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Gerçek HAZİRAN
İşte Budur
Seçimler Barış, Demokrasi, Özgürlük ve Sosyalizm güç-

lerinin başarısı ile sonuçlandı.

Erdoğan Başkan olacak koşulları yaratamadı. AKP’nin 
politikaları seçim sandıklarında karşılığını buldu. Ancak bu 
gerçekten daha başlangıç. Şimdi AKP’nin daha da gerile-
tilmesi için erken veya zamanında seçimleri beklememek 
gerekiyor. Daha doğrusu, AKP’yi geriletmek, burjuvazinin 
iktidarını zayıflatmak, temellerinden sarsmak, proletarya-
nın iktidarını kurabilecek duruma getirmek için mesele 
tek başına seçimler de değildir. Hangi varyant olursa olsun 
burjuva partilerinin işçi sınıfı ve ezilen geniş halk yığınları-
nın temel sorunlarını çözeceği ham hayaldir. Kötünün iyisi-
ne razı olmak, sıtmayı ölüme tercih etmeye benzer. 

Türkiye işçi sınıfı kendi bağımsız politik hattı ile 
Türkiye’nin çözümünün ana hatlarını ortaya koymuştur. Bu 
amaca ulaşmak, en geniş toplumsal sınıf ve katmanların 
işçi sınıfının öncülüğünde bağlaşıklığını ön gördüğü gibi, 
politik anlamda da bu sınıf ve katmanları temsil eden güç-
lerin bağlaşıklığını eylem ve güç birliği anlamında gerekti-
rir. Bu politik hat işçi sınıfının hattıdır.

Bugün HDK/HDP adı ile oluşan ve çok daha geniş güç-
lerin burjuva iktidarına karşı mücadelesini buluşturma 
becerisini somutlayan eylem ve güç birliğinin önemi bura-
da ortaya çıkıyor. Bu oluşum gerçek anlamıyla Türkiye’nin 
ulusal ve demokratik güçlerinin birliğini yansıtıyor. Bunu 
gerek toplumsal kategoriler, gerekse de politik güçler an-
lamında daha da geliştirmek gerekiyor. 7 Haziran seçim 
süreci bu konuda somut adımların atılabildiği bir süreç 
oldu. Demek ki mesele sadece seçimler değildir. Seçimler 
için çalışırken, bir araya gelmesi gereken güçlerin bir araya 
gelmesini sağlayan bir nedendir aynı zamanda seçimler. 

Türkiye toplumunun temel çelişkisi olan emek-serma-
ye çelişkisini çözecek olan da, Kürt ulusal sorununun ger-
çekten özgür bir halk olarak tercihine göre çözecek olan 
da Sosyalizm’dir. Bütün mesele buraya nasıl ulaşılacağıdır. 
Bu konuda önemli bir adımın atıldığı kanısındayız. Önem-
li olan bir takım tarifleri kimin yaptığı değil, ortaya çıkan 
dinamiklerin işçi sınıfının politik mücadelesi ile ne denli 
uyumlu olup olmadığıdır. İşçi sınıfının mücadelesi bu denli 
nesnellik içeren toplumsal bir gerçeklik ve gereksinimdir. 

7 Haziran seçimlerinin sonuçlarına bu açıdan bakmak, 
işçi sınıfının mücadelesi açısından bakmak demektir. Bu 
da Gezi veya nam-ı diğer Haziran Direnişini sınıf hareke-
ti ile buluşturma konusunda arayış içinde olan çevrelere 
en güzel çağrıdır. 7 Haziran seçimlerinin başarısı Gezi’nin, 
Kobane’nin birleşerek oluşturduğu güçlü bir akarsuyun ilk 
virajıdır. Haziran Direnişi, Haziran Zaferi olmuştur. Şimdi bu 
zaferi işçi direnişleri ile daha da ilerletmenin zamanıdır. O 
zaman bu zafer perçinleşerek gelecekteki daha büyük za-
ferlerin teminatı olacaktır. 
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Gün geçmiyor ki yeni provokasyon, 
baskın ve saldırı haberleri gelmesin. Tür-
kiye bir seçim döneminin son günlerini ya-
şıyor. Kendine güvenen, alacağı oyu hesap 
edebilen, seçmenine güvenen, halkını tanı-
yan bir iktidar partisi neden bu kadar hırçın 
ve saldırgan olur ?

Türkiye bir yol ayrımında, tespitini 
yaptık. 7 Haziran seçimleri bu ayrımda 
önemli bir viraj. AKP, can havliyle iktidarı 
kaybetmemek için direniyor. Erdoğan par-
tisinin fiili başkanlığını yürütüyor. Yalan 
söylüyor, hakaret ediyor, tehditler savuru-
yor. Kendine güvenini yitirmiş bir ruh ha-
liyle saldırıyor.

Seçim kampanyasının başından iti-
baren HDP’ye karşı türlü provokasyon 
girişimlerinde bulundular. Ağrı, Mardin, 
Bingöl, Yüksekova, Erzurum, bunların 
sadece bilinenleri. Miting alanlarında, TV 
programlarında HDP’yi terörist ilan ettiler. 
Yalan dolu beyanlarla kendi tabanlarını ve 
halkları yanıltmaya çalıştılar. Hiç birinden 
sonuç alamadılar. En sonunda Diyarbakır 
Büyük İnsanlık Mitinginde bombalar pat-
latarak provokasyonu uç noktaya taşıdı-
lar. İstediler ki önce Diyarbakır’da, sonra 
da ülke çapında ayaklanma havasında bir 
tepki oluşsun, sokak çatışmaları gelişsin ve 
bunu  bahane ederek Sıkıyönetim ilan edip 
seçimleri ertelesinler. Olmadı. Bu hesapları 
tutmadı. HDP, DBP ve Türkiye’nin tüm ba-
rış ve demokrasi güçleri bu senaryoyu boşa 
çıkardı.

Diyarbakır Valiliği İl Emniyet Müdür-
lüğünün, mitingden üç gün önce, Miting 
günü için Hastahanelerde kapasite artırımı, 
kan stoklarının genişletilmesi, Devlet Su 
İşleri, Karayolları Genel Müdürlüğü, Or-
man İşletme Müdürlüğü, Diyarbakır İtfa-
iye Teşkilatından ve Büyükşehir Belediye 
Başkanlığından her türlü araç, gereç, dozer, 
kepçe ve kamyonlarla miting günü hazır 
bulunmalarını içeren “37732461.69721.
(92210)2015 sayılı, Açık Hava Toplantısı 
konulu” resmi yazının varlığı ortaya çıktı. 
Bu belge, devlet eliyle tezgahlanan saldırı-
nın belgesidir. 

Türkiye’nin değişik bölgelerinden as-
keri birliklerin Türkiye Kürdistanına doğ-
ru yola çıkarıldığı bilinmektedir. İstanbul, 
Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Samsun ve 
Edirne gibi illerde Çevik Kuvvet Güçleri-
nin 5 Haziran gecesi itibarı ile merkezi yer-
lere yakın sota yerlerde konumlandırıldığı 
izlenmiştir. Türkiye, büyük bir provokas-
yonun kenarından dönmüştür. Ancak, teh-
like sürmektedir.

Türkiye Halkları devletin bu provo-
kasyonlarına 7 Haziran günü seçim san-
dıklarında yanıt verecektir. Aynı zamanda 
görünen o ki, gerçek seçim sonuçları, oy 
sayımları, tehlike ile karşı karşıyadır. Onun 
için Türkiye’nin tüm barış ve demokrasi 
güçleri, işçi sınıfı, uyanık olmak zorunda-
dır. Seçimler sonrası yeni provokasyonları 

hesaba katmak ve bu provokasyonları boşa 
çıkarmaya hazır olmak durumundadır. Tür-
kiye İşçi Sınıfı Hareketi, Kürt Özgürlük 
Hareketi ile Türkiye Devrimci Güçlerinin 
HDK/HDP çerçevesinde ördükleri cephe 
DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve tüm diğer 
emek ve meslek örgütleri ile güçlendiril-
meli, Halk Cephesi, Halkevleri ve BHH’ni 
de kapsayacak güçlü bir birlikteliğe yük-
seltilmelidir. 

7 Haziran seçimlerinde HDP etrafın-
da oluşan birliktelik, onun vekil adayları 
ve seçmen profilini oluşturan bileşim şu 

aşamada Türkiye’nin diri güçlerini ifade 
etmektedir. Gerçek anlamda ulusal demok-
ratik güçlerin birlik ve dayanışması bu çer-
çevede oluşmuştur. Gezi Direnişinin, diğer 
bir adıyla Haziran Direnişinin bileşenleri 
HDP içinde ve etrafında kenetlenmiştir. 
Türkiye İşçi Sınıfı Hareketinin, Bursa, Ya-
lova, Kocaeli, Eskişehir, Trakya direnişleri 

bu güçlerle bütünleşecek niteliğe sahiptir. 
Her hangi bir olumsuzluk karşısında 7 Ha-
ziran sonrasında bütün bu güçlerin ifade et-
tiği gerçek Türkiye muhalafeti AKP’yi ve 
sermayenin devletini ürküten ana olgudur.

7 Haziran seçimlerinden sonra AKP’nin 
de eski AKP olarak kalmayacağı açık olarak 
görülmüştür. AKP içinde Erdoğan’a, onun 
kuklası durumunda olan Davutoğlu’na kar-
şı tepkiler had safhadadır. AKP kendi için-
de çatırdamaktadır. Abdullah Gül, Bülent 
Arınç, Hüseyin Çelik, Mehmet Ali Şahin, 
Ali Babacan ekibi siperde beklemektedir. 

İpi çekilen Erdoğan’ın alternatifini oluştur-
mak için “B Planı” çok önceleri tasarlan-
mış ve hazırlanmıştır. Emperyalist güçler, 
özellikle ABD Emperyalizmi Türkiye’de 
Erdoğansız bir AKP veya AKP içinden 
transfer edilecek yüzden fazla milletvekili 
ile yeni bir parti kurma ve bu partiyi Fettul-
lahçılar, CHP ve MHP ile uyumlaştırarak 
devleti yeniden yapılandırma, ona uygun 
iktidarı getirme planları içindedirler. Bu 
plan Abdullah Gül eliyle uygulanacaktır. 

Erdoğan bu planı bildiği için seçimler-
den AKP’nin güçlü çıkmasını ve başkanlık 
sistemini gerçekleştirebileceği oy oranını 
alarak kendisini garantiye almaya ve em-
peryalist efendilerine, Türkiye’deki ser-
maye çevrelerine kendini kabul ettirmeye 
çalışmaktadır. HDP’ye karşı tüm provo-
kasyonların nedeni budur. Çünkü hem Er-
doğan ve AKP’nin, hem de Emperyalizmin 
Abdullah Gül eliyle sahneye koyacağı yeni 
oyunları boşa çıkarabilecek tek güçtür. 

7 Haziran seçimleri sadece Türkiye’nin 
iç politikası açısından değil, Ortadoğu 
politikaları açısından da büyük önem ta-
şımaktadır. TC Devleti’nin AKP iktidarı 
eliyle Ortadoğu’da uyguladığı maceracı, 
saldırgan, işgalci politikalara son vermek 
bu seçimlerin sonuçları ile doğrudan ilin-
tilidir. Kürt ulusal sorununun adil, demok-
ratik ve barışçıl çözümü, Türkiye açısından 
olduğu kadar bölge için de  belirleyici bir 
önem taşımaktadır. Kürt ulusal sorununun 
barışçıl çözümünden yana olan ve IŞİD’in 
Türkiye’de bir iç olgu durumuna gelme-
sini istemeyen tüm güçler ve seçmenler, 
7 Haziran seçimlerinde AKP’nin önünü 
HDP’ye oy vererek kesmenin zorunlu ol-
duğunu görmelidir. 

Türkiye Komünist Partisi, 7 Haziran 
seçimleri açısından bu denli merkezi bir 
rol üstlenmiş HDP’ye yönelik tüm baskı 
ve provokasyonları, özellikle HDP yöneti-
minin politik yetenekleri ile boşa çıkarılan 
Diyarbakır provokasyonunu şiddetle mah-
kum ediyor, tüm HDP yönetici, üye ve seç-
menlerine en sıcak dostane, dayanışma ve 
geçmiş olsun duygularını iletiyor, Diyarba-
kır saldırısında yaşamını yitiren özgürlük 
savaşçılarının yakınlarına baş sağlığı dili-
yor, yaralılara ve yakınlarına geçmiş olsun 
dileklerini ulaştırıyor.

Türkiye Komünist Partisi
Merkez Komitesi

6 Haziran 2015
(www.türkiyekomünistpartisi.org      sitesinden 
alınmıştır.)
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TKP, Diyarbakır Saldırısını Mahkum Ediyor!



7 Haziran 2015 seçimleri barış, demokrasi, emek ve 
özgürlük güçlerinin başarısı ile sonuçlandı.

AKP iktidarına ve onun lideri Erdoğan’ın devletin tüm 
olanaklarını seferber ederek, Başbakan ve Cumhurbaşka-
nı olarak el ele sürdürdükleri orantısız seçim kampanyası 
onlar için bir hezimet oldu. 

Türkiye halkları, haramilerin hırsızlığına, dolandırıcılı-
ğına, yalanlarına, halkları aptal yerine koyma anlayışına 
DUR dedi. Halkların milliyetçi ve dinsel hassasiyetlerini 
kullanarak, onları istedikleri gibi yönlendirebileceklerini 
zannedenler yanıldılar. Halklar, kinci, saldırgan, gerginlik 
yaratan bir savaş diline karşı, barış, demokrasi, emek ve 
özgürlükten yana dili tercih etti.

Erdoğan ve AKP sınıfta kalmıştır. İşçi sınıfı ve emekçi-
ler, yoksul kır emekçileri, sınıfsal haklarına sahip çıkmak 
adına AKP’ye oy vermemiştir. Kürt halkının önemli bir ço-
ğunluğu, eşit haklı yurttaşlık ve devletin yürüttüğü kirli 
savaşın sonlandırılması için AKP’ye oy vermemiştir. Daha 
önce AKP’ye oy veren kimi küçük burjuva kesimler, din 
faktörünü kendi siyasi amaçları için kullanmasına tepki 
olarak  AKP’ye oy vermemiştir. 

AKP’nin seçim kampanyası boyunca sözlü, yazılı ve fi-
ilen saldırdığı, terörist ilan edip uyguladığı terörle oy po-
tansiyelini yıldırmaya çalıştığı HDP, bu seçimden en başa-
rılı parti olarak çıktı. Ağrı, Mersin, Erzurum, Bingöl ve en 
son Diyarbakır saldırıları. HDP Genel Merkezi’nin kurşun-
lanması. 156 tane HDP seçim bürosunun kundaklanması, 
bombalanması, saldırıya uğraması. Sadece seçim süre-
cinde ondan fazla HDP’linin öldürülmesi ve yüzlercesinin 
yaralanması. TSK’nin provokasyon amacı İHA uçuşları, kır-
salda operasyonları, taciz atışları. Bütün bunlar HDP’nin 
başarısını engellemek yerine seçmenlerin HDP etrafında 
daha fazla kenetlenmesini sağladı. 

Türkiye işçi sınıfı, Kürt özgürlük hareketi, devrimci ve 
demokratik güçler, Taksim Gezi ruhunun bileşenleri ola-
rak HDP’nin Yeni Yaşam Programını seçim programı ola-
rak desteklediler ve bu program çerçevesinde bir araya 
geldiler. Niteliksel olarak demokratik hak ve özgürlükle-
rin genişletilmesini içeren bu program, en geniş ulusal 
demokratik güçlerin birlikteliğini sağlamıştır. Bu prog-
ram, bir devrim ve sosyalizm programı değildir. 

TKP, bir biri ile ayrılmaz bir bütünsellik arz eden, barış, 
demokrasi ve sosyalizm mücadelesinin genel yönelimine 
hizmet ettiği, bu mücadelenin güçlerini bir araya getirdi-
ği için bu programı desteklemiş, HDP’nin seçim kampan-
yasına aktif bir biçimde katılmıştır. TKP, fiilen sınıfın içinde 
ve politik olarak da önündedir. Türkiye Komünist Parti-
sinin döl yatağı fabrikalardır, işçi yatağı mahallelerdir. 
Büyük sanayii şehirlerinde, bu merkezlerde de AKP’nin 
en fazla oy kaybetmesi ve bu oyların HDP’ye verilmesi, 
komünistlerin, sosyalistlerin ve devrimcilerin somut çalış-
maları ile olmuştur. Nasıl ki özgürlük hareketi AKP’ye oy 
veren Kürt halkının oylarının HDP’ye verilmesini sağlamış 
ise sınıf hareketi de bu görevini yerine getirmiştir. Kürtler, 
AKP’nin barış sürecinin bittiğini ilan eden, Rojava Kürdis-
tanında Kürt halkına karşı politikalarını mahkum etmiş ve 
AKP’nin Kürt halkının sorunlarını çözemeyeceğini sandık-
ta belirtmişlerdir. AKP’nin Kürt illerinde ezici oy çoğunlu-
ğunu HDP’ye kaptırması Kürt ulusal bilincinin 

hayatta karşılık bulmasıdır. Ancak Kürtler kimi “sol” unsur-
ların savunduğu gibi milliyetçi duygular ile değil, Türk ve 
Kürt halklarının ortak yeni yaşamı için, barış, demokrasi 
ve özgürlük için HDP’ye oy vermişlerdir. İstanbul, İzmir, 
Tekirdağ, Kocaeli, Bursa gibi işçi sınıfının yoğun yaşadığı 
kentlerde, özellikle işçi sınıfının ve emekçilerin yaşadığı 
semtlerde HDP’nin oy oranının ciddi olarak artışı, bu yer-
lerdeki Kürt, Türk veye diğer uluslardan işçi ve emekçilerin 
oylarının kazanılması sayesinde olmuştur. Onun için keskin 
“sol” söylemler sarf ederek özünde sağ politikalar uygula-
yan tekkeci anlayışlar, adlarında “komünist” benzeri ibare-
ler taşısalar da sınıfa uzak, sınıf hareketi içinde bozguncu, 
burjuvazinin politikalarına hizmet eden güçler olarak nite-
lendirilmektedir. 

Seçim süreci, işçi sınıfının birliğinin sağlanması, istem-
lerinin yükseltilmesi, Türk, Kürt ve diğer uluslardan işçile-
rin, ezilen emekçi halkların tek bir hedefe yönlendirilmesi 
açısından küçümsenemeyecek bir işlev görmüştür. Kür-
distandaki emekçiler ve köylüler, Marmara ve Trakya’da 
direnen otomotiv işçileri ile dayanışmayı yükseltmişlerdir; 
Marmara ve Trakya’da direnen işçiler, Mersin, Adana ve Di-
yarbakır saldırıları karşısında Kürt halkıyla dayanışmalarını 
dile getirmişlerdir; tüm bu güçler, burjuvazinin iktidarına 
karşı, AKP diktatörlüğünü önlemek için hep birlikte HDP’ye 
vererek oy oranını artırmışlardır. Bütün bunlar çok önemli 
kazanımlardır.

Seçimler sonrası Türkiye, 8 Haziran Türkiyesi, 6 
Haziran’dan farklı bir Türkiye’dir. Elde edilen bu kazanım-
ları sınıf savaşımında önümüzdeki dönemde daha da 
geliştirilmelidir. Sendikal hakların genişletilmesi, işçi sı-
nıfının örgütlenme ve mücadele özgürlüklerini kısıtlayan 
yasaların kaldırılması, Kürt ulusal sorununun adil, barışçıl 
ve demokratik bir çözüme kavuşturulması, Alevilerin ve 
diğer dinsel azınlıkların eşit ibadet ve kültürel haklarının 
sağlanması, son yıllarda onaylanan tüm anti-demokratik 
faşizan güvenlik yasalarının iptal edilmesi, yeni demokra-
tik bir Anayasa yapılması, devlet kademelerinde gerçek-
leştirilen hırsızlıkların, dolandırıcılıkların ve rüşvetlerin hu-
kuksal olarak takibi ve faillerin yargılanması, faili meçhul 
siyasi cinayetlerin aydınlatılması, faillerinin yargılanması, 
devrimci siyasi tutsakların, Kürt özgürlük mahkumlarının 
serbest bırakılması, özelleştirmelerin durdurulması, geri 
alınması,  sağlık alanında, eğitimde ve bilim kurumlarında 
kazanç amaçlı sömürünün kaldırılması, bu kurumların hal-
ka hizmet açısından devlet hizmeti haline dönüştürülmesi, 
tüm sağlık kurumlarının SGK’lılara fark almadan bakması, 
tedavi etmesi, kentsel dönüşüm adı altında şehirlerin ve 
doğanın rant uğruna talanının durdurulması, geç kalın-
madan yanlışların düzeltilmesi, Balkanlar ve Ortadoğu’da 
barışçıl ve komşuları ile iyi ilişkiler geliştiren bir dış politi-
kanın hakim kılınması ilk akla gelen önemli konulardır. Tür-
kiye Komünist Partisi, önümüzdeki dönemde bu ve burada 
dile getiremediğimiz konuların takipçisi olacaktır. HDP’nin 
mecliste ve meclis dışında bu istemler temelinde müca-
delesini destekleyecek, bizzat içinde olacak, eksik olunan 
yerlerde zorlayıcı olacaktır. HDP, kendisine oy veren geniş 
seçmen kitlesinin, mecliste icraatının takipçisi olacağının 
bilincindedir. 

Mücadelenin buraya kadar olan dönemi AKP’nin Er-
doğan eliyle uygulayacağı diktatörlüğü engelleme döne-
miydi. TKP, seçimler öncesi, Türkiye’nin bir yol ayrımında 

olduğunu, ya 12 Eylül faşist 
diktatörlük dönemini ve 90 
yılları aratacak bir diktatörlüğün kurumsallaşması, ya da 
demokratik hak ve özgürlüklerin genişletileceği mücade-
lelerin gelişeceği ve AKP’ye dur denilen bir yol ayrımına 
girileceğini tespit etmişti. Tüm barış, demokrasi, özgürlük 
ve sosyalizm güçlerinin mücadelesi AKP’yi ve diktatör he-
veslisi Erdoğan’ı yenilgiye uğrattı. Şimdi, sınıf hareketinin 
güçlendirilerek yükseltileceği bir mücadele dönemine 
giriyoruz. 

Üzerinde konuşulan koalisyon hükümetleri veya 
azınlık hükümetleri formülleri şöyle veya böyle gerçekle-
şebilir. TKP, burjuva iktidarlarının Türkiye’nin sorunlarının, 
özellikle işçi sınıfı ve ezilen emekçi halkların sorunlarını 
kesinlikle çözemeyeceğinin altını çizmektedir. HDP de 
burjuva iktidarlarının uygulama ve suçlarına ortak olma-
yacaktır. HDP, seçim programı olarak ilan ettiği ve mil-
yonların oy verdiği Yeni Yaşam Programındaki istem ve 
hedeflerin gerçekleştirilmesi çerçevesinde meclis içinde 
ve dışında işlevini yerine getirecektir. Bunun tersi bir yak-
laşım HDP’ye bağlanan umutları yok eder, HDP’yi işlevsiz 
kılar. 

Önümüzdeki dönem, Türkiye’nin, işçi sınıfının ve tüm 
ezilen, sömürülen halkların, kapitalizmden kaynaklı sınıf-
sal sorunlarının çözüleceği bir düzen olan Sosyalizm için 
mücadelenin güçlerinin oluşturulacağı ve geliştirileceği 
bir dönem olacaktır. Bu güçler ise yine bu mücadeleler 
içinde oluşacaktır. İşçi sınıfının iktidarının hedeflendiği, 
sosyalist ekonominin ilkelerinin uygulanacağı, tüm em-
peryalist anlaşmaların yırtıp atılacağı, NATO üyeliğinden 
ayrılınacağı ve  AB ile adaylık ilişkilerinin iptal edileceği 
bir program TKP’nin programıdır. Bu programı yaşama 
geçirecek güçler ise bugün içinde olduğumuz mücadele 
aşaması sürecinde şekillenecek ve güçlenecektir. Onun 
için TKP olarak, HDP’nin Yeni Yaşam Programını kendi 
asgari programımız gibi yorumluyor, bu programın uy-
gulanmasını savunuyor, çalışmalara fiilen katılıyoruz. Asıl 
mesele burjuva partilerin etkisi altında olan geniş işçi ve 
emekçi yığınları sınıf mücadelesine kazanmak, kendi çı-
karlarına sahip çıkmalarını sağlamaktır. 

TKP, seçim kampanyası sürecinde olağanüstü bir ça-
lışma ile bu seçim başarısına imza atan, başta HDP Eş Ge-
nel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ 
olmak üzere, HDP’nin tüm yönetici ve üyelerine; HDK’nin 
tüm bileşenlerinin yönetici, kadro ve çevrelerine, seçim 
kampanyası sürecinde  HDP’yi destekleyen tüm devrim-
ci-demokratik, parti, kuruluş, sendika, dergi ve dernekle-
re; barışın güvencesi gerilla birliklerine ve komutanlarına; 
Kürt özgürlük ve demokrasi güçlerine; bu seçim kampan-
yasında aktif görev alan tüm TKP örgüt, kadro ve sempati-
zanlarına; HDP’ye oy veren tüm yurttaşlara teşekkürlerini 
iletiyor. Seçilen tüm yeni vekillere görevlerinde başarılar 
diliyor, yeniden aday olmayan eski vekilleri yerine getir-
dikleri zorlu görevden dolayı kutluyor. 

Türkiye Komünist Partisi

Merkez Komitesi

9 Hazirans 2015   

(www.türkiyekomünistpartisi.org sitesinden alınmıştır)    
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Türkiye Halkları Diktatöre HAYIR Dedi!



q  Mazhar DENİZLİ

Geçtiğimiz 10 yılda yaşamımıza 
damgasını vuran konuların başında 
bilgisayar ve internet teknolojilerinin 
yaygın kullanımı gelmekte.

