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Kibir, Hırs ve 
Kaçınılmaz SON !
Türkiye Kapitalist bir ülke. İktidarda burjuvazinin olma-

sı gerekmez mi? Öyle de. Ancak burjuvazinin yeni oluşan 
temsilcilerini seçmişler. Feodal özellikleri, dinsel hassasi-
yetleri henüz tam yok olmamış. Yani daha tam anlamıyla 
burjuvalaşmamış bir burjuvazi yönetiyor ülkeyi. Sebebi 
açık. Geleneksel burjuvazi bu katmerli sömürüyü insanları 
kandırarak yürütme özelliklerine sahip değildi. Anında te-
pelerdi işçi sınıfı onları. 

İşçi sınıfı devrimi kapitalist bir ülkede yapacak. İşçi sı-
nıfının gelişmekte olan bir kapitalist ülkede çalışması ve 
yaşaması bizce olumsuz değil. “Burjuvazi, kendi mezar ka-
sıcısını yaratıyor.” Varsın sınıf da kapitalizmin tüm “nimet-
lerinden” faydalansın. Bir taraftan iliğine kadar sömürülür-
ken farkında olmadan katmerli bir sömürü ile daha karşı 
karşıya kalsın. Farkında olmadan diyoruz. Çünkü, cebinde 
10 tane kredi kartıyla istediğini alıyor. Maaşı 2000 TL, “kredi 
kartı” limitleri toplam 50-60 bin TL. O da yetmiyor, “konut 
kredisi”, “tüketici kredisi” ile bu çark bir yere kadar döner. 
Bir bakmışın “kredi” borçların “kredi kartı” borcun da dahil 
300 bin TL’yi geçmiş. Hadi eve 2-3 maaş giriyor diyelim. Ne-
reye kadar? 

İşte 24 Ocak 1980’de başlatılan, 12 Eylül faşizmi ol-
masaydı oturtulamayacak olan, önce askerler, daha son-
ra, ANAP, DYP, DSP, MHP, CHP eliyle uygulanan ve AKP ile 
devam eden süreç böyle bir süreç. Özünde 1980’den beri 
izlenen ekonomik politika aynı. Yok, birbirlerinden farkla-
rı! Bugün AKP’nin uyguladığı da DSP döneminde Kemal 
Derviş’in yeni bir itki yaptığı ekonomik politika. Yanıltma, 
kandırma ve oyalama temelinde kurulan bir ekonomi. 
Maksat kendi ömrünü biraz daha uzatmak.

Dini, milli nutuklarla, kendinden hissettiren kabadayı 
edasıyla bu iş nereye kadar sürer? Ekonomik kriz geliştikçe 
bu insanlar yönetilemez hale gelecek. Kredi kartları, ko-
nut ve tüketici kredileri tek tek patladıkça, hacizler, icralar 
başlayınca, işçi sınıfı sen “grevi erteleme kararı” aldın diye 
kuzu kuzu işinin başına dönmeyecek. Sokaklara döküle-
cek, barikatlar kuracak, sarayların kapılarına dayanacak. O 
çaldığın milyarlarca dolarları son kuruşuna kadar senden 
geri alacak.

Yönetebildiği sürece kibiri elden bırakmayanlar, oy 
verenlerini dahi “hayırlı bir iş için kullanılan para haram 
olmaz” diyerek kandıran, hırsızlığı kanıksatanlar; kendi 
partilerini yasaklatmak için Cumhuriyet Mitingleri düzen-
leyenler ile uzlaşacak kadar omurgasız olanlar; patronu 
ABD’ye kafa tutacak “densizliğe” ulaşanlar; Küba’ya cami 
inşa edecek kadar ayakları yerden kesilenler; saraylar, han-
lar, hamamlar, uçaklar yaptıranlar, bugün yavaş yavaş yo-
lun sonuna gelmeye başladıklarını hissediyorlar. O kibir ve 
hırs, bu sefer korkunun getirdiği saldırganlık ile birleşiyor. 
“Yeni İç Güvenlik Paketi” bunun gereği. Ama ne çare; “top-
lumların tarihi sınıf mücadeleleri tarihidir...”
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SAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN

Yeni Güvenlik YasasıPaketi:

“Sık Lan Sık...”
“Türkiye dünyanın en demokratik ülkelerinden biri” diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan... Tek suçu başka 
iş bulamadığı veya KPSS’yi kazanıp tayini çıkmadığı için Polis olması... Belli ki sıkamıyor, ikircimli 
davranıyor... Ancak Amiri affetmiyor... Bir Amir ensesine yapışıyor hırpalayarak itiyor... Omuzu daha 
kalabalık diğer Amir omuzuna bir yumruk indiriveriyor...
“Yeni Güvenlik Yasası Paketi” Meclis’ten geçerse daha neler göreceğiz... “Sık lan sık...” diyen Amir gaz 
sık demeyecek sadece, mermi de sıktıracak... Onun için “Yeni Güvenlik Yasa Tasarısına HAYIR !”

BAKİYE BERİA ONGER’i 
KAYBETTİK !    21. Sayfada
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20.nci yüzyılın en büyük olayı, 
Lenin’in öncülüğünde halklar hapisha-
nesi olan Rusya’da Ekim Devrimi’nin 
olmasıdır, halkların yaşadığı esaretten, 
hapishaneden kurtulmaları, barış için-
de bir arada savaşsız sömürüsüz özgür 
demokratik bir şekilde Sovyetler’de 
yaşamalarıdır. Sovyetik sistemde 
kendilerini idare etmeleri kendi ken-
dilerini yerelde yönetmeleridir. Sağ-
lık, eğitim, ulaşım vs. gibi konularda 
teknolojik açıdan kapitalist ülkelerle 
yarışmaları, hatta onları geçmesiydi. 
Özerk yapıları, yerel yönetimlerde 
demokratik oluşları, komünal toplum 
kuralları dünyaya ilham kaynağı ol-
muştu. Kolhoz ve Sovhozlarda, köylü 
ve işçi kooperatiflerindeki ekonomik 
biçimdeki başarıları halen dünyada 
tartışılıyor. 

20. yüzyıl devrimler çağıydı. Dev-
rimler çağının kapandığı bir dönem-
de 21. yüzyılda tekrar devrim dö-
neminin başladığı yer Rojava oldu. 
Kürdistan’ın en küçük parçası olan, 

her anlamda geri kalmış, bıraktırılmış, 
bırakınız kendilerini ifade etmeleri, 
dünyada kimliksiz yaşayan tek halk 
Suriye’de yaşayan Kürt parçasıdır. O 
kadar ki BAAS rejimi tarafından kor-
kulan, korkutulan, kardeşin kardeşiyle 
kendi evlerinde El Muhaberat örgütü 
korkusundan konuşamayan, yakınları-
nı ihbar eden bir dönemden geçen Kürt 
halkı varlıkla yokluk arasında debele-
niyordu. Kapitalist-Emperyalist dünya 
şahsında yaşanan devletçi ulus sistem-
ler Ortadoğu’yu bu temelde çıkarları-
na göre tasarlamak isterken, buna karşı 
tepki duyan, sunulan kapitalist çözüm 
modelini kabul etmeyen güçler ortaya 
çıkmaya başladılar. İlk çıkan muhalif 
güçler Kürtler oldu, çünkü Türkiye 
Kürdistanı’nda çalışmalara başlayan, 
halkı örgütleyen Kürt Özgürlük Ha-
reketinin kadroları 1979 yılında bi-
rer birer tutuklanmaya, öldürülmeye, 
zindanlara atılmaya başlanmıştı. Bu 
nedenle Kürt Özgürlük Hareketinin 
önderi, bugünkü Rojava’ya geçerek 
faşist darbenin geldiğini hissedip orda 
örgütlenmeye başladı, kadrolarını ora-
da toparlamaya çalıştı. 20 yılını Roja-

va ve şimdiki Kobane’ye verdi. Türk 
hükümeti ve silahlı kuvvetler tarafın-
dan Hafız Esad tehdit edilinceye kadar 
Suriye’de Suriye Kürdistanı’nda bire-
bir örgütlenme yaptı. Emperyal güç-
ler tarafından uluslararası komployla 
Türk Devleti’ne teslim edilinceye ka-
dar Suriye’de halkları örgütledi. Kapi-
talist modernitenin Ortadoğu’ya sun-
duğu ulus devlet çözümünün çözüm 
olmadığı, çözümsüzlük olduğu bölge 

halkları tarafından çok iyi anlaşıldı, 
politik analiz yapıldı.

2014 yılı Kürdistan açısından tam 
bir savaş ve devrim yılı olmuştur. 
Ortadoğudaki bu gelişmeler Kürtleri 
direniş merkezi haline getirdi. Mev-
cut  gelişmeler sınırları ortadan kal-
dırmış, ulus devletleri anlamsız hale 
getirmiştir. Ortadoğu’da Emperyalist 
ülkeler tarafından finanse edilen, si-
lahlandırılan faşist güruh, paralı mili-
ter güçler Irak’ta Şengal’e ve Erbil’e, 
Kürdistan’ın her yerine saldırtılmış-
tır. Bu faşist IŞİD çeteleri Musul’a 
girerken Irak ordusu hiç direnmeden 
Musul’u teslim etmiştir. Irak’tan son-
ra Kobane’ye saldıran, Türkiye hükü-
meti tarafından organize edilen, silah 
yardımı yapılan ve açıkça her konuda 
desteklenen faşist IŞİD sert kayaya 
çarpmıştır. Kobane’de direnişe geçen 
halklar başta da Kürt halkı olmak üze-
re dört parçada ve Avrupa’da, dünyada 
sahiplenen devrimciler, sosyalistler, 
komünistler tam bir enternasyonalist 
dayanışma içine girdiler, canlarıyla, 
kanlarıyla, Türk, Laz, Arap, Sürya-
ni Keldani, İspanyalı, Kolombiyalı 
gençler, Che, Ho-Şi-Min, Fidel, Ma-
hir ve Deniz’lerin yolunda yürüyerek 
halkların yenilmezliğini yarattılar. 
Stalingrad, İspanya direnişi, Vietnam 
direnişini gösterdiler. Bundan dolayı, 
Rojava Kobane Devrimini Kürt Öz-
gürlük Hareketi’nin öncülüğünde ger-
çekleştirdiler. Rojava devrimi kadın 
devrimidir. Rojava devrimi inanç ve 
kültürler devrimidir. Halklar devrimi-
dir. Ortadoğu devrimidir. Kobane’de 
verilen mücadele 21. yüzyılın en an-
lamlı demokratik halklar devrimidir. 
Uygulanmaya başlanan sistem komü-
nal toplumcu demokratik, ekolojik, 
kadın özgürlükçü paradigma temelin-
de yapılan devrimdir. Halkların mec-
lisleri, komünal sistemleri, özgürce 
kendilerini ifade etmeleridir. Barış 
içinde bir arada yaşayan halklar savaş-
sız sömürüsüz özgür demokratik bir 
Suriye ve demokratik özerk Kürdistan 
için mücadele ettiler ve kazandılar. 

Türkiye’de greve çıkan Birleşik 
Metal-İş Sendikası’nın yiğit, onurlu, 
işçi sınıfının öncüleri, fabrikalarınız 
Kobaneleşmelidir. Rojava ve Kobane 
direnişi fabrikalaşmalıdırlar. Yaşasın 
Türkiye işçi sınıfının ve Kürt halkının 
ortak mücadelesi, birlik, dayanışması 
ve kardeşliği.

Kobanê Zaferi ve Fabrikaların Kobanêleşmesi...

29 Ocak 2015’de Almanya’nın en eski göçmen dernekle-
rinden Frankfurt Halkevi’nde Mustafa Suphi ve yoldaşlarının 
anıldığı bir etkinlik gerçekleştirildi. Çoğunluğunu Frankfurt’ta 
yaşayan yasaklı TKP üyelerinin oluşturduğu 41 kişi, Suphi-
leri anma kolektifinin hazırladığı etkinliğe katıldı. Frankfurt 
Halkevi’nin 1982’de düzenlediği Suphileri anma gecesinde 
çekilen ve Sümeyra Çakır’ın söylediği “Karadeniz Ağıtı” adlı 
parçayı içeren bir filmin gösterildiği şiir okumalarının yapıldığı 
ve sinevizyon gösterisinin yer aldığı etkinlik Frankfurt Halkevi 
Başkanı İbrahim Esen’in konuşmasıyla açıldı.

Etkinliği ana konuşmasını yapan gazetemiz yazarlarından 
Murat Çakır, kolektif çalışmanın böylesi bir katılımla yaşam 
bulmasının nostaljik bir takıntıyı değil, bir gereksinimi ve 
zorunluluğu ifade ettiğini vurguladı. Katılımın toplumların 
tarihinin sınıf savaşımlarının tarihi olduğuna ve kapitalizmin 
insanlığın ulaşabileceği tek zirve olmadığına, aksine savaş-
sız ve sömürüsüz bir dünyanın olanaklı olduğuna inanların 
yeniden bir araya gelip, dünyayı yorumlamak ve daha önemlisi 
değiştirmek için harekete geçme zorunluluğunu ifade ettiğini 
belirten Çakır, “15’lerin katledilmesinin, Mustafa Kemal’in kişisel 
arşivleri dahil, tüm arşivlerin açılarak netleşmesini sağlamak, 
sadece Komünistlerin değil, tüm devrimci demokratik güçlerin 
görevi olmalıdır. Çünkü bu cinayetin asıl sorumluları ortaya 
çıkartılırsa, hem 15 Haziran 1915’de İstanbul’da katledilen Ermeni 
sosyalisti Paramaz Sarkisyan ve 18 yoldaşının, hem bu yıl 100. 
yıldönümü olan Asuri-Süryani ve Ermeni Soykırımının gerçek 
failleri, hem de Kürtlere karşı yürütülen kirli savaş dahil olmak 

üzere, bugüne kadar gerçekleştirilen bütün siyasi cinayetlerin 
asıl sorumluları ortaya çıkarılacaktır. İşte bu nedenle görevimiz 
sadece her yılın Ocak ayında 15’leri anmak değil, onların katlini 
aydınlatmaya çalışmak, 15’lerin ilke ve amaçlarını gündelik 
mücadelelerimizde yaşama geçirerek 15’leri yaşatmak olmalıdır” 
diye konuştu.

Etkinlik, bazı katılımcıların yaptıkları konuşmalar ve Hüse-
yin Kiraz’ın söylediği devrimci türkülerle son buldu. Bundan 
itibaren ayda bir kez bir araya gelip, tartışma toplantıları 
düzenlemeyi ve ortaklaşa mücadeleyi örme kararını alan ka-
tılımcılar, etkinlik sonrasında Türkiye ve dünyadaki gelişmeler 
üzerine olan sohbetlerini geç saatlere kadar sürdürdüler.

Politika / Frankfurt-F.Almanya

Frankfurt’ta Mustafa Suphi Anması



Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 6. 
Maddesi, her çocuğun yaşama hakkına 
sahip olduğunu ve devletin çocuğun 
yaşamını ve gelişimini güvence altına al-
makla yükümlü olduğunu söyler. Ancak 
yaşadığımız coğrafyada durum hiç iç 
açıcı değil. Çünkü devlet, çocuklarımızın 
ruhlarını, zihinlerini, yaratıcılıklarını öl-
dürüyor. Onları sadece “Türk”, “Sünni” ve 
“erkek” olarak şekillendirmeye çalışıyor. 

Zorunlu din ve ahlak dersleriyle, anadil-
lerinde eğitimden mahrum bırakarak, 
cinsiyet rolleri ve cinsel kimlikleri da-
yatarak; bilimden, sanattan, felsefeden 
uzak tutarak onları örseliyor.

Bunlarla da yetinmiyor. Sokaklarda 
oyun oynarken, çalışıp yaşamını sürdü-
rürken, uzaktaki okullarına ulaşmaya ça-
lışırken ya da okullarda ihmal sebebiyle 
çocuklarımız öldürülüyor. Okulların 
fiziki koşullarının yeterince denetlenip 
iyileştirilmemesi sebebiyle ölümlerin 
yaşanması, hükümetin Çocuk Hakları 
Sözleşmesi’ndeki yükümlülüklerin en 
temel olanlarını yerine getirmediğinin 
kanıtıdır.

Verilere baktığımızda, devletin değil 
gelişimini, çocuklarımızın yaşamını dahi 
güvence altına almadığı görülüyor. AKP 
iktidarı döneminde, 2011, 2012, 2013 
yıllarının ayrıntılı verilerine göre, 3 yılda 
ölen çocuk sayısı 2057’dir. Sadece geç-
tiğimiz yıl, devlet eliyle ve devlet önlem 
almadığı için ölen çocuk sayısı 633’tür. 
2015’in ilk ayında ihmal sebebiyle 3, po-
lis kurşunuyla Cizre’ de 4 çocuk hayatını 
kaybetmiştir. 2014 yılında ölen çocukla-

rın 54’ünün ölüm sebebi iş cinayetidir.

Yaşanan çocuk ölümleri dışında en-
dişe verici bir diğer veri de, TÜİK Adalet 
İstatistikleri’ne göre son 4 yılda güvenlik 
birimine gelen/getirilen çocukların 
sayısındaki 4 kat artıştır. İhmal, istismar 
ve güvenlik güçlerinin sebep olduğu 
şiddet olayları sebebiyle önceki yıl 273 
bin 571 çocuk güvenlik birimlerine ge-
tirilmiştir. Veriler bu denli endişe verici 
durumda iken, hükümetin tedbir almak 
adına tek uygulaması ilgili verilerin em-
niyet müdürlüklerinden milli eğitim mü-
dürlüklerine aktarılması olmuştur. Nasıl 
bir iyileşme yaratacağı belli olmayan bu 
bilgi paylaşımı ise hiçbir gizlilik prensi-
bine uyulmadan yapılmış, çocuklar ve 
aileleri mağdur edilmiştir. Hükümet “en 
az 3 çocuk” demeye devam ederken, 
çocuk gelin sayısı 2010-2014 arasında 
181 bine ulaşmış, lise öğrencilerine bile 
evlenme izni çıkmıştır.

Özetle, 12 yıllık AKP iktidarı döne-
minde bombalarla, kurşunlarla, gaz 
kapsülleriyle, ihmallerle, okullarda veya 
okul yollarında, sokaklarda, işbaşında, 
top oynarken ya da duvar boyarken bin-

lerce çocuğumuz yaşamını kaybetmiştir. 
Zorunlu dil, din, cinsiyet, müfredat da-
yatmalarıyla yaşatılan çeşit çeşit ruhsal 
yaralamalar, örselemeler de cabası.

Biz, çocuklarımızın devlet eliyle şekil-
lendirilmelerine ve öldürülmelerine göz 
yumamayız. Fişlemeleri, fiziki koşulların 
elverişsizliğini, çocuk yaşta evlendiril-
meyi ve işçiliği, biber gazı ve kurşunun 
şiddetini, zorunlu dil, din, cinsiyet 
dayatmalarını reddediyoruz. Demokra-
tik, eşit, erişilebilir, kamusal, bilim, sanat 
ve felsefeyle örülü; anadilinde, cinsiyet 
özgürlükçü, ekolojik, özgürlükçü laiklik 
yaklaşımıyla yapılandırılmış bir eğitim-
den ve okullardan yanayız.

Alevi Dernekleri’nin çağrısıyla İstan-
bul Kadıköy’de gerçekleşecek 8 Şubat 
mitingini ve 13 Şubat okul boykotu-
nu destekliyoruz; Türkiye halklarını, 
çocuklarına ve okullarına sahip çıkmaya 
çağırıyoruz. 

HDP 
Merkez Yürütme Kurulu
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Proletarya Enternasyonalizmi, işçi 
sınıfının mücadelesinin uluslararası nite-
liğini belirtir. Bu gerçeklikten dolayı da, 
komünistlerin mücadelesinde en önemli 
ilkelerden biridir. Birçok insan bu kavramı 
soyut olarak algılar. Halbuki bu kavram 
çok somuttur ve her zaman günceldir.

 Proletarya Enternasyonalizmi en 
genel anlamıyla proletaryanın dünya 
çapında zaferini hedefler. Farklı ülke ve 
bölgelerdeki sınıf mücadelesinin, birbir-
leriyle dayanışmasını simgeler. Ulaşılmak 
istenen hedef kısa zamanda ulaşılacak 
bir hedef olmayabilir. Ancak ipin ucu bir 
koptu mu da hızla ilerleyebilir. Bu neden-
le, Proletarya Enternasyonalizmi ilkesi ve 
pratiği her zaman günceldir.

Proletarya Enternasyonalizmi ilkesi 
aynı zamanda soyut değil somuttur. Çün-

kü, kendi savaşım alanımızda elde ettiği-
miz her yeni mevzii, uluslararası sınıf mü-
cadelesine de eklenmiş bir kazanımdır. 
Başka bir açıdan değerlendirirsek, farklı 
ülkelerde mücadele yürüten müfrezelerin 
birbirlerini, maddi ve manevi olarak des-
teklemeleri de Proletarya Enternasyona-
lizmi ilkesinin kapsamındadır.

“İşçi sınıfının vatanı yoktur” tespiti aynı 
zamanda tüm dünya işçilerinin kardeşliği-
ni simgeler. Proletarya Enternasyonalizmi 
aynı zamanda bu kardeşliğin gereklerinin 
ifadesidir. Sosyalist Dünya Topluluğunun 
realite olmadığı bugünkü koşullarda, her 
ülkenin proletaryasına daha fazla görev 
düşmektedir.

Türkiye proletaryası açısından, Bang-
ladeş’deki tekstil işçi ile de, Kenya’daki 
maden işçisi ile de, F.Almanya veya Mek-

sika’daki sanayi işçisi ile de somut daya-
nışma aynı derecede önemlidir. Bazen 
güncel mücadele koşulları, birine, öteki-
ne göre öncelik vermeye zorlar. Yerleşmiş 
ve geleneksel hale gelmiş kurallara göre, 
bir ülkenin proletaryası günlük mücade-
lelerde en yakınındaki ülkenin proletar-
yası ile dayanışma içinde olur. Bu açıdan 
ele alındığında, bugün Türkiye proletar-
yasının somut dayanışma içinde olması 
gereken yer Kürdistan proletaryası ve 
emekçi sınıflarıdır. Sanayisi gelişmediği 
için, yoksul tarım proleterlerinin, köylü-
lerin ve farklı sektörlere dağılan emek-
çilerin yaygın olduğu Suriye Kürdistanı, 
yani Rojava, bugün Türkiye işçi sınıfının 
uluslararası dayanışmada ilk adresi ol-
malıdır. Gerçekleştirdikleri Demokratik 
Halk Devrimi’nin emperyalist güçler ve 
Türkiye egemen burjuvazisi tarafından 

boğulmak istendiği bir ortamda Rojava 
halkları ve özelde Kobani ile somut, fiili 
dayanışmayı hayata geçirmek, Türkiye 
proletaryası içinde dayanışma ruhunu ge-
liştirmek, başta komünistler olmak üzere, 
Türkiye’de Sosyalizm’den yana olduğunu 
söyleyen her birey ve kuruluşun temel 
görevidir.

 Türkiye Komünist Partisi 
Merkez Organı 

ATILIM Gazetesi’nin başyazısı 
Ocak 2015 

(www.türkiyekomünistpartisi.org sitesinden alınmıştır.) 
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Bakanlar Kurulu, almış olduğu 
işçilerin grev hakkının ortadan 
kaldırılması kararıyla bir kez 
daha sermaye ile işçiler arasın-

da kimden yana olduğunu ortaya koymuş-
tur.

Bakanlar Kurulunun bu kararı “milli 
güvenlik” denilen şeyin gerçekte serma-
yenin güvenliğinden başka bir şey olma-
dığını ve Bakanlar Kurulunun gerçekte 
sermayenin bir kurulu olarak hizmet ver-
diğini açıkça kanıtlamıştır.

Kendilerine dayatılan ücret zamlarını 
ve çalışma koşullarını kabul etmeyen on 
binlerce metal işçisinin grev yolu ile hak 
arayışı ertelenmemiş ortadan kaldırılmış-
tır.

Bakanlar Kurulunun kararı, Danıştay 
tarafından iptal edilmedikçe yeniden grev 
başlayamaz. Bu nedenle erteleme değil 
hak gaspı söz konusudur.

Bugüne kadar sermaye ve sarı sendi-
kanın işbirliği yolu ile mücadeleleri en-
gellenmeye çalışılan metal işçilerin mü-
cadelesi, bu kez de hükümetin bu ikiliye 
verdiği destekle ezilmeye çalışılmaktadır. 

Birleşik Metal-İş Sendikası ve üyeleri 
grev kararı aldıkları zaman bir şeyin altı-
nı kalın çizgilerle çizmişlerdir: Bedeli ne 
olursa olsun onu ödemeye hazırız!

