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Komünist şair Nazım Hikmet, Büyük İnsanlık şiirinde, top-

lumun ezilen, sömürülen sınıf ve katmanlarını anlatır.
Büyük insanlık gemide güverte yolcusu 
                                        tirende üçüncü mevki 
                                                   şosede yayan 
                                                            büyük insanlık.
Büyük insanlık sekizinde işe gider 
                                        yirmisinde evlenir 
                                                  kırkında ölür 
                                                            büyük insanlık.
Ekmek büyük insanlıktan başka herkese yeter 
                                        pirinç de öyle 
                                                    şeker de öyle 
                                          kumaş da öyle 
                                          kitap da öyle 
            büyük insanlıktan başka herkese yeter.
Büyük insanlığın toprağında gölge yok 
                                         sokağında fener 
                                                penceresinde cam 
ama umudu var büyük insanlığın 
                                                               umutsuz yaşanmıyor. 

HDP, 7 Haziran seçimleri için seçim programının adını 
“Büyük İnsanlığın Yeni Yaşam Programı” olarak adlandırdı. 
Doğru da yaptı. Türkiye’nin böyle bir programa ihtiyacı vardı. 
Aslında “Büyük İnsanlık” kategorisine dahil milyonlarca yurt-
taş yıllardır AKP’nin yalanları ile yanlış hedeflere yönlendiril-
diler, din ve milliyetçilik temelinde yanlışa inandırıldılar. Zaten 
burjuvazinin kasten geniş halk yığınlarını eğitimsiz bırakmak 
için doksan küsur yıldır çarpık geliştirdiği eğitim politikalarını 
İmam Hatip Okulları düzeyine indirdiler. Din felsefesini kendi 
amaçlarını gerçekleştirmek için politikalarına alet ettiler. AKP’li 
olmak ve Erdoğan’a biat etmek onların gözünde İslam’ın şartı 
oldu. Yurttaşların üzerinde muazzam bir baskı kurdular. Okul-
larda öğretmenler, camiilerde imamlar, mahalle ve köylerde 
muhtarlar vasıtasıyla AKP parti teşkilatlarının dışında, devletin 
sağladığı maddi olanaklar ile korkunç bir örümcek ağı ördüler. 
Yığınları bu şekilde etkilediler, yalanlarına inandırdılar. Seçim 
kampanyasında gördük. Devletin tüm maddi ve manevi ola-
naklarını Erdoğan ve AKP için seferber ettiler. “Tarafsız” Cum-
hurbaşkanı AKP için oy avcılığına çıktı. 

Cumhurbaşkanı’nın “tarafsız” olmasını beklemeyelim. 
Onu oraya sermaye seçti ve görevlendirdi. Biz işimize bakalım. 
Tüm bu olumsuz koşullara, fırsat eşitsizliğine karşın milyonla-
rın içinden, yanlışa inandırılanlar arasından mümkün olduğu 
kadar fazla yurttaşı kazanalım. Onlara şu aşamada en doğru 
olanı anlatalım. Bıkmayalım, usanmayalım. Büyük İnsanlığı, 
içine hapsedildikleri sahte rüya ve hayallerden uyandıralım, 
özgürleştirelim, zincirleri kıralım. Seçim öncesi son günleri bu 
konuda yoğun bir çalışma temposunda geçirelim. En yakını-
mızdakilere, eş, dost, akraba, komşu, iş arkadaşlarımıza, yolda, 
kahvede, otobüste, metroda, mahallede, üniversitede, atölye 
ve fabrikada, HDP’nin Büyük İnsanlık Yeni Yaşam Programını 
anlatalım. Büyük İnsanlığa umut verelim.
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SAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN

Büyük İnsanlık İçin HDP’ye OY VER!..

7 HAZİRAN’DA 
SANDIK BAŞINA!
OYLAR HDP’YE!

AKP  UZATMALARI 
OYNUYOR !

YALANA ,  DOLANA... 
RÜŞVETE,  TALANA...

HIRSIZLIĞA, 
SALTANATA...
SÖMÜRÜYE, 

SAVAŞA...
SON VERMEK 

İÇİN...
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q Alvaro CUNHAL

1961-1992 yılları arasında 
Portekiz Komünist Partisi MK 
Genel Sekreteri görevini yürüten, 
Uluslararası Komünist Hareketin 
seçkin ismi Alvaro Cunhal yolda-
şın, 2001 senesinde Uruguay’ın 
Montevideo kentinde Uruguay 
Komünist Partisi’nin uzun yıllar MK 
Genel Sekreteri Rodney Arismendi 
yoldaş adına oluşturulan “Rodney 
Arismendi Vakfı”nın düzenlediği 
uluslararası bir buluşmaya sun-
duğu çalışmanın IV. Bölümünü 
yayınlıyoruz. 
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A. Cunhal yoldaş, aynı adlı çalışmasının 
giriş bölümünde, Büyük Ekim Devrimi’nin 
önemine, Sovyetler Birliği’nde 20. yy’da 
Sosyalizm kuruculuk deneyinin başarı ve 
sorunlarına değiniyor. Sovyetler Birliği’nde 
Sosyalizm’in çöküş ve yok olma sürecini 
analiz ediyor, oradan sınıfsal analize geçip, 
soğuk savaşın sonlandığı dönemdeki sınıf-
sal durumu analiz ediyor. Buradan yola çı-
karak, I. Bölümde; Sovyetler Birliği’nde 
Sosyalizmin kazanımlarını ve sorunlarını, 
özellikle Emperyalizm karşısındaki konu-
munu ele alıyor. II. Bölümde; Sovyetler 
Birliği sonrası dünyada, Emperyalizmin 
saldırganlığı, amaçları, emperyalizm kar-
şıtı güçlerin niteliğini ve özellikle geniş 
ideolojik yelpazesini analiz ediyor. III. 
Bölümde; Bugünkü koşullarda orta vadeli 
hedefler çerçevesinde demokrasi müca-
delesi ve bağlaşıklıklar politikasını analiz 
ediyor. Son ve IV. Bölüm’ü ise kısaltma-
dan yayınlıyoruz.

IV. Bölüm: 

Bir Komünist Partisi’nin Altı Temel 
Karakteristik Özelliği

Devrimci güçlerin dünya çapında mev-
cut olan eylem çerçevesi 20. Yüzyıl’ın son 
on yıllarında değişmiştir.

Uluslararası Komünist Hareket ve onu 
oluşturan partiler, SSCB’nin ve diğer sos-
yalist devletlerin yıkılması ve kapitaliz-
min sosyalizm ile olan rekabette elde et-
tiği başarısı sonucunda derin değişimlerin 

etkisi altında kaldılar.

Mücadeleci geçmişlerini, sınıfsal do-
ğalarını, sosyalist toplum hedeflerini ve 
devrimci teorilerini reddeden partiler ol-
du. Bazıları sisteme entegre partilere dö-
nüştüler ve sonucunda yok oldular.

Uluslararası Komünist Hareketteki bu 
yeni durum toplumda, içlerinde kendi ül-
kelerinin somut koşulları altında önemli 
ve bazı ilkesel sorularda Komünistlerin 
hedefleri ve eylemleriyle örtüşen başka 
devrimci güçlerin girdiği bir boşluk oluş-
turdu.

Demek ki bugün Uluslararası Komü-
nist Hareketten bahsedilince, geçmiş dö-
nemlerin pratiğinin aksine, Komünist ve 
diğer devrimci partiler arasına sınır çizile-
mez. Komünist Hareket bileşiminde yeni 
hareketlilik elde etmiş ve yeni sınırlara 
kavuşmuştur.

Bu süreçler, toplumun kendilerine öz-
gü kimlikleriyle Komünist Partilerine ge-
reksinim duymadığı anlamına gelmemek-
tedir. Tam tersine, Komünist Partiler tam 
da kimliklerinin temel karakteristik unsur-
ları nedeniyle gerekli, vazgeçilmez ve yeri 
doldurulamazdırlar; ancak sosyalist toplu-
mun tek bir  “modeli” olmadığı gibi, bir 
Komünist Partisi’nin de tek bir  “modeli”  
olmadığı hesaba katılmalıdır.

Buna rağmen, her verili duruma geti-
rilen tüm somut yanıtların farklılıklarına 
rağmen, partinin bu ismi taşıyıp taşımama-
sından bağımsız, bir Komünist Partisi’nin 
kimliğinin altı temel, karakteristik unsuru 
gösterilebilir. Bu karakteristik özellikler 
şunlardır:

1. Sermaye güçlerinin çıkarlarından, 
ideolojisinden, baskı ve tehditlerinden ta-
mamen bağımsız parti olmak.

Söz konusu olan, bir Komünist Parti 
kimliği için kurucu unsuru oluşturan parti 
ve sınıfın bağımsızlığıdır. Bu bağımsızlık 
kendisini bağımsız eylemde, kendi hedef-
leri ve kendi ideolojisinde kanıtlar.

Bu temel karakteristik özelliklerin in-
kârı hiç bir zaman bir bağımsızlık gös-
tergesi değil, aksine bunlardan feragatin 
ifadesidir.

2. İşçi sınıfının partisi, genelde emek-
çilerin, ezilen ve sömürülenlerin partisi 
olmak.

Her ülkedeki sosyal yapıya göre, parti 
üyelerinin sosyal bileşimi ve partinin top-
lumsal kitle tabanı partiler arasında büyük 

farklılıklar gösterebilir. Belirleyici olan, 
partinin kendisini içine kapanıp, sınırla-
maması, aksine işçi sınıfına ve emekçi kit-
lelere sıkı sıkıya bağlamasıdır.

Bazı güçler bunu ihmal ettiklerinden, 
sınıfsal doğalarını kaybederek dikey bir 
düşüşe geçtiler, diğerleri ise kendilerini 
imhaya ittiler ve yok oldular.

Partinin sınıfsal doğasının yerine her-
hangi bir “yurttaşlar partisi” konseptinin 
getirilmesi, yurttaşlar arasından sömürü-

lenler ve sömürenler olduğu gerçeğinin 
üstünü örtme anlamına gelmektedir.

Ve bu, partinin sınıf mücadelesi karşı-
sında tarafsız pozisyon alarak, parti prati-
ğini ve sömürülen sınıfları silahsızlandır-
ma ve partiyi egemen sömürücü sınıfların 
politikalarının uzantısı ve aracı olma so-
nucuna vardırır.

3. Demokratik parti içi yaşamı ve tek 
tip merkezi yönetimi olan bir parti olmak.

Parti içi demokrasinin hayli zengin 
avantajları vardır. Somut olarak adlandı-
rırsak: Kolektif çalışma, kolektif yönetim, 
yönelim ve siyasi eylemin temel soruları-
na yönelik kongreler, toplantılar ve parti 
bütünündeki tartışmalar, sorumluluğun de-
santralizasyonu, merkezdeki ve tüm diğer 
organizasyonlardaki yönetici organların 
seçilmesi.

Bu ilkelerin uygulanması, bir partinin 
içinde mücadele ettiği siyasi ve tarihsel 
durumla uyumlu olmalıdır.

İllegalite ve baskı koşulları altında de-
mokrasi öz savunmanın zorunlu nedenle-
rinden dolayı sınırlıdır. Burjuva demokra-
sisinin koşulları altında bu olanaklar son 
derece geniş ve derin biçimde uygulanabi-
lir ve uygulanmaları da arzu edilir.

4. Aynı anda enternasyonalist ve kendi 
ülkesinin çıkarlarını savunan bir parti ol-
mak.

Komünist Hareketin belirli bir döne-
minde savunulanın aksine, Komünist Par-

tilerin yönelimi ve eyleminde bu iki unsur 
arasında çelişki bulunmamaktadır.

Her parti, diğer ülkelerin partileri, 
emekçileri ve halklarıyla dayanışma içeri-
sindedir. Ama aynı zamanda kendi ülkesi 
ve halkının çıkarları ve haklarının inançlı 
savunucusudur. “Yurtsever ve enternasyo-
nalist parti” ifadesi 20. Yüzyıl’ın sonunda 
tam güncellik taşımaktadır. Enternasyo-
nalistin bakış açısından; kendi ülkesinde-
ki mücadele, dayanışmacı değer ve katkı 
olarak görülebileceği kadar; Yurtseverin 
bakış açısından; diğer ülkelerin emekçile-
ri ve halkları ile olan dayanışma ilişkileri, 
kendi ülkesi için bir değer ve katkı olarak 
görülebilir.

5. Amacını, sömüren ve sömürülen-
lerin olmadığı bir toplumu, bir sosyalist 
toplumu inşa etmek olarak tanımlayan bir 
parti olmak.

Bu amaç aynı zamanda tam güncel-
lik de taşımaktadır. Ancak bir dizi ülkede 
sosyalizm inşasının olumlu ve olumsuz 
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deneyimleri ve dünya çapındaki durum-
da meydana gelen derin değişimler, geç-
mişin eleştirel bir analizini ve Komünist 
Partilerin hedefi olan sosyalist toplumun 
yeni bir tanımını zorunlu kılmaktadır.

6. Devrimci teorinin taşıyıcısı olmak: 
Sadece dünyayı açıklamayı olanaklı kıl-
makla kalmayan, aynı zamanda değiş-
mesinin yollarını da gösteren Marksizm-
Leninizm’in taşıyıcısı olmak.

Marksizm-Leninizm, tüm iftiracı anti-
komünist kampanyaları yalanlayan, canlı, 
dogmatik olmayan, diyalektik, yaratıcı 
ve pratikle ve yeni durum ve görüntülere 
verdiği yanıtlarla zenginleşen bir teoridir. 
Pratiği dinamik bir biçimde geliştirir ve 
pratiğin derslerinden hareketle kendisini 

yaratıcı biçimde zenginleştirir ve yüksel-
tir.

Marx “Kapital”de ve Marx ve En-
gels “Komünist Partisi Manifestosu”nda 
kapitalizmin temel unsurlarını ve temel 
özelliklerini analiz edip tanımladılar. Ka-
pitalist gelişme 19. Yüzyıl’ın ikinci ya-
rısından itibaren önemli bir değişikliğe 
uğradı. Rekabet konsantrasyona, konsant-
rasyon da tekelleşmeye yol açtı.

Kapitalizmin 19. Yüzyıl’ın sonundaki 
tanımını Lenin’e ve “Kapitalizmin En 
Üst Aşaması: Emperyalizm” adlı eserine 
borçluyuz.

Teorideki bu gelişmeler olağanüstü 
değerdedir. Teorik bilgilerin araştırılma-
sı ve sistematize edilmelerinin değeri de 
aynı ölçüdedir önem taşımaktadır.

Lenin ünlü bir makalesinde olağanüs-
tü bir açıklık ve sertlikle yaptığı sentezde 
“Marksizmin Üç Kaynağını ve Üç Bileşe-
nini” açıklamaktadır.

Felsefede, tarihsel materyalizmde top-
lumdaki uygulamasını bulan diyalektik 
materyalizm.

Ekonomi Politikte, kapitalizm ile sö-
mürünün analizini ve açıklamasını ve sö-
mürünün anlaşılmasını köşe taşını oluştu-
ran artı-değer teorisi.

Sosyalizm teorisinde, insanın insan 
tarafından sömürülmesinin ortadan kaldı-
rılmasıyla yeni toplumun tanımını.

20. Yüzyıl boyunca ve toplumsal dö-

nüşümlerle birlikte sayısız yeni teorik dü-
şünceler de oluşmuştur. Ancak, neyin teo-
rik gelişme olduğunu, neyin ise ilkelerden 
revizyonist sapmalar olduğunu anlamayı 
zorlaştıran yaygın ve çelişkili düşünceler.

O nedenle önyargısız ve mutlaklaştı-
rılmış gerçekler olmadan yapılacak tar-
tışmalar zorunludur, ki söz konusu olan 
kesin olduğu düşünülen sonuçların aran-
ması değil, ortak yansımanın derinleştiril-
mesidir.

(TKP Merkez Organı ATILIM Gazete-
sinin Mayıs 2015 sayısında yayınlanmıştır. 
www.türkiyekomünistpartisi.org sitesinden 
alınmıştır.)

Metal ve Otomotiv iş kolunda başlayan yaygın direniş 
yer yer anlaşma ile sonuçlanıyor, kimi alanlarda ise 
yaygınlaşıyor. Seçimler sonrasında işçi direnişlerinin 
güncelliğini koruyacağı ve komünistlerin sendi-
kal çalışmaya güncel yaklaşımlarını açıkladığını 
düşünerek Renault ve TOFAŞ direnişlerinde işçilere 
dağıtılan ve işçiler tarafından gazetemize ulaştırılan 
TKP MK’nın 20 Mayıs 2015 tarihli açıklamasını 
okuyucularımız ile paylaşıyoruz. 
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metal ve otomotiv işçileri ile dayanışma içindedir. İşçiler, ulu-
sal, dinsel, siyasal tercihlerinin üzerinde olan sınıfsal duruşla-
rı ile bir direniş destanı başlatmışlardır. Direniş fabrikaların 
dışına taşmış, aileler, akrabalar, arkadaşlar, komşular ve tüm 
bölge işçilerle dayanışma ruhunu yükseltmiştir. İşçi sınıfı üre-
timden gelen gücünü göstermektedir. Burjuvazi titremekte-
dir, işbirlikçi sarı sendika aristokratları panik haldedir.

Renault işçilerinin, Türk-İş’e bağlı Türk Metal Sendikası’nın 
MESS ile BOSCH fabrikası için bağıtladığı yeni Toplu İş Söz-
leşmesi koşullarının kendileri için de geçerli kılınmasını iste-
meleri ile başlayan direniş, dalga dalga diğer fabrikalara ya-
yılmıştır. BOSCH fabrikasında elde edilen, saat ücretinde net 
2 TL, ayda yaklaşık 350 TL net ücret zammının başta Renault, 
TOFAŞ, MAKO ve Coşkunöz olmak üzere, diğer metal ve oto-
motiv sektörü iş yerlerinde, Türk Metal Sendikasının Toplu İş 
Sözleşmesinde geçerli olmaması bu direnişi tetikleyen etken 
olmuştur. Sarı Sendika, işçilerin haklı taleplerine kulak tıka-
mış, elde edilen bu zammın tüm işyerlerinde uygulanması 
taleplerini ciddiye almamıştır. Türk Metal’in bu yıl Grup Top-
lu Sözleşmelerini daha önceki yıllardaki gibi 2 değil 3 yıllık 
süre için yapması, ayrıca işçilerin zararlarına olmuştur. İşçiler, 
duyarsız sendikaya tepkilerini dile getirmek için sendikadan 
istifa etmişler ve direniş başlatmışlardır.

DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası direnen işçiler ile 
dayanışmasını açıklamış ve taleplerini desteklemiştir. Ulusla-
rarası Metal işçileri sendikaları ve sendikal çatı örgütleri dire-

nişteki işçilerle dayanışmalarını açıklamışlardır. Türkiye’nin her 
ilinde direnen işçiler ile dayanışma gelişmektedir. Memurlar, 
aydınlar, gençler, kadınlar, direnen işçiler ile dayanışma için-
dedir.

Türkiye Komünist Partisi, ilkesel olarak sendikal birlikten, 
birlik sendikalarından yanadır. İşçilerin farklı sendikalara bö-
lünmeleri, özellikle siyasi eğilimlere göre sendikal konfede-
rasyonların oluşması sınıfın sendikal örgütlenme anlayışına 
terstir. Zamanında DİSK’in sınıf ve kitle sendikacılığı temelin-
de örgütlenmesi direnişler sonucu oluşmuş ve bu örgütlenme 
sarı sendikacılığı sıkıştırıp etkisiz hale getirecek bir yığınsal ve 
niteliksel etkiye kavuşmuştur. DİSK, 12 Eylül faşizminin yasak-
laması sonucunda kapatılıp sonra tekrar açıldığında, daha 
önce sahip olduğu büyük işyerlerinde yetki alamamıştır. 12 
Eylül diktatörleri işçiyi Türk-İş ve daha sonra kısmen Hak-İş’e 
yönlendirmiştir. Şimdi işçilerin tekrar kendi sendikalarında 
örgütlenmeleri, sınıf ve kitle sendikacılığının geliştirilmesi 
bütün yakıcılığı ile gündeme gelmiştir. Orta ve uzun vadede 
tüm işkolu sendikalarının tek bir konfederasyon altında birleş-
tirilip burjuvazinin oyunlarının tam olarak bozulması ve işçi-
lerin sendikal temelde birliklerinin sağlanması komünistlerin 
temel ilkesel görüşü iken, bugün için kısa vadede sağlanması 
gereken, bu amacı da gerçekleştirmeye hazırlık niteliğinde 
öncelikle işçilerin DİSK’e bağlı işkolu sendikalarında yeniden 
örgütlenmeleri yoluyla, sınıf ve kitle sendikacılığının tekrar 
etkin, nitelikli bir duruma yükseltilmesini sağlamaktır. Daha 
sonra bu güçle sendikal birliğin sağlanması mücadelesi daha 
mümkün olacaktır.

Türk Metal ve Çelik İş sendikaları MESS ile uzlaşırken, 
DİSK’e bağlı Birleşik Metal İş sendikasının işveren ile uz-
laşmayıp grev kararı alması ve bu grevin hükümet tarafın-
dan ertelenmesi gerçeği gözden kaçırılmamalıdır. Bu tavır 
bugünkü direnişin nüvesini oluşturmaktadır. Sınıf ve kitle 
sendikacılığının güçlendirilmesi için bugün verili koşullar 
mevcuttur. Seçimlerden sonra oluşacak ekonomik kriz orta-
mında sınıf ve kitle sendikacılığının oynayacağı önemli rol 
bugünden görülmelidir. Sarı sendika aristokratlarına karşı 
mücadele işçilerin sendikasızlaştırılmasını getirmemelidir. 

Sendikasızlaştırma, burjuvazinin yedek gücü sarı sendikacı-
lık kadar tehlikelidir. Sınıf temelli siyasi hareketler bu yanlışa 
düşmemeli, işçileri DİSK çatısı altındaki iş kolu sendikaların-
da örgütlemeye yönelmelidir. DİSK içinde geçmiş yıllarda 
oluşan sınıf sendikacılığına yabancı anlayışlar da ancak bu 
şekilde temizlenecektir. 

Komünistler, her türlü sendika içinde çalışırlar. İşyeri, 
fabrika, atölye  temelinde işçilerin sendikal mücadelelerinde 
öncülük rolü oynarlar. Bu sendika Türk-İş’e ve Hak-İş’e bağlı 
veya bağımsız da olabilir. Ancak DİSK bünyesinde sınıf ve 
kitle sendikacılığının geliştirilmesi ayrı öneme sahiptir. Di-
ğer sendikalarda uzlaşmacı eğilimlerin giderilmesi ve sen-
dika aristokratlarının temizlenmesini hızlandırır. Nicel olarak 
yığınsal, nitel olarak sınıfsal temelde güçlenip yükselecek 
bir DİSK ve ona bağlı işkolu sendikaları, sendikal hareketin 
genel manzarasını bir anda değiştirir. Onun için, bir yandan 
direnişteki işçilerle dayanışmayı yükseltmek, diğer yandan 
Birleşik Metal-İş sendikasının Renault, TOFAŞ, Ford Otosan, 
Otokar, Türk Traktör, BMC, Vestel, THY Teknik, Arçelik, BOSCH, 
Seydişehir Alüminyum, Ereğli Demir Çelik, İskenderun Demir 
Çelik ve bilumum işyerinde tekrar yetki almasını sağlayacak 
örgütlenmeye odaklanmak bugün sendikal alanda yürütül-
mesi gereken çalışmanın temelini oluşturmaktadır. 

Direnişçi işçilerin işveren ve sarı sendika aristokratları 
tarafından tehdit edilmeleri, baskı altına alınmaları, iktidarın 
kolluk kuvvetlerinin olası baskı ve saldırılarına karşı, bu di-
renişin kırılmaması, güçlenerek gelişmesi, dalga dalga yayıl-
ması güncel görevimizdir. Tüm parti örgütlerimizi ve yoldaş-
larımızı, partimize gönül vermiş işçileri, emekçileri, gençleri, 
kadınları direnişçi işçiler ile somut dayanışma çalışmalarını 
örmeye çağırıyoruz. 

-   Yaşasın Metal ve Otomotiv İşçilerinin Şanlı Direnişi !

-   Yaşasın İşçilerin Birliği !

-   Yaşasın İşçi Sınıfının Uluslararası Dayanışması !

Türkiye Komünist Partisi
Merkez Komitesi

20 Mayıs 2015          
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Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin 20 Mayıs 2015 Tarihli Açıklaması:

Metal ve Otomobil İşçileri ile Dayanışmayı Yükselt!
Sarı Sendikalara ve Sendikasızlaşmaya Karşı Sınıf
ve Kitle Sendikacılığı



q  Mazhar DENİZLİ

Renault direnişi, yüreği emekten 
yana olan insanları bir başka heye-
canlandırdı. Üstelik Renault işçileri 
yalnız olmadıklarını ve yalnız kalma-
yacaklarını kısa sürede gördüler. Önce 
TOFAŞ ardından Mako, Coşkunöz 
direnişe geçiyor. Diğer fabrikaların 
bir çoğunda  çalışan sınıf kardeşleri  
dayanışma eylemlerine başlayıver-
mişlerdi.

Başlayan direnişlerin tümünde şu 
konular ön plana çıkmaktaydı.

1. Sınıf Dayanışması 

2. Toplu sözleşmede kendilerini sa-
tan Türk Metalin fabrikalarından defe-
dilmesi

3. BOSCH fabrikasında gerçekleş-
tirilen  toplu sözleşmenin benzerinin 
kendileri için de tekrarlanması

4. Yürüttükleri Direniş nedeniyle 
hiçbir işçinin işten atılmaması.

Geçtiğimiz günlerde iki yoldaşım 
ile birlikte Bursa’ya direnişteki işçi-
lerle görüşmeye gittik. Bölgede çalı-
şan bir işçi arkadaşımız da bize daha 
sonra katıldı. İlk olarak TOFAŞ fab-
rikasına geldik ve direnişçilerin ya-
kınları olduğu anlaşılan genç kızlar 
ellerinde ‘Tofaş için korna çal’ yazılı 
dövizlerle yoldan geçen sürücülerden 
destek kornası istemekteydi. Fabrika-
daki direnişçilerin şarkı türkülerine 
büyük bir istekle ve uzun uzun çalınan 
kornalar eşlik edince bir yandan da  
sloganlar yükseliyor ve  yüreğimizde-
ki heyecan katlanıveriyor. Fabrikanın 
dışındaki büyük alanda işçi yakınları 
ya da dayanışmaya gelen diğer işçiler 
gruplar halinde oturuyorlar. Derme 
çatma da olsa çadırlar oluşmaya başla-
mış. Özellikle akşam saatlerinde kala-
balığın ve hareketliliğin iyice arttığını 
söylüyorlar. Dayanışmaya gelenler ile 
fabrika içerisinde direnişteki işçiler 
Bursaspor’un tribün tezahüratlarından 
esinseler de, politik figürler de katı-
yorlar araya. Gezi’deki Çarşı benzeri  
bir grup yok buralarda ancak önümüz-
deki sezon Bursaspor tribünleri daha 
renkli olacak gibi gözüküyor...

