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AKP iktidarı ve onun yürütücüleri son yıllarda ülkede 

farklı bir politik kültür geliştirdiler. Süleyman Demirel’in “Dün 
dündü, bugün bugün” biçiminde ifade ettiği, günlük karar ve 
ifade değiştirme alışkanlığına biz alışamamışken bu özelliğin 
çok daha aşırısı ile karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 
havarileri, aynen Başbakanlığı döneminde olduğu gibi insan-
ların zekası ile dalga geçiyor. “Devlet teröristlerle masaya otur-
maz” dedi, kısa bir süre sonra “Oslo Görüşmeleri” deşifre oldu. 
Fethullah’ı Türkçe Olimpiyatları finalinde ülkeye davet etti, 
hakkında methiyeler dizdi, bir buçuk sene sonra terörist ilan 
etti, kırmızı bültenle aratır hale getirdi. Suriye Devlet Başkanı 
Esad ile “kardeş” olmuşken, aile muhabbetlerinde aralarından 
su sızmazken, ortak Bakanlar Kurulu toplantıları düzenlerken, 
bir sene sonra “Katil Eset” oldu, Şam’daki Emevii Camiisinde 
cuma namazı kılma kararı verdi. Sıralamakla bitmez...

Geçtiğimiz hafta Selahattin Demirtaş, Radikal gazetesin-
den Ezgi Başaran’a “süreç” ile ilgili pek bilinmeyen ayrıntılar 
verdi. Erdoğan’ın her adımdan haberdar olduğu daha önce de 
açıklanmıştı. Adalet Bakanı “yan odada hukukçular yasa hazır-
lıyor” dediği kadar gelinen aşamadan bir anda dönüş yapıldı. 
Masa bir tekmeyle devrildi. “Dolmabahçe de neymiş?” oldu, 
“Ne Heyeti?” dendi. Bu hafta da Yalçın Akdoğan, kendine gü-
vensiz ve yere bakarak “Dolmabahçe mutabakat falan değil, 
zaman darlığından tesadüfen orada buluştuk” deyiverdi. Biz 
de gittik 1 Mart 2015 tarihli, AKP’nin borazanları Star, Akşam, 
magazin gazeteleri Takvim, Güneş ve AKP sermayedarlarının 
gazetesi Sabah gazetelerinin Dolmabahçe açıklamasından 
bir gün sonra attıkları manşetlere baktık. Yalanın, dolanın bu 
kadarı olur. Yerimiz dar. Sizlere de internetten bakmanızı öne-
ririz. Sadece Erdoğan’ın “Çağrı güzel sıra uygulamada” sözünü 
hatırlatalım yetsin.

Yalan, dolan, çarpıtma, entrika, provokasyon, dezenfor-
masyon, bilgi kirliliği, inkâr, saldırı, inat, hırs... Bu özellikleri 
bir arada toplayabilmek meziyet ister. Ve bu meziyetlerin so-
nucu dağılma, çöküş ve yenilgidir. Bu sokak çıkmaz sokaktır. 
Bu karakter özelliklerinin ne burjuva kültüründe, ne de islam 
kültüründe yerini bulmak mümkün değil. Bu ülke ve insanları, 
yöneticilerinin bu denli kültür deformasyonu altında sağlıklı 
bir toplumsal yaşam sürdürmesi olanaksızdır. Kimse bunu 
kanıksamamalı. Bu ülkenin demokrat aydınlarının, öğret-
menlerinin, işçi sınıfının disiplinli kültür ve ahlakını toplumda 
yaygınlaştırmaları için ilerici, demokratik, sosyalist kuruluş ve 
yayınlarla yapacakları çok görev var. Halklarımızın örf ve adet-
lerini dahi ayaklar altına alan bu sahtekârlığı, din tüccarlığını, 
sözde vatan sevgisini yok etmek için mücadele etmek gereki-
yor. Bu başarıldığında ne grevler yasaklanabilir, ne gece yarısı 
operasyonları gerçekleşir, ne de Kürt halkının üstüne bomba 
yağdırılabilir.            
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SAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN

SURUÇ, hafızalardan asla silinmeyecek. İnsanlık tarihinin 
en güzel düşü olan sosyalizm, komünizm gelene kadar, 
bıraktıkları yerden direnme sözü veren niceyiz.
Unutmayacağız, unutturmayacağız Gençler!  (Sy:12-13’te)

SAVAŞ’A HAYIR!
BARIŞ ... HEMEN ŞİMDİ !

Bu  maceranın  sonu  yoktur,
Kürt  halkını,  işçi  sınıfını, 

Barış  ve  Demokrasi  Güçleri’ni, 
Saldırarak  yok  edemezsiniz…



q Ethem GÜRSU

Tüm yayınlarımızda devletin çö-
züm süreci olarak adlandırdığı süreci 
sözde “çözüm süreci” olarak adlan-
dırdık. 28 Şubat 2015 “Dolmabahçe 
Mutabakatı”ndan itibaren ise, AKP 
Hükümeti ve devletin bu süreçten 
başka bir şey anladıklarını, Türkiye 
ve Kürdistan barış ve demokrasi güç-
lerinin ise bu sürece farklı bir misyon 
yüklediklerini aktarmaya çalıştık. 1 
Mart 2015 tarihli 7. sayımızda konuy-
la ilgili yazının sonunu şöyle bağla-
mışız: “Bize göre Türkiye “Barış ve 
Demokratik Çözüm Süreci” açısından 
hassas bir döneme girmiştir. AKP, yine 
ayak sürüyerek bu ortak açıklamayı 
seçim sürecinde kendi çıkarına kullan-
maya çalışacak, Emek, Barış, Demok-
rasi ve Özgürlük Güç’leri ise bu süre-
cin “Müzakere Yol Haritasına” uygun 
bir şekilde gelişmesi için mücadelesini 
sürdürecektir. Bu anlamda mücadele 
yeni bir aşamaya yükselmektedir. Po-
litika Gazetesi olarak barış ve demok-
rasi mücadelesinde elde edilen bu ka-
zanımı selamlıyor, başarıya ulaşması 
koşullarında kazananın tüm Türkiye 
halkları ve işçi sınıfı olacağının öne-
mine vurgu yapıyoruz.”

Gelişmeler bu yönde oldu. “Ta-
rafsız” Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu 
gelinen aşamanın AKP açısından bir 
getirisi olmayacağını anketlerden iz-
leyince masayı devirdi, süreci fiilen 
durdurdu. Seçim kampanyası boyun-
ca söylemde ve pratikte terörize edici, 
provokatif icraatlar geliştirdi ve yüz-
lerce saldırı, cinayet ve bombalamalar 
ile söylemlerini de pratikleştirdi. Ko-
nunun iki yanı var. Bir yanı, HDP’nin 
yüzde on barajını aşmasını engelle-
yip tek parti iktidarını güçlendirmek 
ve kendi hükümdarlığını oluşturmak. 
Bunun için HDP’yi hedef almak. Di-
ğer yanı ise bundan da önemli. T.C. 
Devleti ve onun doktrini kesinlikle 
Kürt ulusal sorununun çözümüne açık 
değildir. Böyle bir niyeti yoktur. Onun 
için sürece sözde “süreç” demekten 
kendimizi alıkoymadık. Tek amaçları 
döneme uygun olarak AKP iktidarı-
nı sağlamlaştırmak ve bunu yaparken 

Türkiye’nin en temel sorunlarının ba-
şında olan Kürt ulusal sorununu kendi 
amaçları anlamında çözmek idi. Kendi 
amaçları da, Kürt halkının ağzına bir 
parmak bal çalmak yoluyla oy deste-
ğini almak, bu arada da Kürt Özgür-
lük Hareketi ve onun politik oluşumu 
PKK’yi tasfiye etmekti. 

AKP Hükümetini ve T.C. Devleti’ni 
rahatsız eden bir diğer önemli konu da 
Kürt Özgürlük Hareketi’nin, Türkiye 
işçi sınıfı hareketinin devrimci güç-
leri ve Türkiye’nin çok geniş barış 
ve demokrasi güçleri ile ilişkilenmesi 
idi. Bu gelişme sadece Kürt halkının 
zaten verilmek istenmeyen haklarının 
verilmesinin ötesinde Türkiye’nin bir 
bütün olarak demokratikleşmesi ve 
anti-kapitalist bir mücadeleye evril-
mesi tehlikesini kendileri açısından 
içinde barındırıyordu. Bunun ötesinde 
Türkiye’nin geniş barış ve demokrasi 
güçlerinin Kürt ulusal sorunun çözü-
müne sahiplenmesini getiriyordu. Bu 
gelişmeler Türkiye egemen sınıfları 
ve onların temsilcisi politik güçlerin 
planlarına aykırı idi. Onun için bu so-
runu önce “havuç” yöntemi ile kandı-
rarak çözmeye çalışmayı denediler, bu 
olmayınca da gerçek yüzlerini ortaya 
çıkardılar. 

Seçim kampanyalarında verilen 
sinyallerin işareti Suruç Katliamı ile 
verildi ve düğmeye basıldı. IŞİD se-
naryosu bu strateji değişikliğini per-
delemek için yaratılan bir gerekçeden 
başka bir şey değildi. Keza, ilk gün 
Rojava civarında boş arazilere birkaç 
bomba atma ve metropollerde daha 
sonra serbest bırakılan figüranları 
gözaltına alma dışında IŞİD’e karşı 
herhangi bir “operasyon” yürütülme-
miştir. IŞİD’e karşı sözde operasyona 
4 adet F16 uçağı katılırken ve “ope-
rasyon” 2 saat sürerken, PKK’ye karşı 
operasyonlarda Kandil bölgesine ve 
Medya Savunma Alanlarına 40 uçak, 
Türkiye içindeki gerilla mevziilerine 
karşı ise aynı anda 30 uçak havalanmış 
ve bombardımanlar 5 saatin altında 
gerçekleşmemiştir. Bu uçaklar sadece 
kendi beyanlarında belirttikleri gibi 
dağlardaki mevziileri bombalamıyor-
lar. Kandil bölgesinde ve Türkiye Kür-
distanında köylerin etrafını, mezraları, 

yerleşim birimlerini lazer güdümlü 
bombalar ile ateş altına alıyor, kimi 
yerlere yangın bombaları atıyorlar. 

T.C. Devleti bir kere daha Kürt 
halkına gerçek yüzünü ve niyetini 
göstermiştir. Türkiye’de de geniş bir 
kamuoyu artık durumun farkındadır. 
Gelişmelere, sadece egemen basının 
çarpıtılmış haber ve yorumları ile bak-
mamaktadır. Kürt halkına karşı girişi-
len yıldırma, imha ve işgal politikala-
rına karşı çıkmaya başlamışlardır. Bu 
olgu, geçmişten farklı olarak Türkiye 
kamuoyunda sağ duyulu, demokrat 
nüfusun Türkiye Kürdistanındaki 
gelişmeleri hissetmeye başlamasını 
sağlamaktadır. Bu yeni bir durum-
dur. Evet, ortada bir devlet politikası 
vardır ve bu politika doğrultusunda 
devletin statükocu güçlerinin en şa-
hin kanadı ile AKP’nin bir bölümü 
uzlaşmıştır. Seçimlerin yarattığı irade 
hiçe sayılmış, devlet olaya el atmıştır. 
MHP’nin, AKP’nin işlerini kolaylaştı-
rıcı destek vermesi, Aydınlık gazete-
sinin AKP’nin politikalarını destekle-
mesi, İlker Başbuğ ve çevresinin son 
dönemlerde görüntü vermemesi bu 
gelişmenin sinyalleridir. 

Türkiye’nin AKP hükümetleri dö-
neminde, özellikle son yıllarda İran 
ile girdiği çarpık ticari ilişkiler, IŞİD 
ile geliştirdiği yasadışı ticaret, Güney 
Kürdistan ile oluşturulan ticari ko-
ridorlar özellikle Erdoğan ve yakın 
çevresi için tehlike arz ediyor. “17-25 
Aralık Soruşturması” olarak adlandı-
rılan ve 4 bakanı içeren dosyalar, Er-
doğan ile oğlu arasında geçen telefon 
konuşmalarının tapeleri hasır altı edil-
miş gözükse de Erdoğan ve kurmayla-
rının tepesinde Demokles’in kılıcı gibi 
duruyor. PKK’ye yüklenen ama daha 
sonra gerekli önlemlerin alınmadığı 
ortaya çıkan karakol baskınları, Ro-
boski katliamı, yüzlerce faili meçhul 
cinayet, MİT TIR’ları gibi daha onlar-
ca yasadışı olay Erdoğan ve kurmayla-
rını, devletin üst kademelerindeki bü-
rokratları ürkütüyor. Her ne pahasına 
olursa olsun kontrolü elden bırakma-
mak için iktidara sıkı sıkıya sarılmak 
ve bu amaç için ölümüne mücadele 
etmek zorunda hissediyorlar kendile-
rini. Bu sebeple ABD ile uzlaşarak ve 

bugüne kadar direttikleri noktalardan 
taviz vererek aralarındaki çelişkileri 
asgariye indirerek, kendilerini koru-
maya almaya çalışıyorlar. Suriye poli-
tikalarına bağlı olarak İncirlik pazarlı-
ğı bunun sonucudur. 

ABD ve diğer emperyalist merkez-
ler Türkiye’de, Erdoğan’ın politik ha-
reket ve etki alanının sınırlandırıldığı 
bir AKP - CHP koalisyonunu kurgulu-
yorlar. Abdullah Gül’ün bu konuda bir 
rol üstlenmesini ön görüyorlar. Erdo-
ğan ise kendisine yönelik bu tehlikeye 
karşı AKP - MHP veya MHP destekli 
AKP azınlık hükümeti ile ülkeyi er-
ken seçime götürmek istiyor. Ya tam 
kazanırım, ya da bugünden daha kötü 
olmaz diye düşünüyor. Ancak durum 
hiç de öyle görünmüyor. Kürt halkına 
karşı saldırıların bu denli yoğunlaştığı, 
Türkiye devrimci güçlerine karşı bas-
kı ve terörün arttığı, işçi direnişlerinin 
geliştiği bir ortamda seçim yapmanın 
koşulları yoktur. Bu koşullarda ne se-
çim kampanyası yürütülebilir, ne de 
seçim sandıkları kurulabilir. Bu olana-
ğı zorlamak ülkeyi bir iç savaş ortamı-
na sürüklemek demektir. 

Türkiye’de “barış ve demokra-
tikleşme sürecinin” tekrar ve bir üst 
aşamasında yürütüleceği, işçi sınıfı 
hareketi üzerindeki baskıların kaldı-
rılacağı, yayın yasağı, internet sitele-
rinin kapatılması, basın organlarına 
müdahale edilmesi gibi uygulamaların 
kalkacağı, polis, asker ve resmi-sivil 
paramiliter güçlerin terör uygulama-
larını kaldırdıkları, görece daha de-
mokratik bir siyasi toplumsal ortama 
ihtiyaç vardır. Tüm barış ve demokra-
si güçlerinin bu düşünce ile iktidarın 
iç savaş politikalarına karşı durması, 
komşu ülkeler ile barışı savunması ve 
ister Koalisyon, isterse de erken se-
çim, tercihleri neyse, onun toplumsal 
koşullarının yaratılması için güçlerini 
birleştirmeleri çok önemlidir. AKP-
MHP savaş koalisyonu bu ülkeyi iç sa-
vaşa sürükler. Kürt özgürlük hareketi 
ile Türkiye işçi sınıfının devrimci güç-
lerinin bağlaşıklığı temelinde oluşacak 
en geniş Barış ve Demokrasi Bloku ve 
onun geliştireceği yığınları kapsaya-
cak direniş ise bu ülkenin sorunlarının 
çözülmesinde önemli bir ileri adımı 
ifade eder. 

“Süreç” ve Yeni Politik Durum
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Öncelikle bugün Suruç’ta can veren tüm genç-
lerin arkadaşlarına, yoldaşlarına, ailelerine ve ya-
kınlarına baş sağlığı diliyoruz. Katledilen gençler 
onurları ile can verdiler. Onlar, enternasyonalist 
bir bilinçle, Kobane’nin yeniden inşasına katılmak 
için görev başında şehit düştüler. Sosyalist genç-
ler, toplumumuzun gurur duyacağı gençler olarak 
devrimci hareketimizin tarihine geçmişlerdir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti 7 Haziran 2015 se-
çimlerinin sonuçlarını halen hazmedememiş du-
rumdadır. Bu sonucu engellemek için seçim öncesi 
giriştikleri terör eylemlerini şimdi artırarak sürdür-
mektedirler. 

Birincisi; Seçimlerden en başarılı çıkan HDP’nin 
daha da güçlenmesini engellemek ve HDP’yi des-
tekleyen ve destekleyecek kesimleri yıldırmak için 
teröre baş vuruyorlar. Bu şekilde gerçekleşmesi 
olası olan erken seçimlerde HDP’nin oylarını olum-
suz yönde etkileyeceklerini düşünüyorlar.

İkincisi; Kürt Özgürlük Hareketi’ni bir çatışma 

Emperyalizmin Or-
tadoğu’daki planlarını boşa çıkarmak, Türkiye ser-
mayesinin, devletinin ve hükümetlerinin, savaş 
lobisini ve onların bölgede yayılma planlarını yerle 
bir etmek için, Türkiye ve Kürdistan’ın tüm barış, 
demokrasi, özgürlük ve sosyalizm güçlerinin ortak 
mücadelesi bugün daha yakıcı hale gelmiştir. 

Suruç’ta şehit olan sosyalist gençlerimizin anı-
larını mücadele içinde yaşatmak, onların uğruna 
can verdikleri davayı güçlendirmek ile mümkün-
dür. Onların katillerinden hesap sormak başka tür-
lü olanaksızdır. Katiller, döktükleri kanda boğula-
caklardır.

Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi !

Türkiye Komünist Partisi
Merkez Komitesi
20 Temmuz 2015

 (www.türkiyekomünistpartisi.org sitesinden alınmıştır)

ve savaş ortamının içine çekmek istiyorlar. Provo-
katif yöntemlerle tek taraflı ateşkes ilan etmiş olan 
Kürt Özgürlük Hareketinin sabrını sınıyorlar. 

Üçüncüsü; Kürt Özgürlük Hareketi, Rojava Kür-
distanı ve Kobane ile Türkiye’de oluşan dayanışma-
yı kırmak istiyorlar. 

Dördüncüsü; Rojava Kürdistanı’nı yok sayma ve 
imha etme politikası güdüyorlar. Rojava’yı tampon 
bölge ilan etmek istiyorlar. IŞİD’e giden yardım ve 
lojistik destek yollarının kapanmamasını sağlama-
ya çalışıyorlar. Suriye’ye müdahale etmek istiyorlar.

Türkiye Komünist Partisi, T.C. Devleti ve AKP 
Hükümetinin bu politikalarına karşı, Kürt Özgürlük 
Hareketi, Rojava Kürdistanı ve Kobane ile dayanış-
manın daha da yükseltilmesi gerektiğini savunu-
yor. Türkiye İşçi Sınıfı Hareketi’nin Devrimci Güçle-
rini, Türkiye’nin tüm Barış ve Demokrasi Güç’lerini, 
Kürt halkının mücadelesi ile  uluslararası dayanış-
mayı güçlendirmeye çağırıyor. 

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

Suruç Katliamı Bir Tesadüf Değildir
Katiller Döktükleri Kanda Boğulacaklardır!
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Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinden Kobane’ye geçmek üzere toplanan Sosyalist Gençlik 
Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyelerine Amara Kültür Merkezi’nde yapılan ve 31 
kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırı, Rize’nin Fındıklı ilçesinde Fındıklı Demokrasi 
Güçleri tarafından yapılan yürüyüşle protesto edildi. Yürüyüş için 17:00’da ESP 
Fındıklı ilçe binası önünde toplanan kitle, sloganlarla Fındıklı Meydanı’na yürüyüşe 
geçti. Kitle, yürüyüş boyunca IŞİD ve AKP’yi protesto eden sloganlar attı. Meydana 
gelindiğinde basın açıklamasını okuyan HDP temsilcisi Turgay Köse, Suriye’de IŞİD 
gibi terör örgütlerini AKP’nin beslediğini, tırlarla Suriye’deki dinci örgütlere silah 
gönderen hükümetin de katliamda sorumlu olduğunu belirtti. Basın açıklamasının 
hemen ardından 10 dakikalık oturma eylemi yapan kitle, oturma eyleminin ardından 
dağıldı.               Politika / Fındıklı

Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyelerine Suruç Amara Kültür 
Merkezi’nde yapılan ve 31 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırı, Çanakkale 
iskele meydanında toplanan emek ve demokrasi güçleri tarafından nefretle kınandı. 
Çanakkale’nin en kalabalık caddesinde yapılan yürüyüş sonrasında iskele meydanına 
gelen kitleye seslenen HDP İl Eş Başkanı bu katiamlarla barış, demokrasi ve özgürlük 
mücadelesinin engellenemeyeceğini vurguladı. Bir hafta boyunca her akşam 19’da 
iskele meydanında oturuma eylemi yapacaklarını belirten eş başkanın konuşması alanda 
toplananların “Katil IŞİD, İşbirlikçi AKP”, “Katil devlet, hesap verecek”, “Biji Bretiya 
Gelan” sloganları ile kesildi.  

Politika / Çanakkale

Suruç Katliamı Fındıklı ve Çanakkale’de de Protesto Edildi



Toplantımızı OYAK - RENAULT 
Fabrikasında işçi önderlerinden Sadık 
Çakır’ın Birleşik Metal-İş Sendikası 
yöneticileri ile yaptıkları bir görüşme-
nin tutanağını işçi arkadaşlarına aktar-
mak için kaleme aldığı bilgilendirme 
yazısını dikkatlerinize sunuyor, Sadık 
Çakır arkadaşa teşekkür ediyoruz.

Sevgili Arkadaşlar;

14 Temmuz Salı günü Merinos K. 
M. deki Birleşik Metal Sendikası Yö-
neticileri ile yapılan görüşmenin özeti 
sadeleştirilerek aşağıdaki gibidir;

İşçi temsilcilerinin sorusu: Birle-
şik Metal’in diğer sendikalardan farkı 
yok mudur? Al birini vur ötekine de-
yimi yerinde ise hepsi aynı mıdır? Siz 
kendinizi nasıl ifade ediyorsunuz?

Birleşik Metal-İş’in yanıtı: Birle-
şik Metal demokratik bir sendikadır. 
Demokratik bir sendika olmak demek, 
devletten, sermayeden ve siyasal par-
tilerden tümüyle bağımsız olmak ve 
üyelerinin karar ve yönetme süreçleri-
ne tanımlanmış mekanizmalar yoluyla 
katılmaları demektir.

Üyeler demokratik bir sendikada 
sendikanın kararlarına ve yönetimine 
sadece seçim yolu ile değil, “kurul” ve 
“komiteler” aracılığıyla katılırlar.

Demokratik olmanın bir diğer 
özelliği ise bürokratik bir yapının ol-
mamasıdır. Yani Yöneticiler ve Tem-
silciler asla Atama ile görev yap-
mamaktadır. Olmazsa olmaz kural 
kesinlikle Seçimdir... Kapısı üyelerine 
açık olmayan, üyelerin karşısında ce-
ketlerinin önünü iliklediği, yaptığı işi 
işçilerin görevlendirdiği bir işçi olarak 
görmeyen bir meslek ve gelir kapısı 
olarak gören ve işçilerden çok farklı 
bir hayat süren, işçiye yabancılaşmış, 
işçileri küçümseyen bürokrat sendika-
cı anlayışı biz işçileri temsil edemez.

Birleşik Metal’de üyeler kendi 
temsilcilerini, yöneticileri seçerler, 
başta toplu iş sözleşmesi olmak üzere 

kendilerini ilgilendiren kararlara ku-
rul ve komiteleri aracılığıyla katılır-
lar. Bu Kurul oluşumu sizdeki çalışan 
sayısındaki gibi 1000+ iş yerlerinde 
her 40 çalışana 1 kurul üyesi temsil 
edecek şekilde oluşturulur... Onların 
onayı olmadan sözleşme teklifi, tasla-
ğı vs. hazırlanamaz, sözleşme imzala-
namaz.! Sözleşmeye 4 ay kaldığında 
kurul harekete geçer. En az iki defa 
olmak üzere tabanın karar oylaması 
çoğunluğuna göre karar mekanizması 
çalıştırılır...

İşçi temsilcilerinin sorusu: Birle-
şik Metal’in aidatlarının terör örgüt-
lerine gittiği söyleniyor. Doğru mu? 
Fotoğraf karelerinde malum kişiler 
niçin yer alıyorlar ve neden hep en ön 
saftalar?

Birleşik Metal-İş’in yanıtı: Bu 
yalan, metal işçilerinin Birleşik Me-
tal’de birleşmesini engellemek için 
söyleniyor.! Sendikanın kendi dene-

timinin olduğu, (Devlet denetleyicisi, 
Yeminli Mali Müşavir denetleyicisi, 
Özel denetleme şirketleri ve iç denet-
leme) banka hesaplarının denetim al-
tında bulunduğu bir durumda bu nasıl 
mümkün olabilir? Mümkün olsa mü-
cadeleci bir sendikayı şimdiye kadar 
ortadan kaldırmazlar mıydı? Çamur 
at izi kalsın mantığındaki kara, çirkin 
ve ahlaksız propaganda mücadelemi-

zin önünü kesmek ve sizlerin bizlere 
katılmasını engelleyecek pis bir ey-
lemdir.! Sermaye patronları ve yan-
daş sendikal anlayış sizlerin manevi 
ve milli duygularınızı şimdiye kadar 
hep bu zihniyetle uyutmuş emeğinizi, 
ekmeğinizi ve haklarınızı elinizden 
almışlardır.! Ayrıca bu zihniyet ne-
den Cumhuriyet Savcılarına iki satır 
bir dilekçe yazmamışlardır? Birleşik 
Metal Yöneticileri ve Temsilcileri her 
platformda, her köşe başlarında, her 
toplulukta, her semtte ve toplulukta, 
kısacası çarşıda, pazarda başları hep 
dik gezmişlerdir! Böyle bir onursuz-
luğun içinde bulunsaydık eğer toplum 
ve mahalle baskısı bizlere en ağır yap-
tırımları uygulamaz mıydı?

İşçi temsilcilerinin sorusu: Sendi-
kanın aidatı ne kadardır? Düşürüle-
cek mi?

Birleşik Metal-İş’in yanıtı: Birle-
şik Metal’in aidatı sizdeki gibi yüzde 

3.3 değil, brüt çıplak ücretin yüzde 3 
oranındadır. Aidatın düşürülmesi ve 
yükseltilmesi konusu merkez genel 
kurulunun yetkisindedir. Aidat oranı 
tartışılabilir, ancak esas tartışmamız 
gereken nokta aidatların, işçilerin çı-
karları için kullanılıp kullanılmadığı-
dır. Kesilen aidatlar ile yapılan yatı-
rımların bir ot bile yetişmeyen toprak 
parçalarına değil işçiye hitap edecek 

yatırımlarla olmalıdır. Bakın arka-
daşlar; MESS, sizlerin önderliğinde 
gerçekleşen bu son süreçte kişi başına 
5 bin lira para dağıttı. Bu büyük bir 
rakam. MESS’le mücadele edilecek-
se aidatların bu mücadele de fon ha-
line getirilmesi aidat oranından daha 
önemli bir sorundur. Ayrıca yapılan 
son yasa değişikliği ile sendikaların 
bütçeden grev fonu oluşturması en-
gellenmiştir.! Bu kanun MESS’i kap-
samamaktadır. Bu aksiyon sermaye 
patronlarınca işçilerin önünü kesmek 
için yaptırılan bir eylemdir.

İşçi temsilcilerinin sorusu: 2017 
sözleşmesinden önce BOSCH’la ara-
mızdaki farkın kapatılacağını işveren 
söylüyor? Bu doğru mu?

Birleşik Metal-İş’in yanıtı: Hayır. 
İşverenler ve MESS sorunu zamana 
yayarak çözeceklerini zannediyorlar. 
İşçilerin taleplerini sürekli erteleye-
rek, verdikleri hiçbir sözü tutmayarak 
işçilerin direnişini kırmak niyetinde-
ler. Sizlerde farkındasınız ki verdiği 
sözler, ettikleri yeminler akşamdan 
sabaha değişmektedir.!

Renault işçisi Birleşik Metal’de 
birleşirse, 2017 sözleşmesi grup söz-
leşmesi tarihine geçer. MESS dayatma 
yapamaz, sözleşmenin kaderini Birle-
şik Metal ile birlikte Renault işçileri 
belirler.

Renault işçisi yalnız kendisini kur-
tarmayı değil, metal işçilerine önder-
lik etmeyi önüne koymalıdır. Bugüne 
kadar yapılan eylem ve etkinlikler 
diğer işçiler için, bizler için öğretici 
dersler içeriyor. Sizlerin önderliğin-
deki 15-27 Mayıs eylemleri sayesin-
de bizlerin de masaya oturduğu toplu 
sözleşmelerde patronların kimi MESS 
ten ayrılarak, kimi ise ek protokoller 
düzenleyerek istediğimiz rakamları 
almamızı sağlamış bulunmaktasınız! 
Bu sebeple sizlere teşekkürü bir borç 
bilerek, aynı çatı altında toplandıktan 
sonra ahde vefa borcumuzu ödeyece-
ğimizi belirtmek isteriz...

İşçi Temsilcisinin Sorularına Birleşik Metal-İş’in Yanıtları...