Çalışma hayatımızın yanı sıra sos-
yal yaşamımızın da içine dalan bilgi-
sayar ve internet ağırlığını arttırarak 
sürdürmektedir.

Toplumun her kesiminin bir biçim-
de kullandığı bu teknoloji kendine ait 
bir kültür oluşturmuş, bireyler arası 
ilişkilere yeni bir tarz ve yepyeni bir 
boyut kazandırmıştır.

Her sınıftan, her yaştan bireyler 
akıllı telefonları ya da, işyerlerinde 
veya evlerinde bulunan bilgisayarları  
aracılığıyla internet kullanımına katıl-
maktadır.

Internetin günlük yaşamımızda  
kullanım alanları oldukça zenginleş-
miş durumda. Mektuplarımızı, günlük 
selamlaşmamızı maillerimiz (elektro-
nik posta) aracılığıyla yaparken, gaze-
telerimizi, kitaplarımızı artık internet 
üzerinden okuma oranımız giderek 
artmakta...

Her yaşta kullanıcıya hitap eden 
oyunlar birçoğumuzu saatler boyun-
ca bilgisayar ekranına kilitlemekte, 
vizyon filimlerini internet aracılığıyla 
seyredenlerin sayısı da küçümsenme-
yecek ölçüde artmış durumda.

Son 10 yılın en büyük gelişimi 
‘Sosyal Medya’ adını da verdiğimiz 
internet üzerinde “Paylaşım” sitele-
rinde olmuş durumda.

Belirli çevrelerin tanışması ve bazı 
konumlarda paylaşımda bulunması 
için tasarlanmış siteler yaratıcılarını 
da şaşırtan boyuta gelerek toplumda 
vazgeçilmez bir olgu haline dönüşe-
bilmiştir.

Yazımızda internet teknolojisinin 
yarattığı ve akıl almaz bir boyutta 
toplumu kavramış olan sosyal medya 
üzerinde duracağız ve sosyal medya-

nın siyaseten kullanımı, toplumsal ör-
gütlenmedeki olumlu ve olumsuz yan-
larını irdeleyeceğiz. Elbette bu yazı  
sosyolojik bir araştırma niteliği taşı-
maktan  çok, işçi sınıfı mücadelesini 
ve sınıfın iktidarını herşeyin önüne 
koyan ve bu doğrultuda örgütlenmeyi  
savunan bir komünistin kişisel algısı 
ve düşüncelerini içeren bir metinden 
ibaret olacaktır.

İnternet Ortamında Payla-
şım Biçimleri 

Internet aracılığıyla sosyal medya-
da bireysel paylaşım türü Facebook, 
Twitter gibi sitelerde oluşturulan he-
saplar üzerinden veya kendi adınıza 
oluşturduğunuz bir Blog aracılığı ile 
herhangi bir konudaki kişisel görüşle-
rinizi tek taraflı olarak belirli bir hedef 
kitleyle paylaşım şeklidir.

Burada bazı geri dönüşler olsa da 
aslında bir tartışma ortamından çok 
bir görüşün veya haberin iletilmesiyle 
sınırlı bir durum söz konusudur.

Ancak sosyal medyada organize 
olmanın bir başka deyişle örgütlen-
menin bireysel katılım ve görüş bil-
dirmeyle sınırlı olmadığını hepimiz 
biliyoruz.

Sohbet guruplarının oluşmasından, 
ortak bir amaca yönelik bir eylemliliği 
organize etmek amacıyla kurulan açık 
ya da kapalı gruplar, siyasi dergi, si-
yasi partilerin öncülük ettiği sayfalar 
şeklinde giderek karmaşıklaşan ortak 
platformlara kadar uzanabilmektedir.

Özellikle ortak bir eylemliliği 
oluşturmak adına kurulmuş platform-
larda (ki bu televizyondaki bir yarışma 
programının herhangi bir yarışma-
cısını desteklemek adına olabilirken, 
HES, nükleer karşıtlığını içeren bir 
grup ya da bir siyasi parti yandaşla-
rının bir araya gelmesi şeklinde ku-
rulmuş bir grup ta olabilmekte) amaç 
ve kullanılan terminoloji ortaklaşmak-
ta sınırlı da olsa ortaklığın  kuralları  
oluşmaktadır.

Özellikle Facebook, Twitter benze-
ri platformlar aracılığıyla hedeflenen 

bir eylem, organizasyon çok hızlı ve 
yaygın bir biçimde duyurulabilmekte 
ve kitlesel eylemlerin örgütlenmesi 
başarılabilmektedir.

Gezi eyleminin kitleleri kısa sürede 
başarıyla kavramasında eylemin içeri-
sinde yer alan örgütlü gruplardan çok 
sosyal medyada oluşan haberleşme ve 
dayanışmanın rolü ağır basmaktadır.

Ancak İnternet aktivistlerinin oluş-
turduğu kalabalıklar kolay toplanabil-
diği kadar kolay dağılabilir özellikte-
dir. Geleneksel örgütlenmenin öncülük 
ettiği kitlelerin aksine bu kitleler, ço-
ğunlukla kısa vadede gerçekleştiril-
me olasılığı yüksek hedefler belirle-
mektedirler. Ayrıca içinde bulunduğu 
gruptan ayrılmayı güçleştiren dostluk, 
yoldaşlık bağları da, bireyselliğin ön 
planda olduğu bu kitlelerde bulunma-
maktadır. Dolayısıyla sosyal medya 
ve internet üzerinden oluşturulmuş 
herhangi bir eylemde sizi çevreniz-
deki grubun ayrılmaz bir parçası ha-
line getirecek duyguların oluşması ve 
kalıcılaşması mümkün değildir. Bu 
nedenle kendiliğindenlik ve sosyal 
medyanın ağırlığıyla gelişmiş Hazi-
ran hareketinin örgütlü bir devamı 
gelememiş, sonradan oluşturulan ve 
aynı ismi taşıyan birlikler her geçen 
gün kan kaybetmekte, aslolanın bir 
öncekini tekrarlama çabası yerine işçi 
sınıfının da dahil olduğu yeni eylem-
lilikleri daha hazır ve öncülleri örgüt-
lenmiş yeni eylemlerle pekiştirmek 
olmalıdır. Metal iş kolundaki direniş 
dalgasında olduğu gibi kendi özgünlü-
ğünü taşıyan ve işçi sınıfının öncülük 
ettiği eylemlere hazır olmalıyız.

İnternet ve sosyal medya aracı-
lığı ile örgütlenmiş eylem örnekleri 
Türkiye’den ve yurtdışından çoğaltı-
labilir. Yakın geçmişte Arap baharının 
örgütlenmesi, Ukrayna’daki milliyetçi 
ve faşistlerin başını çektiği Kiev mer-
kezli hareketlerde hükümetler de  de-
ğişmiştir.

İnternet ve sosyal medya üzerinde 
çok kolay bir araya gelen, dış dina-
miklerin ve ordunun da devrede ol-
ması nedeniyle mevcut hükümetleri 

değiştirmiş ancak kitleler aynı hızla 
dağılmış ve örgütlülüklerini kalıcı 
hale dönüştürememişlerdir.

Sosyal Medyadaki Sanal 
Profiller, Sahte İsimler

Sosyal medyada  dikkat çeken bir 
başka özellik de kullanılan sahte kim-
liklerdir.

Farklı kimliklerle siyasi paylaşım-
lar çok daha rahat yapılabilmektedir. 
Bu yöntemi kullanan iyi niyetli kul-
lanıcılar abartılı, gerçek hayatlarıy-
la  ilgisi olmayan bir cesaretli duruş 
gösterirken farklı duruş ve görüş ser-
gileyenlere karşı saldırganlıkları da 
abartılı olabilmektedir. Ancak sahte 
kimliklerin, kaynağı belirsiz sitelerin, 
sosyal medyadaki zararları bu kadarla 
sınırlı kalmıyor.

Biraz önce bahsettiğimiz iyi ni-
yetliler dışında bazı çevrelerin farklı 
kimlik ve sayfalar aracılığıyla oluştur-
dukları bilgi kirliliği, çok kolaylıkla 
manipülasyonlara yol açabilmektedir. 
Yukarıda örnek olarak verdiğimiz Uk-
rayna örneğinde olaylar tam da böyle 
gelişmiştir. Özellikle Batı Ukrayna 
kaynaklı faşist milisler silahlanarak 
Kiev’deki gösterilere katılmış, hak-
lı silahlı savunmayı sivil halka ateş 
açılıyormuş  gibi yansıtmış, var olan 
hükümeti Batı’nın da desteğini alarak 
devirmiş hatta olayın boyutunu daha 
da büyüterek çatışmaları Rusya - Uk-
rayna Savaşı boyutuna getirmeye ça-
lışmışlardır.

Gezi olaylarında da benzer ma-
nipülasyonlar sık sık gündeme  geti-
rilerek  gezi karşıtı silahlı bir güruh 
zaman zaman sokağa çıkartılmıştır. 
’Dolmabahçe camisinde içki içilme-
si’, yine ‘Dolmabahçe’de başörtülü 
korumasız kadınları  taciz eden yarı  
çıplak deri kıyafetli gezi çeteleri’ ile 
ilgili efsaneler geziyi örgütlemekte 
kullanılan internet ve sosyal medya 
üzerinden yayılmış ve karşı tehdidi 
oluşturmuştur.

7 Haziran seçimleri öncesinde de 
Mersin ve Adana HDP binalarının 
bombalanması ardından, Erzurum mi-

Politika4    17 Haziran 2015 GÜNCEL

Sosyal Medya “Devrimciliği”: 
Olanak mı, Tuzak mı?



tingi öncesi ve sonrasında sanal med-
ya bir provakasyon ortamı oluşturmak 
için kullanılmış, HDP liderleri ve par-
tililerin sağduyusu bu sürecin önünü 
kesebilmiştir.

Sosyal medyada ve internet üze-
rinde toplumsal örgütlenmelerde olu-
şabilecek olumlu ve olumsuz yanların 
aynı anda değerlendirilebilmesi kay-
dıyla bu denli güçlü bir iletişim ağının 
kullanılmasından yana olduğumuzu 
ve kullandığımızı belirtmeliyiz.

Demokratik toplumsal muhalefetin 
tüm unsurlarının sosyal medyayı çok 
yaygın kullandığı bir gerçek. Özellik-
le Sivil Toplum Kuruluşlarının işlev-
leri ve organizasyon güçleri internet 
aracılığı ile kat ve kat artabilmektedir. 
Ancak yukarıda belirttiğimiz bilgi kir-
liliği ve manipülasyonlara açıklık gibi 
çekincelerimizin yanı sıra en büyük 
itirazımız da komünist, sosyalist, dev-
rimci kimliği taşıyan ya da taşıdıkları 
iddiasında olan insanların sosyal med-
ya örgütlenmesini sınıfın örgütünün 
yerine ikame etmesidir.

Facebook da çok sayıda sayfa veya 
internette oluşturulmuş tartışma site-
leri, sanal dergiler kendilerini bir ör-
güt veya parti yerine koymasalar da 
(ki kimileri bunu da yapıyor), bu or-
ganizasyonu oluşturan arkadaşlarımız 
bir parti üyesi gibi davranmakta, yazı-
larını bu üslupta yazmaktadır. Bu plat-
formlarda atış serbesttir ve siyasi ola-
rak da sistemden de kendilerine karşı 
herhangi bir tehdit oluşmamaktadır. 
Oysa sahada olanlar, bir başka deyişle 
Örgütlü Mücadele’de yer alanlar için 
durum değişiktir. Göze alınan tehlike 
sistemi tehdit edebilme oranına göre 
büyümektedir.

Sosyal Medyanın sanal ortamıy-
la sınırlı kalmak bireyleri sistemden 
gelebilecek tehlikelerden uzak tuttu-
ğu gibi örgütlü bir mücadelenin  zor-
luklarından, disiplininden de muaf 
tutmaktadır. İstediğinize istediğinizi 

söyleyebilir, istediğiniz kişilerle sa-
nal ittifaklar yapabilir, istediğinizde 
ayrışabilirsiniz. Örgütlülüğün, yol-
daşlığın bağlayıcılığı yoktur. Kimse 
hatâlarınızdan dolayı sizi eleştirmez, 
gönül koyamaz. Yazılarınızı yazmak 
için ayırdığınız zaman dışında herhan-
gi bir fedakarlık göstermeniz gerek-
mez. Hele bir de, bir vakitler bu feda-
karlığı göstermiş iseniz 2 aylık bedelli 
askerliğin 20 yıl boyunca ballandıra  
ballandıra anlatılması gibi askerlik  
anılarından oluşan sohbet grupları 
kendinizi örgütlü hissetmenize de yol 
açabilir. Artık sayfanızdan tüm örgüt-
lü mücadele yürütenleri istediğiniz 
perdeden eleştirmeye hakkınız vardır, 
hainlikle bile suçlayabilirsiniz onları. 
Programlarında  yazdıkları bir madde-
den dolayı ya da  beğenmediğiniz bir 
makaleyi yerden yere vurabilirsiniz. 
Siyasi gazetede yazı yazan bir  yaza-
rını dilinize dolayıp aylarca malzeme 
haline getirebilirsiniz, örgütsüzlerin 
örgütlendiği küçük köşelerinizde.

Biz sosyal medyanın ve bilimsel 
teknolojik gelişmelerin özellikle bilgi-
işlem alanında devrimci mücadelede 
kullanımına kesinlikle karşı değiliz. 
Ancak, bu araçlar, örgütlü yapıların tü-
züksel ilkelerinin birer maddeleri ola-
rak, belirli ölçüler ve amaçlar için kul-
lanılmalıdır. Sahte hesapların ve sanal 
profillerin ise, ‘iyi niyetli’ kullanıcılar 
dışında, ajan provokatörler ve özellikle 
sınıf karşıtımızın gizli servisleri ve po-
lisi tarafından bir mücadele aracı ola-
rak kullanıldığının altını özellikle çiz-
meliyiz. Burjuva devletinin ‘güvenlik 
aparatları’, siber olanakları sınıf müca-
delesinde etkin bir şekilde kullanmak-
tadır. Onun için sapla samanın karış-
maması için ‘iyi niyetli’ sahte ve sanal 
profil sahiplerine tavsiyemiz, bu yete-
neklerini örgütlü yapılar içinde, onların 
ilkeleri temelinde uyumlu bir şekilde 
yürütmeleridir. Değilse bu ‘hobi’ sınıf 
savaşımına zarar verdiği oranda düş-
mana hizmet ediyor olacaktır. 
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GEZİ ile hesaplaşmak, 
HDP ve “Sınıfta Kalmak”!

q  Ali ÖZBEK

TÜRKİYE uzun bir sürenin ardından kötünün iyisi bir seçim sürecini at-
lattı. 

Seçim hileleri ve hırsızlıklar halk marifetiyle engellendi. Sonuç olarak 
pastanın büyük dilimini götürenlerin oy oranlarındaki eksilmeler ve Tür-
kiye sosyalist hareketi açısından bir gövde gösterisi sayılabilecek yüzde 
13’lük bir başarı tablosu çıktı karşımıza. 

Seçimin hemen sonrasında sosyalist ve hatta komünist iddiası taşıyan 
partilerin seçim sonuçlarına ilişkin analizlerini (!) teker teker okudum. 

HDP’yi salt bir Kürt siyasi hareketi olarak okumanın ötesine geçmeden, 
bileşenleri görmezden gelme fütursuzluğuyla kaleme alınmış vasat metin-
lerdi. 

Üstelik HDP’nin başarısını güya överken bir yandan da ulus kimlik siya-
setine indirgeyerek kendi politikalarını yüceltmeye çalışıyorlardı. 

Kendi politikaları demişken, pek çoğunda hala kendiliğinden gelişmiş 
bir halk hareketi olan Gezi’ye tutunma çabalarının izleri duruyor. 

Gezi yıllardır Türkiye’de benzerine rastlanmamış bir halk hareketiydi 
evet, lakin bugün kendisine sosyalist ve hatta komünist tanımlaması ko-
yan partiler kadrolarıyla Gezi’de bulunmanın ötesinde ne yaptı?

Veya Gezi hareketini sınıf savaşımına nasıl dayandırmayı öngördü? 

Sınıfı Gezi’ye götürebildiler mi? 

Bunlar kendilerinin de veremediği cevapların başında yer alıyor. 

Ortada böyle bir tablo varken; HDP’nin başarısını ulus kimlik siyasetine 
indirgeyerek içerisindeki sınıf parti ve hareketlerini görmezden gelmek re-
formistlerin hastalıklı bakış açısının bugüne iz düşümüdür.

Komünistler, olayları günlük gelişmelerden bakarak değil, geniş pers-
pektiften ele alarak dünü, bugünü ve geleceği açısından tespitler yaparak 
sınıf savaşımı açısından değerlendirir.

İster Gezi’den, ister seçim sonuçlarından yola çıkın, eğer sonuçlarını sı-
nıf savaşımına dayandıracak politikalar geliştiremiyorsanız; sınıfın içinde 
değil, tabiri caiz ise “sınıfta kalırsınız”. 

O halde bugün sosyalist iddialar taşıyan bazı parti ve yapıların liderle-
rini bile ölüm yıl dönümlerinden ibaret saydığı bir gerçekle karşı karşıya 
kalıyoruz. 

Çayan’ın sevdiğim bir sözü vardır: 

“Biz Marksizmi entellektüel gevezelik ve dünya devrimci hareketinin trafik 
polisliğini yapmak için okuyup öğrenmiyoruz. Biz dünyayı değiştirmek için, 
dünyanın Türkiye’sinde devrim yapmak için Marksizmi öğreniyoruz!”

Reformist sol bugün bunun tersini yapıyor. Sol gösterip sağ vuruyor. 

Üstelik yüzde 13 gibi önemli bir başarıyı elde edenleri yok sayma had-
sizliğini göstererek. 

Gezi’nin o akıllarda yer eden sloganıyla bitirelim.

“Bu daha başlangıç, mücadeleye devam!”



Politika6    17 Haziran 2015 KAVGA SESLERİ

q Armağan BARIŞGÜL

Burjuvaziyi dize getiren, şanlı bir 
direniş geleneğinin yaratılmasına ön 
ayak olan 15-16 Haziran Büyük İşçi 
Direnişi’nin 45. yıl dönümü. Direnişin 
üzerinden onlarca yıl geçmesine rağmen 
niteliği, etkileri ve sonuçları hafızalarda 
hala taptazedir, günümüze ve geleceğe 
ışık tutmaktadır. İşçi sınıfımızın tarihinde 
üzerine yüzlerce yazı, makale ve kitap ya-
zılan, panel, forum, anma ve çeşitli etkin-
lik düzenlenen en büyük direniştir.

1970’de gerici Adalet Partisi hüküme-
ti tarafından hazırlanan ve Devrimci İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) 
kapatılmasını da öngören “İş Mevzuatı ve 
Çalışma Yasası” tasarısına karşı on binler-
ce işçi protesto eylemleri düzenleyerek 
15-16 Haziran 1970’de yürüyüşe geçti. İs-
tanbul, Adana, Ankara, İzmir ve Bursa’da 
genel grev ile yaşamı durdurdular. İşçi 
sınıfının sendikal örgütlülüğüne yapılan 
bu saldırıya karşı işçiler, zaman geçme-
den hemen direnişe geçtiler. Yasa tasa-
rısının görüşülmesi aşamasında alan-
lara çıktılar. DİSK Genel Başkanı Kemal 
Türkler ve arkadaşları gözaltına alınarak 
tutuklandılar. Direniş sürecinde 3 kişi ya-
şamını yitirdi. Hükümet tarafından sıkı-
yönetim ilan edildi. Direnişin sonucunda 
hükümet geri adım atarak antidemokra-
tik yasayı iptal etmek zorunda kaldı.      

Direniş, direnerek yaşama sahip çık-
maktır. Yurdu işgal eden, talana çeviren 
emperyalizme ve onun işbirlikçisi ser-
maye güçlerine karşı bağımsızlık için; 
burjuvazinin  sömürüsüne, baskısına ve 
savaşlara karşı özgürlük ve barış için; soy-
kırımların bir daha olmaması için eşitlik 
ve kardeşlik adına direnmek!..

Türkiye’de oligarşik tekelci sermaye-
nin insanlarımızı birbirlerine yabancılaş-
tırdığı, ekmeğe muhtaç ettiği, soykırım 
ve mezhep çatışmalarının her an olabi-
leceği korkunç bir atmosfer yaratıldı. En 
son seçim sürecinde yapılanları hepimiz 
gözlerimizle gördük, televizyonlarda iz-
ledik, basında okuduk. Her renkten halk-
ların kimliğini başarıyla meclise taşıyan 
HDK/HDP, hepimiz için bir umudu pra-

tiğe dönüştürdü. Bundan sonra “Büyük 
İnsanlık”a katkı sunacaktır. HDP’nin ruhu, 
Mustafa Suphiler’den başladı, günümüz-
de yoğunlaştı. Bu çok sevindiricidir. Kürt 
halkını ayağa kaldıran Kürt özgürlük ve 
demokrasi mücadelesinin gücü, 40 yıllık 
devrimci bir direnişten, örgütlülükten 
ve önderlikten gelmektedir. Bu güç ve 
önderlik, Musafa Suphi’lerin komünist 
öncülüğü ve işçi sınıfımızın devrimci ha-
reketiyle demokratik bir cumhuriyet için 
buluşuyor. Hepimiz demokrasi, barış, 
eşitlik ve özgürlük için bir araya geliyo-
ruz, buluşuyoruz, ortak mücadeleyi örü-
yoruz, yola devam ediyoruz.

Açık yüreklilikle belirtmek isterim ki, 
bazıları tarafından bilinçli olarak TKP ve 
kurucuları Mustafa Suphi’lerin, DİSK’in 
kurucusu, Türkiye işçi sınıfının büyük ön-
deri, 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi’nin 
mimarı Kemal Türkler’in isimleri, politik 
mücadele hatları, TKP’nin öncü rolü, 
barış, demokrasi ve sosyalizm mücade-
lesine yaptığı katkı görmezlikten gelin-
mektedir. Hiç kimse kusura bakmasın, 
komünistler balık hafızalı değildir! Yapı-
lanları, yaptıklarını ve yapacaklarını çok 
iyi bilirler. Yoldaşlarımızı, bütün devrimci-
leri ve önderleri unutmayacağız. Demok-
rasi, barış ve sosyalizm için katkı kimden 
gelirse gelsin sahip çıkmaya ve ortaklaş-
maya devam edeceğiz. 15-16 Haziran Di-
renişi de böyle bir yaklaşımla karar altına 
alınarak başarıya ulaştırılmıştır. Bu şanlı 
direniş ruhu, 1 Mayıs’larla, DGM’lere ve 
MESS’e karşı direnişlerde, Gezi Direnişin-
de, anti-faşist direnişlerin örülmesinde, 
Kürt halkıyla dayanışmada, metal ve oto-
motiv işçilerinin direnişlerinde yaşatıldı. 
Bugün HDK/HDP gerçekliği, geçmişin 
deneyimlerinin ve devrimci birikiminin 
bir sonucudur. Tarihi mirası iyi yorumla-
mak, sahiplenmek ve yarınlara taşımak, 
devrimcilerin en başta da komünistlerin 
varolma nedenidir, barış güçlerine ve işçi 
sınıfına karşı bir “namus” borcudur.

Unutmayınız ki, dünü unutanlar veya 
unutturmak isteyenler, yarın da bugün-
leri unutacaklardır, unutturmaya çalışa-
caklardır! Nabıza göre şerbet vermek, 
devrimcilikle bağdaşmaz.

Antidemokratik uygulamalara ve fa-

şizme karşı direnmek ile işçiler ve halk-
larımız arasında güçlü sosyal ve politik 
bağlar yeşerdi. Bu bağları daha da ge-
liştirerek yarınlara taşımak işçi sınıfının 
devrimci mücadelesine bağlıdır.

İşçi sınıfı, 15-16 Haziran Direnişi’yle 
bütün emekçi katmanlara öncülük yapa-
bileceğini gösterdi. Genel Grev kararının 
tabandan ve zamanında alınması, alınan 
kararların geri adım atmadan uygulan-
ması ve grev kırıcılarına geçit verilmeme-
si başarıyı sağlamıştır.

15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi, Tür-
kiye işçi sınıfının tarihinin en büyük kitle-
sel direnişidir. İşçi sınıfımız,  burjuvaziye 
karşı şaha kalkarak zafer kazandı. Şanlı 
bir direniş geleneği yarattı. Üzerinden 
45 yıl geçmesine rağmen bu büyük dire-
nişten öğreneceğimiz çok ders vardır. Bu 
dersler nelerdir?

- Üretimin işçi sınıfının ellerinde oldu-
ğu, işçi sınıfı örgütlenmeden burjuvaziye 
karşı topyekün bir mücadelenin başla-
tılamayacağı dolayısıyla nihai başarıya 
ulaşamayacağı,

- İşçi sınıfının üretimden gelen gü-
cüyle ve politik öncülüğüyle katıldığı di-
renişler ancak toplumsal ve demokratik 
dönüşümler yaratabildiği,

- “Sınıf mücadelesi” ilkesinin günü-
müzde de geçerliliğini koruduğudur.

Bunun için en dinamik, en bilinçli ve 
en örgütlü işçileri bünyesinde barındı-

ran ve savaşkan bir geleneğe sahip olan 
DİSK’e sahip çıkmalıyız. Demokratik sı-
nıf ve kitle sendikacılığının Türkiye işçi 
sınıfının içinde kök salmasına yol açan 
DİSK’in büyümesi, gelişmesi ve ülkemi-
zin en çok üyeye sahip konfederasyonu 
konumuna gelmesi için şimdiden kollar 
sıvanmalı, canla başla çalışılmalıdır. Bu-
rada iş kollarında sendikal örgütlülüğün 
artırılması, çalışma ve örgütlenmelerin 
tabandan yapılması, tabanın söz ve karar 
sahibi olması,  bölge ve işyerlerini tem-
sil eden Temsilciler Meclisinin aktif hale 
getirilmesi, devrimci demokratik sendi-
kal eğitimin yapılması belirleyici bir role 
sahiptir.