İlk izlenimimiz “İşçi Sınıfının 
Haziranı”nı andıran görüntülerin 

Bursa’ya ve özellikle de Organize 
Sanayi Bölgesi’ne hakim olduğuy-
du. TOFAŞ’da işçi yakınları ve çevre 
fabrikalardan destek için gelen işçi-
lerle kısa bir sohbetten sonra Birleşik 
Metal-iş Bursa şubesine gidiyoruz. 
Ancak 19 Mayıs nedeniyle şubede 
kimsenin olmadığını öğreniyoruz. 
Metal sektöründe 12.000 işçinin di-
renişte olduğu bir günde bu sessizliği 
yadırgıyoruz. 

Vakit geçirmeden Renault fabri-
kasının da yer aldığı Organize Sanayi 
Bölgesi’ne gidiyoruz. TOFAŞ’ da da 
karşımıza çıkan işçilerin kendi güven-
liklerini sağlaması burada daha da ön 
planda. Eylemlerini provake edebile-
cek herhangi bir ihtimali uzak tutmak 

adına binanın dışında destekçilerin 
toplandığı ön bahçeye bile işçi kimliği 
veya içerden bir işçinin oluruyla gire-
biliyorsunuz. İşçiler eylemlerinin so-
nuna kadar bu hassasiyeti göstermekte 
kararlılar. Bu sıkı denetim ilerleyen 
saatlerde diğer fabrikalardan gelen 
işçi kitlesinin alana girmesiyle gevşe-
tiliyor. Ön bahçeye gelince parmaklık-
ların  ardından da olsa işçilerle sohbet 
edebiliyoruz. Öncelikle tanıdığımız 2 
genç işçiyle sohbet ediyoruz. Birlikte 
yolculuk ettiğimiz iki yoldaşımız da  
tecrübeli komünist işçiler. Biri 15-16 
Haziran’ın direnişçilerinden di-ğeri 
ise Maden İş in MEES grevleri ve 
DGM direnişinden gelen aynı sektör-
den tecrübeli bir işçi.

Genç işçiler, patron temsilcilerinin 
bir miktar avans ödenmesiyle iş başı 
yapmaları için bastırdığını ancak  ken-
dilerinin bir protokol yapmadan dire-

nişi bırakmayacaklarını söylüyor. Her 
an bir polis müdahalesi bekleniyor. 
Böyle bir müdahale durumunda fab-
rikada direnişe geçmeyeceklerini söy-
lüyorlar diğer işçiler. Ancak fabrikayı 
boşaltsak dahi ertesi gün geldiğimizde 
yine işbaşı yapmayacağız, bunda ka-
rarlıyız diyor bir başka işçi.

Yanı başımızda ailesiyle konuşan 
bir başka genç işçi de “artık bu sadece 
bizim direnişimiz olmaktan çıktı, bizi 
izleyen diğer fabrikalardaki arkadaş-
larımızı yalnız bırakamayız” diyor en-
dişeli ailesine. Ailesini rahatlatmaya 
çalışan işçilerin de endişeli olmadığını 
söylemek pek mümkün değil. Nasıl 
olmasınlar ki, birçoğunun ilk eylemi 
bu. Ve yine bir çoğu devletin sıklıkla 

şiddete başvurduğunu direnenlere be-
del ödettiğini çevrelerinden ya da en 
azından haberlerden izlemiş yıllarca. 
Bu endişe onları yollarından alıkoy-
maya da tereddütlü hale getiriyor. 
Birlikte fotoğraf çektirdiğimiz işçiler 
daha sonra bunların yayınlanmama-
sını rica ediyorlar bizden, mahcup bir 
dille. Tüm aileler endişenin yanı sıra 
destek veriyor içerideki canlarına. Üs-
telik bu destek ailenin en gencinden 
en yaşlısına kadar alana yansıyor. Yeni 
bir deneyim yaşıyor Türkiye. Direniş 
hem fabrikaları hem de  işçilerin aile-
lerini kavramış durumda.Hep beraber 
direnmeyi öğrenirken ülkenin tümüne 
de öğretiyorlar...

Direnişin hemen öncesinde top-
lu sözleşmeye itirazlar ve Türk Me-
tal’den istifa kampanyası sürecinde 
işten atılan 14 işçinin geri alındığı 
bildirilmesine ve ara ödemeyle iş başı 

yapılması istenmesine karşın işçilerin 
talep ettiği ek protokol MESS tara-
fından 180.000 metal işçisine örnek 
olacak endişesiyle reddediliyor. İşçi-
ler arasında yaygın olarak tartışılan 
konulardan biri de Türk Metal’den 
istifa sonrası nasıl bir yol izleneceği. 
Bağımsız bir sendika söylemleri de 
olmakla beraber ağırlıklı olarak Bir-
leşik Metal-İş sendikasına üye olmak 
eğiliminin daha ağır bastığını söylü-
yor bize eşlik eden bölgedeki arkada-
şımız. Türk Metal ve Çelik-iş sendika-
larının  MESS ile uzlaşırken DİSK’e 
bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası’nın 
grev kararı alması ve bu kararın hükü-
met tarafından ertelenmesi de işçilerin 
bu yönelimlerinde etkili olmaktadır.

Hükümet de aslında seçim önce-
sinde gafil avlanmış durumda. Geç-
mişte benzer örneklerde tereddüt et-
meden işçiye karşı kolluk kuvvetlerini 
kullanan hükümet, şaşırtıcı bir şekilde 
sessiz. Çok az sayıda polis olayın dı-
şında kalmayı tercih ediyor şimdilik. 
İki ucu zorlu değnek. Giderek böl-
gedeki fabrikalara yayılan ve ülkeyi 
ve sınıfı heyecanlandıran bu direnişe 
müdahale etse ‘İşçilerin Haziranı’ ile 
karşı karşıya kalması çok yüksek ihti-
mal. Müdahale etmemesi de hem tem-
sil ettiği sınıfa, sermaye sahiplerine 
ciddi maddi zararlar verdiği gibi işçi 
sınıfının, genç işçilerin üretimden ge-
len güçlerini bir kez daha keşfetmeleri 
onlar için tehlikelerin en büyüğünü 
oluşturmakta

Bir de işin uluslararası boyutu var. 
Gerek Renault gerekse TOFAŞ bağlı 
oldukları uluslararası markaların iş 
bölümü gereği  Avrupa’ya yapılan üre-
timinde belirli bölümünü karşılıyorlar. 
İşçiler aralarında yurt dışından da ko-
nunun bir an önce çözülmesi doğrul-
tusunda baskı geldiğini söylemekteler.

Bursa’da bulunduğumuz anda 4 
fabrikada 12.000 işçi direnişteydi. 
Destek eylemleri ile bu sayı çok ciddi 
boyutlara ulaşmış durumda. Önümüz-
deki günler ne getirir kesin olarak söy-
lemek mümkün değil. Ancak direnişin 
işçileri geliştirdiğini ve söylemlerinde 
yalnızca kendilerinin olmadığı rahat-
lıkla söyleyebiliriz. Sınıf dayanışması 
filizleniyor bu direnişin içerisinden. 
Belki farklı fabrikalarda farklı süreç-
ler izleyecek bu direniş. Yazının ya-
zıldığı sırada Coşkunöz fabrikasında 
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Bursa Otomotiv Direnişinden İzlenimler 



anlaşma olduğu ve işbaşı yapacakları 
haberi geliyor. Bu arada patronların 
talebi üzerine çok sayıda işçi savcılığa 
çağrılmış ve ifade veriyorlar. Ancak 
bir arada olduklarında ne denli güç-
lü olduklarını hem kendileri görüyor 
işçiler hem de dosta düşmana göste-
riyorlar. Yanıbaşımızdaki genç işçi 
annesine; “Biz taleplerimizin yerine 
getirilmesi için direnişe gittik. Ancak 
artık sadece kendimizi düşünmeyiz 
bizimle birlikte binlerce işçi daha di-
reniyor, onları yüzüstü bırakamayız” 
diyordu. 

Yazının yayına hazırlandığı saat-
lerde direnişe yeni fabrikalar katılır-
ken, direnişin öncüsü Renault Fabri-
kası da dahil birçok işyerinde anlaşma 
sağlanmış ve bir kısmında  işbaşı ya-
pılmış durumda. Özellikle Renault iş-
çileri yazımızın başında belirttiğimiz 
taleplerin tümünü patronlara kabul 
ettirmiş ve en çok önemsedikleri konu 
olan verilen sözlerin bir protokole 
bağlanması da gerçekleşmiş durumda.

9 maddelik protokol şöyle;
1. Yaşanan süreçten dolayı hiçbir 

çalışanın iş sözleşmesi fesih edilme-
yecektir.

2. Oyak Renault Otomobil Fabri-
kaları A.Ş. tarafından işçiler aleyhine 
Cumhuriyet Savcılığı’na yapılan şika-
yetten vazgeçilecektir.

3. Oyak Renault Otomobil Fab-
rikaları A.Ş. tarafından tüm işçilerin 
sendikal özgürlükleri tanınmaktadır.

4. Son toplu iş sözleşmeleri ve ça-
lışanların konuyla ilgili talepleri ile kı-
dem ve saat ücretleri dikkate alınarak, 
bir ay içerisinde iyileştirme amacıyla 
analiz yapılacaktır. Düşük aylık ücret 
alanlara daha yüksek ve yüksek aylık 
ücret alanlara daha düşük prim olmak 
üzere ayrıştırılma yapılacaktır ve iç 
kategorizasyon sistemindeki geçişleri 
hızlandırma üzerinde çalışılacaktır.

5.  4 nolu madde kapsamında yapı-
lacak iyileştirmelere mahsuben 1 haf-

ta içerisinde tüm çalışanlara net 1000 
TL avans ödemesi yapılacaktır.

6. Her yıl sonunda çalışanlara kali-
te, iş güvenliği ve üretim adetleri he-
deflerine bağlı olarak performans pri-
mi verilecek olup, prim miktarı asgari 
600 TL olacaktır.

7. İşyerinde çalışan ancak mevcut 
toplu iş sözleşmesinde dayanışma ai-
datı ödemek suretiyle yararlanmış 
sendikasız işçilerin serbestçe sözcü 
seçmeleri halinde, yasal mevzuat çer-
çevesinde seçilen sözcüler işçi-işveren 
arasındaki iletişimi sağlamak amacıy-
la muhatap olacaklardır.

8. Banka Maaş ödemeleri promos-
yonu olarak çalışanlara net 480 TL bir 
prim ödemesi yapılacaktır.

9. Oyak Renault Otomobil A.Ş. ya-
şanan süreç ile ilgili olarak uğradığı/
uğrayacağı hiçbir zarar ile ilgili olarak 
çalışanlardan hiçbir  talepte bulunma-
yacaktır. Aynı şekilde çalışanlar da 
yaşanan süreç ile ilgili olarak Oyak 
Renault Otomobil AŞ. aleyhine hiçbir 
hukuki veya cezai talep ve başvuruda 
bulunmayacaklardır.

Renault, TOFAŞ, Coşkunöz, Ma-
ko ve diğer direnen işçiler için Türk 
Metal’in sektördeki egemenliğini par-
çaladığını söyleyebiliriz. Üstelik bu 
süreçte ekonomik olarak ortaya koy-
dukları taleplerinin büyük bir çoğun-
luğunu aldıkları gibi her hangi bir işçi-
nin işten atılmasının da önüne geçmiş 
durumdalar.

Artık metal sektöründe yeni bir 
dönemden bahsedebiliriz. Önümüzde-
ki dönem olanakları ve tehlikeleri bir 
arada barındırmaktadır. Direniş süreci 
sınıf sendikacılığının gelişimi konu-
sunda önemli deneyimler sağlarken 
12 Eylül’le başlayan sendikasızlaştır-
ma sürecinde metal patronlarının yeni 
hamlelerine tanık olabiliriz. Sınıfın 
öncü işçileri bu konuda sürekli tetikte 
olmalı ve süreci sınıfın çıkarları doğ-
rultusunda yönlendirmelidir.
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Metal Direnişi...
q  Kerim YILDIZ

Metal işçilerinin direnişi, ülkeyi sardı. Çorlu’da Vatan Kablo,  Bursa’da Rena-
ult, Tofaş, Ford, Mako, Coşkunöz direnişleri…  Bıçak kemikte, binlerce işçi ayakta! 
Emek hareketleriyle insanın içi çok hoş oluyor. Karanlığı yırtmak ve açlığı yenmek 
için insanın umudu artıyor. “İşçi sınıfının sendikal ve siyasal birliği”nin ne kadar 
önemli olduğu bir kere daha ortaya çıkıyor. Ve Bursa’da direniş ateşinin içinden 
gür seslerle yükseliyor işçi marşı, “Geliyoruz, zincirleri kıra kıra, hey, Burjuvanın ka-
fasına vura vura, hey !”.      

Kapitalizmin devrimci yoldan aşılarak “sömürüsüz bir toplum düzenin kurul-
ması”, emeği yaratan işçi sınıfının devrimci mücadelesiyle olacaktır. İşçi sınıfı en 
ezilen, en sömürülen, en örgütlü sınıf olduğundan en devrimci sınıftır. Bunu günü 
geldiğinde işçi sınıfımız dosta düşmana gösterecektir.

Bugün, taşlar yerinde oynuyor. Yarın, hiç bir şey eskisi gibi olamayacak. Patron-
lar ve onların işbirlikçisi sarı sendikalar, artık eskisi gibi at koşturamayacak. Bu di-
renişler, sınıf bilincinin ve işçi eğitiminin ne kadar önemli ve gerekli olduğunu bir 
kere daha gözlerimizin önüne serdi. Devrimci ahlak ve devrimci eğitim bizim için 
çok değerlidir. Sendikalar, üyelerine sınıf eğitimi vermekle sorumludur.  Kendimizi 
eğitmek için çok çalışmalıyız.

DİSK/Birleşik Metal-İş üyelerinin, metal işçilerinin sermayeye karşı verdiği mü-
cadele, yaptığı direnişler hepimizi çok etkiliyor. Ben de sendikalı ve örgütlü bir 
metal işçisi olduğumdan sınıf kardeşlerimin bu tavırlarından dolayı onur ve gurur 
duyuyorum. Haksız mıyım?  Siz olsaydınız onur duymaz, gururlu olmaz mıydınız? 
Ülkemizin yoksul insanlarının ve devrim neferlerinin gözü ve kulağı bizim üzeri-
mizde. İş yerlerindeki kazanımlarımız, sarı sendika Türk Metal’in kaynamasına ve 
oradaki işçi kardeşlerimizin öfkelerinin sokağa taşımasına yol açtı. Biz metal işçileri 
hangi iş yerinde ve hangi sendikanın çatısı altında olursak olalım sömürüye karşı 
mücadele vereceğiz. İşimize, ekmeğimize ve geleceğimize sahip çıkacağız.

Fabrikalar, işçi sınıfının en büyük mücadele alanlarıdır. DİSK, yeniden “Fabrika-
lar Kalemizdir!” belgisini pratiğe geçirerek gelişecek ve büyüyecektir. DİSK’in mü-
cadele geleneği, bizim için çok değerlidir.. 19 Mayıs 2007’de yitirdiğimiz DİSK’in 
eğitimcisi Süleyman Üstün, işçileri çok açık ve güzel bir dille eğitti. İşçilere ver-
diği devrimci eğitim, metal işçilerinin nasırlı ellerinde devrimci pratiğe dönüştü.  
MESS’i ve sarı Türk Metal’i dize getirmek için binlerce işçi direnişte. Sınıf bilinçli 
işçiler, DİSK’in eski saygınlığına kavuşması için çalışmaktadır. Bugün hepimize bu 
konuda çok iş düşüyor. Her şeyden önce de sendikamız Birleşik Metal-İş’e sahip 
çıkıyoruz. Gün geçtikçe MESS patronlarının korkusu artıyor, gözlerine uyku girmi-
yor. Tek neden, metal işçilerinin direngenliği ve örgütlülüğüdür. Üyelerine sahip 
çıkmakla Birleşik Metal-İş’in saygınlığı artacaktır.

Sorun ülkenin içindedir, çözüm de! Kitlelerin gözünü, ilgisini başka tarafa çevir-
meye, odaklamaya gerek yoktur. İşte, Türkiye’nin asıl gerçeği: Soma Katliamı, Bursa 
metal direnişleri ve sokağımızda, mutfağımızda kol gezen, içimizi kemiren açlık! 
Bu gerçek, en geniş emekçi kitleler tarafından kavranmalıdır. Politik mücadele bu 
zemin üzerinde yapılmalıdır. Kitleleri ancak bu zemin üzerinde kazanabiliriz.

Şimdi metal işçilerinin direnişiyle ilgilenmek, dün Kobanê ile bugün 7 Hazi-
ran Genel Seçimleri ile ilgilenmek kadar önemlidir. Türkiye’nin demokratikleşme-
si, ülkenin içindeki sorunların devrimci yoldan çözümü değil midir? İşçilerin sınıf 
kardeşliğinde yatmıyor mu, halkların kardeşliği? Politika Gazetesi’nin yayınlanma-
sıyla halklarımızın, işçi sınıfımızın, gençliğin ve kadınların devrimci sesi ve soluğu 
binlerce kat çoğaldı ve gürleşti. Sayfalarında yazılanlar, günlük yaşamda karşılık 
buluyor.

“Ömür” dediğimiz yaşam sürecinde kaybedecek bir an, boşa harcanacak bir 
ter damlası bile olmamalıdır. İşçi sınıfına, halklarımıza ve devrime odaklanmak asıl 
görevimizdir. Bu yola baş koymadan, bütün hücrelerimizle odaklanmadan, etimiz-
den kemiğimizden bu duyguyu hissetmeden nasıl başaracağız? Bizi kurtaracak 
olan iş, barış, özgürlük ve sosyalizm  mücadelesidir.    
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q  Nafiz ÖZBEK

Renault, TOFAŞ, Coşkunöz ve Mako 
işletmelerinde başlayan ve gittikçe bölge-
deki Metal Sektörünün geniş bir bölümü-
ne yansıyan işçi direnişleri, özel bir de-
ğerlendirmeyi gerektirdi. Zira Türkiye’de 
sendikal hareket, 92 yıllık cumhuriyet 
tarihinin tamamında inanılmaz baskılara, 
yasaklara, sindirmelere, korkutmalara ma-
ruz kaldı, hala kalıyor. AKP’nin tek başına 
iktidar olduğu son 13 yılda ise kelimenin 
tam anlamıyla bir “sendikasızlaştırma” 
politikasından söz etmek zorundayız. 

Önce bilinenlere bakalım: 
- Türkiye’de sendikalar cumhuriyet ta-

rihinin tamamında “üvey evlat” işlemine 
tabi tutuldular,

- İşçilerin, emekçilerin sendikalaşma, 
toplu sözleşme, toplu eylem, grev gibi 
toplu hakları, özellikle sınıf hareketinin 
zayıf olduğu dönemlerde zaman zaman 
tamamen yasaklandı, sınıf hareketinin az 
ya da çok güçlü olduğu dönemlerde ise kı-
sıtlandı, ama en önemli haklar kağıt üze-
rinde kalmaya mahkum edildi, kısaca: işçi 
ve emekçi hakları topyekun ihlal edildi,

- Demokrasi için kaçınılmaz olan en 
temel işçi hakları, neoliberal dünyanın 
patronları ve onların siyasi temsilcileri 
tarafından ayaklar altına alınmaya devam 
ediyor, hem de sistemli olarak artan bir 
baskıyla,

- AKP’nin tek başına hükümet oldu-
ğu 2002 sonrası dönemde sendikal haklar 
açısından ciddi bir aşınma yaşandı, hala 
yaşanıyor. Bu aşınmanın sonuçları hem 
mevzuat, uygulama, toplumsal-siyasal 
etki, hem de sendikalaşma, toplu sözleşme 
kapsamı bakımından çarpıcı ve öğretici,

- Türkiye, sendikalaşma oranları açı-
sından 12 Eylül askerî faşist cuntası son-
rasındaki on yıldan (1980’ler) çok daha 
aşağı bir düzeye geriledi (bu gerçeği 
OECD ve ILO sürekli tekrarlıyorlar),

- Türkiye’de sendikalaşma oranları 
konusunda resmi veriler ile gerçek durum 
arasında büyük bir uçurum var. Sendika-
laşmaya ilişkin veriler Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) tarafından 
yayımlanıyor. Ancak bakanlık tarafından 

yayımlanan istatistiklerde yer alan sendi-
kalaşma oranları, cüceyi deve göstermek-
ten başka hiç bir şey değil,

- Günümüzde de Türkiye’de, Hükü-
met’in sendikasızlaştırma faaliyetleri, 
hele de güdümlü, devlet destekli, yandaş, 
simbiyotik sendika yaratıcılığı, gözle gö-
rülür biçimde yoğunlaşmış durumda.

Kuşkusuz bu listeyi uzatmak mümkün. 
Ama, biz aşağıda bu zamana kadar üze-
rinde az durulan birkaç konuya da değin-
mek istiyoruz. Bunlardan biri, bu zamana 
kadarki mevcut sendikaların içinde “en 
güçlü” olarak lanse edilen kuruluşların, 
esasında sendika değil, sanayi ve sermaye 
birlikleri tarafından oluşturulan “düzenle-
me makinaları” olduğudur. Hatta kısmen 
DISK, KESK ve kimi bağımsız sendi-
kaların dışında, Türkiye’deki sendika ve 
konfederasyonların pek çoğunun, hele de 
bunların yönetici kadrolarının, sermaye-
den daha fazla sermayeci, devletten daha 
fazla devletçi, sanayiciden daha fazla sa-
nayici, liberallerden daha fazla liberal, 
milliyetçi, hatta ırkçı olduğunu söylemek 
sanırız yanlış olmaz. 

Örnek olarak ve önemi bakımından 
TÜRK-İŞ Konfederasyonu’na bağlı “en 
büyük ve güçlü Türk Metal Sendikası”nı 
ele alalım ve uzun yıllar bu örgütün ge-
nel başkan yardımcılığını yapmış Mah-
mut Taşdemir’in sözlerini dinleyelim: 
“Türk Metal bir işci, emekçi örgütü de-
ğildir, Türk Metal baskıyla aidat toplayan 
bir teşkilattır.” (Bkz. Birleşik Metal-İş 
Bosch Çalışanları tarafından hazırlanmış 
5 bölümden oluşan “Türk Metal Gerçeği” 
tanımlı video dizisi, izlenmesini mutlaka 
öneririz). Türk Metal Türkiye’deki kamu 
mallarının özelleştirme yoluyla pazarlan-
masında da, TÜRK-İŞ ile birlikte başı çe-
ken bir şirket adeta. Türk Metal, nihayet 
MESS denen metal sanayi patronlarının 
vazgeçilmez bir kuruluşu olarak metal 
Sektöründeki emekçilerin sendikası değil, 
kabusu olmaya başlamıştır. İşte en az bu 
bakımdan Renault, TOFAŞ gibi işyerle-
rinde emekçilerin ilk önce “Türk Metal 
bizim Sendikamız değildir!” şiarındaki 
cesur girişimleri, ve bu teşkilatı sıfırlaya-
cak nitelikteki yığınsal istifaları, Türkiye 
işçi sınıfı hareketinde tarihsel anlamı olan 
bir faaliyettir. Ve sanıyoruz ki, Türk Metal 

bu badireyi her zamanki gibi zararsız atla-
tamayacaktır. 

Yine çoğu zaman uzmanları ilgilen-
diren, ama toplumda hemen fark edile-
meyen, ya da az bilinen bir başka ger-
çek, ekonomide büyümelere ve istihdam 
edilen işçilerin sayısındaki artış yoluyla 
sendikalaşmanın maddi zemininin büyü-
mesine rağmen, Türkiye’nin OECD sıra-
lamasında sendikalaşmada en son, sendi-
kasızlaştırmada ise birinci dereceyi alıyor 
olmasıdır. İstihdam Tabanı tahminen 15 
milyon işçiyle yüzde 45 artan Türkiye’de 
sendikalaşma yüzde 3,5’e gerilemiştir 
(sermayenin Kenan Evren’in eliyle ya-
rattığı askeri  faşist cunta döneminde bile 
bu oran yaklaşık yüzde 10 üzerindeydi). 
Dünya’daki genel sendikasızlaştırma eği-
limleri dikkate alınsa bile, Türkiye’de 
yaşanan sendikasızlaştırma OECD ül-
kelerinden üç kat daha fazladır. Kaldı ki 
Türkiye’de sendikalar hakkındaki güncel 
yasaların ve uygulamaların hemen tama-
mı darbe ürünüdür. AKP Hükümeti’nin 
yapmış olduğu yeni yasal uygulamalar 
işçi haklarının kıyıma uğradığı yılları 
aratacak niteliktedir. “Sendikalaşmaya 
ilişkin en kritik düzenleme yetki sistemine 
ilişkindir. Sendikanın iş kolu ve işyeri ba-
rajlarını aşıp aşmadığı ÇSGB tarafından 
tespit edilmektedir. Bakanlık bu konuda 
zaman zaman nesnel olmayan tarafgir 
uygulamalar yapabilmekte ve hükümete 
yakın sendikaları korumaktadır. Ancak, 
daha da kritik olanı, bakanlığın verdiği 
ön-yetkiye işverenin ve rakip sendikanın 
itiraz etmesi durumunda toplu iş sözleş-
mesi prosedürünün durmasıdır. Yetki tes-
pit davaları yıllarca sürebilmekte ve dava 
süresi boyunca, sendika ilgili işyerinde 
hiçbir faaliyet sürdürememektedir. İşveren 
ise dava sürecini bir sendikasızlaştırma 

imkânı olarak kullanmakta ve sendikala-
şan işçileri ya istifa ettirmekte ya da iş-
ten çıkarmaktadır. Sendikal örgütlenmeyi 
engelleyen bu yetki sistemi TBMM’de 18 
Ekim 2012 tarihinde kabul edilen yeni 
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 
(STİSK) ile de korunmuştur.” (Bkz. Hein-
rich Böll VAKFI araştırması 2012). 