“Reno İşçisi Metal İşçilerine 
Önderlik Etmelidir!”
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İşçi temsilcilerinin sorusu: Türk 
Metal, bizim mücadele taleplerimizin 
karşısına hep yasaları çıkarıyordu. Siz 
de aynısını yapacak mısınız?

Birleşik Metal-İş’in yanıtı: Rena-
ult işçisinin yürüttüğü mücadele ya-
saları aşmıştır. Toplu sözleşmenin so-
nundaki grev hakkını, toplu sözleşme 
bittikten sonra kullanmış, 13 gün grev 
yapmıştır. Yasal grevler ertelenebil-
miş, ancak sizin greviniz ortadan kal-
dırılamamıştır. Örgütlü güç sağlana-
bildiği, BİRLİK korunabildiği sürece 
yasalar işçilere tabi olur...

İşçi temsilcilerinin sorusu: İşten 
çıkarmalar olursa ne yapacaksınız?

Birleşik Metal-İş’in yanıtı: Bu so-
ruyu bize sormanız garip. Siz bunun 
yolunu buldunuz. Turnike nöbeti de-
diğimiz eylem türünü geliştirip tüm 
işçilere armağan ettiniz. İşverenler ve 
MESS toplu izinler döneminde kitle-
sel işten çıkarma hazırlıkları yapıyor-
lar. Bizlerin buna yönelik yöntemler 
geliştirmemiz gerekiyor.

İşçi temsilcilerinin sorusu: Siyasal 
partiler sizin eylemlerinize niye geli-
yor? İşçileri ilgilendirmeyen mesele-
lerde niye açıklama yapıyorsunuz?

Birleşik Metal-İş’in yanıtı: Birle-
şik Metal İş, devletten, sermayeden, 
siyasal partilerden bağımsız bir sen-
dikadır. İşçi hakkını savunmak için 
CHP’yi de işgal etti, AKP’yi de. Biz 
kararlarımızı kendi kurullarımızda 
alırız, kararlarımızın önceliği işçilerin 
çıkarıdır. İşçilerin ihtiyacından daha 
büyük bir yasa tanımayız.

Bizim yürüyüş kortejlerimizde 
sadece bizim bayrak ve flamalarımız 
taşınır. Aramıza kimseyi de sokmayız.

Yasal mitinglere tüm vatandaşlar ka-
tılabilirler. Yasal siyasal partiler bu mi-
tinglerde kendi flamalarını taşıyabilirler. 
Bu demokrasinin bir gereğidir. Bizim 
onlarla hiçbir bağımız yoktur ama onla-
ra da müdahalede bulunamayız.

Kendi toplantılarına Başbakanı ça-
ğırıp, üyelerine alkışlatanlar gibi dav-
ranmıyoruz.!

Bütün hayatı üreten işçileri ilgilen-
dirmeyen hangi konu olabilir ki? Çev-
re, vergi, devlet kaynaklarının nere-
lerde kullanıldığı (eğitime mi, sağlığa 
mı, yoksa başka kalemlere mi harcama 
yapıldığı) işçilerin hayatını doğrudan 
ve dolaylı ilgilendirir ve sendikaların 
bu konularda görüş bildirmesi gerekir. 
Sadece ücret sendikacılığı insanca ya-
şamak ve çalışmak hedefi olan sendi-

kacılıkla bağdaşmaz.

Ağır sanayi kapsamından çıkarıl-
dık. Oysa çalışma koşullarımız çok 
ağır.

İtibari hizmet süresi denilen uy-
gulamanın kapsamı Anayasa Mahke-
mesinin bir kararıyla oldukça geniş-
lemişti. İşveren örgütleri ve hükümet 
yaptıkları yasal bir düzenleme ile kap-
samı eskisinden de daha dar hale ge-
tirdiler. Tek tek yapılan işin özellikleri 
temelinde talepte bulunmak mümkün. 
Bunu yaptığımız ve kapsam içine al-
dığımız işler var. Ama her bir somut 
olayı ayrı ele almak gerekir...

İşçi temsilcilerinin sorusu: Pazar-
tesi günü gerçekleşen şiddet eylemini 
nasıl açıklayacaksınız?

Birleşik Metal-İş’in yanıtı: Son 
dönemlerde ülke genelinde Birleşik 
Metal Sendikamıza rağbet artmış ve 
gerçek sendikal anlayış geçmişteki 
gibi gün yüzüne çıkmıştır. Elbette ki 
bunun önüne geçmek için çeşitli ak-
siyonlar gerçekleşecekti! 12 Eylül 
Darbesi öncesi 200 bin civarı olan 
sayımız bir gecede işçilerin haberi 
olmadan yandaş sendikaya Patronlar 
ve Hükümet işbirliği ile geçirilmiş-
tir! Koç’un dönemin lideri Kenan 
EVREN’e yazdığı mektup gerçeği ve 
sahtekarlığı bütün çıplaklığı ile açık-
lamaktadır! İşte bizleri itham ettiği 
terör suçlamaları aslında kendileri ta-
rafından marjinal grup veya örgütler-
ce gerçekleşmekte ve devamı olacak 
benzer eylem ve hareketleri fazlasıyla 
beklemekteyiz...

Arkadaşlar;
Zaman her şeyin ilacı olduğu gibi 

gerçeklerin birgün gün yüzüne çıkmak 
gibi bir huyu vardır...

Bağlamak ve sonlandırırsak;
Sağladığınız birlik beraberliğinizi 

şu veya bu şekilde asla bozmayın... 
Bu birlikteliğinizi bizlerle taçlandır-
manıza hazırız ve bu güce sahibiz... 
Lider karakteriniz ile ülke ve dünyaya 
örnek davranışlar sergilediğinizi unut-
mayın... Evrensel olarak kitle, kuruluş 
ve otoritelerce eğitici ve öğretici po-
zisyonlarınızın izlendiğinin farkına 
varın!Sermayenin ve siyasi iktidarın 
oluşumunuza engel olabilecek ham-
leleri geçmişteki örneklerinden anla-
şılacağı üzere muhakkak olacaktır ve 
olmaktadır...

Direnişin kalesi Onurlu Oyak Re-
nault işçilerine selam olsun...

Sadık ÇAKIR

Politika 1 Ağustos 2015 5KAVGA SESLERİ

Metal Fırtınasının Bugünü
ve RENO’da (RENAULT)
Sendikalaşma Süreci
q Tufan ŞİŞLİ

TÜRK-İŞ’e bağlı TÜRK METAL Sendikası’nın (TM), MESS dayatmalarının hepsini kabul 
ettiği günlerde DİSK’e bağlı BİRLEŞİK METAL-İŞ grev kararları aldı.

Hükümetin bu grevleri erteleme kararı aldığını hepimiz biliyoruz. Greve çıkan kimi iş-
yerlerinin de yasağa rağmen grevi devam ettirdiğini gördük.

Bu süreçte Birleşik Metal-İş, grevleri sonlandırma kararı aldı. Ancak kimi iş yerlerini 
MESS’den koparıp farklı sözleşmeler imzalamayı da başardı.

Türk Metal’de tek istisna BOSCH sözleşmesiydi... BOSCH işçileri sendika üzerinde baskı 
kurarak, diğer işyerlerinden daha iyi şartlarda bir sözleşme imzalanmasını sağladılar.

Bunun üzerine Türk Metal’de örgütlü diğer işyerleri ‘’BOSCH sözleşmesinin” kendilerine 
de uygulanmasını istediler. Sendika ve MESS bunu reddedince, istifalar ve direniş günleri 
başladı.

RENO, MAKO, OTOTRİM, COŞKUNÖZ başta olmak üzere fabrikalar TM dışında bir iç 
örgütlenme sağladılar ve mücadeleye başladılar. Artık TM’yi fabrikalarında görmek iste-
miyorlardı... Hızla TM’den istifalar başladı.

Bu süreçte özellikle RENO’da, “kendi sendikamızı biz kuralım” görüşü yayılmaya başladı. 
Bazı politik çevreler de “Sendikaya gerek yok. İşyeri komiteleri bize yeter” çalışmasını taban-
da örgütlemek için çalıştılar.

Bu günlerde gerekli uyarılarımızı yaptık. TM’den istifalarla yeni sendikal örgütlenme-
nin birlikte yürümesi gerektiğini söyledik. MESS’in kolay boyun eğmeyeceğini, işten atıl-
ma dalgasının gelebileceğini söyledik. Sendikasızlığı savunmanın, mücadelenin gerisine 
düşmek olduğunu ifade ettik.

Bir politik çevre buna şiddetle karşı çıktı. İşyeri komiteleriyle herşeyin yapılabileceğini 
savundu. Direnişin yükseldiği, işçilerin TM’den istifa ettiği günlerde, yeni sendika örgüt-
lenmesinin başlamasını engellemek için çalıştı.

Beklenen oldu. İşten atılma dalgası geldi. Kimi fabrikalar HAK-İŞ’e bağlı ÇELİK-İŞ’e geç-
ti.

Birleşik Metal-İş, örgütlenme çalışması başlattı. Kimi işyerlerinde çoğunluğu sağladı.

Bu arada, beklenmeyen bir gelişme oldu. İş kolu barajı %3’ten %1’e düşürüldü. Bunun 
üzerine, düne kadar, “işyeri komiteleri yeter” diyen grup aceleyle bir sendika kurdu.

TOMİS sendikasını kuran dernek, bunun tek doğru adres olduğunu söylemeye başladı. 
Düne kadar, tüm direnişin kendi örgütlerinin eseri olduğu propagandasını yapanlar, işten 
atılan işçiler için “Onlar bizim örgütlülüğümüzde değil. Sorumlusu biz değiliz” dedi. Kendi 
sendikalarını kurmak isteyen RENO işçilerine de ‘’Bakın biz sizin sendikanızı kurduk’’ dediler.

Bu tavırları tepkiyle karşılandı. Düne kadar DİSK’i, işten atılan işçilere sahip çıkmamak-
la suçlayanlar, hiç bir sorumluluk üstlenmiyorlardı. RENO işçisine, “biz sizin için sendika 
kurduk” diyorlardı. Kendi derneklerinde kurdukları sendikayı işçilere dayatmaya başladı-
lar. İşçiler bu durumu gördü. RENO sözcüleri sendikalarla görüşmeler yaptılar. TOMİS’e de 
gittiler Birleşik Metal-İş’e de.

Bu süreçte MİB ve TOMİS, RENO sözcülerini satılmış olmakla suçladılar. Direnişin öncü-
leri, dernek sendikasına güvenmemişti. Henüz tek bir üyesi olmayan TOMİS, RENO sözcü-
lerini “Bizim verdiğimiz yöneticilik maaşını az buldular, 5-6 bin TL maaş almak için RENO’yu 
Birleşik Metal-İş’e götürecekler’’ diyerek suçladı.

Bundan sonra da güven tazeleme olanakları hiç kalmadı. Her şeyin şeffaf ve açık ola-
cağı sözünü veren dernek ve sendikasının, gelen sözcülere yöneticilik teklif ettiği, hatta 
maaş pazarlığına girmek istediği ortaya çıktı.

RENO işçileri, “Biz en başında kendi sendikamızı kurmak istedik. Bu doğru. Ama sendikayı 
biz kuracaktık. Bizim adımıza siz sendika kurun diye bir şey söylemedik” diyerek noktayı koy-
dular.

Birleşik Metal-İş, RENO’da üye kampanyasını başlattı. Çelik-İş zaten üye yazmaya baş-
lamıştı. Hala... ‘’Bizi bekleyin. En iyisini biz yapacağız. Sendikalara kayıt olmayın’’ diyen yapı, 
kimseye güven vermiyor.

Birleşik Metal-İş, RENO da çoğunluk sendikası olacaktır.
Tüm yaşananlara rağmen, birlikte çalışmanın olanakları vardır. Bir partinin, bir dergi-

nin, bir derneğin sendikası olmaz...
Sınıf ve kitle sendikacılığında birleşmek gerekiyor.
Sendikalarda işçilerin söz ve karar sahibi olması için birlikte davranmak gerekiyor.
Zincirlerimizi kırmak için, birlikte davranmaya ihtiyacımız var.



q Armağan BARIŞGÜL

Burjuvazi, egemenliğini sürdürmek 
için işçi sınıfına, emekçilere, halklara karşı 
baskı ve  şiddet uygular, katliamlar yapar. 
Bununla da kalmayarak sömürülenlerin 
ve ezilenlerin direnmemesi ve örgütlen-
memesi için bin bir türlü masallar uydur-
muş ve tezgahlar kurmuştur. Çok ince bir 
politikayla ırkçılık, şovenizm ve sayısız içi 
kof düşünceler, emekçilerin, ezilenlerin 
ve yoksulların beynine şırınga edilmiştir. 
Bu kirli düşüncelerle insanlar, toplumlar 
ve halklar arasında nifak tohumları eki-
lerek birbirlerine kırdırılmıştır. Toplumsal 
ve politik bilinci olmayan insanların ezen 
egemen güçlerin oyunlarına gelmeleri 
olasılığı her zaman fazladır. “Yalan atın, 
mutlaka inanan çıkacaktır! Söylediğiniz 
yalan ne kadar çok büyük olursa o kadar 
etkili olur ve insanların o yalana inanma-
ları o kadar kolaylaşır.” der, Hitler faşiz-
minin ünlü Propaganda Bakanı Joseph 
Goebbels. Günümüzde de burjuvazi 
(kapitalist sınıf ), işçilerin, emekçilerin ve 
ezilenlerin tepkilerini bastırmak ve süreç 
içinde olumsuzlamak için sosyal dema-
gojiye başvurarak gerçekleri çarpıtmak-
tadır. Burjuva basını, yayını ve medyası 
kirlilik içinde yüzmektedir. İlerici ve öz-
gür basın, yayın ve medya ise sömürüye 
ve karanlığa karşı bir insani sorumluluk 
bilinciyle hareket etmekte, öğretici, eği-
tici ve aydınlatıcı bir rol oynamaktadır.

Şu meşhur, “Trakya’nın havasıyla kı-
zına güven olmaz!” sözünü hiç sorgula-
dınız mı? Trakya, binlerce yıllık tarihiyle 
halkların yan yana, iç içe, kardeşçe ya-
şadığı, düğünlerde birlikte oyuna dur-
duğu, bir birlerine kız alıp verdiği, diğer 
bölgelerden göç alan, yaşamın halklarca 
paylaşıldığı ve günümüz Türkiye’sinin en 
yoğun ve en önemli işçi yataklarındandır. 
Proletaryanın kalbi, buralarda atıyor! İşçi 
direnişleri, boykotlar ve grevler, kapita-
lizmin can damarı sanayinin yoğunlaştığı 
gün gün devleştiği ve altın yıllarını yaşa-
dığı bu verimli topraklar üzerinde filizle-
niyor, boy veriyor ve kök salıyor. Fabrika 
ve işyerlerinde üretimin çarkları kızları-
mızın, oğullarımızın ve kadınlarımızın 
alın teriyle dönmektedir. Açlık sınırına te-
kabül eden asgari ücretle çalışan işçiler, 
iliklerine kadar sömürülmektedir. Buna 
iş güvencesizliği ve geçim yetersizliği de 
eklendiğinde sömürünün boyutu daha 
da netleşmektedir. Bugün Trakya’da hak-
sızlığa ve sömürüye karşı kavga sesleri 
geliyor! Ve biz, söylenenin tam tersine 
Trakya’nın havasına da kızlarına da her 

zaman güvendik, bugün de daha çok gü-
veniyoruz. Bundandır ki, ”Hava döndü…  
Sömürülen işçiden, yoksul emekçiden, 
topraksız köylüden, ezilen halklardan, 
yana esiyor yel!”  Havanın emekten, barı-
şın sıcaklığından, halklarımızın eşitliğin-
den yana dönmesini sağlayan işçi sınıfı-
nın devrimci mücadelesinin sıra neferleri 
kızlarımız, oğullarımız ve kadınlarımız 
değil midir? O halde nasıl güvenmeye-
ceğiz onlara ve birbirimize? Üretenlere, 
yaşamı yeniden yaratanlara ve güzelleş-
tirenlere güvenmeyeceğiz de işçilerin 
yarattığı artı-değerlerine el koyan kapi-
talistlere veya gökte başıboş dolaşan bu-
lutlara mı güveneceğiz?

Trakya, halkların beşiğidir; Roman, 
Çerkez, Kürt, Türk, Laz, Ermeni, Pomak, 
Arnavut, Rum, Ermeni… Trakya, pro-
letaryanın yatağıdır. Çerkezköy, Çorlu, 
Kapaklı, Velimeşe, Veliköy, Lüleburgaz, 
Malkara başta olmak üzere bin 500’ü 
aşkın fabrikada ve inşaat sektöründe 
yüz binlerce işçi çalışmaktadır. Değişik 
halklardan insanlarımızın burada yaşa-
ması ve fabrikalarda birlikte çalışması ve 
sermayenin sömürüsüne ayrımsız maruz 
kalmaları sınıf bilinçlerinin gelişmesine, 
birlikte örgütlenmelerine ve mücadele 
etmelerine yol açmaktadır. ”Halkların 
kardeşliği, İşçilerin birliği” belgisi de ne 
kadar da çok yaraşıyor Trakya’ya. Ve öte-
si Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Bursa… 
Çanakkale dedikçe İKD (İlerici Kadınlar 
Derneği) Genel Başkanı Bakiye Beria ON-
GER ve O’nun kişiliğinde İlerici Devrimci 
Kadınların hareketi akla geliyor. Bu özel-
lik, Trakya’yı önemli ve değerli kılmakta 
ve “ilk”lere aday yapmaktadır. İşçilerin ve 
emekçilerin ortak sorunları, ortak örgüt-
lenmeyi ve ortak mücadeleyi dayatması 
halkların eşitliği ve kardeşliği mücade-
lesinin yükselmesini de etkilemektedir. 
12 Eylül faşist askeri darbesiyle uygula-
nan liberal ekonomik politikalar sonucu 
bir tarım bölgesi olan Trakya’da tarım 
ve hayvancılık dibe vurmaktadır. Bunun 
bir sonucu olarak köy ve kırda hızla yok-
sullaşma başlamıştır. Kırsal kesimlerde 
rahat geçinen aileler geçinemez duru-
ma düşerek bir kısmı sanayi bölgelerine 
yönelerek işçi olarak çalışmaktadır. Tarla, 
bağ ve bahçelerinden kopmak zorunda 
kalan bu insanlarımız rahat geçineme-
diği gibi huzursuzdurlar. Diğer yandan 
alt yapıdan uzak ve formaliteler yerine 
getirilmeden kurulan Organize Sanayi 
Bölgeleri (OSB), Ergene Havzası başta ol-
mak üzere çevreyi kirletmekte ve ölüm-
cül hastalıklara yol açmaktadır. Sanayi 
Kompleksleri, bölgede kurulan/kurulma-

sı planlanan termik ve nükleer santraller, 
taş ocağı işletmeleri doğayı öldürmekte 
ve toplumsal yaşamı tehdit etmektedir.

Öyle görülüyor ki, Trakya ve çevre-
si, yakın gelecekte barış ve demokrasi 
mücadelesi yolunda doğa ve çevre için 
de güçlü halk mücadelelerine adaydır. 
Doğa için mücadele, sınıf mücadelesinin 
gereğidir. Kır-köy yoksulları, işçi sınıfının 
en büyük bağlaşığıdır. 12 Eylül öncesi 
kurulan KÖY-KOOP ve HALK-KOOP örne-
ğinde kooperatiflerin kurulması, kırsalda 
örgütlenmenin gereğidir.

Fabrikalarda sınıf ve kitle sendikacı-
lığının yaşama geçirilmesi, demokratik 
köylü örgütlenmesinin yapılması, ilerici-
devrimci gençlik ve kadın hareketinin 
gelişmesi, halkların beşiği olan Trakya’da 
“Halkların kardeşliği”ni kuracaktır. İnsan-
ların bakış açıları değişecek, ”Halkların 
kardeşliğine inanmıyorum!”, “Bizim ken-
dimizden başka dostumuz yoktur!” gibi 
önyargılar ve dar anlayışlar kırılacaktır. 
Birbirimize karşı hoşgörü, dostluk ve da-
yanışma güçlenecektir. Emeğe daha çok 

değer biçilecektir. Sömürü, baskı, şiddet, 
haksızlık ve ırkçılık kimden gelirse gelsin 
lanetlenecek ve karşı çıkılacaktır. İşçinin 
dünyanın her yerinde işçi olduğu bir kere 
daha kabul edilecektir, patronun da pat-
ron olduğu ve kökeni, milliyeti ve ırkı ne 
olursa olsun!

Sömürünün ortadan kaldırılması 
mücadelesinde tarihi rol, işçi sınıfımıza 
ve onun öncü politik örgütü partisine 
düşmektedir. Her işçi üretimden gelen 
öz gücünün bilincinde olmalı, kendine 
güvenmeli ve sınıf kardeşleriyle birlik-
te hareket etmeli, onlarla birleşmeli ve 
bütünleşmelidir. Sendikalı olmanın zo-
runluluğunu kavramalıdır. Sendikal mü-
cadele,  sömürüyü sınırlar ama ortadan 
kaldıramaz. Ekonomik-ideolojik-politik 
üçlü mücadeleyi bir bütün olarak yü-
rüten, işçi sınıfını, ezilenleri, emekçileri 
ve en geniş halk yığınlarını örgütleyen, 
eğiten ve devrime hazırlayan Parti’nin 
öncülüğünde verilen mücadele ile kapi-
talizm devrim ile aşılarak “sömürüsüz bir 
dünya”nın kapısı açılacaktır.

TRAKYA...

Sabahat Ablamızı
Maden-İş ve DİSK’in Unutulmaz Başkanı
Kemal Türkler’in Yanına Uğurladık...

22 Temmuz 1980’de Merter’de-
ki evinin önünde faşistlerce katledilen 
DİSK ve Maden-İş’in unutulmaz Baş-
kanı Kemal Türkler’in sevgili eşi Sa-
bahat Türkler, eşinin toprağa verildiği 
gün olan 25 Temmuz 2015 günü haya-
tını kaybetti.

Sabahat Türkler’in cenazesi 27 
Temmuz günü DİSK önünde yapılan 
törenden sonra Şişli camiinden alınarak 
Topkapı Çamlık Mezarlığı’nda eşi Ke-
mal Türkler’in yanına defnedildi.
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Halkların beşiği, 
proletaryanın yatağı... 



29 Temmuz 2015 tarihli Resmi 
Gazete’de yayınlanan Temmuz 2015 
istatistiğinde ilk dikkati çeken, sen-
dikalı işçi sayısındaki % 11 oranın-
daki artıştır. Sendikalı işçilerin sayısı 
1.429.056’ya yükselmiştir.

Elbette bu artış sendikalı işçi ora-
nında çok büyük bir değişikliğine he-
nüz neden olacak nitelikte değildir. 
Çünkü hala sendikalı işçilerin toplam 
işçiler içindeki oranı % 11,21 düze-
yindedir.

Sendikalı işçiler ile birlikte sen-
dika sayısından da artış gözlenmiştir. 
Sendika sayısı % 10,96 oranında arta-
rak 162’ye çıkmıştır.

Yeni kurulan sendikaların işkol-
larına göre dağılımına baktığımızda: 
Gıda işkolunda 2, Dokuma işkolunda 
3, Sağlık ve Sosyal Hizmetler işkolun-
da 2, Konaklama ve Eğlence işkolun-
da 3, Savunma ve Güvenlik işkolunda 
2 ve Genel İşler işkolunda ise 3 yeni 
kurulmuştur. Ocak istatistiğinde Ge-
nel Hizmetler işkolunda bulunan bir 
bağımsız sendika ise bu istatistikte 
Taşımacılık işkoluna geçmiştir.

Bir yanılgıya düşülmemesi bakı-
mından şunu belirtmekte yarar vardır; 
kurulmuş işçi sendikası sayısı bundan 
daha fazladır. İstatistikte yer alan-
lar ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’na kayıt yaptıranlardır.

Bir diğer sevindirici sayılabilecek 
gelişme ise işkolu barajını aşan sen-
dika sayısının da artmış olmasıdır. 
5 işkolundaki 6 sendika daha işkolu 
barajını aşmıştır. Bu dönemde ilk kez 
işkolu barajını aşan sendikalar; Öz 
İletişim (Hak-İş), Öz Toprak (Hak-
İş), Enerji-İş (Hak-İş), Güvenlik-Sen 
(DİSK) ve Ö.G.K. Sen (Bağımsız) 
olmuştur. Böylece işkolu barajını aşan 
sendikaların sayısı da 49’dan 55’e 
yükselmiştir.

İşçilerin en yoğun örgütlü olduğu 
işkolu % 32,85 ile Banka, Finans ve 
Sigorta işkoludur. Bunu % 27’yi aşan 
oranlarıyla Savunma ve Güvenlik ile 
Genel İşler, % 26 oranı ile Avcılık, 
Balıkçılık, Tarım ve Ormancılık, % 
25,14 ile Enerji, % 23,84 ile İletişim, 
% 20,68 ile Çimento, Toprak ve Cam 
işkolları izlemektedir. Örgütlülüğün 

en düşük olduğu işkolunun ise % 2,34 
oranı ile İnşaat olduğu anlaşılmakta-
dır.

Türk-İş’teki erime 
devam ediyor
İşçi sendikalarının üst örgütlerine 

göre dağılımlarına bakıldığında top-
lam sendikalı işçiler içinde Türk-İş’in 
hala önemli bir oranı temsil ettiği gö-
rülmektedir. Türk-İş üye sayısını % 
2,61 oranında artışmış olsa da toplam 
sendikalı işçi içindeki oranında bir 
erime meydana gelmiştir.

Bir önceki istatistik döneminde 
Türk-İş’in payı % 66’dan Temmuz 
2015 istatistiğinde bu pay % 59’a in-
miştir.

İktidarın desteğini alan ve aynı şe-
kilde iktidara her türlü desteği sunan 
Hak-İş’in yükselişi ise sürmektedir. 
Hak-İş üye sayısını % 28 oranında ar-
tırmıştır.

Bir önceki istatistikteki payı % 
23 olan Hak-İş, bu istatistikte payını 
%27’ye çıkarmıştır.

DİSK’in son altı aylık dönemde 
üye sayısı da % 16,9 oranında artır-
mıştır.

Üye sayısındaki artış, toplam sen-
dikalı işçi içindeki payını bir miktar 
etkileyerek, bir önceki dönemde % 
9,46 olan payını % 10’a yükseltmesini 
sağlamıştır.

Aksiyon-İş’in üye sayısını % 7,14 

oranında artışmış olması sendikalı iş-
çiler içindeki payını etkilememiştir.

Sayıları giderek artan bağımsız 
sendikalarda ise çok fazla üye hare-

ketliliği gözlenmemektedir. Son ista-
tistiğe göre bağımsız sendikalardaki 
üye işçi sayısı 26.413 olmuştur.

Ergün İŞERİ  (www.sendika.org)

Temmuz 2015 Verilerine Göre; 
Sendika Sayısı ve Sendikalı İşçi Sayısı Arttı

İstifa Eden Türk Metal 
Genel Teşkilatlanma Sekreteri Yavuz Gökçe:

“Türk-Metal’e İnanmayın,
Perişan Olursunuz!” 

Görevinden istifa eden ve yazılı açıklama yapan Türk-Metal Sendikası Genel 
Teşkilat Sekreteri ve Teşkilatlanma Uzmanı Yavuz Gökçe, İSDEMİR çalışanlarına 
da sendika değiştirme konusunda uyarıda bulundu.

Genel Teşkilatlandırma Sekreterliği görevini yaptığı Türk Metal’den neden is-
tifa ettiğini detaylarıyla kamuoyuna açıklama gereği duyan Yavuz Gökçe, “Adam 
gibi sendika, yetki almak için mücadele verir. İSDEMİR işçisi uyanın, Türk Metal’in 
vallahi billahi çoğunluğu yok. Sizi sendikasız bırakmak için bir mücadele veriyor. 
Siz sendikasız kalırsanız bilin ki öksüz ve yetim kalırsınız. İşçiyi öksüz ve sendika-
sız bırakmak, organize bir örgütlenme cinayetidir” iddiasında bulundu.

“ Türkiye’nin 1 numarasıyım’ diyenlerin şimdi işçiye 100 numara yalan söyle-
yerek işçiyi kandırıp, rakibi olan sendikanın yetkisizliği ile övündüğünü vurgula-
yan Gökçe “Peki demezler mi adama senin yetkin var mı diye? Peki, 1650-1750 
üyenizle yetkiliyiz diye yalan konuşuyorsunuz. Bu kadar üyesi olan Türk Metal na-
sıl olurda böyle yetki bizde diye iddialı konuşur. Bu zihniyeti bildiğim için Genel 
Mali Sekreter İsmail Dursun’a hesap verirken kendimi garantiye almak ve sizin 
iftiralarınızdan kendimi korumak için kendi konuşmamı kayıt altına aldım. Çıkın 
karşıma işçiyi de toplayalım İSDEMİR emekçisinin karşısında tartışalım. Çoğun-
luğum var diyorsun! 1 Mayıs’ta sayını açıklayınca, çoğunluğun yoksa istifa et ve 
git. Ya da işçi lideri iseniz Metal işçisine lütfen doğruları söyleyin” diye konuştu.

Vakıf konusuna da değinen Gökçe, oğul Gökhan Kavlak’ın metal işçisi olma-
dığı halde yönetim kurulunda neden ve nasıl görev aldığını sorarak, MESS’in alt 
şirketinde kızı Yasemin İçer (Kavlak) maaş alıp almadığı yönündeki soruların ce-
vaplanmasını istedi.