“EMEK ve SERMAYE” çelişkisi var ol-
dukça, ezenler ezilenler, sömürenler 
sömürülenler, burjuvazi ve proletarya 
arasındaki sınıf mücadelesi de olacaktır. 
Haksızlıklara ve eşitsizliklere karşı dire-
nişler de yapılacaktır. İster kabul edilsin, 
isterse edilmesin irademizden bağımsız 
ve nesnel olarak  “SINIF SAVAŞIMI” en acı-
masız biçimde sürüyor, sürecektir.

Gazetemiz Politika’nın bürosunu ba-
san ve yoldaşımızı tehdit edenler, HDP 
Amed Mitingi’ne bomba koyarak kor-
kunç bir provokasyonu tezgahlayan-
lar, HDP çalışanlarını, bürolarını, seçim 
araçlarını ve bayraklarını yakıp yıkanlar, 
sermaye sınıfıdır, onun maşalarıdır. Sal-
dırılar işçi sınıfımızın, barış ve demokrasi 
güçlerinin gelişen direnişlerine ve yükse-
len duvarına çarpa çarpa kırılacaktır.

15-16 Haziran: 
Şanlı bir direniş geleneği...
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Bugüne kadar tepeden inme 
yöntemlerle işçileri işverenlere 
peşkeş çekip, kapalı kapılar ar-
kasında iş bitirenlerin birden bire 
demokratik yöntemleri benimse-
miş gibi “biz de seçim yapacağız” 
diyerek işçileri kandırmak adına 
fırsatçılık yapmaları, gerçekleri 
yansıtmamaktadır. 

MESS sözleşmesini kabul et-
meyen ve buna karşı mücadele 
eden tek sendika Birleşik Metal-İş 
Sendikası’dır.

Bir şeyin aslı varken taklidine 
itibar edilmez.

1- DİSK/Birleşik Metal-İş Sen-
dikası kurulduğu günden bu yana, 
Demokratik Sınıf ve Kitle Sendi-
kacılığı anlayışını benimsemiştir 
ve bu anlayışta sendikanın gerçek 
sahipleri işçilerdir, sendikanın 
üyeleridir.

İşçiler her toplu sözleşme dö-
neminden sonra işyerlerinde ku-
rulan sandıklarda istedikleri gibi 

temsilciliğe aday olabilir ve yine 
istedikleri temsilci adayını “gizli 
oy, açık sayım” esasınca belirler-
ler. Bu işleyiş Tüzük ve yönetme-
liklerce güvence altına alınmıştır 
ve kişilere göre değiştirilemez. 
Ancak temsilci seçimlerinde ka-
dın üyelerimiz için yüzde 25  ka-

dın kontenjanı vardır.
2- DİSK / Birleşik Metal - İş 

Sendikası’nda üyeler yine Tü-
zük ve yönetmelikler gereğince 
şube yöneticilerini belirleyecek 
delegeleri fabrikalarda özgürce 
seçerler. Bu delegeler yine kendi 
görüş ve düşünceleri doğrultusun-
da istedikleri yöneticileri şube yö-
neticisi olarak belirlerler. Bu işle-
yiş Genel Merkez yöneticileri için 
de aynı şekliyle geçerlidir.

Kısacası sendikamızda üye-
lerimiz yıllardan beri temsilci-
lerini, sendika delegelerini, yö-
neticilerini kendi aralarından 
seçerler. Beğenmezler ise görev-
den geri alırlar. Bütün bu haklar, 
tüzük ve yönetmeliklerce güvence 
altına alınmıştır ve kusursuz işler.

3- Sendikal anlayışımız gereği 
sermayeye karşı verdiğimiz sömü-
rüyü sınırlandırma mücadelesinin 
en önemli araçlarından biri toplu 
iş sözleşmeleridir. Bu nedenle top-
lu sözleşme süreçlerine özel bir 
önem verilir ve “tabanın söz ve 
karar sahibi olması” ilkesi gere-
ğince üyelerimiz,  temsilcilerimiz 
çeşitli kurullarla işin bizzat içine 
dahil edilir.

Birleşik Metal-İş Sendikası’n-
da toplu iş sözleşme süreçleri 
üyelerin belirlediği toplu sözleş-
me kurulları aracılığıyla yürütü-
lür.

Teklif bu kurullarda hazır-
lanır, tüm eylem ve etkinlik ka-
rarları bu kurullar aracılığıyla 
alınır, sözleşmenin imzalanıp 
imzalanmayacağına bu kurullar 
karar verir.

4- Sendika, işverenden yani 
sermayeden bağımsız olduğu gibi, 
hükümetlerden ve siyasi partiler-
den de bağımsız hareket eder. Gö-
zetilecek tek şey işçilerin sınıfsal 
çıkarlarıdır. Bu anlayış kişilerden 
bağımsız biçimde ve kimsenin 
keyfiyetine bağlı olmaksızın de-
vam ede gelen bir işleyiştir. 

Bu anlayış, şimdi bazı sendi-
kaların göstermelik olarak “biz de 
seçim yaparız” veya “işçilerin se-
sine kulak vereceğiz” gibi yapay 
ve zorlama hamleleriyle işçileri 
kandıramayacağı kadar ciddi ve 
kurumsal işleyiş gerektiren bir an-
layıştır.

Birleşik Metal-İş Sendikası’nda 
işçiler seçer, işçiler karar verir, iş-
çiler yönetir. 

Eskilerin dediği gibi “ayinesi 
iştir kişinin lafa bakılmaz”.

KAVGA SESLERİ

Metal İşçilerinin Arayışlarının Karşılığı:
Demokratik Sınıf ve Kitle Sendikacılığı

15-16 Haziran Direnişi’nin 45. yılı
Bursa’da yığınsal biçimde kutlandı

15-16 Haziran direnişinin 45. Yılı etkinliği, son günlerde Bursa’dan başlayarak 
yoğunlaşan Metal işçilerinin sarı sendika esaretinden kurtulmak için verdikleri mü-
cadelelerine destek ve dayanışma için Bursa bölgesinde yapıldı. 14 Haziran Pazar 
günü Fomara meydanından başlayan yürüyüşün ardından Kent Meydanı’nda bir ba-
sın açıklaması yapıldı.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, 15-16 Haziran Şanlı İşçi Direnişi’nin yıldönümü 
dolayısıyla Bursa mitinginde bir konuşma yaptı.



Yüz yıldır bu topraklarda yaşayan 
halklara eziyet eden bir mekanizma var. 
Tam yüz yıl önce 24 Nisan 1915 günü Er-
meni aydınları bir gece vakti zorla evlerin-
den alınarak Ankara-Ayaş ve Çankırı’ya 
sürgüne gönderildiler. Ardından milyonu 
aşan ölü ve kayıp insanlar. Ve toprakların 
kadim insanları birkaç yıl içinde yok oldu-
lar ve deyim yerinde ise buharlaştırıldılar. 
Milyonlarca nüfus binlere indi ve adları 
anılmadı, konuşulmaları yasaklandı. İşte 
yok edilenler; Ermeniler, Süryaniler ve 
Keldaniler ve daha niceleri... Ardından 
Kürtler, sosyalistler, komünistler ve her 
türden muhalifler. Ermeni soykırımıyla 
halkları öğütmeye başlayan bu zalim çark 
yüz yıldır bu topraklarda halkları kasıp 
kavurdu ve kavurmaya devam ediyor.

Yüzlerce kayıp, binlerce faili meçhul 
cinayet bıraktı ardından. Ve biz bu top-
raklarda yaşayan halklar bugün daha iyi 
biliyoruz ki eğer yüzyıl önce katledilen 
Ermeni ve diğer gayri Müslim halklara sa-
hip çıksaydık bugün aynı sistemin kurbanı 
olmayacaktık. Ancak bu topraklarda yaşa-
yan, ezilen halklar ve çeşitli tabakalardan 
insanlar zulme karşı hep mücadele etti-
ler. Hesap sordular. “Kaybedilenler ne-
rede?” dediler. Bu zalim mekanizmaya 
dur demek için hep alanlara çıktılar. İşte 
bu mücadelelerden biri de kayıp yakınla-
rının ve insan hakları savunucularının 20 
yıl önce başlattıkları mücadeledir. 1995 

yılında Cumartesi Anneleri olarak bu 
kutsal mücadeleye başlamasaydı eğer bel-
ki daha nicemiz babasız, kardeşsiz, oğul-
suz kalacak ve belki de katledilenlerden 
biri de biz olacaktık. Bu kutsal mücadele 
kayıplarımızı buluncaya, failleri yargıla-
nıp cezalandırılıncaya ve çocuklarımızı 
barış içinde büyütecek yarınlara kavuşun-
caya dek devam edecektir.

Kenan Bilgin’e ne oldu?
Kenan Bilgin, 12 Eylül 1994’te Anka-

ra Dikmen’de gözaltına alınarak Terörle 
Mücadele Şubesi’ne götürüldü ve işkence 
gördü. Aynı operasyonda gözaltına alınan 

10 kişi, yazılı bir açıklamayla bunu doğ-
ruladı. Cavit Nacitarhan, şubede Bilgin 
ile yüzleştirildiğini, avukat Murat Demir 
3 Ekim 1994’te Bilgin’i emniyette gördü-
ğünü açıkladı. Bilgin’den haber alama-
yan ailesinin başvurusu üzerine, savcı Se-
lahattin Kemaloğlu tanıkları dinledi, 
ifadeler zapta geçti. Ancak Kemaloğlu 
Ankara’dan sürüldü. Soruşturmayı dev-
ralan savcı Özden Tönük, tanık ifadele-
rinin yalan olduğunu söyleyerek dosyayı 
kapattı. Ardından terfi ederek Yargıtay 
üyesi oldu. Kenan kaybedildiğinde Anka-
ra Emniyet müdürü olan Orhan Taşanlar 

terfi edip vali oldu. Kenan Bilgin’in gö-
zaltına alındığı yetkililerce reddedilme-
ye devam edince, aile AİHM’e başvur-
du. AİHM 2001’de Bilgin’i gözaltında 
kaybetmekten Türkiye’yi suçlu buldu. 
Bilgin’in failleri cezasız kalırken, AİHM 
kararını haberleştiren Türkiyeli gazeteci-
ler yargılandı, ceza aldı.

Temel hak ve özgürlüklerine sahip çık-
tıkları için, Kürt, Süryani, Keldani doğduk-
ları için, sosyalist oldukları için evlatları-
mızı düşmanlaştırarak kaybeden ve onlara 
yönelen devlet terörünü cezasız bırakan 
siyasi iktidarlar, hakikatlerin ortaya çıka-
rılması ve adaletin sağlanması talebimize 
kulaklarını tıkadı. Bu nedenle Türkiye de-
mokratikleşemedi.

Cezasızlık ve adaletsizlik üreten bu 
sistemin bütününde köklü yasal, idari ve 
adli değişiklikler yapılsın! Cezasızlık po-
litikasına son verilerek, insanlık suçları ve 
bu suçların failleri görünür kılınsın! Dev-
letin kaybettiği evlatlarımızın akıbetleri 
açıklansın ve failleri yargılansın! Hakikat 
ve adalet hakkımız yasal güvence altına 
alınsın!

Türkiye, yıllardır imzalamaktan ka-
çındığı BM Herkesin Zorla Kaybedilme-
sinden Korunmasına Karşı Uluslararası 
Sözleşmeyi imzalasın!

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 
İZMİR ŞUBESİ
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Kayıplarımızı İstiyoruz!

 Yaşam hakkı en kutsal, en önemli haktır. Hele çocuklar 
söz konusu ise bu önem daha da artar.

“Bu ülke bizim değil bizi öldürmek isteyenlerin ülkesi-
dir.” demişti Tezer Özlü 

Ne yazık ki devlet olarak öldürmeye devam ediyorsunuz. 

Bunlar ilk cinayetleriniz, ilk katliam girişimleriniz değil. 
İnsan hakları savunucuları olarak geçmişte de neler yaptığı-
nızı biliyoruz. Yapmayacaktınız. Anaların gözlerinden bile 
sakındığı evlatlarının plastik mermilerle gözlerini çıkarıp 
üstüne bir de sırıtmayacaktınız. 15 yaşındaki çocuğu katledip 
anasını meydanda yuhalatmayacaktınız. Köylüleri bombayla 

parçalayıp, adalet bekleyen annelerin 
yüzüne “soruşturmaya gerek yoktur” 
kararını okutmayacaktınız. 301 madenci, 
verdiğiniz ruhsatlar sayesinde, toprağa 
gömüldüğünde gidip orada sağ kalan 
işçilere yumruk, tekme atmayacaktınız. 
Üç-beş Ermeni gencinin Hrant Dink’i 
anmak için tuttukları küçücük bir salona 
güvenlik için gönderdiğiniz sivil polise 
beyaz bere taktırmayacaktınız. Cemevinde 
ibadete gelmiş alevinin kafasına kurşun 
sıkmayacaktınız. Ardından “polis nasıl bu 
kadar sabredebiliyor şaşırıyorum” deme-
yecektiniz. “Onu öyle bırakmam” diyerek 
gazetecileri hedef göstermeyecektiniz 
Doğaya bu kadar düşman olmayacaktınız. 
“Kürt sorunu yoktur” demeyecektiniz. 

Şimdi iyi dinleyin bizleri 
Bu insanların dilini yasaklarken mutlu muydunuz? Şar-

kılarını yasaklarken mutlu muydunuz? Kürt değil “kart-kurt” 
derken eğleniyor muydunuz? ... Fabrikalarınızda madenle-
rinizde ucuz, kaçak, sigortasız çalıştırırken, siz semirdikçe 
onlar ölürken mutlu muydunuz?  Her sene mevsimlik işçi 
olarak çoluk çocuk tarlalarınızda üç otuza çalıştırırken mutlu 
muydunuz? Mevsim sonu naylon çadırlarda hastalıktan ölen 
bebeklerini sizin topraklarınıza gömüp göz bebeklerini geride 
bırakıp giderlerken mutlu muydunuz? Köylerini bir gecede 
boşaltırken, bu adamlar ne yapar, nasıl yaşar diye aklınızın 
ucundan geçti mi hiç? ... Diyarbakır’ı hedef alarak bom-
balıyor ve bir kaos ortamı, iç savaş peşinde koşuyorsunuz. 
Diyarbakır’da bilinen oyunlar yeniden oynanıyor. Seçimden 
önce bombaları patlattılar, sonra yetmedi insanları katletmeye 
devam ediyorlar. Yine 16 ve 17 yaşlarındaki çocuklarımız 
öldü. Civan Aslan, Ramazan Yıldız gülüşleri yüzlerinde 
yitirdiğimiz çocuklarımızın sayısını unuttuk. Sözümüz herke-
se; Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Sokaklara çıkıp, “Kürtlere 
reva görülen bu zulüm son bulsun!” diye haykırır mısınız? 
Diyarbakır huzura kavuşana kadar, günlük yaşantınızı arala-
yıp bir şeyler yapar mısınız? 

Bizler insan hakları savunucuları  olarak “YETER AR-
TIK “ diyoruz . Herkesi barış için mücadeleye çağırıyoruz. 

       İNSAN HAKLARI DERNEĞİ
İZMİR ŞUBESİ

21. Yaşam Hakkı Nöbetimiz...



3 Haziran 2015 günü saat 11.05’te gazetem-
iz merkez bürosuna kendilerini sivil polis 
olarak dahi tanıtmaya gerek görmeyen 2 şahıs 
tarafından baskın düzenlenmiştir. Gazetem-
izin yazarlarından Ayla Boran’ın yeni sayının 
dağıtım hazırlıklarını sonlandırmak için büro-
nun kapısını açmak istediği anda arkasından 
silah dayayarak büroya giren, kapıyı kapayan, 
sözel ve fiziki tacizde bulunan, hakaret eden, 
dağıtıma hazırlanan gazetelerin üzerine dama-
cana ile su döken, bilgisayar, telefon ve içeride 
buldukları her şeyi kırıp döken şahıslar, daha 
sonra hakaret ederek büroyu terk etmişlerdir. 
Şahısların ifadesinden büronun fiziki ve teknik 
takip altında tutulduğu anlaşılmaktadır.

Basın ve ifade özgürlüğüne ve insan hak-

larına aykırı bu eylemi sert biçimde kınıyoruz. 
Muhalif basına göz dağı verme amacını taşıyan 
bu tür saldırılar ne ilktir ne de son olacaktır. 
Tüm barış ve demokrasi güçlerini bu saldırıyı 
kınamaya ve mahkum etmeye çağırıyoruz. 

  Politika Gazetesi Yayın Kurulu
03. 06.2015 Saat:12.20

POLİTİKA GAZETESİNE 
KONTR-GERİLLA POLİS BASKINI (2)
Birinci açıklamamıza ek olarak ayrıntılar 

şöyledir. 
1) Gazete bürosunun bir kaç gün gözetim 

ve teknik takip altında tutulduğu tespit edil-
miştir.

2) Birinci katta bulunan büronun merdiven 
boşluğundaki ampuller gevşetilerek ortamın 
karanlık olması sağlanmıştır.

3) Saldırganların biri silahını yayın kuru-
lu üyemiz Ayla Boran arkadaşımıza, kendisi 
ofise girmek için kapıyı açmaya çalışırken 
dayayarak kapıyı açtırmış. İçeri girmiş kapıyı 
kapatıp silahı kafasına dayayarak ve tüm par-
maklarının izi kollarında kalacak şekilde sıka-
rak duvara dayamıştır.

4) Diğer saldırgan büroda bulunan çerçe-
ve, bilgisayar, ekran, telefon, mutfak malzeme-
leri dahil her şeyi yerlere atarak kırmıştır. 

5) Saldırı boyunca “Akşam konuştuklarını-
zı anlatsana. Anlatmazsan toplu olarak size 
anlattıracağız”. “O Kemal Atakan, Murat ve 
sen anlatacaksınız bize Ermenilere nasıl soy-
kırım yapıldığını, Kürtleri nasıl kurtaracağını-
zı...” , “Sana tecavüz edeceğiz o Atılımcı peze-
venkler gelsin seni kurtarsın...”, “ İşkencede 
o gazeteleri kıvırıp bir tarafınıza sokacağız... 
Giderken de “Görüşeceğiz bekleyin!” dediler.

5) Saldırganların biri iz bırakmamak için 
“görevini” ameliyat eldivenleri kullanarak ye-
rine getirmiştir.

(...) Bu operasyon ve saldırı sivil polis, 
MİT, Kontr-Gerilla işbirliği ile gerçekleştiril-
miştir. Politika Gazetesi işçi sınıfının politik 
mücadelesi doğrultusunda izlediği yayın çizgi-
si ile egemen sınıfları, sermayenin iktidarını ra-
hatsız etmiştir. Politika Gazetesi, sınıf mücade-
lesinin bileşeni olarak, Kürt ulusal sorununun 
adil, demokratik ve barışçıl olarak çözülmesi, 
ülkedeki tüm halklar, dinler ve mezheplerin, 
eşit vatandaşlık hakları ile özgürce bir arada 
yaşaması doğrultusunda bir yayın çizgisi iz-
lemektedir. Saldırı bunun için gerçekleşmiştir. 
Bu olgu bizim için bir onurdur. Bize ne denli 
doğru yolda olduğumuzu göstermektedir.

Politika Gazetesi, işçi sınıfının politik ha-
reketinin 95 yıllık iniş çıkışlarla dolu şanlı 
tarihinin taşıyıcısıdır. 1921 yılında kemalist 
burjuvazinin iktidarı tarafından Karadeniz’in 
karanlık sularında boğdurulan Mustafa Suphi, 
Ethem Nejat ve yoldaşlarının, 1982 yılında as-
keri faşist diktatoranın işkence zindanlarında 
katledilen Mustafa Hayrullahoğlu’ların gele-
neğinin taşıyıcısıdır. Politika yazarları gerek-
tiğinde onlar gibi dik durarak ölmesini de bi-
lenlerdir. Onlar ise bugün tekrar ispat ettikleri 
gibi, aynen 1921 yılında Mustafa Suphi’nin 
eşi Meryem Suphi’ye alçakça ve vahşice sal-
dırdıkları gibi o çizgilerinden taviz vermemek-
tedirler.

21. yüz yılda Komünist Partisi’nin yasaklı 
olduğu tek Avrupa ülkesinde bu tür saldırıların 
olması egemen sınıfların zihniyetinin gösterge-
sidir. Türkiye Komünist Partisi’nin yasal mü-
cadelesine olan gereksinimin ne denli önemli 
olduğu bir kez daha belgelenmiştir. Çünkü, 
Politika Gazetesi, Türkiye Komünist Parti-
si üzerindeki Anayasal ve TCK yasaklarının 
kaldırılması ve TKP’nin kurucularının 28-29 
Ocak 1921 gecesi Sürmene açıklarında katle-
dilmelerinin üzerindeki sis perdesinin kaldırıl-
ması, Türkiye’nin bu ilk faili meçhul cinayeti-
nin aydınlatılması için yayın yapmaktadır. (...)

Politika Gazetesi Yayın Kurulu 
03.06.2015 Saat 18:00
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Türkiye Komünist Partisi 
Merkez Komite’sinin
4 Haziran 2015 Tarihli Açıklaması: 

Politika 
Gazetesi’ne Yapılan 
Saldırıyı Kınıyoruz!

Türkiye çok gergin bir seçim süreci ya-
şıyor. Partimizin tespiti seçimlerin burjuva 
diktatörlüğünde seçimler sonrası kurumsal 
anlamda bir yol ayrımına gireceği yönünde-
dir. Ya burjuva demokrasisinin sınırları geniş-
leyecek, ya da 12 Eylül faşist diktatörlüğünü 
ve o sürecin devamı olan 90’lı yılların faşizan 
baskı rejimini aratmayacak bir süreç kurum-
sallaşacak. 

Politika Gazetesi, işçi sınıfının ve tüm 
emekçi halkların politikası doğrultusunda 
“savaşsız ve sömürüsüz bir dünya” belgisi ile 
yayın yapan, resmi izinlere sahip yasal bir ba-
sın yayın organıdır. “Savaşsız ve sömürüsüz 
bir dünya” Sosyalizm’dir. Bu anlamda, komü-
nist partisinin Avrupa’da tek yasaklı olduğu 
ülke olan Türkiye’de, bu yasağın kaldırılması, 
demokratik hak ve özgürlüklerin genişletil-
mesi için yayın yapan Politika Gazetesi’nin 
yayın politikasına saygı duyuyoruz ve Politi-
ka gazetesi ile dayanışma içinde olduğumu-
zu açıklıyoruz. 

Politika Gazetesi yayınının, Türkiye Ko-
münist Partisi’nin 10 Eylül 1920’de kuru-
luşundan itibaren, Mustafa Suphi, Ethem 
Nejat, İ. Bilen, Ali İhsan Özgür, Mustafa 
Hayrullahoğlu ve binlerce kadro ve şehi-
dinin izlediği Bolşevik, Leninci, Komintern-
ci ruhu ve ilkeleri temelinde, dağınık veya 
öbeklerde duran TKP kadrolarını birleştirici 
etkisini izliyoruz.

Türkiye’nin ihtiyacı sosyalist bir toplum 
düzenidir. İşçi sınıfının iktidarıdır. İnsanın 
insanı sömürmediği, işsizliğin tarihe karış-
tığı, tüm toplumun eşit şekilde yararlandığı 
ekonomik bir düzenin hakim olduğu, bilim, 
eğitim ve sağlık politikalarının özel sektörün 
kazanç kaynağı olmadığı, üretim araçlarının 
toplumun mülkiyetinde olduğu, başta Türk 
ve Kürt halkları olmak üzere, tüm halkların 
bir çiçek bahçesinde birlikte dayanışma ve 
dostluk içinde yaşadığı bir düzendir. İzledi-
ğimiz kadar, Politika Gazetesi, dünyanın en 
mütevazi, insancıl, adil ve haklı bu istemleri-
nin yaşama geçirilmesi doğrultusunda yayın 
yapıyor. 

Politik ortamın ve ülke idaresinin bu 
denli kirletildiği bir dönemde, egemen sınıf-
ların ve onların iktidarlarının böyle bir gaze-
teden rahatsız olmaları anlaşılırdır. Kontrge-
rilla tarzı sivil paramiliter güçler tarafından 
gerçekleştirildiği belirtilen baskının ise bu 
rahatsızlıktan dolayı, ne denli ölçüsüz bir 
yöntemle gerçekleştirildiği Politika Gazetesi 
açıklamalarından anlaşılmaktadır. 

Politika Gazetesine yapılan anti-de-
mokratik baskını mahkum ediyor, saldırının 
bizzat muhatabı olan başta kadın dostumuz 
olmak üzere tüm Politika Gazetesi emekçile-
rine, tüm Politika Gazetesi camiasına geçmiş 
olsun dileklerimizi ve en sıcak dayanışma 
duygularımızı iletiyoruz.

TKP Merkez Komitesi

(www.türkiyekomünistpartisi.org     
 sitesinden alınmıştır.)

Politika Gazetesi’ne Baskın...
Muhalif Basına Yönelik Saldırılar Hız Kesmiyor

 DKP’nin
dayanışmasını

DKP açıklamasında, 
İstanbul’dan bir mesaj aldık 
denilerek, TKP geleneği 
çizgisinde bir süredir 15 
günlük gazete olarak yayın 
yapan 
Politika Gazetesi’ne düzen-
lenen baskın konusunda 
redaksiyon üyelerinin, 
saldırıların artarak süreceği 
konusunda izlenimleri ol-
duğuna değinildikten sonra 
Politika Yayın Kurulu’nun 
açıklaması yayınlanmıştır.