Türkiye İşçi Sınıfı Hareketi’nin önem-
li gerçeklerinden biri ise, kapitalizmin ve 
burjuvanın çığlıkları ile yaratılan tek ku-
tuplu bir dünyanın içinde yaşanan inanıl-
maz tasfiye dalgalarına rağmen; satılmış, 
ajanlaştırılmış, bürokratlaştırılmış, sindi-
rilmiş, korkak, pısırık, devlet sendikacı-
lığından başka bir şey bilmeyen sendika 
yönetimlerine rağmen, Türkiye’de, Batı 
ülkelerinden çok daha kararlı ve direnç-
li işçi ve emek hareketinin olduğudur! 
Türkiye’de emekçilerin direniş eylemleri, 
1950’li yıllardan bu yana taban dinami-
ğinden fazla bir şey kaybetmemiş, tersine 
Türkiye işçi sınıfı hareketi tarihine damga 
vuran eylemleri gerçekleştirmiştir. Günü-
müzde ana sorun, bu hareketin yeniden ve 
sağlam temeller üzerine oturtulması gibi 
görünmektedir. 

Öncü işçilere, aydınlara, demokratlara, 
işçi ve emekçilere düşen en önemli görev 
şu anda bu örgütlenmeyi tamamlamak ol-
malıdır. Çünkü: Bu zamana kadar hesabı 
sorulmamış olan tüm yolsuzlukların, soy-
gunların, iş cinayetlerinin, despotik faşiz-
min, darbelerin, emek sömürülerinin vs. 
karşısına dikilebilecek siyasi güç, yegane 
işçi sınıfı ve en genelde emek hareketinin 
gücüdür! Demokrasi, barış, medeni çalış-
ma ve yaşam koşullarını burjuva sınıfları 
değil, ancak üreticiler sağlayabilirler. İşçi-
ler bu gücü fark etmeye başladılar - umut-
lu olmak mutlu olmanın ilk adımıdır! 

Türkiye İşçi Sınıfı Hareketinde 
Dönüm Noktası
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Bursa’da başlayan ve giderek 
Türkiye’nin birçok kentindeki fab-
rikalara sıçrayan otomotiv ve met-
al işçilerinin direnişi kimi yerlerde 
kazanımlarla sonlanırken, birçok 
işyerinde de halen sürüyor. 

Birleşik Metal-İş Sendikası Bursa 
Şubesinin metal işçilerini sendikasız-
laştırma, ya da başka bir sarı sendi-
kaya yönlendirme girişimlerine karşı 
yayınladığı bildiriyi okuyucularımıza 
sunuyoruz:

“• Ekmeği ve onuru için ayağa 
kalkan metal işçisi, “YENİ BİR SARI 
SENDİKA” tuzağına düşmeyecektir.

• Metal işçisinin “kendi sendikası” 
Birleşik Metal-İş’tir. Ve işçiler mutla-
ka kendi sendikasıyla buluşacaktır.

Metal işçileri haftalardır hak alma 
mücadelesi veriyor.

Bu mücadelenin en önemli yanı, 
35 yıldır süren “sarı sendika” tahak-
kümünü sona erdirme kararlılığıdır. 
İşçiler her gün yeni bir fabrikada sarı 
sendikadan istifa ediyor. Bu irade 
güçleniyor.

Ancak sermaye de boş durmu-
yor. İşçileri yıl-
larca sarı sen-
dikalar eliyle 
kontrol altında 
tutup, bu saye-
de onları dü-
şük ücretlerle çalışmaya mahkum 
edenler, elbette bundan kolay kolay 
vazgeçmeyeceklerdi. İşte şimdi metal 
işçisinin karşısına yeni bir sarı sendi-
ka çıkarıyorlar. Yine kendi kontrolleri 
altında olacak bu sendikayı işçilere 
pazarlamaya çalışıyorlar.

“Türk Metal olmadı, Hak-İş’e 
bağlı Çelik-İş verelim” diyorlar.

“Bir 35 yıl da bununla sizi sömü-
relim” diyorlar.

Bu büyük bir tuzaktır. “Türk Metal 
yerine Çelik-İş olsun” demek, yağ-
murdan kaçarken doluya tutulmaktır.

Çünkü bu sendikanın da sicili Türk 
Metal’den farklı değildir.

Bu iki sendika 2008-2010 toplu 
iş sözleşmesinde İSDEMİR ve ER-
DEMİR’de, el ele işçi ücretlerinin %35 
oranında düşürülmesine imza atmıştır. 

İSDEMİR’de 
çalışan 6 bin Çelik-İş 

üyesi işçi çok büyük kayıplara uğ-
ramıştır. Bu uygulamaya itiraz eden 
yüzlerce işçi sendika ve işveren işbir-
liği 
ile işten atılmıştır.

Bu sendika, bugün başta TOFAŞ 
ve RENAULT işçileri olmak üzere, 
on binlerce işçinin isyan ettiği ve de-
ğiştirmek uğruna bedel ödemeyi göze 
aldığı 2014-2017 grup toplu iş sözleş-
mesine tek bir itirazda bulunmamıştır.

Sendikamızın ısrarla ortak müca-
dele çağrılarını elinin tersiyle iterek 
ve bu sözleşmeye en ufak bir tepki 
göstermeden MESS ile imzalayan, 
hem de bunu Türk Metal’in imzası-
nın ardından koşa koşa iki gün için-
de yapan sendika mı metal işçilerinin 
“kendi sendikası” olacaktır? 

Toplu iş sözleşme hazırlıklarında, 
müzakerelerinde ve sonuçlanmasın-
da üyelerinin görüşlerini almayan, 
fabrikalarda temsilcilerini bile seç-
tirmeyen sendika mı Türk Metal’e 
alternatif olacaktır? Olsa olsa metal 
işverenleri için alternatiftir.

Türk Metal neyse, Çelik-İş odur!
Bunu başta Bursa’daki metal işçi-

leri bilir. Renault’la, Tofaş’la, Coşku-
nöz, Ototirm ve Mako’yla el ele sen-
dikasından istifa eden Çelik-İş üyesi 
Maysan Mando işçilerini en iyi Bursa 
işçileri bilir. Onlar bu süreçte tıpkı 
Türk Metal’den istifa eden sınıf kar-
deşleri gibi Çelik-İş’ten istifa etmiştir.

Metal işçisi bu oyuna gelmeyecek-
tir.

TOFAŞ üzerinden yapılan bu ope-
rasyon tutmayacaktır.

Metal işçileri bir kez daha sarı 
sendika boyunduruğuna girmeyecek-
tir. 

Metal işçilerinin “kendi sendika-
sıyla”, yani Birleşik Metal-İş ile bu-
luşması engellenemeyecektir.”

KAVGA SESLERİ

Metal İşçileri Yeni Bir 
Tuzakla Karşı Karşıya

İşçi Sınıfı 
Süleyman
Hoca’sını
Unutmayacak!
(1930-2007)

İşçi sınıfının sevgi dolu hocası 
Süleyman Üstün, en ağır koşullarda 
dahi bir kanal bularak işçilerin yanına 
ulaştı. Nefesi tükenene kadar işçi 
sınıfı ile burjuvazinin arasındaki “uz-
laşmaz çelişkiyi” anlattı: “Kapitalizmin 
özü kâr etmektir. Bunun için patron 
işçilerin artı değerine el koyar. Zen-
ginliğinin temeli sizin alın terinizdir!.. 
Hakkınızı isteyin, almak için mücadele 
edin!” 

Süleyman Hoca, ilk dersinden 
itibaren coşkulu anlatımıyla işçilerin 
kalbine giriyor. hafta sonunda eğitim 
çalışmasına katılan işçilere, “en çok 
hangi hocanın dersini beğendiniz?” 
diye soruluyor. İşçilerin büyük 
çoğunluğu tek isim üzerinde ittifak 
yapıyorlar: “ Süleyman Üstün!”Petkim’de Direniş Kazanımla Sonuçlandı

Bursa metal işçilerinin direnişi, Petrol-İş üyesi Petkim işçisini de toplu sözleşme gö-
rüşmelerinin tıkanması üzerine en etkili silah olan direnişe geçirdi ve patron daha fazla 
dayanamayarak işçilerin bütün taleplerinin kabul edilmesi ile anlaşma sağlanmış oldu. 
Petkim’de yapılan anlaşma koşulları şu şekilde;

Birinci altı ay için genel zam oranı herkes için yüzde 6, İki farklı ücret skalası uygula-
nan işyerinde ücretler arasındaki oranı birinci yıl için yüzde 80’den 83’e ikinci yıl için ise 
yüzde 84’e çıktı. 2006 yılı sonrası girenler için zam oranı yüzde 14-15. Bunun yanı sıra 
talepleri olan iki bayram parası 275’er lira, her ay herkese ödenen sosyal yardımlar da 
135 liradan 170 liraya çıktı.                  Politika / Aliağa-İzmir

Kitabı edinmek için Şakir Sağlam’ı 
0552 200 55 32’den arayabilirsiniz.



“Bir toplumun ah-
lakı, çocukları için ne 
yaptığıyla ölçülür.” 

     Dietrich Bonhoeffer

Çocuk Hakları Evrensel Beyannamesi-
nin  6. Maddesi 1. Bendinde  “ Taraf Dev-
letler, her çocuğun temel yaşama hakkına 
sahip olduğunu kabul ederler.”  derken 2. 
bendinde ise “Taraf Devletler, çocuğun 
hayatta kalması ve gelişmesi için mümkün 
olan azami çabayı gösterirler.” der.

Türkiye bu beyannameye imza koyan  
devletlerden biridir. O halde maddelerde 
sözü edilen “taraf devletler”den biridir 
aynı zamanda. Temel yaşam hakkı, insa-
ni koşulların sağlanması ile mümkündür. 
Çocuğun karnı doymalı, iyi bir eğitim 
almalı, kendini ifade edebilmeli, örgütle-
nebilmeli, bedensel ve zihinsel her türlü 
tecavüzden korunmalı, kendi kültüründen 
yararlanmalı ve kendi dilini kullanabilme-
li... vd.

Çocuk Hakları Evrensel Beyanname-
sine imza koyan “taraf devletimiz”de du-
rum nasıldır? Çok uzağa gitmeden yakın 
zamanlardan haberler vereceğiz size. 

“Yüksekova’ya gelen Erdoğan ve Da-
vutoğlu’nu protesto eden gençlere müda-
hale eden polis, evinin önünde duran 10 
yaşındaki Duran İşleyen’i plastik mermi 
ile gözünden yaraladı. İşleyen ilk müda-
halesinin ardından Van’a sevk edildi.”  

25 mayıs tarihli bir başka haberde  
“Yafes Mahallesi’nde dolaşan polis araç-
larına taş attıkları gerekçesiyle mahalle-
deki çocukları kovalayan polis, evlerinin 
önünde oyun oynayan, S.G (12), A.İ (15), 
M.E.E (13), N.B (13) ve B.B (12) isimli 

çocukları gözaltına aldı.” 

Geçen hafta ise şöyle bir haber vardı 
“Ankara’da Liseli Genç Umut üyeleri, 
okul harçlığını çıkarmak için çalıştığı 
inşaatta ölen 18 yaşındaki lise öğrencisi 
Uğur Çolakoğlu’nun hesabını sormak 
için Milli Eğitim Bakanlığı’na yürüdü. 
Eylemin ardından liselilere polis saldırdı. 
26 lise öğrencisi gözaltına alındı.” 

“İstanbul Gazi Mahallesindeki bir 
gösteriye polisin biber gazı müdahalesi 
üzerine baba Mehmet Müslim kucağın-
daki çocuğunu, -ki çocuk 2 yaşındadır- 
hızlıca oradan uzaklaştırmak isterken kar-
şı yönden gelen Akrep adı verilen zırhlı 
araçta bulunan polisin gaz bombası at-
ması sonucu 2 yaşındaki D. M. Müslim 
başından yaralandı. Başında yarık oluşan 
D.M Özel Gazi Hastanesi’ne kaldırıldı.” 
Daha sonra alınan habere göre çocuğun 
durumu iyi imiş.

Her zaman herkes bu kadar şanslı ola-
mıyor maalesef tıpkı Roboski’deki ço-
cuklar gibi. O çocuklar ki devletin altına 
imza koyduğu ve yükümlülük altına gir-
diği ilkelerin ihlaline uğradılar. Onlar ki 
karınları açtı, paraya ihtiyaçları vardı 40-
50 lira için çıktılar tehlikeli bir yolculu-
ğa, niçin gitsinlerdi ölüme...Yaştaşları top 
oynuyor, güzel giyiniyor, naz yapıyorlardı 
annelerine ama orası Roboski’ydi, sınırın 
sıfır noktasıydı yani. Yani insanlığın ve 
çocukluğun sıfır noktası. Onlar da anaları-
nın kuzusu, kınalı keklikleriydiler, gözle-
rinden sakınırlardı onları da babaları ama 
olmadı işte.

Bugün sizlerle Roboskili çocuklardan 
Aslan Encü’nün mektubunu paylaşaca-
ğız.

İstatistik değil “insan”ım! Benim de 
bir hikayem var...

Ben Aslan Encü’yüm,
Babamın üçüncü oğlu, anamın sakin 

yavrusu...
Keklik avlarken bir yandan da “Dağ 

bizim maral bizim. Avcı burda ne gezer’’ 
türküsünü mırıldanırdım. Bilemezdim, 
keklik avladığım dağların başka avcıları 
da varmış.

Çok sevmezdim insan muhabbetleri-
ni hatta sorsanız anam, sessiz sakin der 
benim için. Lakin bende de vardı bir deli 
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“Yaşam Hakkına Saygı” Nöbeti İçin 
19. Kez Toplandık...

 Ülkemiz nüfusunun önemli bir kesimini oluşturan, ancak oy kullanma hakları olmadığı için siyasi partilerin seçim beyannamelerinde 
çok fazla yer alamayan çocuklarla ilgili, siyasi partilerde ve adaylarda duyarlılık yaratmak üzere; her biri çocuk alanında etkili ve önemli hak 
temelli çalışmalar yürüten, 200 civarında STÖ, Girişim ve Mücadele Ağı olarak “Çocuk Hakları Manifestosu” adlı bir belgeyi birlikte hazır-
layarak her partiden MHP, AKP, CHP, HDP, SP  Milletvekili adaylarımıza çocuklarımızın milletvekili olmaları için söz istiyoruz. Çocukların 
sesi olmak için yola çıktık. İnanıyoruz ki Milletvekili adayımız bizi bu yolda yalnız bırakmayacak.

İzmir bölgesinden CHP, AKP ve HDP  Milletvekili 
adaylarının tamamına kampanyamıza destek olmaları için 
mail ve telefonla bilgi verildi. MHP milletvekili adayla-
rının mail adreslerini birkaç kez istememize rağmen mail 
adreslerine ulaşamadık.

Çoğu milletvekili adaylarımızın seçim çalışmaları 
nedeniyle manifestoyu okuma olanağın bulamadıklarını 
biliyoruz. Okuduktan sonra  çoğu milletvekili adayları-
mızın bizi yalnız bırakmayacaklarına inanıyoruz.

Manifestomuzu imzalayarak Çocukların vekili olma-
yı kabul eden Milletvekili adaylarımız:

CHP’den şu ana kadar 6 Milletvekili adayı 
HDP’den 41 milletvekli adayı
AKP’den 1 
Bağımsız 2 Milletvekili adayı çocuklarımızın vekili 

olmayı kabul etmiştir.
İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

İZMİR ŞUBESİ

Çocuklarımızın Milletvekili Adayı Olmaları İçin Söz İstiyoruz



sevda.
Abim, 10 kardeşe bakmak için gittiği 

kaçakta bacağını bırakmıştı şimdi bana 
mezar olan bu toprağa. Bir mayın da 
onun payına düşmüştü.

Sıra bana gelmiş abimin yerine ben 
düşmüştüm bu yola. Hem eve bakmak hem 
de abimin eskimiş protezini değiştirmek 
için.

Çıkmadan anama tembih ettim “Kek-
liklerimi susuz bırakma’’ diye...

Keklikleri sahipsiz, anamı da Aslan’sız 
bıraktı o koca bombalar.

Bir kayanın dibinde sessiz bir uykuya 
daldım bir gece; bir gece bu beyaz karın 
koynuna bir Aslan düştü ve düştüğü yer-
den bir daha kalkamadı. İşte böyle bilin-
sin hikâyem. Aynen böyle...

Azı çoğu yok. Hikayem; bir ailenin çıl-
dırtan yası, bir köyün gençsiz bırakılışıdır. 
34’ten biri bu dağlarda bombalandı. Bu 
dağlarda tarih bir acıyı daha yazdı. İşte 
böyle bilinsin. Aynen böyle...

Hikâyeler hep mutlu sonla bitmez; 
anamın “Oğlumdan geriye bir pincik et 
koydum tabuta’’ feryadı çınlasın kulakla-
rınızda...

Belki kızacaksınız ama bir çift sözüm 
var; Eğer beni öldüren bombalar adalet’i 
de öldürmediyse, Adalet talep ediyorum..

Herkesin hakkı değil mi adalet?
Yoksa...
O kocaman, pahalı bombalarını be-

ni öldürmekte harcadığı için devletten 
özür dilemeli,

Hedefi şaşırmayıp beni öldürdüğü için 
Genelkurmay’a teşekkür mü etmeliyim!?

Biz İnsan Hakları Savunucuları, Ro-
boskili çocuklara adalet gelinceye kadar 
unutmayacağız ve unutturmayacağız.

Devletin  “taraf” lığını sürekli hatırla-
tacak ve takipçisi olacağız.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ
İZMİR ŞUBESİ

q Murat BJEDUĞ *

Hüseyin Cevahir, 1971 yılının 1 Haziran’ın-
da katledildi. 26 yaşındaydı. Ben 11 yaşında 
idim; o gün, her zamanki gibi, öğle ezanı 
okunduğunda günlük gazete ile eve gelen 
babam, bir sevinç ve zafer duygusuyla anne-
me şu cümleyi söyledi:

‘’Pusudaki keskin nişancı, evin penceresin-
de tül perdenin kıpırdamasıyla beraber tetiği 
çekince, rakkada vurmuş içerdeki tedhişçiyi.’’

Üç gün süren gazete haberleri, insanları 
iki cani ve bir küçük rehine kız, diye öylesine 
işlemişlerdi ki, yüzbinlerce insan gibi babamı 
da etkilemişti anti-propoganda .Operasyo-
nun nasıl sonuçlanacağını, yapanlar zaten bi-
liyordu. “Oh oldu, iyi oldu, hak ettiler...” dedirt-
mek için toplum psikolojik yönlendirmeye 
tabi tutuluyordu. Zaten öyle de oldu.

İki gündür ülkenin belki de her evinde, 
Mahir, Hüseyin ve Sibel Erkan gazetelerde, 
radyo ve o yıllarda sadece birkaç şehirde ya-
yın yapan tek kanallı siyah beyaz TV ekranla-
rında bir numaralı gündem konusu idi. Hatta 
o boyuttaydı ki, 31 Mayıs’ta Nurhak dağların-
da, Sinan Cemgil, Alpaslan Özdoğan ve Ka-
dir Manga isimli THKO gerillalarının pusuya 
düşürülüp delik deşik edilerek öldürülmeleri, 
Mustafa Yalçıner’in yaralı vaziyette yakalan-
ması bile pek dikkat çekmemişti.

Nurhak ve bir yıl sonra Deniz’lerin ida-
mı ile THKO’nun; Maltepe operasyonunda 
Hüseyin Cevahir’ in öldürülmesi, Mahir’in 
ağır yaralı yakalanması, daha sonra Ulaş 
Bardakçı’nın öldürülüp, Ziya Yılmaz’ın yaralı 
yakalanması, ardından da Kızıldere katliamı 
ile de THKP-C’nin, CIA, MİT, Kontr-Gerilla tara-
fından uygulanan plan ile kanlı bir yenilgiye 
uğratıldığı sanılmıştı. Oysa bugünden bakın-
ca bu kanlı ve unutulması imkânsız kanlı ope-
rasyonların sonucunda, uzun erimde tarihsel 
zafer, THKO ve THKP-C’ nin olmuştur. Amaç 
kıvılcımı tutuşturmaktı; kıvılcım, bir daha sön-
memek üzere tutuştu. Amaca ulaşılmıştı. Çok 
ağır bedel ödenmiş olsa da...

Bu yazıda, o ulaşılan amaç için canını 
armağan eden unutulmaz Hüseyin Ceva-
hir hakkında 30 yıldır bende saklı kalan, hiç 
bilinmeyen ve hiç yazılmamış detayları pay-
laşacağım. Ama önce bilinmesi gereken bir-
kaç hususiyeti daha var Hüseyin Cevahir’ in. 
Beliğ derecesinde belagati ile henüz THKP-C 
kurulmamışken, Kırmızı Aydınlık zamanların-
da sosyalizmi anlatışı, etkileyici ve ikna edici 
üslubu, birikimi, sokaklarda, yoksulların ma-
hallelerinde dergi satmaktan Küba Devrimi 
üzerine makale yazmaya, edebiyatla ilgili ya-
zılarından Karadeniz’e, Ege’ye örgütlenme ça-
lışmaları için işçilerin, üreticilerin, emekçilerin 
bulunduğu mahallere yetişmesine kadar ge-
niş yelpazeli bir praxisin yaratıcı öznesidir Hü-

seyin. Sevecenliği, nezaketi, saygılı bir insan 
olması, saygın kişiliği ile de arkadaşları arasın-
da çok sevilmiştir. Dünyada devrimci roman-
tizmin en üst düzeydeki müstesna bir örneği 
olan THKP-C’nin teorik ve düşünsel harcının 
oluşmasında Mahir’in görüşlerini alma gereği 
duyduğu yetkinlikte bir işlek zekâya da sahip 
olan Hüseyin, THKP-C nin tüm eylemlerinde 
en önde yer aldığı gibi, Kürt sorunu konu-
sunda da dönemin koşullarına göre anılmaya 
değer çalışmalar yapmış, Kürt devrimcilerin 
THKP-C’ye dikkatlerinin çekilmesi ve katılım-
larının sağlanmasında çok önemli rol oyna-
mıştır. Sinan Kazım Özüdoğru gibi bir değeri 
keşfederek DEV-GENÇ Genel Sekreterliği’ne 
öneren de Mahir’le birlikte Hüseyin Cevahir 
olmuştur.

Şimdi 44 yıl öncesine dönelim:

İstanbul Maltepe’ de, takip altında ol-
dukları için mecburiyetten ve tesadüfen gir-
dikleri evde Sibel Erkan’ı rehine olarak tutan 
Hüseyin Cevahir ve Mahir Çayan’ın, Nurhak 
katliamını radyodan öğrendiklerini ve müthiş 
bir üzüntü duyduklarını, çok sonraları öğren-
miştik. Sinan’lar Nurhak dağlarında kurşun 
sağanağı altında iken Mahir’in annesi ve Hü-
seyin’in amcası Maltepe’deki eylem mahalli-
ne getiriliyor; evin içindeki bu iki devrimciyi 
ikna edip teslim olmaları için telkinde bulun-
duruluyorlardı.

Mahir de, Hüseyin de reddettiler teslim 
olmayı. Eylem bir operasyonla bitirildi; Hüse-
yin ölü, Mahir yaralı, rehine Sibel Erkan ise 
sağ salimdi. Kısa bir süre sonra da kendini 
unutturdu Sibel ve bugüne kadar da ortaya 
çıkmadı, konuşmadı. Ama operasyon bitti-
ğinde, sıcağı sıcağına basına verdiği demeç-
teki şu sözü, benim de dikkatimden kaçma-
mıştı: “Mahir ve Hüseyin abiler bana hiç 
fenalık yapmadılar.”

Evin en güvenli kısmına tahkimat yapa-
rak, operasyon başladığında Sibel’i o kısma 
alan Mahir ve Hüseyin, kendilerinin zaten 
öldürüleceklerini biliyorlardı. Ama endişele-
ri şuydu; bunlar Sibel’i de vurup suçu bizim 
üzerimize atarlar, bu iftiranın ardından da 
aleyhte propaganda yürütürler.

Haklı çıktılar; kaygı ve önlem almakla da 
çok doğru yaptıkları anlaşıldı. Çünkü evin dı-
şarıdan yaylım ateşine tutulması, pencereler-
den içeri girildiğinde de hedef gözetmeden 
taramaya devam edilmesi sonucunda, sıkılan 
yüzlerce merminin tahribatıyla evin duvar-
larının boyası dahi dökülüp çimento görün-
tüsünün ortaya çıkmasına rağmen Mahir ve 
Hüseyin’in aldıkları önlem sayesinde Sibel o 
kurşunlardan kurtulmuştu.

Hedef gözetilmemiştir, ama Mahir sanılan 
Hüseyin’in cansız bedeni bir kez daha namlu-
ların hedefi olmuştur. Can Dündar’ın geçtiği-
miz günlerde Cumhuriyet gazetesinde çıkan 
yazı dizisinde zikredildiği gibi; Hüseyin’e isa-
bet eden mermi sayısı 23 ya da 25 değildir. 
Aşağıda doğrusunu okuyacaksınız.

‘Saydım, oğlumun vücudunda 
83 kurşun deliği vardı’

Sordum; peki Maltepe operasyonunda 
nerdeydiniz, haberi nasıl aldınız ?

‘’Olaydan birkaç hafta evvel, hemşehrileri-
miz beni Almanya’ya davet etmişlerdi. Yedirip 
içirip gezdiriyorlardı. Güzel vakit geçiriyordum. 
O yıllarda Köln Radyosu’nun haftada yarım 
saat Kürtçe yayını olurmuş. İşte o programı 
dinleyen hemşehrilerimiz, radyodan duymuş, 
Hüseyin’le Mahir bir evde küçük bir kızı rehin 
almışlar, operasyon olabilir, diye. Hemen bir 
uçakla beni İstanbul’a yolladılar. İner inmez 
oraya gittim. Kalabalıktı, asker, polis insan do-
luydu. Sonra aniden silahlar patladı ve kıyamet 
koptu. Hüseyin’ in ölüsünü çıkardılar, Mahir de 
yaralı yakalandı. Küçük kıza bir şey olmamıştı. 
Tek tek saydım; oğlumun vücudunda tam 83 
(seksen üç ) kurşun deliği vardı. Hüseyin 83 kur-
şun deliği ile defnedildi köyde.’’

Düzgün Cevahir ve yakını, bir müddet 
sonra izin isteyip kalktılar Mazgirt’ e gitmek 
üzere. El sıkıştık. Yanaklarımdan öptü beni 
Düzgün amca. Kırlaşmış saçları arkaya taralı 
idi. Yavruağzı renginde bir takım elbise, beyaz 
gömlek ve uyumlu bir kravat vardı üzerinde, 
siyah  renk ayakkabı giymişti... İlk ve son gö-
rüşüm oldu Düzgün amcayı. Onu çok sevdim. 
Sadece Hüseyin’ in babası olduğu için değil. 
Adam gibi adamdı çünkü.