28 Ocak tarihinde ÇSGB’da “taraf-
lar anlaşarak YHK’ı özel hakem be-
lirlesinler” teklifi sendikamız tarafından 
“arabulucu istemiyoruz, hakkımızı isti-
yoruz” diye yanıtlandığından şimdi bunu 
grevin kaldırılması kararıyla gerçekleştir-
meye çalışmaktadırlar.

Biz her türlü olasılığı düşünerek grev 
kararımızı aldık.

Bakanlar Kurulu kararının yasal sonu-
cu 60 gün boyunca ile arabuluculuk kuru-
mu devreye girecektir.

Açık ve net söylüyoruz: Grev hakkı-
nı gasbeden bir hükümetin belirleyeceği 
hiçbir arabulucuyla ve işçilerin hak mü-
cadelesine saygı göstermeyi öğrenemeyen 
sermaye örgütüyle bu süreçte aynı masaya 
oturmayacağız.

Grevin durdurulması kararının işçile-
rin mücadelesini engelleyerek işyerlerine 
barış getireceğini sananlar yanılıyorlar. 

Aksine bu karar mücadele azmimizi 
bilemiştir.

Bir kez daha söylüyoruz. Arabulucu 
değil hakkımızı istiyoruz. Alıncaya kadar 
üretimden gelen gücümüz de dahil meşru 
mücadele yöntemlerini kullanmaya de-

vam edeceğiz. 

Bu karar bizi rahatsız ettiği gibi, bu 
kararla rahatlamayı umanları da rahatsız 
edecek. 

Üstelik misliyle!
Sadece işyerlerinde değil, sokaklarda 

da!

S o n u ç -
lardan biz so-
rumlu değiliz. 
Sorumlu olanlar hakkımızı 
gasp edenler yani AKP iktidarı 
ve dağılmaya başlayan sermaye örgütü 
MESS’tir.

MESS üyesi işverenler 
şunu iyi anlasınlar: İşbirlikçi ve 

dayatmacı düzen ortadan kalkmadıkça bu 
mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.

BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI
Genel Yönetim Kurulu
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Grev Hakkımızı Gasp Edenlerle 
Aynı Masaya Oturmayacağız!

301 işçinin yaşamını yitirdiği 
Soma Kömürleri AŞ’ye bağlı 
Eynez Ocağı işçileri başta 
kıdem tazminatları olmak 
üzere haklarını istemek için 
Ankara’ya gitti. Başta kıdem 
tazminatı olmak üzere hiçbir 
hakları ödenmeden işten atılan 
işçiler, hükümetin verdiği söz-
leri tutmamasına da tepkili. 
Meclise yürüyen madenciler 
tazminatları ödenmeden 
Ankara’dan dönmeyeceklerini 
dile getirdi.

“Tazminat hakkımız, söke 
söke alırız”, “Madenciler 
burada, hükümet nerede”, 
“Bu daha başlangıç, müca-
dele sürecek” sloganları atan 
işçiler karda kışta Ankara’ya 
geldiklerini, haklarını alma-
dan asla dönmeyeceklerini 
dile getirdi. 

Çalışma Bakanlığı önünde 
toplanan işçiler sürekli olarak 
hükümete tepkilerini dile 
getirirken haklarını alana dek 
mücadele edecekleri mesajını 
verdi. T. Maden-İş Sendikası 
Genel Başkanı Nurettin Akçul 
yaptığı açıklamada Soma’da 
yaşanan facianın ardından so-
rumlu olanların “Bütün yara-
ları saracağız. Hiçbir maden 

işçisi aç, açık, işsiz kalmaya-
cak” dediğini hatırlattı. Kısa 
sürede bu sözlerin unutul-
duğunu kaydeden Akçul, bu 
sahaların asıl sahibi olan TKİ, 
Enerji Bakanlığı ve devletten 
haklarını istediklerini belirtti. 
Facianın üzerinden altı ay 
geçmeden Soma Kömürleri 
AŞ’nin Eynez ve Atabacası 
Ocaklarından T. Maden-İş 

üyesi 2 bin 850 işçiyi işten 
attığını söyleyen Akçul, 
“Mahkemenin tedbir kararını 
gerekçe gösterip işçileri işten 
atan patronlar bir de işçilerin 
kıdem tazminatlarını ödemedi. 
Meclis, Başbakanlık, ilgili ba-
kanlıklar hepsine başvurduk, 
hiçbir sonuç alamadık. Devlet 
bu işçilerin alacaklarından da 
işsizliğinden de sorumludur. 
Eğer işçilerin talepleri kabul 
edilmezse işçilerin tamamı 
aileleriyle buraya gelecektir” 
diye konuştu. İşçiler Akçul’un 
konuşmasına “Aylardır siz de 
bizim yanımızda değilsiniz. 
Şimdiye kadar neredeydiniz? 
Siz de üzerinize düşenleri 
yapmadınız. Şimdi mi aklınız 
başınıza geldi?” diyerek tepki 
gösterdi. 

Politika / Soma

Soma Maden İşçisi Ankara’da

Almanya’da Metal ve Elektronik İşçilerinin 
Uyarı Grevleri Yaygınlaşıyor
Federal Almanya çapında 3,7 milyon 
metal ve elektronik işçisini kapsayan toplu 
iş sözleşmesinde IG METALL sendikası 
ile Metal İşverenler Sendikasının 
anlaşamaması sonucu Ocak ayından beri 
başlayan uyarı grevleri yaygınlaşıyor.
İşveren yüzde 2,2 oranında zam önerirken, 
sendika yüzde 5,5 zam oranında direniyor. 
Maaş artırımı dışında en önemli iki konu; 
erken emeklilik koşullarının iyileştirilmesi 
ve mesleki ile sendikal eğitim süreçlerinde 
azalan çalışma saatlerine karşın ücretlerin 
tam ödenmesi ve ilaveten harcırah talebi. 
Son üç haftadır yaklaşık 500 bin işçinin 
katıldığı uyarı grevleri yaygınlaşarak 
sürüyor.



Çerkezköy’de bulunan DİNEX firma-
sının işçileri sendikal örgütlenmeye karşı 
yoğun baskıların devam ettiğini belirterek 
şunları aktardılar. “2013 Ağustos sürecin-
de öncü pozisyonunda olan işçiler DİSK/
Birleşik Metal İş’e üye oldular. 13 Ağus-
tos 2013’de 180 işçi örgütlendi. Çoğunluk 
yetkisi alındı. 1 Eylül 2013 de sözleşme 
süreci başladı. 1. ve 2. oturuma çağrıldı, 
işveren katılmadı. Türk Metal, Çalışma 
Bakanlığından kağıt getirdi. Patronla 
Türk-İş ve Türk Metal-İş ile ilişkiye geçe-
rek örgütlenmeyi kırıp sözleşmeyi geçersiz 
yapmak için Türk Metal ile ilişkiye geç-
tiler. Patron tarafından çağrılınca Türk 
Metal zorla baskı yaparak işçileri tehdit 
ederek Türk Metal’e üye yaptırdılar. Bir-
leşik Metal-İş ‘in 40 üyesi var. Toplamda 
ise 90 kadar işçi sendikalı. Geri kalanlar 
sendikasız.“

İşçiler şöyle devam ettiler: “Şu anda 
Danimarka sermayeli DİNEX Egsoz 

Emisyon Teknolojileri Sistemleri ile mah-
keme devam ediyor. Birleşik Metal İş ta-
rafından dava ile ilgilenmemektedir, Ör-
gütlenme Daire Başkanı Özkan Atar bile 
ilgilenmiyor.”

Bir DİNEX işçisi, Türk Metal’in yetki-
lileri fabrikaya yetkileri olmamasına rağ-
men aidat kestiklerini ve Birleşik Metal 
İş’in yöneticilerinin bile içeriye alınma-
dıklarını, işçilerin mücadelesi sonucunda 
işçilere baskı yapan Genel Müdür Yar-
dımcısının cezalandırıldığı ve cezasının 8 
ay ertelenmiş durumda olduğunu söyledi. 
DİNEX’de çalışan ve daha önceleri Ma-
den İş üyesi olan bir işçi, DİSK Kurucu-
su ve T.Maden İş Genel Başkanı Kemal 
Türkler’in anmasında K. Türkler’in eşi 
Sabahat Türkler’in kendilerine “DİSK’e 
sahip çıkın, DİSK’in mallarını çalıyor-
lar” dediğini belirtti.

Politika  / Çerkezköy
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DİNEX’de 
Baskılar Sürüyor...

KAVGA SESLERİ

Nilgün Hoca HDP’den Aday Adaylığını 
Ülker Direniş Çadırında Açıkladı

HDP’den aday adaylığını ilk olarak Ülker işçilerinin direniş çadı-
rında açıklayan Doç. Dr. Nilgün Tunçcan Ongan: “Ülker’de farklı 
inanç ve milliyetlerden işçiler, bu çadırda 108 gündür emek eksenli 
bir birlik sağladılar. Bu çadırdaki modeli HDP ile tüm ülkeye yay-
mayı amaçlıyoruz.” dedi.

Nilgün hocanın ziyaret ettiği direnişçi Ülker işçilerinden Ercan: 
“Bundan önce bir Kürt olarak Ak Parti’ye oy veriyordum. Bundan 
sonra vermeyeceğim. Bir işçi olarak Nilgün hocaya, HDP’ye oy 
vereceğim.” diyerek bundan sonraki tarafını net bir biçimde ortaya 
koydu.

İşçiler Mavi Jeans’in 
Ürünlerine El Koydu

Çerkezköy’de Mavi Jeans’e üretim ya-
pan Arslan Tekstil işçileri, ücretlerinin 3 
aydır gasp edilmesine karşı eylem yaptı. İş-
çiler, Mavi Jeans’e teslim edilecek 2.5 mil-
yon liralık ürüne el koyduklarını açıkladı.

3 aylık ücretlerini gasp edilmesine 
tepki gösteren işçiler, atölye önünde ey-
lem yaptı. İşçiler adına açıklama yapan 
Şükrü Yıldız, “Faaliyete başladığımız 
günden bu yana arkadaşlarımız maaş 
alamadı. Çalışanların sigorta girişleri 
yapıldı fakat daha sonra primleri yatırıl-
madı. Yani sigortada tüm işçiler için gir-
di-çıktı yapıldı.” dedi.

Firmada çalışan 60 işçinin patron 
Mehmet Yıldız’dan 50 bin TL’ye yakın 
alacağı olduğunu belirten Yıldız, “Sonra-
dan öğrendik ki daha önce de Tekirdağ ve 
Çorlu’da aynı şekilde birçok insanı mağ-
dur etmiş” dedi. Yıldız, daha sonra şun-
ları söyledi: “Bu malların piyasa değeri 
yaklaşık 2,5 milyon TL’dir. Bizim Mehmet 
Yıldız’dan alacağımız ise yaklaşık 50 bin 

TL. Biz alacaklarımızın ödenmesini ve 
mağduriyetimizin giderilmesini istiyo-
ruz. Aksi halde buradan mal çıkmayacak. 
Arkadaşlar birkaç kez ellerinde benzin 
bidonları ve ateşle buraya geldiler. Zor 
engel olduk. Geceleri burada yatıyoruz, 
nöbet tutuyoruz.”

Patron Mehmet Yıldız’ın Mavi Je-
ans’ten her hafta ödeme aldığını ancak 
işçilere ödeme yapmadığını kaydeden 
Yıldız, “Şimdi de buraya Mavi Jeans’ten 
kamyon gönderildi. İçerideki malları ala-
caklarmış. Biz alacaklarımızı almadan 
buradan mal çıkartmayacağız” dedi.

Politika / Tekirdağ

İşten Atılan BROSS 
İşçileri Direnişte...

İşyerinde ekonomik ve demokratik 
hakları için mücadele veren 3 BROSS iş-
çisi işten atıldı.

İşten atılan işçiler, 15 Ocak günü dire-
nişe geçerek BROSS fabrikasının önünde 
direniş çadırı kurdular.

Bir basın açıklamasıyla direnişi başla-
tan işçiler, “Çalıştığımız fabrikada H&M, 
LC WAIKIKI, HAPPY, BENETTON gibi 
markalara çorap ürettik. Ürettiğimiz 
ürünler 40’ın üzerinde ülkeye ihraç edil-
mektedir. Ancak hak ihlallerinden dolayı 

evimize ekmek götüremez olduk. Başta iş sağlığı ve güvenliği, mobbing, küfür, kayıtdışı 
tutulan ücretlerimiz olmak üzere bir çok hak ihlali yaşıyoruz.

Bundan 9 ay önce arkadaşlarımızla beraber BATİS sendikasına müracaat ederek 
birlikte mücadele etmeye karar verdik. 33 değişik hak ihlali olduğunu tespit ettik. Sen-
dikamız tarafından 33 maddelik hak ihlalini 10 Kasım günü işverene tebliğ ettik. Ancak 
BROSS Tekstil işvereni işyerinde yaşanan hak ihlallerine son vermek yerine 3 arkada-
şımızı sendika üyesi olduğu gerekçesiyle işten çıkarttı.

Bugünden itibaren sendika üyesi olduğumuz için ve iş güvenliği, kayıtdışı, mobbing 
ve küfüre karşı başlattığımız mücadele sonucunda bizi işten çıkaran BROSS Tekstil fab-
rikasının önünde direnişi başlatıyoruz.”

HDP Çerkezköy ilçe örgütü, direniş çadırını ziyaret ederek direnen işçilerle görüştü.

Politika / Çerkezköy



Politika6   14 Şubat 2015

İstanbul’da Roman yurttaşlar 
arasında ve dışında mücadeleci 
kişiliğinden dolayı tanınmış olan 
Şadi Çatı ile söyleştik. Birkaç sa-
yıdır değindiğimiz “Kentsel dö-
nüşüm ve rant” konularını bir de 
canlı tanığından dinleyelim iste-
dik...

Politika: Hoş geldiniz. Önce sizi 
tanıyalım.

Şadi Çatı: 1951 doğumluyum. Se-
lanik göçmeni bir aileye mensubum. 
Annem buraya kundakta gelmiş. Biz 
mübadele muhaciriyiz, Deliorman 
bölgesinden gelmişiz. Büyüklerimize, 
Çatalca’nın Karaca köyünde tarlalar 
veriyorlar. Hayatlarını orada sürdürü-
yorlar. Abim dünyaya geliyor. Tarlada 
ağacın altında yatıyor. Böcek dizini 
ısırıyor. “Fakaç Ali” adlı bir doktor 
varmış Fatih’te, oraya baktırıyorlar. 
Dizinin dört santim üzerinden kesil-
mesi lazım demiş. Topal kalmasın 
diye babam kestirmiyor. Köye dönü-
yorlar. Abim ölüyor. Köy bize cehen-
nem oluyor. İstanbul, Gaziosmanpaşa, 
Sarıgöl’e taşınıyoruz. Babam iş arı-
yor, “esmer vatandaş” yani Roman ol-
duğumuz için iş bulamıyor. Babam iş 
aramaya giderken beni de götürürdü, 
evin ihtiyaçlarını karşılamak için yol-
da şişe, cam, demir toplardık. Sonra 
babam mahallede bir kadınla tanıştı. 
O kadın babama “Niyet Fişi” vermeye 
başladı. Onları satmaya başladık. 

Politika: Hiç okula gittiniz mi bu 
arada?

Şadi Çatı: Ben 60 yaşımda 3 ay 
okula gittim ilkokul diploması aldım. 
Kendimi anlatayım. Ben evdeki bö-
cekleri dahi öldürmem. Eskiden evden 
dışarı çıkarırdım. Şimdi onu da yap-
mıyorum. Benim evde yaşam hakkım 
kadar o böceğin de yaşam hakkı var 
diye düşünüyorum. Böcekleri, bulgur, 
pirinç ile besliyorum. Akşam yediğim 
elmanın kalanını masada bırakıyorum 
besleniyorlar.

Politika: O dönemde çok Roman 
gelmiş mi?

Şadi Çatı: Selanik’ten gelince Edir-

ne’de toplamışlar, sonra dağıtmışlar. 
İstanbul’a gelenler, Beyazıt, Vefa, Tah-
takale, Yanıksaray, Mercan vs semtle-
rine yerleşmişler. Ermeniler, Rumlar, 
Yahudiler ile çok kaynaşmışlar. Bera-
ber yer içerlermiş. Romanlara iş verir-
lermiş. Romanlar, Ermeniler, Yahudi-
ler, Rumlar, Nusraniler, Haliç’te “Altın 
Boynuz” derdik biz oraya, o zamanki 
“Kağıthane Şenliklerinde” birlikte yer 
almışlar, “Ateşbazlar”, “Canbazlar” ve 
“Antrebaz” derlerdi bize.

Politika: Peki, siz İstanbul’da ne-
reye yerleştiniz, konut koşullarınız 
nasıldı?

Şadi Çatı: Menderes, 1950’de se-
çimleri kazanınca bu insanları top-
luyor, o dönem “Marshall Yardımı” 
ile açtığı yerleşim bölgelerine taşı-
yor. Bizi de Bağlarbaşı, Tahtakale, 
Sarıgöl’e taşıyor.

Biz oraya taşındığımızda yollar 
yeni ve yarım yapılıyordu. Su deposu, 

okul, Jandarma ve Kızılay geldi. Ama 
en hızlı Romanları getirmişler. Surla-
rın içinde küçük bir kapıdan Bayazıt’a 
geçerdik. O kapılar sonradan kırıldı ve 
büyütüldü. Kızılay, boş tarlaya, çok 
engebeli, “yamuk” bir yere yerleştiri-
yor bizi. Her aileye bir çadır veriyor. 
2-3 ev yaptılar, gerisi çadır oldu. Bazı 
insanlara da kum ve çakıl veriyorlar. 
Malatyalı bir abi, soyadı Dinçkol, 
İstanbul’dan eski keresteler getirmiş, 
bir de briket imalathanesi kuruyor. O 
zaman çadırların arkasında, Rami Kış-
lasının askerleri talim yaparlarmış. Et-
rafta ahırlar ve üzüm bağları varmış. 
Onun için adı Bağlarbaşı. 2 tane 2 kat-
lı ev vardı, Lazlardan. Fırınları vardı 
Lazların ama bize yetmezdi. 10-15 
aileye zor yeterdi. Rami kışlasından 
bir komutan da gelip tayın dağıtıyordu 
bize. Su kaynağı da kışlanın öbür tara-
fındaymış, oraya gidilemiyormuş. As-
kerler 2 tane de kızımızı kaçırmışlar. 
Orada otururken Eyüp’ü, Küçükköy’ü 
öğreniyorlar. Küçükköyde o zaman 
10-15 aile yaşarmış. Ben Küçükköy’e 
ekmek almaya giderdim. Eyüp’te Boz-
hane semti vardı, daha yakındı, oradan 
ekmek alıp yukarı çıkardık. Eyüp’ten 
sonra kayıkla geçip Karaköy’ü öğren-
mişler.Karaköy’de hamallık ve bo-
yacılık yaparlarmış. Sonra Beyazıt’ı 
öğreniyorlar. Bu arada ev yapmaya 
başlamışlar. 1 Lira yevmiye ile başka 
ev inşaatlarında, göçmenlere yapılan 
evlerde çalışıp, işi öğrenmişler. 

İnsanların her şeyi yamalıydı. Ba-
bamın şapkası bile yamalıydı. Çok 
fakirlik vardı. Yalınayak gezilirdi. 
Öğrendiklerimiz ile kendi evlerimizi 
yapmaya başlıyoruz. Kimi 4 kazık ça-
kıp kontraplakla ev yapıp içine girer, 
kimi de birketleri çamurla yapıştırıp 
duvar yaparmış. 

At canbazı “Canbaz Hüseyin” var-
dı. Canbaz da Demokrat Partililerin 
parsellediği arsaları fakirlere satıyor-
du. Çünkü DP’liler bizim oralarda yer 
kapatıyorlardı, telle çeviriyorlardı. O 
zaman ev yapınca ve içinde 7 sene 
oturunca onu muhtara ve ilçeye bildi-
rince sana tapu veriyorlarmış. Bu uy-

“Adalet” de bu, “Kalkınma” da bu...

KÖYLERDEN ve ŞEHİRLERDEN

“Ben evdeki böcekleri dahi öldürmem. Eskiden ev-
den dışarı çıkarırdım. Şimdi onu da yapmıyorum. 
Benim evde yaşam hakkım kadar o böceğin de ya-
şam hakkı var diye düşünüyorum. Böcekleri, bul-
gur, pirinç ile besliyorum. Akşam yediğim elmanın 
kalanını masada bırakıyorum besleniyorlar.”

Sarıgöl Romanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kurucusu Şadi Çatı:
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gulama 1965’e kadar sürdü. O zaman 
Bulgaristan ve Yugoslavya göçmen-
leri bizimle konuşmazdı. Göçmenler 
bakkallar kurdu, biz de onlardan alış-
veriş yapmaya başladık. Bakkalların 
içi mis gibi kokardı.

Politika: Evi yaptınız, peki tapu-
nuzu aldınız mı?

Şadi Çatı: (Dur, dur acele etme 
hepsini anlatacağım. Keşke sabah-
tan buluşup, bütün gün konuşsaydık.) 
Bu arada çoğaldık, sayımız çok arttı, 
kız alıp vermeler, akrabalıklar arttı. 
1983’e kadar yollarımız topraktı, az 
bir şey “arnavut kaldırımı” yani taş 
vardı. 1984’e gelindiğinde 5 Millet-
vekili, ANAP’lı, Mehmet Keçeci-
ler, İmren Aykut, Şadi Pehlivanoğlu, 
Vahit Halefoğlu ve biri daha bize 
geldiler. ANAP İstanbul İl Başkanı 
Eymen Topbaş’dı. Büyük bir kahve-
ye geldiler. “Arkadaşlar sizi buradan 
kaldırmak istiyorlar ama biz bunu is-
temiyoruz, sizi destekleyeceğiz, sizin 
evlerinizi alacağız, 2-3 katlı evler ve-
receğiz” dediler, mahalleliye sordular. 
Babalarımız razı gelmedi. Kahveyi 
terkettiler. Adamlar yalnız kaldılar. 
Sonra “Gecekondu İmar Affı Kanu-
nu” çıktı. Elektriklerimiz o zamana 
kadar kaçaktı. Altyapımız yapıldı. 
Kanalizasyon yapıldı. O zamana ka-
dar çukur tuvalet kullanıyorduk. Bir 
yağmur yağdı mı çukurlar taşar bütün 
mahalle pislik dolardı. Yollar asfalt 
oldu. Evlere elektrik ve su geldi. Evde 
bir radyomuz vardı. Rahmetli babam 
sevinçten sesini sonuna kadar açtı. 
Tapuya müracaat ettik. Tapu bürola-
rından geldiler, ölçtüler, biçtiler, 2-3 
sene tapu harcı ödemesi yaptık. Biz 
de babama paralarımızı verdik. O za-
manın parasıyla 700 bin Lira ödedik. 
Tapumuzu aldık. Bugün, 4 kardeşin, 
hepimizin ayrı tapumuz var. Çalıştığı-
mız parayla da geçiniyorduk.

Politika: Çalışma yaşamınız nasıl 
şekillendi?

Şadi Çatı: Annem BEREC fabri-
kasında, babam Gümüş Motor (sonra 
Pancar Motor oldu) çalışıyordu. Biz 
çocukları eve kilitlerlerdi, kafaları ra-
hat olsun diye. Annem öğlen arasında 
1 saat gelip kontrol ederdi yemeğimi-
zi verirdi. Sonra ben de Taşlıtarla’da 
Dökümhane’de çalışmaya başladım. 
1200 derece fırınlar vardı. İçerisi çok 
sıcaktı. Babam beni iş öğreneyim diye 
önce bedava verdi. Ustama “eti senin, 
kemiği benim” dedi. Sonra haftada 15 

Lira para almaya başladım. Eve para 
girmeye başlayınca, eski “Bağdadi” 
evi yıkıp betonarme ev yaptık. Ben 
de çok çalıştım. Haftalığım 35 Liraya 
çıktı. Paramız az olduğu için evin in-
şaatı çok uzun sürdü. Ustam Ermeni 
idi. Normalde Cumartesi günleri haf-
talık verirdi. Babam inşaatçılara para 
verdiği için “ustana söyle sana hafta-
lığını Pazartesi günleri versin” dedi. 
Alırdım. Cumartesi günleri, diğerleri 
haftalık alınca ben bakardım. Garbis 
Usta da bana bir daha 35 Lira verirdi, 
halbuki ben almış olurdum, yüzüne 

bakınca “haydi al git” derdi. Evimizi 
zar zor bitirdik.

1984’den 2002’ye kadar mahalle-
mize çivi bile çakmadılar. 17-18 sene 
yollar yapılmadı, altyapı elden geçi-
rilmedi. Çatlayan, patlayan yerlerimi-
zi tamir etmediler.

Politika: 2002’de AKP hükümet 
olmuştu, onlar ANAP gibi ikinci bir 
furya oy almak amacıyla size gelme-
diler mi?