 Türkiye Gazeteciler 
Sendikası, 8 Haziran 
2015 Pazartesi günü, 
son dönemde yoğun 
şekilde baskı ve devlet 
şiddetine maruz bıra-
kılan, işyerleri basılan, 
çalışma arkadaşları 
gözaltına alınan, tutuk-
lanan, polis tarafından 
tartaklanan gazete-
cilerle birlikte basın 
toplantısı düzenledi. 

Türkiye Gazeteciler 
Sendikası (TGS) Genel 
Merkezi’ndeki basın 
toplantısında konuşan gazeteciler, özgür bir basın için mücadeleyi ve gazeteciler arası 
dayanışmayı büyütme çağrısında bulundu.

Toplantıya TGS Genel Başkanı Uğur Güç, Politika gazetesinden Ayla Boran, Yürüyüş 
dergisi adına Av. Naciye Demir, T24’ten Michelle Demishevich, Zaman gazetesinden Emre 
Şencan, Kızıl Bayrak gazetesinden Ersin Özdemir konuşmacı olarak katıldı. 



q Ahmet ÇAVLI

Türkiye siyasal tarihinin en önemli ve 
kritik seçimleri yapıldı. Yeni bir dönem 
açısından önemli sonuçlar ortaya çık-
mış bulunuyor. İlk önce halkların birleşik 
demokratik mücadele hattı, büyük bir 
atılım yapmıştır. Kürdistanda bazı milli-
yetçi grupların halen ortak mücadeleye 
soğuk bakmalarının inadına ortak mü-
cadele hattının örülmesi, ayrıca demok-
ratik ulus ile ortak vatan paradigması 
doğrultusunda halklar emekçiler de-
mokrasi ve Türkiye sol hareketi yan yana  
gelmişlerdir. Tekçi anlayışa karşı halklar 
kendilerini her anlamda ifade edecek 
şekilde toplumsal ilerleme ve demokra-
tik cumhuriyet anlayışında ortaklaşmış-
lardır. 7 Haziran’da gerçekleşen seçim, 
Türkiye’nin diğer seçimlerinden oldukça 
farklıdır. Diğer seçimlerde iktidara gele-
cek güçler oylanırken, bu seçimde ise 
rejimin geleceği oylandı. HDP çatısı al-
tında birleşen barış, özgürlük, demokra-
si ve sosyalizmden yana güçler ise YENİ 
YAŞAM’I yaratma politikasını başarıyla 
hayata geçirdiler. 

Demokratik çevrelerin, Kürt özgürlük 
hareketi, sol ve sosyalist unsurların tüm 
istemlerine rağmen AKP 12 Eylül faşist 
rejiminin ifadesi olan seçim barajını dü-
şürmedi. 12 Eylül’ün yarattığı ne kadar 
anti demokratik yasa varsa hepsine sa-
hip çıktı, kurumları ve anayasayı kendine 
göre değiştirdi. Kitleler arkamda, eko-
nomiyi, dini, milliyetçiliği istediğim gibi 

kullanırım mantığı hakim oldu. Cum-
hurbaşkanı, AKP lehine seçim çalışması 
yürüttü, bunu yaparken de anayasayı 
çiğnedi, hiçbir hukuk kuralını tanımadı, 
devlet gücünü, hazine gücünü, iş dün-
yasının gücünü kullandı. Bunu yaparken 
AKP‘ye yandaşlık yapan medyanın gü-
cünü kullandı, hedef göstererek HDP’yi  
yıpratmaya çalıştı, iç savaş tamtamları-
na başvurdu, provokasyonlar geliştirdi, 
Ağrı’yla başladı, Erzurum’la devam eti. 
Adana, Mersin de bombalar, genel mer-
kez saldırısı son olarakta Amed’deki kat-
liamla bunu sonuçlandırmak istediler. 
HDP’ye karşı kirli ve kara bir propaganda 
yürütüldü. Amed’deki bombalı katliam 
girişimi, örgütlü disiplinli duruşla boşa 
çıkarıldı. 

HDP, Yeni Yaşam’ı, demokrasiyi, barı-
şı, özgürlüğü, çokluğu, renkliliği, Türki-
yenin bütün renklerini, bütün özgürlük 
arayışlarını kucaklayan, karşılayan, hep-
sine kapısını açan kapsayan bir söylemle 
toplumun huzuruna çıktı. Demokratik 
ulus, demokratik cumhuriyet projeleri 
geliştirildi, dinsel ve mezhepsel azınlık-
lar, etnik azınlıklar, kültürel farklılıklar, 
gençler, kadınlar, herkes yeni yaşam 
projesi etrafında birleştiler ve başarılı ol-
dular. HALKLAR İKTİDARA, İKTİDAR TÜM 
HALKLARA sloganı hayat buldu. 

AKP neden Kürdistan’da tabela parti-
si oldu, metropollerde yaşayan Kürtlerin 
büyük çoğunluğu  verdikleri emanet oy-
larını geri aldılar. AKP’nin savaş politika-
ları, Roboski katliamı, Kobane politikası, 
düştü düşecek naraları, Rojava’da ki kirli 
oyunlar, dini ve kutsal kitabı seçim malze-
mesi olarak göstermesi, Kürdistan’da sa-
vaş politikalarına dönüşü, Ortadoğu’yu 
kan gölüne çeviren İŞİD adlı katliam te-
rör şebekesinin, Rojava’da, Irak Kürdista-
nında yaptığı dehşet ve katliamlara, Kürt 
kızlarının, Ezidi, Arap kadınlarının pazar-
larda satılması, fuhuşa teşvik edilmesi, 
AKP’ye olan güvensizliği geliştirmiş, 
Kürtler ve Ortadoğu halkları tarafından 
nefretle anılmaya başlanmıştır. Bu olgu-
lar seçim sonuçlarına doğrudan yansıdı. 
En sonunda Amed mitinginde  patlatılan 
bombalar, bardağı taşıran son damla ol-
muştur. Bütün bu nedenler Kürdistan’da, 

AKP’yi ve yandaş partilerini birer tabela 
partisi haline getirdi. Korucu köyü olan 
Giresor Köyü dahi HDP dedikten sonra, 
AKP’nin sonunun başlangıcı olduğunu 
herkes farkına vardı. Türkiye tarihinin 
en önemli seçimi geride kaldı, devrimci 
demokrasi güçleri ilk defa siyasal ge-
lişmeleri etkileyen temel faktör haline 
geldi. Demokratik devrimin önündeki 
barajlar yıkılmaya başlanmıştır. Kürdis-
tan ve Türkiye’de yürütülen özgürlük ve 
demokrasi mücadelesinin ortaklaştırıl-
ması, Türkiye açısından özgür geleceğin 
ne olduğunu ortaya koymuştur. Bu se-

çim başarısıyla komünistler, sosyalistler, 
başta olmak üzere sol güçlerin yeniden 
Türkiye politikasında etkili olacağı bir 
ortam yakalamıştır. Artık toplumun or-
taçağ karanlığına sürüklenmesine, faşiz-
me, kapitalist sömürüye, yok sayılmaya, 
inkara, asimilasyona ve tek adam dik-
tatörlüğüne müsaade etmeyecek, Gezi 
direnişi, Kobane direnişi, grevdeki metal 
işçilerinin zaferi bütünleşerek bu başarı-
yı sağladı. Türkiye işçi ve emekçilerinin, 
eşitlik ve özgürlüğünü isteyen Kürtlerin  
bu muazzam birliğini ileri götürmek biz-
leri hedeflerimize yakınlaştıracaktır.  
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AKP, Kürdistan’da 
Tabela Partisi Olma Yolunda... 

Komünist belediye bu kez HDP dedi 
Ovacık’ta KP’ye tek oy bile çıkmadı 

Yerel seçimlerde ilk ve tek belediye başkanlığını kazandığı Dersim’in Ovacık 
İlçesi’nde, 2015 milletvekili genel seçimlerinde Komünist Parti’ye bu kez tek bir 
oy bile çıkmadı. 2014 yerel seçimlerinde Fatih Mehmet Maçoğlu’nun 655 oy ile 
belediye başkanlığını kazandığı Ovacık İlçesi’nde, 7 Haziran 2015 günü yapılan 
genel seçimlerinde ortaya çıkan sonuç ilginçti. 

Komünist Partisi, belediye başkanlığını kazandığı ilçede sıfır çekerek, tek bir 
oy alamazken, Dersim genelinde ise sadece 9 oy alabildi. Bu durumda Ovacık 
İlçesi’nde Komünist Partili Belediye Başkanı Maçoğlu’nun da belediye başkanı 
seçildiği partiye oy vermediği ortaya çıktı. 

Ovacık İlçesi’nde Komünist Partisi sıfır oy alırken, HDP 2 bin 717 oy, CHP 
1110 oy aldı. Ak Parti ise 154 oy alabildi. Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, seçim 
sonucunu şöyle değerlendirdi: “Ben seçim sonuçlarını çok ayrıntılı incelemedim. 
Bizler için bu dönem HDP’nin alacağı oy önemliydi. Ben Ovacık’ta Demokratik 
Halk Dayanışması’nın adayı olarak Komünist Parti’den seçimlere girerek kazan-
dım. Benim arkamda Demokratik Halk Dayanışması ve DHF vardı, bu güçlerle 
birlikte seçime girdik. Ovacık İlçesi bu seçimlerde Demokratik Halk Dayanışması 
ve DHF, HDP’yi destekleme kararı aldı ve ben de halkımızın aldığı karara saygı 
göstererek oyumu HDP’ye verdim. Komünist Parti’ye neden oy çıkmadı; bu konuda 
yorum yapmayacağım ama gönül onların da HDP çatısı altında yer almasını ister-
di.” 



Anadolu’nun ilk sosyalist lideri Devrimci Paramaz’ın
İstanbul’da idam sehpasındaki son sözleri:
“Bizim istediğimiz eşitlik. Talebimiz Ermeni, Türk, Kürt, Alevi, Laz, Ezidi, Süryani, Arap 

ve Kıptilerle birlikte eşit koşullarda kardeşçe yaşamak istiyoruz. Ama Osmanlı devletinin 
tutumu onu Türkçülüğe götürüyor. Siz, sadece bizim vücudumuzu yok edebilirsiniz, 
fakat inandığımız fikirleri asla... Yarın Ermenilik, ülkenin Doğu’sunda özgür ve sosyalist 
Ermenistan’ı selamlayacaktır, yaşasın sosyalizm!” PARAMAZ SARKİSYAN

q Arman YILMAZ

Bir tanesi; 
Soma’da yaşıyor, daha 22 yaşında. 
İlk defa sakal bırakmış belli. 
Askere gidecek, 

İki yıllık makine teknikerliğini bitir-
miş. 

Çakır mavisi gözleri var, 
Soma’nın Alevi köylerinden, 
Soma katliamının yaşayanı... 
Anlatırken sakınmıyor sözünü, neyse 

o... 
Onunla Eynez Ocağı’nın üzerinde 

konuştuk, karşımızda 301 insana mezar 
olan dağ var: 

Önce eliyle gösterdi... Söz onun; 

“Burası abi, maden bu dağın altından 
aşağı doğru 4.5 kilometre gider. Benim 
çalıştığım yere yokuş aşağı 2,5 kilometre 
yürürsün, ben sırtımda her girişimde oksi-
jen tüpünü taşırım. Makine teknikeriyim ya 
abi, benim oksijen tüpünü aşağı taşımam 
sonra da yukarı çıkarmam zorunlu!” 

“Niye?” diye sordum... 

“Neden olacak abi” dedi, “olur da kaza 
falan olursa makine çok değerli, kapata-
yım korumaya alayım diye. Ben onu ta-
şırken bazen izin verirler, insan bandına 
binerdim, bazen de vermezlerdi, çok küfür 
ettim abi, ama beni de ustamı da o küfret-
tiğim oksijen tüpleri kurtardı.” 

“93 kişiydik, bizimle olan eski madenci 
bir abi vardı, yangını söndürmek için hava 
ters verilince hepimize seslendi: ‘Helalleşin 
hepimiz öldük, hakkım varsa helal olsun 
hepinize!’ dedi. Kimse birbirine sarılmadı 
abi, herkes olduğu yere çöktü, çok sıcaktı 
zaten istesek de sarılamazdık, kimisi yere 
yattı, kimisi ellerini açtı dua etmeye başla-
dı, öyle de öldüler biliyor musun abi...” 

“Benle ustam yere yattık. Oksijen tüple-
rini açtık, ne kadar öyle yattığımı bilmiyo-
rum sonra kalktık ustamla benden başka 
herkes ölmüştü... Yukarı doğru yürümeye 
başladık, yolun bir yerinde ustam dedi ki 
‘tamam oğlum benden bu kadar bırak 
beni sen gençsin, git yaşa, ben bittim...’ 
Yok abi, bırakmadım kolundan tutum yer-
de sürükleyerek yukarı doğru sürükledim 
onu... Onu da kendimi de çıkardım, bana 
bir şey olsa anam çok üzülürdü abi” 

Ve devam etti... 
“Biliyor musun abi, bu madende doğru 

hiçbir şey yoktu ama kimse sesini de çıka-
ramıyordu, hala da çıkaramıyor, çünkü 
hepsinin ekmek kaygısı var.” 

“Bak abi, madencinin parası çok değer-
lidir hatta bildiğin cimridir madenci, mese-
la çarşıya gidersin bir şey görürsün, çok ho-
şuna gider fiyatına bakarsın yüz lira, ama 
veremezsin, sen o yüz lira için yerin 2,5 ki-
lometre altında 3 gün çalışırsın o para için, 
nasıl veresin!” 

Ben artık dayanamadım, gözlerim 
yaşardı döndüm yüzümü dağa, üstünde 
ağaç olan yeşillik bir dağdı, insanın kö-
mür kokusundan genzi yanıyordu... 

Sonra dönerken arabada biraz daha 
konuştuk, askere gidecekmiş o yüzden 
şimdi herhangi bir iş yapmıyormuş iste-
se iş bulabilirmiş teknikerler diğerlerine 
göre daha kolay iş bulurmuş. 

“Askerlik yapmak istiyor musun, tüm 
bunların üstüne on beş ay daha zorunlu 
hizmet zor olmaz mı?” dedim... 

“Buralarda askerlik başka bir şey abi 
ben yapacam” dedi... “Ama sen bu ülkeye 
bu insanlara olan borcunu zaten o made-
nin altında çalışarak ve ustanın hayatını 
kurtararak ödedin” dedim, gözleri buğu-
landı sustu... 

Şimdi bu yazıyı yazarken aşağıya bak-
tım, tam Şişli Meydanı’na AKP bir seçim 
arabası koymuş, arabanın tentesinde 
“Yeni Türkiye Yeni Güç Hedef 2023 yazıyor” 
anlamlı oldu bence. Yeni Türkiye’nin ne 
olduğu ve bu gencecik insanların kanları 
pahasına kölelik düzeniyle kazanılacak 
paranın üstüne kurulacağı ve bu paralar-
la yaşayan, rantını yiyenlerin, Yeni Güçlü 
Türkiye’yi kurma iddiasında olanların her 
gün aynen madende ellerini dua etmek 
için kaldırarak ölen madencilerle aynı 
Allah’a dua etmeleri ne yaman çelişkidir 
değil mi? 

Diğeri ise: 
İstanbul’da yaşıyor, 
27 yaşında, 
1 Mayıs mahallesinden. 
Gencecik sırım gibi oğlan. 
Kara kara gözleri var. 
O da konuşurken sakınmıyor sözünü 

anlatırken, neyse o... 
Onunla çok daha az tanışığız, hatta 

sadece sağlığını sormak için aradığımda 
telefonda konuştuk... 

“Sen beni hatırlıyor musun?” dedim. 
“Evet abi” dedi “ben bıçaklandım” de-

yince sen de bana “evet bıçaklandın sakin 

ol” dedin... 
1 Mayıs dünyanın her yerinde neşe 

içerisinde kutlanırken bizler Anayasal 
hakkımız olan toplantı ve gösteri düzen-
leme hakkımız kapsamında 1 Mayıs’ı kut-
lamak için Taksim’e gitmeye çalışıyorduk 
“oldukça” zor oldu. 

Beşiktaş’a inmememiz için hiç bir 
yasal düzenlemeye uymadan, konuştu-
ğunda “yasak kardeşimden” başka bir şey 
demeyen bir güruh karşısında gaz yiye-
rek Beşiktaş Meydanı’na ulaştık. 

Meydan’da bulunan herkes davullar 
eşliğinde bayram kutluyordu ve artık biz 
tam bir şey olmaz derken, bir anda hiç 
bir uyarı yapılmadan saldırmaya başladı 
polis. 

Yasal olarak insanlara kaçış yolu ver-
mesi zorunluyken her tarafı tutarak da-
racık bir yola sürüklediler ve karşıdan da 
gaz atarak insanları sıkıştırdılar. Yol kena-
rındaki küçük bir açık otoparka girmek 
zorunda kaldık. 

Yandan aşağı inen küçücük merdive-
ne girmek için merdiven sırası beklerken, 
bir anda otoparkın içinde olan kişilerin 
önce sözlü hemen sonrasında balta ve 
bıçaklı saldırısına uğradık hepimiz ve 
bu genç arkadaşım orada tam gözümün 
önünde bıçaklandı... 

Şimdi yine baktım camdan aşağı AKP 

standında pasta börek yiyenler, limonata 
içenler “Yiyin efendiler yiyin bu han-ı iştiha 
sizin, aksırıncaya tıksırıncaya kadar yiyin!” 

Devamla, 
Yine de düşmedi genç arkadaşım, sa-

dece bıçaklandım diyebiliyordu. 
İlk durabileceğimiz yere geldiğimizde 

yere yatırdık onu, karnını açtık karnından 
bıçak yemişti. Sadece tanıdığı bir ablaya 
bakarak “Abla lütfen annem duymasın çok 
üzülür” dedi. 

Yanında olanların bir kısmı koşarak 
polise gittiler ve ambulans istediler. 

Ama yanıt “yok” oldu. 
Bir başka polis noktasına koştuk: Yine 

aynı yanıtı aldık: “Ambulans yok!” 
O sırada yanındaki arkadaşları onu 

ana yola kadar taşıdılar, bir polis sağlık 
görevlisi gördüm, “gel bir bak, çocuk kar-
nından bıçaklandı” dedim. 

“Benim görevim değil” dedi ve başını 
çevirip kaçarcasına yanımızdan uzaklaş-
tı... 

Kısa sürede iki tane gencecik adam 
tanıdım... İkisi de iktidarın %50’sine dahil 
değil.

İkisi de ölümü gördü, geri geldi... 
İkisi de öteki, ikisi de bizim yakadan. 

Ezilenlerin, dışlananların, yoksul ve yok-
sunların yakasından. 

İkisinin de söylediği o söz hayat boyu 
aklımdan çıkmayacak: “Anam çok üzülür. ”

Evet analar çok üzülür.

Sahi “uzun olanı” Berkin’in anasını mı 
yuhalatmıştı? 

“Güçlü Türkiye”niz sizin olsun.

Bize eşit, özgür ve adil bir yaşam ye-
ter! 
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20 Sosyalist Ermeni’nin anısına saygıyla...



Politika12    17 Haziran 2015 GENÇLİK DÜNYASI

 DİSK-AR’ın yayınladığı 
Türkiye’de Çocuk İşçiliği 
Gerçeği Raporu’na göre, 
çocuk işçiliği insani gelişim 
açısından ciddi bir sorun 
olarak görülmektedir. Bugün 
Dünya’da her 5 çocuktan 1’i 
fiziksel, kültürel, duygusal ve 
eğitimsel gelişime zarar veren 
koşullar altında çalışmak zorunda 
bırakılmıştır.

Bu süreçte çocuk işçiler 
ücretsiz işçi ya da ucuz işgücü 
olarak en çok sömürülen kesimi 
oluşturmaya devam etmektedir. 
Dünyanın pek çok yerinde 
çocuk işçiliğine karşı ve çocuk 
istismarının ortadan kaldırılması 
için projeler yürütülse de, mesela 
ILO sözleşmeleri,  çocuk işçiliği 
ve çocuk istismarı sorununun 
çözümünde pek etkili araçlar 
olarak görülmemektedir.  
Güvencesizliğin ve esnekliğin 
çalışma yaşamını giderek daha 
fazla baskı altına aldığı bu süreçte, 
kalıcı adımların atılması için 
emekten yana programlara ihtiyaç 
duyulmaktadır.

Düşüş eğilimi durdu
DİSK-AR’ın yayınladığı 

rapora göre, Türkiye çocuk işçiliği 
ve çocuk istismarı sorununun 
çözümüne yönelik projelere 
dahil olsa da, izlenilen istihdam 
stratejisi çocuk işçiliği bakımından 
son derece olumsuz bir tabloyu 
ortaya koymaktadır. 1999-2006 
yılları arasında çalıştırılan çocuk 
işçi sayısı 2 milyon 270 binden, 
890 bin düzeyine düşmüştür, 
ama aynı dönemde Türkiye 
istihdamdaki çocuk işçi sayısı 
ile mücadeledeki ivmesini 
kaybetmiştir. 1999-2006 yılları 
arsında yıllık ortalama 74 bin’e 

düşmüşken, 2006-2012 yılları 
arasında çocuk işgücündeki 
istihdam tekrar ivme kazanmış ve 
özellikle tarım alanındaki çocuk 
işçi sayısındaki yükselişle beraber, 
893 bin’e ulaşmıştır. 

Çocuk emeği ev içine
kaymaya devam etmekte
İstihdam içinde değerlendiril-

meyen ev işlerinde çalışan ço-
cukların sayısı 1994 yılında 4 
milyon 447 bin iken, 2006’da 6 
milyon 540 bin ve 2012’de de bir 
milyon kişi artarak 7 milyon 503’e 
yükselmiştir. Sonuç olarak 517 yaş 
arası toplam çocuk işçi (istihdama 
katılan ve ev içinde çalışan) sayısı 
8 milyon 397 bin’e ulaşmıştır. 
DİSK-AR raporuna göre toplamda 
çalışan çocukların tüm çocuklara 
oranı 1999’dan bu yana % 41’den 
% 56’ya çıkmıştır.  (Grafik 1)

TÜİK çocuk işgücü 
istatistiklerine göre ev işleri, 
hane halkı fertleri tarafından 
kendi evlerinde gerçekleştirilen 
ve ekonomik faaliyet tanımının 
dışında kalan faaliyetlerdir. 
Hane halkı için alışveriş 

yapma, yemek pişirme, çamaşır 
yıkama, ütü yapma, küçük 
kardeşlere veya hasta fertlere 
bakma, evi temizleme, tamirat  
vb. faaliyetler bu kapsamda 
değerlendirilmektedir.

DİSK-AR raporuna göre 
bu tanımda yer alan faaliyetler 
arasında bakım hizmetleri ile 
diğer faaliyetlerin kadınları da 

çalışma hayatı dışında tutan 
işler olduğu bilinmektedir. 
Türkiye’de kadınların işgücüne 
katılım oranı %28.1 ile 183 ülke 
arasında 169. sıradadır.  2006-
2012 yılları arasında kadınların 
işgücüne katılım oranları 6 puan 

yükselmiştir. Bu artışın yarısını 
lise altı eğitim düzeyine sahip 
olan kadınlar oluşturmaktadır. Bu 
durum kadınların üzerindeki ev 
içi işlerinin çocukların üzerine 
kalması şeklinde yorumlanabilir.

Türkiye için çocuk
işçiliğinde artış
çocuk emeğinin
en kötü biçimlerinde
yaşanmaktadır

 Çocuk işçiliğinin azaltılması 
yönündeki cabalara rağmen 
çocuk işçiliği kaldırılamamış 
ve çok geniş bir bölümü tarım 
sektöründedir.  Yoksulluk 
ve eğitim politikaları, çocuk 
emeğinin sömürüsünü besleyen 
unsurlarken, dünya’da çocuk 
işçilerin %60’ı yani 129 milyon’u 
tarım sektöründedir. En kötü 
koşullarda çalışan çocuk işçilerin 
%60’ı da  aynı zamanda tarım 
sektöründedir. 

Bu oran 70 milyon 
civarındayken, aynı zaman da en 
kötü biçimde çalışan çocukların 
3’te 2’sini ücretsiz aile işçileri 
oluşturmaktadır.  2012 verilere 
göre, 2006’dan bu yana çocuk 
işçiliğinin en kötü biçimlerinin en 
yaygın olduğu ücretsiz aile işçisi 
çocuk işçilerinin genel çocuk 
işçiliği sayısına göre 362 bin’den 
413 bin’e yükseldiği görülmekte. 
Aynı verilere göre tarım 
sektöründe çalıştırılan çocuk- 
ların sayısı 73 bin kişilik bir artış 
göstererek, toplam çocuk işçiliği 
oranına göre ise %37’den %45’e 
yükselmiştir. Tarımdaki çocuk işçi 
istihdam artışının %66’sının ve 
ücretsiz aile işçilerindeki artışın 
% 90’ı 6-14 yaş arası çocuklardır. 
Genel çocuk işçiliği artışının 

Türkiye’de Çocuk İşçiliği Gerçeği
Ücretli ya da yevmiyeli
olarak çalışan çocukların,
l	 %3.4’ü sakatlanma ve yaralanma  

  yaşamıştır.

l	 %34’ü aşırı yorulmaktadır

l	 3’te birine işyerinde yemek 
 verilmemektedir

l	 %36’sının haftalık izni yok

l	 Yıllık ücretli izin %89 için yoktur

l	 Mesleki eğitim için çalışanların %21.7  
 seviyesindedir (TÜİK, 2013, sayfa: 60)

Grafik.1 - İstihdamda olan, evde çalışan, toplam çalışan çocukların yıllara göre sayısı (‘000).
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altında yatan neden de 6-14 yaş 
arası çocuk işçilerin sayısındaki 
artıştır. (Grafik 2)

Hem oku, hem çalış

dönemi: 4+4+4

Hem okuyup hem de çalışan 
çocukların sayısı 2006-2012 yılları 
arasında %64 oranında bir artışla, 
272 bin’den 445 bine yükselirken, 
aynı yıllar arasında okurken 
çalışan çocukların sayısı %2’den 
%3’e yükseldi.