Sohbetin sonlarına doğru içindeki koru 
çok daha derinden hissettim, çünkü o kor be-
nim de yüreğimi yakmaya devam ediyor hâlâ.

Masada birlikte oturduğumuz ve beni 
refere eden, bu sayede de Düzgün amcanın 
rahatça ve güven duyarak konuşmasını sağ-
layan dostum, aşırı duygusallaşıp gözyaşlarını 
saklamaya çalışırken, Düzgün Cevahir’ in ope-
rasyondan sonra Elazığ’ a götürülüp, aylarca 
dayak ve işkence ile sorgulandığını söyledi.

(...)

(* T24 haber sitesinden alınmıştır)

44 yıl önce katledilen Hüseyin Cevahir’in babası anlatıyor: 

“Vücudunda 83 kurşun deliği saydım!”
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q Ahmet ÇAVLI

Son dönemde bölgemizde seçim 
ve AKP politikalarıyla ilgili yapılan in-
celemelerde AKP hükümetinin ilçe ve 
köylerde yapılan çalışmalarda dini ve 
kutsal kitabı Kur’anı Kerimi öne sürme-
si, referans göstermesi onlar için sonun 
başlangıcını göstermektedir. AKP tüm 
gezilerinde tepkiyle karşılanmakta in-
sanların nefretiyle o bölgeleri terk et-
mektedirler. AKP’nin köylere dağıttıkları 
kömür, elbise, para, onlara kurşun gibi 
iade edilmektedir. Halk bütün aşağılayı-
cı küçük düşürücü, uygar dünyada, köle 
muamelesi görmelerine karşı militanca 
tavır koymaktadır. Hükümet ve AKP po-
litikaları çürümüş zihniyetin düşünceleri 
olarak değerlendirip her konuda tavır 
koyuyorlar.

Mazıdağı’nda yapılan köy ve halk 
toplantılarında AKP’nin özellikle dini ve 
kutsal kitabı kendi siyasi ve kişisel çıkar-

larına alet etmeleri, halkta büyük nefret 
tohumlarını ekmiş durumdadır. Özellikle 
Eş Başkan Ali Özkan’ın, köylerdeki çalış-
ması, ikna gücü, dini konuları iyi bilme-
si, kollektif çalışması sonucu köylerde 
olumlu iz bırakmıştır. Eski Belediye Baş-
kanımız Hasip Aktaş ve Belediye Meclis 
Üyemiz Osman Azak ve daha niceleri 
bire bir insanlarla konuşmaları ev ev, 
dükkan dükkan, mahalle mahalle,  seçim 
çalışmalarına katılmaları, ayrıca HDP İlçe 
Başkanı ve DBP İlçe Başkanı, gençlik içe-
risinde ilerici bir genç olan Uğur Başak 
olağan üstü seçim çalışmaları ve AKP 
politikalarını mahkum etme çalışmaları,  
ayrıca 1980 Eylül önesi İlerici Kadınlar 
Derneği’nde çalışmış zekasıyla, ikna gü-
cüyle öne çıkan Zinnet yoldaşın köylü 
kadınlar, halk pazarı içindeki temas ve  
çalışmaları, akşamları ilçe içindeki ma-
hallelerde  ev ev dolaşması takdir topla-
maktadır. Halk tarafından AKP’nin savaş 
konseptinin bir parçası olduğu yönünde 
görüş ve tespitleri, son dönemde HDP il 
ve ilçe binalarına yapılan saldırıların so-

rumlusunu AKP ve yöneticileri olduğu, 
iktidar delisi Erdoğan olduğu, AKP’nin 
çözüm sürecinden vazgeçtiği, Türk Si-
lahlı Kuvvetleri ile anlaştığını dile getir-
mekteler. Barış ve demokratik çözüme 
sırtını döndüğü, İŞİD’le işbirliğine gittiği, 
paramiliter güçlere yardım ettiği, silah 
mühimmat verdiği, halk, toplum, köylü-
ler tarafından söylenmektedir.

Özellikle köylerdeki kadınların, genç 
kızların olağanüstü seçim çalışmaları 
gayretleri övünecek durumdadır. Bana 
kolhoz ve sovhozlarda çalışan kadın yol-
daşları hatırlatıyor. Bir yerde çocuklarıyla 
ilgileniyorlar, bir yerde koyun ve kuzula-
ra bakıyorlar, bir yerde halay çekiyorlar, 
bir yerde AKP politikalarını eleştiriyorlar, 
bu arada HDP’nin büyük risk aldığını da 
söylüyorlar, ardından hemen şunu da 
ekliyorlar; “risk almasan kadınların kurtu-
luşu olmaz, risk halkların desteği ve  tüm 
demokrasi güçleriyle  aşılacaktır” diyorlar. 
Köyler ve köylüler arasındaki gençler ve 
kadınlar,  sosyal bilinç, demokrasi ve öz-

gürlük kültürü, mesela Che Guevara’dan 
bahsetmeleri  dikkate değerdir. Yaşadığı-
mız bölgede en çok da AKP ve Erdoğan’ın 
Rojava ve Kobane politikalarına büyük 
nefret vardır, Kürtlerin özgür yaşamaları-
nı, kendilerinin  kendilerini yönetip idare 
etmelerini istemediğini söylemekteler. 
Halen halk arasında anımsatılan bir söz 
vardır: “En iyi Kürt ölü Kürttür, en iyi Kürt 
köle Kürt”. Bunu unutmamışlar. 

Halk arasında yaptığımız çalışma-
larda, direnişe geçen metal işçilerini 
selamlamakta olduklarını, destekledik-
lerini, birlik ve dayanışma içinde olduk-
larını iletiyorlar. AKP’nin din iman tanı-
mayan faşizan karekterini çok çarpıcı 
bir biçimde ortaya koyuyorlar. 12 Eylül 
faşizmine, Kenan Evren’e  AKP’nin sa-
hip çıktığını söyleyip durmaktalar. Bana 
bölgede şunu açık ve net söylediler; bir 
değişim dönüşümün olduğunu, devrim-
den, toplumsal ilerlemeden, insanlıktan, 
barıştan, özgürlükten yana döndüğü-
nü, HDP’nin barajı geçmese bile sol ve 
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işçi sınıfıyla kol kola dayanışma içinde 
olacaklarını, HDP’nin sosyal ve siyasal 
anlamda ana muhalefet partisi olduğu-
nu açıkça dile getiriyorlar. Barajı AKP’ye 
rağmen aşacaklarını söylüyorlar. AKP 
iktidarı yıllardır, işçi ve emekçileri eze-
rek, sömürerek, dolandırarak, bugünlere 
geldi. AKP açlık, yoksulluk, düşük ücret, 
uzun çalışma süreleri, taşeronlaştırma, 
güvencesiz ve güvenliksiz çalışma sis-
temini emekçilere, işçi sınıfına, halklara 
dayattı. İktidar, içerde ekonomik sorunla-
rın ağırlığı altında, ezilen, sömürülen işçi 
sınıfı ve emekçi halkların direnişini enge-
lemek için, grevleri yasaklıyor, erteliyor, 
yeni faşizan iç güvenlik yasaları çıkarıyor. 
Devlette devamlılık esastır derler doğru-
dur, AKP hükümetleri, diğer hükümet-
ler gibi işkence, soykırım, yasaklamalar, 
sürgünler, failli meçhuller, köy yakmalar, 
çocuk kırımları, kadın cinayetleri, işçi 
ölümleri, çocukların vahşice öldürülme-
si, Roboski’de yapılan katliamların tümü 
AKP iktidarı döneminde devam etmiştir. 
Orduyu, polisi, yargıyı, üniversiteleri, ba-
sını, kısacası devletin tüm kurumlarını 
işgal etmiş durumdadırlar. Sendikalar ve 
kitle örgütleri kapatılmıştır. Grev ve top-
lu sözleşmeler yasaklanmıştır. Her türlü  
eylem ve öğrenci kitle gösterileri yasak-
lanmıştır. Sistematik işkence ve öldürül-
meler artarak devam etmektedir. İşsizlik 
hızla artmakta açlık tehlikesi başlamıştır. 

AKP iktidarı Kürt halkının dilini, kül-
türünü, tarihini, gelişimini ve var olma 
hakkını yok saymaktadır. Yani AKP iktida-
rı şairin dediği gibi, “ümidin düşmanıdır, 
meyve çağında ağacın, serpilip gelişen 
hayatın düşmanıdır.” Fabrikada işçiye 
düşman, köyde köylülere düşman, ırga-
ta düşman, üniversitelerde öğrencilere 
düşman, sana düşman, bana düşman, 
tüm halklara düşman,ülke bunların 
evidir,ülkeye düşman düşünen herkese 
düşman.

Bu böyle gitmez. Halklar, Türk, Kürt, 
Arap, Çerkes, Laz, Süryani, Keldani, Er-
meni herkes, Kürt Özgürlük Hareketi, 
Türkiye işçi-emekçi sınıfları, ilerici, ay-
dın, demokrat eğitim emekçileri, tüm 
demokrasi güçlerini, YENİ YAŞAM için 
HDP’ye çağırıyoruz. 

HDP, demokrasidir, adalettir, hukuk-
tur, yeni demokratik anayasadır, barıştır, 
inanç özgürlüğüdür, eşitliktir, herkese iş 
ve aştır, özgürlüktür, sosyal güvencedir, 
gençliktir, kadındır, ekolojik toplumdur, 
dünya barışıdır, demokratik Türkiye, 
özerk Kürdistan, özgür ve demokratik 
Ortadoğudur. 

q Rainer RUPP *
     junge Welt ** gazetesi

Hafta sonunda açığa çıkan gizli bir 
Pentagon raporu, ABD’nin “Irak ve 
Suriye’de İslam Devleti’ni” (DAİŞ) 
kurduklarını kanıtlıyor. Bu rapora göre 
DAİŞ Washington için 
Suriye Devlet Başkanı 
Beşar El-Esad’ı alaşağı 
etmeye yarayan bir araç 
ve ABD ordusunun 
Irak’a geri dönmesi için 
bir gerekçe olarak kulla-
nılacaktı.

Arka plan: ABD’li 
muhafazakâr yurttaş 
hakları örgütü “Judicial 
Watch” mahkeme kara-
rıyla bir dizi gizli ABD 
belgesinin verilmesini 
sağlamıştı. ABD’li 
gazeteci Nafiz Ahmed 
bunların analizini 
yaparken, Pentagon’un 
askerî haber alma örgü-
tü olan DIA’nin 2012 
tarihli belgesini ele ge-
çirdi. Belge zamanında 
Washington’da Dışiş-
leri Bakanlığı ile Vatan 
Koruma Bakanlığı’na 
gönderilmişti.

Junge Welt gazete-
sinin elinde olan yedi 
sayfalık metnin bir çok 
bölümü sansür edilmiş 
olsa da, geriye kalan 
metin, Batılı hükümetlerin Esad’ı 
alaşağı etmek amacıyla bilinçli olarak 
El-Kaide gruplarını ve (daha sonra 
DAİŞ’e dönüşen) başka islamcı aşırı 
güçleri desteklediklerini kanıtlıyor. 
Pentagon’un servisi olan Defense 
Intelligence Agency – Suriye’deki 
“ılımlı” ve “demokratik” muhalefetten 
bahseden Batının diğer “nitelikli med-
yasının” aksine –orada hükümete karşı 
kimin savaştığı konusunda herhangi 
bir hayal peşinde değildi. Üç yıl önce-
sinde DIA “Suriye’deki kalkışmanın 
gelişmesinin giderek sekter bir yöne 

gittiği” ve “Suriye’deki ayaklanmanın 
asıl itici güçlerinin Selefîler, Müs-
lüman Kardeşler ve AQI (Irak El-
Kaidesi) olduğu” tespitini yapıyordu.

Belge aynı zamanda, Batının ABD 
öncülüğünde, feodal Körfez ülkeleri 
ve Türkiye ile birlikte daha başlangıç-
ta Suriye’de DAİŞ’e benzer bir hali-

feliğin oluşmasını arzu ettiklerini açık-
lıyor. Belge devamla şunlar yazıyor: 
“Suriye’nin doğusunda kurulmakta 
olan veya resmen açıklanmamış olan 
bir Selefî halifeliğin yaratılması olana-
ğı bulunmaktadır ve (Suriye) muhale-
fetinin destekçilerinin (yani ABD ve 
müttefikleri, jW) Suriye rejimini izole 
etmek ve İran’ın Irak’taki şii yayılma-
cılığına set çekmek için istedikleri tam 
da budur.”

DIA raporu, böylesi bir »İslam 
devletinin« gelişmesini ABD’nin 

istikrarsızlaştırma stratejisinin doğru-
dan bir sonucu olacağını öngörüyor. 
Raporda Selefî teröristlerle işbirliği 
konusunda herhangi bir şüphe veya 
vicdan rahatsızlığının olduğu görül-
müyor. Tam tersine, raporda El-Kaide 
ile bağlantılı olan bir “Selefî Halifeli-
ğin” oluşması, Washington’un bölge-

deki hedeflerine ulaş-
ması için bir “stratejik 
fırsat” olarak nitelendi-
riliyor: Suriye’de rejim 
değişikliği ve İran’ın 
veya »Şii yayılmacılığı-
nın« geri püskürtülmesi.

Rapor gelecekteki 
gelişmelerle ilgili olarak 
şunları öngörüyor: 
“Esad rejiminin var ol-
maya devam edeceğini” 
ve kriz bir »vekalet sa-
vaşına dönüşürken, reji-
min “Suriye’de kontrolü 
elinde tutacağını.” Çün-
kü, “Rusya, Çin ve İran 
rejimi desteklerlerken, 
Batı, Körfez ülkeleri ve 
Türkiye, Suriye muhale-
fetini destekleyecekler.” 
ABD ve müttefiklerinin 
Suriye’deki bu korkunç 
stratejisi şimdiye kadar 
yüz binlerce insanın 
yaşamını yitirmesine 
ve milyonlarca insanın 
mülteci olmasına neden 
oldu.

* Rainer Rupp: Demok-
ratik Almanya Cumhuriyeti 

Dış Haber Alma Servisi HVA adına 1977-
1989 yılları arasında “Barış Elçisi” olarak 
görev yaptı. “Topas” adı altında  kimin faal 
olduğu yıllarca tespit edilmeye çalışıldı. 30 
Temmuz 1993’de ABD’ye sızdırılan eski DAC  
“Reisholz” belgeleri sayesinde tespit edildi-
ğinden yakalandı, 2000 yılında af ile serbest 
kaldı. Yakalandıktan sonra görevini nasıl yeri-
ne getirdiğini hiç bir şekilde açıklamadı.

** junge Welt: DAC döneminde Özgür 
Alman Gençliği - FDJ’un günlük yayınlanan 
Merkez Organı. DAC ilhak edildikten beri 
F.Almanya’da Marksist günlük gazete olarak 
yayınını sürdürüyor. 
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DAİŞ Terörü: Made in USA
2012 yılına ait gizli bir Pentagon belgesi: Bir “İslam Devleti” Suriye hükümetinin 
düşürülmesi için “stratejik bir fırsattır.”



Politika12    2 Haziran 2015 GENÇLİK DÜNYASI

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı İsmail Coşkun, Tayyip Erdoğan’ın “akademisyen yemeğine” 
katılmış, Kolektif İsmail Coşkun’un kapısına kınama açıklaması yapıştırmıştı. Açıklamayı yapıştıran üniver-
sitelilere soruşturma açıldı

“Yeni Türkiye” başlığı altında Tayyip Erdoğan akademisyenlerle bir yemek düzenlemiş ve yemeğin 
içeriğini basından saklamıştı. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı İsmail Coşkun Erdoğan’ın 
verdiği bu yemek davetine katılmış, İÜ Felsefe-Sosyoloji Kolektifi kınama açıklamasını Coşkun’un 
kapısına yapıştırmıştı.

İsmail Coşkun’un Kolektif’in kınama açılamasını toplattığı asistanı göğüslerini gererek “AKP’liyim 
ben” demiş, kınama afişini asan üniversitelileri soruşturma açmakla tehdit etmişti.

Koridorlarda Kolektif’ten kaçan, “Erdoğan’la ne konuştunuz?” sorularına yanıt vermeyen Coşkun, 
kınamayı asan üniversitelilere soruşturma açtırdı.
           Öğrenci Kollektifleri

PARİS KOMÜNÜ 
BİZE NELER ÖĞRETTİ?
1851 Fransız burjuvazisi 1848 devrimi’nde işçi hareketini bastırmış-

tı,  ama korkusundan III. Napolyon’un ordusuna sığınmayı da ihmal 
etmemişti. Çünkü bu militarist bürokratik sistem, burjuvazinin ege-
menliğini güvence altına alacak gibi görünüyordu.
Ancak iç politikadaki çelişkileri ile dış politikadaki saldırganlık eği-

limleri, bu sistemin çürümüşlüğünün kanıtı olarak beliriyor, serüvenci 
bir dış politika da bu çürümeyi hızlandırıyordu. Napolyon’un Alman-
lara teslim olmasından sonra halk yığınlarının baskısıyla cumhuriyet 
kuruldu.

Fransız burjuvazisi, ulusal savunmayı örgütleyeceğine söz verdi.Bu-
nun geçekleştirilmesi için gerekli askeri ve ekonomik güçlere sahipti 
ve halk yığınlarına dayanarak Prusya’lı istilacılara karşı ulusal bir 
savaş vemek olasıydı. Ne ki, Fransız Burjuvazisi, Prusya’lı istilacılar-
dan çok, silahlanmış işçilerden korkuyordu. 
1848 Devrimi’nin deneyimleri hala belleğindeydi ve Prusyalılar 

nede olsa aynı sınıftan kardeşlerdi. Fransız Burjuvazisi durum değer-
lendirmesinde Prusya lehine karar verip istilaya boyun eğdi ve halka 
ihanetin belgesini tarihe yazdı. Halkın ulusal birliği korumak için 
silahlı savunma isteklerine kulak tıkayınca Prusya birlikleri bu ulusal 
ihanetten yararlanarak bir kaç günlüğüne de olsa Paris’te göründüler. 
Fransa 5 milyar altın Frangı Almanlara savaş tazminatı olarak ödedi. 
Alsa-Loren’den çekildi.

Fransa’nın burjuva hükümeti olan Thiers Hükümeti, düşmana teslimi 
onaylayınca, çoğunluğu küçük burjuvalardan ve işçilerden olan Paris 
Ulusal Muhafız Birliği’ni silahlarından arındırmaya cesaret edemedi.

Paris Halkı kenti savnmak için askeri bir örgüt olan bu örgütte bir-
leşmişti. Ulusal muhafızlara saldıran burjuva hükümeti iç savaşı baş-
latmış oldu. Paris’in kuşatılmasından önce Bordo’ya çekilen hükümet, 
başkenti de Versay’a taşıyınca, çok geçmeden Fransız büyük burju-
vazisi ve bürokratları da hükümeti izlediler. Paris’in küçük burjuvazi-
siyle işçiler, böyle bir duruma hazır olmadıkları için ellerine iktidarı 
geçirmenin şaşkınlığı içinde kalmışlardı.

Komün’ün kurulmasından önce iktidara hazırlıksız geçmenin sakın-
calarını gösterip uyarılarda bulunan Marks ve Engels, Komün’ün ilk 
gününden itibaren ellerinden gelen desteği esirgemediler. Komün’e 
uluslararası dayanışma sağlamaya çalıştılar. İktidarı 71 gün koruyabi-
len Paris Komünü’nün yenilgisinden sonra bu tarihsel olaydan, bu ilk 
işçi devletinin deneyimlerinden, geleceğin işçi hareketleri için gerekli 
dersleri çıkardılar.
Komün, Marks’ın devlet teorisinin gelişmesinde olağanüstü önem 

taşıyan bir deneyimdi.

İ.Ü. Sosyoloji Bölüm Başkanı’nı kınayan üniver-
sitelilere soruşturma açıldı
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Şehzade Bilal’den
spor dersleri...

Bilal Erdoğan: Geleneksel 
sporlarımız birer terbiye 
kurumudur

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, 
Kahramanmaraş’ın Türkoğlu 
İlçesi’nde düzenlenen ‘Uluslararası 
Türkoğlu Avasım Geleneksel Türk 
Oyunları Festivali’nde kaftan giyip 
ok attı. Erdoğan, gençlerin geleneksel 
sporlara ilgisinin artırılması 
gerekliliğini belirtirken, “Geleneksel 
sporlarımız, birer spor olmanın 
ötesinde gerçekten her biri ciddi birer 
terbiye kurumudur” dedi.

Bilal Erdoğan, Kahramanmaraş 
Valisi Mustafa Hakan Güvençer, 
AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih 
Mehmet Erkoç, Serdar Kartal ve 
Türkoğlu Belediye Başkanı Osman 
Okumuş’un da yer aldığı ilçeye bağlı 
Beyoğlu Mahallesi’nde düzenlenen 
22 ülkeden sporcunun katıldığı 
festivale katıldı. Festivalde konuşan 

Bilal Erdoğan, 2023, 2053 ve 2071’in 
kuracak gençlerin geleneksel sporlara 
ilgi duyması gerektiğini söyledi. 
Erdoğan, şöyle dedi:

“Biz Türkiye olarak 2023’ün 
Türkiye’sini, 2053’ün Türkiye’sini 
ve 2071’in Türkiye’sini inşa ederken 
bir Batı taklidi, bir Avrupa kopyası 
Türkiye olarak; yeni bir Türkiye, 
ayakta bir Türkiye, bölgesinde ve 
dünyada söz sahibi bir Türkiye inşa 
edemeyiz ve edemeyeceğiz. 2023’ün, 
2053’ün, 2071’in Türkiye’si, eğer 
bölgesinde ve dünyada dik duruşun 
sembolü, zulüm ile mücadelenin 
simgesi ve bütün mazlumların sahibi 
olacak bir ülke olacaksa bu Türkiye 
kendi tarihiyle, gelenekleriyle, diliyle, 
kültürüyle, sporuyla, mimarisiyle, 
müziğiyle, kıyafetiyle, her şeyi ile 
özgün bir Türkiye olmak zorundadır. 
Bu Türkiye’yi kurarken, 2053’ün 
Türkiye’sini kuracak gençlerimizi 
yetiştirirken işte onları kendi 
sporumuzla, geleneklerimizle, 
adetlerimizden gelen kültürel 
zenginliğimizle yetiştirmek 
zorundayız. Bunun için, işte bu tür 
etkinliklerin, çalışmaların çok büyük 
önemi olduğunu düşünüyorum.”

Gençlerin geleneksel sporları 

tanımasının 
önemli olduğunu düşündüğünü 
ifade eden Erdoğan, gençlerin sporla 
vakit geçirsinler diye çalışacaklarını 
söyledi. Erdoğan şöyle konuştu:

“Elbette bugün futbol, basketbol, 
voleybol vesaire sporlar elbette 
gençlerimizin çok büyük teveccühüne 
mazhar oluyorlar. Ancak bir genç, 
bir çocuğumuz futbol oynadığımız 
zaman hangi kültürel unsuru, hangi 
kişisel terbiyeyi düşünecek. Ama işte 
ne diyoruz; bir ok atan gencimiz, oku 
atarken ‘Ya Hak’ diyecek. Ya Hak 
derken, kendisini yaratan bu dünyaya 
kulluk için gönderen Allah’ı, rabbini 
düşünecek. Rabbini düşünürken 
terbiyeyi düşünecek. Rabbinin 
rızasını kazanarak nasıl yetişirim 
diye düşünecek. Ya Hak derken, 
adaleti, doğruluğu düşünecek. 
İşte onun için bizim bu geleneksel 

sporlarımız, 
birer spor olmanın ötesinde 
gerçekten her biri ciddi birer terbiye 
kurumudur. Ve inşallah bu tür 
etkinlikleri arttırarak gençlerimize 
bu geleneksel sporlarımızı tanıtarak, 
bunlarla zaman geçirmelerini 
teşvik ederek inşallah 2053’ü, 
2071’i kuracak olan gençliğimizi 
yetiştireceğiz.”

Bilal Erdoğan, konuşmasının 
ardından AKP Grup Başkanvekili 
Mahir Ünal ve Kahramanmaraş 
Valisi Mustafa Hakan Güvençer ile 
birlikte kaftan giyerek kavuk taktı ve 
hedef tahtasının önüne geçerek ‘Ya 
Hak’ diyerek ok attı. Bilal Erdoğan, 
festival kapsamında ok yarışlarını da 
izledi.

Kaynak: DHA

YORUMSUZ

ODTÜ 
Kamuoyuna...
Bursa’dan yükselen ses, başta işçi 

sınıfı, kent ve kır emekçileri olmak 
üzere geleceği için mücadele eden biz 
gençliği heyecanladırmakta, bizlere 
umut vermektedir.

E n f l a s y o n 
karşısında maaş-
ları eriyen işçiler 
geçtiğimiz yılın 
ortalarında, top-
lu iş sözleşmesi 
görüşmelerinde 
geçen yıllarda 
olduğu üzere ha-
yatlarını idame 
ettirme istekle-
rine bir karşılık 
bulamamışlar-

dır. Üstüne üstlük sendikal bürokrasi-
nin ihanetine bir kez daha uğramışlar-
dır.

Bu zaman zarfında talepleri kar-
şılanmayan işçiler Türkiye Metal Sa-
nayicileri Sendikası, Türk Metal İş ve 
hükümet işbirliğine karşı fabrikaların-
da direniş ateşini yakmışlardır.

14 Mayıs gecesi Oyak-Renault 
fabrikasında üretimin durdurulma-
sıyla başlayan metal işçilerinin haklı 

direnişi başta TOFAŞ ve Coşkunöz 
fabrikaları olmak üzere her geçen gün 
ülke genelinde yankı uyandırmaya ve 
destek görmeye devam ediyor.

İş cinayetlerinde öldürülen, düşük 
ücrete, taşeronlaştırmaya ve esnek 
çalıştırılmaya mahkum edilen Tür-
kiye işçileri ve emekçileri yüzlerini 
Bursa’ya dönmüşlerdir.

Metal işçisinin mücadelesi tetikle-
yici güç olarak ülkedeki tüm işçilerin 
ve emekcilerin seslerini daha gür du-
yurmalarını sağlayacak bir mücadele-
nin ilk basamağıdır.

Dostlar!
Bugün Bursa’da Reno, Tofaş ve 

Coşkunöz işçileri önderliğindeki me-
tal işçilerinin kavga ettiği düşman biz 
üniversiteli gençliğin düşmanıyla ay-
nıdır.

Geleceğimizi kazanmak isteyen 
biz gençler, maddi ve manevi engel-
lerle karşılaşmaktayız.

