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Yel Eken Fırtına Biçer!
Türkiye bir sırat köprüsünden geçiyor. Faşizan Yeni İç 

Güvenlik Yasası meclisten geçti, Cumhurbaşkanı onayladı 
ve yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Harp Akademilerinde 
askerlerden özür diledi. Zamanında “Ergenekon ve Balyoz” 
davalarının savcısı olduğunu ilan eden Erdoğan, bu sefer 
“aldatıldım” nitelemesi ile askerlerin önünde diz çöktü. 
“Özrü kabahatinden büyük” derler ya, tam öyle oldu. Per-
şembenin gelişi çarşambadan belliydi. İki ağırlaştırılmış 
müebbet ceza sanığı eski Genel Kurmay Başkanı Başbuğ, 
bundan bir kaç ay önce Genel Kurmay Merkezinde, 61 ge-
neral ile basına kapalı toplantı yaptı ama “ziyaret” basına 
bilinçli olarak yansıtıldı. Hiyerarşi ve kıdem silsilesi çalış-
maya devam ediyor dedik. Böylece, daha önce de defa-
larca belirttiğimiz ve hiç şüpheye düşmediğimiz anlamda, 
burjuva devlet yapısının eski statükocu niteliği ile devam 
ettiğini tespit ediyoruz. 

Yazmıştık; Burjuva Devlet, İşçi Sınıfının Mücadelesini 
bastırmak açısından kendi içinde birbiriyle çelişmez. Onun 
için 1 Mayıs 2015’de Taksim 1 Mayıs Alanına yasak ilan et-
tiler. Grev yasakları, grev ertlemeleri aynen 12 Eylül döne-
mindeki gibi yürürlükte. Kürt sorununun, adil, demokratik 
ve barışçıl çözümü konusunda aralarında, - asker-sivil- gö-
rüş farklılıkları yoktur. Onun için “çözüm süreci”nde samimi 
değiller. 1915 Ermeni Soykırımının tanınması konusunda 
aralarında farklılık olmaz. Bunları kimse beklemesin, ham 
hayaller kurmasın. Burjuva Devlet tektir ve bütündür!

Asker, yine, haftada bir yazılı açıklama yayınlamaya, 
görüşlerini belirtmeye, tehdit etmeye başladı. Cenazeler-
de, hastahane kapılarında basın açıklamalarında gene-
raller tekrar boy göstermeye başladı. Tek taraflı ateşkese 
karşın, bugüne dek gizli ve provokatif hazırlıklar yürüten 
asker, Ağrı örneğinde olduğu gibi saldırıları açık yapma-
ya başladı. Sokağa inmesi de, Gezi Direnişinde şahit ol-
duğumuz gibi, bugün yarın gerçekleşir. Ve hep beraber 
göreceğiz, yaşayacağız. Asker, AKP İktidarının başına bir 
iş gelmesin, 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde HDP ba-
şarılı olmasın diye ellerinden geleni ardına koymayacak. 
HDP’nin yüzde on barajını yıkıp yola daha güçlü devam 
etmemesi için binbir senaryo geliştireceklerdir.

Ancak bir şeyi hesaba katmıyorlar; İşçi sınıfının, politik, 
sendikal ve demokratik örgütleri, tüm bağlaşıkları ile 2015 
1 Mayısında, ülke çapında, işçi sınıfı ve emekçilerin olduğu 
her yerde sokaklarda, alanlarda olacak. Her yerde olacak 
ama Taksim 1 Mayıs Alanında da olacak ve bu yasak öyle 
veya böyle er veya geç kırılacak. Burjuva Devletin, işçi sı-
nıfının politik, sendikal ve demokratik örgütlerini, sınıfın 
kendisinden koparma planları kesinlikle tutmayacak. Sınıf 
mücadelesi pratiği sadece 1 Mayıs ile sınırlı kalmayacak. 
Dalga dalga tüm ülkeye yayılacak.

1 MAYIS, İşçi Sınıfının BİRLİK, MÜCADELE ve DAYA-
NIŞMA Günü tüm okuyucularımıza, dostlarımıza, işçi 
sınıfımıza, emekçilerimize, ezilen ve sömürülen halkla-
rımıza KUTLU OLSUN !

Politika

olitikaP
SAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN

1 MAYIS, 1 MAYIS, İLK DİLEĞİMİZ,
YAŞATACAK SENİ TUNÇ BİLEĞİMİZ!

24 Nisan 1915’te Büyük Bir Suç İşlediler...
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Merhaba Arkadaşlar,
Öncelikle gazeteyi yolladığınız ve 

bizleri önemsediğiniz için özellikle 
teşekkürlerimizi sunarız. Gazeteniz 
düzenli bir şekilde gelmeye başladı. 
7. ve 8. sayı elimize geçti. Bundan 
sonraki sayıları da düzenli gönderir-
seniz çok mutlu oluruz. 

Değerli arkadaşlar, bilindiği gibi 
çok yoğun bir süreci yaşamaktayız ve 
bizlerde zindanlarda yoğun çalışma-
lar yürütmekteyiz. Sadece kendi ana 
çalışmalarımızla sınırlı değiliz. Bazı 
kaynaklardan da yararlanıyoruz ve 
Politika Gazetesi’nin bize gelmesiyle, 
çalışmalarımızın bir parçası haline ge-
tirdik. Gazetenin bazı yazıları eğitimi-
mizde konuya dahil edilirken bazen 
de aramızda tartıştığımız da oluyor. 
Bu açıdan gazetenin özellikle daha 
da çok bizi ilgilendiren Kürt ve süreç 
açısından yazılarınızı önemli buluyo-
ruz. Ayrıca bazı yazılar üzerinde eleş-
tiri ve önerilerimiz de oluyor. Bunları 
da sizlerle paylaşmayı isteriz ve bazı 
çalışmalarımızı sizlere yollamak is-
teriz. En kısa zamanda yollamayı da 
düşünüyoruz. Mektubumun gazete 
de yayınlanmasını isterim tabi. Uy-
gun bulduysanız yayınlanmasından 
memnunluk duyarım.

Değerli Arkadaşlar; ben ve arka-
daşlarım sizlere çok selam eder, ça-
lışmalarınızda üstün başarılar dileriz. 
Tekrardan çok teşekkür ederiz. İyi di-
leklerimizle, selamlar...

İlyas Başak
E Tipi Kapalı Cezaevi
Muğla

Değerli Yoldaşlar,

Devrimci dayanışma duygu ve 
sorumluluğuyla adıma yolladığınız 
gazetenizi aldığımı bildirmek ve du-
yarlılığınızdan dolayı teşekkürlerimizi 
sunmak adına yazıyorum bu faksı.

Dayanışma ve birliğin, ezilen halk-
lar ve sınıfların geleceği açısından ka-
der tayin edici bir süreci yaşadığımız 
biliniyor; bu sorumluluğun gerekle-
rinden uzak duranların tarih nezdin-
deki hükmü de hepimizce biliniyor!

Bu manada gösterdiğiniz duyarlı-
lığın, özgün mekansal koşullar itiba-
rıyla da son derece anlamlı, değerli ve 
duygulandırıcı olduğunu belirtebili-
riz. Bizlerin de bu anlamlı dayanışma 
yaklaşımına devrimci duruşumuzla 
layık olmanın çabası içinde olacağı-
mızı bilmenizi isteriz.

Hepinizi devrimci duygularımızla 
selamlıyor, çalışmalarınızda başarılar 
diliyoruz. Sizler için yapabileceğimiz 
bir şey olursa, bundan onur duyaca-
ğımızı bilmenizi istiyor;

Yoldaşça selam, sevgi ve saygıları-
mızı sunuyoruz.

Sabahattin Tekin
Ümraniye E Tipi Kapalı Cezaevi
İstanbul

Değerli Arkadaşlar, Yoldaşlar

Mektuplarınız gazete merkezi-
mize ulaşınca tüm arkadaşlarımız 
tarafından büyük bir sevinçle kar-
şılanıyor ve heyecanla okunuyor. 
Mektuplarınızın orijinallerini du-
var panomuzda gelen konukla-
rımız ile paylaşıyoruz. Mektupla-
rınızda “sizin için ne yapabiliriz” 
sorusunu soruyorsunuz. Bu soru 
bizi eziyor. Asıl, biz sizin için daha 
ne yapabiliriz? Size ayrıca bir kat-
kımız olabilecekse lütfen bize 
iletin. Sizler zaten belki birçok 
yurtseverden, devrimciden, sos-
yalistten ve komünistten fazlası-
nı yaptığınız için siyasi tutsaklık 
onuruna ulaştınız. Biz size gün-
lük yaşamınızda gazetemiz ile 
bir katkı ile yer alabiliyorsak, ne 
mutlu bize. Sizden bir tek isteği-
miz olabilir.  Tutsaklık yaşamınız, 
politik değerlendirmeleriniz, kar-
şılaştığınız haksızlık ve baskılar ile 
ilgili yazacaklarınız olursa, gazete 
sayfalarında bunlara yer vermeye 
değer veririz. Yazı dışında, resim, 
karikatür, şiir gibi katkılarınızı da 
değerlendirmeye özen gösteririz. 
Sınırlı sayfalarımızda sorun yaşar-
sak, web sitemizde sizler için bir 
bölüm açarız. Kısacası, sizlerden, 
duygu, düşünce, değerlendirme 
ve katkılarınızı bekliyoruz. 

Sağlıcakla kalın. Dostça selam-
larımızla.

Politika Kollektifi

Politika’dan 
Siyasi 
Tutsaklara

Merhaba Değerli Arkadaşlar,
Öncelikle sizlere sonsuz selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. İyi olma-

nızı her yönüyle diliyoruz.

Biz devrimci tutsaklara göndermiş olduğunuz Politika Gazetesi’ni oku-
yoruz. Binbir emekle haksızlıkları eleştirdiğiniz için onur duyuyoruz. Ka-
pitalizm ve onun işbirlikçi ajanlarına en güzel cevap kalemin dilidir. Sos-
yalizm ise kapitalistlerin korkulu rüyasıdır. Gün gelecek enternasyonalist 
devrimci ruhumuzla faşizmin kalelerini bir bir yıkacağız. Özgürlük için 
verdiğimiz bu kutsal mücadelemiz de zafere giden yolun bir başlangıcıdır. 

Politika Gazetesi’nde emeği bulunan herkese tutsaklar olarak teşek-
kürlerimizi ileitiyoruz. 
Böyle anlamlı çalışma-
larınızın da devamını 
bekliyoruz. Bu vesi-
leyle tekrardan sizlere 
selam ve saygılarımızı 
iletiyoruz. Kendinize 
çok iyi bakın.

Recep Motur
Hamdullah Çınar
Dinar T Tipi Kapalı 

Cezaevi
Afyon

Politika Gazetesi’ni 
Oku, Okut!
Abone Ol, 

Abone Bul !..
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q  İsmail Hakkı YORULMAZ

 

Partimiz, 2015 genel milletvekili se-
çimlerinde HDP adaylarını destekleme-
yi karar altına aldı. Desteklemek demek, 
seçim çalışmalarına aktif katılmak anla-
mına gelir. HDK ve HDP çalışmalarına 
yerel ve merkezi anlamda aktif katılan 
yoldaşlarımız için çok olağanüstü bir 
görev anlamına gelmiyor. Bu yoldaş-
larımız görevlerini eksiksiz ve disiplinli 
bir şekilde, diğer dost bileşenlere örnek 
olacak şekilde sürdürmeye devam ede-
cekler. HDP parti organlarının kararları 
doğrultusunda çalışmalarını büyük bir 
enerji ve titizlikle sürdüreceklerdir.

Partimiz açısından önemli olan di-
ğer bir konu, yerel Parti Örgütlerimizin 
bu seçim sürecinde çalışmalarını nasıl 
şekillendirecekleridir. Öncelikle, çalış-
ma alanlarında seçim çalışmalarına aktif 
katılımda bulunacaklardır. Görev alacak 
ve uygulayacaklardır. Bizim amacımız 
bu süreç içinde çalışma alanlarında 
kimliğimizi gizlemek değildir. HDP’de 
yönetici ve üye olmayan yoldaşlarımız, 
kendi kimlikleri ile HDP’nin seçim kam-
panyasına katılırken, çalışmalar içinde 
seçim çalışmalarının düzenini bozma-
dan, yeni ilişkiler kurma, ilişki kurduk-
ları kesimler ile kalıcı ilişkiler geliştirme 
yönünde girişimlerde bulunacaklardır. 
Çalışma alanlarında halkın sorunları-
nı tespit etmek, o sorunlara olanaklar 
çerçevesinde çözümler üretme konu-
sunda girişimlerde bulunmak, HDP’nin 
bu konulara müdahil olması amacıyla 
gerekli girişimlerde bulunmak yoldaş-
larımızın görevleri arasındadır. Özellikle 
işçi semtlerinde ve yoksul mahalleler-
de, sorunların çözümü doğrultusunda 
atılan adımların takipçisi olmak, bu ça-
lışmaları sadece seçim çalışmaları kap-
samında değerlendirmemek ve sürekli 
hale getirmek, HDP organları dışında, 
sorumlu parti örgütlerimizin ve sekre-
ter yoldaşlarımızın çalışmaların sürek-
liliğini sağlamaya yönelik denetimler 
ve yönlendirmeler yapmaları komünist 
yığın çalışmasının vaz geçilmez yönte-
midir.

Yığınların sorunları çok yönlüdür. 
Yoksulluktan dolayı temel ihtiyaçlarını 
karşılayamayanlar vardır. Yine aynı se-

bepten dolayı giysi eksikliği çekenler, 
çocuklarının ihtiyaçlarını gideremeyen-
ler vardır. Bu sorunlar karşısında, parti 
örgütlerimiz, semtlerde yürüttükleri 
çalışmalarda dayanışma amaçlı çalış-
malar geliştirebilir, önce belediyelerin 
ve resmi kurumların yardım olanakları 
varsa onların kullanımı konusunda yol 
gösterici ve fiili yardım edici olabilir, 
ancak, bu tür olanaklar yoksa, dayanış-
ma kasaları/fonları oluşturarak, çevrede 
yaşayan ilerici esnafın, durumu daha iyi 
olan komşuların yardımları sayesinde 
ihtiyacı olan ailelere dayanışma örgüt-
lenmesini sağlayabilir.

Ailelerin çalışma ve yaşam koşulla-
rının yanı sıra, eğitim düzeylerinden de 
kaynaklı, öğrenim çağında çocuklarına 
destek olamama durumları söz konusu 
olduğunda, parti örgütlerimiz, mahalle 
ve semt düzeyinde bu sorunlar karşısın-
da duyarlı davranmalı ve gruplar halin-
de ev ödevleri yardımları, sınav hazır-
lıkları, yabancı dil, konularında destek 
kursları düzenlemelidir.

Yine aynı durumda olan yoksul 
semtlerinde, iş bulma zorluğu çeken 
aile bireylerine yardımcı olmak hedef-
lenmeli, dayanışma amacıyla en geniş 
çevremizde var olan iş olanakları araş-
tırılarak, yoldaşlarımızın, arkadaşları-
mızın, çevremizin çalıştığı iş yerlerinde 
iş olanakları yaratma konusunda planlı 
çaba sarf edilmelidir.

İşçi semtlerinde ve yoksul mahalle-
lerde gençlerin sorunları ileri düzeyde-
dir. Burjuvazi, uyuşturucu tacirleri ve 
çeteler vasıtasıyla bu gençlerin sorun-
larını kendi amaçlarına alet etmekte-
dirler. Partimizin gençlik birimlerinin ve 
genç yoldaşların birincil görevi bu ko-
nularda, semt ve mahalle somutunda 
çözüm üretmektir. Bir yandan çetelere 
karşı mücadele ederken, diğer yandan 
gençlere sosyal, sportif ve kültürel alan-
da alternatif aktiviteler geliştirilmesi 
konularında girişimci olmalıyız. Ne var 
ki, bilmeliyiz ki, cebinde harcayacak pa-
rası olmayan ve sabit geliri olmayan bir 
genç her zaman tuzağa düşebilir. O açı-
dan gençlere öğrenim ve iş bulma alan-
larında yardımcı olacak çözümler üret-
mek de görevlerimiz arasında olmalıdır.

Kadınların durumu bir sorunlar yu-

mağıdır. Çalışan kadınlar, sömürü al-
tında ezilmekte ve ataerkil feodal aile 
yapısı içinde, var olan sosyal sorunla-
rın, yoksulluk koşullarında bir kez daha 
ezilmektedir. İşsiz kadınlar ve evlerinde 
ev işlerini yapan, çocukları ile ilgilenen 
kadınlar da benzer sorunlar altında ezil-
mektedirler. Kadınlar alanında kadın 
yoldaşların itinalı ve hassas çalışmaları-
na gereksinim vardır. İş, eğitim ve sağlık 
alanlarında kadınlara somut dayanışma 
örgütlenmelidir. Kadınları, sosyal, kül-
türel ve eğitsel çalışmalar temelinde 
kendileri için yeni alanlara yönlendir-
mek partili kadınların görevidir. Çalışan 
kadınların, işyerlerindeki sorunlarını 
öğrenmek, onları sendikal bilinç ile 
geliştirmek, yine komünist kadınların 
görevidir. Kadınlar arasında evlerde 
sohbetler, günler düzenlemek bu alan-
da atılacak ilk adımlar olabilir. Özellikle 
kadınların sağlık sorunları konusunda 
aydınlatılmaları ve bilinçlendirilmeleri 
öne hedeflenmelidir.

Bütün bu sosyal içerikli çalışmalar 
parti örgütleri üzerinden üst örgütlere 
rapor edilmeli, sorunların tespitleri ve 
ele alınan çözüm yolları açıklanmalı, 
yetersiz kalınan alanlarda ve konularda 
partiden yardım talep edilmelidir. Bu 
çalışmaların tümü, istikrarlı ve sürekli 
hale getirilmelidir. Onun için adım adım 
gidilmeli, seçim çalışmaları vasıtasıyla 
mahalle ve semtlerde, ev ev, adres ad-
res sorunlar tespit edilmeli, toplanan 
bu veriler parti toplantılarında değer-
lendirilmeli ve çalışmaların yol ve yön-
temleri, araçları konusunda kararlar 
alınmalıdır.

Bu çalışmalar sayesinde halkın eği-
liminin HDP’ye oy verme konusunda 

somut olarak güçlendirilmesi yanında, 
HDK/HDP içindeki diğer dost bileşen 
güçler ile eylem ve güç birliği somut 
pratik temelinde güçlenecektir. Tek bir 
amaca yönelik, omuz omuza çalışan 
farklı siyasi görüşlerden güçlerin bir-
likte mücadele etme yeteneklerinin 
güçlenmesi, bu süreçlerde var olan ön 
yargıların ve muhtemel sorunların gi-
derilmesine de olanak sağlar. Bu bakış 
açısı temelinde değerlendirildiğinde 
dahi HDK / HDP’de faaliyet yürütme, 
ortak eylemlilikler geliştirme ve seçim 
somutunda birlikte çalışma geliştirme 
katılan her yapı için yeni bir kazanım ve 
deneydir.

Yürütülen tüm çalışmalar, seçim 
çalışmaları ve ona koşut olarak yerel 
sorunlara yönelik yürütülen çalışmalar, 
ilerleme kaydedildikçe, sonuç alındıkça, 
legal basın olanakları değerlendirilerek 
başka bölgelerde yürütülen çalışma-
lara örnek teşkil edecek şekilde duyu-
rulmalıdır. Bölgelerdeki çalışmaların, 
bizzat semt ve mahalle sakinleri, işçiler, 
işsizler, emekliler, kadınlar ve gençlerin 
katılımıyla söyleşiler, etkinlik ve top-
lantı haberleri ile basına yansıtılması, 
ilgili semt ve mahallelerde basın yayın 
araçlarının ve gazetelerin okunmasını 
artıracak, dağıtımını geliştirecektir. Bu 
diyalektik bağ doğru değerlendirilmeli 
ve gazeteye yansıyan haber ve analizle-
rin yine bölgeye yansıtılması bir baro-
metre işlevi görmelidir. Bu çalışmalara 
koşut olarak seçim toplantılarının ve 
etkinliklerinin basın yoluyla yaygınlaş-
tırılması, çalışmalar salt seçim amaçlı 
olmadığından yığınlarda güven etme-
nini artıracak ve yine dönüp seçim so-
nuçlarının olumlu yönde etkilenmesini 
sağlayacaktır.

Komünistler, seçim kampanyalarını 
bu ilke ve yöntemler ile geliştirdikle-
rinde, bir yandan seçim çalışmalarında 
somut ve kalıcı sonuçlar alınmasına kat-
kıda bulunacaklar, diğer yandan da işçi 
sınıfının ve emekçilerin burjuva parti-
lerinin etkilerinden kurtulup komünist 
politikalar etrafında kalıcı olarak örgüt-
lenmesini sağlayacaklardır.

(TKP Merkez Organı ATILIM Gazete-
si Mart 2015 sayısında yayınlanmıştır. 
www.türkiyekomünistpartisi.org sayfa-
sından alınmıştır.)

POLİTİKA

Yaklaşan Seçimler ve Parti Çalışmaları



1 Mayıs 2015 hazırlıkları DİSK Ge-
nel Başkanı Kani Beko, KESK Eş Genel 
Başkanı Lami Özgen, TMMOB Başkanı 
Mehmet Soğancı ve TTB Merkez Konse-
yi Üyesi Hüseyin Demirdizen’in katıldığı 
bir açıklama ile kamuoyuyla paylaşıldı. 
31 Mart’ta DİSK Genel Merkezi’nde dü-
zenlenen ve Kani Beko tarafından okunan 
ortak açıklamanın tam metni şöyle:

 
“1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanış-

ma gününü Türkiye’nin dört bir yanında 
kitlesel ve coşkulu bir biçimde kutlamak 
için hazırlıklara başladığımızı duyurmak 
amacıyla bugün burada bir aradayız.

Bizler, yılın 365 günü alınteri döken, 
bu ülkede üretilen her şeyi ama her şeyi 
üretenleriz. Bizlerin 1 Mayıs’ta söyleye-
cek sözü, büyüteceği bir umudu var:

• Taşeron çalışma başta olmak üzere 
tüm kölece çalıştırma biçimlerine karşı 
insanca çalışmak ve insanca yaşamak is-
tiyoruz.

• İnsanca yaşayabileceğimiz bir ücret 
ve sosyal haklar istiyoruz.

• Grev, örgütlenme ve toplusözleşme 
hakkımızı istiyoruz.

• Çalışırken ölmek, sakat kalmak, has-
talanmak istemiyoruz.

• Kıdem tazminatımız gaspına karşı iş 
güvencemize sahip çıkıyoruz.

• Kadınları toplumsal yaşamdan dışla-
yan zihniyeti, bu zihniyetin yarattığı şid-
deti ve kadınların ucuz-güvencesiz işlerde 
kölece çalıştırılmasını reddediyoruz.

• Biz işçiler, kamu emekçileri, mühen-
disler, hekimler, kadınlar, gençler, emek-
liler, kar amacı güden bir anonim şirketin 
köleleri değil, demokratik bir ülkenin eşit 
yurttaşları olmak istiyoruz.

• Baskılara karşı özgürlük, yağma ve 
talana karşı eşitlik, ayrımcılığa karşı kar-
deşlik, savaşa karşı barış istiyoruz. Ve 
bu özlemlerimizin iç güvenlik yasası adı 
verilen fiili sıkıyönetim uygulamaları ile 
bastırılamayacağını ifade ediyoruz.

• Ve en önemlisi emeğimize, hukuka, 
haklarımıza, tarihimize, kaybettiğimiz ar-
kadaşlarımızın anısına saygı istiyoruz.

• İstanbul’da 1 Mayıs’ı Taksim’de, 
işçilerin yaşamını yitirdiği 1 Mayıs ala-
nımızda kutlamak istiyoruz. Ve çocukla-
rımızla, karanfillerimizle, türkülerimizle 
gideceğimiz 1 Mayıs Alanı’yla ilgili söz 
hakkımıza saygı duyulmasını istiyoruz.

• 1 Mayıs meydanında 1 Mayıs kut-
lama isteğimiz basitçe teknik bir tercih 

değildir. Evet mesele 3-5 meydandan han-
gisinde 1 Mayıs’ın kutlanacağına dair tek-
nik bir mesele değildir.

• Biz emeğimize saygı için Taksim’de 
olmak istiyoruz. Yılın 365 günü ülkenin 
tüm değerlerini, güzelliklerini üretirken 
biz eziliyoruz, hor görülüyoruz, yok sayı-
lıyoruz. Sefalet ücretleriyle, güvencesiz, 
çalıştırılıyoruz. İşçi sağlığı ve iş güvenliği 
önlemleri alınmadığı için hayatımızdan 
oluyoruz. Çalışırken aç kalıyoruz, sakat 
kalıyoruz, ölüyoruz. Tüm bunları yaşar-
ken, nice mücadeleler sonucu, nice bedel-
ler ödememizin ardından resmi tatil haline 
gelen1 Mayıs’ta, emeğe ve onun talepleri-
ne saygı gösterilsin istiyoruz.

• Biz hukuka saygı için Taksim’de ol-
mak istiyoruz. Bu talebimiz yüzünden çok 
bedeller ödedik ancak tüm mahkemeler-
den beraat ettik. En son 2014 1 Mayıs’ı 
ile ilgili dava sonucunda  “işçileri 1 Ma-
yıs için Taksim’e çağırmak suç değildir” 
dendi. Öte yandan, 1 Mayıs’ta Taksim ya-

sağı ile ilgili hükümet AİHM’de mahkum 
oldu. 1 Mayıs ile ilgili ulusal ve ulusla-
rarası mahkeme kararlarına saygı göste-
rilmesi talebiyle 1 Mayıs’ta Taksim’de 
olmak istiyoruz.

• Biz haklarımıza saygı için Taksim’de 
olmak istiyoruz. Bu ülkede işçilerin, kamu 
emekçilerinin, emeğiyle geçinen herkesin 
en temel Anayasal hakları ayaklar altına 
alınıyor. Sendikalı olmak en yaygın işten 
çıkarma gerekçesi haline geldi. Anaya-
sa’daki sınırlı grev hakkı bile tamamen 
yasaklandı. Taşeron işçilere kadro hakkı 
veren mahkeme kararları ayrım yapılmak-
sızın uygulanması gerekirken, ülkeyi yö-
netenler hala bu kararlara uymuyor. Hak-
larımıza saygı gösterilmesini istediğimiz 
için 1 Mayıs’ta Taksim’de buluşma çağ-
rısı yapıyoruz.

Tarihimize, kaybettiğimiz arkadaşları-
mızın anısına saygı için Taksim’de olmak 
istiyoruz. 1 Mayıs 1977’deki kontrgerilla 
saldırısında kaybettiğimiz işçi arkadaş-

larımızı unutmuyoruz. Onların katille-
rinin yakalanmamış olmasını, 12 Eylül 
darbesine giden süreci başlatan bu saldı-
rının aydınlatılmamasını affetmiyoruz. 
Türkiye’de bir kez daha katliamlar, darbe-
ler olmasın diye, bu karanlık planlar arka-
daşlarımızın anısının ışığıyla gün yüzüne 
çıksın, katiller amacına ulaşamasın diye 1 
Mayıs’ta Taksim’de olmak istiyoruz.

