
16 Temmuz 2015   Yıl:1   Sayı:16   On Beş Günlük Gazete   Fiyatı: 1 TL  Yurtdışı 1 EUR/1.5 USD Direnişin ve Devrimin 
Reçetesi Olmaz

Gezi Direnişi başlarken fitili ateşleyen yine devletin 
kolluk kuvvetleri oldu. Çadırları yakmaya çalıştılar, öyle bir 
direniş gelişti ki İstanbul yangın yerine döndü. Gelişmeler 
bütün ülkeye yayıldı.

Bursa otomotiv işçileri “yeter artık bizimle oynadığınız” 
dediler, “hakkımızı alana kadar çalışmayacağız, direnece-
ğiz” dediler, haklarını aldılar. Seçim öncesi olmasaydı, pat-
ronlar hükümetin bakanlarının talimatıyla istemleri kabul 
etmeselerdi de yine kolluk kuvvetleri müdahale etseydi, 
neler olurdu kim bilir.

Roboski’de devlet insanlara ve katırlara savaş açmış. 
Gidiyor, sataşıyor. İnsanları tedirgin ediyor, havaya ateş 
açıyor, ardından halkın ekmek teknesi olan katırları katle-
diyor ve uzaklaşıyor. Bir kaç gün sonra aynı senaryo tek-
rar ediliyor. Karşılarındaki insanları ya aptal, ya da çaresiz 
sanıyorlar. İkisi de değil. Tepkiler henüz ölçülü. “Sürekli sa-
taşıyorsun, yapma, sabrımızı sınama” diyor halk ama nafile. 
Adam dönüyor, dolaşıyor, bir hava alıyor, yine bir yerden 
kaşımaya başlıyor.

“Toplumların tarihi sınıf savaşlarının tarihidir” demiş 
ustalar. Toplumsal dinamikler de koşullar olgunlaştığında 
harekete geçerler. Bu olgunun hiç bir hesabı kitabı olmaz. 
“Zincirlerinden başka kaybedecek hiç bir şeyi olmayan” işçi 
sınıfı bir harekete geçti mi, onu kimse durduramaz. Ezilen 
yoksul emekçi halklar da kendi kurtuluşlarının işçi sınıfı ile 
birlikte olduğunu bildiği için işçi sınıfı ile birlikte davranır-
lar. Aydınlar ve küçük burjuvazi de bu sürece aktif katılır. 

Nasıl ki insan yaşamını tehlikeye sokan hatta son veren 
en ağır hastalıklar “ben geliyorum” demez, sınıf savaşımın-
da toplumsal gelişmeler de böyle bir olgudur. Bir bakmış-
sın ufak bir kıvılcımdan yanardağ misali bir tepki oluşur. 

Burjuvazinin iktidarı eninde sonunda sahneyi terkede-
cek. Bu nesnellik içeren bir olgu. Ama o gün gelene kadar 
işçi sınıfı, ezilen emekçi halklar beklemekten bıkmış, yorul-
muş. Burjuvazi de bunu bilmiyormuş gibi bindiği dalı kesi-
yor, “kendi mezar kazıcısını” yetiştiriyor, kışkırtıyor.

İnsanlar rahatlarını, düzenlerini bozmak istemiyor. 
Durduk yerde kavga etmek niyetinde değiller. Gel gör ki 
sürekli üzerine gidersen, damarına basarsan, onlar da bir 
yerde patlar. İşte bu anın ve onu takip eden zamanın ran-
devusu olmaz. İlkeleri olur, olmazsa olmazları vardır, fakat 
bunların tümü daha önceki somut süreçlerde şekillenmiş 
deneylerdir. Bunun reçetesi yoktur. Olursa da o süreç ta-
mamlandıktan sonra raporu olur. Ya zaferin destanı yazıl-
mış olur, ya da yenilgiden ders çıkarma zorunluluğu. Gidi-
şat biraz öyle gözüküyor...
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SAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN

Öcalan Özgür Olmalıdır! 
(Sy:14’te)

KCK, “Halkımız, ‘Önderliğimizin Özgürlüğü Özgürlüğümüzdür’ diyerek 
her yerde serhildanlar geliştirmelidir”çağrısı yaptı.

Hava Döndü…

Sömürülen İşçiden, 

Yoksul Emekçiden,

Topraksız Köylüden,

Ezilen Halklardan,

Yana Esiyor Yel !
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q Kemal ATAKAN 

Yunanistan’da hükümetteki SYRİ-
ZA/ANEL Koalisyonu, Avrupa Merkez 
Bankası, İMF ve Avrupa Birliği’nin 
(bu üçlü grup TROYKA olarak adlan-
dırılıyor) borçlarını ödeme sıkıntısına 
girince halka dönerek, iki hafta gibi 
kısa bir sürede, bu borçları TROYKA  
tarafından dayatıldığı gibi ödeyelim 
mi ödemeyelim mi mantığında bir 
referandum organize etti. Yanlış anla-
şılmasın. SYRİZA / ANEL Hükümeti, 
bu referandum ile borçları ödemek ile 
ödememek arasında bir eğilim belir-
lemeyi hedeflemedi. TROYKA’nın 
dayattığı plana mı uyalım, yok-
sa SYRİZA / ANEL Hükümetinin 
TROYKA’ya önerdiği planı mı tercih 
edelim. Soru böyleydi. EVET diyen-
ler, TROYKA’nın dayattığı ödeme 
planına koşulsuz şartsız kabul edenler, 
HAYIR diyenler ise SYRİZA / ANEL 
Koalisyonunun önerdiği planın uygu-
lanmasını önerenler olacaktı. SYRİZA 
/ ANEL Koalisyonu, yunancası OXİ 
olan HAYIR yönünde propaganda 
yaptı. 

Soru Yanlış, 
Gerçekler Saklandı
Bize göre Referandum için sorulan 

soru, yani sunulan seçenekler yanlıştı. 
SYRİZA  Ocak 2015 seçimleri önce-
si yürüttüğü kampanyada önce bütün 
borçları reddedeceğini dile getirdi ve 
hatta Yunanistan’ın AB’den çıkması 
yönünde propaganda yaptı. Sonra bu 
söylemini yumuşattı. AB’den çıkma 
seçeneğini ortadan kaldırdı, borçla-
rı ödemeyeceğiz dedi. Seçimlerden 
sonra da 45 günlük bir paydos döne-
minden sonra borçların ilk taksitlerini 
ödemeye başladı. Ne zaman ki, ödeme 
gücü kalmadı ve TROYKA da sıkıştır-
maya başladı, Referandum gündeme 
geldi. 

SYRİZA /ANEL Koalisyonu’nun 
HAYIR’ı, TROYKA’ya yeni bir plan 
sunarken, bu plan, yaklaşık 8 Milyar 

Avro tutarında bir borç yükünü ise 
halka yüklemeyi içeriyordu. Mesela, 
% 13 oranındaki KDV % 23’e çıka-
caktı. Emeklilerin ve işsizlerin maaş-
ları azaltılacaktı. Ücretlilerin maaş-
larından kesilen gelir vergileri % 50 
oranında artırılacaktı. Ve lüks tüketim 
mallarına ek vergiler gelecekti. Sonuç-
ta, TROYKA’ya ödenilmemesi öneri-
len miktar halkın sırtına yüklenecekti. 
TROYKA’ya tepkili olan ve HAYIR 
eğiliminde olan halk bunun bilincinde 
değildi. 

Yunanistan Komünist Partisi-
KKE, SYRİZA / ANEL Hükümetine 
verdiği bir önergede, AB üyeliğinin 
ve SYRİZA / ANEL Hükümetinin 
TROYKA’ya sunduğu anlaşma öne-
risinin de oylanmasını önermiştir. Bu 
önerge SYRİZA / ANEL Koalisyonu 
tarafından reddedilmiştir. Bu önerge 
kabul görmüş olsaydı, referanduma 
katılacak seçmen gerçekten neye oy 
verdiğini bilecekti. Çünkü SYRİZA / 
ANEL Koalisyonu Referandum önce-
si OXİ / HAYIR kampanyasında halka 
gerçekleri anlatmadı. Kendi önerileri 
doğrultusunda sonuç çıksa ve TROY-
KA tarafından kabul edilse dahi, 8 
Milyar Avro’luk yükün halkın sırtına 
yıkılacağını gizledi. 

Referandum Sonucu,
Destekleyen Güçler
Referandum sonucunda % 61 HA-

YIR, % 39 EVET oyu çıktı. SYRİZA 
/ ANEL Koalisyonu zaferini ilan etti, 
hatta bazı çevreler bu referandum so-
nucunu SYRİZA için bir güven oy-
laması olarak değerlendirdi. Bu da 
ikinci yanılma oldu. Yunanistan’da 10 
milyona yakın seçmenden sadece 5,9 
milyon seçmen oy kullandı. Oy kul-
lananların oranı içinden % 61 HAYIR 
(3,5 milyon oy) çıktı.  EVET oyu % 39 
(2,250 milyon oy). % 41,13 oranında 4 
milyon 50 bin sayıda seçmen, referan-
duma katılmadı, boş oy veya geçersiz 
oy verdi. Dolayısıyla bu referandum-
da çıkan EVET oyundan ve HAYIR 
oyundan daha fazla bir oy oranı as-

lında 2 öneriyi de REDETMİŞ oldu. 
Yunanistan Komünist Partisi, seçim 
lokallerinin önünde kendi bastıkları 
referandum pusulalarını dağıtarak hal-
kı o pusulaları sandığa atmaya teşvik 
etti. KKE’nin referandum pusulala-
rında, Hükümetin önerisine HAYIR 
deniyor ve Yunanistan’ın hemen AB 
üyeliğinden ayrılması isteniyordu. 

Geçersiz olan milyonlarca oyun için-
de KKE’nin referandum pusulalarının 
sayısının 357 bin olarak tespit edildiği 
söylenmektedir ve bu oylar geçersiz 
sayılmasına rağmen, seçime katılma-
yan potansiyel ile birlikte bir direniş 
tavrını ifade ediyordu.

SYRİZA’nın koalisyon ortağı 
ANEL partisinin milliyetçi muhafa-
zakar bir parti olduğu biliniyor. Diğer 
önemli bir olgu Yunanistan’ın faşist 
partisi olan “Altın Şafak” partisinin 
de bu referandumda SYRİZA / ANEL 
koalisyonunun HAYIR talebini des-
teklemesi idi. Fransa’daki Faşist Le 
Pen de aynı şekilde SYRİZA / ANEL 

Koalisyonunun HAYIR’ına açık des-
tek verdi.

OXİ / HAYIR 
Oylarının Anlamı
Referandum konusunda bu analizi 

yaptıktan ve sonuçlarını değerlendir-
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Yunanistan Referandumu’nu 
Doğru Okumak

Geçerli Oy : 5.803.987   Seçmen Sayısı : 9.858.508
Geçersiz Oy : 310.812, Boş Oy : 46.421  Kullanılan Oy Sayısı: 6.161.140
Seçime Katılmayanlar : % 37,5

 Oylar Geçerli Oylara Kullanılan Oya Seçmene Göre
  Göre Göre Olanlar
Boş
ve  357.153  % 5,8 % 3,62
Geçersiz

HAYIR 3.558.450 % 61,31 % 57,76 % 36,10

EVET 2.245.537 % 38,69 % 36,45 % 22,78

Geçersiz+
Boş Oylar+
Katılmayanlar 4.054.521   % 41,13



dikten sonra şu soruyu da sormadan 
geçmemek gerekiyor: HAYIR oyu 
verenler hangi saik ile bu oyu kul-
landılar ? Bu soruya verilecek yanıt 
önemlidir. HAYIR oyu verenlerin ezi-
ci bir çoğunluğu AB, İMF ve Avrupa 
Merkez Bankası, yani TROYKA’nın 
dayatmalarına HAYIR oyu verdikle-
rini düşündüler. Yanıltıcı olan buydu. 
O açıdan SYRİZA’yı söylemlerinde 
samimi görmüyoruz ve emperyaliz-
min politikalarını uygulamaya niyetli 
olduğu tespitini yapıyoruz. 

Yaklaşık 3,5 milyon HAYIR oyu, 
böyle bir amaçla verildiği içindir ki 
kimi devrimci çevreler Referandum 
sonuçlarını, bu anlamıyla selamlamış-
lardır. Selamlanan SYRİZA’nın ba-
şarısı değil, halkın Emperyalizme ve 
onun kurumlarına olan tepkisidir. Mu-
halefet potansiyelidir. SYRİZA’nın bu 
muhalefet potansiyelini yanlış yön-
lendirdiği ise işin asıl gerçeğidir.

Alman Die LİNKE ve
HDP’nin Tavrı
Bu çerçevede Alman Sol Partisi 

Die Linke Eş Genel Başkanı Katja 

Kipping’in F.Alman Başbakanı An-
gela Merkel’e SYRİZA’nın teklifini 
kabul etmesi yönünde çağrı yapması 
da, HDP MYK üyesi ve HDK Eş Söz-
cüsü Ertuğrul Kürkçü’nün de AKP 
Hükümetine Yunanistanın 1,5 milyar 
Avro’luk taksitini ödemeye çağırması 
da yanlış bir yaklaşımdır. Niyetleri is-
ter popülizm yapmak olsun, isterse de 
iyi niyetli olarak ifade etmiş olsunlar, 
bu iki yaklaşım da Yunanistan’a em-
peryalist merkezler ve kurumlar tara-
fından dayatılan borçların kabulüdür 
ve bu borçların SYRİZA tarafından 
ödenmesi de halkın sırtından ödene-
cek bir paradır, halkı yoksullaştıra-
caktır. Ertuğrul Kürkçü’nün önerisi de 
bu borcu Türkiye’deki işçi, emekçi ve 
memurlara, ödedikleri vergiler yoluy-
la ödetmektir. Biz bu iki yaklaşımın 
da yanlış reformist bir yaklaşım oldu-
ğunu savunuyoruz. 

Türkiye’de bazı “sol” çevrelerin 
de referanduma sunulan HAYIR’ın 
içeriğini anlamadan OXİ Kampanya-
ları yürütmelerini en iyi niyetimizle 
değerlendirirsek gerekli bilgilere sa-

hip olmamakla açıklıyoruz. Siyasi an-
lamda bakıldığında ve adını koymak 
gerektiğinde ise bunun devrimci bir 
sınıf tavrı olmadığını vurgulamak ge-
rekmektedir. 

Referandum Sonrası 
Gelişmeler
Referandum’dan sonra yaşananlar 

tam anlamıyla “yağmurdan kaçarken 
doluya tutulmak” biçiminde tasvir 
edilebilir. SYRİZA / ANEL Koalis-
yonu TROYKA’ya borcun 8 milyar 
Avroluk bölümünü istedikleri ek kre-
dilerden keserek halkın sırtına yükle-
meyi önerirken, bu 8 milyar Avroluk 
tutar, bugünlerde 12 milyar Avro’luk 
bir teklife dönüştürüldü. Daha referan-
dum gecesi, Tsipras “Biz AB’den ay-
rılıp ayrılmamayı oylamadık, AB’den 
ayrılmak söz konusu değil” derken 
gerçek niyetini tekrar ortaya koymuş-
tu. Sonuçta TROYKA ile nasıl anlaşa-
caklar onu hep birlikte göreceğiz, ama 
Yunanistan halkının bu dayatmalara 
HAYIR diyerek bu borçların fatura-
sını ödemekten kurtulamamış olacağı 

artık herkes açısından kesinlik kazan-
mış olsa gerek. 8 milyar Avro çoktan 
aşıldı, bu rakam 15 milyar mı 20 mil-
yar Avro’da mı bağlanacak, bunu da 
önümüzdeki günlerde izleyeceğiz.

Referandumun 
Asıl Göstergesi

HAYIR oyları ile GEÇERSİZ oy-
ları ve KATILMAYAN seçmenleri 
topladığınızda 6,7 milyon oya ulaşır-
sınız. Bu sayı da aslında Emperya-
lizmin Yunanistan’a dayatmalarına 
gerçekten HAYIR diyen % 77’lik 
bir oranı (oy kullanma hakkı olan 10 
milyona yakın seçmene göre)  temsil 
eder. AB’nin ve Emperyalist kurum-
ların dayatmalarına koşulsuz, şartsız 
EVET diyenler oylarını zaten o yönde 
kullanmışlardır. 

Buradan çıkan sonuç Yunanistan 
halkının AB’den çıkılması ve tüm 
borçların reddedilmesi yönünde tavır 
gösterdiğinin, ancak Referandum so-
rusu yanlış sorulduğu için bu iradenin 
sandığa yansımadığı gerçeğidir. 
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TBMM Başkanlığı seçimleri, eski MHP’li, yeni 
AKP’li Savaş Bakanı İsmet Yılmaz’ın seçimi ile sonuç-
landı. T.C. Devleti, çok partili bir meclis çalışmasının 
önünü kesmek, üç tane düzen partisinin etkinliği-
ni devam ettirmek için her yolu denedi ve başardı. 
TBMM Başkanlığı devlet protokolünde 2 numaradır. 
Cumhurbaşkanından sonra gelir. Öncelikle bu maka-
mın korunması gerekiyordu.

Diğer önemli bir konu, yasama, yürütme ve yar-
gının, yani “kuvvetler ayrılığı” denen unsurların tek-
leşmiş olması söz konusu iken tekrar ayrılmaması 
çabasıydı. AKP’li bir Meclis Başkanı, AKP’li bir Başba-
kanın ve AKP’li bir Cumhurbaşkanının memuru ola-
rak “uyumlu” bir şekilde parti kararlarını uygulamaya 
devam edecektir.

Bu açıdan bakıldığında 7 Haziran 2015 seçimleri-
nin sonucu Meclis Başkanlığı seçimlerine yansımadı 
diyenler vardır. Yüzde altmışlık bir muhalefetten söz 
edilmektedir. Bu doğru bir açıklama değildir. Bu ülke-
de burjuva partileri, yani düzen partileri yüzde 87 oy 
almışlardır. AKP, CHP ve MHP’nin oy toplamı budur. 
Mecliste de dengeleri bu oranın belirleyeceği doğal-
dır. 

HDP’nin rolünün parlamentoda aritmetik oyunla-
rı ile ölçülmesi, HDP’nin sadece AKP’ye muhalif oldu-
ğu için MHP ve CHP ile aynı muhalefet bloku içinde 

ortamına evrilmektedir. 
Dördüncüsü; İşçi sınıfı-
nın çalışma koşulları ve 
sosyal hakları budanmak 
istenmekte, buna karşı 
oluşan tepkilerin polisiye yöntemlerle bastırılması 
planlanmaktadır.

HDP, yüzünü oyunu aldığı seçmene dönmeli, gü-
cünün kaynağı olan halkların, işçi sınıfının, devrimci 
güçlerin, özgürlük güçlerinin içinde olmalı, burjuva-
zinin parlamentodaki ayak oyunlarının öznelerinden 
biri olmamalıdır.

Türkiye Komünist Partisi - TKP, bu koşullarda, işçi 
sınıfını, başta Kürt halkı olmak üzere tüm ezilen ve 
sömürülen halkları, burjuvazinin senaryolarını boşa 
çıkaracak yığınsal ve çok yönlü bir direniş ile hayatın 
her alanında yanıt vermeye çağırmaktadır. Sermaye 
kesimleri, gerici faşist güçler eliyle milliyetçilik teme-
linde toplumu terörize etmeye ve gerek işçi sınıfına, 
gerek Kürt halkına ve de gerekse Ortadoğudaki kar-
deş halklara karşı “milli birlik ve beraberlik ruhuyla” 
saldıracak koşullara hazırlanmaktadır. Bu oyun bozul-
malıdır. 

(Türkiye Komünist Partisi Merkez Organı ATILIM 
gazetesi Temmuz 2015 sayısında  yayınlanmıştır. 

www.türkiyekomünistpartisi.org sitesinden alınmıştır)

sayılması yanlıştır. HDP, parlamento dışında işçi sınıfı, 
tüm emekçilerin, başta Kürt halkı olmak üzere tüm ezi-
len halkların istemlerinin meclis kürsüsüne yansıtılması 
açısından belirleyici bir görev üstlenmiştir. HDP’yi diğer 
burjuva partilerinden ayıran önemli özelliklerden biri 
bu özelliğidir. HDP’nin savunduğu değerler, bu ülkede 
CHP ve MHP’nin yerleştirdiği, bugün de AKP tarafından 
uygulanan devlet doktrinine karşı olan değerlerdir. Aynı 
konu koalisyon tartışmaları için de geçerlidir. 

Devleti oluşturan güçler, işçi sınıfı ve emekçilerin is-
temleri ile Kürt halkının hakları karşısında bir bütün ola-
rak aynı tavrı göstermektedir. Bu noktada AKP, MHP ve 
CHP arasında fark yoktur. Komünistler toplumsal olay-
ları sınıfsal açıdan değerlendirirler. Bu ülkenin bütün bu 
sorunlarının oluşturulmasının sebebi olan CHP’nin ta-
ban yitirmemek ve seçmen sayısını korumak için görece 
“sosyal demokrat” istemler dillendirmesi ve ona uygun 
figüranları vitrine çıkarması kimseyi yanıltmamalıdır. 
Gerek kalmadığında bu söylemlerin hepsi unutulur ve 
sermaye güçleri ne istiyorsa o uygulanır. 

Birincisi; Bugün Türkiye’nin komşularına karşı mace-
raya sürükleneceği bir savaş tehlikesi mevcuttur. İkin-
cisi; Sözde çözüm süreçlerini dahi askıya almışlar, Kürt 
halkına karşı inkar ve imha siyasetine dönüş yapmışlar 
ve bir iç savaş tehlikesine kapı açmışlardır. Üçüncüsü; 
Ülkedeki ekonomik koşullar dört nala bir ekonomik kriz 

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin 7 Temmuz 2015 Tarihli Açıklaması:

Bu Oyun Bozulmalıdır !



Politika Gazetesi Yayın Kurulu 
üyeleri ile gerek 12 Eylül öncesi, 
gerekse de günümüzde sendikal 
alanda görev üstlenmiş, temsilcilik 
yapmış arkadaşların da katılımıyla 
“Sendikalar ve Sendikal Politika-
lara Yaklaşım” başlığı altında 5 
Temmuz 2015 Pazar günü bir top-
lantı düzenlendi. 

S.K.A: Toplantımızı açarken neden 
böyle bir tartışmaya ihtiyaç duydu-
ğumuz konusunda bir iki söz söyle-
mek istiyoruz. Yayınlarımızda gerek 
Metal Grevi döneminde, gerekse de 
son Bursa Otomotiv direnişi sürecin-
de Birleşik Metal-İş çalışmalarını ön 
plana çıkardık. Hem sarı sendikacılı-
ğa ama aynı zamanda sendikasızlaş-
tırmaya karşı çıktık. Bize deniyor ki; 
“DİSK eski DİSK değil, Türk-İş’den 
bir çok açıdan farkı kalmadı, neden 
hala DİSK ve üye sendikaları savu-
nuyorsunuz?” Bu konuyu da netleş-
tirmek ve sendikal alanda yayın poli-
tikamızda yaklaşımlarımızı tartışmak 
için bu toplantıyı düzenlemeye gerek 
duyduk. Bu bir ilk olsun. Bu alanda 
görüş geliştirmeye, yayınlarımızı o 
doğrultuda sürdürmeye ve gazetemizi 
sendikal alanda yürüyen bu süreçlerde 
işçi sınıfı içinde daha da yaygınlaştır-
maya yönelik çabalarımızı artırmaya 
devam edelim. Gazetemiz, Bursa’da, 
Eskişehir’de, Trakya’da direnen işçi-
ler arasında ilgi ile izleniyor. Sendikal 
alandaki yayın politikamızı bu açıdan 
dikkatle ele almamız gerekiyor. 

Bu toplantıyı düzenlememize vesi-
le olan eski T.Maden-İş temsilcisi bir 
arkadaşımıza ilk sözü vererek konu-
ya girelim. Bu arkadaşlarımız, DİSK 
ve işkolu sendikaları yeniden yasal 
çalışma olanağı elde ettiğinde önce 
Otomobil-İş ve daha sonra da birleş-
me sonucu oluşan ve T.Maden-İş sen-
dikası geleneğini sürdürme amacıyla 
kurulan Birleşik Metal-İş sendikasın-
da da aktif görev yaptılar. Bugün de 

gelişmelerden rahatsız arkadaşlarımız 
olarak eski Maden-İş kadroları, tem-
silcileri olarak bir araya gelip konuları 
değerlendiriyorlar. 

N.E : Tartışmalara başlamadan bir 
konuya değinmek istiyorum. Son üç 
ayda direniş gerçekleşen işyerlerinde 
TOMİS Sendikası kuruldu. Sendikal 
anlayışlarını da açıkladılar. Bu geliş-
me çok yeni. Onu da değerlendirmek 
lazım diye düşünüyorum.

H.A: Türkiye’de sınıf sendikacı-
lığını iki bölüme ayırıyorum. Seksen 
öncesi ve doksan sonrası. Komünistler 
sınıf sendikacılığını sınıfı ileriye taşı-
yacak bir demokratik yapı olarak gör-
düler. Türk-İş’in kurulması ile devlet 
sendikacılığı ve sarı sendikacılığın 
iç içe geçmesi söz konusu oldu. İşçi 
sınıfının ekonomik taleplerinin ger-
çekleşmesi adına yürüttüğü mücade-
le, sendikacılığın yükselmesine sebep 
oldu. 1967’de DİSK, politik söylemle 
kuruldu ve kısa sürede gelişti. Ka-
vel bir örnektir. Bu direnişle birlikte 
Türkiye’de, 60 anayasası ile tanınan 
ancak fiilen engellenen bir grev yap-
ma şansı doğdu. Bu hak direnişle elde 
edildi. Maden-İş’in ilkelerine baktığı-
mızda, olabildiğince tabana yayılmış-
tı ve kitle sendikacılığı da gelişmiş-

ti. Burjuvazi, DİSK’in otuz bin üye 
ile kurulup yüz binlere çıkmasından 
korkmuş, 15-16 Haziran olayları da 
böyle patlak vermiştir. Beraberindeki 

yasalar, devlet eliyle anti demokratik 
yöntemleri dayattı. Mücadele ile sen-
dikal çalışmalar süreçte devam etti. 
DİSK’in durumu bugün geçmişten 
daha da geridir. Maden-İş örgütlen-
mesinde “bizim amacımız sermayeyi 
ortadan kaldırmak değil, sömürüyü 
sınırlandırmaktır. Gerisi işçi sınıfının 
çetin mücadelesine bağlıdır.” deni-
yordu. Bu bağlamda, 1970’lerde sos-
yal gelişmenin ekonomik gelişmeyi 
aştığı söylemi, burjuvazinin tüm çaba-
sına rağmen durdurulamadı. 12 Eylül, 
24 Ocak kararlarının uygulanması ve 
sınıf hareketinin yükselişi karşısında 
sermayeyi korumak için gerçekleşti-
rilmiş bir darbedir. Bu çok önemlidir 
ve kendileri açısından başarılı olmuş-
lardır. 12 Eylül’le sendikal hareket ve 
TKP likidasyona götürüldü. Bu darbe, 
sol siyasal akımların da likidasyo-
nuydu. Aradaki 13 senelik boşlukta, 
burjuvazi sendikaları yeniden dizayn 
etti. 2021 ve 22. yasalarla %10 barajı, 
özellikle DİSK’in örgütlenmesini en-
gellemek amacıyla getirildi. DİSK’in 
kadroları tutuklandı. İşinden atıldı. 
Teslim oldular. Metal işçisi Türk-İş’e 

bağlı Türk Metal’e yönlendirildiler. 
DİSK’in 90’larda yeniden açılışı son-
rası özellikle Otomobil-İş ve Genel-İş 
sendikalarında hareket devam etti. An-
cak sendikaların dokusu bozulmuştu. 
12 Eylül faşist diktatörlüğü çok zarar 
vermişti. 1990 sonrasında sendikalar, 
meslek kapısı gibi yorumlandı. Sınıf 
ve kitle sendikacılığı anlayışı silikleş-
ti. “Çağdaş sendikacılık” gibi tehlikeli 
bir kavram oluşturuldu. DİSK bu an-
layış doğrultusunda hareket etti. İşçi 
sınıfının sendikal birliği nasıl sağlan-
malıdır? DİSK içindeki sendikalar ne 
kadar sınıfsaldır? DİSK tekrar sınıf 
sendikacılığı çizgisine gelebilir mi? 
Bu konuları tartışmamız lazım ve sını-
fa yönelik doğru politikalar geliştire-
cek yayınlar yapmamız lazım. Politika 
Gazetesi’nde sınıfla ilgili haber ve yo-
rumlar yetersizdir. DİSK içindeki Bir-
leşik Metal’in, Türk-Metal’den farkı 
nedir? Birleşik Metal’de bazı çalışma-
lar neden yürümesi gerektiği gibi yü-
rümüyor? Bunda sendika yönetiminin 
eksikliği nedir ve aynı zamanda devle-
tin yaptırımları nelerdir? Bunlar nasıl 
aşılır. Bursa, mevcut sendikal anlayışa 
bir isyandır. Metal işçisinin sahip çı-
kacağı, kendisini temsil eden bir sen-
dikal anlayış nasıl sağlanır? Bunları 
konuşalım. Örgütlü olunmazsa, kıyım 
olacaktır. 12 Eylül öncesi sendikal 
alanda elde edilen her kazanım, özel-
likle T.Maden-İş sendikası açısından 
yasalara rağmen direnişler ile elde 
edilmiştir. Bu en önemli derstir. Bur-
sa direnişine de bu açıdan yaklaşmak 
gerektiğini düşünüyorum. Geçmişten 
fark doğru önderlik konusunda ciddi 
eksikliklerin olmasıdır. 

