündeki engellerin kalkması adına çok 
emeği vardır. Hiç göz önünde olmaması-
na rağmen, polisin en çok aradığı ve ele 
geçirmeye çalıştığı insanlardan biriydi.

 
Politika: Sizce, Mustafa Hayrullah-

oğlu’nun yakalanması nasıl gerçekleşti, 
daha doğrusu nasıl mümkün oldu?

Deniz yoldaşın Türkiye’de çok ciddi 
arandığı ve geldiğinde yakalanma ihtima-
li çok yüksekti. Parti yönetiminin bu 
konuda uyarıldığını bizzat uyaran yoldaş-
tan öğrendim. Parti merkezinin, uyarıları 
dikkate aldığını ve gerekli önlemlere 
başvurduğunu söylemek mümkün değil-
dir, örgütsel tedbirleri alamadık. Az önce 
sözünü ettiğim 1981 Merkez Komitesi 
Plenumundan sonra Politbüro ve Mer-
kez Komitesi üyelerinden bazılarının 
Türkiye’ye dönme kararı alındı. Altı ay 
yurt dışında kalmış ve parti örgütlenme-
sinin büyük operasyonlardan sonra tekrar 
nasıl örgütleneceğini tartışmış, eğitim-
lerden geçmiştik. Türkiye’ye önce biz 
döndük. Mustafa daha sonra döndü. Biz, 
Türkiye Parti Komitesi olarak üç yoldaş 
beraber çalıştık. Adil Demirci, Cihan 
Şenoğuz ve ben. Döndükten muhtemelen 
bir, bir buçuk sene sonra üçümüz de ya-
kalandık. Mustafa bizden sonra yakalan-
dı. Bizim de, Mustafa’nın yakalanması 
da bir tesadüf değildir. Bu işin içinde 
parti içi bir polis operasyonu olduğu-
na kanaat getirdik. Çünkü gerek bizim 
gerekse daha sonra Mustafa’nın ülkeye 
döneceğini bilen ülkeden iki yoldaş var-
dı. Yurtdışından da bilgi sızması müm-
kün değildi. Sızdı ise de polis bağlantısı 
var demektir. Çok sonraları, dönemin 
partimizin Genel Sekreteri Kutlu yoldaş 
(Nabi Yağcı) ile yaptığımız görüşmeler-

“Kürdistan ile TKP arasındaki en 
güçlü bağlardan birisiydi” 

Mustafa Hayrullahoğlu’nun yoldaşı Ömer Ağın:
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de, kendisi de aynı fikirde olduğunu dile 
getirdi. Deniz yoldaşın yakalanması sıra-
dan bir müdahale değildir. Mücadelenin 
en direngen dinamiklerinden biri Deniz 
yoldaştı. Bir yandan işçi sınıfı içinde 
mücadele alanı yaratırken diğer yandan 
Kürdistan ile TKP arasındaki en güçlü 
bağlardan birisiydi. 

Burada bir anektod eklemek isti-
yorum. Ben o sırada Diyarbakır cezae-
vindeydim. Diyarbakır’da koşullar çok 
ağırdı. Cezaevinde olmamıza rağmen 
akıllarına estiği zaman bizi sorguya ve 
işkenceye alıyorlardı. İşte, yine öyle bir 
anda sorgu yapan subay bana “arkada-
şın Mustafa artık sigara içemeyecek” 
dedi. Benim tepkimi ölçmek istiyorlardı. 
Cevap vermedim, anlamamazlıktan gel-
dim. Bunun üzerine “Mustafa yoldaşın 
artık hiç bir zaman sigara içemeyecek” 
dedi. O zaman öldürüldüğünü anladım 
ve yüreğimi büyük bir acı kapladı. Ama 
bunu onlara belli edemezdim, etmemem 
gerekiyordu.

Politika: Sizce Mustafa Hayrullah-
oğlu yaşasaydı bugün nerede olurdu?

1920’de kurulan Cumhuriyet hü-
kümetlerinin, Kemalist burjuvazinin, 
tarihsel olarak işçi sınıfı üzerindeki 
baskı ve sömürüsü ile başta kendisi gibi 
Kürtler dahil, tüm ezilen, sömürülen, 
katledilen halkların kurtuluşu için kaldığı 
yerden mücadeleye bir komünist olarak 
devam ederdi. Onun komünist, devrimci 
kişiliği unutulmayacaktır. Tekrarlıyo-
rum, Mustafa’nın, Deniz yoldaşın ölümü 
sıradan bir ölüm değildir, parti açısından 
kaybı da sıradan bir kayıp olmamıştır. 
Deniz yoldaş, -belki o dönemlerde teorik 
olarak hiç birimiz tam yeterli olmasak 
da- işçi sınıfının yükselen mücadelesi ve 
Kürdistan’ın özgürlük mücadelesinin bir 
arada yürütülmesinde en öncü isimlerden 
biriydi. Bugün yaşasaydı aynı yerde du-
rurdu. Onun devrimci duruşu ve kişiliği, 
Türkiye ve Kürdistan komünistleri için 
büyük örneklerden biridir.

Politika: Sayın Ömer Ağın, Mustafa 
Hayrullahoğlu ile pek çok yaşanıl-
mışlığınızı, tanıklıklarınızı, anılarınızı 
bizimle paylaştığınız için tekrar teşek-
kür ediyoruz. 34 yıl sonra tekrar yayın 
hayatına “merhaba” diyen Politika 
Gazetesi’nin ilk sayısında bu röportajla 
yer aldınız. Son sözü size bırakalım bu 
“merhaba”da...