Ağır çalışma koşulları

DİSK-AR raporuna göre, 
Türkiye’de çalışan çocukların, 
çalışma nedenlerinin başında 
yoksulluk gelmektedir. 6-17 
yaş arası çalışan çocuklar 
içerisinde okula devam eden 
çocukların  %39’u hanenin 
ekonomik durumuna yardım 
edebilmekk için, %24’ü ise 
katkıda bulunabilmek için 
çalısmaktadır. 6-17 yaş arası okula 
devam etmeyen çocuklar arasında 
ki oran ise %58.7 ile %18.1 
seviyesindedir.  (Grafik 3) 

Türkiye genelinde ekonomik 
işlerde çalışan çocukların 
haftalık ortalama fiili çalışma 

süreleri son derece yüksektir  
6-17 yaş grubundakilerin haftalık 
ortalama fiili çalışma süresi 40 
saat, 15-17 yaş grubundakiler 
için 45,8 saat ve 6-14 yaş 
grubundakiler için 28 saattir. 
Buna karşılıkta en trajik süreler 
okula devam etmeyen çocuklarda 
görülmektedir. Haftalık ortalama 
fiili çalışma süresi 54.3 saat ile 

Türkiye ortalamasının çok 
üzerindedir. Ücretli, yevmiyeli 
veya kendi hesabına çalışan 
çocukların yüzde 52’si 2012 
yılında aylık 400 TL’lik bir gelirle 
çalışmak zorunda kalmıştır (TÜİK 
2013, s.41).

DİSK-AR’a göre, 2012 yılında 
yasalaşan 4+4+4 yasası ile 
zorunlu ilköğretim yaşı 6-13 yaş 
aralığına çekilmiştir. Böylelikle 
okul bitiş yaşı aynı zamanda 
çocuk işçiliğinin yaygınlaşma 

yaşını fiilen 13’e düşürmüştür. Ve 
bu, esneklik başlığı altında, çalışan 
ve okula giden 8 milyon çocuğu  
doğrudan ilgilendirmektedir. 

Çocuk işçiliği, yoksulluk ve 
güvencesizlik zemininde yükselen 
istihdam stratejilerinin yapısal 
olarak ürettiği bir sonuç olarak 
görülmelidir. Dolayısıyla çocuk 
işçiliği ile mücadele bu strateji ile 
mücadeleden geçmektedir.

Türkiye’de Çocuk İşçiliği Gerçeği

Grafik.2 - İşteki duruma ve yaş grubuna göre çocuk işçilerin oranı.

Grafik.3 - Çalışma nedenine göre okula devam eden ve etmeyen çocuklar.
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q  Kemal ATAKAN

Öncelikle genel bir fotoğraf çekelim. 
Seçimlerin kaybedeni AKP, kazananı HDP 
olmuştur. CHP yerinde saymış, MHP sa-
yısal anlamda oy almış gibi gözükse dahi 
aslında AKP’deki kendi seçmenlerinin bir 
kısmını geri almıştır, yani özünde yansı-
tıldığı gibi ciddi bir sıçrama yapmamıştır.

Sayısal olarak AKP yine en fazla oy 
alan parti niteliğinde gözükse de ciddi oy 
kaybına uğramıştır. Önüne koyduğu he-
deflerin hiç birini gerçekleştirememiştir. 
Bu anlamda “biz en fazla oy alan partiyiz” 
söylemi seçmenini oyalamak için gelişti-
rilen demagojik bir söylemdir. 

Kürt Seçmenler

AKP’nin oy kaybının ana niceliği 
daha önce oy aldığı Kürt seçmenlerdir. 
Bu gelişmenin farklı nedenleri vardır; a) 
Kürt ulusal sorununu çözme hamlesi ya-
pan parti AKP olduğundan yola çıkarak 
ona oy verenlerin, Erdoğan, Davutoğlu 
ve Akdoğan’ın seçim sürecinde çözüm 
sürecini tıkama yönünde açıklamalar yap-
maları ve Erdoğan’ın açıkça “Türkiye’de 
Kürt sorunu yoktur” ifadesi; b) Rojava 
genelinde ve Kobane özelinde AKP’nin 
IŞİD’i desteklemesi, Kobane’nin düşme 
özleminin dile getirilmesi, Şengal’de Ezi-
dileri ölüme terketmesi; c) Roboski katli-
amının örtbas edilmesi; d) Seçim süreci 
boyunca Kürt devrimci demokratik öz-
gürlük güçlerini provoke edici saldırıların 
düzenlenmesi; e) İnsanlık düşmanı, vahşi 
IŞİD’e kendi Ortadoğu planları doğrultu-
sunda maddi, manevi destek vermesi; f) 
AKP’nin din temelinde HDP’ye saldırma-
sı. Bu sebeplerden dolayı önemli oranda 
Kürt seçmen AKP’ye sırtını dönmüştür. 

Bu oyların tümü HDP’ye yönelmiştir 
ve bunlar kalıcı oylardır, “emanet” değil-
dir. Burjuva partilerinden çözüm umu-
dunu önceki seçimlerde yitirmemiş olan 
Kürt seçmenler blok olarak bu umutlarını 
yitirmiş ve HDP’yi kendi adresleri olarak 
seçmişlerdir. 

Dini olarak önemli bir potansiyeli ba-
rındıran Kürt illerinde ve Metropollerde, 
dini hassasiyetleri olan Kürt seçmenlerin, 
AKP’nin din adına ve dini kullanarak yap-
tığı, özünde dini kurallar ile çelişen, rüş-

vet, hırsızlık ve yolsuzluklara tepki ola-
rak oylarını çekmişlerdir. Bu kesimlerde 
AKP’nin çözüm karşıtı politikaları ile di-
nen makbul olmayan icraatları birleştiğin-
de ortaya bu sonuç çıkmıştır. Bu anlamda 
bu oylar “emanet” değildir.

İşçi ve Emekçiler

Daha önce CHP’ye ve kısmen AKP’ye 
oy vermiş işçi ve emekçilerden belli bir 
oran bu seçimlerde oylarını HDP’nin 
“Büyük İnsanlık - Yeni Yaşam Projesi-
ne” vermişlerdir. Bunlar bilinçli oylardır. 
HDP’nin önümüzdeki dönemde daha da 
gelişmeye açık olduğu bir seçmen taba-
nıdır. Bu olgunun gerçekleşmesi bu se-
çimlerde bu derecede sıçrama yapılması 
ve barajın aşılması ile sağlanan güvenin 
ötesinde, HDP’nin programının içeriksel 
niteliğine bağlıdır. HDP bir sınıf parti-
si değildir, ancak içinde sınıf güçlerinin 
de olduğu cephe niteliğinde tüm Türkiye 
ve Kürdistan ulusal demokratik güçleri-
nin temsilini önemli oranda sağlayan bir 
oluşumdur. İşçi sınıfının bağımsız politik 
güçlerinin kendi politikalarını HDP dışın-
da yürütmeleri ve HDP içinde sınıf pozis-
yonlarını güçlendirmeleri cephe tarzı bir 
örgüt olan HDP’nin kendi programatik 
hedefleri açısından, devrimci demokratik 
niteliğini güçlendirecektir.

Gezi Bileşenleri

Yukarıda nitelediğimiz iki ana gücün 
dışında HDP’ye yönelen diğer bir kesim 
Gezi bileşenleridir. Gezi bileşenleri için-
de sosyal-demokrat, devrimci, sosyalist, 
komünistler, Kürt devrimci demokratları, 
klasik sol güçlerin dışında kesimler de 
mevcuttur. Bu kesimler, Gezi Bileşenle-
rinin çekirdeği olarak adlandırabileceği-
miz, Çevre ve Kültür alanında etkin olan, 
aydın, genç ve kadınların da ciddi oranda 
temsiliyetinin olduğu örgütlü ve örgütsüz 
Gezi bileşenleridir. Bu bileşenler küçük 
burjuva, “orta sınıf” olarak adlandırılan 
burjuva niteliklere sahip liberal demok-
ratik güçleri ve işbirlikçi olmayan belli 
burjuva kesimleri de kapsamaktadırlar. 
Özünde Gezi Direnişi Güçleri olarak ad-
landırdığımız bileşenler bu seçimlerde 
HDP’yi desteklemişlerdir. HDP’yi des-
teklemeyen önemsiz istisnalar olsa da, o 
istisnaların tabanları da kısmen HDP’ye 
oy vermişler, hatta seçim çalışmalarında 

ve seçim günü de aktif görev üstlenmiş-
lerdir. 

Kazanan Gezi, Lice 
ve Kobane Güçleridir

HDP, bünyesinde Gezi’den, Lice’ye, 
oradan da Kobane’ye tüm muhalif dev-
rimci ve demokratik güçlerin mümkün 
olan en geniş birliğini sağlamıştır. Bu nite-
leme hem adaylar, hem seçim çalışmaları-
na katılanlar, hem de seçmenler açısından 
geçerlidir. Sadece “HDP Türkiyelileş-
miştir” demek eksik kalacaktır, aslında 
“Türkiye HDP’lileşmiştir”. Bu anlamda, 
seçimlerden önce ön gördüğümüz gibi 
“7 HAZİRAN GERÇEK HAZİRAN” 
olmuştur ve HDP, HAZİRAN GÜÇLE-
RİNİN GERÇEK PARTİSİ olduğunu 
pratikte kanıtlamıştır. İşçi sınıfı ile ay-
dınların, Türklerle Kürtlerin, Aleviler ile 
Sünnilerin, bütün ezilen halkların, sınıf, 
katman ve kültürel, dinsel toplulukların 
birlikteliği sağlanmış ve bu renkli tablo 
Meclis aritmetiğine HDP Bloku adıyla 
yansıtılmıştır.

Önemli Bazı Köşe Taşları

> HDP, 15.230 oy ile cezaevlerinden 
en fazla oy alan parti olmuştur. Oran yüz-
de 50’dir.

> HDP, Merkezi Seçim Koordinas-
yon Komitesini 150.000 hedefini aşarak 
yurt dışından 220.000 oy almıştır (Not: 
400.000 hedefi HDP Yurtdışı Komisyo-

nunun koyduğu afaki bir hedefti. Resmi 
hedef 150.000 idi.)

> HDP 14 önemli Kürt ilinde yüzde 38 
ile 80 arası oy almıştır. Türkiye’de HDP 
dışında yüzde 80 oy alan başka bir parti 
yoktur. Bu illerin ortalaması yüzde 65’in 
üzerindedir ve düşününüz ki yüzde 80 ile 
temsil edilen iller vardır. Böyle bir gücü 
kimse hafife alamaz.

> HDP, İstanbul’un ilçelerinde 2 ilçe 
hariç AKP’den yüzde 10’ar oy çekmiştir. 
Sadece 2 ilçede AKP ve CHP’den eşit ola-
rak yüzde 5’er oy alınmıştır. 

> Seçim Kampanyasında HDP sandık 
endeksli çalışma için 300.000 kişinin katı-
lımını hedefledi, bu sayı pratikte 800.000 
kişi ile rekor oldu.

> 54.000 okuldan 24.000 okulda HDP 
görevlisi olması hedefi konmuştu, 22.171 
sandıkta 94.000 HDP’li müşahit görev 
yaptı.

> HDP, muazzam bir bilgi işlem ça-
lışmasına imza attı. Akıllı telefonlar için 
hazırlanan özel yazılım devreye sokuldu 
ve tüm seçim görevlileri, sandık müşahit-
leri arasında, il ve ilçe seçim kurulu gö-
revlileri arasında bir ağ kuruldu. 10 server 
üzerinden (güvenlik açısından 8’i yurt dı-
şında) 94.000 sandığın 91.000’inden mer-
keze doğrudan bilgi aktı. 40 milyon oy ve 
HDP’nin oylarının 4,5 milyonu HDP’nin 
kendi sistemi üzerinden geçerek seçim 
güvenliği kontrolu sağlandı.

7 Haziran Seçim Sonuçları Üzerine

TOPLAM GEÇERSİZ OY SAYISI: 1.346.340
GEÇERSİZ OY ORANI: %2,83 (ESKİ SEÇİMLERE GÖRE ÇOK YÜKSEK)
GEÇERSİZ YURTDIŞI OY SAYISI:15.856
SEÇİME KATILIM (YURT DIŞI DAHİL): %83,92 (BİZİM TAHMİNİMİZ %84)
SEÇİME KATILIM (YURT İÇİ):%86,37 (BİZİM TAHMİNİMİZ .%87)
YURT DIŞI SEÇİME KATILIM: %33,32

Ankara Seçim Strateji Merkezi
Atilla Fırat
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> Seçim Hukuk Komisyonu çok başa-
rılı çalıştı, anında İl ve ilçe seçim kurulla-
rına müdahale edildi. 

Bu olgular, kendi adıyla ilk defa se-
çime katılan bir parti açısından önemli 
başarılardır. Kuşkusuz ki bu başarının 
temelinde 40 yıllık bir mücadelenin de-
neyi, kararlılığı ve coşkusu yatmaktadır, 
ancak bu güce güç katan işçi sınıfının 
politik mücadelesinin 95 yıllık geleneği-
nin somut bir mevzii kazanmak için, aynı 
kararlılık, coşku ve deney ile güçlerini 
birleştirmesi; ve bu iki temel gücün bir 
hedefte birleşmesi sayesinde, ülkenin tüm 
ulusal demokratik güçlerinin aynı hedefe 
kilitlenmesidir.

Eksiklikler

HDP gerek merkezi anlamda, gerek-
se il ve ilçe örgütleri temelinde Marmara 
ve Trakya otomotiv işçileri direnişlerine 
daha aktif müdahil olsa, bu direnişleri se-
çim çalışmalarına entegre etseydi işçi ve 
emekçi kitlelerden alınacak oy oranları 
artacaktı. Düşünün ki AKP’ye oy vermiş 
işçilerin ağırlıkta olduğu otomotiv işçileri 
“Ölmek Var Dönmek Yok !” şiarı ile ik-
tidar ile karşı karşıya gelmişlerdir. Sınıf 
mücadelesi açısından bunun kadar uygun 

ortamlar sık sık oluşmazlar. Bizce, dört 
bir yandan yoğun bir saldırı altında olan 
HDP bu direnişlere hazırlıksız yakalandı 
ve gerekli görevini yerine getiremedi. 

HDP bu alanda daha müdahil olsa idi 
ve mesela “HDP seçilirse işçi emekçi 
haklarını ve sendikal özgürlükleri meclis 
kürsüsüne taşıyacak, Anayasa’da ve iş 
yasasında gerekli düzenlemeleri yapmak 
için sizin temsilciniz olacak” deseydi, 
Kocaelinde bir vekil bu denli riskli çık-
mazdı, Bursa’dan ikinci vekil çıkardı ve 
Tekirdağ’da kesin bir vekil çıkarılabilirdi.

Sonuç Yerine

HDP, Barış, Demokrasi, Özgürlük ve 
Sosyalizm Güçlerini bir araya getiren bir 
tarz Cephe Partisi niteliği ile bu seçim-
lerin kazananı olmuştur. Bundan sonra 
gelişmelerin nasıl bir eğim göstereceği 
tüm bileşen güçlerin daha da genişleyerek 
göstereceği performansa bağlıdır. Tür-
kiye, çok daha karmaşık bir sürece gir-
mektedir. AKP İktidarı Erdoğan’ı Başkan 
yapamamıştır. Bu engellenmiştir ancak 
şimdi bu güçler intikam peşinde koşmak 
ve rövanşı almak için her türlü yönteme 
baş vuracaklardır. Barış, Demokrasi, Öz-
gürlük ve Sosyalizm Güçleri açısından da 

katedilmesi gereken önemli bir yol vardır. 
Bu güçler yürüyüşlerini geliştirerek sür-
düreceklerdir. Bu da Başbakan AKP’li 
Davutoğlu da olsa, AKP’li veya “Yeni” 
Partili Abdullah Gül de olsa, Erdoğan-
sız bir AKP ile A. Gül patronajlığında 
bir AKP-CHP-MHP koalisyonu yaratıp 
MGK ve Cemaat desteği de alsa, sonuçta 
bizler açısından belirleyici olan bizim ne 
kadar mevzii kazanmamız, hangi biçim 
altında karşımıza çıkarsa çıksın burjuva 
iktidarını nasıl geriletebileceğimizdir. 
Sosyalizme açılacak devrimci demokra-
tik güçlerin mevzii kazanma mücadelesi 
her zaman baskı ve terörle karşılaşacaktır. 

Azınlık Hükümeti de, Koalisyon da, 
Erken Seçim olanağı da, hepsi olabilir. 
Önemli olan onların ne planladığı değil, 
bizim neye hazır olduğumuzdur. İşçi sı-
nıfı, ezilen emekçi halklarla, en geniş 
bağlaşıklıklarımızla ilişkileri mücadele 
içinde geliştirip örerek yarın yapılacak bir 
erken seçime; Otomotiv işçilerinin ülkeye 
başka sektörleri kapsayacak şekilde dal-
ga dalga yayılabilecek direnişlerine; Kürt 
halkının kendisine yönelik provokasyon-
ları geri püskürtmesi için sadece Kürt il-
lerinde değil, tüm Türkiye’de yükselecek 

Serhildanına; Gezi Bileşenlerinin ağırlık-
lı olarak birleştiği hedeflerin kabarması 
ve sokakları sarması karşısında ne denli 
hazırlıklı olunduğudur. Ancak bu poli-
tik kıvraklık kazanıldığında bugüne dek 
geliştirilen mücadelede biriken deneyler  
önümüzdeki mücadeleler açısından yol 
açıcı olacaktır. Unutulmamalıdır ki, parla-
menter mücadele, parlamento dışı müca-
dele ile birleşmediği sürece parlamentoda 
elde edilecek hiç bir başarının ehemmiye-
ti yoktur. 
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q Murat ÇAKIR

Avrupa’daki burjuva basını ve bur-
juva siyasetçileri Yunanistan hüküme-
tinin hem borçlarını ödemesi, hem de 
uluslararası mali piyasa kurumlarının 
dayatmalarını yerine getirmesi için el-
lerindeki tüm araçlarla bastırmaya de-
vam ediyorlar. Emperyalist güçler el-
bette sol-liberal Syriza ile sağ popülist 
ANEL’in oluşturduğu hükümetten hoş-
nut değiller ve “Çin işkencesi” misali, 
koşulları zorlaştırarak Yunanistan hükü-
metinin toplumsal tabanını küçültmeye 
çalışıyorlar. Bilhassa AB’nin belirleyici 
gücü olan Almanya’daki burjuva med-
yasında yer alan yorumlarda, “Grexit”, 
yani Yunanistan’ın Euro Bölgesinden 
atılması sıkça ifade edilir oldu.

Ancak bu iç politik motivasyonlu 
talebin yerine getirilmesi pek olanak-
lı değil. Tam aksine emperyalist güçler 
Yunanistan’ın “kurtarılması” için daha 
fazla efor sarf etmek zorunda oldukla-
rını biliyorlar. Bunun iki temel nedeni 
var. Birincisi, Yunanistan’ın borçlarını 
ödeyememesi durumunda başta Avrupa 
Merkez Bankası olmak üzere AB ülke-
lerinin merkez bankaları büyük zarar 
görecekler. Bilhassa Almanya’nın ihra-
cat ve AB’ni şekillendirme politikaları 
sonucunda, işbirlikçi Yunan sermayesi-
nin de katkılarıyla iflasın eşiğine getiri-
len Yunanistan’a kredi açan büyük mali 
sermaye tekelleri, AB üyesi ülkelerin 
borçları üstlenmesiyle riskten kurtarıl-
mış, ama özel sermaye yerine devlet 
bütçeleri bu rizikonun altına sokulmuş-
tu. Yunanistan’ın iflası durumunda AB 
üyesi ülkeler yüz milyarlarca zararla 
karşılaşacak ve bunun faturası da bu 
ülkelerdeki iktidarlara çıkartılacaktır. 
Bu nedenle Syriza-ANEL hükümetinin 
konkordato ilân etmesine ve böylelikle 
artık taşınamayacak devlet borçlarından 
kurtarılmasına asla izin verilmeyecektir. 
Dünyanın önde gelen finans spekülatör-
lerinin hesapladığı gibi, Yunanistan’a 
gene daha fazla kredi açılarak “bomba-
nın patlaması” olanaklı olduğunca uzun 
bir süre ertelenmeye çalışılacaktır.

Yunanistan’ın şu an içinde bulundu-
ğu durum, ülkenin borç batağında daha 
da derinlere battığını göstermektedir. 
Bir tarafta ekonomik büyüme geriler 
ve hükümet vergi toplamakta daha çok 
zorlanırken, diğer tarafta da AB kurum-
larının veya IMF’nin kredi kaynakları-

na ulaşımı zorlaştırılmaktadır. Örneğin 
Syriza-ANEL hükümeti 2015 Mayıs’ın-
da IMF’ye olan 750 milyon Dolarlık 
taksit ödemesini, ancak IMF’deki zo-
runlu mevduat payını çekerek yapabildi. 
Haziran’daki taksiti nasıl ödeyebileceği 
ise meçhul.

Asıl neden jeopolitik kaygılar
Yunanistan’daki borç krizinin çözül-

mesi bu koşullar altına zor görülüyor. 
Zaten kredi görüşmelerinin AB üyesi 
ülkelerinin maliye bakanlarına bırakıl-
mış olması krizi derinleştiren bir faktör, 
çünkü maliye bakanlarının yetkileri do-
ğal olarak kısıtlı. Bu nedenle tüm çıkış 
yolları tıkandığında AB Devlet Başkan-
ları ve Başbakanları Zirvesinin devreye 
girmesi söz konusu olacak, ki F. Alman 
Şansölyesi Merkel ile Fransa Başka-

nı Hollande’ın kısa bir süre önce IMF, 
AB ve Avrupa Merkez Bankası temsil-
cileriyle Yunanistan’ı konuşmak için 
bir araya gelmeleri buna işaret ediyor. 
Yunanistan’ın “kurtarılmasının” iktisadi 
nedeni bu.

Belirleyici olan ise ikinci neden ve 
birincisinden daha ağır basıyor: NATO 
üyesi Yunanistan’ın Karadeniz ve Ak-
deniz arasındaki stratejik konumu em-
peryalist güçlerin Yunanistan’ı Euro 
Bölgesinde tutmasının asıl nedenidir. 
Gerek AB, gerekse de ABD ve NATO 
bu jeopolitik faktörü göz önünde tuta-
rak, Yunanistan’ın Rusya ve Çin’e ya-
kınlaşmasını her halükârda engellemek 
istemektedirler. Rusya deniz kuvvetle-
rinin Akdeniz’e ulaşmak için geçmek 
zorunda oldukları Ege Denizi nedeniyle 
Yunanistan emperyalist güçlerin vazge-
çebileceği bir mevzii değil.

Yunanistan Başbakanı Çipras’ın 
Rusya’da Putin’i ziyaret etmesi Berlin, 
Brüksel ve Washington’da alarm zille-

rinin çalmasına yetti bile. İki Ortodoks 
ülkenin, Yunanistan ve Rusya’nın doğal 
gaz nakliyatı temelinde yakınlaşması ve 
diğer bir Ortodoks ülke olan Sırbistan’ın 
da katılmasıyla oluşabilecek bir “Orto-
doks İktisat Yayının” oluşması, emper-
yalist güçlerin Balkanlar’daki bütün 
hegemonya planlarına ters düşmektedir. 
Bu bölgede Rusya’nın etkinliğinin art-
ması AB ve NATO’nun kabul edebilece-
ği bir gelişme değil, kaldı ki böylesi bir 
gelişme Rusya ve Çin’in NATO tarafın-
dan kuşatılmasını öngören “Wolfowitz 
Doktrinini” tamamıyla boşa çıkartır.

Brüksel’in telaşı
AB ve ABD’nin Rusya’ya karşı uy-

guladığı yaptırımlar çerçevesinde Bul-
garistan, kendi ekonomik çıkarlarına 
ters düşerek Rusya’dan doğal gaz taşı-

yacak olan “South Stream” boru hattı-
na katılmayı reddetmişti. Ukrayna’yı 
kapsamayacak şekilde planlanan “South 
Stream” boru hattıyla Balkan ülkele-
ri üzerinden Avusturya’ya kadar doğal 
gaz verilecekti. Rusya bu şekilde, aynı 
Baltık Denizi boru hattında olduğu gibi, 
Ukrayna’nın şantaj olanaklarından ve 
doğal gaz hırsızlığından kurtulmayı 
planlıyordu. AB ve ABD, Bulgaristan’ın 
katılmayı reddetmesinden sonra bu pla-
nın boşa çıkarıldığını düşünüyorlardı, 
ancak Putin Türkiye’ye gelerek çok kısa 
bir sürede Türkiye’den geçecek bir boru 
hattı antlaşmasını yaptı ve Ukrayna’yı 
ekarte etme planlarını gerçekleştirebile-
ceğini kanıtladı.

Putin ile görüşen Çipras, Yunanis-
tan’ın Rusya-Türkiye boru hattına ka-
tılabileceği sinyalini verdi. Görüşme-
lerden basına sızdırılan planlara göre, 
uzatılacak olan Transanadolu boru hattı 
Yunanistan üzerinden geçerek, Sırbis-
tan ve Macaristan’a uzanacak, ayrıca 
Avusturya’nın Baumgarten bölgesinde 

bulunan Merkezi Avrupa Doğal Gaz Da-
ğıtım İstasyonuna bağlanacak. Planların 
duyulmasıyla İtalya da projeyle ilgilen-
diğini ve Güney İtalya’daki San Foca is-
tasyonunun bağlantıya uygun olduğunu 
belirtti.

Yunanistan açısından bu proje büyük 
önem taşıyor, çünkü Transanadolu boru 
hattının Yunanistan üzerinden uzatılma-
sı, ülkede 1,5 milyar Euro’luk yabancı 
yatırımına yol açacak ve sadece boru 
hattının inşa süresinde on binden fazla 
bir istihdam yaratılacak. Bununla birlik-
te Yunanistan en az 25 yıl boyunca mil-
yonlarca Euro gelire sahip olacak – eğer 
hükümetteki sol-liberaller ve sağ popü-
listler dik durabilirse. Bu da bir hayli zor 
bir olasılık.

Yunanistan’ın Rusya ve Türkiye ara-
sında kararlaştırılan projeye katılması, 
Azerbaycan’dan, yani Hazer Denizi 
Havzasından Transanadolu boru hattı 
üzerinden Avrupa’ya doğal gaz naklet-
tirmek isteyen AB’nin işine gelmiyor. 
AB Azerbaycan’dan alacağı doğal gaz-
la, Rusya’ya olan bağımlılığını azaltmak 
istiyordu. Yunanistan Rusya-Türkiye 
projesine katılırsa, AB emperyalistleri 
iki açıdan zarar görecekler: birincisi, 
Yunanistan üzerinden yapılan nakliyat 
giderleri düşük olacağından, Rus gazı 
ucuzlayacak ve rekabet yetisi artacak. 
İkincisi ise, Azerbaycan Rusya kadar 
yüksek miktarda doğal gaz sağlayama-
yacağından, AB üyesi ülkeleri arasında 
alım önceliği Rusya’ya kayacak ve Rus 
gazına olan bağımlılık artacak. Bu iki 
nedenden dolayı da Rusya konumunu 
güçlendirecek.

O yüzden AB Komisyonu Yunanis-
tan’ın Rusya ile görüşmeler yapmasına 
şiddetle karşı çıkıyor. Tam Gazprom 
şefi Alexej Miller’in “ortak enerji so-
runlarını konulmak için” Yunanistan’a 
geldiği günlerde, Nisan sonunda, AB 
Komisyonu Gazprom’a karşı “AB’nin 
Ege’deki borçluları ile yaptığı görüşme-
lere karışması” gerekçesiyle kartel da-
vası açtı.

ABD’nin “şefkatli” paternalizmi

 Aynı şekilde ABD de Yunanistan hü-
kümeti üzerindeki baskılarını artırmaya 
başladı. 8 Mayıs 2015’de Almanya’daki 
burjuva basını, ABD’nin “Atina’ya, Rus 
enerji tekliflerine kanmayın” diye çağ-
rıda bulunduğunu bildiriyordu. Yapılan 
yorumlarda ise, “Yunanistan’ın kendi 
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NATO üyesi Yunanistan’ın Karadeniz ve Akde-
niz arasındaki stratejik konumu emperyalist güçlerin 
Yunanistan’ı Euro Bölgesinde tutmasının asıl nedeni-
dir. Gerek AB, gerekse de ABD ve NATO bu jeopolitik 
faktörü göz önünde tutarak, Yunanistan’ın Rusya ve 
Çin’e yakınlaşmasını her halükârda engellemek iste-
mektedirler.



çıkarına davranmakta güçlük çektiğini 
ABD’nin gördüğü ve şefkatli bir pater-
nalizmle yardım etmeye hazırlandığı” 
görüşü yer alıyordu. Aynı günlerde 
ABD Dışişleri Bakanlığının Uluslarara-
sı Enerji Sorunları Koordinatörü Amos 
Hochstein Atina’yı ziyaret etmekteydi.

Syriza-ANEL hükümetinin üç so-
rumlu bakanı ve Yunanistan enerji te-
kellerinin temsilcileriyle görüşen Hoch-
stein basına verdiği bir demeçte, “ABD 
hükümetinin Yunanistan’ın enerji te-
darikinin çeşitlendirilmesi için yardım 
etmek istediğini” belirtmişti. ABD’nin 
“enerji tedarikinin çeşitlendirilmesin-
den” anladığının, Yunanistan’ın bu ko-
nuda bağımsızlaşmasının engellenmesi 
olduğunu burada ayrıca vurgulamaya 
gerek yoktur. ABD, Yunanistan’ın “tek 
bir enerji sağlayıcısına bağımlı olma-
sını engelleme” gerekçesiyle Rusya ile 
olan ilişkilerini kesmesini istiyor. Buna 
karşın ise Yunanistan’a hayli muğlak 
alternatifler sunuyor: henüz planlama 
aşamasında olan “Trans-Adriyatik-Boru 
Hattı” (Yunanistan-Bulgaristan-Enter-
konektörü) ve artan biçimde sıvılaştırıl-
mış doğal gaz (LNG) kullanımı!

Ancak her iki alternatif de Yunanis-
tan’a hem pahalıya mal olacak, hem de 
bağımlılığı –özellikle uluslararası ser-
maye piyasalarına– artıracak. Kaldı ki 
hiç biri akut borç krizini çözemeyecek. 
Bilhassa sıvılaştırılmış doğal gaz kul-
lanımı, limanlarda LNG istasyonlarının 
kurulmasını ve bunların maliyetinin Yu-
nanistan devleti tarafından karşılanma-
sını gerektirdiğinden, astarı yüzünden 
pahalı olacak. Bu nedenle iki alternatif 
de Rusya-Türkiye boru hattının Yuna-
nistan üzerinden uzatılmasına hiç bir 
biçimde alternatif değildir.

Amos Hochstein, Yunanistan’dan ay-
rılmadan “yardım tekliflerinin” altını bir 
de tehditle çizmeyi de unutmamış. ABD 
Atina Büyükelçiliği Hochstein ABD’ye 
dönerken yaptığı bir açıklamada ay-
nen şunları belirtiyor: “Bay Hochstein 
Yunanistan’ın Avrupa enerji güvenliği 
konusunda önemli rol oynadığını vurgu-
luyor. Ama aynı şekilde Yunanistan yet-
kililerine, Rusya ile olası antlaşmaların 
AB rekabet kurumlarının dikkatini çeke-
ceğini ve bu adımın Yunanistan’ın enerji 
ihtiyacı için uzun vadeli çözüm olama-
yacağını anımsatmayı da görev biliyor.”

Gerek AB, gerekse de ABD Yunanis-
tan’ın etki alanlarından çıkmaması ko-
nusunda kararlılar. Bu nedenle ne Rusya 
ile doğal gaz antlaşmasının yapılmasını, 
ne de örneğin Çin’in Pire Limanını sa-
tın alması gibi, kontrollerinin dışında-
ki yatırımları onaylamak istemiyorlar. 
NATO’da kararların oy birliği ile alınma 

zorunluluğu da işin cabası. Sonuç itiba-
riyle ne olursa olsun, yani Yunanistan’ın 
borçlarını ödemesine zaman tanınsa da, 
yeni kredilerle ülkenin bitkisel yaşamı 
uzatılsa da, Yunanistan’ın “kurtarılma-
sı” emperyalist güçler açısından jeopo-
litik bir zorunluluktur.

Omurgasızlık:
Sol-liberalizmin temel emaresi
Borç batağından ve yolsuzluk eko-

nomisinin talanından bunalan Yuna-
nistan halkının, “radikal” bir söylemle 
seçim kampanyası yürüten sol-liberal 
Syriza’ya oy vermesi, aslında anlaşıla-
bilir bir tercihti. Yunanistan’daki kapi-
talist toplum gerçeği sınıf çelişkilerinin 
sertleştiği bir dönemde halkın öfkesinin 
sadece kapitalizmin sivriliklerini törpü-
lemek isteyen bir siyasi formasyona ka-
nalize edilmesini kolaylaştırdı. Nitekim 
kriz yıllarında halkı yoksulluğa ve işsiz-
liğe terk eden Nea Dimokratia ve Pasok 
partilerine duyulan hiddet, uyandırı-
lan “Syriza sorunları çözecek” aldatıcı 
umuduyla birleşince, yeni hükümetin 
kurulması olanaklı oldu.

Ancak çok kısa zamanda Syriza-
ANEL hükümetinin de – tüm kabadayı-
lıklarına rağmen – Yunanistan’ın sorun-
larının temel kaynaklarından birisi olan 
AB politikalarına sadık kalacağı, hatta 
bazı popülist kozmetik rötuşların hari-
cinde emperyalist güçlerin liman ve ha-
vaalanlarının özelleştirilmesi, işçilerin 
emeklilik koşullarının kötüleştirilmesi, 
dolaysız vergilerin artırılması ve sosyal 
giderlerin kısıtlanması gibi dayatmaları-
na boyun eğeceği ortaya çıktı.

Syriza-ANEL hükümetinin AB’ne 
ayak diretemeyeceği başından belliydi. 
Syriza içerisinde farklı devrimci-de-
mokratik kesimlerin bileşen olarak var-
lığı ne yazık ki omurgasız ve oportünist 
politikaların baskın olmasını engelleye-
medi. Tam aksine Syriza-ANEL hükü-
meti NATO politikaları ve emperyalist 
barbarlığın borazanı olduğunu gösterdi. 
Yunanistan ordusunun ABD ve İsrail ile 
işbirliği içinde gerçekleştirdiği askeri 
manevralar, Ukrayna’da, Afrika ve Orta 
Doğu’da uygulanacak NATO planlarına 
katılması ve hükümetin, Syriza’nın bazı 
bileşenlerinin eskiden şiddetle karşı çık-
tıkları militarist politikalara yönelmesi, 
bunu kanıtlamaktadır.

Bir zamanlar Yunanistan Komü-
nist Gençlik Örgütü KNE’nin, daha 
sonra Yunanistan Komünist Partisi 
KKE’nin Merkez Komite üyeliği yapan, 
ama bugün Syriza üyesi olarak Dışişleri 
Bakanlığı görevini üstlenmiş olan Nikos 
Kotzias’ın, Antalya’da gerçekleştirilen 
NATO Zirvesinde diğer NATO şahinleri 

ile el ele şarkılar söylemesi, dönüşümün 
hızını gösteriyor. Enternasyonal marşını 
söylediği için Yunan cuntasının zindan-
larına atılmaktan, burjuva hükümetle-
rinin diplomatlığına, oradan büyükelçi 
sıfatıyla AB sözleşmelerini imzalamaya 
ve en son emperyalizm savunuculuğuna 
giden yol, televizyon kameraları önün-
de militaristlerle el ele şarkı söylemekle 
sonuçlandı. Bu yol sınıftan kopup, opor-
tünizm batağına saplanan bir kariyerin 
ibretlik hikâyesi olarak da nitelendirile-
bilir.

Syriza-ANEL hükümeti nasıl AB’nin 
neoliberal dayatmalarını uyguluyorsa, 
aynı şekilde de NATO stratejilerini uy-
gulamaya devam ediyor ve “cihatçılara 
karşı mücadele”, “teröre karşı savaş” 
propagandasını kullanarak, emperyalist 
mekanizmanın çarklarından birisi ola-
rak görev yapıyor. Değil NATO’dan çı-
kılmasını savunmak, NATO manevraları 
çerçevesinde istihbarat uçuşları yapacak 
savaş uçaklarının modernleştirilmesi 
için gözünü kırpmadan 500 milyon Do-
lar harcıyor ve ABD’ye Ege adalarında 
yeni üsler kurması için izin çıkartıyor.

O açıdan Syriza-ANEL hükümeti-
nin Yunanistan burjuvazisinin, AB’nin, 
NATO’nun ve sonuç itibariyle emper-
yalizmin çıkarlarının savunuculuğuna 
soyunması şaşırtıcı bir gelişme değil. 
Kaldı ki Syriza’nın programına yakın-
dan bakıldığında, partinin stratejik yö-
neliminin tekellere ve AB stratejilerine 
hizmet ettiği ve ABD ile stratejik itti-
fakın sürdürülmesinden yana olduğu 
görülebilir. Syriza’nın bugün geldiği 
nokta, seçimler öncesinde ve sonrasın-
da Yunanistan Komünist Partisi’nin 
bu parti hakkında yaptığı eleştirilerinin 
haklılığını göstermektedir.

KKE daha hükümet kurulduğu gün-
lerde, “radikal” söyleme aldanılmaması 
gerektiğini ve programatik yöneliminin 
gösterdiği gibi, Syriza’nın emperyalist 
dayatmalara dayanabilmesinin olanak-
lı olmadığı tespitini yapmıştı. Nitekim 
muhalefetteyken Ukrayna krizi çerçe-
vesinde AB’nin Rusya’ya yaptırım uy-
gulamasına şiddetle karşı çıkan Syri-
za, daha hükümete gelmesinin üçüncü 
gününde bu yaptırımların uzatılmasını 
onaylayarak, ne denli omurgasız oldu-
ğunu kanıtladı.

Aynı şekilde ABD’yi ziyaret eden 
milliyetçi Savunma Bakanı Panos 
Kammenos, hükümetinin emperyalist 
merkezlere bağlı olduğunu açıklaya-
rak, “Ege denizindeki enerji kaynak-
larını ABD ile ortak değerlendirmeli-
yiz” dedi ve ABD’li enerji tekellerini 
ülkesine davet etti. Tam da Başbakan 
Çipras’ın Moskova’ya gittiği günlerde 

Washington’da bulunan Kammenos ba-
sının önüne çıkarak, “merak etmeyin, 
Yunanistan rotasını değiştirmeyecek” 
diyerek, hükümetinin NATO politikala-
rından vazgeçmeyeceği sinyalini verdi.

Yunanistan Komünist Partisi bu-
nun üzerine 31 Mart 2015’de şu açıkla-
mayı yaptı: “Yunanistan hükümetinin bu 
tür açıklamaları, kapitalist devlerin jeo-
politik çatışmasına rizikolu manevralar 
yaparak katılma ve Yunanistan burjuva-
zisi için olanaklı olan en büyük faydayı 
alma çabalarının ifadesidir. Ama bilinen 
bir sözdür: ‘Filler tepişirken, çimler ezi-
lir’. Tüm bunlar KKE’nin NATO ve AB 
gibi emperyalist ittifaklardan çıkılması, 
borçların tek yanlı olarak silinmesi, üre-
tim araçlarının ve emekçilerin ürettik-
leri zenginliklerin toplumsallaştırılması 
ve halk ile iktidarın kurulması yönünde-
ki pozisyonlarının güncelliğini ve zorun-
luluğu kanıtlamaktadır. Ancak bu şekil-
de ülkenin, halka ait olan kaynaklarının 
halkın çıkarına kullanılması ve tekellere 
peşkeş çekilmekten kurtarılması olanak-
lıdır.”

Burjuva basınında Syriza’ya karşı 
eleştirilerin yükseltilmesi, Yunanistan 
hükümeti hakkında olumsuz haberlerin 
yer alması bizi yanılgıya düşürmemeli. 
Doğru, emperyalizm ve burjuvazi sol-
liberal bir partinin iktidara gelmesinden 
dahi rahatsız oluyor, ama onları hizaya 
çekmesini de biliyor. Dahası, halkın 
öfkesini böylesi partilere akıtarak, işçi 
sınıfının kendi sınıfsal çıkarlarından 
uzaklaşmasını ve sorunların temel kay-
nağı olan kapitalizme karşı mücadele 
edilmesini engelleyebiliyor. Ama şu çok 
açık, tüm ipler kopsa, borç krizi daha da 
derinleşse bile, Yunanistan “kurtarıla-
caktır.” Bu “kurtarılma” her zaman ol-
duğu gibi, sermayenin lehine, emekçi ve 
yoksul kitlelerin aleyhine olacaktır. Yu-
nanistan Komünist Partisi haklı: kapita-
lizme ve emperyalizme karşı mücadele 
vermeden, emperyalist ittifaklardan çı-
kılmadan ve işçi sınıfının iktidarı kurul-
madan Yunanistan düze çıkamayacak, 
sorunlar çözülemeyecektir. Yunanistan 
kanıtlıyor: çıkış yolu ancak sosyalizm 
ile olanaklıdır!
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Selam ve sevgilerimizi yolluyor, yaşam ve 
çalışmalarınızda üstün başarılar diliyoruz.

Değerli arkadaşlar, adıma yolladığınız Po-
litika Gazetesi’nin son iki sayısını aldık. Bilgi-

lenmenin, bilginin anlamını bir şekilde payla-
şarak yansıtmanız sevindiricidir. Bu düşünceli, 
anlamlı yaklaşımınızdan dolayı teşekkürleri-
mizi sunuyoruz. 

Bizler PKK’li siyasi tutsaklar olarak, özgür 
basın yayınlarından, anlamlı ruh ve azim ve-
ren çalışmalardan faydalanarak, öncelik ver-
meye çalışıyoruz. Tarihsel ve toplumsal olarak, 
hakikat mücadelesi verenlerin, böyle bir ara-
yış-uğraş içerisinde olmaması düşünülemez 
zaten... Bunun için tekrardan teşekkürlerimizi 
sunuyor, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.

Devrimci selam ve saygılar.

Yusuf BAŞARAN
M Tipi Kapalı Kapalı Cezaevi / Hatay

Merhaba Değerli
Basın Emekçileri,

Öncelikle selam ve saygılarımı siz de-
ğerli Politika Gazetesi’nin emekçilerine 
sunuyor, yaşam ve çalışmalarınızda üstün 
başarılar diliyorum. Düzenli olarak gön-
dermiş olduğunuz Politika Gazetesi elime 
ulaşıyor. Sunmuş olduğunuz bu çaba ve 
emek için sizlere teşekkür ediyorum.

Günümüz Türkiye ve dünya gerçekliğin-
de, bin bir emek ve çaba ile bizlere sunma-
ya çalıştığınız “Politika” gazetesini, farklı bir 
tat ve renkle okuyor ve bundan keyif alıyo-
ruz. Tarihten bugüne birçok halk kahrama-
nı, bilge, aydın, entellektüel tüm hakikat-
leri, topluma-halka vermek ve aktarmak 
için çarmıha gerilmeyi, ölmeyi, bedenini 
parçalamayı, korkusuzca göze alarak, kor-
kusuzca değerleri savunmuş ve de tarihe 
adlarını, mücadelelerini yazmışlardır.

Bu duygu ve düşünceler ile sizleri tek-
rardan selamlıyorum. Yaşam ve çalışmala-
rınızda üstün başarılar diliyorum.

Devrimci selam ve saygılarımla.

Deniz BİLGİÇ
Kürkçüler F Tipi Kapalı Cezaevi/Adana

Politika Gazetesi Emekçilerine...

Merhabalar...

Can-ı gönülden selam, sevgi ve saygıla-
rımı gönderir, yaşam ve çalışmalarınızda 
başarılar dilerim.

Yollamış olduğunuz Politika Gazetesi’nin 
her iki sayıdı da elimize ulaştı. Çok teşek-
kür ederiz, sağolun, varolun.

Doğrusu böyle bir gazetenin varlığın-
dan bihaberdik. Hem bunu hatırlatmak 
adına, hem de biz tutsakları unutmadığı-
nız için tekrardan teşekkür ederiz. Bu ve-
sileyle yaşam ve çalışmalarınızda başarı 
dileklerimi iletiyor, selam ve saygılarımı 
sunuyorum. Serkeftin !

Deniz KURTAY
1 Nolu F Tipi Cezaevi
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Kendi baharını yaşamak ve yaşatmak 
için çırpınan, barışa, demokrasiye susamış 
bu kadim toprakların insanlarına, “Politika” 
emekçilerine, can-ı gönülden, kocaman 
bir merhaba...

Ben de bu sayfanın ekinde, ayrı bir 
sayfa koyuyor olacağım zarfa. İddia edilen 
suçlarımdır.

22. 04. 2012 tarihinde, pazar günü, 
Şırnak Cizre ilçesinde “polislerin” söyle-
diklerine göre olay çıkmış, ben de otogar 
karşısında bulunan bir marketten kredi 
kartımla dondurma aldık. Üç arkadaşımla 
market önünde sohbet ediyorduk. Üze-
rimde kırmızı ceket ve beyaz kot pantolon 
vardı. O gece beni gözaltına aldılar, insan-
lık dışı uygulamalara maruz kaldım. Sonra 
hiçbir suçlamayı kabul etmeyince, sabah 
saatlerinde serbest bırakıldım.

Üzerinden on gün geçince 1 Mayıs’ta, 
hiç tanımadığım on üç arkadaşla göz altı-
na alındım ve bugüne kadar tutukluyum.

Doğuştan bronşit-astım hastasıyım. 
İki sene önce Mardin Cezaevi’nde iken, 
Epilepsi hastalığına yakalandım ve cezaevi 
koşullarında tedavi olma imkanı hiç yoktur 
ve bilerek ölüme terkedilmişim. Şu an da 
cezaevinde hasta tutsak olarak, Şırnak’tan 
Van M Tipi’ne sevkim çıkmış. Rapor aldır-
mak için bizi 21 arkadaşla beraber götürü-
yorlar. Sizi de bu konuda haberdar etmek 
istedim.

Sormak istediğiniz bir şey varsa ya da 
yardımcı olabileceğim bir konu varsa elim-
den geldiğince çaba sarfetme arayışı için-
de olacağımdan emin olabilirsiniz.

Eğer ki elinizde kullanmadığınız kitap-
lar varsa veya bana göndermek gibi bir im-
kanınız varsa çok sevinirim.

Yaşam ve çalışma hayatınızda her 
daim başarılar diliyorum.

Devrimci selam, sevgi ve saygılarımla.

Rıdvan TANIŞ
T Tipi Şırnak

Kapalı Cezaevi

Merhaba 
Değerli 
Arkadaşlar,

Merhaba 
Değerli Özgür Basın Emekçileri,

Merhaba 
Sevgili Politika Gazetesi çalışanları ve say-

gı değer arkadaşlar, sizi en güzel duygularım-
la selamlar, sevgi ve saygılarımı sunarım.

Bu tenha ve soğuk duvarları, güzel gaze-
teniz Politika ile ısıttığınız için sağolun. Size 
daha öncede yazmıştım ama anlaşılıyor ki 
elinize ulaşmamış!  Bana Politika Gazetesi’ni 
yolladığınız için size teşekkürlerimi sunarım.

Politika’da hakikat var, vicdanın sesi var, bu anlamda gazete aydınlatıcı ve gerçekçi. 
Politika’yı bir solukta okuyorum ve tekrar okuyorum. Günümüz dünyasında devrimci, dü-
rüst ve hakikatı anlatan çok az sayıda gazete var, Politika bunların başında geliyor. Bu gaze-
teyi çıkardığınız ve halka ulaştırdığınız için size teşekkür ediyorum.

Halkların mücadelesinin sesi olmak o kadar kolay değil, Politika Gazetesi’nin buna ön-
celik etmesi oldukça sevindirici. Gazeteyi çıkarmada emeği geçen tüm çalışan arkadaşla-
ra sonsuz selam, sevgi ve saygılarımı sunarım. Çalışma hayatınızın ve Politika Gazetesi’nin 
daimi ve sürekli olmasını diliyorum. Bu güzel gazeteyi çıkardığınız ve hayatımıza bir renk 
kattığınız için sağolun.

Tekrardan siz değerli arkadaşları sevgiyle selamlar, saygılarımı sunarım.

Kalın Sağlıcakla.

Murat ARSLAN 
2 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi

Not: Sevkim Erzican T-Tipine çıktı, bundan sonra Erzincan T’ye gazete gelirse çok mutlu olu-
rum. Şimdiden sağ olun.

Öncelikle sizleri sevgi ve saygıyla selam-
lıyor, çalışmalarınızda üstün başarılar diliyo-
rum. O değerli emeğinizin ürünü olan Politika 
Gazetesi’nin 10. ve 11. sayısını aldım. Değerli 
halkımızın sesini, büyük bir çaba ve emek-
le biz politik tutsaklara ulaştırıp, dört duvar 
arasında, bu faşist rejimin bizlere uygulamış 

olduğu tecrit politikasını, bir nebze de olsa 
kırıp, boşa çıkardığınız için, sizlere içtenlikle 
teşekkür ediyorum. Bu değerli çalışmanın de-
vamını diliyorum.

Tekrardan çalışmalarınızda üstün başarı-
lar diliyorum.

Silav u Rez
İhsan KARTAL

1 Nolu F Tipi  Kapalı Cezaevi / Tekirdağ

Merhaba Değerli Politika Emekçileri,

Selam ve sevgilerimi iletir, sağlık, sıhhat ve 
özgürlükler dilerim. Yollamış olduğum fax ve 
mektuplarımı aldınız mı? 

Metin DURMAZ
E Tipi Kapalı Cezaevi / Nevşehir



 q Nurani ERSOY

Türkiye’ nin yeni bir sürece girmesini 
sağlayan 7 Haziran (2015) milletvekili se-
çimi sonuçlarını değerlendirirken, ortaya 
çıkan tablonun sebeplerini iyi ve doğru 
sorgulayabilirsek bundan sonra neler ola-
bileceğini ve buna bağlı olarak neler yap-
mamız gerektiği konusundaki öngörüleri-
mizi doğru tespit edebiliriz ancak. 

Ortaya çıkan yeni tabloda bir kazanan 
bir de kaybeden var. Kazanan, HDP çer-
çeveli toplumsal muhalefet (ki içinde her 
türlü çiçek ve renk bulunmaktadır), kaybe-
den ise Tayyip Erdoğan’ ın nezdinde otorite 
(diktatorya) heveslileridir. 

Seçimden hemen sonra her örgüt, her 
parti, her eli kalem tutan –doğaldır ki- AKP 
iktidarının geriletilmesini sağlayan sebep-
leri sıralamaya başladı. Çok da haksız veya 
yanlış şeyler söylenmiyor. Sebepler arasın-
da Tayyip Erdoğan’ ın ötekileştiren, küçük 
gören, hiçe sayan politikaları, ekonomik 
göstergeler, Kürt Özgürlük Hareketi ve 
toplumsal muhalefetin güçlenmesi sayıl-
maktadır. Bu tespitler doğrudur da. Bun-
ların hepsini -başka sebeplerde sayılabilir- 
şu maddelerde toplayabiliriz: 1.Ekonomik 
sebepler,  2.Sosyal politikalar, 3.Kürt ulusal 
sorunu.

Kuşkusuz ki HDP’nin aldığı en önemli 
oy oranı daha önce AKP’ye oy vermiş olan 
Kürt halkının oylarıdır. Kürdistan’da bu 
oran çok yüksekken ve AKP oyları nerede 
ise sıfırlanmışken, İstanbul’da dahi HDP 
kimi ilçelerde AKP’den yüzde 10 oranında 
oy almıştır. HDP’nin Türkiye genelindeki 
oy artışını yüzde 6,5 gibi görürsek, bunun 
yüzde 5’i yerine dönen Kürt oyları, yüzde 
1,5’u ise sınıf siyaseti temelinde kazanılan 
oylardır. Bu yüzde 1,5’un içinde sadece 
AKP’nin dini siyasete alet etmesine tep-
kili, AKP’yi zayıflatmak için laiklik anlayışı 
saiki ile oy veren küçük burjuvazi ve belli 
oranda bir burjuva demokratik oy oranı da 
vardır.  

Biz, bu genel tablo ve sebepler dışında 
ayrıntıları da irdelemeliyiz. Gezi sürecin-
den bu güne kadar geçen sürede (Gezi 
Eylemleri toplumsal bir muhalefeti işaret 
ediyordu.), toplu olmasa da Türkiye’ nin her 
yerinde, her bölgesinde ve hemen hemen 
her kesiminde bir şikayetlenme, bir kıpır-
dama, hareketlilik gözlemleyebildik. Bütün 
bunlara ve nihayetinde seçim sonuçlarına 
etki eden -ayrıntı gibi görünse de- önemli 
sebepleri bir bir sıralayalım:

A. Ekoloji Politikaları ve HES’ ler: 
İktidar ortaklarının ve sermayenin, kısa 
zamanda ve kolayca büyük kârlar elde edi-
lebilecek derelere sulara el koyup, ekolojik 
dengelerin bozulmasını ciddiye almadan, 
geriye dönüşü olmayacak doğa katliamına 
yol açacak “Hidroelektrik Santralleri” ni hız-
la inşa etmeleri, o bölge insanını, özellikle 

köylülüğü harekete geçirmiş; Bu güne ka-
dar Ankara’ da ve yukarılarda nelerin dön-
düğünü, olup bittiğini bilmeyen, bilse bile 
oralı olmayan köylülüğü alanlara dökmüş; 
köylülerden beklenmeyen direnişler ya-
şanmıştır. Her direniş alanı, aynı zamanda 
bilinçlenme alanı olduğundan, bu dire-
nişler Türkiye’ nin en ücra köşelerinde bile 
toplumsal muhalefeti geliştirmiştir.

B. Altın ve Maden Ocakları: Özellikle 
son on yıldır Türkiye’nin altın rezervlerine 
ve diğer yer altı kaynaklarına göz diken 
uluslar arası sermaye ve onların yerli iş-
birlikçisi şirketler, AKP iktidarının çıkardığı 
ön açıcı yasalarla ülkenin her yerinde siya-
nürle altın çıkarmak ve değerli madenleri 
çıkarıp yut dışına taşımak için ülkenin her 
tarafına yayılmış ve kısa zamanda bu yer 
altı kaynaklarını tüketmeye çalışmışlardır. 
Bütün bu saldırgan politikalar, Bergama ve 
Uşak’ ta olduğu gibi, doğasına, toprağına, 
ağacına, börtü böceğine sahip çıkmak için 
o bölge insanını harekete geçirmiş, zaman 
zaman direnişleri örgütlemiş; özelleştirilen 
kömür madenleri -Soma’da, Zonguldak’ta 
olduğu üzere- adeta ölüm madenlerine 
dönüştürülmüş; iş güvenliği ve güvencesi 
olmayan on binlerce madenci, üç kuruşluk 
ekmek parası uğruna, günde on saat ve 
acımasızca çalıştırılarak kısa zamanda bü-
yük kârlar elde edilmeye çalışılmıştır.  Bü-
tün bunlar, maden işçilerinin de -yavaş da 
olsa- bilinçlenmesini ve toplumsal muha-
lefete katılmasını -az da olsa – sağlamıştır. 

C. İnşaat Sektörü: AKP iktidarının son 
on yılda yarattığı inşaat sektörü, aşırı kâr 
hırsıyla - altyapı ve istihdam adına- ülkenin 
her yerine plansız ve bilerek yayılmış, bu 
da yeni iş cinayetlerinin yaşanmasına yol 
açmış; böylece bu sektörde çalışan nitelik-
li-niteliksiz işçiler, teknisyenler, mühendis 
ve mimarlar direniş çadırları kurmuş, za-
man zaman sokaklara dökülmüştür. TOKİ’ 
nin plansız-projesiz, tekdüze konutları; 
AVM, köprü, duble yol, viyadük inşaatları 
adeta katliam yerine dönüşmüş; iş kazala-
rında (cinayet demek daha doğru) her yıl 
ortalama 1500 işçi hayatını kaybetmiştir.
Bütün bu olumsuzluklar, Türkiye’nin her 
yerinde, güvencesiz çalışan inşaat işçilerini 
ve diğer çalışanları toplumsal muhalefetin 
içine çekmiş; bu alanda, değişik yerlerde 
ve biçimlerde derneklerin ve sendikaların 
kurulmasını sağlamıştır.

D. Taşeron Sistemi: Uluslar arası fi-
nans sektörün, Dünya Bankası aracılığı ile 
pompaladığı, liberal ekonominin  zorunlu 
kıldığı ve uluslar arası sözleşmelerle Türki-
ye’ ye dayatılan “taşeron” sistemi de ucuz iş 
gücünü, güvencesiz ve sendikasız çalışma-
yı zorunlu kılmıştır. Bu politikayı ilk başlar-
da toplumun çoğunluğuna, iyi bir şeymiş 
gibi yutturan iktidar, sadece özel sektörde 
değil devlete bağlı bütün kurum ve kuru-
luşlarda da taşeron sistemini yerleştirmiş-
tir. Kâr marjlarına zirve yaptıran bu taşeron 
sistemi sebebiyle, bütün çalışanlar kısa za-

manda yoksullaştırılmış ve doğaldır ki ban-
ka kartlarıyla, kredilerle borçlandırılmış; 
böylece çalışanların geleceklerine ipotek 
konarak onların birlikte hareket etmeleri, 
örgütlenmeleri engellenmeye çalışılmıştır. 
Bütün bu kurnazlıklara, borçlandırmalara, 
zorluklara ve çıkarılan iç güvenlik yasaları-
na rağmen, bu çalışan kesimde de bir bi-
linçlenme başlatmış; çalışanları toplumsal 
muhalefetin bir parçası yapmıştır. 

E. İşçi Sınıfı ve Sarı Sendikacılık: 
Uzun zamandır - sebepleri biliniyor- üze-
rine adeta ölü toprağı serilmiş işçi sınıfı, 
son iki aydır, Türkiye’ nin en önemli sektörü 
olan metal iş kolunda, hiç belenmedik bir 
anda şalterleri indirmiş; özellikle sarı sen-
dika Türk-Metal’ e karşı tepkilerini dile ge-
tirip sendikadan istifa sürecini başlatırken 
aynı zamanda MESS’ e bağlı fabrikalardaki 
düşük saat ücretlerinin artırılması ve iş gü-
vencelerinin sağlanması yönünde önemli 
bir süreci başlatmış ve süreci de istedik-
leri gibi sonlandırmıştır. Bu da gelecekte 
(yakın gelecekte) yeni eylemler, grevleri 
muştulayacak gibi görünüyor. Muştulaya-
cak diyoruz çünkü her direniş yeri, her grev 
çadırı, sınıf bilinci edinmenin en önemli 
mevzileridir.

F. Tarım Politikaları: Dünya Bankası’ 
nın, 2002’ de Kemal Derviş aracılığı ile ka-
bul ettirdiği liberal tarım politikaları, AKP 
eliyle başarıyla(!) uygulanmaya konmuş; 
bu politikalar da verimli topraklara sahip 
ülkemizi tarımda bile dışa bağımlı hale 
getirmiştir. Bunun sonucunda, verimli top-
raklarda yetiştirilen ürünlerin sübvanse 
edilmesi engellenmiş veya çoğu ürünün 
ekilip biçilmesi yasaklanmıştır. Köylüyü 
tarlasından, çiftinden soğutan ve koparan 
bu politikalar, yoksul köylülüğü borç ba-
tağına itmiş, topraksız köylülerin de hızla, 
ucuz iş gücü olarak kentlere göçü sağlan-
mıştır. Bütün bu politikalar, köylülüğü de 
-az da olsa- toplumsal muhalefetin içine 
çekmiştir. 

G. Erkek Cinsiyetçi Politikalar ve Ka-
dın Cinayetleri: AKP’ nin erkek egemen 
ve cinsiyetçi politikaları kadını hiçe sayan 
anlayışları sonucu, kadın cinayetleri Tür-
kiye’ nin her yerinde görülmeye başlandı. 
Sağ ve gerici medya kuruluşları, bu cina-
yetleri -bilinçli biçimde- hâlâ feodaliteye, 
kan davalarına bağlayarak işin önemini ve 
vahametini gizlemeye çalışsa da artık Tür-
kiye’ nin her yerinde -özellikle Kürdistan’ 
da- kadın örgütleri oluşmaya ve toplumsal 
muhalefetin önemli bir parçası haline gel-
meye başlamıştır. 

H. Eğitim Politikaları ve Gençlik So-
runları: Son on yıldaki eğitim politikaları, 
12 Eylül anlayışının bile ötesine geçmiş; 
gerici, dinci, paralı; bilimi ve kültürü, sanatı 
yok sayan bir nesil yetiştirme adına okul-
ların çoğu İmam Hatip’ e dönüştürülmüş; 
4+4+4 politikaları eğitimin içini boşaltmış; 
bütün bu olanlar, toplumun modernist, 

ilerici ailelerinde tedirginlik yaratmıştır. Ço-
cuklarının geleceklerinden kaygılanan öğ-
renci velileri, özellikle anneler; okullarda, 
semtlerde birlikler oluşturup çoğu ilçe ve 
kentlerde tepkilerini alanlara ve sokaklara 
taşımışlardır. 

Diğer yandan üniversitelerde bilimsel 
ve akademik eğitim yok edilmeye, özel-
likle demokratik üniversite adına var olan 
kırıntılar ortadan kaldırılmaya başlanmış; 
böylece üniversite gençliğinin özgürlük 
alanları yok edilmiş; genç akademisyen ve 
öğretim görevlilerinin hakları gasp edil-
miştir. Bütün bunlara ek olarak bir çok üni-
versite, özel şirketlerin ve holdinglerin em-
rine sunularak eğitim, şirketlerin kârlarına 
kâr katmaları için kullanılmaya başlanmış-
tır.

Eğitimin özelleştirilmesi de ayrı bir yara 
haline gelmiş; özel okullara büyük paralar 
ödeyerek çocuklarını okutmaya çalışan 
orta ve üst düzey aileler bile artık bu pa-
raları ödeyemez hale gelmiştir. Eğitimin 
her alanda paralı yapılması sebebiyle artık 
yoksul çocukları istedikleri okullarda veya 
bölümlerde okuyamaz durumdadır. Ülke-
nin geleceğine ipotek koyan bu gerici ve 
paralı eğitim politikalarına karşı da hem 
gençlikte hem de akademik çevrelerde 
toplumsal muhalefet iyice yükselmiş ve 
yükselmeye de devam edecektir.

İ. Meslek Odaları ve Gazeteciler: AKP 
iktidarı, gerici, saldırgan ve yasakçı politi-
kalarıyla önce kendisine karşı en duyarlı ve 
bilinçli muhalefeti gerçekleştirecek meslek 
odalarını, çıkardığı yasalarla köşeye sıkış-
tırmış; böylece avukatları, mühendisleri, 
mimarları tehditlerle, korku ve baskıyla 
susturmaya çalışmıştır. Diğer yandan yazılı 
ve görsel medyayı, her kanaldan saldırarak 
susturmaya çalışmış, susturamadığı yerde 
ekonomik ve siyasi tehditlerle yalnızlaş-
tırmış veya işsiz bırakmıştır. Yolsuzluklarla 
oluşturulan trilyonluk havuzlar sayesinde 
gazeteler, dergiler yayınlanmış; radyolar, 
televizyonlar kurulmuş veya satın alınmış-
tır. Böylece iktidarın yolsuzluk ve hırsızlık-
ları gizlenmeye çalışırken, yanlış ve yalan 
haberlerle de halkın gerçeği ve doğruyu 
öğrenmesi engellenmiştir. Sonuç olarak 
sayıları binleri aşan köşe yazarı, sunucu, 
kameraman, muhabir ya saldırıya maruz 
kalmış ya işsiz bırakılmış ya da korku veya 
parayla satın alınmıştır. Bütün bu olumsuz-
luklar, medya mensuplarının harekete geç-
mesini, birlikte olmasını sağlamış; özellikle 
toplumsal muhalefetin bizzat yönlendirici-
si ve sesi olmuştur. 

Bunlar dışında başka sebep ve etmen-
leri de sayabiliriz. Ancak bu saydıklarımızın 
hiç biri, 8 Haziran’ da oluşan bu tablonun 
ortaya çıkmasında önemsiz sayılamaz. 
Bunların her biri, gelecekte de örgütlenme 
ve mücadele açısından birer çalışma alanı 
olacaktır.
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 q Ayla BORAN

Asırlık bir komünist... Asırlık bir şair... Nazım Hikmet Ran. Ona dair yazmak ise 
sanki yeryüzündeki; yaşama, insana, kavgaya, özleme, aşka, umuda, hürriyete, işçi ve 
emekçiye, kadına dair tüm sözcüklerin sahibinden sözcük araklamak gibi... 

1902’de Selanik’te başlayan, 3 Haziran 1963’te Moskova’da sona eren, görece-
li olarak kısa ancak bin yıl gibi yaşanmış bir hayattı onun ki... Sanatçı ve paşalarla 
dolu bir ailenin çocuğuydu, erken yaşlarda keşfetti sözcüklerin raksını. O sözcükler-
den yaşanası bir dünya yaratılabileceğini, o dünya için ağır bedeller ödeyeceğini, 
hasretlerle, sevdalarla, kavgayla birlikte yolculuğa çıktığını da keşfedecekti kısa za-
manda. 1913’te Galatasaray Lisesi’ne ve Bahriye Mektebi’ne devam etti, Bolu’ya öğ-
retmen olarak atandı. Ancak sözcükleriyle kurduğu köprü Sovyet Devrimi’ne ilgisiyle 
örtüşüyordu ve Batum üzerinden Moskova’ya geçerek Doğu Emekçileri Komünist 
Üniversitesi’nde iktisat ve siyaset eğitimi aldı. 

“Dünya tarihinde, çağının sorunları karşısında büsbütün yansız ve edilgen kalmış bir 
tek yazar göstermek kuşkusuz zor olacaktır. Yansız olduğu sanılabilir ve söylenebilir, ama 
nesnel olarak hiçbir zaman yansız olamaz.” düşüncesiyle, 1923 yılında davasından hiç 
vazgeçmeyeceği TKP’ye üye oldu. Mustafa Suphi ve yoldaşlarının, Kemalist devlet 
tarafından katledilmelerini anlattığı “28 Kanunusani” şiiri, 1924’te Moskova’da sahne-
lendi ve aynı yıl Türkiye’ye döndü. Aydınlık Gazetesi’nde yazmaya başladı ve Kemalist 
iktidarlara muhalefeti sebebiyle hakkında -ileride sayıları gittikçe artacak- dava açıldı. 
Sovyetler Birliği’ne geri döndü. 1928 Af Kanunu üzerine tekrar döndü ve 1929 yılın-
da Anti-Sovyet olmasına rağmen Nazım’ı “Troçkist” olmakla suçlayan Şefik Hüsnü 
ile ayrıştı. Şefik Hüsnü’nün marifeti ile, Komintern kararı ile partiden atılsa da TKP’li 
olmaktan hiç vazgeçmediğini duyurdu. Öyle de oldu. Bilen yoldaşla birlikte partinin 
ayağa kaldırılmasında pek çok görev üstlenmiştir. Merkez Komitesi üyesi olarak Bizim 
Radyo’nun kuruluşunda yer almış, barış, gençlik ve edebiyat alanlarında uluslar arası 
alanda önemli katkılar sağlamış, partiye bağlılığını pratiğin içinde de sürdürmüş, par-
tisine sevdalı bir komünistti Nazım Hikmet. 

1930’lu yıllar, ekonomik kriz ve faşizmin ayak sesleri, memleketinde de şiddetle 
esmeye başladı. Baskı, tutuklamalar, sorgulamalar peşini hiç bırakmadı. Ama o söz-
cüklerini, şiirlerinde de yazılarında da raksettirmeye devam etti. Komünizm propa-
gandası yaptığı gerekçesiyle üst üste cezalar aldı. Sözcükleri sınırları yıkan bu komü-
nist şairle ilgili mahkumiyet kararları tüm dünya basınında büyük yankı uyandırdı. 
Dört duvar arasında yazmaya ve üretmeye devam etti. Hem sağlığı hem de maddi 
durumu bozulmaya başladı. Gelir sağlamak için cezaevi koşullarında, dokumacılıktan 
tercümanlığa pek çok iş yaptı. 1950’de açlık grevine başladı ve yoğun kampanyalar 
sonucunda serbest bırakıldı. 17 Haziran 1951’de Karadeniz’e açılan bir motorla ve 
dönmemek üzere o çok sevdiği halkından ayrılmak zorunda kaldı. Nazım artık Mos-
kova’daydı. Tüm dünyanın birlikte raksettiği sözcüklerinin gücüne rağmen, o ezginin 
kulaklarını tırmaladığı iktidar, Bakanlar Kurulu kararı ile Nazım’ı vatandaşlıktan çıkar-
dı. Eşi Vera Tulyakova ile birlikte Moskova’da yaşamaya başladı. Başta Küba olmak 
üzere bir çok ülkeye davet aldı, Emperyalizm ve savaş karşıtı konferanslara katıldı. 

3 Haziran 1963 sabahı Moskova’da, bir gazeteye uzanırken geçirdiği kalp krizi so-
nucu yaşama veda etti. Giderken yanına, memleket özlemini ve tanıklık edemediği 
düşlerini aldı. Bize bıraktıkları ise yaşam değerindedir. Şiirlerini, umutlarını, komünist 
bilincini, yüreğinin onlar için attığı işçi sınıfı mücadelelerini ve unutulmayacak kimli-
ğini bıraktı.

Ona yaşamını dar edenler, bugün de yaşamları dar etmeye devam ediyor. 2009 
yılında Nazım Hikmet yine Bakanlar Kurulu Kararı ile tekrar vatandaşlığa kabul edil-
di. Bu kabul noktası, Burjuva iktidarlarınca popülist bir senaryo olarak sahnelendi. 
Çünkü Nazım Hikmet sadece “aşk” şairi olarak iktidarın teveccühüne nail oldu. Oysaki 
o bir komünistti. Nazım’ın aşka dair yazması bir engel değil büyüleyicidir. Evet ko-
münistler aşka dair de yazarlar ancak unutmasınlar ki komünistler, en hoyrat duygu 
hallerinde bile sınıfından kopmazlar. Tıpkı Nazım gibi... İnsana dair olan hiç birşeye 
yabancı değildirler. O vatan hasreti çeken değil, halkından ve mücadelesinden uzak 

bırakılan bir komünistti. Hasreti, yaşadığı topraklarda sınıfsız bir topluma olan düşle-
riydi.

Edebiyata, sanata, mimariye dair yazarken bile zihin insanın özgürlüğüne çağrı-
şım içerir. Nazım’ın “Hayal Ediyorum” yazısına göz atmak bile yeterli kanımca.

“Ben yazarım ve mesleğim gereği mimariyle aramda sıkı bir bağ var. İster müzik, ister 
resim, isterse de edebiyat olsun, her türlü sanat eserinin temelinde mimari düşünüş ve 
kompozisyon prensibi yatar.

...

İnşa etmekte olduğumuz toplumun temel özelliği bir sevinç şöleni oluşudur. Çünkü 
sevince giden yoldaki bütün engelleri, insanın insan, sınıfın sınıf, halkın halk ve ırkın ırk 
üzerindeki egemenliğini ortadan kaldırıyoruz. Bu egemenlik biçimlerini üretimde, bilim-
de ve sanatta ortadan kaldırıyoruz, bu nedenle mimarlarımızın projelerinde insanın in-
san, sınıfın sınıf, halkın halk ve ırkın ırk üzerindeki boyunduruğunu temsil eden yapılar yer 
almamalıdır. Sınıfsız toplumumuzda hiçbir yapı bana kendimi küçük hissettirmemelidir. 
Hatta büyük liderlerimizin müzeleri karşısında bile korku ve tapınma değil, gurur, sevgi 
ve saygı gibi duyguları yaşamalıyım. Uzun lafın kısası, sosyalist mimari her şeyden önce 
insanın içinde bir sevinç duygusu uyandırmalıdır demek istiyorum. Sevinç duygusu da 
ayrıca uyandırır çünkü biçimci değil. Son tahlilde biçimini içeriği belirliyor.”

Ya da Nazım Hikmet’in insanlık için düşlerinden çıksak yola yine aynıdır hizası;

“belki ben
o günden
çok daha evvel,
köprü başında sallanarak
bir sabah vakti gölgemi asfalta salacağım.
belki ben
o günden
çok daha sonra ,
matruş çenemde ak bir sakalın izi
sağ kalacağım…
ve ben
o günden
çok daha sonra:
sağ kalırsam eğer,
şehrin meydan kenarlarında yaslanıp

KÜLTÜR & KADIN

Her Sözcük Nazım’a ve Yaşama Dair...
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duvarlara
son kavgadan benim gibi sağ kalan
ihtiyarlara,
bayram akşamlarında keman
çalacağım…
etrafta mükemmel bir gecenin
ışıklı kaldırımları
ve yeni şarkılar söyleyen
yeni insanların
adımları…”

Ya da Şili’den bir ses yükselse Pablo Neruda’dan... Nazım’a bir Güz Çelengi verse;

“...
Al sana bir demet Şili kasımpatlarından,
al güney denizleri üstündeki ayın soğuk parlaklığını,
halkların savaşını, kendi dövüşümü
ve yurdumun kederli davullarının boğuk gürültüsünü
kardeşim benim, dünyada nasıl yalnızım sensiz,
çiçek açmış kiraz ağacının altınına benzeyen yüzüne hasret,
benim için ekmek olan, susuzluğumu gideren, kanıma güç
veren dostluğundan yoksun.
...”

Nazım Hikmet’i 52. Hazirandır anmak, yokluğundan bize kalanlarla yaşam çıkar-
mak içindir. Emekten, sosyalizmden, insandan yana olmak için anlamlıdır. Unutmak 
enternasyonal anlamda mümkün olmayacaktır ancak, düzen içi sırıtan tarif dayat-
malarına karşı, onu gerçek yönleriyle tarihe ısrarla not düşmek ve gelecek kuşaklara 
“devrimciliğini” anlatmak için önemlidir.

Ona dair her şey, onun sözcüklerinin raksıyla noktalanmalıdır. Arakladığım hissi 
veren her sözcüğü sahibine emanet ederek elbette.

“Satarsın gözlerinin dikkatini, ellerinin nurunu, bir lokma bile tatmadan
yoğurursun
bütün nimetlerin hamurunu.
Büyük hürriyetinle çalışırsın el kapısında, ananı ağlatanı
Karun etmek hürriyetiyle hürsün!
Sen doğar doğmaz dikilirler tepene,
işler ömrün boyunca durup dinlenmeden yalan
değirmenleri,
büyük hürriyetinle parmağın şakağında düşünürsün vicdan
hürriyetiyle hürsün!
Başın ensenden kesik gibi düşük,
kolların iki yanında upuzun,
büyük hürriyetinle dolaşıp durursun,
işsiz kalmak hürriyetiyle hürsün!
En yakın insanınmış gibi verirsin memleketini, günün birinde, mesela,
Amerika’ya ciro ederler onu seni de büyük hürriyetinle beraber,
hava üssü olmak hürriyetiyle hürsün!
Yapışır yakana kopası elleri Valstrit’in, günün birinde, diyelim ki,
Kore’ye gönderilebilirsin, büyük hürriyetinle bir çukura
doldurulabilirsin, meçhul asker olmak hürriyetiyle hürsün!
Bir alet, bir sayı, bir vesile gibi değil insan gibi yaşamalıyız dersin,
büyük hürriyetinle basarlar kelepçeyi,
yakalanmak, hapse girmek, hatta asılmak hürriyetinle
hürsün
Ne demir, ne tahta, ne tül perde var hayatında, hürriyeti seçmene lüzum yok
hürsün.
Bu hürriyet hazin şey yıldızların altında.”

1951/Nazım Hikmet

KÜLTÜR & KADIN

Başbakan Davutoğlu, seçim sürecinde Haliç Kongre Merkezinde bir 
toplantı düzenleyerek yüzde yüz milli uçak projesinin startını verdiklerini 
açıkladı. Uçak sözde Türk mühendislerinin hiç bir yabancı yardım almadan 
geliştirecekleri ve tüm parçaları yerli olan bir nitelikte olacakmış. Yalanın, 
aldatmanın bu kadarı olur denen bir “proje”.

Davutoğlu Tanıtım toplantısında şunları söyledi: 

“-Milli uçak yapımımda 1944’den bu yana çok şey kaybettik. Savunma sa-
nayide de bu geçerli. Savunma Sanayide bugün yerli kullanım yüzde 50’lileri 
aştı. Bir zamanlar kapatılan ROKETSAN bugün küresel piyasada önemli bir yer 
edindi. Eğer AK Parti olmasaydı şu an geliştirilmiş bir çok şey durdurulmuş ola-
caktı.

-TRJ 328 Türkiye’nin yerli yolcu uçağında ilk adımı olacak. 2019’da ilk uçak 
uçuşa geçecek.