F.B: Bursa direnişlerinin, danışıklı 
dövüş olduğu kanısındayım. Türk Me-
tal sendikasına olan tepkiyi patronlar, 
devletin de desteği ile sendikasızlaş-
maya yönelttiler gibi anlıyorum. De-
ğilse Birleşik Metal-İş neden bütün 
işçiyi kucaklayamadı. 

A.O: Eskişehir Otosan’da direniş 
gerçekleşti. “Sizlerin alternatif sendi-
kanız olacak” dedi fabrika müdürü. 
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O sırada oradaki işçi, Birleşik Metal-
İş‘den yana tavır koymuşken, bu be-
yanatla birlikte doksan derece geri 
döndü. Otosan’daki iki fabrikada da 
sendikal anlayış faşisttir. Soruna metal 
iş kolunun geneli üzerinden bakmalı-
yız.

H.A: 1980 sonrası üretim sürecin-
de ciddi değişimler var. Esnek çalış-
ma, telafi çalışması, taşeronlaşma gibi 
yöntemler uygulanıyor. Bunları da de-
ğerlendirmek gerek.

M.A.A: Sürekli DİSK’i eleştirili-
yor. DİSK biziz. Devrimcilere düşen 
görevler var. İşçiler bekliyor. İster 
devrimci söylemle, ister söylemsiz, 
sendika bekleniyor. DİSK’in bir doğu-
şu var. DİSK dışardan da değişebilir. 
DİSK’i değiştirme vaktimiz yok. Bi-
zim gerçekten sendikal anlayışın nasıl 
gerçekleşeceğini ortaya koymamız ve 
işçinin ciğerine girmemiz gerekiyor. 
TKP, işçinin ciğerinde örgütleniyordu. 
Bizim bunları tartışmamız gerek. Me-
tal grevi bir grev değildi. Güvenlik-
Sen’in başına gelenlere bakarsak 
DİSK’i gözden çıkarmamız gerek. 
Ancak bu da doğru değil. DİSK için-
deki bu yöntemleri ortadan kaldıracak 
sendikal yapıları kurmamız gerekir. 
Buna da bizim gücümüz yetmiyor. 
Konfederasyon kurma imkanımız var. 
İnşaat işçisini örgütleyen bütün sek-
törleri örgütlüyor. Yol-İş’in kırk bin 
üyesi var. 3 bin üyesi bize baş vurdu. 
Yasal olarak toplu sözleşme hakkınızı 
kaybederseniz, biz ancak fiili olarak 
bu hakkı alırız dedik. İşçiyi, devrimci, 
militan yapmadan, sendika temsilci-

si yapmayacaksın. Eskiyi tartışmaya 
çalışmak, zaman kaybıdır. Sınıfın so-
runları bize bekleme lüksü vermiyor. 
Müdahale edilmesi gerekiyor.

M.C: 1980 sonrası, sendikalar liki-
de oldular. Sendika başkanları, Koçlar-
la yemeğe gider hale geldiler. DİSK’e 
yaklaşırken çok dikkatli olunması ge-
rektiğini düşünüyorum. Bu kadro ile 
Türkiye’de sınıf hareketi adına karar 
almak gibi bir olanağımız yok. Ancak 
bu, adım atmayacağımız anlamına 
gelmez. İnşaat iş kolu, Soma, Bursa 
gibi yerlere yoğunlaşıp, nokta atışıyla 
örnek işler çıkarmak gerek. 1980 ön-
cesi sendikal anlayış çok doğruydu. 
TKP ile eklemlenmesi, sınıf içindeki 
çalışmaydı. Biz de TKP’nin sınıfa yö-
nelik doğru politikalarından etkilene-
rek bu çizgiye geldik. Sendika ile uğ-
raşırken, yönetimle değil, fabrika ve 
temsilcilerle ilgilenmek gerek. Sonu-
na kadar devrimci ka-
lan, sendikal yönetici 
görmedim. Kürt Ha-
reketi geçmişte, sen-
dikal yaklaşımda doğ-
ru tutum aldı. Şimdi 
bu konuda vurgu ve 
çalışmaları azaldı. 
Çok fazla şey yapıl-
mıyor. Bu konuda da 
katkımızı yapmalıyız. 
Komünistler, ülkenin 
bütününü hedef alan 
çalışmalar yapmalı. 
İyi örnekler verildi-
ğinde, sınıf geliyor. 
Küçük örnekleri yükseltelim, gelişti-
rilmesine yardımcı olalım. Soma ile 
ilgili gelişmelere önem vermek ge-
rekir. Dev Maden-Sen’in Soma’daki 
çalışmalarını eski bir yöneticisi olarak 
takip ediyorum. Bu konudaki gelişme 
ve deneyleri değerlendirelim isterim.

S.K.A:  İşyeri temelinde bölgesel 
olan ayrı sendikal yaklaşımlar ortaya 
çıkıyor. Bu ne kadar doğru? İşyerle-
rine göre sendikalar kurmak, örgüt-
lenmeye mi sendikasızlaştırmaya mı 
gider?

M.C: Sendikal hareket içinde sı-
nıf sendikacılığı konumları güçsüz. 
Sendika yönetimlerini etkilemeyi 
hedeflemek yanlıştır. Tabanda çalış-
mak, işçiler arasında sınıf sendikacı-
lığı anlayışını geliştirmek için katkı-
da bulunmamız lazım. Sendikaların 
yönetimlerini “ele geçirmek” anlayışı 
sonuç getirmez ve yanlıştır. Sendika 
yönetimlerini işçiler bizim çalışma-
larımız sonucunda belirleyecek ve 

gerekli değişiklikleri yapacaklardır. 
Bu önce şubeler düzeyinde olacaktır. 
Sonra Merkeze yansıyacaktır.

O.D: EMEP sendikal alanda çalış-
malara önem veriyor, onlarla dirsek 
temasımız olsa ve  görüşsek iyi olur. 

C.Y: Çalışma içindeki yoldaşların 
konuşmalarından etkilendim. Ben si-
yasi taraftan bakıyorum. Bu çalışma-
nın ortaklaştırılmasının platformunu 
yaratmalıyız. Bu çalışmanın nasıl ka-
lıcılaştırılacağını tartışmalıyız. 

H.T: Ortak anlayış çerçevesinde 
çaba harcamamız lazım. HDK Emek 
Meclisi çalışmalarını da izlemek ve 
katılmak gerekir.

V.Ö: Bu toplantıyı tekrarlamak, ta-
riflemek gerek. Bu fikirlerin takip edi-
lebilir olması gerekiyor.

A.B: Ekip oluşturup sendikal alan-
da çalışmaları geliştirelim. Sendikal 
anlayışı bölgelerde tartışacak toplan-
tılar düzenleyelim. Türk, Kürt ve di-
ğer uluslardan işçilerin sınıf temelinde 
mücadele birliğinin sağlanması çok 
önemli. 

M.C: Gazete olarak, mücadelede 
öne çıkan işçilerle röportaj yapmak 
gerek. Nasıl bir sendika sorusunun ya-
nıtını bugünden veremeyiz.

M.A.A: Sınıf sendikacılığını pra-
tikte gösterelim. Marks’tan konuşuyo-
ruz, alanda göstermek gerekli.

S.K.A:  Bu toplantı tutanağını bir 
daha ki sayıda özetleyip yayınlama-
lıyız. Bölgelerdeki arkadaşlar için 
de örnek olur, onların katkılarını da 
alabiliriz önerisi getiriyorum. Tartış-
malarda üzerinde durulan konulardan 
yola çıkarak şöyle toparlayabiliriz. 
En genel anlamıyla ilkesel olarak 
sendikal birliği savunmalıyız. Bugün 

bunun koşulları yok, ancak bizim il-
kesel yaklaşımımız bu olmalı. Aksi 
burjuvazinin işine gelir. Bugün sen-
dikal konfederasyonları siyasi temel-
de bölme projesi, sınıfı bölmek için 
burjuvazinin uyguladığı bir projedir. 
Komünistler işçi sınıfını sendikal an-
lamda siyasi tercihine göre ayırmaz-
lar. En gerici sendikaların içinde dahi 
çalışırlar. Tabandan tavana itki sağla-
yacak ve sendikacılığı sınıf açısından 
olumlu yönde etkileyecek bir yöntem 
geliştirmek gerekiyor. Verili koşullar-
da sektörel ve işyeri temelinde, doğru 
bulduğumuz sendikal yaklaşımla katkı 
sunmamız gerekiyor. İşyerleri dışında 
işçi semtlerinde nabzı takip etmek ge-
rekiyor. Yerine göre Bağımsız Sendi-
kalar da işlevli olabilir ama temel olan 
toplu iş sözleşmesi yetkisi olan veya 
alabilecek olan sendikalardır. Sonuç-
ta; çok esnek, çok yönlü, biçimleri 
değerlendirmek en doğru yöntem. Bu 
işin reçetesi yok.  Model tek değildir. 
Pilot olarak bir takım işyerlerinde yü-
rütülen sendikal çalışmaları izlemek 
ve yayınla desteklemek gerekiyor. 
Reklam yapmak değil, kuyumcu has-
sasiyeti ile çalışmak gerekiyor. DİSK 
ile ilişkileri de geliştirmek gerekiyor. 
DİSK önemlidir. Özellikle sendikal 
birliğin oluşturulmasında kimi alan-
larda işlevli olabilecek durumdadır. 
DİSK’teki sınıfa ters anlayışları eleş-
tirmek ayrı bir konu, DİSK’e karşı il-
kesel yaklaşımımız ayrı bir konudur. 
Komünistler sendikalara ilkesel tutum 
ile yaklaşırlar. Sorumlulukları gereği 
akıllarına geldiği gibi “desteksiz” ve 
yıpratıcı eleştiriler yapmazlar. Öyle 
olsa sendikal birlik politikası nasıl uy-
gulanabilir.  Üç arkadaşımız bu alanda 
deneyim sahibiler ve aktifler. Yayın 
Kuruluna bu konuda destek vermek 
için beş kişilik bir Sendikal Komisyon 
oluşturalım ve bu komisyon ülke ça-
pında ve sendikalar, işyerleri bazında 
gelişmeleri takip ederek gazetemizin 
yayın politikasına katkıda bulunabil-
sin. 

Not: Toplantının sonunda ilgili 
Sendikal Komisyon oluşturularak 
çalışmalarına başlamıştır. Bölgelede, 
okuyucularımız arasında sendikal 
çalışma içinde bulunan arkadaşla-
rımızın, sendikalarda seçilmiş veya 
görevli okuyucularımızın, işyeri işçi 
temsilcisi okuyucularımızın 
bilgi@politikagazetesi.org 
adresine deney, öneri ve görüşlerini 
aktarmaları hem ilişkilerimizi ge-
liştirmek hem de yayın politikamızı 
iyileştirmek için yararlı olacaktır.
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Kemal Türkler denince DİSK, 1 Ma-
yıs, metal işçileri, antifaşist mücadele ve 
demokratik kitle eylemleri akla gelir. Bu 
değerler, O’nun kişiliğinde özdeşleşmiş-
ti. O, işçi sınıfının karizmatik önderi, esin 
kaynağı, onuru ve gururuydu. Türkiye 
işçi sınıfının büyük önderi, DİSK’in kuru-
cusu ve DİSK/Maden-İş Sendikası Genel 
Başkanı Kemal Türkler 22 Temmuz 1980 
günü sermaye sınıfının faşist çeteleri ta-
rafından katledildi.

1926 yılında Denizli’de yoksul bir ai-
lenin çocuğu olarak dünyaya gelen Ke-
mal Türkler, ilkokuldan sonra terzi çırağı, 
gömlek ustalığı ve ayakkabıcı çıraklığı 
olarak çalışmaya başladı. 1944 yılında 
liseyi, 1946’da ise askerliği bitirdi. 1 yıl 
devlet memurluğunu yaptı. 1947 yılında 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 
kazandı. Ancak ekonomik şartlardan 
dolayı okuyamadı ve 3. sınıfta bırakmak 
zorunda kaldı. Bir yandan da Bakırköy 
Emayetaş fabrikasında çalışıyordu. Sen-
dikal yaşamı da burada başladı. 13 Eylül 
1953’de Maden-İş Sendikası’nın Bakır-
köy Şubesi yönetim kurulu üyeliğine, 
19 Mart 1954’de Maden-İş Sendikası’nın 
sekreterliğine, yine aynı yıl sağlık sorun-
ları nedeniyle görevinden ayrılan Yusuf 
Sıdal’ın yerine genel başkanlığa getirildi. 
1958’de Türkiye Maden-İş Sendikası, Tür-
kiye genelinde örgütlenmeye başladı.

Türkiye işçi sınıfının devrimci müca-
delesinde Kemal Türkler’in rolü neydi? 
Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) ve DİSK’in 
kurulmasına öncülük yaptı. İşçi Sınıfının 
politik öncü örgütü Türkiye Komünist 
Partisi (TKP) ile tanıştıktan sonra Kemal 
Türkler’in çalışmaları niteliksel olarak 
çok farklı bir düzeye yükseldi. DİSK’in 
üye sayısının en kısa zamanda 600 bine 
ulaşmasında, 15-16 Haziran Büyük İşçi 
Direnişi’nin örgütlenmesine ve yapıl-
masında, Devlet Güvenlik Mahkemeleri 
(DGM) yasa tasarısının16 Eylül 1976’da 
yapılan Büyük Yas-Genel Grev ile en-
gellemesinde, MESS patronlarına karşı 
Maden-İş Sendikasının yürüttüğü başarı-
lı grev ve toplu iş sözleşmelerinde, 1976 
1 Mayıs İşçi Bayramı’nın kutlanmasıyla 51 
yıllık yasak zincirinin kırılmasında Kemal 
Türkler’in oynadığı öncü rol, unutula-
maz. 19 Aralık 1979’da yapılan Maden-
İş Sendikası’nın 23. Genel Kurulu’nda 
Enternasyonal Marşı’nın okunması ne-
deniyle tutuklandı. Yaşamı boyunca de-
falarca gözaltına alındı ve tutuklandı. 
Burjuvazinin ve onun silahlı faşist terör 

örgütlerinin en başta gelen boy hedefi 
halindeydi.

O dönemde barış, iş, özgürlük, de-
mokrasi ve sosyalizm talepleriyle yükse-
len demokratik kitle eylemlerini, işçi di-
renişlerini, kadın ve gençlik hareketlerini 
kırmak için sermaye sınıfı planlı biçimde 
faşist terörü tırmandırıyor, faşist bir reji-
mi dayatmak için tüm gücüyle çalışıyor-
du. İşçi sınıfının ve demokrasi güçlerinin 
güvenini kazanan, kararlı bir antifaşist 
mücadele veren Kemal Türkler, burju-
vaziye korku salmıştı ve faşizme giden 
yolda büyük bir engel olarak görülmek-
teydi. Ortadan kaldırılması için eli kanlı 
faşist odaklar devreye sokulmuştu.

Sabah evinden işine gitmek üzerey-
ken planlanan suikastle katledilen Ke-
mal Türkler’in öldürülme haberi duyulur 
duyulmaz 1 milyonu aşkın işçi, emekçi, 
yurtsever ve devrimci 3 günlük “Genel 
Grev-Genel Direniş” yaparak ulusal çap-
ta protesto eylemlerini gerçekleştirdiler. 
“Kemal Türkler, ölümsüzdür” ve “Faşizme 
Geçit Yok!” belgilerini haykırdılar.

Ülkenin üzerine çöken sis perdesi 
daha da kalınlaşmıştı. Burjuvazi azgınca 
saldırıyordu, NATO ve ABD emperya-
lizminin ajanları ortalıkta cirit atıyordu. 
Günde onlarca insan faşist çeteler tara-
fından katlediliyordu. Ülkede faşist bir 
askeri darbeyi önleyebilecek antifaşist 
güçler var olmasına rağmen, çok dağı-
nıktılar Anti-tekelci, antiemperyalist, an-
ti-şoven ve antifaşist ilkeler temelinde 
ortak bir program etrafında birleşme-
leri ve mücadele vermeleri gerekirken 

her biri ayrı bir kulvarda koşuyordu. Bu 
dağınıklık ve birbirleriyle olan didişme 
burjuvazinin, faşistlerin ve darbecilerin 
işini kolaylaştırıyordu. Bu nitelik, sürecin 
emek ve devrimci güçlerinin inisiyatifin-
den kopmasını doğurdu.

NATO ve ABD emperyalizminin des-
teğiyle 12 Eylül 1980’de yapılan faşist 
askeri cuntanın ilk saldırısı, DİSK’e ve an-
tifaşist güçlere yapıldı.

Bugünün sendikacılarının ve işçi 
önderlerinin Kemal Türkler’in sendikal 
mücadelesinden öğrenmesi gereken 
çok şey vardır. İşyerlerinde sınıf ve kitle 
sendikacılığı, mutlaka yaşama geçiril-
melidir. Sermayenin güdümünde olan 
sarı sendikacılık ve “parti” ile sendikacı-
lığı özdeşleştiren ve birbirine karıştıran 
“dar” anlayışlara itibar edilmemelidir. Bu 
tip çalışmalar işçiler arasında güvensizlik 
yaratmakta, sınıf ve kitle sendikacılığının 
gelişmesini olumsuz etkilemektedir.

Bugün15 bini aşkın metal ve otomo-
tiv işçisinin direnişe geçmesi, patronlara 
ve sarı sendika Türk Metal’e atılan büyük 
bir tokattır. Sınıf ve kitle sendikacılığı için 
ise yeni işlerin, görev ve sorumlulukların 
ortaya çıkmasıdır. Bu geniş işçi kitleleri, 
ortada kalmamalı, “bağımsız” olmamalı, 
sarı sendikalara yönelmemeli, dar anla-
yışlara kurban edilmemelidir. Bu büyük 
direniş, sınıf ve kitle sendikacılığı için ile-
riye doğru bir dönemeç olmalıdır. Dün-
kü metal işçilerinin savaşkan sendikası 
T. Maden-İş’in geleneğini taşıyan Birleşik 
Metal İş Sendikası’na çok iş düşüyor.  

Bugün işçi sınıfının ezici çoğunluğu 
örgütsüz ve sendikasızdır. Ve yine sendi-
kalı olanların çoğu düşünce ve tavırlarıy-
la burjuvaziden yana duran, işçi sınıfının 
devrimci politik örgütlülüğünün dışında 
duran sendika aristokrasisinin egemen 
olduğu sendikalara üyedir. TÜRK-İŞ ve 
HAK-İŞ Konfederasyonları, sınıf uzlaş-
macılığını temel alan yapılanmalardır. 
DİSK ise her ne kadar ilk yıllarındaki gibi 
devrimci bir rol oynamıyor ve yetersiz bir 
konumda ise de temelde diğer konfede-
rasyonlardan farklıdır. 

Aynı işkolundaki işçilerin farklı sen-
dikalarda örgütlenmesi, sınıfsal gücün 
bölünmesidir. Bunun için DİSK’in üye 
sayısını artırmak, örgütlülüğünü güçlen-
dirmek, üyelerini devrimci sınıf bilinciyle 
donatmak yaşamsal değer taşımaktadır. 
Sınıf ve kitle sendikacılığı ilkesini yaşa-
ma geçiren, üyelerinin ekonomik ve de-
mokratik haklarını burjuvaziye taviz ver-
meden sonuna kadar savunan bir DİSK, 
diğer işçilerin de sempatisini kazanacak, 
onlarla sımsıkı bağlar kurma olanağını 
yaratmış olacaktır.

Fabrikalarda sınıf ve kitle sendikacı-
lığının boy atması, anarko, reformist ve 
sarı sendikal anlayışların kırılması, aris-
tokrat yönetim biçimlerinin aşılması ve 
DİSK’in 12 Eylül faşizmi öncesi onurlu 
mücadele hattını yeniden kazanması, 
tek etkin ve yetkin konfederasyon hali-
ne gelmesiyle burjuvazinin katlettiği işçi 
sınıfımızın büyük önderi Kemal Türkler, 
aramızda yaşamaya devam edecektir. 
Anısına saygıyla!

İşçi sınıfına adanan bir ömür: Kemal Türkler
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Teknik AŞ’de çalışanların değil, şirket 
yönetiminin istediği bir sendikanın yetki 
alması için kirli bir oyun tezgahlanıyor. 
Çalışanların sendikal tercihine müdahale-
de ediliyor.

Şirket yönetimi, Hak-İş’e bağlı Çelik-
İş Sendikası’nın işyerinde yetki alabilme-
si için çalışanlara açıktan baskı yapıyor. 
Bakanlık ise HABOM’dan Teknik AŞ’ye 
geçerken Çelik-İş’ten üyelikleri düşen ça-
lışanların üyeliklerini yeniden aktif hale 
getiriyor. 

Teknik AŞ yönetimi, Çelik-İş Sendi-
kası ve Bakanlık kirli bir işbirliğine gir-

miştir. Ancak bu işbirliği açığa çıkmıştır. 

Teknik AŞ çalışanları, şirketin metal 
işkoluna geçmesinin ardından yeni dönem 
toplu iş sözleşmesi için işletmede yetki-
li olacak sendika konusunda kararlarını 
verdiler. Bu karar doğrultusunda Birleşik 
Metal-İş’e üye oldular. Şirket yönetimi bu 
gelişme karşısında üst düzey yöneticileri-
ni toplayarak, çalışanların Çelik-İş’e üye 
olmaları yönünde baskılara başlamıştır. 
Birçok yönetici çalışma sahalarını dolaşa-
rak, herkesin Çelik-İş’e üye olmasını iste-
diklerini beyan etmiş, bu uyarıya itibar et-
meyenlerin işten çıkarılacağı söylemiştir. 

Şirket yönetimi ile Çelik-İş 
arasındaki bu kirli işbirliğine 
dahil olan Bakanlık HABOM ça-
lışanları, Teknik AŞ’ye geçerken 
şirket taşımacılık işkolundaydı 
ve işbaşı yaptıkları gün Çelik-İş 
üyelikleri düşmüştü. Şimdi bu 
üyeliklerin yeniden aktif hale 
getirilmesi alenen yasaya aykı-
rıdır. Kaldı ki bu durumda olan 
HABOM geçişli çalışanların ta-
mamına yakını aktivasyon işlemi 
sonrası Çelik-İş üyeliklerinden 

bir kez daha çekilmiştir.

Çelik-İş’in Teknik AŞ’de yetki alması, 
ancak böylesi baskılar, kirli oyunlar, sah-
tekarlıklar ve işbirlikleri ile sağlanmaya 
çalışılmaktadır. Tamamı hukuk dışıdır.

Çelik-İş’e verilecek olası bir yetki tes-
piti, Bakanlığı büyük bir suça ortak etmiş 
olacaktır. Gerek geçersiz üyelikler, gerek 
uygulanana baskılar hasıraltı edilemez. 
Bakanlık bu suça ortak olmamalıdır.

KAVGA SESLERİ

THY Teknik’te işveren-Çelik-iş işbirliği
Dayanışma

“Sizin haklarınız için yürüttüğünüz mücadelenizde 
yanınızda olduğumuzu belirtiyoruz, Almanya'daki 
meslektaşlarınız ve Avrupa Çalışma Konseyi olarak 
sizleri desteklediğimizi bilmenizi isteriz.” UTC Avrupa 
Çalışma Konseyi Başkanı Andreas Schmitt

“Sizlere mücadelenizde başarılar diliyoruz” Good-
rich Avrupa Çalışma Konseyi Başkanı Ian Gorton

Birleşik Metal-İş sendikasına dayanışma mesajlarını 
gönderen her iki konsey başkanı, THY Teknik çalışanla-
rının kendi sendikalarını seçme mücadelesinin yanın-
da olduklarını belirttiler.

350 TPIC işçisinin işgal eylemi sürüyor

İşlerine son verilen 350 TPIC işçisinin, Türkiye Petrolleri Batman Bölge Mü-
dürlüğü’ndeki petrol arama kulesini işgal eylemi devam ediyor.

İşçilerin eylemine, aileleri de kapıda gerçekleştirdiği oturma eylemi ile destek 
veriyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın “Kuleyi terk edin, devle-
tin malına zarar vermeyin” sözlerine işçiler, “Petrol arama kulelerini biz kurduk” 
diyerek yanıt verdi.

Polis zaman zaman ailelere saldırırken, halk, polisi alkış ve zılgıtlarla protesto 
etti. Petrol-İş Sendikası Batman Şube Başkanı Mustafa Tekik, hükümet sözcüsü 
Bülent Arınç başta olmak üzere birçok yetkilinin verdiği sözü yerine getirmediğini 
ifade ederek, işçilerin eyleminde kararlı olduğunu söyledi. İşçilere, kentteki siyasi 
parti temsilcileri ve sivil toplum örgütleri de ziyaretleriyle destek veriyor.