İlk sayınızda yer almaktan ben de 
memnuniyet duydum, benim açımdan 
onurdur. Devrimci – demokratik kamu-
oyunda sesinizin ve soluğunuzun daim 
olmasını diler, devrimci dayanışmayı 
ben de borç bilirim. Her zaman yanınız-
da olacağımı bu vesileyle bir kez daha 
belirtmeliyim.

q Hüseyin AYKOL / Özgür Gündem Gazetesi
16.11.2014

Mustafa Asım Hayrullahoğlu, Diyarbakır’da 1948 yılın-
da doğdu. Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisat 
Fakültesi’nde yapan Hayrullahoğlu, 1960’lı yıllarda yükselen 
öğrenci mücadelelerine katıldı. Fikir Kulüpleri Federasyonu 
(FKF) ve Devrimci Doğu Kültür Ocakları’nda (DDKO) çalıştı. 
Yine bu yıllarda yükselen işçi hareketlerine katıldı. Türkiye 
İşçi Partisi’ne (TİP) üye oldu. 1969 Sungurlar işçi direnişi ve o 
yıllarda gelişen bir dizi işçi direnişlerinde yer aldı.

O yıllarda kurulmuş olan ve önemli bir muhalefet oda-
ğı haline gelen Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
(DİSK) kapatılmaya çalışılınca işçi sınıfının bu girişime karşı 
yanıtı oldukça sert oldu. 15-16 Haziran 1970’te gerçekleşti-
rilen ve genel direnişe dönen genel grevle DİSK’in kapatıl-
ması engellendi. Hayrullahoğlu, bu direnişin örgütlenmesin-
de önemli görevleri yerine getirdi. “Tekel Gerçek” ve “Derby 
Gerçek” isimli fabrika gazetelerinin yazı işleri müdürlüğünü 
üstlendi; yayın ve dağıtımında çalıştı.

12 Mart muhtırası ve TİP’in kapatılmasından sonra, Parti-
zan grubunun oluşturduğu “Sosyalist Mücadele Birliği” çev-
resinde yer alan Hayrullahoğlu, 12 Mart 1971 askeri darbesi 
döneminde, birçokları gibi, illegal çalışma hayatına geçti. 
1975 yılında Türkiye Komünist Partisi’ne (TKP) üye oldu ve 
değişik düzeylerde görev aldı. Özellikle İstanbul parti teşki-
latlanmasında ve sendikal alanda çalışmalarda bulundu. TKP 
Merkez Komitesi üyesi ve İstanbul İl Komitesi Sekreteri olan 
Hayrullahoğlu, 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra, 14 
Kasım 1982’de polisler tarafından yakalandı.

Uzun süren işkencelere rağmen parti hakkında her-
hangi bir açıklamada bulunmadı. Deniz Gezmiş’ten esin-
lenerek aldığı parti adı Deniz’e yakışır bir şekilde davranan 
Hayrullahoğlu’nu 16 Kasım 1982 günü işkencede öldüren po-
lisler, naaşı Kasımpaşa’daki Kulaksız Kimsesizler Mezarlığı’na 
gizlice gömdü. İşkenceci polisler tarafından öldürüldüğünde 
34 yaşında olan Mustafa Asım Hayrullahoğlu’nun, gömüldü-
ğü yer, ailesi ve yoldaşları tarafından uzun uğraşlar sonunda 
bulundu.

Tanık anlatıyor

Dev-Sol davasından yargılanan Namık Kemal Cibaroğlu, 
Kasım 1982’de, işkencehanelerden birinde gözaltında tutu-
lurken Mustafa Asım Hayrullahoğlu ile tanıştı. Yaklaşık 12 sa-
atlik bir süreyi Hayrullahoğlu’yla beraber geçiren Cibaroğlu, 
o gün yaşadıklarını şöyle anlatıyor:

“Devrimci tutsakları belirli yerlerde tutarlardı. Ben de 20 
metrekarelik, camları olmayan, bodrum katta olduğu anla-
şılan bir yerdeydim. Polisin işi bitmediği, daha bilgi almak 
istediği insanlar orada tutulurdu. Duvarlarda zincirler vardı, 
insanlar oralara bağlanıyordu. Zincirlere bağlı, gözlerimiz 
kapalı, beton zemine oturtulurduk. Odada bir yatak vardı, o 
akşam bu yatakta ben yatıyordum, benden başka da kimse 
yoktu. İki kolum da kalorifer borularına bağlıydı. Akşam sa-
atlerinde bir kişiyi sürükleyerek getirdiler. Sağ tarafıma yatır-
dılar. Kolumun kelepçesini çözüp birbirimize kelepçelediler. 
Gelenin kim olduğunu, sürekli dövdükleri, tekmeledikleri, 
‘konuş Mustafa’, ‘konuş Deniz’ diye bağıran polislerden öğ-
rendim.”

“İkimiz vardık o gece. 
Kim olduğunu öğrenmek 
istedim, hiç konuşmadı, 
adını bile söylemedi, sa-
dece inliyordu. Kısa bir 
süre sonra nöbetçi po-
lisler geldi. Durumuna 
baktı. Kötüydü. Gözlerim bağlı olduğu halde inlemelerinden 
ne kadar kötü olduğunu anlıyordum. Polis korktu. Benim sol 
kolumu çözdü, ‘buna bak, tedavi et’ dedi, çekti gitti. Yanına 
döndüm, kış günü olduğu halde müthiş terliyordu. Kötü 
bir şey olduğunu hissettim. Gömlek vardı üzerinde, gri renk 
pantolonu vardı. Gömleğini açtım, konuşturmaya çalışıyor-
dum, nefes almakta zorlanıyordu. Yastık olarak kullandığım 
paltomu başının altına koydum. Ne yapacağımı bilemedim.”