KARDEMİR’de işçi çıkartılması olayına sert çıkmasına rağmen Genel Başkan’ın 
işsiz kalanların telefonlarına dahi bakmadığını, kendisinin de yaptığı eylemi en-
gellediğini ileri süren Gökçe “ Özbek’in yazdığı mektupla genel başkan olmak 
kolay. Tabi ki seni genel başkan yapanlara vefasızlık kolay. Hani Özbek’e baba 
diyordun? Geçmişine sahip çıkmayan işçiye mi sahip çıkacak. Sendikanın aylık 9 
milyon geliri var. Peki, sendikanın kasasında kaç trilyon nakit var? Enişte, kayın, 
hısım, damat teyze oğlu amcaoğlu, kız maşallah Türk Metal’de bunlardan hepsin-
den var ” şeklinde iddialarda bulundu.

İstifa ederek hürriyetine kavuştuğunu savunan Gökçe şunları kaydeti: “ İSDE-
MİR emekçileri, eğer ki bu biz bir aileyiz, diyerek beni kandırdığı gibi sizi de kan-
dırıp, sendikayı kendi ailesinin sendikası yapan Kavlak’a inanırsanız, sendikasız 
ve yetkisiz kalınca KARDEMİR işçisi gibi çok mağdur olursunuz. KARDEMİR işçisi 
3 yıldan fazla sendikasız kalınca emekçiler işinden ve aşından oldu ”

MAN Türkiye A.Ş.’de, TÜRK TRAKTÖR’de, FORD OTOSAN’da, ERKUNT’da, 
HİDROMEK’te, MERCEDES’de, ARÇELİK’te, TOFAŞ’ta, Türk Metal’in sallandığı iddi-
asında bulunan Yavuz Gökçe, İSDEMİR işçilerinin buna çok dikkatli olması gerek-
tiğini söyleyerek uyarılarına noktayı koydu.
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q Şefik BIÇAK

MÜŞKÜLE Bursa’nın İznik 
ilçesine bağlı, 2.376 nüfuslu bir 
yerleşim. Göl kıyısında, mavi ile 
yeşilin bütünleştiği şirin bir köy.
Bal kokulu üzümü, zeytini, evle-
riyle ünlü. Bir de demokrasi an-
layışıyla... Ortak akıl ve hareket-
leriyle. 1928’de okulu bulunan 
köyde herkes okur-yazar.

Fevzi Kavuk’un siyasal ya-
şamı 1960 darbesi ile başlıyor.  
Askerler yönetime el koyunca, 
genç Fevzi Kavuk’u muhtar ola-
rak atıyorlar. Bu arada Türkiye 
İşçi Partisi kuruluyor. Müşküle 
köylüleri, Nazım Hikmet’in ce-
zaevi arkadaşı Ressam İbrahim 
Balaban’ı bularak, bu partiye 
katılmak istediklerini söylüyorlar. 

O sırada Emin Canpolat 
başkanlığında TİP Bursa il ör-
gütü kuruluyor. Müşküleliler de 
bu partide yerini alıyor. 1964’de 
İzmir’de yapılan birinci olağan 
kongreye köylülerden bir grup 
katılıyor, Kavuk ile...

Yaşar Kemal, Fethi Naci, 
Alp Selek, Şükran Kurdakul 
ve daha birçok isimle Müşküle 
Köyü Muhtarı ve ekibi tanışıyor. 

1964’de TİP Bursa Örgütü-
nün kuruluşunda aktif görevler 
alır ve 1966’da Malatya’daki TİP 
Kongresine Balaban, Avukat 
Şükrü Akmansoy ve Gürbüz 
Akkök’le birlikte Bursa Dele-
gesi olarak katılır ve Kongre 
sonucunda TİP Genel Yönetim 
Kuruluna, Mehmet Ali Aybar’ın 

istifası sonrasında ise Şaban Yıl-
dız Başkanlığındaki Merkez Yö-
netim Kuruluna girer. 

Dört yıl yürütür bu görevi, 12 
Mart sürecinde TİP kapatılır ve 
Fevzi Kavuk’ da  12 Mart  Fa-
şizminden  nasibini alır...

1970’li yılların ortalarından 
itibaren yükselen toplumsal halk 
muhalefeti ve işçi sınıfının örgüt-
lü çıkışı ile Fevzi Kavuk bu kez 
TKP ile tanışır...

Eylül 2007’de basılan “Çı-
narlı Köyün Muhtarı Fevzi Ka-
vuk” Biyografik romanın yazarı 
TKP Bursa İl Komitesi üyesi 
Hasan Öztürk ve Avukat Münir 
Derçim ile birlikte İşçi sınıfının 
örgütlenmesinin yanı sıra köylü 
örgütlenmesininin de önemini 
kavrayarak bu alanda çalışmala-
ra başlarlar.

1977’de Marmara Köy-Der’i 
kurarlar... İlk kurucu başkan Ha-
san Öztürk olur, bir yıl sonra 
yapılan ilk genel kurulda Fevzi 
Kavuk başkan olarak göreve 
başlar. Köy-Der, Köy-Koop ve 
Halk-Koop örgütlenmelerinde 
öncü olur...

12 Eylül Faşist darbesi ile sa-
bah 06’da evinden gözaltına alı-
nır... Önce Gemlik Askeri hara-
sına götürülürler. Oradan Bursa 
Askeri Işıklar Askeri Lisesine... 
Asker teslim alıp işlem yapmaz 2 
gün boyunca. 3. gün Bursa Siya-
si Şube ekipleri tarafından teslim 
alınarak Bursa emniyetine götü-

rülürler.   
Aynı günlerde işkencede kat-

ledilerek Siyasi Şubenin 5. ka-
tından intihar etti diyerek atılan 
TKP Bursa İl sekreteri Avukat A. 
Fevzi Hilmioğlu da oradadır...

Muhtar Fevzi Kavuk 2 gün 
boyunca süren ağır işkencelere 
direnir... Konuşmaz, Konuştu-
ramazlar. Sonunda ölmesinden 
korkularak arkadaşlarının yanına 
atılır baygın bir halde. 12 Eylül 
süreci devam eder... 

Bursa Siyasi Şubeden Gölcük 
Konca Askeri ceza ve tutukevine 
getirilir. 6 Ay sonra Metris ve Da-
vutpaşa tutukevi... Devam eden 
davalar ve sorgular sonunda 18 
ay sonra tutuksuz yargılanmak 
üzere salınır...

Kavuk ile sohbetimizde sözü 
Nazım Hikmet’in hasretini yeri-

ne getirmek amacı ile diktikleri 
Çınar Ağacına getiriyor ve bu 
macerayı anlatmasını istiyoruz... 

Nazım Hikmet, 2. Dünya Har-
bi’ni Bursa Mapusanesi’ndeki 
radyodan takip eder. Bu süreçte 
“Memleketimden İnsan Manza-
raları” da dahil pek çok önemli 
şiirini yazar... 

NAZIM Hikmet’in Türk va-
tandaşlığına dönmesine imkan 
veren Bakanlar Kurulu kararının 
imzaya açılmasının ardından, 
mezarının da Türkiye’ye getiril-
mesi gündeme geldi. Bursa’nın 
İznik İlçesi’ne bağlı Müşküle 
Köyü sakinleri de tüm gelişme-
leri heyecanla izliyor. 

Nazım Hikmet ile Müşküle 
Köyü arasındaki ilişki, bu köyde 
yaşayan ve kız meselesi nedeniy-
le bir kişiyi öldürdükten sonra 

Bursa Hapishanesi’ne gönderilen 
ve burada kaldığı 3 yıl süresince 
şairle koğuş arkadaşı olan İsma-
il Başaran’dan geliyor. Nazım 
Hikmet ile aynı koğuşu paylaşan 
İsmail Başaran ve arkadaşla-
rı Fevzi Kavuk ile Rıfat Talan  
Nazım Hikmet’in 3 Haziran 
1963’te Moskova’da öldüğü ha-
berini alır almaz Nâzım’ın 1953 
yılında yazdığı ‘Vasiyet’ adlı şii-
rinde dile getirdiği, “Anadolu’da 
bir köy mezarlığına gömün beni 
ve de uyarına gelirse, tepemde 
bir de çınar olursa taş maş da 
istemez hani” dizelerini hatırla-
yıp köye bir çınar dikme kararı 
alırlar...

TİP Bursa İl Başkanı Emin 
Canpolat’ın da katılımı ile  Çı-
narı 4 Temmuz 1964’te dikerler. 
Nâzım’ın çınarı her yerde du-
yulunca ağacı görmeye gelen-
ler ‘anı niyetine’ yaprağını da-
lını koparır olur... Çınarı Rıfat 
Talan’ın zeytin bahçesine diken 
İsmail Başaran ve arkadaşları-
nın amacı, Nazım’ın vasiyetini 
yerine getirmekti. 

Ancak 12 Eylül döneminde 
bunu devlet yetkilileri duyar ve 
jandarma göndererek, büyüyüp 
serpilen ağacı  keserler. Kökten çı-
kan filizler de daha sonra kesilir...

5 yıl geçtikten sonra bu kez 
yine Nazım dostları başka bir 
yere çınar dikerek, adını ‘Nazım 
çınarı’ koyarlar. Uzun yıllar çı-
narın yeri, yeniden kesilir korku-
suyla kimseye söylenmez.... 

Sosyalist köylü önderi Fevzi 
Kavuk:“Nazım Hikmet’in me-
zarı Türkiye’ye getirildiğinde, 
köyümüzde bulunan ve vasiyeti 
olan çınarın altına gömülmeli. 

Nazım Hikmet için Müşkü-
le Köyü ve İznik Gölü’nün ayrı 
bir yeri vardır... Şeyh Bedreddin 
Destanı’nda da İznik Gölü ve 
İznik’e önemli bir yer ayırmış. 
Biz Müşküle Köyü halkı olarak 
Nazım Hikmet’in yerinin burası 
olduğunu düşünüyoruz ve çınarı-
nın altında artık rahat uyumasını 
istiyoruz” derken belki vücuduy-
la değil ama aklıyla, beyniyle 
inançlarıyla, Nazım Usta`nın ko-
ca bir çınarı gibi dimdik ayakta. 

Sen, sağlıkla çok yaşa Fevzi 
baba...

Çınarlı Köyün Muhtarı Fevzi Kavuk
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Fevzi Kavuk ağabeyimiz, Şefik Bıçak ve Müştak Müstecaplıoğlu ile...

KOCAELİ BİRLİK DAYANIŞMA GRUBU olarak Fevzi Kavuk’a vefa ziyaretimizin 10.’sunu gerçekleştirdik.

İnsan için önemli olan sadece 
yaşamak değil..!
İnsan olmanın onuruyla teslim 
olmadan, boyun eğmeden, el 
etek öpmeden yaşamaktır...!
Fevzi baba, onurla sürdürdüğü 
örnek yaşamı ile gelecek 
kuşaklara güç ve moral veriyor.



Sosyalizmi öğrenmek için neye gerek-
sinim duyarız? Sosyalizmin bilgisini elde 
etmek için genel bilgi toplamından neleri 
seçip ayırmalıdır? İşte, ne zaman sosyalizmi 
öğrenme görevi yanlış biçimde sunulsa ya 
da fazlasıyla tek yanlı olarak yorumlansa, 
birdenbire karşımıza çıkan birkaç tehlike...

Doğal olarak, insanın aklına gelen ilk 
düşünce, sosyalizmi öğrenmenin, kitap-
larda içerilmiş bulunan bilginin toplamını 
yutarcasına öğrenmek anlamına geldiği 
oluyor. Ancak, sosyalizmin incelenmesinin 
böyle bir tanımı, fazlasıyla kaba ve yetersiz 
olacaktır.

Eğer sosyalizmin incelenmesi salt ki-
taplardakilerin yutarcasına öğrenilmesiyle 
kalsaydı, çok kolaylıkla kitap cambazları ve 
kabadayılarımız olurdu. Bu da çoğu zaman 
bize zarar verecektir; sosyalizmi kitaplar ve 
broşürlerde bulunanlardan ezbere öğren-
miş böyle kişiler, bu bilgiyi bir araya getir-
mekte ve komünizmin gerçekten istediği 
biçimde davranmakta yetersiz kalacaklar-
dı.

Bize eski kapitalist toplumdan kalan en 
büyük kötülüklerden ve talihsizliklerden 
biri, kitapların pratik hayattan tümüyle 
ayrılmış “kopuk” oluşudur. Çünkü, içlerin-
de her şeyin en iyi biçimde betimlendiği 
kitaplarımız vardır; ancak bu kitaplar, çoğu 
durumda, komünist toplumu yanlış be-
timleyen en iğrenç ve ikiyüzlü yalanlardan 
oluşmaktadır. Bu yüzden, komünizm hak-

kındaki kitaplarda yazılanların salt ‘rutin’ 
bir özümlenişi son derece yanlış olacaktı. 
Biz artık, konuşmalarımızda ve yazılarımız-
da, daha önceden komünizm hakkında 
söylenenleri salt tekrarlamakla kalmıyo-
ruz; çünkü bizim konuşma ve yazılarımız, 
bütün alanlardaki günlük çalışmalarımızla 
bağlantılıdır. Çalışma olmaksızın, mücade-
le olmaksızın, komünist kitap ve broşür-
lerden elde edilmiş ‘rutin’ bir komünizm 
bilgisi değersiz olacaktır; çünkü, kuramın 
eylemden o eski ayrılmışlığını, eski burjuva 
toplumunun en iğrenç özelliğini oluşturan 
o eski ayrımı sürdüren budur.

Eski okul, her şeyi tıka basa dolduran, 
öğrencilerin beynini tıkayıp köstekleyen, 
yararsız, gereksiz ve yavan bir bilgi yığınını 
yutarcasına öğrenmeye zorlayan ve genç 
kuşağı tornadan çıkmış memurlar duru-
muna getiren bir okuldu. Ama bundan, 
insanlığın bilgi birikimini ele geçirmeden 
komünist olunabileceği sonucunu çıkarır-
sanız büyük bir yanılgıya düşersiniz. Komü-
nizmin kendisinin bir sonucu olduğu bilgi 
toplamını ele geçirmeden, sosyalist bilimin 
sonuçları olan sloganları ezbere öğrenme-
nin yeteceğini düşünmek yanlıştır.

Marksizm, komünizmin insanın bilgi 
toplamından nasıl doğduğunu gösteren 
bir örnektir.

Asıl olarak Marx’ın yarattığı sosyalist 
kuramın, sosyalizm biliminin, bu marksizm 
öğretisinin -bir deha bile olsa- tek başına 

19. yüzyılın bir sosyalistin 
ürünü olmaktan çıktığını; 
dünyanın her yanında, bu 
öğretiyi kapitalizme karşı 
mücadelelerinde uygula-
yan milyonlar ve on mil-
yonlarca proleterin öğre-
tisi olduğunu okumuş ve 
duymuşsunuzdur.

Marksizmin neden en 
devrimci sınıftan milyon-
larca ve on milyonlarca 
insanın kalbini kazandı-
ğını soracak olursanız, 
alacağınız bir tek cevap 
olacaktır: Çünkü Marx’ın 
dayanağı, kapitalizmde 
kazanılan insan bilgisinin 
sağlam temeliydi. İnsan 
toplumunun gelişme ya-
salarını inceleyen Marx, 
kapitalizmin gelişmesi-
nin kaçınılmaz olarak sos-
yalizme yol açtığını anla-
mıştır. Asıl olan, Marx’ın 
bunu ancak bu kapitalist 
toplumun en kesin, en 
ayrıntılı ve en derin in-
celenmesi temeli üzerin-
de kanıtlamış olmasıdır; 
bunu başarabilmesinin nedeni de, daha 
önceki bilimin örettiklerini tümüyle özüm-
lemiş oluşuydu.

Biz, insan toplumunca yaratılmış olan 
her şeyi, bir tek ayrıntısını bile ihmal et-
meden, eleştirici bir gözle inceledik. İnsan 
düşüncesinin yarattığı her şeyi inceledik, 
eleştirdik, işçi sınıfı hareketinde deneme-
den geçirdik ve burjuva sınırlamalarıyla 
çevrilmiş ya da burjuva önyargılarıyla bağ-
lanmış kişilerin çıkaramayacağı sonuçları 
çıkardık...

Eski okuldan, genç insanların kafalarını, 
onda dokuzu yararsız, onda biri de çarpıtıl-
mış çok büyük miktarda bilgiyle yükleme 
sistemini almamalıyız. Ama bu, kendimizi 
komünist sonuçlarla sınırlayabileceğimiz 
ve yalnızca komünist sloganları belleye-
ceğimiz anlamına gelmez. Komünizmi bu 
yolla yaratamayacaksınız. Ancak kafanızı 
insanlığın yarattığı bütün bilgi hazineleriy-
le zenginleştirerek komünist olabilirsiniz.

Tıka basa doldurmaya gereksinim duy-
muyoruz; ama, temel olguların bilgisiyle 
her öğrencinin kafasını geliştirmeye ve 
kusursuzlaştırmaya kesinlikle gereksinim 
duyuyoruz. Çünkü, elde ettiği bütün bilgi 
kafasında sindirilmemişse, komünizm boş 
bir şey, salt bir yafta, komünist de salt bir 
kabadayı olacaktır. Bu bilgiyi yalnız özüm-
lemek değil, eleştirerek özümlemek zorun-
dasınız; öyle ki, yararsız süprüntülerle tıka 

basa doldurmayın kafanızı, ama eğitim gö-
ren çağdaş insandan ayrılamayacak olan 
bütün olgularla zenginleştirin.

Bir komünist bu bilgiyi, geniş çapta cid-
di ve sıkı bir çalışmaya girişmeden, eleştiri-
ci bir gözle incelemesi gereken olguları an-
lamadan, kaptığı hazır sonuçlara bakarak, 
sosyalizmi salt kurumlanmak için alırsa, çok 
kötü bir komünist olacaktır. Böylesi yüzey-
sellikler kesinlikle ve son derece zararlıdır. 
Az şey bildiğimi biliyorsam eğer, daha ço-
ğunu öğrenmek için uğraşacağım; ama bir 
insan komünist olduğunu ve hiçbir şeyi 
adamakıllı bilmek gereğini duymadığını 
söylüyorsa, asla komünist falan olamaya-
cak demektir.

Lenin’in, Genç Komünistler Birliği 
Kongresi’nde Yaptığı Konuşma (1920)
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Son günlerde yoğunlaştırılan polis operasyonları bu kez 11 yaşında bir çocuğun 
canına mal oldu.

YDG-H güçlerine yönelik operasyon yapan polis, Bağlar ilçesinde bulunan 
Yeniköy’de 11 yaşındaki bir çocuğa saldırdı. Polisin kovaladığı 11 yaşındaki Beytul-
lah Aydın, 7. kattan düşerek can verdi.

Son bir yılda kayıtlara geçen en az 245 çocuk devlet güçlerince katledildi.

Saman Nasim Hayatta!
Geçen 19 Şubat’ta infaz edilmesi karar-

laştırılanSaman Nasim, gelen geniş çaptaki 
uluslararası protestolar karşısında İran yet-
kilileri tarafından bilinmeyen bir yere trans-
fer edilmiş, ailesi ve avukatlarıyla iletişimi 
engellenmişti. Nasim’in bu süre zarfında 
hayatta olup olmadığı dahi bilinmiyordu.

Uluslararası Af Örgütü’nün açıklamasın-
da, yaklaşık beş aydır kendisinden haber 
alınamayan Nasim’in hayatta olduğu ve 
kaldığı Zanjan Cezaevi’nden geçen hafta-
sonu ailesini arayabildiği bildirildi.



q Ahmet ÇAVLI

Faşizm, finans kapitalin en gerici, en 
şoven, en emperyalist unsurlarının açık 
diktatörlüğüdür. Sınıflar üstü bir uygu-
lama veya yönetim biçimi değildir. O, 
emperyalizm döneminde ortaya çıkan 
bir devlet biçimidir. Emperyalizm, kapi-
talizmin tekelci aşamasıdır. Emperyalizm, 
hem dış hem de iç siyasette demokrasiyi 
yıkmak, gericiliği pekiştirmek için çaba 
harcar. Bu anlamda emperyalizm su gö-
türmez bir biçimde genel olarak halk-
ların geleceğinin, bütün demokrasinin 
inkârıdır. Emperyalizmin tekelci özelliği 
siyasi alanda kendini gericilikle gösterir. 
Emperyalizm, demokrasiye taban taba-
na karşıttır. Bu yüzden faşizm bir devlet 
biçimi olarak demokrasinin baştan sona 
inkârıdır. Devlet aygıtının baştan sona 
militaristleşmesi ve terörle bastırılması-
dır. Faşizm, halklara düşman politikalarla 
ayakta durur. 

Parçalanmış bir ülkenin en küçük par-
çasında ismi cismi hiç anılmayan kimliksiz 
yaşayan Rojava Kürdistanı birden dünya-
nın merkezine oturdu. Çünkü Rojava dev-
rimi 20. yüzyılda devrimler döneminin ka-
pandığı veya emekçilerin, halkların buna 
ikna edilmeye çalışıldığı bir dönemde, 21. 
yüzyılın o görkemli devrimi gerçekleşti. 
Evet bu devrim klasik anlamda anladığı-
mız gibi işçi sınıfının gerçekleştirdiği sos-
yalist bir devrim değildir. Bulunduğu top-
rakların koşullarına ve toplumun yapısına 
uygun bir halk devrimidir. Rojava devrimi, 
kadın devrimi özelliğini taşır, halklar dev-
rimidir. Kültürel, siyasal, sosyal bir dev-
rimdir, Ortadoğu’da yakılan devrimci bir 
ateştir. Dünyanın her tarafından gelen 
devrimciler, sosyalistler devrimi sahiplen-
diler, Rojava devrimini kendi devrimleri 
olarak kabul ettiler. Türkiye ileri devrimci 
sosyalist gençliği sahiplendi. Latin Ameri-
ka gençliği, Afrika gençliği, Asya gençliği,  
herkes sahiplendi. Kurumuş toprak nasıl 
suya hasretse, gençlik de devrime susa-
mıştı. 

İşte bu devrime sahip çıkmak, onar-
mak, çocukları eğitmek, yardım etmek 
için Türkiye’nin dört bir yöresinden onlar-
ca genç Suruç’ta buluştu. O pırıl pırıl sos-
yalist gençlik, kıyımdan, katliamdan geç-
ti. Çünkü devrimi sahiplenmek, devrimi 
halklarla birlikte kutlamak istiyorlardı. Ro-
java devriminin halklara sağladığı özgür-
lük ortamında bulunmak için insanlığın 
kalbi Urfa’ya geldiler. IŞİD faşist çetesine 

her türlü desteği veren hükümet katliama 
yardımcı oldu.

Devrimler, doğası gereği kolay kolay 
gerçekleşmezler. Devrimlerin gerçekleş-
mesi için birçok şartın, objektif-subjektif 
şartın oluşması gerekmektedir. Bu şartlar 
oluşmadan, devrimlerin gerçekleşmesi 
çok zordur ya da bedeli ağır olmaktadır.

Söz konusu devrimin gerçekleştirildiği 
yer Ortadoğu ise ve bir de bu devrimi ger-
çekleştirenler Kürtler ise bu devrimin ne 
kadar zor olacağı kendiliğinden anlaşılır. 
Devrimin ne kadar zor olduğunu ise zaten 
günlük olarak yürüyen devasa direniş ile 
görüyoruz.

Türk yöneticilerdeki pişkin ve arsız 
zihniyeti başka bir ülkede görmek müm-
kün değildir. Suruç katliamından sonra 
da böyle oldu. Hesap vereceğine, yavuz 
hırsız misali başkalarını suçluyor, ülke ge-
nelinde tutuklamalar, ev baskınları, gözal-
tılar, ev baskınlarında sualsız sorgusuz in-
fazlar, İDG içinde yer alan Hatip Azakın’ın 
darb edilip tutuklanması... Topyekün sal-
dırı, savaş ilanı... 7 Haziran seçimlerindeki 
mağlubiyeti bir türlü hazmedememesi... 
Tekrar seçim ortamını yakalamak için her-
kese saldıran, herkesi düşman belleyen 
Sultanın, yazıyı yazmadan önce, Kandil’e 
uçaklarla bomba yağdırma emri vermesi, 
halkları iç savaşla karşı karşıya getirmek-
ten başka bir sonuç getirmez. Bu faşist 
zihniyete karşı Barış Bloku’nu güçlendir-
mekten başka çare yoktur. IŞİD’i büyütüp 
besleyen kendisi olduğu halde hiç oralı 
olmadan başkalarını suçluyor. Saldırının 
hedefi esas olarak Kürt Özgürlük Hareke-
ti ve HDP olduğu halde HDP’yi suçlaya-
rak suçlarını örtmek istiyor. HDP, iki yıldır 
AKP’nin IŞİD ile ortaklığını sürekli günde-
me getirdiği için öfkeyle HDP’ye yükleni-
yor. Şimdiye kadar IŞİD’e toz kondurma-
yanlar, IŞİD’in Suruç’taki katliamı büyük 
tepki çekince gündem değiştirmek için 
HDP’yi hedef gösteriyor, neden HDP’liler 
yoktu, öldürülmedi diyebiliyor. Bir taraf-
tan da teröre karşı ortak açıklama yapalım 
diyerek IŞİD’le ilişkisini örtmeye çalışıyor.

Türkiye’nin büyük hesap vermesi ge-
rekir. Suriye’deki iç savaşın başka etken-
leri var. Ancak insanlık dışı faşist çetelerin 
Suriye’de güçlenmesi ve bugün insanlığın 
başına bela olmasından birinci derece-
den Türkiye sorumludur. El Nusra, Ahrar 
El Şam ve IŞİD’i asıl besleyen ve destekle-
yen Türkiye olmuştur. Bunlar da Suriye’yi 
kan gölüne çevirmişlerdir. Dış güçler de 
Türkiye’nin desteklediği örgütleri çok teh-

likeli gördüklerinden Suriye rejiminin sal-
dırılarına göz yummuşlardır. Dolayısıyla 
Türkiye, Suriye’deki iç savaşın çığırından 
çıkmasından birinci dereceden sorumlu-
dur. Türkiye, ılımlı muhalifleri “bunların bir 
etkisi yok, esas olarak etkili olan örgütleri 
destekleyelim” diyerek Suriye’yi bu duru-
ma getirmiştir.

Türkiye kendine göre Rojava Devri-
mini en iyi kim boğar diye düşünmüş, en 
vahşi örgütleri desteklemiştir. Temel he-
defi  tampon bölge kurmak ve IŞİD’e ser-
best hareketlilik sağlamaktır. Esas düşman 
Rojava Devrimi olunca en iyi dostları IŞİD, 

El Nusra ve Ahrar El Şam olmuştur. Bunla-
ra da her türlü desteği vermiştir. Kürtlerin 
başına bela edeyim derken tüm insanlığın 
başına bela etmiştir. Pırsûs katliamını ya-
ratan da Türk devletinin bu politikasıdır, 
Amed’te 5 Haziran katliamını yaratan da 
bu politikalardır. Kobanê’ye IŞİD’i saldır-
tan da bu politikalar olduğu gibi, yakın 
zamanda Kobanê’de yüzlerce sivilin ölü-
müyle sonuçlanan katliamın sorumlusu 
da bu politikadır. Suriye içindeki sivil kat-
liamların ve baş kesmelerin sorumlusu da 
bu politikadır; yani AKP hükümetidir. AKP 
hükümeti, Kürt ve Rojava Devrimi düş-
manlığı nedeniyle o kadar suç ortaklığı 
yapmıştır ki, Suriye sınırı içindeki katliam-
lar için bir ceza mahkemesi kurulsa baş sa-
nık AKP hükümeti ve Tayyip Erdoğan olur.

AKP’ye göre MİT ve istihbarat örgütü 
eliyle işlenen suçlar açığa çıkarılırsa bu va-
tan hainliği oluyor. Devlet, halka sorma-
dan, meclise sormadan gizli kapaklı suç iş-
lerse buna göz yumulmalıymış! Böyle işler 
suç değil, vatan savunma işleriymiş! Açığa 
çıkarılırsa vatan hainliği olurmuş! AKP hü-
kümeti ve Başbakan’ın kafası hala böyle 
işliyor. Türkiye’de IŞİD’i yaratan da Kürt 
düşmanlığıdır. Türkiye’de IŞİD’in örgütlen-
mesinin ve güçlenmesinin hesabını kim 
verecektir? Tabii ki AKP! AKP bu ihanetin 

hesabını vermeden kimseyi suçlayamaz.

Kürt düşmanlığı üzerinden Suriye’yi 
kan gölüne çeviren, Rojava halkına kan 
kusturan AKP hükümeti Suruç katliamını 
bile Kürt düşmanlığı üzerinden ele alıyor. 
IŞİD’e karşı savaş açacağına Kürt Özgürlük 
Hareketi’ne ve HDP’ye karşı savaş açıyor. 
Her türlü teröre karşı olalım diyerek esas 
olarak IŞİD’i değil, PKK’yi hedef almaya ça-
lışıyor. Derdi IŞİD değil, PKK’ye karşı savaş-
tır. Suruç katliamından sonra bile HDP’yi 
hedeflemesi, ne kadar çirkin bir politik 
tarzı olduğunu ortaya koyuyor. Herhalde 
seçim hesapları yaptığından HDP’ye yük-
lenerek seçimden zayıf çıkarmaya çalışı-
yor. İşte AKP politikası budur. 