Divan işçisi direnişi sürdürmede kararlı
Koç Holding’e bağlı Divan pastanelerinden atılan işçiler 145 gündür direnişe 

devam ediyorlar. DİSK’e bağlı Gıda-İş Sendikası’na üye oldukları için işten atılan 
işçiler, sendikal haklarının kabul edilmesi ve işlerinin başına geri dönünceye kadar 
direnişlerini sürdürmede kararlılar. 

Direnişteki işçilerden Sedef Şırdal, sendikalı olarak daha güvenceli ve emekle-
rine karşılık gelebilecek bir maaşla işe geri dönmek istediğini dile getirdi. Şırdal, 
işverenin kendilerine, “Sendikalı olabilirsiniz ama çalışanım olamazsınız” diyerek 
işten attığını söyledi.

Hasan Sarıcan da, yoğun mesai altında çalışmalarına rağmen düşük ücretle 
çalıştırıldıklarını anlattı: “Maaşların iyileştirilmesi konusunda imza topladık, im-
zaları içeri sunduğumuz da zerre kadar ciddiye almadılar. Bu durumu görünce biz 
de kendimizi güvenceye almak için sendikaya üye olduk.” Sendikalı olduktan sonra 
yönetimin, “İşinizi tek taraflı feshediyoruz” dediğini belirten Sarıcan, 23 yıllık 
emeğinin bir günde yok sayıldığını kaydetti. Sarıcan, “Sendikalı olarak işimize 
geri dönene kadar direneceğiz. 5 aydan beridir mağdurum, kredi kartı borçları, 
kira borcu ve bakkal borçları üst üste yığılmış durumda” dedi.

Amasra’da madenciler hakkını istiyor

Bartın’ın Amasra ilçesinde madencilerin, işverenin en az 2 asgari ücret ödeme 
yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle başlattıkları eylem sürüyor.

Amasra’da faaliyet gösteren şirketin 3 kuyusunda çalışan 306 işçi, işverenin, 
11 Eylül 2014 tarihinde yürürlüğe giren düzenlemede yer alan linyit ve taşkömü-
rü çıkarılan madenlerde işçilere en az 2 asgari ücret ödenmesi yükümlülüğünü 
yerine getirmediği gerekçesiyle 6 Temmuz 2015 tarihinde iş bıraktı. Tarlaağzı 
Kuyusu’nun bulunduğu şirketin idari binasının önünde çadır kuran madencileri 10 
Temmuz 2015 tarihinde Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı 
Ahmet Demirci, maden işçilerine haklı mücadelelerinde her zaman yanlarında 
olacakları sözünü verdi. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini belirten 
Demirci, “HEMA şirketler grubunun en kısa zamanda aklını başına alıp hakkımızı 
vermesini istiyoruz. Bunun için beraberce mücadelemizi devam ettireceğiz” dedi.

Eylemlerini sürdüren Madenciler, Tarlaağzı-1 Kuyusu’ndan HEMA İşletmesi 
İdari Binası önüne kadar tabutlu bir yürüyüş gerçekleştirdiler. İşçiler “Madencinin 
ahı tutar” yazılı bir pankart taşıdılar. “İki asgari ücret hakkımız, hakkımızı alırız”, 
“Geliyor geliyor madenciler geliyor” sloganlarıyla yapılan yürüyüşün ardından 
işçiler eylemlerini sürdürüyorlar.



“Sağ olduğumuz sürece 
davamızdan vazgeçmeye-
ceğiz. Biz sadece adalet 
ve barış istiyoruz.“ 

       Fadile Tosun

Takvimler 28 Aralık 2011’i gösteriyor-
du. Bir haber düştü ajanslara. “Saat 21.39 
ila 22.24 arasında, Türkiye ordusu Irak 
sınırında kaçakçılık yapan bir grubun 
üzerine dört adet bomba bıraktı. Grupta 
38 erkek ve çocukla en az 50 katır bulunu-
yordu. Katırlar petrol ve sigara taşıyordu. 
Sadece dört kişi hayatta kalabildi. Ölen-
lerden 19’u henüz reşit bile değildi.”

Herkesin hatırlayacağı gibi yer Ro-
boski’ydi, ölenler Roboskili Kürtler. Ön-
celeri yöneticilerde bir sessizlik; arkasın-
dan grubun PKK’li olduğu açıklaması, 
arkasından yukarıdaki haber yayıldı. Ara-
dan geçen 4 yılda ailelerin adalet beklen-
tilerine yanıt olabilecek, sorumluların tes-
biti ve cezalandırılmalarına yönelik hiçbir 
olumlu gelişme olmadı.

Peki neler oldu bu süreçte? Bombala-
ma olayında grupta yer alan ihtiyar, genç, 
çocuklar öldürüldü. Yine aynı grupta yer 
alan bombalamadan arta kalan katırlar, 

alınan kararlar gereği, yapılan operasyon-
larla telef edildiler. Daha geçenlerde köy-
de birçok katır infaz edildi ve görüntüleri 
sosyal medyaya düştü. Roboskili anneler 
bütün engelleme girişimleri ve baskılara 
rağmen her hafta adalet istemeye devam 
ediyorlar. Köye defalarca baskınlar dü-
zenlendi ve köylüler gözaltına alındı. Bazı 
çocuklar dövüldü, işkenceden geçirildi.En 
son olay, durumun vahametini göstermek-
tedir. Yeni dönem milletvekili seçilen ve 
bu köyün bir çocuğu olan Sayın Ferhat 
Encü, herkesin ve medyanın gözü önünde 
tehdit edilmiş ve askerlerce darp edilmiş-

tir. Bu durum 3 açıdan kabul edilemez: 1- 
Herhangi bir saldırı, karşı koyuş olmadığı 
halde bir insanın bu şekilde bir uygulama-
ya tabi tutulması kabul edilemez. 2- Bu 
uygulamaya tabi tutulan kişinin bir millet-
vekili olması, seçilmişlere ya da seçenlere 
yapılan bir saldırı olması açısından kabul 
edilemez. 3- Askerin “siz hainlerin veki-
lisiniz” ifadeleri bir partiye hainlik suçla-
ması getirmesi ve ötekileştirmesi açısın-
dan kabul edilemez.

Buradan; yapılan tehdit ve saldırıyı 
kınıyor ve sorumluların bulunmasını talep 
ediyoruz.

“Yaşam Hakkına Saygı Nöbeti”nin 
25. sini tutmak üzere toplandığımız bu-
gün, sizlere, yine Roboski’de katledilen 
Selahattin (Karker) Encü’nün mektubu-
nu okuyacağız.

İstatistik değil “insan”ım! 
Benim de bir hikayem var...
Ben Karker Encü’yüm
Bilirsiniz, yeni doğan çocuğun göbek 

bağı kesilip nereye atılırsa çocuğun o işi 
daha iyi yapacağına inanırlar. Alıp göbek 
bağımı üniversiteye götürme fırsatları ol-
mamış ki, kim bilir ben doğarken babam 
ne iş yapıyordu. Herkesin ırgat gibi çalış-
tığı buralarda, benim göbek bağımı, alın 
terlerini karıştırdıkları hasatın içine atmış 
olmalılar ki kendimi bildim bileli çalışı-
rım. O yetmemiş, tutup adımı da Karker 
koymuşlar. İsmi ile müsemma bu olsa ge-
rek. Karker; yani işçi, yani emekçi, yani 
toprağın, buğdayın, başağın, ‘’kaçağın’’ 
adamı. Çobanlık, dükkânda çıraklık, in-
şaatta ustalık ve en son sınırda ‘’kaçakçı-
lık’’...

Geçenlerde köyden gurbete düştü yo-
lum. Çalışmak için elbet. Lakin şu özlem 
yok mu şu özlem? Anamı özledim, babam 
gitmedi gözümün önünden, kardeşim Öz-
lem burnumda tüttü de dayanamayıp geri 
döndüm.

Bize ‘’kaçakta’’ denilse bu işi yapa-
cak, gece gidecek ama dönüp yine ailemin 
arasında olacaktım. Devletin deyimi ile 
kaçakçılık yapacaktım ha. Ama Allah da 
biliyor ya kaçakçılık değil, bizim ekmek 
kavgamızdı bu.

Ben Selahattin Encü’yüm 
Annem Karker, kimliğim Selahattin 

dese de aslında ben 34’den biriyim. Katle-
dilen ve cenazesi en son kaldırılanım. Öz-
lemlerimi soğuk toprağın bağrına gömen 
ve katırıyla ölenlerdenim.

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

Yoksa; O kocaman, pahalı bombaları-
nı beni öldürmekte harcadığı için devlet-
ten özür dilemeli, hedefi şaşırmayıp beni 
öldürdüğü için Genelkurmay’a teşekkür 
mü etmeliyim!?

Biz insan hakları savunucuları Robos-
ki’ ye adalet gelinceye kadar, bu işin peşi-
ni bırakmayacağız!                                                          

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 
İZMİR ŞUBESİ
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Adalet ve Barış İstiyoruz!

Ahmet Yaman nerede? 
Ceza adaleti, bir devletin hukukun üstünlüğüne, insan haklarına 

ve demokrasiye bağlı olup olmadığının göstergesidir. Yaşadıkları-
mızdan ve tanık olduklarımızdan biliyoruz; bu ülkede ceza adaleti 
yok, hukukun üstünlüğü yok, insan haklarına ve demokrasiye bağlı 
bir rejim yok. Bu ülkede adaletin sağlanması; hakikatin açığa çıkar-
tılması, faillerin yargılanması siyasal, yargısal ve bürokratik dirençle 
karşılaşıyor. Bu nedenle binbir zorlukla yargıya taşınan az sayıda 
kayıp davasında kaybedenler bu sefer de mahkeme kararlarıyla 
aklanıyor. Yıllardır söyledik, söylemeye devam edeceğiz; Toplumsal 
düzen, barış ve güvenliğin temel koşulu olan adaletin gerçekleşme-
sine ihtiyacımız var. Hukuk devleti ilkesini etkisizleştiren değil, temel 
hak ve özgürlüklerimizin teminatı olacak yargıçlara ihtiyacımız var. 
Yargı ve siyasal iktidarlar halkın hak arama özgürlüğünün önünde 
engel oluyor. 

Bu hafta 20 yıldır süren bir arayışı ve 20 yıldır süren bir hukuksuz-
luğu kamuoyu ile paylaşmak için buluştuk.

30 yaşındaki Ahmet Yaman, Şırnak Uludere Yeşilyuva köyü 
muhtarıydı. 1995 Temmuz başlarında Uludere İlçe Jandarma Ko-
mutanlığı tarafından telefonla arandı. Acilen komutanlığa gelmesi 
istendi. Ahmet Yaman dönmeyince eşi ve annesi Uludere Jandarma 
Karakoluna gitti. Tüm hakaret ve baskıya rağmen karakolun önün-
de beklediler. Akşama doğru karakol bahçesine askeri bir helikopter 
indi. Bir süre sonra yanlarına gelen asker Ahmet’in Şırnak Tugay 
Komutanlığı’na götürdüldüğü bilgisini verdi. 11 Temmuz 1995 tari-
hinde Duri Yaman Uludere Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak 
oğlunun bulunmasını talep etti. Savcı dinlediği tanıkların ifadelerin-

den hareketle olay yerinin Şırnak olduğuna karar vererek dosyayı Şır-
nak savcılığına gönderdi. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığına Uludere 
Jandarma Karakolu yetkilileri, Ahmet Yaman’ın karakola çağırıl-
madığı ve gözaltına alınmadığı, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı da 
Ahmet Yaman’ın kendileri tarafından gözaltına alınmadığı bilgisini 
verdi. 18 Mart 1996 tarihinde önemli ipuçları izlenmeden, tüm görgü 
tanıkları dinlenmeden yalnızca askeri yetkililerin gözaltına alınmadı 
cevabından hareketle delil yetersizliği gerekçe gösterilerek alınan ta-
kipsizlik kararı sonucunda dosya kapatıldı.

Ailenin 2009 yılında yaptığı itiraz sonucunda Şırnak Cumhuriyet 
Savcılığı tarafından yeni bir soruşturma başlatıldı. Oğluna ulaşmak 
için her yolu deneyen Anne Duri Yaman hiç bir sonuç alamadan ara-
mızdan ayrıldı.

Ahmet Yaman’ın kaybedilmesinden Uludere İlçe Jandarma Ko-
mutanlığı ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığı sorumludur. Ahmet 
Yaman’ın kaybedilmesinden dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman 
Demirel, Başbakan Tansu Çiller, İçişleri Bakanı Nahit Menteşe, 
Genel Kurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, Jandarma Genel 
Komutanı Aydın İlter, OHAL Valisi Ünal Erkan, Genel sekreterliği-
ni Doğan Bayazıt’ın yaptığı MGK sorumludur. Onları da içermeyen, 
mahkum etmeyen bir yargılama adil olmayacaktır.

Bizler, bu vahşetin sorumlularının, gidilecek son noktaya kadar 
soruşturularak yargılanmalarını ve hak ettikleri cezayı almalarını 
istiyoruz.

Türkiye’nin vicdanının ölüm kuyularında çürütülmesine izin ver-
meyeceğimizi, sonuna kadar kayıplarımızın takipçisi olacağımızı 
kamuoyuna ilan ediyoruz. 

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ / İZMİR ŞUBESİ



q Burhan DEMİR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan 7 haziran öncesi “toplu 
açılış” adı altında mitingler yaptı. 
AKP’ye oy istedi. Seçimler geçti, 
AKP tek başına iktidarı kaybetti. 
Erdoğan bir süredir de Ramazan 
bahanesiyle “saray”da iftar ye-
mekleri organizasyonu ile uğra-

şıyor. Son iftar davetinde, ”yaban-
cılar burayı (sarayı) görünce haa 
burası büyük bir devlet diyor” diye 
konuştu.

İstanbul’da üç adliye sarayı 
var. İkisinin inşa aşamasında tabe-
lasını gördüm. Çağlayan’dakinde 
“Avrupa’nın en büyük Adliye Sara-
yı”, Kartal’dakinde ise “Dünyanın 
en büyük Adliye Sarayı” yazıyor-
du. Bakırköy’dekini görmedim. 
Ama muhtemelen “Balkanlar ve 
Ortadoğu’nun en büyük Adliye Sa-
rayı” yazıyordur.

Yani Erdoğan’ın mantığıyla 
bakarsak, dünyanın, Avrupa’nın, 
Balkanlar ve Ortadoğu’nun en 
büyük “Adliye Sarayları” bizde ol-
duğuna göre, adaletin en iyi işle-
diği ülke Türkiye mi acaba?

Ha bir takıntım da, “Adliye Sa-
rayı” kavramına. Saraydan “Ada-
let” dağıtılır mı? Ayrıca yargıçla-
rın arkasında koskoca puntolarla 
yazılan “Adalet Mülkün Temelidir” 
lafı da ilginç. Bu konuyu biraz 
araştırdım, Hazreti Ömer’in sözü 
olduğuna dair söylenceler var. 
Ama çoğu kişi bu sözün sahibinin 
M.Kemal olduğunu sanıyormuş.

Pamukkale Üniversitesi Yeni 
Türk Dili Bilim Dalı öğretim üyesi 
Yardımcı Doç. Dr. Abdullah Bağ-
demir’in bir makalesinde, “Adalet, 
mülkün temelidir özdeyişinde mülk 
sözcüğü devlet anlamında kulla-
nılmıştır. Arapçada mülk’ün asıl 
anlamı kudret ve saltanat’tır. Bu da 
iktidar ve devlet demektir. Kudret 
ve saltanat’ın tabiî sonucu, hakim 
olmak ve sahip olmaktır. Bu neden-
le bir kişinin sahip olduğu ‘toprak’, 
genişleyerek bir devletin gücüyle 

hükmettiği toprakların bütünü 
olan ‘memleket’i içine alır. Gücün 
sahibi olan ‘devlet’, gerektiğinde 
güce/zora başvurarak haksızlıkla-
ra engel olur, muktedir olduğunu 
gösterir. Bu güç yanlış kullanılırsa 
zulüm ve eziyete yol açar. Devlet, 
otoritesiyle haksıza ve haksızlığa 
geçit vermeyeceği düşüncesini, 
hakka ve haklıya güven duygusu-
nu telkin eder. Memlekete hükme-

derken herkese adaletle; doğru, eşit 
ve dengeli davranarak; herkesin 
hakkını korur. Böylece devlete say-
gı duyulmasını sağlar, devletin say-
gınlığını artırır. Devlet, hükmünü 
adaletle yürütecek, hakimiyetini 
adaletle sağlayacaktır. Adalet ol-
mayan yerde devletin varlığından 
söz edilemez. Adaletli olmayan bir 
devletten hiç kimseye hayır gelmez. 
Herkese lazım olan en önemli ve 
en gerekli şey, her şeyden önce ve 
mutlaka adalettir. Onun için doğru 
dürüst devlet olamamanın temeli 
adaletsizliktir. Devlet olmanın te-
meli adalettir ya da adalet, devletin 
temelidir.” diyor.

Şimdi soralım... İlhan Çomak’ı 
tanıyanınız var mı? 21 yaşında, İ.Ü. 
Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya 
Bölümü öğrencisiyken gözaltına 
alınıp, “PKK adına orman yakma” 
ve “bölücü faaliyette bulunma” 
gerekçeleriyle çıkarıldığı mahke-
mede tutuklanarak mahpushane-
ye gönderilen genç...

Bugün 42 yaşında... 21 yıldır 
tutuklu. 94’te başlayan davası altı 
yıl sürmüş. Karar, 2000’de döne-

min Devlet Güvenlik Mahkemesi 
tarafından verilmiş. İlhan, 16 gün 
boyunca gözaltında işkence al-
tında polis tarafından sorgulandı. 
Bu sorgudaki ifadesi esas alınarak 
DGM tarafından “bölücü faali-
yette bulunma” suçundan ömür 
boyu hapis cezasına çarptırıldı. 
Cezası aynı yıl Yargıtay’ca onandı. 
Avukatları İç hukuk yolları tüken-
diği için 2001 yılında AİHM’e baş-

vurdu. Savunmasında, “DGM’de 
askerî hâkim tarafından yargılan-
dığını, hâkimin tarafsız olmadığını, 
bu nedenle de adil yargılanmadığı-
nı” iddia etti. Ve AİHM 2006 yılın-
da “İlhan’ın adil yargılanmadığına” 
hükmederken, Türkiye’yi de taz-
minata mahkûm ederek yeniden 
yargılanmasına karar verdi. Bu 
karara Türkiye’deki mahkemeler 
sekiz yıl sonra uyabildi. İstanbul 
10. Ağır Ceza Mahkemesi 16 Ocak 
2014’te yeniden yargılanma ta-
lebini haklı buldu, ancak İlhan’ın 
tutuksuz yargılanma talebini red-
detmiş... 

Geçen hafta duruşması vardı. 
Avukatının tahliye talebine rağ-
men yine ‘tutukluluğunun deva-
mı’ yönünde bir karar çıktı. Şirin 
Payzın’ın CNNTürk’teki progra-
mında konuşan avukatı duruş-
manın Aralık ayına ertelendiğini 
söyledi. 21 yıldır tutuklu İlhan Ço-
mak. Hüküm bile kesinleşmemiş-
ken 21 yıldır içerde ve bu ülkede 
dünyanın, avrupanın, balkanlar 
ve ortadoğu’nun en büyük “Adli-
ye Sarayları” var. Adalet ise yok.
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Milliyetçilik; Zeka Sorunu- 
Akıl Tutulması - Önyargı

q Nurani ERSOY

Kanada’daki Brock Üniversitesi’nin son yaptığı bilimsel araştırma-
lar, düşük zekalı insanların, ırkçı ve önyargılarla beslenen ideolojileri 
daha kolay benimsediğini gösteriyor. “Psychological Science” (Psikolo-
jik Bilim) dergisinde yayımlanan makaledeki araştırma sonuçları, ço-
cukluğunda “zeka katsayısı” testlerinde düşük puan alanların, ileride 
önyargılı olmaya ve basmakalıp söylem ve ideolojilere inanmaya daha 
yatkın bir tablo çizdiğini göstermektedir.

Araştırmaya öncülük eden Dr. Gordon Hodson, düşük zekalı insan-
ların, “Sistemi ve düzeni” destekleyen ırkçı ve önyargılarla beslenen 
ideolojilere daha yakın durduğunu, çünkü bunun, karmaşık dünyayı 
algılamada kolaylık sağladığını belirtmektedir.

Bu araştırmayı ve sonuçlarını destekleyici bir açıklama da ABD’deki 
Virginia Üniversitesi’nin araştırmacısı Psikolog Brian Norek’ten  geldi. 
“Gerçeklik karmaşık ve düzensizdir.” diyen Norek, “İdeolojiler gerçek-
liğin bu karmaşıklığını ve düzensizliğini giderir ve daha kolay çözüm-
ler önerir. Ancak bilişsel kapasitesi düşük olan insanların, işin kolayına 
kaçan milliyetçi-ırkçı söylemlerle ayakta durmaya çalışan ideolojileri 
benimsemelerine şaşırmamak gerekir” diyor.

Bütün bu söylenenlerin doğruluğundan şüphe duymuyoruz ancak 
işi sadece zekaya (düşük zekaya) bağlayamayız. Kapitalist sistemin ya-
rattığı “Milli, millet” kavramları milliyetçiliği pompalamış ve kapitalist 
sistem, ırkçı-önyargılı eğitim sistemleriyle insanları ve toplumları kendi 
sistemlerinin payandası haline getirmiştir. Çünkü milliyetçi kafaya sa-
hip kişiler, ırkçı olmanın yanında, gerek muhafazakar gerekse liberal 
politikalara daha açıktır.

Ülkemizde de bir asırdır sürdürülen eğitim politikaları ve medya 
aracılığı ile yaygınlaştırılan ve zihinlere yerleştirilen “Milliyetçilik”, in-
sanların, dolayısıyla toplumun büyük bir kesiminin beynine şırınga 
edilerek önce ülkemiz sınırları içinde yaşayan Ermeniler, Rumlar, Sür-
yaniler, Kürtler düşman edilip bu toprakların kadim milletleri ya top-
raklarından sürülmüş ya katledilmiş ya da sürekli tehdit, tehcir ve bas-
kıyla susturulmaya çalışılmıştır.

Türkiye’de iktidarı elinde bulunduranlar, yıllardan beri, ne zaman 
köşeye sıkışsa ırkçı, ötekileştirici, milliyetçi söylemleri öne çıkarmış; 
böylece sınıf mücadelesine darbe vurmaya çalışmış, bunda da çoğun-
lukla başarılı olmuştur. Diğer yandan komşu ülkelerle sürekli gerilimli 
politikalar izleyerek içerideki ekonomik-politik-demokratik istemleri, 
“Dış düşman” söylemleriyle, “Birlik-beraberlik, vatan-millet” söylemle-
riyle harmanlamış, böylece toplumdaki “milliyetçilik” çıtasını yükselte-
rek toplumun taleplerini bastırmış ve yok etmiştir.

Son yıllarda, Kürt Özgürlük Mücadelesi karşısında “Türk Milliyetçi-
liği” söylemi, iktidar ve yardakçıları tarafından ne kadar pompalansa 
da milliyetçilik teraneleri etkisizleşmeye başlamıştır. Bu sebeple farklı 
argumanlar kullanılarak milliyetçilik yeniden pompalanmaya başladı. 
Uygur Türkleri bahane edilerek AKP-MHP-BBP ırkçı-milliyetçi cephesi 
oluşturularak yakın gelecekte, gerek iktidara gerekse yeni bir kaos ya-
şayan sermayeye karşı oluşabilecek toplumsal muhalefeti engellemek, 
gerekirse iç savaş çıkarıp işçi sınıfının, demokratik güçlerin ve Kürt Öz-
gürlük Hareketinin muhalefeti bastırılmaya çalışılacaktır.

İşte bu durumda; komünistlerin, sol ve sosyalist örgütlerin yap-
ması gerekenler masaya yatırılıp birlikte mücadele etmenin yolları ve 
koşulları yaratılmalı. Rehavete kapılmanın anlamı yok. Yorulmak yok, 
hele hele yaz tatili hiç yok.

Saraydan Adalet Çıkmaz

İstanbul Adalet Sarayı, Çağlayan. İstanbul  Anadolu Adalet Sarayı, Kartal Bakırköy Adalet Sarayı.



q Ahmet ÇAVLI

Kürtlerin örgütlü gücüyle ve tüm 
halkların, devrimci, sosyalist, komünist-
lerin, tüm demokrasi  güçlerinin desteği 
ve çalışmasıyla HDP tarihi bir başarı ka-
zanmıştır. AKP hükümeti, devleti, askeri 
ve polisiyle kapsamlı bir baskı kurarak 
seçim kampanyası yürütmesine rağmen 
Kürdistan’dan silinip süpürülmüştür. 
HDP’nin baskıyla oy aldığı söylemleri ta-
mamen kendi baskılarını örtmek ve Kür-
distan’daki iflaslarını gerekçelendirmek 
için ortaya atılmış bir özel savaş argüma-
nıdır. Kürt halkı, tüm demokrasi güçleri, 
devrimci demokratlar, özgür ve demok-
ratik yaşam iradesiyle AKP’yi Kürdistan-
da tabela partisi haline getirmiştir. Türk 
devleti, hükümetleri, ne zamanki kürt 
özgürlük hareketi, işçi sınıfı, emekçilerle, 
toplumsal tabanda buluşmuş ve yük-
selişe geçmişse hemen saldırıya geçip, 
toplumu, halkları sol güçleri sindirmeyi 
hedeflemiştir. Seçim zaferinin ardından 
HDP’yi tüm sistem partileri dışlamış, he-
def göstermişlerdir. Devletin, hükümetin 
emrinde çalışan basın ve gazeteler, köşe 
yazarları Kobane’yi hedef göstermişler-
dir. Kürtler Haziran ortasında başardık-
ları Gire Sipi (Tel Abyad), Çiyaye Kezvan 
ve 7 haziran zaferi ardından, haklı olarak 
askeri ve siyasi olarak başarılarını tüm 
dostlarıyla kutlamak istemişlerdir. Kürt 
halkı DAİŞ’e karşı savaşan tek güçtür. 
Söz konusu zaferlerle DAİŞ faşizminin 
karşısında savaşabilen zafer kazanabilen 
tek gücün kürtler, dostları ve demokrasi 
güçleri olması gerçeği devam ediyor, et-
mektedir.

Tüm bunlar Rojava’da özgürlük dev-
riminin kökleşmesini getireceği gibi, 
Türkiye ve Kürdistan’ın diğer parçaların-
daki toplumsal mücadeleye, demokrasi 
ve özgürlük mücadelelerine  de son de-
rece büyük etkide bulunacağı kesindir. 
Demokratik Türkiye, Demokratik Suriye 
hedeflerinin önünün açılmasına katkı-
da bulunur. O halde DAİŞ’i tehlike gören 
ve bundan kurtulmak isteyen herkesin 
YPG-YPJ’ye ihtiyaç duyacağı açığa çıkı-
yor. Bu Türkiye işçi emekçilerinin de sü-
reç içerisinde ihtiyaç duyacağı müttefik-
lerdir. Rojava direniş güçlerinin siyasi ve 
demokratik  toplumların, devrimlerini, 

geliştirecek tek güç konumunda bulun-
duğu  gerçeği bir daha önümüze çıkıyor. 
Onun için diyoruz ki Türkiye işçi sınıfının 
öncü örgütü, emekçiler, sol sosyalist 
demokrasi güçleri hepsi ayağa kalkma-
lı heryerde Kobane devrimine YPG-YPJ 
güçlerine orda yaşayan halklara birlik ve 

dayanışmasını göstermelidirler, Türkiye 
halkları, Rojava halklarının zaferlerine, 
kutlamalarına, ortak olmalıdır, Kobane 
katliamını lanetlemelidirler, her yerde 
protesto etmelidirler.