“Bir süre sonra polisin TKP timi geldi, Mustafa’nın o tim ta-
rafından işkence gördüğü belliydi. Kollarımın açık olduğunu 
görünce bana da saldırmaya başladılar. Niye yardım ediyo-
rum, diye kızdılar. ‘Mustafa konuşacak mısın, seni gebertiriz’ 
diye bağırıyorlardı. ‘Seni biliyoruz; Merkez Komite üyesisin, 
kabul et, isim ver, kendine eziyet etme. Hasta değilsin, rol ya-
pıyorsun’ gibi sözlerle bağırıp dövüyorlardı. Mustafa’yla ilgili 
her şeyi polislerden öğrendim, adını, kim olduğunu. Tekme-
lediler, vurdular, yumrukladılar hiç sesi çıkmadı. Hastaneye 
götürün, durumu kötü dedim. ‘Götürmeyiz, senden sorumlu” 
dediler. Kolonya istedim, gömleğini çıkarttım. Göğsünün sol 
kısmında bir madeni para büyüklüğünde morartı vardı, dar-
be almıştı. Ayaklarında falaka izi var mı diye bakmak istedim, 
uzun boyluydu, eğilemedim. Diğer polisler gelip beni yardım 
ettiğim için dövüyorlardı.”

O ölünce, bana işkence bitti

“O tür yerlerde saat kavramını yitirmiştik. Polislerin me-
sai saatlerinden zamanı anlamaya çalışıyorduk. Sabah 7 gibi 
koşuşturmacalar ile uyandım. Mustafa’nın inlemesi kesilmiş-
ti, sesi gelmiyordu. Elim kelepçeliydi, kolunu tutmaya çalışı-
yordum, terlemesi de geçmişti. Rahatladı diye düşündüm, 
uyuyor sandım, öleceğini hiç düşünmemiştim. TKP timi geldi 
daha sonra, gözlerim bağlı uyuyor pozisyonunda durdum. 
Biri üstümden eğildi, Mustafa’nın kalbini dinledi. ‘Bu ölmüş’ 
diye bağırdı. ‘Yapma ya’ sesleri geliyordu. Süratle odadan kaç-
tılar. Yalnız kaldım, dokundum, kolu buz gibiydi. Mustafa’dan 
ses yoktu. Hemen Dev-Sol timi geldi, kelepçelerimi çözdüler. 
Beni bir odaya götürdüler, göz bağımı çıkardılar. Bana müthiş 
kibar davranıyorlardı. Halbuki sorgum bitmemişti daha. ‘Seni 
bugün hemen sevk edeceğiz, sana inanıyoruz’ dediler. Mus-
tafa ile ilgili hiç konuşmadık.”

“Olaydan 2,5 yıl sonra, Metris Cezaevi’nde avukat zi-
yaretine çağrıldım. Avukat Ergin Cinmen cezaevine gelip, 
‘Hayrullahoğlu’na şahitmişsin, bildiğin bir şeyler varmış, 
bana anlatır mısın’ dedi. Mustafa’nın öldürüldüğünden artık 
emindim. Dava açacaklarını söyledi. Tanıklık yapıp yapma-
yacağımı sordu. Yaparım dedim. Mahkemede de anlattım. O 
işkenceleri yapanlardan üç polis 10 yıl 8 ay hapis ceza aldılar; 
ancak daha sonra Yargıtay’da karar bozuldu. Bu kadar bariz 
tanıklık varken, işkencecilere daha sonra beraat kararı çıktı.”

Deniz’i, Mustafa Asım Hayrullahoğlu’nu asla unutmayın! 
Katillerini de asla affetmeyin! Sahi, 12 Eylül faşist rejimine 
dava açılmıştı hani... 

BİR PORTRE: 
Onu tanıyın ve hiç unutmayın!



İSMAİL BİLEN

1902 - 1983

TKP MK Genel Sekreteri
MARAT YOLDAŞ

Türkiye ve Dünya Komünist Hare-
ketinin seçkin önderlerinden, Türkiye 
Komünist Partisi’nin 1973-1983 yılları 
arasında Genel Sekreteri İ. Bilen (Marat 
yoldaş) 1902 senesinde Rize’de doğdu. 
İ.Bilen, 1922 yılında Türkiye Komünist 
Partisi’ne üye olduktan aramızdan 18 Ka-
sım 1983 günü ayrılmasına kadar yaşamı-
nın tümünü partiye adadı.

Motor makinisti olarak İstanbul’da 
işçilik yaşamına atılan İ.Bilen, Parti üye-
si olduktan hemen sonra Moskova’da 
Doğu Halkları Komünist Üniversitesi 
KUTV’da üç yıl eğitim gören İ.Bilen, 
1926 yılında Adana İl Sekreteri görevi ile 
ülkeye döndü. 1927 yılında Adana De-
miryolu Grevi’nin örgütlenmesinde aktif 
olarak görev alan İ.Bilen, aynı yıl Merkez 
Komitesi üyesi olur. Komintern’de Geor-
gi Dimitrov, Dmitry Manuilsky, Otto Wil-
le Kuusinen, Wilhelm Pieck ve Klement 
Gottwald gibi komünist önderler ile bera-
ber çalışır. Uluslararası Komünist Hare-
ket O’nu Marat yoldaş olarak tanımıştır.

1958 yılında dönemin Parti 1. Sek-
reteri Yakup Demir ve Nazım Hikmet 
ile beraber Bizim Radyo’nun kuruluşu-
nu gerçekleştirir. 1973 yılında TKP MK 
Genel Sekreterliği görevine seçilir ve bu 
görevini 1983 yılında gerçekleştirilen 5. 
Parti Kongresine kadar sürdürür. 5. Kong-
re tarafından Onursal Parti Başkanlığına 
seçilen İ. Bilen yoldaş, kısa bir süre sonra 
sağlık nedenleriyle aramızdan ayrılır.

ZEKİ BAŞTIMAR

1905 - 1974

TKP MK Genel Sekreteri
YAKUP DEMİR

Trabzon’un Sürmene ilçesi, Baştımar 
Köyünde 1905 yılında doğan ve soyadını 
da köyünden alan Zeki Baştımar, Trabzon 
Öğretmen Okulu’nda okudu. 

1951 TKP tevkifatında tutuklanıp on 
sene ceza alan 1962 senesinde TKP Kon-
feransında TKP MK Genel Sekreteri se-
çilen Yakup Demir, bu görevini 1973 
senesinde sağlık nedenlerinden dolayı 
İ.Bilen’e devretmiş ve 16 Kasım 1974’de 
aramızdan ayrılmıştır. 