1 Mayıs dünyanın bir çok ülkesinde 
resmi tatildir. Ve dünyanın her yerinde 1 
Mayıs’lar kentlerin en merkezi meydanla-
rında kutlanır. Çünkü 1 Mayıs günü hayat 
durur. Türkiye’de de pek çok ilde böyle 
olacak, kentlerin en merkezi meydanla-
rı işçi sınıfıyla buluşacak. Biz istiyoruz 
ki İstanbul’da da bir gün olsun işçiler ve 
talepleri kentin en merkezi meydanına, 
Taksim’e taşınsın. 1 Mayıs’ı Taksim’de 
kutlamak için bir araya gelen DİSK-
KESK-TMMOB-TTB olarak dost emek-
meslek örgütleriyle, demokratik kitle 
örgütleriyle, emek dostu siyasi parti lider-
leriyle görüşmelere başlayacak ve onlarla 
bu süreci kol kola örgütleyeceğiz.”

2010-2011 ve 2012’de Taksim’de yüz 
binlerle gerçekleşen, coşku dolu, bir kişi-
nin bile burnunun kanamadığı dünyanın 
en kitlesel 1 Mayıs kutlamalarını bir kez 
daha yaşatma talebini İçişleri Bakanı’na 
ileteceklerini ve bu adımlarının karşılığı-
nı beklediklerini dile getiren dört Başkan 
şöyle konuştu: “Umuyoruz ki 1 Mayıs Bir-
lik-Mücadele ve Dayanışma günü hukuk 
dışı, vicdanları sızlatan bir yasak inadıyla 
İstanbulluya ve işçilere zehir edilmez.

Biz, 1 Mayıs’ta umudu örgütleyece-
ğiz. Emeğin umudu, emeğin onuru, eme-
ğin hakkı, emeğin hukuku, emeğin tarihi 
ve emeğin değerleri için kol kola omuz 
omuza olacağız... Yağmanın-talanın değil 
eşitliğin, savaşın değil barışın, baskıların 
değil özgürlüğün, karanlığın değil aydın-
lığın, ayrımcılığın değil kardeşliğin, ya-
lanın değil hakikatin egemen olduğu bir 
ülke için umut işçi sınıfında, umut emek-
te, umut kamu çalışanlarında, umut bu 
ülkenin mühendislerinde, hekimlerinde. 
Umut kadınlarda, gençlerde, emekliler-
de... Umut birliğimizde, mücadelemizde, 
dayanışmamızda. Umut 1 Mayıs’ta, umut 
1 Mayıs meydanında!

Başta İstanbul’da Taksim Alanı olmak 
üzere, Türkiye’nin tüm illerinde, emek 
taleplerimizi, barış, özgürlük, eşitlik ve 
demokrasi özlemlerimizi 1 Mayıs mey-
danlarında haykırmak için, DİSK, KESK, 
TMMOB ve TTB olarak tüm emek ve 
meslek örgütlerini, siyasi çevreleri, de-
mokratik kitle örgütlerini omuz omuza 
olmaya çağırıyoruz.”
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Umut 1 Mayıs’ta, Umut 1 Mayıs Meydanı’nda
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Merkez Konseyi Başkanları’nın 1 Mayıs 2015 Ortak Açıklaması:



13 Mayıs 2014’te 301 işçinin ya-
şamını yitirdiği Soma’daki maden 
faciasıyla ilgili dava 13 Nisan günü 
Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
görüldü. Mahkeme ve çevresinde gü-
venliğin sağlanması adına Akhisar’da 
polis yığınağı yapıldı. 

Akhisar Emniyet Müdürü Engin 
Pınar, tadilatla mahkeme salonuna 
dönüştürülen Bülent Ciğeroğlu Kül-
tür Salonu’nda görülecek ilk duruşma 
için Manisa, İzmir, Balıkesir ve Ça-
nakkale başta olmak üzere birçok il 
ve ilçeden personel takviyesi yapıla-
cağını söyledi. Pınar, bir TOMA aracı 
ve ambulans ekiplerinin de duruşma 
süresince hazır tutulacağını belirtti. 
Pınar, “Mahkeme salonunun çevre-
sine 3 aşamalı barikat sistemi kurul-
du. Salonun bulunduğu 1 kilometrelik 
alan içerisinde yapılacak eylem veya 
gösterilere karşı tedbir olarak çeşitli 
güvenlik önlemleri alacağız” dedi.

Bütün bu olağanüstü polis yığına-

ğına karşın, mahkeme yine de sanık-
ların “can güvenliği”nden endişeli. 
Katliamın yıldönümüne bir ay kala 
yapılacak ilk duruşmaya tutuklu sa-
nıklar mahkeme kararı nedeniyle gel-
meyecekler. Akhisar Ağır Ceza Mah-
kemesi, Aliağa Şakran Cezaevi’nde 
bulunan tutuklu sanıkların can güven-
liği gerekçesiyle salona getirilmeme-
sine, SEGBİS (Ses ve görüntü bilişim 
sistemi) aracılığıyla savunmalarının 

alınmasına karar verdi. Tutuklu sanık-
lar mahkeme salonuna ekranla bağla-
nacak ve sorguları bu şekilde gerçek-
leştirilecek. Karar, aylardır merakla 
duruşmayı bekleyen madenci ailele-
rinde tepki ve şaşkınlığa neden oldu.

Dava öncesinde yaşanan gelişme-
leri ETHA’ya değerlendiren Avukat 
Can Atalay, devlet görevlileri hak-
kında herhangi bir soruşturma bulun-
mamasına dikkat çekti. İddianamede, 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 
Genel Müdürlüğü’nün sorumlulu-
ğundan bahsedilmemesini, dosyanın 
eksik yanlarından biri olarak değer-
lendiren Atalay, Soma’da katledilen 
madencilerin ailelerinin taleplerine 
de dikkat çekerek, “Ailelerin talep-
leri açık. Sanıklar duruşma salonuna 
getirilsin. 301 işçinin ölümüne neden 
olan kişiler ne diyeceklerse ailelerin 
gözlerinin içine bakarak söylemesini 
istiyor. Bizce bu talep çok haklıdır” 
dedi. Atalay, mahkemeyle ilgili halka 
duyarlılık çağrısı yaptı.
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Soma duruşması başladı

DİSK’e bağlı Limter-İş Sendikası’na üye oldukları için 
işten atılan ve 39 gündür direnişte olan ve son 15 gündür 
de açlık grevi eylemini sürdüren Adore Oyuncak işçile-
rinin direnişi zafer getirdi. İşverenle yapılan görüşmede 
işçilerin tüm talepleri kabul edildi. 

Limter-İş Sendikası Genel Başkanı Kanber Saygılı, işçi-
lere 16 maaş tutarında sendikal tazminat, ihbar ve kıdem 
tazminatları, yol ve mesai ücretleri ile direnişte geçen 
günlerin karşılığında ücret ödeneceğini belirtti. Anlaşma-
nın protokolle imza altına alındığı da öğrenilirken, Limter-
İş Sendikası’nın tersane iş kolu dışındaki ilk direnişi de 
kazanımla sonuçlanmış oldu. 

Adore işçileri 
direndi, kazandı...

Dora işçileri sendika 
hakkı için direniyor 

1 Mayıs’ı Nasıl
Kutlamalıyız?

q  Orhan DEMİRBAĞ

4. sayfadaki haberimizde de gö-
rüleceği üzere DİSK, KESK, TMMOB, 
TTB Genel Başkanları, 31 Mart 2015 
tarihinde bir araya gelerek ortak bir 
basın toplantısı ile 1 Mayıs’ı Taksim’de 
kutlamak için İçişleri Bakanı’na başvu-
rucaklarını, randevu talebinde bulun-
dukları bildirdiler.

Şu ana kadar randevu taleplerine 
bir yanıt verildiğini duymadım. Muh-
temelen son güne kadar da verilme-
yebilir. Başvuru sahipleri de her yıl 
olduğu gibi Taksim ısrarını son güne 
kadar sürdürecek ve bir gün önce-
sinden Şişli’deki DİSK binasında 100 
bilemedin 200 kişiyi toplayıp 1 Mayıs 
sabahı yürüyüşe geçecekler. Her yıl 
olduğu gibi daha sokağa çıkmadan 
polisin saldırısına uğrayacak, biber 
gazlı, tazyikli sulu saldırının ardından 
sendika binasına çekilip, “bari bırakın 
evlerimize gidelim” pazarlığı yapacak-
lar polis şefleriyle. 2014 1 Mayıs’ında 
olduğu gibi.

1 Mayıs, en son DİSK, Türk-İş, Hak-
İş, KESK, memur sendikaları ve öteki 
sivil toplum örgütlerinin katılımıyla 
2012 yılında Taksim’de kutlandı yı-
ğınsal olarak. Türk-İş temsilcisinin ko-
nuşması sırasında saldırıya uğraması, 
bir sonraki yıl Türk-iş ve Hak-İş’in ayrı 
kutlama yapmasına ve iktidarın bu 
fırsatı kendi sınıfsal amaçları yönünde 
değerlendirip Taksim’i yasaklamasına 
yolaçtı. 

Peki ne yapmak lazım? Nasıl kut-
lamalıyız 1 Mayıs’ı? Biliniyor. Taksim 
ısrarını sürdüren DİSK’in gücü, müca-
dele ederek bu alanı yeniden 1 Mayıs 
kutlamalarına açması için yeterli de-
ğil. Buna rağmen 1 Mayıs hazırlıklarını 
da hep son güne bırakma kolaycılığı-
na kaçıyor. Yasak savıyor bir anlamda.

Görünen o ki bu 1 Mayıs da İstan-
bul’da yığınsal olarak kutlanamaya-
cak. O zaman komünistler, sosyalistler 
1 Mayıs’ı olanaklı olan her yerde, her 
işçi semtinde, her sokakta, tüm şehir-
lerde, ilçelerde, hatta köylerde kutla-
mak için çaba harcamalıdır. Bir araya 
gelebildikleri farklı görüşten işçiler, 
emekçiler, öğrenciler ve gençlerle 1 
mayıs kutlama komiteleri kurmalıdır.
Bugünden bunun hazırlığını yapmalı-
dır. 1 Mayıs’ı örgütlemelidir. Bunu ya-
pacak gücümüz var. Yitirecek zaman 
yok...                          

Tüm Emek Sen üyesi oldukları için işten atılan Dora Otel 
işçilerinin sendikal haklarıyla birlikte işlerine geri dönmek 
için verdiği mücadelede sürüyor. Her hafta Pazar günleri 
Dolapdere’de otel önünde buluşan işçiler 25. haftada da 
eylemdeydi.

Dora Otel İşçileriyle Dayanışma Platformu, Talimhane 
Caddesi’nde toplandı. Yapılan yürüyüşte çevre otellerde 
çalışan turizm işçilerine seslenen işçiler turizm sektörün-
deki sömürü koşulları nedeniyle sendikalı olduklarını ve 
işten atıldıklarını, turizm sektöründeki tüm işçilerin düşük 
ücretlerle ve ağır sömürü koşullarında çalışmak zorunda 
bırakıldıklarını, izinlerini kullanamadıklarını, işten çıkış 
saatlerinin ve tatil günlerinin belli olmadığını, mobbinge 
ve baskılara maruz kaldıklarını bunlara son verebilmenin 
tek yolunun örgütlü mücadeleden geçtiğini anlattı.
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q  Kemal ATAKAN

2015 yılı Türkiye için ekonomik açı-
dan kötü başladı. Bu tespiti yaparken 
ülkede işçi sınıfı ve emekçi halkların 
içinde bulundukları durumu dikkate 
almıyoruz. Bu işçi ve emekçilerin yıla 
iyi başladıkları anlamına gelmiyor. Sa-
dece bu tespitte işçi ve emekçilerin du-
rumundan söz etmedik anlamında bu 
nitelemeyi yaptık. İşçi ve emekçilerin 
Türkiye’nin ekonomik göstergelerinden 
nasıl etkilendiklerini yazımızın son bö-
lümlerinde birlikte değerlendireceğiz. 
Öncelikle  resmi TÜİK verilerine daya-
narak, onların çizdiği tabloyu inceleye-
lim. Göreceğiz ki, onlar da ortaya pem-
be bir tablo koyamıyorlar.

Türkiye’nin Demografik Yapısı

Türkiye, genç bir nüfus yapısına sa-
hip. Nüfusun % 25,7’si 0 - 14 yaş gru-
bunda. % 63’ü ise 14-60 yaş grubunda. 
AB ve Rusya nüfusu ile karşılaştırıldı-
ğında oldukça genç ve üreyen bir nüfus 
yapısı.

0-14 yaş grubu AB’de % 15,6, Rus-
ya’da ise % 15,8.

Türkiye’nin Ekonomik Büyümesi

AKP Hükümeti ekonomik büyümeyi 
sağlamakla övünüyor ama gerçek ra-
kamlar şöyle;

2002-2006 arası ekonomik büyüme 
oranı % 7,2. Ama niye? Çünkü 2001 
ekonomik krizinden çıkılmış ve her to-
parlanma oransal olarak büyük yüzde-
lere tekabül ediyor. Yani 2001 krizinde 
ekonomi % 1,5 büyüme ile dibe vurma-
saydı, 2002-2006 arası büyüme oranı 
belki % 2,5-3,0 olacaktı. 

2007-2014 arası büyüme oranı da % 
3,4’e oturarak normalleşiyor.

Burjuvazinin avukatlığını yapacak 
değiliz. Resmi verileri yorumluyoruz. 
Ama hafızalarımızı tazelemek için bü-
yük bir başarı olarak nitelenen AKP dö-
nemindeki ekonomik büyümenin 1982-
2001 arası verilerin %4,4-5,3 arasında 
olduğunu hatırlatırsak hiç de başarılı 
olmadığını söyleyebiliriz. AKP’nin son 
7 yıllık  %3,4 olan ekonomik büyüme 
göstergeleri karşılaştırıldığında 1982-
2001 % 4,4-5,3 büyüme oranlarının ge-
risinde kaldığını görürüz. 

Bütün bu büyüme kurgularının 24 
Ocak 1980 ekonomik kararlarının uy-
gulanabilmesi için, 12 Eylül 1980 faşist 
diktatörlük dönemine ihtiyaç duyularak 
geliştirildiğini de anımsarsak ve bugün 
dahi ülkenin aynı Anayasa, ekonomik 
ve iç güvenlik yasaları ile yönetildiği-
ni unutmazsak bunun hiç de önemli bir 
başarı olmadığını tespit edebiliriz. Kı-
sacası burjuva iktidarı, sahibi olan ser-
maye sınıfını korumak ve geliştirmek 
için öyle uygun koşullar yarattı ki, bunu 
da beceremeselerdi kendileri açısından 
ayıp olurdu.

GSYİH

Kişi başına düşen Gayrısafi Yurti-
çi Hasıla (GSYİH) AKP döneminde 
artmış gözüküyor. Tabii ki kendileri 
gösterge kıstaslarını ayarladıklarından 
bunu önemli bir başarı gibi gösteriyor-
lar. GSYİH’da tüketim, yatırım ve dev-
let harcamaları oranlarının belirleyici 
olduğunu göz önüne alırsak, toplumun 
borçlanma yoluyla tüketime yönlen-
dirilmesi, kaynakların talanı yoluyla 
özelleştirilmesi, yüksek dolaylı vergiler 
ile elde edilen gelirlerin devlet yatırım-
larına dönüştürülmesi ile yurtiçi ve dı-
şından üretilen gayrı resmi kazançların, 
tabiri caizse kara paranın ekonomiye 
sokulması yoluyla bu alanda pozitif 
veriler tarif etmek mümkündür. Bunun 
için 2002’de 3.492 USD olan GSYİH, 
2014’de 10.404 USD olmuştur. Buna 
başarı demek için gerçeklerden iyice 
uzaklaşmak gerekmektedir.

İşsizlik

Resmi verilere göre işsizlik oranı 
2014 sonu, 2015 başında % 10,9’dur. 
Genç nüfus için resmi veriler %19-20 
işsizlik oranı vermektedir. İşsiz olup da 
işsizlik kaydı olmayan milyonları hesa-
ba kattığımızda gerçek işsizlik rakamla-
rının bu oranların kat be kat üzerinde ol-
duğunu tahmin etmek için kahin olmak 
gerekmez. Diyarbakır ve çevre Kürt 
illerinde genel işsizlik oranının %30 
olduğu açıklanıyor ise ve biz bu oranın 
aslında %50-60’lar arasında gezindiğini 
bildiğimiz koşullarda gençlerin gerilla-
ya katılımlarında bu faktörün de önem 
taşıdığını görmemek herhalde körlük 
olur. Böylece 90 küsur yıldır burjuva 
iktidarlarının Kürt halkına karşı ne ka-
dar “eşitlikçi” ve “adil” davrandığını da 
görebiliyoruz.

İstihdam

Tarımda 6 milyon kişi
Sanayiide 5,4 milyon kişi
İnşaat sektöründe 1,8-2 milyon kişi
Hizmet sektörlerinde 13,5 milyon kişi
Bu istihdamın;
% 15’i ücretsiz aile işçisi ve çalışanı
% 25’i kendi hesabına çalışanlarlar
% 60’ı ise ücretli veya yevmiyeli

Bütün bu rakamların dışında da kayıt 
dışı istihdamın % 35 olduğunu tahmin 
ediyor egemenlerimiz. Yani sigortasız, 
güvencesiz ve dolayısıyla vergi ödeme-
yen milyonlar.

Aslında hizmet sektöründe çalışan-
ların tarım ve sanayiide çalışanlarla ora-
nını karşılaştırdığımızda, Türkiye eko-
nomisinin ne kadar “sağlıklı”  temeller 
üzerinde oturduğunu kolaylıkla değer-
lendirebiliriz.

Enflasyon

Kısacası pahalılık ve fiyat artışları 
olarak tercüme edebileceğimiz enflas-
yon, resmi verilere göre, 2002-2014 
arası ortalama %10,6 olarak açıklandı. 
2015’in ilk 3 ayı enflasyon oranı ise 
%7,6 olarak yansıtıldı. Ancak günlük 
yaşam ve pazar hiç de öyle söylemiyor. 
Yaşamın gerçekliği, bu rakamın çok 
daha yüksek oranlarda olduğu, ancak 
2015 haziran seçimleri dikkate alındı-
ğında bu oranın düşük açıklanmasının 
“normal” olduğunu söylüyor bize. Bu 
arada, enflasyonun temel bileşenlerin-
den gıda fiyatlarındaki artışın %45,5 ile 
ciddi bir pay sahibi olması geniş işçi ve 
emekçilerin günlük yaşamını daha da 
zorlaştırıyor.

Tüketici Verileri

Tüketici Güven Endeksi, düzensizli-

ği ve iniş çıkışları yansıtmaktadır. 2007 
yılından beri ise istikrar yerlerde sürün-
mektedir. 

Ekonomik Güven Endeksi ise Mart 
2014’de 91,7 iken Mart 2015’de 74,9’a 
gerilemiştir. Temelsiz bir ekonomik ya-
pıdan farklı veriler beklemek herhalde 
boş hayal kurmak olarak adlandırılır.

Dış Ticaret Ödemeler Dengesi

İthalat ile İhracat arasındaki denge 
bir ekonominin kapitalizm koşullarında 
ne denli sağlıklı olduğununun gösterge-
sidir. Tarımı, hayvancılığı bitirmiş; ama 
pirincinden, buğdayına kadar ithalata 
yönelen “tahıl ambarı” bir ülke, sanayii 
yatırımları olmadığından dışa bağımlı 
ise ortaya çıkacak sonuç farklı olamaz. 
Yıllık ihracat (dış satım) ortalama 150-
156 milyar dolar. Bunun karşılığında 
yıllık ortalama ithalat (dış alım) 240-
250 milyar dolar. Yani 100 milyar dolar 
açık. Alınan mallara bakıldığında, bun-
ların ise rahatlıkla ülkede de üretilebile-
cek mallar olduğu anlaşılmaktadır. Dış 
satımı artırmak için işçi ve emekçilerin 
neredeyse tüm hakları budanıp ucuz iş 
gücü olarak çalıştırılmalarına rağmen, 
rekabet edebilecek düzeye gelememele-
rinin sebepleri, çarpık ekonomik temel-
lerde ve politikalarında aranmalıdır. 

Şimdi Gerçekler

2001’de 129 milyar dolar olan dış 
borç, 2014 yılı sonunda 400 milyar do-
lar düzeyine ulaştı. 

Son 11 yılda kişi başına ortalama ge-
lirimiz 7.315 dolar artarken, giderimiz 
ise 6.400 dolar artmış bulunuyor. 

TC vatandaşlarının bankalara va-
desinde ödeyemedikleri borçları 6,6 
milyar TL iken, bu rakam 2014 yılında 

Ekonomik Göstergeler ve İşçi Sınıfı
EKONOMİ
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tüketici kredisi olarak 7,2 milyar TL, 
kredi kartı borcu olarak ise 5,5 milyar 
TL, yani toplam 12,7 milyar TL’ye yük-
seldi. 

2002’de 278 milyar TL olan banka 
borçları, 2015 Şubat’ında 357 milyar 
TL (TOKİ alacakları dahil 400 milyar 
TL) olarak tespit edilmiştir. Borcu-
nu zamanında ödeyemeyen 10 milyon 
borçlu kişi ise bugün yasal takip altın-
da. Bu rakam oran olarak Türkiye nüfu-
sunun %13’üne tekabül etmektedir. Bu 
veriler, kuşkusuz ki başarılı bir ekono-
minin sonuçları değildir. Mutlu bir bur-
juva azınlığın kendi sınıfsal çıkarlarının 
sonucudur. Nüfusun ezici çoğunluğunu 
oluşturan işçi sınıfı ve emekçilerin sı-
nıfsal çıkarları  burjuva sınıfınkinin tam 
karşıtıdır ve aralarındaki çelişki uzlaş-
mazdır. 

Kriz Yolda, Çözüm Ellerimizde

Bütün göstergeler, eğer bir muci-
ze olup da ülkeye büyük miktarlarda 
taze para girişi olmazsa, önümüzdeki 
dönemde ciddi ekonomik kriz beklen-
diği yönünde. Türkiye burjuvazisi, ka-
yıt dışı ekonomi sonucunda biriken ve 
yastık altında saklanan büyük tutarlar 
ile yasadışı ticaret yöntemleri yoluyla 
elde ettiği büyük kara para kaynakları 
ile 1980’den bugüne dek istisnalar dı-
şında ekonomiyi yapay olarak ayakta 
tutmayı becermiştir. Ancak aynı koşul-
lar işçi sınıfı ve emekçiler için geçerli 
olmamıştır. İktidarlar, işçi ve emekçi 
haklarını sürekli kısıtlamışlar, sendika-
laşmayı engellemişler, grev erteleme 
ve yasakları ile işçi sınıfının mücade-
lesini engellemişler, taşeron sistemini 
bütün sektörlerde uygulayarak işçileri 
hem bölmüşler, hem de örgütlenme ve 
mücadele olanaklarını kısıtlamaya ça-
lışmışlardır. İşçi sınıfının tüm sosyal ve 
siyasal hakları kısıtlanmıştır. Burjuvazi, 

düzenini ve iktidarını korumak için yeni 
faşizan iç güvenlik yasaları ile ömrünü 
uzatmak amacıyla önlemler alıyor. 

Pekiyi, kriz koşullarında kaybede-
cek birşeyi olmayacak olan işçi ve 
emekçi yığınları, işsizler ordusu ne 
yapacak? Bugün banka, tüketici, ko-
nut ve kredi kartı borçları cenderesi 
altında kendi öz hakları için mücadele 
etme korkusu altında davranan yığınlar, 
taksitlerini ödeyemeyip o kara tablo ile 
karşılaştıklarında sınıfsal tüm özellik 
ve yeteneklerini, üretimden gelen güç-
leri dahil, kullanacaklardır. Ekonomik 
kriz işte böyle bir olgu. Karl Marks ve 
Friedrich Engels’in Komünist Partisi 
Manifestosu’nda yaptıkları tespitler o 
zaman toplumsal mücadelenin gerçeği 
olacak ve pratikte tekrar sınanacaktır. 
Burjuva sınıfı kendi mezar kazıcısını 
kendisi yaratmaktadır. Zincirlerinden 
başka kaybedecek hiç bir şeyi olmayan 
proletarya, tarihsel sahnede yerini ala-
caktır. İşçi sınıfının öncü politik örgütü 
bugünden her tür gelişmeye hazır olma-
lı, tarihsel misyonunu gerçekleştirmek 
için rolünü oynamalıdır.

EKONOMİ

Ekmek Kavgası
q  Kerim YILDIZ

2015 Newroz’u, dayanışma içinde ve özgürlük isteğiyle kutlandı. Halklarımız bu 
Newroz’da barışa olan özlemlerini dile getirdi. Devlet müdahalesi olmadığı için her 
yerde Newroz kutlamaları olaysız geçti. Bir daha görüldü ki devlet müdahale etme-
yince, polis saldırmayınca halklar kendiliğinden olay çıkarmıyor! Halklarımız, ekmek 
ve özgürlük kavgasında. Ekmeğini de huzurlu bir ortamda kazanmak istiyor. Amed 
Newroz Meydanı’nda toplanan milyonları aşan insanların en temel isteği de barış için-
de özgürce yaşama isteğidir.

İnsanımız, yerlerini yurtlarını neden terkederek Batı bölgelerine göç ettiler? Bir kuş 
bile yuvasından, yavrularından kopmak, yuvasının dağılmasını istemez. Küçük iken 
köyümüzde kırda hayvanlarımızı otlarken, çalı ve kevenlerin diplerinde rastladığımız 
kuşların yuvalarına ve yavrularına dokunduğumuzda veya dokunmak istediğimizde 
ana kuş, havadan yaklaşır “cik cik” sesler çıkarırdı. Biz de hemen oradan uzaklaşırdık. 
Bu kuşun yuvasını, yavrusunu koruma isteğini belirtmesiydi.

Amed Newroz’u yığınsal ve coşkuluydu. Orada toplanmış bulunan avurtları çök-
müş, esmer ve yanık yüzlü o ihtiyar babaların, saf ve durgun bakışlı anaların en büyük 
isteği neydi, biliyor musunuz? Onurlu ve kalıcı bir barıştır. Günlerden beri bekliyorlardı, 
Newroz’u. Çünkü Newroz’da Abdullah Öcalan’ın mesajı okunacaktı. Konuştuğum bu 
anne ve babaların kimisinin bir, kimisinin iki, kimisinin ise daha fazla evladı ya katledil-
miş yada dağdadır. Anne ve babalar evlatlarına kavuşmak istiyor.