SAHTEKARLIK-YALANCILIK-HIRSIZ-
LIK-ŞARLATANLIK ! Bu sıfatların tümünün 
mevcut olduğu, bir kişilik düşünün. Söz 
konusu kişinin olduğu bir ülkede, huzur, 
adalet, ahlak, insani değerler, bilim, de-
mokrasi, barış, kardeşlik, özgürlük tümü-
nün ne durumda olacağını insanlar dü-
şünsün. Erdoğan ve AKP hükümeti, tabii 
ki  7 Haziran ve Gire Sipi zaferlerinden 
sonra çılgına döndüler.

Hükümet ve yandaş medya kalem-
şörleri herşeyi yapacaklar, zaten yaptılar 
da. DAİŞ faşizan güçlerini teşvik ederek 
bir kısmı Suriye’den bir kısmı Türkiye’den 
gelerek Kobani’de yüzlerce insanı katlet-
tiler, yaralıdılar, katliamdan kurtulanlar 
feryat çığlıkları attılar. Erdoğan ve AKP 
Hükümeti, Kürt devleti kuruluyormuş, 
ne pahasına olursa olsun orda bir dev-
letin kurulmasına müsade etmeyeceğiz 
diye, şaklabanlık yapıyor. İslam adına 
DAİŞ’in katliamına uğramış, kanlar için-
de yatan yüzlerce çocuk, yaşlı, kadın için 
hiçbir şey yapmadan, DAİŞ’le tam bir çı-
kar uyumu içinde hareket etmiştir. 

AKP Hükümeti daha başka hesap-
larda da bulunmuştur. Bunların başında 
DAİŞ’in Rojava Kürdistanında yaşadığı 
yenilgilerle, HDP’yi politika yapamaz 
hale getirmektir. 7 Haziran genel seçim 
sonuçlarının  AKP aleyhine neden oldu-
ğu tabloyu değiştirme istemi gelmiştir. 

Bunun yolu olarak da kürt özgürlük ve 
demokrasi hareketinin Bakure Kürdis-
tana müdahale etmesini engelemek is-
temidir. Rojava özgürlük ve demokrasi 
güçlerinin YPG –YPJ ile ittifak yapmasını 
engellemektir. Önümüze şunuda çıkarı-
yor; Rojava  ordusunun  her yeri koruma-
sı kollaması mümkün değildir. Rojava’da, 
Kobane’de halkların kendi öz savunma-
larını, kendi kendilerini savunacak şekil-
de örgütlenmeleri gerekmektedir. DAİŞ 
çetelerinin Kobane’de gerçekleştirdiği 
son katliamı ve daha farklı isim ve kim-
liklerlede olsa başka yerlerde,bölgelerde 
gerçekleşecek olan olası saldırıları, bu 
gerçeklik doğrultusunda ele almak, öze-
likle  milletvekillerimizin, belediye baş-
kanlarımızın çok duyarlı olmaları gerek-
mektedir.

Düşman durmadan her fırsatı le-
hine çevirmek istemektedir. Son gün-
lerde Türkmen Cephesi adına TV’lerde 
boy gösteren Abdurrahman Mustafa 
ismindeki ırkçı, şoven, kafatasçı, MHP 
gibi düşünen faşist kişi, aslında DAİŞ’le 
işbirliği halinde olan bu kaçkın şahsın, 
Türkmenleri temsil etmediği açığa çıktı. 
CNN TÜRK yayınında Osman Baydemir’e 
saldıran şahsın aslında yıllardır Suriye ile 
ilgisinin olmadığını Rojava Demokratik 

Toplum Hareketi (TEV-DEM) yöneticileri 
açıklamışlardır. 

Son iki günde Gire Sipe’de toplanan 
yeni oluşturulan Meclis, ortak yaşamın 
temelerini atmaya çalışan, orada yaşa-
yan halkların, Kürt, Türkmen, Arap, Erme-
ni temsilcilerinden oluştu. Demokratik 
Suriye ve demokrasi, özgürlük ve ortak 
yaşam için çalıştıklarını, halkların ortak 
bir tarihleri olduğunu dille getiriyorlar. 
Yeni oluşan Halk Meclisinde Türkmenleri 
de Gazi Tirkmeni’nin temsil etiğini açık-
ladılar. PYD Eş Başkanı Asya Abdullah da 
ortak yaşam meclisini kutladıklarını be-
lirttiler.

Katliamları lanetlemek İslamın bir 
kuralıdır ama Erdoğan ve hükümeti, ne 
üzüntü belirtiyor, ne de insani bir tepki 
gösteriyor. Kobani halkına baş sağlığı di-
lemek gibi etik hiçbir tavır takınmadan, 
insana dair hiçbir belirti göstermeden, 
savaş çığırtkanlığı yapıp, ideolojik po-
litik ortağı DAİŞ’e destek çıkarak, Koba-
ni halkını savaş ve işgalle tehdit ediyor. 
İnsanlık düşmanı, bebek, kadın katili 
DAİŞ’in katliamlarını devlet kurma ba-
hanesiyle gizlemeye çalışıyorsa, çözüm 
sürecinin başladığı ilk dönemlerde Kürt-
ler ülkeyi bölmeyecek, aksine Türkiye 
Kürtlerle büyüyecek perspektifi nerede 
kaldı. AKP Hükümeti  Rojava Kürtlerine 
ve tüm Kürtlere dönük savaş politikala-
rına yönelmek yerine Kürtlerle ve tüm 
halklarla büyümeyi esas alan bir politi-
kaya yönelmek durumundadır. HDP ile 
birlikte çözüm yollarını bulup, hayata 
geçirmek zorundadır, yoksa bu güzelim 
ülkeye yazık etmiş olur. Buradan herkese 
sesleniyoruz; İnsan olan, insan olduğu-
nu söyleyen herkese, ayağa kalkın, bu 
hükümeti lanetleyin, bu uygulanan poli-
tikalara karşı dimdik durun, Kürt halkının 
yanında olun, Kürt Özgürlük Hareketinin 
yanında olun, işçi sınıfı, emekçiler, gün 
bugündür, top yekün ayağa kalkalım, 
seçimde HDP’yi zafere götürdüğümüz 
gibi yine kenetlenelim. Son günlerde 
seçim naraları atılmaktadır, seçim hoş 
geldi sefa geldi, bu sefer iktidara yürüye-
lim Kobani halkıyla birlik ve dayanışma 
içinde olalım, herkes bilsin Kürt halkı yal-
nız değildir, Kürt halkının ulusal önderi 
Abdullah Öcalan yalnız değildir;Türkiye 
emekçileri, işçi sınıfı ve halklarının koru-
ması altındadır. 
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q  Orhan DEMİRBAĞ

Kemal Türkler katledileli 35 yıl geride 
kaldı. Ben, 12 Eylül faşist darbesiyle Ke-
mal Türkler’in öldürülmesi arasında hep 
bir bağlantı olduğunu düşündüm. 12 
eylülcülerin faşist darbe ortamını hazır-
larken bir yandan da “ayrık otları”ndan 
kurtulma çabasıydı Kemal Türkler’in 
kontrgerilla tarafından ortadan kaldırıl-
ması. Darbeci generaller 12 eylül sabahı 
darbeye karşı çıkabilecek ses istemiyor-
du belli ki. Birleşik Metal-iş sendikasının 
“Alınterine Adanmış Bir Yaşam / Kemal 
Türkler” kitabındaki iki olay bu düşünce-
mi pekiştirdi. Elbette Türkler’in yıllarca 
genel başkanlığını yaptığı DİSK’in 15-16 
Haziran işçi direnişi, 1975 yılının 6 ey-
lül’ünde İzmir, 20 eylül’de İstanbul Tak-
sim’deki “Demokratik Hak ve Özgürlükler 
İçin Mücadele Mitingleri”, yıllar süren ya-
saktan sonra 1976 yılında İstanbul’da 
kutlanan ilk yığınsal 1 Mayıs, DGM dire-
nişi, 1977 1 Mayıs’ı, Maden-İş üyelerinin 
Profilo işgali, MESS grevleri gibi sayılabi-
lecek bir çok kitlesel direnişi de unutma-
mak gerekir. Şimdi başta sözünü ettiğim 
o iki olayı kısaca anımsayalım.

Kemal Türkler liderliğindeki T. Ma-
den-İş Sendikası, 1961 Anayasası’nın gö-
receli özgürlük ortamına rağmen bir tür-
lü gerçekleşmeyen toplu iş sözleşmesi ve 
grev hakkının yasalaştırılması için kararlı 
bir mücadele başlattı.

Öncelikle Türk-İş’e toplu iş sözleşme 
ve grev hakkının yasallaşması için bir çok 
eylem türleri öneren Türkler ve arkadaş-
ları, 31 Aralık 1961’de İstanbul’da bir mi-
ting düzenlenmesini sağladılar.

Saraçhane Meydanı’nda düzenlenen 
bu miting, o güne dek Türkiye’de ilk kez 
tüm sendikaların ve işçilerin katıldığı en 
kalabalık ve görkemli kitle eylemi oldu.

Bir yandan demokratik kitle eylemleri 
sürdürülürken bir yandan da Anayasa’da 
yer almış olmasına rağmen bir türlü ya-
salaştırılmayan toplu sözleşme ve grev 
hakkı için her olanağı değerlendiren 
Türkler, İstinye’de kurulu bulunan KA-
VEL Kablo fabrikasında işverenin işçilerin 
yasal hakkı olan ikramiyelerini ve bir kı-
sım ekonomik haklarını kesmek istemesi 
üzerine işyerinde işçilerle yaptığı bir top-
lantıda şunları söylüyordu: “İşverenin bu 

yasadışı tutumuna karşı Anayasa’daki 
hakların kullanılması gerekir. Zira 1961 
Anayasası’nın 47. Maddesi ‘işçiler işve-
renlerle olan münasebetlerinde iktisadi 
ve sosyal durumlarını korumak veya dü-
zeltmek amacıyla toplu sözleşme ve grev 
hakkına sahiptirler. Grev hakkının kulla-

nılması ve istisnaları ve işverenlerin hakları 
kanunla düzenlenir’ demektedir.

Aradan geçen bunca zamana karşı 
Toplu Sözleşme ve Grev Yasası çıkarıl-
mamıştır; bana göre kasten ve bilerek 
savsaklanmaktadır. Siz Kavel işçileri ola-
rak bu işe öncülük edeceksiniz. Böylece, 
Türkiye’de ilk defa Anayasa’ya dayana-
rak bir hakkın kullanılabileceğini herke-
se göstereceksiniz. İnanıyorum ki bu sa-
yede yasaların çıkmasını da sağlayarak 
Türk işçisine önderlik etmiş olacaksınız.”

Türkler’in bu konuşmasının ardından 
28 Ocak 1963 günü Kavel işçileri işyerin-
de protesto eylemleri düzenlediler. 9 işçi 
işten çıkarıldı.

31 Ocak günü 9 sendikalı işçinin iş-
ten atılması üzerine 173 işçi greve baş-
ladı. 9 Şubat’ta işveren lokavt ilan etti. 
13 Şubat’ta işçiler fabrikayı işgal edince 
polis işçilere saldırdı. 19 Şubat, önce 2, 
ardından 7 işçi tutuklanarak cezaevine 
konuldu. 21 Şubat, önce 7 işçi, ardından 
tüm Kavel işçileri mahkemeye verildi.

5 Mart, Başbakan Yardımcısı Turhan 
Feyzioğlu ile Çalışma Bakanı Bülent 
Ecevit’in aracılığıyla Kemal Türkler ve 
işveren arasında yapılan ve 12 saat sü-
ren bir toplantı sonrasında anlaşmaya 

varıldı. (Çalışma Bakanı Ecevit’in Toplu İş 
Sözleşmesi ve Grev Hakkını getirdiğini sa-
nıyor herkes. Ama gerçek, Kavel işçilerinin 
ve onların sendikası Maden-İş ve önderle-
ri Kemal Türkler’in mücadelesi sonucu bu 
yasanın çıktığını görüyoruz.) Ancak işçiler 
aleyhine açılan kamu davaları sürmek-

teydi.

Türkler’in işçilerle yaptığı konuşma-
da söylediği gibi; Toplu İş Sözleşmesi, 
Grev ve Lokavt Kanunu, Kavel grevi son-
rası ivedilikle parlamentoya sevk edildi 
ve 24 Temmuz 1963 tarihinde yasalaştı. 
Bu yasanın geçici 3. Maddesi ile de hak-
larında kamu davası açılan Kavel işçileri 
davası düşürüldü.

Yasanın çıkmasıyla geçmiş süreçlerde 
işyerlerini dilediği gibi yönetme alışkan-
lığında olan işverenler, bu yeni düzeni 
bir türlü hazmedemediler ve buna karşı 
yasal olmayan bir çok yöntem denediler.

Türkler öncülüğündeki T. Maden-İş 
Sendikası, bu tür durumlar karşısında 
kesin mücadele yolunu seçmiş ve birçok 
işyerinde direniş, işyeri işgali gibi eylem-
lere başvurarak işverenlerin oyunlarını 
bozmuştur.

Birçok işyerinde olduğu gibi, 1969 
yılında Türk Demir Döküm fabrikasında 
çalışan işçiler de işverenin sendikaya kar-
şı tutumunu protesto için fabrikalarını 
terketmeyerek fabrika kapılarını kaynak-
la kapatmış ve direnişe başlamışlardır. 
Fabrikayı boşaltmakla görevlendirilen 
toplum polisinin girişimleri sonuçsuz ka-
lınca durum I. Ordu Komutanlığı’na inti-

kal etmiştir.

Ordu komutanı, Türkler ve arkadaş-
larını Kağıthane’deki Levazım Okulu’na 
davet ederek, “Ya fabrikayı iki saatte bo-
şaltırsınız ya da tankla içeri girerim, tercih 
sizin” demesi üzerine Kemal Türkler, “Biz 
işçiler, eş ve çocuklarımızla beraber sosyal 
bir mücadele içindeyiz. Siz, ya işçilerin yani 
halkın ve hakkın yanında yer alacaksınız 
ya da Vehbi Koç’un yanında. Tercih sizin. 
Eğer tanklarınızı işyerindeki işçilerin üze-
rine sürecekseniz, ben ve arkadaşlarım 
kapıda olacağız. Önce bizi ezip geçersiniz.” 
diyerek toplantıyı terk etmiştir.

Türkler’in bu kararlı ve sert çıkışı kar-
şısında ordu komutanı, kurmaylarını top-
layıp bir durum değerlendirmesi yapmış 
ve sonrasında da direniş işçilerin başarı-
sıyla sonuçlanmıştır. Türk Demir Döküm 
işçileri, ellerinde anayasa kitaplarıyla 
haklarını korumuş ve sahip çıkmışlardır.

İşçi sınıfının tarihinde kazanılmış han-
gi hak varsa, elde edilmiş hangi kazanım 
varsa; bedeller ödeyerek, mücadele ede-
rek, tırnakla sökülüp alınmıştır. Kimse bir 
lütufla sunmamıştır. 

Son söz, 12 Eylül sabahı 40 işyerinde 
MESS’e karşı Maden-İş üyeleri grevdeydi. 

İnanıyorum ki, öldürülmeseydi eğer 
Kemal Türkler, 12 Eylülcü faşist general-
lere öyle kolay teslim olmazdı.  Darbe sa-
bahı grev çadırlarına asker yığan, baraka-
ları yakıp yıkan askerlere, komutanlarına 
“Cesetlerimizi çiğnemeden Grevimizi en-
gelleyemezsiniz” der ve binlerce Maden-
İş üyesini direnişe çağırırdı.

Yaşamı bunun örnekleri ile dolu Ke-
mal Türkler’in... Bugünün sendika lider-
lerinin Kemal Türkler’i anarken onun 
sınıf savaşımındaki kararlılığını örnek 
almalarını , işçi sınıfının gerçek önderleri 
olmaya çalışmaları için çaba harcamala-
rını diliyorum...
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Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2014 verilerine göre, Türkiye’de 15-24 yaş arası işsiz genç 
oranı %18.7’, yükseköğretim mezunu olan gençlerdeki oran ise %29.3’. Bu durumda üniver-
site okuyan gençlerin üçte biri işsizlike boğuşurken, lise okuyan gençlerin beşte birinin işsiz 
olduğu kaydedilmekte. 

Genç işsizlik oranı 2013 verilerine bakıldığında ise, genç erkeklerde işsizlik oranı %17, 
genç kadınlarda ise %21.9. Bu oranlar yükseköğretim mezunu gençler dikkate alındığında, 
genç erkeklerde işsizlik oranı %23.4 çıkarken, genç kadınlarda ise %34.4 ulaşıyor. 

TÜİK tarafından açıklanan İşgücü Anketi Şubat 2015 dönem sonuçlarını  değerlendiren 
DİSK-AR’a göre ise, yükseköğretim mezunları arasında işsiz sayısının, 2014 aynı döneme 
göre 169 bin kişi arttığı görülmekte. İşsizlikteki toplam artışın %42’si yükseköğretim me-
zunu işsizlerin sayısındaki artıştan kaynaklanıyor. Yükseköğretim mezunu resmi işsiz sayısı 
657 bin kişi, resmi işsizlik oranı ise %10,6. Yükseköğretim mezunu kadınlar için ise bu oran 
%15,8 seviyesinde. Kadın işsizlerin sayısı ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 112 bin 
kişi arttı. Kadın işsizlerin %32’sini yüksek öğretim mezunu kadınlar oluştururken, erkek iş-
sizlerin sadece %13,5’i yüksek öğretim mezunu. 

DİSK-AR’ın sonuç değerlendirmesine göre, TÜİK İşgücü Anketi Şubat 2015 dönemi iş-
sizliği hem görünen hem görünmeyen boyutlarıyla tehlike sinyalleri vermeye devam et-
tiği görülmekte. Bu tehlike gençler, kadınlar, geçici çalışanlar açısından ciddi boyutlarda. 
Gelecek dönem açısından kriz koşulları derinleştiği takdirde güvencesiz-geçici çalışanların, 
eğitimli işgücünün ve kadınların istihdamda yaşadığı problemlerin artacağı beklenilebile-
ceğinin altı da çizilmekte.

DİSK-AR’a göre, Türkiye’de haftalık çalışma sürelerinin emsallerine göre çok daha yük-
sek olduğu için, Türkiye’de 5 kişinin yapacağı işi 4 kişi yapmaktadır. Bir yandan işgücüne ka-
tılım oranlarını yükseltirken, öte yandan işsizlik verileri ile mücadele etmenin yegâne yolu, 
gelir kaybına yol açmaksızın haftalık çalışma sürelerini azaltmaktan geçmektedir. Buna kar-
şın hükümet ve sermaye çevreleri işsizlik verilerindeki artışı, istihdam yapısının niteliğini 
bozarak, yani yoğun çalışma koşulları altında, daha esnek ve güvencesiz çalışma biçimlerini 
yaygınlaştırarak durdurmanın reçetelerini topluma kesmektedir. 

DİSK-AR, işsizlikle mücadeleyi, çalışma koşullarını kötüleştirerek, ücretleri düşürerek 
çözmeye çalışan bu anlayışa karşı durulması gerektiğini bildirirken, aynı zamanda bu stra-
tejinin sonuçlarının Soma’da, Mecidiyeköy’de, Ermenek’te ve Türkiye’nin dört bir yanında 
acı bir biçimde görüldüğününde altını çizmekte. DİSK-AR’a göre, bu strateji işsizliğin “ne 
iş olsa yaparım” başlığı altında gizlenmesi, işletmelerin karını insanların yaşamının önüne 
alma stratejisidir. 

Kaynak: http://www.disk.org.tr/2015/05/disk-ar-issizligin-girdabinda kadinlargencler-ve-gecici-isciler-var/
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Eğitim-Sen Merkez Yürütme 
Kurulu’nun, “MEB, Eğitimde Zorunlu 
Rotasyon ve Siyasi Kadrolaşma İçin 
Neden Acele Ediyor?” açıklamasında 
şu görüşlere yer verildi:

“AKP, 7 Haziran seçimlerinin 
üzerinden bir ay geçmiş olmasına 
rağmen, hükümet kurmada ipe un 
seren, bütün bakanlıklar ve kamu 
kurumlarında olduğu gibi, Milli Eğitim 
Bakanlığı’nda da hukuksuz ve keyfi 
adımların atılmasında yangından mal 
kaçırırcasına aceleci davranıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim 
yöneticilerinin görevlerine iadesi ile 
ilgili yüksek yargı kararlarını fiilen 
uygulamaması, okul müdürlerini 
değiştirmek için telaşlı bir acelecilik 
içinde olması, eğitim ile ilgili yö-
netmeliklerde yapılan tartışmalı 
değişikliklerin son bir ay içinde peş 
peşe gerçekleşmesi dikkat çekicidir.

Henüz koalisyon hükümeti kurul-
mamış olmasına rağmen MEB’in 
sanki AKP tek başına iktidarmış gibi 
davranmaya devam etmesi, yargı 
kararlarını yok sayması tam bir keyfilik 
örneğidir. Eğitim-Sen’in zorunlu 
rotasyon uygulamasının kaldırılması, 

en azından hükümet kurulana kadar bu 
konuda herhangi bir işlem yapılmaması 
yönündeki talebine rağmen bakanlık, 
4 Temmuz’da MEB Atama ve Yer 
Değiştirme Yönetmeliğinde yaptığı 
değişiklik ile rotasyon süresini 15 
yıla çıkarmıştır. Hafta başından 
itibaren aynı eğitim kurumunda 15 
yılı dolduran öğretmenlere okul 
yönetimleri tarafından, cep mesajı 
(SMS) gönderilerek “gerekli iş 
ve işlemler için okul idarelerine 
başvurmaları” istenmiştir. Okullara 
bugün gönderilen yönerge ile bu 
durumdaki öğretmenlerin tespitinin 
13 Temmuz 2015 saat 17.00’ye 
kadar tamamlanması ve onaylanması 
gerektiği belirtilmiştir.

Öğretmenlerin tatilde olduğu 
dönemde bakanlığın aceleci bir şekilde 
zorunlu rotasyon uygulamasını hayata 
geçirmesi demek, ilk etapta 13 bin 
deneyimli öğretmenin kendi isteği ve 
iradesi dışında zorla sürgün edilmesi 
anlamına gelmektedir ve böylesi bir 
dayatmanın kabul edilmesi mümkün 
değildir. MEB’in sorumsuz tavrına 
ve uygulamalarına bir an önce son 
vermesini istiyor ciddiyete davet 
ediyoruz...”

DİSK-AR Değerlendirmesi:

Genç İşsizlik

Arel Üniversitesi 
Sosyoloji Bölümünde 
görev yapan Yrd. Doç. 
Dr. Engin Sustam, hiçbir 
gerekçe gösterilmeksizin 
üniversiteden uzaklaştırıldı. 
Arel Üniversitesinde, 
Demokrasi ve İnsan Hakları 
Kulübü’nün danışman 
hocası olan Sustam, 
göreve iade davası açmaya 
hazırlanıyor.

Demokrasi ve İnsan Hakları Kulübü öğrencileri, okul yönetiminin Sustam’dan 
uzun süredir rahatsız olduğunu belirtti. Öğrenciler, “Engin hocanın en son 
Kürt Edebiyatı Konferansı’nda konuşmasıyla ipler koptu. Hocamızın okuldan 
atılmasının sebebi tamamen politik nedenlerden kaynaklanıyor” dedi.

Arel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencileri, Sustam için change.org’da 
imza kampanyası başlattı. Öğrenciler, “Hocamız bizim için çok değerli! Gerek 
akademik başarıları gerek güzel yüreği ve karakteri göz ardı edilemez! Engin 
hocamızın yokluğu, bizim için en büyük kayıptır! Lütfen destek olun” çağrısıyla 
başlattıkları kampanyaya destek bekliyor.
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ODTÜ’de Eğitim-Sen üyesi 
Barış Çelik ve Mert Kükrer’in 
kamu görevinden uzaklaştırma 
soruşturmasına karşı başlattıkları 
mücadele 12. gününde. Çelik ve 
Kükrer’in mücadelelerine gün geç-
tikçe destek büyüyor. 

Aralarında İstanbul Üniversitesi’nde 
seçimi kazanmasına rağmen rektör 
olmasına izin verilmeyen Prof. Dr. 
Raşit Tükel’in de bulunduğu 200’e 

yakın aydın ve akademisyen, 
topladıkları imzaları ODTÜ 
Rektörlüğü’ne sunmak üzere Ankara’ya 
gittiler. Akademisyenler Rektörlük 
önündeki direniş çadırını da ziyaret etti.

Ankara Üniversitesi, Hacettepe 
Üniversitesi ve İstanbul’dan gelen 
akademisyenler Rektörlük binası 
önünde yaptıkları açıklamada, ODTÜ 
yönetiminin üniversitede sendikal 
mücadelenin öncülerini disiplin 

soruşturmalarıyla cezalandırarak 
ODTÜ’lü emekçileri sindirmeye 
çalışıldığını ve bu nedenle Çelik 
ve Kükrer’in dosyalarının kamu 
görevinden çıkarma talebiyle YÖK’e 
gönderildiği ifade edildi. Açıklamada, 
bildiriye imza atanlar olarak sendikal 
hakların vazgeçilmez olduğu ve eğitim 
kurumlarında özgürce 
sendikalaşmanın önünün 
açılması gerektiğini 
düşündüklerini ve 
soruşturmaların geri 
çekilmesi istendi.

Prof. Dr. Raşit 
Tükel, üniversitedeki 
baskıların arttığı bir 
dönemden geçildiğini 
ve bu baskılara 
karşı ancak birlikte 
verilecek mücadelenin 
yollarını açacağını 
söyledi. Rektörlük önündeki 
eylem, dayanışmayı yükseltmek 
için mücadeleye devam çağrısıyla 
sonlandırıldı.

ODTÜ Rektörlüğü’nün 
memuriyetten çıkarılmaları talebiyle 

YÖK Disiplin Kurulu’na sevk ettiği 
Eğitim-Sen üyeleri Barış Çelik ve 
Mert Kükrer için yapılan eylemler 
sonuç verdi. 

Eğitim-Sen yöneticileriyle görüşme 
yapan Rektörlük yetkilileri YÖK’e 
gönderilen disiplin soruşturmasını geri 

çekme sözü verdi. 

Bunun üzerine Çelik ve Kükrer’in 
Rektörlük önüne kurduğu direniş 
çadırı Eğitim-Sen’liler ve öğrenciler 
tarafından hep birlikte söküldü.