Akademik- bilimsel bilginin felse-
fi niteliğinin yitirildiği, piyasalaşmacı 
eğitimin dayatıldığı bir müfredat ile 
karşı karşıyayız.

Ortacağcı kültürel bir hegemonya-
nın yozlaştırmacı sonuçlarıyla boğu-
şuyoruz.

Sermaye güçlerinin biz gençliği 
kendi kapitalist kâr hırsları doğrultu-
sunda yedekleme politikalarına karşı 
tek seçenek, onun en büyük düşmanı 
işçi sınıfının “fıtratı”yla ayni “fıtrat”a 
sahip olduğumuzun bilincine varmak-
tır.

Siyaset Bilimi Topluluğu olarak 
söylüyoruz; üniversiteli gençliğin ge-
leceğini ilgilendirmesinin bilinciyle, 
metal işçilerinin ekmek davası bizim 
de davamızdır!

DUMANI DAĞITACAK YILDIZ-
POYRAZ BAŞLADI!

ODTÜ Siyaset Bilimi Topluluğu
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q  Kemal ATAKAN

Gezi Direnişi’nin üzerinden iki yıl 
geçti. Bugün konuya farklı yaklaşımlar 
var. Biz Gezi Direnişini toplumsal anlam-
da önemli bir çıkış olarak değerlendiriyo-
ruz. Yıllarca Türkiye Kürdistanında geli-
şen direniş ruhu bir olgu iken, Türkiye’nin 
diğer bölgelerinde, Fırat’ın batısında 
toplumsal mücadelenin üstüne ölü top-
rağı serilmişti. Gezi bu toprağın içinden 
filizlenen bir umut oldu. Kimileri durum-
dan vazife çıkarırcasına bir “devrimci 
durum”dan söz etmeye başladı, kimileri 
AKP Hükümetinin bu direniş sonucunda 
yıkılacağını düşündü. Bize göre bu kadar 
“iyimser” olacak koşullar yoktu. Gezi Di-
renişi çok önemli bir toplumsal hareket-
lenme idi ama henüz bir başlangıç olarak 
değerlendirmek gerekiyordu. Asıl olan 
Gezi ruhu ile orada sağlanan toplumsal 
muhalefet bileşiminin sınıf mücadelesi ile 
bağını kurmak ve Park Forumları ile baş-
layan, daha sonra ise Mahalle Forumlarına 
dönüşen örgütlenmeleri hem nitel hem de 
nicel olarak Demokratik Halk Meclisleri 
düzeyine yükseltmekti. Forumlar sadece 
İstanbul’un ilçelerinde oluşmadı. Ülkenin 
hemen hemen tüm illerinde, İl, İlçe, Ma-
halle Forumları oluştu. Doğu ile Batı’yı, 
işçi ile küçük burjuvayı, köylü ile şehirliyi 
buluşturmak gerekiyordu. 

Zaaflar

Gezi Direnişi sürerken düşüncemizi 
belirtmiştik. Ulusalcı güçler bu direnişe 
sahip çıkmaya çalışarak, onu AKP’nin 
ekmeğine yağ sürecek niteliğe dönüştü-
rebilirler demiştik. Halbuki sağlanması 
gereken, ülkedeki barış ve demokrasi 
güçlerinin en geniş birlikteliğidir. Ancak 
böyle bir yaklaşım ile 12 Eylül faşizmi-
nin karanlığından gerçek bir çıkış sağ-
lanabilir. Gezi Direnişinin öznelerinden 
olan, en genel anlamıyla barış, demokrasi, 
özgürlükten yana olan yeni güçler ile bu-
güne kadarki dar mantıklı örgütlenmeler 
aşılabilir, yeni örgütlenme modelleri ge-
liştirilebilir. Toplumsal yaşamın ve direni-
şin doğası içinde il, ilçe ve mahallelerde 
oluşan Forumlar bu yeni ve yığınsal mu-
halefet hareketinin nüveleri olabilir. İşçi 

Sınıfı Hareketi ve Devrimci Güçler, Kürt 
Özgürlük Hareketi, bu Forumlara destek 
verebilir. Bütün bunların sonucunda ma-
halle ve köylerden ülke genelinde genel 
bir koordinasyona dayanan Demokratik 
Halk Meclisleri oluşur. Tespitlerimiz bu 
idi, ön görümüz ise çok zor olan bu gö-
revin pratikte başarılmasının zorluklarına 
karşı önlem almayı içeriyordu. Gördüğü-
müz en büyük tehlike ise dar grupçu çı-
karların ön plana çıkma tehlikesi idi. Dar 
grupçu çıkarlar a) Gezi’den nemalanarak 
kendi örgütsel gücünü artırmayı tek hedef 
olarak görmek; b) Forumlarda kucaklayıcı 
olmak yerine sekter davranmak; c) Özel-
likle yeni aktifleşen örgütsüz kesimleri 
dışlamak; d) Sınıf Hareketi ve Özgürlük 
Hareketi ile mesafe koymaya çalışmak.

Maalesef bu kuşkularımızın hepsi ger-

çekleşti. Belirli güçler buna karşı direndi 
ve genel toplumsal muhalefetin çıkarı için 
kurtarılabilecek ne varsa diri güçler tara-
fından kurtarılmaya çalışıldı. Forumlar 
ise bu süreçte en geniş katılımlar açısın-
dan heba oldu. Gerçek Forum niteliklerini 
zaman içinde kaybettiler.

Yanlış Hesaplar

Buraya kadar kısmen gerçekleştiri-
lemeyen yanlara değindik. Gönül isterdi 
ki, zararın neresinden dönülse kazançtır 
denilebilsin. Dönemin partisi BDP yan-
lış noktadan ve haksızca çok eleştirilme-
sine karşın Gezi Direnişinden en önemli 
somut sonuçları çıkaran güçlerden biri 
oldu. “Gezi Direnişini desteklemedi” 
yönlü kasti eleştirilere hiç girmeyeceğiz. 
Çünkü bunlar gerçeği yansıtmıyor. Dire-

niş başlarken kepçenin, dozerin önünde 
canlı kalkan olan Sırrı Süreyya Önder’i, 
polis saldırıları karşısında en ön saflarda 
direnenleri, Gezi Parkı işgali sırasında en 
önemli köşeleri kimin tuttuğunu hatırla-
yan her sağ duyulu insan böyle bir suç-
lama yöneltmez. Eğer birileri başka bir 
şey kast ediyor ve BDP hatta daha geniş 
anlamıyla Kürt Özgürlük ve Demokrasi 
Hareketi neden bu direnişi bir ayaklanma-
ya dönüştürmedi derse - ki bu eleştirilerde 
kast edilen aslen budur - , rahatlıkla bunun 
koşullarının oluşmadığını söylemek gere-
kir. Her fırsatta “Milliyetçi”, “Kürtçü” 
olarak suçladıkları, rüştünü bin kere ispat 
etmiş bu siyasal hareket, kusura bakılma-
sın ama kimsenin “deneme tahtası” olmak 
durumunda değildir. O suçlamalara karşın 
kendisini değme devrimci olarak adlandı-
ran çevrelerden daha devrimcidir ve Tür-
kiye İşçi Sınıfının Devrimci Güçlerinin 
fiili ve belirleyici katkısı olmadan böyle 
bir ayaklanmanın başarılı olamayacağını 
bilir. Ve o beğenmedikleri BDP, HDK’nin 
bileşenleri olan güçler ile Halkların De-
mokratik Partisi-HDP’nin nüvelerini Gezi 
Direnişinde oluşturmuştur. Eğer Kürt Ulu-
sal Sorununa mesafeli bakış açılarını aşıp, 
o meydanda birlikte mücadele eden tüm 
güçler birlikte hareket edebilselerdi adı ne 
olursa olsun, - belki o zaman HDK veya 
HDP olmayacaktı ama -, bugünkü o güç 
çok daha yığınsal olacak, güçler bölünme-
yecek ve gerek Cumhurbaşkanlığı seçim-
lerinde, gerekse de gelen 7 Haziran Genel 
Seçimlerinde daha etkin bir muhalefet 
alternatifi örgütlenebilecekti. Bu açıdan 
bakıldığında HDP’nin Gezi’nin 1.yıldö-
nümüne tekabül eden günlerde kurulması 
tam da Gezi Direnişi ruhunun yaşama ge-
çirilmesidir. Hatta Gezi Direnişi sırasında 
yaşanan eksikliklerden de ders çıkarılarak 
atılan bir adımdır. Aynı günlerde önce 
“Birleşik Muhalefet Güçleri” adıyla ar-
dından “Birleşik Haziran Hareketi” adı 
altında oluşturulan ve Gezi Direnişine at-
fen “Haziran” adını taşıyan oluşum, maa-
lesef Gezi Direnişinin likidasyonudur. Bu-
gün Birleşik Haziran Hareketini oluşturan 
güçler Halkların Demokratik Kongresi ile 

Taksim Gezi Direnişi’nin 2.Yılında
Başka Bir Haziran, Gerçek Haziran

Politika Gazetesi’ni 
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birlikte adı ne olursa olsun, çok farklı bir 
HDP’nin oluşmasına katkı sağlayabilir-
lerdi. Hadi onu yapmadılar, gerek 2014 
Yerel Seçimlerinde ve Cumhurbaşkanlığı 
Seçimlerinde, gerekse de 2015 Genel Se-
çimlerinde HDP ile ortak adaylar belirle-
me ve seçimlere birlikte katılma becerisi-
ni gösterebilirlerdi. Bunları yapmayan ve 
gerek siyasal gerekse de örgütsel anlamda 
ciddi bir dağınıklık yaşayan BHH, Gezi 
Direnişi veya kendilerinin adlandırması 
olan Haziran Hareketinin sonuçlarından 
hiç bir ders çıkarmamışlardır. BHH, bu-
günkü haliyle umutsuz bir vakıadır.

Başarı
Halkların Demokratik Partisi-HDP, 

tüm karşı söylemlere rağmen Gezi Di-
renişinin partisidir. Bugün, gelen 7 Ha-
ziran seçimleri için oluşan aday bileşimi 
profili tam da Gezi Direnişinin profilidir. 
Seçim Programını oluşturan “Yeni Yaşam 
Projesi”, Gezi Direnişinin bileşenlerinin 
programıdır. Komünistlerden, yeşillere; 
sosyalistlerden, devrimci demokratlara; 
sol liberallerden, sosyal demokratlara; 
yerel çalışmalara katılan partisizlerden, 
meslek örgütlerinin partisiz aktivistleri-
ne dek toplumsal temsili olan çok geniş 
kesimler dün Gezi Direnişinde bir arada 
idi, bugün ise HDP’deler veya HDP’ye 
oy vermeye karar vermişlerdir. Siyasal 
anlamda iktidarın ve burjuva partilerinin 
karşısında saf tutan, Müslüman, Sünni, 
Alevi, Caferi, Hanefi, Şafi, Ermeni, Rum, 

Süryani, Musevi, Türk, Kürt, Laz, Gürcü, 
Ermeni, Roman, Çerkes, Arnavut ve sa-
yamadığımız, ülkemizin nice renkleri bir 
araya gelmiştir. Gezi Direnişinin bizce 
en önemli kazanımı HDP olmuştur. Bu 
tespiti doğrulamak için lütfen HDP’nin 
üye bileşimine, il ve ilçe yöneticilerinin 
bileşimine, Parti Meclisi bileşimine ve 7 
Haziran seçimleri için aday profillerine 
bir zahmet bakınız. Bu size zor geliyor-
sa, iş yerinizde, mahallenizde, arkadaş 
ve akraba çevrenizde HDP’ye oy verme 
konusunda karar veren, daha önce baş-
ka siyasal tercihleri olan tanıdıklarınızı 
görünüz. Nereye bakarsanız bakın Gezi 
Direnişini göreceksiniz. Bunlar size yet-
miyorsa Erdoğan’ın ve Davutoğlu’nun 
söylemlerine bakın. Kimi hedef alıyorlar, 
neden hedef alıyorlar, lütfen bir düşünün. 
Onlar İstanbul’un Gezi ruhundan korku-
yorlar; Ankara’nın, İzmir’in, Antalya’nın 
dayanışmasından korkuyorlar; Bursa, Ko-
caeli, Eskişehir, Trakya, İzmir ve daha 
da genişleyecek işçilerin direnişlerinden 
korkuyorlar; Diyarbakır, Batman, Siirt, 
Ağrı, Hakkari, Urfa, Mardin, Şırnak, Van, 
Adana, Mersin, Hatay’dan korkuyorlar. 
Kısacası birlikte hareket eden, en genel 
anlamıyla Türkiye’nin Barış ve Demokrasi 
Güçlerinden, Türkiye İşçi Sınıfından, Kürt 
Özgürlük Hareketinden korkuyorlar. HDP, 
Barış, Demokrasi ve Özgürlük Güçleri-
nin farklı kollarını bir araya getirdi. İşte 
Gezi de budur, Haziran da budur... Bu 
gerçeği 7 Haziran’da daha net göreceğiz. 

GÜNCEL POLİTİKA

Seçimler, 
Analar bir daha ağlamasın!
q Armağan BARIŞGÜL

Halklar, Ortadoğu’da insanlık tarihinin en gaddar ve en trajik olaylarına tanık oldu. Em-
peryalist güçlerin bölgedeki yerli işbirlikçileriyle ortaya koyduğu projeyle, İŞID çetelerinin 
eliyle korkunç katliamlar yapıldı. Kurşunlanan, eli, ayağı, başı kesilenler, bin bir işkenceyle 
katledilenler, köle pazarlarında satılan kadınlar, öldürülen çocuklar, masum bebekler, yerde 
paramparça  insan bedenleri, her taraf kan revan içinde. Bu korkunç  katliam ve soykırım  
manzaraları, insanlığın belleğinden kolay silinip atılmayacaktır.

Burada, uzaktan izlerken biz bile göz yaşlarımıza boğulduk, nefeslerimiz kesildi,  tüyleri-
miz diken diken oldu. O katliamları, o vahşetleri yaşayanların anaların, babaların ve çocuk-
ların  acıları ise tarif edilemez. “Sözün bittiği yerdir” orası.

Bu katliamlar, onlarca yıl önce sermaye güçlerinin hazırladığı projenin tezgahlanması-
dır. Emperyalizm, “böl-yönet” politikasıyla halkları böler, parçalar, birbirlerine kırdırır. Hem 
öldürür, hem de kurtarıcı rolünü oynar. Bu yöntemle ülkeleri, halkları ve örgütleri yönetir. 
Hegemonyasını sürdürür.

Kobanê’de Kürtleri, Yezidileri ve diğer insanları katleden İŞID değil miydi? İŞID’in Ameri-
kan güdümünde paramiliter bir kontra örgütü olduğunu hala öğrenmeyen, anlamayan var 
mı? ABD, “Kobanê ha düştü, ha düşecek” naralarının atıldığı günlerde sahte kurtarıcı rolünü 
oynamadı mı? Bombardımanla bölgenin toz-dumana gömüldüğü günlerde “Bıjî Obama!” 
sesleri yükselmedi mi? Eh! Ne güzel! ‘Hem plan hazırla bölgeyi kan deryasına çevir, hem de 
halkların gözünü boya, bilinçlerini sulandır ve sonunda bir de Kurtarıcı ol, ayakta alkışla-
sınlar seni!’. Trajik-komik bir durum. “Ağlar mısın, güler misin?” diye işte tam da buna derler.

Sermayenin dini, imanı, vicdanı, rengi ve ülkesi yoktur. Sermaye, bölgesel çatışmaların 
ve savaşların kaynağıdır, faşizminin de!.. Emperyalizm, bölgemizden kovulmadıkça; serma-
yenin diktatörlüğüne son vermedikçe; halkların eşitliğiyle kardeşliği gerçekleşmedikçe fa-
şizmin nesnel koşulları her zaman var olacaktır. Katliamlar yapılabilecek, analar ağlayacak 
ve göz yaşı dökülecektir.

Anaların ağlaması, nasıl önlenebilir? Evlat acısına kim veya hangi güç son verebilir? 
Halklarımız bizzat yaşadı. Yakın zamana kadar ülkenin her tarafına veya her tarafından as-
ker cenazeleri, şehit cenazeleri ve gerilla cenazeleri geliyordu. Hiçbir ailenin, halkın ve yö-
renin her hangi bir kazancı oldu mu? Ölenlerin hepsi yoksul ailelerin evlatları değil miydi? 
Otuzbeş yıldan bu yana süren savaşların temel kaynağı, ülkenin faşist antidemokratik yö-
netilmesidir. Faşizm ile işçi sınıfının ekonomik, sendikal, demokratik haklarının budanması,  
politik örgütlülüğünün zayıflatılması veya dağıtılmasıdır. Emeğin değerinin ayaklar altına 
alındığı yerde sermaye baştacı yapılır. Bugün içinde yaşadığımız çevreye baktığımızda, 
“alınteri, göznuru” sahipleri ve dava uğruna “değer, şehit” sahibi olmuş aileler, kirli işlerle 
zengin olmuş, müteahhit olmuş, ve de iş adamı olmuş kişilere karşı dışlanmıyor mu, veya 
ikinci planda tutulmuyor mu? Bu tip kesimlerden ve insanlardan yiğit, temiz, onurlu ve öz-
gürlükçü bir duruş beklenemez.

 “Emek, en yüce değerdir!” Bu, işçilerin ve emekçilerin ahlaki ve politik belgisidir. Bun-
dan vazgeçilmeyeceği gibi bu değeri yaratan emekçiler, yaşamın her alanında söz ve hak 
sahibi olacaklardır. Bunun adı, demokrasidir. Demokratik bir yönetimin işbaşına gelmesidir. 
İşçi sınıfının ekonomik mücadelesiyle birlikte politik örgütlülüğüyle de kendisini burjuva-
ziye ve diğer sınıf katmanlarına ve güçlere hissetirmesidir. Bugünlerde dalga dalga fabrika-
lara yayılan, Türkiye’yi sarsan, burjuvaziye “işçi sınıfının mücadele birliği”nin ne olduğunu 
hissetiren, geri adım attıran, onbeşbine yaklaşan metal işçilerinin şanlı direnişi, her ulustan 
kadınlara, gençlere ve ilericilere neyi öğretiyor?

İşçi sınıfı, toplumsal ilerlemenin motor gücüdür. Emeği yaratan işçi sınıfı, barışseverdir. 
İşçi sınıfının politik mücadelesi eğer zayıfsa genel demokrasi mücadelesi zayıf kalır. Ne 
yapılırsa yapılsın bir türlü köklü kazanımlar elde edilemez. Burjuvazi, kimseye pabuç 
bırakmaz, zırnık vermez. Bazı kesimlerin göğe arşa çıkardığı “Haziran Direnişi”, neden 
sönümlendi? Bugün esamesi bile okunmuyor. İşçi sınıfı üretimden gelen gücüyle, politik 
örgütlülüğüyle katılsaydı sonuç böyle mi olacaktı?

Dün de söyledik, bugün de söylüyoruz: İşçi sınıfı, işçi sınıfı, işçi sınıfı! illa da işçi sınıfı! 
İşçi sınıfı, rehberimizdir. Ondan öğreniyoruz, onunla yürüdük, onunla yürüyeceğiz. Trakya, 
Anadolu ve Mezopotamya halkları, işçi sınıfının devrimci mücadelesini soluyarak ulusal ve 
toplumsal kurtuluşa kavuşacaklardır. Gençler, özgürlük ile coşacak, kadınların yüzü barış 
ile gülecektir. Analar, “Savaşlar, bir daha olmasın!” dilekleriyle evlatlarıyla, gelinleriyle ve 
komşularıyla kucaklaşacaktır.

Bugün hepimiz bütün yüreğimizle demokrasiye, barışa ve özgürlüğe koşuyoruz. İşçi 
sınıfının yolundan ayrılmadan...



q Murat ÇAKIR

Bir Alman gazetesine demeç veren 
İran Sanayi Bakanı yardımcısı Mehdi 
Karbasyan sevincini gizleyemiyordu: 
“Şu ana kadar çoğunluğu Almanya, 
Avustralya, Belçika, Britanya, Fransa 
ve Kanada’dan olmak üzere çok sayıda 
şirket temsilcisi bizimle ilişkiye geçti.” 
Bakan yardımcısını bu denli sevindiren, 
sürmekte olan nükleer program müza-
kerelerinin “olumlu” sonuçlanacağını 
hesaplayan uluslararası tekellerin şim-
diden açılması beklenen İran pazarında 
mevzii kazanmaya çalışması.

Yeni kâr olanaklarının kokusunu her-
kesten önce alan uluslararası tekellerin 
bu angajmanı, Suudi Arabistan, Körfez 
İşbirliği ülkeleri ve İsrail ile ABD baş-
kanlık seçimlerine odaklanan Cumhuri-
yetçi muhafazakârların tüm ısrarlarına 
rağmen ABD yönetiminin İran ile olan 
ilişkilerinde önemli revizyonlar yapaca-
ğına işaret ediyor. Görüldüğü kadarıyla 
2011 yılından bu yana sertleştirilmiş ola-
rak devam eden ambargo ve yaptırımlar, 
ABD’nin Pasifik stratejisinin kesinleş-
mesiyle birlikte önümüzdeki yaz ayla-
rında varılması beklenen nükleer prog-
ram uzlaşısı sonunda tarihe karışacak. 
Yıllardan beri uygulanan ambargolar ve 
yaptırımlar nedeniyle, müthiş döviz re-
zervleri olmasına rağmen ekonomik ge-
reksinimleri karşılamakta güçlük çeken 
İran, uluslararası tekellerin ihtiyacını 
kabartan bakir bir pazar. Ancak yaptı-
rımların kaldırılması ve Molla Rejimi-
nin emperyalist güçlerle gireceği yeni 
işbirliğinin İran’daki emekçi kitlelere ve 
yoksul halka beklenilen refahı getirecek 
mi, işte o hayli şüpheli. Okuduğunuz bu 
makalede bunu irdelemeye çalışacağız.

Devasa talep, çekici pazar
Alman sermayesinin borazanı olan 

burjuva medyasında uzun zamandan 
beri, bilhassa Ahmedinejat döneminin 
bitmesiyle, İran ile ilgili çok sayıda ana-
lizler yer almakta. Burjuva medyasının 
ekonomi sayfalarında İran pazarının 
açılmasının “ Alman sanayiine müthiş 
fırsatlar” yaratacağı belirtiliyor ve kısa 
süre içinde yüz milyar Dolar’a ulaşacak 
ticaret hacminden “pay” alabilmek için 
Federal Hükümetin gösterdiği çabalar 
övülüyordu. Uzmanlar (!) İran ile AB 
arasındaki ticaret hacminin 2018’e ka-
dar dört katına çıkacağını varsayıyorlar.

Onca yıl süren ambargolar özellikle 
İran sivil havacılığında ciddi açıklara 
yol açtı. Sivil uçak filosu yedek parça 
eksikliği nedeniyle bakım yapmakta 
zorlanıyor, ki son yıllarda uçak kazala-
rının artışının ardında bu bakım zorluk-
larının yattığı belirtiliyor. Frankfurter 
Allgemeine Zeitung’da yer alan bir ha-
bere göre, İran sivil havacılığı önümü-
deki yıllarda 400 uçak almayı planlıyor. 
Gene aynı haber, Tahran’daki havacılık 
uzmanlarının Çin’e olan bağımlılıktan 
şikayet ettikleri ve Batı teknolojisi al-
mak istediklerini bildiriyor. Emperyalist 
güçlerin İran’ın Çin ile geliştirdiği eko-
nomik ilişkilerden rahatsız olduklarını 
burada ayrıca vurgulamaya gerek yoktur 
herhalde.

Uluslararası tekellerin Molla Reji-
minin satın alma gücü yüksek bir müş-
teri olacağından şüpheleri yok. Bir kere 
2011 yaptırımlarından bu yana yarıya 
düşen petrol ve doğal gaz üretiminin, 
yaptırımlar kaldırıldıktan sonra “nor-
malleşerek” devlet gelirlerini artırması 
bekleniyor. Ayrıca İran’ın kredi alma 
olanakları da bu durumda artacak, çünkü 
ülkenin borçlanma düzeyi GSMH’nın 
yüzde 5’ini bile bulmuyor. Çoğunluğu 
30 yaş altında 78 milyonluk bir nüfusa 
sahip olan İran aynı zamanda 110 milyar 
Dolar’dan fazla döviz rezervine sahip.

Pazar kavgası çoktan başladı

Almanya’daki burjuva basının-
da dikkat çeken bir diğer nokta ise, 
ABD’nin tavırlarına yönelik sert eleşti-
riler. Gerek AB yöneticileri, gerekse de 
Avrupalı tekellerin temsilcileri ABD’nin 
İran ile olan ilişkilerde “son derce ego-
ist” davrandığından ve Avrupalı tekel-
lere “pazar payı vermeye yanaşma-
masından” şikayetçiler. İran’ı “kara 
para yıkama merkezi” olarak ilân eden 
ABD, bu karar çerçevesinde Avrupalı 
tekellerin hareket alanlarını daraltabili-
yor. Örneğin 2014 Mart’ında Heinrich-
Böll Vakfı tarafından yayımlanan “İran 
Raporu”, ABD’nin Avrupalı tekelleri 
“İran ile ticaret yapmaması için uyardı-
ğını” bildiriyordu. Aynı şekilde Avrupa 
basınında, “ABD büyükelçiliğinin Fran-
sız şirket temsilcilerini İran ile ticari 
antlaşmalar imzalamamaları için uyar-
dığını ve aksi takdirde banka hesapları-
nın dondurulup, ABD piyasalarına so-
kulmayacakları tehdidini savurduğunu” 
okumak olanaklıydı. Zaten daha önce 11 

Şubat 2014’de ABD Başkanı Obama 
“ABD’nin uyarılarını dikkate almayan 
şirketler, bir ton tuğla altında kalmışa 
dönerler” diyerek, İran pazarı konu-
sunda tek söz sahibinin ABD olduğunu 
vurgulamıştı. Aynı günlerde Alman ba-
sınında yer alan bir haberde, İran Petrol 
Bakanlığından bir yetkilinin, “Nükleer 
program uzlaşısı sağlanırsa, ertesi gün 
en iyi projelerin Amerikalılara verildi-
ğini göreceksiniz. Avrupalılar kuyruğa 

girecek, ama aynı Libya’da olduğu gibi, 
sonunda sözleşmeleri Chevron ve Exxon 
Mobile imzalayacak” dediği not edili-
yordu.