Her türlü teröre karşıyız diyerek IŞİD’in 
suçunu hafifletmeyi, IŞİD’le suç ortaklığını 
örtmeyi hedefliyor. Kendisi IŞİD’le kucak 
kucağayken, sanki kendisi IŞİD’e karşıymış 
da, herkesi de IŞİD’e karşı tavır almaya ça-
ğırıyor! Aslında amacı PKK’yi hedef almak-
tır. Suruç’ta katliamı yapan bellidir. 

AKP, Kürt sorununu çözmek yerine 
Kürt halkına ve Kürt Özgürlük Hareketi’ne 
karşı savaş yürütüyor. HDP’ye saldırı da 
bu savaşın bir parçası olarak gündeme 
geliyor. Kürt sorununda çözüm anlayışı 
olmadığı müddetçe her zaman bu yönlü 
gündem saptırmaya, hedef şaşırtmaya 
devam edecektir. IŞİD ile PKK’yi aynı kefe-
ye koyması da Kürt Özgürlük Hareketi’ne 
karşı savaş açtıklarını gösteriyor. Kürt so-
rununda çözüm politikası olmayanların 
böyle bir savaş yürütmesi de kaçınılmaz-
dır. Zaten gelinen aşamada ya Kürt soru-
nu çözülecek ya da Kürtlerle savaş yürü-
tülecektir. Kürt Özgürlük Hareketi doğal 
olarak çözüm yerine savaş politikası iste-
yen bu politikaya karşı direnecektir.

Ahmet Davutoğlu, terörizme hiçbir bi-
çimde taviz vermeyeceğiz derken, PKK’ye 
karşı yürüteceği savaşı ortaya koyuyor. 
IŞİD’e her türlü tavizi verirken, Suriye’de, 
Rojava’da, Bakurê Kurdîstan ve Türkiye’de 
IŞİD’le birlikte halklara, sola, devrimcilere, 
sosyalistlere, tüm demokrasi güçlerine 
barıştan yana olan herkese  karşı savaş-
makta ısrarlıdır. Özcesi Kürt sorununu 
çözüp Kürt halkıyla barışmak yerine Öz-
gürlük Hareketi’ne karşı savaşı tercih edi-
yorlar. AKP’nin IŞİD saldırısından sonraki 
tutumu da bu gerçeği ortaya koymakta-
dır. AKP ve Erdoğan’ın bütün bu planlarını 
Türkiye İşçi Sınıfının Devrimci hareketi ile 
Kürt Özgürlük Hareketinin ortak mücade-
lesi bozacaktır. 

Halklar Devrimi Rojava ve Faşizm
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Katrani bir gecenin kokuşmuş, küflü, 
huysuz ve kanlı gölgeleri düşerken, öksüz 
bir çocuğun elim gözyaşlarına, bir çağın 
lanetli melaneti dökülür düşlenen zama-

nın ezgilerine. Biz ise, umut düşlü yarınlara 
ışıyan güneşin kızıllaşan sevda gülüşlerine 
tutunuyoruz. İçimize dolan bu gülüşlerin 
sıcaklığıyla sizleri selamlıyor, sevgi ve saygı-
larımızı gönderiyoruz. 

Bu duygularla bayramınızı kutluyor, bu 
bayramın halkların baharına evrilmesini 
umut ediyorum. Her gününüzün bayram 
coşkusunda olması dileğiyle, o güzel yüre-
ğinize çok çok iyi bakın. 

Sevgiyle kalın.

Sevgi ve saygılarımızla.

Not: Gönderilen gazeteler için de ayrıca 
teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Cengiz AYAR
2 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi Kocaeli

Değerli 
Arkadaşlar 
Merhaba,

Öncelikle Politika Gazetesi’nde çalışan 
ve emeğin teri ile ses olup tüm zorlukları, 
engelleri aldırmadan, sesinizi bize ulaştıran 
tüm arkadaşlara en içten gelen derin ve sıcak 
duygularımla selam ve sevgilerimi sunuyor, 
iyi olmanızı candan ve yürekten diliyor, ya-
şamınızda sağlık, mutluluk ve politikada ses 
olma başarınızın devamını diliyorum.

Ayrıca şahsınızda tüm halkımızın ve Orta-
doğu halkının Ramazan Bayramı’nı kutluyo-
rum.

Değerli dostlar, gönderdiğiniz Politika 
Gazetesi’nin 10 ve sonraki gelen sayılarını al-
dım. Hayatımıza, ufkumuza yeni bir güç, yeni 
bir renk kattı. Çok teşekkür ederim. Her gelen 
gazetenizi severek okuyor ve okumaya da de-
vam etmek istiyoruz.

Selam ve sevgilerimle.

A. Aziz KOLANÇ
1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi A-14 Oda 

Balıkesir

Politika Gazetesi 
Yoldaşlarına,

Göndermiş olduğunuz gazeteleri alı-
yoruz. Okuyup, arkadaşlarımıza da oku-
tuyoruz. İlginiz, alakanız için teşekkürler.

Yayın ve mücadele yaşamınızda başa-
rılar dileğiyle, özgür ve sosyalist bir top-
lum özlemiyle sizleri selamlıyor, esenlik-
ler diliyorum.

Burhan BABAOĞLU
 F Tipi Kapalı Cezaevi Hacılar/ Kırıkkale

Merhaba Sevgili Arkadaşlar, 

Merhaba 
Değerli Politika Emekçileri,
Öncelikle sizleri saygı ve sevgiyle 

selamlıyor, anlamlı çalışmalarınızda 
başarılar diliyorum.

Büyük emeklerle hazırladığınız Po-
litika gazetenizi her ay düzenli olarak 
alıyorum. Gazetenizin okumalarımıza 
renk kattığını belirtebilirim. Değerli 
gazetenizi aldığıma dair bilgilendire-
yim dedim.

Tekrardan bizlere göstermiş oldu-
ğunuz ilgi ve alakanızdan dolayı teşek-
kür ediyorum. 

Bu vesileyle sizleri tekrardan saygı 
ve sevgiyle selamlıyor, yaşam ve çalış-
malarınızda başarılar diliyorum. 

Slav û Rez
İsmet BEYHAN

F Tipi Kapalı Cezaevi / Bolu

Suya titreyen ışığın yeşerişini
Bir de umudu
Koşmayı biliyorum
Patikanın avucuma nakışlı izini
Gülümsemelerin acıtan telaşını
İnadı hala unutmadım
                      Ve yarının baharını.

Ramazan Bayramı’nız kutlu olsun 
dostlar,

Sevgiler.
Ebedin ABİ

F Tipi Kapalı Cezaevi Hacılar / Kırıkkale

Politika Gazetesi Ailesine Merhaba

Merhaba Sevgili 
“Politika” 
Emekçileri,

Rojava Devrimi’nin coşkun ruhuyla, bir 
umut mevsiminde sizlere en içten duy-
gularımla selam eder, sevgilerimi yollu-
yorum. Dilerim her açıdan iyisiniz. Her 
yeni bir şey insanda heyecan yaratır. İlgi 
ve meraka dayanan heyacan, hep bir 
umut yaratır. Umut, yeni bir dünya, gü-
zel-iyi-ahlaklı bir toplumun ve entelek-
tüel politik insanın vazgeçilmez yaşam 
düşüdür.

Gazetenizin 15. sayısı tesadüfen eli-
me geçti. Okurken bu duygular belirdi 
içimde. Çoğalmak, dayanışmak ve bü-
yümek... Umudu büyütmek. Kapitalist 
modernite hem genel anlamda sistema-
tik, hem de özelde ulus devletin, ekono-
mik-siyasi-askeri boyutuyla bir kriz ve 
çıkmazı yaşamaktadır. Ortadoğu’daki 
mücadele, kriz-güç dengeleri bu açmaz-
lara yön vermede hayati önemdedir. Bu 
denklemde Rojava Devrimi ve onun 
yaratıcı, destekleyici ve büyütücü tüm 
devrimci, demokratik-sol-sosyalist güç 
ve öznelerinin rolü umut vermektedir.

Bu resme Kürdistan-Türkiye halklarının 
her zamankinden daha fazla birlik-daya-
nışma ve mücadele azmi ve pratiklerini 
de eklersek, inancımız daha da büyü-
mektedir.

Böyle bir atmosferde “Politika” ile temas 
etmek, “MERHABA” demek, ayrı bir güç 
vermektedir. Bu vesileyle sizleri takip et-
mek isteğimi paylaşır, tanışmanın mut-
luluğunu paylaşmak istedim.

Tekrardan içten duygularla sizleri se-
lamlıyor, çalışmalarınızda başarılar dili-
yorum. 

Daha güzel bir dünya ve özgür bir ülke-
de buluşmak umudu ve inancıyla... Sev-
gilerimle.

Erzurum Zindanı.

Gökmen ÇİFTÇİ
H Tipi Kapalı Cezaevi / Erzurum



q  Ayla BORAN

“Ve bize özgü bu,

Genç ölmek bize özgü,

Bize özgü, bir yer yatağında çenesi bağlı  
            bir ihtiyar olmamak

ölümüyle dostlarını rahatlatmamak...

Bize özgü yalnızca kemiklerin   
   gömülmesi toprağa, yalnızca etin  
           çürümesi...

Ve bize özgü, hiç bir zaman silinmemek  
   anılardan...” (1)

Kapitalizmin ve emperyalist savaşımların 
ortasından yaşam çıkarmak isteyenler için 
ölüm her yerdedir. Bu topraklarda genç 
ölmek, öldürülmek bir devlet geleneğinin 
sürekli olarak tekrar eden yansımasıdır. 
Yaşadığı dünyaya, insanlığa, yaşama duyarlılık 
affedilmez suçumuzdur. 

Suruç Katliamı en son örnektir. SGDF’li 
gençlerin organizasyonu ile, Kobanê’nin 
yeniden inşaası kapsamında, bölge halkının 

yaralarını sarmak, çocuklarını sevindirmek, 
kütüphane açmak ve yıkıntıların ortasından 
yemyeşil bir yaşam filizlendirmek isteyen 
300’e yakın genci hedef alarak bombalamak, 
devletin yüksek güvenlikli bir noktasında bu 
katliamı olanaklı kılmak, saldırının faillerini de 
ortaya koymaktadır. 

AKP hükümetinin sorumluluğunda, 
devletin son derece organize biçimde 
gerçekleştirdiği bu operasyonun hedefinde 
olmak rastlantısal değildir. Sıradan bir 
provakasyon hiç değildir. Türkiye devrimci 
ve sosyalist güçlerinin KÖH’le bağlaşıklığı 
istendik değildir. Bu katliamda, son derece 
vahşi yöntemlerle halklar üzerinde tehdit 
noktasına getirilen IŞİD’e ihaleyi bırakmak 
ise tamamen havuz medyasının ve devlet 
ideolojisinin değirmenine su taşımaktır. 
Resmin bütününü görmek, içinde yaşadığın 
sistemi görmekle eşdeğerdir.

Suruç, 32 gencin katledilmesiyle, res-
mi tarihin sayfalarında başka, bizlerin ha-
fızalarında bambaşka sonuçlarla yerini al-
mıştır. Ölüm ve acıyı bir kez daha çığlık çığlığa 
yaşatanlar da bu ölümlerle başbaşa kalanlar 
da bellidir. 

“Onlar bizim misafirimizdi. Biz alışığız, 
keşke onlar ölmeseydi.” diye ağıtlar yakan 

Kürt kadınlarının da, tertemiz düşleriyle, 
gencecik evlatlarını toprağa veren ana-
babaların da 20 Temmuz’un acısını unutması 
mümkün müdür? Unutturmamak için, o 
düşleri yerde bırakmamak için  bir dakika bile 
boş durmamak gerekiyor artık.

Her bir gencin, her insan gibi kendi 
hikayesi vardı yarım kalan. Parkayla çekilmiş 
fotosundaki Alican’ı, Tiyatro sahnesindeki 
Çağdaş’ı, Rusya’da eğitim gören ve Kobane’ye 
destek için Suruç’ta bulunan Nartan’ı, İngilizce 
öğretmeni Süleyman’ı, devlet baskısıyla 
sessizce defnedilen Büşra’yı, adını “Gece” 
koyacağı bir kızı olsun isteyen Alper’i, Nuray ve 
Nazlı’yı, arkadaşlarının “Keke”si Yunus Emre’yi, 
Üniversite sınavında yaptığı tercihlerin 
sonucunu göremeyecek olan Ece’yi, kitap 
dostu Murat’ı, polis müdahalesinin her 
zamanki biçimlerinden birine maruz 
bırakıldığı bir kareyle hayatımıza giren 
Cebrail’i, Gençlerin İsmet Amca’sını, Trabzonlu 
Koray’ı, PM üyesi ve Nartan’ın annesi Ferdane 
Kılıç’ı, Duygu Tuna’yı ve diğer gençleri 
düşünün. Her biri dünyanın her yerinde 
ve yanıbaşındaki acılara, haksızlığa, savaşa 
direnen ve omuz veren gençlerdi. Artık onlar 
yok. Bize geleceğimizi kaybettiriyorlar. 

Bize özgüdür genç ölmek!

Gençlerimizi düşman gibi görmek yeni 
değil. İktidarlar değişir ama sonuç benzerdir. 
1969 Kanlı Pazarı’nı, Vedat Demircioğlu’nu, 
1972’de Kızıldere’de infaz edilen ON’ları, 
1972’de idam sehpasına gözlerini kırpmadan 
gönderdikleri Denizleri, 1978’de üniversite 
öğrencilerinin kurşun yağmuruna tutulduğu, 
tellerle boğulduğu Bahçelievler Katliamı’nı, 
Taylan’ı, Ulaş’ı, Diyarbakır’da, Metris’te, Ulu-
canlar’da katledilenleri, 34 genci katır sırtında 
taşıdığımız Roboski katliamını, 2011 Amed’de 
katledilen Murat Elibol’u ...da unutmadık !

İşçi sınıfının devrimci mücadelesinde, 
yolumuzu aydınlatan gençleri karanlığa 
gömen devlet zihniyeti, korkmaya devam 
ediyor. Kapitalizmin kendi erkinin koşulsuz 
bekası için öldürülüyoruz. 

Katliamlar güncesidir bu topraklar. Dün 
de bugün de sürüyor. Sürecektir. Kürdistan’da 
özgürlüğü için direnen gençler de, sosyalist 
bilinçle sınıf kimliğine sahip çıkan gençler 
de, sınırlar içinde demokratik taleplerini 
dillendiren gençler de ölümle sınanıyor. İşçi 
sınıfının devrimci mücadelesinin en dinamik 
öznesi olan gençlik; düşündüğü için, ürettiği 
için, sınıfına, kimliğine, bedenine, insana, 
doğaya sahip çıktığı için öldürülüyor. 

Döndürmedi rüzgâr beni havada yaprağa, 
ben kattım önüme rüzgârı...*

Politika12 1 Ağustos 2015    GENÇLİK DÜNYASI



Ölümler, katliamlar içselleştiriliyor 
bu topraklarda. Acılar, ağıtlar, anmalarla 
seyreltiliyor tepkiler. 

Yemin olsun ki; bir gün gelecek ve o 
gençlerin ışığı, bizlere yatağımızda huzur 
içinde ölmeyi tattıracaktır. Ama önce yaşamak 
için direnmek, kapitalizmin dehlizlerinden 
yaşam çıkarmak görevi duruyor önümüzde.

Bugün Suruç kanıyor içimizde. Yaraları-

mızı ise direnmek saracaktır. 

Bir oyuncakla bir çocuğu sevindirmek 
gibidir devrimin kendisi de.

  * 19 Yaşım Şiiri. Nazım Hikmet
(1) Şiir, Abhazya’nın bağımsızlığı için  

 savaşırken yaşamını kaybeden Tsıba  
 Efkan Çağlı’ya aittir.
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Düşleriyle insandılar...
Onlar gencecik bedenlerde kocaman yüreklerdi.  Özlemleri, gelecek umutları, 

sevdalarıyla yaşama gülümseyenlerdi. Tuttuğu takımın coşkusunu hayata yan-
sıtan, yeşil parkasıyla denizleşen, üniversite sınavında kazandığı tercihi görmek 
isteyen, geleceğin çocuklarının öğretmeni olan, tiyatro sahnesinin tozunu yu-
tan, bir kızı olsun isteyen, oğlunun gittiği yeri  görmek isteyen, üniversite öğ-
rencisi olan ve kendi hukukunu yazmak isteyen, arkadaşlarının enerji kaynağı, 
“keke”si olan, kitap dostu, dört çocuk annesi,  taziye çadırında polis şiddetine 
uğrayan, içinde hep devrim şarkıları çalan, imkansızı seven, okuduğu Rusya’dan 
Kobanê’nin sesini duyan, yarını ilmek ilmek örmek isteyen gençlerdi onlar.

Onları katliamla aldılar bizden.  Cenazeleri,  coğrafyanın dört bir yanına dağıldı. 
Ateş düştü yüreklere...  Anneleri, babaları, kardeşleri, eşleri , yoldaşları vardı her 
birinin, her birinin bir ömre sığacakken, yarım bırakılan bir de hikayeleri... Genç 
ölmenin acısı sardı yürekleri... Ailelerinin dokunmaya kıyamadığı çocuklarıydı on-
lar...

Onlar, insanın insanca yaşam istencinin güneşe dönen yüzleriydiler… Neden 
mi katledildiler?

Çünkü onlar... Devrimci ve sosyalisttiler.
Bugün Kobanê’nin  “yaralarını sarmak” isterken katledildiler. Yaşam hakları olsa 

idi eğer, bir fabrikada direnişte, doğanın talanına tepkide,  etnik, dinsel, cinsel her 
türlü baskı ve şiddete “dur” diyen olacaklardı.

Onlar, kapitalist ve emperyalist kuşatma altında bir dünyada “zor” olanı seçen, 
ölümü göze alan, korku duvarını aşan, her türlü faşizm koşullarına direnen ve 
düsturu, işçi sınıfının mücadelesini, KÖH mücadelesi ile bağlaşıklıkla sürdüren 
gençlerdi.  AKP Hükümeti marifeti ve bir devlet organizasyonu ile katledildiler. 

Suruç, hafızalardan asla silinmeyecek. İnsanlık tarihinin en güzel düşü olan sos-
yalizm, komünizm gelene kadar, bıraktıkları yerden direnme sözü veren niceyiz. 

Unutmayacağız, unutturmayacağız Gençler!



Maalesef son günlerde iktidarını kaybetmiş olmasına rağmen, 
HDP’nin başarısı ile iktidardan devrilmiş olmasına rağmen, bir darbe, 
saray darbesi ile bir cunta hükümeti kurarak devlete, hükümete el 
koymuş bir iktidar anlayışının, Türkiye’ye dayattığı politikalar nede-
niyle maalesef bu umutlara gölge düşmüştür.

“HDP barajı geçti” diye ülke bir savaşa, kaosa sürüklenmek iste-
niyor. Durum bu kadar nettir. Kimse gerekçeyi başka yerde aramasın. 
“Şu ateşkesi bozdu, öbürü şunu yaptı.” Hayır. Dolmabahçe’de açıkla-
nan mutabakat ve diyalog, müzakere masasını devirdikleri tarihten 
bu yana ülkede bir savaş, bir kaos hazırlığı yapıyorlar.

Çünkü sandığa asla inanmadılar. Sandıktan AKP çıkarsa ancak 
sandığa saygıları var bunların. Hiçbir zaman halkın iradesine saygılı 
olmadılar, ancak AKP sandıktan çıkıyorsa halkın iradesi değerlidir on-
lar için. Dolayısıyla bizler yüzde 13’lük iradeyi, bize emanet edilmiş 
iradeyi asla bunlara ezdirmeyeceğiz. Asla, ‘seçim olmamış’ gibi, ‘AKP 
iktidardan düşmemiş’ gibi davranmalarına izin vermeyeceğiz. Yarat-
maya çalıştıkları budur. Sanki seçim olmamış, sanki kendileri eskisin-
den daha güçlü bir tek parti iktidarı gibi davranarak, meşruiyetimizi 
sorgulayarak sandık sonuçlarını tartışmalı hale getirmek istiyorlar. 
PM’nin bugün yapacağı tartışmalar, ortaya çıkaracağı planlamalar 
özellikle AKP’nin bu savaş oyunlarıyla, savaş çılgınlığıyla ülkeyi taşı-
mak istediği noktaya gidişine izin vermemek üzere olacaktır.

Çözüm ve müzakere süreçlerini çürümeye terk ettiler, kendile-
rine oy getirdiği oranda görüşme yaptılar, arzu etmedikleri zaman 
da görüşmeyi kestiler. Şimdi sandıkta kaybedince savaş seçeneğini 
devreye koydular.

Bu ülke hepimizin vatanı. Bizler bu vatan üzerinde yaşayan, 
birbirinden farklı kimliğe, inanca, mezhebe sahip olsak da kardeş 
halklar, kardeş insanlarız. Eğer bizim vatanımız tehdit ve tehlike al-
tında olursa, vatanımızı savunmak için hep birlikte hareket etmekten 
elbette çekinmeyeceğiz. 1071’de, 1920’lerde de bunu yaptık. Ama 
herkes bilsin ki şu anda ortada bir vatan savunması yok, saray savun-
ması var, iktidar savunması var. Dün “gerekirse evlatlarımızı feda ede-
ceğiz” diyenlerin, kendi iktidarları için evlatlarımızı ölüme gönderme 
zihniyeti var. Ülkemiz tehdit altında değil, şu anda IŞİD gibi bütün 
dünyayı tehdit eden bir barbar, tecavüz örgütü maalesef ki AKP için 
örneğin bir tehdit değil. Hatırlanırsa Suruç’ta 31 pırıl pırıl gencimizi 
katlettiklerinde de AKP hükümeti, IŞİD’e yönelik operasyon yapma-
dı. Çıkıp meydanlarda “biz evlatlarımızı gerekirse feda ederiz, IŞİD 
tecavüz ordusunu durdururuz” demedi. 31 kişi katledilmiş, demedi, 
diyemedi. Ülkenin Cumhurbaşkanı yurt dışı gezisini yarıda kesmedi. 
Bütün dünya liderleri taziye için onu aradı, çünkü artık IŞİD mağduru 
oldu kendisi. IŞİD destekçisi hükümet pozisyonundan bir anda 31 
sosyalist gencin katliyle IŞİD mağduru rolüne büründü. Bütün dünya 
onu taziye için ararken, o tek bir aileyi taziye için aramadı.

IŞİD onlar için bir tehdit değil. Gerektiğinde başını okşadıkları, 
gerektiğinde Musul Konsolosluğundaki rehinelerde olduğu gibi tatlı 
tatlı, kardeş kardeş pazarlık yapıp alış veriş yapabilecekleri ilişki ku-
rabilecekleri bir örgüttür. Musul konsolosluğu çalışanlarının kurta-
rıldıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan “Evet müzakere yaptık, ne 
aldık ne verdik. Kimseyi ilgilendirmez” demişti. Biz “Kürt sorununda 
buyurun müzakere yapalım” dediğimizde, “Ne müzakeresi, ortada 
taraf yok, ortada bir Terör örgütü, ona karşı da bir terörle mücadele 
var” diyorlar.

Özellikle Sayın Erdoğan’a şunu hatırlatmak istiyorum. Bir zaman-
lar bu ülkede bir belediye başkanı vardı ve bir şiir okudu diye içeri at-
tılar. Sonra kendisi geri adım atmadı, Başbakan oldu, Cumhurbaşkanı 
oldu. 28 Şubat gibi darbelerle karşılaştılar. Hikayenin sonrası hazindir 
anlatmayayım ama onun da adı ilginçtir RECEP TAYYİP ERDOĞAN’dı. 
Sen eğer o küçük baskılar karşısında bile geri adım atmamışsan, 
bizim gibi bir direniş hareketinin sizin tehditleriniz, dokunulmazlık 
restiniz, kapatma restiniz karşısında, geri adım atmamızı beklemeniz 
hayaldir. Bizler PM olarak, il ve ilçe yönetimlerimizle ev ev, köy köy, 
mahalle mahalle dolaşacağız. ‘Bu savaş bizlerin savaşı değil’ diyece-
ğiz. Bunların evlatlarının hepsi bedelli yaptı, çürük raporu aldı. Kim 
evladını savaşa gönderiyor? Var mı bunların içerisinden cenazesi 
bayraklara sarılı tabutlarla gelen? Allah korusun, olmasın. Ama var 
mı? Yok. Olmaz da. Bütün ölenler yoksul halkın evlatlarıdır. Dolayı-
sıyla bizler yoksul halkın temsiliyetini, vekaletini almış bir parti ola-
rak, Türkiye’nin emekçilerinin, fukaralarının partisi olarak, Türkiye’nin 

halklarına bu savaşı doğru anlatacağız. Bu savaş bizim savaşımız de-
ğil. Saray için evlatlarımızın öldürülmesine göz yummayacağız.

HDP, 7 Haziran’da nasıl bu çılgınlığı durdurduysa bugün de 
Türkiye’nin HDP’si var. Kimsenin paniklemesine, kaygılanmasına ge-
rek yok. Bakmayın bunların bağırıp çağırdığına. Bunların karşısında 
halk kükrediği zaman kediye dönecekler. Kendine aslanım diyenler 
kediye dönecekler” dedi.

Bütün kampanya, dikkat ederseniz kampanya diyorum; çünkü 
bunu bir savaş oyunu olarak masada tezgahlayıp sahada uygu-
luyorlar, bütün kampanya HDP üzerinde, etrafında çevriliyor. Yani 
yaptıkları her suçun, işledikleri her günahın faturasını HDP’ye çıkar-
mak üzere bir kampanya planlamışlar. Medyadaki borazanları, sosyal 
medyadaki trolleri, maaşlı tuttukları gazetecileri, peşimize taktıkları 
ajanları, her yerde saldırtmaya çalıştıkları, linç girişimi için hazırla-
dıkları sivil faşist güçleri ve değnekçi olarak yanlarına aldıkları söz-
de milliyetçileriyle HDP’yi baraj altında bırakmak için bir kampanya 
yürütüyorlar. 7 Haziran öncesi de bunu yaptılar, denediler değil mi? 
Halk sandıkta faturayı onların önüne koydu. Eğer seçimse biz seçim-
den korkmuş, kaçmış bir parti değiliz. İster bu ay, ister önümüzdeki 
ay, ister kasımda erken bir seçime HDP hazırdır. Emin olun, halkımı-
zı bu savaş bataklığına sürükleyen, barış bir adım yakınken, barışa 
uzanmak yerine her yere cenazeler gönderen bu anlayışı bu defa 
sandıkta bir daha doğrulamayacak şekilde gömeceğiz, inşallah.

Yakılan köyler, faili meçhul cinayetler, yargısız infazlar...Aynısı 
bugünlerde yaşanıyor. Sayın Ahmet Davutoğlu, kalın kalın kitaplar 
yazmış profesörsün. Yazarken ya da okurken 1990’ların tarihini hiç 
mi okumadın? Yaşamadığını biliyoruz çünkü biz onları yaşarken sen 
yurt dışında lay lay lom akademik eğitim yapıyordun. Şimdi yaşama-
mış olabilirsin, etrafında yaşayanlar var onlara bir sor bakalım. Hadi 
hiç kimseyi tanımıyorsun, bak Tansu Çiller orada bir ara çağır ‘Tansu 
Hanım neler yaptınız?’ de. Anlatsın sana bakalım. Bugün senin yap-
maya çalıştıklarını yaptılar. Daha fazlasını yaptılar. Bak dün Ağrı’da üç 
genci infaz ettiniz, çok daha fazlasını 90’larda yaptılar. Silahsız üç sivil 
genci infaz ettiniz. Tam 6 gündür Habur’da 13 YPG’linin cenazesini 
50 derece sıcağın altında bekletiyorsunuz. Cenazeye bir haftadır iş-
kence yaptırıyorsun. Böyle bir anlayış demokrasi, barış, insanlıktan 
söz edebilir mi?

Partimiz, 7 Haziran’dan bu yana nasıl bir faaliyet yürüttü de ka-
patma davası, dokunulmazlıklar tartışılıyor? Aldığımız duyum şu: 
Yeni Cumhurbaşkanının danışmanı yapılan eski Anayasa Komisyonu 
Başkanı Kuzu, onun bürosunda, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında 
değil, onun özel hukuk bürosunda parti kapatma hazırlığı yapılıyor 
şu anda. Dosya hazırlanıyor. Amaç da partiyi kapatmaktan çok hazi-
ne yardımından muaf bırakmak. Mümkünse bu yılın sonuna yetiştir-
mek, dokunulmazlıklarla birlikte partiyi büyümeden, genişlemeden 
ve AKP’nin önünü kesecek bir pozisyondan alıkoymak. Hukuk devle-
ti olsa burası, çağırır bir başsavcı bunlara sorar, ‘Siz, siyasetçiniz. Parti 
kapatma da olacaksa cezalandırma da olacaksa bizim işimiz. Siz, niye 
özel bürolarınızda bir parti ile ilgili dosya topluyorsunuz?’ Yarın bu 
dosyayı götürecekler, savcılara verecekler. Bu konuda yetkili savcı 
kim biliyor musunuz? Şems var ya Şems... Onun akrabası. Ekibi böyle 
kurmuşlar. Havuz medyasının sahibi, aynı zamanda savcının akraba-
sı. Yargı onlarda, medya onlarda, devlet onlarda, ‘İstediğim zaman 
savaş, istediğim zaman barış yaparım’ diyecek sözde irade onlarda. 
Bizlerin bunu durduracak gücü ortaya koyması lazım.