Yakup Demir yoldaş, Türkiye Ko-
münist Partisi’nin 1973 Atılım’ına hazır-
lanma sürecinde İ.Bilen ve A.Saydam 
yoldaşlar ile birlikte çalıştı. Gerek Genel 
Sekreterliği döneminde, gerekse de sağlık 
nedenleri ile bu görevini İ. Bilen’e devret-
tikten sonra katkıları sürdü. 

Yakup Demir yoldaş, 1 Mayıs 
1972’nin ön gününde yapılan bir kutlama 
toplantısında şöyle diyordu: “...Her ille-
gal partinin çalışmalarında objektif şartla-
rın zoruyla geçici bazı aksamalar olabilir. 
Ama emekçi sınıfların haklarını savun-
mayı üzerine almış Marksçı-Leninci bir 
parti için legal çalışma imkansızlığı, onun 
tarihi misyonunu yerine getiremiyeceği, 
ödevini bırakması gerektiği anlamına gel-
mez... 

...Ama biz komünistler hiçbir zaman 
pesimist olmadık, ümitsizliğe kapıl madık. 
Halkımızın haklı davasına inanıyoruz, 
onun gücüne ve zaferine inanıyoruz. “ 

TALİP ÖZTÜRK

1947 - 1979

 TKP Üyesi
ORHAN TOK

Talip Öztürk adı, Türkiye’de 12 Eylül 
1980 öncesi TÖB-DER ile bütünleşmiş 
bir kişiliktir. İstanbul Şube Başkanlığın-
dan, Genel Başkanlığa dek mücadele 
dolu bir pratiğin adıdır. O dönemde farklı 
devrimci örgütlerin TÖB-DER yönetim-
lerinde etkin olma mücadelesinde, Talip 
Öztürk, birleştirici ve geliştirici bir rol 
oynamıştır. Bu süreç bugün anlatıldığı 
gibi öyle sorunsuz gelişmedi. Büyük kav-
galar, iç çatışmalar yaşandı. Ancak, Talip 
Öztürk’ün devrimci ve öğretmen hareketi 
içindeki önder kişiliği, katledilmesinden 
sonra cenaze törenine de yansıdı. Tüm 
devrimci örgütler cenazede yerlerini aldı.

Talip Öztürk, aynı zamanda bir barış 
savaşçısıydı. Mahmut Dikerdem başkan-
lığında kurulan Barış Derneği’nin kuru-
cuları ve yöneticileri arasında yer aldı. 
Eğitim emekçilerinin barış için mücade-
lesine ve bugün bile etkileri devam eden 
barış bilincinin tohumlarının atılmasına 
büyük katkılarda bulundu.

O dönemde TKP’liler, TÖB-DER için-
de “Birlik Dayanışma” bloku adı altında 
örgütleniyorlardı. Her devrimci siyasetin 
bloklarının adı vardı. Talip Öztürk, hem 
bu blokun lideri idi, hem de “Birlik Da-
yanışma” kavramının, TKP’lilik ile özdeş 
duruma gelip, tüm demokratik kitle ör-
gütlerinde kavramsallaşmasına belirleyici 
katkıyı yapan muazzam bir örgütçü idi. 
Burjuvazi Talip Öztürk’ü bunun için he-
def seçti. 

 ALİ İHSAN ÖZGÜR

1954 - 1978

İGD ve TKP Üyesi
Politika gazetesi yazıişleri müdürü

Ali İhsan Özgür, 1978 yılında sivil fa-
şist paramiliter çeteler tarafından kaçırılıp 
uzun işkencelere maruz kalarak hunharca 
katledildi. Ali İhsan Özgür, o günlerde, 
yayımlanma hazırlıkları yapılan haftalık 
Savaş Yolu  dergisinin hazırlıklarını sür-
dürüyordu. Ses online sitesinde, arkadaş-
larının anlatımından aktarılan metni bilgi-
lerinize sunuyoruz.

 “Aynı zamanda İlerici Gençler Derne-
ği (İGD) üyesi de olan, Politika Gazetesi 
yazı işleri müdürü, 1954 doğumlu Ali İh-
san Özgür’ün, 1978 yılının Kasım ayının 
son haftasına rastlayan 6 gün, hiç kimseye 
haber vermeksizin görevine gelmemiş ol-
ması kuşku uyandırmış ailesi ve biz arka-
daşları tarafından aranmaya başlanmıştı. 
Aradan geçen süre içinde, battaniyeye 
sarılı ve ağır işkence izleri taşıyan bir ce-
sedin, bir otomobilin bagajında buluna-
rak morga kaldırılması, cesedin Ali İhsan 
Özgür’e ait olabileceği kuşkusunu bizde 
yaratsa da; ceset teşhis edilememişti. Ali 
İhsan Özgür’ü her yerde arayan babası ve 
gazeteden arkadaşları cesedi ancak teşhis 
edebililmişti.

Ali İhsan Özgür’ün, mezun olduğu 
Galatasaray Lisesi yıllığında yer alan ken-
di fotoğrafının altında N.Kazancakis’ten, 
seçtiği Fransızca alıntı yaşam çizgisini de 
belirlemiş gibidir: “Özgürlük, suyla değil 
ancak kanla sulanabilen bir tohumdur...” 
(La liberte est une graine qui ne s’arrose 
pas avec de l’eau, mais avec du sang.)
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Kasım ayında yitirdiklerimiz...



Trabzon’un Sürmene ilçesi, Baştımar 
Köyünde doğan Yakup Demir’i bu sefer 
biz değil, komünist olmayan bir hem-
şehrisi, meşhur kabadayılardan Dündar 
Kılıç’ın yeğeni, Dündar Kılıç’tan aktara-
lım. Bu aktarımı bilerek yapıyoruz. Ama-
cımız, “bizden” olmayan birinin “bizden” 
birine, bir komüniste bakış açısını yan-
sıtmaktır. Bu arada, Dündar Kılıç’ın da 
zamanında Yakup Demir’den çok etkilen-
diğini, kendi deyimiyle “onun hatırına” 
devrimci örgütlere 12 Eylül öncesi kendi 
olanakları ölçüsünde destek verdiğini de 
anımsamadan geçmemeliyiz.