Bizler Katip Çelebi Üniversitesi öğrencileriyiz. Bütün üni-
versite gençliği gibi biz de memleketin her bir köşesinden 
gelmiş üniversite sahasında buluşmuş öğrencileriz. Gençlere 
klasik bir söylem olarak sürekli tekrarlanır: “Gelecek sizindir.’’ 
Bugünün farkında olmaktan, bugünden adım atmaktan 
geçer gelecek; biliyoruz. İçimizden toplumun her alanında 
yer, meslek, görev edinen arkadaşlarımız çıkacaktır. Nasıl bir 
toplumda nasıl bir yer edinmek istiyoruz esas sorumuz da 
budur kendimize. Çünkü bizler Gezi olaylarında yaralanan, 
fenalık geçiren insanları iktidardan emir aldı diye üstün körü 
bakarak gönderen, Hipokrat yeminini unutan, Ali İsmail’e 
bir şeyin yok diyen doktorlardan olmak istemiyoruz. Bizler 
Soma’da patronlarına göz yuman mühendislerden, 26 kişi 
tarafından tecevüze uğramış 13 yaşındaki bir çocuğa rızasıyla 
birlikte olmuş kararı çıkartmış, yerde başbakanlık müsteşarı 
tarafından tekmelenen maden işçisine 548 lira para cezası 
çıkartan bir yargının hakimi, kıyafetlerini beğenmediği 
için makamına güvenip herkesin önünde bir öğretmeni 
azarlayan ve sınıftan kovan, bir devlet görevlisi olarak bir 
vatandaşına “kavas” diyen valilerden ve bunun gibi iktidarın 
tekelleşmesiyle birlikte gücün yarattığı bölüşmekten, pay-
laşmaktan habersiz yani insanın, doğanın özünden çıkmış bir 
sistemin hastalığına bulanmış bir kişilik olmayı red ediyoruz !

Bu yüzdendir ki toplumsal olaylardan, kendimizi ve üni-
versite-öğrencilik gündemimizi ayrı tutmuyoruz. 13.05.2014 
tarihinde 300’den fazla canımızın yitirildiği katliam gü-
nü haberi alır almaz konumumuzun ve vicdanımızın so-
rumluluğuyla maden işçileri ve bölge halkıyla dayanışmak 
için oradaydık. Cani Işid sağa sola saldırırken koridor açılsın 
diye imza topladık, dilimiz döndüğünce arkadaşlarımızla 
bu konuyu konuşmaya birbirimize savaşın yansımalarını 
anlatmaya çalıştık. Maraş, 19 Aralık, Roboski (aralık katliam-
ları), 8 Mart, Berkin Elvan, 6 Mayıs ... toplumun belleğine 
işlemiş, cevabı verilmemiş, hesabı sorulmamış her şeyle 
yüzleşmeye ve yüzleştirmeye çalıştık. Yemekhanedeki ye-
mekler için de, okulun fiziksel koşullarının eksikliklerinin 
giderilmesi noktasında da, ulaşım sorunun çözülmesi için de 
yine hep beraber yine hep birlikteydik. 

13.05.2015 tarihinde yine Soma’nın yıl dönümünde 

ailelerinde adalet talepleri hala 
karşılıksız bir şekilde dururken, 
acısı hala daha çok tazeyken, oku-
lumuzda ölen maden işçilerinin 
yakını olarak iş bulmuş çalışanlar 
varken, okulumuzun bugüne ba-
har şenliği ve konser koyması 
bizi rahatsız etmişti. Bir hafta 
öncesinde veya sonrasında yapa-
bilecekken neden bugünü seçti 
sorumuzla bu durumu protesto 
ettik ve Maden işçilerini anan 
ve ailelerin adalet taleplerini yi-
neleyen, sorumluluların derhal 
cezalandırılmasını dillendiren bir 
etkinlik yaptık. 

Ailelerimiz bu eylem son-
rasında polisler tarafından ara-
narak, yaptığımız etkinlikler 
terörize faaliyetler olarak ve 
çeşitli örgütlerle aramızda 
bağlar kurularak ailelerimize  
anlatıldı. Bölüm öğrencilerinin 
finalleri devam ederken 
ve okulun son günlerinde 
okul yönetimi yine Soma 
için yaptığımız etkinliğimiz 
kapsamında bize izinsiz yap-
tığımız gerekçesiyle soruşturma açtı. 

Anayasal hakkımız olan izinsiz gösteri, yürüyüş hak-
kımızı çiğneyen bu soruşturmayı antidemokratik ve hukuk 
dışı buluyoruz.  Soma gibi toplum vicdanlarında derin bir yer 
etmiş bir gündemin dile getirilmesi soruşturmaya nasıl tabii 
olabilir? Sorgulanmalıdır. Son bir senedir özellikle yurduna 
ve evine giderken tacizlerle, evinin önünde yolu kesilerek 
korkutma yoluyla bir şeyler konuşmayı ve “ajanlaştırmayı” 
amaçlayan bir yaklaşımla karşılaşan arkadaşlarımız var. Bu 
durum endişe ve öfke uyandıran şeylerdir. Gençler olarak 
bizim olan geleceği Demokratik-Özgür ortam haline 

g e t i re re k 
inşa etmek istiyoruz. Buna karşı faşizmi 
aratmayan hiçbir baskı, antidemokratik uygulamalar 
bizi geleceğimizi şekillendirmekten, bizim olana sahip 
çıkmaktan alıkoyamaz. Yaptığımız her şeyin arkasındayız. 
Tüm kamuyunu ve yaşadığımızın coğrafyanın halklarını 
bizimle dayanışmaya ve desteğe çağırıyoruz. 

Bizimle basın açıklaması yapmayı kabul eden ve 
yanımızda duran İHD kurumuna ve davetimize riayet edip 
sesimizi duyurmamızı sağlayan tüm basın emekçilerine 
teşekkür ediyoruz.
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Hakkari’de DBP ve HDP il örgütleri-
nin öncülüğünde yapılan “Önder Apo’ya 
Özgürlük” yürüyüşüne HDP Hakkari 
milletvekilleri Selma Irmak, Abdullah 
Zeydan ve Nihat Akdoğan, sivil toplum 
örgütü temsilcileri, belediye eşbaşkanları 
ve Barış Anneleri Meclisi üyeleri de yü-
rüyüşe katıldı.

Yürüyüşün ardından açıklama yapan 
DBP İl Yöneticisi Sinan Dayan, Abdul-
lah Öcalan’ın yürüttüğü mücadeleyle 
Kürtlerin dili, kültürü, onurunun yok ol-
maktan kurtarıldığının altını çizdi. Kürtler 
ve Türkiye halklarının 7 Haziran günü 
Öcalan’ı irade olarak onayladığını bir 
kez daha gösterdiğini vurgulayan Dayan, 
“Bu halk gücü, bu mücadeleyi başlatan 
Önderlerini özgürleştirmek için bugün ve 
her gün alanlarda olacaktır. Kürt halkı ve 
dostları önderlerini artık yanında görmek 
istemektedir. Kendisinin özgürlüğünün 
halkımızın özgürlüğü olduğunu bir daha 
burada tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz” 
diye konuştu.

Özgürlük sağlanmadan 
tecrit kalkmış sayılmaz

Mezopotamya Hukukçular Derneği 
(MHD) üyesi avukatlar, Öcalan üzerin-
deki tecride karşı duyarlılık çağrısı yaptı. 
Urfa Adliyesi önünde eylem yapan avu-
katlar adına konuşan Serdil İzol, Öcalan’a 
yönelik tecridin ezilen ve ötekileştirilen-
lere karşı olduğunu kaydetti. İzol, şunla-
rı söyledi: “İmralı adası başlı başına bir 
tecrit mekânıdır. Bu mekân kapatılmadan, 
Sayın Öcalan’ın Kürt sorununun çözümü, 
Türkiye’nin demokratikleşmesi rolüne 
paralel olarak sağlık, güvenlik ve özgür-
lük koşulları sağlanmadan tecrit ortadan 
kalkmış sayılmayacaktır.”

Tecride hayır 
Öcalan’a Özgürlük

Öcalan’a uygulanan tecrit Siirt’te pro-
testo edildi. Conkbayır Mahallesi’nde bir 
araya gelen yurttaşlar, “Cezaevleri tecrit 
ve işkence evlerine dönüşmesin”, “Tec-
ride hayır Öcalan’a özgürlük” pankart-
larını taşıdı. HDP İl Eşbaşkanı Abdullah 
Çetin, “Sayın Öcalan özgür olana dek, 
Kürt halkının sokaklarda olacağını ve de-
mokratik tepkilerini dillendireceğini tüm 
kamuoyuna duyuruyoruz” dedi.

Öcalan’ın özgürlüğü 
halkın çıkarınadır
Irak parlamentosu eski üyesi Kürt si-

yasetçi Dr. Mahmud Osman, Türk devle-
tinin Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ı 

serbest bırakması ve çözüm sürecini de-
vam ettirmesinin zamanının geldiğini söy-
ledi. Osman, “Öcalan’ın özgürlüğü ve 
Kürt sorununun diyalog yoluyla çözülmesi 
tüm Türkiye halklarına hizmet edecektir” 
dedi. Öcalan’ın özgürlüğü için başlatı-
lan hamle sürecini desteklediğini duyuran 
Mahmud Osman, “Öcalan’ın özgürlüğü 
için başlatılan kampanyayı desteklediğimiz 
bu süreçte, Ankara hükümetinin Öcalan’ı 
serbest bırakması ve barış sürecini direkt 
Abdullah Öcalan ve Kuzey Kürdistan’daki 
Kürt halkı temsilcileriyle yürütmeye başla-
ması ve sorunların çözülmesi için kendile-
riyle diyalog kurması gerekmektedir.” diye 
konuştu. 

KCK: “Gündem Özgürlüktür”
Öcalan’a yönelik tecridin hiçbir za-

man kalkmadığını belirten KCK, “Halkı-
mız, ‘Önderliğimizin Özgürlüğü Özgürlü-
ğümüzdür’ diyerek her yerde serhildanlar 
geliştirmelidir”çağrısı yaptı.

KCK, “Türkiye’nin demokratikleşip 
demokratikleşmeyeceği, Kürt sorununun 
çözülüp çözülmeyeceği Önderliğimize 
gösterilecek yaklaşımla açığa çıkacaktır. 
Halkımız ve demokrasi güçleri, her yerde 
serhildanlar geliştirmeli, Önder Apo’nun 
özgürlüğünü güçlü şekilde Türk devletinin 
önüne koymalıdır” dedi.

Van’da “Önderliğe Özgürlük”
DBP ve HDP Van il örgütleri, “Önder-

liğe özgürlük” şiarıyla Musa Anter Parkı 
Alanı’nda miting düzenleyerek Kürt Halk 
Önderi Abdullah Öcalan’ın özgürlüğünü 
istedi. Miting öncesi 2 Nisan Kavşağı’nda 
bir araya gelen binler, alana doğru yürü-
yüşe geçerken kitlenin önünde barikat 
kuran polis yürüyüşü 45 dakika boyunca 
engelledi. Öcalan posterleri ile yürüyüşe 
izin vermeyeceklerini belirten polisler, 

kitlenin kararlı duruşu karşısında barikatı 
kaldırdı. Yürüyüşe HDP Eş Genel Başka-
nı Figen Yüksekdağ, HDP Van millet-
vekilleri Tuğba Hezer, Selami Özyaşar, 
Remzi Özgökçe, HDP ve DBP yönetici-
leri de katıldı. Mitingde konuşan DBP İl 
Eşbaşkanı Hamiyet Şahin, yıllardır tek 
başına barış için çaba harcayan Öcalan’a 
karşı AKP’nin taktiksel davranarak baskı-
cı otoritesini dayattığını dile getirdi.

Öcalan’a Özgürlük Platformu üyesi 
Ayla Yıldırım ise, “Bugün biz yola çıkar-
ken, onurlu bir barış için Sayın Öcalan’a 
özgürlük isteyerek çıktık. Barışın farklı 
çözümü yoktur. İmralı’da tecrit altında tu-
tulan Kürt halkının iradesidir” dedi.

Yüksekdağ da özgürlük mücadelesini 
zaferle taçlandırmak için yola çıktıkları-
nı dile getirerek, “13 yıllık AKP iktidarı 
boyunca her alanı, sokağı ve meydanı 
sıkı tutarak bir açık cezaevine çevirmek 
istiyorlar. Ama bizim özgürlük direncimiz 
güçlüdür. Her gün yıktığımız gibi tüm du-
varları yıkacağız. Bu halkın gerçekliğinde 
sadece halkın değil, Sayın Öcalan’ın da 
özgürlüğü vardır. Özgürlüğün yolu açıl-
madığı sürece Türkiye’de politika işlen-
mesi mümkün değildir” dedi.

Güney Kürdistan’da kampanya

Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın 
özgürlüğü için bir kampanya da Güney 
Kürdistan’da başlatıldı. Hewlêr kentinde 
bir araya gelen Öcalan’a Özgürlük İnisi-
yatifi, “Sayın Öcalan’a özgürlük” adıyla 
yeni bir kampanyanın startını verdi. Kam-
panyayı duyuran inisiyatif üyesi Pervîn 
Ezîz, “Barış ve demokratikleşme süreci-
nin müzakereler yoluyla yasal bir biçimde 
devam edebilmesi için Önder Öcalan’ın 
içinde bulunduğu koşulların düzeltilmesi 
ve özgürlüğünün sağlanması gerekiyor” 

dedi. Açıklamanın ardından Güney Kür-
distan’daki siyasi partiler de kampanyaya 
destek verdiklerini belirtti.

Öcalan’a Özgürlük Platformu
Barış İçin Öcalan’a Özgürlük Platfor-

mu üyeleri, Kürt Halk Önderi Abdullah 
Öcalan’ın üzerinde devam eden tecride 
dikkat çekmek, özgürlüğünü talep etmek 
için İstanbul’da Elite World Otel’de basın 
toplantısı düzenledi.

Öcalan’a Özgürlük Platformu’nun çağ-
rısıyla bir araya gelen siyasetçi, aydın ve 
sanatçılar, ‘Barış için Öcalan’ın özgür-
lüğü şart. Tecrit Öcalan’ın özgürlüğüyle 
sonlandırılmalı’ dedi

Aralarından Eren Keskin, Hakan 
Tahmaz, Ufuk Uras, Zübeyde Teker ve 
Emine Ayna’nın olduğu birçok siyaset-
çi, aydın ve hukukçu, Öcalan’a yönelik 
tecride karşı açıklama yaptı. Platform, 
“Türkiye’nin barışı İmralı’dan geçiyor. 
Tecrit bitirilmeli, Öcalan’ın güvenlik, 
sağlık, özgürlük koşulları sağlanmalı; 
müzakereler hemen başlamalı” dedi.

Barış İçin Öcalan’a Özgürlük Platform 
Sözcüsü Av. Eren Keskin, Öcalan’ın üze-
rindeki tecridin hukuka aykırı olduğunu 
belirterek, “Barış süreçlerinde savaşan 
taraflar masaya oturur fakat Türkiye’de 
böyle bir durum yok. Bir halkın önderi 
tutsakken bir barış süreci devam edemez” 
dedi. Eren, “Su ve havaya ihtiyacımız ol-
duğu kadar Öcalan’ın özgürlüğüne muh-
tacız” dedi.

Kadın hukukçular: Öcalan’ın 
özgürlüğü kadının özgürlüğü-
dür

PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerin-
deki tecridi değerlendiren Urfa Barosu’na 
kayıtlı kadın avukatlar, tecridi insan hak-
larına ve ahlaka aykırı buldu. Avukatlar-
dan Sevda Çelik Özbingöl, “Biz kadın 
hukukçular, Kürt Halk Önderi Sayın Ab-
dullah Öcalan’ın özgürlüğünü kadın öz-
gürlüğünün temsiliyeti olarak görüyoruz” 
dedi.

Avukat Dilan Kunt,“Bir kadın olarak 
hepimiz biliyoruz ki Sayın Öcalan kadınlar 
konusunda bir farkındalık yarattı. Bunlar 
benim için de, tüm Kürt kadınları için de 
çok önemli şeylerdir. Bir kadın ve hukukçu 
olarak esaretin kalkmasını ve özgürlüğü-
nün sağlanmasını istiyorum” dedi.

Avukatlardan Zeynep Dilek Polat, 
Öcalan’ın özgürlüğünün sadece kadınlar 
için değil bütün insanlık için önemli oldu-
ğunu ifade etti.

Öcalan’a Özgürlük
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q  Mazhar DENİZLİ

Böyle sesleniyordu direnişçilerin Havva Anası çev-
resindekilere. 13 yıl boyunca elde edilecek rant uğruna 
ülkeyi talan eden, doğada geri dönülemez, iyileştirilemez 
yaralar açan AKP zihniyeti bu kez yeşilliği ve doğal gü-
zelliğiyle ünlü Karadeniz Yaylalarına dikmişti gözlerini.

Amaçları turizmi geliştirmek, Karadeniz’in güzelliği-
ni paraya çevirmek için Karadeniz Yaylalarını inşa edile-

cek yol ile birbirine bağlamaktı.
Bölgenin 8 ilindeki yaylaları 2600 km’lik  bir yolla 

Batı’dan Doğu’ya doğru birleştirmekti.
Ancak hesaba katmadıkları direniş bu kez Karade-

niz’in çalışkan ve mücadeleci kadınlarının liderliğinde 
karşılarına çıkıverdi.

Rize’nin Çamlıhemşin bölgesinde Yukarı Kavrun 
Yaylası’nda halkın direnişi ile iş makinaları çalışmaya 
başlayamamıştı. Bu kez tedbir alarak Jandarmayı da ar-
kalarına alarak bir kez daha vadinin diğer yanındaki Sa-
mistal Yaylasına gelmişlerdi.

Üstelik direnişe karşı tecrübelendikleri için muhte-
mel bir eyleme karşı önlem olarak bir iş makinasını da 
eylemcilerin gelebileceği tek yolu kapatmak amacıyla 
arkada bırakmışlardı.

İş makinalarının yeniden çalışmaya başlayacağını 
haber alan eylemciler minibüslerle bölgeye gelirken kar-
şılarına çıkan ‘bozuk’ iş makinasını aşamayınca, kendi-
lerine elleriyle taşıdıkları taşlarla yeni bir yol yaparak yol 
çalışma alanına ulaşmışlardır.

İşte bu noktada tüm ülkeyi heyacanlandıran, sosyal 
medyada paylaşım rekorları kıran ve İstanbul’da kitlesel 
bir protesto eylemiyle devam eden süreç başlayacaktır.

Karadeniz’in  üretimde, günlük yaşamda hep önde 
gördüğümüz kadınları bir kez daha liderliği eline alıp 
hepimizin akıllarında kalacak bir direniş göstermişlerdir.

Samistal Yaylası’nda kendilerine çapulcu diyen vali-
ye kahreden, devlet ve onun temsilcilerini reddeden bunu 
yaparken kendisinin en büyük gücü halkı temsil ettiğini 
söyleyen Havva Bekar direnişin simgesi haline gelmiş-
tir. Ancak Havva Ana orada yalnız değildi, en az onun 
kadar öne çıkan, iş makinalarının önüne oturan ve Jan-
darmanın zor kullanarak kaldırabildiği 71 yaşındaki Gö-
nül Güray da alandaki eylemcilerin liderliğini yaparak 
şimdiden Yeşil Direnişin simgelerinden biri haline geli-
yordu. “Cenazemizin kalkmasıyla bu makinalar buradan 
kalkar” diyerek kararlılığını bildiriyordu, baba toprakla-

rımın güzel şivesiyle Gönül Ana.
Havva ve Gönül Anaların liderliğinde kararlılığı-

nı gösteren eylemcilerin tepkileri üzerine iş makinesi 
operatörleri bölgeden uzaklaştırılıyor ve çalışma durdu-
ruluyordu. Dozerin geçeceği güzergahın önüne elinde 
sopasıyla oturan Havva Bekar, “Yaylaların yolu birleş-
meyecek, kesinlikle  istemiyoruz. Vali bize çapulcu di-
yor. Biz çocukluğumuzdan beri burada yaşıyoruz. Vali, 
Kaymakam kimdir? Ben halkım ve buradayım. Yaylala-
rı birbirine birleştireceksiniz ama amacınız nedir? Her 

yaylanın yolu var. Herkes birbirine gelip, gider. İş maki-
nelerini alıp gidin buradan” sözleri tüm yazılı ve görsel 
medyada da yerini alıyordu.

Direnişçilerin tepkisiyle yol çalışmasının durdurul-
ması üzerine alkışlarla tempo tutan grup hep bir ağızdan 
“Denizi aldınız, dereyi çaldınız, yaylaya gelmeyi ko-
lay sandınız, Rize size yalan, Yeşil Yol katliam, yaylaya 
dozeri sokturmayız, bas geri bas geri, al da git askeri’  
şeklinde türküler söylerken öte yandan da  iş makinesi-
nin önünde nöbete başlıyorlardı. Eylemin devamındaki 
günlerde de operatörler çalışmaya gitmiyor ve çalışma 
fiilen durma noktasına geliyordu. İstanbul’da da gezi 
eylemleriyle deney kazanmış duyarlı bir kitle çok hızla 
örgütlenerek Galatasaray’da destek eylemi düzenleyerek 
Yeşil Direnişe güç veriyordu.

Son birkaç güne sığan Karadeniz’den İstanbul’a uza-
nan, sosyal medyada tüm ülkeyi hareketlendiren ve Ge-
zi’deki gibi yaygınlaşma potansiyeli içeren eylemler kar-
şısında bu kez iktidar temsilcileri ve yapımcı  firma geri 
adım atmıştır. Ancak bu rant politikalarından beslenen-
ler ve  temsil ettikleri sınıfın iktidarı alaşağı edilmeden 
Karadeniz’de veya ülkenin bir başka yerinde yeniden 
deneyeceklerdir. Yeniden iş makinalarını geleceği yok 
etmek için harekete getireceklerdir.

Onları durduracak  olan Havva Analardır, örgütlü 
halktır. Halkın örgütlü gücü karşısında hiç bir kuvvet du-
ramaz. Aslolan halkın örgütlü direnişini yükseltmektir.
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O bildik taşeron devrede:

Emperyalizmin 
“Bizim çocukları”

q  Ali ÖZBEK

Ne vakit dünyanın her hangi bir köşesinde devrimci 
yükseliş olsa emperyalizmin kapitalist düzenini korumak 
için kullandığı unsurlar, bir şekilde devreye sokulur. 

Geçmişten bu yana her daim beslenen bu unsurlar, 
elde hazır bir kuvvettir. 

Sermaye basınının görmezden geldiği ancak sosya-
list basın ve sosyal medyada gün be gün yayınlanan 
Kobane’de öldürülen Kürt çocukları tam bir vicdan uyanışı 
yaratmıştı ki; Ortadoğu’yu kendi menfaatleri doğrultusun-
da şekillendirmek isteyen emperyalizm, o bildik; o eski bi-
zim çocuklarını devreye soktu.

Ne olursa olsun Milliyetçilik kaşınacaktı! 

Hemen Doğu Türkistan disketi konuldu sürücüye. 

Özellikle sermaye basını ve yine sosyal medya aracılı-
ğıyla ters bir gündem yaratılmak istendi. 

Farklı tarihlerde çekilmiş kanlı çocuk fotoğrafları bir bir 
yayıldı.

Önceleri vicdanı ağır basan kimi “sosyalistler” de bu 
oyuna dahil oldu. 

Ancak işin sahteliği kısa sürede anlaşıldı ve amaçlana-
nın aslında hiç de basit olmadığı gün yüzüne çıktı. 

Türkiye, büyük ağabeyin isteği doğrultusunda Suri-
ye’ye karşı bir taarruza hazırlanıyordu. 

Sınır boyunda askeri hareketlilik başlamıştı. Ancak 
böyle bir savaş durumunda Türkiye yalnızca Suriye’ye de-
ğil aynı zamanda başta Rusya olmak üzere İran ve Çin’i de 
karşısına alacaktı. 

Dolayısıyla halk arasında şimdiden bir karşı cepheye 
ihtiyaç doğmuştu. 

Bir yandan Kürdistan Özgürlük ve Demokrasi Hareke-
ti’nin tek taraflı ilan ettiği ateşkese rağmen, o bile çiğne-
nirken; faşistler, gelecek olası tabutlarla hem Kürtlere karşı 
kışkırtılacak bir yandan da daha büyük bir hedefle Çin nef-
reti yaratılacaktı. 

Ve emperyalizmin bizim çocuklarının ölüm ocaklarına 
asıldı pankartlar: 

“Çinlinin kan kokusu burnumuzda tütüyor!” 

Doğu Türkistan’da sözde yaşananlar ayrı bir yazı konu-
su. 

Oranın ileri gelenleriyle emperyalist ağabeyin ilişkileri 
bir yazıya sığmaz. 

Emperyalizm Ortadoğu’yu yeniden şekillendirirken 
bir taşla birkaç kuş vurmak istiyor.

Çin’in her gün yükselen ekonomisi kapitalizm için bü-
yük tehdit. 

Asya’da gelişen ittifak kan emici kapitalistleri ürkütü-
yor.

Komünistler tüm bu olasılıkları ve emperyalizmin sal-
dırı metotlarını geçmişten bu yana biliyor.

Türkiye halkları barış türküleri söylemenin hasretiyle 
gün be gün daha da güçlenirken; ülke yeniden bir kaos 
ortamına çekilmek isteniyor ve sermayenin elinde daha 
çok disket var!

‘Yeşil Yol’ Direnişi...
“Vali Kimdir, Kaymakam Kimdir, Ben Halkım...”



q Murat ÇAKIR

“Sınırsız olanaklar ülkesi” ABD’nde 
yapılan bir araştırma, her 8 saatte 1 in-
sanın polis kurşunları ile öldürüldüğü-
nü ortaya çıkardı. Sosyal medyada ya-
yınlanan bilgiler bu tespiti teyit ediyor. 
Burjuva medyası dahi buna değiniyor 
ve polis şiddetini kanıtlayan video ve 
fotoğrafları ekranlara, gazete sayfalarına 
taşıyor. Ancak “tarafsız” habercilik gibi 
görünen bu yayın politikası rafine bir 
kurgu ile polis ve devlet şiddetini mün-
feritleştirmekte, son derece haklı pro-
testoları ve protestocuların kendilerini 
polis şiddetine karşı savunmalarını “te-
rör gösterileri” gibi kavramlarla genel-
leştirmektedir. ABD’nin Ferguson veya 
Baltimore gibi kentlerinde patlak veren 
toplumsal olayların burjuva medyasın-
daki haberlere konu oluş biçimi, bunun 
iyi örneğidir.

Baltimore’da 27 Nisan 2015 tari-
hinde 25 yaşındaki Freddy Gray’in 
gözaltına alındıktan sonra boynu kırı-
larak öldürülmesi üzerine patlak veren 
olaylar, burjuva medyası – bilhassa Av-
rupa’dakiler – tarafından sadece “gös-
tericilerin şiddeti” başlığı altında haber 
konusu yapıldı. Burjuva medyası haber-
lerini “yoksul siyahilerin şiddete yatkın 
olmaları bir ABD sorunudur” tezi üze-
rinde kurgulamakta ve toplumsal olay-
ları skandalize ederek, kapitalist devleti 
savunma görevini yerine getiriyor. Nü-
fusun çoğunluğunu siyah Amerikalıların 
oluşturduğu kentlerdeki aşırı polis şid-
deti, yaygın yoksulluk, yüksek düzeyde-
ki işsizlik oranları, güvencesizlik, aşırı 
sömürü ve adaletsizlik gibi toplumsal 
hoşnutsuzluğu yaratan ve tabii ki kapita-
lizme içkin olan temel sorunlara hiç bir 
şekilde değinmeyerek, temel nedenlerin 
üstü örtülmektedir. Buna karşın sömü-
rüye, kurumsal ayırımcılığa ve ırkçılığa 
maruz bırakılan ve bilinçli olarak krimi-
nalize edilen yoksul siyah Amerikalı nü-
fusa “kültürel olarak şiddet yatkınlığı” 
teşhisi konularak, içinde bulundukları 
yoksulluktan kendilerinin sorumlu ol-
dukları telkin edilmektedir.