Avrupalı tekeller, AB’nin müttefiki 
olan ABD’nin “tek yanlı davranma-
sından” ve “İran’daki üçüncü şahıslar 
üzerinden pastanın aslan payını ABD’li 
şirketlere dağıtmasından” şikayet eder-
lerken, Rusya bildiği gibi davranmaya 
devam ediyor. Lozan’da müzakerelere 
devam kararı alınır alınmaz, tahıl ve 
inşaat malzemesi satışı yapan Rusya, 
İran’a hava savunması için S-300 roket-
leri satma kararını aldı. Rusya Dışişleri 
Bakanı Lawrov, “yürürlükteki ambargo 
ve yaptırımların savunma amaçlı olan 
silahların satılmasını engellemediği-
ni” belirterek, İran tarafından istenme-
si durumunda, tanesi yaklaşık 1 milyar 
Dolar’a modernleştirilmiş S-300VM ro-
ketlerini de satabileceklerini vurguladı. 
Görüldüğü gibi açılacak olan İran pazarı 
herkesin iştahını kabartmış durumda.

Peki, ya İran halkları?

5+1 nükleer program müzakerele-
rindeki gelişmeler, İran kamuoyunda 
geleceğe yönelik umutların yeşermesine 
neden oluyor. Ambargoların ve yaptı-
rımların yükünü sırtlanmak zorunda bı-
rakılan emekçi kitleler ve yoksul halk, 

darboğazın ve kıtlığın aşılacağını, iş-
sizliğin azalacağını, petrol gelirlerinin 
artmasıyla altyapı yatırımları ve sosyal 
programların genişletileceğini umuyor. 
Molla Rejimi olası toplumsal direnç 
mekanizmalarını kırmak için sürekli 
bu umutları yeşerten bir propaganda-
ya başvuruyor. Nitekim Mayıs ayında 
yapılan bir anket, İranlıların “yaklaşık 
yüzde 83’ünün kendisini mutlu ve iyim-
ser hissettiğini” ortaya çıkarmış. Devlet 

haber ajansı IRNA’nın yaydığı bu habe-
rin doğruya yakın olması büyük olasılık, 
çünkü Avrupa basınında ve bağımsız 
İran medyasında da “İran’da genel ola-
rak iyimser bir atmosferin hakim oldu-
ğu” haberleri yer alıyor.

Molla Rejiminin nükleer program 
müzakerelerini rejimi güçlendirmek için 
kullandığı ve oluşan “iyimser havayı” 
söylemleriyle teşvik ettiği biliniyor. 
Ama öyle olmasa da halkın iyimserliğe 
kapılması için yeterince nedeni var. Çün-
kü 2012’de yüzde 7, 2013’de ise yüzde 
2 gerileyen ve ancak 2014’de yüzde 1,5 
yükselen ekonomik büyümenin olum-
suz etkilerini en çok emekçi kitleler ve 
yoksul halk çekiyor. Yatırımları durdu-
ran ve memurlarına maaş dahi ödemekte 
zorlanan Molla Rejimi, İran para birimi 
Rial’in değer kaybetmesini ve enflasyo-
nun çift haneli oranlarda kalmasını en-
gelleyemedi. Gerçi enflasyon 2013’de 
yüzde 34,7’den 2015 Şubat’ında yüzde 
15,8’e geriledi, ama bunun faturası Ah-
medinejat döneminde başlatılan sosyal 
programların silinmesi ve yoksulluğun 
artması üzerinden gene emekçilere ve 
halklara ödetildi.

Fabrikaların ve üretim işletmelerinin 
ambargoların yol açtığı sonuçlar nede-
niyle kapatılmaları, işsizlik oranlarını 
artırıyor ve işçilerin çoğunlukla enfor-

İştah Kabartan Yeni Pazar: İran
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İran burjuvazisi ile rejim aparatında yer alan 
kesimlerin efsanevî zenginliği, sarayları ve var-
lıklarını Batılı magazin basınında görmek ola-
naklı. Mollaların ve rejim aparatının zenginliği 
ise büyük oranda hırsızlığa, yolsuzluğa ve şan-
taja dayanıyor.



mel sektörde, her türlü sosyal güvence-
den uzak çalışmak zorunda kalmalarına 
neden oluyor. Çalışma Bakanlığının 
verilerine göre sözleşmeyle çalışan işçi 
oranı sadece yüzde 7. İran işçi sınıfının 
büyük bir çoğunluğu genellikle en fazla 
10 kişinin çalıştırıldığı atölyelerde istih-
dam edilmekte ve işçi koruma yasala-
rının kapsamı dışında tutulmakta. Aynı 
şekilde iş güvenliği neredeyse sıfır dü-
zeyde. Gene Çalışma Bakanlığının veri-
lerine göre sadece 2013 yılında iş cina-
yetlerinde yaşamını yitiren işçi sayısı 3 
bini aşmış. Resmi verilere göre her hafta 
ortalama 40 işçi yaşamını yitiriyor. İş 
kazaları (!) genellikle, 1 milyon civarın-
da sigortasız işçinin çalıştırıldığı inşaat 
sektöründe meydana geliyor. Çalışma 
Bakanı yardımcısı Hasan Hefdahtan’ın 
yabancı yatırımcıları özendirmek için 
verdiği bir demeci, rejimin itirafı gibi: 
“1997 ve 2011 yılları arasında üretim 
giderleri içindeki ücret payı yüzde 13’ten 
yüzde 5’e düştü.” Rejim, düşük ücret ve 
zorlu çalışma koşullarını uluslararası te-
kellere peşkeş çekmeye hazırlanıyor.

Parazit sınıfın temsilciliği: 
İslam Cumhuriyeti
Molla Rejimi tüm radikal dini söy-

lemine rağmen, kapitalist üretim tarzı-
nın ve sömürünün koruyuculuğunu üst-
leniyor. Ülkedeki işsizliğin ve yaygın 
yoksulluğun asıl nedeni olan kapitalist 
sömürü gerçeğinin üstünü örtmek için 
“sorunlara ambargolar neden oluyor” 
propagandasına sarılıyor.

Ambargoların ekonomik sorunların 
artmasında belirli bir rol oynadığından 
kuşku yok, ki veriler bunu kanıtlıyor. 
Örneğin Sanayi, Madenler ve Ticaret 
Odası, “ülkedeki sanayi teşekküllerinin 
sadece yüzde 40’ı çalışıyor. Golestan 
vilayetindeki pamuk üretim alanlarının 
180 bin hektardan 10 bin hektara düş-
mesi nedeniyle 38 pamuk işleme fabrika-
sı kapatılmak zorunda kaldı” açıklama-
sını yaparken, Çay Üreticileri Sendikası, 
“çay üretilen alanların büyük bir bölü-
mü ormana dönüştü. Çay sektörü iflas 
ediyor” şikayetinde bulunuyor.

İşçiler düşük ücret nedeniyle 2 veya 
3 işte birden çalışmak zorunda bırakı-
lıyorlar. 25 Kasım 2014’de İran par-
lamentosunda yapılan bir görüşmede 
okunan İran İstatistik Dairesi ve Mer-
kez Bankası verileri, 4 kişilik bir aile-
nin asgarî giderlerinin, yani yoksulluk 
sınırının ayda 875,00 Dolar olduğunu 
ortaya çıkardı. Yasal asgarî ücretin ayda 
249,00 Dolar olması, işçilerin bir veya 
iki ek iş aramak zorunda olmalarının te-
mel nedeni. 15-24 yaşlarındaki gençler 
arasındaki resmi işsizlik oranının yüzde 
25’i geçtiği İran’da, Tahran belediye-

sinde çalışan orta düzey bir yöneticinin 
dahi ayda 500,00 Dolar’dan daha az bir 
maaş aldığı düşünülürse, orta katmanla-
rın dahi ne denli geçim sıkıntısı içinde 
oldukları görülebilir.

Ücretlerin düşük olması bir yana, 
geç ödenmesi de ayrı bir sorun oluştu-
ruyor. İran burjuvazisi cimrilikte diğer 
uluslardan sınıfdaşlarından geri kalmı-
yor, aksine daha cimri davranıyor: işçi-
lere ücretleri parçalar hâlinde ve aylar 
süren zaman farkıyla “avans” olarak 
ödeniyor. Geç ödenen ücretler ise şantaj 
olarak kullanılıyor ve buna itiraz eden-
ler işten atılmanın yanı sıra, “düzeni 
bozma” suçuyla hapse atılma veya kır-
baçlanma cezası ile tehdit ediliyorlar. 
Özellikle taşra bölgelerinde hane başına 
çalışan sayısının az olması nedeniyle, 

genellikle genç kadınlar böbreklerini 
satmak zorunda bırakılıyorlar. Sağlık 
Bakanlığının verilerine göre 2010 yı-
lında 1.690 böbrek naklinin yapıldığı 
İran’da bir böbreğe yaklaşık 3.500,00 
Dolar ödeniyor.

Bu iğrenç sömürü sisteminin te-
mel taşıyıcısı Molla Rejimidir. Rejimin 
kendi resmi istatistikleri, yoksullar ve 
zenginler arasındaki gelir farkının en 
yüksek olduğu ülkenin İran olduğu-
nu kanıtlıyor. İran burjuvazisi ile rejim 
aparatında yer alan kesimlerin efsanevî 
zenginliği, sarayları ve varlıklarını Ba-
tılı magazin basınında görmek olanaklı. 
Mollaların ve rejim aparatının zenginli-
ği ise büyük oranda hırsızlığa, yolsuzlu-
ğa ve şantaja dayanıyor. Örneğin İran’ın 
en yüksek siyasi ve dini lideri Ayetullah 
Ali Hamaney, İran ordusunun başko-
mutanı ve devlet başkanı olmasının yanı 
sıra, “İmamın Emiri” adlı ve 100 milyar 
Dolar’a yakın finans gücü olan kurumun 
yürütmesini kontrol ediyor.

Molla Rejimi, İran burjuvazisine ol-
duğu kadar, rejim aparatına da önemli 
imtiyazlar vererek parazit bir yönetici 
katmanı da oluşturmuş durumda. Hama-
ney gibi önderler ve rejimin önde gelen 
isimleri – elbette çıkartılan fetvalara da-
yanarak – her türlü vergiden muaf tutu-

lurlarken, ülke ekonomisinin en önemli 
sektörleri İran “Devrim Muhafızları” 
ve rejim tarafından kontrol edilen dini 
vakıfların elinde. “Devrim Muhafızla-
rı” ve dini vakıflar da her türlü vergiden 
muaflar. Bunun yanı sıra atölyeler gibi 
küçük işyerleri ve orta ölçekli işletme-
lerin büyük bir çoğunluğu, rejim bürok-
rasisinin, subayların ve “Devrim Muha-
fızları” mensuplarının elinde. Bilhassa 
bu kesimler işçilerini en zor koşullarda 
ve her türlü güvenceden yoksun olarak 
çalıştırıyorlar. Konumlarını kullanarak 
her türlü direnişi “rejim karşıtlığı” ge-
rekçesiyle mahkemeler aracılığı ve veri-
len yüksek cezalarla en baştan boğmaya 
çalışıyorlar.

İran burjuvazisi ve mollalar aynı 
şekilde İran banka sistemini de yolsuz-

lukları için kullanıyorlar. İran banka 
sektöründe toplam 482 milyar Dolar 
düzeyinde bir birikim toplanmış durum-
da. Bu müthiş miktar, burjuvazi ve re-
jim aparatı tarafından karşılığı olmayan 
krediler ile yağma ediliyor. İran Merkez 
Bankası şu an için toplam 72,2 milyar 
Dolar tutarındaki kredilerin hiç bir kar-
şılığı olmadığını ve geri ödenmelerinin 
beklenilmediğini belirtiyor. Rejim, dev-
let garantisi vererek böylesi kredilerle 
yağmayı teşvik etmeye devam ediyor.

Sonuç itibariyle Molla Rejimi, İran 
halklarının sırtından ve ülke kaynakları 
sayesinde kapitalist sömürü sisteminin ve 
burjuvazinin sınıf tahakkümünün devam-
lılığını sağlıyor. Nükleer program uzla-
şısı sonucunda ambargo ve yaptırımların 
kalkmasıyla, ki bu Sovyetler Birliği ve 
sosyalist ülkelerden sonra ilk kez böylesi-
ne büyük bir ülke pazarının emperyalizme 
ve uluslararası sermaye güçlerine açılma-
sı anlamına gelecek, rejimin ayakta kalma 
olanakları daha da artacak.

İşçi sınıfı sessiz değil
O açıdan iştahları kabaranlar sadece 

emperyalist güçler değil, işbirlikçisi ola-
cak Molla Rejimi ve İran burjuvazisidir. 
Ancak İran işçi sınıfı, İranlı komünistler 
ve demokratik güçler, tüm baskılara, ör-

gütsüzlüklerine ve zayıflıklarına rağmen 
sessiz kalmıyorlar. Son yıllardaki, özel-
likle 2014 yılındaki grevler ve direnişler 
bunu gösteriyor. İran Azerbaycan’ında, 
Hadormalu madenlerinde, 5 grevci işçinin 
kırbaç ve bir yıl hapis cezasına çarptırıl-
masına rağmen, işçilerin grevden vazgeç-
memesi, ülke çapında binlerce küçük grev 
ve yürüyüşlerin gerçekleştirilmesi, hemen 
her gün ücretlerin zamanında ödenmesi 
için irili-ufaklı protestoların yapılması, ne 
kadar baskı altında tutulurlarsa tutulsun-
lar, işçi sınıfı ve yoksul kitleler arasında 
hoşnutsuzluğun ve direnme iradesinin 
arttığına işaret etmektedir. Kuşkusuz am-
bargo ve yaptırımlar kalkarsa sorunlar 
çözülür propagandası, İran’daki reel ya-
şam koşulları nedeniyle farklı toplumsal 
kesimler arasında karşılık buluyor, ama 
buna asıl sevinenlerin Tahran’ın kuzey 
mahallelerinde oturan zenginler olduğu 
da biliniyor. İranlı komünistler, yaptırım-
lar kaldırılsa, yatırımlar ve ekonomik bü-
yüme sonucunda işsizlik oranı azalsa bile, 
rejimin parazit yapısının değişmeyeceğini 
kitlelere anlatmaya çalışıyorlar. Kapitalist 
sömürü gerçeği, rejimin baskıcı yapısı ve 
egemenlerin imtiyazlı konumları, komü-
nistlerin gerçeği söylediğini kısa zamanda 
halk kitlelerinin bilincine çıkaracaktır.

İran’daki genel durum ve güncel 
gelişmeler, özellikle İran’ın bölgede 
üstlendiği militarist rol, Molla Rejimi 
alaşağı edilmeden, işçi sınıfının ve yok-
sul kitlelerin  içinde bulundukları koşul-
ların değişmeyeceğini kanıtlamaktadır. 
İran’ın kapitalist emperyalist sisteme 
entegre olması, kapitalist gelişme sü-
recinin oluşan koşullar nedeniyle yeni 
bir dinamik ve ivme kazanması, her ne 
kadar İran egemenlerinin konumlarını 
güçlendirmesine neden olacak olsa da, 
uzun vadede İran işçi sınıfının, ezilen 
İran halklarının, İranlı komünistlerin ve 
demokratik güçlerin Molla Rejimini ala-
şağı edebilmeleri için yeni olanaklar ya-
ratacaktır. Çünkü değişmeyen yasallık 
bize kapitalizmin kendi gelişme süreci 
içerisinde kendi mezar kazıcısını yarat-
tığını öğretmiştir.

Türkiye işçi sınıfının bilinçli kesim-
leri, devrimci güçleri ve komünistlerine 
bu bağlamda düşen ivedi görev, İran işçi 
sınıfı, ezilen halkları ve yoksul kitlele-
ri ile olan dayanışmayı güçlendirmek, 
başta Kürt Özgürlük Hareketi ve İranlı 
komünistler olmak üzere, Molla Reji-
mine karşı verilen direnişi desteklemek-
tir. Bölgede egemenlik kazanmak için 
mezhep savaşı kışkırtıcılığı yapan AKP 
rejimini geriletmek ve Türkiye’deki işçi 
sınıfı mücadelesi ile eşitlik ve özgürlük 
kavgasının bütünlüğünü sağlamak, bu 
görevlerin yerine getirilmesi için atıla-
cak birincil adımlardır.
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Dayîka xmeza me biparéze 
û bipîrozîne !

Di serida silav û hezkirinén bé dawi 
û germ ji were dişinim. Rojên kü em 
tédene rojén diroki, pêngavén diroki û 
afirînêjiyên diroki derdixe jiyana me. Ji 
bo wi ji pévajoya berpirsiyariya azadiyé 
dibe barê azadiyê liser milê herkeseki, 

dibeje ez mirovim. Bi her rengi bi-
her dengi jiyana azad bi keda dayika 
û tekaşeriya serkeftînî yî ciwan-jin 
rojén péşîya me ne. Li ser vî esasi 
roja cejna zimanê Kurdi li me û hemi 
gelême piroz bê. Şoreşgeriya ziman 
tekoşeriya jiyanê ye. Ji berki ez diçim 
cizîrê êdi rojname yê li sernavê Gök-
han Gümüş bişînin. Hejmorên 1-9 
jimera ne hatine. Tenê hejmera 10’a 
hatiye. Li xwe li gelen xwe û cemata  
xwe re baş binêrin.

Çengek tav vexûn

Slav û Rêzên Şoreşgeri

Mustafa DOĞRUL
Girtigeha (Nêrik) Vezirköprü

(Özgürlüğe 3 Kala...)

M Tipi Kapalı Cezaevi
Vezirköprü/Samsun

Merhaba,

Öncelikle, şahsınızda tüm Politika emek-
çilerini en içten dileklerimle selamlıyor; yayın 
hayatınızda başarılar diliyorum. Devrimci Po-
litik Tutsaklar konusundaki duyarlılığınız için 
teşekkür!..

2 Mayıs 2015 tarihli ve bir önceki “Poli-
tika”yı aldım. Doğrusu sürpriz oldu. Çünkü 
kendiniz göndermiştiniz. Üstelik tek sayıyla 
sınırlı kalmadı. Zindandaki insan sadece bek-
ler. Ama insan hiç beklemediği bir şey alınca, 
bekleme hissinin hiç eksilmeyeceğini sezin-
ler. İşte, aynı zamanda, en güzel beklenti bek-
lenmeyeni almaktır. Tıpkı “Politika” gibi.

Baskı, sömürü, inkar ve işgale karşı söy-
lenen ve yazılan her söz, yine özgür, adil ve 
yaşanılır bir dünya için yapılan her çağrı an-
lamlıdır. Daha da önemlisi bunun mücadeley-
le sağlanma inancıdır. Yarının daha yaşanılır 
olacağına dair parıltılı sözleriniz daha da bol 
olsun.

“Politika” gazetesinin çıkmasında emeği 
geçen herkesin eline, ufkuna sağlık.

Bu arada kendimi kısaca tanıtayım. 1972 
Ağrı/Diyadin doğumluyum. 23 yıldır -kesinti-
siz- zindandayım. Tahliyeme 7 yıl var. 

Gazeteyi aldığıma dair, yine teşekkürleri-
mi belirtmek için yazdım. Bu ilk mektubum, 

mektupla sınırlı kalsın. Çalışmalarınızda başa-
rı, yaşamınızda mutluluklar diliyorum.

Görüşmek umuduyla...
Sevgilerimle, esenkalın...

Fermani ÇETİN
F Tipi Kapalı Cezaevi

Bolu

Hevalno 
Merhaba,

Bi hestên hevaltiyê me silav ü hembêz 
dîkim/dîkin ü di xebatên we de serkeftinê 
dixmazim. Me rojnameya we şandî girt. 
Bi baldarî ü pejnkariyé we, em keyfxmeş 
bûn. Spasiyê xme dîkin. Bî hêviyê rojak bê 
hûn nivisên Kurdî  dî biwedînin. Bi mînin di 
nawa xér ü xweşîyé de bi hêviyé rojên baş.

Sîlav û Hez.

Hüseyin GÜÇLÜ
2 Nolu T Tipi Cezaevi

Şakran/İzmir
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Baharın ve güneşin sıcaklığı ve güzelliğiy-
le, o çağlayan güzel yüreklerinizi selamlı-
yor, saygılarımızı gönderiyor, iyi olmanızı 
diliyor ve umut ediyoruz.

Değerli Arkadaşlar; umarım iyisinizdir? Ge-
çen de bir arkadaş, dergi için öykü, şiir vb. 
Yazılar istediğinizi belirtti. Tabi o değerli 
derginizle tanışma şerefine nail olama-
dığımız için, öncelikle o sevgi dolu sıcak 
yüreklerinize bir merhaba deyip misafir 
olmak istedim. Umarım ikram edecek bir 
sıcak çayınız vardır. Neyse, olmasa da yü-
reklerinizin sıcaklığı yeter artar da. Yeter ki 
gönüller hoş olsun. 

Şaka bir yana, yaklaşık 20 yıldır içeride 
olan bir özgürlük tutsağıyım. Biliyorsunuz 
maddi imkansızlıklardan kaynaklı bazı ma-
teryal ihtiyaçlarımızı karşılamakta zorlanı-
yoruz. Eğer çıkardığınız “Politika” dergisini 
bize de gönderirseniz çok çok seviniriz. 
Bir daha ki sefere de derginin yayın politi-
kasına göre size kimi yazılar göndermeye 
çalışırım. Aslında şimdiden gönderecek-
tim ama ne tür içerikte yazılar istendiğini 
bilmediğimden gönderemedim.

Neyse güzel arkadaşlar, kısaca o sıcak yü-
reklerinize bir merhaba demek istedim. 
Umarım bizi derginizden mahrum bırak-
mazsınız. Şimdiden göstereceğiniz du-
yarlılıktan dolayı teşekkürlerimi sunuyor, 
sevgi dolu, selam ve saygılarımızı gönde-
riyorum. O sevgi dolu sıcak yüreklerinize 
çok iyi bakın, sevgiyle kalın.

Selam ve saygılarımızla. 

14.05.2015

Cengiz Ayar
2 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi

Kandıra/Kocaeli

Merhaba 
Sevgili Güzel 
Arkadaşlar,

Merhaba 
Hevalén Héja û xoşemist

Merhaba Arkadaşlar
Değerli POLİTİKA GAZETESİ Çalışanlarına,

Öncelikle en içten duygularla sizleri se-
lamlıyor, şahsınızda tüm özgür basın çalı-
şanları ve emekçilerine sevgi ve saygılarımı 
iletiyorum.

Umarım iyisinizdir. Bizleri soracak olursa-
nız teşekkürler, bizler de iyiyiz. Daha iyi olma-
ya çalışıyoruz...

Göndermiş olduğunuz 14 Nisan 2015 tarihli değerli Politika gazetenizi 08.05.2015 günü 
aldım, çok sevindim. Göstermiş olduğunuz ilgi ve duyarlılığınızdan dolayı teşekkürlerimi 
belirtiyorum. Gazeteyi postaya verdiğiniz tarih 15.04.2015’tir. Yani yaklaşık bir ay sonra ga-
zete elimize ulaştı. Tabii ki sorun posta ve cezaevinden kaynaklı sorundan dolayı elimize geç 
ulaşabiliyor. Umarım bir tesadüf sonucu öyle olmuştur. 

Devrimci duygu ve dayanışma bilinci ve sorumluluğuyla gönderdiğiniz gazeteyi anlamlı 
ve değerli buldum. Bunun sürekli olması bizleri daha çok sevindirecektir. 

1 Mayıs, işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma gününe denk gelmesi daha da an-
lamlı oldu! Ben de şahsınızda tüm dostların, işçi sınıfının, emekçilerin, ezilen ve sömürülen 
halklarımızın 1 MAYIS BAYRAMINI KUTLUYORUM! Özgürlüklere vesile olmasını diliyorum.

Bijî Yek Gûlan!
Tekrardan teşekkürler... Kendinize iyi bakın...
Devrimci selam, sevgi ve saygılarımla.

Halis TEKİN
D Tipi Kapalı Cezaevi

Diyarbakır



Osmanlı İmparatorluğu’nu yıkıp yerine Tür-
kiye Cumhuriyeti’ni kuran emperyalizmin ve 
kapitalist güçlerin bu coğrafyada yaşayan halk-
ları sömürmek için insanların arasına husumet 
sokmuşlardır. Bu husumet Ortadoğu denilen 
Mezapotamya coğrafyasında yaşayan, en kala-
balık olan Araplar, Farslar, Türkler ve Kürtler ara-
sındadır. Bu devamlı husumeti yaratan güçler, 
Kürtleri diğer halklara adeta bir yem olarak kul-
lanmışlardır. Kürdistan topraklarını diğer halklar 
arasında bölüştürerek birleşemez bir duruma 
getirmişlerdir.

Kürtleri hem Türklere hem Farslara hem 
de Araplara karşı düşmanlaştırmışlardır. Çünkü 
bunu çok net biliyorlar ki bu halkların barışıp 
birleşmesi demek onların sonu demektir. Halk-
ların barışması, birleşmesi demektir. Halkların 
birleşmesi güçlenmesi demektir. Halkların güç-
lenmesi, kimseden izin almadan kendi kader-
lerini kendilerinin tayin etmeleri demektir. Bu 
coğrafyada yeraltı ve yerüstü zenginliklerini ve 
madenlerini kimseden izin almadan değerlen-
diren bir halklar oluşumu demek, onların aç 
kalmaları demektir. Bu nedenlerle istemezler ki 
aç kalsınlar. Bu büyük bir senaryodur. Bu büyük 
senaryoyu fark eden Kürt halkı önderi Sayın AB-
DULLAH ÖCALAN devreye girmiş ve bir savaş 

başlatmıştır. O bir halk önderi ve aynı zamanda 
bir LİDERDİR. O halkların kurtuluşu için bir fır-
sattır. Sadece Kürtler ve Türkler için değil aynı 
şekilde Araplar ve Farslar için de bir fırsattır. 
Onun çizdiği yol birleştiricidir, barıştırıcıdır, de-
ğerlidir. O ZİNDAN ASLANIDIR.

Bu egemen güçlerin oyununu fark eden 
zindan aslanı PKK hareketi ile ilk hamleyi yap-
mış oldu. Emperyalizm ve kapitalist güçler, bu 
hamle karşısında şaşkına dönmüşlerdir. Yıllarca 
karşılıklı hamlelerle bugüne kadar geldi. (...)

Örneğin, bu sorunları müzakere edilerek 
çözülmesi gerektiğini her defasında göstermiş-
tir. Bu konu ile ilgili son attığı adım, çözüm süre-
cinin başlamasıdır. 

Çözüm süreci tüm bu saydığımız halklar için 
bir fırsattır, bir kurtuluş yoludur. Çözüm süreci-
nin başarıya ulaşması durumunda neler olaca-
ğını çok iyi bilen egemen güçler, türlü hamleler 
yaparak bu süreci bozmaya çalışmışlardır. 