“(...) Onun köyü hep tartışıldı...
Köyün bilinen tarihi Fatih Sultan Meh-

med’in Trabzon’u fethine dayanıyor Köye 
Türk ve Müslüman ailelerin iskanı 1700’lü 
yıllarda başladı. Tımar sahibi olan Yakup 
Ağa köyün ilk ve en köklü ailesinin adı 
oldu. Yakupoğulları’nın yanı sıra köye yer-
leşen bir diğer büyük aile ise Ceylanoğul-
ları oldu. Baştımar Köyü’nde sadece bu iki 
aile yoktu hiç kuşkusuz. Zaman içerisinde 
birçok aile de bu şirin sahil köyüne yer-
leşmişlerdi. Hendemoğulları, Sahtiyanlar, 
Yanıkoğulları, Yazıcıoğulları, Küçükhüse-
yinler, Sedefler, Tarakçılar, Avcıoğulları, 
Alipaşaoğulları, Karamustafalar, Kızkapa-
noğulları ve Hubalioğulları. 

Cumhuriyet Dönemi
Yakupoğulları’ndan Hacı Yakupza-

de Ahmet Ağa’nın oğlu olan Hafız Meh-
met Efendi Baştımar Köyü’nün belki de 
en tartışılan ismidir. Baştımar’da doğdu, 
İstanbul’da hukuk eğitimi aldı. Çeşitli böl-
gelerde hakimlik yaptı. 1912’de Osmanlı 
Meclis-i Mebusan’a seçilerek mebusluk 
görevinde bulundu. Tam üç dönem mebus-
luk yaptı. Meclis-i Mebusan’ın dağılma-
sı üzerine Trabzon’a döndü ve avukatlık 
yaptı. 1920’de Bakü’de düzenlenen ünlü 
Doğu Halkları Kurultay’ına Anadolu de-
legasyonunu temsilen katıldı. Ama giderek 
taraftar bulmaya başlayan Bolşevizm’e 
karşı durulması gerektiğini savunuyordu. 
Ankara’da kurulan ilk mecliste Trabzon 
milletvekili olan Hamit Bey’in ayrılması 
üzerine Trabzon milletvekili oldu. Ardın-
dan bakanlık günleri geldi ama bu ka-
bına sığmayan Karadenizli için bu ma-
kamlardaki günleri de sayılıydı. Adalet 
Bakanlığı’nı 13 gün, İçişleri Bakanlığı’nı 
ise yalnızca 1 hafta yaptı. Her iki görev-
den de kendi isteğiyle ayrıldı. Kolay söz 
geçmeyen, başına buyruk ve esaslı muha-
lif Hafız Mehmet’in, Meclis’te Atatürk’e 
karşı olanların kurduğu ikinci grupta yer 
aldığını söylemem herhalde gereksiz.

İzmir Suikastı Sanığı
Hafız Mehmet, 1923’teki seçimlerle 

Meclis dışında kaldı. Ama Atatürk’e mu-
halefetini sürdürdü. Ta ki 1926 yılında ka-
dar. 1926’da İzmir’de Gazi’ye düzenlenen 
suikast girişiminde yer aldığı gerekçesiyle 
tutuklandı. Suikast girişiminin başrolünde 
hemşerisi Ziya Hurşit vardı.

(Ziya Hurşit Rize’nin Çamlıhemşin İl-
çesi’ne bağlı Mollaveyis köyünden ve Kür-
doğlu ailesindendi. Onunla aynı köyden ye-
tişen bir başka ünlü ise TKP’nin ünlü genel 
sekreteri Laz İsmail’di. Onların hikayesini 
de bir başka zaman yazarız.)

Kömünist Baştımar

Hafız Mehmet Bey, İzmir yargılamala-
rı sonucu idam edildi. Hafız Mehmet’in öz 
yeğeni ise oldukça ilginç bir isimdi. Zeki 
Baştımar. Soyadını köyünden alan Zeki 
Bey, Trabzon Öğretmen Okulu’nda okudu. 
Ardından Moskova’ya yüksek tahsil için 
gitti. Burada sosyalist fikirlerle tanıştı. 
Türkiye’ye döndüğünde tercümanlık yaptı. 
Tolstoy’un ünlü ‘Harp ve Sulh’ romanını 
Türkçe’ye çeviren de Zeki Baştımar’dır. 
Türkiye Komünist Partisi’ne üye oldu. Kı-
sa sürede merkez icra komitesine kadar 
yükseldi. İllegal faaliyet gösteren TKP 
içindeki kod adı yine köyüne ve sülalesine 
bir gönderme taşıyordu: Yakup Demir.

Zeki Baştımar 1940’lı yılların sonun-
da TKP’nin başına geçti. Genel sekreter 
oldu. 1951’de ona örgütsel dokümanları 
getiren Sevim Belli’nin (O da Karadenizli 
bir aile olan Kalkavanlar’ın kızıydı) po-
lis tarafından yakalanmasıyla ünlü ‘51 
komünist tevkifatı başladı. Sevim (Kal-
kavan) Belli poliste kontrolsüz bir şekil-
de çözüldü. Ve bildiği bütün ilişkilerini 
bir bir anlattı. Zeki Baştımar’ın da dahil 
olduğu onlarca kişi, onun ifadeleri so-
nucunda tutuklandı. Ama en uzun cezayı 
alan Zeki Baştımar oldu. 10 yıl hapis...!

Baştımar’ın Gelini

Zeki Baştımar’ın amcasının oğlu da ko-
münist partiliydi. Dündar Baştımar... Dün-
dar Baştımar ilginç bir ailenin kızıyla evli-
lik yaptı. Mocanlar’ın kızı Ayşe Mocan’la 
evlendi. Peki, kimdi Ayşe Mocan? Nazım 
Hikmet’in teyzesi Sara Hanım’ın Şevket 
Mocan’dan olan kızı. Yani Dündar Baş-
tımar Nazım Hikmet’in teyzesinin kızıyla 
evlenmişti. (Konuyu fazla dağıtmadan ek-
leyeyim. Şevket Mocan DP’li bir politika-
cıydı. Sara Hanım’dan boşanınca intikam 
amacıyla Nazım Hikmet’in Türk vatandaş-
lığından çıkartılması için kanun teklifini o 
verdi. Ve bu teklif kabul edilerek Nazım, 
vatandaşlıktan çıkartıldı. (...)

Ayşe-Dündar Baştımar çiftinin kızı Yıl-
dız Hanım ise yine bir başka ünlü komünis-
timiz Dr. Nihat Sargın’la evlendi. (...)”
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q Sinan DERVİŞOĞLU

Yan sayfalarda geçmişte bu ay yitirdiğimiz yoldaşlarımızı anıyoruz. 
Peki şu soruyu soralım: Bu insanları değerli yapan sadece komünist ol-
maları mıdır? Siyasi tercihlerinin ötesinde, bu insanları değerli yapan  
hiçbir özellikleri yok mudur? Yitirdiğimiz yoldaşları anarken, onların bi-
rer insan olarak sahip oldukları değerleri ve özellikleri de bilmek, onları 
bir bütün olarak tanımak ve sevmek bizim için bir görevdir.

Komünist olmak, bir başkaldırı eylemidir ve mevcut toplum koşul-
larında zor ve zahmetli bir tercihtir. Bu tercihi yapmak, insanda sadece 
politik bilgilerin değil, güçlü, soylu bir kişiliğin ve kendine güvenin de 
bulunmasını zorunlu kılar. Bu kendine güven ise, çoğu zaman zengin bir 
kişilik ve yaratıcılıkla at başı gider.

İlk şehidimiz Mustafa Suphi sadece TKP’nin kurucusu değil, ekonomi 
eğitimi görmüş değerli bir aydındı. Zamanın “Mekteb-i Sultani”si olan 
Galatasaray Lisesi’nde hocalık yapmış, Bergson üzerine tez hazırlamış, 
burjuva yazar Burhan Felek’in deyimiyle “gelmiş geçmiş gazetecilerin en 
parlaklarından biri” idi. Yoldaşı Ethem Nejat bir eğitimci idi, ve mevcut 
eğitim sisteminin reformu için alternatif bir proje hazırlamıştı. TKP’nin 
değerli önderlerinden Reşat Fuat Baraner, devlet bursuyla Almanya’da 
matematik eğitimi görmüş, ağır bir eser olan Anti-Dühring’i dilimize 
çevirmiş, mütevazi kişiliğine rağmen üstün yetenekleri ve kültürü olan 
bir aydındı. Zeki Baştımar, sadece TKP’nin genel sekreteri değil, Rus kla-
siklerinin çoğunu dilimize kazandırmış başarılı bir çevirmendi. Behice 
Boran, sadece mecliste sosyalizmi savunan bir milletvekili değil, Türkiye 
sosyoloji literatüründe “saha araştırması” metodolojisini ilk uygulayan 
ve makaleleri hala sosyoloji bölümlerinde okutulan bir bilim öncüsüy-
dü. 1983’e kadar TKP’nin genel sekreteri olan İsmail Bilen, hiçbir eğitimi 
olmayan Rize’li bir denizciydi. Ancak uzun yıllar boyunca kendini yetiş-
tirdi, Moskova KTUV Üniversitesi’nde okudu, ve TKP tarihinin en kitlesel 
başarısı olan 73 Atılımı’na önderlik etti. 68 kuşağının yiğit devrimcile-
rinden Sinan Cemgil, arkadaşlarının deyimiyle “Sinan Hoca”, yabancılara 
dahi Avrupa’lı olduğunu düşündürecek kadar mükemmel yabancı dil 
konuşan, hep sınıf birincisi olmuş parlak bir beyindi. Nazım, sadece 
Türkiye’nin değil, dünyanın en büyük şairlerinden biri oldu. Bu ülkenin 
insanlarına bir parça “Türkiyeli olmanın gururunu” yaşatan tüm değerler, 
Orhan Kemal, Aziz Nesin, Yılmaz Güney, Yaşar Kemal, Sabahattin Ali gibi 
isimlerin hepsi solun, sosyalizmin okulundan yetişmiş insanlardı.

Bunları bilmek niçin önemlidir?

Birincisi, sosyalizm, sadece siyasi bir görüş değil, aynı zamanda ha-
yata karşı bir duruştur. Toplum için en iyiyi ve doğruyu ararken, insanın 
da kendisi için daha iyinin peşinde olmasını; okuyan, kendini geliştiren 
ve kendi alanında en iyisi olmaya çalışan bir niyet ve kararlılık taşımasını 
ifade eder. Türkiye’de sol düşüncenin 90 yıldır bu denli yaygınlaşması, 
yukarda yer alan (ve almayan yüzlerce) isimlerin sadece siyasi eylem-
lerine değil, onların zengin, etkileyici ve önder kişiliklerine de çok şey 
borçludur. Onlardan bayrağı devralma iddiasında olan bizler de, şayet 
bu mirası geliştirmek istiyorsak, sosyalist fikirlerimizin yanı sıra, hayatın 
her alanında kendimizi geliştirmeyi ve fark yaratmayı ilke edinmeliyiz.