Devlet ve Medya 
Taleplere Sağır
Baltimore’lu siyah Amerikalıları 

temsil eden kurumlar, on yıllardan beri 
siyah nüfusun karşı karşıya kaldığı sos-
yal ve ekonomik sorunlara dikkat çeker 
ve örgütlü-örgütsüz yürüyüş ve eylem-
lerle taleplerini seslendirirlerken, kent 
ve eyalet yönetimleri taleplere kulak-
larını tıkamayı ve polis şiddetiyle yanıt 
vermeyi yeğlemekteler. Burjuva medya-
sı ise “yoksul siyah nüfusta yaygın olan 

şiddet ve yağma kültürü” propagandası 
ile devletin paramiliterleştirilmiş kont-
rol mekanizmalarını, kurumsal kötü mu-
ameleyi ve polis kurşunlarını meşrulaş-
tırmaya çalışıyor.

Burjuva medyası protestolarla ilgili 
haberlerinde polis teşkilatındaki yaygın 
yapısal ırkçılığa ve siyah Amerikalıların 
taleplerine hiç bir şekilde değinmiyor. 
Buna karşın bilhassa kendiliğinden ge-
lişen protesto eylemlerinde ortaya çıkan 
öfke kriminalize ediliyor, “maddi zarar-
ların” listesi çıkartılıyor ve yorumlar-
da protestocular eleştiriliyor. Protesto 
eylemleri genel olarak “kamu düzenini 
bozan şiddet eylemleri” diye tanımlanır-
ken, polis şiddeti “münferit olay” veya 
“kaza kurşunu” diye nitelendirilerek, 
suçları bariz olan polis memurlarının 
olası bir mahkemede beraat alabilme-
lerinin zemini hazırlanıyor. Bu sadece 
Baltimore için geçerli değil: Florida’da 
Trayvon Martin, Ferguson’da Micha-
el Brown, New York’ta Eric Garner 
ve 7 yaşındaki Aiyana Stanley-Jones, 

Cleveland’de Tanisha Anderson veya 
Alabama’da Sheneque Proctor’un po-
lis kurşunuyla katledildikleri olaylarda 
da aynı yaklaşımlar sergileniyor.

Cinayet işleyen polis memurları ise 
neredeyse hiç bir şekilde cezalandırıl-
mıyorlar. 2015 Mayıs’ında Washing-
ton Post’un yayımladığı bir araştırma-
ya göre ABD’nde son 10 yıl içerisinde 
ölümcül şiddet uyguladığı suçlamasıyla 
mahkeme önüne çıkartılan polis sayısı 
sadece 54. Ama mahkeme önüne çıkar-
tılmak, ceza almaya yetmiyor: 54 katil 

polisin sadece 5’i ceza almış durumda. 
Henüz empirik veriler olmasa da ceza 
alan polislerin oranının sadece binde bir 
olduğu tahmin ediliyor.

Irkçılık ve Sömürünün
Bütünselliği
Baltimore’daki ayaklanmayı andıran 

toplumsal protesto eylemleri, kimilerin-
ce 1960’lı yılların antiırkçı ayaklanma-
ları ve protestolarına benzetilirken, bur-
juva medyası benzetmeyi 1967 Detroit 
olayları ile yapmayı yeğliyor ve o za-
mandan bu yana yürütülen “1967 ayak-
lanmaları Detroit’un yoksullaşmasına 
yol açtı” propagandasını yeniden üreti-
yor. Halbuki muhafazakâr kesimler bile, 
bir zamanlar otomotiv sanayiinin “Mek-
kesi” olan Detroit’un sanayisizleşmesi-
nin ve kent nüfusunun yoksullaşmasının 
ardındaki asıl nedenin “küreselleşme” 
ve neoliberal uygulamalar olduğunu ka-
bul ediyorlar.

Aslına bakılırsa, benzetme hangi açı-

dan yapılırsa yapılsın, her halükârda bir 
ABD gerçeğini, yani ırkçılık ile kapita-
list sömürünün bütünselliğini sağlayan 
tarihsel sürekliliği kanıtlıyor. Baltimore 
da, aynı Detroit gibi, 1980’li yıllara ka-
dar özellikle siyah işçiler için istihdam 
edilebilecekleri bir sanayii mevkii ola-
rak bir çekim merkezi hâline gelmişti. 
1980’li yılların ardından, ama bilhassa 
1990 sonrasında hızlanan kapitalist “kü-
reselleşme”, kentin ve çevresinin sana-
yisizleşmesine yol açtı. Bu yapısal eko-
nomik değişim genellikle kalifiyesiz işçi 
olarak çalıştırılan siyah Amerikalıların 
kitlesel işsizliğe itilmelerine neden oldu. 
Yoksullaşma ve yaygın işsizlik özellikle 
genç nüfusu etkiledi ve organize suçlar 
ile uyuşturucu ticaretinin artmasını sağ-
ladı.

Bu gelişme ise hem kapitalist sömü-
rünün farklılaşarak derinleşmesine, hem 
de kent yönetiminin otoriterleşmesi-
ne malzeme oldu. “Uyuşturucu ticareti 
ile savaş” kisvesi altında polis teşkilatı 
militaristleştirildi ve özgürlükleri rafa 
kaldıran tedbirler yaygın bir biçimde 
uygulamaya sokuldu. Aynı zamanda 
hapishaneler özelleştirilerek, müthiş bir 
özel güvenlik ve hapishane sanayi sek-
törü oluşturuldu. Mahkemeler en ufak 
suçlar için dahi uzun hapis cezaları ver-
meye başladı.

Bugün hapishanelerde tutulan hü-
kümlülerin ezici çoğunluğunu siyah 
Amerikalılar oluşturmaktadırlar. Siyah 
Amerikalılar, daha doğrusu “siyah be-
den” böylelikle bir anlamıyla metaya 
dönüştü. Kapitalist sömürünün farklılaş-
ması tam olarak burada karşımıza çık-
maktadır: bir tarafta kalifiye olmayan iş-
çilerin kitlesel işsizliği istihdam edilmiş 
işçiler üzerinde bir baskı unsuru olarak 
kullanılırken, diğer tarafta üretim dışın-
da bırakılan işgücü, yani siyah beden 
üzerine kurulan tasarruf yetkisi saye-
sinde devletin sübvanse ettiği hükümlü 
olarak artık değer üretmektedir. Hapis-
hane sanayi sektörü, otoriter yönetim, 
polis şiddeti ve mahkemelerin sert ceza 
kararlarının desteğiyle metalaşan siyah 
beden üzerinden özel sermaye birikimi 
sağlamaktadır. Siyah Amerikalıların ge-
nelleştirilmiş suçlular potansiyeli olarak 
görülmesini sağlayan ırkçılık ise bu bağ-
lamda hapishanelerde tutulan siyah be-
den sayesinde elde edilen birikimin sü-
rekliliği için vazgeçilmez bir araç hâline 
gelmiştir. ABD’ndeki ırkçılık önemli öl-
çüde siyah bedenin metalaştırılmasının 
aracıdır.

Tarihsel süreklilik bununla birlikte 
yaşamın her alanının piyasalaştırılma-
sı, yaygın özelleştirmeler ve neredeyse 
yaşama dair her şeyin metalaştırılması 
süreci için de geçerlidir. Örneğin polis 

Baltimore’dan Sonra, 
Baltimore’dan Önce
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Protesto eylemleri genel olarak “kamu düzenini bo-
zan şiddet eylemleri” diye tanımlanırken, polis şiddeti 
“münferit olay” veya “kaza kurşunu” diye nitelendi-
rilerek, suçları bariz olan polis memurlarının olası bir 
mahkemede beraat alabilmelerinin zemini hazırlanı-
yor.



tarafından öldürülen Freddy Gray’in 
Baltimore’da yaşadığı mahalle olan 
Sandtown-Winchester bir tarafta gide-
rek yoksullaştırılırken, diğer tarafta da 
hem belediye hizmetleri özelleştirilmek-
te, hem de mahalledeki “gentrifikasyon” 
(kentsel dönüşüm) tedbirleriyle özel 
sermaye için yeni rant alanları açılmak-
tadır. Böylelikle doğrudan devletin des-
teğiyle özelleştirilmiş sağlık ve belediye 
hizmetleri üzerinden büyük tekellere 
kâr olanakları, değiştirilen imar planla-
rı üzerinden büyük inşaat tekellerine ve 
siyah nüfusa yönelik kriminalizasyon ile 
de özel güvenlik ve hapishane şirketleri-
ne rant kapıları açılmaktadır. Baltimore 
gibi kentlerdeki siyah nüfus yoksullaştı-
rılarak, eğitimsiz ve işsiz bırakılarak suç 
batağına itilmekte ve böylece sürekli ye-
niden üretilen metalaştırılmış siyah be-
den ordusu yaratılmaktadır. Bu durum, 
klasik burjuva toplumu değerleriyle 
dahi ele alındığında, siyah Amerikalılar 
özelinde farklılaşan kapitalist sömürü-
nün tam anlamıyla sapık bir biçim aldı-
ğını kanıtlamaktadır.

İşte Baltimore’da meydana gelen 
olaylar bir yanı ile bu metalaştırılmaya 
– büyük ölçüde bilinçsiz – karşı çıkıştır. 
Maruz bırakıldıkları kötü muamele ve 
açık ırkçılığa karşı duyulan derin öfke-
nin kendiliğinden protesto eylemlerine 
ve bunların kimi noktalarında otoriteye 
karşı şiddete dönüşmesi de, doğal bir 
gelişmedir. Burjuva medyasının pro-
testo eylemlerini genel şiddet olayları 
olarak göstermesini ise, siyah bedenin 
metalaştırılmasını meşru kılma ve bu-
nun için gerekli olan kriminalizasyonu 
haklı çıkarma çabası olarak okumak ge-
rekmektedir.

Kapitalizmle birlikte modern köle 
ticaretinin hızla yayıldığı Amerika kı-
tasındaki ve özellikle ABD’ndeki kapi-
talist sömürü ve ırkçılığın bütünselliği, 
yüzyıllardır kesintisiz devam eden tarih-
sel süreklilik göz önünde tutulduğu tak-
dirde anlaşılabilir olacaktır. Gerçi köle 
ticareti, yani insanın meta olarak alınıp 
satıldığı sistem uzun süre önce aşıldı, 
ama ırkçılık ve ırkçı baskı ABD’ndeki 
kapitalist egemenliğin en önemli sütun-
larından birisi olarak var olmaya devam 
etmektedir. Irkçılık ABD’nde sistematik 
ve yapısaldır. Irk profili gerek polis ve 
hukuk kovuşturmalarında, gerekse de 
özel ve kamu istihdamında merkezi bir 
rol oynamakta, siyah Amerikalılar or-
talamanın iki ya da üç katı işsizlik ve 
yoksulluk altında ezilmekte, buna karşın 
beyaz Amerikalılara nazaran çok daha 
yüksek cezalara çarptırılmaktadırlar. Si-
yah Amerikalıların bu toplumsal gerçeği 
ABD işçi sınıfının örgütsüz ve bilinçsiz 
kalması ve böylelikle de burjuvazinin 

sınıf tahakkümünün devamı için temel 
koşullardan birisidir.

Emperyalist-kapitalist dünya siste-
minin öncü gücü ABD’ndeki  ırkçılık ile 
diğer kapitalist ülkeler ve emperyalist 
merkezlerde de yaygın olan ırkçılık ara-
sındaki özgün fark, siyah bedenin meta-
laştırılmasıdır. Her ne kadar Avrupa’da 
da hapishanelerin ve kamu güvenliği 
araçlarının özelleştirilmesi tartışılsa, 
hatta proje amaçlı kimi yerlerde gerçek-
leştirilmiş olsa da, Avrupa’daki kapita-
list sermaye birikimi ABD’ndeki gibi 
sapık sömürü biçimine – şimdilik – ge-
reksinim duymamaktadır.

Direnişin Yoksul 
ve Siyah Hâli
ABD’nde 1960’larda siyah Amerika-

lıların başlattıkları ve sonra genişleyerek 
büyüyen yurttaş hareketi, ırkçılığın ve 
Apartheid politikalarının mevzi kaybet-
mesi ve eşit burjuva toplumu haklarının 
elde edilmesi konusunda şüphesiz kü-
çümsenemeyecek katkılar sundu. Ancak 
bu eşit haklar mücadelesinin özünde bir 
sınıf savaşı olduğunu ABD’li komünist-
ler dışında kimse ifade etmediğinden ve 
gereğini yerine getirmediğinden, ege-
menlerin yurttaş hareketinin sistemi teh-
dit edebilecek bir unsur hâline gelmesini 
engellemelerini kolaylaştırdı. Dahası, 
yurttaş hareketinin önde gelen kişi ve 
kurumları sisteme koopte edilerek, sınıf 
tahakkümünün devamlılığı sağlanabildi.

1960’lardaki mücadelelerden sonra 
ABD’nde iki toplumsal fenomen göz-
lenebilir: sosyal eşitsizlik aşırı derecede 
artar, işçi sınıfının ve bilhassa gençliğin 
durumu yarım yüzyıl öncesine nazaran 
daha da kötüleşirken, ortaya çıkan siyah, 
ama imtiyazlı katmanlar egemen sınıf 
tarafından sisteme entegre edildiler ve 
siyah nüfusun yoğun yaşadığı kentlerde-
ki yağma ve sömürünün sorumluluğunu 
üstlendiler; her renk ve kökenden işçi 
sınıfının düşmanı olarak, aynı günümüz 
ABD Başkanı Obama gibi, egemen sı-
nıfın tenleri siyah, ama özleri “beyaz” 
parçası oldular.

2015 Nisan’ı ve Mayıs’ında Balti-
more’da meydana gelen olaylar, bu ne-
denle 1960’lı yılların direnişinden çok 
daha farklı bir momentin: direnişin yok-
sul ve siyah hâlinin belirgin bir şekilde 
ortaya çıkmasına yol açtı. Göstericile-
rin öfkesi sınıfsal bir karakter kazana-
rak, kendileri de siyah Amerikalı olan 
Büyükşehir Belediye Başkanı ve polis 
teşkilatının şefine yöneldi. Sadece bu da 
değil: siyah nüfusun (ve elbette seçmen 
sayısının) yüksek olması, siyasi kariyer 
peşinde koşan siyah “elitlerin” kente do-
luşarak, ulusal ve uluslararası medyadan 

faydalanmaya çalışmaları, göstericilerin 
sert tepkisiyle karşılaştı.

Aslına bakılırsa kamuoyunun ilgi-
sini çeken olaylara ve bilhassa cenaze-
lere üst sınıflardan tanınmış kişilerin 
katılmaları, ırkçılık karşıtı konuşmalar 
yapmaları, siyah Amerikalıların alışkın 
oldukları bir gelenek. Yapılan konuş-
malarda genel geçer doğruların yanı 
sıra, “ırkçılığa karşı mutlaka barışçıl 
direniş gösterilmesi” istenir. Ama bu 
sefer aynı lafazanlık Baltimore’da da 
tekrarlanınca, her gün polis şiddetine ve 
kurumlarda ayırımcılığa maruz kalan, 
işsizliğin cenderesinde yaşam savaşı 
veren yoksullar, zengin mahallelerinde 
rahat bir yaşam sürdüren siyah “elitle-
re” sert tepki gösterdiler. Ferguson veya 
Baltimore’da ilân edilen sokağa çıkma 
yasaklarını delen, ırkçılığın yanı sıra 
sosyal sorunları ön plana çıkaran ve tüm 
kısıtlamalara rağmen eylemler düzen-
leyen yoksul siyahların kendiliğindenci 
tepkisi bu şekilde bilinçsiz bir sınıfsal 
karakter kazanmaktadır.

Hareketin kendiliğindenciliğini ye-
tersiz gören aktivistler, öz örgütlenme-
ye yönelmektedirler. Ferguson olayları 
sonrasında oluşan “Black Lives Matter” 
veya Baltimore’daki “#BlackRising” 
hareketi sosyal medya araçlarını da 
kullanarak, siyah Amerikalı yoksulları 
örgütlemeye çalışıyor. Olaylarda polis 
otolarının yakılmasının veya kredi ofis-
lerinin camlarının indirilmesinin asıl 
şiddet olmadığını, “asıl şiddet, kentle-
rimizde kapatılan dükkânlar ve iş yer-
leri, kullanılamaz hâle gelmiş sosyal 
konutlar ve en önemlisi yoksulluktur” 
diyerek, gerçek sorunlara dikkat çeken 
hareket, siyah Amerikalıların sadece eşit 
yurttaşlar olarak kabul edilmelerini de-
ğil, aynı zamanda sosyal sorunlarının da 
çözülmesini talep ediyorlar.

“Black Lives Matter” veya “#Black-
Rising” hareketinin henüz kapitalizm 
karşıtı harekete dönüştüğü söylenemez 
elbette. Buna rağmen bu hareketin ırk-
çılık ve kapitalist sömürü arasında bir 
bağlantı olduğunu görmesi ve sorunun 
çözümünün sadece siyah değil, tüm 
Amerikalı işçi ve yoksulları ilgilendir-
diğini belirtmesi, öz örgütlenmenin si-
yasi söylemi hâline gelmesi nedeniyle 
önemlidir. Doğru, protestocu kitlelerin 
kendiliğindenci eylemleri henüz bilinçli 
bir eylemliliğe dönüşmedi, ancak ABD 
gibi bir ülkede örgütlenme gerekliliğinin 
yoksullar arasında tartışılır olması dahi 
küçümsenemeyecek bir gelişmedir.

ABD Komünist Partisi New York 
Bölge Başkanı Jarvis Tyner, “Fergu-
son ve Baltimore gibi kentlerdeki siyah 
Amerikalı yoksulların kalkışması, büyük 

özgürlük savaşlarının ve eşit haklar mü-
cadelelerinin günümüzdeki devamıdır. 
Şimdi önemli olan, bu mücadelenin sınıf 
mücadelesinin parçası olduğunu her kö-
kenden ve renkten ABD işçi sınıfının bi-
lincine çıkartmak ve mücadeleyi ırkçılığa 
ve emek sömürüsüne karşı sınıf mücade-
lesine dönüştürmektir” diyerek, ABD’li 
komünistlerin görevlerine dikkat çeki-
yor. Toplumsal etkinliği zayıf olan ABD 
Komünist Partisi’nin bu görevi yerine 
getirmede ne kadar başarılı olabileceği-
ni zaman gösterecek, ama Tyner’in ifa-
de ettiği görev dünyanın diğer bölgeleri, 
özellikle Avrupa için de geçerli.

Çünkü Avrupa’da da kapitalist sö-
mürü ve ırkçılık mekanizmaları iç içe 
geçmektedir. Göçmen ve mültecilerin 
kriminalize edilmeleri, güvenlik aygı-
tının özelleştirilme çabaları, mülteci-
lerle mücadele etmeyi görev bilen sınır 
rejimlerinin oluşturulması, göçmen ve 
mültecilerin sosyal kısıtlamalar ve an-
tidemokratik uygulamalar için “günah 
keçisi” olarak kullanılmaları, sistematik 
kurumsal ayırımcılıklar ve yapısal ırk-
çılık Avrupa’da da yaygınlaşmaktadır. 
Göçmen ve mültecilerin varlığı, Avrupa 
işçi sınıfını bölmek, toplumsal direnç 
mekanizmalarını kırmak, neoliberal 
tedbirleri dayatmak ve iç ve dış politi-
kanın militaristleştirilmesini sağlamak 
için malzeme olarak kullanılmaktadır. 
Mültecilerin barındırılması şimdiden 
özel şirketlere verilmekte ve bu çerçe-
vede yeni sermaye birikimi olanakları 
yaratılmaktadır. Mültecilerin “siyah be-
denleri” Avrupa’da da metalaştırılmaya 
hazır hâle getirilmeye çalışılmaktadır ve 
Akdeniz’deki binlerce mülteci cesedi bu 
politikanın bir sonucudur.

ABD’nin çeşitli kentlerinde baş gös-
teren protesto olaylarını şüphesiz aşırı 
polis şiddeti tetikledi. Ancak protestolar 
sadece polis şiddetine karşı çıkışı de-
ğil, kriminalizasyona ve insan bedeni-
nin metalaştırılmasına karşı bir direnişi 
ifade etmektedir. Görünen o ki, gelecek 
yıllarda bir, iki, belki de daha fazla Bal-
timore’lara tanık olacağız. Baltimore 
sonrası, Baltimore öncesidir.
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Özellikle devrimci selam ve sevgilerimi 
gönderiyorum. İyi ve moralli olmanızı temen-
ni ediyor ve de çalışmalarınızda siz işçi ve 
emekçi yoldaşlara üstün başarılar diliyorum.

Göndermiş olduğunuz Politika Gazete-
si’ni aldık. Bin bir emekle çıkardığınız Politika 
Gazetesi’ni hiç bir karşılık beklemeden gön-
dermeniz bizleri mutlu etmiştir. Siz yoldaşlara 
ve dostlara sonsuz teşekkür ediyoruz.

Gazetenizi ilgiyle okuyoruz. Gazeteniz ya-
şamımıza farklı bir renk ve heyecan katmıştır. 
Kuşkusuz ki gazetenizi okurken doğru ve ger-
çekleri öğrenmemize katkı sağladığını belirt-
mek istiyorum. Bizler yoldaşlarımıza bundan 
sonra elimizden gelen katkıyı sunmaya çalı-
şacağız.

Hazır bu mektubu sizlere yazıyorken, ga-
zeteniz aracılığıyla Kobanê direnişinde bar-
bar IŞİD çetesine karşı şehit düşen Bedrettin 

Akdeniz (Ekin İnce Memet) yoldaşın başta 
ailesi olmak üzere tüm halkımızın başı sağol-
sun. Bedrettin Akdeniz yoldaşın şahsında tüm 
devrim şehitlerini saygıyla anıyor, mücadele-
lerine bağlılık sözümüzü yeniliyoruz.

Not: Bedrettin yoldaşla uzun bir zaman 
cezaevinde kaldık. Arkadaşın bu kadar erken 
şehadete ulaşması beni derinden üzmüştür. Ar-
kadaşla bereaberken yanılmıyorsam bir aralar 
sizinle beraber çalışmalarda yer aldığını söy-
lemişti. (SDP) Ailesine bir başsağlığı mektubu 
göndermek istiyorum. Ama adresini bilmiyo-
rum. Eğer ki mümkünse ailesinin adresi sizde 
varsa veya adresini bulabilirseniz, bana ulaştı-
rırsanız çok iyi olur.

Devrimci selamlar.

Özgür EKSİK
F Tipi Kapalı Cezaevi / Van

Merhaba Değerli 
Politika 
Çalışanları,

Selam, sevgi ve saygılarımı sunar, yaşam 
ve çalışmalarınızda başarılar dilerim. Umarım 
hepiniz iyi ve sağlıklısınızdır. Bizler de gayet 
iyiyiz.

Tüm Politika emekçilerinin bayramını kut-
lar, bayramın halklara barış ve özgürlük get-
irmesini temenni ederim.

Umutlu ve özgür topraklarda buluşmak 
dileğiyle.

Hıdır ARDİN
F Tipi Kapalı Cezaevi / Adana

Devrimci 
Dostlar
Özellikle Öncelikle şahsınızda tüm dev-

rimci ve demokrat basın emekçilerini selam-
lıyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Uzun zamandır düzenli olarak bana, bize 
göndermiş olduğunuz gazetenizi alıyorum. 
Bu devrimci dayanışmanız ve duyarlılığınız, 
bizleri son derece mutlu ediyor.

Gündeminizi takip etme olanağını bize 
sunduğunuz için ayrıca teşekkür ediyorum. 
Bu temelde siz değerli basın emekçilerinin 
çalışmalarında başarılar diliyorum. Tüm gü-
zellikler ve başarılar sizlerle olsun.

Devrimci selam ve saygılar.

Metin PEYAN
T Tipi Kapalı Cezaevi / Şırnak

Embazê Hêcayî
Ewilê ewilan, ez şima rê selam û 

hurmetê xo vana. Ê rojnameyê (Politika) kê 
şimami rê şamitê, ameyî resayî mi. Keyeyê 
şimaawanbo. Ez pê rojnameyê şima zaf 
gayîl bîya; pê keyfweşî wanena. Ez bawer 
kena a renca ke şima hê danê, bilese-
bep nêşina. Ez zaza ya. Ez bawer kena ke 
rocê yena, rojnameyê şima de bi zazakî zî 
nişteyî vejîyenê.

Embazê ke vetişê rojnameyê şima de 
ca genê û xehitîyenê ez înan pêrune rê 
sipas kena. Ez şima rê weşî, mucadeleyê 
şima de zî serkewtiş wazena.

Bi weşî û selametî

BENA HOL

Hüseyin ÇAKAN
E Tipi Kapalı Cezaevi / Muş
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Devrimci Yoldaşlar Merhaba

Merhaba 
Değerli Özgür Basın Emekçileri,
Siz değerli Politika çalışanlarını ve böyle anlamlı çalışmaya katkı sunan tüm emekçileri 

selamlıyor ve sevgilerimi iletiyorum.

Bütün ezilen, ötelenen ve tecrit edilmek istenenlerin ortak mücadelesi olan, sınır-
ları aşma ve emperyal güçlerin çizmiş olduğu suni engelleri aşma yolunda, özgür yayın 
“politika”sı, yüksek duvarları aşarak, özgür zihinleri buluşturma yolunda, Denizlerin, Mahir-
lerin, Mazlumların, Hayrilerin ortak idealleri olan, halkların kardeşliği yolunda ciddi bir emek 
ve çaba yaratmaktadır.

Bizler de PKK’li siyasi tutsaklar olarak, çalışmalarınızı bu kapsamda görüp değerlendiri-
yor, bu değerli çalışmalarınızdan da bu düşünce ile yararlanıyoruz.

Kimi bireysel çalışmalarımdan dolayı, uzun bir süreden beri teşekkürlerimi iletemedi-
ğim için mazur göreceğinizi düşünerek, anlayışla karşılayacağınıza inanıyor, tekrardan te-
şekkürlerimi iletiyor, çalışmalarınızda üstün başarılar diliyorum.

Son olarak, insanlık düşmanı vahşet çeteleri olan DAİŞ’in Kobanê’deki sivil katliamını 
kınıyor, maşalığını yaptıkları üst akılları olan gerici zihniyeti lanetliyor, kendi kanlarında bo-
ğulacaklarına inanıyorum.

Devrimci selam ve saygılarımla.

Halil ERCAN
D Tipi Kapalı CezaeviDiyarbakır

Ben Osmaniye 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza 
İnfaz Kurumu’nda yatan okurunuz Ufuk Di-
lek... 34 yaşındayım.

Ben ve tüm dava arkadaşlarım adına siz-
leri sevgi ile selamlıyorum. Gazetenizi aldığı-
ma dair bilgi vermek ve de kısaca kendimden 
bahsetmek babında ilk mektubumu yazıyo-
rum.