-Tepeden tırnağa tamamen Türk mühendisliği ile üretilecek olan TRJ628 dün-
yada büyük yankı uyandıracak. 70 kişilik kapasitesi ile havacılığı bambaşka 
boyuta taşıyor. En son teknolojinin kullanılacağı bu uçak inişe uygun olmayan 
yerlere de iniş sağlayabilecek. Bu uçak ile göklerdeki milli çağın başlangıcı ola-
cak.”

İşin aslı ne ?

TRJ 328 adı altında bize yutturmaya çalıştıkları 1922 yılında kurulan, 2002 
yılında iflasını veren, Federal Almanya’da kurulu, en son Daimler Aerospa-
ce ortaklığında, Avrupa Uzay ve Havacılık Ajansı EADS bünyesinde faaliyet 
yürüten DORNİER Flugzeugswerke, yani Dornier Uçak Fabrikaları tarafın-
dan üretilen Dornier 328’den başka bir şey değil. TRJ 628 olarak üretilece-

ğini açıkladıkları model ise, D 328’in iki katı koltuk kapasitesine sahip olup 
dizayn edilen, projelendirilen ancak 2002 yılında iflas dolayısıyla üretile-
meyen uçak tipi. Dornier’in bütün üretim ve marka lisansları ABD’li Siera 
Nevada Corporation-SND tarafından iflas masasından alınmıştır ve şimdi 
Türkiye’ye pazarlanmaktadır. Muhtemelen proje ortaklık halinde yürütül-
meye çalışılacak ve birileri süresiz ve ucu açık bir gelir kaynağını kendileri 
için garantilemiş olacaklar.

Kaynak: http://www.aero.de/news-21805/Sierra-Nevada-plant-modernisierte-Dornier-328.html

AKP’nin Yalanları Sınır Tanımıyor...
% 100 MİLLİ UÇAK :))



q Sinan DERVİŞOĞLU &
    Hurşit SAĞIROĞLU

Önceki yazımızda, ülkemizde sos-
yalist kesimlerin, günümüzde, genel 
olarak okumaya mesafeli oldukları-
na, özellikle Marksist-Leninist teoriyi 
öğrenme ve bu konudaki bilgilerini 
geliştirme konusunda büyük bir is-
teksizlik içinde bulunduklarına değin-
miştik. İnsanlarımızın teorik gıdasını 
genellikle belirli bir anın siyasal gün-
deminin önümüze çıkardığı “güncel” 
kültür eserleri (etnik tarih, çevre so-
runları, romanlar..vs) oluşturmaktadır. 
Marksist teoriye yönelik ilgisizliğin 
en yoğun olduğu alan, yani hakkında 
en az okunan ve bilgi geliştirilen konu 
ise felsefe olmaktadır. Bu ilgisizliğin 
arkasında yatan soru ise bellidir.

2015 Türkiye’sinde ve
Dünyasında Felsefenin
Bize Ne Faydası Var?

Bu soruya cevap vermeden önce, 
felsefenin çok genel bir tanımını ya-
palım. Felsefe, evrenin, doğanın, top-
lumun ve insan düşünesinin en genel 
kategorilerinin ve kanunlarının sis-
temleşmiş bilgisidir. Bu tanımı biraz 
açtığımızda şunu görürüz: Felsefe in-
san düşüncesinin en soyut, en genel 
biçimidir. Bilimin aksine, somut bir 
konuya (yaşam, bitkiler, gezegenler, 
ekonomi, insan ruhu..vs) takılmaz, 
onunla kendini sınırlamaz, her şeyle 
ilgilidir ve her şeyi kapsar. Burada 2 
soru karşımıza çıkar:

1) Böyle bir bilgi mümkün müdür?
2) Böyle bir bilgi bize ne sağlar?

Önce ikinci soruyla başlayalım. 
Doğanın ve toplumun en genel ka-
nunlarını bize verebilen bir düşünce 
sistemi, bize muazzam bir imkan su-
nar. O da, olayları ve düşünceleri de-
ğerlendirirken bize sunduğu doğru ba-
kış açısıdır. Gündelik hayat, somut bir 

olay anında karşımıza onlarca, bazen 
yüzlerce “veri” çıkarır. Bunların ara-
sından öncelikli olanları, işin özünü 
teşkil eden noktaları, diğer “veri”leri 
belirleyen “ana veri”leri görebilen ve 

kavrayabilen bir insan, olayı da doğru 
ve sağlıklı değerlendirecek, açıklaya-
bilecek ve gerektiğinde bu durumu 
değiştirebilmek için ne yapılması ge-
rektiğine ilişkin doğru bir yaklaşıma 
sahip olacaktır. Kısaca, felsefe bize 
bir bakış açısı, bir değerlendirme me-
todu sunar. Yanlış, çarpık, bilimle çe-
lişen bir felsefe bize dar ve kısır bir 
bakış açısı sunarak yanlışa götürür-
ken, güçlü, gelişkin ve bilimle uyum 
içinde olan bir felsefe, bizi olayları 
hem açıklamak, hem de değiştirebil-
mek için doğru bir bakış kazandıra-
caktır.

Bu günümüzde niçin önemlidir? 
SSCB’nin çökmesinden sonra Türki-
ye dahil tüm ülkelerin düşünsel yaşa-
mı burjuva ideolojisinin sel baskınına 
uğramıştır. Toplum ve doğaya ilişkin 
sözde teoriler, kapitalizmin ölümsüz-
lüğü, devrimin imkansızlığı, “kaos” 
teorisi, proletarya diye bir sınıfın orta-
dan kalkması vs de dahil bir dizi sözde 

tespit, insanlığın düşünsel yaşamında 
devasa bir kirlilik oluşturmaktadır. Bu 
kirlilik, deri hücrelerinden sızan ze-
hirli gazlar misali sosyalist düşünce-
yi de etkilemiş, “sol” ve “sosyalizm” 

konusunda ortaya çıkan görüşlerin 
önemli bir kısmı burjuva ideolojisinin 
sosyalist saflara taşıyıcılığını yapmış-
tır; hala da yapmaktadır.

İşte bu kirlilik karşısında, Mark-
sist felsefeyi öğrenmenin ve onda 
derinleşmenin önemi bir kez daha 
ortaya çıkmaktadır. İşçi sınıfın dev-
rimci felsefesi olan Marksist felsefe, 
bize bu “fikirler kargaşası” karşısında 
doğru bir metot, bir bakış açısı sun-
makta, doğruyu ve yanlışı ayırt etmek 
için sağlıklı bir çerçeve ve bir analiz 
yöntemi kazandırmaktadır. Böyle bir 
bakış açısına bugün her zamankinden 
daha fazla ihtiyacımız vardır.

Bir Devrim Silahı Olarak
Felsefe

Komünist bir filozof, 1970’lerde 
şu çok önemli tespit yapmıştı: “Dev-
rimci politikanın görevi, işçi sınıfı ve 
düşmanları arasında bir çizgi çek-

mektir. Felsefenin görevi ise doğru ve 
yanlış arasında bir çizgi çekmektir. Bu 
iki çizgi, aslında tek ve aynı çizgidir” 

Bu ne demektir? Bildiğimiz gibi, 
burjuvazi başta olmak üzere tüm sö-
mürücü sınıflar, geliştirdikleri tüm dü-
şünce sistemlerinde kendi baskı ve sö-
mürülerini haklı çıkarmak için gerçeği 
kaçınılmaz olarak çarpıtmak, tahrif 
etmek zorundadır. İnsanlığa karşı bir 
suç olan baskı ve sömürüyü haklı çı-
karmak için sarf edilen her çaba, ger-
çeği çarpıtmak, tahrif etmek zorunda-
dır. İşçi ve emekçi sınıfların ise böyle 
bir ihtiyacı yoktur. İnsanlığın %90’ını 
oluşturan işçi ve emekçi sınıfların ise 
dünyayı anlamak ve değiştirmek için 
gerçeğe, onu tüm boyutları ile anla-
maya, kavramaya ve onu yanlışlardan 
arındırmaya ihtiyacı vardır. Doğrular 
işçi sınıfı ve emekçilerin, yanlışlar 
ise burjuvazinin işine yarar. Gerçeği 
anlamak, keşfetmek, açığa çıkarmak 
için atılan her adım, işçi sınıfına mü-
cadelesinde kazandırılmış bir mevzi-
dir. Felsefe, işte bu savaşın düşünsel 
plandaki ana silahı ve aracıdır.

Bu bize felsefenin sınıfsal ve parti-
zan yönünü göstermektedir. Her felse-
fe bir “kavga”dır, hiçbir felsefe siya-
setin ve sınıf mücadelesinin “üstünde” 
ve “dışında” değildir. Bu Marksist 
felsefe için olduğu kadar geçmiş fel-
sefeler için de geçerlidir. 18. yüzyılın 
Aydınlanma felsefesi, feodalitenin 
karanlığına karşı bilimi, rasyonel dü-
şünceyi savunup dinsel düşüncenin 
kofluğunu teşhir ederek burjuvazinin 
ve halkın devrimci mücadelesinin 
önünü açmıştır. Sonraları burjuvazi-
nin yüzüstü bıraktığı bu felsefenin, ve 
geçmiş tüm felsefelerin devrimci mi-
rası, bugün Marksist felsefe içinde yer 
almakta ve temsil edilmektedir.

Diyalektik Materyalizm:
Hem Sınıfsal, 
Hem Bilimsel Bir Felsefe 

Yukardaki birinci soruya dönecek 
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Marksist Felsefe: 
Her Zamankinden Daha Güncel, Her Zamankinden Daha Önemli

Bilimsel bir felsefeyle donanmış bir insan, doğanın 
ve toplumun en genel kurallarının bilincindeyse, en 
karmaşık olay karşısında dahi, o olayın içinde o genel 
kuralları ve dinamikleri arar ve onların ışığında ola-
yı çözer. Şayet felsefi yaklaşımı “maddi çevre belirle-
yicidir” diyorsa, bir olayın içindeki sübjektif fikirleri 
ve ifadeleri değil, maddi faktörleri başa koyar. Şayet 
felsefi yaklaşımı “süreçler çelişkiler üzerinden gelişir” 
diyorsa karşı karşıya kaldığı olaydaki çelişkileri bulur 
ve bunları sürecin motoru olarak değerlendirir. Kısaca 
felsefe, bize olayları daha hızlı ve doğru kavramamızı 
sağlayan bir silah sunar.



olursak, hayatın tüm alanları için bize 
doğru bir bakış sunabilecek bir felsefe 
mümkün müdür? Bu sorunun cevabı 
Marksist felsefenin doğuş sürecinde 
yatmaktadır.

19. yüzyılın ikinci yarısına kadar 
insan bilgisi, fizik ve kimya bilimle-
rindeki gelişmelerle bu alanlarda bi-
limsel bir niteliğe kavuşmuş, bu alan-
lardaki “hurafeler” yok edilmiştir. Bu 
dönemden sonra ise art arda iki büyük 
bilimsel devrim gerçekleşmiştir. Bi-
rincisi Darwin’in biyolojide “Evrim 
Teorisi” ile yaptığı, doğadaki türlerin 
birbirleriyle olan ilişkisini ve evrim-
lerini ortaya koyan muazzam keşiftir. 
İkincisi ise, Marx’ın kapitalist top-
lumun iç dinamiklerini ortaya koyan 
ekonomi politik çalışması ve toplum-
ların tarihsel gelişimini açıklayan ta-
rihsel materyalizmidir. Bu iki devrim-
le beraber, insan bilgisi tüm alanlarda 
“bilimleşmiş”, bilim dışı kurgulara 
dayanan metafizik düşünce sona er-
miş, insan düşüncesinde bilimin kap-
samadığı hiçbir alan kalmamıştır. Bu 
saatten sonra kendini bilimin “yerine 
koyan” felsefeler imkansız hale gel-
miştir. 

Bu durum, Marksist felsefenin, 
kendisinden önceki tüm felsefelerden 
farkını ortaya çıkarmaktadır: Marksist 
felsefe kendini bilimin yerine koymaz, 
bilimsel buluşlara kendi “doğru”larını 
empoze etmez, onlara (diğer felsefe-
ler gibi) kendi “deli gömleğini” giy-
dirmez; tam tersine onları kabul eder, 
onlardan beslenir ve onlara dayanarak 
gelişir. Dolayısıyla, tüm doğa ve top-
lum bilimlerinin üzerinde ve onlara 
dayanarak gelişen bir felsefe, bize 
hayatın tüm alanlarını kapsayan ge-
nel kuralları ve kategorileri sunabilir. 
Böyle bir felsefe hem mümkündür, 
hem de gereklidir.

Marksist Felsefe
Olayları Hızlı Kavramayı
ve Öğrenmeyi 
Mümkün Kılar

Şu soru gündeme gelebilir: Her 
konuda bilimsel bilgi mevcutsa, felse-
feye ne gerek var? Bu sorunun cevabı 
günlük pratiğe ilişkindir ve aslında 
çok basittir. Bilimsel bir felsefeyle 
donanmış bir insan, doğanın ve top-
lumun en genel kurallarının bilincin-
deyse, en karmaşık olay karşısında 
dahi, o olayın içinde o genel kuralları 
ve dinamikleri arar ve onların ışığın-
da olayı çözer. Şayet felsefi yaklaşımı 

“maddi çevre belirleyicidir” diyorsa, 
bir olayın içindeki sübjektif fikirle-
ri ve ifadeleri değil, maddi faktörleri 
başa koyar. Şayet felsefi yaklaşımı 
“süreçler çelişkiler üzerinden gelişir” 
diyorsa karşı karşıya kaldığı olayda-
ki çelişkileri bulur ve bunları sürecin 
motoru olarak değerlendirir. Kısaca 
felsefe, bize olayları daha hızlı ve 
doğru kavramamızı sağlayan bir silah 
sunar.

Buna komünist hareketin tarihin-
den birkaç çarpıcı örnek verilebilir. 
Tarihçi İsaac Deutscher yazdığı “Sta-
lin” biyografisinde, Stalin’in 1929’da 
başlattığı muazzam sanayileşme dev-

rimini aktarırken şunu der: “Sosyalist 
ekonomi konusunda hazır bir teorik 
eser olmadığı gibi, Stalin’in ekono-
mi konusunda herhangi bir akademik 
eğitimi de yoktu. Ama her şeyden önce 
diyalektiğe son derece hakimdi ve bu 
yönü, ekonomide onu bekleyen devasa 
görevleri hızlı ve net bir şekilde kav-
ramasını sağladı.” Başka bir örnek, 
Kızıl Ordu’nun 1945’deki büyük za-
ferini değerlendiren Fransız burjuva 
dergisi “Paris Match” vermektedir. 
Stalin’in savaştaki askeri rolünü ele 
alan dergi şunu demiştir: “Stalin’in 
formel bir askeri eğitimi yoktu. Ama 
diyalektiği çok iyi kavramıştı ve bu 
olgu, askerlik ilmini hızla özümse-
mesini ve hepsi akademiden yetişmiş 
Kızıl Ordu komutanlarına başarıy-
la önderlik etmesini mümkün kıldı.” 
1973’te, Fransız Komünist Partisi’nin 
yükselişi karşısında egemen sınıfların 
korkusunu dile getiren bir burjuva ya-
zar şunu yazmıştı: “Komünist Partile-

ri en tehlikeli kılan yön, ellerinde asla 
sekmeyen bir silahın bulunmasıdır: 
Diyalektik!”

Görüldüğü gibi, devrimci felsefe, 
bizim olayların özünü daha hızlı ve 
etkin bir biçimde kavramamızı sağ-
layan, “anlamak” için sarf ettiğimiz 
emeğin verimliliğini kat be kat artıran 
güçlü bir silahtır.

Marksist Felsefe: 
“Tamamlanıp Bitti”mi? 

Diyalektik materyalizmin doğu-
şuna eşlik eden büyük bilimsel dev-
rimlere yukarda değinmiştik. O gün-
lerden (19. Yüzyılın sonu) bu yana 

bilimlerde yeni ve devrimci gelişme-
ler gerçekleşti. Gücünü bilimlerden 
alan Marksist felsefe ve onu benimse-
yenler, hiçbir bilimsel gelişmeye göz-
lerini kapayamazlar.

Fizikte Einstein’ın açtığı çığır, 
madde ve enerjinin özdeşliği, evrenin 
yapısına ilişkin keşifler ciddi bir dö-

nüm noktası oldu. Marx’ın sadık bir 
izleyicisi olan V.İ.Lenin, tıpkı onun 
gibi çağının tüm bilimsel gelişmele-
riyle temas halinde oldu ve onlarla 
yüzleşti. Büyük felsefi eseri olan “Ma-
teryalizm ve Ampiriyokritisizm”de 
fizikteki yeni gelişmeleri diyalektik 
maddeci bakışın ışığında ele aldı ve 
felsefeyi zenginleştirdi.

1920’lerde Freud, Jung ve Adler 
ile başlayan sıçrama, insanın iç dün-
yasını da bilimsel analizin alanına 
taşıdı. Burjuva ideolojisinin bu konu-
daki saptırmaları ne olursa olsun, bu 
çalışmalar inkar edilemeyecek bilim-
sel sonuçları ortaya çıkardılar.

1950’lerde antropolojideki çalış-
malar, Engels’in “Ailenin, Devlet’in 
ve Özel Mülkiyet’in Kökeni” kitabın-
da yer alan ilkel komünal topluma 
ilişkin tespitleri çok daha zenginleş-
tirdi. İlk insan topluluklarında dinin, 
yazının, otoritenin, örf ve adetlerin 
kökenlerine ilişkin ciddi yeni tespitler 
yapıldı.

Bütün bu gelişmelerin, Marx, En-
gels ve Lenin’in kendi dönemlerinde-
ki bilimsel gelişmelere yaptıkları gibi, 
titizlikle ele alınıp Marksist felsefe-
ye aktarıldığını söylemek güçtür. Bu 
alanlarda Marksist-Leninist bir mü-
dahalenin eksikliği hissedilmektedir; 
zira böyle bir müdahale ve analizin 
yokluğunda, bu alanlardaki bilimsel 
gelişmeler daha çok burjuva ideolo-
jisini ve felsefesin güçlendirmek için 
kullanılmaktadır.

Fizikte “kaos teorisi” gibi sapkın-
lıklarla “kainatta her şeyin belirsiz ve 
öngörülemez olduğu” savunulmakta, 
Freud’un çalışmaları kapitalist top-
lumdan kaynaklanan insani bunalım-
ları “bireysel terapi”, hatta ilaçla or-
tadan kaldırmayı amaçlayan kapitalist 
bir aldatmaca endüstrisi için kullanıl-
makta, ilkel topluluklara ilişkin ke-
şifler “modernite kavramının saçma 
olduğu, tarihte ‘ilerleme’ diye bir şey 
olmadığı” türünde post-modern kü-
çük burjuva tespitlerin kanıtı olarak 
sunulmaktadır.

Felsefe bir kavgadır ve kavga sür-
mektedir. Komünistler bir yandan 
diyalektik materyalist felsefeyle ye-
niden silahlanmak, onu derinlemesi-
ne kavramak; öte yandan da bu silahı 
çağdaş bilimlerle çok daha güçlendir-
mek ve mükemmelleştirmek gibi bir 
görevle karşı karşıya olduklarını unut-
mamalıdır.

Politika 17 Haziran 2015 23TARİH ve TEORİ

Devrimci felsefe, bizim 
olayların özünü daha hızlı 
ve etkin bir biçimde kav-
ramamızı sağlayan, “an-
lamak” için sarf ettiğimiz 
emeğin verimliliğini kat 
be kat artıran güçlü bir 
silahtır.



Tüm ilerici insanlık, 9 Mayıs 1945 Bü-
yük Zafer’in 70. yılını geçenlerde kutladı. 
Bu sayımızda bu büyük zaferi, ulusların 
ve ülkelerin altüst olduğu bu kasırgayı 
anlatan bir nehir romanı,  “Paris Düşer-
ken”, “Fırtına” ve “Dipten Gelen Dalga”yı 
tanıtmak istiyoruz. Yazar İlya Ehren-
burg,  1891’de Kiev’de doğdu. Genç yaşta 
devrimci harekete katıldı. “Anılar”ında 
ilk RSDİP kongrelerine katılımını ve 
Lenin’le tanışmasını anlatır. Kısa bir dö-
nem yurt dışına çıkan Ehrenburg, Ekim 
Devrimi’nde Rusya’ya döndü ve İç Savaş’a 
katıldı. Yazdığı birçok eser arasında yukar-
da zikrettiğimiz üçlü, 20. yüzyıl devrimci 
literatürünün bir başyapıtı olarak edebi-
yat dünyasına damgasını vurmuş eserler-
dir. Bu eserlerle Ehrenburg 2 kere Stalin 
ödülünü almıştır.

Paris Düşerken

İlk kitap olan “Paris Düşerken”de ya-
zar, savaş öncesi Fransa’yı anlatır. İşçi sı-
nıfı hareketi ve önderi Komünist Partisi, 
Halk Cephesi iktidarı ile ciddi kazanımlar 
elde etmiştir ve hızla büyümektedir. An-
cak burjuvazi buna karşı faşist alternatifi 
tezgahlamaktadır. “Ateş Haçı” gibi faşist 

örgütlenmelerle sola ve komünizme karşı 
bir saldırı başlatılmıştır. Öte yandan, bur-
juvazinin geleneksel partileri, yaklaşan 
Alman işgali tehlikesi karşısında büyük 
bir keşmekeş içine düşmüş, Nazi işgalini 
sol bir hükümete tercih eden işbirlikçi ve 
teslimiyetçi tavırlar bu kesimde boy ver-
meye başlamıştır. Kitap Alman saldırısı 
karşısında bu teslimiyetçiliğin ve burjuva 
devletteki çürümüşlüğün nasıl bir karga-
şayı beraberinde getirdiğini, Alman fa-
şizmine çoktan razı olan bu işbirlikçiliğin, 
ülke savunmasının nasıl kağıttan kaleler 
gibi çökmesine sebep olduğunu can-
lı bir dille anlatır. Paris artık düşmüştür; 
Fransa’yı kurtarmak ülkenin gerçek sahibi 
olan komünistlerin ve işçi sınıfının başlat-
tığı Direniş’le mümkün olacaktır.

Fırtına

İkinci ve ana eser olan “Fırtına” 2. 
Dünya Savaşı’nı 2 cephede, Sovyetler 
Birliği ve Fransa cephelerinde yansıtan 
muazzam bir fresk sunmaktadır bizlere. 
Ana kahramanlar, Kızıl Ordu’da fedakarca 
savaşan erler ve subaylar, Fransa’da dire-
nişi yürüten komünistler, bunlara destek 
olan demokrat insanlardır. Bunlar gerçe-

küstü kahramanlar değil, hepsi eksikleri, 
sevinçleri, korkuları ve özlemleriyle ger-
çek insanlardır. Ancak içine girdikleri ey-
lem, onları 20. yüzyılda karanlığı yenen 
kahramanlar haline getirecektir. Kitabın 
konusu, baş kahraman olan Kızıl Ordu su-
bayı Sergey ile, bir burjuva kızı olan, ama 
sonra komünistlerle Direniş’e katılan 
Mado’nun aşkı etrafında gelişir. Ancak 
bütün bu resimde, kadın keskin nişancı 
Darya, kocası Kızıl ordu komutanı Ossip, 
Fransız bir komünist işçi olan Pepe Jean 
Milet, er Vasya, Alman ordusundaki 
erler ve subaylar gibi çok sayıda farklı 
karakter, bu devasa resmi tamamlayan di-
ğer aktörlerdir. Karakterlerin iç dünyasını 
büyük bir ustalıkla aktaran Ehrenburg’un 
bu romanı, 3 cilt olmasına rağmen bir so-
lukta okunmaktadır.

Dipten Gelen Dalga

Üçüncü kitap “Dipten Gelen Dalga” 
ise savaş sonrasını ve yeni bir savaşın, So-
ğuk Savaş’ın başlangıcını bizlere aktarır. 
Yıkıntılar içindeki Sovyetler Birliği, yarala-
rını sarma ve harap olmuş bir ülkeyi ayağa 
kaldırma savaşındadır. Öte yandan faşiz-
me karşı kazanılmış zaferde komünistle

rin oynadığı öncü rol, tüm Batı dünya-
sında onların gücünü artırmakta, bu 
sefer SSCB’ye karşı yeni bir “Haçlı Sefe-
ri” hazırlamaya çalışan emperyalistlerin 
karşısında komünistlerin önderliğinde 
güçlü bir barış hareketi yükselmektedir. 
“Dipten Gelen Dalga”da Sovyetler Birli-
ği ve Fransa’nın yanı sıra ABD de resmin 
içine girer. En aşağılık ırkçılıkla at başı 
giden ABD gericiliği, toplumda bir “anti-
komünizm isterisi” yaymaya çalışmakta, 
barış isteyen demokratlara karşı bir top-
lumsal linç kampanyasını kışkırtmakta-
dır. Fransa’da ise Direniş’in kahramanları, 
Fransa’yı SSCB’ye karşı düzenlenecek 
Haçlı Seferi’ne katmaya çalışanlara karşı 
ulusal bağımsızlığın ve barışın savaşçıla-
rı olarak mücadelelerini sürdürmektedir. 
Kitap, Fransız Direnişçileri ile Kızıl Ordu 
savaşçılarının, bu “dünya çapındaki silah 
arkadaşları”nın duygu yüklü bir buluşma 
sahnesiyle sona erer.

Ehrenburg’un üçlü nehir romanı, “Pa-
ris Düşerken”, “Fırtına” ve “Dipten Gelen 
Dalga”, 20 yüzyılda Ekim Devrimi’nden 
sonra insanlığın yaşadığı en büyük desta-
nın, anti-faşist savaşın ve zaferin kitabıdır. 
Burjuvazinin, sığ ve yüzeysel Holywood 
yapımlarıyla kendine mal etmeye çalıştığı 
bu büyük zaferin gerçek hikayesini, ger-
çek kahramanları ve gerçek hainleriyle 
öğrenmek isteyen her ilerici, bu muhte-
şem eserin parlaklığından kendini yoksun 
bırakmamalıdır. 
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