Şadi Çatı: 2002’de “fakir fuka-
ranın, tüyü bitmemiş yetimin hakkı 
yenmeyecek” denince oyumuzu O’na 
verdik. O da Romanların içinde büyü-
müş, bizi anlar diyorduk. 

1974’de askerden sonra Türkiye 
Gazetesi okurdum. 13. sayfada Ali 
Güler’i okurdum. Din ilmi ile ilgili 
yazardı. Babam Tercüman Gazetesi 
okurdu. 2002’nin hemen hemen son-
larındaydı herhalde. O zaman Vakit 
Gazetesi okumaya başlamıştım. En 
önemli konu “enflasyon” ‘du. Enf-
lasyon da insanların geçinememesini 
sağladı. İnsanlar kirasını ödeyemediği 
için evlerinden atıldı. Parklarda otur-
dular. Çocuklar sokakta mum ışığında 
ders çalışıyordu. Tuvalet ihtiyaçlarını 
komşuların evlerinde gideriyorlardı. 

O dönemde sıvası olmayan, çatlağı 
olan evler yıkılacak lafı çıktı. İstanbul 
dışında, ayda 100-120 Lira kira bedeli 
öder gibi ödeyerek ev sahibi yapma 
teklifi getirdiler. İkitelli’yi düşündüler 
ama bu yapılmadı. 

2004 Ağustos ayında; “Bu saatten 
sonra Gecekondu ve kaçak yapı ya-
sak. Olanı da yıkacaksınız, yenilerine 
de izin vermeyeceksiniz” diye gazete 
haberi çıktı. 6306 numaralı kanun ile 
bizim tapularımızı geçersiz yaptılar. 
2005 veya 2006 olmalı. İlk yıkım 
Ankara’da Havalimanı yolunda oldu. 
İstanbul’da da ilk olarak Romanların 
Kağıthane tarafındaki evlerini yıktı-

lar. Küçükbakkalköyü’de öyle yıktı-
lar. Sabah beş, beş buçukta gelip yıkı-
yorlardı. 2006’da bizim Sarıgöl’de iki 
evimizi yıktılar. 2007 yılı başında yı-
kımlar seçimler var diye durduruldu. 
Bu bizi rahatlattı, seçimlerden sonra 
tekrar başladılar. Sulukule, Kağıtha-
ne, Yahya Kemal Mahallelerinde ve 
Küçükbakkalköy’de yıkımlar devam 
etti. Biz de Sulukule’de uğraşmaya 
başladık. Roman milleti korkaktı. İlk 
basın açıklamasını Sulukule’de yap-
tım.

Tek tek evlere, kahvelere gidiyor-
duk. Çalışmaya başladık. O zaman 
dernek de kurulmamıştı. İçimizde, 
bizi zayıflatan adamlar da vardı. Bize 
yardım ediyor gibi gözüküyorlardı. 
Ama sonunda evlerimizi yıktılar. Böy-
le adamlara “provokatör” mü diyor-
lar, ne diyorlar ? Avrupa’dan gelenler 
oldu, Koç Üniversitesinde toplantılar 
yapıldı. Meğer hepsi tezgahmış. 

Politika: Derneği hangi aşamada 
kurdunuz? Yıkımlar ne durumday-
dı?

Şadi Çatı: Sulukule’de bize der-
nek kuralım dediler ama paramız yok. 
Bize, siz paraları aranızda toplayın, 
sonra Avrupa Birliği’nden para gelin-
ce size geri veririz dediler. İTÜ’den, 
Yıldız Teknik’ten geliyorlardı. Meğer 
bizden bilgileri alıp üniversitelerde 
ders konusu yapmışlar. Öğrencilere 
böylece “saha çalışması” yaptırmış 
oldular. Allah bilir üstüne bir de hiç 
masraf etmeden para bile almışlardır.

İlk yıkım Küçükbakkalköy’de baş-
ladı. Mahalle bomba yağmış gibi ol-
du. Yabancı bir televizyon geldi ama 
çektiler mi çekmediler mi hala bilmi-
yorum. Bize yardım etmeye gelenler 
bence bizim yanımızda değildi. Bize 
mahkeme bile açtırmadılar. Yani de-
nize düşüp yılana sarılmışız. Yıkılan 
evlerin çocuklarını okullara da alma-
dılar. Şikayette bulunduk. O zaman 
Samanyolu TV bir haber yaptı; “Ro-
man çocuklara Belediye okul önlüğü 
ve çanta dağıttı, Romanlar da bunları 
gidip pazarda sattılar” diye. Külliyen 
yalan haberdi. TV’yi aradım, “sizi 
haber dairesine bağlıyoruz” dediler, 
oraya bağlanınca kontürümüz anında 
bitiyordu. Nasıl bir makinaya veya 
paralı hatta aktarıyorlarsa, kontürü 
bitiriyordu. Bir türlü konuşamadık. 
2010’a kadar Küçükbakkalköy, Ka-
ğıthane ve Sulukule ile uğraştık.

KÖYLERDEN ve ŞEHİRLERDEN
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2010’da bir sabah uyandığımızda, 
göçmen bir komşumuz vardı, sahlep 
ve tatlı satardı. Yazın da şıra satardı. 
Sahlepçi dedi ki; “Sarıgöl, Saya Oca-
ğı, Hamam Caddesinde yıkım başladı, 
duydun mu?” Kentsel dönüşüm baş-
lamıştır artık. Haberini almış olduk. 
Hemen dernek kurmaya koyulduk. 
Ancak insanlarımız korkuyordu. Bi-
zim orada bir Dergah var. 1,5 ay ora-
ya gittim. Oradaki adamlar temizdir, 
yardımseverdir diye düşündüm. Ama 
kimse bir şey sormadı. Sonunda, ora-
da benden genç biri vardı. Onun önün-
de diz çöktüm yardım istedim. Gerile 
gerile “Şadi abi sen kafana takma, 
buraya yıkım gelirse ta Başbakana ka-
dar gideriz” dedi. Dergahın Emiri de 
ahaliyi uyardı ama kimse oralı olmadı. 
“Hoca izin verirse olur” dediler ama 
olmadı.

Ben istedim ki, kuracağımız der-
nek önce yıkıma karşı olsun ama sonra 
yardımlaşma derneği de olsun. Bakkal 
kuralım, parası olmayana 3-5 yumurta 
verelim, çocukları okutalım, bir araba 
alalım hastalarımızı taşıyalım dedim.

2010’un üçüncü veya dördüncü 
ayında “Sarıgöl Romanlar Yardımlaş-
ma ve Dayanışma Derneği”ni kendi 
olanaklarımız ile yedi kişi kurduk. 
Bütün kağıtları, makbuzları bastırdık. 
700 kadar ev gezdim, derneği tanıt-
tım, herkes “iyi olur” dedi. Mahallede 
750-800 üye yaptım. Herkesi deftere 
işledim. mahallenin ortasında bir ev 
tuttuk, dernek yeri yaptık. 250 Lira 
kira verdik.

Politika: Derneği kurdunuz. Res-
mi kurum ve kuruluşlar ile irtibat 
kurdunuz mu?

Şadi Çatı: Gaziosmanpaşa Beledi-
ye Başkanı Erhan Erol ile görüşüyor-
dum. 2006’da TBMM İnsan Hakları 
Komisyonu’na yıkımı önleme adına 
dilekçe vermiştim. Mimarlar Odası-
na, Haritacılar Odasına gittim. Kimse 
bize sahip çıkmadı. Demokratik Kitle 
Örgütleri nerede? Belediyeden bize 
kullanılmış masa, sandalye, bilgisayar 
ve kağıt getirdiler. içimize sinmedi 
ama ihtiyaç da vardı. 

Biz derneği kurduktan 1,5 ay son-
ra “Roman Açılımı” yapıldı. 2010’da 

AKP Genel Merkezi’ne gittim diğer 
derneklerle beraber. Bakan Faruk Çe-
lik ile görüştürdüler. “Biz yıkım değil, 
onarım ve güçlendirme istiyoruz” de-
dim. Faruk Çelik, Belediye Başkanı 
Erhan Erol’u aradı. Ertesi güne bize 
randevu yaptı. Dönünce görüştük. So-
nuç alamadık. Bizim derneğin diğer 
yöneticilerini kafaya aldılar. Çünkü 
onlar kentsel dönüşüm istiyorlardı. 
Derneğe gidip gelmeye başladılar. 
Ben de Genel Kurul istedim. Bıkmış-
tım. Toplam 10-11 kişiyle Genel Ku-
rul yaptık zannettim. Üstüme kapıyı 
kilitlediler. Meğer, Genel Kurul de-
ğil, 3 dernek üyesi 7 Yönetim Kurulu 
üyesi ile toplantı yapmışız. Yönetim 
Kurulunda beni düşürdüler. Benden 
zorla imza istediler. Ben de direndim, 
imzalamadım. Yarın, pazartesi muha-
sebeciye sorarım böyle doğruysa im-
zalarım, bırakırım dedim. Muhasebeci 
önce böyle bir şey yok dedi, sonra var 
dedi. Hem başkanlıktan hem dernek 
üyeliğinden çıktım. Beni yanılttılar. 
Hata yaptım. Bilseydim üyelikten ay-
rılmazdım, bir ay sonra tüm mahalleli 
beni başkan seçerdi. Şimdi yeni lokal 
tutuldu, Belediye yeni dernek yöneti-
mine para veriyor. Belediye onlara be-
dava satış kulübeleri verdi. Onlar da 
para vermedikleri kulübeleri parayla 
kiraya verip çalışmadan yaşıyorlar. 
Belediye, gıda ve fakirlik maaşı veri-
yor. Yani bizi böldüler. 

Politika: Şadi Bey, peki, hukuki 
süreç ne oldu?

Şadi Çatı: Ben kentsel dönüşümü, 
yürütmeyi durdurmak için dava aç-
tım. 3 kişi Bilirkişi heyeti geldi. Ra-
por tuttu. Mahkeme bitti ama 2,5 ay 
oldu daha mahkeme kararı gelmedi. 
Haziran’da seçimler var...

Yıkım olursa TOKİ, Acarlar ve 
Bakırcıoğlu anlaşmış. İnşaat yapmak 
istiyor. Bize, babadan kalma evi ola-
na, evine göre, 40/60/70/80/100/120 
bin Lira teklif ediyorlar. Metrekaresi-
ne bağlı. Yeni yapılan evleri de 200-
250 bin Liradan satarım sana diyor. 
“Gelirin, sigortan varsa, anlaştığımız 
bankalar var, kredi veririz” diyor. O 
da olmadığına göre ortada kalıyorsun. 
Bizim yan yana 2 tane 2 katlı evimiz 
var, hepsinin toplamı 140 metrekare. 
4 Aile oturuyor. Aile başına 40 bin 
Lira verseler biz  200 bin Lirayı nasıl 
ödeyeceğiz? “Adalet” de bu , Kentsel 
Dönüşüm dedikleri “Kalkınma” da 
bu diyelim, anlayan anlasın.
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Nazım Dostları 
Buluşuyor...

 Büyük usta, Barışın, özgürlüğün, kavganın, direnişin şairi Nazım Hikmet do-
ğumunun 113. yıldönümünde KOCAELİ BİRLİK DAYANIŞMA GRUBU’nun hazır-
ladığı programla 16 Şubat 2015 Pazartesi akşamı 19.00/21.00 saatleri arasında  
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR SANAT MERKEZİ 
Tiyatro salonunda  (YAHYAKAPTAN –İZMİT / KOCAELİ) anılacak...

 Anma programı hakkında KOCAELİ BİRLİK DAYANIŞMA Grup dönem sözcüsü 
Muştak Müstecaplıoğlu kamuoyuna bilgi verdi.

 Planlı bir şekilde sürdürülen Nazım Hikmet’ i unutturma, itibarsızlaştırma 
kampanyaları devam ediyor... Onun halkıyla buluşmasını, yeni kuşakların onu 
daha iyi tanımasını önlemeye yönelik bu saldırıları boşa çıkarmanın tek yolu 
onunla dayanışmayı yüksek tutmaktan; halkı ile buluşmasını sağlayacak etkinlik-
lerin devam ettirilmesinden geçiyor...

Dünya şairimiz , büyük usta Nazım Hikmet’ in siyasal ve kültürel mirasını gele-
cek kuşaklara aktararak daha geniş kitlelerle tanıtılmasını sağlamak ve halkımızla 
buluşturmayı kendine görev sayan  ”KOCAELİ BİRLİK DAYANIŞMA  GRUBU NAZIM 
DOSTLARI  PLATFORMU“ olarak 2002 yılından başlayarak 10 yıldır sürdürdüğü-
müz “NAZIM HİKMET’ İ ANMA“ etkinliklerini 12. sini gerçekleştireceğiz...

“Biz; 113. doğum yıl dönümünde ,

16 Şubat akşamı, 19.00 / 21.00 saatleri arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 
S.D.K.M YAHYAKAPTAN/ İZMIT  adresinde onunla olacağız...

Sizleri de aramızda görmekten onur duyarız... “

KOCAELİ BİRLİK DAYANIŞMA “NAZIM DOSTLARI  PLATFORMU” ADINA

MUŞTAK MÜSTECEPLİOĞLU, ŞEFİK BIÇAK, FAHRI AYDEMİR, AYSEL GÜMÜŞ, Sİ-
BEL HONCA, HÜRRİYET ERTAN SAYGI, ERDOĞAN ALÇINKAYA

Politika Gazetesi’ni Oku, Okut ! 
Abone Ol, Abone Bul !..



q  Mazhar DENİZLİ

AKP hükümetince İstanbul için 
öngörülen 3 büyük proje, gündemi 
uzun bir süredir meşgul etmekte.

Söz konusu projelerin ikisinin iha-
leleri tamamlanarak yapım sürecine 
geçmiş durumda. Bilindiği gibi yapı-
mı süren  bu projeler 3. Köprü ve 3. 
Havaalanı.

Bir de henüz ön proje çalışma-
larının yürütüldüğü söylenen ve ka-
muoyunun gündemine magazinsel ve 
gizemlerle dolu bir biçimde getirilen 
‘Çılgın Proje’ yani Kanal İstanbul. 

Kanal İstanbul projesi açıklandı-
ğı günden buyana tartışılan bir proje.
Yandaşlar ve yağmanın ortağı olan-
lar bu projeyi heyecanla karşılamış 
durumdalar. Tüm kaynaklarını, can 
damarlarını yok etmek için bütün 
güçleriyle çalıştıkları ve karşılığı-
nı rant olarak geri aldıkları ‘İstanbul 
Kazanı’nın doğurarak yeni bir kaynak 
yaratacağını beklemekte, bu asalaklar. 
Bu projeye tüm yurtseverlerin ve bi-
lim adamlarının tepkisi olumsuz oldu 
elbette. Yapılan onlarca araştırma so-
nucunda geri dönülmez yıkımlar ola-
bileceği bilim adamlarınca tekrarlanıp 
durmakta.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi De-
niz Bilimleri Enstitüsü emekli öğre-
tim üyesi Prof. Dr. Cemal Saydam  
özetle şunları söylüyor; 

“Kendi içinde bir denge ile tek bir 
musluk ile birbirini doldurup boşaltan 
bu denizlere ikinci musluğu takmak, 
hepimiz için geri dönülemez felaketin 
başı olur. Çünkü, Karadeniz iki mus-
luktan iki kat hızla boşalacak fakat 
Karadeniz’i dolduran ve besleyen ne-
hirlerin, Tuna’nın, Dinyeper’in debi-
si ve kapasitesi artmayacak! Durduk 
yerde Karadeniz havuzuna giren tatlı 
suyun debisini arttırmadan havuzu tek 
muslukla boşaltmak yerine bir musluk 
daha takılırsa sistem alt üst olur. Ka-
radeniz git gide kuruyup yok olurken, 
diğer tarafta Marmara ve Akdeniz’in 
sıcaklık, tuz oranı bozulacak ‘Çılgın 

Proje’nin sonu Çılgın Felaket ola-
cak!”

Bilim adamlarının itirazları yal-
nızca ekolojik dengenin bozulmasıyla 
sınırlı değil.

Deprem araştırmalarıyla yakınen 
tanıdığımız İ.T.Ü Jeoloji Mühendis-
liği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci 
Görür’ün bu konudaki görüşlerine 
bakalım.

“İnanılmayacak boyutta kazı, dol-
gu, dinamit ve iş makinesi kullanımı, 
gürültü, egzoz, yapacağınız güzergah 
boyunca oluşabilecek kayma, göçük 
oluşacak. Doğu Trakya’nın drenaj 
sistemini tümüyle etkileyecek, sadece 
yer altı suyu kaybı bile İstanbul’u ya-
şanmaz hale getirebilir” dedi.

Görür, olası İstanbul depreminde 
Kanal İstanbul’da yaşanacak yıkıma 
karşı da şu uyarıyı yaptı:

“Kanal nerede yapılırsa yapılsın 
Marmara’ya girdiği yerde en az 10 
şiddetinde etkilenecek. Daha fazla 
olabilir.”

İstanbul’un Akciğeri durumundaki 
Kuzey Ormanları uzunca bir süredir 
yapılaşmayla kanserli hale gelmiş ve 
işlevini eskisi gibi yürütemez iken 
Kanal İstanbul’un yanı sıra 3. Köp-
rü ve çevre yolu ile 3. Havaalanının 
bu bölgede yapmakta olduğu yıkımın 
geri dönüşü olmayacaktır. Bu projele-
rin ardından büyük bir yapılaşma bu 
bölge için kaçınılmazdır. Bölgedeki 
rantın üzerine oturacak yandaşlar ve 

Ulaştırma  Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanının dışında projeleri savunan 
kimse yoktur.

Sonuç Olarak
1. Her üç projenin ortak olarak 

İstanbul’un ekolojik dengesini geri 
dönülmez bir biçimde bozması söz 
konusudur.

2. Kentin Anayasası niteliğinde 
olan ve 450 uzmanın yıllarca çalışa-
rak oluşturduğu Metropolitan Plan-
larına tamamen aykırıdır ve şehir bir 
kez daha plansız büyümeye mahkum 
edilmektedir.

3. Yeni Köprü ve Çevre yolları sa-
dece çevre düşmanı bir proje olmanın 
yanı sıra çarpık kentleşmenin yeni ha-
bercisidir. Tüm itirazlara rağmen ya-
pımı tamamlanan 1 ve 2. köprüler tra-
fik problemini çözmek yerine kentin 
oransız büyümesine katkı sağlamış ve 
sorun bugün daha da içinden çıkılmaz 
hale gelmiştir.

Bu süreç AKP’nin ülkedeki tüm 
değerleri yok etme politikalarının bir 
parçasıdır. Ülke insanının değerleri 
onarılmaz bir biçimde deforme edil-
mekte, ‘Hırsızlık’ hiç görülmemiş öl-
çüde kabul edilir hale gelmiştir. Aynı 
şekilde tüm dünyanın değeri olan İs-
tanbul’umuz da geri dönüşü olmayan 
bir hoyratlıkla yağmalanmakta, eko-
lojik dengesi düzeltilemeyecek şekil-
de bozulmaktadır. AKP iktidarı rantın 
en büyüğünü İstanbul’u korumacı po-
litikaya karşı durarak ve yağmacı pro-
jeleriyle yaygın deyimle ‘Haramilerin 
İktidarı’ olmayı tercih etmekte ve bu 
sistemi yarattıkları ganimetleri oluş-
turulan yandaşlarla bölüşerek kalıcı 
hale getirmeye çalışmaktadırlar.

Ama onlar da biliyorlar ki bu ül-
kenin sahipleri meydanı boş bırakma-
yacaklar. Bunun için de son dönemde 
artan bir biçimde faşizan yasaları ve 
uygulamaları ardı ardına getirmekteler.

Ancak tarih tekrar ediyor, karan-
lığın en yoğun olduğu noktada mü-
cadele yeni boyutlar kazanabiliyor. 
Haklılığımıza inanıyoruz ve tüm gü-
cümüzle haykırıyoruz. İnanıyoruz...
Kazanacağız... 

AKP’nin “Çıldırtan Projeleri”; 
Kanal İstanbul - 3. Köprü - 3. Havaalanı
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q  Armanc BARIŞ

DİSK’in Kuruluşu: DİSK (Tür-
kiye Devrimci İşçi Sendikaları Kon-
federasyonu), Türk-İş’ten ayrılan T. 
Maden-İş, Lastik-İş, Basın-İş, bağım-
sız Gıda-İş ve Türk Maden-İş sendi-
kaları ve onların genel başkanları olan 
Kemal Türkler, Rıza Kuas, İbrahim 
Güzelce, Mehmet Alpdündar ve 
Kemal Nebioğlu tarafından 13 Şubat 
1967 tarihinde kuruldu.

15 Haziran’da toplanan I.DİSK Ge-
nel Kurulu’nda, Kemal Türkler Ge-
nel Başkanlığa, İbrahim Güzelce ise 
Genel Sekreterliğe seçildi.

DİSK’in temel görevi, sınıf ve de-
mokratik kitle sendikacılığını yaşama 
geçirmekti. Önüne koyduğu bu görevi, 
yaşama geçirmek için kuruluşundan he-
men sonra eylem hazırlıklarına başladı.

İlk Eylem: 24 Haziran 1967’de 
İş Kanunu’nu protesto etmek için 
Ankara’da Tandoğan Meydanı’nda bir 
miting düzenleyerek ilk kitlesel eyle-
mini gerçekleştirdi.

Eylemler DİSK’in büyümesine yol 
açtı: 24-25 Şubat 1968’de DİSK’in II. 

Genel Kurulu toplandı. Aynı tarihler-
de, Zonguldak’ın Kozlu ve Üzülmez 
bölgelerindeki 25 bin işçi toplu söz-
leşmelerden sonuç alınmaması üzeri-
ne 6-7 Şubat’tan itibaren işi bıraktılar. 
Yürüyüşte güvenlik güçleriyle çatışma 
yaşandı. 13 polis yaralandı, 1 komiser 
kayboldu. Olaydan sonra köyüne dön-
mekte olan 2 maden işçisi öldürüldü. 
21 Şubat’ta toplu iş sözleşmesi imza-
lanmasıyla eylemler sone erdi.

1969’de Singer fabrikasında çalı-
şan 520 işçi DİSK/T. Maden-İş üyesi 
işçi sendika seçme özgürlüğünü sa-
vunmak, işten çıkarmaları protesto 
etmek ve haftalık çalışma süresinin 
48 saate indirilmesi için 11 Ocak’ta iş-
yerini işgal etti ve aynı yıl içinde ilk 
kez bir sinemada grev ilan edildi. Yeni 
Sinema’da çalışan ve OLEYİS üyesi 
19 işçi 11 Ocak’ta greve başladı.  13 
Haziran 1969’da Çorum Alpagut lin-
yit işletmesinde çalışan maden işçileri 
ücretlerini alamadıkları için ocakla-
rın işletilmesine el koydu. 1 Ağustos 
1969’da Türk Demir Döküm fabrika-
sında çalışan 2300 T. Maden-İş üyesi 
işçi toplu sözleşme görüşmelerinin 
sürüncemede bırakılması nedeniyle 

fabrikayı işgal etti. 19 Ağustos’ta Koç 
Holding ile T. Maden-İş arasında bir 
protokol imzalandı.

13-15 Haziran 1970 tarihlerinde 
DİSK III. Genel Kurulu yapıldı. Hü-
kümetin Türk-İş’in de desteğiyle 274 
ve 275 sayılı yasaları değiştirerek 
DİSK’in etkisizleştirilmesini hedefle-
yen bu yasaya karşı işçiler sendikala-
rına sahip çıkarak 15-16 Haziran’da 
Büyük İşçi Direnişi’ni gerçekleştirdi-
ler. Direniş sonucunda hükümet yasayı 
iptal ederek geri adım atmak zorunda 
kaldı.

21-24 Mayıs 1975 tarihlerinde Te-

pebaşı Kazablanka Düğün Salonu’nda 
yapılan DİSK’in V. Genel Kurulu, bir 
dönüm noktası oldu. DİSK’in bu genel 
kuruluna ilk kez Sovyetler Birliği Sen-
dikalar Merkezi’nden ve Fransa Genel 
Emek Konfederasyonu’ndan (CGT) 
delegasyonlar katıldı. İşçi sınıfının 
öncü kadroları DİSK’in içinde onur-
lu yerini aldılar. Türkiye işçi sınıfının 
devrimci hareketi hızla yükselişe geçti.