Evladı askerde olan, evladı polis olan görev yapan annelerle, ai-
lelerle temasa geçmemiz lazım. Bu savaş bizim savaşımız değil. Bu 
evlatların hepsi bizim çocuklarımız. Gelin, sesimizi birlikte yükselte-
lim. Gelin, bu savaşa birlikte dur diyelim. Gelin, AKP’ye birlikte dur 
diyelim. HDP’nin etrafında kenetlenerek Türkiye’de büyük bir barış 
iradesi oluşturalım. Göreceksiniz, çok değil, 3 gün, 5 gün, 1 hafta 
sonra hava, atmosfer tümüyle değişecek. O zaman barış rüzgarlarını 
estirmek daha kolay olacak, o zaman bunların bu şekilde pervasızca 
savaş çığırtkanlığı yapmalarının da önü kesilmiş olacak.

Yürütülen koalisyon görüşmeleri oyalama. Asıl savaş koalisyonu 
kurulmuş durumda. Bilal’e karşılık hilal takasıyla bir savaş koalisyonu 
kurdular ve ülkeyi kan revan içerisinde seçime götürürsek hep birlik-
te kazanırız diye hesap yapıyorlar, düşünüyorlar.

Evlatlarımız için koltuklarımızı, gerekirse canımızı feda edeceğiz, 
evlatlarımıza dokunmalarını izin vermeyeceğiz.  

Şoklu Gigantomani
q  Nafiz ÖZBEK

Gigantomani, yani büyüklük hastalığı, etkisine aldığı hasta-
ları çığırından çıkarabiliyor. Ayrıca cehalet ile büyüklük hastalığı 
arasında yakın bir ilişki var: kendine güven düştükçe, büyüklük 
taslama yükseliyor. 

Ve insan bir kere büyüklüğe alışmaya görsün, herkesi ve çok 
şeyi kendinin altında görmeye başlıyor ve ölümüne de olsa tekrar 
küçülmek istemiyor. 

Siyasi hayata başladığında bütün sermayesi “parmağındaki 
tek yüzük” olan, ama son durağında dünyanın en büyük sarayın-
da oturan bir Kasımpaşa kabadayısını düşünelim. 

Ama Gigantomani sadece kişilere has bir davranış biçimi de-
ğil. Bu, kimi zaman şirketleri, grupları, medyayı, hatta büyük bir 
toplumu da etkileyebiliyor. 

Marketlerde ve benzin istasyonlarında “şok”, reklam tabela-
larında “süper ucuzluk”, haber ajanslarında “flaş, flaş!”, tartışma 
proğramlarında “bomba!”, genel kurul tartışmalarında “hastir 
lan!”, memlekette nereye isterseniz oraya bakın: gerçeği yansıtan 
söz, davranış ve anlam bulmak gittikçe zorlaşıyor. 

Değerleri açık artırma pazarında orta, iyi, çok iyi, süper, mega, 
giga, terra... derecelerinde ölçecek olursak, çoğu şeyin şimdilik 
“süper” ile “mega” arasında değer bulduğunu görürüz. 

Çok geçmez, Türkiye’de bu güne kadar hiç duymadığımız 
yeni büyüklük ölçülerine de rastlayabiliriz. Sanırız zeka fışkıran 
kafalar onları da bir zaman sonra bulur ve kullanır. Orta veya iyi 
dediğin ne ki... bunca gigantomani içinde? Sorunlar arttıkça, de-
ğerleri büyütürsün olur-biter. Finans dünyasında bunun tanımı 
enflasyondur. Ama kavram enflasyonu hakkında pek kafa yormaz 
insanlar nedense. 

Zaten düşünce ve icraatta eksik ne kadar çok ise, semboller 
de o kadar büyük olur. Ancak insanlar ve toplumlar, bazen sistem-
li bir biçimde, buna alıştırılır. Reklam ajanslarının baş görevi işte 
bu alıştırma işlemleridir. Cıvık olmasın diye reklamlar çoğu zaman 
bolca üretilen dizilerin arasına saklanır.

Değilse, neoliberal ideolojinin milliyetçi veya dinci kanadın-
da da söylenebilecek vasat sözlerin değeri düşebilir. Sapkınlıkları 
tarif etmenin ve yalanları kamuflaj etmenin en iyi yollarından biri, 
yalanı güvenilir bir biçimde söylemektir. Ve, yeni uydurulan pazar-
lama teknolojisinde “iyi”, “pek iyi” yeterli bir kavram olmaktan çıkar.

Büyük oynamalı, büyük kaybetmelisin. Bırakalım Aksaray’ı, 
dünyanın en büyük camisi, en büyük kanalı, en büyük havaala-
nı, en büyük... “Büyük” deyince de, dünyada bir eşi daha olmayan 
büyüklükte olmalı yaptığın iş, veya kafandaki düşünce, veya ağ-
zındaki söz! 

Milliyetçi damarı oldukça ağır basan kimi belediyelerde, bay-
rak ölçülerinin de en büyük olduğuna şahit olabilirsiniz. Bir an, 
Ankara Belediye başkanı Melih Gökçek’in dinozorlarını ve olağa-
nüstü büyük robotlarını düşünelim. Nerden bilsin Melih Gökçek, 
ancak cücelerin büyüklük taslamaya gerek duyduğunu. 

İslam, günümüzde artık bir din olmaktan çıkmış, tamamen 
bir ticari ideolojiye dönüşmüştür. Daha doğrusu din sadece bir 
kabuk, veya bir sis perdesi, ticaret ise bu perdenin ardındaki ti-
caret modelidir. 

İslam adına kurulan şirketler, manifaktur üretiminden dünya 
çapındaki holdinglere varıncaya kadar, küçük esnaftan büyük ban-
kalara, yerel küçük işletmelerden orta ve büyük boy ticaret ve alış 
veriş merkezlerine, eğitim alanında da okullardan paralı özel ko-
lejlere varıncaya kadar yeni bir dinci burjuva yaratmış bulunuyor. 

Ve geçtiğimiz birkaç on yılda cehalet elinde efendileri saye-
sinde öylesine bir mali güç birikimi oluşmuştur ki, cehaleti temsil 
eden adamlar dünyanın en zengin terör örgütünü kurup dünyayı 
bir kan gölüne çevirebiliyor ve neo-liberalizmin diğer merkezle-
rinde ıskartaya çıkarılan, beyinleri yıkanmış genç insanlara cazip 
olanaklar sunabiliyorlar. 

Sıradan bir vatandaş da bunca giga değerlerin içinde beyin 
uyuşukluğuna uğrarsa uğrasın. Zaten onun gerçek boyutlarda 
düşünmesini kim istiyor ki? Sallayın gitsin: reklamcılar, haberciler, 
bankacılar, siyasetçiler, dinciler, başkanlar. Sallama da yalanın iyi 
bir şeklidir. Olsun, ne var ki? Millet artık sadece sallama şeylerle 
tatmin oluyor! “Şok” kavramı ise, “ucuz” anlamıyla eşdeğer. Ama 
Türkiye insanına sadece “bu mal ucuz” demeniz artık kafi değil. 
“Şok” demeniz lazım ki, o mesajı anlayabilsin. Açık ki, uyuşturul-
muş kişi, hemen bir şaplakla uyanmaz. İyi bir pazarlamacı olarak 
artık onu hırpalamak, hatta dövmek zorunda kalabilirsiniz.

Suruç’ta Katledilen HDP PM Üyesi Ferdane Kılıç ve Diğer Sosyalistlere 
Adanan 1 Ağustos Tarihli HDP Parti Meclisi Toplantısı’nda HDP Eş Genel 
Başkanı Selahattin Demirtaş’ın Yaptığı Açış Konuşması:

“Savaş Hazırlığı Yapıyorlar”
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q  Kemal ATAKAN

Geçen sayıda Yunanistan’da SYRİZA/
ANEL Koalisyonunun gerçekleştirdiği 
referandum ve AB, Avrupa Merkez Ban-
kası, İMF üçlüsünden oluşan Troyka ile 
pazarlıklarının içeriği üzerinde durmuş-
tuk. SYRİZA’nın referandumda soruyu 
bilinçli olarak yanlış sorarak, aslında 
Troyka’nın ekonomik yaptırımlarına HA-
YIR diyen halka, özünde kemer sıkma 
ve yoksullaşma için EVET dedirtildiği-
ni açıklamıştık. Yunanistan Komünist 
Partisi’nin politikasını aktarmış, “sol” adı 
altında SYRİZA’nın halka ihanetini ve 
emperyalist merkezler açısından yerine 
getirdiği görevi deşifre etmiştik. Geçen 
sayımız çıktığında henüz Troyka ile an-
laşma sağlanmamıştı. Geçen süre içinde 
bu anlaşma sağlandı ve Yunanistan Parla-
mentosu SYRİZA/ANEL Koalisyonunun 
“önlemler paketini” onayladı. 

Yunanistan Hükümeti ile Troyka ara-
sında imzalanan anlaşmanın içeriği Yu-
nanistan açısından tam bir kapitülasyon 
yani teslimiyet anlaşmasıdır. Öte yandan 
ise AB’yi taşıyan ABD destekli emperya-
list merkezler açısından ise. Anlaşmanın 
maddeleri hakkında kısa bir bilgi vermek 
gerekirse durum şöyledir; Bilindiği üzere 
SYRİZA/ANEL koalisyonu referandum 
sırasında halktan 8 milyar Avro’luk bir 
tasarruf paketi onaylamasını kandırarak 
dayatmıştı. Bu ne demek? Emperyalist 
merkezler Yunanistan’a yeni krediler aça-
bilirler, nakit para akışı sağlayabilirler an-
cak Yunanistan gereksiniminin bir kısmını 
ülkede uygulanacak tasarruflar ile karşıla-
malıdır. Koalisyonun bu konudaki önerisi 
8 milyar Avroluk bir tasarruf idi. Yani bor-
cun 8 milyar Avroluk kısmı halkın sırtına 
yüklenecek ve ödettirilecekti. 

Birincisi, emperyalist merkezler bu 
rakamı az buldular ve Yunanistan halkının 
8 değil 20 milyar Avro’luk borcu ödeme-
sini kabul ettirdiler. Bu nasıl olacak ? Üc-
retlilerin, serbest meslek sahiplerinin ve 
emeklilerin gelirleri düşürülecek. Emekli-
lik yaşı yükseltilecek. Dolaylı vergiler ar-
tırılacak. Temel gıda maddeleri üzerindeki 
KDV oranı %10 oranında artırılacak. Üc-
retlilerden kesilen vergiler yükseltilecek, 
serbest meslek sahiplerinin geli vergileri 
artırılacak, emekli, yaşlı ve engellilere 
uygulanan devlet destekleri kısıtlanacak, 
pazar günleri uygulanan çalışma yasağı 
kaldırılacak, işçilerin sosyal ve ekonomik 
hakları kısıtlanacak, AB’ye girdikten son-
ra kotalar yoluyla geriletilen tarım daha da 
geriletilecek ve köylüler tasfiye edilecek, 
sonuçları kestirilemeyen özelleştirmelere 

gidilecek ve halkın özelleştirilen işletme-
lerden aldığı hizmetin bedeli artacak (ula-
şım, enerji, su vs.). Bu “tedbirler” ile halk 
yoksullaşırken kapitalistlerin 20 milyar 
Avroluk borcunu ödemiş olacak. Bu, ma-
dalyonun sadece bir yüzü. Asıl dayatma 
bundan sonra geliyor.

İkincisi, emperyalist merkezler yıkım 
ve borcun sorumluluğunu Yunanistan işçi 
sınıfının, emekçi halkının sırtına yüklen-
mekle yetinmiyor. Siz 20 milyar Avro’yu 
bu şekilde ödeyin, ihtiyacınız olan diğer 
60 milyar Avro’yu biz size borç olarak ve-
relim ama bunun karşısında bize teminat-
lar verin diyor. Nasıl olacak bu teminat? 
Ülkedeki tüm kamu mülkiyeti emperyalist 
merkezlerin kuruluşlarına ipotek edilecek. 
Otoyollar, limanlar, demiryolları, devlete 
ait işletmeler vs. Buradan elde edilen ge-
lirler emperyalist kurumlara akacak. Da-
hası var, Yunanistan’ın tüm döviz ve altın 
rezervleri emperyalist kurumlara rehin 
verilecek. Ancak bu şartla biz size kaynak 
akıtırız diyorlar. Konu burada bitmiyor, 
dahası var.

Üçüncüsü, Bütün bu alınan “tasarruf 
önlemleri” ve rehin verilen varlıkların 
kontrolü, idaresi ve yönetimi için karar 
mekanizması Yunanistan’a bırakılmıyor. 
Merkezi kerhen Atina’da olacak olan bir 
komisyon ve onun başındaki bir sorumlu 
bütün bu önlemleri, para trafiğini kont-
rol edecek ve yönetecek. Yani emperya-
list merkezler, ki bu durumda bu görevi 
F.Almanya yürütüyor Yunanistan’a bir 
Vali atamış oluyor. Ülkenin Bakanları, 
Başbakanı bu Vali’nin onayı olmadan hiç 
bir icraatta bulunamayacaklar. Biz bu me-
kanizmayı 90’lı yılların başından itibaren 
AB’ye üye olan başka ülkelerden tanı-
yoruz. Bulgaristan, Romanya, Polonya, 
Slovenya, Hırvatistan, Baltık Ülkeleri… 
Bunların tümünde F.Almanya aynı yön-
temi uyguladı. Tümü daha önce sosyalist 
olan bu ülkelerde o dönemde istedikleri 
her yaptırımı kabul ettirebildikleri için 
işleri kolaydı. Yunanistan’a AB’ye alın-
ma sürecinde bu yöntemi dayatamadılar. 
Yunanistan bu uygulamalara karşı çıktı 
ve Yunanistan’ın NATO üyeliği, İMF ve 
Dünya Bankası ile yıllara dayanan üyelik 
ve ilişkileri bu anlamda böyle sıkı bir de-
netimin sağlanamamasına yol açtı. Şimdi 
ise artık “Dur!” dediler. ‘Madem ki bu 
kadar sıkıştınız, bizim bütün yaptırımları-
mıza da evet diyeceksiniz’ dayatmasında 
bulundular. 90’lı yıllarda F.Almanya söz 
konusu ülkelere Vali atadığında, onlara 
hem döner sermaye anlamında bir bütçe 
ayırdı, hem de ülkede özelleştirmelerden 
başlamak üzere, söz konusu ülkelerin tüm 
varlıklarını ipotek edip kendi yöneterek 

adeta kendi Eyaleti statüsünde muamele 
ile yönetti. Bu ülkelerin tümü bu koşullar 
ve şartlarla AB’ye hazırlanıp dahil edildi. 
Bugün Yunanistan’ın karşı karşıya bulun-
duğu durum budur. Emperyalizm karşısın-
da tüm varlıkları, kurum ve kuruluşları ile 
teslimiyettir. Bunun sonucu NATO üyesi 
bir ülke olarak askeri ve politik olarak da 
aynı doğrultudadır.

F.Alman emperyalistlerinin AB poli-
tikaları temelinde yatan ana doğrultu, II. 
Dünya Paylaşım Savaşı yoluyla Hitler 
faşizminin, Sovyet Kızıl Ordusu karşısın-
daki yenilgisi ile gerçekleştiremedikleri 
politik, ekonomik ve coğrafi hedeflerin, 
farklı yöntemlerle yaşama geçirilmeye 
çalışılmasıdır. ABD’nin emperyalist he-
deflerine uygun bir nitelikte, NATO’nun 
ve uluslararası emperyalist finans merkez-
lerinin etkinlik alanının geliştirilmesi ana 
doğrultudur. Yunanistan bugün AB üyesi 
olarak Avrupa’da emperyalizmin zayıf 
halkası durumundadır. Orada gelişecek 
her karşı hareket emperyalizmin planları-
nı bozmaktadır ve öncelikle AB üyesi olan 
ve benzer sorunları yaşayan farklı ülkelere 
emsal teşkil edecektir. Bu etmeni ortadan 
kaldırmak ve işçi sınıfı ile geniş emekçi 
yığınların, küçük burjuvazi, köylülük ve 
hatta tekel dışı burjuva kesimlerin düzen 
ile olan çelişkilerini kontrol altına almak 
ve egemenliklerini sürdürmek için SYRİ-
ZA gibi “radikal sol” ünvanı yakıştırılan 
bir oluşum eliyle politikalarını dayatmak 
Yunanistan örneğinde görüldüğü gibi 
emperyalist odakların yöntemi olmuştur. 
Emperyalizmin beşinci kolu işlevini üst-
lenen bu tür “sol” görünümlü oluşumların 
pan-zehiri ancak ve ancak Marksizm-Le-
ninizm temelinde ilkesel politikalar yürü-
ten Komünist Partisidir ve onun öncülü-
ğünde oluşacak bağlaşıklıklardır. 

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) 
Genel Sekreteri Dimitri Kutsumbas yol-
daş bunun için, partinin politikasını Yuna-
nistan Parlamentosunda anlatırken,“(...) 
Halkın kendi gücüne güvenmesi ön koşulu 
ile, geliştireceği karşı direniş sonucunda, 
AB ile, onun sermayesi ve erki ile tüm 
ilişkilerin koparılması tek gerçek çıkış 
yoludur. (...) Bu yolun açılması için hal-
kın örgütlenmesi, birleşmesi ve işçi sınıfı 
hareketinin tekrar inşa edilmesi gerek-
mektedir. Temel istemler temelinde anti-
kapitalist bir yönelime geçmelidir. Bunun 
gerçekleşmesi için halkın toplumsal bir-
liği diğer anti-tekel hareketlerle gelişti-
rilmeli ve kimi farklılıklardan bağımsız 
olarak KKE ile birlikteliğinin güçlendiril-
mesi gerekmektedir (...)” demektedir. 
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q Murat ÇAKIR

“ABD ve İran arasında süren 36 yıl-
lık düşmanlık yerini işbirliğine bırakı-
yor.” Geçmişte İran’ı “şeytanlaştıran” 
bir söylem kullanarak haber konusu 
yapan burjuva medyası bugünlerde bu 
değerlendirmeyi yapıyor ve “Batı’ya 
yeni fırsatlar sunan bakir İran pazarını” 
göklere çıkartıyor. 13 yıl süren diploma-
tik savaş sonrasında 2015 Temmuz’unda 
Viyana’da varılan İran nükleer program 
uzlaşısı, uluslararası tekellerin ağzını 
sulandırıyor besbelli.

Gerçi uzlaşı henüz tam yürürlüğe 
girmedi, ama kesinleşmesine mutlak 
gözüyle bakmak gerekiyor. İran nükle-
er programına (zenginleştirilmiş Uran 
üretimi haricinde) izin veren ve yürür-
lükteki yaptırımları kaldıran uzlaşı ABD 
Kongresi’nde onaylanmak zorunda. 
ABD Kongresi’ni oluşturan Temsilciler 
Meclisi ve Senatoda çoğunluğu ellerin-
de tutan Cumhuriyetçiler uzlaşıya karşı-
lar. Kongre 60 gün içerisinde bir karar 
almak zorunda ve muhtemelen süre so-
nunda “Hayır” kararı çıkacak. Bu du-
rumda ABD Başkanının Kongre kararını 
veto etme hakkı bulunuyor. Obama’nın 
kararı veto edeceği şimdiden belli ve 
Kongrenin vetoyu geçersiz kılması için 
üçte iki çoğunluğu bulması gerekiyor, ki 
bu, şu anki bileşim içerisinde uzak bir 
ihtimal.

Uzlaşıya karşı olan bir diğer cepheyi 
İsrail, Suudi Arabistan ve Körfez İşbir-
liği ülkeleri oluşturuyor. İsrail büyük 
bir propaganda savaşını başlattığını uz-
laşının açıklandığı gün ilân etti. İsrail 
Başbakanı Netanyahu, “Terör ve fe-
tih mekanizması” olarak nitelendirdiği 
İran’ın nükleer programını engellemek 
için “kendimizi savunmak dahil” elle-
rinden gelen her çabayı göstereceklerini 
açıkladı. Bölge halkları İsrail’in “kendi-
sini savunmasının” ne anlama geldiğini 
iyi biliyorlar. Ayrıca ABD’nin bizzat 
Obama tarafından İsrail’e 2009 yılında 
tanıdığı “İran’a karşı askeri şiddet kul-
lanma yetkisi” hâlen geçerli. İsrail’in 
bu “yetkiyi” kullanıp kullanmayacağı 
henüz belli değil, ancak görünen o ki, 

ABD tüm yakınlaşma mesajlarına rağ-
men, İran’a yönelik “İsrail tehdidini” el 
altında tutmaya kararlı.

2015 Nisan’ında Lozan’da imzala-
nan Çerçeve Antlaşması temelinde va-
rılan nükleer program uzlaşısı, İran’ın 
Uran zenginleştirme santrifüjlerinin 
sayısını 19 binden 6 bine düşürmesini, 
nükleer enerji için gerekli olan hafif 
zenginleştirilmiş Uran rezervlerinin sa-
yısını azaltmasını ve Uluslararası Nük-
leer Enerji Dairesi IAEA’nın yoğun-
laştırılmış kontrollerini kabul etmesini 

öngörüyor. Bunun karşılığında ise ilk 
adım olarak İran bankalarına uygulanan 
kısıtlamalar ve AB’nin uyguladığı pet-
rol satın alma ambargosu kaldırılacak. 
Molla rejimi bu şekilde daha fazla petrol 
ihraç edebilecek ve şimdiye kadar Batı 
bankalarında dondurulmuş hesaplarda 
bulunan en az 100 milyar Doları kulla-
nabilecek.

Yıllardan beri ekonomik zorluklar 
içinde olan İran bu sayede belirli bir ra-
hatlama dönemine girecek. Ekonomist-
ler nükleer program uzlaşısı sonucunda 
İran ekonomisinin hızla büyüyeceğini 
ve Batı ile olan ticari ilişkilerinin ge-
nişleyeceğini öngörüyorlar. Burjuva 
medyasının ekonomi sayfalarında Vi-
yana uzlaşısının uluslararası tekellerin 
yönetim katlarında sevinçle karşılandı-
ğına dair haberler yer alırken, Federal 
Almanya İktisat Bakanı SPD’li Gabriel 
soluğu hemen Tahran’da alarak, Alman 
sermayesinin “bakir İran pazarına” yö-
nelik ilgisinin ne denli büyük olduğunu 
gösterdi.

Yeni dönemin özellikleri
Uzlaşı sonrasında İran’ı ziyaret eden 

ilk üst düzey politikacı olan Gabriel, 
Federal Hükümetin ambargolar öncesi 
Alman sermayesinin “Ortadoğu’daki en 
kârlı pazarı” olarak nitelendirilen İran 
ile olan ticari ilişkileri eski düzeyine 
çıkartmak istediğini açıkladı. Ancak Fe-
deral Almanya’nın Şansölye yardımcısı 
düzeyinde olan bakanını göndermesinin 
tek nedeni bu değil. Aslına bakılırsa te-
mel neden bölgede gerçekleştirilmek 
istenen yeni düzenlemede İran’a biçilen 

rol ve AB’nin Ortadoğu’da üstleneceği 
öncülük görevi. Federal Alman Dışişleri 
Bakanı Steinmeier’in uzlaşı sonrasında 
Viyana’da “şimdi Suriye’deki ihtilafı 
çözme şansı daha da artmıştır” tespitini 
yapması da boşuna değildi. Bu bağlam-
da ilginç bir noktaya da dikkat çekmek 
gerekiyor: AB ve ABD, Ukrayna konu-
sunda çatıştıkları Rusya ile İran nükleer 
program uzlaşısının gerçekleşmesi için 
sıkı bir işbirliğine girdiler. Çünkü BM 
Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri olan 
Rusya ve Çin’in kabul etmeyeceği bir 
çözüm olanaksızdı. Bu bir çelişki değil, 
ancak başka bir yazının konusu oldu-
ğundan burada sadece kısaca değiniyo-
ruz.

Emperyalist güçlerin uzun vadeli kü-
resel stratejileriyle doğrudan bağlantılı 
olan bu gelişme, farklı özellikler taşı-
yan ve Ortadoğu için “yeni” olarak ni-
telendirilebilecek bir dönemin habercisi. 
Elbette bu özelliklerin de hepsi “yeni” 
değil: Bir kere emperyalist güçler bölge 
egemenlerinin kendi aralarında verdik-

leri bölgesel hegemonya mücadelesini 
eskiden olduğu gibi, bundan sonra da 
kendi lehlerine kullanmaya devam ede-
cekler. Belki bu çerçevede “yeni” anla-
mında nitelendirilebilecek özellik olarak 
İran ve Suudi Arabistan arasında bir güç 
dengesi oluşturma çabaları gösterilebi-
lir. Böylesi bir güç dengesi hem bu iki 
bölge gücünden birinin tek başına böl-
gesel hegemonya kurmasını engelleye-
cek, hem de emperyalist güçlerin bölge-
deki etkinliklerini güçlendirecektir.

Federal Alman emperyalizmi bu güç 
dengesini oluşturmak için son yıllarda 
çabalarına ağırlık verdi. Federal Hükü-
metler kendi kararlaştırdıkları silah ihra-
catı yönetmeliklerini defalarca çiğneye-
rek, ihraç ettikleri modern silah, araç ve 
gereçlerle Suudi Arabistan ordusunun 
güçlenmesine katkı sundular. Federal 
Almanya’nın Suudi despotlarına sattığı 
silahları ikiye ayırmak gerekiyor: bir 
bölümü saldırı savaşlarına katılma yeti-
si artıran stratejik silahlar, diğer bölümü 
ise “iç güvenliğe” veya silah tekellerinin 
deyimiyle “ayaklanmaları bastırmaya” 
yönelik silahlar. Kent içinde rahat (!) 
operasyon yapılabilmesi için namluları 
kısaltılmış tanklar da bunların arasında. 
Suudi despotları bu tankları özellikle Şii 
nüfusun yoğun olarak yaşadığı bölgele-
re konuşlandırarak, 2011’de Bahreyn’de 
olduğu gibi, olası ayaklanmalara anında 
reaksiyon göstermeyi hedefliyorlar.

Velayet savaşları ve ... 
İran ve Suudi Arabistan arasında 

oluşturulmak istenilen güç dengesi, bir 
bakıma 1980’li yıllarda Irak ve İran ara-
sında oluşturulmuş olan güç dengesine 
benziyor. Anımsanacağı gibi, Saddam 
Hüseyin yönetimindeki Irak, ABD’nin 
kızıştırması ve cesaretlendirmesiyle 22 
Eylül 1980’de İran’a savaş açmış ve iki 
ülke sekiz yıl süren bir kan batağına sap-
lanmıştılar. Çok sayıda sivilin yaşamına 
mal olan bu “kardeş savaşı” aynı zaman-
da, Halepçe’de olduğu gibi, emperyalist 
güçler tarafından hiç bir şekilde protesto 
edilmeyen sayısız savaş suçunun işlen-
diği Birinci Körfez Savaşı olarak tarihe 
geçti.

ABD, Irak’ı kışkırtarak  o zamanlar 
yeni kurulmuş olan İran İslam Devletini 
yok etmek ve İran Şahını yenden iktida-
ra getirmeyi planlıyordu. Ancak bu plan 
gerçekleşmedi, ama savaş İran’ı ulusla-
rarası arenada izole etmek için kullanıl-
dı. İzolasyon ise İran için beklenenden 
çok farklı sonuçlar doğurdu: İran ambar-
golar nedeniyle yurt dışından ithal ede-
mediği silahları kendisi yapmak zorun-
da kaldı ve böylece kendi silah sanayiini 
kurdu. Bu sanayii bugün çeşitli silah sis-
temlerini seri hâlde üretebilecek düzeye 

Ortadoğu’da kartlar 
yeniden karılırken...

TUDEH Merkez Komitesi, 15 Temmuz 2015’de ya-
yınladığı açıklamasında uzlaşının iddia edildiği gibi 
bir “kazan-kazan durumu” olmadığını belirterek, 
Molla rejiminin “tüm antiemperyalist söyleme rağ-
men, emperyalizmin işbirlikçisi olmaya hazırlandığı-
nı” vurguluyor.
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erişti. Nitekim ABD’nin 2003’de başlat-
tığı Irak savaşı, Irak ve İran arasındaki 
güç dengesini bozmuş ve İran’ın bölgede 
belirleyici konuma ulaşmasına neden ol-
muştu. Emperyalist güçler, engellemek 
istedikleri bu sonuca Suudi Arabistan’ı 
ve Körfez İşbirliği ülkelerini masif bir 
biçimde silahlandırarak yanıt vermişler-
di. Federal Almanya’nın son on yıl içeri-
sinde özellikle Suudi Arabistan’a geniş-
leterek yaptığı silah ihracatı tam olarak 
bu stratejinin bir parçasıdır.

Daha önceki yazılarımızda da be-
lirttiğimiz gibi, Ortadoğu’da “yeni” bir 
düzeni tesis etme çabaları doğrudan 
ABD’nin Pasifik stratejisi, AB’nin böl-
gede üstleneceği yeni görevler ve em-
peryalist güçler arasındaki çelişkileri 
olanaklı olduğunca asgariye indirme 
çabaları ile bağlantılıdır. ABD askeri, 
iktisadi ve siyasi önceliğini Çin’in etki 
alanını daraltma amacıyla Pasifik bölge-
sine verdiğinden, Ortadoğu’daki angaj-
manını azaltmak, Ortadoğu, Akdeniz ve 
Kuzey Afrika’daki düzen koruyucu ro-
lünü AB’ne bırakmayı hedefliyor. Fede-
ral Almanya’nın patronajı altındaki AB 
ise, 2000’de karar altına aldığı Lizbon 
Stratejisi ile başlattığı militaristleşme 
sürecini 15 yıl içerisinde müthiş hızlan-
dırdı ve bugün düzen koruyucu rolünü 
üstlenmeye hazır hâle geldi. Bunun ön 
koşulu olan emperyalist ülkeler arası iş-
birliği ise farklı biçimlerde geliştiriliyor. 
Bu işbirliği bugün “Transatlantik Yatı-
rım ve Ticaret Partnerliği” (TTIP) ile 
kurumsallaştırılmak isteniyor.

Aynı şekilde Ortadoğu’da körük-
lenen velayet savaşları ve ihtilaflar da 
bu stratejilere ve İran ile Suudi Arabis-
tan arasında oluşturulmak istenilen güç 
dengesine hizmet etmektedirler. Her ne 
kadar yeni kral Selam Bin Abdülaziz 
kontrolündeki Suudi yönetimi kendi 
egemenlik çıkarlarını takip ediyor olsa 
da, İsrail ve Körfez İşbirliği ülkeleriyle 
birlikte oluşturdukları Şii karşıtı ittifak 
uzun vadede emperyalist güçlerin hedef-
lerine yaramaktadır.

Bölgedeki velayet savaşları, mütte-
fiklerin zaman içerisinde nasıl değiştiği-
ni gösteren iyi birer örnek. Daha önce-
leri, yani Afganistan ve Irak işgallerine 
gerekçe gösterilen sözde “teröre karşı 
savaş” kapsamında “etkin sorgulama 
yöntemleri” nedeniyle işkencehaneleri-
ni kullanmak için sıkı işbirliğine girilen 
Esad rejimi, 2011 devinimleri ile birlik-
te İran’ın etkinliğini kırmak için gözden 
çıkartıldı. Suriye yönetimine yönelik 
politikalar, emperyalizmin sadık taşero-
nu olan Suudi Arabistan’ın kendi taşe-
ronlarıyla, yani her türlü desteği sağladı-
ğı DAİŞ, El Nusra Cephesi vb. islamist 
terör örgütleriyle İran’ı zayıflatmak ve 

Esad rejimini alaşağı etmek için hareke-
te geçmesini sağlandı.

Benzer gelişmeleri Lübnan ve Ye-
men’de de takip etmek olanaklı. Suudi 
despotları Yemen’de müttefikleri Man-
sur Hadi’yi yeniden başkanlık koltu-
ğuna oturtmak için dolaylı ve doğrudan 
müdahalelerde bulunurken, İsrail ile 
işbirliğinde Lübnan’da iç savaş sınırı-
na dayanmış olan çatışmaları derinleş-
tiriyorlar. Ancak tüm bu müdahalelere 
rağmen İran’ın bölgedeki etkinliği kırı-
lamadı. Aksine, Esad rejimi hâlâ ayakta, 
Lübnan Hizbullahı şimdiye kadar olma-
dığı ölçüde güçlü ve Yemen’deki Husi 
milisleri ülkenin büyük bir bölümünü 
kontrolleri altına almış durumdalar.

Ama gene de İran’ın dört Arap baş-
kentinde, yani Bağdat, Beyrut, Sana 
ve Şam’da etkinliğe sahip olması, bazı 
mevziiler kazanmış olmasının ötesinde 
bir anlam taşımıyor. Emperyalist güçler 
açısından bu durum, “bölgesel güçler, 
hiç bir tarafın kazanamayacağı bir ih-
tilafla boğuşmakta” oldukları anlamına 
geliyor. Sonuçta, Şii-Sünni ihtilafı bu bi-
çimiyle sürdüğü müddetçe ne İran, ne de 
Suudi Arabistan Ortadoğu’da tek başla-
rına hegemonya kurabilecek konuma 
gelebilirler, ki emperyalist güçlerin tam 
olarak hedefleri de bu durumda sabitlen-
miş bir güç dengesinin oluşturulmasıdır.

 “Yeni güvenlik mimarisi”
İran ve Suudi Arabistan’ın içinde 

bulundukları bu durum özellikle AB 
emperyalizmi tarafından önemli bir fır-
sat olarak değerlendirilmektedir. Örne-
ğin AB elitleri için bir düşünce kurulu-
şu olarak çalışan European Council on 
Foreign Relations – ECFR (Avrupa Dış 
İlişkiler Konseyi) kısa süre önce yayın-
ladığı bir raporunda, AB’nin “Tahran 
ile, bilhassa bir enerji partnerliği ile 
kendi çıkarlarını takip etmesi için belirli 
bir işbirliği aramasını” öneriyor. Hatta 
AB’nin, “İran ve Suudi Arabistan ile 
birlikte, bütün bölgesel aktörlerin katı-
lacağı bir güvenlik mimarisi inşa etmek 
için bölgesel güvenlik girişimi başlat-
ması gerektiği” savunuyor.

AB gerek kendi içinde ve çeper ül-
kelerde, gerekse de Akdeniz ve Kuzey 
Afrika gibi bölgesel alanlarda “güvenlik 
mimarileri” inşa etmede hayli deneyim 
kazandı. Böylesi “güvenlik mimarileri” 
AB’ne hem jeoekonomi, hem de jeo-
politika açısından önemli kazanımlar 
sağlıyor: Gerek silah ihracatı, tekeller 
için yeni pazarlar, enerji ve hammadde 
akışının güvenliği üzerinden, gerekse de 
görünmez duvarlarla ördüğü sınırlarını 
işbirlikçi rejimlerin kontrolü altındaki 
“tampon bölgelerle” koruyarak.

Ortadoğu için önerilen “bölgesel 
güvenlik girişimi” ve öngörülen “gü-
venlik mimarisi” bağlamında, yuka-
rıda Steinmeier’den yaptığımız alın-
tıyı anımsatmalıyız. ECFR raporu da 
Steinmeier’in “Suriye’deki ihtilafı çöz-
me şansı artmıştır” tespitini teyit ediyor 
ve “Riad ile Tahran arasında kurulacak 
güvenlik mimarisi Suriye ve Yemen’de 
yeniden barışçıl istikrar ortamının ku-
rulmasının temel tedbiri olabilir” tespi-
tini yapıyor.

ECFR gibi kuruluşları, AB kurum-
larını, uluslararası tekelleri ve burjuva 
medyasını, dün tükürdüklerini yalaya-
cak derecede böylesine heyecanlandıran 
İran nükleer program uzlaşısı Federal 
Almanya ve AB sermayesine Molla reji-
mi üzerindeki etkisini artırmak için yeni 
fırsatlar tanıyor. Gerçi Alman tekelleri 
İran’ın sahip olduğu dünyanın ikin-
ci büyük doğalgaz ve dördüncü büyük 
petrol kaynaklarından ABD ve Britan-
ya tekelleri kadar faydalanamayacaklar, 
ama İran’ın otomotiv, petrol, kimya ve 
enerji sanayilerinin modernizasyon ted-
birlerinden en fazla “Alman teknoloji-
sinin” faydalanacağını söylemek ola-
naklı. Zaten Alman Sanayiciler Birliği 
BDI başkanı Grillo bu nedenle şunları 
vurguluyor: “Genç ve iyi eğitimli orta 
katmanları olan ülke, dünya birliği ile 
siyasi ve iktisadi bağlantı kurmak isti-
yor. Bunu desteklemek için yapacağımız 
ihracat hacminin orta vadede çift ra-
kamlı milyar Euro’yu bulacağını tahmin 
ediyoruz”. Federal Alman sermayesinin 
İran’a yaptığı ihracat hacminin sadece 
2014’de 2,6 milyar Euro’yu aştığını dü-
şünürsek, “çift rakamlı” beklentinin ne 
denli büyük kâr olanakları yaratacağını 
hesap edebiliriz.

Yeni taşeron İran mı?
Nükleer program uzlaşısı İran’daki 

Molla rejimine iktidarlarını sürdürülebi-
lir kılmak için yeni olanaklar sunacak. 
O nedenle başta Ayetullah Hamaney 
olmak üzere, önde gelen dini liderler 
“şeytan ABD” ile yakınlaşmayı dini 
gerekçelerle meşrulaştırmaya çalışıyor-
lar. Devlet Başkanı Ruhani de uzlaşı-

yı, “İran diplomasisisin kahramanca 
esnekliği sayesinde ve zehir içmeyi ka-
bullenerek kazanılan bir zafer” olarak 
sunuyor. TUDEH Merkez Komitesi ise 
15 Temmuz 2015’de yayınladığı açık-
lamasında uzlaşının iddia edildiği gibi 
bir “kazan-kazan durumu” olmadığını 
belirterek, Molla rejiminin “tüm anti-
emperyalist söyleme rağmen, emperya-
lizmin işbirlikçisi olmaya hazırlandığı-
nı” vurguluyor. TUDEH ayrıca “uzlaşı, 
bir taraftan halkı yoksullaştırarak, diğer 
taraftan kamu bütçesini harcayarak mil-
yarları gereksiz nükleer programlar için 
harcayan teokratik diktatörlüğü, yıllar-
dır İran ekonomisini rehin alan ABD 
ve müttefiklerinin hüküm ve koşullarına 
razı olmak zorunda bırakacak” görüşü-
nü savunuyor.

TUDEH’in bu tespitlerine katıl-
mamak olanaklı değil, çünkü uzlaşının 
detaylarına bakıldığında, emperyalist 
güçlerin hedeflerine önemli ölçüde ulaş-
tıkları görülür: Bir kere getirilen teknik 
kısıtlamalar Molla rejiminin nükleer si-
lah üretebilmesi için gerekli olan süreyi 
en az bir yıla çıkartıyor. Bu da, ikinci-
si, en ufak ters adımda otomatikman 
yeniden yürürlüğe girecek yaptırım ve 
ambargo silahını kalıcı tehdit hâline ge-
tiriyor. Üçüncüsü, belki de en önemlisi, 
uzlaşının Molla rejiminin sermaye biri-
kim için yeni olanaklara kavuşması ve bu 
olanakların devamlılığını sağlamak için 
emperyalist güçlerle olan ilişkileri derin-
leştirme isteğini ortaya çıkarmasıdır.

İran’ın nükleer silah üretiminden 
vazgeçmesi, silahlanmadan vazgeçmesi 
anlamına gelmiyor. Tam aksine uzlaşı 
tüm Ortadoğu’da devasa bir konvansi-
yonel silahlanma yarışını tetikleyecek. 
Silahlanma giderlerinin 2010’dan bu 
yana yüzde 65 arttığı bölgede bu yarı-
şın ihtilafları azaltmayacağı açık. Kaldı 
ki ABD uzlaşıya rağmen İsrail ve Suudi 
Arabistan’a yaptığı silah ihracatını artır-
mayı ve bir bölgesel roket savunma sis-
temini kurmayı planlıyor.

Sonuç itibariyle emperyalist güçler 
Ortadoğu’da kartları yeniden kardılar ve 
şimdi dağıtıyorlar. Bölgedeki hegemon-
yalarını kalıcılaştıracak yeni bir düzen 
kurmak için dengeleri değiştiriyor ve 
bölge güçlerine yeni taşeronluk rollerini 
veriyorlar. TUDEH’in doğru tespit ettiği 
gibi, gerici Molla rejimi emperyalizmin 
işbirlikçisi olmaya hazırlanıyor ve bu 
gelişme bölgedeki halklar ve sömürü-
len sınıflar için yeni tehditler yaratıyor. 
Marx’ın “egemen din, egemen sınıfın 
dinidir” tespitini doğrulayan Molla reji-
mine karşı mücadele veren İran TUDEH 
partisi ve İran işçi sınıfı ile dayanışmayı 
yükseltmek, bölge hakları ve sömürülen 
sınıflar için daha yakıcı hâle geliyor. 
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İran’ın nükleer silah üreti-
minden vazgeçmesi, silahlan-
madan vazgeçmesi anlamına 
gelmiyor. Tam aksine uzlaşı 
tüm Ortadoğu’da devasa bir 
konvansiyonel silahlanma ya-
rışını tetikleyecek. 



 q Sinan DERVİŞOĞLU

14 Temmuz’da 227. Yıldönü-
münü kutladığımız 1789 Büyük 
Fransız Devrimi, sadece demok-
rasi, parlamento, insan hakları 
gibi temel konularda bir çığır 
açtığı için değil, aynı zamanda 
sol düşüncenin, sosyalist fikirle-
rin de ilk olarak filizlendiği bir 
olay olduğu için tüm ilericileri 
ve devrimcileri yakından ilgilen-
dirmektedir.

1789 Öncesi Burjuva
Devrimler

1789 Fransız Devrimi, tarih-
teki ilk burjuva devrim değildir. 
1640’da İngiltere’de Cromwell, 
orta büyüklükteki toprak sahip-
lerine ve şehirlerin emekçi ve 
burjuvalarına dayanarak krallığı 
yıkmış, kral 10. Charles’ı idam 
ettirmiş ve Avrupa’da yakın 
çağların ilk Cumhuriyetini kur-
muştur. Öldükten sonra krallık 
yeniden restore edilmişse de, 
asla eski gücüne kavuşamamış, 
temsil gücü giderek büyüyen bir 
Parlamentonun varlığı, büyük 
devrimci Cromwell’in dönüşüm-
leri sayesinde İngiliz siyasetinin 
temel unsuru haline gelmiştir.

Aynı şekilde 1776’da, Kuzey 
Amerika’daki İngiliz kolonileri, 
krallığa isyan ederek ülkelerin-
deki İngiliz ordularını kovmuş, 
B. Franklin ve T. Jefferson gibi 
Avrupa Aydınlanması’ndan esin-

lenmiş Cumhuriyetçi önderler, 
yakın çağların ilk kalıcı Cumhu-
riyeti olan ABD’yi kurmuştur.

Ancak, İngiliz Cumhuriye-
ti’nin kısa ömürlü olması, 
ABD’nin ise deniz aşırı bir ül-
kede kurulması sonucu, bu iki 
deneyin etkisi sınırlı olmuştur. 
18. yüzyılın sonunda dünyada 
ekonomik ve kültürel yaşamının 
merkezi olan Avrupa’yı kökün-
den sarsacak olan ise, Fransız 
İhtilali olmuştur.

Devrimin İdeolojik
Hazırlanışı

Lenin “Devrimci teori olma-
dan devrimci pratik olmaz” de-
mişti. Bu temel önerme, yalnızca 
sosyalist pratik için değil, tüm 
devrimci pratikler için geçerli-
dir. Nitekim Fransız Devrimi, 
sadece halkın sefaleti arttığı için 
değil, yeni bir toplumsal düzenin 
gerekli ve mümkün olduğunu 
ortaya koyan uzun ve değerli bir 
teorik çalışmanın, gerek devrim-
ci kadrolar, gerekse halk yığın-
ları tarafından kabul edilmesiyle 
mümkün hale gelmiştir.

Politika’nın geçmiş sayıların-
da, Avrupa’daki “Aydınlanma” 
hareketinin insanlığa (özellik-
le felsefi düşünceye) ne denli 
önemli katkılar yaptığından bah-
setmiştik. İngiltere’de John Loc-
ke ve David Hume, Amerika’da 
Thomas Paine ve Benjamin 
Franklin, Fransa’da ise Dide-
rot, Voltaire ve Jean Jacques 
Rousseau, özgürlük, eşitlik, in-
san hakları, demokrasinin ge-
rekliliği gibi konularda çağlarını 
aydınlatan önemli eserler verdi-
ler. Bunlardan özellikle Diderot, 
özgürlüğün ve insan haklarının, 
sadece “Avrupalı beyaz adam”ı 
değil, o sıralarda sömürgeciliğin 
boyunduruğu altında inleyen Gü-
ney Amerika ve Afrika halklarını 
da kapsaması gerektiğini savuna-
rak bir anlamda çağının ötesine 
geçti.

Burada Fransız Devrimi’ni 
derinden etkileyen 2 isimden 
özellikle bahsetmek gerekir: 

Voltaire ve Rousseau. Voltai-
re, insan haklarını ve özellikle 
düşünce özgürlüğünü kararlılık-
la savunmasına rağmen, bilinç-
li olarak burjuva bir çerçevede 
kalmış, aşağı tabakaların isyanı-
nı da engellenmesi gereken bir 
olgu olarak görmüştür. “Tanrı 
olmasaydı bile onu (halkı kontrol 
edebilmek için – SD) yaratmak 
gerekirdi” sözü, bu mantığın 
en özlü ifadesidir. Buna karşılık 
Rousseau, çağını aşan çok daha 
radikal bir konumda yer almıştır. 
“İnsanlar Arasındaki Eşitsizli-
ğin Kaynağı” adlı ünlü eserinde, 
eşitsizliğin, savaşların, ve insan 
ruhundaki bozulmanın yegane 
sebebi olarak bir tek olguya işa-
ret emiştir: Özel mülkiyet!. Şunu 
demiştir Rousseau: “Şayet, ta-
rihte ilk defa bir toprak parçası-
nı çitle çevirip ‘burası benimdir’ 
diyen birini başka bir şahıs en-
gellemeyi başarsaydı, insanlığı 
bugüne kadar çektiği bütün acı-
lardan kurtarmış olurdu.”

Rousseau elbette ki bir sos-
yalist değildi. Ancak Marx onu 
“hayatı boyunca burjuvaziyle 
uzlaşmamış bir düşünür” olarak 
selamlamış, onun bu eşitlikçi gö-
rüşleri geniş yığınları devrimci 
mücadeleye çekmekte herkesten 
daha fazla etkili olmuştur.

Devrim, İç Savaş, Dış
Müdahale ve Fransız
Halkının Destanı

14 Temmuz 1789’da sefalet 
ve zulme “yeter” diyen Paris 

halkı, zulmün simgesi olan Bas-
tille hapishanesine yürüyerek ele 
geçirmiş ve zindanları boşalt-
mıştır. O dönemin Parlamento-
su olan Etats-Generaux iktidarı 
üstlenmiş; kral ve ailesi gözaltı-
na alınmıştır. Ancak, sıranın ken-
dilerine geleceğini bilen Avrupa 
gericiliği, başta Avusturya, Prus-
ya ve İngiltere krallıkları olmak 
üzere Fransa’nın yeni yönetimine 
bir ültimatom vermiş, “kral yeni-
den tahta geçirilmediği takdirde 
Fransa’nın istila edileceği”ni bil-
dirmiş ve kuzey sınırından geçerek 
fiilen Fransa’yı işgale başlamışlar-
dır. Kuzeybatıdaki Brö-tanya böl-
gesinde aşırı dindar ve gerici köy-
lülük, kralı destekle-mek için bir 
isyan başlatmış, İngilizler, güney 
Fransa’daki en önemli liman olan 
Toulon’u işgal etmiştir. Ülke iç 
gericilik ve dış müdahale ile parça 
parça olmuştur.

Tam bu noktada, devrim ya-
pan Paris halkı, insanlığa örnek 
olacak bir kararlılıkla “ya tüm 
bu düşmanları ezeceğiz, ya da 
hepimiz bu savaşta öleceğiz” di-
yerek muazzam bir devrimci atı-
lım yapmış, ve bu atılım dünyayı 
kökünden sarsmıştır. Gevşek 
bir meclis olan Etats-Generaux 
feshedilerek gerçek bir Devrim 
Meclisi olan Konvansiyon kurul-
muş, onun başına tüm devrimci 
seferberliği yürütecek olan tam 
yetkili Kamu Selamet Komite-
si konulmuş, geçmişle gemile-
ri yakmak için Kral ve Kraliçe 
idam edilmiştir. Eski düzenin 
sembolü olan derebeyi şatoları 

yıkılmış, yağmalanmış, kiliseler 
yakılmış, soylular ve üst düzey 
kilise görevlileri infaz edilmiştir. 
Cephedeki savaşa katılmak için 
9 yaşındaki çocuklar dahil yüz-
binlerce gönüllü seferber olmuş, 
evlerde kullanılmayan tüm metal 
kapkaçak kılıç ve mermi yapa-
bilmek için eritilmiş, ev kadınla-
rı ve yaşlılar dahi kılıç kuşanarak 
gericiliğe karşı savaşa atılmıştır. 
O dönemin şiirleri, ve (başta 
bugünkü Fransa’nın milli marşı 
olan Marseillaise olmak üzere) 
şarkıları, mücadeleye atılmış 
halkın gözü karalığını ve ölümü-
ne kararlılığını yansıtmaktadır. 
Öyle ki, Cumhuriyetin sembolü 
olan “Özgürlük-Eşitlik-Kardeş-
lik” sloganı ilk başlarda “Özgür-
lük-Eşitlik ya da Ölüm!” olarak 
kullanılmıştır.

Yüzyıllar Boyu Ezilmiş
Halkın Gazabı:
Devrimci Terör

1789, çağımızın sosyalist 
devrimlerinden 100 yılı aşkın bir 
süre önce gerçekleşmiştir; dola-
yısıyla egemen olan insan mal-
zemesi daha kaba ve sert, acıma 
hissi ise daha zayıftır. Devrim, 
kendi düşmanlarına karşı mer-
hamet göstermeden savaşmıştır. 
Devrim ordusu, Katolik yobaz-
lığın ve kralcılığın egemen oldu-
ğu Brötanya’da, Cumhuriyet’e 
karşı gerilla savaşı veren gerici 
köylülüğü ve onları destekleyen 
herkesi, yaş ve cins ayırt etme-
den kitleler halinde yok etmiş, 

Devrimler Çağının Şafağı:
1789 Büyük Fransız Devrimi
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Brötanya’nın üzerinden silindir 
gibi geçmiştir. Güneyde Lyon 
kentinde toplu halde katledi-
len gericilerin cesetleri ibret ve 
düşmanlara bir mesaj olsun diye 
Rhone nehrine atılmış, bu nehir 
kralcıların işgalindeki Toulon’a 
vardığında su yüzündeki sayısız 
başsız ceset, kralcıları ve İngi-
lizleri korkudan titretmiş, moral-
lerini bozmuştur. Doğal olarak 
Toulon, kısa süre sonra devrim 
tarafından kurtarılacaktır. 

Engels daha sonraları dev-
rimci terörün kimi aşırılıklarının 
devrime zarar verdiğini ifade 
etse de, “Tarihte Zorun Rolü” 
adlı eserinde , “şiddet yeni toplu-
ma gebe her eski toplumun ebe-
sidir” formülüne uygun olarak 
terörün devrimci mücadeledeki 
yerini doğru bir biçime belirle-
miştir. 1789’un terörü, yüzyıllar 
boyu soylular ve kilise tarafın-
dan insanlık dışı uygulamalarla 
ezilmiş olan bir halkın patlayan 
gazabı, zincirlerinden boşalmış 
ve kontrol edilemeyen öfkesidir.

Jakobenler: 
İnsanlığın Yüz Akı
Devrimci savaşın zirvesi olan 

1793’de Fransa halkına önderlik 
edenler idealist, sonsuz kararlı, 
devrimci heyecan ve enerjiyle 
dolu genç kadrolar olan Jako-
benlerdi. Bunlar kültürlü, insan-
lar arasında eşitlik idealine sonu-
na kadar bağlı, çoğu son derece 
sade ve mütevazi bir hayat süren 
ve yoksul halkın taleplerini hep 
başa koydukları için onlar ta-
rafından tapılırcasına sevilen 
devrimcilerdi. Liderleri Robes-
pierre, sade yaşantısı ve ilkelere 
sarsılmaz bağlılığı dolayısıyla 
(bozulmaz, yoldan çıkarılamaz 
anlamında) “Incorruptible” ola-
rak adlandırıldı. Yoldaşı Saint-
Just, 23 yaşında Fransa Devrim 
orduları başkomutanı olacak 
kadar yetenekli ve gözüpek bir 
gençti. Konvansiyon’daki tartış-
malarda “şartların zor olduğu-
nu” söyleyen bir vekile şu tarihi 
cevabı vermişti: “Şartlar, sadece 
ölüm karşısında geri adım atan-
lar için zordur”. Bir diğer Jako-
ben önder Marat, Paris yoksul 
semtleri tarafından “Halkın Dos-
tu” olarak adlandırılmıştı. Dev-
rimci bir profil olarak Jakoben-
lerin tarihte bıraktığı iz öylesine 
canlıdır ki, yıllar sonra Lenin, 
kendi tanımladığı partinin üye-
sini “işçi sınıfının, fabrikaların 
Jakobeni” olarak ifade edecektir.

Jakobenler birer sosyalist 

değildi. Ancak halka bağlı, onla 
birlikte hareket eden, onun poli-
tik eylemliliğini başa koyan ve 
bu yönleriyle sosyalistlere örnek 
olan devrimcilerdi. 1980 sonrası 
Türkiye’de düşünsel hayattaki 
çürüme sonucunda, jakobenizmi 
bir olumsuzluk, hatta bir hakaret 
olarak kullanan sahtekarlara ta-
nık olduk. Birtakım “liberaller” 
ve onların yardakçısı olan siyasi 
İslamcılar, “Kemalizm de bir tür 
jakobenizmdir” kurnazlığıyla bu 
soylu kavrama karşı savaş açtı-
lar. Halka tepeden bakan ve her 
eylemiyle onu ezmiş olan Kema-
lizmle, her zaman halkla omuz 
omuza savaşmış Jakobenleri 
aynı kefeye koymak, neredeyse 
halka baskı yapan herkesi “ja-
koben” diye damgalamak sadece 
akıl almaz bir cahillik ve aptallık 
değil, aynı zamanda devrimcili-
ği gözden düşürmeyi amaçlayan 
entelektüel bir soysuzluktur. Sol 
saflara da sızmış olan bu liberal 
çürümeyi bertaraf etmek, hala 
önümüzde bir görev olarak dur-
maktadır.

Devrimin Gerilemesi
ve Tasfiye
Devrimi yapan, ve soyluluk 

ve kilisenin ardından Üçüncü Sı-
nıf (Tiers-Etat) olarak adlandırı-
lan halk bloku, burjuvalardan ve 
kentlerle kırların yoksullarından 
oluşuyordu. Doğal olarak bu blok 
içinde çatlamalar başladı. Feoda-
litenin tasfiyesi gerçekleştiği ve 
kendi özgürlüğü garanti altına 
alındığı için burjuvazi, devrimin 
hedefine ulaştığını düşünüyor, 
hala sürmekte olan “eşitlik” ta-
lebi kendisine zarar vereceği için 
devrimin “durmasını” istiyordu. 
Halkın eşitlik talebine sonuna 
kadar bağlı olan Jakobenler ise, 
sahip oldukları kitle tabanına 
rağmen, yeni bir ekonomik düze-
nin, bir üretim biçiminin objek-
tif koşulları oluşmadığı için bir 
alternatif sunamadılar. Aslında 

çaresizdiler ve yükselen burju-
vaziye ayak bağı oldular. 1794 
yılında bir darbeyle Robespier-
re ve arkadaşları tutuklandılar ve 
idam edildiler. Devrim, burjuva-
zinin kazanımlarını sağlamlaştır-
mayı başa koyan bir rotaya girdi. 
Ancak feodal Avrupa’nın baskısı 
ve tehdidi hala sürüyordu. 1799 
yılında bir askeri darbe yapan ge-
neral Napolyon Bonapart, tüm 
Avrupa’ya savaş açtı. Cumhuri-
yeti feshedip kendini İmparator 
ilan etmesine rağmen Napolyon 
dönemi, devrimin halkçı ve eşit-
likçi kazanımlarının gerilediği, 
ancak burjuva kazanımlarının, 
yani sanayi ve bilimin gelişme-
si, kilisenin etkisinin azaltılması, 
feodal ayrıcalıkların yıkılma-
sı, Anayasaya dayalı bir kanun 
devleti kurulması gibi hedeflerin 
tüm Avrupa’ya yayıldığı bir dö-
nem oldu. Fransız Devriminin 
rüzgarını ve Avrupa’daki yerel 
burjuva devrimci güçlerin des-
teğini arkasına alan Napolyon, 
yaşlı kıtanın yarısından fazlasını 
işgal etmeyi başardı ve bugünkü 
modern, burjuva Avrupa’nın te-
mellerini attı.

 Yeni Hedef: 
Sosyal Cumhuriyet

Fransız devriminin ana kolu 
Napolyon’la burjuva bir doğ-
rultuda ilerlerken, bir diğer kolu 
farklı bir tarafa yöneldi. Jako-
benizmin yenilgisi sonucunda, 
eşitlik idealine bağlı olan dev-
rimciler şu gerçekle karşı karşıya 
kaldılar: “Bizi ezen soyluları yok 
ettik, onların yerini zenginler 
aldı. Bunlar da kendi çıkarlarını 
korumak için eski zorbalar gibi 
hareket ediyorlar. Eşitlik istedik, 
eşitsizlik ve gelir uçurumu nere-
deyse eski düzene yaklaşır hale 
geldi. Dolayısıyla sorun sadece 
‘özgürlük’ değil, toplumsal ada-
leti sağlayacak, zenginlikleri eşit 
paylaştıracak bir düzen kurmak-
tır. Sadece ‘Cumhuriyet’ sloganı 

bu hedefi ifade etmemektedir. 
Yeni bir cumhuriyet, bir ‘Sosyal 
Cumhuriyet’ kurulmalıdır”

Bu hedefle harekete geçen ve 
örgütlenen Babeuf ve arkadaşla-
rı, 1797 yılında tutuklandılar ve 
idam edildiler. Ancak “Sosyal 
cumhuriyet” ideali, ufak ufak 
büyüyen bir alev gibi yoksulların 
ve emekçilerin arasında yayıl-
maya başladı. Napolyon savaşla-
rının kargaşası bitip düzen istik-
rar kazandığında, ve emekçiler 
“Fransız devrimini biz başlattık, 
sonunda biz ne kazandık?” soru-
sunu sorduğunda, “Sosyal Cum-
huriyet” milyonların özlemlerini 
ifade eden bir şiar haline geldi. 
Bu şiarı savunanlar için Fransız-
ların o dönem icat ettiği siyasi 
deyim ise, bugün yüz milyonla-
rın kalbinde insanlığın en yüce 
idealini ifade etmeye devam 
etmektedir: Sosyal’ci, yani Sos-
yalist! Daha sonra Marksizmin 3 
bileşeninden biri olacak ve ona 
siyasi kimliğini kazandıracak 
olan Fransız sosyalizminin kay-
nağı işte bu olmuştur.

1789 Paris’ten 
2015 Suruç’a

1789’da Fransız halkı, yüz-
yıllar süren zulme ve karanlığa 
karşı bir volkan gibi patladı ve 
insanlığı kökünden sarstı. 2015 
Türkiye’sinde ise bizler, 200 yıl-
dır süren bir karanlığı hala yaşa-
maya devam ediyoruz. 19. Yüz-
yılda Avrupa emperyalizminin 
ve feodal gericiliğin yol açtığı 
sürgünleri, katliamları ve işgalle-
ri, 20 yüzyılda ise buna ek olarak 
kapitalizmin, onu bekçi köpeği 
faşizmin ve şovenizmin zulmünü 
yaşadık, yaşıyoruz. Geçtiğimiz 
günlerde Suruç’ta kaybettiğimiz 
30 pırıl pırıl kardeşimiz, Mus-
tafa Suphi’lerle başlayan, 12 
Mart, Kahramanmaraş, Çorum, 
Bahçelievler’le devam eden, 
1980 Diyarbakır cehennemi ve 

Madımak, ve yakılan 3000 köy 
ile süregelen bir zulüm halkası-
nın son zinciri oldu; zincirin bu-
nunla bitmeyeceği de ortadadır. 
Düşmanlar da bellidir: Askeri 
faşistler ve derin devlet, sivil fa-
şistler, İslamcı yobazlar, IŞİD’çı 
katiller, kan emici tekelci burju-
vazi, ABD emperyalistleri, ulu-
salcı ve liberal soytarılar, hırsız 
ve doymak bilmez politikacılar, 
gözü dönmüşçesine doğayı kat-
leden zenginler, yalan makine-
si medyacılar, işbirlikçiler, her 
boydan ve soydan ruhunu satmış 
hainler... İnsanı derinden üzen, 
sarsan ve umutsuzluğa sevk 
eden bu olgular karşısında bir 
devrimciyi sadece 2 şey ayakta 
tutar: Birincisi, ilerde kurulacak 
güzel günlerin içimizde şimdi-
den yarattığı sevinçtir. İkincisi 
ise bütün bu alçaklıkların he-
sabının sorulacağı, öfkemizin 
1793’deki gibi bir ölüm kasırga-
sı olarak, bir demir ve ateş tufanı 
biçiminde düşmanların üzerinde 
gürleyeceği günlere olan sarsıl-
maz inancımızdır. Fransız halkı 
1789’da bunu başardı ve feoda-
litenin kökünü kazıdı. Türkiye 
halkları da Ekim Devrimi’nin 
ışığında ve sosyalizm için  bunu 
başarmak, burjuvazinin egemen-
liğine son vermek, bu topraklar-
dan her türlü gericiliğin kökünü 
kazımak, ülkeyi zehirleyen tüm 
kirli kanı vücuttan akıtmak, ge-
ricilik mikrobunun beslediği tüm 
iltihaplı yaraları ateşle dağlamak 
zorundadır. Hiçbir devrimci bu 
umudundan, bu inancından taviz 
vermemeli, aksine onu diri tut-
malı, beslemeli, güçlendirmeli 
ve yaymalıdır. İşte bu inançladır 
ki, 1789’da insanlığa bu umudu 
kazandıran, ona örnek olan kah-
raman Fransız halkını ve onun 
eseri olan Büyük Fransız Devri-
mini, halk devrimleri çağının bu 
ölümsüz şafağını sevgiyle anı-
yor, onların değerli anısı önünde 
bir kez daha saygıyla eğiliyoruz.

Robespierre Saint-Just Marat Babeuf
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Sovyetler Birliğinin dağılmasın-
dan bu yana ABD’nin öncülüğün-
de emperyalist güçlerin eski 
Sovyet Cumhuriyetlerinde yürüt-
tükleri operasyonlar hepimizin gö-
zü önünde devam etmekte.

Gürcistan, Ermenistan, Kırgızis-
tan gibi ülkeler dönem dönem Ba-
tılı güçlerce dizayn edilen çalkan-
tılar, sıra dışı iktidar değişiklikleri 
yaşadılar. Bu ülkeler içerisinde da-
ğılmadan bu yana emperyalistlerin 
en çok iştahını kabartan Ukrayna 
oldu kuşkusuz. Sovyetler Birliği’nin 
en önemli birleştirici  harçlarından 
biri olan Ukrayna aynı zamanda 
bünyesindeki çok uluslu yapıyı da 
Rusya’dan sonra en iyi koruyan ül-
kelerden biriydi. Aşağıda gelişimini  
aktaracağımız iç savaş süreci bu 
gün için Kırım’ın Ukrayna’dan ay-
rılarak Rusya’ya bağlanması ile so-
nuçlanmış, Donetsk ve Lugansk’da 
kurulan Halk Cumhuriyetleri bir-
leşerek ‘Novoy Rusia’ (Yeni Rusya) 
adıyla yeni bir cumhuriyet hedefine 
yönelmiştir.

Bu sürecin  nasıl sonuçlanaca-
ğını, genç Halk Cumhuriyetlerinin 
geleceğinin ne olacağını kestirmek 
gerçekten güç. Ancak bu gün ge-
linen noktada bile Ukrayna’da ya-
şananlar emperyalistlerin  ülkeyle 
istedikleri gibi oynayamacağını, 
kendi oluşturdukları saatli bom-
banın ellerinde patladığını göster-
mektedir.

Ukrayna’nın Doğu’sun da, özel-
likle Donbas bölgesinde anti em-
peryalist ve anti faşist bir mücade-
lenin sürdüğünü ve bunun Kobane 
örneğindeki kadar geniş ölçekli 
olmasa da uluslararası bir boyut 
kazandığını söyleyebiliriz.Yakın za-
manda Lugansk’da Ukrayna Ordu-
suna ve Ukraynalı Faşist Milislere 
karşı Savaşan ‘Komünist Enternas-
yonal Birliği’nin Komutanı Aleksey 
Markov, Rusya, Belarus, Kazakistan, 
Moldova ve İspanya’dan çok sayıda 
anti faşist savaşçının saflarında ken-
dileriyle birlikte dövüştüğünü belir-
tiyordu. Özellikle İspanya’dan gelen 
komünist - anti faşist gençlerin ken-
di ülkelerinde bu destekten dolayı 
yargılandıklarını biliyoruz. Fransa 
ve İtalya’dan savaşa katılan çok 
sayıda anti faşist bu mücadelenin  
aynı zamanda Avrupa Birliği’ne ve 
NATO’ya karşı da sürdürüldüğünü 
belirtiyorlar. Aleksey Markov özel-
likle Lugansk’da eski devlet başkanı 
Yanukoviç döneminin yönetici-
lerinin yeni Halk Cumhuriyetinde 

yönetime geldiğinden şikayet etse 
de savaşan güçler içerisinde Komü-
nistlerin önemli bir güç olduğunu 
belirtiyor.

ABD öncülüğünde batılı em-
peryalistler Ukrayna üzerinde 
yürüttükleri operasyon bekledik-
lerinden farklı bir sonuç verince, sa-
vaşın suçunu Rusya’ya atarak başta  
Ukrayna olmak üzere eski Sovyet 
ülkelerini sosyal laboratuvar gibi 
kullandıklarını  ve her türlü deneyi 
yaptıklarını unutturmak istemekte-
dirler.

Yaklaşık 10 yıl önce Yanukoviç’in 
gençliğinde yer alan kriminal suçla-
rı öne sürerek, haklı sayılabilecek 
bir itirazı ayaklanmaya dönüştür-
müşler ve ardından Yanukoviç’i 

mumla aratan hırsız yandaşlarını 
iktidara getirmişlerdir. Soros gibi 
toplum mühendisleri de vakıfları 
ve şirketleri  aracılığıyla bu süreçte 
rollerini oynamıştır.

İlk  deneme kalıcı  bir başarı ge-
tirmeyince bu kez daha tehlikeli ve 
geri dönüşü  mümkün olmayan bir 
’Pandora Kutusu’ açılmış Faşist Mi-
lisler sahaya sürülmüştür.

Ukrayna halkının büyük bir ço-
ğunluğunun yabancı olduğu sade-
ce ülkenin batısında sıkışıp kalmış 
olan, 2. Dünya Savaşı’nda Nazile-
rin safında yer alarak Sovyetler 
Birliği’ne karşı savaşan milliyetçi 
lider Stephan Bandera’nın  izinden 
yürüyen faşist milisler  önce Kiev’de 
gösterilerin  sürdüğü Bağımsızlık 
Meydanı’na daha sonra da tüm ül-
keye müdahale etmeye başlamıştır.

Bu güçler doğaları gereği mü-
cadeleyi  meydanda gösteri düze-
yinde bırakmamış, Rusya nefretle-
rini anti komünizmle birleştirmiş, 
Kiev’de ve ülkenin Doğu’sunda kat-
liamların baş oyuncusu olmuştur.

Sovyetler Birliği’nin Kurucu Li-
deri ve Rusya’yla ortak geçmişin 

simgesi olan Lenin heykelleri bu 
başıbozuk Faşist güruhun ilk hedefi 
olmuş ve ülke genelindeki 500 Le-
nin heykeli yıkılmıştır.

Yanukoviç Yönetiminin yıkılma-
sından sonra kurulan hükümetin  ilk 
icraatlarından biri de ülkede Sovyet 
propagandası sayılacak sembolle-
ri Nazizm ile aynı kefeye koyarak 
yasaklamak olmuştur. Ukrayna Hü-
kümeti bununla da yetinmemiş ve 
geçtiğimiz hafta içerisinde Adalet 
Bakanlığı aracılığıyla ülkede aktif 
olan 3 Komünist Partinin önümüz-
deki seçime girmesini yasaklayan 
bir kararname açıklamıştır.

Ülkenin geçmiş değerlerinin 
tümüne saldıran başıbozuk Faşist 
Milisler son zamanlarda sahipleri-

nin de sözünü dinlememekte, yü-
rüttükleri sigara kaçakçılığına mü-
dahale edildiği için polisle ölümle  
sonuçlanan silahlı çatışmalara gire-
bilmektedir. Üzerlerine daha fazla 
gelindiği taktirde hükümet güçle-
riyle silahlı çatışmaya girecekleri ve 
Kiev’de meydan gösterilerine yeni-
den başlayacakları tehdidini  savur-
maktadır.

Emperyalizmin 
1. Denemesi: 
‘Turuncu Devrim’
2004 yılında yapılan seçimler-

de Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne 
girmesini savunan ve dolayısıyla 
batılı ülkelerce desteklenen Viktor 
Yuşçenko karşısında cumhurbaşka-
nı adayı  Viktor  Yanukoviç’in seçi-
mi  kazanması üzerine, Donetsk ve 
Lugansk bölgelerinde seçime hile 
karıştırıldığı iddiası ile seçim sonuç-
larını kabul etmediğini ilan etmiştir.

Destekçilerini direnmeye davet 
eden Yuşçenko, rakibi Yanukoviç’in 
gençliğinde kriminal bir suçtan 
ceza almasını da kullanarak kısa sü-
rede kitleleri Kiev’deki Bağımsızlık 

Meydanı’na çıkarmayı başarmıştır.

Geçmişte Merkez Bankası Baş-
kanlığı dışında ciddi bir politik 
geçmişi olmayan Yuşçenko’nun ar-
kasında Soros gibi emperyalizmin 
ileri karakol temsilcilerinin olduğu-
nu belirmekte de yarar var.

Söz konusu güçlerin dizayn et-
tiği ve kendisine  ‘Turuncu Devrim’ 
adı  verilen bu ayaklanma seçimle-
rin tekrar edilmesi ile sonuçlandı. 
Oluşturulan manipülasyon sonucu 
seçimi kazanan Yuşçenko ve ekibi 
ile Ukrayna her geçen gün emper-
yalizmle daha da yakınlaştı. Devrim 
ve değişim vaatleriyle yönetime 
gelenlerin gerçek yüzleri  ve kalib-
releri kısa zamanda ortaya çıktı.’Tu-
runcu Devrim’in liderleri kısa süre 
içerisinde yolsuzluklarla anılır oldu 
ve ülkeyi yönetenler yargılanır hale 
geldi. İktidara gelişlerinden yıllar 
sonra, Ukraynanın yeni ‘Lesia Ukra-
inka’ ’sı  ilan edilen Başbakan Yulia 
Timoşenko yargılanarak hapis ce-
zası alırken, Cumhurbaşkanı da gü-
cünü ve koltuğunu yitirecekti.

2. Deneme: Faşist 
‘Sağ Sektör’ Devrede 

2004 yılında başlayan ‘Turuncu 
Devrim’ süreci hüsranla sonuçlana-
cak, devrik Yanukoviç 2010 yılında 
yapılan seçimle yeniden Cumhur-
başkanı olacaktı.

Emperyalist güçler bu sonuçtan 
hoşlanmasalar da oluşturdukları 
manipülasyonlarla başa getirdikleri 
ekibin yolsuzluklar nedeniyle çok 
yıpranmış olmasını  da dikkate ala-
rak seçim sonuçlarına bu kez güçlü 
bir itiraz göstermeyerek  yeni senar-
yoları oluşturmaya başladılar.

Avrupa Birliği, Ukrayna’yı bir 
yandan ortaklık anlaşması için sıkış-
tırırken, diğer yandan göstericiler  
bir kez daha Kiev’deki Bağımsızlık 
Meydanını doldurmaya başlıyordu.

Yanukoviç yönetimi ise bir ön-
ceki dönemdeki gösterilerin sonuç-
larının da etkisiyle panikleyerek sü-
reci iyi yönetemiyor ve eylemcilere 
sert müdahalelerde bulunuyordu.

İlk dalga eylemlerde polisin mü-
dahalesinin sertleşmesi üzerine  Ya-
nukoviç göstericilerle diyalog adına 
Kiev  polis şefini görevden almasına 
karşın bu noktada eylemlerin ren-
gini seyrini değiştiren bir gelişme 
oldu; Batı Ukrayna’da sıkışıp kalmış 
milliyetçi-faşist güçler sürece mü-
dahil olmaya başladılar. Özellikle 
‘Praviy Sektör’ adıyla örgütlenen 
faşist gruplar, maskeli ve silahlı mili-
tanlarıyla Bağımsızlık Meydanı’nda 
boy göstermeye başladılar.

Ukraynalı faşistlerin devreye 
girmesi ile gösterilerde ölümler de 
başladı. 20 Şubat 2013’de Kiev’de 
saldırganın tam olarak kim olduğu 
anlaşılmayan çatışmalarda çoğun-
luğu keskin nişancılar tarafından 
olmak üzere 100 den fazla insan 
öldürüldü. Ardından inanılmaz bir 
manüplasyon kampanyası başlatıl-
dı ve sosyal medyada ölümlerden 
polis sorumlu gösterildi.

Bu günden sonra eylemler-
de şiddet ön plana çıktı. Eylemler 
boyunca Ukrayna polisinin hatalı 
olmadığını söylemek mümkün de-
ğildir, ancak iktidarın yıkılmasından  
sonra ortaya çıkan videolarda po-
lisin genellikle savunma pozisyo-
nunda olduğu, tehdidin faşist milis-
lerden geldiği gözükecekti.

İç Savaş ve Yeni Halk
Cumhuriyetlerinin 
kurulması
Olayların büyümesi ile Avrupa 

Birliği, taraflar arasında  arabulu-
culuk yapmaya soyundu ve süreç 
şaşırtıcı  olmayan bir biçimde parle-
mentonun Yanukoviçi azletmesiyle 
sonlandı.

Bir süre sonra da Yanukoviç ül-
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keyi terketmek zorunda kalacaktı.

Halk hareketiyle başlayan ve si-
vil faşistlerin müdahalesiyle darbe-
ye dönüşen süreç hızla bir iç savaşa  
doğru evrilmeye başladı.

İç Savaşı ilk tetikleyen konu, 
darbe yönetiminin ilk iş olarak çok 
kültürlü bölgelerde (Donets, Lu-
gansk, Kırım vb.) kullanılan dilleri 
resmi dil olarak tanıyan  yasayı kal-
dırması olmuştur.

Yönetimin bu hamlelerinin yanı 
sıra, faşist milisler huzursuzluğun ve 
tepkilerin yükseldiği  Ukrayna’nın 
doğusuna ve Kırım’a giderek güç 
gösterilerinde  ve ölümle  sonuç-
lanan eylemlerde bulunmaları da 
iç savaş sürecini hızlandıran en 
önemli faktör olmuştur. Faşistlerin 
hükümet ile bir araya gelerek yü-
rüttükleri saldırılar  bu bölgelerde 
halkın ‘Savunma Birlikleri’ oluştu-
rulmasıyla sonuçlandı.

Başlangıçta gösterilerin lider-
liğini üstlenen Savunma Birlikleri, 
bir süre sonra resmi binaları işgal 
etmeye başladılar.16 Mart 2013 
tarihinde yapılan referandum ile 
Kırım Ukrayna’dan ayrılarak Rusya 
Federasyonu’na bağlanma kararı 
aldı. Bu kararla birlikte Kırım ve Se-
vastopol yeni federasyonlar olarak 
Rusya Federasyonuna bağlandı.

Bu referandumda karar hal-
kın % 97 çoğunluğu ile alınmıştı. 
Kırım’ın Ukrayna’dan ayrılması son-
rasında aynı eğilim ülkenin doğu-
sundaki Donetsk, Lugansk, Harkov, 
Dnipropetrovsk, Mariupol, Odesa  
gibi şehirlerde de güçlenmeye baş-
lamıştı. Bu bölgeler ağırlıklı olarak 
rusçanın konuşulduğu bölgelerdi.

Kiev yönetimi, doğuda büyük 
yatırımları olan oligarkların  isteği 
ve güçlü desteği ile Nisan 2013 de 
muhaliflere yönelik  silahlı operas-
yona başladı. Bu operasyonlarda or-
dunun yanı sıra sivil faşist milisler de 
yer alıyordu. Mayıs ayında,Odesa’da 
muhaliflerin bulunduğu sendika 
binası faşist milisler tarafından ya-
kılacaktı. Bina içerisinde onlarca in-
san bulunurken yakıldıktan  sonra 
Türkiye’de yaşanan Sivas katliamı-
nın çok benzeri bir eylem gerçek-
leşiyor ve polislerin varlığına rağ-
men ‘Sağ Sektör’ milisleri  içeriden 

çıkmaya çalışanları da engelliyordu. 
Olay sırasında futbol taraftarla-
rı arasına  karışan faşist katillerin 
hiçbiri olay sonrasında herhangi 
takibe uğramamışlardır. Odesa’daki 
tepkilerin büyümesi üzerine Ukray-
na bu bölgede benzeri az görülen 
bir uygulamayla eski Gürcistan 
Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili’yi 
vali olarak atamıştır. Hatırlanacağı 
gibi ABD’nin  bölgede sık sık baş-
vurduğu organizasyonlardan biri 
2004’de Gürcistan’da yaşanmış  ve 
Şevarnadze’ye karşı ‘Gül Devrimi’ 
adı verilen halk hareketi sonrasın-
da Saakaşvili Devlet Başkanlığına 
gelmişti.

2008 yılında Güney Osetya’yı 
işgal etmesi kendi sonunu da getir-
mişti. Bir süre öldüğü düşünülmüş 
ancak ABD’de üniversite öğretim 
üyesi olarak ortaya çıkmıştı. ABD, 
kendisine karşı bağlılığının  ve hiz-
metlerinin  karşılığında Saakaşvili’yi 
Ukrayna Yönetimi’ne yaptığı bir 
dayatma ile Odesa’ya yabancı güç-
lerin  valisi olarak atanmasını sağ-
lıyordu. Ukrayna halkının da utanç  
duyduğu bu karar bütün protesto-
lara rağmen geri alınmayacaktı.

Bu arada iç savaşın şiddetlen-
mesi ile Ukrayna Hükümeti sivil 
hedefleri de ayırmaksızın, ağır si-
lahlarla muhaliflerin üzerine saldır-
maya başlamış  ve çok sayıda sivilin 
ölümüne  yol açmakla savaş suçu 
işlemeye başlamıştır. İnsan hakları 
örgütleri  de bu durumu tescille-
mektedir.

Eylül 2014’e gelindiğinde bir 
milyonun üzerinde Ukrayna vatan-
daşı öncelikli olarak Rusya olmak 
üzere başka ülkelere  göç etmek 

zorunda kalmıştır. Ukrayna Dev-
let Başkanlığına getirilen ‘ çikolata 
kralı’ olarak anılan Poroşenko sivil 
faşist milisleri, doğudaki muhalif 
güçleri bastırmakta kullanmış an-
cak başarılı olamamıştır.

Uzunca dönem kullandığı ‘Sağ 
Sektör’ militanları ile bu kez ülkenin 
batısında başı belaya girmeye baş-
lamıştır. Aslında bu resim yabancı 
olduğumuz bir durum değil, bizim 
ülkemiz de dahil birçok ülkede ya-
şanan bir durum gerçekleşmekte. 
Faşistlerin iktidarlarca ve emperya-
list güçlerce kullanılıp ihtiyaç kal-
madığında da oyun dışına atılama-
ları Ukrayna’da da yaşanıyor.

Güçlerini kaçakçılık ve benzeri 
kriminal olaylara yönlendirmiş fa-
şistler kontrol edilemez hale gelin-
ce bugüne kadar destek verdikleri 
yönetimle karşı karşıya gelmekte-
dir.

Kırım’ın Ukrayna’dan ayrılması 
sonrasında yaşanan iç savaş süreci  
Donetsk ve Lugansk’ta da bir refe-
randuma gidilmesine yol açmış ve 
ardından her iki bölgede de Halk 
Cumhuriyetleri ilan edilmiştir.

Ardından  yapılan seçimle mec-
lis belirlenmiştir. Donetsk Havzası, 
Ukrayna’nın toprak olarak % 5’ini 
oluşturmakla beraber gayrı safi mil-
li hasılanın  % 20’sini ihracatın ise % 
25’ini sağlamaktadır. Bölgede bu-
lunan kömür havzası çok güçlü bir 
ekonomik değer oluşturmaktadır. 
Bu durum Ukrayna’nın tüm doğu 
bölgesi için geçerlidir ve bölge 
sanayi olarak batıya göre oldukça 
öndedir. Bu nedenle Ukrayna Hükü-
meti bölgeyi gözden çıkaramamak-
ta savaş suçu ve sivil katliamlar da 

dahil her türlü yolu denemektedir. 
Savaş boyunca Donbaslı direniş-
çiler yalnız kalmamışlardır. Ülkede 
yürütülen savaş anti faşist bir nite-
liğe büründükçe bir çok ülkeden 
özellikle gençler Donbas halkının 
yanında savaşmak için bölgeye gel-
mektedir.

2014 sonbaharından itibaren 
Ukrayna Hükümeti, Halk Cumhuri-
yeti temsilcileri Rusya ve AGİT tem-
silcileri gözleminde görüşmelere 
başlamış  ve ateşkesi sağlamışlardır. 

Ateşkes kalıcılığını koruyamayarak 
sık sık bozulsa da belirli periyotlarla 
Minsk’te yapılan görüşmeler sür-
mektedir

Minsk’de yapılan son toplantıda 
yapılan protokol aşağıdaki gibidir.

Protokol

Üçlü Temas Grubu’nun, Rusya 
Devlet Başkanı V. Putin’in girişim-
leriyle, Ukrayna Devlet Başkanı P. 
Poroshenko’nun, Barış Planı’na yö-
nelik olarak ortak adımların uygu-
lanması hakkındaki istişarelerinin 
sonuçları 1 Eylül 2014 tarihinde 
Minsk’te yapılan istişarelerde taraf-
ların öne sürdüğü önerilerin tartı-
şılması sonucu Ukrayna temsilcileri, 
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü 
ve Rusya Federasyonu temsilcile-
rinden oluşan Üçlü Temas Grubu 
aşağıdaki adımların uygulanması 
gerektiğinde anlaşmıştır:

1. Silah kullanımının karşılıklı 
olarak derhal kesilmesinin sağlan-
ması. 

2. Silah kullanılmaması rejimi-
nin AGİT tarafından gözlemlenmesi 
ve doğrulanması

3. “Donetsk ve Lugansk böl-
gelerinde belirli alanlarda yerel 
öz-yönetimlerin geçici statüsü ile 
ilgili olarak” Ukrayna Kanunu’nda 
düzenleme yapılması, iktidarın ye-
rel yönetimlere devri. (Özel Statü 
Kanunu)

4. Ukrayna ve Rusya Federas-
yonu sınırında güvenli bölge oluş-
turulması, bununla birlikte Ukray-
na-Rusya sınırının AGİT tarafından 
kalıcı olarak gözlemlenmesi ve 
doğrulanması

5. Tüm rehinelerin ve yasadışı 
biçimde gözaltına alınan kişilerin 
derhal serbest bırakılması.

6. Donetsk ve Lugansk bölgele-
rinin belirli alanlarında gerçekleşen 
olaylarla bağlantılı olarak kovuştur-
ma ve cezalandırma yapılmasının 
önüne geçecek bir yasanın hayata 
geçirilmesi

7. Kapsamlı bir ulusal diyalog 
yürütülmesi

8. Donbass’daki insani duru-
mun iyileştirilmesini amaçlayan 
tedbirlerin alınması.

9. “Donetsk ve Lugansk bölge-
lerinde belirli alanlarda yerel öz-
yönetimlerin geçici statüsü ile ilgili 
olarak” Ukrayna Kanunu kapsamın-
da erken yerel seçimlerin düzen-
lenmesinin sağlanması (Özel Statü 
Kanunu).

10. Yasadışı askeri oluşumların, 
askeri donanımın, bunun yanında 
militanların ve paralı askerlerin Uk-
rayna topraklarından çıkarılması

11. Donbass’taki ekonominin 
canlandırılması ve bölgedeki eko-
nomik aktivitenin onarılması için 
bir programın kabul edilmesi.

12. İstişare katılımcılarının ki-
şisel güvenliklerinin garanti altına 
alınması.

Bu süre içerisinde Donetsk ve 
Lugansk Halk Cumhuriyetleri Parle-
mentolarını birleştirerek Novo Ru-
sia Cumhuriyet’inin Kuruluşu doğ-
rultusunda adım atmışlardır.

Sürecin sonunda nasıl bir tab-
lo ortaya çıkacaktır kestirmek güç. 
Donetsk Halk Cumhuriyeti Başkanı 
Aleksander Zaharçenko, Ukrayna 
ile görüşmeleri  beklemeyecekleri-
ni ve kontrol ettikleri bölgelerde 18 
Ekim’de yerel seçimlerin yapılacağı-
nı duyurmuştur.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro 
Poroşenko da geri adım atarak Do-
netsk ve Lugansk bölgelerine özel 
statü verilmesi doğrultusunda par-
lementoya teklif vermek zorunda 
kalmıştır.

Ülkenin  önemli siyasi güçlerin-
den biri olan ve 2012 parlamento 
seçimlerinde % 13 oy alan Ukrayna 
Komünist Partisi ise bu sürecin so-
nunda ülkenin federasyonlaşmaya 
gitmesi ile barışın yeniden sağlana-
bileceği görüşünü savunuyor.

Parti Genel Sekreteri Peyotr 
Simonenko çatışmaların sürmesi 
halinde ülkenin farklı devletlere bö-
lünmesinin kaçınılmaz olduğunu 
belirterek bunun önüne geçebile-
cek yolun federasyonlaşma oldu-
ğunu  belirtiyor.

Ukrayna Komünist Partisi, 
Ukrayna’nın farklı uluslardan insan-
ların kardeşçe yaşadıkları bir ülke 
iken radikal milliyetçi grupların bu 
mozaiği parçalamaya çalıştıklarını 
vurgulamaktadır.
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Bu yazımızda, geçen sayıda genel 
hatlarına değindiğimiz diyalektik me-
tot konusunda biraz daha derinleşmek 
istiyoruz. Burada bir kez daha tekrarla-
yalım: Diyalektiğin, bir yasa metni gibi 
klişeleşmiş “maddeleri”, alt bölümleri, 
“1. maddesinin c şıkkı” yoktur. Diya-
lektik düşünce bir bütündür ve bu dü-
şüncenin değişik önermeleri ve araçları 
vardır. Diyalektikte derinleşmek isteyen 
her devrimci, öncelikle diyalektik me-
todun başarıyla kullanıldığı metinleri 
(başta Marx, Engels ve Lenin’in ya-
pıtları olmak üzere) okumak, özümse-
mek, sonra da bu yaklaşımı kendi görüş 
ve analizlerinde kullanarak geliştirmek 
zorundadır. Bunlar, her sosyalistin diya-
lektik düşünce içinde yapacağı yolculu-
ğun zorunlu kilometre taşlarıdır.

Değişimin Sürekliliği ve
Ölümsüzlüğü 
Diyalektik yöntemin mihenk taşı, 

değişimin sürekliliğini ve ebediliğini 
kabul etmek, her analizde değişimin 
unsurlarını aramak, bulmak, analiz etti-
ğimiz olgu (bir canlı, bir insan, bir ör-
güt, bir sınıf...) “bu değişimin neresinde 
duruyor?” sorusuna cevap aramaktır. 
Değişim sürecinin dışında, ondan ko-
parılarak ele alınan her olgu bize soyut, 
mutlak, değişmez bir gerçek gibi gözü-
kerek bizi yanılgıya sürükleyecektir.

İnsanı ele alalım. Yüzyıllar boyu 
dinsel metinler ve metafizik filozoflar, 
büyük harflerle yazılmış bir “İNSAN”ı 
temel aldılar. İnsan Adem ve Havva 
ile Tanrı’nın cennetine aldığı en üstün 
varlıktı (Tevrat), İnsanı Tanrı kendi su-
retinde yaratmıştı (İslam tasavvufu), 
İnsan doğanın mutlak hakimi idi (sözde 
“modern” kapitalizm).

Biz bugün, Darwin’den başlayarak 
modern biyoloji bilimi ile görüyoruz ki, 
insan sadece doğada milyonlarca yıldır 
süregelen değişimin sadece bir aşa-
masıdır. Bilimsel yaklaşıma göre, yer 
kabuğunun soğuduğu günden bugüne, 
yani 2015’e kadar geçen süre 1 sene-
ye sıkıştırılsa, insanın ortaya çıkışı 31 
Aralık saat 23:00’e denk düşmektedir!.. 

Yanı insan, uçsuz bucaksız doğanın 1 
yıla indirgenmiş tarihinde sadece bir 
saatlik geçmişi olan bir varlıktır. Kutsal 
değildir, gökten zembille inmemiştir, 
Tanrının kanıtı da değildir, sadece do-
ğada milyonlarca yıldır süren bir deği-
şimin parçasıdır. “Doğanın değişiminin 
parçası olan insan” kavramı, özellikle 
“insan doğanın efendisidir ve ona her 
şeyi yapma yetkisine sahiptir” şeklinde 
başlayan, sonunda kâr için doğayı ve 
yeryüzünü mahveden aç gözlü sözde 
“modern” kapitalist karşısında sağlam 
durmamızı sağlayan bir konum kazan-
dırmaktadır.

Fikirlerin değişimini ele alalım. Hiç-
bir bilimsel teori ölümsüz değildir ve 
değişimin zorunluluğundan kaçamaz. 
Newton’un fizik teorileri, 1900’lere ka-
dar birçok şeyi açıkladı ve bina inşaa-
tından makinalara kadar birçok icadın 
temeli oldu. Ancak 20. yüzyılın başında 
bu teoriler, özellikle çok yüksek hızlar-
daki cisimlerin ve ışık parçacıklarının 
hareketlerini açıklamakta yetersiz kal-
dı ve yanlış sonuçlar verdi. Bu durum, 
Newton fiziğini temel alan 300 yıllık 
çalışmayı çöpe atmadı; sadece daha 
geniş ve kapsayıcı bir yeni teoriye olan 
ihtiyacı gösterdi. Sonunda Einstein ve 
çağdaşları, yeni ve daha derin temeller-
le bir teori inşa ederek hem Newton’un 
vardığı sonuçları doğrulayan, hem de 
yüksek hızlardaki küçük parçacıklar 
için geçerli olan yeni bir yaklaşımın, 
modern fiziğin temellerini attılar. Yeni 
teori, eskisini dışlamadı; aksine onu 
kapsayarak ve onu kendi bir “alt küme-
si” haline getirerek yoluna devam etti.

Marksist Teori ve 
Pratiğin Değişimi 
Diyalektiği başa koyan Marksist te-

orinin kendisi de diyalektiğin değişim 
yasasının dışında değildir. 1860’larda 
Marx, kapitalist ekonominin ve sömü-
rünün dahiyane bir analizini yaparak, 
kapitalist ülkelerdeki işçi sınıfı hare-
ketine ışık tutmuş oldu. Ancak Marx, 
aynı dönemde Asya, Afrika ve Latin 
Amerika sömürgelerinde sürmekte olan 
zulüm ve sömürü üzerinde bir çalışma 
yapmadı. Baskıya her zaman karşıydı; 
ancak özellikle başlarda kapitalizmin 
sahip olduğu olağanüstü dinamizm 
sayesinde sömürge ülkeleri de “uyku-

sundan uyandırdığı”nı, örneğin Hin-
distan’daki İngiliz varlığının bu ülkede 
üretici güçleri geliştirdiğini düşündü. 
Ömrünün son dönemlerinde bu yakla-
şımdan uzaklaşan Marx, kapitalizmin 
dünya çapında yarattığı yıkım üzerinde 
düşünmeye başlamış; ancak bu konuda 
“Kapital”deki gibi kapsamlı bir teori 
geliştirmeye vakti olmamıştır.

Teorideki bu boşluk, sosyalist pra-
tiğe de yansımış, Avrupa ülkelerinde-
ki Marksist 2. Enternasyonal partileri, 
kendi ülkelerindeki işçi sınıfının müca-
delesine omuz verirken, sömürgelerdeki 
baskı konusunda hemen tümüyle kayıt-
sız kalmış, teorideki boşluktan hareketle 
“bu ülkelere medeniyet götürüldüğü”nü 
düşünen tavırlar bu partilerde boy ver-
meye başlamıştır. 1. Dünya Savaşı patla-
dığında kendi emperyalist burjuvazisine 
destek veren sosyal-şoven ve sosyal-em-
peryalist yaklaşımların çeşitli sebeple-
rinden biri de, emperyalizm konusunda-
ki bu bulanıklık ve bilinçsizliktir.

Bu boşluğu gidermek ve tutarlı bir 
emperyalizm teorisi kurmak Lenin’e 
düşmüştür. Lenin, Marx’ın kapitalizm 
tahliline sadık kalarak, onu tahrif etme-
den geliştirmiş, onun üzerine bir em-
peryalizm teorisi inşa etmiştir. O güne 
kadar sadece “savaşçı dış politika” 
olarak algılanan ve kapitalizmle bağı 
görülmeyen emperyalizmin, kapitalist 
ekonomi ve tekellerle bağını göstermiş, 
finans sermayesinin buradaki rolünü 
teşhis etmiş ve tekelci kapitalizm ile 
savaş arasındaki kaçınılmaz bağı açığa 
çıkarmıştır. Yeni teori, eskisiyle bütün-
leşerek çok daha fazla şeyi açıklayan ve 
aydınlatan bir yol gösterici haline gel-
miş, Marksist teori, Marksist-Leninist 
teori konumuna yükselerek gelişmiş ve 
güçlenmiştir.

Marksist-Leninist pratik de deği-
şimin dışında değildir. Komünistler, 
toplumdaki değişmelere paralel olarak, 
ellerindeki siyasal - örgütsel kurum ve 
araçların gelişimini gözetmek, bunla-
rı sürekli toplumdaki değişime uygun 
durumda tutmak zorundadır. Kapita-
lizmi yıkmak için kullanılan bir silah 
olarak diyalektik, kendisine gereken 
önem vermeyen, gelişime kulaklarını 
tıkayan, değişen koşulları görmemekte 
ısrar eden herkesi, devrimciler dahil, 
yıpratarak ve gerileterek “cezalandıran” 

bir olgudur. SSCB’yi ele alalım. Bu-
gün SSCB’nin yıkılışında rol oynayan 
iç ve dış faktörler geniş olarak tartışıl-
makta olup hepimiz çöküş esnasındaki 
Gorbaçov önderliğinin ihaneti üzerine 
odaklanıyoruz. Ortada bir “ihanet”in 
olduğu kesindir; ancak bu denli devasa 
bir çöküşün sadece birkaç kişinin iha-
neti ile gerçekleşemeyeceği ortadadır. 
Dolayısıyla gene diyalektiğe başvurma-
mız, değişim ve gelişim sürecine bak-
mamız gerekmektedir.

SSCB 1930’ların başında Stalin’in 
önderliğinde neredeyse “ikinci bir dev-
rim” sayılacak kadar köklü bir dönüşüm 
geçirdi ve geri bir tarım ülkesinden dev 
bir sanayi ülkesine dönüştü. Amaçlar-
dan biri, SSCB’yi emperyalist siste-
min saldırganlığına karşı dayanabile-
cek güce kavuşturmaktı. Bu süreç ağır 
sanayiye, altyapıya, eğitime ve halkın 
sadece en temel tüketim ihtiyaçlarına 
(konut, giyim gibi) öncelik tanınan, tar-
tışma yerine birliği ve devrimci heyeca-
nı öne çıkaran bir tür “savaş ekonomi-
si” idi. Bununla SSCB devasa bir atılım 
yapmakla kalmadı, Nazizmi neredeyse 
tek başına yendi ve sosyalist bir dünya 
sisteminin kurucusu oldu.

Ancak 1950’lere gelindiğinde ko-
şullar ve toplum değişmişti. Eski siya-
si-ekonomik çerçeve yetersiz kalıyordu. 
Zafer kazanan ve temel ihtiyaçları kar-
şılanan Sovyet halkları daha kaliteli bir 
tüketim seviyesine, siyasette ise emek-
çilerin direkt siyasi katılımının arttığı, 
Partinin ve tek tek partililerin içinden 
çıktıkları işçi sınıfına hesap verdikleri 
bir yapıya ihtiyaç duydular. Son yapılan 
araştırmalar, bizzat Stalin’in ölümün-
den evvel bir tür reform planı üzerin-
de çalıştığına işaret etmektedir. Ancak 
onun ölümünden sonra yapılan yegane 
“reform” Kruşçev’in Stalin’e yönelik 
karalama ve hakaret kampanyası oldu. 
Mevcut yapıya hiçbir değişiklik ya-
pılmadı. Uzaya füze yollayan Sovyet 
halkı ayakkabı, tuvalet kağıdı, hatta 
ekmek için kuyruklar yapmaya devam 
etti. Siyasette partililerin hataları, hatta 
yolsuzlukları, tıpkı savaş dönemindeki 
gibi “kol kırılır, yen içinde kalır” ya da 
“şimdilik düşmanlara malzeme verme-
yelim” mantığıyla hasıraltı edildi; bu 
da sosyalizmi ideolojik planda daha da 
yıprattı. 1980’lere gelindiğinde, 30 yıl-

EĞİTİM DİZİSİ: V

Diyalektikte Derinleşmek
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dır geciktirilmiş olan reform kaçınılmaz 
hale geldiğinde ise, revizyonist bir ekip, 
kitlelerde var olan “değişim” özlemini 
istismar ederek, zaten içten içe yıpran-
mış olan siyasi yapıyı ve ülkeyi yıkıma 
sürükledi.

Burada odaklanmamız gereken nok-
ta, koşullar değiştiği zaman komünistle-
rin de örgütlenme ve çalışma tarzlarını 
değiştirmeleri gerekliliğidir. 1920’lerde 
“savaş komünizmi”nden NEP’e ge-
çen Lenin, 1930’larda NEP’ten planlı 
ekonomiye geçen Stalin tamı tamına 
bunu yaptılar ve başarılı oldular. Sta-
lin sonrası önderlik ise, ta 1930’larda 
kurulmuş bir yapıya ve onun geçmiş 
başarılarına sırtını dayayarak değişime 
kulaklarını kapadı, ona engel oldu ve 
oluşan yıpranma zaman içinde bir kri-
ze dönüşerek 1990’daki çöküşe zemin 
hazırladı.

Değişimin Motoru:
Karşıtların Çatışması 
Diyalektik bakış bize her değişimin 

içinde birbiriyle çatışan karşıt güçlerin 
olduğunu belirtir ve bizi bunları bulma-
ya yönlendirir. Engels “Doğanın Diya-
lektiği” adlı eserinde bu olgunun tabiat-
ta ve doğa bilimlerindeki karşılıklarını 
aktarır. Elektrikte artı ve eksi kutuplar, 
kimyada analiz ve sentez, matematikte 
diferansiyel ve entegral hesap, biyoloji-
de ise çevre koşulları ve ona uyum sağ-
lamak için savaşan türler bu konudaki 
sayısız örnekten birkaçıdır. Marx ise, 
Engels’le birlikte tarihteki gelişmenin 
itici gücü olarak sınıf mücadelesini tes-
pit etmiş, aynı şekilde üretici güçlerle 
üretim ilişkileri arasındaki çelişkiyi 
formüle etmiş ve bu çelişkilerin tanımı 
üzerinden tarihi materyalizm bilimini 
inşa etmiştir.

Diyalektiğin devrimciler için taşıdı-
ğı önem tam da buradadır. Değişimi ve 
gelişmeyi hızlandırmak isteyen her dev-
rimci, bu değişimden yana olan unsur-
larla, ona zıt olan ve değişimi durdurmak 
isteyen unsurları görmek, teşhis etmek, 
ve mücadelesinde destek vereceği taraf-
ları doğru seçmek durumundadır. Top-
lumları değiştiren insanlar ya da örgütler 
değildir; aksine liderler ve örgütler an-
cak toplumda var olan dinamiklere daya-
narak ve onlara yol göstererek değişimi 
mümkün kılarlar. Burada mühim olan 
tüm çelişki ve zıtlıkları görmek, arala-
rındaki ilişkiyi analiz etmek ve doğru 
bir önceliklendirme ile, doğru zamanda 
doğru tarafa destek vererek toplumsal 
değişimin önünü açmaktır.

Türkiye’yi ele alalım. Sosyalizmi 
kurmak isteyen komünistler ve devrim-
ciler için temel alınacak çelişki, Türkiye 
işçi sınıfı ile işbirlikçi yerli burjuvazi 

arası çelişki, emek - sermaye çelişkisi-
dir. Ancak toplumumuzda bunun yanı 
sıra biz dizi başka çelişki de mevcuttur. 
Yoksul ve orta köylülük ile tarım tekel-
leri ve büyük toprak sahipleri arasındaki 
çelişki, hayatta kalma savaşı veren kü-
çük işletmeler ile tekeller arası çelişki, 
Kürt halkı ile onun haklarını inkar eden 
şoven devlet yapısı arası çelişki, aynı 
şekilde bir uyanış ve kimliğine sahip 
çıkma sürecinde olan Çerkes, Laz ve Er-
meni halkı ile üniter ulus-devlet yapısı 
arası çelişki, ülke kaynaklarını sömüren 
ABD ve Avrupa emperyalizmi ile Tür-
kiye halkları arası çelişki, entelektüel 
hayatta gerek resmi Kemalist ideoloji, 
gerekse gerici Türk-İslam sentezi ideo-
lojisi ile demokrat aydınlar arası çelişki, 
onurlu mesleki koşullar için mücadele 
eden mühendisler, doktorlar, avukatlar 
ile çarpık kapitalist ekonomi arası çeliş-
ki, içinde yaşadığı doğayı korumak iste-
yen köylülük ile onu talan etmek isteyen 
yerli burjuvazi arası çelişki..

Komünistler, sadece çelişkileri alt 
alta sıralamak değil, bunların arasındaki 
ilişkiyi de analiz etmek zorundadır. Te-
mel aldığımız işçi sınıfının mücadelesi 
son 80 yıldır baskıcı ve faşizan devlet 
aygıt tarafından baskı ve zulüm yoluyla 
geriletilmeye çalışılmıştır. Öte yandan 
Kürt halkı verdiği silahlı mücadele ile 
aynı aygıta ciddi darbeler vurmakta ve 
onu geriletmektedir. Dolayısıyla Kürt 
Özgürlük Hareketi, toplumsal değişim 
mücadelesinde Türkiye İşçi Sınıfının 
şu anda doğal ve en güçlü müttefiki-
dir. Aynı şekilde emekçi halkı ideolojik 
kontrol altında tutmak için devletin kul-
landığı Kemalist ideoloji ve Türk-İslam 
sentezine karşı verilen mücadele de, işçi 
sınıfının mücadelesi ile ayrılmaz biçim-
de bağlıdır. İşçi sınıfının mücadelesinde 
en güçlü düşman olan devlet aygıtına 
darbe vuran, onu gerileten tüm diğer 
unsurlar, yani demokrat aydınlar, öz-

gürlük arayan halklar, çevre mücadelesi 
veren köylüler bu kavgada komünist-
lerin destek vermesi gereken dinamik 
güçleri oluşturmaktadır. Bu diyalektik 
bakışı reddederek, örneğin Kürt halkı-
nın mücadelesinin işçi sınıfına katkısını 
görmezden gelerek kendinden menkul 
bir “işçi sınıfı mücadelesi” vermeye ça-
lışanlar, emekçi halkı ciddi bir devrimci 
destekten yoksun bırakmakta ve fiilen 
burjuvazinin değirmenine su taşımak-
tadır.

Diyalektik İnkar: Doğru 
Olanı Al, Yanlış Olanı Kesip At

Geleneksel felsefede “inkar” de-
mek, bir görüşü ya da olguyu toptan 
yok saymak, onu tümüyle yanlış bula-
rak karşına almak demekti. Bu mantık-
la materyalizm idealizmi “inkar” eder, 
rasyonalizm ampirizmi “inkar” ederdi. 
Diyalektik yaklaşım ise, “inkar” kavra-
mına yeni bir tanım ve içerik kazandır-
dı. Diyalektik için inkar, olumlu yönlere 
sahip çıkarak aşmak demektir. Bir dü-
şünceyi “diyalektik olarak inkar etmek” 
şudur:

1) O düşünce sistemi (ya da olgu) 
içinde mantıklı, rasyonel, hayatın ger-
çeğine denk düşen unsurlar varsa onları 
tespit et.

2) Bu unsurları, o sistemin içinden 
kopararak kendi düşünce sistemine yer-
leştir.

3) Bunları kendi düşünce sistemin 
içinde yeniden tanımlayarak kendi sis-
temini zenginleştir.

Marx bu mantıkla Hegel’i “inkar” 
etmiş, onun idealizmini reddederek di-
yalektik yöntemini kendi sistemine mon-
te etmiştir. Aynı şekilde Adam Smith, 
Ricardo gibi burjuva ekonomistleri 
“inkar” etmiş, onların kapitalizmi olum-
layan çıkarımlarını reddetmekle birlikte 
değer teorisi, ücret, karlılık gibi konular-

daki bilimsel tespitlerini alarak bunu işçi 
sınıfının mücadelesine kazandırmıştır. 
Lenin, küçük burjuva devrimcisi ola-
rak tanımladığı Narodnikleri bu anlam-
da “inkar” etmiş, onların işçi sınıfını 
yok sayan yaklaşımlarını reddetmekle 
birlikte, merkezi ve disiplinli bir örgüt, 
hayatını devrime adamış profesyonel bir 
çekirdek ve her türlü mücadele yöntemi-
ni ustalıkla kullanan çalışma tarzını işçi 
sınıfının mücadelesi ile birleştirerek Le-
ninist Partiyi tanımlamıştır. 

Bugün bizlere de düşen budur. Yeni 
bir olgu olan “sosyal medya” konusunu 
ele alalım. Geçtiğimiz sayılarda Maz-
har Denizli arkadaşımız bu konuyu 
ele alarak, “sosyal medya devrimcili-
ği” denen hastalığı doğru bir şekilde 
teşhis etmiştir. Hayatın içinde ve yüz 
yüze hiçbir örgütlenmede yer almayan, 
sosyal medyada “like” ederek siyaset 
yaptığını zanneden çarpık anlayışların 
nereye vardığı bellidir. Öte yandan sos-
yal medya, devlet aygıt için de harika 
bir kontrol aracıdır. Eskiden aranan bir 
devrimcinin “arkadaşları kimlerdir “ 
diye kapı kapı dolaşan polis, şimdi tek 
bir tuşla bir şahsın bütün ilişkilerinin 
listesini çıkarabilmektedir (belki de 
Facebook’un ABD’de yaratılma amacı 
buydu) Öte yandan sosyal medya, dev-
letin ve tekellerin kontrolündeki gele-
neksel medyanın sakladığı, örtbas ettiği 
gerçekleri anında açığa çıkarabilmekte, 
artık hiçbir gizli suç ya da cinayeti ka-
muoyundan uzun süre saklamak müm-
kün olamamaktadır. Bu durumda tavrı-
mız ne olmalıdır?

1) Sosyal medyanın, gerçekleri hal-
ka açıklamak ve yaymak için sağladığı 
güçlü olanağı görmek ve kullanmak

2) Öte yandan sosyal medyanın asla 
gerçek, fiziksel, yüz yüze bir örgütlen-
menin ve sokak eyleminin yerini tutma-
yacağını görmek, bu tarz bir örgütlenme 
ve çalışmayı her zaman başa koymak

3) Bu tarzda bir örgütlenmeyi sürdü-
rürken sosyal medyayı “halka gerçek-
leri açıklama ve yayma” aracı olarak 
kullanarak klasik örgütlenmemizi zen-
ginleştirmek, güçlendirmek

Bu yaklaşım, burjuvazinin insanla-
rı pasifleştirmek ve kontrol etmek için 
kullandığı bir silahı, devrimci mücade-
leyi güçlendiren bir araç haline getirme-
yi mümkün kılacaktır.

Diyalektik bakışın bize teoride ve 
pratikte sağlayacağı olanakların zengin-
liği neredeyse sonsuzdur. Her olumsuz-
luktan olumlu bir yön çıkarmayı müm-
kün kılan diyalektik, elimize verilmiş 
mucizevi bir silahtır ve bu silahı sonuna 
kadar kullanmak, önümüzdeki dönem-
de başarımızı belirleyecek temel unsur-
lardan biridir. 
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SBKP Genel Sekreteri N. Kruşçev’in 
1956’da partinin 20. Kongresinde yaptığı 
ve Stalin’in “suçları”nı ifşa ettiği tarihi 
konuşma, sadece burjuva literatüründe 
değil, sosyalist kesimlerin önemli bir 
kesiminde de büyük etki yaratan, içerdiği 
çarpıcı iddialarla genel olarak tümü 
doğru kabul edilen ve sonraki 60 sene 
boyunca Stalin tartışmalarında neredey-
se temel alınan bir metin oldu. Düş-
manlığın dozuna göre “Stalin’in vahşeti”, 
Stalin’in cinayetleri”, ve “Stalin’in halka 
karşı suçları” edebiyatı dürüst komünist-
leri bile etkileyen ve onları sağ politikalar 
karşısında silahsız bırakan bir ideolojik 
saldırı zemini teşkil etti. 

ABD’li Marksist akademisyen Gro-
ver Furr, artık önemli bir kısmı açılmış 
olan Sovyet arşivlerine girerek yaptığı 
bu çalışmayla, yıllar boyu “kesin gerçek” 
gözüyle bakılan ve sunulan iddiaları 
delilleriyle incelemiş, bunların kofluğunu 
ve temelsizliğini ortaya koymuş, sunulan 
“kanıt”lardaki belge tahrifatlarına kadar 
yalanları açığa çıkarmıştır. Sonuçta, 
Stalin’in kişiliği ve Stalin dönemindeki 
gelişmelerle ilgili bambaşka, çok farklı 
ve mevcut ezberleri paramparça eden 
yepyeni bir resim çıkmaktadır.

“Kişi putlaştırması”nı ele alalım. Furr, 
Stalin’in putlaştırılmasıyla ilgili ortaya 
konulan eylem ve ürünlerin, Stalin’den 
değil, onun gölgesinde, onu yücelterek  
kendine güç edinmek isteyen “kişiliksiz 

Şark bürokratı” tipindeki yöneticilerin 
eseri olduğunu ortaya koymuş, bizzat 
Stalin’in kendisinin bu eserlere duyduğu 
tepkiyi ve aldığı aksiyonları anlatmış-
tır. Kendisi için yazılmış övgü dolu bir 
biyografiyi “sınıfı ve partiyi değil kişileri 
öne çıkardığı” ve “gerçek dışı övgülerle 
dolu olduğu” için reddetmiş, toplattırmış, 
hatta yakılmasını önermiştir. Ziyaret etti-
ği Tretyakov galerisinde her odaya kendi 

büstünün konulduğunu görünce son 
derece öfkelenerek, “bu bir sabotaj” diye 
haykırmış ve bunları kaldırtmıştır. Daha 
ilginci, kendisini ziyaret eden Batılı bir ya-
zar “her yerde heykeli bulunması hakkında 
ne düşündüğünü” sorması üzerine “bu, 
bizim malum kültürsüzlüğümüzün bir yan-
sımasıdır” demiş ve heykel enflasyonunu 
“kariyerist bürokratlar başlarına bir şey 
gelmesin diye Stalin büstü ile kendilerini 
garantiye almak istiyor” diye açıklamıştır. 

Kitap ayrıca “iktidar hırsının esiri” 
olarak tasvir edilen Stalin’in 1924, 1926 
ve 1927’de 3 defa Genel Sekreterlik göre-
vinden istifa ettiğini, ancak MK çoğun-
luğu tarafından ısrarla yeniden göreve 
getirildiğini de aktarmaktadır.

Tasfiyelere gelelim.  “Stalin’in kendi-
sine karşı gelen herkesi yok ettiği cinayet 
silsilesi” olarak yansıtılan 1936-39 mah-

kemeleri ve tasfiyeleri konusunda yazar 
3 gerçeği ortaya koymaktadır. Birincisi 
“yargılananların hepsinin masum muha-
lifler” olduğu yalanıdır. Davalara konu 
olan olgular komplo değil, tamamıyla 
gerçektir. Bizzat ordu içinde askeri darbe 
planlayan 3 ayrı askeri grup olduğu, bun-
ların hepsinden Buharin’in haberi olup 
partiye haber vermediği, bu komploların 
yurt dışında Troçki ile de bağlantıları 

olduğunu yazar belgelere dayanarak 
göstermektedir. İkincisi, bu tasfiye süre-
cinde önemli miktarda masum ve partiye 
sadık komünistin de iftiraya uğrayarak 
cezalandırıldığını, ve bizzat Stalin’in bu 
duruma gösterdiği tepkiyi aktarmaktadır. 
Ortaya çıkmaktadır ki, bu süreçte kendi 
yerini sağlamlaştırmak isteyen yerel 
yöneticiler ve istihbaratçılar, kendilerine 
tehdit teşkil edebilecek her unsurdan da 
“bu vesileyle”, tasfiyelerin tozu dumanı 
arasında kurtulmaya çalışmıştır. Stalin, 
“cesur ve korkmadan düşündüklerin söyle-
yen kadroların kimi yerel şefler ve gizli polis 
için tehlike teşkil ettiğini, o yüzden kurban 
edildiklerini” söylemiş, bunu yapanlar 
için ”aşağılık, yozlaşmış herifler” deyimini 
kullanmıştır. Üçüncüsü ve en ilginci ise, 
Kruşçev’in konuşmasında “Stalin’in idam 
ettiği dürüst MK üyeleri” diye tasvir edilen 
Postişev, Eykhe, Kosior gibi liderlerin, as-

lında tasfiyeler sürecinin en kanlı katilleri 
olduğu, eli en fazla masum komünistin 
kanına bulaşmış kariyerist yerel yöne-
ticiler olduğunun ortaya konulmasıdır. 
Stalin 1938’de, tasfiyeler bittikten sonra, 
iftiraya kurban giden dürüst komünist-
lerin durumunu bizzat ele almış, başta o 
dönemin polis şefi Yezov olmak üzere, 
kendi konumunu korumak için dürüst 
insanları idam ettiren tüm yöneticile-
ri tespit ederek kurşuna dizdirmiş ve 
kurbanların itibarını iade ederek onla-
rın ailelerinden şahsen özür dilemiştir. 
İşin ilginci, tasfiye sürecinin en eli kanlı 
kadrolarından biri, Stalin’den “20.000 
kişiyi kurşuna dizmek” için izin isteyen, 
Moskova bölgesinde binlerce kişiyi yok 
eden N. Kruşçev’dir !..

Furr’ün kitabı, sosyalizmin tarihi açı-
sından bu son derece önemli dönemin, 
bugün neredeyse “sosyalizmin çökme 
sebebi” olarak gösterilen Stalin dönemi 
ve Stalin’in şahsı hakkında, belgelere 
dayanarak tüm yaygın ön kabulleri 
altüst eden bir çalışma niteliğindedir. Bu 
kitabın dikkatli okunması, SSCB tarihi 
hakkında yepyeni ve gerçekten Marksist 
bir analizin de kapılarını açmaktadır. 
“Yordam”dan çıkan bu kitabı, sosyalizmin 
tarihi ile ilgilenen tüm devrimci ve ilerici-
lere tavsiye ediyoruz.

İki haftalık süreli yayın
Sahibi ve Sorumlu Müdürü: K. Tayfun Benol
Genel Yayın Koordinatörü : S. Kemal Atakan

Yönetim Yeri: İbrahim Ağa Cami Sk. No:11/1  Kadıköy-İst.
Telefon: 0216  428 10 21               Telefax: 0216  428 10 22
E-posta: bilgi@politikagazetesi.org
Web adresi: www.politikagazetesi.org
Basıldığı yer: Ezgi Matbaa, Sanayi Cad. Altay Sk. No: 14 
Çobançeşme/B.Evler-İstanbul      Telefon: 0212  452 23 02

Yurtiçi Abone Bedeli  : Yıllık 24,- TL
Yurtdışı Abone Bedeli: Yıllık 24,- EUR / 30,- USD

Politika Gazetesi / K.Tayfun Benol
Türkiye İş Bankası Hesap Numaraları:
TRL Hesap No: 1209 0199521
TRL IBAN: TR 40 0006 4000 0011 2090 1995 21
EUR Hesap No: 1209 0102491
EUR IBAN: TR 36 0006 4000 0021 2090 1024 91
SWIFT CODE: ISBKTRIS
USD Hesap No: 1209 0102486
USD IBAN: TR 74 0006 4000 0021 2090 1024 86

olitikaP
SAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN

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

“Kruşçev’in Yalanları”
Stalin Tartışmalarında Ezberleri Bozan Bir Çalışma:


