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Erken seçimlerin gerçekleştirilmesi eğer seçim sonuç-

larında çok fazla bir değişiklik olmaz ise verili durumu de-
ğiştirmeyecek. Partilerin oy oranlarında belirli artma veya 
eksilmelerin olması çok fazla önem arz etmiyor. Bu, AKP 
İktidarı ve onu destekleyen güçler açısından bir çıkmazı 
ifade ediyor. Çünkü onlar tartışmasız ve tek başlarına bir 
iktidarı hedefliyorlar. 

Bu tür hesaplamalar ile oyalanmak bizim tarzımız ol-
mamalı. Biz biliyoruz ki, toplumsal olarak ilerlemeler kay-
dedecek tüm süreçler parlamento dışı mücadelenin geli-
şim düzeyi ile belirlenir. Son tahlilde parlamento bileşimini 
de belirleyen parlamento dışı, yani gerçek toplumsal mü-
cadele alanlarıdır. 

Ülkede, egemen sınıflar açısından bir yönetim krizi 
oluştuğu tespitine katılıyorsak, bu kriz onların krizidir, ne 
yaparlarsa yapsınlar dememeliyiz. Onlar, krizlerini kendi 
amaçları doğrultusunda çözmeye çalışacaklardır. Bizler 
ise sınıfın amaç ve istemleri açısından zaten gerekli olan 
adımları atmalıyız. Bu amaç ve görevlerimiz ülkedeki ege-
men sınıfların yönetim krizinden kaynaklanmıyor. Ama 
bu yönetim krizi işçi sınıfı ve emekçi halkların istemleri-
ni yaşama geçirmek için daha uygun koşullar yaratıyor. 
Karşımızda güçlü bir yönetim yerine, yönetim krizi içinde 
olan bir burjuvazinin olması sınıf mücadelesi açısından bir 
avantajdır.

Parlamento içi matematiksel hesaplara girmeden, 
bizim üzerimize düşen en önemli güncel görev, çıkarları 
işbirlikçi tekelci burjuva iktidarının ve onun günümüzde 
meşruiyetini kaybetmiş olan, gerici, faşizan eğilimli hükü-
metinin uygulamaları ile çelişen en geniş muhalefet güç-
lerinin birlikteliğini sağlamaktır. Devlet, bu dengeyi kendi 
yönüne çevirmek için Kürt halkına, onun ulusal demokra-
tik hareketine bir imha savaşı başlatmış durumdadır. Bu 
şekilde milliyetçi ve dinsel duygular ile tabanını güçlendir-
mek ve ülkenin en diri ve güçlü muhalif gücü olan Kürt Öz-
gürlük ve Demokrasi Hareketi’ni geriletmeyi hedeflemek-
tedir, onun için bir imha savaşı başlatmıştır. Ezen ulusun 
mensubu olan Türkiye devrimci işçi sınıfı hareketi ise buna 
karşı Kürt halkı ile fiili dayanışma geliştirmek zorundadır. 
Bu dayanışma aynı zamanda iktidara yönelik ortak müca-
delenin olanaklarını geliştiriyor.

Ülkenin en geniş barış ve demokrasi güçleri, Türkiye 
işçi sınıfı ve Kürt halkı, bu saldırıyı bir olanak haline dönüş-
türebilir, egemen sınıflar için çıkmaz sokak olan bugünkü 
toplumsal durumu, kendileri açısından barış, demokrasi, 
özgürlük ve sosyalizme açılan bir yolun ilk kilometrelerine 
dönüştürebilirler. O zaman “el mi yaman, bey mi yaman”, 
onu da görürüz. 
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SAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN

HDP Erken Seçime Hazır:
“#SeniYineBaşkanYaptırmayacağız”

AKP’NİN  SAVAŞINI  DURDURMAK  İÇİN…
BARIŞ, DEMOKRASİ ve  SOSYALİZM  İÇİN…

BARIŞ BLOKU’NDA 
BİRLEŞİN !  

-	 İşçiler,		Emekçiler,		Köylüler,		Memurlar
-	 Gençler,		Kadınlar,		Emekliler,		Öğrenciler
-	 Kürtler,		Türkler,		Lazlar,		Gürcüler,		Çerkezler,	
	 Romanlar,		Arnavutlar
-	 Müslümanlar,		Ateistler,		Ermeniler,		Rumlar,	
	 Museviler,		Süryaniler,		Êzidiler
-	 Sendikalar,		Odalar,		Kooperatifler,		Dernekler,		Birlikler
-	 Gezi	Direnişçileri,		Bursa	Otomotiv	İşçileri,	
	 HES	Direnişçileri,		Akkuyu	Direnişçileri
-	 Soma,		Ermenek,		İnşaat		ve		Tersane		İş		Cinayetleri		 	 	
	 Mağdurlarının		Aileleri
-	 Gerilla,		Asker		ve		Polis’lerin		Emekçi		Yoksul		Aileleri
-	 Sosyal		Demokratlar,		Devrimciler,		İlericiler,		Sosyalistler,		 	
	 Komünistler...



q Kemal ATAKAN

7 Haziran seçimlerinden önce sahneye 
konmaya başlanan ve seçimin ertesinde 
devam eden senaryoda bir perde kapan-
dı, bir yenisi açıldı. Aynı oyun sürüyor. 
“Oyun” olarak nitelerken kesinlikle geliş-
meleri hafife almak anlamında kullanma-
dığımızı da vurgulamak isteriz. Cumhur-
başkanı Erdoğan gerçekten insanların aklı 
ile dalga geçiyor, fakat maalesef ülkede et-
kilediği küçümsenemeyecek bir kesim ona 
inanıyor. Bu kesimin sayısı azaldık-
ça da arenaya çıkıp kırmızı kumaş 
görmüş boğa gibi etrafa saldırı-
yor. Benzetme şunun için önemli. 
Türkiye’de gerçekten burjuvaziyi 
çileden çıkaracak düzeyde nitelik-
sel olarak kırmızı kızıl bayrakların 
sayısı artıyor. Bize göre bu seçim-
ler, Erdoğan ve AKP’nin sonunun 
başlangıcı oldu. Bunu kendileri de 
farkediyorlar ve her tür yöntemi 
kullanarak işgal ettikleri mevzileri 
savunmaya çalışıyorlar. Anlamıyor-
lar ki, kandırarak kendilerine inan-
dırdıkları kitlenin ezici çoğunluğu, 
işçi, emekçi ve yoksul. Bu kitlelerin 
uzun vadede onları desteklemesi 
nesnel olarak mümkün değil. Dini 
hassasiyetleri kullanarak bu politi-
kayı bir yere kadar sürdürebilirsi-
niz. Onlar da bu gerçeği bildikleri 
için eğitim sistemini değiştirerek, 
muhtarları, imamları, öğretmen-
leri, devlet memurlarını ajanlaştırarak 
halklar üzerinde etkilerini sürdürmenin 
yöntemlerini geliştiriyorlar. Adeta sivil 
görünümlü bir “network” teşkilatı oluştu-
ruyorlar. Demek ki AKP il, ilçe, mahalle, 
köy teşkilatları yeterli gelmiyor, seçimden 
seçime değil, sürekli çalıştırdıkları 2,5 
milyon “sandık görevlileri” ihtiyaçlarını 
karşılamıyor. Bütün bu organizasyonları 
da “allahın emri, peygamberin kavli” ile 
yapıyorlar. 

Devrimci güçlerin, işçi sınıfı hare-
ketinin bunun karşısında durumu ger-
çekten zor diye düşünüyor birçok ilerici, 
demokrat, sosyalist, komünist. Halbuki 
hiç de öyle değil. Bizler üzerimize düşen 
görevleri doğru bir şekilde yerine getir-
sek, egemen sınıfların bu oyununu boşa 
çıkarabiliriz. Bu konuda iki olguya değin-
mek istiyoruz. Birincisi; Kürt özgürlük ve 
demokrasi hareketinin elde ettiği başarı. 
Bugün bir çok Kürt ilinde yüzde 60, 70, 

80 hatta kimi yerellerde 100 oy çıkıyorsa, 
Kürt halkı bu hareketi sadece siyasi bir 
güç olarak değil, aynı zamanda demok-
ratik bir yönetim yapısı otoritesi olarak 
tanıyorsa, metropollerde dahi, Kürt yurt-
taşların yoğun yaşadığı semt ve ilçelerde 
aynı durum söz konusuysa, bunu görmek 
gerekiyor. İkincisi; İşçi sınıfının politik 
örgütlenmesi, ilkeleri itibarıyla toplumun 
en can alıcı yerlerinde örgütlenmeyi ön 
görür. Fabrikalarda, atölyelerde, tersane-
lerde, bankalarda, hastahanelerde, tüm iş 
yerlerinde, ama aynı zamanda okullarda, 

üniversitelerde, meslek okullarında ve 
öncelikli olarak işçi-emekçi yatağı semt-
lerde olmak üzere tüm yerleşim bölgele-
rinde. Parti temel örgütlerinin bu ilkeler 
temelinde örgütlenerek kurulması, onla-
rın çevresinde ekonomik, sosyal, sportif, 
demokratik yığın örgütlerinin oluşması, 
yerellerde mahalle, köy, semt, ilçe, il halk 
meclislerinin oluşturulması, sınıf örgüt-
lenmesine yabancı örgütlenme ilkeleri de-
ğildir. Bütün mesele bunların uygulanması 
ve geliştirilmesidir. Belirli bir faaliyet ve 
eylemlilik içinde geliştirilecek bu nitelikte 
çalışmalar sonucunda iktidar örgütlenme-
leri boşa düşecektir. Birinci örnek bunun 
kanıtıdır. Şimdi bazıları çıkıp “evet ama 
onlar ulusal temelde örgütlendikleri ve 
devlet onyıllardır baskı ve terörle Kürt 
halkını karşısına aldığı için bu daha müm-
kün”. Bu doğru değil. Öyle olsaydı 50’li, 
60’lı, 70’li yıllarda da bunun başarılmış 
olması gerekirdi. Ve bu sürecin nasıl baş-

layıp geliştiğini sanırız kimseye anımsat-
maya gerek yoktur. 

Bütün bu aktardıklarımızdan çıkar-
mamız gereken sonuç şu olmalıdır; Sınıf 
ve halk düşmanı iktidarların eleştirisini 
politik olarak istediğimiz kadar yapalım. 
Ona uygun örgütlenme ve politikaya fiili 
müdahale yöntemlerini geliştiremediği-
miz sürece bir sonuç alınması mümkün 
değildir. Bu temelde devrimci güçlerin 
aralarındaki farklılıklardan kaynaklanan 
sorunların da aşılması gerekiyor. Herkes 

kendi çalışmasını yapıp, genel politik he-
defler ve güncel politik, ekonomik, sosyal 
sorunlar temelinde ortak tavır geliştirmek, 
eylem ve güç birlikleri oluşturmak gereki-
yor. Bu sağlanırsa ancak, iktidara muhalif 
en geniş ulusal demokratik güçleri hareke-
te geçirmek mümkün olabilecektir. 

Siz şimdi soracaksınız; “Bütün ülke ko-
alisyon, erken seçim tartışıyor, duruma ya-
nıt arıyor. Bu adam neden bunları yazdı?” 
diye. Nedeni basit. Dün bir yazı okudum. 
Okuduğum yazının bir paragrafını alıntı 
olarak bu yazıya ekliyorum. Okuduktan 
sonra kendi kendime düşünmeye başla-
dım; “Arkadaş doğru ve güzel yazmış ama 
bu iş nasıl olacak?” İşte, kendi kendime 
yönelttiğim soru karşısında düşündüğüm 
yanıtı sizlerle paylaşmak istedim. Okudu-
ğum yazının o bölümü şöyleydi; “Henüz 
siyasi bir kriz ve ona bağlı olarak gelişe-
cek ekonomik bir kriz düzeyine gelmemiş 
dahi olsa, ülkede bir yönetim	krizi somut 

olarak mevcuttur. Olası bir AKP-CHP Ko-
alisyonu yönetim krizini çözemez, sadece 
bir dönem için erteler. Erken seçim, oy 
oranları değişmezse önümüze 7 Haziran 
tablosunu çıkarır. Bu sebeplerden dolayı, 
gerek parlamenter, gerekse de parlamento 
dışı mücadele açısından, Türkiye’nin gele-
ceğini belirleyecek olan, Türkiye işçi sını-
fının devrimci güçleri ve Kürt özgürlük ve 
demokrasi hareketinin eylem ve güçbirliği 
çerçevesinde Türkiye’nin en geniş, barış, 
demokrasi, emek, özgürlük ve sosyalizm 
güçlerinin geliştireceği irade ve mücadele 

yoluyla güçlenmesidir. Bu müca-
delenin ne kadar barışçıl veya ne 
kadar barışçıl olmayan yoldan geli-
şeceğini, meşru olmayan iktidar ve 
arkasında duran devlet ile işbirlikçi 
tekelci burjuvazinin tarzı belirle-
yecektir.” Alıntı, TKP MK organı 
Atılım gazetesinde yayınlanmış bir 
yazıdan. 

Evet, Türkiye’de gerçekten bir 
yönetim krizi var. Ve bunu aşmak 
ancak en geniş barış, demokrasi, 
emek, özgürlük ve sosyalizm güç-
lerinin yığınlarla birleşmiş örgütlü 
mücadelesinden geçiyor. Mesele 
sadece “erken seçim”, yani parla-
mento değil. Parlamenter mücadele 
ile parlamento dışı mücadelenin, 
birbirini destekleyecek şekilde bu-
güne dek görülmemiş düzeyde yük-
seltilmesi yeteneği ile ilgili. İşçi, 
emekçi ve yoksul yığınların kendi 
sorunlarına sahip çıkıp mücadele 

edecek bilinç ve kararlılığı kazanmaları-
na bağlı. Egemen sınıflar parlamento dışı 
mücadeleden her zaman ürkmüşlerdir. Bu 
15-16 Haziranlarda, DGM direnişlerinde, 
MESS grevlerinde, Gezi direnişinde, Ko-
bane direnişinde, Bursa otomotiv-metal 
direnişinde ve daha birçok pratikte yaşan-
dı. Saman alevi gibi tutuşup sönmeyecek, 
sürekliliği ve sürekli güçlenerek yükselme 
eğilimi gösterebilecek nitelikte, yığınla-
rı kapsayacak bir direniş ancak ve ancak 
yığınların çalıştığı ve yaşadığı yerler esas 
alınır, kendi iktidar organlarının nüveleri-
nin temeli atılır ve tüm muhalif güçler işçi 
sınıfının öncülüğünde kalıcı olarak örgüt-
lenirse yaşama geçer. 

Türkiye’nin nereye gideceğinin, ikti-
dar tarafından yürütülen çatışma, terör ve 
savaş politikasının sonucunun, olasılığı 
artık kesinleşmiş “erken seçim” senaryo-
sunun sonuçlarının ne olacağını ve ondan 
sonraki süreçleri belirleyecek olgu budur. 
Sosyalizm bir hayal değildir.

Türkiye Nereye Gidecek?
Politika2 16 Ağustos 2015    POLİTİKA

12	Eylül	1980	faşist	darbesinden	önce	en	küçük	atölyelerde	bile	genç	işçilerin	sendikalı	oldukları	ve	hakları	
için	grev	ve	direnişlerle	sınıf	bilinçli	işçiler	olduğunu	gösteren	eski	bir	fotoğraf	(İYG	Arşivinden).



20 Temmuz Suruç Katliamı aslında Türkiye bur-
juvazisinin, egemen sınıfların 7 Haziran seçimleri 
öncesi planlayıp uygulamaya sokamadığı senar-
yo için yeni bir girişimdi. Hafızalarımızı zorlarsak, 
egemen sınıflar, AKP iktidarı eliyle HDP’nin barajı 
aşamaması için farklı biçimlerde provokasyonlar 
düzenlediler. HDP teşkilatlarının bombalanması, 
saldırıya uğraması, HDP’lilerin katledilmesi yanı 
sıra, HPG Gerillalarını da provoke etmek ve seçim-
ler öncesi sıcak çatışmaya sokmak için ellerinden 
geleni yaptılar. Gerilla’nın ateşkes koşullarında 
mevziilendiği bir tepeye helikopter ile 15 asker 
bırakıp, helikopteri kaldırırken gerillalara roket 
atarak, 15 askerin öldürülmesi için büyük bir pro-
vokasyon tezgahladılar. Gerilla’nın sağ duyulu yak-
laşımı ve bölgede ağaç dikme şenliğinde olan HDP 
ve DBP’lilerin askerleri alarak çatışmayı önlemeleri 
ile olay sonuçlandı. Erdoğan’ın Dolmabahçe süreci 
ertesi masayı devirmesi bütün bu gelişmelere veri-
len başlama işaretiydi.

TSK 24 Temmuz’da IŞİD’e yönelik dört F16 ile 

gerçekleştiriyor. Ondan 
sonra da direnişle karşı-
laşınca, misillemeye uğ-
rayınca şaşırıyor.

Bütün bunlar, 7 Haziran’da Türkiye’nin ve Kür-
distanın barış ve demokrasi güçleri, en geniş ulusal 
demokratik destekle niteliksel bir başarı kazandık-
ları için oluyor. Burjuvazinin “demokrasisi” bu ka-
dar “demokratik”. Etki tepkiyi doğurur. Türkiye işçi 
sınıfının devrimci güçleri ile Kürt özgürlük hareketi 
güç birliği içinde, demokratik mücadele sonuç alıcı 
olmadığından iktidarı almayı hedefleyen bir süre-
ci başlatmanın koşullarının olgunlaştığı sonucuna 
varırlarsa... Asıl o zaman işleri zor olacak. Gidişat o 
yönü gösteriyor.  

Türkiye Komünist Partisi
Merkez Organı ATILIM Gazetesi’nin 

Ağustos 2015 Sayı:262 Başyazısı
 (www.türkiyekomünistpartisi.org	sitesinden alınmıştır)

boş arazi bombalaması yaparak ülke ve dünya ka-
muoyunu yanıltabileceğini sandı. Bugün herkes 
yapılanın farkında. Amaç Rojava ve Kandil’e saldırı 
idi. Türkiye, NATO’nun politik desteğini alabilseydi 
-ki bu amaçla NATO’yu olağanüstü toplantıya ça-
ğırdı-, Kandil ve Rojava’ya hava destekli kara ope-
rasyonu gerçekleştirmeyi planlıyordu. NATO, IŞİD 
karşıtı maskesiyle dahi olsa taşıyamayacağı böyle 
bir operasyona destek vermedi.

AKP rejimi ülkeyi zorla bir iç savaş alanına çe-
virmek için uğraş veriyor. Bir yandan Kürt özgürlük 
ve demokrasi hareketine, diğer yandan Türkiye işçi 
sınıfının devrimci güçlerine, yetmezse tüm barış 
ve demokrasi güçlerine savaş açmış, saldırıyor. 40 
F16 ile Kandil’e sivil alanlara operasyon düzenliyor, 
dağı taşı, köyleri bombalıyor. Diyarbakır, Şırnak, 
Hakkari, Mardin, Ağrı, Van, Batman çevresini, mez-
raları, köyleri bombalıyor, yangın bombaları atıyor. 
Metropollerde en ufak bir dayanışma eylemini, işçi 
direnişini terör ile bastırıyor. Yeni “terörle Müca-
dele Yasasına” dayanarak ev basıp yargısız infazlar 

Burjuvazinin “Demokrasisi”
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HDP Grup Başkan Vekili İdris 
Baluken basın açıklamasında, demokratik 
muhalefetin temsilcisi olan partimize ve 
seçmenimize yönelik MHP’nin geliştirmiş 
olduğu saldırı, hakaret, tehdit furyasının 
AKP iktidarından bağımsız olamayacağını, 
tehditlere karşı her geçen gün daha 
da büyüyen demokratik muhalefetin 
güçlenmesini engelleyemeyeceklerini 

belirtti. Açıklamanın tamamı şöyle:

Partimizin Türkiye demokrasi güçleri 
ile birlikte 7 Haziran seçimlerinde ortaya 
koyduğu başarıyı hazmedemeyen Milliyetçi 
Hareket Partisi o günden bugüne, siyasi 
etik ve ahlaki değerleri hiçe sayan bir 
üslup ve dil ile partimize ve seçmenimize 
yönelik her türlü hakaret ve saygısızlığı 
sergilemiştir.

MHP Genel Başkanı Başdanışmanı 
Metin Özkan’ın 4 Ağustos 2015 tarihinde 
katıldığı bir televizyon programında yaptığı 
açıklamalar ile durum çok daha tehlikeli 
bir noktaya gelmiştir. Özkan’ın parti 
seçmenlerimiz ile ilgili olarak çantasında 
3.000 kişilik bir liste olduğunu ve bu 
listedeki isimleri tek tek okuyabileceğini 
ifade etmesi MHP’nin seviyesiz bir politik 
duruşunun ötesinde karanlık çevrelerle 
bir iş birliği içinde olduğunun itirafı 
niteliğindedir.

Demokratik bir ülkede insanların 
Anayasal hakları ve demokratik tercihlerini 
özgürce kullanmalarından dolayı hedef 
alınması, onur kırıcı saldırılara maruz 
bırakılması asla kabul edilemez.

Bu, olsa olsa karanlık rejimlerde 
yaşanabilecek bir durumdur.

Türkiye tarihinde demokratik 
muhalefetin güçlendiği her dönemde, 
iktidarlarını korumak isteyen kesimlerin 

toplumsal gerginliği ve kutuplaştırmayı 
bilinçli bir şekilde artırarak faşist saldırılara 
zemin hazırladığına çokça şahit olduk. 
Bugün çantasında 3.000 kişilik listelerle 
dolaşanlar ile dün Sivas’ta, Elazığ’da, 
Maraş’ta, Çorum’da katliamlar yapanların 
aynı gelenekten gelmeleri tesadüf değildir.

Demokratik muhalefetin temsilcisi 
olan partimize ve seçmenimize yönelik 
MHP’nin geliştirmiş olduğu bu saldırı, aynı 
dil ve üslubu kullanan AKP iktidarından 
bağımsız düşünülemez. MHP’nin elindeki 
listenin AKP ile birlikte hazırlandığı 
açıkça görülmektedir. AKP ve MHP, 
seçmenlerimizi ortak düşman olarak 
görmektedir.

13 Haziran’da AKP’nin resmi kanalı 
A Haber’de yayınlanan Yaz-Boz adlı 
bir programda, partimize oy veren 
belli kesimler açık hedef gösterilmişti. 
Programda Nişantaşı, Bebek, Taksim, İzmir 
Karşıyaka, Ankara Çankaya seçmenleri 
özel olarak hedef alınmış ve Nişantaşı 
için “Kürtlerin kapıcı dahi yapılmayacağı 
Nişantaşı’nda HDP’ye 8 bin 178 oy 
çıktı” denilerek ırkçı dalga o süreçte 
başlatılmıştı. Nitekim bugün AKP’nin 
yayın organlarındaki yazarlardan biri, yeni 
bir takım isimleri bu listeye dâhil eden bir 
köşe yazısı kaleme almıştır.

Dolayısıyla MHP’nin elindeki bu liste 
AKP ile birlikte oluşturulan ve gereği 

yapılmak üzere MHP’ye teslim edilen 
bir listedir. Bu son derece tehlikeli bir 
durumdur. Amaç partimize oy verenleri 
tehdit etmek, baskı altına almak, diz 
çöktürmektir.

Çok daha tehlikeli olaylar yaşanmasının 
önüne geçilmesi için yargının bu duruma 
derhal el koyması gerekiyor. Bu listeyi 
hazırlayanlar derhal açığa çıkartılmalı ve 
yargı nezdinde hukuki süreç işletilmelidir. 
Bu listenin hazırlanmasına devletin hangi 
istihbarat kurumları yardımcı olmuştur? 
Bu da açığa çıkartılmalıdır. Bu listeyle ne 
amaçlanıyor? Ne yapılmak isteniyor? Hedef 
nedir? Bunun üzerine gidilmesi gerekiyor.

Bir siyasi partinin asla çalışma ve 
sorumluluk alanına girmeyecek olan bu 
fişleme listesini çantasında bulunduran 
danışman başta olmak üzere tüm sorumlular 
açığa çıkartılmalı ve haklarında derhal 
soruşturma açılmalıdır. Aynı zamanda hedef 
gösterici yayınlarıyla ortaklığı bulunan 
AKP medyasındaki isimlerle ilgili de 
soruşturma başlatılmalıdır.

Bilinmelidir ki bu tür kirli oyunları 
planlayanlar ve bu oyunun içinde olanlar 
asla amaçlarına ulaşamayacak, Türkiye’de 
partimiz çatısı altında her geçen gün 
daha da büyüyen demokratik muhalefetin 
güçlenmesini engelleyemeyeceklerdir.

HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken’in 5 Ağustos 2015 tarihinde yaptığı Basın Açıklaması:

“Partimizi ve partimize oy verenleri tehdit etmek fayda sağlamaz...“



q Mehmet KADIRGA

Sendikaların durumu ve komünistlerin 
sendikal çalışmalara yaklaşımı konusu ül-
kemizde uzun yıllardır tartışılan bir konu 
durumundadır. Bursa otomotiv ve metal 
işçilerinin direnişi ile bu tartışma tekrar 
alevlendi. Konu, bizim saflarımızda ve çev-
remizde de yoğun bir şekilde tartışılan bir 
konu olduğu için, partimizin bu konudaki 
yaklaşımını tekrarlama zorunluluğu doğ-
du. Yürütülen tartışmalara katkıda bulunur 
ve komünistlerin yaklaşımını netleştirmesi 
anlamıyla partimizin sendikal politikasını 
özetlemeye çalışacağız.

Bilindiği üzere Marks ve Engels’den 
başlamak üzere, daha sonra da Lenin, işçi 
sınıfının ekonomik mücadelesi açısından 
sendikaların önemi konusunda önemli tes-
pitler yapmışlardır. Bu tespitlerin başında, 
işçi sınıfının politik örgütü olan Komünist 
Partisi’nin işçi sınıfının siyasi mücadelesini 
örgütleme görevinin altı çizilirken, sendi-
kaların ise işçi sınıfının ekonomik mücade-
lesinin örgütleri olduğu tespit edilmiştir. 
Ayrıca, sendikaların her görüşten ve siyasi 
eğilimden işçileri kapsadığı, yine sendika-
ların en geri bilinç düzeyinden, en ileri bi-
linç düzeyine kadar, tüm işçileri kapsayan 
bir örgütlenme olduğu vurgulanmıştır. 
Sendikaların, işçilerin sınıf bilincini kendi 
öz mücadele deneyleri ile kazanmaları için 
önemli bir örgütlenme olduğu her aşama-
da belirtilmiş ve sosyalist devrim mücade-
lesinde sendikaların önemli rolü değerlen-
dirilmiştir.

Yine aynı şekilde, burjuvazinin, bu 
öneminden dolayı sendikaları niteliksiz-
leştirmek, kendi amaçları için kullanmak, 
bölmek ve en önemlisi Komünist Partisi 
politikalarından uzak tutmak için her yolu 
denediği ayrıntıları ile ele alınmıştır. Bu 
çerçevede, “apolitik ve tarafsız sendikacı-
lık”, “işyeri sendikası”, “Amsterdam sendi-
kacılığı” ve günümüzde “sarı sendikacılık” 
olarak adlandırdığımız uzlaşmacı sendika-
cılık anlayışının o dönemlerdeki yansıma-
larına karşı ideolojik ve politik mücadele 
verilmiş, komünistler açısından örgütsel 
çalışma yöntemleri geliştirilmiştir. Özel-
likle Komintern’in IV. Kongresinde konu 
ayrıntıları ile tartışılmış ve gerek kapitalist 
ülkelerde gerekse o dönemde kuruluş aşa-
masında olan Sovyet Sosyalizmi sürecinde 
sendikaların farklı görevleri değerlendiril-
miştir, kararlar alınmıştır.

Komintern IV. Kongresi kararlarına te-
mel teşkil eden tezlerde Komünist Partile-
ri ile Sendikal örgütlerin aralarındaki fark 
şöyle tespit ediliyordu; “Komünist Parti, 

proletaryanın öncüsü, proletaryanın kapi-
talist boyunduruktan nasıl kurtulacağını 
kavramış ve bu nedenle komünist progra-
mı bilinçli olarak kabul eden kesimdir. Sen-
dikalar, verili sanayi dalındaki tüm işçileri, 
sadece bilinçli komünist işçileri değil, aynı 
zamanda günlük yaşamlarının derslerin-
den öğrendikçe komünizme yavaş yavaş 
yaklaşan proletaryanın orta ve hatta en 
geri tabakasını da kapsamayı hedefleyen 
proleter kitle örgütleridir. Proletaryanın 
iktidarın zapt edilmesi mücadelesini ön-
celeyen dönemde, bizzat bu mücadele dö-
neminde ve iktidarın ele geçirilmesinden 
sonraki dönemde, sendikaların rolü, birçok 

bakımdan çeşitlilik göstermektedir. Ancak 
sendikalar her zaman için daha büyük kit-
lelere ulaşan, partiden daha geniş ve ev-
rensel örgütlerdir; partiyle karşılaştırıldı-
ğında, bir dereceye kadar merkeze nazaran 
çevre rolünü oynarlar.... Mücadelenin her 
üç safhasında da sendikalar, proleter mü-
cadelenin tüm aşamalardaki önderi olan 
proletaryanın öncüsünü, komünist parti-
yi desteklemelidirler. Bu hedefe ulaşmak 
için komünistler ve komünistlere sempati 
duyan unsurlar, sendikalar içinde komü-
nist hücreler örgütlemelidirler; bu hücreler 
her bakımdan bir bütün olarak komünist 
partiye bağlı olacaktır.... Komünistler, 
kurtuluşun eski sendikaları terk ederek ve 
örgütsüz kalarak değil, ancak sendikaları 
devrimcileştirerek, reformizm ruhundan ve 
kalleş reformist önderlerden kurtararak ve 
sendikaları devrimci proletaryanın gerçek 
dayanağı haline dönüştürerek sağlanabi-
leceğini proleterlere açıklamalıdırlar.”

Bu tespitten yola çıkarak, Komünist 
Parti ile Sendikalar arasındaki ayrımı iyi 
anlamak gerekiyor. Sendikalara, Komü-
nist Partilerin rolünü yüklememek, bek-
lentilerimizi bu kıstasa göre ayarlamamız 
gerekiyor. Bu tür yapılarda, sendika yöne-
timlerinin de saf komünist sınıf politikaları 
doğrultusunda bir bileşime sahip olamaya-
cakları, tabanlarındaki bileşimin sonucun-
da yönetimlerde de farklı eğilimler ve tek 

tek yöneticiler arasında sınıf bilinci açısın-
dan farklılıklar olacağını anlamamız gereki-
yor. Komünistlerin sendikalardaki görevleri 
ve çalışma ilkeleri de bu gerçeğin ışığında 
değerlendirilmelidir.

Komintern’in tezleri bu önemli konu-
ya şu şekilde açıklık getiriyor; “... komü-
nistlerin başlıca görevi, tüm sendikalar-
da işçilerin çoğunluğunu kazanmak için, 
sendikalardaki mevcut gerici ruh halinin 
cesaretlerini kırmasına izin vermemek için, 
tüm karşı koymalara rağmen günlük mü-
cadelelere en aktif katılımla sendikaları 
komünizme kazanmak için, ısrarla, inatla 

ve enerjik olarak çalışmaktır. Her komünist 
partinin gücünün en iyi ölçütü, sendikalar-
daki işçi kitleler üzerinde gerçekten gös-
terdiği etkidir. Parti, sendikalarda, onları 
dar kafalı bir denetime tâbi tutmaksızın 
belirleyici bir etki sağlamayı öğrenmelidir. 
Parti otoritesine bağlı olan aslında sendika 
değil sendika hücresidir. Parti, ancak hüc-
relerin sendikalar içindeki sabırlı, adanmış 
ve zekice çalışmaları aracılığıyla, bir bütün 
olarak sendikaların kolayca ve memnuni-
yetle parti tavsiyelerini izlediği bir durumu 
oluşturabilir…”

Sendikalarda söz konusu edilen etkiyi 
göstermek, sendikalarda parti hücrelerini 
oluşturmak ise istek ve arzu ile oluşabile-
cek ısmarlama bir eylem değildir. Sendi-
kalarda bu duruma gelebilmek öncelikle 
fabrikalarda, tersanelerde, enerji santralle-
rinde, havalimanlarında, limanlarda, ban-
kalarda ve bilişim sektörünün uygulama 
alanlarında tabanda güçlü parti çalışmaları 
örgütlemek ile mümkündür. Fabrikalar Ko-
münist Partisi’nin devrimci kaleleri olmalı-
dır ilkesini partimizin Genel Sekreterlerin-
den İ. Bilen yoldaş “Fabrikalar Kalemizdir!” 
belgisi ile somutlamıştır. 12 Eylül 1980 ön-
cesi, partimizin işçi sınıfı ve bunun doğal 
bir sonucu olarak sendikalardaki etkinliği-
nin sırrı bu ilkenin içinde gizlidir. Fabrika ve 
saydığımız diğer üretim ve çalışma alanla-
rında gerçekleştirilen parti çalışması yoluy-

la oluşan parti hücrelerinin gelişmesi, bu 
parti hücrelerinin o işletmelerdeki sendikal 
çalışmada sağladığı katkı ile elde edeceği 
etkinlik, bunun sonucunda işyeri sendika 
örgütlenmeleri sonucu seçilen delege ve 
temsilciler yoluyla sendika şube ve bölge 
temsilciliklerinde sağlanacak etkinlik, iş 
kolu sendikalarının yönetimlerine, oradan 
da sendika konfederasyonlarının bileşim 
ve yönetimine kadar uzanan bir etki sağ-
layacaktır. Söz konusu etki, komünist sınıf 
politikalarının etkisi anlamındadır. Değilse 
“sendika yönetimlerini ele geçirmek” gibi 
bir anlayış komünistlerin anlayışı olamaz. 
Sendika yönetimlerinin tabanda, işçi sınıfı 
içinde yürütülecek çalışmalar ile şekillen-
mesini, komünist politikaların, sınıf sendi-
kacılığı ilkesinin gelişmesini  sağlamak ayrı 
bir tarzdır. Bu konuda uzun soluklu, sabırlı 
ve doğru ilkeler temelinde yürütülecek 
parti çalışmasının önemi bir kez daha orta-
ya çıkıyor. Konjuktürel ve günlük gelişme-
lerin etkisinde, ilkelerden uzak bir çalışma 
tarzı komünistlerin tarzı değildir.

Sendika yönetimlerinin burjuvazi ta-
rafından şekillendirilmeye çalışılması, sen-
dika aristokrasisi yaratılması, işverenlerin 
satın aldığı sendika yöneticilerinin varlığı 
yeni bir olgu değildir. Bu olgular, sendi-
kal örgütlenmeler başladığından beri var 
olan olgulardır. Küçük ‘emek aristokrasisi-
nin’ ekonomik temeli Lenin’e göre emper-
yalizmde ve onun olağanüstü kârlarında 
bulunacaktı. Lenin, 1920’de, Emperyalizm, 
Kapitalizmin En Yüksek Aşaması adlı eseri-
nin önsözünde “emek aristokrasisinin” eko-
nomik temelinin emperyalizm döneminde, 
onun olağanüstü yüksek kârlarından kay-
naklandığını yazarak şu tespitleri yapıyor-
du; “Besbelli ki, böylesine aşırı olağanüstü 
kârlardan yararlanarak, (bu kârlar, kapita-
listlerin ‘kendi’ ülkelerinin işçilerinden sız-
dırdıklarına ek olarak elde edildikleri ölçü-
de) işçi liderlerini ve işçi aristokrasisinin üst 
tabakasını beslemek mümkündür. Ve ‘ileri‘ 
ülkelerin kapitalistleri onları beslerler. On-
ları binlerce farklı biçimde, doğrudan ya da 
dolaylı, açık ya da gizli olarak beslerler. İş-
çilerin burjuvalaştırılmış bu katmanı ya da 
gelir düzeyleri ve yaşam tarzları açısından 
tümüyle küçük-burjuvalaşmış işçi aristok-
rasisi İkinci Enternasyonal’in asıl daya-
nağı ve günümüzde burjuvazinin temel 
toplumsal dayanağı olarak hizmet eder. 
Burjuvazinin işçi hareketi içindeki gerçek 
temsilcileri, kapitalist sınıfın işçi vekilleri, 
reformizm ve şovenizmin gerçek taşıyıcıla-
rıdırlar.”

Yine Lenin, 1916’da yazdığı ‘Emperya-
lizm ve Sosyalizm’deki Bölünme’ adlı ma-
kalede, ‘işçi aristokrasisinin’ doğası ile ilgili 
analizlerini sürdürür, ’işçi aristokrasisinin’ 
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sendikalardaki temsili ve etkisini inceler; 
“İngiliz sendikalarının ‘kitle örgütleri’ on-
dokuzuncu yüzyılda burjuva işçi partisinin 
yanındaydı. Marks ve Engels, bu temelde 
onlarla anlaşmamalarına rağmen, ilişki-
lerini kesmediler. Çünkü öncelikle sendika 
örgütlerinin küçük bir proleter azınlığın-
dan ibaret olduğunun farkındaydılar. O 
zamanlar İngiltere’de, şimdi Almanya’da 
olduğu gibi, proletaryanın beşte birinden 
fazlası örgütlü değildi. Engels, eski sen-
dikaların -ayrıcalıklı azınlığın- ‘burjuva 
emekçi partisi’ ile asıl çoğunluk olan ‘en alt 
tabaka’ arasında bir ayrım çizer ve onları 
‘burjuva saygınlığı’yla alışverişe girmedik-
leri ölçüde muhatap alır. Bu Marksist tak-
tiklerin özüdür! Proletaryanın ne kadar-
lık bir bölümünün sosyal-şovenistlere ve 
oportünistlere katıldığını ya da katılacağı-
nı bilemeyiz, kimse de bilemez. Bu yalnızca 
mücadeleyle ortaya çıkarılır; bu karara ke-
sin olarak ancak sosyalist devrimle birlik-
te varılabilir. Ancak, emperyalist savaşta 
‘vatan savunucularının’ yalnızca küçük bir 
azınlığı temsil ettiğini kesin olarak biliyo-
ruz. İşte bu yüzden, eğer sosyalist niteliği-
mizi sürdürmek istiyorsak, daha aşağıya 
ve daha derine, gerçek kitlelere ulaşmak 
görevimizdir” der.

Bu gerçeklerden yola çıkarsak komü-
nistlerin bütün bu sorunlara rağmen, işçi 
sınıfının en geniş kesiminin ve her taba-
kasının bir araya geldiği sendikalar konu-
sundaki ilkesel tavrını görmek gerekiyor. 
Türkiye işçi sınıfı hareketinin yakın tarihi 
de bu alanda zengin deneyimlere sahiptir. 
1967’de DİSK’in kurulması ve 1970 yılında 
gerçekleşen ’15-16 Haziran Büyük İşçi Dire-
nişi’ ile Türkiye İşçi Sınıfı Hareketi önce sen-
dikal alanda niteliksel olarak yeni bir düze-
ye yükselmiştir. Partimizin 1973 Atılım’ı ile 
sınıf içinde örgütlenmesini güçlendirmesi, 
parti örgütlerinin ve parti çevresinde genç-
ler, kadınlar, aydınlar, memurlar, teknik 
elemanlar, öğretmenler, köylüler arasında 
yığınsal demokratik örgütlenmelerin oluş-
ması, başta DİSK üyesi sendikalar olmak 
üzere tüm sendikalar içinde etkisinin art-
ması bu döneme tekabül eder. DİSK üyesi 
sendikaların iş kollarında etkin örgütlen-
mesi ve yetki alabilmeleri için partimizin 
yürüttüğü çalışma örnek bir çalışmadır. 
Bu çalışmaların tümü işyerleri, fabrikalar, 
tersaneler, bankalar vs temelinde yürütül-
müştür. Bu çalışmalar yürütülürken TÜRK-
İŞ üyesi iş kolu sendikalarında ve onların 
örgütlü oldukları işletmelerde çalışmalar 
aksatılmamıştır. TÜRK-İŞ içinde ‘ilerici sen-
dikaların’ varlığı ve dönem dönem DİSK 
ile dayanışma içinde olmaları bu yolla sağ-
lanmıştır. KAVEL, PAŞABAHÇE gibi tek tek 
işletmelerdeki direnişler dışında sendikal 
hareket sınıf eksenine oturduktan sonra 
DİSK öncülüğünde yeni kurulan Devlet Gü-
venlik Mahkemeleri DGM’lere karşı başa-
rılı ve sonuç alıcı ülke çapında bir direnişe 
imza atmıştır. DGM Direnişi ile işçi sınıfı en 
geniş örgütlü çevresi ile ülke politikaları-
na müdahale etmiştir. Elde edilen her ka-
zanım, ister işletme ve fabrika düzeyinde 
olsun, ister iş kolu düzeyinde olsun, isterse 
de sendikal hareketin ülke çapında gerçek-

leştirdiği genel eylemler yoluyla olsun, di-
reniş ile, mücadele ile, bedel ödeyerek elde 
edilmiş kazanımlardır. Partinin çalışmaları 
bir yandan sınıf hareketinin gelişmesine ve 
yükselmesine belirleyici katkı yaratmış, di-
ğer yandan bu mücadeleler içinde ise Parti 
sürekli olarak güçlenmiş, politik etki alanı 
ve örgütlenmesi gelişmiştir. Bu koşullarda 
dahi, burjuvazi ile uzlaşma eğilimi göste-
ren sendika yöneticisi ayrık otları çıkmış, 
ancak mücadelenin içinde ayıklanarak yü-

rümeye devam edilebilmiştir.
24 Ocak 1980 ‘Ekonomik Önlemler 

Paketi’ adı altında işçi sınıfına ve emekçi 
halklara dayatılmak istenen program, işçi 
sınıfının sert tepkisine yol açmıştır. Metal 
işçilerinin, DİSK üyesi T.Maden İş sendikası 
öncülüğünde, DİSK üyesi diğer iş kolu sen-
dikalarının desteği ile başlattıkları MESS 
Direnişi burjuvazinin iktidarının temelle-
rine vurmaya başlamış ve egemen sınıflar 
önce DİSK’in kurucu ve T. Maden İş Sen-
dikası Genel Başkanı Kemal Türkler’i kat-
lederek, ardından da ancak 12 Eylül 1980 
askeri faşist darbesi ile bu mücadeleyi 
bastırabilmişlerdir. Dönemin Koç Holding 
Başkanı Vehbi Koç, Kenan Evren’e onun için 
mektup yazarak teşekkür etmiştir. Egemen 
burjuvazi, 12 Eylül faşist darbesi ile kendi 
açısından başarı elde etmiştir. Ülkedeki 
tüm ilerici, devrimci örgüt ve kuruluşlara 
karşı yürütülen yasaklama, baskı ve terör 
dalgasında DİSK ve DİSK üyesi sendika-
lar yaygın tutuklamalar ile karşılaşmışlar, 
52 DİSK yöneticisi idam istemi ile yıllarca 
yargılanmışlardır. İşyerlerindeki sendika 
temsilcileri, ileri işçiler, komünist işçiler ya 
tutuklanmış ve yargılanmış, ya da işlerin-
den atılmışlardır. Bu şekilde diğer görevle-
rinin yanı sıra faşist cunta temel olarak sınıf 
sendikacılığını hedef almıştır. Bu aşamadan 
sonra tüm iş kolları TÜRK-İŞ üyesi sendika-
ların denetimine geçmiştir. Aynı dönemde, 
1984 yılından itibaren HAK-İŞ örgütlenme-
si hız kazanmıştır ve büyümeye başlamış-
tır. Askeri Cunta döneminde dini görüşleri 
ağır basan işçi aristokratları eliyle HAK-İŞ’in 
güçlendirilmesi bir tesadüf değildir. Parti-
miz 1983 V.Kongresi ile birlikte bir yandan 

DİSK üzerindeki yasağın kaldırılması ve 
sendika yöneticilerinin serbest bırakılma-
sı için kampanyalarını sürdürürken, sınıfın 
sendikal örgütlenmesine açılım sağlamak 
açısından TÜRK-İŞ içinde örgütlenme ve 
parti çalışmasını geliştirme, işçi sınıfının 
sendikal birliğini gerçekleştirme çağrısı 
yapmıştır. Daha sonra  özellikle partimizin 
90’lı yıllardaki likidasyon süreci ile bu süreç 
akamete uğramıştır. 90’lı yıllarda DİSK’in 
yeniden açılması ile sendikal alanda yeni 

bir dönem olanakları oluşmuş, TÜRK-İŞ 
içindeki çalışmalara ek olarak DİSK’in tekrar 
örgütlenmesi gündeme gelmiştir. Ancak 
partimizin likidasyon süreci, sendikalarda 
etkin olan öncü işçileri, komünist işçi ön-
derlerini pusulasız bırakmış, yeniden açı-
lan sendikalardaki yönetimlerin de zaafları 
ile DİSK 1980 öncesi DİSK olma niteliğini 
yeniden kazanamamıştır. Bu sancılı süreç 
bugün de sürmektedir. TÜRK-İŞ içindeki 
görece ‘ilerici’ sendikaların ve kimi DİSK yö-
neticilerinin arasında reformizmin yanı sıra 
şovenizmin etkilerini görmek bizi şaşırtma-
malıdır. Lenin döneminde dahi dikkat çeki-
len bu özellik kapitalist düzen koşullarında 
bugün de etkisini sürdürmektedir.

Komintern IV. Kongresi belgeleri bu 
konuda zamanında şöyle bir tespit yapmış-
tır; “… Oportünist sendikalara ek olarak 
komünist eğilimleri değilse bile devrimci 
eğilimleri olan sendikaların da bulunduğu 
yerlerde, komünistler, bu devrimci sendi-
kaları desteklemek, onlara sendikalist ön 
yargılardan kurtulmaları ve komünist bir 
bakış açısı kazanmaları için - tek başına 
bu bile ekonomik mücadelenin muam-
malarına karşı bir pusula olabilir - yardım 
etmek zorundadırlar.” Farklı düzeylerde 
sendika yönetimlerinin tutum ve icraatları 
konusunda kızgınlıkla sadece tepkisel yak-
laşımlar içinde olmak komünistlerin tarzı 
olamaz. Komünistler, komünist olmaktan 
kaynaklanan niteliksel farklarının bilincin-
de olarak en gerici sendikalar dahil, her tür 
eğilimde sendikalar içinde çalışmalarını 
geliştirmek ile yükümlüdürler. Bu bir örgüt-

lülük anlayışıdır. Komünist Partisinin sendi-
kalara yönelik politikaları bunu emreder. İş-
yeri temelinde sendikalar kurmak, bölgesel 
sendikalar kurmak, bağımsız yeni sendika-
lar kurmak komünistlerin ilk tercihi olamaz. 
Gerektiğinde bu olanaklar kuşkusuz ki de-
ğerlendirilir. Burada ise kıstas sendikalara 
üye olacak işçilerin böyle bir örgütlenme 
ile daha ileri kazanımlar elde edip edeme-
yecekleridir. Ayrı bağımsız sendika kurup 
yetki dahi alamayacak örgütlenmelerin sı-
nıf mücadelesine katkısı yoktur. Bu tür giri-
şimler, ister siyasi örgütler, isterse de kişiler 
bazında olsun, ’kurucuların’ öznel gereksi-
nim, çıkar ve isteklerini tatmin eden yapı-
lar olmaktan öteye geçemez. Çok daha zor 
olmasına rağmen, tabanda çalışarak sendi-
kada örgütlenen işçilerin gücüyle sendika-
ları ve onların yönetimlerine komünist sınıf 
politikaları doğrultusunda yön vermek te-
mel yaklaşım biçimi olmalıdır.

Bu temelde değerlendirildiği zaman 
temel olarak DİSK’e bağlı iş kolu sendika-
larında olmak üzere işyeri bazında hangi 
sendika örgütlü olursa olsun komünist sınıf 
politikalarını etkinleştirmek için çalışmak 
ve bunun sonucunda işçi yığınlarının ço-
ğunluğunu her tür sendikal mücadele ara-
cını değerlendirerek ikna ederek gerekirse 
TÜRK-İŞ üyesi sendikalardan DİSK üyesi iş 
kolu sendikasına geçişini sağlamak. DİSK 
üyesi iş kolu sendikalarında sınıf sendikacı-
lığı ilkelerinin mücadelesini vermek komü-
nistlere düşen güncel görevdir. Sendikal 
amaçlar için verilen mücadele aynı zaman-
da sınıf bilincinin gelişmesine katkıda 
bulunduğundan, işçi sınıfının sıralarında 
yaygın olan milliyetçi ve şovenist tutumları 
veya sömürüyü bir ‘kader’ olarak niteleyen 
felsefi alışkanlıkları aşma konusunda da 
önemli katkılar sağlar. Sendikal mücadele 
araçları, basın-yayın çalışmasından, eğitim 
çalışmasına, ev ziyaretinden, direnişe ka-
dar tüm çalışma ve mücadele biçimlerini 
içermektedir. Türkiye Komünist Partisi’ni 
ifade edecek olan örgütlenme, partinin 
sınıf içinde örgütlenme düzeyidir. Sendi-
kal alanda sağlanacak etkinlik sınıf için-
deki parti çalışmasının doğal sonucudur. 
Burjuvazi’nin en çok korktuğu gelişim de 
işçi sınıfının sendikal örgütlenmesi yoluyla 
ücretlerin yükseltilmesi ve çalışma koşulla-
rının iyileştirilmesi için vereceği mücadele-
dir. Sosyal güvencesiz işçi çalıştırılmaması, 
taşeron sistemine işyerleri temelinde son 
verilmesi için mücadele edilmesi, haftalık 
çalışma saatlerinin düşürülmesi yoluyla 
yeni iş olanaklarının açılmasının ve işsizli-
ğin azaltılmasının sağlanması işyerlerinde 
günlük parti çalışmasının köşe taşlarıdır. 
Ancak ‘iğne ile kuyu kazar gibi’ bu şekilde 
sürdürülecek politik amaçlı bir çalışma ile 
her fabrika, her iş yeri devrimci bir kale ha-
line getirilebilir. Türkiye Komünist Partisi 
kadrolarının öncelikli görevi de budur.

* Kaynak : ATILIM Gazetesi Sayı:261 Tem-
muz 2015 / www.türkiyekomünistpartisi.org
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q Mahinur ŞAHBAZ *

“Toplumun varlığı, toplumdaki yaşam 
koşulları nasılsa, toplumun fikirleri, teorile-
ri, politik görüş ve politik kurumları da öy-
ledir”. Yaşam koşullarında belirleyici olan 
çalışma yaşamının kurallarıdır.

Ülkemizde emekçiler resmi olarak 
15 yaşından itibaren çalışmaya başlıyor.
Gelir adaletsizliğinin (dünya ikincisiyiz) 
derinleştirdiği yoksulluk, daha küçük 
yaşlarda çalışmaya zorluyor ve neredey-
se ömür boyu sürüyor. Belli bir çalışma 
yılından sonra emekli hakkı olmalıdır. 
Bu süre, yapılan işe, mesleğe ve top-
lumsal cinsiyetlere göre belirlenmelidir. 
Türkiye’de emeklilik yaşı farklı koşullara 
ve statülere göre tespit ediliyor.

8 Eylül 1999 tarihine kadar kadın-
lar 38, erkekler 43 yaşında emekli ola-
biliyordu. 19 Ağustos 1999’da insanlar 
depremin acısı ile kıvranırken, yıkıntılar 
arasında yakınlarının bir parçasına ulaş-
maya çalışırken; Yaşar Okuyan’ın Dünya 
Bankası (DB), IMF damgalı “SSK ve BAĞ-
KUR’lu emeklilerin aylık hesaplama sis-
temini  değiştiren kanun teklifi“ kabul 
edildi. 4447 sayılı sosyal güvenlik refor-
mu yasa taslağı hazırlandı. Jet hızıyla 25 
Ağustosta kanunlaştı (DYP-MHP-ANAP 
dönemi),  8 Eylül’de yürürlüğe girdi. 4447 
sayılı kanun ile yedi esas yasa değiştirildi. 
Mevcut on bir yasa da buna uyum için 
değiştirildi. Bu değişikliklerle eşitler arası 
adaletsizlikler oluştu. 

Kemal Derviş’in DB damgalı Eko-
nomik Programı’nı 2002 yılında iktidar 
olan AKP “Acil Eylem Planı” yaptı. Kamu 
kazanımlarının sermayenin kullanımına 
açma, sermaye kurumları ile kamu ku-
rumlarını iç içe geçirerek sermaye lehi-
ne yeniden düzenlendi. Bu uygulamalar 
Sosyal Güvenlik Sisteminde reform adı 
ile yapıldı. Süreç 1994’de Hükümetin 
(DYP-SHP) Dünya Bankası ile yaptığı kre-
di anlaşması ile başladı. Kabul edilen kre-
di şartı: “Sosyal güvenlik sistemi toplumsal 
değil bireysel olacak, devlet desteği kaldırı-
lacak. Kurumun gelir-gider dengesi emekli 
ve çalışandan sağlanacak. Sağlık ve Emek-
lilik ayrılacak.” idi.

26 Nisan 2005’te AKP Hükümeti IMF 
damgalı emirle SGK’na desteği %4.5’ten 
%1’e düşürdü. 19 Ekim 2007’de Çorum 
Milletvekili Agah Kafkas’ın TBMM’ye 
sunduğu “Emekli aylıklarına ülkenin bü-
yüme oranının dahil edilmesi uygulaması-
nın kaldırılması” istemli kanun teklifi bir 
ayda yasalaştı. Emekliler milli gelirden 

pay alamaz oldu, yani bütçe hesaplarının 
dışına atıldı. 1 Ekim 2008’de  “emeklilik ve 
sosyal yardım sistemleri çalışması” adı ile 
yapılan bu değişiklikler birlikte yazıldı 
“Sosyal Güvenlik Reformu” yasası ola-
rak yürürlüğe girdi. 

Bu değişiklikler eşitler arasında ada-
letsizlik oluşturdu. Haksızlığa uğradığını 
düşünen emekliler yerel mahkemelerde 
açtıkları davaları kazandılar. Aylıkların-
da olan kayıplar ödendi. On iki bin dava 
kazanılmıştı. Bu yasal uygulamalar “Ana-
yasanın Eşitlik İlkesine” aykırı olduğu 
için yerel mahkemelerde haklı çıkan 
emeklilere Anayasa Mahkemesi bu du-
rum eşitlik ilkesine aykırı değildir dedi.
(30.06.2010). Çalışma Bakanı mahkeme 
kararından önce “Eşitlik ilkesine aykırı bu-
lunması halinde Kuruma 36 milyar TL yük 
getirir. Bunu Kurum kaldıramaz” dedi ve 
emeklilerin aylıklarına el kondu. Tepki-
leri bertaraf etmek, seçim dönemlerinde 
kullanmak için Sosyal Güvenlik Kurumu 
bürokratları “İntibak Yasası” ucubesini  
çıkardılar. Emeklilere  umut dağıtan  ama 
asla haklarını teslim etmeyen ve oyala-
yan bir süreç yaşattılar.

Sosyal Güvenlik Reformu ile emekliler 
ücretsiz sağlık haklarını kaybetti. Emek-
li aylıklarında 2000 yılından bu yana % 
68 e varan kayıplar oldu. Aylık bağlama 
oranları ve taban aylığı uygulaması deği-
şikliği ile emekli aylıkları sürekli düşüyor. 
Emeklilerin ekonomik güvencesi de kal-
madı. Emekli aylıkları düşürülürken, Milli 
Güvenlik ve İç Güvenlik harcamalarına 
ayrılan pay sadece 2006-2014 yılları ara-
sında % 45 artırıldı. (Prof. Dr. Nuran Yen-
türk Bilgi Üniversitesi)

İş Sağlığı İş Güvenliği Meclisi’nin ra-
poruna göre: “2015 yılının ilk altı ayında 
yaşamını yitiren 794 işçinin 222’si 51 yaş 
üzerindedir. Yaş verilerine ulaşamadığımız 
63 işçiyi de oranlama içinde düşündüğü-
müzde 2015 yılının ilk altı ayında ölen işçi-
lerin % 31’i  51 yaş üzerinde işçilerden olu-
şuyor. Yani her can veren 3-4 işçiden birisi  
sosyal güvenlik koşulları sağlanmış olsa 
emekli olması gereken, kademeli geçişten 
dolayı emekli olup yaş bekleyen ya da yok-
sulluktan dolayı emekli olsa da çalışan işçi-
lerdir. Bu koşullar emekli işçileri güvencesiz 
çalışma koşullarına itmekte ve güvencesiz 
işçi havuzunun önemli bir kaynağı haline 
getirmektedir. Elimizdeki bilgilere göre 
emekli/emekli çağındaki işçilerin % 75’i ta-
rım, 46’sı inşaat, 33’ü taşımacılık, 2 ticaret/
büro/eğitim,10’u belediye/genel işler, 4’ü 
maden, 4’ü ağaç, 3’ü metal, 2’si iletişim, 
2’si savunma/güvenlik, 1’i çimento enerji, 
2’si tersane, 2’si sağlık, 2’si konaklama, 2’si 

savunma/güvenlik 1’i çimento, ve 7’si ye-
terli bilgi olmadığı için belirleyemediğimiz 
işkolunda can vermiştir. 

Uyarıyoruz! 51 yaş ve üstünde çalışan 
emekliliği gelip de yaşı bekleyip çalışan, 
yoksulluktan işçilik yapan yaşlılarımızın iş 
cinayetlerinden ölümünde geçen seneye 
göre sıçramalı bir artış gözükmektedir.Bu 
konuda acil önlem alınmalıdır.” deniyor.

İktidarların sürdürülebilir mali politika-
ları ile emeklilik sürdürülemiyor, emekliler 
emekliliğini yaşayamıyor. Emeklilerin  % 
43’ü çalışıyor, %35’i iş bulabilirse çalışmak 
istediğini söylüyor.En küçük hak talebinde 
ise Çalışma Bakanı “ ülke sorumluluğu-
nu taşıyorsanız sosyal güvenlik alanında 
popülist politika izlememeniz gerekiyor.” 
diyor.

Hükümet, emeklileri yük, emekliliği 
kaynak israfı olarak görüyor. Bu ülkede 
üretilen tüm değer ve hizmetler, biri-
ken sermaye bizim emeğimizin ürünü-
dür. Kaynakların gerçek sahibi yaratıcısı 
işçiler, emekçiler ve emeklilerdir. Bizim 
primlerle  var olan Sosyal Güvenlik Ku-
rumunun bütün kazanımlarına sermaye 
adına el koymak Cumhuriyet tarihinin en 
büyük yolsuzluğudur, hak gasbıdır. 

Sosyal adaletsizlikte, eşitsizlikte, yok-
sulluk şiddeti altında yaşarken sadakat 
bekleniyor. Mark Twain’in dediği gibi; 
“Ülkeye sadakat her zaman, hükümete sa-
dakat hak ettiği zaman...”

* Emekliler Dayanışma Sendikası Ge-
nel Başkanı

Emekli Olamayan Emekliler...

Viyadük İnşaatında 4 İşçi Yaşamını Yitirdi 
               
İnsan Hakları İzmir Şubesi, İzmir-

Menemen Koyundere mevkiinde 
yapılan viyadük inşaatında iskele-
nin çökmesiyle; İbrahim Yurt (43), 
Mehmet Reşit Işık (40), Hakan Bilmez 
(42) ve Sefer Aslan (22) adlı işçilerin 
yaşamlarını yitirmesi üzerine dernek 
bünyesinde bir heyet oluşturarak ola-
yı araştırdı. İHD İzmir Şube Heyeti’nde 
yönetim kurulu  üyelerinden Caner 
Canlı, Sevtap Erdemir ve Mine Çetin-
kaya yer aldı.

Heyetin iş kazası ile ilgili hazırladı-
ğı Rapor kamuoyuyla paylaşıldı. Olay-
da aydınlatılması gereken noktalar şu 
başlıklarda toplandı:

• Viyadük ve iskele kurulma işlemleri 
iş güvenliğine uygun mudur?

• İskelelerdeki malzeme eksiklerinin 
nedeni nedir?

• İşçilerin kaldığı yerler işçi sağlığı ve 
iş güvenliği açısında uygun mudur?

• İş güvenliği açısından işçilere gerekli malzemeler neden verilmemiştir?   
Ör: emniyet kemeri,

• Bu iş yerine; iş sağlığı, iş güvenliğiyle ilgili bir müfettiş en son ne zaman gitmiştir?
Heyet raporunda sonuç olarak şu görüşlere yer verildi:
Madde 49 - Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini 

yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı 
desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını 
sağlamak için gerekli tedbirleri alır. 

2015 yılının ilk yedi aylık diliminde ise 971 işçinin hayatını kaybetmiştir.
Bugün Türkiye’de 1 milyon 650 bin kurulu işletme var. Bunun 475 bini tehlikeli ve 

çok tehlikeli işler sınıfına girmektedir ve bu işyerlerini denetleyecek müfettiş sayısı 
300 kişi bile değildir. Yani bir müfettiş bir işyerine gittiği zaman, ikinci kez o işyerine 
gitmek için aradan yedi yıl geçmesi gerekmektedir. Yani burada insana verilen değer 
bir kez daha görülmektedir.

Heyetimizin yapmış olduğu inceleme ve görüşmeler sonucunda, gerekli ve 
zorunlu önlemler alınmaması sonucu 4 işçi vatandaşımız göz göre göre ölüme itilmiş-
lerdir. Bu bir iş cinayetidir. Ülkemizde her gün yeni yeni iş cinayetleri işlenmekte ve 
devlet yetkilileri konuya duyarlı davranmamakta failleri yargılamamakta caydırıcı 
cezalar verilmemektedir. Derneğimiz faillerin en kısa sürede yargı önüne çıkarılmasını 
talep etmektedir.
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Yıl 22 Nisan 2012. Sendikamız 
Birleşik Metal, Rexroth işyerinde 680 
üye yapıyor ve yetki çoğunluğu sağla-
nıyor. Peki işçi iradesine ve sendikal 
haklarına nasıl kara planlar tezgahla-
nıyor, şimdi açıklıyoruz.

MESS’in yönetiminde Rexroth yö-
netici kadroları ve koltuk değnekçisi 
sarı sendika taraftarları, adına “Toyota 
Modeli” diyerek bir tuzak geliştiriyor. 
Karartılmak istenen Rexroth işçileri-
nin geleceği, ekmeği ve insanlık onu-
ruydu..

İşveren tarafından seçilen ustabaşı-
lardan oluşan sözde komiteden bir ki-
şiyle “protokol sözleşmesi’’ imzalan-
dı. Yaşananlar işverenlerin sendikamız 
mücadelesinden ne denli çekindiğinin, 
korktuğunun bir acı gerçeğiydi. 

Bu belgede başta Rexroth olmak 
üzere tüm metal işçileri şu sonuçları 
çıkarmalıdır ve önemle dikkate alma-
lıdırlar.

1- Rexroth işçilerini mahkemelere 
muhtaç ederek Birleşik Metal’e kışkır-
tanlar aslında işçilerin iradesine baskı 
kurarak, işçileri işten attırıp bugünü 
yaşatan Türk Metal ve MESS’dir.

2- Rexroth işçilerinin geçim sıkın-
tılarının tek sebebi bu düzen işbirlik-
leridir.

3- Bugünün metal işçileri şu gerçe-
ği artık görmelidir. İşverenler (MESS) 
ile Türk Metal, işbirlikleri, sendikamız 
mücadelesiyle metal işçilerinin birliği-
nin olmaması için her türlü kirletmeyi 
ve iftirayı kullanmaktadırlar. Baskı ve 
tehditleri uygulamaktan, hatta yasaları 
çiğnemekten bile asla çekinmiyorlar. 
Çünkü sömürü çok büyük.

Bunca yıl fabrikalarda sömürü 
düzeninin işbirlikçileriyle mücadele 
eden ve bu uğurda bedel ödeyenler 
olarak Rexroth ve tüm metal işçileri-
ne sesleniyoruz. “Gelin ağır bedeller 
ödemeden ve yarın çok geç olmadan 
birliğimizi DİSK ile kuralım.’’

Unutulmasın ki, MESS gelişme-
leri iyi analiz ederek, lehine gelişme 
olduğunda protokole izin veriyor. Fa-
kat metal işçilerinin bugünkü talepleri 
karşısında protokole hayır diyor. İşte 
bunun belgesi.

MESS, Rexroth işyerinde dikensiz 
gül bahçesi yaratmak adına  “fare ka-
panı ve peynir tuzağını kuruyor.”

Peki bugün metal işçilerinin ya-
nılarak tartışmaya başladığı ve adına 
“Toyota Modeli” denilen, arkasında 
sendikasızlık planları yatan ve tekrar 
Türk Metal’e geri döndürme taktikle-
rini MESS yine bugün tezgahlamak-
tadır.

Pişmiş aşa su katmak olmaz. Biz 
yaşadık siz yaşamayın. Sakın ola “To-
yota Modeline” aldanmayın.

Şimdi tüm kamuoyuyla MESS tez-
gahlarını, belgesiyle paylaşıyoruz.

Birleşik	Metal	-	İş	Sendikası	
üyesi	BOSCH	Çalışanları

Bosch İşçileri: 
“Sakın ola ‘Toyota Modeli’ne 
Aldanmayın!”

 “TOYOTA MODELİ” Nedir?
q Tufan ŞİŞLİ

Bu sıralar, hem işverenler hem de küçük gruplar tarafından sık sık dile getirilen bir 
kavram var. ” TOYOTA MODELİ “

TOYOTA MODELİ’nin asıl işlevi, sendikanın olmamasıdır. İş yerlerini sendikasızlaş-
tırmanın bir yoludur. Bunun için işverenlerin bu modeli benimsemesi anlaşılabilir bir 
durumdur.

Ancak, kimi sol grupların da bu modeli dile getirmesi ve işçilere bir alternatif ola-
rak sunmasının anlamı nedir?

Bir işyerinde toplu sözleşme imzalayabilmek için, o işkolundaki işçilerin %1’ini üye 
kaydetmiş olmak gereklidir. Kısa bir süre önceye kadar bu baraj % 3 idi. Sendikal ça-
lışması zayıf olan, ya da sendikayı kendi politik örgütünün bir parçası olarak görmek 
isteyen kimi çevreler, akımlar, bu yüzden TOYOTA MODELİ’ni önermeye başladılar.

Modelde, işyeri birimlere ayrılır, her birime temsilciler atanır. (Burası önemlidir. 
Temsilcileri işveren atar) Bu temsilciler işçilerin sorunlarını işverene iletir, sonucu da 
işçilere bildirir. Sistem böyle işliyor.

Emek sömürüsünün yoğun, karlılığın çok yüksek olduğu otomotiv sektöründe 
çalışan işçilerin ücretleri, metal sektöründe çalışan diğer işçilere nazaran daha yük-
sektir.

Örneğin, Türkiye’deki TOYOTA fabrikasında bir işçi, işe girdiği ilk yıl 1300 TL aylık 
ücret almaktadır. Geçen sene bu rakam 1050 TL imiş. İşçilerin ısrarları sonucu yüksel-
miş. On yıllık bir işçi ise 3000 TL civarında bir ücret alıyor.

Bu sistemde çalışma süreniz, performansınız ve çalıştığınız bantın toplam üreti-
me katkısı gibi bir çok faktör ücretinizi belirliyor. Elbette ki bu faktörleri ve etki dere-
celerini işveren belirliyor.

Bu şekilde okuyunca, katmerli bir sömürü sisteminin nasıl oturtulduğunu sendi-
kasızlığı nasıl örgütlediğini görebiliyorsunuz.

Kendini solda tanımlayan siyasal gruplar bunu nasıl savunuyor ?

Sistemde küçük bir değişiklik yapmak onlara göre yeterli olacakmış. Eğer, tem-
silcileri işçiler seçerse sorun kalmazmış. İşçi sınıfının çok uzun yıllar süren sendikalı 
olma mücadelesini, örgütlü birlik olma çizgisini bir çırpıda silip atan bir yaklaşım.

Sendikalı olmak demek, sadece o işyerinde örgütlü olmak demek değildir. Tüm 
fabrikalardaki işçilerle koordineli hareket etme yetisini de kazanmak demektir. Grev 
ve direniş günlerinde, hızlıca örgütlenebilen dayanışma demektir. İşten atılmalarda 
sınıf olarak karşı durmayı örgütleyebilmek demektir. Sadece bulunduğunuz işko-
lundaki işçilerle değil, sendikanızın bağlı olduğu konfederasyon sayesinde tüm iş 
kollarıyla dayanışmanın örgütlenmesi demektir. Sendika aidatlarından elde edilen 
gelirler, her konuda uzman profesyoneller çalıştırabilmek, dayanışma fonları oluştu-
rabilmek demektir. Dünya işçi sınıfının sendikal örgütleriyle doğrudan ilişki içinde 
olabilmek, deneyimleri paylaşabilmek demektir.

İşte, TOYOTA MODELİ, tüm bunları yok etmek, “her koyun kendi bacağından asılır” 
demek için yaratılmıştır. 

Fabrikalarda sendikasızlığı bir seçenek olarak sunmak, gerici bir davranış biçimi-
dir. Doğrudan işverene yarayacak bir tavırdır. Her ne sebepten olursa olsun, işçilerin 
sendikal birliğini savunmalıyız. Sendika içi demokrasiyi geliştirmek için adımlar at-
malıyız. Tabanın söz ve karar sahibi olduğu sendikal anlayışı her sendikada yönetime 
taşımalıyız. Metal direnişinin büyük öğretilerinden birisi de budur. Yıkılmaz denen 
kalelerin bir günde nasıl aşağı indiğini hep birlikte yaşadık. TM’nin nasıl çöktüğü-
nü gördük. Doğru sendikal tavrı koyamadığımız zaman, bu yükselişin nasıl başka 
bir sarı sendikaya evrildiğini de gördük. TOFAŞ örneğinde bunu yaşadık. Türk-İş’e 
bağlı Türk Metal (TM) Sendikasından istifa eden işçiler, güçlü bir sendikal önder-
lik göremeyince gidip Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Çelik-İş’e üye oldular. Diğer 
işyerlerinde,kendilerini çok güçlü gören küçük örgütlenmeler, işçilerin kitleler halin-
de DİSK’e bağlı BİRLEŞİK METAL-İŞ e üye yazılmasını anlayamadılar.

İşçiler öngörüleriyle, sendikasızlaştırmayı red etti. En güvendikleri arkadaşları bile 
bunu kendilerine dayattığı koşullarda tavırları değişmedi.

İşçiler “küçük dükkan sendikacılığını” red etmişlerdir. Sendikal birliği sağlamak 
için diğer sınıf kardeşlerinin üye olduğu sendikalara üye oldular. TOYOTA MODELİ 
sendikacılık tutmadı.
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Zifiri karanlığın ötesini düşün. Binler-
ce insanın yattığı bir mezarlığı düşünün. 
Bu mezarlığın tarifini ne kadar yapmak 
zor ise, sevdamızın içinde tutunduğu 
tecridi anlatmak o kadar, belki daha da 
zordur. Mesela yıllarca aynı yere, aynı 
yere bakan bir gözü düşünün. Düşünün 
ki iki gözünüz var ama bir adım öteye 
bakamıyorsunuz. Düşünün ki iki eliniz 
var ama bir başka eli tutamıyor ve bir 
yere dokunamıyorsunuz.  Güneşin hiç 
girmediği bir yeri düşünün. Bakışların 
bir adım ötesini göremediği bir yeri. İşte 
tecrit böyle bir şeydir.

Yüreğiniz yangındadır. Öyle ki; her 
düş gördüğünüzde, yalnızlığın sessizli-
ğinde aydınlığın rengine uzanan bir gez-
ginin umutları kurşuna diziliyor kucağı-
mızda. Hangi duyguların insana hayat 
kazandırdığı, hangi uçurumda hayatla 
pazarlığa oturulamayacağı ve hangi hü-
zünlü gecelerin türkülerle şahlandığının 
kaydı siliniyor hafızamızdan. Okyanus-
ların hırçın sularında titreyen kelebe-
ğin kanadında hissediyoruz kendimizi. 
Zincire vurulan iradenin kan kırmızısı 
kanayan düşler misali her şeyimizden 
tecrit kokuyor. Hüzünle inşa edilmiş bir 
tapınağın zifiri karanlığında hissediyo-
ruz kendimizi. Atılan her adımda, oku-
nan her kitaptan, el atılan her kalemden 
yazılan her yazıdan, velhasıl yaşam adı-
na ne varsa hepsinden tecrit kokuyor. 
Acaba şu kimsenin dokunamadığı buz 
kesilmiş duvara vursak duyan olur mu, 
yangın yerine dönüşen yüreğimizin 
haykırışını? Bir çığlık atsak, az ötemizde 
yıldızları seyredenler, sevdamızın içinde 

Sevgili Politika’lı Düşdaşlar, 

Sayın POLİTİKA Gazetesi çalışanlarına sevgi ve selamlarımı iletir, hayat boyu sağlık, 
sıhhat, mutluluk ve özgür bir hayatın sizlerle daimi olmasını canı gönülden dilerim. 13. 
07. 2015 tarihinde 106 sahifelik mektup gönderdim. Umarım bu defa elinize geçmiştir. 
21.07.2015 tarihinde açık ziyarette çektirdiğim fotoğrafı da gönderiyorum. 

Sizlere sonsuz sevgi ve selamlarımı iletir, yayın hayatınızın daimi olmasını dilerim. Say-
gılarımla.

Metin DURMAZ
E Tipi Kapalı Cezaevi / Nevşehir

“Bizler Güneşin 
Çocuklarıyız”

ölüm bitmeyen suskun bir çığlıktır
Boğulur...
uğuldayan sessiz gölgelerin bağırışlarında
lanetli günahkar mor gökler...
Tutuşturur ürperen boşluğun
fısıldayan ağıtlarını
oluk oluk kanar...
çocukça gözyaşlarımız
ve kan-revan olur...
yaşamın sevda çiçekleri
yıldızların koynundan ezgilenirler
umudun günahsız melekleri

“Bizler güneşin çocuklarıyız...
ölüme gülümseyerek gidenleriz” diye
Haykırmışlardı celladın hayırsız suratına

Yıldızlarda ışıyan...
Bir tılsım gibiydiler
Korkusuz...
Ölümsüz...
ve yaşam dolu...

zapt edilmez güneşin,
Kızıl ışınlarını avuçlamışlardı
mağrur ve masum...
çocukların gözyaşlarından
yetim kalmıştı
Kanlı oyuncaklar
ve umutlar
yetim kalmıştı...
Küllenen defter kalem
ve kardeşlik köprüsü
Katledilen insanlık ölmüştü
param parça olurken
32 can...
32 gencecik yürek
ve 32 umut savaşçısı
Güneşte açan bahar gülüşleriyle
Asılı kalmışlardı
Suruç’un kanlı duvarlarında
İhanet kokan bir zamanın...
yorgun yaprakları gibi
paldır küldür dökülmüştü
Düşler dünyası
Tılsımlanan büyülü masallar
Anlatıyordu
Şiir yürekli çocuklar...
Koşarken güneşe doğru
Pir Sultan’dılar...
Hızır Paşa zulmüne karşı
Şeyh Bedrettin’diler...
ikrara durmuşlardı ölüm yolculuğunda
yılmayan bir isyandılar...
Faşizmin öğüten çarklarında

Kızıldere’de Mahir...
Nurhak’ta Sinan...
Rojava’da Kızılbaş Paramaz...

Ceylan gözleriyle BULUT’lardan bakan
Tanrıça yürekleriyle...Sibel’diler... Arin’diler...

Tek Bir Hakkın Var

Palandöken yaylalarından ve eteklerin-
den -düşgücümle- topladığım bir demet 
rengahenk kır çiçeğiyle yeniden ziyaretinize 
geliyorum. 

Her birinizi düşdaşça duygularla sımsıkı 
kucaklayıp öpüyorum. Aklımın aydınlığından, 
yüreğimin cevherinden damıttığım komünar 
selam ve sevgilerimi sunarak... çalışmalarınız-
da sonsuz başarılar diliyorum. 

Sevgili düşdaşlar, mektubuma verdiğiniz 
nazik yanıtı okudum. Yaptığım karıştırmadan 
dolayı sizlerden özür diliyorum. Anlayışlılığı-
nızdan dolayı teşekkür ediyorum.

Yanıtınızla yeni bir durumdan haberdar 
oldum. Elbette, yasal TKP’nin SİP’in devamı 
olduğunu biliyordum. Ama sizin varlığınızdan 
bihaberdim. Halen de haberdar olmuş sayıl-
mam:)

(...) 
Bu durumda sizin yeriniz ve konumlanışı-

nız hakkında fikir sahibi olabilmek için daha 
fazla bilgi edinmem lazım... Bu konuda bana 
yardımcı olabilirseniz sevinirim. 

Özetle; TKP mirasını nasıl değerlendirip 
sahiplendiğinizden başlayarak, yarına dair 
tahayyülleriniz ve bunları maddileştirmek 

için izleyeceğiniz yol-yöntem ve programınız 
temelinde hakkınızda daha fazla bilgi sahibi 
olmak isterim.

Evet, Politika’yı düzenli olarak takip etmek 
de yollardan biridir. Ama bütünlüklü bir oku-
maya ikame edilemez!

Sevgili düşdaşlar, TKP mirasına sahip çı-
kan bir gazetenin, ulusal sorun ve Kemalizm 
konularındaki nitel kopuşu beni sevindirmek-
tedir. Sürmanşetten “Öcalan özgür olmalıdır! ” 
gibi net bir duruş sergilenmesi önemlidir!..

Elbette  TKP mirası çok büyük ve renkli bir 
yelpazedir... Sizlerin neresini işgal ettiğinizi 
bilmiyor olmaktan kaynaklı da böyle yazıyor 
olabilirim. Anlayışla karşılayacağınızı tahmin 
ediyorum.

Kavga denilen büyük okyanusa akan sayı-
sızca nehir, çay ve dere var... Hepsini tanımak, 
haberdar olmak tecrit koşulları -12 yıllık- altın-
da takdir edersiniz ki kolay değil...

Yine de dışarıdaki gelişmeleri takip etme, 
vakıf olma çabalarımız kararlılıkla devam edi-
yor.

Evet, buralar kavgamızın geçici uğrak is-
tasyonlarındandır, amaca giden yolda bazen 
kısa bazen uzun soluklanmalar, güç toplama 

durakları... Yarın tekrar esas yola, yolculuğa 
dahil olduğumuzda şaşırıp, afallamamak, 
zamanın ruhunu dört duvar arasında kay-
betmemek için daha fazla çaba harcamak zo-
runda olduğumuzun bilincindeyiz. Bu çabaya 
dışarıdan büyük-küçük katkısı olan tüm düş-
daşlara sonsuz teşekkürler! Onların sayesinde 
dışarıdaki kavganın sıcak soluğunu daima içi-
mizde hissediyoruz.

Sevgili düşdaşlar, 6 ay gibi kısa bir zaman-
da 57 ilde asgari bir dağıtım ağı ilişkisi yarat-
manız karşısında şapka çıkarıyorum. Kendim-
ce, demek ki geleneğin köklü damarlarından 
birinden boy veren bir fideyle karşı karşıyayız 
diye düşünüyorum. Tez zamanda büyümeniz, 
lezzetli meyvalar vermeniz dileklerimle, tek-
rar çalışmalarınızda başarılar! Diliyorum.

Özgür gelecekte görüşünceye değin; sağ-
lık, direnç, başarı ve umutla kalın! Asla düşsüz 
kalmayın! İyi ki varsınız! Düşlerimizin kızıl ha-
varileri...

Komünar selamlar.

Haydar SÖNMEZ
H Tipi Cezaevi / Erzurum

bulunduğu karanlığın farkına va-
rır mı? Acaba Aram Tigran’dan bir tür-
kü söylesek, şu bir kaç metre uzaktaki 
ağacın yapraklarında titreyen yağmur 
damlası, yaşam gerekçemizin ruhuna 
vurulmak istenen sürgünün pasını erite-
bilir mi?  Yaşam gerekçemizi “mezarlığın 
asayişini bozmak, ölülerin dirilmesine ve 
infiale sebep olmak”la suçluyorlar. 

Oysa “suç” dedikleri, barış için bir 

kaç kelam etmemizdir. Geldiğimiz nok-
tada zamanın ruhu artık topyekün sa-
vaşa karşı, topyekün direnişe ihtiyaç 
olduğunu gösteriyor. Bunun için direniş 
kültürümüzün bugüne kadar bize miras 
bıraktığı iradenin cesaretiyle adım atma 
zamanı gelmedi mi?

Ergül İNCE
2 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi 

Kandıra / Kocaeli



Savaşı mutlaka durduralım!
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q Armağan BARIŞGÜL

İlerici insanlığın 6-9 Ağustos’ta, Hiro-
şima ve Nagazaki’ye atom bombalarının 
atılmasının yıldönümünü andığı bugünler-
de Türkiye halkları, Erdoğan kliğinin eliyle 
dayatılmaya çalışılan savaşa “Hayır!” diyor 
ve safları hızla örüyor. Doğrusu da bu, tu-
tulacak tek seçenek de budur. “Bir doğa ya-
sası değildir, savaş. Barışsa bir armağan ola-
rak verilmez insana. Savaşa karşı barış için 
katillerin önüne dikilmek gerek, ‘Hayır, biz 
yaşayacağız!’ demek gerek.” diyor bize Hitler 
faşizmini yaşamış olan büyük şair, yazar ve 
komünist Bertolt Brecht.

7 ilde 40 bölgede Olağanüstü Hal ilan 
edilerek gösteriler yasaklandı. 6 ay burala-
ra giriş-çıkış yasak! Bir çok ilerici ve özgür 
basına, yayınlara, onların internet sitelerine 
sansür konuldu. İktidar baskıda, şiddette 
ve vahşette sınır tanımıyor. Her gün ül-
kenin değişik yerlerine cenazeler gidiyor. 
Halk, “cennet ile cehennem” arasında duru-
yor, sanki “Sırat Köprüsü”nden geçiyor!

Oğlunu yitiren bir anne, “Cenaze ta-
butlarına değil, çocuklarımıza sarılmak is-
tiyoruz!” diye haykırdı. Hıçkırıklar içinde 
ağlayan Dersimli yaşlı kadın, “Köylerimizi 
bombaladılar, savaş istemiyoruz, bizi rahat 
bıraksınlar.” diye feryat ediyor. Bursa’da ev-
latlarını yitiren aileler, “Erdoğan oğlunu as-
kere gönder!” sloganıyla yeri göğü inlettiler. 
Bu annenin evladı için yaptığı haykırış, ül-
kemizdeki anaların, babaların, kardeşlerin 
ve sevgililerin milyonlarca haykırıştan sa-
dece biridir. Her gün insanlarımız katledi-
liyor. Ve daha korkunç olan, ülkemiz savaş 
atmosferinden savaşın içine sürükleniyor. 
Halklarımız, ekmek derdindeyken bu yet-
miyormuş gibi bir de can derdine düştüler. 
Saray çocukları, bakan çocukları, general 
çocukları ve milyarderlerin çocuklarının 
çoğu “çürük” raporlarıyla ellerini ovuştu-
rup gülücükler atarken, bizim çocuklarımız 
para babalarının çıkarları uğruna savaş 
cephesine gönderiliyor veya gönderilecek. 
“Çürük”ler, “Babam sağ olsun” diyor. Yok-
sul halkın çocukları da para babaları için, 
ağızlarında salya akan gözü dönmüşler 
için askere giderek, savaşa feda edilerek  
“Vatan sağ olsun!” mu desinler? Yeter artık! 
Bitmelidir, bu sahte edebiyat. Bir insanın 
canından, evladından, yaşama hakkından 
ve geleceğinden daha değerli bir şey olabi-
lir mi? Bu korkunç gidiş, tersine çevrilemez 
mi? Elbette çevrilebilir. Nasıl mı? Savaşa 
karşı durarak ve barışa sahip çıkarak. Yolu 
ise en geniş halk kesimlerini örgütleyerek 
savaşa karşı direnişi örmektir. Savaşa karşı 
oluşturulan “Barış Bloku” gelişiyor. Barış 
mücadelesi yığınsallaşıyor ve halklaşıyor. 
İşte, umut buradadır. Savaşı durduracak, 
durdurabilecek tek güç, en geniş halk yı-
ğınlarının örgütlü gücüdür, üretimi elle-

rinde tutanlardır. Düşünün ki savaşa karşı 
barış için şalterler “şak” diye indi, üretim 
durdu ve de yaşam. O zaman kendi çıkarla-
rı için halkın çocuklarını savaşa yollayanlar 
göreceklerdir, görmesi gerekenleri. Savaş, 
son noktadır; yaşam veya ölüm. “Ölümden 
öte ‘köy’ yoktur!”

Emperyalist güçlerin ve işbirlikçisi kapi-
talist çevrelerinin halkların üzerine sürdü-
ğü DAİŞ çetelerinin vahşeti, ilerici insanlı-
ğın moralini, ruhunu ve psikolojisini alt üst 
ederek dumura uğrattı. Ürdün, Katar, Suudi 
kapitalist güçlerin sıkı işbirliği ve desteğiyle 
diktatörlüğünü sürdüren R.T. Erdoğan, ül-
kemizi adım adım savaşa sokmaya çalışıyor, 
birden bire değil adım adım.  Kin, ihtiras, 
yalan, hırsızlık ve faşist bir kişiliğe yöneliş 
hepsi bir arada gidiyor. Dün tek serveti par-
mağındaki yüzüğü olan zat, bugün dünya-
nın en büyük zenginleri arasındadır. Ailece 
günden güne devleşiyor. Bursa’daki anala-
rın “Tayyip, Bilal’i askere gönder!” dedikleri 
oğlunun  gemilerinin sayısı artıyor, filosu 
genişliyor. Emine Erdoğan’ın mal varlığının 
haddi hesabı yoktur. Seçimde yenilen Er-
doğan, hırsını halklarımızı Ortadoğu’da sa-
vaşa sokarak, bizlere evlat acısı, ölüm, kan, 
gözyaşı yaşatarak almak istiyor. Kaos orta-
mı yaratarak, diktatörlüğünü pekiştirerek, 
meşrutiyeti olmayan Davutoğlu hüküme-
tini yasal bir kılıfa sokarak ayakta durmaya 
çalışıyor. Doğru değil mi? David L. Phillips, 
“Sivillere saldırılar durmazsa Uluslararası 
Ceza Mahkemesi, emir sorumluluğunu taşı-
yan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında in-

sanlığa karşı suçlardan dava açabilir.” dedi.

Akan kanın durması ve savaş çığırt-
kanlığına karşı, toplumun her kesiminden 
barış sesleri yükseliyor. Geçenlerde Taraf 
Gazetesi’ne konuşan CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Veli Ağbaba, “Bizim görüşümüz 
silahların susması siyasetin konuşması ge-
rektiğini düşünüyoruz. Silahlar konuştuğun-
da bize iş kalmıyor. Eski dönemleri yaşama-
mak için siyasetçilerin daha fazla konuşması, 
daha fazla sorumluluk alması gerekiyor. Bi-
zim Diyarbakır ve Adıyaman’da yapmak 
istediğimiz bu. İnsanların canı, her şeyden 
kıymetli. İktidardan birkaç puan oydan daha 
kıymetli. Tekrar çatışma ortamına dönülme-
mesi için biz üzerimize düşen görevi yerine 
getireceğiz.” 

Silah tacirleri dışında savaşın kazananı 
yoktur. Bir Alman atasözü der ki, “Bir sa-
vaştan geriye 3 ordu kalır: Sakatlar ordusu, 
yas tutanlar ordusu, hırsızlar ordusu.” Doğru 
söze ne denir? Savaşta herkes kaybeder. 
Kadınlar eşsiz, çocuklar babasız, yarenler 
yarsız kalır. Binlerce yıllık uygarlık, sanat ve 
kültür, bir çırpıda yok olur. Sonradan doğan 
çocuklar sakat olarak dünyaya gelir. Bunun 
en büyük örneği, Hiroşima ve Nagazaki’de 
yaşanan dramdır.

Barış mücadelesi çok zor, zor oldu-
ğu kadar da onurlu bir iştir. “(...) İçtenlikle 
inanıyorum ki, beni yetiştiren ve her şeyi-
mi ona borçlu olduğum halkıma yaşamım 
boyunca mütevazi bir hizmette bulunabil-
mişsem; bunu 37 yıllık mesleki görevimden 
çok, 3,5 yıllık Barış Derneği Başkanlığı’nda 
yerine getirebildim.” diyen 12 Eylül faşist 
darbesiyle kapatılan Türkiye Barış Derne-
ği Genel Başkanı Mahmut Dikerdem, bir 
‘barış’ sanığı olarak İstanbul Sıkıyönetim 
Mahkemesi’nde yargıçlara şöyle sesleni-
yordu: “(...) Dünyanın döndüğünü kanıtla-
dığı için mahkum edilmek istenen bir bilim 
adamının, yargıçlarına ‘ne yapayım ki dünya 
dönüyor’ dediği gibi, bizi de ‘ne yapalım ki 
dünya halkları barış istiyor’ demeye zorlama-
yınız. Dünyanın döndüğü nasıl tartışılmaz 
bir gerçek ise, tüm dünya halklarının barış 
içinde yan yana yaşamak istedikleri ve toplu-
ca intihar demek olan savaşı reddettikleri de 
o kadar açık ve kesin bir gerçektir.”

Bizler, tek bir “savaş”tan yanayız, sade-
ce onu durdurmaya çalışmayız, aksine hız-
lanmasına, güçlenmesine ve zafere erme-
sinden yanayız. Derslerimize iyi çalışmak 
adına işçi sınıfının öğretmeni Friedrich 
Engels’in sözleriyle yazımızı noktalayalım: 
“Hiç şüphesiz, fabrikatör, işçiye artıktan baş-
ka bir şey vermeyecek. Dünyayı özel mülkiyet 
yönettiği sürece, proletaryaya aç kalmaktan, 
yaşamını sürdürmek için savaşmaktan baş-
ka bir yol kalmıyor. Ama yarın her şey daha 
başka olacak ve biz bunun için hazırlanma-
lıyız.”

ölüm oruçlarında...
İbrahim... Kemal... ve Hayri’ydiler.

Başkaldırmışlardı...
vahşetin ölüm kokan ihanetine

Deniz’diler halkların yüreğinde...
cesur ve yiğitçe yürürken
darağaçlarına

“Zamanın ruhuyla”...
ilmik ilmik örmüşlerdi
“Kardeşlik köprüsünü”
özgürlükle harlanan...
Gözleriyle dokunuyorlardı
çarmıha gerili bilgelerin gölgelerine
ve gölgeler kanatlanıyordu...
İçimizde ışıyan azade düşlü
umutlar gibi
Tanrının sevgisiyle kutsanan...
çiçeklere fısıldıyorlardı zamanın ruhunu
ve gözyaşlarıyla...
Dokunarak yıkıyorlardı savaşın izlerini
şair ve ozanların anlatamadığı...
Gökkuşağı renginde örüyorlardı
yaşamın sırrını
ve ölüme gülümseyen gözleriyle
Gökyüzüne ölümsüzlüğün
özgürlük dilini nakış ediyorlardı

ve güneşin ateşten çocukları...
Işıyordu semâlarda
Yıldızlarla oynayan direngen
yürekleriyle...

Merhaba; Sevgili, 
Güzel Yoldaşlar
 

Özlem ve sevgi dolu selamlarımı 
gönderiyorum. Faşist AKP iktidarının 
savaş politikaları, ülkeyi ölümler ülke-
sine çevirmiş durumda. Diktatörlük 
idealleri temelinde yarattığı gerilimli 
ortam, seçim mağlubiyetinin etkisiyle 
şirazeden çıkmış bir ruh haliyle, ülkeyi 
çetelere ve savaş baronlarına peşkeş 
çekmiş duruma geldi. 

Suruç’ta 32 genç devrimci yoldaşın 
alçakça bombalarla parçalanması ve 
bunun akabinde iktidarın, özgürlük ha-
reketine, yurtsever, aydın ve demokrat 
insanlara karşı, topyekün bir savaş 
kararı alması, nasıl faşizan bir ruha sa-
hip olduğunu gösteriyor. Kazanmak için 
yapmayacağı çılgınlık, satamayacağı 
değer yok gibidir. Bu vahşi ve alçakça 
saldırıları şiddetle kınıyor ve lanetli-
yorum. Döktüğü her damla kanda 
boğulup, sonunu getireceğini hep be-
raber göreceğiz. Bu duygularla tekrar-
dan bu faşizme direnen yüreklerinizi 
selamlıyorum. Saygılarımı yolluyorum.

Cengiz AYAR
2 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi / Kocaeli



q Ahmet ÇAVLI

HDP’nin Bakur Kürdistan’ı ve Türki-
ye’de barajı aşarak AKP’yi uğrattığı he-
zimetin Kürdistan ve Ortadoğu’da çok 
önemli sonuçları açığa çıkaracağı görül-
meye devam ediyor. Kuşkusuz HDP’nin 
seçim zaferinden en az AKP kadar bir he-
zimeti yaşayacak olan güçler AKP ile itti-
fak içerisinde her türlü maddi ve manevi 
desteğini esirgemeyenler olacaktır. Yani 
HDP’nin seçim zaferine büyük yatırım 
yapanlar ve bunu Kürdistan’da kendi ge-
lişimleri için büyük bir imkâna dönüştür-
mek isteyenlerdir. HDP barajı aşıp AKP ve 
Erdoğan diktatörlüğünü ağır bir yenilgiye 
uğrattığında büyük hayal kırıklığını uğra-
yanlar aynı zamanda tüm hesap ve plan-
ları boşa çıkanlardır.

Bu güçlerin kim olduğu Kürdistan ve 
dünyadaki herkes tarafından bilinmesine 
rağmen bir kez daha malumun ilanı biçi-
minde değinerek hatırlatmakta fayda var-
dır. AKP ile seçim ittifakı içerisinde olan bu 
güçlerin başını çekenler aslında yabancı 
olmadığımız daha öncede birçok ittifak ve 
ilişkileri belgelerle de afişe edilen, medya-
da çıkan KDP ve DAİŞ olmaktadır. Evet, 
HDP zaferiyle KDP ve DAİŞ’in tüm plan-
ları, hesapları hayal kırıklığıyla karışık bir 
duygu yoğunluğunda suya düşmüştür. 
Halbuki ne de çok umut bağlamış hiçbir 
desteklerini maddi-manevi katkılarını da 
canı gönülden esirgememişlerdi.

Her ne kadar 7 Haziran seçimleri son-
rasında Başur Kürt bölge başkanı Me-
sut Barzani günlerce sonrasını bulan ve 
zorlanarak da olsa zevahiri (görüntüyü) 
kurtarmak adına HDP’yi kısa bir mesajla 
kutlamışsa da bu gerçeğin rengi değişmi-
yor. Belki de KDP’nin Bakur Kürdistan’daki 
seçimlere yaklaşımını özetleyen ve AKP 
ile seçim ittifakını belgeleyen bir örnek 
de seçim sonrası KDP milletvekilinin içi-
ne girmiş olduğu durum olmaktadır. Kısa 
da olsa yaşanan bu gerçeği belirtmek bir 
nebze de olsa gerçeğin anlaşılmasını sağ-
layacaktır.

KDP milletvekili Emine Zikri 7 Haziran 
seçimlerinden bir gün sonra karalar içeri-
sinde Başur parlamentosuna geliyor. Emi-
ne Zikri’yi karalar içerisinde gören vekil ar-
kadaşları ‘hayırdır niye karalar giymişsiniz 
bir yakınınız mı öldü, yas mı tutuyorsunuz 
diyen arkadaşlarına hiç sormayın’ diye 
cevap veriyor ve başlıyor anlatmaya… 
KDP’li milletvekili Emine Zikri ‘dün ne ol-

duğunu duymadınız mı AKP seçimlerde 
yenildi’ diyerek karalara bürünmenin ya-
şadığı büyük yasının nedenini paylaşıyor.

KDP milletvekilinin karalara bürünme-
sine ve yas tutmasına neden olan HDP’nin 
barajı aşması ve kazandığı büyük zaferdi. 
Bu yasın nedeni Kobani’nin işgal planını 
stratejik müttefiki DAİŞ ile planlayıp uygu-
layan AKP’nin seçimlerdeki ağır yenilgisiy-
di. Aslında Emine Zikri içerisine girdiği bu 
utanç durumu sadece kendi bireysel tutu-
munu ve duygularını yansıtmamaktadır. 
KDP’nin Kürt özgürlük mücadelesine ve 
HDP’nin seçim zaferine yaklaşımındaki 
maskelerle örtülmeye çalışan gerçeğini 
de ifade ediyor. Bu ve buna benzer birçok 
örnek daha sıralamak mümkündür.

Bir diğer örnek te HDP’nin seçim za-
feri ardından tüm Kürdistan ve dünyada 
seçim zaferini etkinliklerle kutlanmasına 
rağmen KDP’nin Duhok ve Zaxo’da kut-
lamaları yasaklamasıydı. Bu nasıl bir Kürt-
lük, ulusallıktır ki dünyada bir örneğine 
rastlanmayan bir şekilde kendi vatanda-
şının kardeşinin sevincini yaşamasını ya-
saklasın. Bu nasıl bir zihniyettir ki kendi 
ulusal gerçeğinden bu kadar uzaklaşıp 
işbirlikçiliğin bataklığında gevelensin. 
Duhok ve Zaxo’daki seçim zaferini ya-
saklayan asayiş sorumlularına sormadan 
edemiyor insan… Siz Duhok ve Zaxo’da-
ki AKP’nin sömürge asayişi misiniz? Kime 
hizmet ediyorsunuz AKP’den bunun için 
ne alıyorsunuz. KDP’nin zihinsel yapısını 
tanıyanlar bu yaklaşımın karşılıksız olma-
dığını bilirler.

HDP’nin barajı aşmasını ve AKP’nin 
büyük bir yenilgi almasının şokunu at-
latamayan KDP, AKP’nin aldığı darbeyi 
üzerine alarak ciddiyetsiz açıklamalar 

yapıyor. Dün KDP’nin İstihbarat sorum-
lusu ve Mesut Barzani’nin oğlu Mesrur 
Barzani bir açıklamayla kalkıp PKK’nin 
DAİŞ tehdidindeki Kerkük ve Şengal’den 
çıkarılmasından bahsediyor. Ezidi halkı-
nın yüzüne bakamıyorlar, o kadim kutsal 
topraklarda yaşayan halkların yüzüne 
bakamıyorlar,çünkü Ezidi halkını sattılar. 
Dünyanın harikası Laleş’te KDP ve peş-
merge yüzünden soykırıma uğradılar, esir 
alındılar, köleleştiler, cariyeleştiler, kadın-
ları çocukları köle pazarlarında satıldılar, 
fuhuşa sürüklendiler. Edule ve Derweş’in 
toprakları kan ağlıyor, gözyaşı döküyor, 
tıpkı 2’nci dünya savaşında Romanlara ve 
Yahudi halkına yapılanlar Ezidi halkına 3 
Ağustos 2014 tarihinde, tüm dünya halk-
larının gözü önünde 74. fermanla yapıldı. 
İlk kelimeleri “ey meleke tawis havarıydı” 
Ezidilerin, ilk söylemi “bizi bırakıp kaçtılar” 
oldu, kaçıp gidenler Kürt halkına ihanet 
eden KDP ve peşmergeleri idi. Çölde yüz-
binden fazla Ezidi’nin büyük göçü başladı, 
modern zamanların en büyük soykırımını 
yaşadılar, güneşin altında “biraz su verin” 
sözcükleri halen o çöllerde yankılanıyor. 
Tarihleri boyunca katliamlara uğrayan 
soykırımdan geçen, kaçırılan bayan ve ço-
cuklarına ulaşmaya çalışan Ezidi halkı Ro-
java’daki kamplarda soykırımın 1.nci yılını 
tamamlıyorlar. Ezidi halkının yardımına 
koşan yiğit militan gerilla YPG ve HPG’den 
başkası değildi. Onlar idi ölümüne Şengal 
dağından başlayan uçsuz bucaksız çölde 
yürüyen Ezidilere güvenlikli yolu açanlar. 
KDP’nin zihniyeti ve tutumu Şengal’deki 
tavrıyla açığa çıkmıştır. Ezidiler binlerce 
yıldır inançlarını kültürünü Şengal’de kut-
sal mekan olan Laleş’te korunurken, Şen-
gal şimdi bitmeyle karşı karşıya gelmiştir. 
Kimin sayesinde? KDP ve aile hükümeti 

sayesinde. Kürt özgürlük hareketi Türki-
ye’deki aile hükümetinden kurtulmadı 
birde Barzani aile hükümeti çıktı. Bu Kürt 
çıkarlarına hizmet etmeyen ve sadece bir 
partinin ve ancak bir hanedan rejiminin 
çıkarlarına hizmet edecek tavır ve açık-
lamalardır. Bu açıklama AKP’nin Başur 
Kürdistan’ındaki sözcülüğünden başka 
bir anlam taşımıyor. Neye dayanarak Kürt 
Özgürlük gerillasının çekilmesini hele 
Şengal’deki, Kerkük’teki halkımız DAİŞ 
katliam tehdidiyle karşı karşıyayken öne 
sürüyorsun.

Kimi, kimin adına nereden çıkarıyor-
sun. Yoksa Kürdistan’ı mülkiyetin olarak 
mı görüyorsun. Bir ülkenin, halkın bir aile-
nin, aşiretin ve hanedan rejiminin mülkü 
olmaktan çoktan çıktığının farkında değil 
misin? Daha Şengal’de peşmergelerinin 
kaçarak yüz üstü bıraktığı Êzidî Kürtlerinin 
kanı kurumadı. Daha bu katliamın neden 
gerçekleştiği ve bunda senin dar partici, 
aileci zihniyetinin rolü hafızalardan silin-
miş değil. Êzidi kadınlarının DAİŞ tarafın-
dan Musul’un, Rakka’nın köle pazarların-
da satılmasına neden olan sen ve senin 
zihniyetin değil midir? Eğer senin Şengal’i 
ne koruyan ne de gerillanın korumasına 
izin veren bu siyasetin olmasaydı Şengal 
işgal edilip binlerce Êzidî vahşice katledilir 
miydi? Koruyabilseydin YPG ve HPG geril-
lasının Şengal’e Kerkük’e gelmesine ve 
DAİŞ’e karşı Kürdistan halkını savunması-
na gerek var mıydı?

KDP ve onun zihniyetini temsil eden 
Mesrur Barzani’nin tüm Kürdistan par-
çalarındaki halkın kader tayin edici bir 
süreçten geçerken böyle bir açıklama 
yapması Kürt halkının birliğin büyük za-
rar vermiştir. Böyle bir açıklamadan önce 
Şengal’de içine girdiğin tarihin ve Kürdis-
tan halkının asla unutamayacağı alnına 
sürülen kara lekeden ve bu büyük utanç-
tan kurtulmanın çaresini bul. Yoksa klasik, 
işbirlikçi Kürtlüğün düşmanına karşı kedi, 
kardeşine karşı aslan kesilen bu tutumda 
ısrar etmek marifet değil… Yoksa bu öfke 
seçim ittifakına girdiğin AKP’nin yaşadığı 
kırılmanın, hezimetin yaratmış olduğu 
şokla, sendromla bağlantılı gelişen reflek-
sin dışa vurumu mudur? Herkes bunu bil-
sin duysun Meleke Tawis ve Edule ve Der-
weş toprakları özgür olacaktır, Ezidi halkı 
özgür olmadan Kürt halkı özgür olmaz, 
Ortadoğu halkları özgür olamaz, halklar 
birlikte özgürleşecek,kutsal Şengal ve La-
leş, bereketli topraklar özgürleşecek. HER 
ÇİÇEK KENDİ TOPRAĞINDA GÜZELDİR.

Edule Derweş Aşkı ve 
Modern Çağda Ệzidi Soykırımı
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q Ayla BORAN

Bir tarafta “Barış Anneleri”nin feryadı 
var. Canlarını toprağa veriyor ardı arkası 
kesilmeden. Barışın çemberinde birleşen 
ve Kürt özgürlük mücadelesinin ve güncel-
deki siyasetinin önemli sembolü olan Kürt 
anaları ne istiyor? Nedir bıkmadan usanma-
dan dillerinden düşmeyen “barış” özlemi?

Önce yüreklerine, acılarına bakmalı. Bir 
halkın için için kanayan acılarına bakma-
lı. Bir asırdır kimlik mücadelesi veriyorlar. 
Dilinden, kültüründen, yaşam hakkından, 
çoluğundan çocuğundan uzak düşürül-
meleri, burjuvazinin devletinin topyekün 
sistemli bir kıyım, asimilasyon ve katliam-
lar dizgesinde bir savaşa direniyorlar. Ağır, 
tahayyül bile edilemeyecek bedeller ödü-
yorlar. Bıkmadan, usanmadan, unutmadan 
ulusal kimliklerine ve yaşam haklarına sa-
hip çıkmak istiyorlar. Bu dirençten özgür-
lüğe, umuda, ortak yaşama kapı aralıyorlar 
inatla. Bu onurlu direnci üretenleri üreten 
ise anaları. Bu analar, evlatlarının kemikle-
rini arayanlar, bu analar çocuğunun cese-
dini eteğinde toplayanlar, bu analar belki 
bir daha hiç göremeyeceğini bile bile ev-
latlarını uğurlayanlar. Bu analar bir savaşın 
ateşinde yüreği yananlar. Bu analar bütün 
acılarını heybesine toplayıp, olduğu yerden 
ayağa kalkıp, ölümü kutsamak yerine, ken-
disine karşı yürütülen bir savaşın içinden, 
onurlu bir barışı haykırıyorlar. İntikam çığ-
lıkları atmaksızın.

Mayınların, bombaların, tuzakların için-
de büyüttüler çocuklarını. Dilleriyle kucak-
layıp hatırını bile soramadılar çocuklarının. 
Bu savaş bitsin isterken Kürtçe konuşama-
dılar. Cezası 5 yıldan başlıyordu. 10 düşü-
nüp bir konuştular. Katır sırtında çocuk-
larını Roboski’de taşıdılar. Sınırlarda etten 
duvar ördüler. Yaşlarına bakmadan koştu-
lar, koşuşturdular, silahların, panzerlerin 
önüne attılar kendilerini. Çocuklar ölmesin 
diye... Öldürülüyor çocukları...

Bir ananın feryadı bir halkı ayağa kaldı-
rıyor. Toprağa düşerken canları, “şehid na-
mırın” sesleri yükseliyor. 

Burada bir halk var. Hiçbir halkla sorunu 
olmayan. Devlet ve hükümetlerin asırlık bir 
kinine karşı haklı bir savaşın içindeler. 

Barış anneleri, tüm dünyanın, yüzyıl-
ların, kapitalizm var oldukça bize uzak bir 
özlemi, uzansak yakalayabileceğimiz bir 
metafora dönüştürüyorlar ve inadına “ba-
rış” diyorlar. Kayda değerdir.

Diğer tarafta “Asker Anneleri” var. Ya da 
“Şehit Anneleri”

Konu acıysa yarıştırılamaz. Aynı acı bü-
tün annelerin yüreğini aynı derinlikle dağ-
lar. Şehit analarının, baskı, zor ve yıldırmay-
la acısını bile dillendiremediğine tanığız. 
Tarafı olmadığı bir savaşın neferi olmaktan 
kendini alıkoyamayan ya da bu çıkmazdan 
sıyrılamayan evlatlarını yitiriyorlar onlar. 
Milliyetçilik ve şovenizm sosuyla, acılarını 
yaşayamaz hale getiriliyorlar. 

“Her şey vatan için. Vatan sağolsun” rep-
liği var dillerinin seçilmiş kayıtlarında. 

Vicdani Ret diyen, “Benim çocuğum ne 
için ölüyor.” diyen analar ya da kesimler va-
tan haini oluyor. Susturulmaya çalışılıyor. 

Ya devletin içselleştirmeye zorladığı ezber 
bozulursa ne olacak devletin bekası? O yüz-
den mağdur konumundadır şehit anaları. 
Sırtını beş dakikalığına uğrayıp sıvazlayan 
bir komutan unutturur mu acısını?

Şehit anaları da Barış anaları da yan 
yana durduğu gün “barış”a yakın olacak bu 
topraklar. Şehit analarının feryadı bugün 
için çatlak ses olarak görülse de gün gele-
cek, savaşsız ve sömürüsüz bir dünya için 
bütün anaların elleri ve acıları birleşecektir.

Kapitalizmde savaşlar, ölümler, katliam-
lar, krizlerinden çıkmanın ve sermayenin 
devletinin yeniden restorasyonunun bir 
aracı olmuştur ve sürüyor. Ölümü kutsama-
yı, yaşamı bu denli berhava etmeyi, halkları 

birbirine düşürmeyi, işçi sınıfının doğasın-
dan gelen gücünü ezmeyi, yokluğu, yoksul-
luğu, sömürüyü, yüzyıllardır bin bir biçimle 
karşımıza getiren ulusal ve uluslararası ser-
maye ve onun aygıtları, kaçınılmaz sondan 
elbette ki kurtulamayacaktır.

Önce insan olduğumuzu unutmadan, 
ana sıcağına yaslanmadan, tarafımızı sınıf-
sal bir zemine dayamadan, yeni bir dünya 
yok bizlere.

Zılgıtların, ağıtların yerini halaylara bıra-
kacağı bir dünya düşü için. Anaların gözün-
den bugüne değin akan her bir damla yaşı, 
özgürlüğün okyanusuna taşıdık çoktan.

Biz unutmadık. Onlar da unutmasınlar.

Biz neden öldüğümüzü biliyoruz ve 
sizin neden öldürdüğünüzü de...

3 Ağustos 2015 günü; Şanlıurfa Mil-
letvekili Osman Baydemir, Siirt Millet-
vekili Prof. Dr. Kadri Yıldırım, İstanbul 
Milletvekili Hüda Kaya, Genel Başkan 
Yardımcısı Nazmi Gür, Merkez Yürütme 
Kurulu üyesi Hatice Altınışık’tan oluşan 
heyetimiz , 4-5-6 Ağustos tarihlerinde Kür-
distan Bölgesel Yönetimi; Hewlêr, Kandil 
ve Süleymaniye’de araştırma ve temaslarda 
bulunmuştur. Çalışmalarımızın tamamında 
HDP Hewlêr Temsilcileri Şilan Eminoğlu 
ve Abit İke de hazır bulunmuşlardır.

Zergelê Köyü’nde bombardımandan 
sağ kurtulan yerleşik halkın tanıklıklarına 
göre, saldırı gününden bir iki gün önce-
sinde insansız hava araçlarıyla kapsamlı 
keşifler yapıldığı; 1 Ağustos 2015 tarihin-
de, takriben saat 04:00’te ilk saldırının 
başladığı, 06:00’ya kadar belirli aralıklarla 
en az üç kez bombardıman yapıldığı ve bu 
esnada insansız hava araçlarının da keşifler 
yoluyla saldırıyı yönlendirdikleri tarafımıza 
aktarılmıştır. 

Heyetimizin Erbil hastanelerindeki 
yaralılar, Zergelê Köyü sakinleri, siyasi 
parti ve resmi makamlar nezdinde yaptığı 
görüşme ve girişimler sonucu aşağıdaki 
tespitler yapılmıştır:

1. Bombardımana maruz kalan Zergelê 
Köyü’nün, Ankara Hükümetinin resmi 
açıklamalarının aksine PKK kampı değil, 
sivil bir yerleşim yeri olduğu görülmüştür. 
Bombardıman sonucu hayatını yitirenler 
sivil ve silahsız insanlardır.

2. Kandil, yüze yakın köy ve mezranın 
bulunduğu geniş bir bölgedir. Tüm yerel 
kaynaklar bu sivil yerleşim birimlerinin 
içinde ve yakın çevresinde PKK’nin her-
hangi bir kampının hiç bir zaman olmadığı-
nı belirtmektedir.

3. Türkiye resmi makamlarının, saldı-
rıdan önce Kürdistan Bölgesel Yönetimini 
bilgilendirdiklerine dair yaptığı açıklamalar 
gerçeği yansıtmamaktadır. Zira Kürdistan 
Bölgesel Yönetimi saldırı sonrası bilgilen-
dirilmiştir.

4. Ankara Hükümet yetkililerinin, 
Kürdistan Bölgesi resmi makamlarının da 
hava operasyonlarını desteklediğine dair 
yaptığı açıklamalar gerçeği yansıtmamak-
tadır. Bilakis görüştüğümüz tüm makamlar 
hava saldırılarından ve doğurduğu sonuçlar-
dan duydukları rahatsızlıkları açıkça ifade 
etmişlerdir.

5. Hava saldırısı ve doğurduğu sonuçlar 
insan hakları hukukuna aykırı olduğu gibi 
insancıl hukukun da açık ihlalidir. Zira 
başka bir ülkenin sınırı 150 km aşılarak bir 
köy bombalanıp sivil bir katliam gerçekleş-
miştir.

6. Bombardıman sonucu oluşan bu 
hukuk ihlalinde sorumluluk Türkiye Hükü-
metinin olduğu kadar, kullanılan silahları 
Türkiye’ye satan veya hibe eden ülkeler de 

bu sorumluluktan muaf değildir.
7. Bölgeye yönelik hava saldırıları, sivil 

insan katliamının yanı sıra yüzlerce hek-
tarlık ormanlık alanın yanmasına, bu alan 
içinde bulunan bütün canlıların ölümüne ve 
doğanın tahribatına neden olmuştur.

Sivillerin katliamıyla sonuçlanan 
TSK’nın hava saldırısının siyasi sorumlulu-
ğu Türkiye Hükümeti’ndedir.

Hava saldırısının doğurduğu hukuki 
sorumluluk silsilesi içerisinde bulunan, tali-
matı veren, uygulayan ve kamuoyunu yanlış 
bilgilendiren tüm sorumlular hakkında 
huzurunuzda suç duyurusunda bulunuyoruz.

Sınır aşırı hava saldırısının oluşturduğu 
tahribatın vahameti, saldırıda kullanılan 
uçak ve mühimmatın menşei ülkelerin 
hükümetlerini de bu saldırıdan sorumlu 
tutmaktadır.

Türkiye Hükümetine bu mühimmatı 
veren ülkelere, söz konusu silahlarla sivil-
lere dönük saldırılar gerçekleştirmemesinin 
garanti altına alınması çağrısında bulunu-
yoruz. 

AKP Hükümetini, bu saldırının oluştur-
duğu korkunç tahribatı dikkate alarak askeri 
operasyonların çözüm olmayacağı gerçeğini 
görmeye davet ediyoruz. Otuz yıllık çatışma 
pratiğinden de hareketle savaşın, çatışma, 
gözyaşı, yıkım, yoksulluk ve çözümsüzlüğü 
derinleştirmekten başka bir sonuç doğurma-
yacağı aşikardır.

Bir kez daha ifade etmek isteriz ki, 
1990’ların savaş dili ve pratiğiyle barış inşa 
edilemez. Yine ifade etmek isteriz ki, çö-
züm konuşmaktır, diyalogdur ve müzakere 
masasıdır. Bir daha yeni trajedilerin, yeni 
savaş suçlarının ve telafisi imkânsız acıların 
yaşanmaması için acilen çift taraflı ateşkes 
çağrısında bulunuyoruz.

Kürdistan Bölgesi Zergelê Köyü Katliamı
Halkların Demokratik Partisi Araştırma İnceleme Heyeti Raporu



Suruç’ta	Katledilen	32	Sosya-
list	Gencin	Anısına...

Özgür	Gençlik	Dergisi, Ağus-
tos sayısını SGDF ile dayanışma 
içinde olan diğer gençlik örgüt-
leri, partiler, örgütler, gazeteler 
ile birlikte çıkarma konusunda 
bir insiyatif geliştirdi ve çağrı 
yayınladı. Biz de Politika Ga-
zetesi olarak bu çağrıya uyduk. 
Bu sayıda Özgür Gençlik dergisi 
Ağustos sayısında yayınlana-
cak yazımızı ve Özgür Gençlik 
Dergisi’nin web sitesi ozgur-
genclik.org	‘da Suruç’ta katle-
dilen gençlerimizin yaptıkları 
hazırlıkları ve Kobane’ye gitme 
amaçlarını içeren derginin Tem-
muz sayısında yayınlanan bir 
yazıyı yayınlıyoruz.

Kapitalist sömürü ve emperyalist ku-
şatma çarkında ezilen, sömürülen, tüm 
işçi-emekçi, yoksullar ve halkların, işçi 
sınıfı mücadelesinin tarihsel dinamiğin-
de, sevdası devrim olan en güçlü bile-
şenlerden biri gençliktir. Bu topraklarda 
devrimci, sosyalist gençlik; zindanlarla, 
baskılarla, zulümle, ölümlerle, katliam-
larla susturulmaya çalışıldı, çalışılıyor. 

İşçi sınıfının onurlu mücadelesinde yer 
almak, taraf olmak, insanca ve özgür, 
savaşsız, sömürüsüz bir dünya için 
direnenlere karşı -kalleşçe- devletin 
topyekün saldırıları, mücadele içinde yer 
alanlar için yeni değildir. Yeni değildir 
genç ölmek. Bize özgüdür. Yeni olmayan 
bir şeyi unutuyorlar oysa ki... Gençler, 
ölümlerden yaşam çıkarmayı öğreneli 
çok zaman oldu. 

Sosyalist Gençlik Dernekleri Federas-
yonu çağrısı ile, Kobanê’nin yeniden 
inşası için Suruç’ta bulunan 300’e yakın 
insana yönelik planlı saldırı sonrasında, 
devrimci ve sosyalist 32 kişi yaşamını 
yitirdi. Yüzlercesi yaralandı. Bu katliam, 
işçi sınıfının devrimci güçlerine karşı , 
devrimci ve sosyalistlerle, KÖH arasın-

daki bağlaşıklığı sindiremeyen, Gezi’de, 
fabrikalarda, sokaklarda, üniversitelerde 
birlikte direnen, serhildanlarda yan 
yana halay çeken, Kobanê’de birlikte 
savaşan, bir çocuğun gözündeki yaşı, bir 
somun ekmeği, birlikte paylaşan, düşleri 
tek olan, cesur ve sisteme karşı etnik, 
dinsel, siyasal, cinsel ayrım yapmaksızın 
aynı havayı soluyabilen gençlere karşı 
yapılmıştır. Kürdistan ve Türkiye halkları 
ile devrimci-sosyalist mücadele yürü-
tenlerin arasına bomba olup düşen, AKP 
Hükümeti ve sermayenin devletinin bir 
organizasyonudur Suruç.

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” koya-
cağı bir kızı olsun isteyen Alper’i, Nuray 
ve Nazlı’yı, arkadaşlarının “Keke”si Yunus 
Emre’yi, Üniversite sınavında yaptığı 

tercihlerin sonucunu göre-
meyecek olan Ece’yi, kitap 
dostu Murat’ı, polis mü-
dahalesinin her zamanki 
biçimlerinden birine ma-
ruz bırakıldığı bir kareyle 
hayatımıza giren Cebrail’i, 
Gençlerin İsmet Amca’sı-
nı, 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, hak-
sızlığa, savaşa direnen ve omuz veren 
gençlerdi. Artık onlar yok. 

Onların düştüğü yerden mücadeleyi 
yükseltmek tüm devrimci ve sosya-
list güçlerin sorumluluğudur. Politika 
Gazetesi olarak, işçi sınıfının devrimci 
mücadelesi ve Kürt Özgürlük Hareketi 
mücadelesini özgür bir yaşamın inşasın-
da birleşik bir zeminde gören bir siyasal 
çizgiyle birlikte, SGDF, ÖGK ve Özgür 
Gençlik’in “Bir kenti savunmak ve Suruç 
katliamı” olarak belirledikleri dosya ko-
nusu ile Özgür Gençlik Dergisi’nin ağus-
tos sayısını birlikte çıkaralım duyurusu-
nu gazete olarak selamlıyor ve SGDF ile 
dayanışma çağrısında ses olabilmekten 
onur duyuyoruz.

Cebrail, Polen, Büşra, Ezgi ve yaşamını 
kaybeden, yaralanan tüm yoldaşların, 
onurlu mücadelesinin sesi olan Özgür 
Gençlik Dergisi’ne ve yüreği insan onu-
rundan yana atan tüm sosyalist gençle-
re, yoldaşça selamlarımızla...

Politika	Gazetesi	Kolektifi	
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Gençliğin “devrimci ruhu” dizginlenemez



“Beraber	savunduk,	beraber	
inşa	edeceğiz”	şiarıyla	Kobanê’ye	
doğru	çıktığı	yolda	Suruç’ta	
katledilen	31	güzel	yürek	anısına	
dergimizin	son	sayısında	çıkan	
yazıları	yeniden	yayınlıyoruz.	

ozgurgenclik.org

İnsanlığın özgür, demokratik, barışçıl, 
adil bir yeni toplumsal sistem ve yaşam 
arayışına amansız bir direniş, tarihsel 
bir kahramanlık ve görkemli bir irade 
savaşıyla cevap olan Rojava Devrimi 
ilerlemeye devam ediyor. Başladığı anlar-
dan itibaren Türkiye halkları başta olmak 
üzere, tüm Dünya halkları bakımından 
ilgi odağı haline gelen Rojava Devrimi, 
bugüne kadar Kobanê zaferinden Tel 
Abyad’ın kazanılmasına kadar pek çok 
tarihi sürece ev sahipliği yapmıştır. Dev-
rimimiz ve zaferlerimiz, YPG ve YPJ’nin 
kahraman savaşçıları kadar, onların 
muhteşem direnişi etrafında kenetlenen 
herkesin en başta ise Rojava halklarının 
başarısıdır.

“Kobanê düşecek, Rojava Devrimi 
boğulacak.” beklentileri üzerinden ya-
pılan planlar karşısında başta YPG, YPJ 
ve Kürt halkı olmak üzere, sosyalistler 
ve demokrasi güçleri de soylu bir direniş 
gerçekleştirmişlerdi. Ancak savaş siperle-
rinin dışında önemli bir direniş daha ya-
şanmıştı. Halklar, on binler halinde IŞİD 
çetelerine karşı sokakları ve meydanları 
doldurmuştu. Neredeyse bütün Dünya’da 
Kobanê direnişiyle bütünleşmek adına 
eylemler gerçekleşmişti. Türkiye ve 
Kürdistan topraklarında serhildanlar 
yaşanmış, kent merkezleri “Biji berxwa-
dana Kobanê!” sloganlarıyla inlemişti. 
Bir yandan Kobanê sınırında binlerce 
insanla yaşam nöbeti gerçekleştirilirken, 
diğer yandan ise Kobanê halklarına yar-
dım kampanyaları büyük bir kararlılıkla 
ilerletilmişti. Dört bir yanda topyekûn 
gösterilen bir direnişle “Kobanê düştü!” 
planları suya düşürülmüştü. Özellikle 
6-8 Ekim Serhildan ruhu bu topraklarda, 
çok değil birkaç yıl öncesinin haykırı-
şını hatırlatmaktadır. Elbette, özellikle 
batıda sokaklar Gezi zamanındaki kadar 
dinamik olamamıştır. Ancak kent mer-
kezlerinde, metropollerde günlerce evine 
dönmeyen gençler, dün Gezi barikatla-
rında özgürlüğü için çatışanlardır. Sınır 
başlarında yaşam nöbeti tutmaya giden 
gençler, Gezi Parkı’nda dayanışmanın 
inceliğini tadanlardır. 

İşte bu nedenle Gezi Ayaklanma-
sı’ndaki eşitlik ve özgürlük taleplerimi-
zin bir anlamıyla somutlaşmış hali olan 

Rojava Devrimi, Türkiyeli gençlerin bir 
kez daha yüzünü döndüğü yer olmuştur. 
Sadece devrim değil, onun savunusu 
içinde gerek batıda gerekse devrim 
topraklarında gençler, varlarını yoklarına 
katarak direnmişlerdir. Batıda örgütlenen 
destek eylemlerinin yanı sıra, bu devri-
me canlarını katan genç yoldaşlar Kader 
Ortakaya’lar, Suphi Nejat’lar, Emre 
Aslan’lar    Gezi’den bugüne gençliğin 
özgürlük mücadelesinin, Kobanê direnişi-
nin cisimleşen hali olmuşlardır.  

Acısını, üzüntüsünü, sevincini ve coş-
kusunu birlikte yaşadığımız devrimimiz; 
bugün kendisini daha güçlü var ederek 
ilerlemeye devam ediyor. Ancak Kobanê 
özgürleşirken kuşkusuz savaşın ağır 
sonuçlarıyla da karşı karşıya kalmıştı. 
Şimdi sıra Kobanê direnişini sahiplendi-
ğimiz kadar yaşamın tekrar var edileceği, 
halkların çoktan evlerinin yolunu tuttuğu 
Kobanê sokaklarının yeniden inşasını 
da aynı sorumluluk, aynı ortak ruhla bir 
seferberlik temelinde gerçekleştirmekte. 
Kapitalist dünyaya ait ne varsa reddeden, 
devrime dair sözümüzün vücut bulmuş 
bir hali olan, orada savaşan, şehit düşen 
yoldaşlarımıza karşı bir görev bilerek bu 
yaz deniz kenarında gerçekleştirilen kla-
sikleşmiş yaz kampı yerine devrimin için-
de 19 Temmuz’da Kobanê’de olacağız. 

Kampanyamızın sloganında da ifade 
ettiğimiz gibi “beraber savunduğumuz” 
Kobanê’de her kesimden insan kendisine 
ait değerler bulabiliyor. Ve her kesimden 
insan, kendisini Kobanê’ye karşı sorum-
lu hissediyor. Şimdiden onlarca insan 
-mühendisler, doktorlar, inşaat işçileri- 
yeniden inşa çalışmalarına katılmak için 
Kobanê’ye geçmiş durumda. Biz de bu 
sorumluluğumuzun bir gereği olarak, 
başta gençlik olmak üzere gelmek isteyen 
herkesle yeniden inşa çalışmalarının bir 
parçası olacağız. 

Kampanyamızın hareket noktasını bir 
şekliyle herkesi bu sürece dahil etmek 
oluşturuyor. Ancak esas hedefimiz, 

birbirinden farklı nitelikleri olan genç ar-
kadaşları yeniden inşa çalışmamızın içine 
dahil edebilmekte. Örneğin; tıp öğrenci-
lerinden inşaat mühendislerine, iletişim 
fakültesi öğrencilerinden psikoloji öğren-
cilerine herkesi Kobanê’ye götürmek is-
tiyoruz. Ayrıca kampanya süresi boyunca 
yardımları ve bize sunulan imkânları da 
değerlendireceğiz. Çünkü biliyoruz ki, 
birçok insan oraya gelemese de Kobanê 
için bir şeyler yapmak istiyor. 

Şimdiden çalışmalarımıza başladık 
bile. İstanbul’dan Amed’e, Eskişehir’den 
Antalya’ya kadar birçok şehirde kam-
panya çalışmalarımız başlamış durumda. 
Bizleri kent merkezlerimizdeki stantlarda 
görebilirsiniz. Afişlerimize duvarlarda 
rastlayabilir, oturduğunuz bir bankta bil-
dirimizle karşılaşabilir, iletişim numarası 
üzerinden bizimle irtibata geçebilirsiniz. 
Daha fazla insana Kobanê’nin yeniden 
inşasını anlatabilmek adına sokaklarda, 
meydanlarda düzenleyeceğimiz toplan-
tılarda, Kobanê’ye dair belgesellerin 
gösteriminde bize denk gelebilirsiniz.

Kampanyamıza katılmak isteyen 
arkadaşlarla buluşma tarihimizi şimdi-
den kestik. Kobanê’ye gitmeden önce, 
gelmek isteyen herkesle bir araya gelerek 
g Kobanê’ye gittikten sonra neler ya-
pabileceğimizi, oraya gidiş sürecimizi 
konuşacağız. Ayrıca gelemeyen ancak 
kitaplarını, oyuncaklarını göndermek 
isteyen arkadaşlarımız içinse her il için 
ayrı noktalarımız var. Yeniden inşaya 
destek sunmak isteyenleri o noktalarda 
karşılıyor olacağız.

Kobanê’de olduğumuz sürenin tama-
mını ise yeniden inşanın ihtiyaçları ve 
devrimden öğreneceklerimizle doldura-
cağız. Kobanê’nin en acil ihtiyaçlarından 
biri, kentin yeniden ve hızlı bir şekilde 
tekrar yaşanacak hale gelmesidir. Bizler 
de Kobanê’deki yetkililerin istek ve 
talepleri doğrultusunda inşa çalışmaları-
na katılacağız. Başta okul, hastane gibi 
kamu binaları olmak üzere kentin ana 

ihtiyaçlarından hareketle inşaat çalışma-
larına başlayacağız. Kent yapısının tekrar 
ayağa kalkabilmesi için bütün emeğimiz-
le çalışacağız. 

Kobanê’de inşaat çalışmaları kadar 
sağlık alanında yapılacak çalışmalar da 
önem taşımakta. Kentin tahrip edilen 
altyapısı, sağlıklı beslenememe gibi 
sıkıntılar birçok salgın hastalığın ortaya 
çıkmasına zemin hazırlıyor. Bu nedenle 
tıp ve sağlık fakültesi öğrencileri başta 
olmak üzere, bu konuya çözüm getire-
bilecek arkadaşlarla orada hazır olmak 
istiyoruz. Ayrıca kentin yapısının sağlığa 
elverişli bir hale getirilmesinin yanı sıra, 
Kobanê halkının mevcut sağlık problem-
lerine de çözüm getirmek istiyoruz. Bu 
anlamda orada olduğumuz süre boyunca, 
Kobanê halkına sağlık taraması yapabilir, 
ayakta tedavi edilebilecek hastalıklara 
çözümü birlikte üretebiliriz.

Kobanê Direnişi’nin sokaklarda savu-
nulmasında gençliğin oldukça önemli bir 
yeri vardı. Şimdi de bizler, yani gençler, 
sokaklarda savunduğumuz Kobanê’ye 
anlamlı bir hatıra bırakmak için hatıra 
ormanı dikeceğiz. Diktiğimiz her fidan 
ise Kobanê direnişinde kaybettiğimiz 
yoldaşlarımızın adını taşıyacak. Bu hatıra 
ormanı, Kürt-Türk-Ermeni-Arap-Çerkez-
Laz ve diğer bütün halkların kardeşlik 
ormanı olacak. Tıpkı daha önce Deniz 
Gezmiş ve arkadaşlarının Zap Nehri’ne 
kurmuş olduğu “Devrimci Gençlik Köp-
rüsü” gibi bu hatıra ormanı da bir bakıma 
kardeşlik köprüsü kurmuş olacak. 

Kobanê’nin eşsiz direnişi başta 
dünya halklarına ve kamuoyuna çokça 
kez anlatıldı. Tarihi direnişin belgesel 
ve fotoğrafları hafızalara kazındı. Şimdi 
Kobanê’nin yeniden inşasına fotoğrafları 
ve belgeselleriyle tanıklık edecek, bu 
tarihi süreci ölümsüzleştirebilecek olan 
herkesi Kobanê’ye bekliyoruz.

Bizler SGDF olarak bu yaz, Roja-
va Devrimi’nin yıl dönümünde, 19-24 
Temmuz tarihleri arasında Kobanê’de 
olacağız. Bizlere düşen tarihi sorumlu-
lukla, başta Kobanê’de hayatını kay-
beden yoldaşlarımıza ve kentin ruhuna 
yakışır bir şekilde inşa etmek için bütün 
gücümüzle çalışacağız. Haydi, özgür 
yaşamı kurmanın coşkusu ve dayanışma 
ruhuyla Kobanê’yi yeniden inşa edelim 
ve Kobanê halkının yaralarını birlikte 
saralım. Arîn Mîrkan, Paramaz Kızılbaş 
ve yoldaşlarının kanlarıyla kurtardıkları 
Kobanê’yi inşa ederek onların hayalle-
rini ve anılarını tarihe ve geleceğe mal 
edelim! 

SGDF Eş Başkanı Oğuz YÜZGEÇ
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Türkiye’de gelir dağılımındaki eşitsizlik 2014 
yılında, bir önceki yıla göre arttı. Toplam tüke-
tim harcamasının yüzde 37.2’sini en zengin yüzde 
20’lik grup yaparken, en yoksul yüzde 20’lik gru-
bun payına da sadece yüzde 8.5 düştü. Böylece en 
zengin grup en yoksul grubun 4.5 katı daha fazla 
harcadı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2014 yılına ait hane 
halkı tüketim harcamaları istatistiklerine göre 
Türkiye’nin milli gelirinden en az payı alan en yok-
sul grubun tüketim harcamaları payı 2013’e göre 
de azaldı. Öte yandan en zenginler toplam eğitim 
harcamalarının ise yüzde 64.7’sini tek başına yaptı. 
Bu en yoksulların eğitime harcadığı paranın tam 29 
katı.

En çok konuta harcandı
TÜİK verilerine göre hane halkı başına aylık or-

talama tüketim harcaması 2 bin 848 lira oldu. 2013 
yılında bu rakam 2 bin 572 lira idi. Hane halkları 
tüketim harcamalarında en yüksek payı yüzde 24.8 
ile konut ve kira harcamaları alırken gıda ve içecek 
harcamaları yüzde 19.7 pay ile ikinci oldu. Hane 
halkları toplam harcamalarının yüzde 2.1’ini sağlık 
harcamalarına, yüzde 2.4’ünü ise eğitime ayırdı.

Toplam hane halkı harcamalarının yanı sıra 
TÜİK hane halklarının gelirden aldıkları paya göre 
tüketim harcamalarını da karşılaştırdı. Bu karşılaş-
tırma Türkiye’nin en yoksul yüzde 20’luk bölümü-
nün 2013 yılına göre tüketim harcamalarından aldı-
ğı payın gerilediğini de ortaya koydu.

2013 yılında toplam tüketim harcamalarının 
yüzde 8.8’ini en yoksul yüzde 20’lik dilim yapar-
ken 2014 yılında sadece yüzde 8.5’lik bölümünü 
harcadılar. Yani en yoksulların tüketim harcamala-
rı da azaldı. Gelirden en az payı alan ikinci yüzde 
20’lik grubun tüketim harcamalarındaki payı yüzde 
13,5’ten yüzde 13.7’ye çıkarken, orta sınıf olarak 
adlandırılabilecek yüzde 20’lik grubun tüketim har-
camalarındaki payı yüzde 17.9’dan yüzde 17.8’e 
indi. Orta üst sınıf ise tüketim harcamalarının yüzde 
22.8’ini gerçekleştirdi.

Zenginler fakirlerden 2 kat daha 
fazla yiyor

Türkiye’nin en yoksul yüzde 20’lik kesimi top-
lam gıda harcamalarının yüzde 12.4’ünü yaparken 
en zengin yüzde 20’lik kesim yüzde 28.4’ünü yaptı. 
En zenginlerin gıda harcamalarındaki payı 1.1 puan 
artış gösterdi. Gelirden en az payı alan ikinci yüz-
de 20’lik grubun gıda harcamaları 2013’e göre 0.5 
puan düştü ve yüzde 16.9’a indi.

Orta üst sınıfın gıda harcamalarındaki payı ise 
yüzde 22.8’den yüzde 22.3’e indi. En zenginler gi-
yim ve ayakkabı harcamalarının yüzde 40.9’unu, 
ulaştırma harcamalarının yüzde 45.7’sini, lokanta 
ve oteller harcamalarının ise yüzde 43.3’ünü yaptı. 
En yoksul, orta sınıf, orta üst sınıf en zenginlerin 
harcamalarına hiç bir tüketim kaleminde yaklaşa-
mazken tek istisna içki ve sigara harcamalarında ya-
şandı. İçki ve sigara harcamalarının yüzde 29.2’sini 
en zenginler, yüzde 25.1’ini orta üst sınıf, yüzde 
20.6’sını orta sınıf, yüzde 15.5’ini orta alt sınıf, yüz-
de 9.6’sını en yoksul grup yaptı.

Gelir dağılımına göre harcamalar 
neler?

Gelirden en az payı alan en yoksul yüzde 20’de 
bulunanlar gelirinin yüzde 32.8’ini kiraya, yüzde 
28.8’ini ise gıdaya harcadı. Barınma ve yiyecek 
gibi en temel ihtiyaçlarına en fazla harcamayı ya-
pan en yoksul grubun diğer harcaması ise yüzde 6 
ile mobilya ile ev eşyasına oldu. Bu grup gelirinin 
sadece yüzde 0.6’sını eğitime aktarabildi. En yoksul 
kesimin en yüksek aylık geliri bin 407 lira olarak 
gösterildi.

Milli gelirden en az payı alan ikinci yüzde 20’lik 

grupta da en yoksul grup ile paralel bir tüketim pay-
laşımı yaşandı. Bu grup gelirinin yüzde 28.4’ünü ki-
raya, yüzde 24.3’ünü gıdaya verdi. Yüzde 12.7’lik 
payı ise ulaştırma harcamalarına aktardı. TÜİK orta 
alt sınıfın aylık gelirini en düşük bin 407 en yüksek 
2 bin 80 lira olduğunu hesaplarken bu grupta en dü-
şük harcama payı yüzde 1 ile eğitimin oldu.

Orta sınıf da en çok kiraya para 
ödüyor

Orta sınıfın da gelirinin yüzde 25.8’i kiraya yüz-
de 22.1’i gıdaya gitti. Orta sınıf da gıdaya ve kiraya 
harcadı kalan en yüksek parayı da ulaştırma masraf-
larına aktardı. Mobilya ve ev aletlerine ise gelirinin 
yüzde 6.8’ini ayırdı. Bu grubun da en yüksek orta-
lama aylık geliri 2 bin 906 lira olarak hesaplandı.

Gıdanın payının yüzde 20’nin altına düştüğü 
orta üst sınıfın gelirinin de yüzde 24’ü kira ve ko-
nut harcamalarına gitti. Ulaştırmanın payı da yüzde 
18.7’ye çıktı. Milli gelirden aldıkları pay arttıkça 
ulaştırma, haberleşme ve eğitime gelirlerinden ayır-
dıkları paylar da artış gösteriyor. Bu grubun ortala-
ma en yüksek aylık geliri de 4 bin 193 lira.

Zenginler en çok ulaşıma para har-
cıyor

Gıdaya gelirlerinden harcadıkları pay sadece 
yüzde 15.1 olan en zengin grup gelirlerinden en faz-
la payı yüzde 21.9 ile ulaştırmaya harcadı. İkincilik 
yüzde 21.6 ile konut ve kira harcamalarında. Bu 
grup eğitime de gelirlerinin yüzde 4.2’sini aktardı. 
En zengin grubun en yüksek ortalama aylık geliri 
hesabı ise yok.

* Kaynak	/	t24.com.tr	/	06.08.2015

Gelir Dağılımındaki Eşitsizlik Arttı
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q  Baki GÜL *

24 Temmuz 2015’te gece saat 11’de 
50’ye yakın uçakla 500’e yakın sorti ile ya 
da füze ve kazan bombasını Kürdistan’da 
gerillalar üzerine bırakması çok büyük 
bir komplonun hayata geçirilmesiydi.

Evet, Tayyip Erdoğan ve devlet için-
deki çetesi, AKP hükümeti Kürtlere 
karşı topyekün savaş kararını 30 Ekim 
2014’deki MGK toplantısında almışlar-
dı. Şartları olgunlaştırıp başlatacaklar-
dı. Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın 
“Müzakere Taslağı Önerisi” 
hamlesi ile AKP’nin bu planı 
aksadı. 28 Şubat 2015 Dolma-
bahçe Mutabakatı ile AKP’nin 
oyunu biraz daha teşhir oldu. 
Ama Tayyip Erdoğan ve çetesi 
rahat durmadı.  Planı 7 Haziran 
2015 Genel Seçimleri öncesin-
de ve sonrasında kanlı provo-
kasyonlarla yürütmek istedi. 
Erdoğan’ın hesabı ‘süper baş-
kanlık için 400 milletvekili’ydi, 
ama olmadı. HDP tarihi bir 
başarı kazandı. AKP ve Tayyip 
Erdoğan kaybetti. Türkiye’de 
siyasette kaybeden Tayyip Er-
doğan, Rojava’da da  kaybetti. 
AKP’nin Rojava’daki örgütü 
DAİŞ stratejik yenilgiler yaşa-
dı. Erdoğan her alanda Kürtler 
karşısında kaybederken, AKP 
politikasının işbirlikçileri de te-
laşa girdi.

Çünkü Tayyip Erdoğan ve 
ekibi çok büyük bir yenilgi al-
mışlardı. Askeri alanda gerillaya karşı, 
siyasi alanda HDP’ye karşı, bölgede özel-
likle de Rojava’da halkın devrimine karşı 
aldıkları yenilgi ile telaşa kapılan Tayyip 
Erdoğan, MİT, AKP iktidarı ve devlet için-
deki savaş kliği, Güney Kürdistan’da Me-
sut Barzani ve KDP; Rojava ve Suriye’de 
DAİŞ ile ortak bir plan gerçekleştirdiler. 
Plan şuydu: Rojava’da DAİŞ eli ile kanlı 
katliamları boyutlandırmak. En tipik ör-
neği 25 Haziran’daki Kobane katliamıy-
dı. Kuzey Kürdistan’da HPG’yi provokas-
yonlarla savaşın içine çekmek. Güney 
Kürdistan’da ise KDP’nin tahrikleri ile 
Kürtler arasında çatışmalı bir durum ya-

ratmak. Türkiye’de HDP’yi bloke etmek 
ve özel savaş yayınları ile kriminalize et-
mek için düğmeye basıldı. Bütün bu sal-
dırı dalgasının merkezine ise Kürt Halk 
Önderi Abdullah Öcalan üzerindeki tec-
rit konuldu.

Bütün bunların yanında toplumu 
kaotik ortama çekip, Tayyip Erdoğan ve 
AKP kendisini kurtarıcı bir pozisyona ge-
tirmek istedi. Uluslararası destek almak 
için ise göstermelik olarak Türk devleti 
DAİŞ’e karşı operasyon başlatma kararı 
aldı. Ama gerçek öyle olmadı. Suruç kat-
liamı ile bu plan da hayata geçirildi.

Planın doruk noktası 24 Temmuz ge-
cesi gerillalara yapılan büyük bir bom-
bardımandı. O gece öncesi ve gece yarısı 
Türk devleti Ankara, İstanbul, Amed’de 
zirve üzerine zirveler yaptı. Türk med-
yasını hazır tuttular. 24 Temmuz günü 
Suriye sınırında DAİŞ mevzileri bomba-
lanıyor yaygarası kopardılar. Ama amaç 
Rojava’da YPG-YPJ, Kuzey ve Güney 
Kürdistan’da ise gerillalardı. Türkiye ay-
larca gerilla noktaları ile ilgili havadan ve 
karadan istihbarat topladı. Havadan is-
tihbarat ABD’nin insansız hava araçları ile 
toplandı. Karadan istihbarat için ise KDP 
özellikle kullanıldı. KDP bunun zeminini 

hazırlamak için Medya Savunma Alanları 
arasında geçişleri kapattı. Sorunlar çıkar-
dı. Hal böyle iken Tayyip Erdoğan’ın önü-
ne gerilla noktalarının istihbarati bilgileri 
gitti. Erdoğan ve Davutoğlu askerler ve 
MİT ile ilgili bir plan yaptı. Planı AKP ba-
sını farkında olmadan deşifre etti. Bülent 
Arınç da Trabzon’daki iftarda saldırıların 
kapsamlı olacağının tehdidini yaptı. Pla-
na göre KCK, HPG, PKK, KJK’li bütün üst 
düzey yetkiller imha edilecekti.

Davutoğlu ve Erdoğan kendisinden 
emindi. 24 Temmuz gece yarısı zirvede 
kaldılar. Bombardıman sonrası gelecek 

haberleri basına duyuracaklar-
dı. Aynen 15 Şubat 1999’daki 
uluslararası komployu duyuran 
Bülent Ecevit gibi yapacaklardı. 
Medyayı da hazır tutmuşlardı. 
Türk televizyonları o gece özel 
yayına geçti ve Ahmet Davu-
toğlu ve Tayyip Erdoğan’ın ya-
pacağı açıklamaları bekliyor-
lardı. Ama istedikleri olmadı.  
Çünkü gerillalar tedbirliydi. Ya-
pılacak saldırının büyüklüğüne 
göre kendilerini mevzilendir-
mişlerdi. Biri HPG Askeri Komu-
ta Konseyi Üyesi Şervan Varto 
ve 4 gerilla yaşamını yitirdi. Türk 
devletinin hedefi ise çok daha 
büyüktü. Zaten 25 Temmuz’da-
ki AKP gazetelerinin sayfaları 
ve sonrasındaki yorumlar da 
Türk devletinin neyi hedefledi-
ğini gösteriyordu. Ama şimdi 
Tayyip Erdoğan ve çetesinin 
istediği tutmadı. KDP’nin iste-
diği olmadı. DAİŞ zaten yenilgi 
üzerine yenilgi yaşıyor. Yapılan 

saldırılar sadece Kürtlerin öfkesini daha 
da büyüttü ve katmerleştirdi. Dolayısıyla 
büyüyen ve radikalleşen Kürt öfkesinin 
Tayyip Erdoğan, AKP ve işbirlikçilerine 
yansıması çok büyük olacaktır. Çünkü 40 
yıllık Kürt Özgürlük Mücadelesi’nin bü-
tün deneyimi ve gücü en askeri, siyasal, 
toplumsal ve diplomatik alanda Erdoğan 
ve çetesine yönelecektir. Artık Erdoğan 
ve çetesi ile işbirlikçilerinin siyasi olarak 
bitişi nasıl olacak, onu da zaman göste-
recektir.

* Kaynak / Özgür Gündem  
5 Ağustos 2015

AKP, 24 Temmuz gecesi 
bombardımanla ne yapmak istedi?

Politika Gazetesi 57 ilde temsicilerimiz 
vasıtasıyla dağıtılmakta ve satılmaktadır. 
Şimdi ikinci aşama olarak il ve ilçelerde 
Kitabevi ve Gazete Bayiileri vasıtasıyla da 
dağıtımı genişletmek amacındayız. Siz de 
il ve ilçelerinizde uygun gördüğünüz Ki-
tabevi ve Gazete Bayiileri ile ilişki kurarak 
onların isim adres ve telefon numaralarını 
Gazete Merkezimize iletebilirsiniz.

İSTANBUL

Anadolu Yakası:

Kadıköy: Mephisto Kitabevi: Muvakkithane Cad. No:5

Kadıköy: Üç Deniz Kitabevi: Pavlonya Sok. No:10 Kadıköy

Avrupa Yakası:

Beyoğlu: Mephisto Kitabevi: Kuloğlu Mh. İstiklal Cad. No:125

Beyoğlu: Semerkant Kitabevi: .Süslü Saksı Sk. No:5 Tarlabaşı

Osmanbey: Beyaz Adam Kitabevi: Halaskargazi Cd. 17/A

Mecidiyeköy: Karaduman Gazete Bayii: Mecidiyeköy

Eyüp: Özgür Büfe: Karadolap Mah. Veysel Karani Cd. No: 16/A

ANKARA

Kızılay: Doruk Kitabevi: Mithatpaşa Cad. 28/A Kızılay

Kızılay: Tayfa KitapKafe: Meşrutiyet Mah. Selanik Cad. 82/32

Kızılay: Turhan Kitabevi: Yüksel Cad. No: 8 Çankaya - Ankara

İZMİR

Alsancak: Yakın Kitabevi: Kıbrıs Şehitleri Cad. No:104/A

Buca: Emek Kitabevi: Vali Rahmi Bey, Uğur Mumcu Cd. No:2, 

ANTALYA

Merkez: Kitapkurdu Sahaf: Elmalı Mh. 25. Sk. No:5/A M.paşa

TRABZON 

Merkez: RA Kitabevi: Uzun Sk. Saray Çarşısı No:60 Trabzon

RİZE

Fındıklı: Arkadaş Kitap-Kırtasiye: Cumhuriyet Cd. No: 50/B

MARDİN

Kızıltepe: Aldemir Basım Dağıtım: Orduevi Karşısı No:6 D:6

DİYARBAKIR

Yenişehir: Aram Kitabevi: Koop. Mah. Gevran Cad. 1. Geçit

Sarıoğlu Apt. No:14/4  Ofis

Yenişehir: Özde Büfe: Ofis Ekinciler Cad. Devran Apt Altı

EDİRNE

Merkez: Bellek Kitabevi: Sabuni Mh. Muhittin Günel İş Mrk.

D:Z-08, Balıkpazarı

ESKİŞEHİR

Odunpazarı: İnsancıl Kitabevi: İstiklal Mh. Yeşiltepe Sk. 24/A, 

BALIKESİR

Erdek: Ekin Kitabevi: Yalı Mah. Neyyire Sıtkı Cad. No:15,      

ÇANAKKALE

Merkez: Divit Kitabevi: Kemalpaşa Mh. Fetvane Sok. N0:26/A

AYDIN

Didim: Emek Büfe: Mavi Şehir Belediye Halk Pazarı, Didim

KARAMAN

Merkez: Danış Kitabevi: Külhan Mah. 2.İstasyon Cad. No:5

MALATYA

Merkez: Fidan Kitabevi: Kiğılı Cami Mevki, No:1, Malatya

SAMSUN

İlkadım: Penguen Kitabevi: Çiftlik Mh. Ümraniye Sk. No:27/A

ŞIRNAK

Merkez: Kelepir Kitabevi: Sökmenler Plaza, Zemin Kat, No:4

KARAMAN

Merkez: Danış Kitabevi:  Külhan Mah. 2.İstasyon Cad No:5
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q Murat ÇAKIR

Avrupa’daki yaygın medya uzun 
bir süre “Türk ekonomi mucizesi” ve 
“demokratikleşerek Avrupa Birliği’ne 
yakınlaşan aday ülke” resmini çizmişti. 
Türkiye ne de olsa AKP hükümeti altın-
da bütçesini konsolide etmiş, Kemalist 
generalleri kışlaya geri göndermiş, kü-
resel stratejilere entegre edilmiş ve kom-
şuları ile “sıfır sorun politikası” izleyen 
bir bölgesel güç hâline gelmişti.

Sadece yaygın medya değil, Avrupa-
lı siyasetçiler de Başbakan Erdoğan ve 
partisinden övgüyle söz etmekte, hatta 
eski Alman Cumhurbaşkanı Christian 
Wulff gibi isimler müthiş devinimlerin 
yaşandığı Arap dünyasına Türkiye’yi 
“model ülke” olarak önermekteydiler. 
AKP, İslam’ı demokrasiyle “uyumlu” 
hâle getiren, kangrene dönüşmüş Kürt 
Sorununu çözme iradesini gösteren ve 
Türkiye’yi, şimdiye kadar hiç bir parti-
nin yapamadığı kadar AB’ne yakınlaştı-
ran “muhafazakâr-demokrat” bir siyasî 
formasyon olarak gösteriliyordu.

Ancak 2013 Haziran Direnişi bu res-
min – en azından Avrupa kamuoyunda 
– bir daha düzeltilemeyecek biçimde 
paramparça olmasına neden oldu. Yer 
altında lavların birikip, basıncın artması 
ile yanardağın patlaması misali, 11 yıllık 
AKP hükümetinin politikalarının sonu-
cunda, ancak 15-16 Haziran 1970 dire-
nişiyle karşılaştırılabilecek bir kalkışma, 
Erdoğan’ın “yenilmezlik efsanesini” 
bitirdi. 2013 Haziran Direnişi AKP’nin 
çirkin, ama gerçek yüzünü herkes için 
görünür kılıyordu.

Haziran Direnişi, Ortadoğu’daki ve 
bilhassa Suriye’deki gelişmeler, ulusla-
rarası mali piyasa aktörlerinin böylesi 
dönemlerde “güvenli limanları” riskli 
eşik ülkelerine tercih etmeleri, AKP’nin 
dış politika hedeflerinin tümünün fiyas-
koyla sonuçlanması sonucunda kimi 
sermaye fraksiyonunun Arap dünyasın-
daki yatırımlarının tehlikeye girmesi, 
AKP’nin uzunca bir süre kapitalist reka-
bette Sünni-muhafazakâr küçük ve orta 
ölçekli şirketlerde yana taraf tutması ve 
Erdoğan’ın “başkanlık sistemi” ile dev-
letin hamilik vaadini vermesiyle birle-
şince, AKP’yi oluşturan koalisyondaki 

derin çatlak kaçınılmaz oldu ve Türkiye 
17 Aralık 2013’de ender görülür bir ka-
pışmaya güne uyandı.

Ancak Erdoğan’ın şahsında cisimle-
şen güçlerin kontrolü altında olan AKP, 
bu krizi çekirdek seçmen kitlesi üze-
rinde bugüne kadar büyük etkisi olan 
Erdoğan’ın bu kitleyi ustaca mobilize 
etmesiyle aşabildi. Dahası, yerel seçim-
lerde seçmen desteğini önemli ölçüde 
koruyabilen AKP, Erdoğan’ın ilk tur-
da Cumhurbaşkanı seçilmesini sağla-
dı. Yönetim krizini bir ölçüde aşabilen 
AKP, sermaye birikimindeki durağanlı-
ğın önüne geçemedi. Bunun ardında ik-
tisadi büyümenin temel taşlarını inşaat 
sektörünün, perakendecilik ve hizmet-
lerin oluşturması ve bu çerçevede sınai 
üretimin yurt içi GSMH’daki payının 
sürekli düşmesi de yatmaktadır. Hane 
başı borçlanma ile şirketlerin döviz ba-
zındaki borçlanmasının devasa boyutla-
ra ulaşması, enerji alımının ve ihracatın 
göbeklerinden ithalata bağımlı olması, 
TL’nin süren değer kaybı birikim süre-
cindeki krizi derinleştirdi.

Büyük burjuvazi ile uluslararası te-
keller kapitalist rekabete devlet müda-
halesini istemediklerinden, Erdoğan’ın 
“başkanlık sistemini” reddediyorlar ve 
AKP koalisyonu içindeki çatlağın de-
rinleşmesine uğraşıyorlardı. Nitekim 
otoriter neoliberal tedbirlere ve yaşamın 
her alanının İslamileştirilmesine karşı 
toplumda oluşan direnç mekanizmala-
rı, HDP’nin kilit rol oynadığı 7 Haziran 
2015 seçimlerinde “başkanlık sistemi” 
konseptinin yenilgisi ile sonuçlandı. Gö-
rüldüğü kadarıyla sınai üretimin yüzde 
65’ini ve ihracatın yüzde 80’ini kontrol 
eden büyük burjuvazi ve tekeller kapi-
talist rekabetin örgütleniş biçimi üzeri-
ne verilen ilk ciddi muharebeyi zaferle 
kapattılar.

Bu makalenin kaleme alındığı gün-
lerde “güvenlik rejimi” ve militarist-
leşme konseptine yeniden dönüşün 
hızlandığı bir sürece girilmişti. Henüz 
bu sürecin nasıl sonuçlanacağını ön-
görmek, çoklu kriz ortamını yönetme-
ye çalışan egemenler arasındaki iktidar 
mücadelesinin devam etmesi ve süreci 
doğrudan etkileyen Ortadoğu’nun ye-
niden düzenlenmesinin netleşmemesi 
nedeniyle kolay değil. Ancak süreç nasıl 

sonuçlanırsa sonuçlansın, Türkiye’nin 
egemen sınıfları ve onları destekleyen 
emperyalist güçler açısından belirleyici 
olan hedef, neoliberal dönüşüm süreci-
nin sürdürülebilirliği ve toplumsa diren-
ce karşı güvence altına alınmasıdır.

Güncel gelişmelerin nasıl şekillene-
ceğini tahmin etmek ve buradan müca-
delenin izlemesi gereken siyaset öneri-
leri çıkartmak için, tarihsel gelişmeleri, 
maddi şartları ve uluslararası koşulları 
temel alan, küresel bir bakışa dayanan 
kapsamlı bir analiz gerekmektedir. Po-
litika Gazetesi gibi bir yayının teknik 
sınırlılığı böylesi bir kapsamı ne yazık 
ki engellemektedir. Bu nedenle başladı-
ğımız bu yazı dizisinde tarihsel gelişme-
nin sadece bir bölümüne, Türkiye’nin 
neoliberal dönüşüm sürecine ve AB em-
peryalizminin bu süreç üzerindeki rolü-
ne odaklanmak istiyoruz. Türkiye’deki 
farklı aktörlerin, özellikle sol liberal ke-
simler ve Kürt hareketinin yasal siyasi 
temsilcileri arasında hâlâ yaygın olan, 
“AB üyeliği, Türkiye’nin demokratik-
leşmesi ve barışın tesis edilmesi için 
merkezi önem taşıyor” görüşü de böy-
lesi bir odaklanmaya karar vermemizde 
etkili olmuştur. Kimi sosyalistin bile 
siyasi aktörlerin söylemine ve görün-
gülere göre siyaset analizi yaptıkları ve 
toplumsal hafızanın zayıfladığı bugün-
lerde hafızamızı tazelemek için tarihsel 
gelişmenin bu bölümüne telgraf stilinde 
bir bakış fırlatalım.

“Avrupalılaşmanın” 
Tercümesi
Türkiye, sahip olduğu jeostratejik, 

jeopolitik ve jeoekonomik coğrafi ko-
numu nedeniyle başından beri emper-
yalist güçlerin imtiyazlı hamiliğinde 
tutulan bir kapitalist devlet olmuştur. 
Türkiye’nin Avrupa’da oluşan birliğe 
alınması planları da, bu hamilik ilişkisi-
nin bir parçasıdır.

Anımsanacağı gibi Türkiye’nin “Av-
rupalılaşma” macerası ciddi olarak ilk 
kez 1963 Ortaklık Antlaşması ile baş-
lamıştı. Ortaklık Antlaşması sadece be-
lirsiz bir üyelik vaadini içermiyor, aynı 
zamanda adım adım gerçekleştirilecek 
bir Gümrük Birliğini öngörüyordu. Tür-
kiye burjuvazisinin ve devlet bürokrasi-
sinin sanayileşmeye dayalı bir sermaye 

birikimi stratejisine ağırlık vermeleri ve 
dönemin Avrupa Topluluğu’nun Türki-
ye pazarına öncelik vermemesi nede-
niyle, Ortaklık Antlaşmasından doğan 
yükümlülükler etkin bir uygulamaya 
dönüşmedi. 1970’lerin küresel krizi ve 
Türkiye’deki sanayileşme politikasının 
iflasının ardından IMF ve Dünya Ban-
kası gibi uluslararası mali kurumlarla 
girilen ilişkiler, Türkiye’nin “Avrupalı-
laşma” sürecini yeniden canlandırdı. Bu 
aynı zamanda 1970’li yılların sonundan 
itibaren Türkiye’nin ihracata yönelen li-
beral bir gelişme yoluna girmesi anlamı-
na geliyordu.

24 Ocak 1980 kararlarıyla Türkiye’de 
yepyeni bir dönem başladı. Bütçe kon-
solidasyonu, devalüasyon, ücretlerin 
düşürülmesi, ihracat teşvikleri, esnek-
leştirme, özelleştirme ve liberalleşme 
gibi adımları içeren kararlar, sendikal 
hareketin ve toplumsal muhalefetin di-
renci ile karşılaşınca, askerî darbe kaçı-
nılmaz oldu. 12 Eylül 1980’den itibaren 
Türkiye, Şili’den sonra neoliberal poli-
tikaların askerî araçlarla uygulanmaya 
başlandığı ikinci ülke oldu.

Askerî zorla uygulamaya sokulan 
program, kısa vadede enflasyon oranı-
nın düşmesine, ekonomik büyümenin 
artmasına ve ticaret ile mali sektörde-
ki liberalleşmenin hızlanmasına neden 
oldu. Cunta anayasasıyla güvence altına 
alınan neoliberal politika, cuntanın Ka-
sım 1983’de iktidarı sivil hükümete dev-
retmesinden sonra da devam ettirildi. 
1980’li yılların sonuna kadar gerçekleş-
tirilen uygulamalarla Türkiye ekonomisi 
dünya pazarı ile bütünleştirildi.

Bu dönemde Türkiye’nin ürün ve 
mali piyasalarının uluslararası serma-
yeye açılması, 1963 Ortaklık Antlaş-
ması’nın yeşermesine ve antlaşmadan 
doğan yükümlülüklerin etkin bir bi-
çimde yerine getirilmesine neden oldu. 
Gerçi Avrupa’da yaşayan Kürdistan ve 
Türkiye kökenli göçmenler ile politik 
mültecilerin oluşturduğu örgütlenme-
lerin meşakkatli çalışması sonucunda 
askerî cunta Avrupa kamuoyunda tepki 
topluyordu ve bu tepki sayesinde Avru-
palı hükümetler cuntaya karşı pozisyon 
almak zorunda kalmışlardı, ama 1983 
seçimleriyle birlikte Avrupa ülkeleri ye-
niden “demokrasiye geçen” Türkiye ile 

Türkiye’nin Neoliberal Dönüşüm 
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ilişkilerini normale döndürdüler. Nite-
kim 1980’li yılların sonunda Türk Lira-
sının konvertibilitesi gerçekleştirilmiş, 
sermaye trafiği serbest bırakılmış, özel 
sektörün yurtdışından kredi alması ola-
naklı hâle getirilmiş ve yabancı sermaye 
yatırımları hızlandırılmıştı.

Ancak 1988’e gelindiğinde bu strate-
jinin sürdürülebilirliği sınırlarına ulaştı. 
Ekonomik büyüme yüzde 2,1’e düşer-
ken, enflasyon yüzde 75’e çıktı. Hükü-
met, özellikle sendikal hareketin yeni-
den örgütlenerek gerçekleştirdiği grevler 
nedeniyle baskı altına girmişti. Cunta ile 
yok edilen kazanımlar ve ücret kayıpları 
tam olarak kompanse edilemese de, sen-
dikal mücadele sonucunda önemli sayı-
labilecek ücret artışları gerçekleştirile-
bildi. 1987’den itibaren hızlanan kamu 
borçlanması reel faizlerin artmasına, bu-
nun sonucunda da yabancı sermaye akı-
şına neden oldu. Artan yabancı sermaye 
akışı, cari dengenin kısa vadede finanse 
edilmesini sağladı ve hükümete, popü-
list tedbirler olarak nitelendirilebilecek 
olanaklar verdi. 1993’e kadar borçla 
finanse edilen ekonomik büyüme yılda 
ortalama yüzde 6’ya ulaştı, ama 1994’de 
mali krize tosladı ve Türk Lirası yüzde 
13 değer kaybetti. Yaklaşık üç ay süren 
türbülanslar hükümetin 1994 Nisan’ın-
da kabul edeceği İstikrar Paketiyle sona 
eriyordu, ama Türk Lirası da yüzde 64 
değer kaybedecekti.

Cunta tarafından konulan siyaset ya-
saklarının 1987 referandumu ile kaldı-
rılması ve parlamentarizmin görece güç 
kazanmasıyla birlikte AB ile olan ilişki-
ler derinleşmeye başladı. AB’nin Tür-
kiye ekonomisinin şekillendirilmesinde 
merkezî bir aktör olmasıyla, Türkiye-
AB ilişkileri yeni bir aşamaya geçti.

1990’lar: En Uzun ve 
En Kanlı On Yıl
İki kutupluluğun sona erdiği 1990’lı 

yıllar Türkiye için her açıdan en uzun ve 
en kanlı on yıl olarak nitelendirilebilir. 
Çünkü gerek neoliberal politikaların 
kökleştirilmesi, gerek Türkiye’nin kü-
resel stratejilere eklemlenmesi ve gerek-
se de Kürt halkına yönelik kirli savaşın 
derinleştirilmesi bu on yıla damgasını 
vurdu.

Halbuki 1980’li yılların sonunda par-
tiler sisteminde yapılan değişikliklerle 
“demokratikleşme” umutları çoğalmış-
tı. Ne yazık ki “demokratikleşiyoruz” 
laflarını ağızlarından düşürmeyenler ne 
cunta anayasasını, ne antidemokratik 
uygulamaları, ne de cumhurbaşkanının 
olağanüstü yetkilerini sorguluyorlardı.

Cunta karşıtı söylemle 1991’de ikti-
dara gelen DYP-SHP hükümeti, askerî 

zor ile uygulamaya sokulan neoliberal 
politikalara hız verdi. Parlamentonun 
yetkilerini hükümete aktaran Kanun 
Hükmünde Kararname (KHK) uygula-
maları 1991-1995 yılları arasında özel-
leştirmelerin herhangi bir engele ta-
kılmadan hızla gerçekleştirilmeleri, 
parlamento kontrolü dışında kalan bir 
gider yapılanması ile bütçe dışı fonla-
rın kullanılması için en fazla başvurulan 
enstrüman oldular. DYP-SHP hüküme-
ti yabancı sermaye düzenlemelerinin 
sorumluluğunu Devlet Planlama Teş-
kilatı üzerinden Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığı’na vererek, başbakanlığın 
doğrudan kontrolüne bağladı. Böylelik-
le müsteşarlık, parlamento ve yargının 
hiç bir kontrolü ve etkisi olmadan ne-
oliberal politikaların infaz memurluğu 
hâline getirildi.

Bir yanda 
KHK’ler ile 
başta teleko-
münikasyon ve 
enerji sektörleri 
olmak üzere, çe-
şitli sektörlerde 
Dünya Bankası, 
IMF ve AB’nin 
dayattığı düzen-
sizleşt i rmeler 
gerçekleştirilir-
ken, diğer yanda 
politizasyonu gi-
derek yükselen 
Kürt halkının 
haklı taleplerine 
gösterilen militarist reaksiyon üzerin-
den Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 
modernizasyonu hızlandırıldı. 1990’lı 
yıllar kirli savaşın, faili meçhul cinayet-
lerin ve antidemokratik uygulamaların 
zirve yaptığı bir dönem oldu.

AB, bilhassa Çekirdek Avrupa olarak 
adlandırılan Almanya-Fransa-Benelüks 
ülkeleri hem silah ve teçhizat hibeleri ve 
satışlarıyla TSK’nin modernizasyon sü-
recini, hem de Türk devletinin kirli savaş 
yöntemlerini kendi politikalarıyla des-
teklediler. Örneğin Türkiye’de suikast-
ler ve faili meçhul cinayetler yılı olarak 
hafızalara kazınan 1993 yılında AB ku-
rumları ve AB üyesi ülkelerin hükümet-
leri Kürtlere yönelik olan politikalarını 
sertleştirdiler. Bu açıdan PKK’nin 1993 
Kasım’ında önce Almanya’da yasaklan-
ması, ardından terörist örgütler listesine 
alınması tesadüfî bir gelişme değildir.

1990 sonrası dünyasında yaşanan 
devinimler, küresel stratejilerde önem-
li değişikliklere yol açtığından, AB’nin 
Türkiye ile olan ilişkilerini giderek daha 
çok kurumsallaştırmaya çalışmasına 
neden oldu. Avrupa sermayesi Türkiye 
pazarının, bilhassa Ortadoğu açısından 

taşıdığı potansiyellerin farkına varır-
ken, geliştirilen Avrupa Güvenlik ve Sa-
vunma Politikaları Türkiye’nin AB’ne 
yakınlaştırılmasını gerekli kılıyordu. 
NATO’nun ikinci büyük ve asimetrik 
savaşta deneyimli ordusuna sahip olan 
Türkiye, emperyalist güçlerin Balkan-
lar - Kafkaslar - Ortadoğu üçgenindeki 
jeostratejik, jeopolitik ve jeoekonomik 
çıkarları için giderek daha önemli bir 
ülke hâline gelmişti. Bununla birlikte 
AB içerisindeki bazı çıkar çelişkileri de 
Türkiye’ye yönelik ilginin artmasına ne-
den olmaktaydı: Almanya ve Fransa bil-
hassa enerji tedariki politikasında ABD 
ile olan rekabette Türkiye’nin konumu 
sayesinde avantajlı duruma gelmeyi he-
saplarlarken, Britanya ile ABD stratejik 
ortak Türkiye’nin AB üyeliği sayesinde 
AB içerisindeki transatlantik cephe-

nin güç kazanacağını düşünüyorlardı. 
Türkiye’nin AB üyelik süreci çerçeve-
sinde ABD’nin üyelik için bastırması 
ve Almanya’nın “imtiyazlı partnerlik” 
önerisini ileri sürmesi biçiminde ifade-
sini bulan tartışmanın nedeni, bu farklı 
yaklaşımlardır.

Nitekim 1990’lı yılların ortaların-
dan itibaren AB-Türkiye ilişkileri res-
men üyelik sürecine dönüşmekteydi. 
1980 darbesiyle uygulamaya sokulan 
politikalar, anayasa ile güvence altına 
alındıktan, esnekleştirme-özelleştirme 
-düzensizleştirmeler büyük ölçüde ger-
çekleştirildikten sonra Türkiye 1996 
yılında Gümrük Birliği’ne üye edildi – 
ürün, sermaye ve hizmet trafiği serbest 
bırakıldı (Türkiye Cumhuriyeti vatan-
daşları için serbest dolaşıma izin çıkma-
dı ama) ve Türkiye Avrupa iktisat huku-
kunu kabul etti. Böylelikle Türkiye’deki 
neoliberal politikalar hızla AB’nin neo-
liberal ve militarist dönüşüm süreci ile 
birleştirilmiş oldu, ki AB ile olan iliş-
kilerin bu biçimde kurumsallaştırılması 
Türkiye sermayesinin çıkarlarıyla da 
bire bir örtüşmekteydi.

Diğer yandan Türkiye’nin AB üye-

lik süreci neoliberal politikalara top-
lumsal destek ve meşruiyet sağlıyordu. 
AB, Türkiye toplumu için 1980 sonrası 
Dünya Bankası ve IMF tarafından yön-
lendirilen ekonomi politikalarına naza-
ran, özellikle demokrasi ve insan hakları 
alanlarında ilerlemelerin gerçekleşeceği 
umutlarıyla da bağlantılı olduğundan, 
çok daha çekici geliyordu. Türkiye ka-
muoyu AB’nin Kopenhag Kriterleri ile 
demokratikleşmenin, demokratik hukuk 
devleti esaslarının tesis edilmesinin, 
azınlık ve insan haklarına saygının ger-
çekleşeceği kanısına sahipti, ama kri-
terlerin en büyük bölümünü oluşturan 
ekonomik yükümlülükler ve dönüşüm-
ler kaale alınmıyordu. Gerçi AB üyelik 
süreci belirli alanlarda “demokratikleş-
tirmelere” ve belirli temel hak ve özgür-
lüklerin sağlanmasına neden oldu (hoş, 
bunların daha çok, her an kısıtlanabilir 
kozmetik rötuşlar olduğu sonraları orta-
ya çıktı), ama aynı zamanda neoliberal 
iktisat rejimi yasal olarak kökleştirildi. 
Demokratikleşme çerçevesinde atılan 
belirli adımlar nedeniyle (ölümü gör-
dükten sonra, sıtmaya razı olmak da de-
nilebilir) Türkiye’deki sol liberal çevre-
ler “Avrupalılaşmamıza” yol açacak AB 
üyelik sürecinin ve böylelikle neoliberal 
birikim rejiminin en önemli savunucu-
ları hâline geldiler. Kamuoyunda AB 
üyeliğine karşı çıkmanın “eski rejim” 
taraftarı ve milliyetçi olmakla eş anlam-
lı olduğu kanısı yaygınlaştırıldığından, 
AB üyelik sürecini neoliberalizm ve ka-
pitalizm karşıtlığı konumundan eleştiren 
sosyalist hareketin etkinlik alanı daraldı.

Neoliberalizm genel olarak 1990’lı 
yıllarda güç ve toplumsal meşruiyet 
kazanmış olsa da, aynı dönemde ulus-
lararası mali piyasaların dünya çapında 
etkinliklerini artırmaları sonucunda  ne-
oliberal rejimin sınırları daha çok be-
lirginleşti. Kirli savaşın derinleşmesi, 
toplumsal parçalanmışlıkların kronik 
hâle gelmesi, siyasetteki kutuplaşmalar, 
yasama-yargı-yürütme arasındaki çeliş-
kiler, yolsuzlukların artması ve sosyal 
sorun patlaması nedeniyle toplumsal 
direncin gelişmesi, ekonomi yönetimini 
giderek zorlaştırıyordu. Bununla birlik-
te mali piyasaların liberalleştirilmesi ve 
sermayenin küreselleşmesi hükümetle-
rin ekonomiye müdahale etme ve bu şe-
kilde piyasalardaki gerginlikleri yumu-
şatma olanaklarını azaltmıştı. Nitekim 
1994 krizi, 28 Şubat 1997 “postmodern 
darbesi”, IMF’nin 1998 müdahalesi ve 
1998 istikrar programları yaşanan ciddî 
krizlerin ifadesi oldular.

Bir dahaki sayıda: “Eski	kıyafet	dar	
gelmeye	başlayınca...”,	“Ve	yeni	elbise	
sahnede:	AKP!”
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Eruh’ta,	15	Ağustos	günü	
saatler	21’i	gösterdiğinde	Çı-
rav	 Dağı’ndan	 ilçeye	 giren	
PKK’li	grubun	eylemi,	askeri	
karakola	roket	atışı	ile	başla-
dı.

Türkiye’de son 30 yıla damgasını 
vuran PKK, 27 Kasım 1978 tarihinde 
Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı Fis kö-
yünde kuruluşunu ilan etti. 1980 askeri 
darbesiyle birlikte halka yönelik başlatı-
lan baskılar ve Diyarbakır Cezaevi’nde 
bulunun tutsaklara yönelik insanlık dışı 
işkenceler, yeni bir dönemin başlaması 
için kapının aralanmasına neden oldu. 15 
Ağustos 1984 tarihinde Siirt’in Eruh ve 
Hakkâri’nin Şemdinli ilçelerine baskınlar 
düzenlendi ve her iki ilçe kısa süreliğine 
PKK’nin denetimine geçti. 

Köy camisinden 15 Ağustos 
ilamı okundu

Eruh’ta, 15 Ağustos günü saatler 21’i 
gösterdiğinde Çırav Dağı’ndan ilçeye gi-
ren PKK’li grubun eylemi askeri karako-
la roket atışı ile başladı. Ardından ilçeye 

yerleşen grup, karakolu, garnizonu ve 
cezaevini bastı. Bir yandan ilçe ele geçi-
rilirken bir yandan da köy camisinin ho-
parlöründen 15 Ağustos’un ilamı okudu. 
PKK’liler, karakoldaki askeri mühimmat-
ları da aldı.

İstihbarat veren tek kişi yok-
tu

PKK’nin askeri kanadı komutanların-
dan Mahsum Korkmaz (Agit), öncelik-
li hedefin il veya ilçelerinden bazılarına 
baskınlar gerçekleştirmek olduğunu be-

lirtirken, baskın öncesinde ilçe merkezin-
den bilgi-istihbarat verecek bir tek kişinin 
dahi olmadığına dikkat çekmişti. Daha 
sonra baskını değerlendirme raporuna 
kaydeden Korkmaz, “Kaza merkezinde 
istihbarat alabileceğimiz tek bir insan bu-
lamadık. Köylerin birçoğu mücadelemize 
karşı derin bir yabancılık içindedirler” 
diye yazdı. 

Mahsum Korkmaz’ın anla-
tımları

22 Ağustos 1984’te yazdığı raporda 

baskının amacını anlatan Korkmaz, yap-
tıkları planı şöyle anlattı: “Yapılan keşif 
sonucu yöneleceğimiz bütün kurum ve 
noktaların dar bir küme halinde bulun-
dukları ve ortalarında da bölük düzeyinde 
askeri birliğin bulunduğu tespit edildi. Ta-
sarlanan işgal ile kitlelere sözlü ve yazılı 
propaganda yapma olanağının ancak bö-
lüğün etkisizleştirilmesi veya teslim alın-
masıyla mümkün olacağı görüldü. Bu ne-
denle bölüğe yönelme hedeflerin dizisinde 
temel ve baş sıraya konuldu. İkinci sırada 
komutanların lojmanları ve askeri gazino, 
üçüncü sırada kahvehanelerde bildiri da-
ğıtma, pankart asma (bombalı) ve banka 
soygunu. Dördüncü olarak cami hoparlö-
ründen şehir halkına hitap etme, beşinci 
olarak şehir karayolunu iki ucundan ke-
serek telefon hattını kesme hedef alındı. 
Sayımız 30 olarak belirlendi. 15 Ağustos 
1984 Saat 21.00’de eylem yerine varıla-
rak aksaksız mevzilenme ve atış sağlandı. 
Her şey planlama doğrultusunda işlemeye 
başladı.”

‘Karakol ele geçirildi’
Baskının tanıklarından 67 yaşındaki 

Fevzi Aydın, baskından 15 gün önce Çı-
rav Dağı’nda grupların dolaştığı haberini 
aldıklarını belirterek, 15 Ağustos gecesi-
nin ise baskının yapıldığı gün olduğunu 
söyledi. Aydın, baskının yapıldığı gün 
evde olduğunu söyleyerek, akşam saatle-
rinde karakolun bulunduğu alandan pat-
lama sesinin geldiğini ifade etti. Aydın, 
patlamanın ardından keleş seslerinin ardı 
ardına patlamaya başladığını dile getire-
rek, “Biz de evin penceresinden dışarıya 
baktık. Silah sesleri gittikçe artıyordu. 
Adeta kıyamet kopmuştu. Hemen hemen 
bir saat silah sesleri geldi. Daha sonra 
caminin hoparlöründen ses geldi. Ho-
parlörden ‘Eruh	 halkı,	 korkmayın.	 Biz	
Kürt’üz.	 Dağdan	 geldik.	 Bundan	 sonra	
her	 gün	 geleceğiz.	 Bu	 ilktir.	 Çekinme-
yin,	korkmanıza	gerek	yok.	Biz	PKK’yiz.	
Bundan	 sonra	her	 zaman	geleceğiz’	di-
yorlardı. Konuşmaları tamamlandıktan 
sonra hoparlörden Kürtçe marş okundu. 
Çok güzel söylüyorlardı. Marşlarını ta-
mamladıktan sonra tekrar ‘Hoşçakalın,	
Eruh	halkı	biz	gideceğiz	artık.	Hiç	çekin-
meyin,	bundan	sonra	da	gelmeye	devam	
edeceğiz’	dediler.

Öğle saatlerine kadar kimse dışarıya 
çıkamıyordu. Daha sonra çıktığımızda 
bayraklar dikilmişti, her yer asker do-
luydu. Daha sonra kahvelerde oturanlar 
bizlere, karakolun basıldığını, her şeyi 
ele geçirdiklerini anlattılar. Bir araca 
da el koymuşlardı. Karakolda bulunan 
silahlara ey koymuşlardı. Askerler daha 
sonra bizim eve geldi, beni sormuşlardı. 

Tanıkların Anlatımı ile Eruh Baskını
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15 Ağustos 1984 Atılımı’nın 
Diyarbakır Zindanı’ndaki Yankısı
(Muzaffer Ayata, Diyarbakır Zindanları 

Cilt-II Sayfa: 637, Aram Yayınları)

- 15 Ağustos 1984’de PKK’nin Eruh ve 
Şemdinli baskınlarıyla yeni bir süreç 
başlattığını görüyoruz. Bu sizce ne ifade 
ediyordu? Olayı duyduğunuz zaman ne 
yapıyordunuz? Neler hissettiniz? Olayı 
nasıl yorumladınız?

- Ocak direnişi sonrasında kazanımların 
pratikte uygulanması sonuçlarını vermişti. 
Anlaşmadaki “kimseye zor kullanılmaya-
cak” maddesi ikili statüyü ortadan kal-
dırmıştı. Kitlemizi örgütlemeye yöneldik. 
Zaman yitirmeden geçmiş sürecimizi 
değerlendirmeye başladık. Çalışmalırımız 
sürüyorken, 1984 Ağustos Atılı oldu. Bu 
arada televizyon sahibi de olmuştuk! 
1. ve 2. katla, 3. ve 4. kat için hücrelere 
bakan karşı duvara iki televizyon monte 
edildi. Yanılmıyorsam, haberi aynı gün 
değil de ertesi günlerde akşam haberle-
rinde dinledik. Baskın haberi verildi. Ama 
saldırıyı gerçekleştiren örgütle ilgili olarak 
herhangi bir değinmede bulunulmadı. 
Yıllarca süren çalışma ve hazırlıklardan 
sonra büyük atılım gerçekleştirilmişti. 
Haberi duyduğumuzda bizleri müthiş bir 

coşku ve sevinç dalgası sarmıştı. Anlatılmaz 
duygular içindeydik. Bir başkaydık. Bu atılı-
mın ülkemizin geleceği ile ilgili çok derin bir 
anlam içerdiğini biliyorduk. Ama bu anlam 
bizim için daha bir başkaydı. Hangi badire-
lerden geçerek o güne gelmiştik. Büyük bir 
imha saldırısına hedef olmuştuk. Görülmedik 
zulüm ve vahşetle karşılaşmıştık. Yıllarca 
kayıplar vermiş, dayanılmaz acılara boğul-
muştuk. Büyük bir kin ve intikam isteğiyle 
doluyduk. İşte gerillanın namlusundan bizim 
o büyük kinimiz ve öfkemiz düşmanın üzeri-
ne boşalıyordu. Bu ülke sahipsiz değildi.

(...) Böyle anlarda insan, düşünce ve duy-
guda en üst biçimiyle ayaktadır. En coşkulu 
olduğu anları yaşamaktadır. İşte ideolojik, 
siyasi çalışmalardan Hakilere, Diyarbakır 
Zindanı’ndan Kürdistan dağlarına uzanma 
gerçekleşmişti. Bayrağı devralma, birbirini 
tamamlama başarılmıştı. Mücadelenin ke-
sintisiz sürebileceği zemin yaratılmıştı. Ve bu 
öyle sıradan, basit bir olay değildi. (...) Ağus-
tos atılımı halkımızın yeniden diriliş, varolma, 
geleceğini kurma istek ve azminin düşman 
karşısında tereddütsüz dile getirilmesidir.

(...) Yüzyıllar boyu özgürlük istemleri kanla, 
katliamla bastırılmış, Kürdistan halkının öz-

lem ve umutlarının Diyarbakır Zindanı’nın 
beton duvarları arasına tekrar gömülmek 
istendiği bir dönemde kanla, kahraman-
lıkla bezenmiş bir Diyarbakır Direniş Des-
tanı yaratılmıştı. PKK, direniş ve değerlerin 
anlamını vermesi, kendisini güçlendirmesi 
ve büyük tarihsel atılım için onu bir ivme 
olarak değerlendirmesini iyi bilmişti. 
Diyarbakır’a en güzel, en anlamlı, en 
büyük karşılık 15 Ağustos Atılımı’ydı. Ve 
ulaştığımız sonuç şuydu: Bu tür eylemler 
gelip geçici değil. Gerilla savaşı süreklilik 
kazanacak... 
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Ben evde yoktum. Çarşıya gittiğimde ise 
askerler beni araca bindirdiler. Beni yatılı 
okula götürdüler. Bir hafta bizi orda tuttu-
lar. Çok işkence yaptılar o zaman. Daha 
sonra bizi Şırnak’a götürdüler. Burada ve 
Şırnak’ta 23 gün boyunca işkencede kal-
dım. Birçok arkadaşımız işkencede şehit 
düştü. 94 kişi gözaltındaydık. 3 kadın ara-
mızdaydı. Onlara baya işkence yaptılar. 
Kadın çığlıkları, bağrışmaları yükselme-
ye başladı. Sesleri bize geliyordu. Kadın-
lar, ya peygamber ya Allah diyorlardı. Bir 
rütbeli asker, ‘Çağırın çağırın peygamber 
gelsin sizi kurtarsın’ diyordu. 23 gün son-
ra bizi bıraktılar” dedi. 

‘30 kişiyle Eruh’u ele geçirdi-
ler’

Aydın, baskında karakolda nöbet tutan 
askerlerin evlere sığındığını, karakolun 
içinde kalan askerlerin ise kısa süreliğine 
esir alındığını ifade ederek, şöyle devam 
etti: “Bir kişi tek öldürülmüştü. Esir aldık-
ları kimseyi öldürmediler. Çarşıda da hal-
ka çağrı yapıyorlardı, korkmamaları için. 
Agit onların arasındaydı. Yaklaşık 30 kişi 
vardı. Bu kadar sayıyla kenti ele geçirdi-
ler. Bir süre şehirde bir şoför aradılar. Bu-
lamayınca aralarında bulunan bir kadın, 
yanlarında götürdükleri aracı sürdü. YSE 
aracıydı, büyük bir araçtı. Baskından son-
ra askerler arkalarından gidemedi.”

‘Olaydan sonra karakol ko-
mutanı baskına şaşırmıştı’

Tanıklardan Arif Beştaş (78) ise bas-
kın yapıldığında kahvede olduğunu an-
latarak, silah seslerinden sonra herkesin 
kendini yere attığını aktardı. Beştaş, daha 
sonra PKK’lilerin kahveye girdiklerini ve 
söyledikleri her şeyi tekrar ettiklerini ifa-
de ederek, “Bize ‘Her Bijî Kürdistan’de-
memizi istediler. Biz de alkışlarla söyle-
dik. Daha sonra bizi çıkardılar kahveden. 
Bize ‘Ne zamana kadar köle olacaksınız’ 
dediler. Burada propagandalarını yaptık-
tan sonra biz eve gittik. Araca binip gittik-
lerini gördüm ondan sonra.” dedi.

Tanıklardan Mehmet Faik Atabay 
(78) da kahvede bulunduğu sırada bir pat-

lama sesi duyduklarını, ardından kurşun 
seslerinin geldiğini belirterek, “Hepimiz 
duvarların dibine oturduk. Başımı kapı-
dan dışarıya çıkardığımda bir baktım kur-
şunlar yağıyordu. Karakol bize yakındı, 
dışarıya çıktığımda postanenin önünde 
bir otobüs vardı. Oradan karakola bakı-
yordum. Daha fazla ileriye gidemedim. 
Bir baktım caddeden 7-8 kişi silahlarıyla 
geliyordu. Onların jandarma olmadığı-
nı yaklaştıklarında anladım. Kafalarına 
bir bez bağlamışlardı. Biri bana geldi su 
istedi. Kahvenin orada onlara su verdik.  
Mustafa	Çimen isimli biri vardı, o cami-
nin hoparlöründen konuşma yaptı. Konuş-
ma yaptıklarında ne olduğunu anlamaya 
çalıştık. Sonraki gün karakol komutanı 
bize kaç kişi olduklarını sordu, yaklaşık 
40 kişi olduklarını söylediğimizde bize, 
‘Nasıl olur da bu kadar kişi karakolu ba-
sar’ diyordu. Adeta şaşkın bir haldeydi. 
Bir yıl boyunca yoğun baskı gördük” diye 
konuştu. 

Olay 3 gün sonra medyaya 
yansıdı

Eruh baskını, 3 gün boyunca hiç gün-
deme gelmezken,15 Ağustos 1984 yılında 
Şemdinli-Eruh baskınını ilk duyuran 18 
Ağustos’ta Hürriyet gazetesi oldu. “Gü-
neyde Operasyon” sürmanşetini kullanan 
Hürriyet, o tarihte gerçekleştirilen baskı-
na gazetede geniş yer verdi. Daha sonra 
eylem Türkiye’de ve dünya kamuoyunda 
günlerce ilk haber olarak duyuruldu. 

Agit ismine 27 yıl yasak
Eruh’ta eyleme öncülük eden ve ef-

saneleşen Korkmaz’ın kod adı olan Agit	
ismi ilçede uzun yıllar yasaklandı. Eruh 
Nüfus Müdürlüğü’nce 2011 yılına kadar 
hiçbir çocuğa Agit ismi verilmedi. Yıllar 
sonra ilk kez Eruh ilçesinde 2011 yılında 
aileler, çocuklarına Agit ismini koymaya 
başladı. Bölgede ise Agit ismi birçok ço-
cuğa verildi. 

Kaynak:	Yüksekova	Haber	(16 Ağus-
tos 2013 günlü haber özetlenerek veril-
miştir.)

15 Ağustos 1984’ün Anlamı
Türkiye son haftalarda çatışmalı bir süreç yaşıyor. Devlet ve meşru olma-

yan Hükümet, Kürt halkına karşı savaş açtı. Onlarca yıl bir sömürge muamelesi 
gören, baskı, terör ve imha politikaları ile yaşamını sürdüren Kürt halkının son 
Başkaldırı’sı 1984 yılında fiilen başlamıştı. 15 Ağustos 1984’de PKK Gerillaları’nın 
Eruh ve Şemdinli Eylemleri, Gerilla Mücadelesi’nin başlangıcı oldu. 41 yıldır sü-
ren ve dönemsel olarak tek taraflı ateşkeslerin uygulandığı mücadele sürecinin 
sonunda Kürt Özgürlük ve Demokrasi Hareketi, gerek Türkiye Kürdistan’ında, ge-
rekse Türkiye’nin diğer bölgelerinde siyasal olarak etkin bir güç haline geldi ve 
Kürt Ulusu üzerindeki kimi yasakların gevşetilmesi konusunda egemen sınıfları 
baskı altına aldı. Kürt özgürlük hareketinin bu politikaları sonucunda, Türkiye işçi 
sınıfı hareketi ve demokrasi güçleri ile birlikte TBMM’de % 13 oranında oy alan, 
80 vekil ile temsil edilen bir parti oluştu. Kürt ulusal sorunu konusunda yürütülen 
mücadele, Türkiye’de işçi sınıfının mücadelesi ile bütünleşti, sınıf mücadelesinin 
önemli bir bileşeni haline geldi. Onun da ötesinde 12 Eylül faşist diktatörlüğü 
döneminde sınıf hareketi yok edilmek istenirken, 15 Ağustos Atılımı ile bir yan-
dan Kürt ulusu yok edilme tehlikesine karşı ayaklanırken, diğer yandan devrim-
ci mücadeleyi yeni bir niteliksel aşamaya yükseltti. Kürt halk önderi Abdullah 
Öcalan 15 Ağustos eylemini şöyle değerlendirir; “Bir ulusun varlığı tümüyle tehdit 
altındaydı. 15 Ağustos atılımı bu yok olmanın önüne geçilmesi için binbir emekle 
hazırlanmış, başta o zindan direnişiyle,  zindan şehitlerinin anılarına bağlılığın bir 
gereği olarak ve en başta da bir ulusun son nefesini vermemesi için atılması gereken 
bir adımdı. Ve biz de bu adımı atmaktan çekinmedik.” 

Daha önce Kürt kelimesini ağızlarına almayanlar için Kürt demek bugün ola-
ğan bir durum oldu. Göstermelik ve kendi kirli amaçları için uyguladıkları halde 
yazılı ve görsel Kürtçe yayınların serbest bırakılması, ailelerin çocuklarına Kürtçe 
isim koymaları önündeki engellerin kalkması, yerleşim birimlerine Kürtçe isimle-
rin iade edilmesi, okullarda seçmeli ders olarak Kürtçenin serbest olması, üniver-
sitelerde Kürdoloji kürsülerinin kurulması bu söylenenlere örnek teşkil ediyor. Bu 
yetersiz kazanımlar dahi 1984’te başlayan Başkaldırı sayesinde elde edilmiştir.

Ancak önemli olan bunun çok ötesinde yaratılan kazanımdır. Kürt halkı ulusal 
bilincini yeniden kazanmıştır, kendisini ezenlere karşı halk olarak baş kaldırmıştır. 
Kürt kadını özgürleşmiştir. Kürt gençliği sorunlarına her şekilde sahip çıkmıştır. 
“Ana dilde eğitim” gibi bir çok konuda direnen devlet, konuları çözmek amaçlı 
değil, var olan çözülmemiş sorunları kendi egemenliğine daha fazla zarar verme-
mesi amacıyla gündemine almak zorunda kalmıştır. Kürt halkının bu kazanımla-
rını örgütleyen ve garantisi olan Özgürlük Hareketi’ni tasfiye etme amaçlı politi-
kalar geliştirmiştir. Devlet, “çözüm” görüşmelerini dahi karşı tarafı tasfiye amaçlı 
yürütmüştür. Oslo görüşmeleri sürecinde, bir yandan temsilcileri ile görüşürken, 
KCK üst düzey yöneticilerini hedef alan ve dört gerilla korumanın katledildiği he-
defli uçak bombardımanı veya yine görüşmelerin başladığı ve tek taraflı ateşkes 
ilan edildiği dönemde PKK kurucu kadrolarından Sakine Cansız’ı da hedef alan 
Paris Katliamı ve bilinen, bilinmeyen onlarca girişim ancak böyle izah edilebilir.

7 Haziran seçimleri öncesi CB Erdoğan’ın “bize fayda sağlamıyorsa bu süreci 
neden yürütüyoruz” mealindeki ifadeleri üzerine Dolmabahçe Mutabakatına rağ-
men masayı devirmesi, A. Öcalan’a yönelik tecritin Nisan 2015’de başlatılması 
ve devletin daha seçimler öncesi provokasyonlara yönelmesi, AKP seçimlerde 
kaybeden olunca da fiili savaşı başlatması başka türlü açıklanamaz. Devletin ira-
desi ile çatışmalı ortama geçildiği bir dönemde 15 Ağustos 1984 Eruh-Şemdinli 
eyleminin anlamı bir kez daha artıyor.  Bu amaçla eylemin tanıklarının anlatım-
larını ve eylemin hazırlığı konusunda bilgileri içeren bir aktarımı gerçekleştirmek 
amacıyla “Tanıkların Anlatımı ile Eruh Baskını” yazısını özetleyerek yayınlıyoruz. 
Çünkü, hiç bir haksız, zalim ve baskıcı rejimin, halkların ve sınıfın gelişen direnişi 
karşısında ayakta kalması mümkün değildir. Bu direnişin bir varlık nedeni vardır. 
Aslolan, onun sebeplerinin ortadan kaldırılması gereğidir. 
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15	Ağustos	Atılımı’nın	30’uncu	yıl	dönümünde	Lice	Yolçatı	köyüne	Mahsum	Korkmaz’ın	hey-
keli	dikilmişti.	Valilik,	anında	yıkım	kararı	aldırdı.	Yıllarca	Agit	adını	yasaklayan	devlet	zihni-
yeti,	heykeli	yıktırmakla	efsane	komutanı	Kürtlerin	hafızasından	silebileceğini	sandı.



Fransız Komünist Partisi ulusal 
sekreteri Pierre Laurent, Fransa 
Cumhurbaşkanı François Hol-
lande’a mektup yazarak onu “Tür-
kiye’nin PKK’ya karşı operasyonla-
rını durdurup müzakere masasına 
geri gelmesi için harekete geçme-
ye” çağırdı. 4 Ağustos 2014 tarihin-
de FKP organı, l’Humanite gazete-
sinde yayınlanan mektubun tam 
metnini dikkatlerinize sunuyoruz:

Sayın Başkan,

Sizinle, bu son on günde Başkan R.T. 
Erdoğan tarafından başlatılan Türk askeri 
operasyonlarının bende yarattığı derin 
kaygıları paylaşmak istiyorum.

Birleşik Devletlerin bariz baskısı altın-
da, Başkan Erdoğan IŞID’ın Suriye’deki 
mevzilerine darbeler yöneltti; ama aynı 
zamanda buna, PKK’nın insiyatifi ile 
2013’de ilan edilen ateşkese son vererek 
PKK’nın Irak ve Türkiye’deki mevzilerine 
de vurduğu darbeler eşlik etti. Türk dev-
letinin başkanı, Abdullah Öcalan ile pa-
zarlık sürecini de bitirdiğini ilan etti.

Bu eylemler kabul edilebilir değildir 
ve kararlı bir şekilde mahkûm edilmelidir.

20 Temmuz’da 32 gencin ölümü ve 
yüzlerce kişinin yaralanması ile sonuçla-
nan ve hala IŞID tarafından üstlenilme-
miş olan Suruç saldırısından bu yana, 
Türkiye toprakları dışındaki bu askeri 
operasyonlar, Türkiye’de de, göstericilere 
karşı gerçek mermilerin kullanılması ve 
– çoğunluğu HDP’nin üyeleri ve seçilmiş 
yöneticileri, sendikacılar, feminist mili-
tanlar ve gençler olmak üzere- 1500’ün 
üzerinde tutuklama ile halka karşı bir 
terör ve baskı ortamının kurulması ile at 
başı gidiyor.

Dahası, 7 Haziran seçimlerinde oy-
ların %13,1’ini alan ve bundan böyle 80 
milletvekili ile 4. Meclis grubu haline ge-
lip Türkiye’ye uzun zamandır beklenen 
bir barış ve demokrasi umudu sunan 
HDP’nin eş başkanları Selahattin Demir-
taş ve Figen Yüksekdağ aleyhine “isyana 
teşvik”ten soruşturma açılıyor.

Sizden HDP eş başkanları  Selahattin 
Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ı koru-
mak için acilen müdahale etmenizi talep 
ediyorum. Selahattin Demirtaş bu suç-
lamalara barışı vurgulayan sözlerle tepki 
gösterdi ve ülkenin yeniden bir savaşa 
gömülmesine izin vermeyeceğini vurgu-
layarak birlik ve sorumluluk için bir çağrı 
yaptı.

Ama Türk devletinin şefi önceliğinin 
ne İslam Devleti’ne karşı mücadele, ne 
de  “terörizme karşı mücadele” olmadığı-
nı açıkça gösterdi.

Başkan Erdoğan, diktatoryal mahi-
yetteki projesinin içine sıkışarak, ülke için 
bir gelecek projesine sahip olan ve halk 
desteğinden yararlanan demokratik bir 
muhalefetten bugün zor yoluyla kurtul-
mak istiyor. Ne demokrasiye vurulan bu 
darbeler, ne de onlara eşlik eden şiddet 
karşısında kayıtsız kalamayız.

Başkan Erdoğan’ın politikası demok-
rasi, barış ve tüm Türkiye halkı için, aynı 
zamanda Kuzey Suriye ve Rojava’daki 
topluluklar, ve Cuma günü Dışişleri Baka-
nının ağzından bombalamaların durdu-
rulmasını talep eden Irak Kürdistanı için, 
tehlikelerle doludur. 

Türkiye’nin askeri ve baskıcı eylemi, 
zaten savaş halinde olan bir bölgeyi, siz 
de takdir edersiniz ki, kimsenin sonunu 
öngöremeyeceği bir yangına sürükler 
mahiyettedir.

Birçokları, geçen Ekim ayında Suruç’a 
yaptığım ziyaret esnasında tanık oldu-
ğum ve ifşa ettiğim gerçekleri bugün ka-
bul ediyorlar. IŞID güçleri silah, malzeme 
ve savaşçı tedariki yapmak için Türkiye-
Suriye sınırını rahatça geçerken büyük 
ölçüde Türkiye’nin desteğinden yarar-
landılar; öte yandan Kobane halkına yar-
dıma giden Kürt gönüllülerin geçmesi 
engellendi. Aynı şekilde Türk yetkililerin, 
özellikle Ezidiler ve Kobane’den gelenler, 
başka bir deyişle PKK tarafından kurta-
rılan ve yardım edilen on binlerce Iraklı 

ve Suriyeli mülteciye yardım 
ve ağırlamanın yükünü ve me-
suliyetini, HDP’liler tarafından 
yönetilen belediyelerin (Diyar-
bakır, Suruç, Nusaybin, Cizre, ve Mardin 
şehirleri) üzerine nasıl yıktığına tanık ol-
dum. 

IŞID’ın karanlık güçlerine ilk askeri ve 
siyasi yenilgiyi yaşatan YPG’nin belirleyici 
rolünün altını çizerek, geçen Şubat ayın-
da Kobane’deki YPG güçlerinin komuta-
nını bizzat kabul eden siz, PKK’nin bölge-
de barış, özgürlük, ilerleme ve demokrasi 
için oynadığı vazgeçilmez rolü bilmiyor 
olamazsınız.

Dolayısıyla Fransa sessiz kalamaz, ve 
aktif bir biçimde barış ve demokrasiye, 
ve ateşkese geri dönmek için; lideri A. 
Öcalan’ın geçen Mart ayında tarihsel bir 
silahsızlanma aşamasına, (bizzat başkan 
Erdoğan’ın selamlamış olduğu aşama-
ya) yönlendirdiği PKK ile görüşmelerin 
yeniden başlaması için çaba sarf etmek 
zorundadır.

NATO’nun geçen 28 Temmuz’da-
ki toplantısında Türkiye’ye sağlanan, 
özellikle Amerika kaynaklı, her türlü 
destekten kendini açıkça geri çekmek 
Fransa’nın görevidir. Bu, kendi politika-
sına karşı çıkan herkese kaba bir baskı 
uygulama yönünde tercih yapan Ankara 
rejimi ile her türlü askeri, polisiye ve hu-
kuki işbirliğinin askıya alınması anlamına 
gelmektedir. Fransa, uzaktan veya yakın-
dan, böyle bir politikanın ve insan hakla-
rına vurulan bu tür darbelerin suç ortağı 
durumuna düşemez.

Bizim görevimiz aynı zamanda 
PKK güçleri ile bir ateşkese varmak ve 
“uluslararası topluluk” denetimi altında 
Türkiye’de barış sürecini yeniden başlat-
mak için tüm siyasi ve diplomatik araçları 
devreye sokmaktır.

İslam Devleti’nin Irak ve Suriye’deki 
dramatik ilerleyişi, IŞID’a karşı cesaret 
ve başarı ile direnen ender ilerici güçleri 
vurarak durdurulamaz. Burada, Avrupa 
Birliği’nin PKK’yi terörist örgütler liste-
sinden çıkarması için Fransa’yı insiyatif 
alırken görme yönündeki tarihi talebimi 
tekrarlıyorum. Fransa’nın siyasi cesare-
ti, dolaylı ya da dolaysız olarak bölgesel 
güçler tarafından çok daha iyi teçhiz 
edilmiş ve desteklenen bir güce, İslam 
Devleti’ne karşı ellerindeki yetersiz ola-
naklarla ateşe atılan bu kadınların ve 
erkeklerin cesareti ile aynı seviyede ol-
malıdır.

Türkiye’nin PKK ve IŞID’ı aynı kefeye 
koyması kabul edilmemeli, aksine teşhir 
edilmelidir. Ülkemiz Türk bombardıman-
larına göz yummamalı ve Türkiye’nin 
PKK aleyhine operasyonları durdurması 
ve görüşme masasına geri dönmesi için 
harekete geçmelidir.

Yakın ve Orta Doğu’nun geleceği, 
hiçbir şekilde Fransa gibi BM Güvenlik 
Konseyi üyesi bir gücün Türk başkanının 
otoriter ve oportünist stratejisine, zımni 
dahi olsa, sağlayacağı desteğe bağlı ola-
rak çizilemez.

Saygılarımla...

FKP’den Fransa Cumhurbaşkanı’na Mektup
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Fransız Komünist Partisi FKP’nin yayın organı l’Humanite 
gazetesi 5 Ağustos 2015 günlü yayınında HDP Eş Genel 
Başkanı Selahattin Demirtaş ile geniş bir özel röportaja 
yer ayırdı ve röportajın duyurusunu kapaktan duyurdu.

Fransız Komünist Partisi Ulusal Sekreteri Pierre Laurent.



Fidel Castro, doğum gü-
nünde Cuba Debate gazetesi 
için kaleme aldığı “Gerçekler ve 
hayaller” başlıklı makalede, ABD 
ambargosu nedeniyle Küba 
ekonomisinin uğradığı zararın 
reddedilemez verilerle Birleşmiş 
Milletler’de ortaya konduğunu 
kaydetti.

Castro, söz konusu zararın 
milyonlarca dolara vardığını be-
lirtti.

II. Dünya Savaşı’nın sonuçla-
rına ilişkin değerlendirmelerde 

de bulunan Küba’nın eski baş-
kanı, Sovyetler Birliği ile Çin’in 
faşizme karşı zafere yaptıkları 
katkıların altını çizdi.

Küba devriminin lideri, sos-
yalist sistemin gerekliliğine vur-
gu yaparken, tüm insanların uy-
ruğu veya dini ne olursa olsun 
sağlık, eğitim, emek, güvenlik, 
kültür, bilim ve refah konuların-
da eşit haklara sahip olduğunu 
tekrarladı.

* Kaynak: Sputnik News
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Alman Komünist Partisi (DKP), Türk ordusunun 
Kuzey Irak’taki PKK mevziilerine ve Kuzey Suriye’deki 
Kürt yerleşim bölgelerine yönelik süregiden saldırılarını 
sert biçimde mahkum eder.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kontrolü altındaki AKP 
hükümeti Suriye’deki Esad hükümetini zayıflatmak 
amacıyla başlangıçta “İslam Devletini” (İD) destekler-
ken, şimdi ise Suriye’ye ve Suriye topraklarına doğru-
dan saldırıya geçti. İD’nin Suruç’ta gerçekleştirdiği ve 
32 solcu gencin yaşamını yitirdiği bomba saldırısı iç 
politikadaki zayıflığı, dış politik maceracılık ve saldır-
ganlıkla gidermenin gerekçesi hâline getirilmiştir. Bu ise 
kısa sürede Kürdistan İşçi Partisi PKK ile devam eden 
barış sürecinin bitmesine neden olmuştur.

Türkiye ayrıca NATO’yu bir ittifak durumu içine 
sokmaya çalışmıştır. NATO ise üye devleti Türkiye’ye 
hemen “tüm dayanışmasını” açıklamış ve Erdoğan’a 
bu şekilde Suriye ve Irak topraklarındaki askeri operas-

yonları için destek çıkmıştır. Alman hükümeti, bölgeye, 
özellikle Suudi Arabistan ve Türkiye’ye en çok silah 
gönderen NATO devletidir ve bu sorumluluğun üstü 
yapılan çağrılarla örtülemez. 

Biz, Erdoğan’ın politikalarını açıkça reddedilmesi 
talep ediyor, Türkiye’deki Patriot roketlerinin geri çekil-
mesi çağrımızı yineliyoruz.

Gerekli olan sadece, şu an İD’nin Suriye’deki 
ilerlemesine karşı en kararlı direnişi gösteren Kuzey 
Irak Kürtlerine yönelik bombardımanın sonlandırılma-
sı değildir. Söz konusu olan, barış sürecinin yeniden 
başlatılmasıdır. Aksi takdirde yeniden – Kürdistan’ın 
Türkiye’deki parçasında da – sayısız ölüme yol açacak 
yılların başlaması tehlikesi söz konusudur.

DKP, son günlerde gözaltına alınan ve PKK sem-
patizanı veya üyesi olmakla suçlanan yüzlerce insanın 
hemen serbest bırakılmasını talep etmektedir. Tutukla-
nanlar arasında HDP üyeleri de bulunmaktadır. Cum-
hurbaşkanı Erdoğan bu şekilde son seçimlerde AKP’nin 
elde ettiği olumsuz sonuçları değiştirmeye çalışmaktadır. 
DKP, Türkiye’nin sol ve demokratik güçleriyle birlikte 
Türkiye’de burjuva demokrasisinin kalan son kalıntıları-
nın savunulmasına çağrıda bulunmaktadır.

ABD ve Türkiye’nin, sadece Suriye’deki “asilere” 
güvenlik vaat eden ve çekilebilecekleri bir alan yarata-
cak olan güvenli bölge kurma planları reddedilmelidir ki 
bu, Suriye’nin toprak bütünlüğüne yönelik yeni bir sal-
dırı olacaktır. Ortadoğu’nun, farklı emperyalist güçler, 

Türkiye ve İslam Devleti tarafından 
farklı çıkarlar temelinde yeniden düzenlenmesi çabaları 
savaşa ve zorunlu göçe yol açmaktadır. Bu güçler durdu-
rulmalıdırlar.

ÇOK YAŞA 
FİDEL...

89. yaş günü dolayısıyla, 13 Ağustos 2015’de Havana’da, kendisini yalnız bırakmayan Venezuella Devlet 
Başkanı Nicolas Maduro ve Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales ile birlikte. 

Alman Komünist Partisi’nin 30 Temmuz 2015 tarihli açıklaması:

“Bombardımanlar sona ersin, PKK ile barış sürecine dönülsün”

UNUTMAYACAĞIZ!



q Sinan DERVİŞOĞLU &
    Hurşit SAĞIROĞLU

Bu yazımızda, geçtiğimiz sa-
yılarda genel hatlarını ortaya 
koyduğumuz diyalektik materya-
list bakışın insan toplumlarına ve 
onun tarihine uygulanması olan 
tarihi materyalizme değineceğiz. 
Bir felsefe olan ve dolayısıyla so-
mut ve belirli bir nesnesi olmayan 
diyalektik materyalizmin aksine, 
tarihi materyalizm bir bilimdir ve 
somut bir alanı, bir nesnesi vardır. 
O da insan toplumlarının tarihi ve 
bu toplumları yöneten genel ka-
nunları tanımlamaktır.

Marx Öncesi Tarihçilik:
Olayları Aktarma
Bilinen gerçektir: Fransızcada “ta-

rih” ve “hikâye” kelimelerinin karşı-
lığı tektir: “Histoire”. İngilizcede bu 
iki anlam için benzer 2 kelime kulla-
nılır: “history” ve “story”. Tesadüf 
gibi gözüken bu olgu, aslında önemli 
bir gerçeğe işaret etmektedir. Yüzyıl-
lar boyu tarihçilik ve tarih yazımı, kimi 
bilgili yazarların geçmiş olayları (tıpkı 
bir “hikâye” gibi) anlatmaları ve yan-
sıtmalarıyla sınırlıydı. İlkçağda Hero-
dot, Osmanlı’da Naima ve Aşıkpaşa-
zade, 1789 sonrası Fransa’da Thierry 
ve Guizot, Almanya’da Hammer hep 
belirli tarihsel dönemleri konu alarak 
o dönemlerdeki siyasi ve askeri geliş-
meler hakkında ayrıntılı bilgi verdiler. 
Özellikle modern çağlardaki tarih ya-
zımlarında kimi yorumlar, sebep-sonuç 
ilişkileri üzerine kimi tespitler yer alsa 
da, şu sorular hep cevapsız kaldı: Top-
lumlardaki değişimin ve gelişimin te-
mel sebepleri nelerdir? Devrimlerin ve 
savaşların ardında ne yatıyor? Siyasal 
ve düşünsel alandaki değişimlerin altın-
da yatan nedir? Bunlara verilen cevap-
lar kısmi, sınırlı, sadece belli bir ülkeye 
ve döneme has ve evrensellikten uzak 
olmaktan uzun süre kurtulamadı.

Marx’ın Devrimi:
Altyapı ve Üstyapı
Bir materyalist olarak “maddenin 

bilinci belirlediği” gerçeğine sadık ka-
lan Marx, bu bakışı öncelikle tarihe uy-
guladı ve şu formülasyona ulaştı: “Top-
lumların ‘bilinci’ ve ‘ruhu’nu oluşturan 
kurumlar, yani siyaset, devlet, ideoloji 
ve kültür, o toplumun üstyapısını mey-
dana getirir. Toplumların ‘madde’sini 
ise ekonomik ilişkiler, üretimin geliş-
kinlik seviyesi, maddi çıkar ilişkileri 
oluşturur. Bu da toplumun altyapısıdır. 
Altyapı,	üstyapıyı	belirler.”

Tek başına bu formülasyon, insanlı-
ğın tarihine muazzam bir ışık tutmakta, 
tarihteki binlerce olguyu anlaşılır hale 
getirmektedir. İlkçağdaki parçalı ve 
sayısız şehir devletleri ile buna denk 
düşen “çoktanrılı” dinler, Ortaçağın ta-
rıma dayalı, doğanın kaprislerine mah-
kum geri üretimi ile buna denk düşen 
cehalet ve dinsel bağnazlık, tartışılmaz 
krallık otoritesine payanda olan ve gene 
hükümleri tartışılmaz olan Katolik kili-
sesi, modern-kapitalist çağların bilime 
dayalı üretimi ile onunla örtüşen bilim-
ci-pozitivist ideoloji, bireysel zenginlik-
lerin egemen olduğu kapitalist ekonomi 
ile ona kılıf teşkil eden bireyci ideoloji 
gibi çok sayıda olgu, Marx’ın bu tespi-
ti ile bir anlam kazanmıştır. Marx’tan 
sonra, siyasete, fikirlere, ideolojiye yö-
nelik hiçbir çalışma, bunların ekonomik 
altyapı ile ilişkisini kulak ardı etme lük-
süne artık sahip değildir.

Altyapının Analizi: 
Üretici Güçler ve 
Üretim İlişkileri
Toplumun maddi temeli olarak 

altyapıyı ele alan Marx, bu konuda 
derinleşerek 2 kavramı formüle et-
miştir: Üretici güçler ve üretim ilişki-
leri.  Üretici güçler, o toplumda üretimi 
mümkün kılan tüm unsurları, insani ve 
teknik unsurları ifade eder. Roma top-
lumunda köleler ve tarım, Ortaçağda 
serfler ve derebeylik arazilerinde yapı-
lan tarım, kapitalizmde burjuvalar, iş-

çiler ve fabrikalar, o toplumların üretici 
güçleridir. Özellikle üretimin teknik se-
viyesi ve araçları, altyapıya ve giderek 
tüm topluma damgasını vurur. Marx, 
biraz şematik de olsa bu fikri anlaşılır 
kılmak için şu meşhur formülasyonu 
yapmıştır: “Yel değirmeni size feodal 
toplumu, buhar makinesi ise kapitalist 
toplumu verecektir”. 

Ancak altyapıyı sadece teknik araç-
lardan ibaret görmek, bizi dar-teknikçi 
bir bakış açısına hapsedebilir. Burada 
en az onun kadar önemli bir kavram da, 
üretimin ve zenginliğin gerçekleşme-
sini ve topluma dağılmasını belirleyen 
toplumsal iş bölümü, bu üretim ger-
çekleştiren ve paylaşan değişik toplum 
kesimlerinin aralarında tanımlı olan 
ilişkilerdir. İlkçağlarda üretimi sağla-
yan köleler, eşya gibi alınıp satılabilen 
varlıklardır. Avrupa feodalitesinde üre-
timi yapan serfler tam köle olmamakla 
birlikte toprağa bağlı ve onunla birlikte 
satılabilen, ürettikleri ürünün önemli 
bir kısmını derebeyine vermek zorunda 
olan üreticilerdi. Kapitalist toplumda 
ise işçiler özgür bireyler olarak ticari 
bir anlaşmayla kendi işgüçlerini patro-
na satarlar. Üçü de temel emekçi güç ol-
masına karşın, kölenin, serfin ve işçinin 
etrafına örülü olan üretim ilişkileri 

birbirinden tümüyle farklıdır, ve farklı 
toplumsal yapılara işaret ederler.

Üretici güçler ve üretim ilişkileri 
bir arada o toplumun maddi altyapısını, 
ya da başka bir deyişle üretim biçimini 
oluştururlar.

Temel Eksen: 
Sınıf Mücadelesi 
Bu noktada Marx ve Engels, sa-

dece Marksist teorinin değil, Marksist 
politikanın da günümüzde vazgeçilmez 
mihenk taşı olan bir kavramı bilime 
kazandırdılar: Sınıf mücadelesi. Sınıf 
mücadelesi kavramı Thierry ve Guizot 
gibi burjuva tarihçilerde belli belirsiz 
bir kavram olarak yer alırken, Marx, 
daha önce değindiğimiz o muhteşem 
diyalektik yaratıcılığı ile bu kavramı 
burjuva düşünürlerin elinden alıp sos-
yalist bakış açısının merkezine yerleş-
tirdi. Ünlü Komünist Parti Manifesto-
su “günümüze kadarki tüm toplumların 
tarihi, sınıf mücadelelerinin tarihidir” 
diye başlar. Bunu açalım.

Yukarda değindiğimiz “üretim	 iliş-
kileri”nde, üretim ve dağıtıma katkısı 
olan değişik toplum kesimleri, ya da 
sınıflar, bu zenginlikten kendilerine dü-
şen payı korumak ya da artırmak için 

EĞİTİM DİZİSİ: VI

Tarihi “Hikaye”den Bilime Çevirmek:
Tarihi Materyalizm
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durmak bilmeyen bir çatışmaya girer-
ler. Asıl üretici olan emekçiler, sofra-
larındaki ekmeği artırmak için, tüccar 
aldığı yüzdeyi ve ticari karı büyütmek 
için, derebeyi tahıl stokunu ve altınla-
rını artırmak için, patron üretim sevi-
yesini ve kârını yükseltmek için, küçük 
esnaf ayakta kalabilmek ve işini geniş-
letebilmek için, banka sahipleri kredi 
hacimlerini ve kredi kârlarını büyütmek 
için, yerli işverenler yabancı büyük şir-
ketlerle rekabet edebilmek için sürekli 
ve amansız bir mücadele içindedir. Bu 
mücadele, toplumun tüm yaşantısına, 
siyasal bölünmelere ve siyasi eylemle-
re damgasını vurur. Spartaküs’ün köle 
isyanlarından Ortaçağın köylü isyanla-
rına, grevlerden işçi çıkartmalara, ürün 
boykotlarından faiz artırmalara, petrol 
savaşlarından günümüzdeki mortgage 
krizine kadar her türlü toplumsal çal-
kantının ardındaki değişmez faktör sınıf 
mücadelesidir. Sınıf mücadelesi, alt-
yapının üstyapıyı belirlemedeki temel 
kanalı, altyapıdaki çelişkilerin siyasete, 
ideolojiye ve kültüre yansımasını sağla-
yan temel ve belirleyici  toplumsal me-
kanizmadır.

Bu belirleyici gerçek, bize sadece 
siyasi pratikte değil, teorik değerlen-
dirmelerde de güçlü bir araç sunmak-
tadır. Bu kadar evrensel bir olgu olan 
sınıf mücadelesini ortaya koymayan, 
toplumsal olayları açıklarken arka plan-
daki sınıf çatışmasını bilince çıkarma-
yan her türlü analiz ve değerlendirme, 
kof ve sübjektif kalmaya mahkumdur. 
Günümüzde “yeni toplumsal dinamik-
ler” adı altında etnik kimlikleri, cinsel 
kimliği ve çevre sorununu sınıf ekse-
ninden kopararak “sosyalistler sınıf 
mücadelesi yerine bu dinamikleri temel 
almalı” diye öğüt veren burjuva post-
modernizminin özü, tamı tamına sınıf 
mücadelesinin inkarıdır. Aynı şekilde 
sınıf özünden koparılmış, “herhangi 
bir sınıfın üstünlüğünü reddeden gerçek 
radikal demokrasi” tezleri de bizlere 
bu temel pusulayı unutturmayı amaç-
lamaktadır. Bu açıdan, ünlü bir devrim-
cinin 1960’lardaki şu uyarısı, bugün de 
bizler için geçerliliğini korumaktadır:  
“Sınıf mücadelesini asla unutmaya-
lım”.

Tarihsel Gelişmenin 
Ana Mantığı 
Marx bu temel kavramların üzerine, 

tarihi ve toplumların gelişimini açıkla-
maya yönelik bir teorik model kurdu. 
“Ekonomi Politiğin Eleştirisine Kat-
kı” adlı eserinin ünlü önsözünde özet-
lediği yaklaşım kısaca şudur: “Tarihin 
her aşamasında, insanlar kendi irade-
lerinden bağımsız olarak birbirleriyle 

üretim ilişkilerine girerler. Belirli bir 
noktada, üretici güçlerin gelişmesi so-
nucunda, var olan üretim ilişkileri ge-
lişmekte olan üretici güçlere engel ol-
maya, ona “dar gelmeye” başlarlar. Bu 
noktada eski üretim ilişkilerini korumak 
isteyen sınıflarla, gelişen üretici güç-
lerin önünü açacak şekilde onu değiş-
tirmek isteyen sınıflar arasında çatış-
ma ortaya çıkar. Bu çatışma toplumsal 
devrimlere yol açar ve üretici güçlerin 
serbestçe gelişmesini sağlayacak yeni 
üretim ilişkileri inşa edilir”

Bu teorik çerçeveyi Marx en başa-
rılı şekilde, feodal düzenden kapitalist 
düzene geçilmesini sağlayan burjuva 
devrimlerinde somutlaştırmıştır. Bur-
juvazi, atölyeler ve manifaktür yoluyla 
teknolojiyi ve zenginliği hızla artırmak-
ta, ancak bu gelişim feodal ayrıcalıklar, 
bölünmüş prensliklerin gümrük yasala-

rı, ulusal bir pazarın oluşmasını engel-
leyen kanunlar, ekonomik ve siyasi üs-
tünlüğünü burjuvazi ile paylaşmamakta 
direnen aristokrasi gibi eski düzenin 
oluşturduğu engellere çarpmaktadır. 
Burjuva devrimleri bu engelleri tuzla 
buz etmiş ve kapitalist üretimin olanca 
hızıyla gelişmesinin önünü açmıştır.

Marx ve Engels, insan toplumları-
nın tarihini bu çerçevede ele aldıkların-
da toplumsal gelişmede 5 ana aşama, 5 
temel üretim biçimi saptamıştır:

1) İlkel Komünal toplum
2) Köleci toplum
3) Feodal toplum
4) Kapitalist toplum
5) İlk aşaması Sosyalizm olan  

 Komünist toplum

Özellikle Avrupa tarihinden esin-
lenen ve Ortadoğu ile Asya’da bire bir 
karşılığı olmayan köleci toplumu ve 
gene aynı bölgelerde Avrupa’dan çok 
farklı biçimde gerçekleşen feodal top-
lumu önümüzdeki yazıda ele alacağız. 
Ancak ilkel komünal toplum, bölgele-
re göre farklı özellikler gösteren pre-
kapitalist bir aşamadan sonra oluşan 
kapitalist toplum ve onun yerini alacak 
komünist toplum, tartışılmaz biçimde 
evrensel nitelik taşımaktadır. 

Özel Mülkiyetin 
Olmadığı Bir Çağ Vardı
Gelecekte de Böyle 
Bir Çağ Olacak 
Engels, ünlü burjuva antropolog 

Morgan’ın “Eski Toplum” adlı değerli 
eserini diyalektiğin ışığında inceleyerek 
“Ailenin, Devletin, Özel Mülkiyetin 
Kökeni” adlı eserini yazdı. Burada En-
gels, özellikle bugün “ilkel” diye nite-
lendirdiğimiz ilk insan topluluklarının 
tarihi üzerine yoğunlaşmış, günümüzde 
herkesin kafasında neredeyse ezeli ve 
ebedi bir olgu olarak düşünülen kimi 
kurumların, özellikle de özel mülkiye-
tin ve devletin olmadığı bir çağın da 
var olduğunu göstermiştir. İlk insan 
topluluğu, özel mülkiyetin olmadığı, 
paylaşımcı, komünal bir yaşamı temel 
almıştı. Temel üretim faaliyeti olan av-
cılık-toplayıcılık kollektif bir biçimde 
yerine getiriliyordu ve kararlarını hep 
birlikte alan topluluğun üstünde, ondan 
ayrı ve onu yöneten “devlet” türü bir 
kurum yoktu. Tarımsal üretime geçiş ve 
artı-üretimin, üretim fazlasının oluşumu 
bu resmi değiştirmiş; “ihtiyaç için üreti-
len ürün”ün yanı sıra “değişim için üre-
tilen ürün” yani “meta” olgusu ortaya 
çıkmıştır. Bu artı-ürünün yönetimi, bir 
yandan onu yönetecek mekanizmaların 
kurulması üzerinden bir kontrol aygıtı-
nı, yani devleti, öte yandan da bu artı 
üründen doğan zenginliğin sahiplenil-
mesi üzerinden özel mülkiyeti gündeme 
getirdiler.

Engels’in ilkel topluluklar üzerine 
olan bu çalışması, özellikle mülkiye-
tin ezeli olmadığını, özel mülkiyet ve 
devlet olmadan da insanların yaşayabil-
diği bir çağın (özel mülkiyetli çağların 
toplamından çok daha uzun sürmüş bir 
dönemin) var olduğunu göstermesi açı-
sından önemlidir. Ezeli olmayan özel 
mülkiyet, ebediyete kadar da sürmeye-
cektir. Meta olgusunu evrenselleştiren, 
insan iş gücünü de meta haline getire-
rek onu son sınırlarına ulaştıran kapita-
lizm, özel mülkiyete dayanan toplum-
ların da son ve en üst aşamasıdır. Bu 
anlamda yukardaki 5’li şema daha da 
basitleştirilerek 3’lü bir şemaya da in-
dirgenebilir: Özel mülkiyet ve devletin 
olmadığı ilk toplumlar, özel mülkiyete 
ve sınıf egemenliğine dayanan sınıflı 
toplumlar, özel mülkiyet, devlet ve sı-
nıfların kalkacağı geleceğin komünist 
toplumu. İşçi sınıfı kapitalizmi ortadan 
kaldırarak kendisini de bir anlamda sı-
nıf olarak ortadan kaldıracak, insanlık 
Marx’ın deyimiyle “özgür üreticilerin 
gönüllü birlikteliği”ne dayanan yeni bir 
çağa ulaşacaktır.
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Sınıf mücadelesi, altyapı-
nın üstyapıyı belirlemedeki 
temel kanalı, altyapıdaki çe-
lişkilerin siyasete, ideolojiye 
ve kültüre yansımasını sağla-
yan temel ve belirleyici  top-
lumsal mekanizmadır.



Sosyalist gençlik hareketinin 
önderlerinden Harun Karadeniz’i 
bundan 40 sene önce 15 Ağustos 
1975’de kaybettik. Siyasi tarihimizde 
özel bir yeri olan Harun’u anmak 
bugün tüm ilericiler, devrimciler ve 
komünistler için ayrı bir önem taşı-
maktadır.

Harun Karadeniz 1942’de 
Giresun’da doğdu. İstanbul Teknik 
Üniversitesi - İTÜ’ye girdikten sonra 
siyasi harekete katıldı. TİP ve FKF saf-
larında mücadele eden Harun, kısa 
zamanda boykotlarda, işgallerde, ve 
faşistlerle çatışmalardaki aktifliği ile 
ön plana çıktı ve gençlik hareketinin 
en etkin liderlerinden biri oldu.  O 
döneme damgasını vuran 6. Filo’yu 
protesto eylemlerinde başı çekti; 
o olayda arkadaşı ve TİP üyesi olan 
Vedat Demircioğlu’nu kaybetti.

Gençlik hareketi içinde MDD’ci 
eğilimlere karşı tavır alan Harun, 
gençliğin kendini işçi sınıfın yerine 
koyarak “öncü” rolüne soyunmak ye-
rine işçi ve emekçi hareketiyle iç içe 
olması ve ona destek vermesi gerek-
tiğini savundu. Sınıf çizgisini savunan 
bir gençlik önderi olarak grevlere 
destek oldu, baba ocağı Karadeniz’e 
giderek tütün mitinglerine katıldı, 
emekçi köylülüğün mücadelesine 
omuz verdi.

Pratikteki eylemliliğinin yanı sıra  
Harun, düşünsel alanda da aktif 
oldu. Yazdığı “Eğitim Üretim İçindir” 

adlı eseri, yıllar boyu ülkedeki çarpık 
eğitim sistemine alternatif arayan 
ilericilerin ve eğitim emekçilerinin el 
kitabı oldu. Bu kitapta  Harun, yıllar 
önce Marx’ın “Kapital”de temellerini 
ortaya attığı ve selamladığı “üretimle 
iç içe geçmiş eğitim” anlayışını sa-
vundu. Ezberci, basmakalıp, insanın 

verimliliğini düşüren bas-
kıcı eğitim sistemi yerine üretime 
yönelik, kalkınmayı destekleyen, 
yaratıcı bir eğitim anlayışını ortaya 
koydu. Türkiye’deki eğitimin tarihini 
incelediği bu kitapta Köy Enstitüleri 
deneyini, ve Milli Eğitim Şura’larını 
analiz ederek eğitimdeki ABD etkisi-
ni, beyin göçünü, devletin teknoloji 
üretme konusunda (bugün de sür-
mekte olan) kayıtsızlığını ve politika-
sızlığını teşhir etti. Bir öğrenci lideri 
olarak 1960’ların sonunda yazdığı bu 
mütevazi ama etkin çalışma, 40 yıl 
sonra değişik toplumsal sorunlar ko-
nusunda somut çözümler üretmekte 
yetersiz kalan biz Türkiye sosyalistleri 
için de bir örnek olmalıdır.

Bir diğer eseri olan “Kapitalsiz 
Kapitalistler” ise işçi ve emekçilere 
yönelik olan ve kapitalist sistemin 
temel mekanizmalarını anlatan bir 
eğitim broşürüdür. Ücret, kâr, artı-
değer, sömürü, işsizlik ve ekonomik 
krizleri basit, anlaşılabilir bir dille 
anlatan bu eser, ülkeyi etkileyen 
ekonomik sorunlara çözüm olarak 
sosyalizmi hedef gösteren başarılı bir 
propaganda ve eğitim malzemesidir. 

Hayatı boyunca hep işçi 
sınıfını aydınlatmayı ve bilinçlendir-
meyi başa koyan  Harun, bu çalışma-
sıyla emekçi sınıflar içindeki siyasi 
bilinçlenmeyi hızlandırmayı amaçla-
mıştır. Gerçekten de uzun yıllar, “Kapi-
talsiz Kapitalistler” sendikaların temel 
eğitim malzemelerinden biri olarak 
binlerce işçinin eğitiminde başarıyla 
kullanılmıştır ve sendikal eğitimlerde 
halen kullanılmaktadır.

Bir inşaat mühendisi olan Harun 
Karadeniz, mühendislik mesleği ile 
de ilgili önemli çıkışlar yaptı. “Biz 
mühendisler için önemli olan kim için 

ve ne için üretim yaptığımız bilmek ve 
halk için üretim yapmaktır” sözüyle 
mühendislere, Türkiye sol hareketinin 
her zaman önemli bir bileşeni olan  
ilerici mühendis hareketine ışık tuttu.

 Harun, 12 Mart darbesinden 
sonra Dev-Genç ve TKP davaların-
dan yargılandı. O dönem gençlik 
hareketleri sürecinde, sol kamuoyu 
TKP adını bu dava vasıtasıyla duydu. 
Kendisini kemiren kanser hastalığı ile 
mücadele ederken önce kolu kesildi. 
İyileşmesi için zorunlu olan yurt dışı 

tedavisine, 
faşist yö-
netim izin 
vermedi 
ve bu pırıl 
pırıl insanın 
herkesin 
gözlerinin 
önünde 
mum gibi 
erimesine 
göz yumdu. 
Evli ve bir 
çocuk babası 
olan Harun 
Karadeniz’i 
15 Ağustos 
1975’de, yaşa-

dığı takdirde birikimi ve tecrübesiyle 
büyük katkıları olacağı bir yaşta, 33 
yaşında kaybettik.

Karacaahmet mezarlığının giri-
şinde olan kabri, 1975’den beri her 
sene yoldaşları, ilericiler, devrimciler, 
komünistler ve mühendis meslektaş-
ları tarafından düzenli ziyaret edil-
mekte, anısı asla unutulmamaktadır. 
Mezar taşında yazılı olan dizeler ise, 
onu uğruna canını verdiği geleceği 
bizlere müjdelemektedir: “Yaşamak 
bir ağaç gibi tek ve hür, bir orman gibi 
kardeşçesine”….
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