Devlet ile PKK arasındaki müzakerenin demokratik bir çözüm ile sonuçlanması 
hem bölgede yeni bir yaşamın fışkırmasına yol açacağı gibi Türkiye’de sarsacak, emek 
ve demokrasi kavgasını canlandıracaktır. Amed Newrozu’nda karşılaştığım çocukluk 
arkadaşım Mehmet, sigarasından derin bir içim aldıktan sonra, bıyık altından gülüm-
seyerek bana döndü, “Sen de gel memlekete! Oralarda ne işin var?” dedi.  “Ekmeğim 
için ordayım” dedim.

Ekmek, kavgası çok büyük olan bir namet. Başımızın üstünde yeri olan bir varlık. 
Yatınca kalkınca en çok düşündüğümüz, uğruna zahmetler çektiğimiz. Ekmek, “Kita-
ba basılabilir ama ekmeğe asla!” denilecek kadar kutsanmıştır. Sınıf mücadelesinde  
“İş, Barış, Özgürlük!” belgisinde ve en başta yer alması biz işçilere neyi hatırlatıyor? 
Amed’de arkadaşım Mehmet’e siyah deri çantamın içinden çıkardığım Arata Osada’nın 
yazdığı, Alaattin Bilgi’nin Türkçeye çevirdiği “Atom Bombası Çocukları” kitabı kendisine 
uzattım. Elini hemen kot pantolonun arka cebine atarak parasını vermek istedi. Ben “ 
Sana hediyem olsun” deyince, O da “Olmaz, buyur al, ekmek parası yaparsın!” diyerek 
ısrar etti. Tabii ki almadım. Hiç alır mıyım? Kitabı kendisine verme, içimden gelmişti. 
Kitap, Hiroşima’ya atılan atom bombasının vahşetini yaşayanların dilinden aktarılan 
anıları anlatıyor. Okurken, gözyaşlarınızı tutamazsınız. ‘Barış’, ne kadar değerli bir şey 
olduğunu iliklerinizde hissedersiniz. Barışa, herkesin ve bütün halkların ihtiyacı var. 
Militarist ve silah tüccarları hariç. Çünkü militarist güçler, halkları birbirlerine kışkır-
tırlar. Savaşları çıkarırlar. Zenginlikler elde etmek için başka halkların ülkelerini işgal 
ederler. Silah tüccarları da silahlarını satar, milyonlarca dolar para kazanırlar. Tehlikeler-
den uzak, lüks içinde yaşamını sürdürürler. Halkın çocukları ölür, yaralanır, sakat kalır. 
Daha da yoksullaşır, ekmeğinden aşından ve yurdundan olurlar. Bu gün Ortadoğu’da 
süren savaşlar, bunun çok açık bir örneğidir.

Mehmet’e misafir oldum. Sohbete doyum olmadı. “Ekmek, ekmek kavgası, ekmek 
parası.” Ne zaman bu sözlerle karşılaşırsam  Rus yazarı Maksim Gorki’nin “Ekmeğimi Ka-
zanırken” kitabı aklıma düşüveriyor. Ekmek kavgasında ve sınıf  mücadelesinin içinde 
tanıdığım Maksim Gorki’nin hayranıyım. Bütün eserlerini sırasıyla okudum. Bazılarını 
ise defalarca. Çünkü, kitaplarını okumaya doyamıyorum.. Diliyle, düşünceleriyle, ço-
cukluğuyla onunla bütünleşiyorum.

İnsan bir insanla, bir şeyle bütünleşmezse onu sevebilir mi? Onun peşinden gi-
der mi? Kara kuru, cılız çirkin bir kız olmasına rağmen yüreğine ateş düşürmeseydi 
Kerem’in, Aslı’nın peşinde uçsuz bucaksız, susuz çöllerde koşar mıydı?

Bütün mesele, inanmakta ve sevmekte. İnsan inandı mı bir kere bir şeye, uğruna 
zamanını da verir, yüreğini de. Sınıf mücadelesi de böyledir. Bir kadın neden sabahın 
karanlığından kalkar işe gider? Tezgah başında ter döker? Yaşamak içindir, onurunu 
korumak içindir çektiği bütün acılar, çileler.

Newroz’un etkisi, iş yerlerine bile yansıyor. Hangi işçi, barışa karşı çıkar? Savaş, işçi-
nin yarattığı emeği ortadan kaldırır. Hafta sonunda üniversiteli İlerici Devrimci Genç-
lerin standını ziyaret ettik. Tıp Fakültesi öğrencisi Şiyan, “Babam eskiden İGD’liymiş. 
Ben de bugün İDG’liyim. Babam gibi ben de, işçi sınıfının yolunda yürüyorum.” dedi. 
Farklı bölgelerden gelerek üniversitede okuyan öğrenciler, faşist saldırılara karşı “tek 
yürek, tek bilek” olmuşlar. Örgütlü olmanın bilincindeler. Biliyorlar ki, örgütlü bir güç, 
yenilmez!



Bugün yaşam hakkına saygı nöbetimi-
zin 13.sünü tutmak üzere toplanmış bulu-
nuyoruz.

Bugün Kader Ortakaya’yı anlataca-
ğız.

Işid adlı çetenin Rojava kantonlarına 
ve özelde de Kobani kantonu’nu düşür-
mek üzere başlattığı katliam düzeyindeki 
saldırılarına karşın Kürt ve Türkiye kamu-
oyunda oluşan duyarlılık sonucunda  Kürt 
halkıyla dayanışmak amacıyla her etni-
site ve inançtan; insana değer veren her 
anlayıştan; değişik ülkelerdeki duyarlı 
insanların akın akın Suruç’a geldiği ve 
Kobane’ye geçtiği günlerdi.

Her şey dünya kamuoyunun gözle-
ri önünde olmaktaydı. Kobane halkının 
çoluğu çocuğuyla, kadını ve ihtiyarıyla 
Işid çetelerinin vahşetinden, katliamından 
kaçarak kopan tesbih taneleri gibi önce 
Suruç’a oradan da Türkiye’nin dört bir 
yanına dağıldığı günlerdi. 

Herkes gücü yettiğince yapabilecek-
lerini yapmak için çaba sarfediyordu. 
Çünkü gün bugündü. Yarın geç olurdu.
Kader de kendini sorumlu hisseden güzel 
insanlardandı. Öldürülmesinden 25 gün 

öncesine kadar Suruç’ta nöbetteydi. Çün-
kü devletin en yetkili ağızları “Kobane 
düştü düşecek” diyerek ve bizzat tv’lere 
de yansıyan şekliyle Işid çetelerine destek 
vermekteydi. Nöbet önemliydi Kader’e 
göre. O yüzden her şeyi terk edip gelmişti 
desteğe ve paylaşıma.

Devlet, Suriye toprakları demeden 
nöbet eylemcilerine saldırılar düzenledi 
defalarca. Yüzlerce insan yaralandı ve on-
larcası da öldü bu saldırılarda.

Tarihlerin 6 Kasım Perşembe günü 
saat 12:30’u gösterdiği zamandan bir gün 
önce Kader, bir tv programında barışçı 
bir yaklaşımla yaşadıklarını ve orada bu-
lunma nedenlerini anlatmıştı.

Siverekli olan ve İstanbul’da yaşayan 
Ortakaya Toplumsal Özgürlük Platformu 
üyesiydi. Gezi eylemlerinde de yer alan 
Ortakaya, toplumsal demokratik olaylara 
duyarlı olmakla biliniyordu. 1986 doğum-
lu sosyoloji mezunu Ortakaya aynı za-
manda Marmara Üniversitesi’nde Yüksek 
Lisans öğrencisiydi. Ve 6 Kasım Perşem-
be günü saat 12:30’ u gösterdiği zamanda 
Suriye topraklarında Kobane’ye doğru 
geçerken, onca insanın arasından, Türkiye 

sınırındaki askerlerce açılan ateş sonucu 
başından aldığı tek kurşun yarasıyla öldü-
rüldü dayanışmanın güzel gülü.

Herkesin gözü önünde gerçekleşen 
bu olayı dahi yetkililer çarpıtarak açıkla-
dılar. Suruç Kaymakamı Abdullah Çiftçi, 
sınırda yaşanan müdahale ve Kader’in 
ölümüyle ilgili askeri yetkililerle görüş-
tüğünü belirterek, şu açıklamayı yapıyor: 

“Sınırda bekleyen gruptan askere taş 
atılmış. Asker bunun üzerine gaz bomba-
sı kullanarak müdahale etmiş. Asker ke-
sinlikle silahlı müdahalede bulunmamış, 
kurşun atılmamış. Çok büyük olasılıkla 
kişi Kobani’nin içinde vurulmuş.” 

Ama HDP Şanlıurfa Milletvekili İb-
rahim Ayhan ise tam tersini söylüyor: 
“Olay anında oradaydım ben, gözlerimle 
gördüm. Sınırı geçmeye çalışıyorlardı.Ar-
kaları dönükken askerler gaz bombası ve 
gerçek mermilerle ateş açtı. Hiçbir uyarı 
yapılmadı. Kaldı ki Kobani’ye gidiyorlar-
dı. Askere yönelik hiçbir şey yapmadılar.” 

Bu durum mecliste de tartışıldı: CHP 
Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrı-
kulu, Kader Ortakaya’nın katledilme-
sini Meclis gündemine taşıdı. Tanrıkulu, 
Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yanıt-
laması istemiyle soru önergesi verdi. Ka-
der Ortakaya’nın öldürülmeden 1 gün 
önce bir televizyon kanalının yayınına 
çıktığı ve burada barış konusunda görüş-
lerini anlattığını ifade eden Sezgin Tanrı-
kulu, “Ortakaya ertesi gün özellikle he-
def mi alınmıştır?” diye sordu. Tanrıkulu, 
“Kader Ortakaya, Türkiye değil Suriye 
topraklarında vurularak öldürülmüştür. 
TSK’nin, sınırın Suriye tarafında gerçek-
leşen bir gösteriye müdahale hakkı hangi 
durumlarda söz konusu olabilmektedir” 
dedi.

Sorular hala yanıt bulmuş değil, gü-
venlik güçlerine soruşturma açılıp açıl-
madığı da belli değil.

Biz insan hakları savunucuları, Kader 
Ortakaya’nın ölümünde emri veren ve 
tetiği çeken kişilerin peşinde olacağız.
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Yaşam hakkının olmadığı bir yerde 
hiçbir hakkın anlamı yoktur

Demokratik sistemlerde kamu görevlile-
rinin eylem ve işlemleri, hukukun üstünlüğü-
ne, insan haklarına saygıya dayanır ve kamu 
görevlileri eylem ve işlemlerinin hesabını 
vermekle yükümlüdür. Türkiye’de ise kamu 
görevlileri, insan hakları ve hukuk ilkelerine 
dayanmayan eylem ve işlemlerinden doğan 
suçlarda hesap sorulamaz konumdadır.   

Bu nedenle Türkiye’de: Hakikat yoktur, 
gizlilik ve suça dayanan resmi yalanlar vardır. 
İnsan haklarına ve evrensel hukuka saygı yok-
tur, sistematik hak ihlalleri vardır. Tarafsız ve 
bağımsız yargı yoktur, haksızlık, hukuksuzluk, 
adaletsizlik vardır.

Bizler, devletin resmi yalanlarına karşı, 
hakikati; hukuksuzluk ve adaletsizlik üreten 
yargı sistemine karşı, evrensel hukuku ve 
adaleti; hesap  sorulamaz konumdaki devlete 
karşı, işlediği ağır insanlık suçlarının hesabını 
sorma hakkımızı savunmak için tekrar Konak 
Meydanı’nda eski Sümerbank önündeyiz.  

Bu hafta 34 yıllık resmi bir yalanın, 34 yıllık 
bir hukuksuzluğun peşini bırakmama kararlı-
lığımızın ifadesi olarak buluştuk.

26 yaşındaki Nurettin Yedigöl 10 Nisan 
1981 tarihinde İdealtepe’de bir eve yapılan 
baskında göz altına alındı. İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü’nün Gayrettepe’deki ünlü işken-
ce merkezi 1.Şube’ye götürüldü. Orada Mete 

Altan’ın başında bulunduğu işkence timi tara-
fından sorgulandı, işkenceyle öldürülen be-
deni kaybedildi. 

Baba İsmail Yedigöl, 12 Eylül’ün korku 
ortamında Emniyet Müdürlüğüne,   Milli Gü-
venlik Konseyine, İstanbul Sıkıyönetim komu-
tanlığına, Başbakanlığa, Adalet Bakanlığına, 
İstanbul Valiliğine, İstanbul Cumhuriyet Sav-
cılığına başvurdu.    Bu başvurulara İstanbul 
Sıkıyönetim komutanlığı ve İstanbul Emniyet 
müdürlüğünden “Nurettin’in hiç gözaltına 
alınmadığı, kaydına rastlanmadığı” cevabı 
geldi. Soruşturmayı yürüten dava savcısı Faik 

Tarımcıoğlu, “Bizim elimizde de Nurettin Ye-
digöl hakkında bir tutuklama kararı var ama 
kendisini bulamıyoruz.” dedi.

Yedi kişi Nurettin’i siyasi şubede gördük-
lerine dair tanıklık etti. “Şahidiz, işkencede 
öldürüldü” diye ifade verdiler. Ama savcı-
lık “Böyle şey olmaz, devlete iftira atmayın” 
dedi.  Ağır işkence gören bu tanıklar, “polisi 
zor durumda bırakmak için kendilerini du-
vara vurmak suretiyle yaraladıklar” iddiasıyla 
suçlandı ve tanıklıklarının geçerli olmayacağı 
söylendi.

34 yıldır tüm suç duyurularından bir so-
nuç alınamadı. 

Son olarak İHD avukatlarının: 

2. 3. 2011 tarihinde Sultanahmet Adliye-
si’nde yapılan suç duyurusu hakkında sav-
cılık, “zamanaşımı nedeniyle kovuşturmaya 
yer olmadığına” karar verdi. Bu karar üzerine 
AİHM’e başvuruldu. 23.03.2012 tarihinde 
Çağlayan Adliyesi’nde yapılan suç duyurusu 
hakkında da zamanaşımı nedeniyle kovuş-
turmaya yer olmadığı kararı verildi. Bu karar 
üzerine Anayasa Mahkemesi’ne başvuruldu.

Baba İsmail Yedigöl’ün ömrü oğlunun 
akıbetini öğrenmeye yetmedi. Anne Zeycan 
Yedigöl ise 34 yıldır oğlu Nurettin’i arıyor.

Nurettin Yedigöl dosyasında 34 yıldır süren cezasızlık son bulsun!

İHD İZMİR ŞUBESİ



q  Mazhar DENİZLİ

Yazımızın konusu İstanbul’un yok-
sul işçi mahalleleri.1950 ile 1970 arası 
dönemde büyük kentlerde yoğunlaşan 
sermayenin eksiği ucuz işgücü, kentlere 
göç eden ve genellikle alt yapıdan yoksun 
kamu arazilerine neredeyse bir gecede 
inşa edilen sadece başlarını sokabilecek-
leri gecekondularda yaşayan yoksul köy-
lüler eliyle sağlandı. İlk 25 yıl  devlet ve 
yerel yönetimler tarafından göz yumulan 
hatta teşvik edilen bu süreç 1970’li yılla-
rın ikinci yarısından itibaren şekil değiş-
tirmeye başladı. Göç sürecinde kontrolu 
elinden kaçıran devlet dayanışma ile ku-
rulan bu semtlerin bir yandan da politize 
olmaya başladığını görünce gecekondu 
mahallelerinde toplu yıkımlar gerçekleş-
tirmeye başladı. Gecekondu semtlerinin 
inşaası sırasında içinde yer alan, dayanış-
mayı örgütleyen devrimciler bu yıkımlara 
karşı geliştirilen direnişin de öncüsü oldu-
lar. 12 Eylül sonrası ve 1980’ler boyun-
ca gecekondu olgusu dönüşüm geçirerek 
‘gecekondu sahipleri’ ve ‘gecekondu kira-
cıları’ ayrışması yaşanmaya başlandı. Bu 
süreç de özellikle gecekondu sahiplerinin 
sayısını arttırdıkları, mülkleri üzerinden 
rant sağlar hale geldiklerini ve yakın geç-
mişte en büyük destekçisi olan devrim-
cilere nasıl mesafeli yaklaştıkları hafıza-
mızdadır. 

1990’lı yıllardaki zorunlu göç dalgası 
gecekondu kiracılığını iyiden iyiye arttır-
mıştır. Yeni gelenlerin üzerine inşaat ya-
pacakları bir kamu arazisi kalmadığı gibi 
geçmişteki gibi bir dayanışma geleneği 
yerini çoktan rant hesaplarına bırakmıştır. 
İstanbul’un işçi mahallerinde 1990’lı yıl-
lardaki göç süreci ile kimlik değişimi hız 
kazandı. Gazi Mahallesi, Gülsuyu, 1 Ma-
yıs Mahallesi, Armutlu, Sarıgazi, Sultan-
beyli, Zeytinburnu, Gürsel Mahallesi, Ok-
meydanı gibi semt ve mahallelerde Kürt 
ve Alevi emekçilerin muhalif duruşları bu 
mahallelerin kimlikleri haline gelmeye 
başladı.

Ötekileştirme, Çürütme ve
Kentsel Dönüşüm ile Son Darbe

Sermayenin devleti yedeğindeki 
tüm güçlerle bu mahallelerde kendisi-
ne yönelecek tehlikelerin oluşmasının 
önüne geçme adına her türlü yolu dene-

mektedir. 1990’lı yıllarda Kürdistandaki 
‘olağanüstü hal‘ İstanbul’un işçi semt-
lerine de taşınmıştır. OHAL valisi Hayri 
Kozakçıoğlu’nun  İstanbul da görev alma-
sı ile yaşananlar hatırlanacaktır.

Ancak sermayenin elindeki tek koz 
şiddet ve baskı değildir. Ötekileştirme ve 
itibarsızlaştırma uzunca bir süredir kulla-
nılan bir başka araç olmuştur. İşçi mahal-
lelerine dönük olarak ’Varoş ‘ söyleminin 
1990’lı yıllarda üretilmesi ve bunun üze-
rine diziler, magazin haberler yapılması 
bu gün bile sürmektedir. Gazi Mahallesi 
gibi politik ve muhalif bir yerleşimde top-

lumsal ve siyasi gerilim yerine burada ya-
şayanların kültürel farklılıklarına yoğun-
laşılmış ve öteki kavramı oluşturulmaya 
başlanmıştır. Muhalif emekçi mahalleleri 
üzerindeki devlet şiddetinden rahatsız 
olmayan şehrin ayrıcalıklı sınıfları  ‘Va-
roş’ mahallerinden, onların gençlerinden  
rahatsız olur hale gelmiş, bu çocukların 
dinlediği müziği, giyim tarzlarını kü-
çümsemeye başlamış ve alay konusu ha-
line getirmiştir. Hafta sonu gittikleri dev 
AVM’lerde öteki mahallenin çocuklarını 
kendi bulundukları alanlarda görmekten 
rahatsız olmuşlardır...

Ötekileştirme ile başlayan süreç yeni 
yöntemlerle  daha da derinleştirmektedir. 
Son dönemde uyuşturucu çetelerinin da-
dandığı bu mahallelerde sokak başlarını 
tutan torbacılar eliyle uyuşturucu madde 
kullanımı yaygınlaşmaktadır. Uyuşturu-
cu çetelerinin faaliyetleri ve onların ele 
geçirdiği genç bedenler her geçen  gün 
artmakta ve telafi edilmez sonuçlar doğur-

maktadır. Gün geçmiyor ki eroin ve son 
zamanda yaygınlaşan bonzai türü kim-
yasal zehirler aracılığıyla ‘bağımlı’ hale 
getirilmiş  bir gencin ölüm haberini duy-
mayalım. Uyuşturucu çetelerinin mahal-
leleri kendi pazarları haline getirmelerinin 
önündeki engel devlet ve polis gücü de-
ğildir. Sermayenin devleti bir çok konuda 
olduğu gibi uyuşturucu ile ilgili yasalarda 
boşluklar bırakarak dağıtım sisteminin 
çökmesini engellemektedir. Polisin de bu 
dağıtım sürecine göz yumduğu ve yer yer 
kolladığını söylemek abartı değildir. Son 
dönemde bu mahallelerde Devrimci Güç-

ler uyuşturucu çetelerine karşı bir direniş 
göstermektedir. Bir çok mahallede dev-
rimci gençlerin öncülüğünde toplantılar 
yapılmakta halkın katılımı ile yer yer  tep-
ki gösterileri örgütlenebilmektedir. Ancak 
uyuşturucu çetelerine karşı umursamaz 
davranan polis söz konusu Devrimciler 
oldu mu aslan kesilmektedir.

Polisin uyuşturucu karşıtı hareketin 
önünü kesemediği yerlerde de silahlı çe-
teler devreye girmektedir. Yaşanan çok 
sayıda saldırılardan birinde Gülsuyu’nda 
uyuşturucu karşıtı mücadele yürüten dev-
rimci gençlerden Hasan Ferit Gedik uyuş-
turucu çetelerinin kurşunlarıyla katledil-
miştir. 

Sermaye devletinin ve onun hüküme-
ti AKP’nin ön plana çıkardığı son koz 
‘Kentsel Dönüşüm’ dür. Sermayeye ucuz 
iş gücü oluşturmak için başlatılan göç 
süreci misyonunu tamamlamış ve bu gün 
yeni boyutlar kazanmıştır. Özellikle İstan-
bul’daki her toprak parçası emekçi sınıfla-

rın sahip olması için fazlasıyla lüks haline 
getirilmiş ve yeni rant politikasıyla top-
rağın ve üzerindeki mülkün el değiştirme 
süreci hız kazanmıştır.

Geldiğimiz noktada işçi semtlerinde 
iktidar senaryoyu tamamlamak üzeredir, 
oluşumunda yönlendirici olduğu işçi semt-
lerinde geleceği farklı tasarlamaktadır. Bu 
gelecekte bu bölgelerde emekçilere yer 
yoktur. Bu bir tasfiye sürecidir. Muhalif 
kimlikleri olan bu bölgelerin sakinlerini 
önce itibarsızlaştırma ve ötekileştirme sü-
recinden geçiren devlet tek başına bunun 
yetmeyeceğini bilerek direncin kırılması 
için her türlü yöntemi denemiştir. Baskı, 
mahallelerin polis karakolu haline getiril-
mesi, muhalif gösterilere ölümlere yol aç-
maktan çekinmeyen bir şiddetle saldırma-
sı yanı sıra uyuşturucu çetelerini devreye 
sokarak bir başka saldırı kanalı açmıştır 
kendisine. Son darbenin alt yapısı hazır-
dır. Son 10 yılın arsız rant politikaları ma-
halle mahalle, sokak sokak hakimiyetini 
sağlamaktadır İstanbulumuzda.

Tarlabaşı ve Sulukuleyle başlatılan bu 
son aşama adım adım yukarıda ismini say-
dığımız işçi mahallelerine yaklaşmaktadır. 
Armutlu sokak sokak ele geçirilmektedir. 
Gazi Mahallesinin hemen dibinde Avrupa 
Konutları benzeri lüks sitelere her geçen 
gün yeni bir proje eklenmektedir. Gülsuyu 
Anadolu yakasında ‘Yandaş Rantçıların’ 
ağzının suyunu akıtmaktadır.

Dönüşüm Yasaları hazır, gerekçeler 
çoktan oluşmuş durumda, Tarlabaşı’nda 
işlettiler bunu…’Geleceğin finans kenti 
İstanbulumuza  yakışmıyor bu çöküntü 
bölgeleri’ diyorlar, televizyonlarda ağızla-
rının suyunun akmasını engelleyemeden.

Ancak örgütlendiği zaman işçi sını-
fının, emekçi halkın nasıl bir güç haline 
gelebildiğini de çok iyi biliyorlar. Bunun 
için değil miydi 12 Eylüller ve meclisten 
geçen AKP’nin yeni güvenlik yasaları. 
İşçi sınıfının, emekçilerin örgütlüğünü en-
gellemek, direnişi kesmektir amaç. Yap-
mak istediklerini ancak böyle rahatlıkla 
gerçekleştirebilirler. İşçi sınıfının, parti-
siyle buluşması tüm bu senaryonun yeni-
den yazılmasını gerektirecektir. Sermaye 
devletinin tüm yöntemleri bu buluşmayı 
ancak geciktirebilir, ancak engelleyemez, 
tıpkı kendi sonunu engelleyemeyeceği 
gibi... 

İşçi Mahalleleri; Sermayenin Yıllardır 
Yürüttüğü Senaryoda Son Perde...
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Gazetemizin bu sayısın-
da, Emekliler Dayanışma 
Sendikası temsilcisi arka-
daşlarla; emeklilerin ya-
şadığı sorunlar, talepleri, 
sendikanın faaliyetleri ve 
sendikal yaklaşımları ko-
nusunda söyleştik.

 
Politika: Hoş geldiniz. Emekliler 

Dayanışma Sendikası’nın kuruluşu 
ve gelişimi hakkında bilgi alabilir 
miyiz?

Mahinur Şahbaz: Emeklilerin sen-
dikal mücadelesi 1995 yılında başladı 
ve 2008 yılında Emekli-Sen kapatıldı.
AİHM’ne başvuru yapıldı. Sendikal 
mücadeleye devam etmek gerektiğini, 
bunun bir zorunluluk olduğunu bili-
yorduk. Bizler işçi ve emekçi insan-
larız ve sendika bizim mücadele ara-
cımız. Kapatılma ile birlikte yeniden 
sendika kurmak için başvuru yapma-
mız gerektiğini tartışmaya başladık. 
Emekli-Sen yönetimi AHİM’ne baş-
vuru sonucunun beklenmesi gerekti-
ğini söylüyordu. Oysa AİHM hukuki 
bir süreçti. Yeniden sendika başvuru-
su yaparak mücadeleye devam etme-
liydik. AİHM’den olumlu bir karar 
çıkarsa da ciddi bir kazanım olurdu. 
Emeklilerin sendika hakkının, anaya-
sal ve evrensel hukukta zemini vardı. 
Emeklilerin haklarının gasp edildi-
ği, yoksullaştırıldığı bir süreçteydik 
ve çalışmalarımızı başlattık. Ayrıca 
Genel Merkezin hukuki hatası sonu-
cu 10. Hukuk Dairesi 2005 yılında 
2005/4888 E, 2005/7608 K. kararı ile 
Emekli-Sen’in tüzel kişiliğini dernek 
statüsüne düşürmüştü. Bu bilgiye biz 
2009 yılında ulaşabildik. Bu ciddi bir 
hata idi ve itiraz etmek gerekiyordu.
Yeniden başvuru konusunda görüş 
birliğine varan arkadaşlarla sendika 
tüzüğümüzü hazırladık ve 2013 yılın-
da başvurumuzu yaptık.

 Başvurudan önce 2 yıl emeklilerle 
görüştük. Tüzüğümüzü küresel kapi-
talist politikalara uyum sürecinde de-
ğiştirilen yeniden oluşturulan sosyal 
güvenlik siteminin nasıl şekillendi-

rildiği dikkate alarak hazırladık. Na-
sıl bir sendika istiyoruz? Emeklilerin 
geleceği var mı? gibi yaşamın içinden 
sorulara yanıtlar arayarak sorunları-
mızın ekonomik politik boyutunu ir-
deledik. Yürütülmesi gereken süreci 
tarifledik.

 Bugün uluslararası yasalar ve bağ-
layıcı olan Anayasanın  90. maddesine 
uygun sendika tüzel kişiliğine sahip 
Emekliler Dayanışma Sendikası’nda 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

 Politika: Neden bağımsız bir sen-
dikasınız?

 Mahinur Şahbaz: Bağımsız bir 
sendikayız ama asla tarafsız değiliz. 
Bu ülkede üretilen tüm değerler, bi-
riken sermaye bizim emeğimizin ürü-
nü. Bugün bizi yok sayarak, yeniden 
düzenlenen bir sosyal güvenlik siste-
mi var. İptal edilen sağlık, güvenlik 
haklarımızın tamamının bedelini biz-
ler çalışırken ödedik. Çalışma yaşa-
mında kazanılmış haklarımızın gasp 
edilmesine karşı mücadele sürdürü-
yoruz. Kısacası yaşama hakkımıza 
sahip çıkıyoruz. Biz işçi sınıfının bir 
parçasıyız. Mücadelemiz de işçi sınıfı 
mücadelesidir. Onurlu bir yaşam için 
birleşik mücadele diyoruz.

 Tartışma sürecinde; emekliler ör-
gütlü, buna rağmen neden haklarımız 
her gün geriye gidiyor sorusunun ya-
nıtı yeni bir bakış açısı ve sendikal 
yaklaşım gerekliliğini ortaya çıkardı. 
Sendika içi demokrasi konusunda yo-
ğun tartışmalar yaşadık. Sendika için-
de doğrudan demokrasinin işletilmesi, 
Sendika üyelerinin sendikal ilişkiler-
de ve belirlenen bütün politikalarda 
iradelerinin hakim kılınması gerektiği 
noktasında hemfikir olduk. İş yerimiz 
olmadığı için örgütlenmemiz yaşam 
alanlarından mahallelerden doğru 
olması gerekiyordu. Yaşam alanları-
mızda mahallelerde meclisler oluştu-
rarak; çevreden sağlığa kadar bütün 
sorunların çözümü için  katkı sunmak 
toplumsal muhalefetin de bir parçası 
olarak örgütlenmemiz gerekiyordu.
Tüzüğümüzü de buna olanak sağlaya-
cak biçimde hazırladık.

 Turgut Bayır: Sendikamızın or-
taya çıkış sebeplerinden biri de şu-
dur. Mücadelemiz 95 yılında başladı 
ancak mücadelenin önderlikle yürü-

tülebilmesi için Türkiye’de sendikal 
yapının sorgulanması gerektiğini dü-
şündük. Dünyada ve Türkiye’de artan 
yoksulluk ve devletlerin top yekün 
kapitalizm çerçevesinde değiştiği bir 
ortamda, toplumsal örgütlenmenin, 
sanayi ve üretimin durdurulduğu, işçi 
sınıfının geriye doğru itildiği bu dö-
nemde, toplumsal muhalefetin etkin 
ve örgütlü bir işlevi olmalı düşüncesi 
ile sendikanın sınıf mücadelesi veren 
bir noktadan tekrar hareketlendirilme-
si adına, Sovyet tarzı bir örgütlenmeyi 
öne çıkardık. Yaşam alanlarımızı te-
mel alan, siyasal sorumluluk üstlenen 
bir sendikal anlayışı hedefledik.

Mahinur Şahbaz: Sınıf mücadele-
sinde doğru yerde yerimizi alma çaba-
sı içindeyiz.

Politika: Bu sendikal faaliyet ve 
örgütlenme yaklaşımı ile DİSK’e 
bağlı Emekli-Sen’den farklılıklarınız 
olduğunu da ifade etmiş mi oluyor-
sunuz ?

Mahinur Şahbaz: Emeklilerin 
sendika mücadelesi çok doğru bir ze-
minde başladı. Sınıf mücadelesinin 
gerilemesi, özelleştirmeler çalışma 
yaşamının esnek, güvencesiz hale 
gelmesi ve emeklilerin de aynı sorun-
larla karşılaşması nedeniyle sendikal 
mücadele gerekli ve önemliydi. Süreç 
içinde sendikal mücadele anlayışı iş-
leyişi ve sonrasında yaşanan hukuki 
bir takım hatalar ve yanlışlar nedeniy-
le kapatıldığı güne kadar gelindi.Eğer 
sendikal mücadelede kararlıysak tek-
rar başvuru yapmamız gerekiyordu. 
Kapatma kararına fiili olarak da yani 
tekrar başvuru yaparak karşı çıkılma-
lıydı. Yine AİHM süreci takip edile-
bilirdi. O bir hukuki süreçtir. Ne baş-
langıçtır ne de sondur. Bugün sendika 
fikrinde ısrarcı olmalıyız diyoruz. Not 
ve terfi derdi olmayan bizler bu yolu 
seçtik. Bu  mücadeleye bakış açısıdır, 
tercih sorunudur. Arkadaşlar öyle uy-
gun gördüler.

Örneğin, AKP’ye kapatma davası 
açıldığında, Dengir Mir Mehmet Fırat  
“Uluslararası yasalarda inanç özgür-
lüğü vardır.” diyerek ve 90. maddeye 
dayanarak savunma yapmış ve dava 
düşmüştü. Neden biz de bu hakkımı-
zı tekrar kullanmayalım dedik. Ciddi 
bir hukuksal zemini olmasına rağmen 
kapatıldı. Bizim mücadelemizin ama-

cı, insan hakları ve özgürlükleri teme-
linde kazanılmış bütün haklarımıza 
sahip çıkmaktır. İzlenen politikalar 
ve stratejiler de eleştirilebilir. 1995 
yılından bugüne kadar ciddi hak ka-
yıpları söz konusu. Saldırılar çok yön-
lü ve elbette çok nedeni var. Bu gün 
biz özellikle sendikanın hangi zemine 
oturması gerektiği ve bu aracın nasıl 
kullanılacağı konusunda tartışıyoruz. 
Bir sendikanın görevi, üyelerinin ya-
şam standardını yükseltmektir. Bu 
hedefe ücret sendikacılığı anlayışı ile 
ulaşamazsınız. Ayrıca hak ve gerçek-
liğe dayanmayan bir tarzla hak mü-
cadelesi verilemez. Eğer aksi iddia  
ediliyorsa, yapılanlar doğruysa bugün 
neden bu durumda emekliler.

Politika: Türkiye’de emeklilerle 
ilgili genel veriler nelerdir?

Mahinur Şahbaz: Küresel kapita-
list politikalara uyum sürecinde eko-
nomik-sosyal yapı da değişti. Yeni 
kurum ve kuruluşlar oluşturuldu. Bu 
değişimden olumsuz etkilenen toplum 
kesimlerinden biri de emekliler-yaş-
lılar oldu. Yaşlılığın güvencesi olan 
emeklilik, yani kamu emekliliği es-
nek ve güvencesiz hale getirildi. Ye-
rine bireysel emeklilik ikame ediliyor. 
Sosyal Güvenlik Sistemi sosyal yar-
dım sistemine dönüştürüldü. Emekliler 
arasında standart ve norm sağlayacak 
diye yapılan sosyal güvenlik reformu 
aylıkları yüzde altmış sekizlere varan 
oranda aşağı çekti. Eşitsizlik yarat-
tı, adalet duygusunu zedeledi. Sağlık 
hakkımızı iptal etti. Nüfusun yüzde on 
dördüne yakınını oluşturan emekliler-
yaşlılar yoksulluk şiddeti altında.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka-
nı Faruk Çelik’in 2013’te açıkladığı 
verileri dikkate alırsak;

10 milyon 500 bin Emekli Sandığı, 
Bağ-kur ve SSK emekli dul ve yetim 
var. Ayrıca sosyal güvenceden yoksun 
2 milyon yaşlı insan var. Bunların 1 
milyon 200 bini kadın.

5 milyon 966 bin SSK’lı, 2 mil-
yon 454 bin BAĞ-KUR’lu (Esnaf ve 
Çiftçi), 1 milyon 878 bini ise memur.
emeklisi.

5 milyon emekli ve dul yetim ay-
lığı bin liranın altında. 3 milyon 240 
bin emekli 5 bin 87 lira üzerinde aylık 
alıyor.

Yaşlısını Hor Gören, Geleceği Zor Görür...
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2014 yılı TÜİK verilerine baktığı-
mızda da çarpıcı istatistiklerle karşıla-
şıyoruz. TÜİK verilerine göre ise;

Açlık sınırı 1.427 TL. 65 yaş üstü 6 
milyon 192 bin 962 kişi var. Bunların 
%43.6’sı erkek, %54.4’ü ise kadınlar-
dan oluşuyor.

100-140 lira arasında yaşlı aylığı 
alan insanların sayısı 1 milyon 480 bin

Türkiye’nin en ciddi sosyal ve top-
lumsal sorunu ile karşı karşıyayız. En 
hızlı yaşlanan iki ülkeden biri Türki-
ye.

Akdeniz Üniversitesi tarafından 
2000 yılında başlatılan ve 2023’e ka-
dar devam edecek bir araştırma  ile ilk 
defa Türkiye’nin “Yaşlılık Haritası” 
çıkarıldı. 2012 yılında açıklanan veri-
lerde göre:

6 milyon yaşlı insanın, 3 milyo-
nu bakıma muhtaç, 800 bini Demans 
(Bunama) hastası. Bu üç milyon 
hastanın sadece 30 bini profesyonel 
yardım alıyor. Yaşlıların % 75’i yok-
sullukla mücadele ettiğini söylüyor. 
Zinde ve ekonomik sorunu olmadığı-
nı dillendirenlerin oranı ise %1. 200 
bin yaşlı; şiddet, ihmal ve suistimale 
uğruyor. Her yıl 250 yaşlı, aileleri ta-
rafından sokağa terk ediliyor. Yaşlıla-
rın %30’unun sosyal güvencesi yok. 
%64’ünün 2 ila 5 arasında kronik 
hastalığı var. Yaşlıların ciddi korkuları 

var. %56’sı bakıma muhtaç olmaktan, 
%88’i saygınlığının yok olmasından 
korkuyor. %77’si fiziksel çevreden ra-
hatsız. Yaşlılar en çok ev kazaları so-
nucu engelli oluyor. %70’i ev kazaları 
sonucu, orta dereceli engelli oluyor.

Ziya Dallı: Kırsal kesimden, ya-
şam alanlarından uzaklaşmak zorunda 
bırakılan ve kentlere göç eden nüfus 
içinde olan yaşlılar çok zor yaşam ko-
şullarına maruz kaldı. Çoğu kez sosyal 
desteklerini kaybediyorlar. Özellikle 
hasta ve bakıma muhtaç olanlar top-
lumdan dışlanıyorlar. Kentlerde çoğu 
kez kalabalık ailelerde yaşlı insanlar 
yoksulluk içinde yaşamaktadır. Yaşlı-
ya yardım, aileye yoksulluk yardımı 
olarak uygulanıyor. Devletin, “yaşlıya 
ailesi baksın” politikası ailenin çilesi 
oluyor. Bakamıyor, çaresizlikten so-
kağa terk ediyor.

Politika: Yaşlıların temel sorunla-
rı hangi başlıklar altında toplanabi-
lir?

Mahinur Şahbaz: Yaşlıların so-
runlarını, ekonomik, sosyal, sağlık gü-
vencesi ve bakıma muhtaçlık olarak 
sıralayabiliriz. 5 emekliden 3’ünün 
kronik hastalığı var. Emeklilerin en 
çok ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetle-
rinden biri fizik tedavidir ve fizik te-
davi sağlık hizmetlerinden çıkarılıyor. 
Dişsiz yaşa deniyor. Böyle bir sağlık 
sistemi olabilir mi? Herkesin güvenli, 

erişilebilir ücretsiz sağlık hizmeti hak-
kı vardır. Sağlık hizmetlerinin bedeli 
fonlardan karşılanmalıdır.  

Politika: Sendikanızın emeklilerle 
ilgili taleplerini dillendirir misiniz? 

Mahinur Şahbaz:

* Ekonomik güvence
* Erişilebilir güvenli ücretsiz sağ-

lık hizmeti,
* Sosyal adalet
* Toplumsal yaşamda asgari eşitli-

ğin sağlanması

Bu taleplerimizi gerçekleştirmek 
için; Eşit, özgür, hak ve gerçekliğe 
dayalı, reklam ve rekabeti reddeden, 
Kolektif akıl ve bilinçle mücadeleyi 
esas alan bir sendikal örgütlenme an-
layışı ile:

* Yok sayılan emeğimizi görünür 
kılmak,

* Oy veren nesneler olmaktan kur-
tularak yaşamın öznesi olmak

* Sınıf mücadelesi temelinde ger-
çekleri açığa çıkaran bir mücadeleyi 
yükseltmek için çalışıyoruz.

Sınıflı toplumlarda bir kapitalistler 
bir de işçi ve emekçiler var.  

Bizler çocuğumuzdan yaşlımıza 
kadar, yaşama  hakkımız başta olmak 
üzere tüm haklarımız için mücadele 

etmek, yaşamımızı örmek  zorundayız.

 Politika: Söylemek istediğiniz bu 
röportajdaki son sözleri alabilir mi-
yiz?

 Mahinur Şahbaz: Röportajın baş-
lığı bu ülkeyi yönetenlere mesajımız-
dır.  

Çaresizliğimizi tüketmek, umudu-
muzu yeşertmek için, Emekliler Da-
yanışma Sendikası’ndayız.  

Bizi yok saysanız da biz varız di-
yoruz. Bu ülkede üretilen tüm değerler 
ve biriken sermaye bizim emeğimizin 
ürünüdür diye hatırlatıyoruz. Bu saldı-
rılar ve haksızlıklar karşısında suskun 
kalmayacağız. Üç kuruş için susanla-
rın payına aptallık ve yoksulluk düşü-
yor. Mücadele edersek değiştirebiliriz. 
Yaşama hakkımıza sahip çıkıyoruz. 
Yaşama hakkı, bütün yasallıkların üze-
rinde ve  meşrudur. Herkese; güvenli, 
sağlıklı yaşlanmalar diliyoruz. 

Bunun için çalışmakta en temel 
amacımızdır.  

Unutmayalım;

“Öyle ucuz ettiler ki her şeyi. Sözü, 
saygıyı, erdemi... Ölümü bile kirletti-
ler.”

 Politika Gazetesi olarak; Emek-
liler Dayanışma Sendikası temsilcisi 
arkadaşlarımız, Mahinur Şahbaz, 
Turgut Bayır ve Ziya Dallı’ya rö-
portaj için teşekkürlerimizi iletiyoruz. 
Röportajımızda açma fırsatı yakala-
yamadığımız bir çok başlıkta sesle-
rini duyurmak ve desteklemek adına, 
ilerleyen sayılarımızda da emeklilerin 
sorunlarına ve mücadelelerine yer ve-
receğiz.   
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 58 oy ile seçimde 5. sırada yer alan Prof. Dr. 
Ramazan Taşaltın’ı Harran Üniversitesi’ne rektör olarak atadı. 420 aka-
demisyenin oy kullandığı, 11 kişinin rektör adayı olduğu seçimde Rama-
zan Taşaltın 58 oy alarak 5. sırada yer almıştı. Taşaltın, Yüksek Öğretim 
Kurumu’nun (YÖK), Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunduğu 3 isim arasında son 
sırada yar alıyordu. Harran Üniversitesi’nde yapılan rektörlük seçimlerinde 
ilk beşe giren adayların aldığı oy oranları şu şekildeydi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Rektörlü-
ğüne Prof. Dr. Mahmut Ak’ı atadı. Üniversitede yapılan rektörlük seçiminde 
Prof. Dr. Raşit Tükel açık ara birinci çıkmış ancak YÖK’ün önerdiği listede 
ikinci sırada yer almıştı.

“Merhaba, Bizler İnönü Üniversitesi öğrencileriyiz. Hem mesleki gelişimimiz 
hem de ekonomik anlamda ailemizin yükünü azaltmak amacıyla yaklaşan 
seçimlere yönelik Denge Araştırma şirketi bünyesinde Van genelinde yapılan 
anket çalışmasına anketör olarak katıldık . 7 arkadaş olarak hem okuduğumuz 
bölümden hem de yaptığımız araştırmalardan dolayı bilgi sahibi olduğumuz bir 
alanda yaptığımız çalışmalar şirket tarafından hatalı bulunduğu ileri sürül-
erek emeğimizin karşılığı ödenmemiştir. Araştırma verileri nesnel bilgilerdir 
ve gerekli incelemeler yapılarak hata yapılıp yapılmadığı tespit edilebilir. Biz 
yaptığımız işin hakkını vererek yerine getirdiğimizden eminiz. Gerek anket 
çalışması devam ederken şirkete yapılan bilgilendirmelerde HDP’nin an-
ketlerde % 90’lara varan oranlarla önde olduğunu bildirdiğimizde şirketin 
bize “Yoğunlukla AKP destekçilerine anket uygulayın“ demesinden gerek 
araştırma şirketinin daha önceden basında hükümet yanlısı olarak ni-
telendirilmesinden, biz anketlerde hata olduğundan ziyade şirketin yanlı 
politikaları sonucu emeğimizin karşılığını alamadığımızı düşünüyoruz. 
Bizler çalışmamızın bilimsel etiğe ve bilimsel yönteme uygunluğunun 
arkasındayız. Sizden ricamız özelde emeğimizin gasp edilmesine genelde 
ise Türkiye halklarının yanlış bilgilendirilmesine yol açan bu olayı ka-
muoyuyla paylaşmanızdır.”

Katil devlet Gençlerin katillerini koruyor ama buna tepki gösteren ve katillerin yargılanmasını isteyen-lere yargısız infaz gerçekleştiriyor. Devlet tüm faili mechul siyası cinayetlerin katillerini korumaktan vazgeçmelidir! 
Ve 10 caninin tecavüz ettiği genç kıza, ‘sen onları tahrik edecek bir haraket yaptın mı?’ diye soran hakim ve savcılar, Gezi Şehidi Gençler’in, katillerini gizlemesi onlar için doğal olabilir ama bizim için değil!!!

Halil Serkan Öz Hocayı 

Unutmayacağız!

Yalova Valisi Selim Cebiroğlu’nun azarlayarak sınıftan kovduğu 

öğretmen Halil Serkan Öz, öğrencilerinin kendisi için 

düzenlediği “Öğretmene Saygı Yürüyüşü”nde fenalaşarak 

hayatını kaybetti. Serkan Hoca’dan geriye öğrencilerine önerdiği 

60 kitaplık okuma listesi kaldı.
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DÖDEF  
AÇIKLAMASI

Son dönemlerde gençler ve 
öğrenciler üzerinde gelişen çözüm 
sürecinin ruhuna aykırı baskılarla ilgili 
DÖDEF, ÖHD, Eğitim-Sen, HDP 
İstanbul İl yönetiminin katılımıyla 
İHD’de basın açıklaması yapıldı. 
Polislerin tacizine ve ajanlaştırma 
çabalarına maruz kalan Ozan Hebun 
Sümeli’nin babası yaptığı açıklamada 
çocuklarının yanında olduklarını 
söyledi.

Basına ve Kamuoyuna
Biz Demokratik Öğrenci Dernekleri 

Federasyonu olarak içinde bulunduğumuz 
çatışmasızlık sürecini çok değerli buluyoruz. 
35 yıllık bir savaşın yaralarının sarılması için 
çok önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Bu 
süreç sonunda legal siyaset alanının olması 
gereken demokratik düzleme oturarak Kürt 
halkının ve ezilen bütün kesimlerin önünün 
demokratik alanda açılacağını umut ediyoruz. 
Yaşanılan savaşın bitmesinin ve kalıcı olarak 
onurlu bir barışın sağlanmasının tek yolunun 
da demokratik siyasetin güçlendirilmesi 
olarak görüyoruz. Fakat AKP  ve AKP’nin 
cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, 
çözüm sürecini içeriksizleştirip kendi dar 
iktidar çıkarlarının bir basamağı olarak 
kullanmak istiyor. Özellikle son dönemde 
ordu içerisindeki eski statükoçu kanatla 
yapılan işbirliği ile birlikte kırsal alanda 
yapılan geniş çaplı operasyonlar bizde ve 
bütün demokratik kamuoyunda büyük  bir 
kaygı yaratmakta.

PKK’nin silah bırakmayı ve legal bir 
biçimde siyaset yapma tartışmalarını 

gündemine aldığı 
bu dönemde, AKP 
hem kırsal alanda 
hem de legal 
Kürt siyasetine 
yönelik operasyon 
hazırlığı yapmakta 
ve zihniyetinin eski 
yasakçı zihniyetten 
farklı olmadığını 
göstermektedir. 
Demokratik 
düzlemde ses 
olmaya çalışan 

kurumumuza da AKP’nin polisi yönelime 
girmiş; baskı, tehdit, sindirme politikalarıyla 
gençliğin demokratik yollarla hak arama 
yolunun önünü tıkamak istediğini somut 
olarak göstermektedir.

DÖDEF Türkiye’deki en geniş örgütlü-
lükteki demokratik kitlesel gençlik hare-
ketidir. Türkiye’nin gerçek anlamda de-
mokratik siyasete geçişi için yaşanılan 
bu kritik süreçte, gerçekleştirdiğimiz 
demokratik kitlesel eylemlerle üniversite 
gençliğinin sesi olmaktayız ve coğrafyanın 
demokrasi mücadelesi için oldukça önem 
taşıyan bir misyonumuz bulunmaktadır. 
Biz DÖDEF ve üyeleri olarak bu tür baskı 
ve provokasyonlara, bundan böyle de hiç 
bir biçimde boyun eğmeyeceğimizi, her 
zaman olduğu gibi halklarımızın özgürlük 
mücadelesinin içinde, demokratik öğrenci 
hareketinin de önünde saf tutmaya devam 
edeceğimizi yüksek sesle söylüyoruz. Bu 
süreçte arkadaşımızın yanında olduğumuzu 
belirtiyoruz.

Devlet’in demokratik siyaset üzerinde olan 
baskısı eskiden hiçbir farklılık göstermeden devam 
etmektedir.  Günümüzde özellikle gençlik ve üniver-
site öğrencilerini, devlet, düşman ve kolay lokma 
olarak belirlemiştir. Bunun için demokratik muhalif 
siyaset içinde olan gençlere ajanlaştırma, tehdit, 
şantaj, baskı, yıldırma politikaları uygulanmaktadır. 
Bu devlet politikalarından ben de nasibimi almış 
bulunmaktayım.

31 Mart günü okuldan çıkıp eve gidiyordum. 
Maslak’taki okulumdan çıktıktan bir saat sonra 
saat 18:00 civarında İncirli-Ömür Plaza önündeki 
otobüs durağında otobüs beklediğim sırada sivil 
giyimli bir polis bana seslendi. Ardından çevremi 
5-6 tane sivil polis sardı. Hakkımda ihbar olduğunu 
Bakırköy’e karakola gelmem gerektiğini söylediler. 
İhbar hakkında bilgi almak istedim. Ancak isteğim 
geçiştirildi. Polis otosuna bindirildim. Karakola 
gittiğimizi düşündüğüm sırada Bakırköy’de bir kafeye 
geçtik. Benimle konuşmak istediklerini söylediler. 
Aralarından bir kişi kendisini Selim ismiyle tanıttı 

ve istihbaratta çalıştığını, polis amiri olduğunu 
söyledi. Benim DÖDEF’in basın açıklamalarına 
katılmalarımdan rahatsız olduklarını söylediler. 
DÖDEF’le ilişkimin devamı halinde sonumun ya 
cezaevi ya da kırsal alana gitmem, ki bunun da 
ölümle sonuçlanacağını söylediler. DÖDEF ile 
olan ilişkimi kesmemi istediler. DÖDEF’in ille-
gal bir kurum olduğu ve çözüm süreci olmasa idi 
operasyon yapacaklarını söylediler. DÖDEF ile 
olan ilişkim kesilmediği takdirde istedikleri za-
man benim evime operasyon yapabileceklerini ve 
bunun da hoş bir görüntü olmayacağını söylediler. 
Okuldan mevzun olmam durumunda ise HDK’nın 
çalışmalarında ve toplumsal alanda yeniden inşa 
çalışmalarında bulunmamın da tehlikeli olduğunu 
söylediler. Ardından benden onlarla bundan sonra da 
görüşmemi istediler. Sık sık görüşüp sohbet etmeyi  
“abi-kardeş” ilişkisi içinde olmayı istediklerini 
başka türlü karşılaştığımızda ortamın daha farklı 
olacağı söylendi. Ardından maddi durumum soruldu. 
Harçlık vermeyi teklif etiler. Ayrıca onlarla daha sık 
görüşüp bilgi aktarmam durumunda maddi ve manevi 
ihtiyaçlarımın karşılanacağı söylendi. Taleplerini 
reddetmeme rağmen ısrarla baskı yaptılar. İstedikleri 
durumda daha farklı karşılaşabileceğimizi söyledi-
ler. Baskılarına karşılık psikolojik olarak yıprandım. 
Daha sonra tekrar görüşmek istediklerini yenilediler. 
Ben yine kabul etmedim. Onlar ise 10 gün sonra seni 
tekrar arayacağız dediler. Arabaya bindirilmemden 
konuşmanın bitmesi yaklaşık bir buçuk saat kadar 
sürdü.

Bana yapılan bu hukuksuz saldırı, devletin de-
mokrasiye ve muhalif kesime nasıl baktığın bir kez 
daha gösterdi. Ancak hakikat engellenemez. Devletin 
bütün hukuksuz uygulamalarına karşın gençlik de-
mokrasi mücadelesinden vazgeçmeyecektir.

OZAN HEBUN SÜMELİ

Yaşadıklarını Anlattı:

Devletin Ajanlaştırma Girişimleri



q Armağan BARIŞGÜL

Bu ülkenin yiğit insanları, güzel 
bir yaşam uğruna sarp kayalıklardan 
fışkıran akarsu gibi çıktılar alanla-
ra. Onlarca koldan yürüdüler. Sert 
zeminlerde gümbür gümbür akarak 
Kızıldere’de sel oldular. Vartinik’te 
ser verdiler, sır vermediler. Kobanê’de 
evrenselleştiler. Newrozlarda tutu-
şarak yandılar. ‘Kesilmesine ferman 
buyrulan’ anadilleri için, Amed zinda-
nında işkenceye yattılar. İşçi tulumla-
rıyla yürüdüler Taksim’e. Her dilden 
ve her renkten halay çektiler, hasreti-
mizi haykırdılar.    

Mücadele çok acımasız, yol ise 
çok uzun!