Eylemlerle birlikte DİSK’e karşı 
baskılarda artmaya başladı. DİSK’in 
devrimci yükselişine karşı burjuvazi 
boş durmadı. I. Milliyetçi Cephe (MC) 
hükümetinin kurulmasıyla DİSK ‘e 
karşı baskılar arttı. 17 Ocak 1975’de 
İstanbul’da Beko Teknik’te, 15 Mart’ta 
İstanbul Northern Elektric’te Maden-
İş’e geçmek isteyen işçilere polis sal-
dırdı. Genel-İş üyesi 6 bin ve Sosyal-İş 
üyesi 5 bin işçinin SSK işyerlerindeki 
grevlerine izin verilmedi. Konya’da 
Maden-İş’e üye olmak isteyen Seydi-
şehir Alüminyum işçilerinin üzerine 26 
Aralık 1975’te ateş açıldı. Artan baskı-
lara karşı DİSK, 6 Eylül’de İzmir, 20 
Eylül’de İstanbul’da Demokratik Hak 
ve Özgürlükler İçin Mücadele Miting-
leri düzenledi. Mitinge on binlerce işçi 
ve emekçi katıldı.

1976 Şubat ayında DİSK’in 9. Ku-
ruluş yıldönümü kutlandı. DİSK Genel 
Başkanı Kemal Türkler: “Sınıf uz-
laşmacılığına ve Amerikan sendikacı-
lığına karşı 13 Şubat 1967’de kurulan 
DİSK, kısa süre içinde sayıca gücünün 
çok ötesinde bir prestij ve saygınlık 
kazandı. Bunda en önemli pay, tabanın 
söz ve karar sahibi olma ilkesinin, sen-
dika içi demokrasinin uygulanmasıydı. 
Yüzlerce, binlerce bilinçli işçi, gece 
gündüz ve yorgunluk bilmeden DİSK’e 
sahip çıktı... Görmediğimiz, tanıma-
dığımız binlerce işçi sınıfı yandaşı 
DİSK’in yücelmesi için yiğitçe kavga 
verdiler. DİSK’in adı, işyerleri du-
varlarına, İstanbul sokaklarına, yurt 
toprağına bu kahırlı, sabırlı ve kararlı 
mücadeleyle kazındı.”

1976’da 1 Mayıs, yıllardan sonra 
ilk defa DİSK’in öncülüğünde Taksim 
Meydanı’nda kutlandı.

MC Hükümetinin Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri yasasını yaşama geçir-
mek istemesi üzerine DİSK, “DGM’ye 
Hayır” diyerek Genel Direniş’i örgüt-
ledi.

DİSK’in Geleneği ve Günümüzün Gerçeği
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Taksim’de kutlanmaya başlanan 
1977 1 Mayıs’ı kontrgerilla tarafından 
kana bulanarak ve 36 işçi katledildi. 
136 kişi ise yaralandı.

Bir tasfiye işlevi gören DİSK’in VI. 
Genel Kurulu, 22-27 Aralık tarihlerin-
de yapıldı. Abdullah Baştürk genel 
başkanlığa, Fehmi Işıklar ise genel 
sekreterliğe getirildi.

19-26 Aralık 1978 tarihlerinde ya-
pılan Maraş Katliamı’na karşı DİSK, 
“Faşizme İhtar Eylemi” düzenledi. 
1980 yılında TARİŞ ve Antbirlik dire-
nişleri yapıldı...

12 Eylül Faşizmine giden süreç: 
Gelişen işçi sınıfının devrimci hareke-
ti bastırmak için 1979 yılı sonlarında 
Kuvvet Komutanları Milliyetçi Cephe 
hükümetine bir muhtıra verdiler. O dö-
nemde günlük olarak yayınlanan Poli-
tika gazetesi “12 Mart’a çeyrek var!” 
manşetiyle demokrasi güçlerini uyardı.

Sermaye tarafından “24 Ocak Ka-
rarları” hazırlandı. İşçi sınıfının ör-
gütlülüğünden korkan ve bu şartlarda 
“24 Ocak Kararları”nın uygulanama-
yacağını anlayan  sermaye sınıfı fa-
şist çeteleri kullanarak işçi sınıfının 
direnişlerine ve devrimci güçlere karşı 
faşist terörü ortaya sürdü. Bu planlı ve 
organizeli terörün bir sonucu olarak 22 
Temmuz 1980 günü sabahı DİSK’in 
kurucusu ve T. Maden-İş sendikasının 
Genel Başkanı Kemal Türkler, evinin 
önünde sendikasına gitmek üzereyken 
faşistlerin silahlı saldırısıyla katledildi. 
Kemal Türkler’in katledilmesi, 1 mil-
yondan fazla işçi, emekçi ve devrimci 
Genel Direnişe geçerek suikastı protes-
to ettiler.

Amerikan emperyalizminin deste-
ğiyle yapılan faşist 12 Eylül darbesiy-

le DİSK ve bütün demokratik örgütler 
kapatıldı. DİSK hakkında aralarında 
Genel Başkan Abdullah Baştürk ol-
mak üzere 78’nin idamının istendiği 
1477 sendikacı hakkında dava açıldı. 
İşkence ve ağır hapis cezalarına çarptı-
rıldılar. Devrimci örgütlenmeler dağıl-
dı, işçi direnişleri kırıldı, sınıf ve kitle 
sendikacılığı etkisizleştirildi.

12 Eylül’den sonrası: Uzun yıllar 
kapalı kalan DİSK, çetin ve uzun bir 
mücadele sonucunda yeniden açıldı. 
DİSK, yeniden açıldığında koşullar 
çok değişmişti. 12 Eylül faşizmi yaşa-
mın her alanında hissediliyordu. Nitel 
ve nicel olarak DİSK’in örgütlülüğü 
azalmıştı. 24 Ocak Kararları bir bir uy-
gulanarak Türkiye bir “sermaye cenne-
ti” haline getirilmişti.

Günümüzün gerçeği: Türkiye’yi 
ucuz emek gücüne dönüştürerek “ser-
maye cenneti” haline getiren Taşeron-
laştırma sistemidir. Taşeronlaştırma 
emeğin değerini düşürdüğü gibi işçi 
sağlığı ve iş güvenliğini ortadan kaldır-
maktadır. Sendikalaşmayı engelleyerek 
örgütsüzlüğü dayatmaktadır. Bu durum 
sınıf ve kitle sendikacılığının önünü 
kesmekte ve sendikalı işçileri ücret ve 
kıdem tazminatı gibi temel haklarını da 
tehdit etmektedir. Günümüzde çalışan 
işçilerin çok az bir kesimi sendikalı ve 
örgütlüdür. Örgütsüz olan bir işçi sını-
fının sermaye sınıfına karşı direnmesi 
ve sonuç alıcı bir mücadele vermesi ise 
mümkün değildir.

DİSK’in kuruluş yıldönümü, de-
mokratik kitle ve sınıf sendikacılığı te-
melinde ve bu gerçeklerin ışığında ele 
alınmalıdır.
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Ayakkabıya Topuğu 
Yamuk Takmak...

q  Nurani ERSOY

 

Bir ayakkabı fabrikasında yaşananları, oradaki çalışma koşullarını, işçilerin sı-
kıntılarını sıralayan bir işçi, “fabrikada her şey için, bir bahane bulunup işçilere para 
cezası kesiliyor. Öyle ki bir işçi ayakkabıya topuğu yamuk taktı mı hemen cezalan-
dırılıyor” deyince Lenin, çok ironik biçimde, “eh, topuğu yamuk takmanın da bir 
cezası olmalı aslında..!” diye yanıtlıyor işçiyi. Bu yanıt, yanıt olmaktan öte önemli 
bir uyarıdır da o işçiye. (N. Krupskaya/Lenin’ den Anılar) 

Lenin, bu uyarıyı aslında herkese yapıyor; sadece o toplantıda değil, her yerde, 
her çalışma biriminde –örgütlülük adına- gördüğü, duyduğu eksiklikleri, yanlışları 
giderme konusunda oldukça ciddi uyarılarda bulunuyor. Böyle yapmasaydı kos-
koca Çarlık Rusyası’ nda bir Sovyet Devrimi nasıl gerçekleşebilirdi ki..? 

Dedim ya, bu uyarı sadece o işçiye, o döneme değil, aynı zamanda günümüz 
emekçilerine de, bize de bir uyarı. Önümüzde koskoca bir Sovyet Devrimi deneyi-
mi var. Dünyada değişik dönemlerde, değişik ülkelerde yaşanmış deneyimler var. 
Onlardan yararlanmak, o deneyimlere yenileri katmak; bunları belgelendirip yeni 
kuşaklara aktarmak da bizim görevimiz olsa gerek. 

Yeteri kadar belgeye, yazıya, anıya, kitaba sahibiz artık. Peki, sorun ne? Asıl so-
run okumamak. İsteyen herkes, her örgüt, sendika, bu deneyimleri aktaran araç-
lara kolayca ulaşabiliyor artık. Önce merak etmek, okumak... Ardından bu okunan-
ları analiz ederek günümüz koşullarına uygun biçimde kullanabilmek... Geçmişte 
söylenenleri, yazılanları şablonlaştırmadan, sloganlaştırmadan, ezberlemeden 
ama çözümleyip sorgulayarak, onları verili koşullara göre yaratıcı biçimde kulla-
nabilmek... Asıl yapmamız gereken bu.

Şunu iyi bilmeliyiz ki hiçbir başarı ya da yenilgi, tesadüf değildir. Her başarının 
ardında eksiksiz, titizlikli bir çalışma ve emek; her yenilginin temelinde ise hatalar, 
yanlışlar ve umursamazlıklar vardır. İşçi sınıfı ve onun bağdaşıkları; örgütler, par-
tiler, ideolojik sapmalara düşmemek koşuluyla, her alan ve birimde “bilim ve sa-
nat” eğitimine önem verip her işçiyi, her emekçiyi, genci, kadını bu eğitimlerden 
geçirerek onları bilinçsel anlamda da donanımlı kılmalıdır. Çünkü biliriz ki “doğru” 
şeyler yapmanın yolu buradan geçer. Yine biliriz ki sadece inanmak tek başına bir 
şey değildir; bilgi sahibi olunmadan düşünce üretilemez. Yine biliriz ki, “az bilen, 
çok inanır.” 

İşçilerin, emekçilerin ve onların örgütlerinin, yaptıkları işleri “doğru” yapabil-
meleri için, önce işçi sınıfının bilimi olan Marksizm’ i ve buna bağlı olarak Dünya 
işçi sınıfı tarihini, deneyimlerini iyi öğrenmesi gerekir. İşimizi, görevlerimizi sağ 
ve sol sapmalara düşmeden; revizyonist, oportünist ve Troçkist kirlenmelere bu-
laşmadan yaparsak “doğru” yapmış, yani “topuğu ayakkabıya yamuk takmamış” 
oluruz.

Burjuvazi ve uluslar arası finans örgütleri nasıl ki bir örümcek gibi, o zehir ve 
tuzaklarla dolu ağlarını kusursuz örmeye çalışıyor, işçi sınıfı ve onun bağdaşıkları 
da bir bal arısı gibi, “o acıyı bal eyleyen” kusursuz, altıgen peteklerini öyle oluş-
turmalı. Bu işin şakası yok; bir daha yanlış yapmaya, yenilmeye hakkımız da yok. 

Lenin yine ne demişti: “Biz babalarımızdan daha iyi dövüşüyoruz. Çocukla-
rımız da bizden daha iyi dövüşecekler, bunu biliyoruz.”  Biz de bu bilinç ve şiarla 
(belgi) görevlerimizi aksatmaksızın “doğru” yapmalıyız. O zaman... Hadi, kolay 
gelsin...
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Zorunlu din derslerine KARŞI,
Eşit, Parasız, Bilimsel, Anadilde Eğitim ve 
Demokratik Liseler İÇİN!
Türkiye Genelinde Yapılan Boykottan Bir Kaç Kare

EN SON SÖZÜ DİRENENLER SÖYLEYECEKTİR!

Dicle Üniversitesi 
12 öğrenciye 20 yıl hapis
Diyarbakır Dicle Üniversitesi’nde okuyan 12 öğrenciye 26 
Şubat 2014 günü üniversite kampüsünde stant kurup, destek 
amaçlı Özgür Gündem, Azadiya Welat ve Demokratik Ulus 
gazeteleri satarken halay çekip, Kürtçe marşlar söyledikleri 
için “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla açılan dava 
açılmıştı.
Davanın 29 Ocak 2015’te görülen ilk duruşmasında karara 
bağlanan davada mahkeme tarafından her bir öğrenciye 
1’er yıl 8’er ay hapis cezası verildi.
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Katlamalı Harçlar Kaldırıldı!
Bahar yarıyılı ile beraber yürürlüğe geçeceği duyurulan Katlamalı Harç Siste-
mi durduruldu. Katlamalı Harçlar sömestr tatilinde, gelen yarıyıl ile beraber 
alınmaya başlanılacağı duyurulmuştu. Bunun özellikle sömestr tatiline dek 
getirilmesi de tesadüfi değildir. Bu şekilde gelişecek olacak olan tepkiler ön-
lenmek istendi. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. İlerici, devrimci öğrenciler 
mücadele ve duruşlarını daha tatil bitmeden ortaya koydu. İlerici, devrimci 
gençler onlar için tatilin bir önem taşımadığını, ve heryerin, her alanın direniş 
yeri olduğu göstermiştir. Birçok il ve üniversitede eylem ve boykotlar oldu.
İlerici, devrimci gençlerin tepkisine karşı, Şubat sonuna kadar katlamalı 
harçların durdurulduğu açıklandıktan sonra, Şubat ayı sonuna kadar gençle-
rin eylem takvimi, hükümeti daha ay sonu gelmeden, hükümet sözcüsü Bülent 
Arınç tarafından, harçların kaldırıldığı ilan edildi.
Harçları, 2011-2012 eğitim öğretim yıllarında olduğu gibi, bir daha durdu-
rabildik. Ama daha önce de dediğimiz gibi, bu daha başlangıç, mücadele ve 
direnişimiz katlanarak büyüyecek. Parasız, eşit, bilimsel ve anadilde eğitim 
hakkı için ve üniversitelerde eğitimin niteliksiz, anti-bilimsel olmasına zemin 
hazırlayan YÖK’ü kaldırana dek, mücadelemiz, direnişimiz ve sesimiz katlana-
rak devam edecek.

DÖDEF’İN KOBANE İLE DAYANIŞMASI
DÖDEF Merkezi Koordinasyonu Sömestr Tatilinde öğrenci gençleri 
Kobane için örülen dayanışmanın parçası olmaya çağırdı. Bu çağrıya 
uyan yüzlerce genç 31 Ocak’ta Kadıköy’de buluşma noktasından kal-
kan otobüsler ile Suruç’a hareket etti. Suruç’taki kamplarda, yar-
dım toplama depolarında ve komünal üretim evlerinde gönüllü olarak 
çalışan gençler hem halka güçlü bir moral kaynağı oldu, hem de 
Kobane halkıyla dayanışmayı fiilen yaşadı. DÖDEF bu tür dayanışma 
faaliyetlerini kampanyalar biçiminde sömestr tatili sonrasında da 
sürdüreceğini açıkladı. Üniversite durumu müsait olan kimi genç-
lerin ise daha uzun süreler için bu somut dayanışma faaliyetlerine 
katıldığı açıklandı. 

Polis çocuklarımızı katletmeye devam ediyor! Cizre’de Nihat Kazanhan polis kurşunu ile hayatını kaybetti! Kurşunları sıkan eller sanmasın ki,işledikleri cinayetler onların yanına kalacak!

Çocuklar Kadar
Yürekli Olmak
q Ayla BORAN

Bir coğrafya düşünün...
Kocaman bir yaşam dururken 

önlerinde; düşleri, çocuk bedenle-
ri ölüme yazılmış. Hiçbir sözcük, 
hiçbir çığlık, hiçbir acı tarifleyemez 
dünü ve bugünü... Katliam güncesine 
dönüşen “çocuklarımız” var bizim. 
Çocuklarımız öldürülüyorlar. 

Devletin sistemli saldırı noktala-
rından birisi yine Cizre bugünlerde. 
Kaç eve ateş düştü biliyor musunuz? 
Bir asırlık inkar ve imhanın, mücade-
lenin yükünü taşıyan analar-babalar 
var. Bu mücadeleden, çocukları için 
insanca yaşam çıkartmak isteyen 
analar-babalar, çocuklarını, umutla-
rını toprağa veriyor tek tek...

Nihat Kazanhan, 12 yaşındaydı. 
Başından vurularak katledildi. 

Ümit Kurt, 14 yaşındaydı. Kalbin-
den vurdular.

Yasin Özer, 19 yaşındaydı. Ak-
repten açılan ateş sonucu katledildi.

Barış Dalmış, 15 yaşındaydı. Açı-
lan ateş sonucu katledildi.

Akıl, mantık, izan, vicdan... Bütün 
kavramları altüst edercesine, bu 

vahşeti önceleyen zihniyet kapita-
lizmdir. Çünkü öldürür. Bu topraklar-
da hep aynıdır konuştuklarımız, hep 
aynıdır acılarımız. Anımsatalım:

Ceylan Önkol, Lice’de havan topu 
mermisiyle katledildi. 14 yaşınday-
dı henüz. Annesi eteğinde topladı 
evladını...

Uğur Kaymaz, Mardin’de babası 
ile birlikte katledildiğinde 12 yaşın-
daydı. Minicik bedeninden 9 kurşun 
çıkarıldı.

Roboskili çocuklar katledil-
di. Unutulmayacak acıları “katır 
sırtında”taşındı. 

...ve ve ve nice çocuklar, gençler 
var. Berkin, Ali İsmail, Mehmet, Et-
hem, Ahmet, Abdullah, Medeni gibi. 

Bir coğrafya düşünün. 
Anaların yüreğini yakan, ağıt, 

gözyaşı, kıyım, ölüm  kokan her 
karışı... İnsanım diyenin tüyleri ür-
permeli. İnsanım diyenin yaşlarınca 
direnci ve inadı olmalı... Acılardan 
başlayarak yarının çocukları için bir 
düş kurmalı. 

İnsanca yaşamak için, unutmama-
lı. Unutturmamalı.

Biz faillerini biliyoruz çocuk-
larımızın... Çocuk masumiyetinde 
bir gelecek için, borçluyuz onlara. 
Büyümeliyiz yüreklerinde...

Bir coğrafya düşleyin... Şeker 
tadında... Bütün Çocuklarımız için...



Bingöl’de seçim çalışmaları kap-
samında düzenlenen halk toplantısına 
katılan HDP Eş Genel Başkanı Sela-
hattin Demirtaş, “Bugün bütün ezi-
lenlerin teminatı HDP’dir. HDP’nin 
dışında adalet ve eşitliği savunan bir 
parti yok” diyerek, CHP ve MHP’ye 
verilen oyların da AKP’nin lehine so-
nuçlandığını vurguladı. Çözüm süre-
cine de değinen Demirtaş, hükümeti, 
“Asla ciddiyet yok, adım atma niyeti 
yok. Olsa zaten parlamentoda ‘güven-
lik paketi’ yerine barış paketleri sıra-
ya girerdi” sözleriyle eleştirdi. 

Genç ilçesinde karşılama 
HDP Eş Genel Başkanı Selahat-

tin Demirtaş, HDP Eş Genel Başkan 
Yardımcısı Meral Danış Beştaş, HDP 
Amed Milletvekili Altan Tan seçim 
çalışmalarının başladığı Bingöl’de 
düzenlenecek geniş halk toplantısı-
na katıldı. HDP’liler, Genç ilçesinde 
yüzlerce kişi tarafından karşılandık-
tan sonra kente geçti.

Etkinliğin düzenleneceği salo-na 
Kürt Halk Önderi Abdullah Öca-
lan’ın posterlerinin yanı sıra PKK, 
KCK ve HDP bayrakları ve “Roza-
lardan Sakinelere özgürlüğe yürüyo-
ruz”, “Savaşan kadın özgürleşir, öz-
gürleşen kadın güzelleşir, güzelleşen 
kadın sevilir” yazılı pankartlar asıldı. 
Toplantı salonunda da sık sık “Genç-
lik Apo’nun fedaisidir” ve “Bê Serok 
jiyan nabe” sloganları atıldı.

Milletvekili hırsızlığı

Demirtaş, son iki seçimde bağım-
sız adaylarla katıldıkları parlamento-
da çalışmalarını belirli bir aşamaya 
getirdiklerini belirterek, “Bağımsız 
girmiş olmanın zorlukları, yarattı-
ğı bazı handikaplar vardı. Birincisi; 
halkın verdiği oyun tamamını yansıta-
mıyordu. Türkiye’nin her yerinde ba-
ğımsız aday gösterme şansımız yoktu. 
Bu demokrasi ayıbı, Türkiye’deki bu 
utanç barajı AKP’nin 12 yıllık döne-
minde düşürülmedi. AKP bu sistemi 
değiştirmeye yanaşmadı. Çünkü 12 
yıldır bedavacılığa alışmıştır. Mil-
letvekillerinin birçoğu hırsızlıkla 
kazanılmış milletvekilleridir. Halen 
parlamentoda oy almadığı halde 

orada oturan milletvekilleri var. Se-
çim barajının yarattığı imkanlar ve 
oy hırsızlığıyla parlamentoya gelen 
birçok milletvekili var. Onlar açısın-
dan hırsızlıklar, yolsuzlukla bir şeyi 
kazanmış olmak problem değil. Ama 
biz bu irade hırsızlığına daha fazla 
tahammül edemezdik. Biz halkların 
vicdanına güveniyoruz dedik ve parti 
olarak seçime girmenin zamanı gel-
miştir. Türkiye’nin tamamından des-
tek alabileceğimizi oy alabileceğimizi 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde orta-
ya koyduk” şeklinde konuştu.

HDP bütün 
ezilenlerin teminatıdır

Demirtaş, seçim barajını aşacak-
larını, AKP’nin tek başına anayasa 
yapmasını engelleyeceklerini belir-
terek, şunları ifade etti: “En tehlikeli 
şey kendi parti anlayışını bir ülkeye 
dayatmaktır. Bu anlayış çok tehlike-
lidir. ‘Halkın çoğunluğunun desteği 
olmadan yapmayacağım’ demeliydi. 
Ama bunu demiyorlar. Bugün bü-
tün ezilenlerin teminatı HDP’dir. 
HDP’nin dışında adalet ve eşitliği sa-
vunan bir parti yok. Hiç kimse bütün 
ezilenlerin hakkını hukukunu savun-
maya cesaret edemiyor. Bu kirlenmiş 
siyaseti, hırsızlığa bulaşmış, sadece 
kendi ailesinin çıkarlarını gözeten 

Ankara siyasetini boşa çıkaracağız. 
Hepsi çıkar peşinde kimse Bingöl’ü 
düşünmüyor. İşsizlik yoksuzluk onla-
rın işine geliyor. O yüzden buraya ya-
tırım yapmazlar. Diyorlar ya ‘ Efen-
dim biz yapıyoruz engelliyorlar’ kim 
engelliyor. Bütün sanayinin 3’te 2’si 
İstanbul’a yapılıyor. Karadeniz’e de 
yatırım yapılmıyor.”

Herkese, her bölgeye 
yatırım yapacağız

AKP’nin işsizlik yoluyla halkı İs-
tanbul gibi kentlere göçe zorladığına 
dikkat çeken Demirtaş, ‘herkesin 
kendi toprak ve geçmişinden kopmak 
durumunda kaldığını’ vurgulayarak, 
“Ya baraj yapıyor senin köyünü bo-
şaltıyor, ya tarımı bitirip seni göçe 
zorluyor. Bunları yaparak şehirleşme-
yi teşvik ediyor. Büyük şehirlerde in-
sanlık insani değerlerini kaybetmesini 
istiyor. Onların ‘Yeni Türkiye’sinin bu 
şekilde inşa edilmesine izin vermeye-
ceğiz. Biz yeni yaşamı inşa ediyoruz. 
Herkese, her bölgeye biz yatırım ya-
pacağız. Her taraftan insanlar batıya 
göç etmek zorunda kalmayacak” diye 
ekledi.

CHP ve MHP’ye verilen oy
AKP’ye yarıyor 

AKP’nin, kendi politikalarıyla is-
yana sürüklenen halkı bu kez de ‘İç 

Güvenlik Paketi’ ile engellemeye 
çalıştığını ifade ederek, hükümetin 
‘kendisine özel güvenlik teşkilatı’ 
kurduğunu söyledi. Demirtaş, hü-
kümet ve Cumhurbaşkanına atfen, 
“Kendi partisine karşı protesto ya-
pıldığını görüyor ve çıldırıyor. Şimdi 
buna adam öldürme yetkisi veriyor” 
diyerek, şöyle devam etti: “Başbakan 
Davutoğlu, çıkmış her yerde ‘bu yasa 
çıkacak’ diyor. Bu kadar cinnet halin-
deler. Her gün gençleri öldürecekler, 
şimdiye kadar zaten yüzlercesini öl-
dürdüler ama şimdi daha kolay öl-
dürecekler. Bunu önlemenin tek yolu, 
HDP’nin parlamentoda çok güçlü bir 
yere gelmesidir. Kim hesabını CHP ve 
MHP üzerine kuruyorsa hesabını göz-
den geçirsin. Onların muhalefet tarzı 
AKP’ye yaradı. AKP’den daha fazla 
tekçi oldular. AKP ile ırkçılık yarışına 
girdiler. Bugün CHP ve MHP’ye ve-
rilen her oy AKP’ye yarıyor. AKP’yi 
durdurabilecek tek parti HDP kaldı.”

AKP’nin Çözüm Sürecinde
adım atma niyeti yok

Demirtaş, çözüm sürecine de de-
ğinerek, “AKP kendi atması gereken 
adımları atsın. Görünen o ki, seçimde 
kendine yarayacak bir hamle yaptır-
maya çalışıyor. Bu çok tehlikeli bir 
anlayıştır. Barış meselesi seçimlere 
kurban edilecek bir mesele değil. Her 
seçimde AKP oy uğruna barışı heba 
etmiştir. Oyu aldıktan sonra barış me-
selesini ertelemiştir. Bu defa da yap-
mak istediği budur. AKP şu anda ba-
rış meselesinde seçime oynuyor. Asla 
ciddiyet yok, adım atma niyeti yok. 
Olsa zaten parlamentoda ‘güvenlik 
paketi’ yerine barış paketleri sıraya 
girerdi. Hükümet çağrı yapma yerine 
adım atsın” dedi.

HDP ile aydınlık geleceğe 
yürüyeceğiz 

HDP’nin herkesi kucaklayan, her-
kese kapısını açan politikalarının 
doğru anlatılmasıyla birlikte baraj so-
rununun ortadan kalkacağını dile ge-
tiren Demirtaş, “Buraya demokrasi, 
batıya milliyetçiliği pohpohlayarak 
oy almaya çalışacaklar. Tek bir dert-
leri var, o da Cumhurbaşkanını Baş-
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kan yapmak. Bu tür diktatörlük oluş-
turmaya çalışacaklardır. HDP’nin bu 
yürüyüşüne güçlü bir iradede konursa 
Türkiye aydınlık bir geleceğe yürür. 
Eğer ki, AKP durdurulmazsa, bu çıl-
gınlıkları yapmaya devam edecekler, 
halkta bu çılgınlıkları kabul etmezse 
ortaya kaos çıkacak. Cumhurbaşka-
nının artık ‘tek adam olacağım’ id-

diasından vazgeçmesi lazım. en fazla 
gerginlik yaratan, ülkenin Cumhur-
başkanı” ifadelerini kullandı.

Hizbullah bize demokrasi
dersi veremez

Bingöl’den DAİŞ çetelerine katı-
lımların olduğu yönündeki tartışmala-
ra ilişkin olarak ise Demirtaş, “Bizler 
örgütlenmezsek işte böyle vahşet ör-
gütlerinin temsilcileri buradan çıka-
bilir. Hangi Müslüman evladı böyle 
bir vahşet karşısında tepkisiz kalır? 
Doğru çalışır ve doğru anlatırsak 
bunları da engelleriz. Bazıları ‘bize 
burada HDP siyaset yapma şansı 
vermiyor’ diyor. Onları da iyi biliyo-
ruz. Kendi arkadaşını domuz bağıyla 
infaz edenler bunları bize söylüyor. 
Hizbullah kendi içindeki çatışmaya 
düştüğünde yüzlercesini katletti. Şim-
di bunlar çıkmış bize demokrasi dersi 
veriyor” diye konuştu.

Fırat Haber Ajansı / Bingöl
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“İnsanlığın Bittiği An...”

Muş’un Kürtçe adı Vartinis, Türkçe adı Altınova olan beldesi kırsalında Hasköy 
Jandarma Komutanlığı, 2 Ekim 1993 günü bir operasyon başlatır. PKK’lılar 
ile çatışma çıkar, bir PKK’lı ve bir astsubay yaşamını yitirir. Görgü tanıklarının 
iddiasına göre, çatışma sonrası beldeye gelen bir grup asker, belediye binasını 
kurşunlar ve “Gece gelip beldeyi yakacağız” tehditinde bulunur.

İlk önce Ardong (Konakdüz) Köyü’ne gelen bir grup asker PKK’ya yardım ve 
yataklıkla itham ettikleri korucu olmayanların ev, ahır ve ot yığınlarını ateşe verir. 
Ardından Vartinis Köyü’ne geçerler. Burada da bir çok yer ateşe verilir. Bu ev-
lerden biri Nasır Öğüt’e aittir. Öğüt ailesi dışarı çıkamaz ve Nasır Öğüt ile hamile 
eşi dahil 7 çocukları yanarak can verir.

Nasır Öğüt’ün hayatta kalan tek çocuğu Aysel Öğüt, o gece yaşananları 
pencereden izlediğini belirterek şunları anlatıyor: “Ev tutuşunca ailemin ora-
dan çıkarıldığını düşünmüştüm. Dışarı çıkmak istedik, bırakmadılar. Ancak sabah 
öğrendim ki; bütün ailemi diri diri yakmışlar.”

Bir diğer tanık Halil Sayılgan da benzer şeyleri anlatıyor: “Gece yarısı silah ses-
leri ile uyandık. Tutuşulan her yer ateşe verildi. Traktörler, ot yığınları, tezek yığınları, 
evler, ahırlar ve hayvanlar cayır cayır yanıyordu. Bütün hayvanları tarıyorlardı. Hiç 
kimse korkudan yanma pahasına bile olsa evinden çıkamıyordu. Nasır’ın evi ateşe 
verildi. Korkudan kimse yardıma gidemedi. Çıkanı vuruyorlardı.”

O geceyi “İnsanlığın bittiği an” diye tarif eden İsa Öğüt ise, korku dolu anları şu 
sözlerle dile getiriyor: “Gece askerler köye girdi. Biz en fazla ev baskını olur ve ismi 
olanlar gözaltına alınır diye düşündük. İnsanların cayır cayır yakılacağını hangi in-
san düşünebilirdi ki. Belde tümden ateşe verildi. Nasır Öğüt ve İbrahim Sayılgan’ın 
evleri ateşe verildi. İbrahim’in evi iki kapılı olduğu için o çocuklarıyla arka kapıdan 
kaçarak abisinin evine sığındı. Ancak Nasır’ın evi merkezdeydi, etrafı sarılmıştı. 
Çıkmasına izin vermediler. Çocuklarıyla birlikte yaktılar. Ahırı da eviyle bitişikti. 
Ahırda olan bütün hayvanları yanarak kül oldu.”

Olay gecesinin sabahında görgü tanıklarının ifadelerine göre, askerler 
vatandaşları belediye binası önünde toplar ve “PKK’ye yardım ettikleri” gerekçe-
siyle Nizamettin Duygu, Zeki Öğünç, Cezayir Güzelsöz, Hüseyin Uğurlu, Bedih 
Öğünç, Mehmet Nasır Taş, Hassaddin Duygu, Hakim Öğünç ve Muhlis Mut-
lu’yu gözaltına alır. 

Hasköy Jandarma Komando Bölük Komutanı tarafından hazırlanan tutanak-
ta ise olayın PKK tarafından yapıldığı iddia edilerek, PKK’nın askerlerin beldeye 
girişini engellemek amacıyla beldeyi ateşe verdiği ileri sürülür.

Vartinis’te insanlığın bittiği tarih: 3 Ekim 1993

Mahir Vedat / Facebook

Amed’de 2006 yılında yaşa-
nan olaylarda 8 yaşındaki Enes 
Ata’nın polisin attığı gaz fişeğiyle 
öldürülmesiyle ilgili iddianame, 
olaydan 7 yıl sonra idari mahke-
me kararıyla hazırlanılabilmişti. 
İddianamede, valiliğin polisler 
hakkında soruşturma açılmasına 
izin vermediği ve yapılan itirazlar 
sonucunda bölge idari mahkeme-
sinin soruşturma izni vermişti.

Hazırlanan iddianamede Enes 
Ata’yı öldüren polislerle 14 yaşın-
daki Mahsun Mızrak’ı öldüren 
polislerin aynı olduğu ve bu yüz-
den de davaların birleştirilmesi ta-
lep edilmişti. Birleştirilen davada, 
polisler hakkında açılan davada, 
jandarmanın fişeğin hangi tüfek-
ten atılabileceğini bulabileceğine 
yönelik görüş bildirdiği aşamada, 
adli emanetten gaz fişeği kaybol-
muştu. Bu nedenle açılan soruştur-
ma ise 2 yıl ilerleyememişti.

Aralık 2013’te hazırlanan id-
dianamede, polislerin gaz silahla-
rının öldürücü olduğunu ve nasıl 

kullanılması gerektiğini bildikleri 
halde eylemi gerçekleştirdikleri 
ifade edilmişti. 

Ata ve Mızrak’ın avukatları, 
İl Emniyet Müdürlüğü’nden 21 
Haziran 2006 tarihinde mahkeme-
ye gelen yazıda, Mızrak’ın başına 
isabet eden gaz fişekleri üzerinde 
yer alan seri numaraların H.A, 
B.Ö. ve N.Ö. isimli polis memur-
larına ait olduğunu ifade ettmişti.

Görülen davada hakkında 
“yakalama kararı” bulunan sanık 
polis memuru N.Ö, görev yaptığı 
Hakkari’den SEGBİS aracılığıyla 
katıldığı duruşmada suçlamaları 
kabul etmeyince, Müşteki avuka-
tı Barış Yavuz, sanığın delilleri 
karartmaya çalıştığını belirterek, 
tutuklanmasını talep etti. 

Mahkeme heyeti, sanık polis 
memurunun tutuksuz yargılan-
masına ilişkin talebi reddederek, 
duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
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Bir kaç aydan beri farklı kentlerde 
onbinlerce insanın katıldığı kitlesel ırkçı 
gösteriler, F. Almanya’nın gündeminden 
düşmüyor. Televizyonlardaki tartışma 
programlarında, gazetelerin yorumlarında 
ve internet sayfalarında mantar gibi ortaya 
çıkan analizler, Müslüman nüfusun ora-
nının son derece düşük olduğu kentlerde 
“Garpın İslamileşmesine karşı” bunca in-
sanın neden sokaklara döküldüğünü açık-
lamaya çalışıyor. Ancak her analiz, her 
açıklama çabası yeni sorulara yol açtığın-
dan, kafalar daha da karışıyor.

Analizlerin ve açıklama çabalarının 
en temel handikapı, ırkçı gösterileri sa-
dece “İslam karşıtlığı” üzerinden ve “top-
lum çeperindeki Naziler ve aşırı sağcılar 
halkı kullanıyor” yaklaşımıyla çözmeye 
çalışmaktır. Dolayısıyla yanlış sorular so-
rulmakta, yanlış sorulara doğru yanıtlar 
aranmaktadır. Irkçı gösterilere katılanların 
neden böyle davrandıklarını, bu insanların 
üzerinde hareket ettikleri maddi şartları ve 
koşulları irdeleyerek değil, “Müslümanlar 
hakkında yanlış bilgilere sahip olmak” 
veya “fareli köyün kavalcısına kanmak” 
gibi öznel tavırlar üzerinden açıklama 
yanlışı yapılmaktadır.

Böylesi çabalar elbette burjuva med-
yasının ve devletinin “kültür farklılıkları” 
demagojisiyle sorunların asıl nedenlerinin 
üstünü örtme uğraşlarına da yaramaktadır. 
O açıdan PEGİDA, LEGİDA veya benzeri 
adları taşıyan kitlesel ırkçı gösterilerin or-
taya çıkışını analiz edebilmek ve gerçeğe 
yakın yanıtlar bulabilmek için, doğru so-
ruların sorulması gerekmektedir: PEGİDA 
yeni bir olgu mudur? Irkçı gösterilerin 
yaygınlaşmasının ardında hangi iktisadî 
koşullar ve hangi siyasî nedenler yatmak-
tadır? İslam karşıtlığı hangi rolü oynamak-
tadır? Irkçı gösterilere katılanların sınıfsal 
konumu nedir, toplum ortalamasını ne 
denli temsil etmektedirler? Ve ırkçı göste-
rilerin Almanya’nın güncel politikalarıyla 
ne gibi bir bağlantısı bulunmaktadır?

Küçük burjuvazinin korkuları

Kimi yorumcu ırkçı gösterilere katı-
lanlarının çoğunluğunun gelecek korku-
su taşıyan ve ülke ekonomisinin kötüye 
gitmesinden kaygılanan sıradan insanlar 
olduğunu yazmakta. Bahis konusu dün-
yanın en zengin ülkelerinden birisi olan 
F. Almanya olunca, ekonomik gidişattan 

kaygı duyuluyor iddiasının 
biraz zorlama olduğu düşünü-
lebilir. Gerçekten de F. Alman-
ya, AB üyesi ülkeler arasında 
2008-2009 küresel krizinden 
ve hâlen sürmekte olan Euro-
Krizinden en az etkilenen ülke. 
Hatta bu krizlerin kazananı ol-
duğu bile söylenebilir, ki büyü-
me oranları, ihracat patlaması 
ve diğer ekonomik göstergeler 
bunu kanıtlamaktadır.

Nitekim F. Almanya ser-
mayesinin en önemli yayın 
organlarından olan FAZ ga-
zetesi bu gerçeği defalarca teyit etmiştir. 
Örneğin 6 Ocak 2015 tarihli FAZ’de Sven 
Astheimer şöyle yazıyordu: “Bugün ye-
niden rekorlar kırılıyor. Bu ülkede ilk kez 
42,6 milyonluk bir istihdama ulaşıldı ve 
işsizlik rekor düzeylere düşüyor. Güney 
Almanya’nın geniş bölgelerinde tam is-
tihdam hakim. Son on yılların acı veren 
tedbirleri meyvelerini de vermeye başladı-
lar: esaslı yeniden yapılanmalar ve alçak 
gönüllü ücret talepleri, Alman şirketlerine 
dünya piyasalarındaki rekabet yetisini ye-
niden kazandırdı ve Ajanda politikaları is-
tihdam piyasasını küresel çevre için esnek-
leştirdi. Almanya yeniden, iktisadî açıdan 
da, kıtamızın öncü gücü oldu.”

Yazısının satır aralarından vıcık vıcık 
emperyalizm kibri akıtan Astheimer haklı: 
F. Almanya iktisadî gücü ile Avrupa’nın 
patronu hâline geldi. Dahası, AB’ni kendi 
iç pazarı hâline getiren F. Almanya (F. Al-
manya sermayesi olarak okuyun) sadece 
AB üyelerini ve AB üyesi olmak isteyen 
ülkeleri sermaye lehine olan “tasarruf” 
diktalarının boyunduruğu altına sokmakta 
ve aynı zamanda AB’ni F. Almanya’nın 
liderliği altındaki emperyalist güç hâline 
dönüştürmektedir. F. Almanya, AB üyesi 
ülkeleri “tasarruf tedbirleri” ve “zorun-
lu reformlar” kisvesi altında ekonomik 
boyunduruğu altına sokarken, ülke içe-
risindeki toplumsal dinamikleri dağıttığı 
“kırıntılarla” susturabilmiştir. Son yıllarda 
küçümsenemeyecek oranda artan ortalama 
satın alma gücü, toplu iş sözleşmelerinde 
çekirdek kadrolara tanınan ücret artışları 
ve düşük enflasyon, enerji fiyatlarındaki 
düşüşle birlikte hissedilen ve gerçek re-
fah seviyesinin artmasına neden olmuştur. 
Peki, o zaman neden böylesi ırkçı gösteri-
ler olmaktadır?

Bu sorunun bir yanıtını gösterilere ka-
tılanların sınıfsal kökenine bakarak ara-

makta yarar var. Son dönemlerde yapılan 
seçimlerde oy patlaması yaşayan sağ po-
pülist “Almanya için Alternatif” AfD par-
tisi seçmenlerinde olduğu gibi, ırkçı göste-
rilere katılanların ezici çoğunluğunu gelir 
durumu ortalamanın üzerinde olan eğitim-
li kesimler oluşturmaktadır. Kitlesel ırkçı 
gösterileri inceleyen güncel araştırmalar, 
gösterilere katılanların genellikle erkek, 
orta yaş üstü, ev veya daire sahibi, en az 
orta öğrenimini tamamlamış ve serbest 
meslek sahibi, memur, usta başı, kalifiye 
işçi, zanaatkâr, hizmetli gibi mesleklerden 
kesimler olduğunu ortaya çıkarttı. Kısaca-
sı sokağa dökülenler muhafazakâr, gele-
nekselci küçük burjuva kesimlerdir.

Burjuva medyasında yer alan yorum-
lar, bu insanların “korktukları” için sokağa 
çıktıklarını telkin etmeye çalışıyorlar. As-
lında bu tespit pek yanlış değil, ama med-
yada “korkulanın ne olduğu” konusunda 
farklı bir resim empoze edilmeye çalışıl-
maktadır. Buna göre bu insanlar “şiddet 
ideolojisi olan İslam dinini Almanya’da 
yaygınlaşmasından”, “din savaşlarının 
Avrupa’ya taşınmasından”, “İslamcı te-
röristlerin ve kriminal mültecilerin iç 
güvenliği tehdit etmesinden”, “yoksulla-
rın sosyal kasaları talan etmek amacıy-
la F.Almanya’ya akın etmesinden” veya 
“çok çocuk doğuran yabancıların sayısının 
artmasıyla, Almanların kendi ülkelerinde 
azınlık hâline düşmesinden” korkuyorlar-
mış.

Aslında böyle ifade edilen “korkular”, 
daha doğrusu rasyonalitesi ve maddi te-
meli olmayan bu pozisyonlar on yıllardır 
burjuva medyasında yer alan ve Almanla-
rın büyük bir çoğunluğu tarafından “doğru 
bilgi” diye kabul edilen iddialardan ibaret. 
Bununla birlikte bu pozisyonlar devlet ve 
hükümetlerce uygulanan politikalarla doğ-
rudan bağlantılıdır: “Almanya göç ülkesi 
değildir” söylemi, ırkçı-yabancı düşmanı 

yasalar, kurumsallaşmış ayırımcılık me-
kanizmaları, istihdam piyasasının etnik-
leştirilmesi, “masraf-yarar” demagojisi, 
Müslüman göçmenlerin “kültürel yapıları 
nedeniyle” uyum sağlama yetisinden yok-
sun olmaları vurgusu ve nihâyetinde sözde 
“teröre karşı savaş” yalanı, bizzat devlet 
ve hükümetlerin teşvikiyle çoğunluk top-
lumunda yabancı düşmanı, İslam karşıtı 
ve ırkçı yaklaşımların kökleşmesine neden 
olmuştur.

Asıl korkular

Karşı karşıya bulundukları sorunların 
asıl nedenlerini sorgulamak yerine, sorum-
luyu başka yerde arama rahatlığına alışmış 
olan Batı Avrupa burjuva toplumları, her 
zaman “günah keçisi” demagojisine ve bu 
temelde sağ popülist söylemlere inanma 
yatkınlığında olmuşlardır. Bilhassa küçük 
burjuvazi buna yatkındır ve kriz dönem-
lerinde tipik, kendisinden güçlü olanın 
önünde eğilirken, kendisinden zayıfa tek-
me atma tavrını göstermektedir. O nedenle 
kriz veya sosyal kısıtlama dönemlerinde, 
hatta sosyal kısıtlamaların olabileceği gö-
rüşünün yaygınlaştığı dönemlerde hiddetli 
bakışlar göçmenlere ve mültecilere yönel-
tilmektedir.

Korkulara yakından baktığımızda ise, 
asıl meselenin başka bir şey olduğunu gö-
rebiliriz: Küçük burjuvazinin alt sınıflara 
düşme ve oradan kurtulamama korkusunu. 
Tasarruf faizlerinin sıfır noktasına düşme-
si, yaşlılık güvencesi olarak yıllardır prim 
ödenen özel sigortaların vaat edilen kârı 
veremeyecek olmalarının ortaya çıkması 
ve AB elitlerinin malî krizlerin yükünü 
vergi mükelleflerinin sırtına yüklemeleri, 
1990 sonrasında sosyal devletin erozyona 
uğramasıyla travmaya giren küçük bur-
juva kesimleri müthiş bir güvencesizlik 
hissiyatına sokmuştur. Bu güvencesizlik 
hissiyatı bilhassa borç krizi ile bağlantılı 
olarak burjuva medyası tarafından daha da 
körüklenmektedir.

Örneğin neoliberal politikaların en 
önemli bilimsel (!) destekçilerinden Hans 
Werner Sinn Aralık 2014’de şöyle ya-
zıyordu: “Tasarruf sahipleri çok para 
kaybediyor. Almanya en büyük alacaklı 
ve düşük faizler nedeniyle zarar ediyor. 
Hesaplamalarıma göre Almanlar 2008 
krizinden bu yana en az 300 milyar Euro 
kaybetti. Düşük faizler nedeniyle kârdan 
zararımız yılda ortalama 60 ila 79 Milyar 
Euro.” Sinn’in “kârdan zarar” yaklaşımı, 
yaygın refah şovenizminin reel maddi 

Refah Şovenizmi ve Federal Almanya’nın 
“yeni sorumluluğu”
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temelini oluşturmaktadır. Tasarruf sahibi 
küçük burjuvalar hayat sigortalarının ga-
ranti edilen faizlerindeki düşmeyi mülteci 
sayıları ve borç krizindeki AB üyelerinin, 
F.Almanya’nın  istikrarını bozma düşün-
cesi ile bağlantılı hâle getirip, paniğe ka-
pılıyorlar.

Aslına bakılırsa refah şovenizmi, göç-
menlere ve mültecilere yönelik önyar-
gılar, ırkçılık, AB üyesi ülkelerin “F. 
Almanya’nın parasını çarçur ettiği” söyle-
mi, iç güvenliğin tehdit altında olduğu pro-
pagandası, İslam’ın yabancı unsur olduğu 
söylemi vb. yaklaşımlar F. Almanya’da 
yeni bir fenomen değil. Benzer söylemler 
ve propagandalar yıllardan beri burjuva 
medyası ve burjuva partilerince sakız gibi 
tekrarlanmakta, neoliberal dönüşüm poli-
tikalarına malzeme yapılmaktadırlar.

Tarihsel süreç

O nedenle tarihsel sürece kısa bir bakış 
yararlı olacaktır. F.Almanya’daki neolibe-
ral dönüşüm politikalarının ve bu çerçeve-
de çoğunluk toplumunda refah şovenisti 
ve ırkçı yaklaşımların kökleşmesinin üç 
tarihsel devresini ele almak gerekiyor.

Birinci devre, Kohl-Thatcher-Reagan 
dönemidir. 1980’lerde başlayan bu döne-
min en önemli emaresi kolektif hakların 
zayıflatılmasına ve güç dengelerinin ser-
maye lehine değişmesine yönelik adım-
lardır. Avrupa’da bu adımları sağ popü-
list partiler gerçekleştirirken, bu görev F. 
Almanya’da Kohl hükümetine düşüyordu. 
Ücretler ve çalışma koşulları üzerinde-
ki baskılar artırıldı. Aynı zamanda Nazi 
saldırılarına, Solingen, Mölln, Hünxe 
kentlerindeki göçmen cinayetlerine göz 
yumuldu. Irkçı dalga, F. Alman anayasa-
sındaki sığınma maddesinin değiştirilmesi 
için kullanıldı. Sosyal devlet kazanımla-
rındaki ilk büyük erozyonlar başlatıldı.

İkinci dönem, sosyal demokrat hükü-
metler dönemidir. 1990’ların sonuna doğru 
iktidara gelen SPD-Yeşiller hükümeti daha 
ilk yılında neoliberal cephede yer aldığı-
nı gösterdi. Bu yıllarda Avrupa’da “sol” 
maskeli hükümetler muhafazakârların 
göze alamadıkları politikaları uyguladılar. 
1999 yılında neoliberal cephedeki çatış-
malar göçmen politikalarına ve çifte va-
tandaşlık tartışmalarına yoğunlaştı. Çifte 
vatandaşlığa karşı yürütülen imza kam-
panyası F. Almanya’da ırkçı yaklaşımların 
yayılmasına neden oldu. 1999’da ilk kez 
F. Alman ordusu yurt dışında bir savaşa 
katıldı. Yugoslavya savaşı, BM Şartı’nın 
rafa kaldırıldığı savaşlardan oldu. Bu dö-
nemde Lizbon süreci başlatılarak AB ça-
pında neoliberal politikaların uygulanması 
ve dış politikanın militaristleştirilmesi 
hızlandırıldı. 11 Eylül 2001 saldırıların-
dan sonra başlatılan sözde “teröre karşı 
savaş” emperyalist müdahale savaşları ve 
işgaller için gerekçe oldu. “Kültürler çatış-

ması” genel kabul gördü ve önce göçmen 
ve mülteciler üzerinde gerçekleştirilen kı-
sıtlamalar, halkın bütünü üzerinde uygu-
lanmaya başladı. Hartz yasaları yürürlüğe 
sokuldu.

Üçüncü dönem, ise hâlen sürmekte 
olan dönemdir. Sosyal adaletsizlik derin-
leşmiş, istihdam piyasası olabildiğince 
esnekleştirilmiş, özelleştirmeler yaygın-

laştırılmış ve çalışma koşulları güven-
sizleştirilmiştir. Yoksul doğan, yoksul 
ölmektedir. Burjuva medyası ekonomik 
“zaferleri” kutlaya dursun, 1,4 milyon 
işçi tam gün çalışmalarına rağmen sosyal 
yardım almak zorunda kalmaktadır. Her 
altı kişiden birisi, yani 13 milyon insan 
yoksulluk sınırındadır. 2,4 milyon çocuk 
dünyanın en zengin ülkelerinden birinde 
yoksul kategorisindedir. Geniş kesimler 
her an yoksul sınıflara düşme tehdidi al-
tındadırlar. Uluslararası krizler ve artan 
güvencesizlik korkuları daha da yaygın-
laştırmaktadır. Böylece çoğunluk toplumu 
korku toplumuna dönüşmekte ve burjuva-
zinin kendi çıkarları için gündeme getir-
diği tehdit senaryoları karşısında daha da 
gericileşmekte, şovenleşmektedir.

Dış politikanın militaristleşti-
rilmesinin etkileri

30 yılı aşkın bir süredir devam eden 
neoliberal dönüşüm süreci F. Almanya ço-
ğunluk toplumunda derin yaralar açmıştır. 
Emek örgütleri de dahil olmak üzere, geniş 
kesimler toplumsal kaynaklara ulaşımın 
bireyin yeteneklerine bağlı olduğu ve iş-
sizlerin kendi durumlarından kendilerinin 
sorumlu oldukları demagojisini kabul et-
mektedirler. Aynı şekilde göçmen ve mül-
tecilerin iç güvenlik tehdidini oluşturduk-
ları ve demokratik haklarının gerektiğinde 
kısıtlanabileceği yaklaşımı egemen görüş 
hâline gelmiştir. Sadece Naziler tarafından 
değil, kitlesel gösterilere katılan sıradan 
yurttaşlar tarafından da ifade edilen ırkçı 
görüşler ise, egemenler tarafından sosyal 

ve demokratik hakların daha çok budan-
ması için gerekçe hâline getirilmektedir.

Kitlesel ırkçı gösterilerde kendini ifa-
de sadece küçük burjuva kesimlerin alt 
sınıflara düşme korkusu değil, aynı za-
manda Batı’nın dünyanın diğer bölgeleri 
üzerindeki egemenliğini kaybetme korku-
sudur. Bu bağlamda NATO’nun müdahale 
savaşları ve işgalleri politika aracı olarak 

kabul görmekte, insan haklarının Guanta-
namo işkence hanesinde olduğu gibi siste-
matik bir biçimde zedelenmesi ve medeni 
(!) dünya normlarının Batı dışında uygu-
lanmaması, “güvenlik politikalarının zo-
runluluğu” olarak kabullenilmektedir.

Sağ popülizm, ırkçı yaklaşımlar ve 
refah şovenizmi, neoliberal madalyanın 
diğer yüzüdürler. Dahası bunlar toplumsal 
direnç mekanizmalarını kırmak, egemen 
iktidar ve mülkiyet ilişkilerinin değiş-
mez kural olduğunu kabullendirmek ve 
emperyalist savaşların Batı’daki burjuva 
toplumlarının refahını ve güvenliğini ko-
rumanın bir gerekliliği olduğunu yaymak 
için bir egemenlik araçlarıdırlar.

Bu çerçevede de kitlesel ırkçı gösteri-
lerin tam da “Almanya’nın yeni sorumlu-
luğu” adı altında gerçekleştirilecek köklü 
militarist değişimlerin gündemde olduğu 
bir dönemde yaygınlaşıyor olmaları, bir 
tesadüf değildir. Kitlesel ırkçı gösteriler, 
emperyalist politikaların toplumsal meşru-
iyete kavuşmaları için kullanılmaktadırlar. 
Bu yaklaşım ve F. Almanya’nın AB’nin en 
güçlü öncü ülkesi olarak dünya çapında 
“yeni sorumluluklar” üstlenmek zorunda 
olduğu propagandası uzun zamandır biz-
zat devletin başındakiler tarafından yapıl-
maktadır. F.Almanya’nın resmi Savunma 
Politikaları Yönergesi bu “yeni sorumlulu-
ğun” tam olarak ne anlama geldiği açıkça 
şöyle belirtmektedir: “Federal Ordunun 
görevi, Alman ekonomisinin küresel reka-
bet yetisi için dünya piyasalarına serbest 
girişi, enerji ve hammadde kaynaklarına 

serbest ulaşımı ve serbest nakliyat yolla-
rını korumaktır.”

Kitlesel ırkçı gösterileri örgütleyenle-
rin veya AfD gibi sağ popülistlerin siyasi 
söylemine bakıldığında, gerek onların, ge-
rekse de egemenlerin siyasi söylemlerinin 
örtüştüğü görülebilir. Örneğin PEGİDA 
hareketinin talepleri arasında “PKK gibi 
yasaklı örgütlere silah yardımı yapılma-
malıdır” yer alırken, dünya çapında Selefi 
örgütlenmeleri destekleyen, ülke içinde 
kafa kesme dahil gerici bir Şeriat anlayı-
şını uygulayan ve DAİŞ’e her türlü yardı-
mı yapan Suudi Arabistan’a yapılan silah 
yardımlarına değinilmemektedir. Dahası 
AfD’nin seçim programında “ulusal çıkar-
lar gerektirdiğinde Federal Ordu yurt dı-
şına gönderilebilir” tespiti yer almaktadır.

Sonuç yerine

Görüldüğü gibi siyasi söylemlerde ve 
programda pek farklılık yok. Aksine AfD’ 
nin seçim başarıları ve kitlesel ırkçı gös-
teriler F. Almanya egemenleri tarafından 
neoliberal ajanda ve dış politikanın milita-
ristleştirilmesinin toplumsal meşruiyet ka-
zanması için kullanılmaktadır. Egemenler 
küçük burjuvazinin “korkuları” sayesinde 
sermaye lehine olan adımlar ve emperya-
list savaşlar için gerekli olan toplumsal 
desteğe kavuşmaktadırlar.

Refahını kaybetme korkusunu yaşayan 
küçük burjuva kesimler sağdan baskı altı-
na aldıkları egemenlerin iki yüzlülüğünü 
ve çifte standartlarını da paylaşmakta-
dırlar. Örneğin Charlie Hebdo saldırıları 
sonrasında geniş toplumsal tepki oluşur-
ken, Paris katliamından bir kaç saat son-
ra Boko Haram teröristlerinin Nijerya’da 
katlettikleri 2.000 sivil ne toplum, ne poli-
tikacılar, ne de burjuva medyası tarafında 
kaale dahi alınmadı. Kenya’da Eş Şabab, 
Afganistan ve Pakistan’da Taliban veya 
Suriye ve Irak’ta sözde “İslam Devletinin” 
gerçekleştirdikleri katliamlar sadece İslam 
karşıtlığını körüklemek amacıyla konu 
edilmektedirler.

F. Almanya’daki toplumsal bölünme 
büyük bir hızla derinleşmektedir. Neolibe-
ralizm bu konuda büyük başarı sağlamış-
tır. O nedenle F. Almanya’daki toplumsal 
ve siyasi sol, aslına dönmek ve egemen 
iktidar ve mülkiyet ilişkilerini sorgulamak 
zorundadır. Max Horkheimer’in dedi-
ğinden hareketle: ırkçılık ve faşizmden 
bahseden, kapitalizm ve emperyalizmden 
bahsetmek zorundadır. Karl Marx’ın “in-
sanın aşağılanan, esirleştirilen, terk edi-
len, hor görülen bir varlık olmasını sağ-
layan tüm koşulların alaşağı edilmesine” 
yönelik kategorik emrine uyulmadan, ne 
ırkçılığa, ne refah şovenizmine, ne de neo-
liberal politikalara karşı başarılı bir müca-
dele olanaklıdır. Kitlesel ırkçı gösterilerin 
ortaya çıkardığı gerçek budur.
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Almanya’daki İslam karşıtı hareket Pegida’nın (Batı’nın İslamileşmesine Karşı Yurtsever Avru-
palılar) yeni lideri Katherin Oertel (o da istifa etti) ve hareketin kurucusu Lutz Bachmann.



q  Kemal ATAKAN

7 Haziran 2015 tarihinde Türki-
ye’de genel parlamento seçimleri ger-
çekleştirilecek. Ülke şimdiden seçim 
havasına girmeye başladı. Kimilerine 
göre bu seçim çok önemli bir seçim 
olacak. İktidar için önemli, çünkü salt 
çoğunluğu elde ederek Anayasa deği-
şikliği ve Başkanlık Sistemine geçiş 
için önüne koyduğu hedefler var. Eğer 
istedikleri sonucu elde edemezlerse, 
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı maka-
mından günlük politikaya müdahale 
etme konusunda zorlanacağını gö-
rüyor. Onun için olmazsa olmaz bir 
biçimde Başkanlık Sistemi’ne yolu 
açacak olan meclis çoğunluğunu sağ-
lamaya çalışacaklar. 

Muhalefet
Muhalefet için önemli diyeceğiz 

ama önce hangi muhalefet sorusuna 
kısaca bir değinelim. CHP bir muha-
lefet partisi profili yansıtmıyor. Daha 
çok edilgen bir muhalefet yürütüyor. 
Ortaya kendi projelerini koymak, ik-
tidar olduğu koşullarda yaşama geçi-
receklerini halka açıklama konusunda 
hiç bir çabası yok. Çünkü herhangi bir 
alternatif projesi yok. CHP sadece ve 
sadece AKP’yi eleştirme temelinde 
politika yürütüyor. CHP kendi için-
deki tartışmaları dahi henüz sonuç-
landıramamış durumda. Kendisini bir 
Merkez Parti niteliğine büründürmek 
için uğraşırken, içindeki ulusalcıların 
bir kısmını elinden kaçırdı. 

MHP, artık kuru milliyetçilik ile 
prim yapamıyor. Tabanında AKP’ye 
kaymalar var. Daha fazla güç kay-
betmemenin derdine düşmüş ve bü-
yük bir olasılıkla seçim propagan-
dasını Kürt sorunundan yola çıkarak 
AKP’ye vurarak şekillendirecek. 
MHP ve CHP’nin yeni bir rakibi daha 
var. Bu hafta sonu yapacağı Parti 
Kongresinde Vatan Partisi adını ala-
cak olan İşçi Partisi. Milliyetçilik ve 
militarizm temelinde politik hat çizen, 
JİTEM kurucusu Hasan Atilla Uğur, 
CHP’den ihraç edilen Prof. Süheyl 
Batum gibi unsurları çatısı altında bir-
leştiren, Eski Genel Kurmay Başkanı 
İlker Başbuğ’un desteğini alacak olan 
son derece tehlikeli cuntacı, darbeci, 
nasyonalist bir oluşum. 

Bu partileri neden iktidar ve mu-
halefet olarak ayırıyoruz... Aslını so-
rarsanız öyle bir ayrım yapmamak 
lazım. Çünkü hepsi bu devletin bütün-
leyenleri. Muhalefet olup da burjuva 
iktidarına karşı olan yok aralarında. 
Türkiye’de kapitalist üretim ilişkileri-
nin sürmesinden yana, Türk ulusu ve 
Sünni İslam Dini temelinde bir anla-
yışa sahip partiler bunlar. Yani, kendi 
terminolojimize göre konuşacaksak 
bunların içinde muhalefet partisi mev-
cut değil. Burada saymadıklarımız da-
hil hepsi birer burjuva partisi ve ser-
mayenin çıkarlarını temsil ediyorlar. 

TBMM çatısı altında politika yü-
rüten bir parti daha var. Halkların De-
mokratik Partisi HDP. HDP bir burju-
va partisi mi? Değil. Bir sınıf partisi 
mi? O da değil. Evet, haklısınız, tam 
bıçak sırtında. Sınıfsal yanı zayıf kal-
dığında sınırlar her an silikleşebilir. 
Böyle bir tehlike var. Ama bugün için 
tamı tamına gerçek bir muhalefet par-
tisi. Ulusal Kurtuluş Hareketi niteli-
ğindeki bir siyasi çizginin legal siyasi 
temsilcisi. Onunla da kalmamış, Kürt 
Demokrasi Hareketi ile Türkiye Dev-
rimci Hareketi ve Demokrasi Güçleri 
arasında ciddi bir ittifak partisi nite-
liğine kavuşmuş. Bu noktaya gelene 
dek, çok bedeller ödemiş, partileri 
yasaklanmış, milletvekilleri çok ağır 
hapis cezaları ile yüzleşmiş, üyeleri 
ve aktivistleri onbinlerle tutuklan-
mış. Onu bırakın, on binlerce şehidin 
mücadelesi sonucunda bu düzeye ge-
lebilmiş bir hareket. Bugün, meclis 
sıralarında oturan her bir vekili bu 
sorumluluğu da omuzlarında taşıyor. 
Yani, sorumluluğu büyük. Belki de 
herkesten büyük. Dolayısıyla, bileşi-
mi itibarıyla mücadelenin bu aşama-
sında savunduğu azami program, ko-
münistlerin asgari güncel programına 
tekabül ediyorsa da, Türkiye’deki tek 
parlamenter muhalif parti. 

İktidar
AKP’nin içi kaynıyor. Dışarıya 

yansıyanlar temelinde spekülasyon 
yapmak bizim ödevimiz değil. Ancak, 
“ateş olmayan yerden duman çıkmaz” 
derler. Demek ki içerde belirli görüş 
farklılıkları var. Yolsuzluk ve Hırsız-
lıklar temelinde içten tepkiler var. Bu 
tepki “biz yapamadık malı bunlar gö-
türdü” temelinde de olabilir. Çünkü 

sonuç itibarıyla tepki gösterenlerin de 
hepsi AKP’li. O kadar dürüst olsalar 
veya farklı bir mayaya sahip olsalar 
istifa ederlerdi. 

Erdoğan’ın Merkez Bankasına 
müdahale konuşmaları AKP ve özel-
likle Hükümet içinde tepkiyle karşı-
lanıyor. Merkez Bankası “Bağımsız”, 
Erdoğan nasıl karışır diye farklı sesler 
çıkarıyorlar. Kuş beyinliler, Merkez 
Bankasının hiç bir zaman “bağımsız” 
olamayacağını ve bu ülke kapitalist 
bir ülke olarak kaldığı sürece ABD 
Merkez Bankası FED’e göbekten ba-
ğımlılığının süreceğini göremiyorlar. 

Hakan Fidan olayı ilginç bir hal 
aldı. Bizim duyumlarımız Erdoğan’ın 
Hakan Fidan’ı, A. Öcalan üzerinde, 
HDP’nin parti olarak değil, mutlaka 
“Bağımsız” adaylar temelinde ikna 
etmesi yönünde baskı kurma yönünde 
görevlendirdiği, ancak Hakan Fidan 
bunu gerçekleştiremeyince Erdoğan 
tarafından ciddi bir şekilde hırpa-
landığı ve hakarete maruz kaldığı ve 
bundan dolayı da “yoruldum” gerek-
çesi ile MİT Müsteşarlığı görevinden 
istifa ettiği yönünde. Şimdi Erdoğan 
verdiği talimat doğrultusunda Abdul-
lah Öcalan’dan Newroz’da bir barış 
mesajı bekliyor. Halbuki A. Öcalan bu 
mesajı iki yıl önce verdi. AKP kural-
lara ve mutabakatlara uymadı. Şimdi 
sadece seçim sürecinde AKP, “Kürt 
sorununu ben çözdüm” diyebilmek ve 
seçimlere süt liman bir ortamda gire-
bilmek için buna ihtiyaç duyuyor. Sa-
nıyoruz, o tarihe kadar resmi müzake-

reler başlar ve o konuda yol alınırsa, 
A. Öcalan sürecin gelişimine uygun 
bir açıklama yapacaktır. Değilse Er-
doğan çok bekler. 

Ortaya çıkan tablo, Erdoğan’ın ve 
dolayısıyla AKP’nin kendileri için en 
ciddi muhalefet olarak HDP’yi gör-
meleri yönündedir. HDP, “Yeni Ya-
şam Projesi” temelinde, sadece % 10 
barajını aşmak değil, %13-15 arası bir 
güçle seçimlerde başarı elde etmeyi 
önüne hedef olarak koymuştur. Bu 
amaca ulaşmak için ise, seçim ittifa-
kı görüşmelerini sürdürüyor. Hüda-
Par, Fethullah Cemaati ve Hak-Par 
dışındaki tüm Kürdistani güçler ve 
DTK Bileşenleri ile, Batıda ise, HDK 
Bileşenleri ve onların dışında kalan 
tüm ilerici, sosyalist, devrimci güç-
ler, partiler, sendikalar ve STÖ’ler 
ile, dinsel, Süryani, Ermeni, Alevi, 
Caferi toplumlarının temsilcileri ile 
görüşüyorlar. Bu arada “sol” liberal 
ve liberal aydınlar ile de görüştükle-
rini açıkladılar. HDP’nin bu seçimde 
izlediği stratejinin her halükarda %10 
barajını aşarak parlamentoya gir-
mek, hatta % 13-15 arasında bir ora-
nı elde ederek güçlü bir demokratik 
temsili sağlamak olduğu anlaşılıyor. 
Bu hedefe ulaşmak için seçim ittifa-
kı yaptığı güçlere ve kişilere esnek 
yaklaşarak, seçimlerden sonra mec-
liste birden fazla grup kurulabileceği 
konusunda da teklifler götürdüklerini 
bizzat Selahattin Demirtaş açıkladı. 
Bu seçim stratejisi, 60 ila 90 arası de-
mokratik, Kemalist olmayan veya Ke-
malist olsa dahi, Kürt sorununun ve 
emek sorunlarının çözümünden yana 
olan muhalif milletvekilinin meclise 
girmesini hedefliyor. Bu başarılabil-
diğinde mecliste oluşacak HDP dı-
şında, Sosyalist, Liberal aydın veya 
Alevi grupların meclis çalışmalarını 
koordine içinde yürütmeleri hedefle-
niyor. HDP, AKP’nin Kürt oylarından 
% 2 ve CHP’nin “sol” oylarından % 
2 alabilirse bu amacını gerçekleştire-
bilir. Matematiksel olarak böyledir. 
Kuşkusuz ki böyle bir sonuç olarak 
nitelendirilebilecek bir başarı sadece 
meclis aritmetiğini değiştirmekle kal-
maz, aynı zamanda meclis içinde de-
mokratik taleplerden yana niteliksel 
bir değişikliği de beraberinde getirir. 

Buraya kadar bir fotoğraf çekmiş 
olduk. Bir anlamda objektif habercilik 
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Politika18  14 Şubat 2015 POLİTİK GÜNDEM

Halkların Demokratik 
Partisi (HDP) bir bur-
juva partisi mi? Değil. 
Bir sınıf partisi mi? O 
da değil. Evet, haklısı-
nız, tam bıçak sırtında. 
Sınıfsal yanı zayıf kal-
dığında sınırlar her an 
silikleşebilir. Böyle bir 
tehlike var. Ama bugün 
için tamı tamına gerçek 
bir muhalefet partisi. 



yapmış olduk. Pekiyi, biz bu konuda 
ne düşünüyoruz? 

Komünistler
Biz, bu ülkede AKP tarafından Baş-

kanlık sistemi adı altında Diktatoryal 
bir sistemin oturtulmak istendiğini, bu 
yaşama geçse de geçmese de burjuva-
zinin bu devleti oluşturan değişik ke-
simlerinin kendi aralarındaki çatışma-
sının keskinleşeceğini düşünüyoruz. 
Burjuvazi CHP’nin dolduramadığı 
boşlukları doldurmak için Vatan Par-
tisi Projesini geliştiriyor. Cumhuri-
yetçi, statükocu, darbeci, militarist ve 
nasyonalist güçlerin, yani son tahlilde 
AKP ile hesaplaşmak isteyen statüko-
cu burjuva güçlerin ve askerlerin pro-
jesi. MHP ve BBP gibi faşist güçler 
de milliyetçi, kafatasçı politikalarını 
sürdürecekler. Bu ortamda CHP, bir 
o yana, bir bu yana sallanarak siyaset 
yapmaya çalışacak. HDP’nin ve HDP 
ile seçim ittifakı temelinde meclise 

girecek güçlerin önemi bu noktada 
ortaya çıkıyor. Bu demokratik güçler, 
parlamento dışı muhalefetin, işçi sını-
fı hareketinin, Kürt özgürlük hareke-
tinin sesini Meclis’te ne kadar keskin 
yankılandırabilirse o derece yararlı 
bir işlev görmüş olur. HDP’nin barajı 
aşamaması koşullarında ise parlamen-
to dışı mücadelenin daha güçlenece-
ğini düşünüyoruz. Buna çok fazla ih-
timal vermiyoruz ama olasılık olarak 
her zaman mümkün. 

Biz HDP’nin söylemleri ile mu-
tabık değiliz diyemeyiz. Bir anlamda 
mutabıkız. HDP’nin ana söylemleri, 
tüm istemleri, bizim istemlerimizin 
asgari düzeyini oluşturuyor. Yani, o 
açıdan bakıldığında tümüne sahip çı-
kabiliriz. Ama yetinemeyiz. Çünkü, 
HDP’nin söylemeyip de bizim söyle-
diklerimiz var. HDP, burjuva iktidarı-
nı ortadan kaldırıp, işçi sınıfının öncü-
lüğünde, tüm ezilen ulus ve halkların 
iktidarını hedeflemiyor. Bu demektir 

ki, biz HDP’yi destekleyebiliriz, an-
cak işçi sınıfının programını da sürek-
li propaganda ederiz, yaygınlaştırırız. 
Sonuçta, devrimin ordusu, sınıfın 
günlük ekonomik ve politik sorunları 
temelindeki mücadeleler içinde olu-
şuyor. Bu anlamda bakıldığında gerek 
parlamenter, gerekse parlamento dışı 
tüm bu mücadeleler sınıf hareketinin 
gelişmesi açısından bir süreci tarif 
eder. Ancak, komünistler kendi gö-
rüşlerini ve gerçekleştirmek istedik-
leri toplumsal düzeni, Sosyalizmi bü-
tün bu süreçler içinde de propaganda 
ederler ve örgütlenirler. Bu yapılmaz, 
sadece HDP politikaları ile yetinilirse 
bunun sonucu, düzen çerçevesinde 
çözüm aramak, adı da reformizm olur. 

Komünistler, HDP’nin, daha geniş 
kesimlerle, BHH ile ve onun da dışın-
da kalan HE ile ittifak yapmasını des-
tekliyor. Barış ve Demokrasi Güçle-
rinin ittifakı çerçevesinde daha geniş 
demokratik, liberal çevrelerle işbir-

liğini de destekliyor. HDP’nin mec-
lise girmesinin, seçim barajını fiilen 
yıkmasının ve AKP’yi tek başına at 
oynatır durumdan çıkarmasının sınıf 
mücadelesine katkıda bulunacağını 
düşünüyorlar. Ama asıl önemlisi sınıf 
mücadelesinin adım adım örülmesi 
ve sadece bu süreçlerle yetinilmeme-
si gerektiğini savunuyorlar. Düşünün 
ki, Metal iş kolunda Grev kararı alını-
yor. Hükümet, “grevler, ülkenin milli 
güvenliğini bozucu nitelikte olduğu” 
gerekçesi ile grevi erteliyor ve işçi 
birkaç direniş istisnası dışında işba-
şı yapıyor. Ne zaman ki Metal işçisi 
böyle bir durumda direnir ve haklı 
grevinin yasaklanmasını tanımaz, işte 
o zaman sınıf mücadelesi yeni bir eğ-
riye yükselmiş demektir. Bu maalesef 
henüz söz konusu değildir. O zaman o 
düzeye gelmek için var olan tüm ola-
nakları ve araçları doğru değerlendir-
mek gerekir. Seçim Kampanyaları da 
bu araçlardan biridir. 
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Türkiye’de iktidar içi ve dışı olguları de-
ğerlendirirken birçok arkadaştan bazen 
önemli sorular alıyoruz. Tabiri caiz ise olguları 
değerlendirirken işin içinden çıkmakta zor-
lanıldığını anlıyoruz. Çok geçmişe gitmeden, 
bir örnek temelinde parmak basmak istediği-
miz konuya değinelim.

Ergenekon ve Balyoz operasyonları es-
nasında AKP ve Cemaat birlikte hareket edi-
yordu. Bir yandan operasyonlar Cemaat’in 
kurgusu denirken, dönemin Başbakanı Er-
doğan kendini de Ergenekon savcısı ilan etti. 
Sanıklar arasından şaibeli ölümler yaşandı. 
Artık herkes bu ölümlerin ilaç yolu ile şırınga 
edilen hastalık mikropları ve bazı durumlarda 
öldürücü zehirden kaynaklandığı konusunda 
hem fikir. Hatta, kimi çevrelerde, Cemaatin 
operasyonlar ve tutuklamalar öncesinde bazı 
TSK unsurlarının yargısız infaz edilmeleri fikri 
olduğu ancak Erdoğan ve Gül’ün buna karşı 
çıktıkları dillendiriliyor. Yakalanıp, suçlanıp 
yargılanmalarının ve yüksek cezalar almala-
rının toplum nezdinde daha etkili olacağını 
savundukları söyleniyor.

Ardından AKP ile Cemaat arasında bir 
takım sorunlar gün yüzüne çıktı. Bu sorunlar 
Gül ve Erdoğan’ın generaller hakkında sar-
fettikleri kimi sözlere yansıdı. Mesela, Erdo-
ğan, İlker Başbuğ ile Genel Kurmay Başkanı 
iken mesai arkadaşı olduğunu ve gönlünün 
Başbuğ’nun tutuksuz yargılanmasından yana 
olduğu ifadesi gibi. Buna benzer çeşitli açık-
lamalar oldu.

Onu takip eden dönemlerde Ergenekon 
ve Balyoz davaları sonuçlandı. Yüksek rütbe-
li eski ve muazzaf TSK unsuru orta ve yüksek 
rütbeli subaylar, hatta generaller ağır hapis 
cezaları aldılar. Ağırlaştırılmış iki müebbet 
alanlar oldu aralarında. 17-25 Aralık 2013 
“Hırsızlık Haftası” ile Haziran 2014 Cumhur-
başkanlığı seçimleri arasındaki zaman di-
liminde, AKP, yargı ve emniyette Cemaat’e 
karşı operasyonlara girişti. Sonuçta, Cum-
hurbaşkanlığı seçimleri arifesinde başlayan 
tahliyeler sonucunda İlker Başbuğ’dan, Doğu 
Perinçek’e kadar bir dizi Ergenekon ve Balyoz 
mahkumu tahliye edildi. Özellikle mahkum 
olduklarının altını çiziyoruz. Tahliyeler,  “uzun 
tutukluluk süreçleri” iyi bir “zaman ayarlama-
sı” ile duruşmada karar alınmasına rağmen, 
gerekçeli karar ve temyiz aşamaları tamam-
lanmadığı gerekçesi ile, “yasa boşluğu” de-
ğerlendirilerek gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde general-
lerin partisi olan CHP, Cemaat ile işbirliği yap-
tı. Doğu Perinçek ve generaller CHP adayını 
üstü örtülü desteklediler. Takip eden dönem-
de ise Generaller ve Perinçek’in İP’si HSYK se-
çimlerinde AKP ile işbirliği yaptı. Bunu da ilan 
ettiler. Yine yakın süreçte, mahkum İlker Baş-
buğ, Genel Kurmay Başkanlığında, GK Başka-
nı Necdet Özel’i ziyaret etti ve 61 üst rütbeli 
subay ve general ile gizli bir toplantı gerçek-
leştirdi. Toplantının içeriği gizli tutuldu, ancak 
İlker Başbuğ ziyareti basına yansıtıldı. Bir me-
saj verilmek istendi.

Şimdi, bu örnekten ve bu gelişme süre-
cinden yola çıkarak bir değerlendirme yap-
maya çalışalım. Kimi arkadaşlar “kimin eli 

kimin cebinde, belli değil”, “bu nasıl iştir anla-
yamıyoruz” diyorlar. Hele bir de aynı süreçte, 
CHP ve İP’li unsurların da katılımları ile “Birle-
şik Haziran Hareketi” oluşum sürecine gidildi 
dersek, işler iyice karışacak gibi.

ATILIM’ın Nisan 2013 sayısınının baş yazı-
sı ve partimizin 5 Ağustos 2013 tarihli Açık-
laması dikkatli okunduğunda burada yaza-
caklarımızın aslında bir hatırlatmadan ibaret 
olduğunu göreceksiniz.

Komünistler, toplumsal olguları; geçi-
ci emareler, günlük sarf edilmiş sözler veya 
gelişmeler temelinde yüzeysel olarak analiz 
etmezler. Bütün bu süreç ve olguları, sınıfsal 
bir bakış açısı ile değerlendirirler. Komünist-
lerin en önemli ayırt edici özelliği budur. TKP, 
başından itibaren bu güçlerin arasında sınıf-
sal bir farklılık olmadığını, aralarındaki çatış-
manın iktidar ve sermaye üzerindeki etkinlik 
için çıkar çatışması olduğunu ve bu güçlerin 
bütün bu çatışma ve kavgalarına rağmen, sı-
nıfsal temel konularda her zaman tek vücut 
olarak davranacaklarını belirtmiştir. Arala-
rında çatışırlar, gruplaşırlar, gruplar arasında 
çapraz bağlar, birliktelikler kurarlar. Dün bir-
birine düşman gibi görünenler, yarın kol kola 
yürürler, ortak kararlar alırlar. Çünkü, onlar 
aynı sınıfın unsurları, bileşenidirler. Bu sınıfın 
ve onun devletinin çıkarları söz konusu oldu-
ğunda aralarındaki ayrılıkları bir kenara bıra-
kırlar ve tek bir görüş etrafında birleşirler.

Bu bilimsel gerçekten yola çıkarsak ve 
bizim de toplumsal olguları değerlendirirken 
pusulamız sınıfsal bakış açısı olursa, yukarıda 

sıraladığımız süreçlerin kendi içindeki çeliş-
kilerini değerlendirmekte zorlanmayız. Bun-
lar, yani burjuvazi, kendi arasında çatışırken, 
birbirlerini ortadan kaldırmayı bile araların-
daki mücadelenin bir aracı olarak kullanırlar. 
Aldanmayalım. Tek bir mihenk taşımız olsun. 
O da sınıfsal bakış açısıdır. Sınıfsal bakış açısı 
temelinde değerlendirdiğimizde, hata yap-
mamız, yanlış değerlendirmemiz, birini birine 
tercih etme veya haklı görme gibi eksikliklere 
düşmemiz mümkün değildir.

Komünistler, Türkiye Komünist Partisi, 
sermayenin iktidarını, burjuvazinin egemen-
liğini yıkmadan, bu ülkede kalıcı olarak hiç 
bir sorunun çözülmeyeceğini dile getiriyor. 
Bugün AKP olur, yarın CHP olur. Zehirin dozu 
fark etmiyor. Sonuçta ülkede 90 yıllık Kema-
list bir diktatörlük ve Türk-İslam Sentezi’nin 
egemenliğini görmek gerekiyor. Kapitalizm 
çerçevesinde bir takım kazanımlar elde etme 
mücadelesini yürütürken, işçi sınıfının hakları 
ve Kürt halkının özgürlüğü için kısmi kaza-
nımlar elde etme mücadelemizde dahi bu 
gerçeği unutmamamız çok önemlidir. En ba-
sit günlük gelişmeleri değerlendirirken, bur-
juvazinin yarattığı bilgi kirliliği ve keşmekeş 
içinde, berrak ve doğru değerlendirmeler için 
sınıfsal bakış açımızdan bir milim taviz ver-
meyeceğiz. Bu şekilde, sallanmadan, dimdik 
ayakta kalıp, sınıf mücadelesinin zorlu yolla-
rında emin adımlarla tüm engelleri aşarak ile 
rleme olanağımız olacaktır.

(TKP Merkez Organı ATILIM Gazetesi
Ocak 2015 sayısında yayınlanmıştır.

www.türkiyekomünistpartisi.org 
sitesinden alınmıştır.)

Toplumsal Olgular ve Sınıfsallık
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Kadınlar, büyük bedel ve direniş-
le elde ettikleri öncülüğü, Kongreya 
Jinên Azad’la taçlandırdı. Bildirgede, 
‘Kongremiz Demokratik Ulus ve öz-
gür yaşamı inşada öncü rol oynaya-
cak’ denildi.

Kongreya Jinên Azad 
Amed’de düzenlenen 1. Kadın 

Kongresi, tarihi bir adımla taçlandı. 
Kongreya Jinên Azad adıyla kongre 
kuran kadınlar, zılgıtlar eşliğinde ana-
yasa niteliğindeki yeni sözleşmelerini 
kabul ederken, inşaya ve zafere öncü-
lük için yeni bir aşamaya geçti

Evrenselin dili
Kongrede konuşan HDP Eşbaşka-

nı Figen Yüksekdağ, “Kadın iradesi 
toplumun ve tarihin yapısını değişti-
riyor. Kürt kadın devrimi artık evren-
selin dilini konuşuyor. Bu kadın ira-
desini ve zafer çizgisini HDP olarak 
Türkiye toplumuna taşıyacağız” dedi

Kongreya Jinên Azad 
pîroz be!
(Özgür Kadınlar Kongresi kutlu olsun)

Demokratik Özgür Kadın Hareketi 
(DÖKH) tarafından dört parça Kürdis-
tan, Türkiye ve dünyadan kadınların 
katlımı ile Kayapınar Spor Salonu’nda 
düzenlenen 1. Kadın Kongresi, ikinci 
gününde Kongreya Jinên Azad / Öz-
gür Kadınlar Kongresi (KJA) kuru-
luşunu ilan etti. Kongrede yapılan 
oylama ile DÖKH’ün fesh edilmesine 
ve kadınların yeni örgütlenme modeli 
olarak kongre ile yoluna devam et-
mesine karar verildi. Buna göre, Kürt 
kadınlarının bundan sonraki çatı örgü-
tünün adı, KJA.

Amed’de gerçekleştirilen iki gün-
lük 1. Kadın Kongresi’nin sonuç bil-
dirgesi açıklandı. Bildirgede özgür-
lük iddiasını daha da büyütecek olan 
Kongraya Jinên Azad’ın (KJA) kuru-
luşu ilan edilirken Kobanê direnişi, 
Yunanistan’da SYRİZA’nın başarısı 
ve metal işçilerinin grevi selamlandı. 
HDP Milletvekili Ayla Akat Ata tara-
fından okunan bildirgede, “Toplumsal 
yaşamın her alanında sosyal, ekono-
mik, siyasal, kültürel vb. kadın bakı-
şıyla örgütlenerek eril anlayışı geri-
letmeyi hedef edinen kongremiz, daha 
az devlet daha çok özgür kadın yaşam 

alanlarını geliştirme kararlığını orta-
ya koymuştur” denildi.

Tarihi kongreden 
tarihi kararlar
Demokratik Özgür Kadın Hareke-

ti’nin (DÖKH) feshedildiği kongrede, 
KJA kuruldu. Kadın mücadelsi üzeri-
ne değerlendirmeler yapıldıktan sonra 
dünya kadın mücadelesi selamlanarak 
şu kararlar alındı:

l Şengal’e özerklik statüsünün 
verilmesini kongremiz bir yaklaşım 
olarak belirlemiştir. Yine yüzüncü yı-
lını kınadığımız Ermeni soykırımına 
cevabımız demokratik ulus perspekti-
fi temelinde halkların ortak yaşam ve 
iradesinin bu topraklarda inşa etmek 
olacaktır.

l Kadına yönelik geliştirilen bu 
ideolojik ve sistematik saldırılara tu-
tum alan kongremiz, başta Kürdistani, 
Ortadoğu ve dünya kadın hareketleri 
ile dayanışmayı stratejik düzeyde ele 
olarak kadının ortak mücadelesini 
daha fazla yükseltme kararlılığını or-
taya koymuştur.

l Kongremiz, AKP iktidarının 
eğitimde tektipleştirme, zorunlu din 
dersleri ve muhafazakarlaştırma poli-
tikalarına karşı örgütlü mücadele yü-
rütmeyi görev bilir.

l Özsavunması olmayan hiçbir 
mücadelenin kalıcı olmayacağı tespi-
tini yapan kongremiz, toplum ve halk-
ların özgürlüğünün kadın özgürleşme-
sinden geçtiğini belirtmiştir.

l İster kapitalist moderniteden ge-
len saldırılar, ister DAİŞ gibi gerici 
çetelerden gelen saldırılara karşı ka-
dınların yaşam ve toplumsal haklarını 
savunmak için kadın özsavunmasını 
geliştirmeyi kongremiz en temel ihti-
yaçlardan biri olarak görmüştür.

l Kürdistan coğrafyasında yaşa-
yan halklar, inançlar, STK’ler, mes-
lek örgütleri, kadın örgütlemeleri ve 
şahsiyetlerin bileşeni olan kongremiz 
toplumsal özgürlüğe öncülük edecek 
iddiasıyla bir örgütleme kararlılığına 
ulaşmıştır.

l Kadının öz örgütlemeleri olan 
meclis, komün, kooperatif, akademi, 
dernekler, komisyon ve kadın ihtiyaç-
larına çözüm üretecek her türlü örgüt-
lemelerle ‘Örgütsüz tek bir kadın kal-
mamalı’ yaklaşımıyla kadın sistemini 
inşa edecektir.

l Toplumsal yaşamın her alanında 
sosyal, ekonomik, siyasal, kültürel vb. 
kadın bakışıyla örgütlenerek eril anla-
yışı geriletmeyi hedef edinen kongre-
miz, özgür yaşam alanlarını geliştirir 
ve genişletir. Bu temelde daha az dev-
let daha çok toplum, daha az devlet 
daha çok özgür kadın yaşam alanlarını 
geliştirme kararlığını ortaya koymuş-
tur.

l Kongremiz, toplumsal barışın 
sağlanması için zor koşullarda muaz-
zam bir direniş ve sabırla mücadele 
veren Kürt Halk Önderi Sayın Abdul-
lah Öcalan’ın toplumsal özgürlüğün 
ve barışa giden yolun teminatı olarak 

görür. Öcalan’ın özgürlüğünü olmaz-
sa olmaz gören kongremiz, bunun için 
her düzeyde mücadele yürütme karar-
lılığını ortaya koymuştur.

Sınırları yıkan kongre

Kobanê’den katılımcı Emira Du-
man: Kadın kongresi her şeyden önce 
Kobanê’nin inşasında önemli rol oyna-
yacak. Kongreden çok umutluyuz.

DÖKH üyesi Zeynep Boğa: Kong-
renin daimi meclisi 101 kişiden oluşa-
cak. Kongrenin misyonu ve görevi ka-
dın kurtuluş ideolojisini esas almaktır.

Barış Annesi Nazime Yürek: Kadın 
kongresini canı gönülden kutluyorum. 
Kadınlar Önder Apo’nun sayesinde bu-
gün bu aşamaya geldi.

Tevgerî Azadî Komaleyî Kürdistan 
üyesi Sinor Kareem: Sınırları yıkan bir 
kongredir. Kürt Ulusal Birliği’ne ön-
cülük edeceğine de inanıyorum. Kadın 
iradesi ve inancı geri erkek zihniyetine 
karşı daha radikal mücadele etmelidir.

MKM sanatçısı Nurcan: Kobanê 
özgürlügünden hemen sonra bu kong-
renin gerçekleşmesi büyük bir şans-
dır. Burada bulunan her kadının gözü 
umutla parlıyor, yüreği özgürlük için 
çarpıyor. Örgütlü ve iradeli olmayı 
Kobanê ve Rojava’da kadın devrimi 
gösterdi bize.

KJA ile yeni bir 
kadın sözleşmesi

İsim değişikliğini ve yeni örgüt-
lenme biçimini değerlendiren kongre 
delegelerinden Yüksel Genç, KJA ile 
yeni bir sözleşme oluşturarak yollarına 
devam edeceklerini söyledi. Genç, 
“Bugüne kadar yapılan tartışmaların 
en önemli bölümü kadın kongresinin 
sözleşmesine ilişkindi. Kadın ana-
yasasına ilişkin olan belgenin onay-
dan geçirilmesine ve tartışılmasına 
ilişkindi. Oldukça başarılı bir sözleşme 
girişi ile kadın kongresi kendini ifade 
etmiş oldu” dedi. Bu yeni ismin ve yeni 
kongreleşme hareketinin tüm dünya 
kadınlarının özgürleşmesi ile ilgili 
çok önemli bir ivme açığa çıkarması 
umuduğunu söyleyen Genç, “Adı gi-
bi özgür kadın kongresinin yaşam bu-
lacağı umudunu besliyoruz” dedi.

Kongreya Jinên Azad 
KADINLARIN SESİ
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İşçi sınıfının ve halen yasaklı olan 
Türkiye Komünist Partisi’nin destek ver-
diği ve o sırada İlerici Kadınlar Derneği 
başkanlığını yürüten Bakiye Beria On-
ger, 15 Ekim 1979 tarihinde yapılan ara 
seçimlerde İstanbul bağımsız senatör ada-
yı olarak seçimlere girmişti. Onger, 22 bin 
oy almıştı.

Bakiye Beria Onger’in Genel Baş-
kanlığını yaptığı, 1975 yılında kurulan 
İlerici Kadınlar Derneği (İKD), 1980 fa-
şist darbesinden önce Ecevit Hükümeti 
sürecinde uygulanan Sıkıyönetim döne-
minde yasaklanmıştır.  

1921 yılında Çanakkale’de doğan ve 
avukat olan Bakiye Beria Onger, 12 Eylül 
1980 faşist darbesinden sonra yurtdışında 
bir dönem politik göçmen olarak yaşamak 
zorunda bırakılmıştır. Onger’in cenazesi 
15 Şubat Pazar günü toprağa verildi.

Nazlı Ilıcak’ı Korkutmuştu
Nazlı Ilıcak, 15 Ekim 1979 ara seçi-

minden sonra Tercüman’daki köşe yazı-
sında,  her oy sandığının başında Bakiye 
Beria Onger için bir sandık görevlisi ol-
duğuna dikkat çekmiş, komünizm tehlike-
sinden dem vurmuştu.

“TKP’siz demokrasi, TKP’siz seçim 
olmaz” diyen Onger, seçimleri antide-
mokratik kılan diğer nedenleri sıraladık-
tan sonra neden aday olduğunu şöyle açık-
lamıştı.

NEDEN ADAY OLDUM

“Bu seçimlere bağımsız aday olarak 
katılıyorum. Bağımsızım. Ama tarafsız de-
ğilim.

Yolum işçi sınıfının devrimci yoludur.
İşçi sınıfının örgütlü gücünün gösterdiği 

yoldur.
Türkiye’de ve Dünya’da sosyalizmin 

zaferi için savaşsız sömürüsüz sınıfsız bir 
dünya kurulması için savaşım veriyorum.

Seçim çalışmalarını bu savaşımın bir 
parçası olarak görüyorum. Seçim çalış-
malarını işçi sınıfının siyasi hareketini 
güçlendirmek, bağımsız programını, dev-
rimci çıkış yolunu geniş yığınlara duyur-
mak, onun yığınlar içindeki etkinliğini ve 
örgütlülüğünü artırmakta,

* İşçi sınıfının birliğini, ulusal demok-
ratik güçlerin eylem birliğini güçlendir-
mekte,

* Gerici faşist güçleri geriletmekte,
* Genel olarak emperyalizme, tekelle-

re, faşizme, şovenizme karşı savaşımı, 
özel olarak da yoğun toplu sözleşmeler 
döneminde işçi sınıfının savaşımını güç-
lendirmekte,

* Parlamenter savaşımı, yığın savaşı-
mına bağlamakta araç olarak görüyorum.

Eğer seçilirsem, savaşımımı parlamen-
to içinde de yürüteceğim.

Parlamentoda işçi sınıfının, emekçile-
rin, halkımızın ve emekçi kadın hareketinin 
sesi, gözü, kulağı olmaya çalışacağım.”

Kampanya Nasıl Yürütüldü?
TKP’nin desteklediğini açıkladığı ba-

ğımsız aday Bakiye Beria Onger’in se-
çim kampanyası, bir Merkezi Seçim Bü-
rosu’na bağlı 7 bölge bürosu, 29 ilçe-semt 
bürosu ve bunlara bağlı çok sayıda mahal-
le ve işyeri bürosunca yürütüldü. Merkez 
seçim bürosunda, ajitasyon - propaganda, 
örgütlenme, teknik işler, koruma hukuk 
ve mali alt bürolar vardı ve bu alt büro-
lar çalışmalarını belli bir eşgüdüm altında 
sürdürdüler. Tüm seçim çalışmaları bo-
yunca bu bürolarda 50’den fazla avukat, 
5000’den fazla işçi, genç, emekçi kadın 
çalıştı.

Mahalle seçim kampanyası komitele-
rine bağlı görevliler sokak sokak, ev ev 
dolaşarak propaganda ve örgütlenme ça-
lışmaları yürüttüler. Evlerde ve işyerlerin-
de çeşitli toplantılar düzenlendi.

Merkez seçim bürosu, seçim çalışma-
larını, örgütlenme, propaganda - ajitasyon 
ve yasal açıdan yönlendiren üç temel bel-
ge hazırladı. Kampanyada kullanılacak 
ana belgiler saptandı. Ayrıca, çeşitli dü-
zeylerde yapılan toplantılarda, çalışmalar 
sürekli denetlendi, deney alış verişi yapıl-
dı, kolektif bir yönetim sağlandı. Seçim 
günü 7500 sandığın pek çoğunda göz-
lemciler, ayrıca gezici gözlemciler görev 
yaptı. Gözlemcilere yardımcı olmak üzere 
10 bin adet gözlemci kılavuzu basılıp da-
ğıtıldı. Seçim sonuçlarını değerlendirmek 
üzere özel bir örgütlenme ve kayıt sistemi 
geliştirildi. Böylece İstanbul seçim sonuç-
ları çok hızlı izlenebildi.

Üç hafta boyunca, çeşitli emekçi semt-
lerinde, günde ortalama on, toplam 210 
kahve ve kapalı salon toplantısı yapıldı. 
Bunların kimileri, semt halkından 500-

1000 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. 
Pek çok yerde, teyp bantından sürekli ses-
li yayın yapıldı. Ayrıca kampanya boyun-
ca, çeşitli semtlerde 10 açık hava mitingi 
düzenlendi. Mitinglerden ikisi, 6 Ekim 
Şişli ve 13 Ekim Sultanahmet mitingleri, 
TSİP ve Devrimci Demokratlarla eylem 
birliği mitingleri oldu.

Seçim kampanyası boyunca çeşitli ya-
yınlar yapıldı. Birlik-Dayanışma adlı tek 
sayfalık haftalık bir gazete üç sayı yayın-
landı. Birinci sayısı Onger’in tanıtılma-
sı ve programının açıklanması, diğer iki 
sayısı da “çizgi makale” biçminde çıkan 
Birlik-Dayanışma gazetesinin her sayısı 
300 bin adet basıldı ve dağıtıldı. İşçi sı-
nıfı partisinin devrimci politikasını açık-
layan ve programatik bir belge niteliğin-
de olan seçim bildirgesi de 300 bin adet 
basıldı ve yayıldı. Ayrıca merkezi olarak 
toplam 7 milyon tirajlı 36 çeşit bildiri, el 
ilanı ve pul ile İstanbul halkına ulaşılma-
ya çalışıldı. Bu bildiriler arasında, genel 
içerikli olanların yanı sıra, çeşitli sınıf ve 
kesimlerin sorunlarına ayrı ayrı değinen, 
onlara seslenen, konut, kuyruk, ulaşım vb. 
gibi sorunları ele alanlar da vardı. Ayrıca, 
seçim kampanyası boyunca, Onger’in 
günlük basın açıklamalarını yaymak için 
Birlik Dayanışma adlı bir ajans bülteni çı-
karıldı. Ajans, kampanya boyunca toplam 
45 sayı çıktı.

Bunlara ek olarak, 6 bin CHP İstanbul 
delegesine posta ile Beria Onger imza-
lı bir mektup ve propaganda malzemesi 
gönderildi. Mektupta, CHP yönetiminin, 
NATO’culuk, kemerleri sıkma ve sıkıyö-
netimcilik politikasının çıkmazı açıklan-
dı. CHP’li yurtseverler bu politikaya karşı 
göreve, gerici-faşist tehlikeye karşı eylem 
birliğine çağrıldı. İlerici demokrat aydın-
lara, basın üyelerine ve örgüt yöneticileri-
ne de yine postayla birer mektup ve yazılı 
malzeme gönderildi. (Savaş Yolu-Haftalık 
Gazete-1 Kasım 1979 Sayı: 24)

KADINLARIN SESİ

Türkiye Halk Kurtuluş Or-
dusu (THKO) liderleri arasın-
da yer alan ve Kızıldere’de 9 
yoldaşı ile katledilen Cihan 
Alptekin’in annesi Ayşe 
Alptekin hayatını kaybetti.

Alptekin’in 98 yaşında-
ki annesi Ayşe Alptekin’in 
cenazesi Rize’nin Ardeşen 
ilçesine bağlı Yeniyol (Oce) 
Köyü’nde toprağa verildi. 

Ayşe Ana’yı Yitirdik

Bakiye Beria Onger’i Kaybettik!



q Sinan DERVİŞOĞLU

Geçtiğimiz günlerde ünlü iktisatçı 
Korkut Boratav, Yunan seçimleri bağ-
lamında Türkiye’yi analiz ettiği bir 
söyleşide, Türkiye Solu’nun kema-
listlerle işbirliği yapması gerektiğini, 
Kenan Evren’in kemalizmin karanlık 
yüzü olduğunu, aydınlık yüzün ise 
Atatürk dönemi olduğunu, kemaliz-
min öz itibariyle anti-emperyalist ve 
halkçı olduğunu belirtti. Bu tespit 
aslında yeni bir şey değil. 1980’den 
beri, Uğur Mumcu’dan başlayarak İl-
han Selçuk, Atilla İlhan, Cumhuriyet 
gazetesi, Mihri Belli’nin de desteğiy-
le bu tavrı Türkiye sosyalistlerinin 
kafasına kazımaya, sosyalizm ile ke-
malizmi evlendirmeye çalıştılar. Bu 
“Kemalist sol” söylemden en büyük 
faydayı CHP gördü ve “Atatürkçü 
olan solcudur” söylemiyle ciddi bir 
aydın kesimi kendi seçmeni olarak 
tam anlamıyla “kilitledi”. Öte yandan 
Perinçek ve SİP ise, bu “zoraki evlili-
ğin” sosyalist kesimde yarattığı “meş-
ru olmayan çocuklar” olarak ortaya 
çıktılar.

Önyargıları değiştirmenin kolay 
olmadığını biliyoruz. Ancak birbiriy-
le bu kadar alakasız, bu kadar aykırı, 
tarih boyunca birinin ötekine böylesi-
ne zulüm ettiği bir ikiliyi “özdeş” gibi 
göstermek, ancak Türkiye’de olabile-
cek bir fikir sahtekârlığı, bir ideolojik 
dolandırıcılıktır. Bunu görmek için ilk 
yapılması gereken ise, her zaman en 
iyi öğretmen olan tarihe bakmaktır.

“Şurası unutulmamalıdır ki, 
Türk aleminin en büyük düşma-
nı komünistliktir. Her görüldü-
ğü yerde ezilmeli!” 

Mustafa Kemal’e ait bu sözler, 12 
Mart ve 12 Eylül dönemlerinde bütün 
Anadolu üniversitelerinin girişinde 
büyük panolar halinde boy göstermiş-
ti. 1960’larda ünlü gerici Selim Sar-
per, bu sözün Atatürk’ün el yazısıyla 
mevcut olduğunu iddia etmiş, ancak 
yapılan el yazısı analizi, söz konusu 
yazının M.Kemal’e ait olmadığını is-
patlamış, “sol” Kemalistler de derin 
bir nefes almıştı. Ancak bu ferahlama 
boşunaydı, zira Selim Sarper’in zor-

lama sahtekârlığına rağmen, Mustafa 
Kemal bu sözleri bir söyleşide dile 
getirmiş ve bunlar o dönem basında 
yayınlanmıştı. Türkiye Komünist Par-
tisi üyelerinin tutuklandığı ve işkence 
gördüğü 1929 tevkifatında, o sırada 
yurt gezisinde olan M.Kemal, yolunu 
değiştirerek trenle davanın görüldüğü 
Eskişehir’e gelmiş, gece yarısı davaya 
bakan yargıçları istasyona çağırarak 
onlara şunu söylemiştir:

“... Türk milleti kendisinin ve mem-
leketinin yüksek menfaatleri aleyhine 
çalışmak isteyen müfsid (fesatçı), se-
fil, vatansız ve milliyetsiz sebükmağz-
ların (ahmakların) hezeyanlarındaki 
gizli ve kirli emelleri anlamayacak 
ve onlara müsamaha gösterecek bir 
heyet değildir. ... Onu yolundan sap-
tırmak isteyenler ezilmeye, kahredil-
meye mahkumdur. Bunda köylü, ame-
le, ve bilhassa kahraman Ordumuz 
beraberdir. Bundan kimsenin şüphesi 
olmasın.

Hakim efendiler!.. Siz kanun adam-
larısınız! ... Elinize milletin, vatanın 
her türlü hak ve menfaatlerini vikaye 
eden (koruyan) kanunlar tevdi edil-
miştir. İşaret ettiğim noktaları işitti-
niz.  Türk milletinin büyük haklarını 
müdafaa ederken bu noktalar ehem-
miyetle hatırda tutulmalıdır.

Bu memleketteki komünistler, yal-
nız bizim tevkif ve hapsettiklerimizden 
ibaret değildir. Bu işlerle bizzat yakın-
dan alakadar olacağım.

Şurası unutulmamalıdır ki Türk ale-
minin en büyük düşmanı komünistliktir. 
Her görüldüğü yerde ezilmeli!...” 

O sırada Türkiye’de bulunan ya-
bancı gözlemcilerin de (gerek burju-
va, gerek komünist) anılarında doğ-
ruladıkları bu sözler, CHP’nin yarı 
resmi organı olan Ankara’daki “Ulus” 
gazetesinde yayınlanmıştı. Buna karşı 
TKP Merkez Komitesi şu bildiriyi ya-
yınlamıştır:

“Türkiye burjuvazisi, Cumhurrei-
sinin ağzıyla Eskişehir istasyonunda 
TKP’ne harp ilan etti. Bu, çoktandır 
devam eden bir muharebenin burjuva 

devletinin en yüksek makamı tarafın-
dan resmen tasdiki demektir. ...

Mustafa Kemal Paşa, komünistle-
re uzun uzadıya küfür ettikten sonra 
onları ordu kuvvetiyle tehdit etmiş, ve 
ilk defa olarak komünistlere karşı mü-
cadelede Türkiye amelesinden, köylü-
sünden, esnafından yardım dilemiştir. 

... Eskişehir nutkundan alacağımız 
derse gelince:

Bilhassa her sahadaki faaliyeti-

mizde, kitlelere bugünkü hükümetin 
ve Cumhurreisinin burjuva mahiyetini 
anlatmak lazımdır.

Halk Fırkasının, Halk Fırkası hü-
kümetinin, BMM’nin, Cumhurreisinin 
yüzlerindeki maskeyi yırtmak, ve şa-
hısların nasıl burjuva müessesesi ve 
mümessilleri olduğunu emekçi sınıfı-
na göstermek TKP’nin önünde duran 
en mühim meselelerdir.

TKP, Türkiye burjuvazisinin reisi, 
Türkiye amele, köylü ve esnafının en 
büyük düşmanı olan Mustafa Kemal 
Paşa’nın resmi harp ilanını, büyük 
bir soğukkanlılıkla karşılar ve yoluna 
devam eder.”

Yıllar boyu “dedi mi, demedi mi?” 
tartışmasıyla bulanıklaştırılan, aslında 
son derece net ve doğru olan bu ifade, 
doğaldır ki Atatürk’ün sola karşı olan 
tavrında yegane  gösterge değildir ve 
olamaz. O yüzden doğru soruyu sora-
lım:

Demeseydi ne değişirdi?

Türkiye Cumhuriyetinin tarihi, 
sosyalist düşünceye yapılan zulmün 
tarihidir. Geçen sayıda ele aldığımız 
1920’deki Mustafa Suphi cinayetiy-
le başlayan sola saldırı, Cumhuriye-
tin kuruluşunun akabinde (hatta daha 
önceden başlayarak) kesintisiz devam 
etmiştir. Aşağıda 1960’a kadar yapı-
lan komünist tevkifatlarının bir listesi 
yer almaktadır: 

■ 1922 THİF (Türkiye Halk İşti-
rakiyyun Fırkası) tevkifatı 

■ 1923 Tevkifatı
■ 1925 Tevkifatı
■ 1927 Tevkifatı
■ 1929 Tevkifatı
■ 1933 Tevkifatı
■ 1944 Tevkifatı
■ 1945 İGB (İlerici Gençler Birli-

ği) Tevkifatı
■ 1947 Tevkifatı
■ 1951 Tevkifatı

Bu resim, her vicdan sahibi insan 
için dehşet vericidir.. Bazılarının ara-
sında 1 sene dahi olmayan bu gözü 
dönmüş saldırı silsilesi ile sosyalist 
düşünceye Tek Parti döneminde (hem 

Kemalizm “SOLCULUK” mu? 
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1980’den beri, Uğur Mumcu’dan başlayarak İlhan 
Selçuk, Atilla İlhan, Cumhuriyet gazetesi, Mihri 
Belli’nin de desteğiyle bu tavrı Türkiye sosyalist-
lerinin kafasına kazımaya, sosyalizm ile kemalizmi 
evlendirmeye çalıştılar. Bu “Kemalist sol” söylem-
den en büyük faydayı CHP gördü ve “Atatürkçü 
olan solcudur” söylemiyle ciddi bir aydın kesimi 
kendi seçmeni olarak tam anlamıyla “kilitledi”.  



Atatürk, hem İnönü döneminde) ne-
fes aldırılmamış, Reşat Fuat’tan 
Nazım’a, Orhan Kemal’den Kemal 
Tahir’e, memleketin en dürüst, ide-
alist ve yurtsever evlatları hapisler-
de çürütülmüş, işkence görmüştür. 
Atatürk’ü solcu olarak göstermek is-
teyen sahtekârlar bu resmin hesabını 
vermeli, kendini hem Atatürk’çü, hem 
de solcu olarak gören dürüst yurttaşlar 
ise bu resim üzerine açık yüreklilikle 
düşünmelidir. Yönetimde olduğu süre 
boyunca sosyalist düşünceyi, örgüt-
lenmeyi, sendikacılığı ezmiş bir insa-
nı “solcu” olarak göstermek, bu resmi 
bilmeyenler için belki bilgi eksikliği, 
bu resmi bilenler içinse ikiyüzlülük-
tür. 2015 Türkiye’sinde, her ikisinin 
de artık bir mazereti yoktur, olamaz.

Atatürk sosyalizme niçin sal-
dırdı?

Kemalist yazarlar, Atatürk’ün bir 
halk çocuğu olduğunu, o dönemde 
Türkiye’de bir burjuvazi dahi olmadı-
ğını, dolayısıyla M.Kemal’in “burju-
vazinin temsilcisi” olarak görüleme-
yeceğini söyleyip durdular. Bu tespit, 
ancak kısmen doğrudur. Gerçekten de 
M.Kemal, yerleşik ve güçlü bir burju-
vazinin temsilcisi olarak başa geçme-
di; ancak başa geçtikten sonra “kendi” 
burjuvazisini yarattı. CHP içinde ör-
gütlediği tüccar, toprak sahibi ve mü-
tegallibeden, çağdaş bir burjuva sınıfı 
yaratmak için ülkenin kaynaklarını 
onların önüne açtı. İttihat Terakki kö-
kenli bürokratların yanı sıra CHP’nin 
belkemiğini oluşturan bu kesim, Er-
meni ve Rum mallarına el koymaktan, 
hazine ve vakıf arazilerini yağmala-
maya kadar her türlü yöntemle zen-
ginleştirildi ve bu süreç, “kalkınma” 
adına M.Kemal’in bilgisi ve onayı 
dahilinde gerçekleşti. Bu süreçte ken-
disinin de çok büyük miktarda mülk 
edindiği bilinmektedir ve bu başka bir 
yazıda ayrıntılı ele alınacaktır. Ancak 
unutulmaması gereken şudur: CHP’yi 
iktidara getiren süreç, yani Kurtuluş 
Savaşı, ancak Anadolu’nun emek-
çilerinin aktif katılımıyla gerçekle-
şebilirdi. O yüzden bir tür “söylem 
solculuğu”, yani “halkçılık”, “köylü 
efendimizdir” gibi göz boyayıcı ifa-
deler Kemalizmin halktan destek al-
mak için öne çıkardığı (ancak pratikte 
gereğini asla yerine getirmediği) bir 
söylem olarak gündemde tutuldu. M. 
Kemal’in “sosyalizm tehlikesi” de 
tam bu noktada ortaya çıktı. Kitlelerin 
desteğini almak için söylenen bu söz-
leri lafta değil, pratikte de yapmaya 

hazır bir partinin (TKP) ve dünyada 
kendini ispat etmiş ideolojinin varlığı, 
Kemalist yönetimin yumuşak karnı ve 
en zaaflı noktası oldu. Sosyalistlere 
verilecek en ufak bir ifade ve örgüt-
lenme özgürlüğü, mevcut CHP yöne-
timinin ikiyüzlülüğünü, samimiyet-
sizliğini, devletin sırtından bir gecede 
milyoner olan CHP’li bürokrat ve iş 
adamlarının soygununu ve “halkçılık” 
söyleminin kofluğunu, halkın gözün-
de anında teşhir edebilirdi. Buna bir 
risk olarak dahi tahammül edemeyen 
Kemalist yönetim, bu yüzden henüz 
filizlenmekte olan sola, sosyalist dü-
şünceye hayat hakkı tanımadı. Bu 
süreçte, yukarda andığımız değerli 
insanlar tek tek ezilirken, kayıtlı CHP 
üyesi olan Vehbi Koç başta olmak 
üzere, yüzlerce iş adamı M.Kemal’in 
gölgesinde serpildi ve palazlandı.

1950 sonrası: ABD devrede

Bir başka “efsane” de, Türkiye’de 
sola karşı baskının Demokrat Parti 
ve ABD’nin Türkiye’ye girmesiyle 
başladığını iddia eder. Bu iddianın 
zavallılığını yukardaki olgular göster-
miyorsa, ne gösterir merak ediyoruz. 
Anti-komünizm ve sol düşmanlığı, 
TC devletinin genlerinde, kuruluş fel-
sefesinde olan temel şifrelerden biridir 
ve gerekçesi de yukardadır. Demokrat 
Parti yönetimi ABD emperyalizmini 
kurumlarıyla Türkiye’ye sokarken, 
Soğuk Savaş koşullarında ABD kendi-
ne ”eldiven gibi” uyan anti-komünist 
refleksi güçlü bir devlet aygıtı buldu 
ve onun içine yerleşmekte gecikmedi. 
ABD emperyalizmi, anti-komünizm 

anlamında TC devletine sadece biraz 
daha profesyonellik (sorgu, istihbarat, 
işkence, kontr-gerilla taktikleriyle) ve 
deyim yerindeyse “know how” kattı. 
Ama “solcuların nefeslerini dahi izle-
me ve onlara nefes aldırmama” konu-
sunda TC devleti daha 1923’den beri 
son derece kararlı ve etkiliydi; ve bu 
kesim ABD ile anti-komünizm açısın-

dan bütünleşmekte hiç zorlanmadı.

Türkiye Cumhuriyeti: 

Ortadoğu ve Balkanların 

en anti-komünist ülkesi

Bu olgunun sonucu oldukça acı, 
bir o kadar da (kimleri için) şaşır-
tıcıdır. Komünist Parti’nin Türkiye 
Cumhuriyeti siyasal yaşamındaki 
yerini, aynı coğrafyada bulunan ve 
bir çoğu aynı tarihsel macera (yani 
Osmanlı’nın yıkılması) sonucu oluş-
muş diğer ülkelerle, yani Ortadoğu 
ve Balkan ülkeleriyle karşılaştırırsak 
göreceğimiz şudur:

Ancak Kemalizme biat ederek 
“TKP” adını icazetle alabilen SİP’i 
saymazsak, resim budur. Türkiye, 
Avrupa’da Marksist-Leninist Komü-
nist Partisi’nin, TKP’nin halen yasak-
lı olduğu tek ülkedir. “Çağdaş batılı 
demokrasi” olma iddiasındaki TC’nin 
yeri, anti-komünizm açısından ba-
kılırsa Ortaçağ yobazlığının hüküm 
sürdüğü Suudi Kırallığı ve Körfez 
Emirliklerinin yanıdır.  Bu resmi ve 
onun tarihsel köklerini görmeden 
Türkiye’de, bırakın komünist olmayı, 
dürüst, tutarlı bir sosyalist hareket ge-
liştirmek mümkün değildir. 
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ÜLKE İKTİDAR OLDUĞU YASAL MUHALEFET  
            DÖNEM

BULGARİSTAN 1944 – 1989 arası 1989’dan bu güne

YUNANİSTAN     1936 Metaxas darbesi    
  öncesi, ve 1974 sonrası

ARNAVUTLUK 1944 – 1990 arası 1990’dan bugüne

SIRBİSTAN 1944 – 1990 arası 1990’dan bugüne

ROMANYA 1944 – 1989 arası 1989’dan bugüne 

RUSYA 1917 – 1990 arası 1990’dan bugüne 

ERMENİSTAN 1921 – 1990 arası     

AZERBAYCAN 1921 – 1990 arası      

İRAN          Musaddık döneminde ve   
  Humeyni’nin ilk 2 yılında 

       General Kasım döneminde 
IRAK  ve Saddam’ın ilk yıllarında 
  ve Saddam sonrası bugüne

SURİYE        1950’den beri kesintilerle   
  (ve halen) yasal 

LÜBNAN         1950’den beri yasal 

İSRAİL         1949’dan beri yasal

SUUDİ ARABİSTAN            

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ             

ÜRDÜN              

TÜRKİYE CUMHURİYETİ



q Armağan BARIŞGÜL  

 

“Anadolu insanlarının, ancak kader 
birliği içinde ulaşabilecekleri bir özlem-
leri var: Barış içinde, adil bir dünyada 
özgür ve eşit olarak yaşamak. Benim bu 
yoldaki inancım yaptığım bu çalışmay-
la bütünüyle birleşmektedir. Anadolu 
topraklarında çok sayıda dil, din, halk 
yaşamış, birbiriyle yoğrulmuş tümün 
özellikleri içeren bir Anadolu kültürü or-
taya çıkmıştır. Bir halk dansının ortak 
ezgisiyle ayrı dillere ait insanlar, bir ara-
da dans edebiliyorlar. Aynı türküyü ayrı 
dillerde söylüyorlar, Anadolu’da insanlar.                                                                                           
Çeşitli kültürlerin, dillerin kendi öz renk-
lerini taşıması tabi ki çok doğal ve çok 
güzel.  Bu ortak Anadolu kültürü gerçeği, 
benim bu çalışmamda da asıl belirleyici 
öğe oldu.”

Bu sözler, Sümeyra Çakır’ın. Çoğu 
devrimci, işçi sınıfının mücadelesinin 
saflarında O’nun gür ve sıcak sesiyle 
tanıştı. O, İşçi sınıfının bir parçasıydı. 
O’nun müziği, devrimci mücadelenin 
ahengiydi. Bir çok değerli sanatçı, yazar 
ve işçi sınıfının önderi gibi O’da vatan 
hasretiyle, ülkemizin dışında yaşama 
veda etti.

25 Mayıs 1946’da Edirne’de dünyaya 
gelen Sümeyra, “İlkokul çağlarında mü-
ziğe karşı büyük bir isteğim vardı. Müzikle 
uğraşmak, keman çalmak istiyordum...” 
diyordu bir söyleşisinde.

İlk ve ortaokulu Ankara ve İstan-
bul’da okudu. Beşiktaş Kız Lisesi’ni bi-
tirdikten sonra 1969 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi Maçka Mimarlık 
Fakültesi’nden mezun olur. Üniversite-
ye devam ederken, aynı zamanda İstan-
bul Belediye Konservatuvarı Klasik Batı 
Müziği Şan Bölümü’nde eğitim görür. 
Müzikle ilgilenmesi, 1971 yılında Ruhi 
Su ile tanışmasıyla başlar. “...okuduğum 
İTÜ’ne gelir, konserler verirdi. İlkokuldan 

beri gerçekleştirilememiş müzik tahsili 
yapma rüyamı, ancak üniversitede öğ-
renci olduğum sırada Konservatuvar’ın 
akşam bölümüne girerek, biraz geç kal-
mış olsa da, yakalamaya çalışıyordum. 
Tam o sırada Ruhi Su’yu duydum. ‘Bebek 
Türküsü’nü söylüyordu. Soluksuz kaldım. 
Bu hayranı olduğum Alman romantikleri 
Schumann, Schubert ve Brahms değildi. 
Onları söyleyen seslere de hiç benzemi-
yordu. Fakat onlar kadar güzel, hatta 
onlardan daha çok insan ve toprak ko-
kusuyla yüklüydü. O günden sonra ben 
de hep türkü söylemeye başladım. O dö-
nemde ben de konservatuvara gitmeye 
karar verdim. İstanbul Belediye Konser-
vatuvarı Ses Bölümü’ne devam ettim. İşte 
hayatımı değiştirecek olan bir kararı da o 
dönemde vermiştim: Ruhi Su gibi sanatçı 
olmak...”

Sümeyra 1979 yılında DİSK / T. Ma-
den - İş Sendikası’nın korosunu yönetir. 
Koro’nun “Enternasyonal”i söylemesi 
suç sayılarak haklarında dava açıldı. Ça-
lışmalar sona erdi.

1977’de davetli olarak İngiltere, 
Fransa ve İsveç’e giderek konserler ver-

di. Berlin’de Nazım Hikmet Haftası’na 
katıldı. 1978 yılında Havana XII. Dünya 
Gençlik Festivali, Atina Akdeniz Ülkeleri 
Barış Festivali’ne katılır.

1980 yılında DAC başkenti Berlin’de 
yapılan Uluslararası Politik Şarkı Fes-
tivali’ne davet edildi. F.Almanya’da her yıl 
düzenlenen “Türkiye Haftası”na katılmak 
üzere B.Berlin Senatosu’nun davetiyle 
gittiği B.Berlin’de bulunduğu sırada “En-
ternasyonal Marşı”nı söylediği gerekçe-
siyle Türkiye’de hakkında dava açıldı. Bu 
nedenle 1980 yılından sonra müzik yaşa-
mını yurtdışında sürgünde sürdürür.

Fransa, İngiltere, İsviçre, F. Almanya, 
Demokratik Almanya, Küba, Yunanis-
tan ve Bulgaristan’da konserler vererek 
müzik çalışmalarını aralıksız sürdürür. 
Onlarca konserler vererek ve eserler ya-
ratarak tarihe iz bıraktı.

Yaşamını ve sanatını halklar arası 
barışa ve işçi sınıfının mücadelesine 
adayan, memleket hasretiyle yanıp 
tutuşurken yakalandığı kanser has-
talığından 5 Şubat 1990 günü F. Al-
manya/Frankfurt’ta aramızdan ayrılan 
Sümeyra’yı hasretle anıyoruz.
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Önemli not: İşsiz, emekli, engelli, öğrencilere yurtiçi ve yurtdışı fiyatlarından % 50 indirim, devrimci siyasi tutsaklara ücretsiz abonelik.

Nazım Hikmet, 
113 Yaşında!

“Bir yerlerde karanfiller açmış 
olacak. İşte böyle Laz İsmail, Mesele 
esir düşmekte değil, Teslim olmamak-
ta bütün mesele!”

Ülkemizde ve dünyada edebiyat, 
sanat ve politikanın içinde olan herkes 
tanır, Nazım Hikmet’i. Adı, sanatı ve 
mücadelesi, Türkiye sınırlarını aşarak 
dünyanın her tarafına yayılmıştır. İle-
rici devrimci gençliğin yürüyüşlerinde, 
işçi direnişlerinde, barış etkinliklerinde 
ve özgürlük kavgasında şiirleri okunur. 
Dizeleri, belgi olarak taşınır. Yurtse-
verlik duygusu ve enternasyonalizm 
ruhu, kişiliğinde ve şiirlerinde iç içedir. 
Partizanlığı, aşkı ve mücadelesi sonu-
na kadar bir tutarlılık içindedir.

Nazım, çağımızın en büyük şairle-
rindendir. 13 yıl, burjuvazinin zindan-
larında yattı. Can güvenliği nedeniyle 
Sovyetler Birliği’ne gitmek zorunda 
kaldı. Orada da Türkiye işçi sınıfına 
ve içinde yöneticilik de yaptığı partisi 
TKP’ye sadık kalarak barış ve sosya-
lizm için mücadele verdi. “Ben yan-
masam, sen yanmasan, biz yanmasak, 
nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa...” 
dizeleri mücadelede zorluğu ve kararlı-
lığı, “Yarin yanağından gayrı her yer-
de her şeyde hep beraber, diyebilmek 
adına evlerin, yurtların, dünyaların ve 
kozmosun kardeşliği adına...” dizeleri 
ise bize sosyalizmi ve hümanizm için 
mücadeleyi göstermektedir.

Nazım’ın yoldaşları ve dostları, 
bu topraklarda “karanfillerin açması 
için” gecesini gündüzüne katarak, ka-
rınca kararınca bıkmadan usanmadan 
ve işçi sınıfının öğretisinden şaşma-
dan, sonuna kadar yürüyeceklerdir, 
“Güneşi zaptetmek için.” 

Vatan Hasretiyle Aramızdan Ayrılan Sanatçı:

Sümeyra Çakır