ROBOSKİ Katliamı ve Paris’te infaz edilen 
3 Kürt siyasetçi kadın, bu hamlelerin başında 
gelirler. Tüm bu hamleleri gören, farkeden ZİN-
DAN ASLANI karşı hamleler geliştirmekten geri 
kalmamıştır. ZİNDAN ASLANI tek başına tüm bu 
kapitalist ve egemen güçlere karşı bir savaş ha-
lindedir. 

ZİNDAN ASLANI’nın hamleleri ile sıkışan bu 
güçler, IŞİD faktörünü devreye sokmuşlardır. 
Normal bir “islam uğruna savaş” şeklinde göste-
rilmeye çalışılan bu IŞİD vahşeti aslında, bu ege-
men güçlerin bir oyunu, bir hamlesidir. Buna 
karşılık ZİNDAN ASLANI’nın Rojava direnişini 
başlatması bir hamledir. Bu hamle çok akıllıca 
idi, çok değerli idi ve etkili oldu. Rojava direnişi 
ile birlikte egemen güçlerin hamlesi boşa çık-
mıştır. Hiçleşmiştir. 

Şu anda bu egemen güçler yeni bir hamle-
nin hazırlığındadırlar. Bu hazırlığında oldukları 
hamlenin yönünü 7 Haziran 2015 genel seçim 
sonuçları belirleyecektir. Türkiye’de şu anda ve 
tarih boyunca bilerek veya bilmeyerek ege-
men güçlerin değirmenine su taşıyan küçük 
kapitalist güçler ve faşist güçler vardır. Bu faşist 
ve küçük kapitalist güçler şu anda Halkların 
Demokratik Partisi (HDP) üzerinde oyun oyna-
maktadırlar. 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde 
yüzde on seçim barajını geçen bir HDP demek 
2019 genel seçimlerinde iktidara talip bir HDP 
demektir. HDP çok akıllıca kurulmuş bir partidir. 
Ancak, bir bilge kişilik böyle bir şey düşünebilir. 
Her halktan, her inançtan olan insanlara hitap 
eden bir parti kurmak akıllıcadır. HDP demek, 
halkların barışması, birleşmesi demektir. HDP 
demek, inançlara saygı ve eşitlik demektir. HDP 
halk demektir. Halklar demektir. Bu nedenlerle 
7 Haziran genel seçimleri çok önemlidir, fırsat-
tır. Bunun bilinci ile HDP’nin yüzde on seçim 
barajını aşmaması için ne gerekiyorsa yaptılar, 
yapıyorlar, yapacaklardır. Bu nedenle tüm Türki-
ye halklarının iyi düşünmesi ve doğru karar ver-
meleri gerekmektedir. Ya sömürülmeye devam 
edeceğiz ya da birleşeceğiz. Başka çıkış yoktur. 
Bu belki de son fırsattır. Kendimiz için değil ama 

torunlarımız ve onların torunları için çok iyi dü-
şünüp doğru karar vermeliyiz. İyi düşünün, iyi 
düşünün, iyi düşünün!..

Merhaba Değerli 
Politika Gazetesi Emekçileri,
Öncelikle her açıdan iyi olmanızı temenni 

ediyor, sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Politika 
gazetemizin mayıs ayı sayısını almanın heye-
canını, onurunu yaşıyorum. Daha önceki sayıyı 
aldıktan sonra sizlere teşekkür mahiyetinde bir 
mektup göndermiş ve siyasi tutsak olmadığımı 
belirtmiştim. Fakat her ne kadar adli tutsak 
olsamda yine de tarihimizi okuyor, öğreniyor, 
takip etmeye çalışıyorum. Bu konuda Politika 
gazetesi değerlidir. Ben de sizler ve halkımız 
için bir makale kaleme almış ve bunu Politika 
gazetesinin yeni sayısında yayımlanması için 
gönderiyorum. Umarım seçimden önceye ye-
tişir. Bu umutla sizleri tekrardan selamlıyor ve 
çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dile-
rim. Daha güzel bir dünya için bir şeyler yap-
malı...

Salih BEYHAN
T Tipi Kapalı Cezaevi   Erzincan

Referandum anlamı taşıyan, tarihi de-
nebilecek bir seçim sürecindeyiz. Ya de-
mokratik bir gelecek ya da emperyalizme 
köle olmuş, despot bir gelecek. Keşke de-
memek için, “son pişmanlık fayda vermez” 
misali iyi düşünüp, kararlı, emin ve huzur-
lu bir şekilde geleceğimizi güvenlik altına 
almak için son şans 7 Haziran.

Kemallerin, Hayrilerin, Saraların, İbra-
himlerin, Mazlumların ve Dörtlerin direniş 
kalesi olan Amed’den siz değerli basın 
emekçilerine sevgi ve selamlarımı yolla-
rım.

Aslında siz değerli emekçilere daha 
önceden teşekkür mektubu gönderecek-
tim. Kusura bakmayın ihmal ettim biraz. 
Gazetenizin 11. sayısını 15.05.2015 tari-

hinde aldım, teşekkür ederim. Tekrardan 
emeğiniz ve düşüncenizden dolayı teşek-
kür ederim.

Devrimci selam ve saygılar...

Murat DAĞTEKİN
D Tipi Kapalı Cezaevi    Diyarbakır
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Zindan Aslanı ve 
Kapitalist Güçlerin Savaşı

Politika  Gazetesi Dağıtım Adreslerimiz
Politika Gazetesi 57 ilde temsicilerimiz vasıtasıyla dağıtılmakta ve satılmaktadır. Şimdi ikinci aşama 

olarak il ve ilçelerde Kitabevi ve Gazete Bayiileri vasıtasıyla da dağıtımı genişletmek amacındayız. Siz 
de il ve ilçelerinizde uygun gördüğünüz Kitabevi ve Gazete Bayiileri ile ilişki kurarak onların isim adres 
ve telefon numaralarını Gazete Merkezimize iletebilirsiniz.

İSTANBUL
Anadolu Yakası:
Kadıköy: Mephisto Kitabevi: Muvakkithane Cad. No:5 Caferağa/ Kadıköy/İstanbul
Kadıköy: Üç Deniz Kitabevi: Pavlonya Sok. No:10 Kadıköy/İstanbul
Kadıköy: İmge Kitabevi: Mühürdar Cad. No:80, Caferağa/İstanbul
Kuyubaşı: Çiftlik Mini Market: Kuyubaşı Mah. Aralık Sok. No:20/A Kadıköy/İstanbul
Avrupa Yakası:
Beyoğlu: Mephisto Kitabevi: Kuloğlu Mh. İstiklal Cad. No:125 Beyoğlu/İstanbul
Beyoğlu: Semerkant Kitabevi: Şehit Muhtar Mh. Süslü Saksı Sk. No:5 Tarlabaşı/İst.
Osmanbey: Beyaz Adam Kitabevi: Halaskargazi Cad. Saksı Sok. 17/A Şişli/İstanbul
Mecidiyeköy: Karaduman Basın-Yayın/Gazete Bayii: Mecidiyeköy Meydanı Şişli/İst.
Esenyurt: Havana Büfe: Esenkent Mah. Enverpaşa Cad. No:7 Esenyurt/İstanbul
Beylikdüzü: Barış Market: Cumhuriyet Çarşısı Beylikdüzü /İstanbul
Eyüp: Özgür Büfe: Karadolap Mah. Veysel Karani Cad. No: 16/A Alibeyköy/Eyüp/İstanbul

ANKARA
Kızılay: Doruk Kitabevi: Mithatpaşa Cad. 28/A Kızılay/Ankara
Kızılay: Tayfa KitapKafe: Meşrutiyet Mah. Selanik Cad. 82/32 Kızılay/Ankara
İZMİR
Alsancak: Yakın Kitabevi: Kıbrıs Şehitleri Cad. No:104/A Alsancak/İzmir
ANTALYA
Elmalı: Kitapkurdu Sahaf: Elmalı Mah. 25. Sok. No:5/A 07040 Antalya
TRABZON 
Merkez: RA Kitabevi: Uzun Sok. Saray Çarşısı No:60 Merkez/Trabzon
RİZE
Fındıklı: Arkadaş Kitap-Kırtasiye: Cumhuriyet Cad. No: 50/B Fındıklı/Rize
MARDİN
Kızıltepe: Aldemir Basım Dağıtım: Orduevi Karşısı Özmuhaciroğlu Apt. No:6 D:6 Kızıltepe/Mardin
DİYARBAKIR
Yenişehir: Aram Kitabevi: Koop. Mah. Gevran Cad. 1. Geçit Sarıoğlu Apt. No:14/4 Ofis/Diyarbakır
Yenişehir: Özde Büfe: Ofis Ekinciler Cad. Devran Apt Altı Yenişehir/Diyarbakır
Merkez: Sabah Büfe: Kıbrıs Cad. Selahaddin-i Eyyüb-i Çarşısı Üstü Diyarbakır
Dağkapı: Meydan Büfe: Dağkapı/Diyarbakır

Merhaba Arkadaşlar,
Sizlere Erciş Açık Cezaevi’nden yazıyo-

rum. Maalesef, ne yazık ki siyasi tutsaklık 
onuruna erişemeyip, adli suçumdan do-
layı cezamın infazını çekiyorum. Neyse ki 
tahliyeme 3 ay kaldı. Arkadaşlar, gazetenin 
10. baskısı elime geçti. Böyle güzel ve 
başarılı bir iş yaptığınız için teşekkür 
ederim sizlere. Tahliyemden 1 hafta sonra 
kısmetse üniversite öğrencisi olacağım ve 
gazeteniz için gönüllü olarak elimden ne 
geliyorsa yapmak istiyorum. Ben şiirler ve 
öyküler yazıyorum. Şöyle bir önerim var 
sizlere; gazetemizde bir sayfalık Edebi-
yat köşesi bulunabilir. Devrim yoluna baş 

koymuş yoldaşların yollayacağı şiir, öykü 
vs. yayınlama durumu olabilir. Bu mektu-
bumu yayınlamak isterseniz bu bana mut-
luluk ve gurur bahşeder...

Sevgilerimle, hoşça kalın...

Murat BULAN
Açık Ceza İnfaz Kurumu Erciş/Van

 “Teslimiyet İhanete, Direniş Zafere Götürür...”
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Politika Gazetesi olarak cezaevlerinde, 
güneşli günler için direnen, hepimizin 
onuru, tutsak devrimcilere, özgürlük 
savaşçılarına atfen Ahmed Arif’in bu 
şiirini yayınlıyoruz.

Seni, anlatabilmek seni.
 İyi çocuklara, kahramanlara.
Seni anlatabilmek seni,
Namussuza, halden bilmeze,
Kahpe yalana.

 Ard- arda kaç zemheri,
Kurt uyur, kuş uyur, zindan uyurdu.
Dışarda gürül- gürül akan bir dünya...           
Bir ben uyumadım,
Kaç leylim bahar,
Hasretinden prangalar eskittim.
Saçlarına kan gülleri takayım,
Bir o yana 
Bir bu yana...

Seni bağırabilsem seni,
Dipsiz kuyulara,
Akan yıldıza,
Bir kibrit çöpüne varana,
Okyanusun en ıssız dalgasına
Düşmüş bir kibrit çöpüne.

Yitirmiş tılsımını ilk sevmelerin,
Yitirmiş öpücükleri,
Payı yok, apansız inen akşamlardan,
Bir kadeh, bir cıgara, dalıp gidene,
Seni anlatabilsem seni...
Yokluğun, Cehennemin öbür adıdır
Üşüyorum, kapama gözlerini...

Ahmed Arif, 21 Nisan 1927’de Kürt 
bir anne ve Türkmen bir babanın çocuğu 
olarak Diyarbakır’ın Hançepek semtinde 
dünyaya geldi. Diyarbakır Lisesi’nden me-
zun oldu. Ankara Üniversitesi Dil -Tarih-
Coğrafya fakültesi felsefe bölümü öğrencisi 
iken 1951 yılı Ekim ayında başlatılan “TKP 
tevkifatı’nda” işyerinden alınarak götürül-
dü gözaltına alındı. Bu yüzden de eğitimini 
de tamamlayamadı.İşkenceye maruz kaldı. 
Para toplayarak komünistlere dağıttığına 
dair bir belge imzalaması için. Daha sonra 
İstanbul’daki TKP operasyonu soruşturması 
kapsamında İstanbul’a götürdüler. Sansar-
yan Hanı’nda bir hücreye attılar. 7 Ekim 
1954’te tahliye edildi.

Şiirlerinde hep ezilen insandan yana 
oldu ve ezilenlerin kardeşliğine vurgu yaptı.
Şiirlerinin toplandığı tek kitabı Hasretin-
den Prangalar Eskittim 1968’de yayım-
landı. Türkiye’de en çok basılan kitaptır. 
Ankara’da 2 Haziran 1991 tarihinde geçirdi-
ği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

“Taş Atan Çocuklar”ın öncüllerinden 
olan Ahmed Arif’i ölüm yıldönümünde 
saygıyla anıyor ve sözü ustaya bırakıyoruz:

“İlkokulu Diyarbakır Siverek İlkoku-
lunda okudum. Hatırlıyorum o dönemde 
‘Vatandaş Türkçe Konuş’ kampanyası baş-
latılmıştı. Türkçe konuşmayanlar ya da 
konuşamayanlar, karakola götürülüp dövü-
lüyordu. Tam olarak hatırlamıyorum ama 
galiba 1934 yılıydı. Karakolun önene birini 
yatırmışlar, adam çıplak. Polis öldüresiye 
dövüyor adamı. Adam “Ya Muhammed” 

diye bağırıyor durmadan. Bağırmasından 
adamın Arap olduğunu anladık. Çünkü 
Türk, Kürt ya da Zaza olsaydı başka türlü 
bağırırdı. Biz çocuklar, aşağı yukarı yetmiş-
seksen metre daha yukarıdayız; hepimizin 

elinde ip sapan. Anlaştık aramızda ve polis-
lere bıraktık taşları; Arab’ı vurmamaya da 
gayret ettik tabi. Sapanlarla iki polisi yıktık 
yere, sonrada başladık kaçmaya. Akşama 
herkes bizden söz ediyordu mahallede.”

KÜLTÜR & KADIN

HDP İstanbul kadın adayları, kadın gazetecilerle bir kahvaltıda bir araya geldi; “Bu 
seçim kadınların seçimi. Sokaktaki ve meclisteki kadın gücü birleşecek” dedi.

HDP İstanbul Kadın Seçim Koordinasyonu, bugün İstanbul kadın milletvekili 
adaylarıyla kadın gazetecileri bir araya getirdi.

Toplantıya vekil adaylarından Filiz Kerestecioğlu, Gülsüm Ağaoğlu, Meliha Va-
rışlı, Hülya İmak, Meltem Töker, Dilber Koçak, Serpil Kemalbay, Ayşe Berktay 
katıldı. Ayrıca Türkiye’deki seçimleri izlemek üzere gelen Güney Kürdistan Parla-
mentosu eski parlamenteri YNK’li Rabia Ahmet Abdullah da buluşmayı izledi. Dü-
zenlenen kahvaltılı etkinlikte, kadın gazeteciler kadın adaylarla sohbet etti.

Kısa birer konuşma yapan kadın adaylar, Gezi’nin yıldönümüne değindi; Gezi di-
renişi ve ardından gelen Kobane direnişinde kadınların oynadığı rolden bahsetti. 
HDP’yi başkaldırının adresi olarak gördüklerini belirtti. Konuşmalarda Türkiye’de 
yoksulluğu sürdüren hükümet politikalarına, gelir dağılımındaki eşitsizliklere, ka-
dın haklarına, kadınların görünmeyen emeği, kadın odaklı ve çocuk odaklı bütçe-
leme gibi konulara değinildi.

Nimet Tanrıkulu’nun yaptığı açılış konuşmasında, HDP’nin tüm kadın adayları-
nın kadın mücadelesinin içinden geldiğini ve bu mücadele içindeki farklı grupla-
rı temsil ettiğini belirtti, “Bu seçim kadınların seçimi. Sokaktaki ve meclisteki kadın 
gücü birleşecek” diye konuştu.

HDP İstanbul Kadın Seçim Koordinasyonu’nun açıklamasında şu ifadelere yer ve-
rildi:

“7 Haziran seçimlerinin ülkenin tüm ezilenleri gibi kadınlar için de önemli bir dö-
nüm noktası olduğu düşünerek İstanbul’da bir araya gelen kadınlarız. Akademiden, 
basından, kadın hareketinden, feminist mücadeleden aslında hayatın her alanından 
kadınlar olarak İstanbul’da HDP’nin kadın kampanyasına güç katmayı hedefledik. 
Eşit temsil ilkesiyle yola çıkan HDP’nin bu seçimlerde de adaylarının yarısını kadınların 
oluşturması, ortaklaştığımız politik çerçeve ile bütünleşti. Toplumun yarısını oluştu-
ran kadınların mücadelesi Meclis grubunun yarısını oluşturacak kadınlar tarafından 
temsil edilecek.”

İstanbul / BİA Haber Ajansı

HDP Kadın Adayları, Kadın Gazetecilerle Buluştu

Hasretinden Prangalar Eskittim
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 q Ayla BORAN

Bizleri de çocukluğuna alan, çocuk 
hafızaları bugünde aynı canlılıkla yaşa-
yan, payına yetimlik düşen o kocaman 
yürekli çocukların hikayelerine dahil 
olmak ister misiniz? Bu yazıyı okurken 
yüreğinizden; acımayı, resmi tarihin kör-
lüğünü, duyarsızlığı, eylemsizliği atın. Bir 
şey kalsın derinlerde... 

Yanıbaşınızda çekilen acıları, bir halkı, 
o halkın çocuklarını, yaşam hakları-mülk-
leri gaspedilen ve her şeye rağmen insan 
sıcağında yanına yaklaşana kucak açan o 
çocukları düşünün bir an. 

Onlar;

Kamp Armen’in yani Tuzla Ermeni 
Yetimhanesi’nin çocukları...

Onlar;

Minicik elleriyle, ağırlıklarınca emekle 
kurdukları “Atlantis Uygarlığı”nı kaybet-
me tehdidi ve gerçeğiyle defalarca karşı 
karşıya kalan o koca yürekli çocuklar.

Yıl 1950’ler...  Gedikpaşa Ermeni Pro-
testan Kilisesi’nin, Anadolu’dan gelen 
Ermeni çocuklar için yatakhane olarak 
düzenlediği alt katındaki yetimhanede,  
sayıları 4-5 iken 60’a ulaşan çocuklar,  
Gedikpaşa İncirdibi Protestan İlkokulu 
(Joğvaran)’nda eğitim görüyorlardı. Yaz-
ları daha iyi vakit geçirebilecekleri bir 
mekan gereksinimi ile, Kilise vakfı yöneti-
cileri, Tuzla’da buldukları bir araziyi kamp 
için uygun bularak, 1962 yılında kilise 
adına tescil ettirdiler. Vakıflar Genel Mü-
dürlüğü ve Valilik gibi tüm yetkili merci-
lerin de onayı alınarak tescil gerçekleşti.

Denize 500 metre uzaklıktaki bu yem-
yeşil ve bomboş araziye kamp yapmak 
için, yaşları 8-12 arasında olan yaklaşık 
otuz çocuk kampı yapmaya başladılar. 
Çocuklar, temel için gereken taş ve kumu 
el arabalarıyla deniz kıyısından taşıyarak 
tüm yaz boyunca çalıştılar. Bahçesine 
bostan kurup, ağaçlar diktiler. En çok da 
kavak ağacı. Kim bilir? Belki de en çok ha-
yalleriyle özdeşleştirdikleri içindir. 

Yıl 23 Şubat 1979. Vakıflar Ge-
nel Müdürlüğü Kartal 3. Asliye Hukuk 
Hakimliği’ne başvuru yaparak, Gedik-
paşa Ermeni Protestan Kilisesi Vakfı’nın 
elindeki tapunun iptal edilmesini ve eski 
sahibine geri verilmesini istiyor. 4 yıl sü-
ren dava sonrasında 1962’de boş olarak 
sattığı araziyi, bir kuruş ödemeksizin, 

üstünde kurulu tesisle eski sahibi tekrar 
geri alıyor. Kilise, her türlü yasal izinle sa-
tın aldığı araziyi eski sahibine iade etmek 
zorunda bırakılıyor. 

Kampa el konması, Yargıtay’ın 1987’de 
yerel mahkeme kararını onaylaması ile 
tamamlanmış oldu.  Vakfın 2000’li yıllar-
da ve 27 Ağustos 2011 tarihli kararname 
kapsamında yaptığı iade başvurularının 
tümü ise reddedildi. 

Çünkü, her türlü mülkünü tarih bo-
yunca gasp eden devlet var karşısında. 
Hrant’ın dediği gibi;

“...bir gün elimize bir mahkeme kağıdı 
tutuşturdular...

“Siz Azınlık kurumları yer satın alma 
hakkına sahip değilmişsiniz! Biz zama-
nında size izin verirken yanlış yapmışız. 
Artık burası eski sahibinin olacak.”

5 yıl süren direnişimize rağmen yenil-

dik... Ne yapalım ki 
karşımızda devlet 
vardı.

Şikayetim var 
ey insanlık!...

Bizi, yarattığı-
mız uygarlığımız-
dan attılar.

Orada yetiş-
miş 1500 çocuğun 
alınterinin üstüne 
oturdular. Bizle-
rin çocuk emeğini 
gaspettiler. Orayı 

tekrar yoksul çocuklar için bir yetimhane 
yapsalardı, kimliği ne olursa olsun, yok-
sul ya da özürlü çocuklar için kamp ola-
rak kullansalardı, hakkımı helâl ederdim. 
Ama bu şekilde emeğimi helal etmiyo-
rum.

Ve artık bizim yarattığımız “Tuzla 
Yoksul Çocuk Kampı”mız, bizim “Atlantis 
uygarlığımız” şimdi bir harabe…Çocuk 
cıvıltıları çekilince suyu da çekilmiş kuyu-
nun... Binanın omuzları düşük... Toprak 
çorak... Ağaçlar küskün...

Benim isyanımın pike uçuşları ise, 
binbir özenle yaptığı yuvası bir darbeyle 
yok edilmiş kırlangıçınki kadar keskin…” 
(Agos Gazetesi-16 Temmuz 2010/ “Dava-
cıyım Ey İnsanlık” adlı yazısından)

“Kamp yeri ve binası şimdi öyle du-
ruyor orada. Kenarları oldu tam bir villa 
panayırı. Bina ise dişleri dökülmüş, avurt-

ları çökmüş, sendeleyen yaşlı bir harabe. 
Bizim o güzelim yeşil ağaçlarımız birer 
birer kesilmiş, kalanlar ise küsmüş sara-
rıp solmuşlar öylece.” (Agos Gazetesi-5 
Temmuz 1996/”Aşk Olsun Çocuklar”adlı 
yazısından.)

Bin beş yüz çocuğa yuva olan Kamp 
Armen; terk edilmiş, harabe, çocuk sesle-
rinin olmadığı bir yer olarak, el değiştire-
rek bugünlere geldi. 

Yıl 2015. Geçtiğimiz günlerde arazi-
nin sahibi Fatih Ulusoy tarafından Kamp 
Armen’de yıkım başlatıldı. Yıkımın başla-
dığı an da kampın çocukları, Ermeni hal-
kı ve tüm duyarlılık gösteren kesimlerce 
yükselen tepki ve direnişle yıkım devam 
ettirilemedi. Günlerce kampta direniş 
gösteren kampın çocukları ki başta Ra-
kel Dink, Garabet Orunöz olmak üzere, 
yüreği insandan ve yaşamdan yana atan-
larca, Hrant’ı “lakin çaresiz” bırakan süreç, 
büyük bir sevince evrildi. Vakıfa, zorla el 
konulan tapusu niyahet geri verilecek. 
Hukuki süreç devam ediyor şu an.

Kamp Armen, o kampın çocukları-
nın... Ermeni halkının mülküdür. Sade-
ce mülkü değil, çocuklukları, umutları, 
dilleri ve kültürlerinin, çektikleri acıların 
simgesidir. 

Kamp Armen’le dayanışma için 
Tuzla’ya kaldırılan araçların birinde, iki 
yaşlı Ermeni çift, kalkış saatine kadar sü-
rekli oturdukları ön sıradan arkaya doğ-
ru bakıyorlardı. Bilen bilir ne demektir. 
Yanıbaşlarında olan, onlara ve acılarına, 
dirençlerine destek veren ne kadar insan 
olacaktı acaba o araçta? Yalnız kalmak, 
yalnız bırakılmak, yalnızlığı öğreten bir 
coğrafyada solumak ne demek anlıyor-
sunuz bu refleksten. Doğduğu, yaşadığı 
yerin dar edilmesi, aldığı yaşa rağmen 
yalnızlaşmak ve bu duyguyu taşımak ne 
acıdır düşünün.

O çocuklara Hrant’ın deyimiyle; “Aş-
kolsun.”

Parev (Merhaba) Kamp Armen!

Pariluys (Günaydın) bir tarihe uyu-
yanlara!

*Kaybolmayın Çocuklar

Kaynakça: kamparmen.org /Agos Ga-
zetesi

GÜNCEL

Mi Gorsıvik Dıghak *



q Sinan DERVİŞOĞLU &
    Hurşit SAĞIROĞLU

Dünyada ve Türkiye’de işçi sınıfı-
nın mücadelesinin rehberi olan Mark-
sist teori 1990’lara kadar sürekli ola-
rak burjuva ideolojisinin saldırısına 
maruz kaldı. Batılı dergilerin kapak-
ları neredeyse her 10 yılda bir “Marx 
Öldü!” “Marksizm iflas etti!” çığlıkla-
rıyla kaplandı. Buna karşılık her yük-
selen yeni devrimci dalga (Avrupa’da 
68 rüzgarı, 1975 sonrası Asya, Af-
rika ve Latin Amerika’da sosyalist 
zaferler) bu çığlıkların sahiplerini 
susturdu. Ancak 1991’de SSCB’nin 
yıkılması bu ideolojik çatışmada bir 
dönüm noktası teşkil etti. Bu çöküş 
karşısında iyice küstahlaşan burjuva 
ideologları (Fukuyama gibi) “Tarihin 
Sonu”nu ilan ederken Marksist eko-
nomi ve Marksist felsefenin okullar-
da Latince ve Hititçe gibi “ölü diller” 
kapsamına alınması teklif edildi.

Marksist Teoriye Geçmişte 
Duyulan İlgi ve Bugünkü İlgi-
sizlik

Marksist teori, varlık sebebini ve 
meşruiyetini kapitalizmin temel ya-
pısından, onun yarattığı sorun ve yı-
kımlardan alır. 1991’deki zafer çığ-
lıklarından 10 küsur sene sonra dünya 
çapında başlayan kriz Marx’ı ve onu 
teorisini yeniden kamuoyunda gün-
deme getirdi. Daha önceki yazımızda 
belirttiğimiz gibi “Kapital”, okunma-
sı hiç de kolay bir kitap olmamasına 
karşın kapitalist ülkelerde “best sel-
ler” (en çok satılan) olmaya başladı. 
Ancak şu soruyu sormamız gereklidir: 
Marksist-Leninist teori, sol muhalif 
kesimler arasında dahi, hak ettiği öne-
me ve ilgiye bugün sahip midir?

Cevap net olarak “hayır”dır. Yaşı 
yeten arkadaşlar 1970’leri hatırlar. Li-
sedeki solcu öğrenciler dahi Marksist 
felsefeyi öğrenmek için Politzer’i ve 
Kuzinen’i yutarcasına okuyor, sendi-
kalarda Marksist değer teorisi ve artı 
değer eğitimi veriliyor, üniversiteler-
de sosyal bilimler hocaları SSCB’de 
yayınlanan kitapları yardımcı kitap 

olarak tavsiye ediyor, sol gruplar ken-
di aralarındaki sözlü tartışmalarda 
dahi Marksist-Leninist teorinin en de-
rin ayrıntılarında fikir yarıştırıyordu. 
O dönem teoriye yönelik sol hareket-
te muazzam bir okuma, öğrenme ve 
özümseme seferberliği söz konusuy-

du. Lenin’in meşhur tespiti hepimize 
yol gösteriyordu: “Devrimci teori ol-
madan devrimci pratik olmaz!”

Günümüzde ise dünyada ve belli 
ölçülerde Türkiye’de durum çok fark-
lıdır. Sol muhalif unsurlar kapitalizme 
karşı çıkmakta, bir devrimin gerekli-
liğine inanmakta, emeğin ve barışın 
egemen olacağı bir sosyalist toplu-
mun özlemini taşımaktadır; ancak bu 
özlemlerin ve eylemin kafalardaki te-
orik temelinin sağlamlığı ve çerçeve-
sinin netliği sıfıra yakındır. Geçmişte 
sosyalist bir sistemin varlığı, insanla-
ra bir güven, ve teorinin haklılığı ko-
nusunda bir tür pratik “garanti” oluş-
tururken, şimdi tam tersi olmuş, reel 
sosyalizmin yıkılması geçmişin teorik 
çerçevesi konusunda bir bütün olarak 
güvensizlik yaratmıştır. Günümüzde 
kapitalizme karşı çıkan tüm devrim-
ciler Marksist-Leninist teorinin bütü-
nüne “bir yerlerde hata yaptık” kuşku-
suyla yaklaşmakta, hatanın nerede (ya 
da nerelerde) olduğunu araştırmak ve 
tartışmak için gerekli cesaret ve ener-
jiye sahip olmadığı için teorinin bü-
tününe ya da belli bileşenlerine karşı 
soğuk durmakta, ve mesafeli davran-
maktadır. Örneğin diyalektik mater-
yalist felsefeyi, tarihi materyalizmi, 
geçmişteki üretim biçimlerini, değer 
teorisini, parti ve devlet teorisini öğ-

renme konusunda eskiden var olan 
istek ve heyecanın yarısı dahi bugün 
yoktur. Sadece burjuva ideologları 
için değil, samimi sosyalistlerde dahi 
Marksist-Leninist teoriye “batan ge-
minin malları” olarak yaklaşılmakta, 
bunların içinde ancak günlük pratik-

te karşılık bulan alt kısımlara (ulusal 
sorun, periyodik krizler..vs) belli bir 
ilgi duyulmakta, teorinin ana gücünü 
oluşturan bütünsellik göz ardı edil-
mektedir. Marksizm adına, Kapitalist 
sistemin temel çelişkisi olan emek-
sermaye çelişkisi, sosyalist devrim 
stratejisi, proletarya iktidarı ve devle-
tin ekonomik, politik yapısı yokmuş 
gibi davranılmaktadır. Bu durumda 
devrimcilere ışık tutan teorik çerçeve 
“güncelin teorisi” olmakta, hayatın 
karşımıza çıkardığı günlük çelişki ve 
sorunlara (çevre, kadın cinsel baskı...) 
yönelik tespitlerle beslenerek oluşan 
cılız teorik birikimin ışığında, “el yor-
damıyla” sözde devrimci bir bilinç 
oluşmaktadır.

Burjuva İdeolojisinin Sel 
Baskını

Devrimci teori açısından günümü-
zün temel çelişkisi şudur: Kapitalizme 
tepki hızla artmakta ve büyümektedir; 
ancak sosyalizm konusunda Sosyalist 
Dünya Sistemine yönelik karşı dev-
rimden sonra somut yeni bir başarı he-
nüz yoktur. Marksist teorinin yukarda 
açıkladığımız sebeplerle bir kenara 
konulması, kapitalizme duyulan tep-
kinin “sol” adına çok farklı mecralara, 
“yenilik” adına ortaya çıkan çok sayı-
da (deyim yerindeyse) “fason” ürüne 

yönelmesine sebep olmaktadır. 1990 
sonrasında sol ve sosyalizm adına or-
taya çıkan teorik çalışmaların büyük 
bir kısmı, “önemli” gibi gözüken “ze-
kice” tespitler içerse de, burjuva ideo-
lojisinin derin izlerini, kurnazlıklarını 
taşımaktadır. Önce şunu belirtelim: 
Komünistler hiçbir teorik çalışmayı 
kendilerine “yasaklamazlar”. En ge-
rici eseri bile okuyup ondan sosyalist 
mücadele için yararlı sonuçlar çıkar-
mayı becermek, Marksist teorinin 
(Marx’tan beri)  bizlere verdiği eşsiz 
bir yetkinliktir. Dolayısıyla bu eserle-
ri okumak, tartışmak, onlarla hesap-
laşmak önemli ve gerekli bir çalışma 
olmakla birlikte, bu eserlerde yer alan 
(ve günümüzde moda olmuş)  burjuva 
ideolojisinin izlerini, teorik ve ideolo-
jik kirliliği tespit ve teşhir etmek teo-
rik çalışmanın en temel görevlerinden 
biridir. Devrimcileri burjuva ideoloji-
sinin zeminine kaydırmayı amaçlayan 
bu tespitleri kısaca hatırlatalım:

• Emperyalizm: Emperyalizme 
karşı tavır almak anlamsız ve geçer-
liliği olmayan bir tavırdır. Emperya-
lizm (kimileri buna “İmparatorluk” 
demektedir) dünyada mevcut verili 
durumdur ve “globalleşme” olarak 
adlandırılmalıdır. Globalizm hava ve 
su gibi çağın gerçeğidir. Bunu red-
detmek yerine bunu kabullenmek ve 
bunun içinde muhalefet geliştirmek 
gerekmektedir. Ayrıca ulusal planda 
işçi sınıfı mücadeleleri de bu çerçeve-
de önemini yitirmiş durumdadır.

• Sınıf mücadelesi: Sınıfı temel 
almak artık anlamsızdır. Klasik işçi sı-
nıfı (mavi yakalılar) hızla erimektedir. 
İşçiler bile kendilerini düzenin parçası 
olarak görmektedir. Bu kavramın ye-
rine toplumdaki her türlü muhalefet 
(ulusal, cinsel, etnik, çevresel) akım-
ları ele alınmalı, bunlar içinde asla bir 
“belirleyici unsur” arayışına gitmeden 
bunların toplu ve birlikte eylemi, top-
lumsal muhalefetin tek ve yegane ta-
nımı olmalıdır.

• Leninist Parti: Bir “öncü parti” 
anlayışı tarihin çöplüğüne atılmalıdır. 
Bu anlayış bizi bürokrasiye ve dikta-
törlüğe götürmektedir. Bunun yerine 
anti-kapitalist kitlesel muhalefetin 
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EĞİTİM DİZİSİ: I
Marksist Teorinin Mirasına Nasıl Yaklaşmalıyız? 

Günümüzde kapitalizme karşı çıkan tüm dev-
rimciler Marksist-Leninist teorinin bütününe 
“bir yerlerde hata yaptık” kuşkusuyla yaklaş-
makta, hatanın nerede (ya da nerelerde) olduğu-
nu araştırmak ve tartışmak için gerekli cesaret 
ve enerjiye sahip olmadığı için teorinin bütünü-
ne ya da belli bileşenlerine karşı soğuk durmak-
ta, ve mesafeli davranmaktadır.



kendiliğinden eylemleri ve bu eylem-
ler içinde çıkan anlık biçimler veri 
alınmalı ve geliştirilmelidir. “Wall 
Street’i İşgal Et!” ya da Gezi eylem-
leri, bu tür bir kendiliğindenliğin gü-
cünü göstermektedir. Bir “öncü parti” 
bu eylemleri asla örgütleyemeyeceği 
gibi, içine girdiği takdirde bunları da-
raltacaktır.

• Proletarya Diktatörlüğü: Bu 
kavram tümüyle kafalardan silinmeli-
dir. Diktatörlük diktatörlüktür. Hitler 
de diktatördü, Stalin de. Temel değe-
rin “demokrasi” olduğu günümüzde 
sosyalizmi bir “diktatörlük” üzerin-
den tanımlamak çağ dışı bir yaklaşım-
dır. Sosyalizm için günümüzün “çok 
partili parlamenter sistem”i dışında 
bir siyasi form kesinlikle aranmama-
lıdır.

• Planlama ve piyasa: Ekonomiyi 
planlama fikri SSCB örneğiyle birlikte 
iflas etmiştir. Her türlü planlama çaba-
sı, hantal bir bürokrasiye yol açmak-
tadır. Tüketimin bu kadar çeşitlendiği 
bir çağda bu kadar sayıda tüketim ve 
üretim kalemini planlamak imkansız-
dır. Piyasanın düzenleyici gücü kabul 
edilmeli ve sosyalist politikalar da pi-
yasayı temel alarak geliştirilmelidir

• Demokrasi: Marksizm-
Leninizm’in devlet teorisi reddedil-
melidir. Demokrasi bir “biçim” değil 
sosyalizmin ta kendisidir. Sosyalizm 
bir sınıf iktidarı ya da bir mülkiyet bi-
çimi olarak değil, demokratik eylemin 
bir uzantısı, sonuna kadar götürülmüş 
bir demokrasi, ya da “radikal demok-
rasi” olarak yeniden tanımlanmalıdır.

 Marksist-Leninist teorinin gölge-
de bırakılmak istendiği bir ortamda, 
bütün bu çarpıtmalar, devrimcileri pu-
sulasını kaybetmiş ve gemiyi sağdan 
soldan gelen belli belirsiz ışık ve ses 
işaretleriyle yönetmeye çalışan ge-
micilerin pozisyonuna sokmaktadır. 
Böyle bir geminin rotasında ilerleme-
si zordur. Pusulayı elimize almanın ve 
onu temel koordinatlar, yani Marksist-
Leninist ilkeler temelinde günümüz 
koşullarına uygun mükemmelleştir-
menin ve uygulamanın zamanıdır.

“Leninizm mi? Unut Gitsin”
Sosyalist teorideki deformasyon-

lardan biri de Lenin’in ve Leniniz-
min unutulması ve unutturulmasıdır. 
Kapitalizmin süregelen krizi Marx’ı 
yeniden gündeme getirirken Lenin’in 
kurucusu olduğu Sovyet devletinin 
yıkılmış olması, onu ve eseri Leniniz-

mi birçok samimi anti-kapitalistin gö-
zünde “şüpheli” duruma sokmaktadır. 
1990’a kadar Lenin’in dünyada kitabı 
en çok basılan ve satılan yazar oldu-
ğunu, bir siyasi lider olarak gene dün-
yada en çok heykele sahip olduğunu, 
bizzat UNESCO’nun onun 100. do-
ğum yılı olan 1970’i dünyada “Lenin 
Yılı” ilan ettiğini bir an için unutalım. 
Sadece şu soruyu soralım: Lenin’in 
teorik ve pratik katkısını tarihten çı-
kardığımızda elimizde sosyalizm adı-
na ne kalıyor?

Elimize kalan tek şey, Marksizm 
adına yola çıkan ve 1914’de emperya-
lizmin düzenlediği bir kardeş kavgası 

olan 1. Dünya Savaşı’nı destekleyen 
sosyal-demokrasidir. Sosyal-demok-
rasi burada kalmamış, süreç içinde, 
özellikle Lenin’in temsil ettiği dev-
rimci Marksizme karşı duruşuyla 
emperyalizmin koltuk değneği haline 
gelmiştir. İngiliz sosyal demokrasisi 
1950’lere kadar Hindistan’daki em-
peryalist işgali desteklemiş, Belçi-
ka sosyal demokrasisinin lideri Paul 
Henri Spaak, emperyalizmin jandar-
ması NATO’nun genel sekreteri ol-
muş, Willy Brandt’ın SPD’si yönettiği 
Friedrich Ebert Vakfı ile Avrupa’daki 
tüm anti-komünist hareketlere destek 
sunmuş, Tony Blair İngiliz halkına 
attığı yalanlarla Irak’taki emperyalist 
vahşetin örgütleyicisi ve baş sorum-
lusu haline gelmiş, hırsız Hollande 
Fransız emperyalizmini eski gücüne 
kavuşturmak için Orta Doğu’daki en 
gerici güçlere destek vermekten çe-
kinmemiştir. “Lenin’siz sosyalizm”in 
vardığı nokta budur.

Lenin, Marksizmdeki devrimci 
ruhu diri tutmuş, onu “Avrupai” bir 

hareket olmaktan çıkararak evrensel-
leştirmiş, ve en önemlisi, onun somut 
koşullarda Marksizmi uygulama ko-
nusunda gösterdiği olağanüstü yara-
tıcılık ve esneklik tüm devrimcilere 
bugün dahi parlaklığını yitirmeyen bir 
örnek teşkil etmiştir. Lenin’in eserini 
öğrenmek ve Sovyet deneyiyle birlik-
te yorumlamak, bizim için önemini 
koruyan temel bir görevdir.

Burada bir soru gündeme gelmek-
tedir: Lenin’siz Marksizm dejenere 
olduğuna göre, başlangıçta Marx’ın 
teorisinde hata mı vardı? Başka bir 
deyişle Lenin, Marx’ın teorisini dü-
zeltip “tamir” mi etti? Bu çelişkinin 

çözümü, bizi önemli bir tespite daha 
götürmektedir.

Marksist Teori:
Geliştirme Yapmadan Saf-

lığı Korumak İmkansızdır

Marx’ın teorisi, hayatın canlı pra-
tiğinden beslenen, ve onun ihtiyaçla-
rına cevap vererek gelişen ve varlığını 
sürdüren canlı bir varlıktır. Karşımıza 
hayatın çıkardığı her yeni olgu, mev-
cut teori temel alınarak yapılacak yeni 
geliştirmeleri, yeni katkıları zorunlu 
kılmaktadır. Lenin, Marx zamanında 
mevcut olmayan tekelci kapitalizm, 
ya da orta derecede gelişmiş ülkelerde 
sosyalist mücadele gibi konulardaki 
yaratıcı katkısı ile mevcut Marksist 
teoriyi hayatın gerçeklerine cevap 
verebilen bir noktaya getirmiş ve 
onun devrimci özünü koruyabilmiş-
tir. Yeni gerçeklere gözünü kapaya-
rak, mevcut teoriye hiçbir geliştirme 
yapmadan yürümek, bir süre sonra 
“hayatın gerçekleri” karşısında pratik 

“tavizler” vermeye ve bu tavizler yer-
leşik hale gelince de teoride ona göre 
“revizyon”lar yapmaya götürecektir. 
Bu anlamda dogmatizm, revizyoniz-
min ikiz kardeşidir. “Sosyalist devrim 
sadece çok gelişmiş kapitalist ülke-
lerde olabilir” dogmatizmine kapılan 
2.Enternasyonal şefleri, Ekim devrimi 
gerçeğine gözlerini kapadıkları için 
revizyonizmin batağına saplandılar. 
1953 sonrasında, SSCB’de aslında 
savaş koşullarında sosyalizmin inşa-
ası için tasarlanmış bir ekonomik ve 
siyasal sistemi, Marksist bir bakışla 
geliştirmek ve yeni dünya koşullarına 
uyarlamak görevini sürekli erteleyen 
SBKP yönetimi (Kruşçev ve Brejnev 
dönemi) ekonomik durgunluğa ve 
siyasal tıkanıklığa zemin hazırlamış, 
toplumda yenileşme için hiçbir Mark-
sist-Leninist perspektif geliştirmemiş, 
Lenin’in teorik eserinin ve Stalin’in 
pratik başarılarının üzerine yatılmış, 
1980’lerde toplumsal yaşamdaki tı-
kanıklık dayanılmaz hale gelince de 
çıkış olarak “piyasa ekonomisi” ve 
“çok partili hayat”ı baz alan Gorba-
çov revizyonizmine önce ideoloji ve 
teoride, sonra da pratikte teslim olun-
muştur.

Marksizm-Leninizm işçi sınıfının 
dünya görüşüdür ve dünyada bilim 
özelliği taşıyan tek dünya görüşüdür. 
Marks ve Engels, temel eserlerini ha-
zırlarken sadece kendilerinden önce 
var olan tüm filozofların ve ekono-
mistlerin eserlerinden yararlanma-
mışlardır. Onlar aynı zamanda fizik, 
kimya, matematik ve biyoloji gibi fen 
bilimlerinin de o güne kadar olan tüm 
birikimleri temelinde Marksist teoriyi 
geliştirmişlerdir. 

Marksizm, doğayı ve toplumu in-
celeyen tüm bilim kollarının, disiplin-
lerin sentezidir. Onun için Marksizm 
aynı zamanda bir bilimdir. Komü-
nistler ve devrimciler, Marksizm-Le-
ninizmin muazzam teorik hazinesini 
ve pratik tecrübesini cesaretle ve ka-
rarlılıkla ele almak, bu muhteşem yol 
göstericiyi öğrenmek ve özümsemek, 
bunun ışığında komünist düşüncenin 
sınıfsal ve devrimci özüne sadık ka-
larak çağın karşımıza çıkardığı yeni 
olgularla yüzleşmek ve teoriyi prati-
ğimizin ihtiyaçlarına cevap verecek 
yönde uygulamak ve geliştirmek gö-
reviyle karşı karşıyadır. Bu hepimiz 
için bir gurur vesilesi ama aynı za-
manda ertelenemez bir görevidir.
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Bu gün 1 Haziran Pazartesi, hep size 
yazmak, size anlatmak istiyorum dağar-
cığımda birikmiş kelimeleri, ama neresin-
den başlayacağımı, kelimeleri nasıl ifade 
edeceğimi kestiremiyorum. Çünkü bu 
günün bende ayrı bir anlamı var. Birinizin 
ölüm yıl dönümüne bir, birinizin de ölüm 
yıl dönümüne iki gün var. O nedenle ka-
fam o kadar dolu ki, kelimeleri seçip çıkar-
tamıyorum, anlamlarının değişmesinden 
korktuğumdan. Ama öyle de olsa sizlere 
yazmadan da edemiyorum. Çünkü “söz 
uçar yazı kalır” diye bir deyim vardır ya, 
bende her şeyin yazıda kalmasını, uçup 
gitmemesini istiyorum.

Değerli üstatlar, Haziran ayının bende 
ayrı bir yeri vardır. Boşa dememiş Hasan 
Hüseyin “haziran da ölmek zor” diye, çün-
kü Haziran benim için ayların en belalısı, 
diğer taraftan da en hareketlisi. Sizler bu 
ayda aramızdan biyolojik olarak ayrıldı-
nız, ama eserleriniz ve düşüncelerinizle 
hala aramızda ve gönüllerimizde yaşıyor-
sunuz. Olaya bu yönünden baktığımızda 
haziran ayların en belalısı, diğer taraftan 
baktığımızda, sizlerin canı pahasına mü-
cadele verdiğiniz ve o yükselişini göreme-
diğiniz, işçi sınıfı hareketinin büyük zaferi 
15-16 Haziran olayları da bu belalı ayın 
kazanımları ve hareketli günleridir. Yani 
Türkiye işçi sınıfı en büyük destanını da 
bu ayda yazmıştır. Şimdi başımızda dem 
oklasın kılıcı gibi sallanan patronlar ve 
onun kapı uşakları faşizm o gün girecek 
delik aramıştır.

Yalnız, 1970 den sonra ki Haziranlar-
da aynı hareketi ve heyecanı görmüş ve 
yaşamış değilim. Çünkü işçi sınıfına aynı 
hareketi ve coşkuyu katacak ne bir sendi-
ka nede sınıf partisi var. Bunlar olmadığı 
gibi, sınıfın yazarı ve şairi de yok. Yani işçi 
sınıfı bu öncülerinden yoksun durumda. 
Bugün, yani yaşamakta olduğumuz 21. yy 
da 15-16 Haziranlara öyle çok ihtiyacımız 
var ki! Tabi ki bir o kadarda sizlere ihtiyacı-

mız var. Çünkü öyle büyük insanlık dram-
ları yaşanıyor, emperyalizm tarafından 
öyle kıyımlar ve yıkımlar yapılıyor ki, her-
kes buna seyirci kalıyor. Kendine yazarım, 
şairim diyenler de bunları es geçip daha 
çok para kazanmak için yazıyorlar. Sevgi-
li Hasan Hüseyin “Haziran da ölmek zor” 
demiş, ama, sevgili usta Haziran da yaşa-
mak daha zor hale geldi. Uyanıp ta görün 
şu haziranların ne kadar içi boş, ne kadar 
adından uzak geçtiğini. Bilirim o sözü ne 
için söylediğini, eminiz yaşasaydı bu kes 
de “Haziran da yaşamak zor” derdi. Böyle 
Haziranları görmek bile istemezdi.

Sevgili Nazım Usta, Haziran da hep 
içimiz buruktur. sizin bizi öksüz bırakıp 
gittiğinizden beri. Seni unutmuyoruz, 
unutamıyoruz. Birileri gibi de üzerinden 
siyasi şov yapmak için anmıyoruz. Ger-
çekten seni komünist olduğun için ve bu 
sevgiyi hak ettiğin için anıyoruz. Seni si-
yasi emellerimize alet etmeden anıyoruz. 
Sevgili üstat, sen gittin gideli işçi sınıfına 
şiir yazanda kalmadı. Senin izinden git-

tiklerini söyleyen şairler var ya 1980 den 
sonra öyle bir u dönüşü yaptılar ki şaşar 
kalırsın. Şimdi sadece senden esinlendik-
leri, eskiden yazılmış öz geçmişlerinde 
kaldı. İcraata gelince, sana yakışan hiçbir 
şey yok. Kısacası senden sonra  sınıfın 
şairi bile yok. Şimdilerde hepside sınıf-
tan uzakta duruyorlar ve sınıfı dizelerine 
almaya bile cesaret edemiyorlar, kısacası 
para kimdeyse ona daha yakınlar. Bu du-
rumda seni ve senin çektiklerini düşün-
dükçe, beni ve benim gibi düşünenleri 
çok üzüyor. İşte böyle Nazım Usta, hem 
bu yüzden, hem de içi boş ve anlamsız 
geçtiği için Haziranları sevmiyorum. Yeni-
den 15-16 Haziranlar yaratılana kadarda 
sevmeyeceğim.

Sevgili Orhan Kemal Usta, senide bu 
haziran ayı içerisinde yitirmenin, bir kez 
daha üzüntüsünü yaşadık ve ne kadar 
yerinin doldurulmaz olduğunu gördük. 
Buna rağmen, sana yaraşır bir şeylerde 
yapmıyoruz. Daha düne kadar adını bile 
anmayanlar, bugün siyasi kazanç elde et-
mek için adına etkinlikler düzenlemeye, 
anmalarını yapmaya başladılar.

Sevgili Ustam, ilk okuma sevgimi se-
nin kitaplarından aldım ve kitaplarını 
ilk okuduğumda ne kadar güzel ve akıcı 
roman deyip geçmiştim, ama siyasi bilin-

cimi aldıktan sonra aynı kitapları tekrar 
okuduğumda işçi sınıfını ne kadar detaylı, 
ne kadar özüne yaraşır yazdığını anladım. 
Senin zamanında ve senden sonra kendi-
ne solcuyum, sosyalistim diyen yazarla-
rımızın eserlerini okuyup incelediğimde, 
bugüne kadar bir tek senin işçi sınıfının 
romanını yazdığını anladım. Ne kadar zor 
şartlarda kitaplarını yazdığını, ama yine-
de kişiliğinden ve siyasi iradenden ödün 
vermediğini öğrendim. Yani, yazdığın gibi 
yaşadığını, yaşadığın gibi de yazdığını. Ve 
şimdi öylemi ustam, sınıfın romanını ya-
zacak yazar bile yok. Senin o sınıftan yana 
olan pırıltılarını, son zamanlarda, değerli 
üstadım “Hasan Kıyafet’te” görmeye baş-
ladım. Kendine sahip çıkılmasa da, sınıf-
tan yana güzel eserler veriyor, bu yüzden 
birazda olsa umutluyum. Değerli üstat 
Hasan İzzettin Dinamo, İnce Mehmet ile 
Komünist İmam arasında değerlendirme 
yaparken şöyle diyor. “Gominist imam eli-
me geçtiğinde, çok rahat okudum. İnce Me-
met’teki eşkıya Memet vurur kırar, öldürür, 
ancak yeni bir düzen getirmeyi düşünmez. 
Oysa, Kıyafetin romanında bir imam hatip 
öğrencisi Umur, yıktığı ağalığın yerine neyi 
koyacağını çok iyi bilir ” der.

Ustam son zamanlarda, solcu geçinen 
öyle yazarlar türedi ki, yazdıklarında sol-
culuktan başka her şey bulabilirsin fakat 
sola yaraşır bir cümle dahi bulamazsın. 
Senin çektiğin sıkıntıları anımsadıkça bu 
tip yazarlara nefretim arttıkça artıyor. 
Çünkü bunlar yazdıkları her şeyi daha faz-
la para kazanmak için yazıyorlar. Bunların 
çoğunluğu da sağdan soldan çalıp çırpıl-
mış erotizm kokan, sırf para kazanmak 
için yazılmış, romandan başka her rezale-
te benzeyen kitaplardır. Sevgili üstat, en 
fazlada bu tip kitaplar satıyor, gerçeklerin 
yazılmış olduğu kitaplara dönüp bakan 
yok. Nasıl bir dönemde olduğumuzu anla 
işte. Velhasıl sevgili Hasan Hüseyin “Hazi-
randa ölmek zor” dedi, ama, “Haziranda 
yaşamak ondan da zor”. Haziranlar acı 
veriyor artık. Yeni bir Haziranda buluşmak 
üzere.
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HAZİRAN’DA YAŞAMAK ZOR...
Nazım Hikmet ve Orhan Kemal Ustalara Düşsel Mektup