İkincisi, “kaybettiklerimiz”le aslında bizlerin ve ülkenin neyi kaybetti-
ğini daha iyi anlamamızdır. Türkiye’deki burjuva diktatörlüğü ve faşizm 
90 yıldır kelimenin tam anlamıyla “bu ülkenin en değerli evlatları”nı ara-
mızdan aldı, almaya da devam ediyor. Hesabı sorulması gereken, sadece 
birer sıra neferini yitirmiş olmamız değil, aynı zamanda bu parlak yürek 
ve beyinlerin, şayet özgürce yaşayabilselerdi, ülkemize yapacakları kat-
kılardan halkımızın ve insanlığın mahrum bırakılmış olmasıdır. Bu hesap 
da, er ya da geç, mutlaka sorulacaktır.

“Ülkenin değerli evlatları...”
“Bizden” olmayan biri 
“bizden” birini anlatıyor...



Çalışmaları yaklaşık bir yıldır sürdü-
rülen ve 8 ayrı çalıştayın sonuçlarının ele 
alındığı Demokratik Ekonomi Konferan-
sı, 8-9 Kasım 2014 tarihlerinde Van’da, 
“Toprağımızı, Suyumuzu, Enerjimizi 
Komünleştirelim; Demokratik Özgür 
Yaşamı İnşa Edelim” belgisiyle top-
landı. Demokratik Toplum Kongresi, 
Demokratik Özgür Kadın Hareketi Tem-
silcileri, yerel yönetimler, komün ve koo-
peratif çalışanları, sendikalar, işsizler, hak 
ve meslek örgütleri, oda ve birlik temsil-
cileri, bilim insanları ve Rojava’dan gelen 
seçilmişlerin katıldığı 223 delegenin kat-
kıları ile yapılan tarihi konferansın sonuç 
bildirgesi açıklandı. 

Konferansın sonuç bildirgesinde, ana-
dilde eğitimden iş hakkına, sağlık sorun-
larından ev içi emeğe gibi birçok konuya 
değinildi.

Konferans, Kader Ortakaya şahsında 
Kobani’de hayatını kaybedenlere, Isparta’da, 
Soma’da, Ermenek’te, İstanbul’da, Zongul-
dak’ta, Şırnak’ta iş cinayetlerinde yaşamını 
yitirenlere adandı.

Konferansımız gücünü direnen kar-
deş halkların mücadelesinden alıyor

“Küresel kapitalizmin sürmekte olan 
derin krizi küresel ekolojik krizle birleş-
ti ve Ortadoğu su ve enerji kaynaklı bir 
bölgesel yeniden dizayn saldırısı altında. 
Bunun bir parçası olarak Türkiye’de siya-
sal iktidar her şeyi ticarileştiriyor, meta-
laştırıyor ve şirket modeliyle yönetmeye 
çalışıyor.

Türkiye’nin dört bir yanında farklı et-
nik kimliklere, farklı inançlara ve cinsiyet-
lere yönelik süren siyasal, sosyal, kültürel 
ve ekonomik soykırım geçmişte olduğu 
gibi günümüzde de sömürge olarak görülen 
Kürdistan’da gittikçe derinleşiyor.

Kürdistan’ın, emek, doğa ve kadın sö-
mürüsünü yoğunlaştıran kapitalist moder-
nite tehditi altında olduğu tespitini yapan 
konferansımız, Kürt halkının 40 yılı aşkın 
süredir yürüttüğü mücadelenin sonucun-
da yarattığı örgütlülükle yeni bir yaşamı 
kurma iradesinin açığa çıktığını vurgula-
maktadır.

Konferansımız gücünü kapitalist mo-
derniteye karşı dünyanın dört bir yanında 
direnen kardeş halkların mücadelesinden 
almakta, Kadın öncülüğündeki Kobani dire-
nişinin eşit, adil ve özgür bir geleceğe olan 
umudumuzu pekiştirdiğine inanmaktadır.

Ekonomiyi toplumsallaştırmak
Demokratik özerklik içinde ekonomik 

özyönetimimizi kurmak için yola çıkıyor 
ve toplumsal bir ekonomi için Kürt Halk 
Önderi Sayın Abdullah Öcalan’ın öncü-
lüğünü yaptığı öz-yeterliliğe dayalı De-
mokratik, Komünal, Kadın Özgürlükçü, 

Ekolojik, Eşitlikçi ve Dayanışmacı para-
digmanın çözüm olacağına inanıyoruz.

Ekonomiyi bireyci ve devletçi para-
digmaların kıskacından kurtarıp insanı, 
doğayı ve kadın özgürlüğünü odağına 
alan bu paradigmanın amacı, ekonomiyi 
toplumsallaştırmaktır.

Enerjiye ulaşım toplumsal adalet 
çerçevesinde düzenlenmeli

Enerji, Su ve Madencilik alanlarında 
enerjinin ekosistemi odağa alan bir şe-
kilde üreten, ihtiyaçlar doğrultusunda ta-
sarruf ederek tüketen bir perspektifle ele 
alınması gerekir. Enerjiye ulaşım ilkesel 
olarak toplumsal adalet çerçevesinde dü-
zenlenmeli.

Tüm varlıklar için en temel yaşamsal 
gereksinim ve hak olan suyun ticarileşti-
rilmemesi ve kar aracı durumuna getiril-
memesi gerekmektedir.

Meclislerin, komün ve yerel yöne-
timlerin bölgedeki ekolojik yapıya zarar 
verecek işletmelerin, çevre, insan ve bir 
bütün olarak doğa üzerindeki risk ve tala-
nının kademeli olarak ortadan kaldırılma-
sı acil bir ihtiyaçtır.

Kullanılan enerji kaynaklarının geri 
dönüşümü olan ve çevreye zarar verme-
yen türde olması gerekmektedir.

Ekolojik-ekonomik tarım modeli

Doğaya ve topluma saygıyı esas alan 
yerelin ürün çeşitliliğini koruyan eko-
lojik-ekonomik bir tarım modelini ge-
liştiren ve toprağa-tarıma-köye dönüşü 
örgütleyecek toplumsal tarım hareketi, 
köy komünleri, kooperatifleri vasıtasıyla 
oluşturulmalıdır.

Hayvancılık, bir ek gelir kaynağı ola-
rak değil, temel bir ekonomik faaliyet 
olarak görülmelidir. Demokratik-özerk 
anlayış temelinde örgütlendirilmiş tarım-
hayvancılık faaliyetleri ve buna dayalı 
endüstriyel üretim, ekonominin temeli 
olmak durumundadır.

İşsizlik
Demokratik ekonomi emek yabancı-

laşmasına karşı, toplumsal emek bilinci-
ni geliştirir. İşçi-patron ilişkisine dayalı 
emek teorisini toplumsal emeğe yaban-
cılaşma olarak görür. İşsizlik, açlık, yok-
sulluk ve bunlar üzerinden sağlanan sınıf 
hâkimiyeti reddedilir ve bu zihniyet po-
litikalarına karşı, kolektif yaşam ve pay-
laşım esas alınır. Başta gençlik olmak 
üzere, toplumun tüm kesim ve bireyleri 
ekonomik üretime katılma hakkına sahip-
tir. Toplumun hiçbir kesimi işsiz bırakıla-
maz.

Ticaret, toplumun denetiminde olmalı 
ve ekonomik faaliyetin sonuçlarından biri 
olarak değerlendirilmelidir. Üretim ve tü-
ketim arasında aracı birimleri en aza indi-
rerek, tekelci karı baskılayan ve toplum-
sal ihtiyaçları gideren demokratik pazar 
anlayışı esas alınmalıdır.

Değişim değerinin değil kullanım de-
ğerinin öne çıkarıldığı bir ticaret anlayışı 
esas alınmalıdır.

Kürdistan’da mevcut ve geliştirilecek 
yatırımlarda, demokratik ekonomi anlayı-
şının temel ilkelerini esas alan yerel yatı-
rımlar desteklenir.

Belediyelerin önceliği
Demokratik komünal ekonominin 

belediyeleri, ulus devletin yerel uzantısı 
olarak değil, demokratik özerk yerel mec-
lislerle yerinden yönetimin bir bileşeni 
olarak ele alınır. Toplumun kaynaklarını 
toplumsal yarar ilkesi çerçevesinde yerel 
gelişim için kullanmak, kadın merkezli 
kentler ortaya çıkarmak, kır – kent ekono-
misini dengeli ve eşitlikçi bir yaklaşımla 
yeniden kurmak, katılımcı ve toplumsal 
cinsiyete duyarlı bütçe oluşturmak.

Eğitim
Mevcut eğitim mantığı çocukları ya-

rıştırmaya ve yöneten-yönetilen ilişkisini 
beslemeye, cinsiyetçi yapıyı pekiştirmeye 
ve asimilasyona yönelik. Eril-iktidarcı 

zihniyet, eğitimi sadece nitelikli işgücü 
yetiştirme aracına indirgemektedir. Ma-
halle meclislerinde, katılımcı, parasız, 
özgürlükçü, demokratik anadili temelli 
farklı dillerde eğitime geçiş kurumları ya-
ratılmalıdır.

Sağlık ve ulaşım
Kapitalist modernitede sağlık sistemi, 

insan bedeninin klinik tedaviye bağımlı-
laştırılmasına ve sağlığın metalaştırılması 
hedefine göre örgütlenmiştir. Konferansı-
mız, Sağlık sistemini, bireyin kendi üze-
rindeki hâkimiyetini yitirdiği cinsiyetçi 
ve ticari bir alan olmaktan çıkarıp, top-
lumun önleyici tedbirlerle örgütlediği ve 
herkesin ücretsiz ulaşabildiği bir hizmet 
alanına dönüştürülmesi gerektiği ortaya 
konmuştur.

Toplu taşımayı teşvik eden raylı ve 
bisiklet gibi yeşil ulaşım araçlarını teşvik 
eden, doğayı tahrip etmeden var olan yol-
ların iyileştirilmesine dayalı bir anlayış 
ulaşım politikamızda önceliğimizdir. Üre-
tim ve tüketimi mümkün olduğunca bera-
ber örgütleyerek, metaların ulaşım hizme-
tinin en aza indirilmesi esas alınmalıdır.

Kadın emeği
Kapitalist modernitenin tarihinde eko-

nominin her defasında eril zihniyetle yeni 
anlamlar kazanması, kadının ekonomi 
içindeki belirleyici rolüne ve görünürlü-
ğüne el koydu. Üretime el koyma zorbalı-
ğı kadın eksenli ekonomik yaşamı parça-
lamış ve ekonomi kapitalist eril sistemin 
ve zihniyetin işgali altına girmiştir. Bu 
temel tespitlerden yola çıkan konferansı-
mız, demokratik uluslaşmanın bir boyutu 
olan ekonomik özerkliğin kadın ekonomi 
örgütlenmesi olarak ele alınmasının, ka-
dın özgürlüğünü odağına alan ekonomik 
toplulukların oluşturulması hedefine bizi 
daha da yakınlaştıracağına inanmakta ve 
kadının her alanda ekonomik faaliyetler 
içinde doğrudan yer alması ile üretilen 
değere gerçek anlamını kazandıracağına 
vurgulamaktadır.

Ev içi emek
Demokratik ekonomi, kapitalist mo-

dernitede değer biçilmeyen kadının evde-
ki emeği ve üretimini ekonominin temeli 
olarak görür. Bu nedenle ev içi emeğin 
toplumsallaşması gerekir.

Kadının bedenin sömürüldüğü her 
türlü sermaye oluşumuna karşı mücadele 
edilmeli.

Örgütlenme
Konferans bileşenleri tüm bu ilke ve 

yaklaşımlar çerçevesinde; demokratik, 
kadın özgürlükçü, ekolojik komünal bir 
ekonominin inşa süreci için komünler, 
meclisler, akademi ve kongreler tarzında 
örgütlenmeyi benimsedi.” 

Haber Merkezi / Amed 

Demokratik Ekonomi Konferansı
Politika16 28 Kasım 2014