10 yılı aşkın bir süredir yatıyorum. Dı-
şarıda ve zindanda kendi ideolojim ve de-
ğerlerim hariç, hiç bir şeyim kalmadı. Maddi 
yönden güçlüyüm ama manevi yönden kişi 

veya kişilerin hep ben demesinden çok sıkıl-
dım. Çıkmama 7 yıl var ve bu süre içerisinde 
bana ve tüm dava arkadaşlarıma, bu gazete 
aracılığıyla yapmış olduğunuz çalışmalarınız-
dan ötürü sonsuz şükranlarımı sunarım. Bana 
mektup yazmak isteyen arkadaşlarıma şimdi-
den selam olsun.

Hoşça kalın.

Ufuk DİLEK
1 Nolu T  Tipi Kapalı Cezaevi / Osmaniye

Merhaba Değerli Politika Emekçileri,

SORMA ANA
Mahpusu sorma Ana!
Bedenler bir avuç güneşe hasret
Mahpusu sorma Ana!
Soğuktan üşümüş eller
Karanlık çökmüş beton duvarlara
Duvarlarda ölüm sessizliği var
Kapamışlar demir kapıları
Çocukların gülüşlerini duyan mı var?
Kızılla bürünmüş gecenin karanlığı
Yıldızların güzelliğini seyredenler var

Dondurmuşlar zamanı
Tutsakların seslerini duyanlar mı var?
Gözler dalmış efsunlu hayallere
İçinde dolu hüzünler var
Meclup gözler
Devrimin sihirli aşkına

Kelebekler yağmış havalandırmamın 
   boşluklarına
Özgürlüğün gözyaşları misali
Yaralanmış kuşlar düşmüş dikenli tellerin   
        arasından
Yaralarını sardıkça kanayan saçma yaraları var
Yürekler alev olsa da boşuna
Ölümün sessizliği çökmüş kuşlara 
Yanar durur yürekler Kemal Pir aşkına
Mazlum’una ve baharın aşkına

Beton duvarları delmiş bir çiçek
Tutsakların gülüşüne benzer
Demir beton olmuş kapitalizm
Yiğitliği vurmuşlar anam haberin var mı?
Zaman tutsak kalmış avuçların arasında
Çalmışlar özgür yarınları
Kızıl kan olmuş her taraf
Kanla çizilen acı hikayeler var

Düşmüşüz anam mahpus yollarına
Bensiz geceleri ağlar mısın?
Kesilen cezaları sorma Ana!
Kesilen cezalara boyun eğmez
Yüreklerin bir aşkı var
Gece karanlığında yükselen ıslık sesleri
Yankılanır ölümün sessizlik çığlığı ile
Gece karanlığında görmez gözler
Yıldızlar pırıl pırıl olsa da
Her gece sessiz rüyalarından firar edenler var

Bir ömür iki gözüm
Yalan değil dile kolay
Toprağa hasret olmuş bedenler
Toprak yüzü görmemiş ayaklar
Beton olmuş her taraf
Demir almış yılların pasını
Pas tutmuş anahtarlar
Demir kapılar pencereler
Ah yıllar kaset gibidir sil baştan
Devrime kurban olan canlar...
Çağlar durur sosyalizmin aşkı ile
Yazılmış penceremin üst köşesine
Mahir’in umudu
Zilan’ın aşkı
Binlerce devrimci geçmiş bu yoldan
Özgürlük
Özgürlük
Özgürlük 
İçin.

Recep MOTUR
T Tipi Kapalı Cezaevi Dinar/ Afyonkarahisar



Bu sayımızda, İnşaat İşçileri Sendika-
sı Genel Başkanı Mustafa Adnan Akyol 
ile, Kobanê’de gerçekleştirilmesi faaliyeti 
yürüttükleri Sağlık Ocağı Projesi ile ilgili 
söyleştik. Sizlerle de paylaşıyoruz.

Politika: Sayın Mustafa Adnan Akyol, 
Kobanê’de, acil bir ihtiyaç olarak Sağlık 
Ocağı inşa edilmesi ile ilgili projeniz hak-
kında ve bu fikrin ortaya çıkışı ile ilgili 
bizi bilgilendirir misiniz?

Mustafa Adnan Akyol: Şimdi biz işin 
açıkçası, sendikal olarak sendikamızda 
Kürt arkadaşların çalışma problemlerini 
zaten biliyorduk. Özellikle Türk arka-
daşlar olarak. Mesela ben bir Karade-
nizliyim. Ama bizim sendikayı kurarken 
söylediğimiz bir şey vardı. Yani, bu ül-
kede herkes kardeşlikten bahsediyor işin 
açıkçası. Konuştuğu zaman Kürtlerle, 
Kobanê’yle, Ortadoğu halklarıyla kardeş-
likten bahsediyor ama sadece bahsediyor. 
Biz, özellikle şantiyelerde, Türk, Kürt, 
Laz, Arnavut, Çerkesler bir arada çalışı-
yoruz. Bu insanların problemlerinin bir-
birleriyle değil, sermayeyle olduğunu dile 
getiriyoruz. Birbirimizle bir düşmanlığı-
mızın olmadığını dile getiriyor, hem de 
görüyoruz şantiyelerde çalışırken. Çünkü 
duvarını Kürt arkadaş örüyor, fayansını 
Türk arkadaş yapıyor. 

Daha sonra Kobanê’de IŞİD çetele-
rinin saldırılarından sonra, gönül, orada 
savaşmaya da gitmek isterdi ama, bunu 
beceremedik ancak inşasında, dünyanın 
neresinde olursa olsun, ilk söz hakkı bi-
zimdir. Çünkü biz inşaat işçileriyiz. Bu-
rayı biz inşa edeceğiz dedik. Başbakan ve 
Cumhurbaşkanı, bir laf atmıştı. “TOKİ 
yapacak” diye. O bile yapsa biz inşa 
edecektik orayı. Arkadaşlarla oturduk, 

aramızda karar verdik. Bu işi sermaye-
ye bırakmayalım, elimizde bir damla da 
olsa, biz de destek verelim dedik. Bölge-
nin inşasında özellikle Türk arkadaşlarla 
oturalım, konuşalım. Nerede bize ihtiyaç-
ları varsa, gidelim ve destek verelim is-
tedik. Kardeşlik öyle izleyerek olmuyor. 
Ankara’da “Kürt sorunu yoktur.” deyip, 
Van’a gidip “Kobanê’ye selam” söyleye-
rek olmayacağını göstermek için, önce bir 
heyet olarak Kobanê’ye gittik. Ne ihtiyaç-

ları olduğunu sormak ve görmek istedik. 
Orada da aslında bizim Sağlık Ocağı’nı 
tamamen üstlenme gibi bir niyetimiz 
yoktu ancak, IŞİD çeteleri çekilirken, 
cesetlerini bırakıp gitmişler ve yaz mev-
siminin geleceğini, bu cesetlerden salgın 
hastalık baş göstereceğini tahmin ederek, 
bir Sağlık Ocağı sözü verdik. Kampanya 
bu şekilde başladı. Şu an da yürüyor. Al-
man inşaat işçileri ile görüştük, onlar da 
gelecekler. İtalyan, Yunan işçilerinin de 
gelme ihtimali var.  Enternasyonal olarak 
biz orada en azından o Sağlık Ocağı’nın 
inşasını sermayeye bırakmayacağız. İşçi-
ler kendi alınteri ve kendi emeğiyle yapa-
caklar. 

Politika: Bu projenin finansmanını 
nasıl sağlıyorsunuz?

Mustafa Adnan Akyol: Açıkçası, fi-
nansmanı dayanışma ile sağlıyoruz. İşçi 
arkadaşlar, etkinlikler, tiyatro gösterileri, 
standlar açarak sağlamaya çalışıyoruz. 
Almanya’dan, Yaşam Evi diye bir dernek 
bize bayağı yüklü bir bağış yaptı. Duyarlı 
vatandaşlardan, özellikle inşaat sektörün-
de müteahhitlerden de destek aldık. Biz 
zaten sendika olarak, züğürt bir sendi-
kayız. Bu şekilde devam ediyor hazırlık 
çalışmalarımız. İyi de gidiyor. İşçiliğini 

de zaten işçi arkadaşlar hiç bir ücret talep 
etmeksizin, 10-20 kişilik gruplar halinde 
15 günlük arayla gidip yapacağız. 

Politika: Kobanê’ye heyetle gittiğinizi 
söylediniz. Oradaki tanıklıklarınızı akta-
rır mısınız bizlere?

Mustafa Adnan Akyol: Manzara içler 
acısıydı. İnsanlığın kötülük yapmak iste-
diği zaman ne denli kötülük yapabileceği-

nin en uç noktasıydı gördüklerimiz. Gidip 
gördüğünüzü anlatmakla bile oradaki du-
rumun gerçekliğini aktaramazsınız. Git-
mek gerek, vahşeti görebilmek için. Bina-
ların %80’i yıkılmış, çok kötü şartlar var. 
Şu anda elektrik, su, yiyecek yok. Sağlık 
problemleri çok fazla. Bombalama ve ça-
tışmalarda binalar yıkılmış ve cesetler var 
altında. Çocuklar anlamıyorlar ve girme-
ye çalışıyorlar. Artı tuzaklar var. Çeteler 
çekilirken, cesetlerin altına, her yere tu-
zaklar kurmuşlar. Geçtiğimiz günlerde iki 
çocuk öldü mesela. Gördüklerimiz karşı-
sında acıyacak içimiz bile kalmadı.

Politika: Projenin gerçekleştirilme-
si sürecinde, sendika olarak kaç işçi ile 
organizasyonu gerçekleştirmeyi planlı-
yorsunuz?

Mustafa Adnan Akyol: Orada yakla-
şık olarak, şantiyenin açılışından bitişine 
değin yüz işçi gruplar halinde çalışacak-
lar. 

Politika: Bu projeyi hayata geçirilme-
sinde, devrimci, sosyalist, demokrat ka-
muoyundan beklentileriniz nelerdir?

Mustafa Adnan Akyol: Birincisi, 
stantlarımıza duyarlı olmalarını, yakında 
düzenlemeyi planladığımız geceyi hem 
duyurma açısından hem de katılım açı-
sından desteklemelerini istiyoruz. Malze-
melerin alınabilmesi için ekonomik ihti-
yaçlarımız devam ediyor. İkincisi, kendi 
kurumlarında çalışan inşaat işçileri bura-
ya yönlendirilebilir çalışmak için. Biraz 
buruk olarak bir şey daha söyleyeceğim. 

Geçen hafta biz, çağrı yaparak Kobanê’de 
insani yardım koridorunun açılması için 
eylem yaptık. Gerçekten bazı arkadaşlar 
ve yapılar geri durdular. Biz ne yapmak 
istersek isteyelim, insani yardım koridoru 
açılmadıkça, hiç bir şey yapamıyorsunuz. 
Bu konu, birinci derecede önceliklidir. Bu 
koridorun açılması için yakınlarda yine 
bir eylem düşünüyoruz. Asıl burada güçlü 
bir desteğe ihtiyaç var. En büyük beklen-
timiz de budur.

Politika: Projenin fiili olarak gerçek-
leştirilmesi sürecinde, sıkıntı yaşayacak 
mısınız? Bölgeye geçişte engellemeler 
olacaktır. Tavrınız ne olacak çözüme iliş-
kin?

Mustafa Adnan Akyol: Şu anda bile 
engellemeler var koridor açılmadığı için. 
Birey olarak geçebiliriz ama malzemeyi 
geçiremiyoruz. Koridor açılmasa da biz 
kanton yönetiminden haber bekliyoruz. 
Bugün gelin deseler, gideceğiz. Gerekirse 
her şeyi göze alarak sınıra kadar gidece-
ğiz. Çünkü burada çocuklar ölüyor, ka-
dınlar ölüyor. Yaralanmadan, hastalıktan 
insanlar ölüyorlar. Bu insani bir görev. 
Artık burada, Türklük, Kürtlük, Lazlık, 
Çerkeslik önemli değil. İnsanım diyorsak 
bu insani bir sorumluluktur. Bizim korku-
muz yok.

Politika: Sayın Mustafa Adnan Akyol, 
hem projenizi hem de deneyimlerinizi ak-
tardığınız için size teşekkür ediyoruz.

Mustafa Adnan Akyol: Sesimizi du-
yurduğunuz için biz de teşekkür ederiz.
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 q Ayla BORAN

Kapitalizmin doğası ve emperyalist 
kuşatma, tarihsel süreçlerde var olan ve 
yinelenen krizlerle baş etmenin yolunu 
her zaman bölgesel savaşlarla bertaraf 
etmeyi seçmiştir. Afrika’da, Balkanlar’da, 
Kafkasya’da, bugün Ortadoğu’da sözüm 
ona “terörle mücadele” ve “demokrasi” 
bahaneleriyle ABD merkezli işgallerin in-
sana faturası ağır olmaktadır.

Dünyada 300 milyonun üzerinde in-
san sayısıyla ifade edilebilecek bir göç 
olgusu vardır. Daha iyi bir yaşam, ekono-
mik koşullar ve önemlisi savaşın içinden 
kaçmak umuduyla yaşadığı yeri, yaşadığı 
toprakları arkasına bakmadan terketme-
yi göze alan milyonlarca insandan bah-
sediyoruz.

Emperyalist devletlerin barbarca is-
tilası ile yangın yerine dönen nice coğ-
rafyadan kaçış, kitlesel göç ve mülteci 
statüsüyle yeni çıkmazlara yol alış, göç-

menlere umut oluveriyor var olan ya-
şamsızlıkta...

Emperyalist güçlerin ikiyüzlü ens-
trümanları olan “demokrasi” ve “insan 
hakları” safsataları nedense (!) bomba 
olarak yağıyor halkların üzerine... Kaçış 
ve kurtuluş umutları ise derin sularda, 
balık istifine dönmüş teknelere tıkıştırıla-
rak kaçışın yolunun kalmadığı ölümlerle 
sonuçlanıyor. Çoğu zaman umut senar-
yosunun sonu, çoluk çocuk acı bir ölüme 
gebedir.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği’nin yayınladığı bilançolar, 
kıyıya ulaşamadan ölen mültecilerin acı 
öyküsünü istatistiklere döküyor aslında...

Yıl 2011... Tunus ve Libya’dan İtalya 
kıyılarına ulaşmak isteyen ve yardım çağ-
rısı karşılıksız bırakılan 72 kişi, Avrupa su-
larında hayatını kaybetmiştir.

Yıl 2012... İtalya’nın Lampedusa adası 
açıklarında sulara gömülen bir mülteci 
teknesinden 54 kişi kurtarılırken, 79 ki-
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Savaş Göçmenleri Bir Umut...

Manisa’da 6 Temmuz 2015’te, içinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan kam-
yonetin karıştığı trafik kazası sonrasında 13’ü kadın, 15 kişi yaşamını kaybetti. 
Kapitalizmin esnek ve güvencesiz çalışma koşulları, insanları bir kamyonet ka-
sasına hapsedip, ölüm solutuyor. Azami kâr arzusu uğruna insan hayatı yok sa-
yılıyor ki, en acı faturayı ödeyen kesimler içinde tarım işçileri de var. Türkiye’de 
TÜİK 2011 verilerine göre, 6.3 milyon istihdam edilen tarım işgücünün yarısını 
mevsimlik tarım işçileri oluşturuyor. Gezici mevsimlik tarım işçilerinin karşılaş-
tıkları sorunlar saymakla bitmez. 

Ulaşım, barınma, ücretlendirme, sosyal güvence, kadın ve çocuk işgücü sö-
mürüsü, meslek hastalıkları, etnik, kültürel ayrımcılık ve en önemlisi yoksulluk 
ve ölümün eşiğinde yaşamak gibi bir çırpıda sıralayabileceğimiz sebeplerle var 
olan koşullar son derece trajiktir.

Tarımda karşılaşılan iş kazalarının kayıtları bile raporlaştırılmamıştır. Ölüm-
lerde ilk sırayı ulaşım koşulları esnasında gerçekleşen cinayetler olarak belir-
tebiliriz. Akut pestisit (kimyasal) zehirlenmeleri ile sağlık sorunu yaşayan nice 
tarım işçisi bulunmaktadır. 

Öyle bir sektör düşünün ki; çocuk işgücü istihdamının 6’lı yaşlara kadar 
düştüğü, kadınların göç bölgelerinde her türlü, şiddet, taciz, tecavüz ve iş ci-

nayetlerine kurban gittiği, barınma koşullarının son derece kötü olduğu or-
tamlarda yaşayan bu insanların, potansiyel “suçlu” olarak algılandığı...

Diğer yanda,  devletin Kürt sorununa ilişkin politikaları, 1990’lı yıllarda 4 
milyona yakın Kürt’ü evinden, yurdundan, yaşam gereçlerinden koparmış, 
Zorunlu göç mağduru Kürt emekçileri, Türkiye’nin dört bir yanında mevsimlik 
tarım işçisi olmak zorunda kalmıştır ve bugün mevsimlik tarım işçilerinin ço-
ğunluğu Kürt emekçilerinden oluşmaktadır. Etnik inkar, emek sömürüsü ola-
rak da işletilmiştir.

17 saat boyunca 6 kilo yaprak toplayıp, 9-10 lira kazanabilmek için ölmek. 
Yaşayabilmek için, sadece yaşayabilmek için heba edilen hayatlara Manisa tek 
bir örnek. Yoksul, emekçi ve ezilenler için ne ilk ne de son örnek. 

Burjuvazinin ve onu ayakta tutan düzenin pompaladığı sınıf içi bölünmeye 
dur diyecek bir algıya acilen gereksinim var. İşçi sınıfının, dünyanın her yerin-
deki işçilerin, dili, dini, mezhebi yoktur. Onları birleştiren emektir. Sömürüdür. 
Göçmen işçilere bakış da mevsimlik işçiler sorunu da sınıf siyasetinden bağım-
sız ve dışlayıcı olamaz. Dünyanın tüm işçileri açısından sömüren aynıdır, kurtu-
luş da aynı olmalıdır bu sömürüden...

Mevsimlik İşçiler ve İç Göç Olgusu
Hangi Mevsimdir Yaşamak Dedikleri?

Manisa’daki 
cinayet gibi 
kazada ölen 
15 tarım işçi-
sini 14 mezara 
gömdüler 
ve bir çocuk 
annesi ile gö-
müldü. 
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şinin kayıp olduğu bildiriyor. Yetkililer 
ise şimdiye kadar sadece 1 cesede ula-
şıldığını açıklarken, 10 metrelik teknede 
toplam 136 Tunuslu mültecinin olduğu 
netleşiyor. Asıl netlik yaşam umudunun 
bittiği hayatlar...

Arap Baharı’nın yaşandığı dönemde, 
Kuzey Afrika’dan, küçük İtalyan adasına 
on binlerce kişi akın etmiş, en az bin 500 
kişi ise Akdeniz’de boğularak hayatını 
kaybetmiştir.

İş bulma umuduyla her yıl binlerce 
işçi, karayollarında üst üste yığılarak, bir 
başka ülkeye gitmeye çalışırken yaşamı-
nı yitiriyor.

ABD’de her yıl sınırı geçmek isterken 
öldürülen yüzlerce insan var.

Yıl 2012... İzmir’in Menderes ilçesine 
bağlı Ahmetbey beldesinde Avrupa’ya 
yasa dışı yollardan çıkmak isteyen kaçak-
ların olduğu tekne battı. Tekneden 100’e 
yakın kişinin olduğu tahmin edilirken, 
sahil güvenlik ekiplerince yapılan çalış-
malarda şimdiye kadar 61 kişinin cansız 
bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybedenle-
rin 18’i kadın, 31’i çocuk... Can kayıpla-
rının sebebi, kapıları kilitli olan kamara-
lar... Mülteciler ise Filistin, Suriye ve Irak 
kökenli...

2014 yılında Avrupa kıtasına ulaşmak 
için deniz yolunu seçen Afrikalı ve Orta-

doğulu göçmenlerdin binlercesi umutla-
rını Akdeniz’in sularında yitirdi...

Yıl 2015... Suriyeli mülteciler, başta 
Ayvalık olmak üzere umut tüccarlarının 
denize açtığı feribotlarla ölüme terk edi-
liyorlar.

Örneklemekle bitmez, nice kaçış öy-
küsünün sınırı, coğrafyası yok... Umudu 
sınırlayanlar dışında ne yazıktır ki...

Tarihi açlık, yoksulluk, savaş ve kıyı-
ma hizalı bir dünya düzeninde, krizsiz bir 
kapitalizm ve sahte enstrümanlarla be-
zeli savaşların olmayacağını düşünmek 
mümkün değildir.

Kapitalizmin yarattığı sorunlarla, 
Dünya nüfusunun neredeyse %5’ini 

oluşturan bu kitlesel göçler, daha iyi bir 
yaşam umuduyla metropollere ve em-
peryalist devletlerin kucağına bırakıyor 
insanlığı... Açlıkla, yoksullukla baş ede-
meyen milyonlarca insan, sermayenin 
ucuz işgücü olarak yaşam alanlarından 
koparılıyor. Diğer boyutu ile ise yedek 
işgücü olarak, işçi sınıfının şartlarını ağır-
laştırmakta kullanılıyorlar. Kapitalizmin 
kölelik düzeni de devam ediyor böylelik-
le emek ordusu içinde de...

Göçmen işçilerden elde edilen ucuz 
emek kârlılığı burjuvazinin ekmeğine 
ekonomik boyutuyla yağ sürerken, siya-
sal boyutu ile de milliyetçiliğin, ırkçılığın, 
yabancı düşmanlığının da pekiştirilme-
sinde kullanılıyor. En çok zarar gören 
yine yoksul ve emekçiler yine göçmen 
işçiler oluyor.

Diğer yandan şu soru da sorulabilir:

Neden gelişmiş ülke burjuvazileri, 
ekonomik ve siyasal çıkarlarına hizmet 
ettiği halde, uluslararası kurumlar ve ya-
salarıyla, göçmen nüfusu engellenmeye 
çalışıyorlar?

Bu engellemenin üç önemli boyutu 
var;

İlk olarak, bu devletler yasal yollarla, 
kayıt altında bir beyin göçüne ve vasıflı 
işçilere zaten kolaylıkla ulaşıyorlar. Bura-
da sorun teşkil eden, tanımlanan sayısı-

nın fazlası ve çoğunluğu vasıfsız olan bu 
göçmen nüfusu istihdamda duyduğu 
gereksizliktir.

İkinci olarak, sınırların aşılması halin-
de kayıt dışı ‘köle’ olarak kullandığı bu 
nüfusun, verili sosyal ve toplumsal doku-
sunda “kaybedecek bir şeyi” olmayanlar 
olarak bilinmesidir. O yüzdendir ki olası 
toplumsal patlamaların karşıt siyasal ar-
gümanı olarak kullanılmasından ve Yu-
nanistan, Fransa vb örneklerde olduğu 
gibi olası ayaklanmaları ve de sistemi 
tehdit eden isyanlarına alınmak istenen 
tedbirdir.

Üçüncü olarak ise, “Küreselleşme / 
Globalizasyon“ adı altında, dünya ölçe-
ğinde egemenliğini ilan eden serma-

yenin, işçi sınıfını siyasal ve idari olarak 
denetimi altında tutacak şekilde, ulusal 
sınırlara hapsetmeye çalışması, serma-
yenin işçi sınıfının uluslararası birlik ve 
dayanışmasından duyduğu korkunun 
sonucudur yine...

İşçiler, umutla terkettikleri topraklar-

dan yola çıkarken, ekonomik, siyasal ve 
kültürel olarak sömürülmenin ve aşağı-
lanmanın yüküyle “düşman” gösterildik-
leri bir yaşama zorlanıyorlar seçeneksiz-
likle...

Yani sınırlar değiştiğinde kazanılmı-
yor yaşam...  Yaşam sınırsız bir dünyada..
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Sokağın Zindan Olduğu Gün... 
10 Temmuz 1991/Amed
q Ayşe İNAL

1980 darbesinin karanlığı, 5 Temmuz 1991 gecesinde 
Diyarbakır’da kendini gösterdi. Diyarbakır HEP İl Başkanı 
Vedat Aydın, İstasyon Caddesi’ndeki evinden silahlı ve tel-
sizli kişilerce alınmış, üç gün sonra ise cansız bedeni, Elazığ-
Maden’de kimsesizler mezarlığında bulunmuştu. Saatlerce 
işkence edilmiş, kafatası parçalanmış, kolları ve bacakları 
kırılmış, kalaşnikofla taranıp delik deşik edilen Vedat Aydın’ın 
cansız bedeni, Diyarbakır’da isyanı da büyütmüştü. Cenazesi; 
ailesi, yakınları, dostları ve yoldaşları başta, yüz binlerce insan 
tarafından Diyarbakır’da defnedildi.

10 Temmuz 1991 günü, Kürt halkının hafızasından asla 
silinmeyecek diğer günlerin de başlangıcıdır. 80 sonrası 
dönemde, Kürt halkına yönelik insanlık dışı işkence ve ölümlerin merkezi olan Diyarbakır 
zindanı, sokağa, sivil hayata da taşınmış oldu. 

 Vedat Aydın’ın hunharca katline olan isyanla, Vedat Aydın’ı son yolculuğuna uğurlamak 
için Diyarbakır sokaklarını dolduran halkı, surlara yerleştirilen özel timler taradılar. Resmi 
rakamlara göre 3, gerçekte ise onlarca insan öldürüldü. Yüzlerce insan ise yaralandı. Kürt 
halkı, yaralı ve ölülerini kan göletlerinin içinden taşıdı.

Kürt halkını korkutma ve sindirmeye yönelik bu tutum, tam tersi direnci yükseltti. Kürt 
halkı ve siyasetçileri, her koşulda direnmeyi önceledi. O gün, mücadele etmenin ve 
direncin yükseltilmesini de dayattı. 10 Temmuz 1991, Kürt gençleri ve halkının hafızasına 
unutulmayacak bir gün olarak kazındı.

Şu an HDP Eş Genel Başkanı olarak siyaset yürüten Selahattin Demirtaş’ın o güne 
ilişkin değerlendirmesi, yaşanan acıyı ve dünden bugüne tarifsiz nice bedel ödemek zo-
runda bırakılan Kürt halkı ve iradesinde,  Vedat Aydın’ın katli ve 10 Temmuz 1991 günü 
yaşananların ne derece önemli olduğunu da bir kez daha gösteriyor.

“Vedat Aydın’ın cenazesi bulunana kadar geçen 3 gün içinde duygusal yönden çok et-
kilendim. Cenazenin kaldırılacağı gündü. Meydana doğru yürüyen bir grup gencin arasına 
katıldım, birlikte yürümeye başladım. Polisler ellerinde kalaslarla gençleri kovalamaya 
başladı. Ben de onlarla kaçtım. Mardinkapı önüne geldiğimizde bu kez kalabalığın üzerine 
ateş açıldı, bilinen acı olaylar yaşandı. Hayatımın rotası o gün değişti, siyasal kimliğimle o 
gün tanıştım; O gün başka bir insan oldum.”

Çünkü, Kürtlerin insanlık dışı şiddet ve savaşa karşı, direnmek ve yaşam hakkını savun-
maktan başka yolu kalmamıştı. Bugün de insanca yaşam için, onurlu bir barış için diren-
meye devam ediyorlar. 10 Temmuz 1991, ne unutulur ne de unutturulabilir yüzlerce yıl 
geçse de.  Vedat Aydın’ı katledenlerin resmi kayıtlarda faili halen meçhuldur. 

