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Provokasyon ve İşgal
14 Şubat gecesi TSK’nın, “Başkomutan” Erdoğan ve  AKP 

İktidarı emriyle gerçekleştirdiği “Türbe Operasyonu” bize göre 
“aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık” tarzı bir senaryo-
dur. Kim, kimi kandıracak. Bu gerçekler er geç ortaya çıkma-
yacak mı? 

Davutoğlu ve Erdoğan’a bakılırsa TSK çok gizli ve müthiş 
bir planlamayla, kimseye danışmadan, kimseyle anlaşmadan, 
kimseden destek almadan bu operasyonu gerçekleştirmiştir. 
Basında yayınlanan bilgilere bakalım. 39 Tank, 57 zırhlı araç ve 
572 askerin gerçekleştirdiği bir operasyondan bahsediliyor. 
Türbeye ulaşmak için Tezkere kullanılıyor, YPG’nin kontrolün-
deki Kobane Kantonu’nun içinden geçiliyor. IŞİD’in kontrolün-
deki bölgede Türbe içindeki sandukalar, karakoldaki malze-
meler ve 38 asker ile tahliye ediliyor. Türbe ve karakol havaya 
uçuruluyor ve aynı yoldan geri dönülüyor. Bu süreçte de bir 
tek mermi atılmıyor, kan dökülmüyor. 

Adama sormazlar mı, üç ay çetin bir mücadele sonucun-
da Kobane’yi özgürleştiren YPG güçleri, 39 tank, 57 zırhlı araç 
ve 572 asker ile sınırı geçince acaba TSK Kobane’ye saldırıya 
mı geliyor diye düşünmez mi? Aralarında HPG gerillalarının 
ve Türkiye devrimci hareketine mensup Türkiyeli gerillaların 
savunduğu alana Türk Ordusu elini kolunu sallayarak girebilir 
mi? Sadece bu sorunun yanıtı bile Erdoğan ve Davutoğlu’nun 
anlattıkları hikayeyi geçersiz kılıyor.

KCK, PYD ve YPG’nin, TSK’nın yardım istediği ve belirli bir 
anlaşma sonucunda YPG gerillalarının koruması ve kontrolü 
altında Kobane’den geçiş yapıldığı açıklaması var. YPG’nin, 
araç, asker ve silah sayımı yaparak hem gidişte hem de dönüş-
te kontrol yaptığına dair bilgiler var. Bunları bir kenara bıraka-
lım. 16 Şubat 2015 tarihli kısmi basın ve özellikle Milliyet gaze-
tesi bu konuda objektif habercilik yapıyor. Operasyondan 10 
gün önce Salih Müslüm ile Ankara’da görüşüldüğü, Kanton 
Meclisi kararı gerektiğini söylediği, Kanton’da görüşüldükten 
sonra Kobane Kantonu Eş Başkanı Enver Müslüm’ün perşem-
be günü Ankara’ya geldiği ve operasyonun sonuçlandığı pa-
zar gününe dek Ankara’da “misafir edildiği” açıklandı. Bunları 
yok mu sayacağız.

Bizzat Erdoğan’ın talimatıyla bu konuda Abdullah Öcalan 
ile görüşüldüğü ve Türkiye’nin çok zor durumda kalmasından 
dolayı yardım istendiği, Abdullah Öcalan’ın da hem “çözüm sü-
reci” hatırına, hem de Türkiye’nin, Kürt Özgürlük Hareketi’nin 
yardımına muhtaç olduğu gerçeğinden yola çıkarak, KCK’ye 
gerekli mesajları gönderdiği ve ancak bu talimatla PYD ve YPG 
ile bu konuda temasın başladığı bize Kürdistan’daki kaynakla-
rımız tarafından iletildi. Mantıken bunun başka türlü olması 
da mümkün değildir. 

PYD, Türkiye yetkililerine, Kobane ve çevresindeki köyle-
rin özgürleşmesinden sonra, Türbenin bulunduğu bölgenin 
de kısa bir zamanda YPG Gerilla Güçleri tarafından özgürleş-
tirileceğini ve Rojava Kürdistanı sınırları içinde kalacak olan 
Türbe’nin orada kalabileceğini ifade etmiştir. Ancak, Türkiye, 
IŞİD’in bu özgürleşme sürecinde 38 askerin rehin alınmasın-
dan ve Türbe’nin IŞİD tarafından bombalanacağından korktu-
ğu için tahliyesine karar verdiğini kaynaklarımız aktarmışlardır.

Suriyeli, Kürdistanlı ve Türkiyeli komünistler bu “ope-
rasyonu” bir PROVOKASYON, daha sonra türbenin Kobane 
Kantonu’na bağlı Eşme köyünde, bir köylünün özel arazisi 
izinsiz ve habersiz olarak gasp edilerek yeniden kurulması 
çalışmalarını da İŞGAL olarak nitelendiriyor. Bu İŞGAL Rojava 
Kürdistanı için bir TEHDİTTİR. Umarız biz yanılmış oluruz. 
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SAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN

KOMEDİNİN SON PERDESİ

“TÜRBE 
OPERASYONU”

39 Tank, 
57 zırhlı araç,
572 asker...
Sıcak savaş bölgesine giriyor...
Kimsenin burnu dahi kanamıyor...
Bir tek mermi sıkılmıyor...
Canı, kanı pahasına Kobane’yi 
özgürleştiren Gerilla seyrediyor...
IŞİD canileri fare gibi kanalizasyonda 
saklanıyor...

Şanlı Türk Ordusu görevini ifa ediyor...
Amerikalılardan esinleniliyor...
Kobane Kantonu’nda bir tapulu araziyi 
işgal ediyor,
Bayrak dikme töreni kurgulanıyor,
Pozlar veriliyor, flaşlar patlıyor,
 “zafer anı” fotoğraf karelerinde ölümsüz-
leştiriliyor...
Bize de, “Hey Maşallah” demekten başka 
söz kalmıyor...

BASKIYA GİRERKEN!  T.C. HÜKÜMETİ İLE HDP ORTAK AÇIKLAMASI    
                                                                       (Ayrıntılar Sayfa 19’da)
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q Ahmet ÇAVLI 

Çok önemli konular olmasına rağmen 
şimdiye kadar, “sol” parti veya “Kürt” par-
tileri adını kullananlar ülke koşullarını 
politik ideolojik anlamda somut şartla-
rın somut tahlilini iyi yapmamışlardır, 
Avrupa’da örgütlenmişler, oturmuşlar, 
kafalarının içinde hayali devrim yapmış-
lar, arkasında koşmuşlardır. Bu tip örgüt-
lerin sadece laf olsun diye “devrim” ve 
“devrimci” nitelemelerini kullandıkları 
artık ortaya çıkmıştır. Çünkü, ülke koşul-
larını, sosyal, ekonomik, kültürel, politik 
analizleri hep eksik kalmıştır ya da hiç 
olmamıştır. Ülke gerçeklerinden kopuk 
olmuşlardır. Örgütlerin, partilerin önemli 
lider kadroları tabii ki gerektiğinde yurt 
dışına çıkacaktır, korunacaktır ama kitle-
lerle, halklarla bağlarını daima korumala-
rı gerekmektedir.

1920 yılında kurulan TKP’nin o dö-
nemde kaleme alınan parti tüzüğü ve 
programı Türkiye’nin sosyal, ekono-
mik tahlilini çok mükemmel bir şekilde 
yapmıştır. Devrime bakış açısı, halkla-
ra yaklaşımı, ulusal sorunların çözümü 
konusundaki bilimsel öngörüleri hayat 
bulmuştur. 15’lerin Karadenizde öldü-
rülmeleri sonucu Türkiye sol, sosyalist 
hareketi büyük darbe yedi, uzun süre 
bir türlü toparlanamadı, eski gücüne 
ulaşamadı. Sağlıklı bir sosyalist hareket 
oluşamadı, oluşturulmadı. Buna parelel 
olarak sağlıklı, olumlu sosyal demokrat 
bir parti de oluşmadı. CHP hiç bir zaman 
sosyal demokrat bir parti olmadı. Türkiye 
sol hareketi içinde 15’lerin ölüm emrini 
verenin M.Kemal’in olduğunu açık, şef-
faf bir şekilde söyleyen, halklara anlatan, 
TKP dışında, sol hareket çıkmadı. Hatta 
TKP dahi Şefik Hüsnü, Mihri Belli ve Hik-
met Kıvılcımlı dönemlerinde bu konuda 
hatalı davrandı, Kemalizmin etkisinde 
kaldı ve gerçekleri halktan gizlemeye 
alet oldu. Bu hatayı düzelten Demir, Bi-
len ve Aram yoldaşlar olmuşlardır. Halen 
Kemalizmin, sola açık, devrimci öz taşıdı-
ğını söyleyen partiler, hareketler vardır. 
Doğu Perinçek gibi, artık “sol” olarak bile 
sayılmayacak çevreler, açıktan Kemalizmi 
savunmakta ve buna karşı çıkanları da 
jurnallemektedirler. Uluslararası arenada 
Ermeni halkına, Kürt halkına, Kürt Özgür-
lük Hareketine, Süryani, Keldani, Ezidi v.s. 
halklara ırkçı şoven kafatasçı bir yakla-
şımla saldırmakta, faşist, ırkçı, milliyetçi 
kesimle kol kola girerek İsviçre’de hırsız-
larla, devrimcilerin kanını emen insanlar-

la beraber olmaktadırlar.

1951 tutuklanmasından sonra zin-
danlara doldurulan komünistler, zindan 
koşullarında devrimci mücadele koşulla-
rını yaratarak, örgütleyerek mücadeleye 
karar verdiler. Yurt dışına kendi imkanla-
rıyla giden çoğu dürüst namuslu, onurlu 
komünist yoldaşlarımız olmuştur. Artık 
ülke koşulları değişmiştir, kapitalizm ül-
kenin her tarafını sarmış, üretim araçları 
değişmiş, teknoloji gelişme yönünde 
değişime uğramıştır. Buna bağlı olarak, 
1960’tan sonra Türkiye’nin politik siya-
si koşulları da artık değişim, dönüşüme 
uğramıştır. İşçi hareketi, sendikalarda 
örgütlenmiş, sendikal harekette gelişme 
olmuştur. TİP’in kurulması ve meclise 
girmesi, doğuda mitingler yapması, Kürt 
öğrencilerin TİP’in içinde örgütlenme-
leri, sosyalizmle tanışmaları, kendilerini 
değiştirmeleri, bu ileriye doğru gelişen 
değişimi halkına götürmeleri, örgütle-
meleri, halkın bilinçlenmesine yardımcı 
olmaları, devrimci demokrat görüşlerin 
çoğalmasına neden olmuştur.

1951’den sonra Sovyetler’e, Çin’e, De-
mokratik Almanya, Bulgaristan’a giden 
komünist yoldaşlar partinin toparlanma-
sı için çalışmalara koyulmuşlar ama yine 
de burjuvazi ve Kemalizm boş durmamış, 
partinin içine yerleştirdiği hainler; par-
tiye, işçi sınıfının bilimine ihanet etmiş-
lerdir. Yoldaşlarına ihanet etme, satma, 
jurnallemeler başlamıştır. Parti, tarihten 
silinmek istenmiştir. Kısmen başarılı da 
olmuşlardır. Komintern’e yanlış bilgiler 
verilmiş, bir halka, Kürt halkına ihanet 
edilmiştir. Verilen mücadeleler, direnişler 
gerici hareketler olarak değerlendirilmiş 
Kemalizme övgü yapılmıştır.1973 Atılımı-
na kadar, İ.Bilen Genel Sekreterlik görevi-
ne gelinceye kadar bu dönem gerçekten 
zorlu geçmiştir. İ.Bilen dönemi, ATILIM 
dönemidir. Sağlıklı örgütlenme ve bilim-
sel sosyalizm yolunda çalışmalar yapıl-
mıştır. Gençlik, kadın, işçi sendikaları ve 
köylüler içinde örgütlenilmiş, sokak, ma-
halle meclisleri örgütlenmiş, işçi sınıfının 
politik örgütlenmesi en parlak dönemini 
yaşamıştır. Yüzbinlerce işçi 1 Mayıs’a çık-
mıştır, alanlara sığmamışlardır. Kürt soru-
nuna yaklaşım doğru yapılmış, Ulusların 
Kendi kaderini Tayin Hakkı-UKKTH önem-
senmiş, kayıtsız şartsız savunulmuştur. 
TKP, Kürt halkının dilini, kültürünü, tari-
hini, her anlamda savunmuştur. Kendi 
yayın organlarında yazmıştır, TKP’nin Sesi 
Radyosunda Kürtçe yayınlar başlatmıştır. 
Her harekette, partide yanlışlar, eksikler 

olmuştur ve olacaktır da. Önemli olan 
farkına varmaktır. 

Haydar Kutlu’nun Genel Sekreter 
olmasıyla TKP büyük darbe almış, süreç 
içinde tamamen yok edilmeye çalışıl-
mıştır. Parti darmadağın edilmiştir. Bu 
boşluktan yararlanan sözde komünist 
partiler türemişler, TKP ismini almışlardır. 
Mihrici Aydemir Gülerler, Yalçın Küçükçü 
Kemal Okuyanlar, Metin Çulhaoğlular 
ortaya çıkmıştır. Yaptıkları sadece Kema-
lizmi savunmaları, övmeleri ve Kürt hal-
kına sövmeleridir. Bu yetmezmiş gibi, bir 
de 1920 TKP ismiyle yeni bir parti türedi, 
onun da görevi Kürt Özgürlük Hareketi-
ne, değerlerine saldırmak oldu. Bu parti-
nin programı da diğerleri gibi sol sosyal 
demokrat bir programa sahiptir, kesinlik-
le komünist bir program değildir. Sadece 
bazı laflarla o cila verilmeye çalışılmıştır. 
Bugün artık Türkiye sol hareketi ile Kürt 
Özgürlük Hareketi bunları iyi tanımalı. 
Bunların Mustafa Suphi’nin, İ.Bilen’in 
partisiyle ilişkileri yoktur, olamaz da. Bu-
gün, Politika Gazetesi’ni çıkaranlar bu 
yolda yürüyen arkadaşlardır, yoldaşlardır. 
Onlar, işçi sınıfının politik örgütünün ne-
feridirler. Ulusal ve Toplumsal kurtuluşun 
ancak ve ancak işçi sınıfının mücadelesi-
nin başarısı sonucunda elde edilebilece-
ğini savunuyorlar. Burjuvazinin sınıf ikti-
darı yıkılmadan ve yerine proletaryanın 
iktidarı kurulmadan sınıfın ve halkların 
sorunlarının çözülemeyeceğini biliyorlar 
ve o uğurda mücadele ediyorlar. Ama yine 
onların, Türkiye’nin temel ulusal sorunu 
olan Kürt sorununun çözümüne yaklaşım-
ları, politikaları, bilimseldir, sınıfsaldır, Kürt 
Özgürlük Hareketinin dostu, yoldaşlarıdır-
lar. Kobane devrimini, Rojava devrimini 
hayatın her alanında savunan insanlardır, 
özgür kadın hareketini, canını kurşunlara 
siper eden gerillaların dostudurlar. Onlar, 
Mustafa Suphilerin, İ.Bilenlerin TKP’sinin 
yolunda yürüyen insanlardır. Kürt Özgür-
lük Hareketi, bizleri, diğer sözde KP’lerle 
eş değer tutmamalıdır, karıştırmamalıdır. 
Bu seçim arifesinde bunları söylemek zo-
rundayız. 

Bizim temel hedefimiz HDK/HDP ile 
güç ve eylem birliği içinde olmak, barajı 
darmadağın etmek, demokrasi güçlerini 
toparlamak, işçi sınıfının desteğini almak, 
birlikte devrim ve demokrasi cephesini ör-
mektir. Seçimde, devrimci ve demokratla-
rın muhalefetinin temsilcisi olan HDP’nin 
listelerinde, Kürt, Türk  ve diğer halkların, 
işçi, köylü ve aydınlarının, kadın ve genç-
lerinin, samimi, dürüst birliğini, dayanış-
masını sağlamaktır.

Türkiye Sol Hareketi ve Kürt Sorunu Ortadoğu
q Ali ÖZBEK

Emperyalist ABD’nin Ortadoğu halkla-
rını sömürmek için çok uzun zaman önce 
planladığı Büyük Ortadoğu Projesi, tıkır 
tıkır işliyor. Her ne kadar ABD’nin Kobane 
gibi istemediği gelişmeler yaşansa da iş-
birlikçilerinin de desteğiyle Ortadoğu’da 
her şey emperyalizmin lehine gelişiyor. 

Peki ama neden bu Ortadoğu ısrarı?
Birkaç ara başlıkla anımsayalım.
Ve anti-emperyalist savaşımımızı ve 

bölgemizdeki gelişmeleri değerlendirir-
ken düşmanın iştahını kabartanın neler 
olduğunu unutmayalım.   

Dünyanın kanıtlanmış doğalgaz re-
zervlerinin yüzde 34’ü Ortadoğu’da!

Petrol tüketiminin 2020’de 119 milyon 
varil olması öngörülüyor!

Ortadoğu petrolünün kalitesi bir hayli 
yüksek ve maliyeti de ucuz!

Ortadoğu dünya petrol rezervlerinin 
yüzde 65.4’üne sahip.

Mısır, Cezayir, Libya ve Tunus rezervleri 
de eklenince toplam, rezerv dünya rezerv-
lerinin yüzde 69.6’sı.

Mısır, Cezayir ve Tunus’ta yaşanan ABD 
destekli karışıklıkları da bu yap-bozun içi-
ne dahil ettiğimizde emperyalizmin niyeti-
ni açık açık uyguladığı su götürmez.

2002’de Ortadoğu; küresel petrol ihti-
yacının yüzde 41.4’ünü karşıladı.

Geleceğin küresel petrol ihtiyacını kar-
şılayabilecek ve bu maksatla üretimi artıra-
bilecek bölge Ortadoğu!

Kuzey Amerika’nın 2025’e dek Orta-
doğu’dan alacağı petrol yüzde 85 artacak!

2025’e kadar Avrupa’nın Ortadoğu’dan 
petrol alımı yüzde 57, Japonya’nın yüzde 
50, Pasifik’teki gelişmekte olan ülkelerin 
yüzde 100 ve Çin’in ise yüzde 500 artması 
bekleniyor.

ABD’nin küresel gücünü korumak için 
Büyük Ortadoğu Projesi’nden başka çaresi 
yok!

Peki ne yapmaya çalışıyor?
Kendine rakip olabilecek muhtemel bir 

gücün oluşmasını engellemeye çalışıyor.
Petrol, doğalgaz, bor ve toryum gibi 

değerli kaynaklar üzerinde denetimi 
amaçlıyor!

İsrail’i emniyet altına almak istiyor.
AB, ve ekonomisi gün gün büyüyen 

Çin, Rusya ve Japonya gibi ülkeleri bu kay-
naklardan uzak tutmak istiyor.

Dört din için kutsal sayılan yerlerde 
Müslüman nüfusunu yok etmek!

Bunun için de IŞİD gibi örgütleri besle-
yerek İslamı, terörle özdeşleştirmek.

Tıpkı bir zamanlar ki El Kaide kurgusu 
gibi. 

Şah Süleyman Türbesi olayı da aslında 
senaryonun bir parçasıydı. 

Olayı, sadece bir türbeden ibaret sa-
nanların nasıl bir yanılgıya düştüğünü 
göstermesi açısından da yukarıdaki genel 
tabloya bakmakta fayda var.



AKP iktidarı, özellikle Cumhurbaşka-
nı Erdoğan eliyle güçlülük gösterileri ya-
pıyor. Durum bunun tam tersi. Erdoğan, 
bugüne kadar hiç olmadığı kadar büyük 
bir özgüven yitimi yaşıyor. AKP her ta-
raftan çatırdıyor. Büyük sorunlar içinde. 
Erdoğan bir anlamda “ölüm-kalım” mü-
cadelesi veriyor. Kendine göre kaybede-
cek çok şeyi olduğu için de kendinden 
geçmiş bir ruh haliyle dik durmaya çalışı-
yor, kendisini ve iktidarını koruma güdü-
süyle hareket ediyor. Bu ruh hali iktidarı 
hem saldırganlaştırıyor, kendini koruma 
önlemlerini artırıyor, hem de akıl almaz 
taktiklere baş vuruyor.

Hırsızlık ve Yolsuzluk soruşturması 
“mağduru” bakanlar, yargı organlarında 
yapılan değişiklikler sonucunda adli yar-
gıdan kurtulduktan sonra, Yüce Divan 
tartışmalarının gündeme gelmesi ve bu 
konuda Erdoğan’ın bu bakanların hiç 
bir şekilde Yüce Divan’a çıkarılmamasını 
emretmesi AKP içinde dahi farklı yakla-
şımların ortaya çıkmasını gündeme ge-
tirdi. Davutoğlu ve kimi başka kurmay-
ları, “suçsuzluklarını Yüce Divan’da ispat 
ederek hem kendilerini, hem de AKP’yi 
temize çıkarsınlar” düşüncesini savunur-
ken, Erdoğan bu eğilimin önünü kesin 
bir tavır ile kesti. Yüce Divan oylamasın-
da ellinin üzerinde AKP’li vekilin Yüce 
Divan yönünde oy kullanması dikkate 
değer bir olgudur. 

Bülent Arınç ve Mehmet Ali Şahin gi-
bi önemli isimlerin, oylamadan sonra ka-
muoyuna kendi görüşlerini belirtmeleri 
ve sabık bakanları eleştirmeleri normal 
olmasa gerek. Başkanlık Sistemi tartış-
maları konusunda aynı ayrım geçerli. 
Abdullah Gül dahil, AKP’nin önemli isim-
leri Erdoğan ile hem fikir olmadıklarını 
kamuoyuna açıkça olmasa bile değişik 
biçimlerde yansıtıyorlar. 

Erdoğan’ın görevi olmadığı halde fa-
iz ve para politikaları konusunda Merkez 
Bankası Başkanı Erdem Başçı’ya yönelik 
kamuoyu nezdinde başlattığı müdahale 
ve istediği sonucu alamayınca Kurumu 
ve kişileri doğrudan hedef alan açıklama-
ları bir gerçeğin yansımasıdır. Erdoğan’a 
karşılık veren eski MB Başkanı Durmuş 
Yılmaz’ın, Abdullah Gül’ün CB’lığı dö-
neminde MB Başkanlığından ayrılıp Ab-
dullah Gül’ün Baş Danışmanı görevine 
getirilmesi ve Devlet Bakanı Ali Babacan 
ile birlikte Merkez Bankasını yönetmesi 
kamuoyunda bilinmeyen bir gerçektir. 

İç Güvenlik Paketi Yasa Tasarısı konu-
sunda da AKP’li bakanlar ve kurmaylar 
arasında görüş ve yaklaşım farklılıkları 
olduğu her fırsatta kamuoyuna yansıyor. 

MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın istifa-
sını tetikleyen sürecin “Çözüm Süreci” ve 
“İç Güvenlik Paketi” konusundaki farklı 
yaklaşımlardan kaynaklandığı yakında 
kamuoyuna yansıyacak. 

“Fuat Avni” karakterinin CB Sarayının, 
Hükümetin ve AKP’nin ininde olan bi-
tenler ile ilgili verdiği ayrıntılı bilgiler ve 
bu bilgilerin doğrulanması Erdoğan için 
çok hoş olmasa gerek. 

AKP kurucularından ve Genel Başkan 
yardımcılarından Dengir Mir Fırat’ın, AKP 
ve Erdoğan hakkında yaptığı açıklama-
lar, başka bir açıdan süreçleri resmediyor. 
Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde baş 
figüranlardan biri olan Hüseyin Çelik’in 
beyaz perdeden çekilmesi herkesin dik-
katini çekiyor. 

CB Erdoğan, bu koşullarda 2015 se-
çimlerinde AKP’nin alabileceği en yüksek 
oy oranına ulaşarak, rakiplerini tasfiye et-
meyi ve Anayasa değişikliği sonucunda 
gerçekleştirmeyi kurguladığı Başkanlık 
Sistemi vasıtasıyla iktidarını pekiştirmeyi, 
kalıcılaştırmayı umuyor. Bizce, ABD ve AB, 
Erdoğansız bir AKP ve İktidarın senaryola-
rını yürütüyor, Erdoğan da kendince buna 
karşı direniyor. Konunun bu yanı bizi çok 
fazla ilgilendirmiyor. Çünkü, Emperyalist 
Kapitalist  Sistem, Türkiye’de varlığını ka-
lıcılaştıracak ve daha da kurumsallaştıra-
cak bir proje yürütüyor. 

Türkiye İşçi Sınıfı açısından önemli 
olan bu süreçte, burjuvazinin ve onun 
iktidarının gücünü zayıflatmak, Emper-
yalizmin ve onun her türlü yerli işbirlik-
çilerinin planlarını bozmaktır. 

Türkiye İşçi Sınıfının Devrimci Güçleri 
ile Kürt Özgürlük ve Demokrasi Hareke-
tinin Güçleri bu süreçte, Emek, Barış, De-
mokrasi ve Özgürlükler hedefleri doğrul-
tusunda bu süreçlerin içinden sıyrılarak 
yepyeni, diri bir muhalefet odağı yarata-
bilir. 

Türkiye ve Kürdistanın en dinamik ve 
en diri güçlerinin, en geniş barış ve de-
mokrasi güçleriyle oluşturacakları böyle 
bir birliktelik, emperyalistlerin ve onların 
her türlü yerli işbirlikçilerinin korkulu rü-
yasıdır. Onun için 2015 Haziran seçimleri 
sürecini, devrimci dönüşümlerin maddi 
temellerini, altyapısını oluşturacak, öz-
nel faktörü güçlendirecek bir sürece dö-
nüştürelim. Meselenin sadece Erdoğan 
ve AKP olmadığı, Burjuva İktidarının te-
melinin hedef alınması gerektiği, ancak 
bunun yolunun da var olan burjuva ikti-
darının yapısında gedikler açılarak yapı-
labileceği gerçeğini görelim. 

Türkiye Komünist Partisi, bu somut 
verilere dayanarak tüm işçi ve emekçi-
leri, köylüleri, kadınları, gençleri, aydın-
ları, HDP adaylarını desteklemeye ve ilk 
aşamada iktidarın planlarını bozmak için 
mücadeleye çağırıyor.  

Türkiye Komünist Partisi
Merkez Komitesi

12 Şubat 2015
(www.türkiyekomünistpartisi.org sitesinden alınmıştır.)
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Türkiye genel parlamento seçimlerine 
hazırlanıyor. Yazının sonunda söylenmesi 
gerekeni baştan söyleyelim. Bu seçimler 
Türkiye’nin politik, toplumsal ve ulusal so-
runlarına çözüm üretme konusunda nite-
liksel anlamda belirleyici olmayacak. Ne var 
ki, seçimler bu tür bir niteliği olmamasına 
rağmen ülkedeki güçler dengesi, demokrasi 
mücadelesi ve sınıf mücadelesinin gelişme-
si açısından önemsiz de değil. 

AKP, temsil ettiği sınıfın iktidarını daha 
da pekiştirmek, burjuvazi arasında var olan 
çelişki ve çıkarlar temelinde kendini güçlen-
dirmek, iktidara daha da hakim olabilmek 
için önüne ciddi hedefler koymuş durumda. 
Bunu gerçekleştirmek için her türlü yöntemi 
uygulamaya ve diktatoryasını sertleştirerek 

sürdürmeye kararlı.

Bizler, bu seçimleri, sınıf savaşımını ge-
liştirme eğrisinde, işçi sınıfının ve ezilen 
halkların örgütlülüğünün artırılması konu-
sunda bir eyleme dönüştürebilmeliyiz. Bu 
seçimleri mücadelemizde bir “ara durak” 
olarak görebiliriz. Bu süreç için bir takım 
hedefler koyabiliriz. Baştan söyledik. Bu se-
çimlerle burjuva iktidarı yıkılmayacak. An-
cak, burjuvazinin planlarına çomak sokmak, 
hedeflerine ulaşmasına engel olmak, zayıf-
latmak konusunda mevziiler kazanabiliriz.

Üzerimizden bir silindir gibi geçen 12 
Eylül döneminin yaralarını sarmak, pratik-
te örgütlenmemizi güçlendirmek, ittifaklar 
politikamızı geliştirmek, devrimci-demok-
ratik güçler ile eylem ve güç birliğini geliş-

tirme konusunda kazanımlar elde edebiliriz. 
Sosyalizm sözcüğünü sürekli tekrarlayarak, 
dışımızdaki devrimci-demokrat muhalefet 
güçlerini ve onların mücadelesini küçümse-
yerek, ilkesel hedeflerimizi gerçekleştirmek 
için sanki koşullar oluşmuşçasına kendimi-
zi ve sınıfı aldatarak bir mesafe kat etmek 
mümkün değildir.

Sosyalist devrimin ordusunu oluşturmak, 
ana hedefi bir an bile gözden kaçırmadan, 
kimliğimizi gizlemeden, sosyalizm propa-
gandasını sürekli yaygınlaştırarak AMA gün-
lük ekonomik, demokratik, toplumsal müca-
deleler içinde fiilen ve aktif olarak önderlik 
vazifemizi gerçekleştirerek mümkündür. 

Bir yandan iktidarın gövdesinde yaralar 
açmak, diğer yandan ise devrimin ordusunu 

oluşturma sürecinde yaralarımızı sarmak, 
güçlenmek ve ittifak politikalarımız sınıf 
mücadelesinin pratiğinde gerçekleştirmek 
amacıyla seçimlere duyarsız kalmamamız 
gerekiyor. Hiç bir ayrıntıya ve nitelemeye 
gitmeden, komünistlerin seçimler alanında 
politikaları bu olmalıdır. 

 TKP
Merkez Organı 

ATILIM Gazetesi Şubat 2015 Başyazısı 

(www.türkiyekomünistpartisi.org sitesinden alınmıştır.) 
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İktidar Sallanıyor... Gediği Büyütelim !



30 Ocak tarihinde Birleşik Metal-İş’in 
20 işyerinde uygulanmakta olan grevleri 
ile 19 Şubat’ta başlayacak olan 18 grevini 
“yasaklayan” hükümet, sendikamızın yü-
rütmeyi durdurma talebiyle Danıştay’da 
açtığı davada istenen savunmasını 23 Şu-
bat tarihinde gönderdi.

Hükümetin gönderdiği metne bir sa-
vunma demek mümkün değil. Metin me-
tal işçilerinin haklarının gasbedilmesi için 
hangi saiklerle hareket edildiğinin, milli 
güvenlik adı altında sermayenin çıkarla-
rının güvence altına alınmak istendiğinin 
açık itirafı biçiminde.

Hükümet, Danıştay’ın “milli güvenli-
ği bozan” unsurların tereddüte yer bırak-
mayacak şekilde açıklanması istemini, 
dersini çalışamayan öğrenciler gibi geçiş-
tirerek, “milli güvenlikten bakanlar kuru-
lu sorumludur” gibi bir cümlenin arkasına 
sığınıp, objektif bir tanım verememiştir.

Objektif tanım veremeyen hükümet, 
milli güvenliğin kanıtı olarak zırhlı araç, 
helikopter görselleriyle boşluğu giderme-
ye çalışmıştır.

Hükümetin Danıştay’a göndermiş ol-
duğu itirafname, Anayasa’da, yasalarda 
ve uluslararası sözleşmelerde tanınmış 
olsa da işçilerin grev hakkının Bakanlar 
Kurulu’nun onayına tabi olduğunun do-
layısıyla hükümetin anayasa, yasa, ulus-
lararası sözleşme ve hukuk tanımadığının 
tarihsel bir belgesidir.

Şimdi hükümetin itiraflarına 
biraz daha yakından bakalım:

1) Hükümet,“davaya konu Bakanlar 
Kurulu kararı Ekonomi Bakanlığı’nın (...) 
29/01/2015 tarihli ve 13035 sayılı gerek-
çeli yazısı üzerine alınmış olup...” diye-

rek, milli güvenlik gerekçesi ile ertelediği 
grevlerle ilgili, Ekonomi Bakanlığı dışın-
da hiçbir kurum ve kuruluştan bilgi iste-
mediğini, konuyu araştırmadığını itiraf 
etmektedir. 

2) Erteleme kararının Ekonomi Ba-
kanlığı yazısı ile gerçekleştirilmesi, ge-
rekçenin milli güvenlik değil, ekonomik 
olduğunu dolayısıyla sermayenin talep ve 

çıkarlarının kararın esas gerekçesi oldu-
ğunu itiraf etmektedir.

3) Hükümet, Danıştay’dan ek süre ta-
lebinin kabul edilmemesi nedeniyle yete-
rince bilgi ve belge sunamadığını söyleye-
rek, aslında elinde yeterince belge ve bilgi 
olmadan grev ertelediğini ve halen elinde 
belge bulunmadığını söyleyerek, hukuk-
suz bir karar aldığını itiraf etmektedir.

4) Hükümet, milli güvenlikle doğ-
rudan ilgili kurumlar olan Savunma Ba-
kanlığı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreterliği’nden grev ertelemeleri önce-
sinde görüş istemeyerek ertelemelerin 
milli güvenlikle ilgisinin olmadığını itiraf 
etmiştir.

5) Hükümet, bunun sadece bir grev er-
teleme olmayıp, uyuşmazlığın çözümüne 
dair bir süreç olduğunu söyleyerek, grev 
ertelendikten sonra işçilerin taleplerinin 
kabulü yönünde adım atılmasının önünü 
tıkadığını ve aslında grevi fiilen yasakla-
dığını itiraf etmektedir. Metal işçilerine 
grev ertelemelerinden sonra uyuşmazlığın 
çözümü için farklı hiçbir uzlaşma önerisi 
gelmediği gibi herkes imzaladı siz de im-
zalayacaksınız dayatması sürmektedir.

6) Hükümet, milli güvenlik kavramını 
“devletin ... siyasi, sosyal, kültürel ve eko-
nomik dahil bütün menfaatlerinin ... her 
türlü dış ve iç tehditlere karşı korunması 

ve kollanması” diye tanımlayarak, ücret 
artışı talebiyle grev yapan 15 bin metal iş-
çisinin bir tehdit olarak gördüğünü itiraf 
etmiştir.

7) Hükümet, “...işyerlerinde üretilen 
malzemelerin ... bir kısmının ... TSK olmak 
üzere güvenlik ve istihbarat ve savunma 
sanayi kuruluşlarımızın ihtiyacının oldu-
ğunun bilindiği, bu ürünlerin üretiminde 

ortaya çıkacak bir aksamanın ... ciddi 
bir zaafiyete yol açabileceği...”ni söyle-
yerek, ülkede grevlerin tümüyle yasakla-
nabileceğini itiraf etmiştir. TSK plastik 
bardaktan, metal iğneye, tuvalet kağıdın-
dan, sabuna kadar pek çok malzemeyi de 
kullanmaktadır. Ülke bir savaşta değildir, 
stoklarda yeterince askeri malzeme vardır 
ve grev çözüldüğünde ya da grev sürerken 
bile bu malzemelerin tedarik edilebilmesi 
mümkündür.

8) Hükümet, 38 işyerinde üretilen 
ürünlerin gerek iç pazar, gerekse ihracatı-
mızda önemli bir yer tuttuğunu” söyleye-
rek, metal işçilerin ücret artış taleplerinde 
ne kadar haklı olduklarını ve ücret artışı 
taleplerinin kolaylıkla karşılanabileceğini 
itiraf etmektedir.

9) Hükümet Milli Savunma Bakanlı-
ğının görüşünü daha sonra göndereceğini 
belirterek, ülkenin milli güvenliğini tehdit 
eden grevler gündemde iken Savunma 
Bakanlığının başka işlerle uğraştığını iti-
raf etmektedir.

10) Hükümet, “yaklaşan milletvekili 
genel seçimlerinin güvenliğini sekteye uğ-
ratabileceğini” söyleyerek grevleri kendi 
siyasal iktidarını bir tehdit olarak gördüğü 
için yasakladığını itiraf etmiştir.

11) Hükümet, grevlerin şirketlere cid-
di zararlar vereceğini söyleyerek, şirketle-
rin ve sermayedar sınıfın çıkarı için işçi-
lerin hak arayış yollarını tıkadığını itiraf 

etmiştir.
12) Hükümet toplu sözleşmesini im-

zalayan iki sendikanın 100 bin üyesinin 
çalıştığı işyerlerinin üretiminde de aksama-
lar olacağını söyleyerek, işbirlikçi dayat-
macı toplu sözleşme düzeninin koruyucu 
ve kollayıcısı olduğunu itiraf etmiştir.

13) Hükümet, erteleme kararına ge-
rekçe olarak “milli güvenlik milli ekono-
miye bağımlıdır” ve “metal sektörünün 
ihracatı ile uluslararası sözleşmelerden 
doğan yükümlülükleri; dünya tedarik zin-
cirinde edindikleri yer” gibi kavramlar 
kullanarak, işçi hak ve özgürlüklerinin 
karşıtı olduğunu itiraf etmiştir.

14) Hükümet, şirketleri, yaptıkları üreti-
min cinsini, yabancı sermayenin ürkmesini, 
ihracatın düşmesini ertelemeye gerekçe ya-
parak, grevsiz bir toplu sözleşme düzenin-
den yana olduğunu itiraf etmiştir.

15) Hükümet toplu sözleşme dönemin-
de gerçekleşen ve kimsenin burnunun bi-
le kanamadığı demokratik eylemleri ve 
grev ertelemelerine karşı yapılan protesto 
eylemlerini “provokasyona açık” diye ni-
teleyerek, toplantı ve gösteri hakkının kar-
şısında olduğunu itiraf etmiştir.

16) Hükümet grev ertelemesinde amaç-
lananın “işçilerin yasal haklarının elinden 
alınması değil, milli güvenliği bozucu bir 
grevin, her iki tarafı da memnun edecek 
şekilde bir an önce çözümlenmesi ve uyuş-
mazlığın giderilmesidir” diyerek aldığı 
kararın doğurduğu sonuçları bilmezden 
geldiğini itiraf etmektedir. Ertelenen bir 
grevin tek memnun tarafı MESS ve onun 
üyeleri olacaktır. 

17) Hükümet, “bir işlemin sadece hu-
kuka aykırı olmasının” yürütmeyi durdur-
ma kararı verilmesi için yeterli olmadığını 
söyleyerek, idarenin her türlü tasarrufuna 
toplumun katlanması inancında olduğunu, 
hukuk tanımazlığını itiraf etmektedir.

18) Hükümet, kararının yürütmesinin 
durdurulmaması durumunda telafisi müm-
kün olamayan hiçbir sonuç doğmayacaktır 
iddiası ile sendika-toplu sözleşme ve grev 
haklarının ortadan kaldırılmasında bir sa-
kınca görmediğini itiraf etmektedir.

19) Hükümet, grev ertelemesinin bu 
aşamada dava konusu yapılamayacağı; 
ertelemeyle arabulucu sürecinin başladı-
ğı, akabinde YHK’nın devreye gireceği; 
bu durumun zincirleme işlem olduğu ve 
tamamlandığında davanın açılabileceğini 
söyleyerek hukuksuz işlemler aleyhine 
dava açılmasına karşı olduğunu itiraf et-
mektedir. YHK aşamasından sonra dava 
açmak mümkün olmadığı için esasen hü-
kümet kararlarına karşı hukuki yolların 
kapatılmasından yana olduğunu itiraf et-
mektedir.

BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI
Genel Yönetim Kurulu
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Savunma Değil, İtirafname!..

DİSK’in 
48. Kuruluş 
Yıldönümü 
Kocaeli’nde 
Kutlandı

14 Şubat 2015 Cumartesi günü 
direnişlerden, grevlerden gelen işçilerle, 
Kıdem tazminatının gaspına, Grevlerin 
yasaklanmasını protesto, Taşerona karşı 
mücadeleyi yükseltmek, İş cinayetlerine 
karşı çıkmak için DİSK üyesi işçiler 
Kocaeli’nde seslerini yükselttiler. Mitinge 
yoğun katılım sağlayan Birleşik Metal-
İş sendikası kortejinde metal işçileri, 
ne olursa olsun grev haklarına sahip 
çıkacaklarını haykırdı.



Çerkezköy Emek Bileşenle-
ri Platformu, Belediye Binası 
önünde bir basına açıklaması ve 
ardından yürüyüş düzenleyerek  
“İç Güvenlik Yasa Tasarısı”nı 
protesto etti.

Basın açıklamasında: “Biz de-
mokrasi, barış, kardeşlik ve insan-
ca bir yaşam talep ettikçe AKP 
iktidarı haklarımızı, özgürlükle-
rimizi törpülemeye devam ediyor. 
Varlığını halkı daha çok zapturapt 
altına almaya bağlamış olan AKP 
iktidarı, toplumun çeşitli kesimle-
rinin talepleri için harekete geç-
mesini dahi darbe girişimi olarak 
algılıyor. Bunun için iktidarını 
korumanın tek yolu olarak darbe 
dönemlerini geride bırakacak “İç 
Güvenlik” yasa tasarısına sığını-
yor.

Tasarı yasallaşırsa; Talep ve 

itirazlarımızı dile getirdiğimiz 
sendikal eylemler öncesinde ‘ma-
kul şüpheli’ gerekçesiyle “tedbir” 
gözaltıları yapılabilecek.

Valiler, kaymakamlar sı-
kıyönetim ve OHAL dönemle-
rinde olduğu gibi yetkilendi-
rilecek. Kendilerini yargıç ve 

savcılar yerine koyup kararlar 
alabilecekler. Valinin ilan ettiği 
yasalara uymayanlar 1 yıl hapis 
cezası ile cezalandıracak. Vali, 
toplumsal olaylarda belediyenin 
araç ve gereçlerine el koyabile-
cek, personeline emir verebilecek. 

Polis aynı zamanda savcılık 

yapacak. Savcı kararı olmadan 
ve kimseye haber vermeden va-
tandaşları 48 saat gözaltında tu-
tabilecek. Hakim ve savcı kararı 
olmadan istediği kişinin üstünü, 
eşyasını, aracını arayabilecek. 
Toplumsal olaylarda “cebinde 
taş vardı” gerekçesiyle bile si-
lah kullanabilecek. Polisin aldığı 
herhangi bir önleme karşı çıkan 
vatandaş gözaltına alınabilecek...

Oysa bizim yeni bir SS yasası-
na değil, demokrasinin, adaletin, 
barış ve kardeşliğin tesisine yöne-
lik düzenlemelere ihtiyacımız var. 
Bunun için temel hak ve özgür-
lükleri askıya alan bu sıkıyönetim 
yasası derhal geri çekilmelidir.

Demokrasiden, barıştan, kar-
deşlikten, insanca yaşamdan yana 
olan herkesi yarın çok geç olma-
dan; Toplumda varolan kutup-

laşmayı daha da artıracak, uzun 
süredir üzerimize çöken karan-
lığı daha da zifiri hale getirecek 
olan Polis Devleti - Sıkıyönetim 
Yasa Tasarısının geri çekilmesi 
için mücadeleye çağırıyoruz.” 
denilerek tasarını içeriği ve ya-
sallaştığında doğabilecek keyfi 
ve anti demokratik uygulamalar 
dile getirildi.

Polisler, yolun trafiğe kapa-
tılmasına müdahale edince kitle 
kaldırımda yürüdü. 

Yürüyüş sırasında, “İç Gü-
venlik Yasa Tasarısına Ha-
yır!”, “İç güvenlik değil, İş 
güvenlik”, “Faşist Polis, Katil 
AKP!”, “Faşizme geçit verme-
yeceğiz!” sloganları atıldı.
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İşçilerin birliği, halkların 
kardeşliği için Kobanê’deyiz
‘Emeğin köprüsü için bir tuğla da sen koy!’ sloganıyla işçi sınıfının enternasyo-
nalist dayanışma ruhunu büyütmek, Kobanê’deki inşa çalışmalarına destek olmak 
için başlattığımız çalışmalar kapsamında atılacak ilk adımı attık.

Daha önce de belirttiğimiz gibi yerinde incelemeler yapacak altı kişilik heyetimiz 
dün gece yola çıktı. Bu gün sabah Suruç’a ulaşan heyetimiz Kobanê’de ölümsüz-
leşen öğrenci-işçi MLKP savaşçısı Emre Aslan ve YPG savaşçısı Özgür Artan 
için yapılan törene katıldı.

Suruç Kaymakamlığındaki geçiş işlemleri tamamlanan heyetimiz, akşam saatle-
rinde Kobanê’ye geçti. Kobanêli yetkililer tarafından karşılanan heyetimiz, Aşiti 
Meydanında bir açıklama yaptı. Sözde değil pratikte kardeşleşmek için, emekçi 
insanlığın kalbinin attığı Kobanê’de halkların kardeşliğinin harcını karmak için at-
tığımız bu adımın arkasının daha güçlü biçimlerle geleceğini umut ediyoruz.

İnanıyoruz ki bu adımımız, sınırsız, sınıfsız, sömürüsüz bir dünyanın inşaası için 
yürütülen mücadelenin tarihinde mütevazi bir adım olarak yerini alacaktır.

İnşaat-İş

Patronsuz üretim yapan Kazova işçi-
lerini ziyaret eden HDP Eş Genel Başkanı 
Demirtaş, “Demek patronsuz da olabili-
yormuş, siz bunu gösterdiniz” dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) 
Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 
maaşları ve kıdem tazminatları verilme-
den işten çıkarıldıktan sonra alacakları 
karşılığında fabrikadaki üretim araçları-
nın sahibi olup kooperatif kurarak üreti-
me başlayan Özgür Kazova İşçi Koope-
ratifi işçilerini ziyaret etti.

Demirtaş’ı karşılayan işçiler, çalışma 
sistemleri ve üretimleri hakkında bilgi 
verdi.

Ziyarette kısa bir konuşma yapan De-

mirtaş, “Demek ki patronsuz da olabili-
yormuş. Belki böyle daha iyi ısıtır kazak-
lar” dedi. Demirtaş, işsizler ordusunun 
günden güne arttığını belirterek, “Emek 
karşıtı hiçbir uygulamaya izin vermedik 
ve vermeyeceğiz. Ve bu fabrika aşırı kar 
hırsına karşı patronsuz üretimin nasıl ya-
pılacağının en güzel örneğidir.” dedi.

Demirtaş, bütün belediye ve parti teş-
kilatlarının da Kazova işçilerinin ürettiği 
kazaklardan alarak destek olacaklarını 
belirterek meclis çalışanları için 10 adet 
kazak aldı.

Kazova işçileri Şişli’de bulunan mağa-
zalarını, Eyüp’e bağlı Rami’ye taşımıştı.

Politika / İstanbul

Demirtaş’tan 
patronsuz üretim yapan 
Kazova işçilerine ziyaret

“İç Güvenlik Yasa Tasarısına HAYIR!”
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Hepimiz aynı ülkede yaşıyoruz. Yurt 
dışında çalışmak ve yaşamak zorunda bı-
raktırılmış olan okurlarımız ise ülkedeki 
günlük politik gelişmeleri büyük bir dik-
katle izliyor. Bizim bu yazıda ele alacağı-
mız konular hiç birimiz için yeni ve san-
sasyonel değil. Bildiğimiz, yaşadığımız 
konular. Yapmaya çalıştığımız, hafızaları-
mızı tazeleyip son yıllarda yaşadıklarımı-
zı toparlayıp yorumlamak.

Değineceğimiz konu, AKP’nin açıkla-
ma ve icraatları, eski Başbakan, yeni Cum-
hurbaşkanının birbiri ile çelişkili söylem-
leri. 

Oslo Süreci
Başbakan Erdoğan, bazı basın yayın 

organları ve muhalefetteki milletvekil-
lerinin “güvenilir kaynaklarından” elde 
ettikleri bilgiler temelinde, T.C. Devleti-
nin, PKK ve KCK ile diyalog kurduğunu 
açıkladı. Bilgileri eksikti. Oslo’da yürütü-
len görüşmeler konusunda somut bilgileri 
yoktu. Başbakan Erdoğan çıktı ve “devlet 
terör örgütüyle görüşmez, bunu iddia et-
mek vatan hainliğidir, PKK ile görüşen 
şerefsizdir” dedi. Bunu söylediğinde, sene 
2010. Oslo görüşmeleri uzun süre yürü-
tülmüş ve tıkanmıştı bile. Ardından Oslo 
görüşmeleri basına sızdı. 

Yıl 2011, aynı Erdoğan “PKK Terör 
Örgütü ile biz görüşmedik, devlet görüş-
tü” deyiverdi. 2012 senesine gelindiğinde 
ise, “PKK ile görüşen arkadaşı ben gön-
derdim, sıkıntısı olan bana söylesin” oldu. 
Düşünün ki, Mustafa Karasu’nun daha 
sonraki açıklamalarına göre Oslo görüş-
meleri Ağustos 2008’de başlamış, 2009’da 
Hakan Fidan, Başbakan Erdoğan’ın özel 
temsilcisi olarak görüşmelere dahil olmuş 
ve görüşmeler, PKK yöneticileri Mustafa 
Karasu ve Sabri Ok ile KCK Yürütme 
Kurulu üyesi Zübeyir Aydar’ın da katı-
lımıyla 2011 yaz ortasına kadar sürmüş. 
T.C. Devleti adına da görüşmelere baştan 
itibaren MİT Müsteşarı Emre Taner baş-
kanlığında 5-6 kişilik bir heyet katılıyor. 
Fiili görüşmeler 3 yıl sürüyor. Hazırlık 
görüşmeleri 2006’da başlıyor. O süreci 
de hesaba katarsak tamı tamına 5 yıl. Gö-
rüşmeler tıkanınca PKK, Devrimci Halk 
Savaşı kararını alıyor ve uygulamaya so-
kuyor. 

Suriye Politikası
Sene 2009. Aylardan Eylül. Beşer 

Esad resmi bir planlama olmadan Rama-
zan ayında İstanbul’a geliyor. Başbakan 
Erdoğan ile Dolmabahçe Sarayındaki 
çalışma ofisinde görüşüyorlar. Erdoğan, 
Esad’dan, Kandil’deki PKK’lileri Suriye 
vatandaşlığına almasını ve Suriye’de sivil 
yaşama katılmalarına olanak vermesini 
istiyor. Esad “evet “ diyor. Şimdi anlıyo-
ruz ki bu konu o dönemde gizlice süren 
Oslo görüşmelerindeki gelişmelere bağlı 
yapılan hazırlıkları içeriyor. Ama konu-
muz bu değil. Türkiye ile Suriye arasında 
“Yüksek Stratejik İşbirliği Konseyi” ku-
rulmasına karar veriliyor. Aynen bir kaç 
gün önce Irak ile kurulduğu gibi. Esad şe-
refine AKP İstanbul İl Başkanlığı 240 ma-
sada 3000 kişinin katıldığı bir iftar yeme-
ği düzenliyor. Erdoğan, “kardeşim Beşer” 
dediği Esad ile iftara katılıyor. Ardından 
Erdoğan, Türkiye, Suriye ve Irak ile ortak 
Bakanlar Kurulu Toplantıları yapılacağı-
nı açıklıyor. Sanki Türkiye federatif bir 
devlet ve bileşenleri arasında Suriye ve 
Irak da var. Erdoğan’ın kafasındaki bütün 
Ortadoğu’ya hakim olma görevine uygun 
bir girişim. Sonra ne oluyor. Aradan 2 
sene geçiyor. Tarih Eylül 2012. 

Aynı Erdoğan eski kardeşi, “katil 
Esed”e (Bu arada Esad da Esed oluyor) 
ateş püskürüyor. Ona 2 ay ömür biçiyor 
ve bayram namazını Şam’da kılacağını şu 
sözlerle açıklıyor: “İnşallah Selahaddin 
Eyyubi’nin kabri başında Fatiha okuya-
cak, Emevi Camisi’nde namazımızı da kı-

lacağız. Bilali Habeşi’nin, İbn-i Arabi’nin 
türbesinde, Süleymaniye Külliyesi’nde, 
Hicaz Demiryolu İstasyonu’nda kardeşli-
ğimiz için özgürce dua edeceğiz.” 

Cemaat ortaklığı
AKP Hükümeti “yenilenmeci” Milli 

Görüş kadroları ile Fethullah Cemaatinin 
ABD tarafından sağlanan işbirliği teme-
linde oluşturulmuştu. Fethullah Cemaati-
nin oy oranı aman aman bir oran değildi. 
1,5 milyon oya sahip olduğu söyleniyor. 
Ancak kadroları vardı. AKP ise kitle ile 
ilişkilerde, onların örgütlenmesinde et-
kindi. Yani ağırlıklı oy tabanını yaratmak 
ve onu örgütlü hale getirmek AKP kad-
rolarının, devletin içinde örgütlenmek 
de Cemaat kadrolarının görevi idi. Ortak 
noktaları ise ABD ile bağları ve dolayı-
sıyla ABD emperyalizminin, uluslararası 
sermaye güçlerinin onlara Ortadoğu’nun 
yeniden şekillenmesi konusunda biçtikleri 
görev idi. Din faktörünü siyasette kullan-
maları ise onların geniş yığınları etkileme 
ve örgütleme yöntemi idi. Türkiye halkla-
rının yapısı, eğitimsel ve kültürel ögeleri 
bu strateji için uygun ortamı veri olarak 
sunuyordu. Karşılıklı olarak birbirlerine 
toz kondurmayan ve sıkı bir işbirliğine gi-
ren bu taraflar 2007 seçimlerinden sonra 
farklılıklar göstermeye başladılar. Ortak-
lıkları buna rağmen sürdü. 2011 seçimle-
rinden sonra ise ayrılık noktaları ön plana 
çıktı ve önce kapışma, sonra birbirlerinin 
üzerinde etkinlik kurma, en sonunda da 
kozlarını paylaşma ve karşılıklı tasfiye sü-
recine girildi. Bu süreçleri hepimiz gün be 

gün yaşadık, izledik. 

AKP’li bakanların, özellikle Hükü-
met Sözcüsü Hüseyin Çelik’in ve Bülent 
Arınç’ın spekülasyonlar gün yüzüne çık-
tığında Fethullah Gülen Cemaati ile ilgili 
olumlu açıklamaları ve iddiaları birer de-
dikodu olarak nitelemelerini hatırlarız. 

Şubat 2012’de Cemaatle hükümet ara-
sında çatışma olduğu iddialarını yorumla-
yan Çelik, “Cemaatin bir kaydı mı var? 
Yıllardır bu paranoyayla yaşadık. İnsan 
kendisine ait olan bir şeyi ele geçirir mi? 
Şu ele geçiriyor, bu ele geçiriyor. Kamuda 
çalışan solcu insanlar var mı, ülkücü in-
sanlar var mı? Var. Oraya sızmış, buraya 
sızmış bu su mu, nem mi? Kamu personeli 
nasıl alınıyor; belli. KPSS sınavı var. Bu 
insanların yüz kızartıcı suçu yoksa, engel 
yoksa biz onların vicdanına hafiye kula-
ğı dayayarak atayamayız. Cemaat devleti 
ele geçirmiş, devlete sızmış bunlar karga-
ları güldürür. Bu paranoyaları bir tarafa 
bırakalım.” dedi.

Haziran 2012’de Cemaat’in düzenle-
diği Türkçe Olimpiyatlarının İstanbul’da-
ki final gecesinde, dönemin Başbakanı 
Erdoğan, Fethullah Gülen’i şu sözlerle 
Türkiye’ye davet ediyor;  “Dünyanın de-
ğişik 135 ülkesinden buraya gelmek, gur-
bet, hasrettir. Hasretin bedeli çok ağırdır, 
faturası çok ağırdır. Biz gurbette olup şu 
vatan topraklarının hasreti içinde olanla-
rı aramızda görmek istiyoruz. Gurbet aynı 
zamanda garipliktir. Zaten oradan anlamı-
nı yükleniyor. Onunu için de biz garipliğe 
tahammül edemeyiz. Diyoruz ki bu sıla 
hasreti artık bitmelidir, bitsin istiyoruz...” 

Aralık 2012’de aynı Hüseyin Çelik, 
“Fethullah Gülen Hocaefendi’nin dünya 
çapında açtığı okullar bizim iftiharımız-
dır. Bizim dış politikamızla cemaatin yap-
tıkları birebir örtüşüyor. Meclis’teki bütün 
müzakerelerde AK Parti cemaatin yaptık-
larının arkasında durmuştur. Ancak şimdi 
bize bir şey çıkar mı düşüncesiyle CHP 
cemaate sahip çıkar bir görüntüye bü-
rünmüştür. AK Parti ile Cemaat arasında 
kıran kırana bir kavgadan söz edileme-
yeceğine düşünüyorum. Bir kırgınlık 
olabilir. Bu bir aile içerisinde anlaşmaz-
lık uyuşmazlıktır. Bunu aile içerisinde 
halledebileceğimizi düşünüyorum...” 
diyor.

17-25 Aralık 2013 operasyonlarından 
sonra Erdoğan, Cemaat adının kullanıl-

Bu Gidişata Son Vermek Gerekiyor !

POLİTİK GÜNDEM

AKP’nin Senaryoları Yerli Dizileri Andırıyor

Erdoğan, “kardeşim Beşer” dediği Esad ile AKP İstanbul il Başkanlığı’nın iftarında.
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ması değil, onların bir terör örgütü oldu-
ğunun açık açık ifade edilmesini söylü-
yor ve Cemaati tarihten örnekler vererek 
“Haşhaşiler” olarak niteliyor. Bundan 
sonraki gelişmeleri basından takip ettik. 
Karşılıklı operasyonlar, tutuklamalar v.s. 

Evet, bu manevraları belki hepimiz 
kanıksadık. Burjuvazinin devlet yönetme 
geleneğinde dahi çok ender rastlanan yön-
temler ve söylemler ile süren bu kapışma 
zaman içinde toplumun doğal kabul ettiği 
bir olgu haline geldi. Kimse “ya bu adam 
dün böyle diyordu, bugün şöyle diyor. 
Bunlar bu iktidarı birlikte kurmadılar mı, 
nasıl oluyor da bu derece birbirlerini suç-
luyorlar?” sorusunu kendi kendine dahi 
sormamaya başladı. Dile getirmeyi bir 
yana bırakıyoruz, çünkü bunun bir şeyi 
değiştiremeyeceğini düşünüyor olabilir-
diniz ama bireylerden tutun da Meclis’te 
“muhalefet” yürüten burjuva partilerin-
den dahi böyle bir karşılaştırma gelmedi. 

Telekomünikasyon İleti-
şim Başkanlığı - TİB Meselesi

Bu hükümet döneminde milyarlarca 
Lira harcanarak Ankara Gölbaşı mevki-
inde ultra modern ve içinde son teknoloji 
bilgisayar metotları kullanılarak dikilen 
bir bina var. TİB binası. Bu hesaplaşma 
döneminde diğer devlet kurumlarında ol-
duğu gibi bu kurumlarda da Cemaat’in 
kadrolaştığı ve Cumhurbaşkanı, Başba-
kan, Genel Kurmay dahil tüm dinlemele-
rin buradan teknik olarak organize edildiği 
ve yönlendirildiği tespit ediliyor. Oradaki 
kadroları değiştirmek yetmiyor. Teknolo-
jinin niteliği çok ileri olmasına rağmen 
ne yapıp ediyorlarsa şifreleme tekniğini 
çözemiyorlar. Kadroları değiştiriyorlar, 
şifreleri değiştirdik zannediyorlar ama 
kendi iradelerinin dışında oradaki tekno-
lojinin içerden ve dışardan müdahale ile 
dinlemeleri sürdürdüğünü fark ediyorlar. 
Sonunda neye karar veriyorlar biliyor 
musunuz? Milyarlarca Liraya mal olan 
binayı içindeki bütün teknoloji ile patlatıp 
toprağa gömme ve üzerini betonla örtme 
kararı veriyorlar. Bir devletin kendi içinde 
böyle bir rezalet olabilir mi? Rezalet belki 
olayı açıklamak için yetersiz. Ortada res-
men bir acizlik durumu söz konusu. 

TİB’de bütün bu olan bitenlerin bir-
kaç Fethullahçı kadro ile izah edilemeye-
ceğini, dünya olaylarını biraz takip eden 
öğrenim çağındaki bir genç bile tespit 
edebilir. Bu organizasyonun arkasında 
ABD emperyalizminin olduğu, onun ser-
vislerinin ve teknolojisinin bulunduğu 
bir sır değil. Peki bunu Cemaat kadroları 
değil de AKP kadroları yaşama geçirsey-
di farklı mı olacaktı? Hayır! Burada tek 
sorun Erdoğan’ın ABD’nin kurguladığı 
projenin hem uygulayıcısı olması, hem de 
“ABD bizi kullanıyor, biz de biraz onları 
kullanırız, bildiğimizi okuruz ve bize için-

de oynayacaksınız diye tanınan sınırları 
biraz genişletiriz” çabası. Ortadoğu’da, 
özellikle Suriye, Libya ve Mısır olayla-
rındaki gelişmelerden ve İsrail ile yara-
tılan suni kapışmanın sonunda ABD’nin 
Cemaat eliyle Erdoğan’a çeki düzen ver-
mek istemesine Erdoğan’ın ve AKP kad-
rolarının tepkisinden başka bir şey değil 
olanlar. 

T.C. - ABD ilişkileri
Bu ilişkilerin tüm boyut ve ayrıntıları-

na girmek değil, sadece tarz olarak bir ko-
nuya değinmek istiyoruz. Erdoğan Mart 
2014’de Obama ile telefon görüşmesinde 
Gülen’in iadesini istediğini ve Obama’nın 
da “mesaj alınmıştır” dediğini, dolayısıy-
la Obama ile Gülen’in iadesi konusunda 
anlaştıklarını beyan eden bir açıklama 
yaptı. Aradan iki gün geçmedi, Beyaz Sa-
ray bu iddiayı açıkça yalanladı. 

Kasım 2014’de Rojava konusunda 
ABD ile anlaştıklarını, ABD’nin PYD’nin 
varlığına müsaade etmeyeceğini ve Suri-
ye konusunda Esad yok edilmeden IŞİD 
sorunun çözülemeyeceği yönünde görüş-
melerinin olduğunu Hem Erdoğan hem 
de zamanın Dış İşleri Bakanı Davutoğlu 
açıkladılar. Halbuki durum bunun tam 
tersiydi. ABD, Rusya Federasyonu, Çin 
Halk Cumhuriyeti ve bölgede önem ver-
diği Arap devletlerinin baskısı karşısında 
ve İran konusunda farklı bir proje geliş-
tirmesi nedeniyle, Suriye Devlet Başkanı 
Beşer Esad’ın devrilmesi stratejisini ert-
ledi. Türkiye ise bunun tam tersi için çaba 
sarfediyordu. ABD’yi Suriye’ye havadan 
ve karadan girmeye ikna etmeye çalışıyor, 
hem Esad’ı yıkmak hem de Rojava’nın 
özgürlüğünü boğmak istiyordu. ABD Sa-
vunma Bakanı Chuck Hagel ve Beyaz Sa-
ray sözcüleri Erdoğan ve Davutoğlu’nun 
açıklamalarını yalanladılar. Türkiye’nin 
Suriye politikası bu aşamadan sonra tam 

olarak iflas etmiş oldu. 

Peki, Erdoğan ve Davutoğlu, yaşamda 
karşılığı olmayan ve gerçek olmayan bu 
açıklamaları yaparken neyi hedefliyordu? 
Bu açıklamalar bizce Türkiye’de iç politi-
kada bir malzeme olarak kullanılmak is-
tendi. Ülkede, kendi lehlerine yalan teme-
linde bir kamuoyu yaratma, “bakın ABD 

bile bizim sözümüzü dinliyor, bu bölgede 
belirleyici olan biziz, ‘Büyük ve Güçlü 
Türkiye’ “ havası yaratılmak isteniyordu. 
Sadece isteniyordu değil, AKP teşkilatları 
içinde haftalık eğitim ve üye toplantıla-
rında, Türkiyenin en ücra köşesine kadar 
yayılan Cami imamları temelinde kurulan 
“network” sistem içinde cuma vaazların-
da, AKP’li öğretmenler üzerinden orta 
öğrenim okullarında bu görüşler propa-
ganda edildi. Toplum kandırılarak bu ya-
lanlara inandırıldı. 

“Şeffaflık” Yasası
Davutoğlu AKP Başkanı ve Başba-

kan olduktan sonra, özellikle 18-25 Ara-
lık Hırsızlıklarının etkisini kırabilmek ve 
Yüce Divan tartışmaları öncesi kamuo-
yunu rahatlatmak için “Şeffaflık Yasası” 
hazırladı. Devlet bürokrasisinde görev 
alanların emekli olduktan sonra belir-
li bir süre danışmanlık ve iş takipçiliği 
yapmalarını engelleyen maddeler dahil, 
mal varlığı, aile ilişkileri, rüşvet ve yol-
suzluğu engelleme konusunda maddeler 
içeren bu yasa tasarısı basın toplantısı ile 
kamuoyuna açıklandı. Bizce bu yasa göz 
boyama dışında bir işlev görmeyecekti. 
Çünkü yasa, özünde engellemek istediği 
hiç bir usulsüzlüğü engelleyemeyecekti, 
bunu yapanların yöntemlerini değiştirme-
lerini sağlayacaktı. Ancak Erdoğan buna 
bile tahammül edemedi. Davutoğlu’nu, 
Erdoğan’ın başkanlığını yaptığı ilk Ba-
kanlar Kurulu toplantısı öncesi yeni sara-

yında bir odaya çekerek “Bu yasa çıkarsa 
bırak bürokratı, AK Parti’de İl Başkan-
lığı yapacak adam dahi bulamazsın. 
Bu yasa tasarısını geri çek ve bir daha 
bana danışmadan kendi başına hareket 
etme” minvalli bir ifade ile yasa tasarısını 
Türkiye’nin gündeminden düşürdü. 

Hakan Fidan Olayı
Oslo görüşmelerinin deşifre olmasın-

dan sonra Cemaat’in kadrosu olan yargı, 
Hakan Fidan’ı savcılığa ifade vermeye 
çağırdı. O dönemin Başbakanı Erdoğan 
hemen bir kararname çıkardı ve MİT 
Müsteşarı’nın Başbakanın özel izni ol-
madan yasal soruşturmaya alınamaya-
cağını sağladı. “Hakan Fidan’ı kimseye 
yedirmem” dedi, “sır küpüm” dedi. Fakat 
Hakan Fidan, Erdoğan’ın kendisine ver-
diği önemli bir görevi yerine getiremedi. 
2015 seçimlerine HDP’nin parti olarak 
değil, bağımsız olarak katılmasını sağla-
ması gerekiyordu. Bunu da ancak Hakan 
Fidan, İmralı görüşmelerinde Abdullah 
Öcalan’ı ikna ederek gerçekleştirebilirdi. 
İstedikleri sonucu alamadılar. 

HDP’nin parti olarak seçimlere gi-
rip başarılı olması, Erdoğan’ın başkanlık 
projesi için büyük bir tehlikeydi. Erdo-
ğan, Ankara AKP kulislerinden gazeteci-
lere sızan bilgilere göre, Hakan Fidan’ı 
hırpaladı, azarladı, başarısızlıkla suçladı. 
Onların yalancısıyız. Bunun sonucunda 
Fidan “yorulduğunu” ifade ederek istifa 
etti ve Milletvekili adayı olacağını ilan 
etti. Erdoğan da “Meclis dinlenme yeri 
mi, hani yorulmuştu” tarzından bir açıkla-
ma yaptı. Yani, Hakan Fidan “sırdaş” iken 
“yalan” oldu.

Örnekler Çoğaltılabilir
AKP’nin bu tür senaryoları ile ilgili çok 

örnek verilebilir. Özellikle, Hırsızlık ve 
Yolsuzluk ile suçlanan dört bakanın Yüce 
Divan’a gönderilmemesi veya bugünlerde 
Yeni İç Güvenlik Yasa Tasarısı’nın Mec-
listen geçmesi konusunda, Erdoğan’ın 
“dediğim dedik” tarzı yaklaşımı kamuo-
yunca takip ediliyor. Erdoğan’ın “kim ne 
derse desin bu yasa meclisten geçecek” 
açıklaması size normal mi geliyor? Bu 
konularda AKP’nin izlediği politikaların, 
yaptığı manevraların tek bir amacı var. O 
da iktidarını kurumsallaştırmak, güçlen-
dirmek ve her ne pahasına olursa olsun 
kalıcılaştırmak. Bu adımların, ne kadar 
ABD ile arasında sorunlar olduğu söy-
lense de ABD’siz gerçekleşmesi mümkün 
değildir. Evet, ABD emperyalizminin 
kumanda dairesinde oturanların “Erdo-
ğansız bir AKP ve Türkiye” konusunda 
kurgu yaptıkları ve bunun emarelerinin 
de olduğu kimsenin gözünden kaçmıyor. 
Abdullah Gül, Ali Babacan, Bülent Arınç, 
Mehmet Ali Şahin, Hüseyin Çelik gibi 
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öne çıkan isimlerin son dönemde sık sık 
Erdoğan ile ters açıklamalar yapmaları bir 
tesadüf olmasa gerek. Erdoğan, diğer yan-
dan da Ergenekon ve Balyoz davalarından 
yargılanan generaller ile ve MHP, DYP, 
ANAP kökenli kimi eski yöneticiler ile 
ortak yaklaşımlar geliştiriyor. Burjuvazi 
kendi içinde yönetim ve iktidar konusun-
da güç mücadelesini sürdürüyor. Seçimler 
öncesi süreçte de bu alanda farklı ve yeni 
gelişmelerle karşılaşacağız. 

Bizim bu yazıda ele almak istediği-
miz, yürütülen bu güç mücadelesinin ni-
teliği ve güçlerin yer alımı ile ilgili değil. 
Bu yazıda çok sade bir şekilde örnekleri 
hatırlattıktan sonra, Türkiye toplumunda, 
kamuoyunda bu senaryoların nasıl doğal-
mışçasına karşılandığına değinmek iste-
dik.

Pragmatizm mi, Korku mu?
Verdiğimiz bu örnekler ve yaşananlar, 

AKP’nin ve onun eskiden resmi, şimdiki 
fiili başkanı Erdoğan’ın pragmatizmi ile 
açıklanabilir mi? Politikada pragmatizm 
olabilir, ancak bu temiz bir yöntem değil-
dir. Çünkü “pragmatizm”, faydacılık anla-
mına gelir. Politikanın gereği olarak, tak-
tiksel bir takım adımlar atılabilinir, daha 
önce ön görülmemiş gelişmeler karşısında 
var olan politikayı düzeltmek anlamında 
da olabilir. 

“Ampirizm” olarak adlandırılan, de-
neyler temelinde, yani deneme-yanılma 
temelinde yürütülen bir politika da değil 
bu. Çünkü, adamın bir gizli hedefi var, 
ona ulaşmak istiyor ve bu hedefe ulaşmak 
için her yol mübah mantığını işletiyor. 
Burada resmen, öncelikle halkları enayi 
yerine koyan, muhataplarına karşı entri-
ka temelinde yürütülen, baştan itibaren 
samimi olmayan yöntemler söz konusu. 
Bu yöntemin adı siyaset jargonunda, “ent-
rikacılıktır”, “bizans oyunudur.” Burada 
söz konusu olan, daha önce ifade edilenin, 
çok kısa bir süre sonunda tam tersinin sa-
vunulmasıdır. Ve hiç bir şey olmamışçası-
na bunu halklara yutturma çabasıdır. 

Türkiye basınının ipotek altına alın-
dığı, iktidarın kendisi için tehlikeli var 
saydığı her konuda anında “yayın yasağı” 
getirip görsel ve yazılı basını susturduğu, 
sosyal medyada yayınlanan fikirler hak-
kında insanların soruşturmaya uğradığı 
koşullarda, her tür yalanın deşifre edil-
mesi ve tartışılması olanaksız hale geli-
yor. Korkunç bir baskı sistemi ile karşı 
karşıyayız. Ve bu baskı sistemi “Yeni İç 
Güvenlik Yasa Tasarısı“ ile daha da ku-
rumsallaşacak. Düşününüz; kara çarşaf 
giyen bir kadın suç işlememiş sayılacak, 
ama atkı veya puşi ile soğuktan korunmak 
isteyen, geleneksel ulusal kıyafetler gi-
yenler suçlu sayılacak. Böyle bir baskıcı 
sistemin sürmesi mümkün değildir. Onu 
bildiği için de Erdoğan ve AKP iktidarı 
her türlü senaryolara baş vurarak kendisi-
ne oy veren seçmenin ve yarattığı taraftarı 
kitlenin, kendine bağlılığını sürdürmek 
için uğraş veriyor. 

16 Şubat 2015 tarihinde, birinci dere-
cede kendi kontrolünde olan Star, Akşam 
ve Güneş gazeteleri vasıtasıyla “Sümeyye 
Erdoğan’a Suikast Planları” manşeti al-
tında ortaya atılan senaryo, hiç bir inandı-
rıcılığı olmayan komik bir vakıadır. Kendi 
çevresinde yayın yapan Sabah, Takvim ve 
Yeni Şafak gibi gazeteler dahi bu manşet-
leri kullanmayı, hatta haberleştirmeyi bile 
uygun bir şekilde reddetmişlerdir. Ne var 
ki, AKP seçmeni ve Erdoğan destekçileri, 
Star, Akşam ve Güneş okuyor, Kanal 24 
ve SKY 360 TV’lerini izliyor. İmamlar, 
öğretmenler, yerel-mahalli AKP militan-
larının da desteği ile AKP seçmeni ise bu 
haberlerin etkisinde kalıyor ve doğru ka-
bul ediyor. 17-25 Aralık Yolsuzluk ve Hır-
sızlık olayları ortaya çıktığında dahi, ve 
yasal olarak süreç durdurulmuş olsa bile 
herkesin bunun gerçek olduğunu bildiği 
koşullarda AKP seçmeni ve taraftarı “bu 

paralar AKP iktidarı gibi ülkemiz için 
hayırlı olan bir iktidarı sağlamlaştırma-
ya, geliştirmeye yarıyor, Türkiye lideri-
miz Erdoğan sayesinde bir dünya devleti 
oluyor, bu amaçla ‘kullanılan’ paralar, 
‘yaratılan kaynaklar’ haram değildir, 
onun adı hırsızlık olmaz, bu mübahtır, 
sevaptır” diyebiliyor. 

Çıkarmamız Gereken Sonuç

Böyle bir toplum yapısı ve kamuoyu 
ile karşı karşıyayız. Ve bu toplumun ezi-
ci çoğunluğu, AKP’ye oy veren milyon-
lar, Erdoğan’ı lider kabul eden taraftar-
lar aslında sınıfsal anlamda burjuvazinin 
temsilcisi olduğu, ABD emperyalizminin 
işbirlikçisi olduğu için onun karşısın-
da olması gereken bir kitledir. Bu kitle, 
devrimci, demokrat, sosyalist ve komü-
nistlerin etkisinde olması gereken işçi 
sınıfıdır, ezilen, sömürülen emekçiler, 
topraksız veya az topraklı köylülerdir. 
Evet, Erdoğan ve AKP, egemen sınıflar, 
yani burjuvazi, toplumun dini hassasiyet-
lerini kullanarak, dini siyasete alet ederek 
bu sonuçları elde ediyor. Ama sadece bu 
mu? Bu ülkenin diri güçleri, devrimcileri, 
demokratları, sosyalistleri ve komünistle-
ri bu konuda kolaycılığa kaçmadan çok 
farklı sonuçlar çıkarmak zorundadır. Bü-
lent Arınç, “bu toplumun yüzde ellisi biz-
den nefret ediyor, ben sokağa çıktığımda 
bunu hissediyorum” diyor. Bu bir gerçek. 
Biz bu yüzde ellinin üzerine dizi vari se-
naryolarla sürüklenen kitlenin önemli bir 
bölümünü de ekleyip bu toplumun yüzde 
doksan beşinin bu iktidardan, kapitalist 
düzenden nefret edecek hale gelmesini 
sağlamak zorundayız. 

Bu nasıl olacak? Bir anda olur mu? 
Olmaz. Ancak günlük mücadeleler için-
de, burjuvazinin iktidarının sahip olduğu 

maddi olanaklara sahip olmamamıza rağ-
men, sınıfın ve ezilen halkların günlük 
temel sorunları temelinde örgütlenmesini 
sağlayarak, burjuva AKP İktidarının se-
naryolarını deşifre ederek, sendikal, mes-
leki, demokratik, mahalli, yerel örgütlen-
meleri temel alarak, iğneyle kuyu kazar 
misali bu çalışmayı yürütmek zorundayız. 
Burjuva iktidarının etrafına yalanla, aldat-
ma ile ördüğü o kalın beton duvarı ufak 
delikler açarak delmek, o ufak deliklerin 
birleşmesi sonucu oluşacak büyük oluk-
lar vasıtasıyla güçlendirmek ve o duvarın 
içine hapsedilmiş toplumu, basınç altında 
bir su olarak değerlendirerek o duvarın yı-
kılıp o basıncın dışarı fışkıracağı bir hale 
getirmek zorundayız. Hani şairin dedi-
ği gibi “hiç bir güç durduramaz halkın 
coşkun akan selini” misali... Bunun için 
bugünden yapılması gerekenler vardır. 
Dar grupçu anlayışı yıkarak, tüm devrim-
ci, demokrat, sosyalist, komünist güçlerin, 
hatta “sol” liberal ve liberal güçlerin, iş-
birlikçi oligarşinin bu politikalarından et-
kilenen burjuva kesimleri de bu işe dahil 
ederek en geniş güçlerin birlikteliğini ya-
ratmak zorundayız. Bu birlikteliğin için-
de müslümanların da, devrimci-demokrat 
kemalistlerin de, ulusları ve farklı dinsel 
toplulukları temsi eden kesimlerin temsil-
cilerinin de yeri vardır, olmalıdır. 

2015 Genel Seçimleri bu anlamda 
önem taşıyor. HDP/HDK, Birleşik Hazi-
ran Hareketi, Halk Evleri, Halk Cephesi 
bu mantık ve politik hedefler çerçevesin-
de, asgari müştereklerde birlikteliklerini 
sağlayarak burjuva iktidarının, işbirlikçi 
oligarşinin o kalın beton duvarında önemli 
bir gedik açabilir. İlk aşamayı başardıktan 
sonra tekrar yeniden bir değerlendirme 
yapılıp ondan sonraki rota birlikte belirle-
nebilir. Önemli olan ilk adımı atabilmek-
tir. Bu fırsat vardır. Kaçırmayalım...
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q  Mazhar DENİZLİ

2008 yılında kapitalizmin girdiği kü-
resel krizde inşaat sektörünün payının 
yüksek olduğu söylene gelmekte.Özellik-
le  ABD’de patlak veren krizde tetikleyici 
olarak belirlenen ‘gayrimenkul fiyatları ve 
buna bağlı türev araçlar’ bugün yoğun bir 
biçimde Türkiye’de de tartışılmaktadır.

ABD, inşaat sektörünün tetiklediği kri-
zi elindeki parasal genişleme silahına kar-
şın 6 sene sonra bile tam olarak aşabilmiş 
değil. Benzer bir krizin kendi özgünlükle-
riyle beraber 2008 yılında Kazakistan’da 
da yaşandığı takip edilenlerce bilinmekte. 
Konut sektöründen hızla ülkeye yayılan 
kriz, arkasında çok sayıda batık inşaat ya-
tırımcısı, finans kuruluşu bırakırken asıl 
mağdurlar bu alanda ellerindeki parayı ko-
nuta yatıran halk olmuştur.

Türkiye’de de AKP iktidarı eliyle ben-
zer bir süreç yaşanmakta, ekonomik can-
lılık inşaat sektörüne bağlanmış durumda. 
Üstelik bu durum daha önceki yazıları-
mızda da belirttiğimiz gibi sanayicilerin 
işi gücü bırakıp yatırımlarını bu alana 
kaydırmaları, tarım ve hayvancılığın da 
ihmaliyle başta İstanbul olmak üzere nü-
fusun kentlere yığılması gibi sonuçları da 
doğurmaktadır.

• TOKİ’nin kâr paylaşımı yoluyla 
kentte ürettiği ve özel imar verdiği arsa-
lar yoluyla sürekli inşaat körüklenmekte 
ve sektörün iştahı sürekli kabartılmakta-
dır. Ancak işin talep yanının da canlı tu-
tulması gerektiğinin farkında olan iktidar 
“ilk konutunu alana birikimlerinin %20’si 
bizden” gibi kampanyalarla gençlerin ve 
dar gelirli emekçilerin ellerindeki tüm bi-
rikimleri konuta yatırmalarını, ellerindeki 
para yetmeyeceği için de borçlanmalarını 
teşvik etmektedir. Son yıllarda özellikle 
büyük kentlerde konut üretiminin, Turizm 
yatırımlarının, AVM’lerin doyum nok-
tasına geldiği ve  “Balonun iyice şiştiği 
patlama noktasına geldiği” söylendikçe 
AKP iktidarı yeni açılımlarla bu durumu 
ötelemektedir. Kentlere göç, azımsanma-
yacak bir Suriyeli göçmen ve yabancılara 
gayrı menkul satışı bu gün için talep tara-
fını dengelemeye yetiyor gibi gözükmek-
te. Ancak uzun yıllardır tatlı kârlar elde 
eden inşaat sektörünün GYO’ları (Gayrı 
Menkul Yatırım Ortaklığı) tüm uyarılara 
rağmen AKP’nin rant odaklı politikala-
rının önümüzdeki yıllarda da süreceğine 

güvenerek bugünün talebi yanı sıra “ge-
lecekteki talebe” yönelik de üretim yap-
maktadır.

• Ancak ABD, öncelikle kendini ve 
global ilişkilerini kurtarma adına yaptığı 
olağanüstü parasal genişlemeye ara ver-
miş durumda ve önümüzdeki aylarda faiz 
artırarak bu parayı geri çekme hazırlığı 
yapıyor. Bunun etkileri bugün bile doları 
2.50 lere getirmeye ve iç talebi azaltmaya 
başladı. Tüm reklamlara, kampanyalara 
karşın TÜİK‘in 23 Şubat 2015 tarihinde 
açıkladığı veriler konut satışlarının düştü-
ğünü gösteriyor.

• Konut sayısındaki düşüşe rağmen 
ipotekleme yoluyla kredili konut alımı 
tarihin en yüksek seviyesine ulaşmış du-
rumda.

• Kredi kullanan sadece konut sahibi 
olmak isteyenler değil. Bu inşaatları ya-
pan firmaların çoğu da kredi kullanıyor-
lar. Yapılan konutların bir kısmı stokta 
kalıyor. Bugün için sistem kendini dön-
dürüyor gibi gözüküyor, ancak ülkeden 
sıcak paranın çıktığı ve talebin bir şekilde 
daha da azaldığı bir dönemde, ki o dönem 
pek de uzak durmuyor, balon büyük bir 
gürültüyle patlayacaktır.

• Gelecekteki oluşmasını umduğu ta-
lebe göre üretim yapan ve tehlikeli bir arz 
talep zinciri oluşturan sektördeki çalkan-
tıda kredi ile yaptığı gayrı menkulü  sat-
makta zorlanan şirketler batarken, kredi-
leri de bu şirketlerle beraber yok olacak 
olan bankalar zorlanacaktır. Ancak asıl 
zorluğu tüm birikimlerini gayrı menkule 
yatıran ve üstüne üstlük almaya çalıştığı 
konutu ipotekleyerek bankadan yüksek 

krediler alan emekçiler krizin bir kez daha 
gerçek mağdurları olacaktır.

• Geçtiğimiz yıl koşullarda öngörülen 
sıkıntıların bir çoğu söz konusu değilken 
var olan talebin çok üzerinde üretim ya-
pan Fİ yapı arkasında çok sayıda mağdur 
bırakarak sistemin ilk çöken ayağı olmuş-
tur.

• Önümüzdeki dönem özellikle İstan-
bul merkezli ‘Çılgın’, ‘Mega’ isimli pro-
jeler daha önceki yazılarımızda da belirtti-
ğimiz gibi hem İstanbul’u ekolojik açıdan 
bir felaketin eşiğine getirirken hem de 
‘varlık balonunu’ daha fazla şişirmeye ve 
olumsuz etkilerini daha büyütmeye doğru 
götürmektedir.

• Mevcut hükümetin politikaları  doğ-
rultusunda çalışan Emlak Konut GYO’nun 
2014 yılında hazırladığı ve iyimser bir 
tablo çizmeye çalıştığı raporda bile bu  
tehlikenin sinyalleri belirgin bir biçimde 
verilmekte

Sektörün zayıf  yanları
* Yurtdışı ekonomik ve siyasi risklerin 

bulunması ve Türkiye’nin bu etkilere açık 
olması. 

* Cari açığın ithalata dayalı malları ve 
yüksek enerji fiyatlarını etkilemesi sonu-
cu maliyeti hızlı bir biçimde artırması. 

* İnşaat firmalarının zayıf sermaye ya-
pısı. 

* Kredi bulmalarındaki güçlükler ve 
yüksek faiz oranlarının hem arzı hem de 
talebi etkilemesi.

* Sektördeki şirketlerde kurumsallaş-
manın düşük olması.  

* Özellikle orta ve alt düzeydeki iş gü-
cündeki düşük eğitim seviyesi. 

* Bunun sonucu olarak mesleki yeter-
lilik sistemi yürürlüğe konmasına rağmen 
yeterli sayıda sertifikalı çalışan bulunma-
ması. 

* Malzemelerde kalite kontrol sistemi 
olmasına karşın işçilik kalitesinde etkin 
bir kalite kontrol ve yapı denetimi hizme-
tinin yürürlüğe konamaması.

* Artan vergilerin konut talebini olum-
suz etkilemesi. 

* Vergiden kaçınmak amacıyla kayıt 
dışı işlemleri artırması ve istatistiki bilgi-
lerin etkilenmesi.

Sektörün tehditleri 

* Yurtdışı ve içi riskler ve düşük işlet-
me sermayesi sonucu ekonomik krizler-
den kolay etkilenmesi.

* Yabancı yatırımcının güçlü sermaye 
gücü ile rekabetin zorlaşması.

* Bankacılık sektörünün oluşabilecek 
bir krizde inşaat şirketlerinden kredilerini 
vadesinden önce kapatmasını isteme ola-
sılığının bulunması.

* İnşaat şirketlerinde etkili bir risk yö-
netimi sisteminin kurulmaması ve riskle-
rini önceden sınırlayıcı önlem almamaları 
sonucu finansal yapılarının olumsuz etki-
lenmesi. 

* Düşük ve orta gelir grubunun talebi-
nin daha az değerlendirilmesi, üst düzey 
gelir grubuna yönelik çok sayıda konut 
yapılması sonucu arzın bu segment için 
göreceli olarak artması. (Kaynak: Emlak 
Konut GYO: Gayrı Menkul ve Konut sek-
törüne bir bakış Mart 2014)                                             

Sonuç yerine 
Sonuç olarak AKP’nin inşaat sektö-

ründeki politikalarını özetlemek gerekir-
se;

1. Talebi suni olarak artırarak inşaat 
sektörüne dayalı bir politika başta İstan-
bul olmak üzere büyük kentlerimizde geri 
dönülmez bir yok oluşa yol açmaktadır.

2. İnşaat sektörüne dayalı bir ekono-
mi, oluşan balonu her geçen gün büyüt-
mekte ve ciddi bir krizin tetikleyici un-
surlarını oluşturmaktadır. Oluşacak böyle 
bir kriz her zaman olduğu gibi  öncelikle 
emekçileri vuracaktır.

AKP’nin inşaat sektörü politikalarında 
yolun sonuna gelindi mi?
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q  Armağan BARIŞGÜL

21 Şubat 1952’de Bangladeş’te Ben-
gal dilinin resmi dil olması için yapılan 
gösterilerde polislerin saldırısı sonucu 
bir çok gösterici katledildi. Bunun üze-
rine UNESCO, 21 Şubat’ı, “Dünya Anadil 
Günü” olarak kabul etti. UNESCO’nun 
bilgilerine göre dünyada 6 bin 700 dil 
bulunuyor. 2 bin 400 dil yok olma tehditi 
altında. Türkiye’de ise 18 dil yok olmanın 
eşiğindedir.

Anadilleri yasaklanan, baskıya ve 
ayrımcılığa uğrayan halklar, “Anadil 
Günü”nü bir mücadele günü olarak ka-
bul ederek çalışmalarını ve mücadelele-
rini yoğunlaştırmaktadırlar. Anadil için 
mücadele sadece bir günle sınırlı de-
ğildir. Anadil mücadelesi aynı zamanda 
ulusal kimlik mücadelesidir. Ve özgürlük 
mücadelesinin kopmaz bir parçasıdır. 
Türkiye’de ise Kürt halkının anadili yüz-
yıla yakın bir süreden beri yasaklıdır. 
Türkiye’nin toplam nüfusunun 72 mil-
yon ve bunun 20 milyonu Kürt’tür, ana-
dilleri ise Kürtçedir.

Türkiye’de onlarca halk yaşıyor. Türk, 
Kürt, Laz, Çerkes, Boşnak, 

Arap, Süryani Keldani, Ermeni, Rum ve 
diğerleri. Türkiye’de tek resmi dil Türk-
çedir. Türkçenin dışındaki diğer dillerin 
yasal bir güvencesi yoktur. Anaokullar-
dan başlayarak eğıtim-öğretim Türkçede 
yapılmaktadır. Çocuklarımızın bedenleri 
anasütü kokarken anadilleri yasaklanı-
yor. Bu çocuklarımız için çok ağır bir iş-
kencedir, bir ana hak ihlalidir. Anadili ya-
saklanan ve anadilinde eğitim-öğretim 
yapamayan bir çocuğun bütün yetenek-
leri ve umutları baskı altına alınmaktadır. 
Çocukların gelişmesinin önü kesilmek-
tedir. Anadili Türkçe olmayan bir çocuk 
okula başladığında şaşkınlık içinde kal-
maktadır. Öğretmenine söylemek ve 
anlatmak istediği herhangi bir şeyi ifade 
edememektedir.

Düşünün ki, bir Kürt çocuğu okulda 
Kürtçe bilmeyen ve Türkçe konuşan öğ-
retmeniyle karşı karşıyadır. Kürt çocuğu 
öğretmenine söylemek istediği şeyi na-
sıl anlatabilir, öğretmeni ise çocuğa bir 
şeyleri nasıl öğretebilir, ne derece eğitici 
olabilir? İnsanlar arasındaki iletişim aracı 
dil olduğuna göre her iki tarafın da bir 
dili konuşabilmeleri gerekmiyor mu?

Bunun için sağlıklı, doğru, hümanist 
ve demokratik bir eğitim için anadilde 

eğitim şarttır. İnsanlar anadille-
riyle düşünür, konuşur ve 
gelişirler.

Türkiye anadillerin yasak 
olduğu bir ülke olmakla kal-
mıyor, aynı zamanda tarihi 
gerçekler de ya inkar ediliyor 
ya da çarpıtılıyor.

Bugün milyonlarca Kürt, 
Süryani Keldani, Ermeni, Rum 
çocuklarına istediği ismi vere-
miyor. Şehirlerimizin, ilçeleri-

mizin, kasabalarımzın, köy-
lerimizin ve mezralarımızın 
isimleri yıllar öncesinden 
değiştirildi. Eski isimleri geri 
verilmiyor. Anadilde isim ver-
mek yasaklığı 12 Eylül Faşist 
Anayasası’nın 42. Madde ile 
yer almaktadır. 2014 yılında 
Kürdistan’da Kürtçe  anadilinde 
eğitim yapmak için açılan okul-
lar kapatılarak haklarında dava-
lar açıldı. Davalarda Kürtçe tercü-
man talepleri reddedildi. Adil bir 

savunmaya izin verilmedi. Ceza yağdırı-
larak davalar sonuçlandırıldı.

Günümüzde de Q,X,W, ... harflerinin 
üzerindeki yasak sürüyor. Bu yasaklama-
lar anadillere pranga vurduğu gibi aynı 
zamanda temel insan haklarına karşı bir 
insanlık suçudur. İnsanlık suçunun iş-
lendiği ve yasal güvence altına alındığı 
bir yerde ne toplumsal barış olur ne de 
halklararasında eşitlik, kardeşlik ve daya-
nışma duyguları gelişebilir.

Her türkü, şarkı ve marş ve kimi ke-
limeler, kendi anadiline güzeldir, coşku-
lu ve etkileyicidir. Örnekleme yaparsak; 
Xezal’ı Hezal, Delâl’ı Delal, Çawreş’ı Çav-
reş, Newroz’u Nevruz yapılamaz. Kürt-
çe ağıtlar, Kürtçeden başka bir dilde bu 
denli yanık ve yürekten söylenemez. Sa-
bahattin Ali’nin “Leylim Ley” şiiri başka 
bir dilde okunsa Türkçenin verdiği haz 
alınamaz. Bu, bütün diller için geçerli 
olan bir niteliktir. Çünkü böyle bir deği-
şiklik ve  inkarla o kelimeler adı üzerinde 

olduğu gibi, “ana”dan ve özünden  kopa-
rılmaktadır.

Ve yine, Türkçeyi konuşamayan bir 
kadın veya herhangi bir insan yargılan-
dığı bir davada mahkemede rahat ve 
özgür bir savunma yapabilir mi? Doktora 
giden hasta bir kadın Türkçe konuşama-
dığı için doktora derdini veya şikayeti-
ni anlatabilir mi? Bir arada yaşayan bir 
grup, ayrı anadillere sahip olduklarında 
herhangi birinin anadiline karşı bir baskı 
oluşursa grup arasında eşitçe, kardeşçe 
ve dostane bağlar oluşabilir mi?

Nasıl ki, renkli balonları uzaya salıver-
diğimizde gittikleri kadar gidebiliyorsa 
ve bir renk cümbüşü oluşuyorsa gök-
yüzünde, bütün diller her yerde azlığı-
na-çokluğuna, zenginliğine-fakirliğine 
ve “ana” kaynağına bakılmadan özgür 
olmalıdır. Çocuklarımız balonlarla oynar 
gibi, süt içer gibi ve şeker yer gibi anadil-
leriyle baş başa kalmalıdır. 

Ana-dil
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Bingöl Üniversitesi’nde öğrenciler 
olarak Üniversite yönetimi tarafından 
açılan yersiz soruşturmalar suçsuz 
öğrencilere verilen uyarı, kınama ve 
uzaklaştırma cezalarına tepki olarak 
açlık grevine başlıyoruz. Açlık grevine 
girenler aynı zamanda, üniversiteyi ve 
dersleri de boykot ediyor.

Açlık grevine giren bizlerin istek-
leri, haklı istekler olmakla birlikte, 
kabul edilmemiştir. Bununla da yetinil-
memiş, en doğal haklar, her gün biraz 
daha kısılmış, üniversite yönetimi, öğ-
rencileri, adeta direnişe zorlamıştı.

Şunları da eklemek gereğini duyu-
yoruz:

1) Üniversite yönetimi tarafından 
açılan soruşturmalar ve verilen uyarı, 
kınama ve uzaklaştırma cezaları geri 
çekilmeli. 

2) Üniversite, içinde ki öğrencile-
rin kıskaç içine alındığı, bunaltıldığı, 
direnişe değin zorlandığı yerler değil-
dir. Bunu, bir kez daha anımsatmak ge-
reğini duyuyoruz.

3) Bingöl Üniversitesi’nde ki keyfi 
uygulamaları ve insan onuruyla bağ-

daşmayan baskıları, öğrencilerin, halka 
ancak açlık greviyle duyurabildikleri-
ne dikkati çekiyor ve olayların, yoğun 
baskılardan kaynaklandığını, sorum-
luları ilkin burada aramak gerektiğini 
belirtmek istiyoruz.

4) Üniversiteye polis elini kolunu 
sallaya sallaya girememeli 

5) Üniversite içinde yapılacak ba-
sın açıklaması ve yürüyüşler üniversite 
yönetiminin kararı değil öğrencilerin 
kararları önemsenmeli.

6) Üniversite öğrencilerinin haklı 
istekleri kabul edilmeli, üniversite ko-
şulları düzeltilmeli,

7) Açlık grevinin sona erdirilmesi-
nin koşulları sağlanmalıdır. 

Taleplerimiz kabul edilmezse açlık 
grevini sonlandırmayacağız.

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

Bingöl Üniversitesi 
Öğrencilerinin 
Açlık Grevi

Dünya Şairi Nazım HİKMET
Doğumunun 113. Yıldönümünde 
Kocaeli’li Dostlarıyla Kucaklaştı...

Barışın, özgürlüğün, direnişin  evrensel  şairi Nazım Hikmet’i 14 yıldır bıkmadan, 
usanmadan bu kentin Nazım dostlarıyla buluşturan KOCAELİ BİRLİK DAYANIŞMA 
GRUBU’nun hazırladığı etkinlik Kocaeli Büyükşehir Belediyesi S. Demirel Kültür Sanat 
Merkezi Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirildi.

Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı ile Tüstav’ın kutlama ve destek mesajı göndererek 
Kocaeli Nazım dostlarını selamladığı etkinlikte yer alan izleyiciler sanatçıların türkülerini sık 
sık “Ona zulmedenler öldü ama Nazım 113 yaşında”, Nazım aramızda, Yaşıyor ve Savaşı-
yor”, “Bu kent Nazım’ı sevdi” sloganları ile keserek Kocaeli’nin Nazım sevgisini dosta ve 
düşmana haykırdılar. 

Sunuculuğunu Cemile Güzeltepe’nin yaptığı etkinlikte, Mersin’de bindiği minibüste te-
cavüz girişimiyle hunharca yakılarak katledilen üniversiteli Özgecan Aslan’a ve tüm kadınla-
ra uygulanan şiddet ve tecavüz olayları da protesto edildi. 

Gecenin açılış konuşmasını yapan Müstecaplıoğlu konuşmasında;
“Bir sanatçı düşünün ki; Onca baskı, zulüm, İşkence ve sürgünlere direnmiş... Canından 

çok sevdiği vatanından uzakta vatan hasretiyle yaşamak zorunda kalmış... Diz çökmemiş; tes-
lim olmamış... Aksine şiirleriyle en ağır mitralyözden daha etkili nokta atışları yaparak dünya 
halklarına yol gösterici olmuştur. Tüm yaşamı; barış içinde, kardeşçe, insanın insanı sömür-
mediği yaşanası bir dünya yaratma yolunda geçen büyük usta bizlere onurlu bir miras bırak-
mıştır... KOCAELİ BİRLİK DAYANIŞMA  GRUBU NAZIM DOSTLARI  PLATFORMU 
olarak onun bizlere bıraktığı bu onurlu mirası yaşatmayı ve gelecek kuşaklarla buluşturmayı 
onurlu bir görev olarak kabul ediyoruz. KOCAELİ BİRLİK DAYANIŞMA GRUBU olarak; 
aralıksız olarak 14 yıldır sürdürdüğümüz Nazım HİKMET anma etkinlikleri ile barışın, öz-
gürlüğün, direnişin  evrensel şairi Nazım HİKMET’in “Bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman 
gibi kardeşçesine”  yaşama hasretini doğumunun 113. yıldönümünde hasretimiz olarak KO-
CAELİ Nazım dostları ve sevenleri ile birlikte dosta düşmana haykırıyoruz...” dedi.

Sezai Ceylan ve Yurdaer Var tarafından hazırlanan sinevizyon gösterisi ile Nazım 
Hikmet’in yaşamı ve sanatçı kimliği anlatıldı. 

Sinevizyon gösteriminin ardından Kocaeli Barosu avukatlarından Keramettin 
Gençtürk’ün oğlu Mehmet Nazım Gençtürk, Nazım Hikmet’in “TAHİRLE ZÜHRE ME-
SELESİ” ve “VATAN HAİNİ” şiirlerini seslendirdi... 

Gecenin devam eden bölümünde kentimizin usta ses ve saz sanatçısı Fethi Çaçan ve 
gazeteci yazar Ruhan Odabaş, Nazım şiir ve türküleriyle izleyicilere çok güzel bir sunum 
gerçekleştirdiler...

Gecenin finalinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Sanatçısı Nazım dostu 
Tarık Keskiner ve Fethi Çaçan birlikte sahne alarak Nazım Hikmet’in şiir ve türküleriyle 
Kocaeli Nazım dostlarına Nazım coşkusunu yaşattılar.

Etkinlik tüm izleyenlerin Tarık Keskiner ve Fethi Çaçan eşliğinde ayakta ve alkışlarla 
söyledikleri “GÜNEŞ TOPLA BENİM İÇİN” türküsü ile sona erdi.

KOCAELİ BİRLİK DAYANIŞMA “NAZIM DOSTLARI” PLATFORMU ADINA:

MUŞTAK MÜSTECAPLIOĞLU, ŞEFİK BIÇAK, FAHRİ AYDEMİR, AYSEL GÜMÜŞ, 
HÜRRİYET ERTAN SAYGI, ERDOĞAN ALÇINKAYA, ALİ ÜNSALAN, SEZAİ CEYLAN, 
METİN LEVENT, FİKRİ GÜNEL, MEHMET İNAN.

Politika / Kocaeli
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Galatasaray Üniversitesi öğrencileri, İç Güvenlik Yasa Tasarısı’na “Hayır!” dedi. Sosyal medya üzerinden örgütlenen öğrenciler, meclisten geçirilmek istenen İç Güvenlik Yasa Tasarısı’na karşı hazırladıkları dövizlerle fotoğraf çekip internet üzerinden paylaştılar. Katılanların çoğunun kadın olduğu gözlenen eylemde, yasanın polis şiddetini arttıracağı ve meşrulaştırılacağı vurgulandı.

26 Eylül 2014’te izinsiz gösteriye katıldıkları iddiasıyla tutuklanan 4 ço-
cuk hakkında Mersin Cumhuriyet Savcısı soruşturma açtı. Çocuklar hakkında 
‘Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen 
kendiliğinden dağılmama, yakarak kamu malına zarar verme, tehlike-
li maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme, silahlı terör 
örgütüne üye olma, terör örgütü propagandası yapmak, devletin birliğini 
ve ülke bütünlüğünü bozma’ gerekçeleriyle ağırlaştırılmış ömürboyu hapis 
istedi. Artık çocuklar da DEVLET güvenliğini tehdit eder (!) hale geldi. Hak-
kını savunan, itiraz eden, halk için demokrasi ve özgürlük arayan kim varsa, 
potansiyel terörist ve bozguncu, bu ana kuzusu (!) devlet için! İşçinin, emek-
çinin, kadınların ve gençliğin haklarını aramasını durduramazsınız! Hergün 
bu ordu büyümekte, ve siz buna yasalarınızla, polisinizle ve silahınızla karşı 
koyamayacaksınız! 

Hepimiz Özgeyiz, Yanmakla Bitmeyiz !
Çağ Üniversitesi öğrencileri Özgecan Aslan’ın 

katliamından sonra, büyük bir eyleme 

hazırlandıklarını ve Çarşamba günü, hem Özgecan’a 

yapılan katliamı protesto etmek amacıyla hem 

de bu gibi katliamların tekrar yaşanmaması için 

talepleri karşılanana kadar D-400 karayolunu 

trafiğe kapatacaklarını duyurdular.

Duyurunun ardından Çağ Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, çeşitli 

kurumların ve halkın da katılımıyla D-400 karayolu trafiğe binlerle kapatıldı ve basın 

açıklaması yapıldı. Eylem boyunca ‘’Hepimiz Özge’yiz, yanmakla bitmeyiz”, “Özgecanımız 

yanmaya devam ediyor”, “Katil zihniyet hesap verecek”, “Yasta değil isyandayız” 

sloganları atıldı ve Özgecanımız yandı. Damlaya damlaya kan oldu. Biz kimsenin emaneti 

değiliz. Kadına yönelik şiddet insanlık ayıbıdır. Bu ayıba ortak olma. Özgecan ölümsüzdür. 

Bu son olsun” yazılı pankartları taşındı. Türkiyenin çeşitli bölgelerinde ilerici, devrimci 

öğrenci gençlik kitlesem eylemler düzenledi.
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Muğla’da 11-12 Mayıs 2010’da, sol görüşlü bir kadın öğrenciye küfredilmesi 

üzerine gerginlik çıkmıştı. Kürt öğrencilerin gözaltına alınması üzerine, arala-

rında üniversiteli Şerzan Kurt’un da bulunduğu gençler bu işlemi protesto için 

yürüyüş yapınca, üzerlerine ateş açılmıştı. Muğla Emniyet Teşkilatı’nda görevli 

‘derin’ lakabıyla anılan Gültekin Şahin tarafından silahla vurularak ağır yaralan-

mıştı. 24 Mayıs 2010’da İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Anestezi Yoğun Bakım 

Servisi’nde komadan çıkamayarak yaşamını yitirmişti.

Şerzan Kurt’u öldüren Gültekin Şahin ilk yargılamada Eskişehir 1. Ağır Ceza 

Mahkemesi’nde, ‘olası kastla cinayet’ suçundan, 7 Eylül 2012’de son duruşmada 

sekiz yıl hapis cezasına çarptırılarak, tahliye edilmişti. Mahkeme, Türk hukuk 

tarihine geçecek ölçüde skandal bir ‘formül’ bularak, ilkin ‘olası kastla cinayet’ 

suçundan 20 yıla çarptırdığı polis Şahin’e, ‘suça yardım’ indirimi yaparak, sekiz 

yıl vermişti.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin geçen yıl 14 Nisan’da oy çokluğuyla verdiği kararın-

da, Gültekin Şahin’e TCK’nın 81. maddesi gereğince ‘kasten öldürme’ suçundan 

müebbet hapis cezası verilmesi gerektiği kaydedilmişti. Daha sonra Şerzan 

Kurt’un da aralarında olduğu göstericilerden polise taş atıldığı gerekçesiyle 

cezada ‘haksız tahrik’ indirimi yapılması ve Şahin’e 12 yıldan 18 yıla kadar hapis 

cezası istendi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde son duruşması görülen Gültekin Şahin’e 

cinayetten müebbet hapis cezası verildi. Ardından Şerzan Kurt’un da arala-

rında olduğu göstericiler tarafından polise taş atıldığı iddiasından hareketle 

‘tahrik’ indirimi yapıldı. Bu nedenle ceza, 16 yıla indirildi. Karar sonunda Şahin 

tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Verilen karara itiraz eden Kurt Ailesi ve avukatlarından Diyarbakır Barosu 

Başkanı Tahir Elçi, hiçbir sanığın tahrik iddiasının olmadığını belirterek, “Ben 

tahrik oldum’, ‘Bana taş geldi’ diyen bir sanık yokken, Yargıtay’ın bu yönde karar 

vermiş olması, bundan sonra kolluk görevlilerini yol açacağı öldürme olaylarında 

içtihada neden olur’’ itirazında bulundu. Bir gösteride eylemci öldüren polis, 

‘Ben tahrik oldum’ der, bu da öldürmeyi meşrulaştırır ve cezasızlığa götürür” 

dedi.
Hep gördüğümüz ve artık sık da görmeye başladığımız bu ve bu gibi durum-

lar, iktidarın işçi ve köylü halklar karşısında zoru dayatarak onların direncini 

kırmak ve kendi sermaye iktidarını sağlama alma tepinişidir. 

Açıklamaya göre; Yaşar KEMAL, 2 Mart Pazartesi günü Teşvikiye Camiinde öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı’nda sonsuzluğa uğurlanacak... 



q Hurşit SAĞIROĞLU

Kuşkusuz ki süreç hakkında bü-
tün bilgileri edinmek mümkün değil. 
Bunu doğal kabul etmek gerekir. Ne 
var ki, ortaya çıkan sorular hakkında 
spekülasyon yapmadan bazı görüşler 
ileri sürmek de bir ihtiyaç halini aldı. 
Bununla beraber sürece bağlı olarak 
Kürt Özgürlük Hareketi’nin niteliği, 
HDP’nin desteklenmesi konularında 
kimi tartışmalar konusunda da görüş-
lerimizi dile getirme olanağını elde 
etmiş oluyoruz.

Süreç neden başladı?
Öncelikle şunu belirtelim. Bu ko-

nuda gazetemizde de, okurlarımızın 
takip ettiği diğer yayınlarda da defa-
larca yazılar yayınlandı. Burada ya-
pılan ana tespit şu idi. Tek cümle ile 
ifade edersek; İki taraf yenişemedi. 
Koskoca TSK, NATO’nun milyonluk 
ikinci büyük ordusu, birkaç yüz kişi 
ile başlayan, sonra binlere ulaşan, bu-
gün de onbinlerle ifade edilebilecek 
olan PKK Gerilla hareketini alt ede-
medi. PKK Hareketi ve genelde Kürt 
Özgürlük Hareketi (KÖH) ise bu otuz 
yılı aşkın süreç içinde, Kürt ulusal so-
rununun çözülmesi yönünde önemli 
ve ciddi adımlar attı. Mevziiler kazan-
dı. Bu gerçeği bir kere belirtelim. 

KÖH bu süreç içinde, nereden ne-
reye geldi? Bırakın bugünkü diyalog 
süreci gerçeğini, bu ülkede “Kürdüm” 
demek suçtu. Kürtçe konuşmak, mü-
zik dinlemek yasaktı. Sıkıyönetim 
Mahkemeleri belgelerinde Kürtçe, 
“yabancı dil” olarak nitelendiriliyor-
du. Ama bu öyle yaman bir çelişki 
idi ki, Kürt gençleri Türkçe öğrensin 
diye Türkiye Cumhuriyeti ordusun-
da Türkçe kursları veriliyordu. Kürt 
gençleri Türkçeyi askerde öğreniyor-
du. 12 Eylül döneminde, Sıkıyönetim 
Mahkemelerinde inkar edilen bir dil 
olan Kürtçe yasaktı, cezaevlerinde 
tutuklu yakınlarının görüş günleri 
Kürtçe konuşması yasaktı ama duruş-
malarda tercüman bulunduruluyordu. 
Veya MİT, teknik takip ve telefon din-
lemelerinde Kürtçe bilen elemanlar 
çalıştırıyordu. 12 Eylül diktatörleri, 

“Kürt diye bir kavram yoktur, ‘Dağ 
Türkleri’ karda yürürken çıkan ‘kart-
kurt’ seslerinden dolayı öyle adlandı-
rılıyordu, zamanla bu dağ Türklerine 
‘Kürt’ denmeye başlandı” temelinde 
resmi açıklamalar yapıyorlardı. Bu 
günler unutulmadı. Demek ki, bu 
noktadan bugünkü noktaya gelindiy-
se, burada KÖH’nin ciddi kazanımları 
vardır.

KÖH ilk örgütlendiğinde “Bağım-
sız Kürdistan” politikasını izliyordu. 
Süreç içinde, dünyadaki gelişmeler, 
Sosyalist Dünya Sisteminin karşı-
devrim sonucu yıkılması, buna bağlı 
olarak Emperyalizmin özellikle Orta-
doğu politikaları temelinde görüşle-
rini revize ederek, “birlikte yaşama” 
konusunda bir politika geliştirdi. Bu 
aynı zamanda Kürt halkının iradesi-
ni de dikkate alması sonucuydu. Bir-
likte yaşama politikası beraberinde 
Türkiye’deki iktidarı da hedefleyen 
bir mücadeleyi içeriyordu. Ayrılma 
hakkından ve bağımsızlıktan yana ter-
cih kullanacak daha önce savunduğu 
politika için Türkiye’deki iktidar bu 
denli önemli bir rol oynamıyordu. Bu 
süreç aynı zamanda Marksist-Leninist 
temelde başlayan bir parti örgütlen-
mesinin sürece uygun bir şekilde ulu-
sal çapta tüm kesimleri kucaklayacak 
bir Ulusal Kurtuluş Hareketi karakte-
ri kazanmasına da yol açtı. KÖH, bu 
nitelikte, kurucu kadroları ve içinde 
Marksist-Leninist’lerin de olduğu, an-
cak çok daha geniş sınıf ve katmanları 
kapsayan bir hareket halini aldı. Buna 
rağmen KÖH, dünya devrim süreci-
nin bir bileşeni niteliğinde olan, bir 
Ulusal Kurtuluş Hareketi olması açı-
sından, anti-kapitalist, anti-emperya-
list, genel anlamında sınıf mücadele-
sinde işçi sınıfının saflarında yer alan 
bir hareket olma niteliğini korudu. Bu 
bugün de en genel anlamıyla böyledir.

KÖH, günümüzde, bu uzun ve 
fedakar mücadele sürecinden sonra 
farklı bileşenleri olan, legal siyaset 
anlamında da yığınsallaşan, ancak 
PKK açısından da tüm toplumun nez-
dinde, desteklesin veya düşman ola-
rak görsün, meşruiyet kazanan bir ha-
reket haline geldi. Parlamentoda farklı 

aşamalardan geçtikten sonra, bugün 
devlet ile, iktidar ile bir muhatap taraf 
niteliğinde bir parti halini aldı. Bu-
nun da ötesinde, “terörist başı” olarak 
adlandırılan ve idam ile yargılanan, 
cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis 
cezasına dönüştürülen, hareketin li-
deri Abdullah Öcalan ile bu devlet 
masaya oturdu. Bu gerçekler günlük 
yaşamda bize artık normal gibi gele-
bilir, ancak, nereden nereye gelindiği 
açısından süreci doğru irdelemeyi hiç 
bir zaman gözden kaçırmamamızda 
yarar vardır.

İşte, KÖH’nin “birlikte yaşa-
ma” politikası, onu aynı zamanda 
Türkiye’nin diğer sorunları ile de 
bağlantılı hale getirdi. Bu sebep-
le de KÖH’ni artık sadece Kürt 
Ulusal Sorunu’nun çözümü değil, 
Türkiye’nin tüm toplumsal, kültürel, 
ekonomik ve politik sorunları ilgilen-
dirmeye başladı. Bu noktada ortaya 
Türkiye İşçi Sınıfı Hareketi, Türkiye 
Devrimci Hareketi ve en genel anla-
mıyla Türkiye Barış ve Demokrasi 
Güçleri ile ortak mücadele ihtiyacı 
çıktı. Daha önce sadece Kürt Halkı 
ve Ulusu ile ve onun mücadelesi ile 
enternasyonal dayanışma niteliğinde 
olan ilişki, birlikte ve ortak mücadele 
niteliğine kavuştu.

Halkların Demokratik Kongresi 
HDK ve akabinde BDP kadrolarının 
HDP’ye katılması ve ortak legal siya-
si faaliyet yürütecek bir partinin oluş-
turulup güçlendirilmesi gündemi bu 
politik gelişmelerin sonucudur.

Sürecin gelişimi 
Biz bugüne dek süreci “sözde sü-

reç” olarak niteledik. Bunun sebebi, 
barışa karşı olmamız veya sürece kar-
şı olmamız değildi. AKP’nin ve TC 
Devletini oluşturan tüm bileşenlerin 
aslında gerçek bir barış istememele-
rine yönelik tespitimizdi. Onlar, süreç 
adı altında, Kürt halkının ve ulusunun 
haklarını verir gibi gözükerek, özünde 
PKK ve KÖH’ni tasfiye etme politi-
kaları izlediler. Hiç bir zaman samimi 
olmadılar. Bugün propagandif olarak 
dahi olsa söylediklerinin ertesi gün 
arkasında durmadılar. Süreç gerçekte 

KÖH’nin fedakarlığı ile bugüne kadar 
tek yanlı gelişti. Onlar, Kürt halkını 
gönül verdikleri ve destekledikleri 
KÖH’den kopararak, içinde dini mo-
tifleri de barındıran farklı motiflerle 
kendilerine bağlamayı, bu süreci o an-
lamda kullanarak, kendi iktidarlarını 
kurumsallaştırmayı ve güçlendirmeyi 
planladılar.

Ancak, KÖH’nin ve özellikle Ab-
dullah Öcalan’ın kararlı tutumu on-
lara bu planlarına ve kötü niyetlerine 
rağmen her defasında adım attırma-
yı sağladı. Bugün gelinen noktada, 
Abdullah Öcalan’ın sunduğu ve 
KÖH’nin tüm bileşenleri tarafından 
kabul gören 10 Maddelik Yol Harita-
sı, Kasım 2014’den beri masalarında 
duruyor. Onlar, 2015 seçimlerini de 
atlatıp belki de hiç bir şekilde adil 
ve barışçı bir çözüm için adım atma-
yı tasarlamıyorlar. Ancak, KÖH’nin 
ve Türkiye İşçi Sınıfının Devrimci 
Güçlerinin ortak mücadelesi, iktidarı 
bu konuda da geri adım atmasını ve 
somut adımlar atmasını sağlayabilir. 
2015 seçimlerine HDP’nin katılımı 
ve çok geniş güçlerin politik desteğini 
alması da aslında bu politikanın do-
ğasından kaynaklanmaktadır. İktidar 
ayak sürüyüp gerekli adımları atma-
dığı taktirde bile, 2015 seçimlerinden 
başarıyla çıkacak bir HDP, Türkiye’de 
tüm dengeleri değiştirebilecek, barış 
ve demokratikleşme yönünde adım 
atacak sonuçlar doğurabilir. Bu çok 
önemli bir olgudur. 

Süreçten sonra ne olur? 
Süreç iktidarın tüm direnmelerine 

karşı, adım adım olarak olsa dahi Tür-
kiye halklarının ortak çıkarları doğ-
rultusunda ilerlerse ve legal siyaset 
alanında değişik güçlerin de işbirliği 
ile güçlü demokratik bir hareket ya-
ratılırsa bu süreç Türkiye’nin bütünü-
nün demokratikleştirilmesi anlamında 
sürer. İktidar ile diyalog ve müzakere 
süreci olmaktan çıksa da iktidar ile 
hesaplaşma, iktidarın temelini oluştu-
ran burjuvazi ile daha geniş kapsamlı 
bir mücadele niteliği kazanır. 

Bunun Türkiye’de Sosyalizm mü-
cadelesi açısından rolü ne olur soru-
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su doğru bir sorudur. PKK, kuruldu-
ğunda ve silahlı gerilla mücadelesini 
başlattığında Marksist Leninist nite-
likte, bayrağında orak çekiç olan bir 
parti idi. Ulusal Kurtuluş Hareketine 
yükselmesi ile bu niteliği hareketin 
niteliğine koşut olarak değişti. Bugün 
KÖH’nin anti-kapitalist özü değiş-
memiştir ama rejim içinde demokra-
tik çözüm arayışları gelişmiştir. Bu 
doğrudur. Çünkü çok daha geniş top-
lumsal katmanları bünyesinde birleş-
tirmektedir. Bu söylemlerine de yan-
sımaktadır. Bu da doğrudur. Ancak, 
KÖH’nin azami gibi gözüken prog-
ramı, Türkiye’de iktidarı hedefleyen, 
sosyalist devrimi hedefleyen siyasal 
güçlerin asgari programına denk gel-
mektedir. Dolayısıyla bugün için bir-
likte mücadele etmenin önünde poli-
tik bir engel yoktur. Yarın da koşullar 
değiştiğinde, yeni mevziiler kazanıl-
dığında, devrimci mücadele yeni bir 
aşamaya yükseldiğinde, onu daha da 
ilerletecek ve sosyalist devrimin yolu-
nu döşeyecek güçlerin yer alımı sınıf 
mücadelesinin gereği olarak mücade-
le içinde oluşacaktır. Bundan kork-
mamak ve çekinmemek gerekir. Asıl 
görülmesi gereken nokta, sosyalist 
devrimin yolunu döşeyecek mücade-
lenin bugünden yürütülmesi gereklili-
ği, ertelenmemesi gerektiği  ve bunun 
da bugün önümüze koyduğu görevin 
KÖH ile birlikte bugünden, bugünkü 
hedefler için birlikte mücadele etme 
görevidir. KÖH’nin nüvesini oluştu-
ran, o binlerce şehidin üzerinde zor-
lu mücadeleler ile yükselen bu hare-
ketin ana kadroları gün çatıp iktidar 
sorunu ertelenemez bir görev haline 
geldiğinde “demokratik çoğulcu sos-
yalizm” veya “demokratik moderni-
te” nitelemeleriyle bu görevin üste-
sinden gelinemeyeceğini görebilecek 
kadar deneylidirler. KÖH daha geniş 
toplumsal bir kesime oturmuştur ama 
onun temelini oluşturan politik önder-
lik gücünün PKK olduğunu hiç bir 
zaman unutmamak gerekmektedir. 
Ayrılma hakkından yana değil, bir-
likte yaşama tercihinden yana seçimi-
ni kullanan bir ulusun temsilcisi için 
Türkiye’de iktidar ve devrim meselesi 
Türkiye’deki diğer devrimci güçler ve 
komünistler kadar stratejik bir hedef-
tir. Onun için, bugünden bu konulara 
kafa yormak yerine günümüzün gün-
cel görevlerini yerine getirmemiz, ya-
pabileceklerimizin en doğrusudur.

KÜRDİSTAN

q Kerim YILDIZ  
            

Bu satırları, faşist devlet terörünün bütün şiddetiyle de-
vam ettiği, 1990’lı yıllarda insanlarımızın evleriyle birlikte 
cayır cayır yakıldığı Kürdistan’dan,  “insanlığın bittiği” günleri 
yaşayan biri olarak yazıyorum. Ben bir Kürt genciyim, işçiyim 
ve coğrafyamızın realitesinin bir gereği olarak mücadelenin 
içinde yer alan bir yurtseverim.

Kürdistan’da doğdum ve Kürdüm. Doğduğum yerden ve 
ulusal kimliğimden dolayı ne üzülüyorum, ne yeriniyorum, 
ne utanıyorum ne de diğer bir ulusal kimliğe karşı bir ayrıca-
lık veya üstünlük hissediyorum. Doğuştan bütün insanların 
eşitliğine ve eşit olmaları gerektiğine inanıyorum.

Ben bir Kürt genciyim. Babam-annem, köyde tarım 
ve hayvancılıkla uğraşır. Çocukluğum ve gençliğimin ilk yıl-
ları köyde geçti. Üç kardeşiz. Kardeşlerimden birisinin hay-
vanlara, diğerinin tarıma, benim ise kitaba ilgim vardı. Tarım 
işleri ve hayvancılığı da severim ama kitaplara, okumaya, yaz-
maya ilgim çok farklıydı. Köyde hayvanları otlatırken bile yol 
kenarlarında gördüğüm eski gazete parçalarını alır okur ve 
cebimde taşırdım. Böyle yapmaktan zevk alırdım. Gazeteler-
de yazılan büyük bürokratların ve bakanların adlarını ezber-
lemiştim. Sosyal ve politik konulara ilgim artarak sürdü. İlk 
politik bilinçlenmem Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının haksız 
yere idam edildiklerine ve biz Kürtlere baskıların yapıldığı ve 
anadilimiz olan Kürtçenin yasaklı olmasıyla ilgiliydi. Gittiğim 
başka bölgelerde Kürtlüğümden ve Türkçeyi tam ve doğru 
konuşmamaktan dolayı aşağılanmakla karşı karşıya kalırdım. 
Bu, her Kürt ve her ezilen ulustan insan için böyledir. Kürt ol-
duğum için içimde hep bir eziklik hissettim. “Kürt kimliği”me 
karşı ilgim giderek arttı. ”Güzel ve düzgün bir Türkçe ile” ba-
şarılı ve mutlu olacağıma inanırdım. Sonradan yaşamın acı 
gerçekleri gösterdi ki doğrular başka yerdedir. Zamanla Kürt 
olmanın bir suç veya aşağılık olmadığını kavradım. Kimliğimi 
ve anadilimi gün geçtikçe daha çok öğrenmeye ve sevmeye 
başladım. Hiçbir zaman farklı kimliklere ve dillere karşı bir 
nefretim olmadı. Sömürgeciliğin ve asimilasyonun ne oldu-
ğunu onun esaretinin altında yaşayanlar en iyi bilir.

Ben bir Kürt emekçiyim. On iki yaşındayken Cey-
han’a pamuk toplamaya gittim. Irgatlık yaptım. Yüzlerce 
ırgat (tarım işçisi) aynı tarlada buluşurduk. Kavurucu sıcak-
ların altında, karın tokluğuna, çadırlarda ve sivrisineklerden 
kaynaklanan sıtma hastalığının tehlikesinin altında ekmek 
kavgası verdim. Şimdi Çukurova bölgesine çapaya, hasada 
ve pamuk toplamaya gidenlerin büyük çoğunluğu Kürt ve 
Arap insanlarıdır. Antakya (Hatay) tarafından gelen yoksul 
insanlar da unutmamalıdır. Sonrası, liseyi bitirinceye kadar 
yevmiyeler daha yüksek olduğu için inşaat işlerine gittim. 
Askerden geldikten sonra evlendim. Şehre göç ettim. ‘Dü-
zenli bir gelirim olsun’ diye bir metal fabrikasında işe girdim. 
Bir metal işçisi olarak yaşamımı sürdürmekteyim. Başından 
beri bir yandan ‘ekmek’ için çalışırken diğer yandan da ‘poli-
tika’ için çalışıyorum. Ekmek kavgasını politik mücadeleden 
ayırmazdım. Zaten, ayırmak da mümkün değil. Nasıl ki ‘kesk 
û sor û zer’i (sarı, kırmızı, yeşil) birbirinden ayıramıyorsan ve 
ayırdığın zaman renkler bütünlüğünü, anlamını ve güzelli-

ğini yitiriyorsa ekonomik mücadele de politik mücadeleden 
koparılamaz.

Üretimin içinde olduğum için ‘kapital, proletarya, sömü-
rü, artı-değer, grev, lokavt, sendika, direniş, enternasyona-
lizm, sosyalizm ve komünizm’ kavramlarının ne olduğunu 
öğrendim.

Ben bir Kürt yurtseveriyim. Doğduğum toprakla-
rı, binlerce yıllık tarihiyle, kadim halklarıyla, bütün ezilmiş-
liğiyle ve kendi küllerinden doğan direnişiyle Kürdistan’ımı 
çok seviyorum. Bugün Kürdistan’da özgürlüğün ateşi yanı-
yor. Gerillanın direnişi, sınırları aşıyor. Enternasyonalist ruh, 
Kobanê’de vücut buldu. Yeri gelmişken Türkiye’den ve dün-
yanın diğer ülkelerinden gelerek IŞİD’e ve onun arkasındaki 
sömürgeci güçlere karşı mücadele edenleri, can verenleri 
anmak istiyorum.

Dünüyle hesaplaşmayan, bugünün yanlışlarını ve doğ-
rularını değerlendirmeyen bir gençlik, doğru bir yol izleye-
bilir mi? Her özgürlükçünün, devrimcinin ve sosyalistin çok 
sevdiği Lenin’in bir sözü var: “Devrimci teori olmadan devrim-
ci pratik olmaz.”  Teori ve pratik birbirinden ayrılamaz.

İlk okuduğum kitaplar: Gençliğimin ilk yıllarında 
yü-reğimde yeşeren devrimci ruh, okumaya başladığım Leo 
Huberman’ın Sosyalizmin Alfabesi ve Karl Marx-Frederic 
Engels’in Komünist Manifesto’suyladır. George Pulitzer’in 
Felsefenin Başlangıç İlkeleri, Maksim Gorki’nin Ana romanı 
ve diğerleri sonra gelir.

Komünist Manifesto’daki “Bütün ülkelerin işçileri, birleşin!” 
belgisi her özgürlükçü yurtsever gencin beynine kazınma-
lıdır. Bugün Serok Apo, paradigmasını Marx’ın ve Lenin’in 
eserlerinden aldığı ilhamla yazmaktadır. Devrimciliğiyle ezi-
lenlerin özgürlük mücadelesinde yer aldığı için yakışıklı ge-
rilla Che Guvera Güney Amerika’nın sınırlarını aşarak dünya 
gençliğinin kalbini fethetmeye devam ediyor.

 Türkiye’de devrimci mücadelenin başlangıcı: 
Her devrimci, aydın ve “tarafsız” insan bilir ki devrimci ha-
reket Mustafa Suphi’lerle, TKP ile başladı. TKP, ilk devrimci 
politik örgütlenmedir. Bu gerçeği bilmeyen gençlerin veya 
bir şüphesi olanların sağduyuyla yapacağı tek şey, okuyarak 
ve araştırarak gerçeği öğrenmesidir. Aksi halde, ne kulaktan 
dolma bilgilerle sağlıklı bir sonuca ulaşılamaz. Kemalist anla-
yış, Türkiye devrimcilerinin Kürdistan devrimcileriyle birlikte 
ve ortak hedefler etrafında mücadele için en büyük engeldir. 
Kürdistani mücadele, Kemalist anlayışı çatırdattı. Devamını 
sağlamak hem biz Kürt yurtseverlere, hem de diğer kardeş 
halklarımızın yurtseverlerine görev düşüyor.

Dünü bugüne, bugünü yarına bağlamak için: 
Gençlik, devrimci mirası özümsemeli ve ona sahip çıkmak 
zorundadır. Devrimciler, duygularıyla hareket edemezler. 
Deniz’lerin, Mahir’lerin, Mazlum’ların, İbrahim’lerin ve Mus-
tafa Suphi’lerin mücadelelerinin özünü birbirlerine bağla-
mak ve bugünkü mücadelemizde yaşatmak, devrimci olma-
mızın bir gereğidir. Üretim, işçi sınıfının ellerindedir. Gençlik 
olarak gücümüzü üretimin gücüyle birleştirerek başaracağız.

Yarınları kazanmak için...



q Murat ÇAKIR

”Minsk II Antlaşması” Ukray-
na’ya barışı getirecek mi?

12 Şubat 2015’de Almanya, Fransa, 
Rusya ve Ukrayna’nın Beyaz Rusya’nın 
başkenti Minsk’te gerçekleştirdikleri zirve 
sonuçlandığı andan itibaren burjuva med-
yasının propaganda bombardımanına tabi 
tutuldu. “Minsk II Antlaşması” olarak 
adlandırılan zirve, bir taraftan Alman şan-
sölyesi Angela Merkel’in “kişisel başarı-
sı” olarak takdim edilirken, diğer tarafta 
zirvenin asıl “kazananının” Putin olduğu 
algısı yayılmaya çalışıldı.

Açık savaş çığırtkanlığı yapan burjuva 
medyasının propagandalarını bir yana bı-
rakırsak, zirvenin esas itibariyle Ukrayna 
halkları için olumlu bazı yanları olduğunu 
vurgulamamız gerekir. Öncelikle zirvede 
Ukrayna ihtilafının barışçıl çözümünün 
olanaklı olduğunun konuşulur olması ve 
15 Şubat’tan itibaren ateşkesin geçerli ol-
masının kararlaştırılması, sivil halk için 
olumlu adımlardır. Zirveye, her ne kadar 
başkanlar masasında olmasa da, Doğu Uk-
rayna Halk Cumhuriyetleri temsilcilerinin 
de katılmış olması ve ağır silahların geri 
çekilerek, iç savaş tarafları arasında bir 
tampon bölge oluşturulması kararı da olum-
ludur. Çünkü top ateşlerinin, roket ve tank 
saldırılarının asıl mağduru sivil halktır.

Aynı şekilde Donetsk ve Luhansk böl-
gelerinde yapılacak olan seçimlerin yön-
temleri, bu bölgelerin öz yönetim bölgele-
ri olarak kabul edilmesi, “federatif yapının 
güçlendirilmesi” için anayasa reformunun 
hazırlanması ve 2015 sonunda yeni bir 
anayasanın yürürlüğe sokularak, federatif 
bir yapının oluşturulması üzerine konu-
şulmuş olması da olumlu adımlar olarak 
değerlendirilebilir.

“Ama”lar olmasa...
Sivil halk için olumlu tarafları olan 

“Minsk II Antlaşmasını” muğlaklaştı-
ran “ama”lar olmasa, Merkel’in “barışçıl 
çözümün alternatifi yok” demesine inan-
mak olanaklı olabilirdi. Hatta Merkel ile 
Fransa başkanı Hollande’ın basın önün-
de “Atlantik’ten Pasifik’e kadar uzanan 
ve BM Şartını temel alan ortak insani ve 
iktisadi bir alan yaratma vizyonuna sa-
hibiz” demelerini, barış iradesi olarak 
yorumlayabilirdik. Ancak “Minsk II Ant-

laşmasının” uygulanışını “Normandiya 
Formatında” olan bir kurul ile, yani ABD 
olmaksızın kontrol edeceklerini açıklayan 
Almanya ve Fransa emperyalizmlerinin 
bu söylemlerine şüphe ile bakmayı gerek-
tiren yeterince neden var.

Bir kere somut adımlarla desteklenme-
yen barış “mesajlarıyla” böylesi bir ihtila-
fın çözülebileceğini zannetmek naiflik an-
lamına gelmektedir. Ukrayna ihtilafını bir 
iç savaş olarak değil, “Rusya-Ukrayna Sa-
vaşı” diye lanse eden ideolojik seferberlik 
sona erdirilmediği ve Ukrayna yönetimi-
nin Doğu Ukrayna’daki halk cumhuriyet-
lerinin temsilcileri ile doğrudan ve dolay-
sız müzakerelere başlamadığı müddetçe, 
barışçıl bir çözüm olanaksızdır.

Elbette Putin yönetimi altındaki Rus-
ya “demokrasi kalesi” olarak nitelendiri-
lebilecek bir ülke değil. Kapitalist resto-
rasyonun Rusya’yı nasıl dönüştürdüğünü 
burada ayrıca vurgulamaya gerek yok. An-
cak Kiev’de gerçekleştirilen darbeyle baş-
layan ihtilaf ve iç savaşın Batı emperyaliz-
minin Rusya’ya karşı başlattığı ideolojik 
seferberlik ve dolaylı müdahalelerle nasıl 
derinleştirildiğini de unutmamak gereki-
yor. O açıdan bu ideolojik seferberliğin 
köşe taşlarını oluşturan kimi masalları bu-
rada bir kez daha anımsatmakta yarar var:

1. Masal: “Rusya Ukrayna’ya savaş 
açtı”: Ukrayna’daki darbenin örgütlen-
mesinde ve güncel sonuçlarının ortaya 
çıkmasında aktif rol oynayan AB’nin be-
lirleyici merkezi güçleri olan Almanya ve 
Fransa, güya aracılık rollerini gerekçelen-
dirmek için bu söylemi kullanmaktadır-
lar. Ukrayna ihtilafının barışçıl çözümü 
için “Putin ve Poroşenko anlaşmalıdırlar” 

propagandası yapılarak, iç savaşın neden-
sonuç ilişkisi tersyüz edilmekte ve bu şe-
kilde NATO’nun tehlikeli çifte stratejisi 
için kamuoyu desteği yaratılmaya çalışıl-
maktadır.

Halbuki söz konusu olan bir Rusya-Uk-
rayna savaşı değil, Rusya’nın önemli bir 
faktör olduğu Ukrayna iç savaşıdır. Kiev 
yönetimi Doğu Ukrayna’daki halka savaş 
açmış ve kendi ülkesinin kentlerini bom-
bardıman altına almıştır. Tersi, yani “ayrı-
lıkçı” olarak nitelendirilen halk cumhuri-
yeti güçlerinin Batı Ukrayna’daki kentlere 
bomba atmaları söz konusu değildir.

Ancak bu da gerçeğin sadece bir kıs-
mıdır, çünkü Ukrayna iç savaşına yaban-
cı ülkeler – bir tarafta ABD ve AB, diğer 
tarafta Rusya – siyasi, lojistik ve dolaylı 
seviyede askeri olarak katılmaktadırlar. 
Ukrayna iç savaşı aslında modern bir 
vekalet savaşıdır. Gene de, neden-sonuç 
ilişkisini ele aldığımızda, ihtilafın temel 
nedeninin ABD ve AB emperyalizmleri-
nin Rusya’nın etki alanını sınırlama çaba-
ları olduğunu vurgulamak durumundayız. 
Rusya’nın Kazakistan, Beyaz Rusya ve 
Ukrayna ile birlikte bir “Avrasya Ekono-
mik Birliği” oluşturma planı, savaş nedeni 
olarak görülmüştür.

2. Masal: “Rusya Kırım’ı ilhak etti”: 
İddiaya göre Rusya yürürlükteki BM 
Şartına aykırı olarak Kırım’ı ilhak ede-
rek, Avrupa’daki “barış düzenini” bozdu, 
Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü zedele-
yerek, küresel savaş tehlikesinin ortaya 
çıkmasına neden oldu.

Gerçek ise biraz farklı: Kırım’ın Rus-
ya Federasyonu’na katılması Ukrayna iç 

savaşına yol açan bir neden değil, bu ih-
tilafın, daha doğrusu Kiev darbesinin bir 
sonucudur. Kırım halkı, Kiev darbesinin 
ardından gerçekleştirilen bir halk oylama-
sıyla Rusya’ya katılma kararını onayladı. 
Bu kararın alınmasında Rusya’nın cesa-
retlendirici siyasetinden daha çok, Kiev 
yönetiminin ülkede Rusçayı resmi dil sta-
tüsünden çıkarma adımı yatmaktaydı.

Kırım’ın Rusya’ya katılmasının ne-
denlerinden bir diğeri ise, ABD emperya-
lizminin 1990’dan bu yana sistematik bir 
biçimde takip ettiği ve artık devlet aklı 
hâline getirdiği “Wolfowitz Doktrinidir”. 
Bu doktrin, “Sovyetler Birliği benzeri bir 
stratejik rakip hâline gelebilecek her ülke-
yi engellemeyi” öngörmektedir. Doktrin 
çerçevesinde geliştirilen “Full Spectrum 
Dominance” stratejisiyle Rusya’nın etra-
fını NATO üyesi ülkelerle çerçeveleme 
planı uygulamaya sokulmuştur ve NATO 
ile AB’nin Doğu Avrupa’da 1991’den bu 
yana attıkları “genişleme” adımları, Gür-
cistan, Ukrayna ve Kırgızistan’da teşvik 
edilen sözde “renkli devrimler” (örneğin 
“Portakal Devrimi”) ve Rusya’nın sınır 
ülkelerine roket sistemlerinin yerleştiril-
mesiyle bu plan gerçekleştirilmeye çalı-
şılmıştır.

3. Masal: “Ukrayna’nın kendisini sa-
vunma hakkı vardır”: Bilhassa Ukrayna 
devlet başkanı Poroşenko tarafından ne-
redeyse her fırsatta Ukrayna’nın yabancı 
bir devlet tarafından saldırıya uğradığı ve 
BM Şartı gereğince ülkesinin kendisini 
savunma hakkına sahip olduğu söylemi 
kullanılmaktadır. Poroşenko bu çerçevede 
Batı’nın Ukrayna’ya yardım etmesini ve 
silah göndermesini talep etmektedir.

“Rusya-Ukrayna Savaşı” masalına da-
yanan bu propaganda Ukrayna’daki ger-
çekleri tersyüz etmektedir: Darbeden sonra 
iktidara gelen yönetim “Ukrayna’nın Uk-
raynalılaştırılması” sloganıyla Ukrayna’da 
yaşayan diğer halkların sahip olduğu ana-
dil özerkliğini kaldırmaya çalışmış, her ne 
kadar uluslararası protestolar nedeniyle bu 
konuda geri atmaya zorlanmış olsa da, zor 
kullanarak “Ukraynalılaştırma” politika-
larını sürdürmeye devam etmiş ve diğer 
halklara karşı saldırgan bir tutum sergi-
lemiştir. Aynı şekilde farklı bölgelerdeki 
özerklik referandumlarını gayri meşru ilân 
ederek, Donesk ve Luhansk bölgelerinde 
Ukrayna’nın özerk ve federatif bir yapı-
ya kavuşturulması için oluşturulan halk 
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cumhuriyetlerini “terörist yapılar” olarak 
nitelendirmiştir. İhtilafı diyalog yöntemi 
yerine, askeri şiddet kullanılarak çözmeye 
çalışma politikası, halk cumhuriyetlerinin 
silahlı mücadele yöntemini seçmeleriyle 
iç savaşa yol açmıştır. İç savaşın sonuç-
ları biliniyor. Poroşenko’nun “savunma 
hakkı” söylemi ve Batı’dan “öldürücü sa-
vunma silahları” istemesi iç savaşı daha 
da körüklemekte ve çözümsüzlüğü derin-
leştirmektedir. Halbuki Kiev yönetiminin 
Doğu Ukrayna’daki halk cumhuriyetleriy-
le başlatacağı bir müzakere süreci kanlı iç 
savaşı bitirebilecek bir adımdır.

4. Masal: “Ukrayna’da Batı’nın de-
ğerleri savunulmaktadır”: Gerek Kiev 
yönetiminin, gerekse de Batı emperya-
lizminin sürekli kullandığı bu yalan, Batı 
Ukrayna ve Avrupa ülkelerinde hâlâ yay-
gın olan antikomünizm üzerine kurulu bir 
“şeytanileştirme” ve emperyalist politika-
lara kamuoyu desteği sağlama propagan-
dasının bir parçasıdır.

Gerçekte ise ilkel bir Ukrayna milli-
yetçiliği ile bağlantılı olan neoliberal ikti-
sat politikaları “Batı’nın değerleri” olarak 
gösterilmeye çalışılmaktadır. Kiev yöneti-
minin uygulamaları bunu kanıtlamaktadır: 
Özelleştirme programlarıyla yolsuzluk 
ekonomisi daha da kökleştirilmekte, sos-
yal standartlar yok edilerek ülke ulusla-
rarası tekellere ve Ukraynalı oligarklara 
peşkeş çekilmekte, “ulusal çıkarlar” kis-
vesi altında demokratik ve sosyal haklar 
kısıtlanmakta, ülkenin içinde bulunduğu 
darboğazın faturası emekçilerin ve yok-
sul halkın sırtına yüklenmekte, oluşturu-
lan “Enformasyon Bakanlığı” ile sansür 
yaygınlaştırılarak halkın haber alma hakkı 
fiilen yok edilmekte, ulusal azınlıklar üze-
rindeki baskı ve ayırımcılık had safhaya 
ulaştırılmakta ve sokaklarda terör estiren 
faşist çetelerin, “hükümet ulusal devrime 
ihanet ederse, hükümeti deviririz” tehdit-
lerini savurmalarına göz yumulmaktadır. 
Adalet, eşitlik veya burjuva demokrasile-
rinin temelini oluşturan burjuva demokra-
tik hukuk devleti anlayışı yerine otoriter-
lik, ilkel milliyetçilik, faşizan yöntemler 
ve neoliberal politikalar “Batı değerleri” 
diye gösterilmektedir.

Uçuruma doğru
Kiev darbesiyle iktidarı ele geçiren 

güçler ülkeyi son süratle uçuruma doğru 
sürüklüyorlar. Burjuva basınında kısa bir 
süre önce yayınlanan ekonomik veriler, 
ülkenin içinde bulunduğu durumun vaha-
metini kanıtlıyor. Ukrayna’nın Şubat orta-
sında sadece 6 milyar Dolar döviz rezervi 
kalmıştı. Bu miktar ile ithalat en fazla beş 
hafta daha ödenebilecek. Ukrayna para bi-
rimi Griwna ise aşırı derecede değer kay-
bediyor. Merkez bankasının döviz satışla-
rını durduğunu açıklamasıyla 1 Dolar 26 
Griwna’ya yükseldi.

İç savaşın getirdiği yıkım ekonomiyi 
olumsuz etkiliyor. Resmi rakamlara göre 
Kiev yönetimi iç savaşa her ay 250 milyon 

Dolar harcamak zorunda. Ülke ekonomi-
sinin temel direğini oluşturan ağır sanayi-
inin Doğu Ukrayna’da olması ve üretimin 
iç savaş nedeniyle durma noktasına gel-
mesi, ülkenin batısındaki üretimi de dur-
duruyor. Kiev yönetiminin para basımını 
artırması da buna eklenince, enflasyon 
oranı yüzde 24’ü (2014) aşıyor.

Ukrayna dışarıdan para yardımı yapıl-
madığı takdirde kısa zaman içinde iflasını 
ilân etmek zorunda kalacak. Borçlanma kat-
lanarak artıyor. Gerçi Rusya Aralık 2013’te 
Yanukoviç hükümetine verdiği 3 milyar 
Dolarlık krediyi geri istemedi, ama bu her 
an söz konusu olabilir. Buna karşın IMF 
2014’de dört yıllık bir süre için toplam 17,5 
milyar Dolarlık yeni bir kredi açtı, ama bu 
paranın kullanılması için “iktisadi reform-
ların gerçekleştirilmesini” zorunlu kıldı. 

Ukrayna maliye bakanlığındaki bir 
çalışanın basına sızdırdığı bilgilere göre 
IMF tarafından hazırlanan memorandum, 
aralarında çok sayıda öğretmen ve dokto-
run bulunduğu 230 bin kamu çalışanının 
işten çıkartılmasını, doğal gaz ve elekt-
rik fiyatlarının bir kaç kat artırılmasını 
ve ücretler ile emekli maaşlarının süresiz 
dondurulmasını öngörüyor. IMF progra-
mı uygulanmaya başladı bile, ki şimdilik 
yüzde 24 – 25 olan enflasyon koşullarında 
bu durumun emekçiler ve yoksullar için ne 
anlama geldiğini vurgulamaya gerek yok. 
Savaşın ve yolsuzluk ekonomisinin fatu-
rası gene emekçilerin sırtına yüklenecek.

Poroşenko’nun, Avrupa burjuva bası-
nının iddiasının aksine, yolsuzluk ekono-
misine “savaş açtığı” da söz konusu değil. 
Tam tersine, devlet başkanı yolsuzluk 
ekonomisinin aktörlerini korumaya de-
vam ediyor. Örneğin Dinyeprpetrowsk’da 
vali olarak atadığı İgor Kolomoyskiy’in 
isteği üzerine baş savcı Viktor Yarema’yı 
görevden aldı. Başsavcının hatası, Kolo-
moyskiy’in yolsuzluklarını araştırmaktı.

Kötüleşen ekonomik durum doğal ola-
rak toplumsal ihtilaflara ve protestolara 
yol açıyor. Örneğin Kiev’de tramvay kon-
düktörleri üç ay maaşlarının verilmemesi 
üzerine günlerce greve gittiler. Binlerce 

öğretmen işten çıkartmalara karşı sokak-
lara dökülürlerken, Kiev belediye başkanı 
Kliçko’nun konut kiralarını artırma kararı 
üzerine on binlerce insan protestolara ka-
tılarak, Kliçko’nun istifasını istedi. Ancak 
bu protesto ve grevlerin siyaset değişikli-
ğine yol açacak bir dinamiği tetikleyece-
ğini düşünmek yanıltıcı olur. Çünkü Uk-

rayna Komünist Partisi’nin ve bir dizi 
sol örgütün yasaklanmasından bu yana 
protestoların öncülüğünü faşist Swoboda 
partisi üstlenmeye başladı. Hükümetten 
çıkartılan Swoboda böylelikle sosyal de-
magojiyi kullanarak haklı protestoları mil-
liyetçi çizgiye çekmeyi başardı.

Bölünmeye doğru mu?
Minsk zirvesinden bir kaç gün sonra, 

uzun süren çetin çatışmaların yaşandığı De-
balzeve kentinin Doğu Ukrayna güçlerinin 
eline geçmesi ve iç politikada belirginleşen 
huzursuzluk, Kiev yönetimi içerisindeki çe-
lişkileri derinleştirdi. Zaten aşırı milliyetçi-
ler ve faşist partilerce “ulusal devrime iha-
netle” suçlanan Poroşenko, Debalzeve’nin 
kaybedilmesinden sonra kendi ortaklarının 
da eleştiri oklarının hedefi oldu.

Poroşenko’nun Batılı destekçileri ise, 
artık açık olarak ülkenin “bölünmesinin 
şart olduğunu” tartışmaya başladılar. Al-
man sermayesinin organı FAZ gazetesi bir 
başyazısında, iç savaş öncesi statüye dö-
nülmenin olanaksız ve AB için “Rusya ile 
sürdürülen jeopolitik ihtilafın Ukrayna’nın 
bölünüp bölünmemesinden daha önemli” 
olduğu gerekçesiyle, Batı’nın “olanaklı 
olan en kısa sürede Batı Ukrayna’yı eko-
nomik olarak desteklemesi, AB üyeliği 
haricindeki bir statüyle AB’ne bağlaması” 
gerektiği savunuluyordu. Berlin, Paris ve 
Brüksel’den gelen haberler, hükümet ve 
komisyon kulislerinde de benzer tartışma-
ların yürütüldüğüne işaret ediyor. Dahası, 
fiilen bölünmüş olan Ukrayna’nın böyle 
kalacağı ve ihtilafın “dondurulmasının” en 
uygun adım olacağı gerçeğinden hareket-
le, Batı dünyasının “Batı Ukrayna’ya aynı 
Soğuk Savaş dönemindeki Batı Almanya 
gibi davranmasının zorunlu olduğu” ifade 
ediliyor. Örneğin FAZ gazetesinin baş-

yazısında şöyle deniliyor: “Bugünlerde 
Berlin Duvarı örneğinden bahsedilir oldu. 
(...) Evet, bu Avrupa’nın yeniden bölün-
mesi anlamına geliyor. Ama gerçekçi olur-
sak eğer, son on altı aydaki gelişmelerden 
sonra başka bir şey tasavvur edilebilir mi? 
‘Eski’ hikâyenin sonu nasılsa biliniyor.”

Görüldüğü kadarıyla AB emperyaliz-
mi şu an için “en az zararla” bir geri adım 
atma kararını tartışıyor. Ancak böylesi bir 
adımın AB’ne umulan rahatlamayı sağ-
layacağı şüpheli. Bir kere AB’nin, ama 
özellikle Almanya’nın Rus doğal gazına 
olan bağımlılığı gibi engelleyici faktörle-
ri olmayan ABD’nin ihtilafı körüklemeye 
devam edeceğini unutmamak gerekiyor. 
Obama yönetimi karşısında parlamenter 
çoğunluğa sahip olan Cumhuriyetçi şa-
hinler, uzun zamandır Kiev yönetimine 
“öldürücü savunma silahları” verilmesini 
savunuyorlar. Obama yönetiminin bu bas-
kıya daha ne kadar dayanabileceği belli 
değil, ki zaten aralarında da çok büyük si-
yasi farklar bulunmuyor. Bu açıdan ABD 
emperyalizminin NATO üzerinden ihtilafı 
derinleştirici adımlara devam edeceğini 
beklemek gerekiyor.

Diğer yandan AB’nin sadece Batı 
Ukrayna’yı kendisine bağlamasının ge-
tireceği maddi külfetin hayli yüksek ola-
cağından hareket ediliyor. Borç kriziyle 
boğuşan AB üyesi ülkelerin kamuoyun-
da Batı Ukrayna’ya yapılması düşünülen 
mali yardımlar hayli tartışmalara yol aça-
cak. Kaldı ki Yunanistan, İtalya, İspanya 
ve Portekiz gibi AB üyesi ülkelerin kamu-
oyları, Almanya ve Fransa’nın AB’ni salt 
kendi çıkarlarını korumak için kullanma-
larından rahatsızlar. Aynı şekilde Almanya 
kamuoyunda da Rusya ile olan ilişkilerin 
“esnekleştirilmesi gerektiğini” savunan 
görüşler henüz azınlıkta değil.

Rusya ise doğal gaz ve petrol kaynak-
ları ile nükleer cephanesine güvenerek, 
Ukrayna ihtilafını – 2008 Kafkasya Sava-
şında olduğu gibi – kendi lehine yönetebi-
leceğinden emin görünüyor. Gerçi ABD ve 
AB’nin uyguladıkları yaptırımlar Rusya 
ekonomisini zora sokuyor, ama Rusya’nın 
devasa döviz rezervleri bu yaptırımların 
etkisini – şimdilik de olsa – azaltabiliyor.

En büyük tehlike...
Kısacası Ukrayna ihtilafının derinle-

şerek devam etmesi muhtemel görünü-
yor. Belli olan “Minsk II Antlaşmasının” 
Ukrayna’ya barışı getirebilecek sonuç-
lara yol açmayacağıdır. Dahası, Batı’nın 
Kiev yönetimine desteğini sürdürmesi ve 
ABD’nin istediği gibi silah göndermesi, 
Ukrayna iç savaşının küresel bir savaş 
tehlikesine dönüşmesine neden olabilir. 
Ukrayna iç savaşı, dünya çapında sür-
mekte olan emperyalist savaşları, ilân 
edilmemişten, ilân edilen bir Üçüncü 
Dünya Savaşına dönüştürecek bir po-
tansiyele sahiptir. Ukrayna, kapitalist 
sömürü ve emperyalist yayılmacılığın in-
sanlığı yok edebilecek bir irrasyonaliteye 
yol açabileceğini göstermektedir.
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Bir hasta mahpus eyleminde daha 
bir aradayız.

Ülkenin kanayan yarası hapisha-
neler... Hasta ediyor, öldürüyor...

Ülkemiz tarihi, zindan ve hapisha-
ne hikâyeleri ile doludur. Hapishane-
ye doldurdukları muhalifler üzerinde 
hâkimiyet kurma ve onları kimliksiz-
leştirmek için her yol denenir. İşken-
celerin, baskıların dozu sürekli artar.

Özellikle 12 Eylül ile beraber bas-
kı ve işkenceler,  “topluma kazandır-
ma”, “yeniden sosyalleştirme”, “reha-
bilitasyon”, “ıslah” veya “iyileştirme” 
adı altında yapılır.

Devlet artık hapishaneye kapattığı 
insanları, hapishaneye kapatmış ol-
makla yetinmeyecektir. Bundan böy-
le devlet, mahpusların kişiliklerini, 
kimliklerini değiştirmeyi amaçlamak-
tadır. Özellikle de söz konusu siyasi 
mahpuslar olduğunda, 12 Eylül’den 
bugüne, hapishanelerde yaşanan sü-
recin bir “kimlik mücadelesi” süreci 
olduğunu söylemek yanlış olmaya-
caktır.

Devlet koğuş sisteminden oda sis-
temine geçerek özellikle siyasi mah-
pusların yaşam alanlarını daraltmıştır. 
Önce E Tipi, ardından H Tipi, en son 
F Tipi hapishane sistemine geçilerek 
mahpuslar en fazla 3 kişilik oda sis-
temine alınmışlardır. Bunları takiben 
D, L ve T Tipi hapishaneleri faaliyete 
sokulmuştur.

İşte hapishanelerde mahpuslara 
uygulanan kimliksizleştirme, irade-
lerini teslim alma politikası: hücre 
cezaları, yetersiz beslenmeler, yeterli 
tedavilerden yoksunluk, uzun tutuk-
luluk ve onlarca yılları alan cezalar 
şeklinde sürdürülmektedir. Bu uygu-
lamalar mahpusların ruhsal ve fiziki 
yapılarında tahribatlar yaratmıştır.

Süregelen bu uygulamalar sonu-
cu bugün 228’i ağır olmak üzere 578 

Hasta mahpus cezaevlerinde bulun-
maktadır. Bu mahpuslar alınan dok-
tor raporlarından ve yapılan gözlem-
lerden anlaşıldığı gibi cezaevlerinde 
tek başlarına yaşamlarını sürdüreme-
yecek duruma gelmişlerdir. Cezaevi 
koşullarında tedavi olmaları mümkün 
değildir.

Cezaevi koşullarında yaşamlarını 
sürdürmeye zorlanmaları hastalıkla-
rını arttırmakta ve ölüme doğru hız-
la sürüklemektedir. Bu mahpusların 
tedavi olmaları için infazlarının erte-
lenmesi gerekmektedir. Ancak mah-
pusların infaz erteleme haklarının 
kullanılmasını engellemek için yetki-
liler tarafından bin bir türlü engel ve 
bahane uydurulmaktadır.

Hastanelerin verdiği “tek başına ve 
içeride yaşamını sürdüremez” rapor-
ları Adli Tıp Kurumu tarafından hiçe 
sayılarak “hapishanede tedavi olabi-
lir” şeklinde karar verilmektedir. Adli 
Tıp Kurumu aşılsa bile infaz yasası 
gereği bir de savcıya sorma gereği 
duymaktadırlar. Şöyle ki: “ağır has-
talık nedeniyle infaza ara verilmesi 
durumlarında kamu güvenliği açısın-
dan mahpusun tehlike oluşturup oluş-

turmadığı” araştırılır.

Kamuoyunun baskısını üzerinde 
hissettiklerin de ise mahpuslar ölmek 
üzere iken tahliye edilirler. Ki çoğu 
mahpus tedavi amaçlı tahliyelerinin 
ardından yaşamını yitirmişlerdir.

En son geçen haftalarda yaptığımız 
etkinliklerde andığımız ABDÜLSA-
MED ÇELİK de tahliyesinden sonra 
İzmir Dokuz Eylül Hastanesinde teda-
vi görür iken hayatını kaybetmiştir.

Bu hafta 578 hastadan biri olan 
hasta mahpuslardan ABDURRAH-
MAN YILDIRIM’dan bahsetmek 
istiyoruz.

“ABDURRAHMAN YILDIRIM 
Şakran T Tipi Hapishanesinde hü-
kümlü olarak yatmaktadır. Kafasında 
şarapnel parçası vardır. Kafatasında 
bulunan şarapnel parçasından dolayı 
ağır acılarla boğuşmak zorunda kalı-
yor. Sancıları başladığında ise, yüzü-
nün bir tarafı felç olduğu için yüzünü 
hissedemiyor. Yapılan tüm uğraşlar 
sonucu tedavi amaçlı İzmir-Yeşilyurt 
Devlet Hastanesine yatırılmıştır. An-
cak yasalar gereği serviste yatırılması 
gerekirken hastanenin mahkûm koğu-

şunda tutulmuştur. Yanında refakatçi 
kalması gerekirken ailesine izin ve-
rilmemiştir. Avukatı müdahale etmek 
için hastaneye gittiğinde ise tedavi 
edilmeyerek tekrar cezaevine geri 
götürülmüştür. ABDURRAHMAN 
YILDIRIM’ın cezaevi koşullarında 
tedavisi mümkün değildir. Tedavi ola-
bilmesi için infazının tedavisi süresin-
ce ertelenmesi gerekir.”

Biz insan hakları savunucularının 
insan hak ve özgürlüklerine aykırı 
olan bu uygulamaları duyurmak için 
yaptığımız basın açıklamaları ve ey-
lemleri sonuçsuz kalmıştır.

Yine de buradan yetkililere sesle-
niyoruz: Çığlıklara sessiz kalmayınız. 
Hasta mahpuslar, tedavi olmaları için, 
derhal infazları ertelenerek salıveril-
sinler.

Cezaevlerinde ölümleri durdurabi-
liriz... 

Sen sustukça onlar bir adım daha 
ölüme yaklaşıyor. Susma haykır!

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 

İZMİR ŞUBESİ 

Cezaevleri Hasta Ediyor, Öldürüyor...
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Politika Gazetesi’ni 
Oku, Okut!
Abone Ol, Abone Bul !..



Önce şu tespiti yapmamıza 
müsaade edin. Ortak Açıklama, 
burjuva basınının yansıttığı gibi 
Abdullah Öcalan’ın PKK’ye “si-
lahları bırakma” çağrısı değildir.

Bu ortak açıklama bir ilktir. 
Hükümet adına Başbakan Yar-
dımcısı Yalçın Akdoğan ve İçiş-
leri Bakanı Efkan Ala ile ortak 
açıklamayı yapan HDP’li vekil-
ler Sırrı Süreyya Önder, Pervin 
Buldan ve İdris Baluken’dir. 
Ancak bu vekiller bu açıkla-
mayı Abdullah Öcalan’ın yani 
Kürt Özgürlük Hareketinin ve 
PKK’nin vekaleti ile yapmışlardır. 
HDP Heyeti olarak da Abdullah 
Öcalan’ın görüşlerini destekle-
diklerini belirtmişlerdir.

Bilindiği üzere, Hükümet, Ab-
dullah Öcalan’ın  Kasım2014’de 

sunduğu “diyalog aşamasından, 
müzakere sürecine geçişin ön şar-
tı ve müzakere sürecinin yol ha-
ritası” olarak sunduğu 10 mad-
delik planı sümen altı etmişti. 
Kamuoyu ile paylaşmamış ve bu 
konuyu görüşmek için Abdul-
lah Öcalan’ı 15 Şubat 2015’de 
PKK’ye “silahları bırakma” çağrısı 
yapmasını sağlamak için baskı 
altına almaya çalışmıştı. 

Buna karşı da PKK ve KCK 
Yürütme Konseyleri, 15 Şubat’ı 
kendileri açısından milat olarak 
tespit etmiş ve Hükümet o ta-
rihe kadar Abdullah Öcalan’ın 
hazırladığı yol haritası konu-
sunda tavrını açıklamazsa, bu 
sürecin biteceği anlamına gele-
ceğini açıklamıştı. 15 Şubat ile 
28 Şubat arası dönem bu ger-
ginliği ortadan kaldırma ve son 

çabaları harcama süreci olarak 
geçmiştir.

Bütün bu gel-gitlerin sonun-
da T.C. Hükümeti, Abdullah Öca-
lan’ın hazırladığı yol haritasını 
kabul etmiştir. Bu beyanın üze-
rine de Abdullah Öcalan, eğer 
mutabakata varılan bu yol hari-
tası doğrultusunda müzakere-
ler başlar, gelişir ve yol almaya 
başlarsa, PKK’yi bahar aylarında 
Olağanüstü Kongre toplayıp, sü-
recin gelişimine bağlı olarak Tür-
kiye topraklarında silahlı gerilla 
mücadelesini sonlandırmaya ve 
demokratik siyasetin geliştiril-
mesi konusunda karar almayı 
değerlendirmeye davet etmiştir. 
Kısacası bu Öcalan’ın, PKK’ye 
“silahları bırak” çağrısı değildir. 
Müzakere sürecinin gelişimine 
bağlı olarak bu olasılığın değer-
lendirilmesi çağrısıdır.

AKP Hükümeti, önümüzde-
ki günlerde ve haftalarda bu 
açıklamaları demagojik olarak 
kendi lehine değerlendirme gi-

rişiminde bulunacaktır. Bu kendi 
açılarından programlanmış gö-
züküyor. Ancak, aynı AKP Hükü-
meti, diyalog aşamasında bugün 
açıklanan mutabakatı yerine 
getirmezse, ona uygun adımlar 
atmazsa, bugün yapılan açıkla-
manın hiç bir geçerliliği kalma-
yacaktır. Çünkü süreç bu şartlara 
bağlıdır. 

HDP Eş Genel Başkanı, Sela-
hattin Demirtaş’ın ortak açık-
lamadan sonra basına yaptığı 
değerlendirmede dile getirdiği 
konu çok önemlidir. AKP Hükü-
meti ortak açıklamayı yaşama 
geçirmeye karalıysa, “İç Güven-
lik Yasa Tasarısını” geri çekmeli 
veya baştan aşağıya revize et-
melidir. Değilse, bu yasa tasarısı 
müzakere süreci ile çelişki teşkil 
edecektir ve engelleyici bir rol 
oynayacaktır. Demirtaş, ayrıca, 
Hükümetin bu ortak açıklamayı 
kabul edecek duruma gelme-
sinin, Emek, Barış, Demokrasi  
ve Özgürlük Güç’lerinin uzun 

yıllara dayalı zorlu mücadelele-
rinin başarısı olduğunun altını 
çizmiştir. AKP Hükümetinin bu 
çözümü kabul etmek zorunda 
kaldığını belirtmiştir.

Bize göre Türkiye “Barış ve 
Demokratik Çözüm Süreci” açı-
sından hassas bir döneme gir-
miştir. AKP, yine ayak sürüyerek 
bu ortak açıklamayı seçim süre-
cinde kendi çıkarına kullanmaya 
çalışacak, Emek, Barış, Demok-
rasi ve Özgürlük Güç’leri ise bu 
sürecin “Müzakere Yol Haritası-
na” uygun bir şekilde gelişmesi 
için mücadelesini sürdürecektir. 
Bu anlamda mücadele yeni bir 
aşamaya yükselmektedir. Po-
litika Gazetesi olarak barış ve 
demokrasi mücadelesinde elde 
edilen bu kazanımı selamlıyor, 
başarıya ulaşması koşullarında 
kazananın tüm Türkiye halkları 
ve işçi sınıfı olacağının önemine 
vurgu yapıyoruz.

Politika
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İlerici Kadınlar Derneği (İKD) Genel Başkanı 

Bakiye Beria Onger’i Unutmayacağız!

Soner Gürler Arşivinden alınmıştır.

İlerici Kadınlar Derneği (İKD) Genel Başka-
nı ve Türkiye Komünist Partisi Üyesi Bakiye 
Beria Onger’i 15 Şubat günü Şişli Camii’ne 
gelen dostları, yoldaşları son yolculuğuna 
uğurladılar.

SON DAKİKA !   T.C. HÜKÜMETİ İLE HDP ORTAK AÇIKLAMASI 

Yeni Aşama
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q Ayla BORAN
 
8 Mart 1857...
Ezbere biliriz, bilirsiniz. Tarihsel 

süreç, erkek egemen toplum ve devlet 
yapısında sadece biliyor olmayı öğ-
retti. Anmak ve anımsamak çok şey-
dir elbet. Ancak, yeni bir dünya düşü, 
komünizm hedefi olanlar için her şey 
olmamalı. Savaşsız, sömürüsüz bir 
dünya için dün ve bugün savaşan, 
“kadınlar” var. Toplumların ve dün-
yanın yarısı kadınlar... 

İkinci Enternasyonalin öncü komü-
nist militanlarından, Spartakist Birli-
ğin ve Almanya Komünist Partisi’nin 
kurucularından olan Clara Zetkin’in 
girişimiyle II. Enternasyonal’in, Ulusla-
rarası Sosyalist Kadınlar Konferansı’nda 
129 yoldaşını aynı eylemde yitiren New 
York’lu kadın tekstil işçilerinin grevi 
anısına ölümsüzleşmiştir.

O günden bugüne emekçi kadınla-
rın, kadının kurtuluşu ve sınıfsal mü-
cadelesinin kaldıracıdır 8 Mart.

O günden bugüne ağırlaşan ve 
artan sorunlarla mücadelede olduğu 
kadar sınıfsal mücadelede de kadının 
konumunun belirlenmesinde ilk pratik 
adım olmuştur.

Kadının özgürlük arayışı, bir bütün 
olarak kapitalizmin insana ve yaşa-
ma dayattığı eşitsizliklerden ve sınıf 
temelinden bağımsız değerlendirile-
mez. Kadın sorununun gündemi de 
mücadelesi de sınıfsal bilinçle ortaya 
çıkmış, proleter kadınların tarihsel 
süreçte canı pahasına ortaya koyduğu 
eşitsizliğe vurgu, bugünün kapitalist 
toplumunda en yakıcı gerçekliktir. 
Cinsiyet temeli üzerinden kapitaliz-
min ürettiği ve kendi üretim ilişkileri 
ve işleyişine uygun düşen ve beslenen 
bu eşitsizlik, sınıf mücadelesi içinde 
de nasıl oluyor da kadını ikincil ko-
numa düşürüyor? Nasıl oluyor da mü-
cadele içinde kadının varlığı, sömürü 
düzeni algısının bulaşıklığına yenili-
yor? Nasıl oluyor da; evde, işte, so-
kakta en yakınındakinden bile şiddet 
ve ölüm solutuluyor kadın? Proleter 
erkek, komünist erkek, nasıl oluyor da 
burjuvazinin tanımladığı konumunu 
içselleştiriyor kadına karşı? Nasıl olu-
yor da aynı proleter, komünist kadın, 

tüm cinslerinin adına bir mücadele 
içinde iken bile eylemsiz kalıyor ola-
na, olanı nasıl oluyor da erkeği karşı-
sına alarak çözme yolu arıyor?

Zor sorular elbet... Zorluğu teori-
den değil, pratikten, hesaplaşmak ge-
rektiğinden, karşıtındakilerin kendiy-
le hesaplaşma derdi olmamasından, 
kapitalizmle baş etmenin çıkmazla-

rından, itilmek ve ötekileştirilmekten 
kaynaklanıyor.

Kadın sorunu sınıfsal ve 
siyasaldır. Çünkü;
“Burjuvazi, pek çok şeyde olduğu 

gibi, eline geçirdiğini özüne dokun-
madan sermayenin gereksinimleri 
doğrultusunda yeniden biçimlendir-

mekte, kendi dünyasına uydurmakta 
pek becerikliydi. Kadın sorununda da 
öyle yaptı. Miras aldığı erkek egemen-
liğinin özüne dokunmadan, onu kendi 
egemenliğinin bir aracına dönüştür-
dü; sermayenin hizmetine koştu.”

Kapitalist üretim ilişkileri, toplum-
sal yaşamı şekillendiren üst yapısal 
kurumlar, sistemin yeniden üretimi-

nin güvencesidir. Sömürüye ve bu-
nun egemenliğine dayalı geçinme bi-
çimleri, erkeğin ve kadının rolünü de 
belirler. Proleterya ve emekçilerin bu 
düzen içerisindeki rolleri değişmez bir 
şekilde, eşitsizliği yeniden üretir. 

Kapitalist düzenin değiştirilemez 
konumu, emek sömürüsünü, kadının 

ezilmişliğini, kadına yönelik şiddeti 
süreklileştirir. Yani sömürü, her tür-
lü eşitsizlik ve kadına yönelik şiddet 
kapitalist sistemin yapısına içkindir. 
Proleter kadınlarla burjuva kadınlar 
arasında, bu ezilmişlik ve sömürüde 
nicel farklılıklar vardır.

Ezilmişliğin, sömürünün ve şid-
detin, bu karşıt iki sınıfın kadınları 
arasındaki açı farkı yaşam biçimi ve 
olanaklar çerçevesinde bakıldığında 
oldukça geniştir. Üretken emek veya 
ucuz ve yedek işgücü olarak sömü-
rülen proleter kadındır. Ev içi kölelik 
yine proleter kadının kaderidir. İşve-
renin kölesi olan erkek, evde proleter 
kadının patronudur. Şiddet, cinayet is-
tatistikleri, proleter kadını işaret eder. 
Namus, töre, boşanma isteği proleter 
kadına ölüm getirir, hem de kendi sı-
nıfının erkeğidir faili ve meçhulu...

Geçmişte kadına yönelik şiddet ve 
ölümler, namus ve töre cinayetleriyle 
adlandırılıyordu. Egemen kültürün, 
proleter sınıf içinde pompaladığı alt 
kültür normları, tek yönlü olarak ka-
dına yöneliyor. Namus için kadın kat-
ledilebiliyordu. Kadın, kölesi olduğu 
erkeğe boyun eğmek, eğmediğinde 
ise şiddet görmekle yüzleşiyordu. 10 
yaşında çocuk sayılan gencecik bir 
kadını, para karşılığı satmak, bunu 
evlilik olarak tanımlamak, sevgisizliği 
çoğaltmak, katline ferman vermektir. 
Kadının doğasına yönelmiş kör şidde-
ti olabildiğince içselleştirmektir.

Dün “töre ve namus” cinayetleri 
olarak başlık bulan şiddet, artık “ka-
dın cinayetleri” olarak tanımlanıyor. 
Çünkü artık kadın direniyor ve hayır 
diyor. Bunun elbette ekonomik, siya-
sal ve toplumsal karşılıkları vardır.

Emek süreçlerinde, kadın istihda-
mı her geçen gün artmakla beraber 
kayıt dışı sektörlerde de kadın, sömü-
rü sisteminin nesnesidir.  Her koşulda 
kadının istismarı, sistem tarafından 
korunsa da kadının, dört duvar arasına 
gizlenen, gömülen çaresizlik duygu-
su azalmaktadır. Kadının iş yaşamın-
da ki varlığının gittikçe görünür hale 
gelmesi ile ortaya çıkan katlanılabilir 
görece ekonomik koşullar, kadının er-
keğe olan bağımlılık ilişkisini sorgu-
latmaya yönelmekte, en azından erkek 
egemenliğine yönelik bir kalkışmayı 

Hayatın İlmeğinden
KADINLARIN SESİ
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mümkün kılmaktadır.
Yine uzun yılların uğraşı ve kadın 

hareketlerinin sözünün gündemleş-
mesi, kapitalist sistem işleyişi içinde 
bahsi geçebilecek, yaşamsal ilişkilerin 
hukuksal tariflerinde bir takım kaza-
nımları getirmesi, pozitif ayrımcılık 
yönünde etkili olmuştur.

Gittikçe artan kadın cinayetlerinin 
tetikçisi olan erkeklerin, çözümsüzlü-
ğünün karşısına kadını konumlaması 
da cinayetlerin kendisi kadar vahimdir.

Erkek, ataerkil düzenin inşasından, 
kapitalizmin bugününe değin, baştan 
sona ‘’gücü’’ temsil ettiğine inandırıl-
mıştır. Dışarıdaki geçim için üstlendiği 
rol ve bu yanlış bilinç, ev içinde sahip-
liğe, bu sahiplikte, kadına ve çocuğa 
tahakkümün kaynağına dönüşmüştür.

Tüm sömürü sisteminin bekası, 
kadın üzerinde uygulanan şiddette 
korunuyor. Üstelik bu şiddet, sokak-
ta, işyerinde, evde kol geziyor. Kapi-
talizmin insanın doğasına aykırı ko-
numlanışı ile, sömürünün nesnesi olan 
erkek, üzerindeki baskıyı, bir diğer 
nesnesi olan kadına yönelik şiddet ve 
cinayetlerle yansıtırken, ezilmişliğin 
çifte sömürüsü altında kalan kadının 
en ufak yaşam hakkı talebi,  erkeği de 
ilgilendiren, bir özgürlük talebi olarak 
değerlendirilmek yerine, sistemin ve 
erkek egemenliğinin bekası için, ko-
cası, kardeşi abisi, kardeşi, sevgilisi, 
v.b tarafından cezalandırılmaktadır.

Bu insanlık dışı saldırı, kapitalist 
sistemin dayattığı davranış modelleri-
nin, erkekte prototipleşmesidir. Erkek 
üzerindeki bu ağır baskı, kadına yaşam 
hakkını nasıl dar edebilir düşünün?

Kapitalizmin erkek egemenliğini 
kurumsallaştırmış olması, sömürü sis-
teminin yeniden üretiminin, devamı-
nın koşulu olan aile tanımlaması, er-
keğin ve kadının doğasını bozan ilişki 
biçimleri ve normlarının bugün en 
çarpıcı sonucu,  kadın cinayetleridir.

Üretim araçlarının gelişmesi üre-
tim ilişkilerini de değiştirmektedir. 
Kapitalizmin devamlılık yasalarına 
karşın üstyapısal kurumları çözülme-
ye başlamaktadır. Devlet otoritesinin 
olmadığı bir evlilik ya da aile kurumu 
olamaz. Ailenin korunması kapitaliz-
min, ataerkil ve miras hukukuna da-
yalı varlığının güvencesidir. Kadının 
çifte sömürü ve sözde ekonomik ba-
ğımsızlığı söylemine rağmen, üreti-
min içinde olması bir takım talepleri 
olduğunu dillendirebilmesi, boşan-
maların giderek artması sistemi zorla-
maktadır. Kapitalizm var oldukça ka-

dın cinayetleri de yıldan yıla artmakta, 
daha da önemlisi devletin bu şiddet ve 
cinayetleri önleyici hiçbir tedbir çaba-
sının olmaması da aslında kadının öz-
gürleşmesi yerine “evlilik ve aile ku-
rumu içinde kalması” dayatmasından 
başka bir şey değildir.  

Burjuvazinin üstünden miras hu-
kukunu işlettiği, kendi hegemonyasını 
tüm topluma yaymakta aracı kıldığı, 
yedek iş gücü deposu olarak eve kapat-
tığı kadınların eviçi emeğine bedava 
el koyduğu bu birim, bu kadar yükü 
kaldıramadı ve çekirdek aile insanların 
pasif direnişleriyle çözülmeye başladı.

Emekçiler açısından yabancılaşmış 
toplumsal ilişkiler ağından bir nebze 
uzaklaşarak sığındığı bir vaha olmanın 
ötesinde başkaca bir anlamı olmayan 
çekirdek aile, insanları bencilleştiren 
yabancılaşmış toplumsal ilişkilerin 
artan basıncıyla, daha kuruluşunda 
insani duyguların önüne geçen başka 
kaygıların egemen olmasıyla, giderek 
toplumun büyük çoğunluğu için bu 
anlamını yitirdi. Son çeyrek yüzyılda 
derinleşen büyük bir bunalıma girdi.

Kapitalizmin sosyo-ekonomik ev-
rimi ve nesnel işleyişi, bugünkü bi-
çimiyle aileyi günden güne çözüyor 
olsa da, burjuvazinin çok yönlü, öz-
nel ideolojik-kültürel çabalarıyla onu 
kutsamaya, ayakta tutmaya ve güç-
lendirmeye çalıştığı da göz ardı edi-
lemez. Kadın ve erkek figüranları 
ile birlikte bu düzen açıkça, insanın 
insanca yaşam istencinin en geri or-
ganizasyonudur.

Kapitalizmin çıkarları doğrultu-
sunda, insanlar arasındaki her türlü 
insani ilişkiyi köleleştiren bu aile şab-
lonu, özel mülkiyetin ortadan kalktığı 
koşullarda kendini tamamen yok ede-
cektir. Bireysel cinsel aşk, özel mül-
kiyetin ve sınıfların ortadan kalktığı 
koşullarda, sadece sevgi ve beğeniye 
dayanacaktır. Üstelik hiçbir çıkar 
gözetmeksizin!

Günümüzde kapitalizmin, insanı 
yozlaştıran ve kendisine yabancılaş-
tıran kültürü içinde, kadınların karşı 
karşıya kaldıkları fiziksel ve psikolo-
jik şiddetin, bedeninin metalaştırılma-
sında içselleşmiş rolünün ya da çare-
sizliğinin, kapitalist pazarda, cinsel 
temel üzerinden hareketle bedeninin 
bir ürünün vitrini olarak satışa çıka-
rılmasının, dinsel ritüeller ve sistem 
içi çatışmanın, halen namus kavramı 
üzerinden işlenen töre cinayetlerinin 
insan onurunu zedeleyen ağırlığının, 
gelecek umudu ve amacının evliliğe 

endekslendiği bir algının, çözümsüz-
lüğün dayattığı fahişeliğin, siyasal 
yaşamda pozitif ayrımcılık, kadın ko-
tası süslemeleriyle kadına zaten hakkı 
olan katılımı lütuf olarak sunmanın, ev 
kadınlarının hiçbir tarihsel süreçte üc-
retlendirilmeyen emeğiyle gizli işsiz 
kitlesi içinde yer almasının, üretime 
iştirak konusunda güçlüklerinin, daha 
da zor olanı; bunca eklektik sorunlar 
silsilesiyle mücadelede kadının, kendi 
bilincinin dışında, kendisine sunulan 
değil kendisinin yürüttüğü mücadele-
deki özne rolünü unutmasının, kadın 
olma erdeminin sınıfsal bir temelle 
ilişkilenmesinin önündeki engeller ni-
hai yepyeni bir toplumsal düzen için-
de kalkacak olsa da sorunun bugünden 
bir mücadele  ve verili olanın dışında, 
içselleşmiş yeni bir algı yaratma soru-
nu olduğu bilinciyle yol almak gereki-
yor, omuz omuza...

Kadın sorunu bir cinsiyet soru-
nu değil, mülkiyet sorununun aldığı 
bir biçimdir. Bugün sorunu kadın-er-
kek eşitliği denklemi kurarak formü-
le etmek, sorunun tarihsel çıkışından 
ve özünden uzaklaşarak, sonuçlardan 
hareketle soruna yaklaşmaktır. Kadı-
nı erkeğin vesayeti altına sokan ya da 
mahkûm eden neden, kadın ve erkek 
arasındaki biyolojik farklılıklar veya 
eşitsizlik değil, üretim ilişkilerinin aldı-
ğı biçimdir. İşbölümü ve mülkiyet iliş-
kisine dayanan toplumsal koşullardır.

Kadın ve Erkeklerin hayatını,
Bizi birleştiren kelimeyle,
Birleştirmek lazımdır.
“YOLDAŞLAR”    V.Mayakovski

... ve bildiğiniz tüm ezberlerinizi, 
hemen şimdi ve yeniden üretin... İde-
olojik, toplumsal, pratik ve yaşamsal 
tüm alanlarda, komünist bilinci içsel-
leştirmiş bireyler, gruplar, hareketler 
ve partiler olarak; arka bahçelerinizi, 
lütuf gibi terk ettiğiniz tüm kadınları, 
yoldaşlığınızla kucaklayın... Bizler ol-
madan yarına yürüyemezsiniz

Gecenin Şalı
Alacakaranlığı o derin gecenin,
Gebeyken günün ilk ışığına, 
Ağırdır örtülen şal hürriyetine,
Delmek istersin her bir ilmeğinden,
Kamaşsın diye görmeyi unutan gözlerin...
Yırtmak istersin o simsiyah perdeyi,
Kuytunda tutuşan aydınlığa
Kavuşsun diye taşlaşmış bedenin...
El yordamıyla tutunduğun o cılız,
Seni sen yapan ne varsa ruhunda,
Büyüsün istersin seçerek ve bilerek,
Yüzünü döndüğün insan aydınlığında...
Ağıdına, kavgana, halayına ve aşına,
Kan damlatırlar, için çekilir sanırsın,
Vuramazsın neşteri o kirli o verili,
Hayatın sana çizilen çemberine...
Gün gelir sökülüverir birden,
Farkına varırsın kuşatılmışlığının,
Belki çok basit belki çok ağır bir bedelden,
Şahlanıverir direncin ve çırılçıplak kalırsın...
Doğayla arandaki alışverişten sınırsızlı-

ğın çıkar,
Kaldırırsın o sahte aracıları belleğinden...
 İşte orada başlar hürriyetin,
İçine sığmaz olur, taşarsın artık çembe-

rinden...
Seni acılar, seni ölümler, seni işkenceler,
Seni sokaklar çağırır ya direngen...
Bilmelisin, çekilmiştir ve çekilecektir de,
Önce tarifsiz şimdi anlaşılır gelen,
Hep arkandan vurulduğun ihanetler,
Sıraya girer bir bir hesaplaşmak istersin...
İçini acıttığıyla yetindiklerin şimdi,
Birlikte yürüdüğün olmuştur unutmadan,
Bir an bile bir tek tarihi bile unutmadan 

hem de...
Ta ki ;
Aşının, ekmeğinin, hürriyetinin üzerine,
Örtülü o simsiyah şal kalkıncaya değin...
Unutmadan direnmektir yaşam...
Ve o gün geldiğinde;
Serinde, yüreğinde, ruhunda işlenen,
O nakışlı sandık açılacaktır yeniden...
Aşk çıkacaktır,
Sevgi çıkacaktır,
İnsan çıkacaktır,
Ezilen ve sömürülen yanların çıkacaktır,
Ezmemeye yemin eden...
Şölenli bir hayat çıkacaktır...
İliklerine nakış nakış işlenen...
 O simsiyah şal...
Uzandığın eller ve yüreklerle kalkacak-

tır...
Hürriyetinin üzerinden...

Bu yazı, ömrünü mücadeleye ver-
miş, tüm cesur kadınlara ve bu müca-
delede omuz omuza yürüyen erkeklere 
ithaf edilmiştir. 8 Mart “Dünya Emek-
çi Kadınlar Günü” kutlu olsun...

KADINLARIN SESİ



q Sinan DERVİŞOĞLU

Sosyalist sistemin çökmesi, Türki-
ye Solu’nun 1980 sonrası yaşadığı da-
ğınıklık ve likidasyonla üst üste gelin-
ce  ülkemizde sol düşünce, çok farklı 
burjuva bakış açılarının etkisine açık 
hale geldi; bir anlamda onların istila-
sına uğradı. Bu “istilacı” etkilerden 
biri, devletin resmi ideolojisi olan Ke-
malizm ve onunla at başı giden milli-
yetçilikti. “Sol” görünüm altında dahi 
olsa Kemalist bakış açılarının eleşti-
risi, “Politika”nın geçmiş sayılarında 
ele alındı; bundan sonra da alınmaya 
devam edecek. Biz bu sefer başka bir 
bakış açısına, sol liberalizme değin-
mek istiyoruz.

Sol liberalizm, Kemalizm gibi 
derli toplu ve net bir teorik çerçeve-
den çok, geçmiş sosyalist deneylerin 
başarısızlığına duyulan tepkiler, varı-
lan acele ve sığ yargılar, devrimci atı-
lımlara inancın kaybolması, sosyalist 
düşüncenin doğruluğuna olan militan 
inancın zayıflaması, geçmiş hatalar 
karşısında Marksist anlamda bir öze-
leştiri yerine bir bütün olarak Mark-
sist teoriyi ve geçmişteki devrimci du-
ruşumuzu suçlama gibi yaklaşımlarla 
karakterize olan bir tavırlar bütünü 
durumundadır. Bir kısmı sosyalist ör-
gütlerin dışında olan aydın çevrelerde 
(Ahmet ve Mehmet Altan kardeşler, 
H.Berktay gibi akademisyenler, eski 
Taraf gazetesi yazarları..) büyük öl-
çüde “merhum” TBKP hareketinde, 
kısmen de ÖDP ve kendini “yeni sol” 
diye adlandıran çevrelerde, kısaca ol-
dukça geniş bir yelpazede bu tür tavır 
ve reflekslere rastlamak mümkündür. 
Yazımızda bu kesimi, tüm bu geniş-
liği ve belirsizliği içinde dahi olsa, 
karakterize eden kimi ortak noktaları 
vurgulamayı ve onlara karşı net bir 
Marksist tavrı tanımlamayı amaçlıyo-
ruz.

“Sınıf bakışı olmasın da ne 
olursa olsun” 

 Birinci ortak özellik, Marksizm’in 
özünü teşkil eden sınıfsal bakışın red-
dedilmesidir. Geçtiğimiz günlerde 
eski sosyalist Oya Baydar, “TC ta-
rihi boyunca hep ezilen Kürtler, Hris-
tiyanlar, Aleviler ve Müslümanlar 

olmuştur” şeklinde bir formülasyon 
yaptı. Ezildiği tespit edilen kesimler 
doğrudur; ancak “ufak bir detay” ek-
siktir: İşçi sınıfı, yoksul köylülük ve 
sol hareket!.. 90 yıl boyunca solun 
ve işçi hareketinin nasıl vahşice bas-
tırıldığına geçmiş sayılarda değindik; 
daha da değineceğiz. Bu temel ger-
çeği, ilk doktora çalışmasını “Türki-
ye İşçi Sınıfı Tarihi” üzerine yapmış 
eski bir akademisyenin unutması çok 
manidardır. Kafalarındaki egemen 
yaklaşım şudur: “Çağdaş gelişmeler 
ışığında klasik anlamda bir işçi sını-
fı kalmamıştır. Toplumsal muhalefet 
bundan böyle esas olarak dışlanmış 

etnik, dinsel, mezhepsel ve cinsel kim-
liklerinin belirleyiciliğinde sürmek-
tedir. Düzene karşı muhalefetin ana 
yörüngesi böyle algılanmalı ve örgüt-
lenmelidir.” 

Bu çarpık algı Türkiye ile sınırlı 
değildir. Hepsinin ardında emperya-
lizmin kirli elleri bulunan etnik ve 
mezhepsel çatışmaların dünyanın 
gündeminde baş köşeye oturması, sol 
düşüncede de bu deformasyonu ve 
algı kirliliğini getirmiştir. Kimi siyasal 
makalelerde, Meksika’nın güneyinde 
sosyalist bir yoksul köylü hareketi ol-
duğu herkesçe bilinen  “Zapatistalar” 
dahi “yerel ve etnik bir Kızılderili  ha-
reketi” olarak tanımlanabilmektedir. 
Bu inanılması zor cahilliğin arkasın-
da, emperyalizmin sosyalizm ve sınıf 
gerçeğini unutturma çabasının olduğu 
aşikârdır.

Bilimsel-teknolojik devrim sonra-
sında işçi sınıfının bileşiminde büyük 
değişiklikler meydana geldiği açıktır. 
Klasik mavi yakalı kol emekçileri-

nin oranı, genel ücretliler içinde düş-
mekte, hizmet ve otomasyona dayalı 
sektörlerde çalışan beyaz yakalıların 
oranı ise hızla artmaktadır. Bu durum, 
oldukça yeni sömürü biçimlerini de 
ortaya çıkarmaktadır: Geçici işçilik, 
part-time çalışma, evden iş yapma, 
yarışma usulü projeler, internette el 
konulan gizli emek...vs. gibi. Yeni 
olan, gerçekten üzerinde düşünülerek 
özgün mücadele yöntemleri geliştiril-
mesi ve teorik olarak derinleştirilmesi 
gereken bu olgular 1800’lerden beri 
vurgulanan ana gerçeği, yani “kapita-
list sömürü ve ücretli emekçiler sını-
fı” gerçeğini ortadan kaldırmamakta-

dır. Ücretli emekçi kimdir? Marx’ın 
yıllar önce belirttiği gibi, “işgücün-
den başka satacak bir şeyi olmayan ve 
üretim araçları üzerinde hiçbir mülki-
yeti olmayan insan”dır. Seattle’dan 
Wall Street’e, Atina’dan diğer Avrupa 
başkentlerine kadar, milyonları kapsa-
yan anti-kapitalist  eylemlerin kalbin-
de yer alan ana gerçek hala budur, ve 
bu olmaya devam edecektir. 

Durum böyleyken, “yenilik” adı 
altında sınıf gerçeği ile karşı karşı-
ya getirilen “kimlik devrimciliği”nin 
anlamı nedir? İnkar edilen kimlikler; 
Kürt, Ermeni, Roman, Alevi, Çerkes, 
Laz, kadın, eşcinsel... Türkiye’nin 90 
yıllık kanayan yarasıdır ve sosyalist-
ler, yıllar boyu yok sayıldığı için mağ-
dur olan tüm bu kesimlere el uzatmak, 
onlarla ortak bir demokratik muha-
lefet örgütlemek zorundadır. Ancak 
gerek sorunun kaynağının tespitinde, 
gerekse önerilen çözüm yöntemin-
de Marksistler olarak farklılığımızı 
ortaya koymak zorundayız: Dışlama 
ve “ötekileştirme”nin kaynağı “insan 

tabiatı” ya da “insan ruhunda farklı 
olana tahammül edememe dürtüsü” 
gibi soyut olgular değil, tamamıyla 
burjuva bir proje olan “ulus-devlet”in 
bir toplum dizayn etme ve yönet-
me çabasıdır. Türkiye burjuvazisi ve 
egemen bürokrasi, tıpkı Avrupa’daki 
sınıfdaşları gibi, iktidara geldiğinde 
ülkeyi oluşturan ve yüzyıllardır bir 
dışlanma olmadan beraber yaşayan 
değişik renkleri acımasızca budamış, 
toplumu daha kolay yönetmek ve in-
sanları kendine daha güçlü bağlarla 
bağlayabilmek için soyut bir “Türk 
kimliği” yaratarak dışlamayı kurum-
sallaştırmıştır. Çözüm de bu burjuva 
devletin yıkılarak yerine enternas-
yonalist temelde bir sosyalist devlet 
kurulmasıdır. Bu doğrultuda yürür-
ken, sınıfsal kökeni ne olursa olsun 
ayrımcılıktan mustarip her Kürt ferdi 
ile birlikte yürüyeceğiz; ama önceliği-
miz sağ partilere yıllardır oy depoluğu 
yapmış ağalar ve aşiret reisleri değil, 
Amed’in, Botan’ın, Dersim’in yoksul 
köylüleri ve emekçi gençleri olacaktır. 
Çerkes kimliğinin özgürlüğü için mü-
cadele ederken ana kaygımız MİT’in 
saflarını dolduran, ya da TC’nin Kaf-
kasya’daki kirli tezgâhlarına alet olan 
Çerkes faşistleri değil, Anadolu’da 
diğer halklarla onurlu bir gelecek için 
mücadele eden Çerkes ilericileri ve 
demokratları olacaktır. Ermeni hal-
kının tarihsel acılarını paylaşıp 1915 
utancını lanetlerken, ana müttefikimiz 
Etyen Mahçupyan, ya da Markar 
Esayan gibi burjuvazinin  ve emper-
yalizmin dalkavukları değil, sevgili 
Hırant gibi konuya sosyalizmin kar-
deşlik penceresinden bakabilen Er-
meniler olacaktır. Ve nihayet, kadının 
ezilmişliğine karşı mücadele ederken, 
ana kaygımız kocalarının servetiyle 
sürdürdükleri tatlı hayat içinde yozlu-
ğun ve ahlaksızlığın çukuruna batmış 
zengin kadınların “dramı” değil, kapi-
talizme ve erkek egemenliğine karşı 
direnen, alnının teriyle ve onuruyla 
yaşayan milyonlarca emekçi ve aydın 
kadın olacaktır.

Ezilen kimlikler olgusu, emek-ser-
maye çelişkisini ve sınıfsal yaklaşı-
mı ortadan kaldıramaz; aksine ancak 
onunla eklemlendiği ve beraber ele 
alındığı zaman bir çözüme kavuşabi-
lir. Bu temel gerçeğin dışındaki her 
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Politika22   1 Mart 2015 TARİH ve TEORİ

Sosyalist sistemin yıkıldığı 1992’den bu yana, emper-
yalizmin körüklediği yöresel savaşlarla, Balkanlardan 
Ortadoğu’ya, Orta Asya’dan Afrika’ya tüm insanlık  bir 
kan banyosuna batmış durumdadır. Bu durum, en kör 
gözlere bile şu gerçeği sokmalıdır: Sınıf mücadelesinde 
kaybeden, barışı da kaybeder. Sınıf mücadelesi, “barış” 
adına bastırılması, ikinci plana atılması gereken bir olgu 
değil, aksine yükseltilmesi ve zafere yönlendirilmesi ge-
reken bir alandır. 



yaklaşım, birer göz boyamadan başka 
bir şey olamaz.

Barış ve çevre mücadelesinin 
özü sınıfsaldır 

TKP ve TİP’i “birleştirme” adına 
başlayan, ve onları “birlikte likide 
etme” süreci olarak sonlanan TBKP 
sürecinde, en çok öne çıkan ifadeler-
den biri “dünya barışı tehlikedeyken 
sınıf mücadelesi ikinci plana düşer” 
şeklindeydi. Milliyetçilerin kendi suç-
larını örtbas etmek için kullandıkları 
“söz konusu vatansa gerisi teferruat-
tır” sloganına çok benzeyen bu ifade 
(kökleri SBKP’nin 20. Kongresiyle 
başlayan sağa kayma sürecine da-
yanmakla birlikte), TBKP sürecinde 
her iki partinin de devrimci değerle-
rini yok etmek ve reformizme rahatça 
yelken açmak için kullanılan bir for-
mül olmuştu. Bugün ise durum mey-
dandadır. Sosyalist sistemin yıkıldığı 
1992’den bu yana, emperyalizmin kö-
rüklediği yöresel savaşlarla, Balkan-
lardan Ortadoğu’ya, Orta Asya’dan 
Afrika’ya tüm insanlık  bir kan ban-
yosuna batmış durumdadır. Bu durum, 
en kör gözlere bile şu gerçeği sokma-
lıdır: Sınıf mücadelesinde kaybeden, 
barışı da kaybeder. Sınıf mücadelesi, 
“barış” adına bastırılması, ikinci pla-
na atılması gereken bir olgu değil, ak-
sine yükseltilmesi ve zafere yönlendi-
rilmesi gereken bir alandır. Sosyalist 
sistem ayakta kalabilseydi ve tüm ül-
kelerde sosyalist hareket gücünü ko-
ruyup artırabilseydi, emperyalizm bu 
kadar fütursuzca ve utanmazca savaş 
tezgâhlarına girişemezdi.

Aynı olgu çevre mücadelesi için 
geçerlidir. Kemal Atakan arkadaşı-
mızın bir önceki sayımızdaki yazısın-
da isabetli bir şekilde belirttiği gibi, 
Almanya’da Yeşil hareket, burjuva 
politikalarıyla bağını koruyarak ve 
komünist hareketi dizginlemek ama-
cıyla geliştirilen bir manipülasyon 
içinde doğmuş, gelişmiş ve bugün, 
sınıf mücadelesi gerçeğine sırt çevi-
rerek tam anlamıyla sıradan bir düzen 
partisi haline gelmiştir. Buna karşılık, 
özellikle (başta Latin Amerika olmak 
üzere) Üçüncü Dünya ülkelerinde ge-
lişen birçok çevre hareketi anti-kapi-
talist bir ekseni benimsemiş, Amazon 
yağmur ormanlarının korunmasından 
Bolivya’daki su hareketine kadar, 
emekçileri kapitalist tekellerin aç göz-
lülüğüne karşı harekete geçiren güçlü 
birer manivela olarak sol toplumsal 
muhalefete eklemlenmiştir. Sendika-
larla, köylü hareketiyle, yerel emekçi 

insiyatifleriyle, kısaca sınıf mücadele-
siyle bütünleşmeyen bir çevre hareke-
tinin değil başarıya ulaşma, var olma 
şansı dahi olamaz. Bugün de ülkemiz-
de HES’lere karşı verilen mücadele, 
enerji tekellerinin aç gözlülüğüne 
karşı emekçi köylü hareketiyle omuz 
omuza yürümek zorundadır.

Liberaller: “Emperyalizm mi? 
o da nesi?” 

Liberal mantığın en çok teklediği 
alanlardan biri emperyalizm olgusu-
dur. Savundukları ana mantık şudur: 
“Sovyetler Birliği’nin yıkılmasından 
sonra dünyada tek sistem vardır. O da 
serbest pazar ekonomisine dayanan 
parlamenter demokratik sistemdir. 
Bu, hava ve su gibi verili bir durum-
dur. Tüm çözümler bu sistemin içinde 
aranmalıdır. ‘Emperyalizm’le müca-
dele adına bu sistemin dışına çıkma-

yı isteyenler, Saddam ya da Esat gibi 
izole bir diktatörlük peşinde koşan 
otoriter milliyetçilerdir. Putin, Çin, 
Şanghay Beşlisi... vs gibi oluşumlar 
da bu totaliter eğilimin son kalan tem-
silcileridir.”

Ortadoğu ve Balkanlar gibi bir 
coğrafyada yaşayan bir aydının “em-
peryalizm” olgusuna gözlerini kapa-
ması ve onu görmemesi için ya kör, 
ya da profesyonel bir yalancı olması 
gerekir. Sorulması gereken sorular 
şunlardır: Son 10 yıl içinde birkaç ki-
lometre güney doğumuzdaki Irak’ta 
1,5 milyon sivili kim öldürdü? Han-
gi “globalizm” ve “serbest piyasa 
düzeni” adına bu vahşet kulak ardı 
edilebilir? Bu vahşeti lanetlemek ve 
ona karşı direnmek “totaliterlik” ve 
“milliyetçilik” midir? Filistin halkına 
50 yıldır bu acıları yaşatan kimdir? 
Petrol tekellerinin ülkesini 100 yıldır 
yağmalamasına “dur” deyip o geliri 
halkı için kullanan ve ABD’ye kafa 
tutan bir Chavez “totaliter milliyetçi 
“olarak mı görülmelidir? Emperya-
lizmin saldırısına karşı direnen Esat 
ve onu destekleyen Putin’i lanetleyen 

liberaller, bu güçlerin çökmesi duru-
munda ülkeyi ele geçirecek olan kelle 
avcısı İslami faşistleri hangi “liberal 
prensip” adına içlerine sindirecek-
ler? Arkasında El Kaide’nin olduğu 
herkesçe anlaşılan Reyhanlı katliamı 
ertesinde sol liberal Ufuk Uras’ın, 
“bu cinayet, sonu yaklaşan diktatör 
Esat’ın son çırpınışlarıdır” diyerek 
hedef saptırdığı ve böylece emperya-
lizmi akladığı, gerçek netleşince de 
suskunluğu seçtiği hatırlardadır. Bu 
tavrın, aslında liberal ideolojinin sol-
daki “son çırpınışları” olduğunu ne 
zaman anlayacaklar?

Sorular artırılabilir. Ancak gerçek 
şudur: Sosyalist sistemin çöküşünden 
sonra emperyalizm maalesef “hava 
gibi” yaygınlaşmıştır. Ancak bu ze-
hirli bir havadır ve insanlığın nefes 
almasını engellemektedir. Şu an dün-
yayı saran bu zehirli bulutu mümkün 

olduğu kadar yerden delmek, parçala-
mak ve nefes alınacak alanlar açmak 
bir insanlık görevidir. Sosyalistler bu 
doğrultuda (sosyalist olmasalar dahi) 
emperyalizme karşı direnen tüm un-
surlarla, kendi bağımsız tavırlarını 
koruyarak, ittifak yapabilirler ve yap-
malıdırlar. Bu süreçte “emperyalizm 
yoktur, globalizme karşı çıkanlar da 
gerici milliyetçilerdir” diyen liberal-
ler de, emperyalizmin bu hayasızca 
saldırısının yedek tekerlekleri olmak-
tan öteye gidemeyecektir.

Bu çarpık mantık, ülkemizdeki 
düşünsel yaşamda, özellikle “Kema-
lizm” konusunda bir tür “liberal terör” 
yaratmıştır. Yukardaki mantık doğrul-
tusunda liberaller, “anti-emperyalist 
mücadele” ya da “ulusal bağımsızlık” 
diyen herkesi kolaylıkla Kemalist, 
ulusalcı ya da Ergenekoncu diye dam-
galamakta, bu da tam anlamıyla “atın 
izi ile itin izinin karıştığı” bir ideolo-
jik bulanıklık yaratmaktadır.

Anti-emperyalist olmak, Kemalizm 
de değildir, ulusalcılık da. Emperya-
lizme karşı çıkmak, değil sosyalist 

olmanın, demokrat olmanın temel şart-
larından biridir. Sosyalistler Kemaliz-
mi “emperyalizme karşı çıktığı için” 
değil, tam aksine, ona gerçek anlamda 
karşı çıkmadığı, onunla perde arkasın-
dan uzlaştığı, ve ülkeye kapitalizmi 
getirerek emperyalizmle bütünleşme-
nin yolunu açtığı için eleştiriyorlar. 
Perinçek ya da Ergenekon’cu general-
ler gibi “anti-emperyalizm”den bahse-
den sahtekarlar ise, dünyanın ABD’ye 
en bağımlı ordusu olan Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin emperyalizmle 70 yıllık 
utanç verici işbirliğini örtbas eden, ve 
(aslında emperyalizm kendilerini göz-
den çıkardığı için) yurtseverliği kendi 
faşist planları için kullanan yalancılar-
dır. Aynı şekilde bugün MHP’lilerde 
dahi bir “anti-emperyalist” üslup yer 
yer gözlenmektedir. Ama bunun da 
özü bellidir: 1990 öncesinin aksine, 
ABD’nin artık kendilerine ihtiyacı 
yoktur ve onları dışlayan politikalar 
geliştirmektedir. Bu gericiler de, ka-
pitalizmi, faşizmi ve ırkçılığı bir an 
bile tartışma konusu yapmaksızın, sırf 
ABD’ye olan “küskünlükleri” üzerin-
den sözde bir “anti-emperyalist” gö-
rüntü geliştirmektedir. Ancak yarın 
şayet ABD sola karşı kendilerini “gö-
reve” çağırırsa, kuyruklarını kıstırarak 
ve koşa koşa onun emrine girecekleri 
de bugünden bellidir. Tıpkı geçmişte 
ABD’de eğitim görmüş ağababaları 
Abdullah Çatlı gibi.

Dolayısıyla tavrımız net olmalı-
dır: Nasıl Tayyip’in Kemalizm’e karşı 
çıkması bizi tepkisel olarak Kemalist 
yapmamalı ise, Ergenekon’cuların ve 
MHP’nin “anti-emperyalist” soslu ya-
lanları da bizleri emperyalizm olgusu-
nun önemini görmekten alıkoymama-
lıdır.

Halen ülkemizde “anti-emperya-
lizmi” kullanan milliyetçi-Kemalist 
söylem ve “demokrasi”yi diline do-
layan emperyalizm işbirlikçisi liberal 
söylem, tahterevallinin iki ucunda yer 
alan iki gerici güçtür ve yarattıkları 
“kayıkçı döğüşü” ile tüm siyasal-dü-
şünsel hayatımızı esir almakta, aslın-
da aynı efendiye, emperyalizme ve 
onu işbirlikçisi yerel gericiliğe hizmet 
etmektedir. Bu sahte ikilemi kırmak, 
her iki ucu da teşhir etmek, ve gerçek 
yurtseverliği ve gerçek demokratlığı 
bilinçlere çıkarmak sosyalistlerin gö-
revidir. Bunu başarmanın temel şartı 
da her iki alanda, hem resmi ideoloji 
olan Kemalizme, hem de işbirlikçi li-
beral ideolojiye karşı mücadeleyi diri 
tutmak ve yükseltmekten geçer.
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TKP ve TİP’i “birleştirme” adına başlayan, ve onları 
“birlikte likide etme” süreci olarak sonlanan TBKP sü-
recinde, en çok öne çıkan ifadelerden biri “dünya barışı 
tehlikedeyken sınıf mücadelesi ikinci plana düşer” şek-
lindeydi... TBKP sürecinde her iki partinin de devrimci 
değerlerini yok etmek ve reformizme rahatça yelken aç-
mak için kullanılan bir formül olmuştu.



Barış Mutluay’ın kaleme aldığı bu kitabı, 2014’ün 
son aylarında “nota bene yayınevi” tarafından ya-
yınlandı. Barış Mutluay, Ziya Yılmaz ile 2000 yılı-
nın yaz aylarında henüz ÖSS sınavlarına hazırlanır-
ken Ankara’da tanışıyor. İş arıyor ve teyzesi Saliha 
Yılmaz’ın, Ziya Yılmaz ile birlikte kurdukları damaca-
na su satış dükkanında Ziya Yılmaz’dan iş istiyor, tanı-
şıyor ve çalışıyor. Şimdi siyaset araştırmacısı olan Barış 
Mutluay, o yıldan sonra Ziya Yılmaz’ın anlatımların-
dan kaydettiği sesler ve aldığı notlardan derlediği bu 
kitabı yayınlayarak Türkiye Devrimci Hareketine, genç 
kuşaklara önemli bir eser kazandırmıştır.

Neden?

Bu kitapta 68 devrimci gençlik hareketinin lider-
lerinden olan Ziya Yılmaz’ı yakından tanıma olanağı 
bulabiliyoruz. Sadece Fatsa’da TİP üyeliği ile başlayan, 
köylülerin Fındık Mitinglerinin örgütlenmesi üzerin-
den, Ankara ve İstanbul’dan devrimci gençler olan 
Mahir Çayan, Hüseyin Cevahir’lerle tanışması, onu 

onlar ile beraber THKP-C kuruculuğuna yönelten sü-
reci, THKP-C süreci, Elrom olayı, Mete Has olayı, ya-
kalanmalar, çatışmalar, cezaevinden kaçış, içerden 
ihanetler ve Kızıldere ile kesintiye uğrayan süreç de-
ğil… Aynı zamanda Ziya’yı, Mahir’i, Ulaş’ı, Hüseyin’i, 
Cihan’ı, Ömer’i insan olarak daha yakından tanıyo-
ruz.... Özellikleri, kendilerine has karakterleri, güçlü ve 
zayıf yanlarını... Bugüne kadar THKP-C süreci ve THKP-
C’yi, THKP-C yapan kadroları yakından tanımamızı 
sağlayan bir kitap. 24-25 yaşlarında, yiğitçe ölümleri 
ardından yüzbinlerce genci ve yaşlıyı etkileyen genç 
devrimcilerin hayat ve mücadelelerini daha yakından 
tanıyoruz. 

Bugün süren ve bundan sonra gelişecek devrimci 
mücadeleye deneyim açısından ışık tutması açısından 
bu kitabı her genç devrimcinin, sosyalistin, komünis-
tin okumasını öneririz. Bu kitap aynı zamanda, o dö-
nemleri yaşayan ama ayrıntılara vakıf olmayan veya 
70’li yıllarda devrimci mücadele ile tanışan o günün 
gençlerinin, bilmedikleri birçok ayrıntıya deneyim açı-

sından sahip olmalarını sağlayacaktır. 

(Kitabı tüm kitapçılardan veya gazetemiz üzerinden 
temin edebilirsiniz.)
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Önemli not: İşsiz, emekli, engelli, öğrencilere yurtiçi ve yurtdışı fiyatlarından % 50 indirim, devrimci siyasi tutsaklara ücretsiz abonelik.

THKP-C Önder Kadrolarından ULAŞ BARDAKÇI
19 Şubat 1972’de Katledildi

Bu yıl katledilişinin 43. yıldönümü Ulaş Bardakçı’nın. 78 kuşağının ve bugünün 
genç devrimcilerinin “Mahir, Hüseyin, Ulaş - Kurtuluşa Kadar Savaş” sloganından 
tanıdığı Ulaş, 19 Şubat 1972 gecesi, İstanbul Arnavutköy’de bir evde kıstırılıp di-
renerek can verdiğinde 25 yaşındaydı. Bugün yaşasaydı 68 yaşında olacaktı. Ziya 
Yılmaz kitabı, Ulaş’ın katledilmesine giden süreci bütün ayrıntıları ile resmediyor. 
İhanetin nasıl örgütlendiği, Ulaş’ın kıstırıldığı evin kimin tarafından ihbar edildi-
ği anlatılıyor. Ama bunun ötesinde Ulaş Bardakçı’yı tanıyoruz. Muzip bir kişiliğe 
sahip, insan ilişkilerinde çok başarılı olan, gözünü kırpmadan ölüme yürüyecek 
nitelikte ve her yakalanışlarının ilk anında firar planları yapmaya başlayan Ulaş’ı 
anlatıyor Ziya Yılmaz. Bu kitap aynı zamanda Mahir’in diğer arkadaşlarından teo-
rik çalışmalar konusundaki farkını, ama aralarındaki sarsılmaz yoldaşlık bağlarını 
okuyucuya yaşatıyor. Bu kitabı okuyan 12 Mart, 12 Eylül ve doksanlı yılların baskı 
rejimini atlatanlara ve bugün önüne devrim hedefi koyanlara, kritik bir gözlem 
olanağı da veriyor. Neyin daha iyi yapılması gerektiği, o olanaksızlıklar içinde ya-
şanan zayıflıkları da dikkatli bir beyin, devrimci yiğitlik ve güçlü iradenin satır ara-
larından okuyabiliyor. 

Ulaş Bardakçı’nın katledilişinin yıldönümünde onu bir de Ziya Yılmaz’ın anlatımlarından okuyalım: “... Demek istediğim, Ulaş firar konusunda müthiş kararlıydı, ya firar 
edecekti ya da firar etmeye çalışırken ölecekti. Bunu göze almıştı. Firar konusunun hiç gündemden düşmemesini sağlayan da Ulaş’tı. Bizim firarın gerçekleşmesinde de 
Ulaş’ın psikolojik, Ömer’in fiziki çabaları herkesten çoktur zaten...”  

ZİYA YILMAZ
TİP’ten THKP-C’ye Fatsa’dan Türkiye’ye...