Bu yolun bir sonu, bu emeğin bir 
karşılığı olmayacak mı? Mutlaka ola-
cak. O zaman ne yapmalı? Dünün 
acı deneyimleri göz önüne alınarak 
ortak noktalarda birleşmelidir. Hitler 
faşizmini yaşayan şair-yazar Bertolt 
Brecht‘in “Faşizme karşı birleşme-
yenler, faşizmin zindanlarında bulu-
şurlar!” sözü sizi hiç düşündürmüyor 
mu? Ülkemizin son 40 yılının acı bi-
lançosundan nasıl bir ders çıkarılma-
lı?

1 Mayıs, geliyor! Onu karşılama-
ya, kitlesel kutlamaya hazır mıyız? 
İşçi sınıfının tarihine kan ile yazılan 1 
Mayıs, uluslar arası işçi sınıfının bir-
lik, dayanışma ve mücadele günüdür.

Bir çelik zincirin kalın halkaları 
gibi birbirine eklenir insanlığın kurtu-
luşuna giden yolun dönüm noktaları. 
Tarihi yapan, halk kitleleridir, mil-
yonlardır, sessiz çoğunluktur. Kitle 
hareketlerinin, halk hareketlerinin 
içinde büyük rol oynayan liderler ve 
öncü güçler, sadece bir adım önde 
yürür. ”Kitlelerle birlikte, kitlelerin 
önünde”! Pusula budur.  Bu, kitle bağı 
denilen canlı ilişkidir. Öncü politik ör-
güt ve onun bağrından çıkan “kitle ile 
öncü”yü buluşturan et ile kemik gibi 
birbirinden kopmaz ilişkilerle bağla-
yan liderlerin rolü asla inkar edilemez.

Tarihi boyunca başından bugüne 
işçi sınıfını bilinçlendiren, örgütleyen, 
DİSK’i (Devrimci İşçi Sendikaları 

Konfederasyonu) kurarak demokratik 
kitle ve sınıf sendikacılığını yaşama 
geçiren, kitlesel 1 Mayıs kutlamala-
rının 1924 yılında yasaklanmasının 
ardından 1976’da yasak zincirinin kı-
rılarak yeniden kutlanması TKP’nin 
öncülüğünde gerçekleşmiştir. Gerek 
Türkiye’de gerekse dünyada TKP’yi, 
Mustafa Suphi’yi ve İsmail Bilen’i 
tanımayan yoktur. İnsanlığın nihai 
kurtuluşunu müjdeleyen, sömürünün 
ortadan kaldırılması için mücadele 
veren her militan onları tanır, saygı 
duyar.

Bugün bizler, onların yarattığı de-
ğerler ile yürüyoruz. En kitlesel, en 
coşkulu 1 Mayıs kutlamaları, 1976-
1980 yılları arasında yapılan kutlama-
lardır. Burada 1976 1 mayısının örgüt-
leyicilerinden olan ama bu görkemli 
kutlamayı göremeden 11 nisan’da ara-
mızdan ayrılan DİSK Genel Sekre-
teri İbrahim Güzelce’yi anmalıyım. 
Kutlamalar, DİSK’in öncülüğünde 
yapıldı. Organizasyonda ve çalışma-
larda DİSK üyeleri aktif rol alarak 
görevlerini hakkıyla yerine getirdiler. 
Yaşamıyla, kişiliğiyle ve aktif mü-
cadelesiyle işçilerin, emekçilerin ve 
ilericilerin güvenini kazanan DİSK’in 
kurucusu ve Genel Başkanı Kemal 
Türkler, işçi sınıfının, demokrasi 
mücadelesinin ve anti-faşist kitle di-
renişlerinin ve 1 Mayıs kutlamalarının 
sembolü ve önderiydi. Emekçi kitleler 
ile kurduğu güçlü sınıf bağından ve 
bu yiğit kişiliğinden dolayı sermaye 
sınıfı O’ndan korkuyordu.  Kapitaliz-

min bütün saldırılarına yiğitçe göğüs 
geren Türkiye işçi sınıfının büyük 
önderi Kemal Türkler, “Üretim, işçi 
sınıfının ellerindedir. Faşizme karşı 
mücadelede en ufak bir tereddüt, geri 
adım demektir.” diyerek mücadele ka-
rarlılığını, işçi sınıfına olan güvenini, 
demokrasiye ve “güneşli bir dünya”ya 
olan inanmışlığını dile getiriyordu. 22 
Temmuz 1980 günü sabahı sermaye-
nin (kapitalizmin) uşağı eli kanlı cel-
latları tarafından alçakça katledilme-
sine işçiler şalterleri indirerek “Genel 
Grev-Genel Direniş” ile yaşam dur-
muş adeta ‘felç’ olmuştur. Bir milyo-
nu aşkın işçi, genç, kadın ve demokrat 
insan cenazesinde buluşarak Kemal 
TÜRKLER’e sahip çıkmıştır.

O dönemde Türkiye ilerici, yurt-
sever, devrimci gençliğinin örgütü 
İGD (İlerici Gençler Derneği), işçi 
sınıfımızla kurduğu aktif politik bağ-
larla 1 Mayıs’ların örgütlenmesine’ 
güvenliğin sağlanmasına ve görkemli 
kutlanmasına yaygın ve aktif yer al-
mıştır. 1 Mayıs kutlamalarına bir ‘ana’ 
ruhu katan “Kırmızı Çatkılı Kadınlar” 
olarak da bilinen İKD’lilerin (İlerici 
Kadınlar Derneği) çalışmaları, günü-
müzdeki ilerici, devrimci, yurtsever 
ve özgür kadınları esinlendirmiştir. 
Trakya kadınlarını Anadolu ve Mezo-
potamya kadınlarıyla buluşturan İKD 
Genel Başkanı Bakiye Beria Onger, 
halkların kardeşliğinde ve ilerici ka-
dın hareketinde sembolleşerek hepi-
mizin yüreğine gömülmüştür.

1977’de “Kanlı 1 Mayıs”ında yi-
tirdiğimiz 34 işçi kardeşimizi unut-
mayacağız. Onların anılarını kitlesel 
1 Mayıs’ların kutlanması için sonuna 
kadar mücadele ederek yaşatmakla 
sorumluyuz.

Bugünün özgün koşulları var. Kürt 
özgürlük ve demokrasi hareketi, ge-
lişmiş ve güçlüdür. “Çözüm süreci” 
sürüyor. Devlet ile PKK arasındaki 
müzakere sonuçlanmış değil. Nasıl 
sonuçlanacağını şimdiden hiç bir kim-
se tahmin edemiyor. AKP iktidarının 
devreye soktuğu “Yeni Güvenlik Ya-
sası” ile her taraf toz-duman. Ülkenin 
üzerindeki karanlık sis perdesi kalın-
laşıyor. Devlet, hükümet, Genel Kur-

may ve onların sırtını dayadığı serma-
ye sınıfı, kenetlenmiş durumda. Çok 
sıkı bir işbirliği içinde çalışıyorlar.

Egemen sınıf burjuvazi bütün güç-
leriyle halklarımızı ve işçi sınıfımızı 
açlıkla ve sopa ile ‘terbiye’ etmek 
istiyor. Yürüttükleri ekonomik politi-
kalarının sonucunda büyük bir krizin 
geldiğini şimdiden hissetmekteler. 
Krizin faturasını işçilere, ilericilere 
ve Kürt halkına dayatmak istiyorlar. 
Güvenliği için şimdiden tedbir alıyor-
lar. Buna meşruiyet kazandırmak için 
provokasyon düzenliyor. Yani ‘çala-
cakları minareye’ kılıf hazırlıyorlar. 
Tıpkı1886 yılında ABD’nin Chicago 
kentinde 8 saatlik iş günü için greve 
giden işçilerin üzerine ateş açılarak 
katliamın yapılması, işçi önderlerin-
den Albert Parsons, August Spies, 
Adolph Fischer ve George Engel’in 
düzmece bir mahkeme kararıyla idam 
edilmeleri gibi.

Adını ve şanını o günkü tarih-
ten alıyor, 1 Mayıs. Görüldüğü gibi 
ABD’de, Türkiye’de ve çoğu ülkeler-
de kanla yazılmıştır. Kan ile elde edi-
len bir kazanım ve yazılan bir tarih, 
unutulur mu? Başkaları için bir şey 
demek bize düşmez ama Türkiye işçi 
sınıfı, tarihine sahip çıkacaktır.

2015 1 Mayıs’ı, özüne ve müca-
dele geleneğine yaraşır olmalıdır. 
İşçilerin tatile gitmediği, ekonomik 
taleplerle birlikte sosyal ve politik 
talepler haykırarak kutlanmalıdır. Bu-
nun içinde yapılması gerekenler var. 
Her şeyden önce Türkiye işçi sınıfının 
devrimci güçleri, Türkiye sol güçleri 
ve Kürdistan Özgürlük Hareketi, bir 
araya gelerek ortak kararlar almalıdır-
lar. Newroz’un coşkusuyla şimdiden 
1 Mayıs’a hazırlanmalıyız. Birlik, 
mücadele ve dayanışmamızı ortaya 
koymalıyız.

Demokrasiyi, barışı ve özgürlüğü 
kazanmada 1 Mayıs, hepimizin önün-
de duran ortak ve acil bir sınavdır. İşçi 
sınıfımızın ve halklarımızın bu sınavı 
gündemlerine almasına karşı çıkanla-
rı, tarih asla affetmeyecektir.

Haydi, 1 Mayıs’a! Birliğe, daya-
nışmaya ve mücadeleye!..  
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EHP’nin açık destek içeren açıkla-
masının ardından BHH içinde yer alan 
bileşenlerden kimileri de HDP’ye destek 
olacaklarını açıkladı. Aydın ve sanatçı-
larla birlikte yayınladıkları deklerasyon-
la seçimlerde HDP’yi destekleyeceğini 
açıklayan geniş bir grup, organize olmak 
üzere bir toplantı yaptı... 

MMO İstanbul-Karaköy Şubesi salo-
nunda yapılan toplantıya geniş katılım 
sağlandı. Toplantı iki aşamalı olarak or-
ganize edildi. İlk bölümde ‘’Neden HDP 
yi desteklemeliyiz’’ konusunda görüşler 
belirtildi. İkinci bölümde ise, “Kendi ba-
ğımsız çizgimizi koruyarak, aktif bir se-
çim çalışmasını nasıl yaparız’’ tartışıldı. 
Toplantıda sivil toplum kuruluşlarında 
aktif görev alan bireylerle birlikte, ÖDP 
de yönetici konumunda olan isimlerin 
de bulunması dikkat çeken bir durumdu. 
Gazeteci yazar Ertuğrul Mavioğlu, Ev-
rensel Gazetesi yazarı Ender İmrek, ya-
zar Seray Şahiner, sinemacı Nur Sürer, 
Taksim Dayanışması’ndan Mimar Mü-
cella Yapıcı, Avukat Yıldız İmrek, Türk 
Tabipler Birliği Merkez Konsey Üyesi Dr. 
Hüseyin Demirdizen, Avukat Can Ata-
lay, Ömer Kamil Kartal, Emekçi Ha-
reket Partisi Genel Başkanı Sibel Uzun, 
Hakan Öztürk, TTB Merkez Konseyi 
eski Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu, eğitim-
ci İlknur Birol, İsmet Aktaş, 68’lilerden 
Bingöl Erdumlu, Gün Zileli, eski TSİP 
yöneticisi Ali Kar, ÖDP kurucularından 
Doğan Halis, Masis Kürkçügil, Laz 
Marks Haldun Açıksözlü, yazar Aslı 
Tohumcu, Nermin Yıldırım ile siyasi 
parti ve sivil toplum kurumu temsilcileri 
ve farklı kesimlerden yurttaşlar toplantıya 
katıldı. 

Birinci bölümde söz alan konuşmacıla-
rın üzerinde durdukları temel yan “Seçim-
lerde oyumuzu HDP’ye vermeli ve barajı 
aşmalıyız’’ vurgusuydu. 

Söz alanlardan kısa cümleler aktara-
lım. 

Gülsüm Kav: “Ortadoğu ve Türkiye 
için çok önemli, tarihi bir seçime yakla-
şıyoruz. Türkiye’de bir parlementer bir 
sistemin kalıp kalamayacağı belli değil. 
İç güvenlik yasasının olacağı bir seçim-
lere gireceğiz. Türkiyede böyle bir durum 
varken seçimler bizim için çok önemlidir. 
HDP barajı geçerse bu meclisteki denge-
ler bozulacak ve diktatörlüğü bir nevi en-
gelleyebileceğiz.”

Doğan Halis: “Bu çağrıya ku-
lak vermek gerektiğini düşünüyorum. 8 
Haziran’dan sonra bizim için çok güzel 
olacak. Gerçek anlamda tarihsel bir sü-
reçteyiz. Kürt halkının ve Türk halkının 
birlikte verdikleri sol mücadele başlamış 
durumda. HDP’ye destek şart. Gerekirse 
üyesi de oluruz.”

Can Atalay: “HDP’yi desteklemeliyiz. 
Kendi bağımsız seçim çalışmamızı yapma-
lıyız. Özellikle de sokakta aktif olmalıyız. 
Organize olmalıyız. Bu çalışmanın da bir 
yürütmesi olmalı.” 

Eriş Bilaloğlu: “HDP’yi desteklemek 
şart. Bunu yaparken bağımsızlığımızı ko-
rumalı HDP’lileşmemeliyiz.” 

İlknur Birol: “Seçim çalışmasının 
aşağı yukarı prensipleri bellidir. Önemli 
olan bunların düzenli olarak yapılmasıdır. 
Bu çalışma sokakta malına sandıkta mıhı-
na vurma çalışmasıdır bence. Önemli olan 
bunun için mücadele etmek ve barajı geç-
mesini sağlamaktır.” 

Mücella Yapıcı: “Bu çağrının vebali 
neyse, 8 Haziran’dan sonra ne olacaksa 
da hepsini taşımaya razıyım. Bugün eşit 
yurttaşlığı sokakta daha fazla dile geti-
rebilmek için bu seçimler çok önemlidir. 
Oylanmış diktatörlük olan AKP iktidarı-
na dur demeliyiz. Bu yüzden bu çağrının 
vebali çok büyüktür. AKP’ye karşı en çok 
mücadele eden parti olduğu için HDP’yi 
bir kadın olarak destekliyorum.”

Kamil Kartal: “AKP’yi geriletemez-
sek 8 Haziran’da nefes alamayacağız. 
HDP’ye şartlar değil ama talepler suna-
biliriz. 1 Mayıs’a katılımı talep edebiliriz. 
Soma anma mitingine katılım, Gezi’de kat-
ledilenlerin davalarına daha duyarlı olma-
larını talep edebiliriz. Birlikte adım atma-
nın koşullarını yaratabiliriz. 8 Haziran’da 
gençlerin işçilerin halkın nefes alması için 
bu çalışmayı yapmalıyız.”

Nezih Kazankaya: “İlk defa iktidarın 
alaşağı edilmesi değil geriletilmesi tarifini 
kullanıyoruz. Seçimlerin önemli olduğu-
nun görülmesi kıymetli. HDP’yi sadece 
Kürt hareketi olarak değil dayanışabile-
ceğimiz, içlerinde sosyalistlerin de olduğu 
bir siyasi hareket olarak görmeliyiz.” 

Sibel Uzun: “Bilelim ki solun Türki-
yeleşme sürecinin neferleriyiz, Kürt hare-
ketinin Türkiyelileşmesinde sol da kendine 
düşen görevi üstlenmelidir. Halk toplum-
sallaşan çizgilerin yanında oluyor. Bize 
düşen de sonuna kadar tutarlı olmaktır.” 

Ertuğrul Mavioğlu: “Toplumun ikna 
edilmesi konusunda pratik öneriler bulma-
lıyız. Bağımsız seçim çalışması yaparken 
kafa karışıklığı yaratmamalıyız, kaş yapa-
lım derken göz çıkarabiliriz. Eğlenceli bir 
seçim kampanyası istiyorum. Sosyal med-
ya, capsler vs. AKP’nin gönderilmesi mer-
kezli bir kampanya bekliyorum. Hesaplara 
göre HDP’nin artıracağı milletvekilleri 
AKP’nin kayıpları. HDP’nin giremediği 
meclis gayrimeşrudur. AKP’nin karizması-
nı çizmemiz lazım. AKP tarihin çöplüğün-
de yerini alacak.” 

Koray Türkay: “Barajı yıkıp AKP’yi 
geriletme gerçeği çok önemli. Dayanışma-
mızın başka bir karşılığı var. Bu da dev-
rimci olanakların yaratılmasıdır. Yakın 
veya orta vadede devrimle sonuçlanabi-
lecek bir sürecin içerisindeyiz. 1 milyon 
insanın ıslık çalmasının bile politik bir 
anlamı vardır. AKP’yi yıkmak isteyenlerin 
HDP’den uzak durmasını anlayamıyorum. 
Merkezlere yönelebiliriz, sokaktaki çalış-
maları HDP’yle yürütmeliyiz.”

Volkan Bulut: “Yel değirmeni daya-
nışmasından, 10’dan sonra organizasyo-
nundanım. Burayı duymak bize de enerji 
verdi. Birbirimize destek olabiliriz diye 
buraya gelmek istedim. Seçim çalışması 
organizasyon istiyor. İletişim, üretim (fikir 

üretimi için, herkese açık), örgütlenme, 
HDP’yle temas, organizasyon, mali, lojis-
tik, hukuk bölümleri kurduk.” 

Toplantı seçim çalışmalarını yürütmek 
üzere bir Koordinasyon oluşturulması ve 
çağrı metninin sonuç metni olarak kabul 
edilmesi ile sona erdi. 

Çağrı metni şu şekilde deklere edil-
mişti: “Bu kez sıradan bir seçimle kar-
şı karşıya değiliz. Bu kez ciddi biçimde 
Türkiye’nin geleceği oylanıyor, Bu kez 
her seferkinden daha sorumluyuz.”

“Biz aşağıda imzası olanlar, 7 Haziran 
seçimlerinde HDP ile etkin bağımsız bir 
dayanışma çalışması yürütmek gerektiği-
ni düşünüyoruz. Seçimlere sayılı günler 
kala, açık ve net bir politik tutum almaya 
ve bunu hayata geçirmeye ihtiyacımız var. 
Bugüne dek mücadele yürütülen tüm alan-
larda olduğu gibi, sandıkta da AKP’yi ge-
riletmek gerekiyor.”

“2015 seçimlerinde vereceğimiz oyu 
düşünürken: Türkiye’nin ve Ortadoğu’nun 
tarihsel bir dönemeçten geçtiği koşullar-
da gerçekleştiğini, Seçim sonucunda olu-
şacak yeni TBMM’nin ve kurulacak yeni 
hükümetin, Türkiye’nin yakın ve orta va-
dedeki geleceğinin biçimlendirilmesinde 
gerekli olan siyasal ve yasal düzenleme-
lerin tek kaynağı olacağını, Türkiye’deki 
tüm siyasal, toplumsal güçler açısından 
seçimlerin hâlâ önemli bir siyasal mecra 
olarak önümüzde durduğunu en başa koy-
malıyız.” 

“Öte yandan 2015 seçimleri ile AKP 
ve Erdoğan’ın, kuvvetler ayrılığına dayalı 
parlamenter sistem yerine, baskı ve dev-
let terörü yasaları ile güçlendirilmiş ‘fiili 
başkanlık sisteminin’ yasal dayanaklarının 
sağlanacağı bir parlamento çoğunluğu 
elde etmeyi amaçladığını da aklımızdan 
çıkartmamalıyız. Bu nedenle bize göre, 
AKP’yi geriletebilmek, Erdoğan’ın baş-
kanlık hesaplarını bozmak, Türkiye’de ve 
Ortadoğu’da barışın önünü açmak için 
HDP seçim barajını geçmelidir. 2015 
seçimlerinde AKP’nin Meclis’teki gücü-
nü azaltmak, seçim barajını yıkmak için 
‘HDP ile dayanışma zamanıdır!’ diyoruz.”

Az sayıdaki konuşmacı, bunun bir se-
çim çalışması olmasına ve 8 Haziran’da 
son bulması gerektiğine vurgu yaptı. 
Görülen o ki, bu girişimin yankıları 8 
Haziran’dan sonra da sürecektir. Temsil 
niteliği olan konuşmacıların, iç örgüt-
lenmenin üstünde durmalarının anlamı 
budur. Zaten, sonuç ne olursa olsun, bu 
seçimin sarsıntılarını Türkiye uzun süre 
yaşayacaktır. 
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BHH içinden HDP’ye destek artıyor... 
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“Lassalle’ın dediği gibi, 
neyin, ne olduğunu 
söylemek, en devrimci 
eylemdir ve en devrimci
eylem kalacaktır”

 Rosa Luxemburg

Anadolu-Mezopotamya coğrafyası-
nın en karanlık dönemlerinden birinde 
egemen sınıflarca gerçekleştirilen Asu-
ri-Süryani/Ermeni Soykırımı, aradan 
geçen yüz yıla rağmen kanayan, acı 
veren ve kangren misali halkları zehir-
leyen bir yara olmaya devam ediyor 
hâlâ. Belgeler ve tanıklıklarla yeterince 
kanıtlanmış olan Soykırım hâlâ inkâr 
edilmekte, burjuva ulus devletlerince bir 
egemenlik aracı olarak kullanılmakta, 
farklı ulus devletler ve/veya ulus dev-
let üstü kurumlar arasındaki ilişkilerde 
“şartlı rehin” olarak araçsallaştırılmakta 
ve halklar arası düşmanlığın körüklen-
mesinde kullanılmaktadır.

Soykırımın 100. yılında günümüzün 
komünistlerine ve tüm devrimci-demok-
ratik kesimlere önemli görevler düş-
mektedir. Bu yazının amacı, önümüzde 
duran en ivedi görevleri anımsatmaktır.

İnkârın Reddi
Komünistlerin, devrimci - demok-

rat kesimlerin, Anadolu-Mezopotamya 
coğrafyasının kadim halklarına yönelik 
Soykırımın 100. yılında yerine getir-
meleri gereken görevlerin başında, yüz 
yıldır devam eden inkâra karşı çıkmak, 
“neyin, ne olduğunu söylemek” gel-
mektedir. Osmanlı İmparatorluğu’nda, 
ardıllarının bugünkü Türkiye’de ege-
men blok içerisinde yer aldığı İttihat ve 
Terakki çetesi ve Türkiye burjuvazisi 
tarafından gerçekleştirilen Asuri-Sür-
yani/Ermeni Soykırımını haklı çıkara-
cak veya izafileştirecek hiç bir gerekçe 
olamaz. Soykırımın failleri, burjuva 
demokratik hukuk devleti anlayışı çer-
çevesinde dahi, insanlık ve savaş suçu 
işleyen katiller olarak affedilemezler.

Aynı şekilde Soykırım inkârı da in-
sanlığa karşı işlenen suça ortak olma an-
lamında bir suç olarak kabul edilmelidir. 
“Soykırımın olmadığını” iddia etmek 
veya “tehcir nedeniyle meydana gelen 
ölümlerin tarihsel özelliği olmadığı” 
ve “devletin, düşmanla işbirliği yapan 
isyancılara karşı giriştiği meşru müda-
faanın olağan sonuçları” savunusunu 
yapmak, düşünceyi ifade etme özgür-
lüğü anlamında ele alınabilecek bir hak 
değil, demagojidir. Böylesi iddia ve sa-
vunular tarihsel gerçekleri tersyüz eden 
ırkçılık, iftira ve kışkırtma suçu olarak 
görülmelidirler.

Bununla birlikte Soykırım inkârı, 
Soykırıma maruz kalanlar ile sonraki 
kuşaklarının başlarına gelen faciayı ha-
tırlama ve kurbanlarını anma haklarını 
ellerinden almak anlamına geldiğinden, 
gerçekleştirilen Soykırımın fiilen deva-
mıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi 
tezlerinin bile “toplu ölümlerin olduğu-
nu” ve 27 Mayıs 1915’de bir “Tehcir Ya-
sasının” yürürlüğe girdiğini kabul ettiği 
bir ortamda Soykırımı inkâr etmek, tarih 

revizyonizmi ve agresif milliyetçilikten 
başka bir şey değildir.

İnkârı reddetmek, inkâra karşı çık-
mak ve Soykırım inkârını insanlığa kar-
şı işlenen suçlar kapsamında görmek, 
Anadolu-Mezopotamya coğrafyasının 
barışçıl geleceği için zorunlu olan ta-
rihsel-toplumsal yüzleşmenin olmazsa 
olmaz ön koşuludur.

Özür Dilemek
Anadolu-Mezopotamya coğrafyası-

nın komünistlerinin, devrimci-demok-
ratik kesimlerinin ikinci önemli görevi, 
özür dilemektir – bizden önceki kuşak-
ların işledikleri, ortak oldukları veya 
en azından engellemek için çaba gös-
termedikleri iğrenç fiilden dolayı değil. 
Yeterince sesimizi yükseltmediğimiz ve 
sustuğumuz için özür dilemeliyiz. Res-
mi tezlere, milliyetçi-şoven devlet pro-
pagandasına etkin direnç göstermediği-
miz ve fazlasıyla uzun bir süre susmanın 
suça ortak olma anlamına geldiğini, 
tarihsel-toplumsal yüzleşme gerçekleş-

tirilmediği takdirde, günümüzün gelece-
ğin acı veren geçmişi kalmaya mahkum 
olduğunu unuttuğumuz için. Sesimiz ye-
terince yükseltmeyerek, Soykırım mağ-
durları ile sonraki kuşaklarının başlarına 
gelen felaketi ve kaybettiklerini anma 
haklarının ellerinden alınmasına –isten-
meden olsa da– ortak olduğumuz için 
özür dilemeliyiz.

Anadolu - Mezopotamya trajedisi, 
hepsi son yüzyılın oluşmakta olan ulus 
devletlerinin kurbanı olan Asuri-Sür-
yani, Ermeni, Ezidi, Kürt, Rum ve de 
Türk halklarının trajedisi, sessiz kala-
rak olmamış hâle getirilemez. Her kim, 
“bu olaylar geçmişte kalmıştır ve artık 
tarihçilerin konusudur” diyorsa, yanı-
lıyordur. Çünkü tarihsel olaylar üzerine 
sürdürülen her tartışma, günümüz top-
lumsal güçlerinin siyasi ve iktisadi çı-
karları temelinde yürütülmektedir.

Özür dilemek, burjuva liberallerinin 
veya kimi küçük burjuva yazarın talep et-
tikleri bir “Soykırım özrü” değildir. Bur-
juva devleti, aynı Federal Almanya’nın 
yaptığı gibi, işine geldiğinde “özür” de 
diler ve “özrü” sınıf tahakkümünün de-
vamlılığı için kullanır. Ama komünistler 
ve devrimci-demokratik güçler için özür 
dilemek, tarihsel görevlerini yerine ge-
tirme lehine olan zorunlu bir özeleştiri, 
Soykırım mağdurları ve sonraki kuşak-
larının haklarının iade edilmesi müca-
delesinin önkoşuludur. Komünistler için 
bu anlamda özür dilemek, coğrafyamız-
da Komünist Parti Manifestosu’nu ilk 
çeviren Ermeni sosyalistlerine, 15 Ha-
ziran 1915’de İstanbul’da asılan Ermeni 
sosyalisti “Paramaz” Sarksiyan ile 19 
yoldaşına ve yasaklı Türkiye Komünist 
Partisi’nin Ermeni üyelerine bir vefa 
borcudur.

Ulus Devlet Tezlerini
Reddetmek
Türkiye ve Ermenistan gibi burjuva 

ulus devletleri, Soykırım ile gerçek bir 
yüzleşme peşinde değillerdir. Her ne ka-
dar Ermenistan halkı Soykırımın mağ-
duru olsa da, Ermenistan devleti, aynı 
Türkiye gibi burjuvazinin sınıf tahak-
kümünün hakim olduğu bir kapitalist 
devlettir. Farklı ülkelerin işçi sınıflarının 

“Neyin, ne olduğunu söylemek”
Asuri-Süryani/Ermeni Soykırımının 100. Yılında komünistlere 
ve devrimci-demokratik güçlere düşen görevler üzerine...
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ve emekçi halklarının enternasyonalist 
dayanışmasını savunan komünistler için 
bu ulus devletlerin tarih tezleri hiç bir 
anlam taşımamaktadır. Çünkü Türkiye 
ve Ermenistan egemen sınıfları, Soykı-
rım gerçeğini kendi siyasi ve iktisadi çı-
karlarının korunması amacıyla araç ola-
rak kullanmakta ve resmi tezleri, devlet 
akılları ve politikalarıyla halklar arası 
düşmanlığı körüklemektedirler.

Aynı şekilde gerek bu ulus devlet-
ler, gerekse de AB ve diğer emperyalist 
güçler, Soykırım gerçeğini karşılıklı 
dayatmalarda bulunmak için “şartlı re-
hin” olarak kullanmaktadırlar. AB’deki 
egemenler Türkiye’deki erk sahiplerine 
neoliberal politikaları ve küresel strate-
jiler çerçevesinde militarist işbirliğini 
dayatmak amacıyla “Soykırımı tanırız” 
tehdidinde bulunurlarken, 1915-1917 
döneminde ve öncesinde Avrupalı em-
peryalist ülkelerin Soykırımdaki suç or-
taklıklarının üstünü örtmeye çalışmak-
tadırlar. Emperyalist güçlerin Soykırım 
ile yüzleşme ve bunun gereklerini yerine 
getirme yönünde hiç bir çabaları yoktur. 
“Şartlı rehin” politikaları, nerede olursa 
olsun, komünistlerin kabul edebileceği 
bir şey değildir.

Tam aksine komünistler için belir-
leyici olan –örneğin Nor Zartonk gi-
bi– Türkiye’deki sosyalist Ermenilerin 
öz örgütleridir. Komünistlerin ve dev-
rimci-demokratik kesimlerin görevi, 
emekçi Ermeni halkının öz örgütlerinin 
kendilerini özgürce ifade etmelerini ve 
devlet tarafından resmen öz örgüt olarak 
tanınmalarını desteklemektir. Soykırım 
mağdurları ve sonraki kuşakların maddi-
manevi tüm haklarının iade edilmesinde 
son söz Ermeni öz örgütlerinin olmalıdır.

Komünistlerin ulus devlet tezlerini 
reddetmeleri, Türkiye ve Ermenistan 
arasında sınırların kaldırılması, karşılık-
lı barışçıl ve iyi komşuluk ilişkilerinin 
kurulması, halklar arasında dostluk bağ-
larının oluşturulması ve tarihsel-toplum-
sal yüzleşmenin birlikte gerçekleştiril-
mesi taleplerini geçersiz kılmaz. Aksine, 
komünistler, her iki ülkenin komünist-
leri ve devrimci-demokratik kesimleri 
arasında enternasyonalist dayanışma ru-
huyla işbirliği oluşturulmasını, hakların 
iadesi için birlikte hareket edilmesini ve 
nihâyetinde her iki ülkenin egemen sı-
nıflarına karşı işçi sınıfının iktidarının 
kurulması hedefiyle ortak mücadele hat-
tının örülmesini savunmaktadırlar.

Çoğunluk Toplumuna
Ayna Tutmak
Anadolu - Mezopotamya coğrafya-

sında Soykırım ile tarihsel - toplumsal 
yüzleşmenin ve hakların iadesi önün-

deki en büyük engel, bu coğrafyada-
ki Sünni-muhafazakâr çoğunluğun ta 
kendisidir. Dönemin egemen sınıfları-
nın gerçekleştirdiği Soykırım, aynı dö-
nemde aynı coğrafyada yaşayan Kürt, 
Türk ve diğer milliyetlerden Müslüman 
ahalinin doğrudan veya dolaylı katılımı 
olmaksızın olanaklı olamazdı. Osmanlı 
İmparatorluğu’nun her sınıftan ve her 
milliyetten Müslüman ahalisinin büyük 
bir çoğunluğu, katliamlara doğrudan ka-
tılarak, Soykırıma göz yumarak, karşı 
çıkmayarak; yerlerinden edilen Ermeni 
komşularının mallarına ve mülklerine 
el koyarak veya el koyulmasına kayıtsız 
kalarak, en azından yardım etmeyerek 
işlenen bu insanlık ve savaş suçunun 
suç ortağı olmuştur. Kimi Müslümanın 

köylerde veya tehcir yollarında çeşitli 
biçimlerde yardımda bulunmuş olma-
ları, bu gerçeği değiştirmemektedir. Bu 
nedenle komünistlerin ve devrimci-de-
mokratik kesimlerin görevi, bu gerçeği 
tüm çıplaklığı ile ifade etmek ve Türki-
ye ve Kürdistan’da yaşayan Müslüman 
nüfusa ayna tutmaktır.

Komünistler ve devrimci-demokra-
tik kesimler artık rahatsız edici soruları 
sormaktan çekinmemelidirler: Soykırım 
ve etnik temizlik salt devlet yöneticile-
rinin caniyane bir eylemi miydi? Asuri-
Süryanilerin ve Ermenilerin Müslüman 
komşuları nasıl davrandı? Kim, kimin 
malına ve mülküne el koydu ve kimler 
bu eylem sonrasında zenginleşti? Nasıl 
oldu da bazı aileler uluslararası tekel-
lere sahip olabildiler? TSK’ne ait olan 
OYAK tekelinin zenginliğinin kaynağı 
nedir ve şimdi TSK’ne veya diğer devlet 
kurumlarına ait olan toprakların, gay-
rimenkullerin önceki sahipleri kimdi? 
Ve nihâyetinde zorla yerlerinden edilen 
Anadolu Rumlarının mülkiyetlerine ne 
oldu?

Elbette liste daha da uzatılabilir, 
ama sadece bunların yanıtlanmaları bile 
tarihsel-toplumsal yüzleşmenin bir ge-
reğidir. Bu görevin gereğini yerine ge-
tirmek en başta komünistlere ve devrim-
ci-demokratik kesimlere düşmektedir. 
Onlar bu sorumluluklarına sahip çıkma-
lı ve Türkiye’deki toplumsal çoğunluğa 

seslenerek, “eğer demokrasi, adalet ve 
barış içinde yaşamak istiyorsanız, önce 
kendi sorumluluğunuzu sorgulamalı ve 
gerçeğin gün yüzüne çıkmasına katkı 
sağlamalısınız” demelidirler. Müslü-
man çoğunluğa, Soykırım sonrası doğ-
muş olmanın lütfuna sığınamayacakları 
ve kendilerinden önceki kuşakların iş-
ledikleri günahların kefaretini ödeme-
den, özgür bir geleceği kuramayacakları 
anımsatılmalıdır.

Ermenistan Komünist Partisini (Ha-
yastani Komunistakan Kusaktsutyun) 
kardeş parti olarak gören komünistler, 
Asuri - Süryani / Ermeni Soykırımının 
kurbanlarının anısı önünde saygı ile 
eğilmekte ve Soykırım mağduru halkla-
rın acısını paylaşmaktadırlar. Komünist-
ler, Büyük Felaketten duydukları derin 
üzüntü ve egemenlere yönelik hiddetleri 
ile Soykırım inkârını, resmi devlet tez-
lerini ve egemen sınıfların politikalarını 
reddetmektedirler. Komünistler, halkla-
rın, tüm ezilen ve sömürülenlerin kendi 
tarihlerini kendilerinin yazabilmeleri ve 
gasp edilen hakların iadesi için verilen 
mücadelenin, verdikleri sınıf mücade-
lesinin kopmaz bir parçası olduğu bi-
lincindedirler. Asuri - Süryani / Ermeni 
Soykırımının mağdurları ve sonraki ku-
şakları, tüm mağdur halklar, her daim 
“neyin, ne olduğunu söylemekten” geri 
kalmayacak olan komünistlerin enter-
nasyonalist dayanışmasına güvenebilir-
ler. “Bir daha asla savaş, asla soykırım” 
şiarını, tarihsel görevlerinin bilincinde 
olan komünistler ve devrimci-demokra-
tik kesimler yaşama geçireceklerdir!
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q Ayla BORAN 

İnkâr, tehcir, imha, soykırım, 
özür, kabul, çekince, ikircim, titrek 
siyaset ve gerçeklik gölgesinde 
asırlık bir konu. Bir halkın, yerleşiği 
olduğu coğrafyada, planlı olarak kı-
rımı. Yani Ermeni soykırımının ezber 
bozan tarihi 24 Nisan 1915. 

İlk yığınsal katliamın üzerinden 
100 yıl geçmiştir. Bir asırdır, hafıza-
larımızdan tarihimizden, tanıklı-
ğımızdan gizlenmeye çalışılan bu 
felaket, bir devlet marifetidir.

Sahi 100 yıl önce ne olmuştu? 
Arşiv adı verilen toplu mezarlığa 
defnedilen katliam güncesinden 
kaçımız haberdardık? Ermeni soru-
nu bizim için her 24 Nisan’da yılda 
bir kez gündeme gelen dış mihrak-
ların bir tahriki sorunu değil miydi? 
Yüzde doksan dokuzu Türk ve Müs-
lüman olan bu cennet topraklar da 
etnik sorunlar, etnik temizlik hare-
katları olur muydu hiç?

Biz ki işgal ettiği topraklardan 
geçerken, bahçeden izinsiz aldık-
ları meyvaların yerine altın keseleri 
bağlamış, kahramanlıkları ve yiğit-
likleri dünyaca bilinen bir ırkın ev-
latlarıyız; nasıl olur da bir halkı dere 
boylarında, çöl ortalarında, sıcacık 
odalarında, sofralarının başında, 
tarlalarında, atölyelerinde, ana kar-
nında kalleşçe katledebilirdik ki? 
Aramızda yaşamalarını ırkımızın 
misafirperverliğinden kaynaklanan 
bir hoş görü ile devam ettiren isim-
leri farklı, dinleri farklı, dilleri farklı 
olanlar da vardı ama onlar tarihin 
bize emanetiydi ve biz bu emaneti 
engin bir tevazu ile koruma altına 
almıştık. Doğu da bir yerlerde ken-
dilerine Kürt diyen Şakiler de zaten 
eşkıyalığı meslek haline getirmişler 
ve dış mihrakların özellikle bizi çe-
kemeyen düşman komşularımızın 
aleti olmuş, sonradan Türklüklerini 
unutmuş çapulcular değil miydi?

Bu toprakların kadim halkla-
rından Ermeniler misafir miydi? 
Ermeni bahçelerinin dallarına altın 
keseleri bağlamak yerine bizzat 
Ermenilerin bedenlerini sallandır-
dığımız yanlış mı peki? Kanıtlarıyla, 
korkmadan, cesaretle kabul edil-
mesi için kaç yüzyıl geçecek acaba?

Arap çöllerine sürdüğümüz, 
açlıktan susuzluktan ölsünler diye 
oralarda mezarlarını kendilerine 
kazdırdığımız bir halkın hesabını 
sormamalı mı katliam güncesi mu-
hafızlarından...

100 yıl öncesine gidersek eğer, 
resmi tarih dayatmalarının geçer-
sizliği apaçıktır.

93 Harbi olarak bilinen Osman-
lı-Rus savaşı ardından imzalanan 
Ayestafanos Antlaşması, Osman-
lı açısından ağır şartlar içerirken, 
Rusya’nın Balkanlar’daki hakimiyeti-
ni de güçlendiriyordu. Osmanlı’nın 
Balkanlar’da uyguladığı ağır vergi-
ler ve Rusya’nın Çerkes soykırımı 
ile ülkesinden kovduğu Çerkesle-
rin Osmanlı tarafından Balkanlara 
yerleştirilmesi de bölgede ayrı bir 
nefreti körüklüyordu. Rusya’nın 
panislavist politikaları Balkanlar-
da ilgi görüyordu. Avrupalı dev-
letlerin, özellikle de İngiltere’nin 
çökmekte olan bir imparatorluğu 
Ruslara kaptırma kaygı ve baskısı ile 
Osmanlı’nın paylaşımı konusunda 
Rusya’yı masa başına çekerek Berlin 
Anlaşması’nın imzalanması emper-
yalist güç dengelerinin korunması 
çabasıydı.

Doğu’da İngiltere ve Rusya ara-
sında Osmanlı’nın paylaşımı Ermeni 

sorunu üzerinden yürütülmüştür. 
Berlin Anlaşması, Ermeniler lehine 
içerdiği maddelerle Doğu sorununa 
yeni bir boyut eklemiş ve emperya-
list güçler açısından bakıldığında 
Doğu sorunu Ermeni sorunu olarak 
görülüyordu. Anlaşmanın 61,62 ve 
64. maddeleri Ermeni sorunu ile il-
gili maddelerdi. 61. madde Doğu’da 
“Vilayet-i Sitte” olarak adlandırdığı 6 
ili (Diyarbakır, Van, Erzurum, Sivas, 
Muş, Harput) Ermeni vilayetleri ola-
rak adlandırıyordu. Yine aynı mad-
de gereğince;

“Osmanlı Hükümeti, halkı Erme-
ni olan vilayetlerde mahalli ihtiyaç-
ların gerektirdiği ıslahatı yapmayı 
ve Ermenilerin Çerkes ve Kürtlere 
karşı huzur ve güvenliklerini garan-
ti etmeyi taahhüt eder ve bu ko-
nuda alınacak tedbirleri devletlere 
bildireceğinden, bu devletler söz 
konusu tedbirlerin uygulanmasını 
gözeteceklerdir”. deniyordu.

Ermeni ulusu için bağımsızlı-
ğın ilk adımı olarak algılanan Berlin 
Anlaşması, Kürtler aleyhine içerdiği 
maddelerle, Ermeni sorununu bir 
Kürt sorunu haline de getirmiş olu-
yordu. Osmanlı bu karşıtlamadan 
kendisine bir yol bulacak ve ağır 
darbe indirdiği Kürtlerle de yeni 
bir ittifak kurmaya çalışacaktı. Ge-
lişen süreçte, Abdülhamit’in Sünni 

İslam politikaları ile geliştireceği 
öfke, Kürtleri, Alevileri, Çerkesleri, 
Ezidileri... baskı altına almaya de-
vam edecekti. Katliamların öznesi 
olmasalar da yağmalamalarda nes-
nesi haline getirilecektiler. Ve daha 
sonra aynı halklar tehcire uğrayan 
Ermeni kadın ve çocuklarını koru-
maya çalıştılar. 

Berlin Anlaşması’nın sonrasın-
da, Ermeniler arasında ulusal örgüt-
lenme hız kazanmaya, Balkanlar’daki 
bağımsızlık ve sosyalist hareketlerin 
etkisiyle siyasi örgütlenmeler oluş-
maya başladı. Ermeni devrimcileri 
“bülücülükten” tutuklanmaya ve 
ağır cezalara çarptırılmaya başlan-
dı. Bölücülükte 1882’lerden itiba-
ren çıkarılamaz şekilde bu coğraf-
yanın literatürüne girmiş oldu. İlk 
Ermeni partisi “Armenakan” 1885’te 
Van’da, En güçlü ikinci parti “Hınçak” 
1887’de Cenevre’de, Ermeni milli-
yetçisi “Taşnak” partisi ise 1890’da 
Tiflis’te kuruldu. 

Abdülhamit’in sünni islam poli-
tikalarına dönüşü ile birlikte, devlet 
mekanizması da bu yönde örgüt-
lendi. İsminden etkilenerek oluştu-
rulan “Hamidiye Alayları” 1891’de 
kuruldu ve kendisine bağlı özel 
birliklerdi. Bu birliklerin iki temel 
amaçla kurulduğunu söyleyebiliriz. 
Kürt ulusal mücadelesinin denetim 

altına alınması ve Ermeni bağımsız-
lığının önlenmesiydi. 

Erzurum’dan başlayarak bir çok 
ilde gerçekleşen pogromlarla Er-
menilerin ev ve iş yerleri yağmalan-
maya ve Ermenilere karşı terör uy-
gulanmaya başlandı. Bu terörün ve 
katliamların devamcısı olan İttihat 
ve Terakki ise Abdülhamit’i aratma-
yacak adımlar attı.

Nisan 1915’de Zeytun halkının 
Osmanlı devlet görevlilerini şehir-
den kovmasının ardından, Hamidi-
ye Alaylarıyla takviye edilmiş ordu 
birlikleri, şehrin altını üstüne getir-
di. Katliamdan sağ kalan erkekler, 
Suriye çöllerine, kadın ve çocuklar 
ise Konya’ya sürüldü.

Osmanlı’da ilk resmi tehcir kara-
rı 25 Şubat 1915’de alındı. (Osmanlı 
Erkan–ı Harbiye-i Umumisi’nin 8682 
no’lu kararı ) Fiili tehcir ise, İnönü’nün 
teklifi üzerine Talat Paşa’nın ordu bir-
liklerine gönderdiği 30 Mayıs 1915 
tarihli tamimiyle başlatıldı.

Talat Paşa’nın tehcirle ilgili not-
larında, tehcire tabi tutulan Erme-
nilerin sayısı 924.158 olarak belir-
tiliyor. Bazı bölgeleri kapsamaması 
nedeni ile de eksik bulunuyor. 

Etnik temizlik yürütmenin bir 
aracı olarak kullanılan tehcir, yaşa-
nanlar göz önüne alındığında hafif 
kalan bir kavrama dönüşmüştür. Et-
nik temizliği bir önlem olarak gören 
her türlü algı da Türk burjuvazisinin 
ekmeğine yağ sürmüştür.

Adalet Bakanı Mahmut Esat 
Bozkurt’un 19 Eylül 1930’da Milliyet 
Gazetesi’nde yayınlanan demeci, 
bütün bu düşmanlık ve katliamların 
altındaki saldırgan milliyetçiliği ye-
terince açıklıyor:

“Benim düşüncem şudur; herkes, 
dostlar, düşmanlar ve dağlar, bu ül-
kenin efendisinin Türkler olduğunu 
bilmelidir. Saf Türk olmayanların, 
Türk anavatanında sadece bir tek 
hakları vardır: hizmetkâr olma hakkı, 
köle olma hakkı. Biz dünyanın en öz-
gür ülkesinde yaşıyoruz ve bu ülkenin 
ismi Türkiye’dir. Milletvekillerinin en 
gizli düşüncelerini bile daha açık bir 
şekilde ifade edebilecekleri başka bir 
yer yoktur. Bu nedenle düşüncelerimi 
gizleme gereği duymuyorum.”

...ve bugün 24 Nisan 2015’e yak-
laşırken, akla, vicdana ve bu coğraf-
yanın kadim halkı Ermenilere, tek 
başına özür borcu değil soykırımı 
kabul ettirme sorumluluğumuz var. 
Halkların her türlü asimilasyon, in-
kar, imha ve katline karşı yan yana 
durma zamanı. Karşımızda ise, top-
yekün tek ulus, tek devlet şiarı ile 
varlığını konumlayan egemenler 
var.

*24 Nisan 1915
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24 Nisan 1915’te büyük bir suç işlediler.
Bir soykırım başlattılar.
Sonra kanlı ellerini, sizin üzerinize silerek temizlemeye kalktılar.
Köylerimizi, şehirlerimizi sırlarla doldurdular.
Sizi bu kötülüğe şahit yazdılar.
O büyük sır duyulmasın diye, sizi hep susturdular.
Şahitlik farzınızı elinizden aldılar.
Duygunuzu, ruhunuzu yaraladılar, teamülünüzü bozdular.
Sözünüzü, sesinizi kıstılar.
Komşunuzun ölüsüne üzülme hakkınızı gaspettiler.
Hepinizi, mezarsız ölülerin, gaipten gelen uğultulu sesleriyle dolu
bir coğrafyaya hapsettiler. 
İçimizi korkularla doldurdular.
“Türk” ve “Soykırım” kelimelerinin yan yan koyulmasına sebep oldular, dünya alem 
sofralarının mezesi yaptılar, itibarımızla oynattılar.
Size susmayı öğretebildiler diye yeni sırlar doldurdular evlerinize.
Çocuklarınızın üzerine havan topu düştü.
Yaşından çok mermi saplandı vücutlarına.
Yeni toplu mezarlar kazdılar.
İşkencehanelerle, faili meçhullerle, darbelerle, diri diri yakarak 
çullandılar üstünüze.
Soykırımın kirini, kanını, gözyaşlarını,
çocuklarınızın sırtına yüklediler.
En çok da, mağdura kızmayı öğrettiler onlara.
Kilitli vicdanlar bıraktılar geriye.
24 Nisan 1915’te büyük bir suç işlediler.
Bedelini ortalık yerde bıraktılar.
Kaybınız büyüktür, başınız sağolsun.

Hayko Bağdat

Politika Gazetesi’ni 
Oku, Okut!

*
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q Ahmet ÇAVLI
 
Belediye seçimlerinin üzerinden tam bir 

yıl geçti. Yerel yönetimlerde bir yıldan fazla 
iktidarız. Aslında Kürdistan’da 20 yıldır hede-
fimiz olan demokratik belediyelerde yöne-
timdeyiz. Başarılı olup olmadığımıza halkları-
mız karar verecektir. Şunu hemen belirtmek 
zorundayız. Acaba başarılı olduk mu, yoksa 
CHP ve AKP belediyelerinde olduğu gibi ka-
pitalist modernist bir anlayışıyla mı hareket 
edilmektedir. Değilse,  komünal demokrasi 
anlayışıyla mı yönetilmektedir. Kuşkusuz, 
rantçılık AKP ve CHP belediyelerinde olduğu 
gibi yoktur. Ancak hizmetin yapılışında, hiz-
met üretimine, ekonomik ve sosyal alana ka-
dar çalışmalarda kapitalist düşünce zihniyeti 
aşılamamıştır. Bunun en somut ifadesi halen 
taşeron şirketlerle çalışılmasıdır. Halk için 
hizmet olacak ve halkın yaşamını yükselte-
cek bir çok değer daha üstün iş sahibi kişi ve 
çevrelere akmaktadır. Neredeyse Belediyeler 
etrafında böyle ayrı bir “sınıf”  ortaya çıkmış-
tır. Büyük toplumsal mücadeleler sonucu ka-
zanılmış belediyelerimizin böyle çalışmaması  

icap eder. Kaldı ki en iyi hizmet, en fazla çalış-
ma, kapitalist modernite bakış açısıyla değil, 
toplumcu komünal demokratik anlayışla ye-
rine getirilebilir. Bunu anlamadan  halklarımı-
zın beklentileri karşılanamaz. 

Yerelde, bu temelde kazanılan belediye-
lerimiz kapitalist mantıkla yürütülemez. Kür-
distandaki  belediyeler Türkiyedeki belediye-
ler gibi bazı kişilerin arpalığı değildir. Yakın 
çevresine yada bazılarına rant dağıtma kapısı 
değildir, olmamalıdır. Kapitalist düşünce aşıl-
madan ister istemez toplumun bu değerleri 
bazı kişi ve çevrelere akacak, toplumun is-
tem ve talepleri ihtiyacı karşılanmayacaktır. 
Kapitalist düşünce dışına çıkmadan ister is-
temez gelişim sonucu bu olacaktır. Kürt halk 
önderinin dediği gibi; bazılarını işe almakla 
yada yoksulların yaşadığı yerlere biraz olsun 
hizmet götürmekle, toplumla belli ilişki içine 
girmekle toplumsal demokratik belediyeci-
lik yapılamaz, sadece bazı şeylerin üstü gö-
rünüşte bazı olumlu şeylerle örtülür bu da 
halkı ve toplumu aldatmaktan başka anlam 
taşımaz. 

Kürdistandaki belediyelerde topluma 

dayalı komünal demokratik belediyecilik ya-
pılmalıdır. Belediye hizmetleri ve her türlü 
üretim çalışmaları toplumu örgütleme zemi-
ni olarak görülmelidir. İş ve hizmetin nerede, 
nasıl ne kadar zamanda ve ne kadar değer 
yaratılarak kimler tarafından yapılacağına 
halk ve toplum karar vermelidir. İş ve hizmet-
ler, üretim ne taşeronla ne de emeğini satan 
işçiyle yapılacaktır. Toplum ve halkımız kendi 
işini kendisi yapacaktır. Bu da yetenek, bilinç 
ve donanımlı kadrolarla yapılacaktır. 

Toplumla birlikte yapılan demokratik 
belediyecilikte, toplum ve halkımız bu be-
lediyelerin kendilerine ait olduğunu hisse-
der görürler. Toplum bu belediyelerin birer 
parçası olurlar. Ekolojik, demokratik, adil ve 
eşit hizmet böyle olur. Bazı belediye baş-
kanlarımız sanki dünya onlarla sınırlıdır dü-
şüncesine kapılıyorlar. Sorun hangi dünya 
konusunda yapacağımız tercihtir. Seçmene 
verilmiş bir sürü vaat var. Bunları yerine ge-
tirmek zorunluluğu vardır. Topluma dayalı 
yerel yönetim anlayışının hayata geçirilmesi 
gereklidir. Halktan biri gibi yaşamak ve halkın 
öncü hizmetçisi gibi olarak çalışmak belediye 

başkanlarımızın başkanlık süresince harama 
el atılmayacağına dair, yani yolsuzluk, hırsız-
lık yapılmayacağına dair söz ve taahhüt veril-
melidir. Görev süresince halktan biri yaşama-
ya özen göstermelidirler. 

Demokratik yerel yöneticiliğin birinci 
şartı halkçı yaşam tarzıdır. Bu olmadan de-
mokratik yönetim biçimi asla olamaz. Halkın  
kararlara her düzeyde katılmalarıdır. Yani ne 
yapılacaksa, yapılacağına halk karar vermeli-
dir. Halkın onayından geçmeyen hiçbir işlem 
yapılmamalıdır. Tüm çalışmalar halka dayan-
malıdır. Belediyecilik konusunda çizmeye 
çalıştığımız bu teorik çerçeve ve belirlemeler, 
yapılması gerekenlerle ilgiliydi, somuta in-
dirgediğimizde şimdiye kadar başta Mardin 
Büyükşehir Belediye Eş Başkanımız sayın 
Ahmet Türk gerçekten yukarda belirtiğim 
hususlara uyan uygulayan başkanlarımızın 
başında gelmektedir. Uygulamaları, alınan 
kararların halkıyla birlikte alması halkından 
habersiz hiçbir işe girişmediği zaten doğası 
ve yapısı gereği halkın içinde olan bire bir 
halkıyla temas halinde olan biridir. Gençli-
ğinde sosyalist hareketin içinden gelmesi, 
sosyalist bilinçle yoğrulması ona halkıyla bir-
likte hareket etmesine yardımcı olmaktadır. 
Karakteri ince yapılı olması halklar arasında 
Türk, Ermeni, Asuri-Süryani, Keldani ve Kürt 
halkına eşit adilce davranması, hırsızlığa, 
yolsuzluğa, rantçılara asla müsaade etmeyen 
yatırımlara, kooperatiflere, meclislere, ko-
münal ekonomiye, akademiye ağırlık veren 
kolektivizme önem veren halklar tarafından 
sevilen sayılan bir şahsiyet olarak kabul edilir, 
asla hırsızlığa rüşvete müsaade etmez biridir

Savur Belediye Eş Başkanı Gurbet Tekin, 
feodal beylerin hüküm sürdüğü bir düzen 
ortamından, halkıyla birlikte demokratik  bir 
toplumu uygulama sistemine geçmiştir..es-
kiden hırsızlığın kapısı olan savur belediyesi 
bugün kara geçmiş yatırımlarıyla öne çıkmış-
tır. Halk tarafından sevilen sayılan belediye 
başkanı olmuştur. 

Kızıltepe Belediye Eş Başkanı Leyla Sal-
man da aynı şekilde feodal beylerin, ağaların 
tahakümünü kırmış, yolsuzluğa, hırsızlığa 
asla pirim vermeyen tüm kararları halkıyla 
alan devrimci demokrat bir belediye başka-
nıdır. 

Mazıdağı Belediye Eş Başkanımız sayın 
Necla Yıldırım işbaşına geldiğinden beri ka-
dınlar için özgür yaşam evlerini açmakla işe 
başlamıştır. İlçenin alt yapı ve üst yapı işlerini 
hızlı bir şekilde yapmaya koyulması halkıyla 
birlikte yürümesi tüm yolların çarşı içindeki 
küflenmiş yerleri Avrupai bir şekilde dizayn 
edilip  yapılanmasına çalışması, asla hırsızlı-
ğa, yolsuzluğa pirim vermemesi halk tarafın-
dan taktir edilmektedir. Toplumun özgür ve 
eşit yaşayacağı demokratik bir kentler düze-
nini yaratmaları halklarımız tarafından takdir 
ve sevinçle karşılanmaktadır. Demokratik 
Komünal Toplum hazırlanması pratikte böyle 
yapılmaktadır.    

Demokratik Belediyecilik ve Halktan Biri Olmak

ON’ların 30 Mart 1972’de 
Kızıldere’de katli Türkiye ve Türkiye 
Kürdistanı’nın her köşesinde anıldı. 
Ankara’da Mahir Çayan’ın meza-
rı başında, Fatsa’da, Fatsa’lı ON’lar 
mensubu devrimcilerin mezarları 
başında, Diyarbakır’da Ömer Ayna’nın 
mezarı başında yapılan anmaların yanı 
sıra, Üniversitelerde, İşçi Mahallele-
rinde Kızıldere’de katledilen THKP-C 
ve THKO’nun önder kadroları anıldı. 
ON’ların anıları genç kuşaklar arasında 
yaşatıldı. Bir anma da Cihan Alptekin’in 
mezarı başında gerçekleştirildi. Rize’nin 
Ardeşen ilçesine bağlı Hemşin’in Oce 
köyünde bulunan mezara aşırı yağmur al-
tında yüzlerce devrimci ve komünist ka-
tıldı. Hopa, Fındıklı, Pazar, Ardeşen’den 
devrimciler ve KTÜ’den devrimci öğren-
cilerin, Cihan’ın akraba ve köylülerinin 
katıldığı anmada, Cihan’ın abisi Oğuz 
Alptekin bir konuşma yaptı. Ardından 
değişik devrimciler söz alarak duygu ve 
düşüncelerini dile getirdiler. HDK ve 
BHH bileşenleri yanı sıra HALKEV-
LERİ ve HALK CEPHESİ mensubu 
arkadaşların da katıldığı anma sırasında 
duygusal anlar yaşandı.

Politika / Rize - Fındıklı

30 Mart’ta Karadeniz’de Kızıldere Anması
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Uyuşturucu grubu maddeler için-
de, adını duyduğumuz andan itibaren 
hızla kullanımı yaygınlaşan ve son üç 
yılda ülkeye sokulan miktarı on yedi 
kat artan Bozai nedir?

Uzman görüşlerine bakıldığında, 
Hint keneviri bitkisinde bulunan bir 
maddedir. Şeffaf sıvı olan bu kimya-
sal, otlarla karıştırılarak kullanılıyor. 
Tetrahidrokannabinol (THC) adı veri-
len bu madde esrarın (marihuana) da 
etken maddesi olarak tanımlanıyor. 
Bonzai’nin yaygın olarak kullanılan 
diğer isimleri sentetik thc, jamaican, 
jamaican gold, jamaican gold ext-
reme, k2, spice, black magic, black 
mamba, spice silver, spice gold, spice 
diamond, spice arctic synergy, spice 
tropic synergy, spice egypt, yucatan 
fire, smoke, sence, chillx’dir. En yay-
gın kullanımı sigara olarak içilmesi 
olmakla birlikte buharının solunması 
şeklinde kullanıldığı da bildiriliyor. 
Maddenin en tehlikeli yanı, hızla ba-
ğımlılık yapmasıdır. Bonzai içinde bu-
lunan maddelerin sadece 4/1’i bilini-
yor. Esrar’dan çok daha tehlikeli olan 
bu madde tamamen sentetiktir.

Maddenin ilk üretiminin Çin ve 
Hindistan’da “klinik bir laboratuvar 
kazası” olduğu yönünde görüşler ağır-
lık kazansa da ispatlanmış bir doğru-
luğu bulunmamakta ve Bonzai’nin ilk 
üretiminin yeni değil, 2004 yılında 
olduğu ve 2009 itibarı ile hızla yay-
gınlaştığı bildiriliyor. Kolayca ulaşıla-
bilirliği ve uzun süre yasaklanmamış 
olması da yaygınlaşmasının önemli 
nedenleridir. Esrar grubunda değerlen-
dirilmesi sebebi ile içmek ve taşımak 
suç olarak gerekli cezai yaptırımları 
içermediğinden, kullanım serbestliği 
yaratıyor ve eroin kadar tehlikeli ve 
eroinin benzer etkilerini de göstermesi 
yüzünden yasal olarak eroin grubunda 
değerlendirilmesi gerektiği yönünde 
görüşler de gittikçe ağırlık kazanmak-
tadır.

Bu maddeyi yasaklayan ülkelere 
baktığımızda; Avusturya, Estonya, 
Almanya, Fransa, Polonya, Rusya, İs-
veç, İsviçre, İngiltere, Kıbrıs gibi ül-
keler 2008-2010 yılları arasında yasal 
olarak önlem almışlar. Kullanımı tüm 
dünyada yaygın olan bu sentetiğin 

Türkiyedeki kullanımı ile ilgili veri-
lere baktığımızda dudak uçuklatan so-
nuçlar çıkıyor ortaya.

EGM’nin Kaçakçılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele (KOM) Dairesi’nin 
2014 yılında hazırladığı uyuşturucu 
raporunda; Bonzai kullanımın 3 yılda 
17 kat arttığı, 2013’te 162 kişi, 2014 
yılında uyuşturucudan 648 kişinin ha-
yatını kaybettiği, uyuşturucu kullanım 
yaşının 15-30 yaş aralığı olduğu bil-
diriliyor.

Yine aynı raporda, uyuşturucu 
kaynaklı ölümlerden; 1 kişinin 15 yaş 
altında, 26’sının 15-19 yaş, 54’ünün 
25-29 yaş, 25’inin 30-34 yaş, 27’sinin 
35-39 yaş, 26’sının 40 yaş, 8’inin 45 
yaş, 6’sının ise 50 yaş aralığında oldu-
ğu bildiriliyor. Bunun yanı sıra, uyuş-
turucu madde kullanımında ilk sırada 
İstanbul yer alırken, Antalya, Adana 
ve Ankara onu takip ediyor.

TÜİK raporunda ise Bonzai kulla-
nımının, 2010 yılından bugüne %300 
artış gösterdiği belirtilmektedir. Uyuş-
turucu madde ticaretinden cezaevine 
girenlerin sayısı 2009-2013 yılları 
arasında % 482 oranında artarken, 
uyuşturucu ile ilgili suçlardan cezae-
vine girenlerin sayısı ise % 355 ora-
nında artış göstermektedir.

Tüm bu veriler ve maddenin içeri-
ğinden yola çıkarak, toplumsal olarak 
yarattığı tehdit üzerinde durmaya ça-
lışırsak eğer geleceksizliğin nasıl bir 
uyuşturulma haliyle örüldüğünü de 
görmüş oluyoruz. 

Uyuşturucu kullanımı bireysel 
olarak değerlendirilirse, her sosyo-

ekonomik kesimden insanlar için bir 
tehdittir. Ancak toplumsal dağılımını 
biraz incelediğimizde, işçi ve emekçi 
kesimler üzerinde sistemli olarak ya-
ratılan tehdidin ağırlığını ve gerçekli-
ğini tespit etmek hiç de zor olmuyor. 
Devlet aygıtı, işçi ve emekçi kesimler 
üzerinde yürüttüğü her türden baskı ve 
politikaların bir uzantısı olarak, emek-
çi ve yoksulların yaşadığı bölgelerde 
uyuşturucu çetelerinin kol gezmesine 
göz yumuyor, hatta teşvik ediyor. 

Sosyo-ekonomik düzeyin düşük 
olduğu bu bölgelerde gençler, uyuş-
turucu tehdidi ile baş başa. Kokain, 
eroin gibi maddeleri satın alma gücü 
olmayan gençler, Bonzai ya da esrar 
gibi uyuşturucu maddeleri hem kulla-
nıcı olarak temin edebilirken hem de 
diğer yandan satıcısı haline getirili-
yorlar. Bonzai’ye, 5-15-20 TL bedel 
ödeyerek ulaşabilmeleri çok mümkün. 
Bu konuda üstte raporundan alıntılar 
yaptığımız KOM’un, ya da bağlı ol-
duğu devletin, gençleri hatta çocukları 
okul önlerinde bile tehdit eden bu ille-
te karşı “aldıkları önlemler” düşündü-
rücü değil midir?

Eğer siz çocuklarınızın, gençlerini-
zin; hem fiziksel, hem kişilik hem de 
sosyal gelişimine olanak sağlayacak 
koşulları yaratamıyorsanız, suç ve ba-
ğımlılıklar elbetteki artacaktır. Bugün 
okul önlerine kadar uyuşturucu satışı-
nın mümkün hale geldiği, uyuşturucu-
ya ulaşmanın her türlü yol ve yönte-
minin bu denli kolay hale getirildiği, 
mesela Bonzai’nin internet üzerinden 
satışının bile mümkün hale geldiği 
bir ortamı olanaklı hale getiriyorsa-

nız, her gün sokaklarda ölü bulunan, 
yaşamdan koparılan çocuklar, gençler 
bulmak şaşırtıcı değil son derece üzü-
cüdür. 

Oysa ki; onlar geleceğimizdir. Ai-
leleri, gençleri, çocukları ölümle sına-
yan her türlü tehdide karşı önlem al-
mak devletin görevidir. Kapitalizmde 
devlet; herşeyi, yaşam hakkımızı, ge-
leceğimizi kendi sermaye birikiminin 
nesnesi yapar. Önemsizdir. Narkotik 
üzerinden dönen kirli paralar, emekçi 
ve yoksulu tehdit ediyor en başta.

Ayrıca, uyuşturucu kullanımının 
tedavisi açısından baktığımızda da du-
rum içler acısıdır. Uyuşturucu kullanı-
mından arınmak ya da detoksifikasyon 
süreci uzundur. AMATEM ya da özel 
kuruluşların bu konudaki çalışmaları 
hem yetersiz hem de külfetlidir. 

Yazıda Bonzai başlığı atarken bile 
çekinceli davrandık. Çünkü medyanın 
kontrolsüzlüğü de kötü yönde etki ya-
ratmaktadır. Bugün gençlerin sembol 
olarak yakınlaştığı ünlü isimlerle ilgili 
uyuşturucu haberleri içsel bir merakı 
da tetiklemektedir. Bonzai diye bağır-
dığınızda yeni ve ucuz arayışları da 
kullanıcılar için tariflemiş oluyorsu-
nuz.

Uyuşturucu ile mücadelede her ke-
simin, ailelerin, bilinçli ve etkin dav-
ranabilmesi bir zorunluluktur. Sistem 
toplumsal yapıyı her yönüyle iğdiş 
ederken, bize kaybedilmiş ve öldürül-
müş gençler ve çocuklar kalıyor.

O çocukların ve gençlerin gözleri-
ne bakın. Sanatı, sporu, eğitimi, müzi-
ği, yaşamı öğretemediğimiz çocuklar 
ve gençler, kendilerine çıkış arıyorlar. 
Nasıl mı?

Ölümüne... Bir nefes kadar... Her-
şeyi unutmak için; açlığı, yoksulluğu, 
ezilmişliği, kimliksizliği, şiddeti, öf-
keyi, sevgisizliği, yoksunluğu unut-
mak için... Bir an için... 

Bir an kadar mutluluk hissi için öl-
mek yerine yaşamı güzelleyen gelece-
ğimiz olmalılar...

O çocukların ve gençlerin gözleri-
ne bakın. Neyin eksik olduğunu göre-
ceksiniz. İnsanın insanca yaşadığı bir 
dünya özlemi.

Onlara borçluyuz. Gelecekleri, ge-
leceğimiz için.

Tüm Geleceksizliğin Sentetiği... BONZAİ

GÜNCEL
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q Mehmet KADIRGA

 İtalyan Komünist Partisi PCI, yetmiş-
li yıllarda “Avrupa Komünizmi” etkisinde 
reformist politikalar savunan, Leninci Yeni 
Tipte Parti öğretisini ve sosyalist devrim 
ile iktidarı yıkıp proletarya diktatörlüğü 
ilkesini terk eden partilerden biri olmuştu. 
Hatırlanacağı üzere, Enrico Berlinguer’in 
genel sekreterliğinde bu yola sapan par-
ti, o dönem İspanya Komünist Partisi ve 
Fransa Komünist Partisi ile birlikte Sov-
yetler Birliği ve SBKP’ye karşı mesafe 
koyarak karşı tavır geliştirmişlerdi.

 PCI, bir buçuk milyon üyesi olmasına 
rağmen bu politikaları sayesinde toplum-
sal etkisini git gide yitirdi ve gerici Hris-
tiyan Demokratlar ile koalisyon hükümeti 
kuracak noktalara dek ulaştı. 1991 yılında, 
Sosyalist Dünya Sistemi’nin karşı devrim 
sonucu çözülmesi ile PCI önce Demokra-
tik Sol Parti PDS adını alarak programın-
da var olan Marksist söylemleri terketti ve 
o güne dek koruduğu bayrağındaki orak-
çekiç amblemini de kaldırdı. PDS amb-
lemi Sosyalist Enternasyonalin yumruklu 
gülü oldu. PDS’in çoğunluğu 2007 yılın-
da da Katolik Merkez Partisi Margarita ile 
birleşerek bugünkü Demokratik Parti’yi 
PD oluşturdu.

 1991 yılında PCI’nin PDS’e dönüşü-
müne karşı çıkan kimi unsurlar Komünist 
Yeniden Kuruluş PRC partisini kurdular. 
Orak-çekiç amblemini seçtiler. Ancak bu 
parti PCI’den devraldığı oportünist mirası 
yok edemedi, sol sosyal demokrat, “çoğul-
cu”, reformist bir parti niteliği aldı. Çeşitli 
kereler bölündü ve sonunda Avrupa Sol 
Partisi çizgisinde bir parti olarak yaşamını 
sürdürdü. PRC’ye İtalya’nın SYRİZA’sı 
dersek yanılmış olmayız.

 1998 yılında İtalyan Komünistlerinin 
Partisi PdCI kuruldu. Kurulduktan kısa bir 
süre sonra bölünmeler yaşadı ve fazla bir 
varlık gösteremedi.

 Eylül 2014’de bir araya gelen PdCI 
temsilcileri, PRC tabanından kadrolar ve 

kendilerini Komünist ilkelere bağlı ola-
rak tarif eden komünistler, yeni bir parti 
kurmak için bir toplantı çağrısı yayınladı-
lar. Aralık 2014 bir tartışma toplantısı ve 
Ocak 2015’de Konferans niteliğinde bir 
araya gelen bu güçler 250 komünistin ka-
tılımı ile yeniden bir Komünist Partisi inşa 
etme kararı aldılar. Aralık ayındaki top-
lantı otomobil endüstrisinin kalbi, FIAT 
fabrikalarının olduğu Torino’da düzen-
lendi. Ocak ayında düzenlenen toplantı, 
94 yıl önce Antonio Gramsci önderliğinde 
PCI’nin kurulduğu işçi kenti Livorno’da 
gerçekleşti. Ocak ayında düzenlenen ikin-
ci toplantı ise PCI’nin 24 sene önce likide 
edildiği Bologna kentinde gerçekleştirildi.

 Evet, İtalyan komünistleri de bir liki-
dasyon tespiti yapıyorlar. Ve yeniden inşa 
sürecini nicelikten çok niteliksel anlam-
da tarif ediyorlar. Öncelikle Avrupa Sol 
Partisi’ne mesafe koyuyorlar. Her türlü 
reformist, oportünist eğilimi mahkum edi-
yorlar ve Leninci, Devrimci bir Komünist 
Parti’ne vurgu yapıyorlar. 1921-1945 ara-
sı parti ilk kurulduğunda İtalyanın Komü-
nist Partisi PdCI adını kullanmaya karar 
veriyorlar. Leninci bir Parti’yi yeniden 
inşa ederken, PCI kurucusu Gramsci’nin 
görüşlerini de değerlendiriyorlar. Bugüne 
dek bin beşyüzün üzerinde komünist bu 
oluşumda yer alacaklarına dair çağrıya 
imza atmış.

 Yeni PdCI kendisini, “PCI’nin po-
litik ve ideolojik mirasının olumlu yön-
lerini sahiplenen, İtalyanın sınıf bilinçli 
sol güçlerinin ve Uluslararası Komünist 
Hareket’in değerlerine sahip çıkan, Lenin 
ve Gramsci’den başlamak üzere Marksiz-
min en iyi geleneklerini savunan İtalya’nın 
tüm komünist güçlerine dayanan” bir parti 
olarak tarif ediyor. Girişimin başını ulus-
lararası anlamda tanınmış Marksist Leni-
nist Felsefe Profesörü Domenico Losurdo, 
Turin Üniversitesinden Profesör Angelo 
d’Orsi, Bologna Üniversitesi Çalışma Hu-
kuku Profesörlerinden ve CGİL Sendika 
Konfederasyonu hukuk danışmanı Piergi-

ovanni Alleva ile eski CPI Senatörü Carla 
Nesporo çekmektedirler.

 İtalyan yoldaşlarımıza girişimlerinde 
başarılar diliyoruz. Bu girişimin İtalya’da 
işçi sınıfı hareketi ve anti-faşist komünist 
geleneklerin yaşatılmasına katkıda bulu-
nacağı ve İtalyan komünistlerinin Ulus-
lararası Komünist Hareket içinde onurlu 
yerlerini tekrar almaları konusunda önem-
li bir adım olacağını umuyoruz.

 Biz bu süreçlere nasıl bakıyoruz?

 Kuşkusuz ki her ülkenin deneyi farklı 
olacaktır. Biz örneğin, “komünistlerin bir-
liği” adı altında değişik çevrelerin bir ara-
ya gelmesi ile sağlıklı bir yapı oluşturu-
labileceği düşüncesinde değiliz. Özellikle 
grupların bir araya getirilerek bir Komü-
nist Parti oluşturulamayacağını, Komünist 
Parti’ye tek tek, bir iş yeri veya yerleşim 
birimi temelinde, orada var olan parti hüc-
resine baş vurarak üye olunabileceğini 
savunuyoruz. Farklı komünizan grup ve 
çevrelerin Komünist Partisi ile güç ve iş 
birliği yoluyla bir cephe  örgütlenmesinde 
bir araya gelebileceklerini ve süreç için-
de ideolojik, politik ve örgütsel birliğin 
sağlanabileceğini düşünüyoruz. Bu süreç-
te ise işçi sınıfı içinde örgütlenmenin ve 
kadroların işçi sınıfı mensubu olmalarının 
öneminin altını çiziyoruz. Buradan kendi-
sini Türkiye Komünist Partili olarak tarif 
edenlerin ayrı durması sonucunun çıkarıl-
maması gerekir. Tam tersine, biz, ön yar-
gısız, ön şartsız ve ön koşulsuz olarak her 
bir kadronun, partimizin öncelikle prog-
ram tartışmalarına aktif katılımını sağla-
yarak, bizzat program komisyonu, ideo-
lojik, yayın, örgütlenme, kadın ve gençlik 
bürolarında birlikte çalışmaya başlayarak 
ama aynı zamanda bir temel parti örgütün-
de aktif ve somut faaliyet yürüterek ülke-
miz koşullarında partimizin tekrar politi-
kaya müdahil olacak ideolojik, politik ve 
örgütsel güce ulaştırılması gerektiğini sa-
vunuyoruz. Bu amaçla tarif ettiğimiz süre-
ce ve bu süreci yönetmek için oluşturulan 
organlara tüm yoldaşlarımızı davet ediyo-
ruz. Sadece eski TKP üyeleri değil, daha 
önce farklı örgütlenmeler içinde yer almış 
ama bugün için ideolojik ve politik olarak 
kendini tartışmaya açtığımız program tas-
lağı ile özdeşleştiren, bu tartışmaya katkı-
da bulunmak isteyen ve yeni tipte Leninci 
Parti örgütlenmesi ilkelerini savunan tek 
tek yoldaşlarımızı da bu sürece katılmaya 
çağırıyoruz.

(TKP Merkez Organı ATILIM Gaze-
tesi Mart 2015 sayısında yayınlanmıştır. 
www.türkiyekomünistpartisi.org sitesin-
den alınmıştır.)

ENTERNASYONALİZM

İtalyan Komünistleri Yeni Parti Kuruyor

q Nurani ERSOY
 
Tarih boyunca çok farklı uygarlıklara yurt 

olmuş bu kadim Anadolu topraklarında, her 
topluluk ve uygarlığı bir “Tanrıkral” yöne-
tegelmiştir. Bu sebepledir ki  “Tanrıkral”lar, 
iktidarlarını sürdürebilmek için yönettikleri 
halklara zulmetmiş; bu zulümler de “baş-
kaldırılara” yol açmış, her başkaldırı -geçici 
zaferler yaşansa da- kanla bastırılmış; diğer 
yandan başka bir “Tanrıkral” diğerini yok et-
mek için türlü oyun ve entrikalarla, savaşlarla 
çok farklı dilleri, uygarlıkları yok etmeye çalış-
mıştır.

Bu “Tanrıkral” kültü, Anadolu’da öyle kök 
salmıştır ki günümüzde bile büyüklü küçük-
lü “Tanrıkral”lar (Yalova valisi bile kendini 
Tanrıkral sanıyorsa gerisini siz düşünün!) zul-
metmeye devam etmektedir. Özellikle son 
iki yüz yıldır Ermeniler, Ezidiler, Kürtler, Rum-
lar ve daha birçok alt kimlik ve kültür (Alevi-
lerin yaşadıklarını biliyoruz ve yazmıştık da), 
Osmanlının, İttihat ve Terakkinin, Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’ nin “Tanrıkral”larınca 
aşağılanmış, sürülmüş, katledilmiştir.

Her yok ediliş başka bir acıyı anlatır. An-
cak bunların en acısı, 19. Yüzyılın ikinci ya-
rısında başlayıp 1915’ te son kerteye çıkan 
Ermeni katliamı ve sürgünüdür. O dönemde 
iktidarda olan İttihatçıların “Tanrıkral”ları, 
yine o dönemde Alman “üstün ırk” anlayışı-
nın planları ve desteği ile Anadolu toprakla-
rını Türkleştirme projesini hayata geçirmek 
için önce bu toprakların en kadim halkların-
dan biri olan Ermenileri yok etmeye girişmiş 
ve bunda da başarılı olmuştur.

Çanakkale’ de cephede Osmanlının bir-
liği ve dirliği için savaşan Ermeniler, aynı dö-
nemde Anadolu’ nun her bölgesinde planlı 
bir “tehcir”e zorunlu tutulmuş, yine aynı 
dönemde ve ilk önce İstanbul’ da, Abdül-
hamit’ e karşı İttihat ve Terakki’ yi destekle-
yen, kimileri kurucusu ve yöneticisi olan 20 
(yirmi) Taşnak (Marksist) Ermeni münevveri 
ve sosyalisti (içlerinde PARAMAZ kardeşler 
de vardı), İttihatçı “Tanrıkral”larca Beyazıt  
Meydanı’nda asılarak katledilmişlerdir. 

Milyonlarca Ermeni’ nin soykırımla ve 
sürgünlerle yok edilişi, geriye kalan ve bu 
topraklarda çoğu zaman ve çoğu yerde giz-
lice yaşamlarını sürdüren Ermeniler’ i hep 
tedirgin kılmış;  bu korkulu yaşam da o gün-
den bu güne süregelmiş ve sürmektedir de. 
Hrant Dink’ in deyişiyle, her Ermeni yurttaş, 
bu topraklarda güvercin tedirginliği ile ya-
şamaya çalışmaktadır.

Bütün bu zulüm ve korkuya karşın, Er-
meniler, bu topraklarda kalmaya ve ölmeye 
devam edecek. Çünkü bu toprakların gerçek 
sahiplerinden biri de onlar. Anadolu’ ya ekin 
eker gibi zengin bir kültür mirası bırakan Er-
meniler’ in bu topraklarda hiç gözü olmadı. 
Bölücü dediğiniz ve sayıları iki elin parmak-
larını geçmeyen Ermeniler -yine Hrant Dink’ 
in deyişiyle- bu toprakları ele geçirmeye de-
ğil, bu topraklarda ölmeye kararlılar. Yine 
çok iyi biliyoruz ki -bu, doğanın bir mucizesi 
ve kanunudur- yine Hrant Dink’ in deyişiyle, 
su akar çatlağını bulur.   

 “Tanrıkrallar” 
ve Güvercin 
Tedirginliği

Politika Gazetesi’ni 
Oku, Okut!
Abone Ol, 

Abone Bul !..



q Sinan DERVİŞOĞLU

Bu sene Nisan ayında 1915’deki 
büyük bir trajedinin, Ermeni soykı-
rımının 100. Yıldönümünü birlikte 
anıyoruz. Bu olay, sadece Batı bası-
nı ve siyasetçileri gündeme getirdiği 
için değil, kendi tarihimizi, Anadolu 
halklarının ve siyasi iktidarın tari-
hini daha iyi anlamamız ve bir tarih 
bilinci oluşturmamız  açısından bü-
yük önem taşımaktadır. Özellikte son 
yıllarda çok sayıda kitap, araştırma 
ve kişisel tanıklığın yayınladığı bu 
konu, ağırlıklı olarak inkârcı Türk 
şovenizminin, Batı emperyalizminin 
ikiyüzlülüğünün, yurt dışında Diaspo-
ra Ermenilerindeki kimi tek yönlü ve 
milliyetçi bakış açılarının ışığında ele 
alınmakta, geliştirilen yorumların hiç-
biri, olgularının bütününü açıklamaya 
ve anlamlı kılmaya yetmemektedir. 
Biz bu katliamın ve trajedinin tüm 
boyutlarıyla, diyalektik ve sınıfsal bir 
bakış açısıyla ele alınmasını amaçlı-
yor, o yüzden de bu tarihsel trajedinin 
100. Yıldönümünde konuyu birden 
fazla yazı ile irdelemeyi planlıyoruz. 

Anadolu’nun en eski
halklarından biri
Sevmek ve kardeşlik duygusunu 

geliştirmek, öncelikle tanımaktan ge-
çer. Türkiye halkı ve hatta Türkiye 
Solu olarak Ermeniler hakkında pek 
az şey bildiğimiz için öncelikle on-
ların tarihini kısaca aktarmamız, hem 
bu boşluğu gidermek, hem de yaşanan 
trajedinin tarihsel boyutunu kavrama-
mız açısından anlamlı olacaktır.

Ermeniler, Hint-Avrupa kökenli 
bir halk olarak Anadolu’ya Balkan-
lardan, Frigya’lılarla birlikte geldiler. 
Batı Anadolu’ya yerleşen Frigya’lıla-
rın aksine, daha savaşçı olan bir kesim 
doğuya yöneldi, ve uzun savaşlardan 
sonra Urartu devletini yenerek ele 
geçirdi (Ermenilerin Urartu kökenli 
olduğu yanılgısı buradan gelmekte-
dir). Kendi alfabelerini oluşturan Er-
meniler, tarihte Hristiyanlığı ilk defa 
“resmi din” olarak benimseyen dev-

let oldular (bu olgu, dünya Hristiyan 
kültürü içerisinde Ermeniler için hala 
bir gurur vesilesidir) Doğuda Arap ve 
Türk akınları, batıda da Roma İmpara-
torluğunun varlığı, Ermenilerin devlet 
olarak varlıklarını sürdürmelerini zor-
laştırdı; ancak 2 olgu Ermeni halkının 
kimliğini diri tuttu: Hristiyan inanç-
ları onları Müslüman Arap, İranlı ve 
Türklerden ayırt ederken, gerek Doğu 
Roma (Ortodoks) kilisesinden, gerek-
se Batı Roma (Katolik) kilisesinden 
ayrı ve bağımsız olan ulusal kiliseleri 
(Apostolik/ Gregoryen Ermeni kilise-
si) onları Rum Ortodoks kültürü için-
de erimekten alıkoydu. Bu farklılığın 
yarattığı çatışma sonucu Bizans dev-
leti onlara uzun yıllar baskı uyguladı, 
hatta bu devlet son dönemlerinde Er-
menilerin İstanbul’a (Konstantinopo-
lis) girmelerini yasakladı.

Ermeni kültürünün yükselişi, 
İstanbul’un fethi ile hızlandı. Bizzat 
Fatih, (Rumlara karşı bir denge un-
suru olarak)  Ermenilerin İstanbul’a 
yerleşmesini sağladı ve teşvik etti. 
Ermeniler, 15. yüzyıldan itibaren Os-
manlı halklarının günlük yaşamında, 
hayatın her alanında yer alan, onun 
ayrılmaz parçası olan bir kavim ola-
rak var oldular.

Ortak değerlerimize
Ermenilerin yaptığı
tarihsel katkılar
Ermenilerin kültürümüzdeki payı-

nı “midye dolması ve topik”le hatır-
lamaya başlayan ve ondan ibaret sa-
yanlara, geride bıraktığımız 500 yılın 
emeğini hatırlatmak gerekir. Ermeni-
ler Osmanlı coğrafyasının toplumsal 

yaşamına çalışkan ve usta zanaatkar-
lar olarak katıldılar. Anadolu’daki 
ortak yaşantımızda yüzyıllar boyu 
sayısız evin duvarlarını onlar ördüler, 
demirlere onlar şekil verdiler, unumu-
zu onlar öğüttüler.

Bunların yanı sıra, Osmanlı’dan 
devraldığımız ve bugün “Türklük” 
etiketi yapıştırarak sahip çıktığımız 
yüksek kültür, Ermenilerin katkısı 
olmadan anlaşılamaz. Sanat ve kül-
türel üretime yatkın bir halk olan 
Ermeniler, İbrahim Müteferrika’dan 
çok önce (Yahudilerle birlikte) mat-
baayı Osmanlı topraklarına getiren 
bir halk oldular. Yüksek bir estetik 
içeren (bugün “klasik Türk müziği” 
denilen) Osmanlı müziği hiçbir kayıt 
sistemi olmadan, sadece kulaktan ku-
lağa aktarılırken (ve bu yüzden de bir 
çok eser kaybolup giderken) bu müzik 
için ilk nota sistemini bir Ermeni olan 

Hamparsum Efendi buldu ve bu eser-
leri tarihin karanlığında kaybolmak-
tan kurtardı. TC’nin kuruluşundan 
çok önce, Anadolu halk şarkılarının 
bir kataloğunu ve derlemesini yapma 
çalışması, gene bir Ermeni olan bes-
teci Gomidas tarafından başlatıldı. 
Üstün yetenekli bir Ermeni mimarlar 
ailesi olan Balyan’lar, sadece bugün 
İstanbul’un güzelliği olan sarayları 
değil, aynı zamanda (Hristiyan ol-
malarına rağmen) birbirinden güzel 
camilerin mimarisini tasarladılar. Os-
manlı devleti, en hassas kurumların-
dan biri olan Darphane’yi dahi Erme-
ni ustalara emanet etti. 19.yüzyıldan 
itibaren sağlık, eğitim, dışişleri gibi 
alanlarda çok sayıda aydın Ermeni 
görev aldılar ve ülkeye hizmet ettiler.

Sosyalist hareketimize
Ermenilerin katkısı
Bu noktada, sosyalistler olarak yıl-

lardır süregelen bir vefasızlığı da or-
taya koymak ve özeleştirisini yaparak 
aşmak zorundayız: Tarihimizi hep en 
erken “Osmanlı Sosyalist Fırkası”na 
dayandırdık; ancak şunu göz ardı et-
tik: Yaşadığımız topraklarda sosya-
list düşüncelerin doğuşunda Erme-
niler öncü unsurlardan biri oldular. 
“Komünist Manifesto”nun Osmanlı 
coğrafyasındaki ilk çevirisi Ermeni-
ceye yapıldı. Ermeni halkı içinde ör-

ERMENİLER:

Hatırlamak ve Yüzleşmek...

Politika22   14 Nisan 2015 TARİH ve TEORİ

Tarihimizi hep en erken “Osmanlı Sosyalist Fır-
kası”na dayandırdık; ancak şunu göz ardı ettik: 
Yaşadığımız topraklarda sosyalist düşüncelerin 
doğuşunda Ermeniler öncü unsurlardan biri oldu-
lar. “Komünist Manifesto”nun Osmanlı coğrafya-
sındaki ilk çevirisi Ermeniceye yapıldı. 

Aram Pehlivanyan (A. Saydan Yoldaş) Sarkis Çerkezyan



gütlenen Hınçak ve Taşnak partileri 
sosyalist görüşü benimsedi, Taşnak 
2.Enternasyonal’e üye oldu. TİP’ten 
ve Halk İştirakiyyun Fırkası’ndan 
yıllar önce sosyalist görüşler Osman-
lı Meclis’i Mebusan’ında ilk olarak 
Makedon (Vlahof Efendi) mebusların 
yanı sıra Ermeni (Vartkes ve Zohrap 
Efendiler) tarafından savunulmuş-
tur. M. Suphi’lerin katlinden sonra 
1924’de İstanbul Akaretler’de topla-
nan TKP 2. Kongresine Hınçak parti-
sinin sol kanadı da katılmıştır.

1920 sonrası işçi sınıfının siyasi 
örgütü olan TKP’de hep bir Ermeni 
damar bulunmuştur. Sebep açıktır: 
TC’nin dayattığı “ya Türkleşme, ya 
da Ermeniliğini koruyarak sinme ve 
kabuğuna çekilme” ikilemi karşısında 
birçok Ermeni aydın, bu ikilemi red-
detti; ve kendilerini bu ülkenin parçası 
ve başı dik birer öznesi olarak görmek 
istediklerinde, bunu kendilerine sunan 
tek tutarlı siyasi çerçeve olarak komü-
nizmi gördüler ve onu benimseyerek  
TKP saflarında yer aldılar. Ermeni ol-
manın da, komünist olmanın da büyük 
birer “günah” sayıldığı ve acımasızca 
ezildiği Tek Parti terörü altında bu yi-
ğit insanlar bir Ermeni ve bir komü-
nist olarak Türk yoldaşlarıyla birlikte 
başları dimdik mücadeleye atıldılar, 
ve iki misli bedel ödediler. TKP’de 
Aram Pehlivanyan, Sarkis Çerkezyan, 
TİP’te Zaven Biberyan’la birlikte tüm 
bu cesur ağabeylerimizi, bu gözü pek 
yoldaşlarımızı bir kez daha saygıyla 
anmak, sadece komünistlerin değil, 
tüm Türkiye’li ilericilerin boynunun 
borcudur.

Millet-i Sadıka
1915 Ermeni katliamını en trajik 

kılan olgulardan biri de, Ermeni hal-
kının Osmanlı’nın çöküş döneminde 
dahi sürdürdüğü “Osmanlı’ya bağlı 
kalma” ve “Türk halkıyla birlikte ya-
şama” konusundaki iyi niyeti ve ka-
rarlılığıdır. Daha 17. Yüzyılda Erme-
ni Patrikhanesinin aldığı bir kararla 
her Ermeni aile kendine bir “soyadı” 
seçtiğinde, seçilen soyadları 2 ilginç 
özelliği içeriyordu: Birincisi, bun-
ların çoğu bir zanaata referansta bu-
lunuyordu (Uncuyan, Demirciyan, 
Gümüşçüyan, Deveciyan..gib). İkinci 
özellik ise, görüleceği gibi bu isim-
lerin büyük çoğunluğu Türkçe idi!. 
Bugün sadece Türkiye Ermenilerinde 
değil, Arjantin’den Avusturalya’ya 
kadar dağılmış tüm Ermeni diaspora-
sında kullanılan soyadları, Türkiye’de 
yaşadıkları lanete rağmen, hala bu 

Türkçe soyadlarıdır. Diaspora Erme-
nileri, katliam sonrası savruldukları 
uzak diyarlarda uzun yıllar aile içinde 
dahi Türkçe konuştular, yemekten gi-
yime, örf ve adetlerden müziğe kadar 

Osmanlı coğrafyasında Türklerle pay-
laştıkları kültürel olguları yaşamaya 
ve yaşatmaya devam ettiler.

Osmanlı aydınları, devleti 19 yüz-
yıldan itibaren feodal köhnelikten 
kurtarıp modern bir yapıya kavuştur-
mak için mücadele verdikleri zaman, 
Ermeniler ( bu çabalara mesafeli du-
ran Rum cemaatinin aksine) bu müca-
deleye şevkle atıldılar. Balkan halkla-
rının birer birer Osmanlı’dan kopma 
sürecine girdiği bir tarihsel dönemde, 
onların bu kararlılığı “Millet-i Sadı-
ka” (sadık halk) olarak anılmalarına 

yol açtı. Abdülhamit istibdatına karşı 
savaşta ve 1908 meşrutiyet devrimin-
de aktif rol aldılar. 1877 Osmanlı-Rus 
savaşında, Erzurum’da Ermeni genç-
ler Türklerle omuz omuza Çarlık or-
dularına karşı şehri savundular. Bal-
kan ve Çanakkale savaşlarında çok 
sayıda Ermeni genç, orduya gönüllü 
yazıldılar ve canlarını verdiler. 1915 
katliamından sonra dahi bazı Ermeni-
lerin Kurtuluş Savaşı’na destek verdi-
ği ve madalya aldığı bilinmektedir.

Osmanlı döneminde doğan ve 
Cumhuriyet döneminde ölen Erzincan 
doğumlu Ermeni yazar Hagop Mint-
zuri, anılarında aktardığı şu küçük 
anekdotla, bu halet-i ruhiyeyi mü-
kemmel anlatır. 1900’lerin başında 
İstanbul’da sokakta bir Osmanlı zabiti 
kendisine “Nerelisin evladım?” diye 
sorduğunda, Hagop şu cevabı verir:” 
4.Ordudanım, kumandanım!” 4. Ordu, 
Hagop’un doğduğu Erzincan’da ko-
nuşlanmış askeri birimdir, ve 10 ya-
şındaki Ermeni çocuğu Hagop, ken-
dini Erzincan’lı’dan önce Osmanlı 
ordusunun bir neferi olarak görmekte-
dir!. Çok değil, 10 sene sonra Hagop 
Mintzuri’nin tüm ailesi Tehcir’de yok 
olacak, kendisi şans eseri kurtulacak, 
yaşadığı süre boyunca hayatta kalmış 
olmanın travmasını atlatamayacaktır.

Hepimiz kaybettik
1915 soykırımıyla Ermenilerin ne 

kaybettiği aşikardır ve iç parçalayı-
cıdır: 3000 yılı aşkın bir süredir üze-
rinde yaşadıkları toprağı, çalıştıkları 
atölyeleri, türküler yazdıkları dağları, 
ovaları, ırmakları, inşa ettikleri evle-
ri, kilise ve manastırları, babalarının 
mezarlarını kaybettiler ve dünyanın 
dört bir yanına savruldular. Diaspora 
Ermenileri, bir yandan yaşamlarında 
Türklerle ve Kürtlerle birlikte ürettik-

leri veya onlardan aldıkları (ve içsel-
leştirdikleri) kültürel unsurları yaşa-
makta; öte yandan bizzat bu unsurlar 
onlara geçmişte yaşadıkları vahşeti 
hatırlatmaktadır. Diaspora’nın halen 
yaşadığı  travma budur ve bunu iyi 
anlamak gerekir.

Öte yandan” bize ait bir vatan ka-
zandık” palavralarının ötesinde, Türk-
ler ve Kürtler de bu soykırımın ikinci 
kaybedenidir. Bir Anadolu şehrinde 
Tehcir başladığı zaman, şehrin Türk 
ileri gelenlerinden biri bu karara is-
yan etmiş ve şunu demiştir: ”Siz deli 
misiniz.? Hiç gâvursuz memleket olur 
mu?”  Burada kast edilen, 500 yıl-
dır Hristiyanlarla birlikte yaşamanın 
Anadolu’nun değişmez ve değişme-
mesi gereken temel gerçeği olmasına 
yapılan vurgudur.

“Gâvursuz memleket”in ne oldu-
ğunu 1923 sonrasında yaşadık, hala 
da yaşıyoruz. 1915 sonrasında uzun 
yıllar Anadolu kasabalarında un öğü-
tecek, duvar yapacak, demir döğecek 
adam bulunamamış, sefalet yaşan-
mıştır. Okuma yazma oranı Türkle-
re ve Kürtlere göre çok daha yüksek 
olan Ermenilerin (ve Rumların) yok 
olması, ülkeyi cehalete gömmüştür. 
Anadolu halkları ailesi, hünerli ve ye-
tenekli bir kardeşini kaybetmiştir.

Ancak sorun “nitelikli işgücünün 
kaybedilmesi” gibi pragmatist ve ens-
trümantal bir bakış açısının çok öte-
sindedir. Elle tutulur bir Ermeni ve 
Rum halkının yokluğunda, İslamcı ve 
Türkçü şovenizmin önünde hiçbir en-
gel kalmamış, gemi azıya almış faşist 
bir Türk şovenizmi ve İslami yobaz-
lık, her türlü ilerici değeri kemirmiş, 
90 yılda hızla güçlenerek Türkiye için 
hala sürmekte olan bir kabus haline 
gelmiştir. Tüm ilericiler açısından en 
büyük kayıp budur.

Ancak iyimser olmak için artık 
sebeplerimiz var. Türkiye, 35 yıl-
lık 12 Eylül faşizminin ve 90 yılık 
resmi ideoloji karanlığının kapısını 
aralamaya başladı. Kürt sorunu ile 
yüzleşmeye başlayan Türkiye halkla-
rı, Ermeni soykırımını da her geçen 
gün daha cesurca konuşuyor. Sosya-
listler ve tüm ilericiler omuz omuza 
verdiğimiz takdirde, başta Ermeniler 
olmak üzere tüm halkları harap eden 
bu trajediyi aşmayı başaracak, sevgi-
li Ahparik’imiz Hırant’ın dediği gibi 
“Yüzbaşı Agop”u, “Rektör Yorgo”yu, 
“Bakan İzak”ı selamlayacağımız gün-
leri hep birlikte yaşayacağız. 
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Ermeni olmanın da, komünist 
olmanın da büyük birer “gü-
nah” sayıldığı ve acımasızca 
ezildiği Tek Parti terörü altın-
da bu yiğit insanlar bir Erme-
ni ve bir komünist olarak Türk 
yoldaşlarıyla birlikte başları 
dimdik mücadeleye atıldılar, 
ve iki misli bedel ödediler. 
TKP’de Aram Pehlivanyan, 
Sarkis Çerkezyan, TİP’te Za-
ven Biberyan’la birlikte tüm bu 
cesur ağabeylerimizi, bu gözü 
pek yoldaşlarımızı bir kez daha 
saygıyla anmak, sadece komü-
nistlerin değil, tüm Türkiye’li 
ilericilerin boynunun borcu-
dur.



1915 trajedisinin 100. Yılında gerçek 
tanıklıkları ve özgün bir yaklaşımı yansıt-
mak için, Kirkor Ceyhan’ın 2 kitabını ta-
nıtmak istiyoruz: “Kapıyı Kimler Çalıyor?” 
ve “Seferberlik Türküleriyle Büyüdüm”. Kir-
kor Ceyhan 1999’da kaybettiğimiz Sivas’lı 
bir büyüğümüz, bir ağabeyimiz. Tehcir 
sonrası Zara’ya geri dönen ve duvarcılık 
yapan Simon’dan, ve Horik Hatun’dan 
Zara’da dünyaya geldi. Liseyi orada oku-
du. Hayatı boyunca bir emekçi olarak 
çalıştı, terzilik yaptı. Gençliğinden itiba-
ren materyalist dünya görüşüne ve sola 
yöneldi. TKP’nin emektar militanı Sarkiz 
Çerkezyan’ın yakın arkadaşı olan K. Cey-
han, 1950’lerde TKP çevresinde yer aldı, 
marksizmi benimsedi. Ermeniliğini asla 
saklamadı, Ermeni halkının bu toprağa 
kattıklarıyla hep gurur duydu; ama her 
şeyden önce kendini  Anadolu’lu bir ay-
dın olarak gördü. Kendisini tanıdığımızda 
toprağının, Sivas’ın türkülerini herkesten 
iyi bildiğine, ve herkesten güzel söyledi-
ğine şahit olduk. Asimile olmadığı gibi 
“cemaat ruhu”na da itibar etmedi. Birçok 
Ermeni yurttaşımızın kimliğini korumak 
adına düzenli gittiği kiliseye, bir Marksist 
olarak adımını dahi atmadı, çocuklarını 
da göndermedi. Türkiye’li bir Komünist 
olarak Türk, Kürt ve Ermeni kardeşleriyle 

başı dik bir yaşam sürdü, ve öyle de öldü

Kirkor Ceyhan, “Kapıyı Kimler Çalı-
yor”da babası Simon’un günlüklerinden 
derlediği  Tehcir anılarını bizlere aktarı-
yor. 1915 Tehciri’nden, bir Osmanlı binba-
şısının ön ayak olması ile “Müslümanlığa 
geçerek” kurtulan Simon ve ailesi, Tehcir 
kafilesinden kaçmış bir Ermeni arkadaşla-
rını evlerinde sakladıkları için yakalanırlar 
ve ailece 1916’da tehcire tabi tutulurlar. 
Sivas’tan Urfa’ya kadar süren sürgün yolu 
boyunca Anadolu’nun o dönemki vahşet 

ve sefalet manzarasını bizlere aktarır Si-
mon. Yolda annesini, yatalak kız kardeşi-
ni, ve bebeğini kaybeder. İşin özgün yanı 
Simon, yaşadığı tüm bu trajediye rağmen 
ne Türklere, ne Kürtlere hiçbir hınç besle-
mez. Kendilerine eşlik eden jandarmalar 
da, en az onlar kadar perişan ve zavallı-
dır; ve bu askerler köylerden zar zor bul-
dukları ekmeği, önce muhafaza ettikleri 
Simon’un ailesiyle paylaşırlar. Yolculuğun 
sonuna doğru bu jandarmalardan ağ-
laşarak ve helalleşerek ayrılırlar. Urfa’ya 
vardıklarında ise devletin çöküşüne tanık 

olurlar: Güney (Filistin ve Suriye) cephesi 
çökmüş, on binlerce yaralı Urfa sokakla-
rına dökülmüştür. Ortadaki ölü ve yaralı-
ların manzarası dayanılacak gibi değildir. 
Simon şu yargıya varabilecek kadar yüce 
gönüllüdür: “Hepsi Anadolu çocuğu olan 
bu askerlerin dramı ile biz Ermenilerin dra-
mı birbirinden farklı değil. Hepimiz ortak bir 
trajediyi yaşıyoruz.”  Devlet kontrolünün 
kaybolduğu o kargaşada aile kaçar ve 
Zara’ya geri dönüş başlar.

İkinci kitap, “Seferberlik Türküleriyle 
Büyüdüm” ise, 1923 sonrasında dünyaya 
gelen genç Kirkor’un Zara ve Sivas’ta ge-
çen çocukluk anılarıdır. Cumhuriyet kurul-
muştur, Kirkor ilkokulda “Gazi Paşa” marş-
larıyla büyümektedir. Eski Amerikan koleji 
binasına sığınan Ermeni nüfus oldukça 
azalmıştır. Okumuş bir insan ve 1915 ön-
cesinde bir öğretmen olan Simon, duvar-
cılık yaparak ailesini, eşini ve 4 çocuğunu 
geçindirmektedir. Kitap, o yıllarda genç 
bir Ermeninin gözünden günlük yaşamı 
aktarmakta, o bölgede Türk, Kürt, Çerkez 
ve Ermeni kökenli (bir kısmı Müslümanlı-
ğa geçmiş) insanlar arasındaki günlük iliş-
kileri bize yansıtmaktadır. En ilginç yön, 
Zara’ya gelen mektuplardır. Bükreş’ten 
Adis Ababa’ya, Marsilya’dan Şikago’ya, 
New York’tan Bağdat’a kadar, dünyanın 
dört bir yanına savrulmuş Zara’lı Erme-
nilerin mektuplarıdır bunlar. Hepsi eski 
yurda duyulan özlemi, ve yeni ülkelerinde 
yaşadıkları sarsıntıyı dile getirmektedir. 
Şikago’da fabrikaya girmiş bir Zara’lı, mek-
tubunda şöyle demektedir: “Bunlarda öyle 
fabrikalar var ki, her biri bizim Zara’yı içine 
alır!” Kitap, ABD’ye göçmüş bir Zara’lı Er-
meni ile, Zara’da kalmış bir Türk arkadaşı 
arasında “eski bir hesabın kapatılması”nı 
anlatan ilginç, ve bir o kadar da göz yaşar-
tıcı bir öyküyle sona erer. 

Baştan aşağı Sivas-Zara ağzıyla ve ora-
nın yerel deyimleriyle kaleme alınmış bu 
iki kitap, Türklerle ve Kürtlerle et ve tırnak 
gibi iç içe geçmiş bir halkın, Ermeni hal-
kının içinden yükselen dürüst ve yiğit bir 
sesi bizlere ulaştırmaktadır. Ayrışmaya ve 
etnik nefrete değil, acıların ortaklığına ve 
halkların kardeşliğine vurgu yapan bu iki 
kitabı okuyucularımıza tavsiye ederken, 
değerli ağabeyimiz Kirkor Ceyhan’ın anısı 
önünde  bir kez daha saygıyla eğiliyoruz.
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Anadolu’lulu Bir Ermeni Komünist Anlatıyor

İstanbul Film Festivali, PKK’yi anlatan Çayan Demirel 
ve Ertuğrul Mavioğlu’nun yönettiği “Kuzey (Bakur)” bel-
geselini Kültür Bakanlığı’nın kayıt tescil belgesini gerekçe 
gösterek gösterime sokmadı. Festival kapsamında basın 
gösterimi de yapılan filmin son anda gösterimden çıkarıl-
ması sansür tartışmalarını beraberinde getirdi. İKSV filmin 
gösterilmesine 3 saat kala yazılı açıklama yaptı. Açıklamada 
filmin gösterimden çıkarılmasına ilişkin  T.C Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün İstanbul Kül-
tür Sanat Vakfı’na gönderdiği yazı gerekçe gösterildi. İKSV, 
Sinema Genel Müdürlüğü’nün ‘Sinema Filmlerinin Değer-
lendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik’in 15. maddesi’ uyarınca festivallerde 
gösterilecek Türkiye’de üretilen filmlerin kayıt tescil belgesi 
almış olması zorunluluğu hatırlatıldığı için “Kuzey” filminin 
gösterimini programdan çıkardığını ifade etti. 

22 sinemacı ortak bir açıklamayla filmlerini festivaldeki 
gösterimlerden ve yarışmadan çekti. “Sansürün olduğu yerde 
sanat, sanatın olmadığı yerde yaratıcılık ve ifade özgürlü-

ğü olamaz. Kimse böyle bir Türkiye’de yaşamak istemez, 
istemiyor.” diyen sanatçılar şunları söyledi: “Radikal Halk 
Ödülü’nü bu yıl iptal ediyoruz. Bizim de elimizden gelen bu. 
Tekrar herkesin özgürce film izlediği bir festivalde yer ala-
bilmek, filmlerin özgürce çekildiği bir ülkede yaşayabilmek 
için...”

İKSV “KUZEY/BAKUR” Belgeselini Gösterime Sokmadı