Selahattin Demirtaş sadece bir örnektir. Şimdi anlıyor musunuz Selahattin Demirtaş’ın 
neden Selahattin Demirtaş  olduğunu?



q Sinan DERVİŞOĞLU &
    Hurşit SAĞIROĞLU

Bu yazımızda, Marksist düşünce-
nin en büyük silahlarından biri olan 
diyalektiğe, diyalektik metoda değin-
mek istiyoruz. 19.yüzyılda yaşamış 
ünlü Rus devrimci-demokratı Herzen, 
diyalektik için “devrimin matematiği” 
demişti. Geçtiğimiz sayıda bahsettiği-
miz materyalizm, Marksistlerin olay-
ları açıklama ve çözümlemesine temel 
teşkil ederken, diyalektik de olayları 
ortaya koyma ve olguları ele alma tar-
zını oluşturmaktadır.

Diyalektik Düşüncenin
Kapsamı
Diyalektik metodu kısaca tüm zen-

ginliğiyle tanımlamak zor olmakla 
birlikte, bu temel yaklaşımın ana içe-
riğini özetlemeye çalışalım. Diyalek-
tik, gelişimi ve değişimi başa koyar ve 
olguları (fikirleri, canlıları, insanları, 
toplumları) değişim süreçleri içinde 
anlamaya çalışır. Yaygın deyişle di-
yalektik, olgunun “fotoğrafına değil 
filmine” bakar; yani şu anda ne oldu-
ğundan çok nereden bu noktaya gel-
diği ve nereye gideceğine önem verir. 
Bu değişimin motor gücü ise, olgula-
rın içinde yer alan çelişkilerdir. Her 
olgunun içinde eski ve yeni, olumlu 
ve olumsuz, doğru ve yanlış, canlı ve 
ölmekte olan, gelişimi destekleyen ve 
gelişime engel olan unsurlar bir arada 
bulunur. Bu zıtların arasındaki çatış-
ma, içinde yer aldıkları olguyu yeni 
bir aşamaya sürükler. Başka bir deyiş-
le tez ve antitezin çatışmasından, yeni 
bir durum olan sentez doğar. Bu de-
ğişimler genellikle tedrici (ağır ağır) 
değil, uzun nicel birikimlerin ardın-
dan nitelik değişimine yol açan nitel 
sıçramalar biçiminde ortaya çıkar.

Çok özet de olsa yukarda tanım-
lamaya çalıştığımız diyalektik yakla-
şım, asla “diyalektiğin 1. ve 2 madde-
si” gibi dinsel eğitim mantığıyla ele 
alınmamalı, devrimciler diyalektiği 
kafalarında, önce uygulamalarını oku-
yup anladıkça, daha sonra da kullan-
dıkça keskinleştirdikleri topyekün bir 
silah gibi algılamalıdır.

Tarihte Diyalektik 

“Zıtların çatışmasından doğan ha-
reket” fikri eski Çin, Hint ve İran 
uygarlıklarında (Çin’de Yin ve Yang, 
İran’da Zerdüşt düşüncesindeki “İyi” 
ve”Kötü” iki tanrı fikri) yer almış, 

keza Eski Yunan’da da en belirgin ifa-
desini filozof Heraklit’in düşüncesin-
de bulmuştur.  Heraklit meşhur “İnsan 
aynı suda iki kere yıkanamaz” deyi-
şiyle değişimin sürekliliğini ve evren-
selliğini vurgulamıştır.

Eski Yunan’da “diyalektik” bir tür 
tartışma sanatı, yer yer fikir cambaz-
lığı seviyesinde algılanmış, sonraki 
felsefi sistemlerde ise “çelişki” kavra-
mı hep negatif anlamda, fikirlerde tu-

tarsızlık, yanlışlık, eksiklik anlamında 
algılanarak reddedilen ve dışlanan bir 
kavram haline gelmiştir.

Fransız Devrimi’ne doğru, önceki 
yazımızda değindiğimiz Aydınlanma 
süreci bir yandan materyalizmi öne 
çıkarırken, diyalektik düşüncenin to-
humları da yeşermeye başlamıştır. 
Büyük materyalist düşünür Diderot, 
“Rameau’nun Yeğeni” adlı kısa ese-
rinde  diyalektiğin çarpıcı bir örneğini 
sunar. Burada aktarılan iki kişi ara-
sında devrim öncesi Fransız toplumu 
üzerine bir diyalogtur. Birinci şahıs 
olan yazarın kendisi (yani Diderot) 
genel sağduyuya dayanan “makul” 

görüşleri dile getirmekte, karşısın-
daki sıra dışı şahıs ise (ünlü besteci 
Rameau’nun yeğeni) alabildiğine ay-
kırı, kışkırtıcı ve ahlaka ters görüşleri 
savunmaktadır. Fikirlerin bu çarpış-
masından o dönemin Fransa’sına iliş-
kin son derece sarsıcı gerçekler, yeni 
ve devrimci tespitler ortaya çıkacak-
tır. Engels, bu yüzden Diderot’nun 
bu eserine “diyalektiğin bir şaheseri” 
demiştir.

Hegel’in Devrimi
Diyalektik metodun bugünkü mü-

kemmelliğine ulaşmasında en büyük 
katkı, şüphesiz büyük Alman filozo-
fu G.W.F.Hegel’e aittir. Hegel bü-
tün Avrupa’yı, hatta dünyayı sarsan 
Fransız Devrimi’nden büyük ölçüde 
etkilenmiş, eşi benzeri görülmemiş 
bir altüst oluşu gerçekleştiren Fransız 
devriminin yarattığı “değişim” fik-
ri, en mükemmel ifadesini Hegel’in 
felsefesinde bulmuştur. Fransız Dev-
rimi’nin hayranı, ve doğa bilimlerine 
ilişkin büyük bir bilgi birikimine sa-
hip olan Hegel, öncüllerinin aksine 
“çelişki” kavramına yaratıcı bir nite-
lik atfetmiş, çağdaş diyalektiğin temel 
kavramları olan tez-antitez-sentez, ni-
celiğin niteliğe dönüşümü, değişimin 
ebediliği gibi kavramları oluşturmuş 
ve geliştirmiştir. Döneminde özellikle 
Almanya’da tüm burjuva demokrat-
larının ve devrimcilerinin amentüsü 
haline gelen Hegel’in felsefesi, aris-
tokratik gericiliğin baskılarıyla karşı-
laşmakta gecikmemiştir. Sonunda He-
gel, devlet memuru bir akademisyen 
olarak, “toplumsal gelişmenin en üst 
aşaması” olarak “Prusya monarşisi”ni 
tanımlamak zorunda kalmıştır.

Hegel diyalektiğinin en temel so-
runu, filozofun sahip olduğu idealist 
dünya görüşüdür. Bir idealist olan 
Hegel, çelişkiler üzerinden gerçek-
leşen gelişmeyi, öncelikle fikirlerin 
diyalektiği olarak kavrar; ve maddi 
dünyadaki değişimi, fikirlerdeki de-
ğişimin bir yansıması olarak tanım-
lar. Öte yandan Hegel’in felsefesinde 
derine indikçe, “fikir” dediği şeyin de 
(insan kafasında oluşan kurmacalar 
değil) aslında “gerçeklik” olduğu or-
taya çıkar. Hegel, felsefesini tutarlı ve 
değerli kılmaya çalıştıkça aslında ide-
alizmden fiilen uzaklaşmış; idealist 
yaklaşım, onun mükemmel üretimi 
olan diyalektiğin parlaklığını engel-
leyen bir tür dış kabuk haline gelmiş-
tir. Bu kabuğu kırmak ise Marx ve 
Engels’e düşecektir.

Marksist Diyalektik
Marx ve Engels, Hegel’de idea-

list kalıpların içine hapsolan o canlı 
özü, diyalektiği, bilimsel gelişmelere 
ve maddeci dünya görüşüne uygun 
hale getirerek materyalist diyalekti-
ği; yani salt fikrin değil, maddenin, 
doğanın ve toplumun diyalektiğini 
yarattılar. Böylece kendi deyimleriyle 
“Hegel’de elleri üzerinde yürüyen di-
yalektiği ayakları üzerine oturttular”. 
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EĞİTİM DİZİSİ: IV

DİYALEKTİK: 
Devrimin Matematiği

Diyalektik düşünceye göre hiçbir olgu “yüzde yüz doğ-
ru-mükemmel” veya “yüzde yüz yanlış-olumsuz” değildir 
ve olamaz. Her olgunun içinde gelişen, canlı ve gelece-
ğe yönelen unsurların yanı sıra gelişmeyi engelleyen, ölü 
ve olumsuz unsurlar vardır. Bu yaklaşım bize geçmişte, 
Marksizmin doğuş yıllarında muazzam bir anlama ve kav-
rama gücü ve büyük bir düşünsel zenginlik katmıştır. Her 
düşünce ürünü içinde işçi sınıfı adına yararlı olabilecek 
unsurlar ve ona zarar veren gerici unsurlar olabilir ve bu 
zıtlığı kavrayabilen, bu iki tür unsuru ayırt edebilen di-
yalektik bir bakışla tüm düşünce sistemlerinden işçi sınıfı 
yararına sonuçlar çıkararak sosyalist teoriyi alabildiğine 
zenginleştirmek mümkündür. 



Kendi aralarında yaptıkları iş bölümü 
çerçevesinde Marx, toplumun ekono-
mik altyapısı üzerine diyalektiği uy-
guladı ve başyapıtı “Kapital” ı ortaya 
çıkardı. Engels ise doğa bilimlerinde, 
fizik, kimya ve biyolojideki gelişme-
leri diyalektik açıdan ele alarak “Anti 
Dühring” ve “Doğanın Diyalektiği”ni 
yazdı. Her ikisi de tüm doğal ve top-
lumsal süreçlerin bağrında yer alan 
çelişkileri, bu süreçlerin içindeki zıt-
ların çatışmasını, bu çatışmadan do-
ğan değişimleri ve sıçramaları açığa 
çıkararak Hegel’in yarattığı diyalek-
tik metoda çok daha geniş bir uygula-
ma alanı kazandırdılar.

Gelişmenin felsefesi olan diyalek-
tik düşüncenin bizzat kendisi de ge-
lişmeye tabidir ve onun dışında kala-
maz. Marx ve Engels’ten sonra Lenin, 
diyalektik düşünceye ciddi katkılar 
yaptı. Özellikle “eşitsiz gelişme” kav-
ramını geliştiren Lenin, birbirini et-
kileyen maddi ve düşünsel süreçlerin 
aynı hızda değişmediğini tespit ede-
rek “eşitsiz gelişme”nin dünyayı yo-
rumlarken göz önüne alınması gereke 
bir olgu olduğunu kavradı. Örneğin 
işçilerin yaşadığı maddi sömürüyle 
onların düşünsel alandaki bilinçlen-
melerinin aynı hızla gitmediğini gö-
rerek “sınıfın tümünü değil, bilinçli 
azınlığını içeren bir devrimci parti” 
ile yola çıkmanın gerekliliğine işaret 
etti. Keza, ekonomik bunalım ile siya-
si çöküş arasındaki eşitsiz gelişmeyi 
fark ederek, “devrimin ancak kapita-
lizmin zayıf halkası olan bir veya bir-
kaç ülkede başlayacağını” tespit etti.

Lenin’den sonra J.V.Stalin, diya-
lektik materyalizmi yığınlar tarafın-
dan net ve kolay kavranılabilir kılmak 
için ünlü “Diyalektik ve Tarihi Ma-
teryalizm” broşürünü hazırladı. Bu-
gün Putin Rusya’sında dahi okullarda 
ders kitabı olarak okutulan “Bolşevik 
Partisi Kısa Tarihi” adlı kitabın bir 
parçası olarak yazılan bu broşür, on-
larca yıl boyunca dünyada milyonlar-
ca emekçinin diyalektik materyalizmi 
anlamak ve kavramak için okudukları 
bir başlangıç kitabı oldu. Yapılan tüm 
saldırılara rağmen hiçbir teorik hatayı 
içermeyen, diyalektik materyalizmi 
son derece sistematik ve anlaşılması 
kolay biçimde sunan bu eser, bir baş-
langıç kitabı olarak bugün de değerini 
korumaktadır.

1950’lerde Çin devriminin lideri 
Mao Zedong, Sovyet felsefecilerle 
birlikte diyalektik üzerine çalışmalar 
yaptı. 1970’lerde SSCB’ye karşı iz-

lediği düşmanca çizginin yanlışlığı ve 
verdiği zarar bugün tüm komünistler, 
hatta Çin KP tarafından da kabul edil-
mekle birlikte Mao’nun uluslararası 
komünist hareketin saygın bir ferdi 
olduğu 1950 ve 60’lardaki felsefe ça-
lışmaları, özellikle temel çelişki, baş 
çelişki ve tali çelişki gibi konularda 
önemli saptamaları ve katkıları içer-
mektedir.

Diyalektiğe 
Duyduğumuz İhtiyaç
Diyalektik metot, bugün komü-

nistler ve devrimciler için niçin gün-
celdir ve bize ne katar? Sosyalist 
sistemin yıkıldığı yıllardan bu yana, 
devrimcilerin marksizmin teorik mi-
rasının en değerli unsurlarından biri 
olan diyalektikten de uzaklaştıklarını 
üzülerek tespit etmek gerekir. Bunun 
en belirgin olduğu alanlardan biri ide-
olojik-teorik çalışmadır

Diyalektik düşünceye göre hiçbir 
olgu “yüzde yüz doğru-mükemmel”, 
veya “yüzde yüz yanlış-olumsuz” de-
ğildir ve olamaz. Her olgunun içinde 
gelişen, canlı ve geleceğe yönelen 
unsurların yanı sıra gelişmeyi engel-
leyen, ölü ve olumsuz unsurlar vardır. 
Bu yaklaşım bize geçmişte, Marksiz-
min doğuş yıllarında muazzam bir 
anlama ve kavrama gücü, ve büyük 
bir düşünsel zenginlik katmıştır. Her 
düşünce ürünü içinde işçi sınıfı adına 
yararlı olabilecek unsurlar, ve ona za-
rar veren gerici unsurlar olabilir; ve bu 
zıtlığı kavrayabilen, bu iki tür unsuru 
ayırt edebilen diyalektik bir bakışla 
tüm düşünce sistemlerinden işçi sınıfı 
yararına sonuçlar çıkararak sosyalist 
teoriyi alabildiğine zenginleştirmek 
mümkündür. Bu yaklaşımın en parlak 
örneği “Kapital”dir.

Lenin şöyle der: “Marx bize bü-
yük harfli bir “Mantık” (diyalektik 
mantığı anlatan felsefi eser – SD) 
bırakmadı; Kapital’in mantığını bı-
raktı. Marx Kapital’de maddeciliğin 
bilgi teorisini ve diyalektiği bilime 
mükemmel biçimde uygulamıştır”. 
Gerçekten de Marx, kapitalizmin te-
mel mekanizmalarını, kârı, artı-de-
ğer sömürüsünü, ücretli emeği ortaya 
koyduğu bu eserinde yüzlerce alıntı 
yapmıştır. Bu alıntıların hepsi Adam 
Smith, D.Ricardo, T.Malthus, W.Petty 
gibi burjuva ekonomistlerindendir. 
Bunların hepsi, siyasi açıdan bakar-
sak kapitalizmi öven, işçi sınıfın sefa-
letini “medeniyet” adına “zorunlu bir 
olumsuzluk” olarak gören, hatta nüfus 

artışını dengelemek için savaşları dahi 
mazur görebilecek azılı gericilerdir. 
Marx bunların hepsini okumuş, eser-
lerindeki bilimsel değer taşıyan tespit-
lerle ilgilenmiş, örneğin Marksist de-
ğer teorisini oluştururken Ricardo’dan 
yararlanmış, ücretin emeğin değil, 
iş gücünün fiyatı olduğu konusunda 
William Petty’den esinlenmiş, var-
dıkları burjuva sonuçları ise kesip at-
mıştır. Bu anlamda Kapital, burjuva 
düşünürlerden dahi devrime yararlı 
sonuçlar çıkarmanın, doğru deyişle 
diyalektik metodun dönüştürücü gü-
cünün muhteşem bir örneğidir.

Benzer bir yaklaşımı Lenin de ba-
şarıyla göstermiş, “devrimci parti” 
kuramını geliştirirken, aslında karşı 
olduğu ve küçük burjuva bir hareket 
olarak eleştirdiği Narodnik’lerin ih-
tilalci örgütlenme geleneğine, “sa-
vaş örgütü” mantığına saygı duyarak 
bunu işçi sınıfının mücadelesine başa-
rıyla yansıtmıştır.

1950’lerden sonra komünist hare-
ket, Marx’ın ve Lenin’in bu yaratı-
cılığını yeterince sürdürmemiştir. O 
günden bu yana Marksizm etrafında 
varoluşçuluk, yapısalcılık, davranışçı-
lık, yapbozculuk (deconstructionism) 
gibi bir dizi yeni düşünsel akım orta-
ya çıkmıştır. Bunların hemen hemen 
hepsi burjuva veya küçük burjuva bir 
yön taşımakla birlikte diyalektik bir 
yaklaşımla ele alınarak, içlerinden 
sosyalist mücadeleye faydalı olabile-
cek unsurlar ayırt edilerek Marksist 
teori zenginleştirilmemiş, bunlarla 
diyalektik anlamda yüzleşilmemiştir.

Günümüzde, özellikle ülkemiz-
deki devrimcilerde bu eksiklik çok 
daha çarpıcı boyutlardadır. İnsanlar, 
farklı görüşlerdeki eserleri okuma-
makta, bırakalım burjuva düşünürleri, 
“farklı” gördükleri sosyalist eserleri 
dahi “kafalarındaki şemalar sarsılır” 
korkusuyla ellerine bile almamakta-

dır. İnsanlar, örgütler, tarihi dönem-
ler ya toptan göklere çıkartılmakta, 
ya da topyekün lanetlenmektedir. Bir 
tarihsel olgu (lider, örgüt, devlet) ele 
alınırken, onun pratikte yaptığı örne-
ğin 4 işten sadece biri veya ikisi öne 
çıkarılmakta, diğer 3’ü bilinmemekte 
ya da kulak tıkanılmaktadır. SSCB’de 
1930’lardaki yargılamalar öne çıkarı-
larak Stalin yerin dibine batırılmak-
ta, Sovyetler Birliği’nde 1970’lerden 
sonra ortaya çıkan bürokratik yozlaş-
malar ışığında 70 yıllık Sovyet deneyi 
yok sayılmakta, 30 yıllık abluka sonu-
cu Küba’da oluşan nispi fakirlik kar-

şısında Küba Devrimi’ne de artık du-
dak bükülmekte, PKK’nin bir dönem 
sol örgütlerle girdiği çatışmalar, ya da 
PKK içindeki kimi uygulamalardan 
hareketle PKK’ye ve Kürt hareketine 
nefret kusulmaktadır. Üstelik bunlar 
maalesef buzdağının sadece gözüken 
kısımlarıdır, neyin, niçin nasıl gelişti-
ği bilinmeden bu yargılara varılmak-
tadır. 

Olaylara çok yönlü bakmamaktan, 
bir olayın içindeki çelişik yönler ko-
nusunda bilgilenmemekten kaynak-
lanan ilkellikler ne yazık ki bunlarla 
sınırlı değildir ve çok daha geniş bir 
yaygınlığa sahiptir. Bu açıdan bakıldı-
ğında, “diyalektiği benimseme ve uy-
gulama” açısından ülkemiz devrimci 
hareketinin durumu ne yazık ki içler 
acısıdır. 

Türkiyeli komünistler ve devrim-
ciler olarak, diyalektiğe yeniden ve 
dört elle sarılmanın zamanıdır. Tüm 
düşünce akımlarıyla yüzleşmek, onla-
rı okuyarak hesaplaşmak, ülke tarihi-
ni ve kültürünü tüm yönleriyle ve tüm 
zenginliğiyle kavramak, diyalektiğin 
silahıyla donanarak işçi sınıfı için ha-
yatın her alanında yararlı sonuçlar çı-
karmak ertelenemez bir görev olarak 
önümüzde durmaktadır.
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Viyaçeslav Skriabin, yaygın bilinen 
adıyla Molotov, 20 yüzyılda gerek Sov-
yet, gerekse dünya tarihine damgasını 
vurmuş bir kişiliktir. 1890’da doğan, 16 
yaşında Bolşevik Partisi’ne giren, Ekim 
Devrimi ve İç Savaş’a katılan, Parti içi mü-
cadelelerde Stalin’in yanında yer alan, 
Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık yapan, 
ve Stalin döneminde SSCB’nin en güçlü 
ve sevilen 2. lideri olmuş bir kişilikten 
bahsediyoruz. 

1957’de, SBKP’nin meşhur 20. 
Kongresinden sonra Kruşçev tarafından 
“anti-parti” olmakla suçlanarak görevden 
alınan ve yönetimden uzaklaştırılan, 
1962’de de tüm ömrünü adadığı partisi-
nin üyeliğinden atılan Molotov, sonraki 
dönemde defalarca üyelik için yeniden 
başvurmuş ve 1984’de üyeliğe yeniden 
kabul edilmiştir. 1986’da, tam Ekim 
Devrimi’nin yıl dönümüne denk gelen 8 
Kasım günü yaşama veda eder. Yegane 
mal varlığı, cenaze masrafları için ayırdığı 
500 rubledir.

Sovyet yazar ve şair Feliks Çuyev, 
1969’dan 1986’ya kadar 17 yıl boyunca 
Molotov’la 140 adet görüşme yapar. 
Yakın dost haline gelen bu iki insan 
arasındaki görüşmelerde her şeyi, 
devrim günlerinden Lenin’in kişiliğine, 
yargılamalardan Sovyet-Alman saldır-
mazlık paktına, 2. Dünya Savaşı’ndan 
Soğuk Savaşa kadar yüzyıla damgasını 

vuran tüm olayları konuşurlar. Yazarın 
deyimiyle, “Molotov hatıralarını yazsaydı, 
yazmaktan çekineceği şeyleri benimle 
bizzat konuştu ve anlattı” Bu açıdan anılar, 
oldukça başarılı bir sözlü tarih çalışması 
niteliği taşıyor.

Sovyetler Birliği’nin yıkılması konu-
sunun tüm devrimciler için incelenmesi 
ve dersler çıkarılması açısından önemini 
koruyan bir konu olduğu bu günlerde, 
Molotov’un anıları, o günleri yaşamış 
bir liderin birinci ağızdan tanıklığı olarak 
büyük önem taşıyor. Bu anılardan kimi 
ilginç noktaları tarihsel sırayla aktarma-
ya çalışalım. 

Ekim Devrimi sürecinde Lenin’in 
“savaşı iç savaşa çevirme” konusunda baş-
larda  Bolşevik Partisi yönetiminde dahi 
ne kadar yalnız kaldığını, onun tavrını ka-
yıtsız destekleyen az sayıda kadro içinde 
Molotov’un olduğunu (başka tarihçilerin 
de doğruladığı bir olgu) öğreniyoruz. Öte 
yandan yaygın bir efsane olan “sert Stalin 
– demokrat Lenin” ikileminin saçmalı-
ğını, bizzat Lenin’in Stalin’i “yumuşak 
davranmakla” eleştirdiği, ve oldukça 
sert uygulamaların savunucusu olduğu 
durumlardan anlıyoruz.

Molotov’un çizdiği Stalin portresi 
ise, burjuva propagandanın yarattığı 
ezberleri alt üst ediyor. “Kindar, kendine 
karşı çıkanları affetmeyen diktatör” olarak 
tasvir edilen Stalin’in, Lenin’in vasiyeti 
açıklandığında kendisi aleyhinde oy 
kullanan Molotov’u ömrünün sonu-
na kadar en yakın mücadele ve kader 
arkadaşı seçmekte tereddüt etmediğini 
görüyoruz. Öte yandan 1937 yargılama-
larında haksız yere hüküm giyen, 1942’de 
bizzat Stalin’in emriyle Sibirya’dan geri 
getirilen 2.Dünya Savaşı kahramanı 
Mareşal Rokosovski’nin, mahkumiyeti 
esnasında her gün şiddet görmesine 
rağmen Stalin’e olan saygısını yitirmedi-
ğini,  onun ölümünden sonra anti-Stalin 
kampanyaya destek vermesini isteyen 

Kruşçev’i sert bir 
biçimde reddettiğini 
öğreniyoruz. Molotov, 
kendisine ve Stalin’e 
dünyadan gelen tüm 
paha biçilmez hediye-
leri devlete ve müze-
lere bağışladıklarını 
belirtirken “şimdikiler 
(Kruşçev ve sonrası 
yöneticiler) bunları 
eve götürüyorlar” 
demeyi ihmal 
etmez. Çürüme-
nin başlangıcına 
işaret eden sayısız 
olgudan biridir 
bu. Son olarak 
Stalin öldüğünde 
onu elbiseleriyle 
tabuta koymak 
gerektiğinde 
ömrü boyunca 
aynı elbiseyi 
giyen Stalin’in 
gömleğinin 
dirseklerinin 
aşınarak de-
lindiğini, onu dikmek zorunda 
kaldıklarını anlatır Molotov.

Aktardığı sayısız konunun her birinin 
ciddi biçimde incelenmesi gereken 
Molotov’un tanıklıkları, üzerindeki belir-
sizlik perdesinin varlığını sürdürdüğü 19. 
Kongreye, Stalin’in son kongresine işaret 
eder. Politbüro’daki 6 üyeye red oyu ve-
ren Stalin’e rağmen MK onları seçmiştir. 
Molotov, buna “Stalin’in ilk yenilgisi” der. 
20 Kongreden sonra başlayan süreci an-
lamak için 19. Kongrenin detaylı biçimde 
incelenmesi önümüzde bir görev olarak 
durmaktadır.

Hayatını devrime adamış insanların 
ömürlerinin son döneminde yaşadıkları 
zorluklar, rejimdeki çöküşün de haberci-
sidir. İşitme sorunu baş gösteren Molo-
tov, çalışmayan Sovyet yapımı kulaklığı 

yerine Batı malı bir kulaklık almak için 
başvurduğunda, yetkililer ona “birine 
rüşvet vererek bu işi halletmesini”  söyler-
ler. Aynı yıllarda (70’lerin sonu) 2. Dünya 
Savaşı’nın efsanevi kahramanı Mareşal 
Jukov ise, geçim zorluğundan ötürü 
akordiyonunu satmak zorunda kalmıştır. 
Çöküş aslında kapıdadır.

İncelenmesi gerek çok sayıda konu 
içeren, bazı konularda ise olayları sa-
dece tek bir açıdan sunan Molotov’un 
tanıklıkları, gerçekleri tüm boyutları ile 
öğrenmesi gereken komünistler ve tüm 
ilericiler için, SSCB tarihinin anlaşılması 
ve geleceğe dersler çıkarılması açısından 
son derece değerli bilgiler içermektedir. 
Önümüzdeki sayılarda da bu tür eserleri 
tanıtmaya devam edeceğiz.
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SAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN

Önemli not: İşsiz, emekli, engelli, öğrencilere yurtiçi ve yurtdışı fiyatlarından % 50 indirim, devrimci siyasi tutsaklara ücretsiz abonelik.

“Molotov Anlatıyor”
BİR DÖNEME IŞIK TUTAN TANIKLIK:


