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Cumhurbaşkanı, Sarayından erken seçim kararı aldı. Bu 

yetkiyi nereden aldı bilinmiyor. 7 Haziran’da genel seçim ger-
çekleştirilmiş ve beğenilsin veya beğenilmesin ortaya bir ira-
de çıkmıştı. Birileri bu iradeyi beğenmemiş olacak ki, acemice 
hazırlanan bir senaryo ile “tekrar” seçim ile şansını yeniden 
denemek istiyor. 

Bu karara verilmesi gereken tek bir yanıt vardır: HDP oy-
larının daha da artırılması! Bu tespit ile amaç, parlamentoda 
daha fazla HDP Milletvekili olsun arzusu değildir sadece. Seçi-
lecek milletvekillerinin ve güçlenecek HDP Meclis Grubu’nun 
sadece nicel olarak değil, nitel olarak da etkisi artmalıdır. 

7 Haziran seçimlerinin meşru olmasına rağmen gayrı 
meşru muamelesi ile yok sayılması bize önemli bir doğruyu 
hatırlatmalı. Siyasi mücadele parlamento ile sınırlı değildir. 
Hatta, parlamentoya yansıyan parlamento dışı mücadelenin 
gücüdür. Burjuvazi’nin “demokrasi”, bizim ise “Burjuva Dikta-
törlüğü” olarak adlandırdığımız yönetim biçimi kendini hatır-
latmıştır. “İşime gelmeyen sonucu kabul etmem” demiştir. Bunu 
sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan söyledi zannedilmesin, bu 
söylem işbirlikçi tekelci burjuvazinin ve onun devletinin söy-
lemidir. 

Onun için parlamentoya girilecekse, öyle bir güçle giril-
melidir ki, daha güçlü girildiğinde, burjuvazi daha sert tepkiler 
verdiğinde, oy verenler örgütlü bir biçimde oylarının belirledi-
ği siyasi iradeye sahip çıkabilsinler. Görüldüğü gibi bu kapita-
list düzende bazen oy almak da yetmiyormuş. Aslolan onun 
altını, arkasını sağlam örmekmiş. 

Devlet, Saraydan alınan bir emirle 24 Temmuz’dan beri 
Kürt illerine savaş açmış saldırıyor. Bir aydan fazla zamandır, 
savaş jetleri ile, tanklarla, ağır silahlarla, özel yetiştirilmiş ko-
mandolar ile bir sivil halka saldırılıyor. Yüksekova’da, Cizre’de, 
Lice’de, Hani’de, Kızıltepe’de, Silopi’de olanlar normal mi? Dev-
let, terör ile HDP’ye oy veren seçmenleri cezalandırıyor.

1 Kasım seçim süreci kampanyasında öne çıkarılması ge-
reken 3 önemli başlık var:

1) Kürt halkına karşı girişilen intikam savaşı derhal dur-
durulmalıdır! Bu amaçla her il, ilçe, mahalle ve semtte Barış 
Bloku İnisiyatifleri oluşturulmalıdır. Tüm devrimci, demokrat, 
sosyalist, sosyal demokrat ve komünistler, en geniş Barış ve 
Demokrasi Güçleri, bu inisiyatiflerin oluşmasında aktif görev 
almalıdır.

2) Tüm Türkiye halkları, Fırat’ın doğusu ile batısı ile, oyları-
na sahip çıkmak için seçim kampanyası sürecinde yerel Halk 
Meclisleri’ni oluşturmalıdır. Burjuvazi bir daha seçim sonuçla-
rını tanımama cesaretine sahip olmamalıdır.

3) Türkiye İşçi Sınıfı, ekonomik, demokratik ve siyasal hak-
larına sahip çıkmak için bu seçim sürecine daha aktif katılmalı, 
işçi semtlerinde, fabrikalarda İşçi Meclisleri oluşturarak seçim 
kampanyasında istemlerini dile getirmelidir. 

Kısacası, güncel görev; bu seçim kampanyasında, barış, 
demokrasi, emek, özgürlük ve sosyalizm güçlerinin mümkün 
olan en geniş birlikteliğini kalıcı olarak sağlamanın yöntemle-
rini geliştirmektir.
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SAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN

1 Eylül Dünya Barış Günü...
Barışseverler Barış Bloku’nun 
Etrafında Kenetlenmelidir!

SAVAŞA KARŞI 
BARIŞ,

SÖMÜRÜYE KARŞI 
SAVAŞ !  



Tüm okuyucularımızın ve temsil etti-
ğimiz siyasal çevreyi yakından izle-
yenlerin de tespit edebileceği gibi 
Politika Gazetesi Kürt ulusal soru-
nunun çözümü konusunda ilkesel 

bir politik hat izlemektedir. Buna koşut olarak 
Kürt ulusal sorununun çözümü ile Türkiye’nin 
demokratikleşmesi olgularının ve tersi du-
rumun bir birine sıkı sıkıya bağlı olduğunu 
savunmaktadır. “Savaşsız ve Sömürüsüz Bir 
Dünya” ana belgisini kendisine rehber edin-
miş olan Politika Gazetesi, bu belginin anla-
mının Sosyalizm olduğunu, çünkü ancak ve 
ancak savaşların ve sömürünün nedenlerinin 
ortadan kalkması ile  dünyanın savaşsız ve sö-
mürüsüz bir niteliğe kavuşacağı gerçeğini ya-
yın politikasının ve çalışmalarının merkezine 
oturtmuştur.

Bunun gereği olarak da Politika Gazetesi, 
bu mücadelenin güncel koşullarda karşılığı 
olan politikaları dikkatle izlemekte ve bütün 
gücüyle desteklemektedir. Başından itibaren 
HDK içinde yer almamız, HDP’nin oluşumun-
dan önce çevremizin bulunduğu her yerde 
faal olarak BDP’de görev almamız, HDP’nin 
kuruluşu ile birlikte il, ilçe düzeylerinden Parti 
Meclisi’ne kadar yönetici organlarında yer al-
mamız bu anlayışımızın bir ifadesidir. HDP Eş 
Genel Başkanı Sayın Selahattin Demirtaş’ın 
bir PM toplantısında “bugün burada oturabili-
yorsak, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katıldıy-
sak ve genel seçimlere parti olarak katılma ira-
desini gösterebiliyorsak bunun bedelini bugüne 
kadar gerek Kürt Özgürlük Hareketi ve gerekse 
de Türkiye Devrimci Hareketi çok ağır ödemiştir. 
Bu bedelleri ödeyenlere karşı, binlerce düşen 
yoldaşımızın kanlarıyla yazdıkları tarihe karşı 
bir sorumluluğumuzun olduğunun bilincinde 
olmalıyız” mealindeki konuşması “nereden 
geldik, nereye gideceğiz” konusu hakkında  
devrimci bir perspektif ortaya koymuştur. 

Selahattin Demirtaş, Mustafa Suphi’ler-
den devralınan bayrağın bugünlere taşın-
dığını çeşitli kereler seslendirmiş, Mustafa 
Suphilerin, Deniz Gezmişlerin, İbrahim Kay-
pakkayaların, Mahir Çayanların mücadelele-
rini sürdürdüğümüzü ifade etmişti. Bu doğru 
ve güzel tespitler aynı zamanda kişilerin, kad-
roların, örgütlerin üzerine ciddi bir sorumlu-
luk yükler. Biz bundan sonra da bunun gere-
ğinin hassasiyetle ele alınmasından yanayız.

Parlamentoda yer almak ayrı bir şeydir, 
parlamentarizm çok farklı bir olgudur. Par-
lamento mücadelesinin beslendiği kaynak 
parlamento dışı mücadeledir. Belirleyici olan 
odur. Bu ikisinin uyumunu sağlamak ayrı bir 
meziyettir. Kantarın topuzunu hiç bir zaman 
elden kaçırmamak gerekir. Türkiye’nin işbir-
likçi tekelci burjuvazisi HDP’nin gelişimini 
engelleyemedi, tüm çabalara rağmen 80 vekil 
ile TBMM’de yer almasını önleyemedi. AKP’nin 
tüm hesapları alt üst oldu. Ve bu alt üst oluş 
sadece ve sadece HDP tarafından belirlen-
di. HDP ise bu başarıyı Türkiye İşçi Sınıfının 
Devrimci Hareketinin 95, Kürt Özgürlük ve 
Demokrasi Hareketinin de 40 yıllık mücadele-
sinin üzerine bina etti. 

Devlet ve AKP, bugün 7 Haziran seçim-
lerinin intikamını Kürt halkından çıkarma-
nın savaşını veriyor. Daha seçimler öncesi, 
AKP’nin oy kaybedeceği anlaşılır anlaşılmaz, 
sözde çözüm sürecini tek taraflı olarak dur-
duran, Abdullah Öcalan üzerinde 5 Nisan 
2015 tarihinden, yani seçimlerden 2 ay önce 
tecrit uygulaması başlatan, seçim kampanya-
sı sürecinde politik cinayetlere ve HDP büro-
larına karşı 200’e yakın saldırıyı planlayanlar, 
seçimlerden sonra düğmeye basarak, onlara 
bu yenilgiyi tattıran güçlere ve halklara savaş 
açmışlardır. Siyaset ile yakından ilgilenmeyen 
ortalama insanlar dahi, Kürt il ve ilçelerinde, 
HDP’ye yüzde 60 ile yüzde 100 oy çıkan yerle-
şim birimlerinde, halkı imhaya yönelik bir te-
rör uygulandığını görmektedirler. Bir yandan 
“devletin gücü” ispat edilerek Kürt halkı yıl-
dırılmak istenmektedir, bu başarılamayacağı 
için ise halk zorunlu göçe zorlanmaktadır. İk-
tidar 30-40 savaş jeti ile Kürt köylerini, mezra-
larını, ilçelerinin etrafını bombalamakta, varil 
bombaları ile yerleşim alanlarını ve çevrelerini 
imha etmekte, il ve ilçelerde ise tanklar ile ağır 
silahlar ve roketler ile savaş yürütmektedir. 
Bunu başlatan hükümet HDP oylarıyla düşü-
rülen AKP Hükümeti olmuştur, sürdüren ise 
yine AKP’nin maharetiyle yürütülen senaryo 
sonucunda kurulan Seçim Hükümetidir. Ge-
nel Seçim öncesi parlamentodan geçirilip uy-
gulamaya konan  faşizan “Yeni Güvenlik Yasa-
sı” uygulayıcısı yine bu Seçim Hükümetidir. Bu 
iki güncel uygulamayı engelleyemiyor ve uy-
gulamasını ortadan kaldıramıyorsan, bu suç-
lara sen de ortak oluyorsun demektir. HDP’nin 
kendisi bu nitelikte bir hükümeti “Savaş Hü-
kümeti” olarak nitelendirmiştir. Dolayısıyla 
HDP listelerinden seçilen hiç bir vekilin böyle 
bir hükümette bakan olarak yer alması doğru 
değildir. HDP’nin, parti olarak politika ve uy-
gulamalarını desteklemediği ve destekleye-
meyeceği bir Hükümete katılması kendi po-
litik ilke ve duruşuna terstir. Tuğrul Türkeş ve 
Yalçın Topçu gibi Gladio bağlantılı sicilli faşist-
lerin, Selami Altınok gibi devletin eli devrimci 
kanına bulaşmış derin güçlerinin temsilcisi 
polislerin ve tümü Kürt özgürlük mücadelesi-
nin yeminli düşmanları olan unsurların temsil 
edildiği bir kabinede HDP’lilerin yeri olma-
malıdır. Müzakere ve demokratikleşme süreci 
yürütülüyor olduğu farklı koşullarda görev 
alınması verili koşullara göre ayrıca değerlen-
dirilebilecek bir olgudur. Belirli bir Ortak Hü-
kümet Programı çerçevesinde oluşabilecek 
bir kabinede ilkeler korunarak ve seçmenin 
verdiği oyların hedefleri doğrultusunda görev 
alınması ile Erdoğan’ın ve devletin senaryoları 
sonucunda oluşan meşru olmayan bir hükü-
mette görev almak aynı şeyler değildir. Seçim 
Hükümetine katılmanın “anayasal bir hak” ol-
duğu söylemi de politik olarak tatmin edici bir 
söylem değildir. Birincisi; hangi Anayasa’dan 
söz ettiğimize bakmamız gerekir. İkincisi; 12 
Eylülcü faşist generallerin Anayasası dahi çiğ-
nenerek yürütülen bir seçim sonrası süreçten 
sonra “anayasal haktan” söz etmek bize çok 
doğru gelmemektedir. Cumhurbaşkanının, 
Davutoğlu’na seçimden 1 ay 3 gün sonra 
görev vermesi ve 45 günlük süre bitmeden 

oyalama ile geçen 40 günlük süre sonunda 
ikinci derecede fazla oy almış partiye görev 
vermemesi nasıl izah edilebilir. Bütün bu ma-
nevraları Cumhurbaşkanına yapma olanağı 
tanıyan Anayasa’nın haklarından mı bahse-
diyoruz. Bunu biz söylersek Erdoğan da tüm 
anti-demokratik uygulamalarını “Anayasa’nın 
Cumhurbaşkanına tanıdığı haklar” ile açıkla-
ma hakkına sahip olur. 

Devlet, HDP’nin başarısını engelleyeme-
diği için yeni bir manevra ile HDP’yi sisteme 
entegre etmeye çalışıyor. Halbuki HDP’nin 
yapması gereken seçim sürecinde ve son-
rasında yaşanan politik gelişmeleri dikkate 
alarak Seçim Hükümetinin meşru olmadığını 
ilan etmek ve sine-i millete dönmektir. Parti 
olarak meşru sayılmayan uygulamalar sonu-
cunda, bütünsel bir senaryonun parçası ola-
rak oluşturulan bu hükümete katılmak doğru 
değildir. HDP açısından bunun pratiği ise 7 
Haziran seçimlerinin meşru sonuçlarının dev-
let tarafından yok sayılarak, burjuvazinin bu 
çarpık demokrasi anlayışını halklar nezdinde 
deşifre etmek, 1 Kasım seçimleri için yereller-
de bütün gücüyle, Türkiye’nin tüm barış ve 
demokrasi güçleri, onların siyasal örgütleri 
ile en geniş ittifakı sağlayarak oy oranını yük-
seltmek için aktif bir seçim kampanyası yürüt-
mektir. Aktif bir seçim kampanyası, yerellerde 
Halkların Demokratik Meclisleri’nin oluşturul-
ması, Demokratik Halk İktidarının nüvelerinin 
oluşturulması ve bu organlar ile seçim kam-
panyalarının yürütülmesidir. 

Bazıları bizi “politik vizyonumuzun darlığı” 
ile suçlayabilirler. Politik vizyonun genişliği 
ve darlığı onun sınıfsal analizine bağlıdır. Biz, 
aktif, kıvrak, popüler ve güncel politikaya mü-
dahale eden bir siyaset tarzına kesinlikle karşı 
değiliz. Belirleyici olan onun niteliği ve ilkesel-
liğidir, biçimi değildir. 

Bu anlamda EMEP MYK’sının Levent Tüzel 
arkadaşımıza yapılan bakanlık önerisi ile ilgili 
olarak almış olduğu kararı da yerinde bulu-
yoruz. Levent Tüzel yanlış yapmamıştır. Evet, 
kendisi HDP Milletvekilidir ve HDP PM üyesi-
dir. Ancak buradan yanlış sonuçlar çıkarma-
mak gerekir. EMEP, HDP bileşeni değildir, HDK 
bileşenidir. Levent Tüzel, milletvekili kimliği 
ile PM’de görev almıştır. Burada asıl tartışıl-
ması gereken nokta HDK ve HDP ilişkisidir. 
Biz, bu konudaki çekincemizi defalarca yazılı 
olarak da dile getirdik. BDP’li vekillerin ve yö-
neticilerinin önemli bir bölümünün HDP’ye 
geçiş yapması ve BDP’nin DBP olarak farklı 
bir misyon ile çalışmalarını sürdürme kararı 
almasıyla, Kürt Özgürlük Hareketi HDK içinde 
temsilden yoksun kalmıştır. BDP, HDP’nin ku-
rucu bileşeni idi. HDP ise HDK’nin siyasi partisi 
idi. HDP, HDK bileşeni değildir ve olamaz da. 
HDK, HDP’nin politikalarının belirlenmesinde 
ve kararlarının alınmasında temel karar orga-
nı olmalıdır. Çünkü HDK Meclis niteliğinde bir 
Kongre örgütlenmesidir. HDP ise yasal mev-
zuattan dolayı seçimlere girmek için kurul-
muş bir partidir. 

Şimdi, Levent Tüzel arkadaşımız örne-
ğinden yola çıkarak “HDP bir bileşen partisi 
değil, bağlayıcı nitelikli kararlar alan homojen 
bir yapıya kavuşturulmalıdır, herkes temsil et-
tiği siyasi çevreyi bir kenara bırakıp HDP’lilik 
bilinci oluşturulmalıdır” eğilimi ortaya çıkarsa, 
bu HDK ile HDP arasındaki açıyı bir kez daha 
açacak ve HDK’yi işlevsiz, HDP’yi ise kuruluş 
amacından farklı bir niteliğe kavuşturacaktır. 
Burada nitelik kelimesinin altını kalın olarak 
çiziyoruz. İhtiyaç şudur. Kürt Özgürlük Hare-
keti, DBP veya oluşturulacak başka bir partiy-
le HDK bileşeni olmalıdır. HDK’nin parti olarak 
platformu HDP olmalıdır. Çeşitli siyasetlerden 
ayrılarak, ilişiğini keserek HDP’li bağımsız 
politik kişilikler olarak HDP’de görev yapan 
kadro ve yöneticiler, karar mekanizmalarına 
HDK’de bağımsız politik bireyler olarak katıl-
malıdır. HDP’de bağımsızlık kavramı olmama-
lıdır, HDK kararlarına bağımlılık olmalıdır. Bu 
yaklaşım, HDK bileşeni olan bağımsız birey-
lerin HDP’de çalışmalarının, görev almaları-
nın önünde bir engel değildir. Bu durumda 
HDK ve HDP Eş sözcü ve başkanlarının aynı 
arkadaşlar olması da bir sakınca doğurma-
yacaktır. HDK ve HDP’de aynı konularda ayrı 
komisyonlar oluşturulmasına gerek kalmaya-
cak, yerel çalışma ve örgütlenme çalışmaları 
HDK bünyesinde yürütülecek, yerel, merkezi 
ve parlamenter siyasi temsil HDP üzerinden 
olacaktır. Bu durumda HDK’nin daha da ge-
nişleyerek, gerek toplumsal gerekse de siyasi 
temsil anlamında yerel meclislerinin oluşması 
ve oluşmasının ötesinde gelişme perspektifi 
ile örgütlenme çalışmalarının başarılı olması 
sağlanabilecektir. 

Politika Gazetesi Yayın Kurulu, yerel 
temsilcileri ve çevresi, 1 Kasım seçimlerin-
de HDP’nin oy oranının artması için elinden 
gelen bütün çalışmaları gerçekleştirecektir. 
Aynı şekilde meşru 7 Haziran seçimlerinin 
yok sayılmasının bir sonucu olarak, sadece 
parlamento seçimlerini temel almamak ge-
rektiği, aslolanın işçi sınıfının ve emekçi halk-
ların yığınsal direnişinin örgütlenmesi olduğu 
gerçeğinden yola çıkarak HDK’nin yerellerde, 
semt ve mahallelerde, halk ve işçi meclisleri-
nin oluşum ve gelişimine azami katkıyı vere-
cektir. Aynı süreçte, amasız ve fakatsız olarak 
Kürt halkına karşı yürütülen savaşın karşısın-
da olacak, asıl şimdi Kürt halkı ve özgürlük 
güçleri ile aktif dayanışmanın güçlendirilme-
si için üzerine düşen siyasi görevleri yerine 
getirecektir. Bu temelde Barış Bloku içinde 
yürüttüğü çalışmaları güçlendirecek, yerel 
temsilciliklerimizin katkılarının artmasını sağ-
layacaktır. Barış Bloku’nun uluslararası alanda 
Barış Platformlarında temsilinin sağlanması 
için tüm ilişkilerini seferber edecektir. Politika 
Gazetesi soyut “ateşkes” çağrıları ile değil, Kürt 
halkına karşı yürütülen imha savaşına karşı 
meşru direnişin gerekçelerinin ortadan kal-
dırılması için barış mücadelesine somut katkı 
sunacaktır. 
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q Ali Oktay KAYA

Türkiye’nin politik gündemini bir yandan “koa-
lisyon mu, erken seçim mi?” tartışması, diğer yan-
dan iktidarın saldırısı sonucunda oluşan çatışma 
ortamı belirliyor. Egemen sınıflar, işbirlikçi tekelci 
burjuvazi AKP’den desteğini çekmiş değil. AKP-
CHP Koalisyonu tarzında bir yöntem ile kendileri 
açısından ekonomik ve siyasi “istikrar” sağlamayı 
zorluyorlar. Erdoğan ve çevresindekiler ise erken 
seçimle kendileri açısından raydan çıkan treni tek-
rar raya oturtma planları yapıyor. Bunun tek yolu 
da HDP’nin olası bir seçimde Meclis’e girmemesi 
olduğu için HDP’ye savaş açmış durumda. Dış po-
litikada, bölgesel planları açısından da Suriye’deki, 
İran’daki ve Rojava özelindeki süreçler “plan dışı” 
gelişiyor. Onun için de KCK’ye, PKK’ye savaş açmış 
saldırıyor.

seçim, oy oranları değişmezse önümüze 7 Haziran 
tablosunu çıkarır. Bu sebeplerden dolayı, gerek 
parlamenter, gerekse de parlamento dışı müca-
dele açısından, Türkiye’nin geleceğini belirleyecek 
olan, Türkiye işçi sınıfının devrimci güçleri ve Kürt 
özgürlük ve demokrasi hareketinin eylem ve güç-
birliği çerçevesinde Türkiye’nin en geniş, barış, de-
mokrasi, emek, özgürlük ve sosyalizm güçlerinin 
geliştireceği irade ve mücadele yoluyla güçlen-
mesidir. Bu mücadelenin ne kadar barışçıl veya ne 
kadar barışçıl olmayan yoldan gelişeceğini, meşru 
olmayan iktidar ve arkasında duran devlet ile işbir-
likçi tekelci burjuvazinin tarzı belirleyecektir.

TKP Merkez Komitesi Organı 
ATILIM Gazetesi
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 (www.türkiyekomünistpartisi.org sitesinden alınmıştır)

Hukuki olarak kendi Anayasa’larında yeri olsa 
dahi, bu hükümet meşru bir hükümet değildir. 7 
Haziran seçimleri AKP hükümetini düşürmüştür. 
Meclis’te, Meclis Başkanlığı seçimlerinde ve genel 
görüşme oturumunda görüldüğü gibi ülkeyi yö-
netecek parlamenter bir irade oluşmamaktadır. 
AKP ve Erdoğan, tek başına iktidar ve devletteki 
kurumsallaşmasını tamamlamak için ihtiyacı olan 
güce sahip değildir. AKP-MHP Koalisyonu bir Savaş 
Koalisyonu, AKP-CHP Koalisyonu bir çok konuda 
anlaşamayacakları bir çözümsüzlük, AKP-HDP Ko-
alisyonu ise mümkün değildir. Sonuçta hükümet 
kurma durumu ortada kalıyor ve meşru olmayan 
bir hükümet ülkeyi yönetiyor.

Henüz siyasi bir kriz ve ona bağlı olarak geli-
şecek ekonomik bir kriz düzeyine gelmemiş dahi 
olsa, ülkede bir yönetim krizi somut olarak mev-
cuttur. Olası bir AKP-CHP Koalisyonu yönetim kri-
zini çözemez, sadece bir dönem için erteler. Erken 

Kriz ve Çıkış Yolu
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İl Eşbaşkanları toplantımızın ardın-
dan gerçekleşen PM toplantımızda aşa-
ğıdaki saptamalar yapılmış ve kararlar 
alınmıştır:

- AKP’nin başlattığı ve bugüne kadar 
pek çok canın yitimine neden olan savaş, 
Lice, Varto, Silvan ve son olarak da Yük-
sekova ve Cizre saldırılarıyla sivil halka 
yönelmiş bulunuyor. Yüksekova’da soka-
ğa çıkma yasağı ilanının ardından şehre 
giren özel komando birlikleri tarafından 
evlere ağır silahlarla saldırılmış, alınan 
bilgilere göre sivil kayıplar olmuş, ayrıca 
çok sayıda yaralının hastaneye kaldırıl-
masına engel olunmuştur. Sivil toplum 
örgütlerinin ve milletvekili heyetlerinin 
ilçeye girişleri engellenmiş, haberleşme 
imkanları sınırlandırılmıştır.

Bölge halkı adeta 90’lı yıllarda 
olduğu gibi bir kez daha göçe zorlanmak-
tadır. Askeri güvenlik bölgesi ilanları ve 
halka yönelik silahlı saldırılar, halkı göçe 
zorlamak amaçlıdır. Türkiye’yi ağır bir 
savaş ortamına sürükleyen AKP, şimdi de 
halkın siyasal olan özyönetim talebini ve 
iradesini bahane ve kriminalize ederek 
halka savaş açmıştır. Seçilmiş siyasetçiler 
ve yerel yöneticiler kelepçe vurularak tu-
tuklanmakta, kadın siyasetçiler cinsiyetçi 
uygulamalara maruz kalmakta, Ekin 
Wan örneğinde görüldüğü gibi kadın 
cenazeleri cinsiyetçi bir intikamın hedefi 
olmaktadır.

7 Haziran’daki seçim sonuçlarını yok 
sayan, bir koalisyon hükümeti kurulma-
sını engelleyen ve Türkiye’yi seçime zor-
layan Saray, siyasi belirsizliğin ve savaş 
ortamının ekonomiye maliyetinin bedelini 
de emekçi halklara yoksulluk ve daha az 
ekmek olarak ödetmektedir.

Öte yandan artık başta yakınlarını 
kaybeden asker, polis, sivil ve gerilla ya-
kınları olmak üzere, Türkiye halklarının 
savaşa ve kayıplara tahammülü kalma-
mıştır. KCK yetkilileri tarafından yapılan 
“karşılıklı ateşkese evet” açıklaması, 
ellerin tetikten çekilmesi yolunda önemli 
bir adımdır. Hükümet bu açıklamalara 
karşılık vermeli ve gereğini yerine getir-
melidir. Büyük acılara ve ağır bedellere 
neden olmuş “sonuna kadar savaş” 
çizgisini terk ederek Kürt sorununun 
diyalog ve müzakere ile çözümü çizgisine 
dönmelidir.

Bir kez daha vurguluyoruz ki; barış 
seçimden önemlidir. Barış mücadelesi 
parti örgütlerimizin önündeki en acil 
gündemdir. “Sonuna kadar savaş” diyen 
Saray’a karşı, “sonuna kadar barış” 
diyoruz.

- Savaşı durduracak, kadınların 
özgürlüğünün yolunu açacak, dereleri, 
toprakları, ağaçları koruyacak, yeni 
Hopa felaketlerine izin vermeyecek tek 
yol, halkların birleşik gücü, HDP’nin 
ortaya koyduğu ‘Yeni Yaşam’ çağrısıdır. 

Hopa’da yaşanan bir doğal afet değil, 
siyasi felakettir. HES’lerle, rant politika-
larıyla, doğa kıyımı yapılarak inşa edilen 
yollarla, doğaya karşı işlenen suçların 
sonucu olarak halk ağır bedellerle karşı 
karşıya bırakılmıştır. Arama kurtarma ça-
lışmalarında da çok ciddi zafiyet yaşan-
mış, halk kendi kurduğu sivil inisiyatifle 
kurtarma çalışmalarını sürdürmüştür. 
Halklarımızı bir kez daha Hopa halkıyla 
dayanışmaya çağırıyoruz.

- Saray’ın ve AKP’nin dayatması 
sonucunda gündeme gelen 1 Kasım 
seçimlerinde bu kez biz’leri Meclis’e taşı-
makla kalmayacak, halkların demokratik 
iktidarının yolunu da açacağız. Kalıcı 
barışın da köklü demokratik çözümün de 
adresi HDP’dir. Yaşanmakta olan yöne-
tim krizinin demokratik siyasi alternatifi 
de HDP’dir. Halklarımızı, kendimizi, 
kentimizi, ülkemizi birlikte yönetmeye 
çağırıyoruz.

- Parti Meclisimiz, Merkez Yürütme 
Kurulu’nun “anayasal seçim hükümetin-
de yer alınması” kararını onaylamıştır. 
Bizim açımızdan, seçim hükümeti de bir 
mücadele alanıdır. Bakanlarımız, Saray 
darbesine ve AKP’nin savaş politika-
larına karşı barış, demokrasi ve adalet 
mücadelesini sürdüreceklerdir.

- Parti Meclisimiz 1 Kasım seçim-
lerindeki adaylıklar için ‘merkez yok-
laması’ yöntemini benimsemiş ve aday 

belirleme için MYK’ya yetki vermiştir.
- Geçici AKP Hükümeti’nin “yangın-

dan mal kaçırırcasına” Meclis’e gönder-
diği Irak-Suriye savaş tezkeresine Meclis 
Grubumuz “hayır” diyecektir.

- Yaklaşan 1 Eylül Dünya Barış Günü 
etkinlikleri kapsamında, bileşeni olduğu-
muz Barış Bloku’nu ve tüm demokrasi, 
emek ve barış güçlerini ülkenin her ya-
nında barışın sesini yükseltmeye ve savaş 
politikalarına karşı durmaya çağırıyoruz.

Halkların Demokratik Partisi
Parti Meclisi

27 Ağustos 2015, Ankara

HDP Parti Meclisi Sonuç Bildirisi



q Hurşit SAĞIROĞLU

Türkiye Komünist Partisi - TKP, 10 Eylül 
1920’de Bakü’de gerçekleştirilen Kongre’de 
kuruldu. Kuruluş Kongresi’ne İstanbul, 
Anadolu ve Yurtdışından delegeler katıl-
dı. Kongre aslında Ankara’da gerçekleşti-
rilecekti. Neki, Ankara Hükümeti’nin en-
gellemesi üzerine Azerbaycan Sosyalist 
Cumhuriyeti’nin Başkenti Bakü’de düzen-
lenmek zorunda kalındı. TKP, Türkiye’nin 
en eski partisidir. 

TKP’nin kuruluşu iki çok önemli geliş-
menin etkisinde gelişir. Birincisi; Rusya’da 
gerçekleşen 1917 Büyük Ekim Devrimi, 
İkincisi ise; Anadolu ve Trakya’da gelişen 
Ulusal Kurtuluş Savaşı. Bu sebepten dolayı; 
“Türkiye Komünist Partisi, Büyük Ekim Sos-
yalist Devrimi’nin etkileri ve Ulusal Kurtuluş 
Savaşı’nın ateşleri içinde, Trakya, İstanbul, 
Anadolu ve yurtdışından üretim tezgahların-
dan, fabrikalardan, tarlalardan, esir kamp-
larından, eğitim kurumlarından gelen tek 
tek komünistlerin katılımı ile gerçekleştirilen 
Kongre ile 10 Eylül 1920’de doğmuştur” ta-
nımlaması kullanılır. Bu tanımlama TKP’nin 
hem enternasyonalist, hem ulusal, hem de 
sınıfsal niteliklerinin tek cümle ile tarifidir.

TKP, emperyalist işgal altında bulunan 
ülke topraklarının kurtuluşu için anti-em-
peryalist  ulusal kurtuluş savaşımına fiili 
olarak katılan, kurulacak bağımsız devle-
tin sınıfsal anlamda sosyal kurtuluşu için 
Sosyalizmi hedefleyen ve bu topraklarda 
yaşayan değişik halkların ulusal sorunları-
nın çözümüne de en doğru yanıtı veren bir 
Parti olarak kurulmuştur. Saflarında, kuru-
luşundan itibaren Türkleri, Kürtleri, Erme-
nileri, Rumları, Balkan kökenlileri, Lazları, 
Çerkesleri birleştiren bir Parti olmuştur. 

Komünistler, gerek TKP’nin kuruluşun-
dan önce, gerekse sonra, Ulusal Kurtuluş 
Savaşı’nda o zamanın deyimi ile “komünist 
çeteler” vasıtasıyla doğrudan, fiilen katıl-
mışlardır. Bugün gerilla birlikleri olarak ad-
landırabileceğimiz bu “çeteler”, Trakya ve 
Anadolu’da emperyalist işgale karşı müca-
delenin temel nüvelerini oluşturmuşlardır. 
Ankara Hükümeti henüz düzenli ordusu-
nu oluşturmadan mücadelenin temelle-
rini kuran Yeşil Ordu ve Çerkes Ethem 
Kuvvetleri’nin oluşumuna komünistlerin 
doğrudan katkıları vardır ve sonuna kadar 
da birlikte mücadele etmişlerdir. Mustafa 
Kemal de bu gerçeği görmezden geleme-
miş ve komünistlerin, kuruluşundan sonra 
da TKP’nin meşruiyetini kabul etmek zo-
runda kalmıştır. TKP’nin etkinliği o denli 
önem arzetmiş ve sonuç alıcı olacağı gö-
rüşmüştür ki, Mustafa Kemal, kendi adam-
larına sahte ve resmi bir “TKP” kurdurmak 
zorunda kalmış, kendisi de bu partiye üye 
olmuştur.

“Resmi Türkiye Komünist Fırkası (Partisi), 
Mustafa Kemal Paşa’nın talimatı doğrultu-
sunda 18 Ekim 1920’de kuruldu. Bu kararın 
önemli nedenlerinden biri, Ankara Hükümeti 
ile Sovyet Hükümeti arasındaki yakınlaş-
maydı. Bu dönemde Sovyet hükümeti, Kur-
tuluş Savaşı’nı silah ve cephane göndererek 
destekliyordu. Ayrıca, yaklaşık bir ay önce 
Bakü’de kurulan Türkiye Komünist Partisi’nin 
de Anadolu’da önü kesilmek istenmişti. Türk 
Komünist Fırkası’nın kurucuları arasında, 
Tevfik Rüştü Aras, Mahmut Esat Bozkurt, Ce-
lal Bayar, Yunus Nadi, Kılıç Ali, Hakkı Behiç Ba-
yiç, İhsan Eryavuz, Refik Koraltan, Eyüp Sabri 
Akgöl ve Süreyya Yiğit vardı. Partiye Mustafa 

Kemal Atatürk, Fevzi Çakmak, Ali Fuat Cebe-
soy, Refet Bele, İsmet İnönü ve Kazım Karabe-
kir de üye oldular. Yeni Gün gazetesi partinin 
yayın organı olarak çıkarıldı. Türkiye Komü-
nist Fırkası, Komitern’e üyelik için başvurduy-
sa da kabul edilmedi. Parti, Anadolu’daki sol 
eğilimleri bünyesinde toplamayı ve denetim 
altında tutmayı amaçlıyor-
du.” Wikipedia Ansiklope-
disi bu resmi partiyi böyle 
tarif ediyor. İsimlere dikkat 
ettiğiniz zaman, Mustafa 
Kemal ve daha sonra Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin kuru-
luşunda en üst devlet gö-

revlerinde rol üstlenen tüm isimler, ilerinin 
Cumhurbaşkanları, Başbakanları, Bakanla-
rı, Mareşalleri kurucular ve üyeler arasında 
yer almışlardır. Bu resmi partinin, Türkiye 
Komünist Partisi’nin kuruluşundan 5 hafta 
sonra kurulması bir tesadüf değildir. 

Bilindiği gibi, TKP kuru-
cuları ve ilk Merkez Komitesi 
üyesi yoldaşlar, Parti Başka-
nı Mustafa Suphi ve Genel 
Sekreteri Ethem Nejat’ın da 
katılımıyla Ankara Hükümeti 
ile görüşmek için Bakü’den 
Ankara’ya gelirken, araların-
da bizzat Mustafa Suphi ile 
Mustafa Kemal arasında ya-
zışmalar olmasına, bizzat kur-
ye vekiller yoluyla yüz yüze 

görüşülmesine rağmen ve bir davet söz 
konusu iken, Karadeniz’de Sürmene açık-
larında boğdurularak katledilmişlerdir. Bu 
yeni Türkiye Burjuvazisinin ilk politik cina-
yeti olarak tarihe geçmiştir. Mustafa Suphi 
ve Ethem Nejat dahil 15 TKP MK üyesinin 
katledilmesi Kemalist burjuvazinin ne denli 
demokrat ve anti-emperyalist olduklarının 
somut delilidir. TKP MK Mustafa Suphi ön-
derliğinde, ülkede Ulusal Kurtuluş Savaşı’na 
bizzat katılmaya, Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı 
bir Sosyal Kurtuluş aşamasına yükseltmek 
için Ankara’ya gidiyorlardı. Ulusal Kurtuluş 
Savaşında, Ankara Hükümeti’ne maddi, 
teknik ve manevi olarak en büyük desteği 
vermiş olan Lenin’in önderliğindeki genç 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin ve Anka-
ra Hükümeti’nin bizzat Mustafa Kemal’in 
bilgisi dahilinde atılan bu adımın niteliği 
Kemalist Türkiye Burjuvazisinin niteliği ve 
nelere “yetenekli” olduğu daha o günlerde 
kanıtlanmış oluyordu. 

Sovyetler Birliği ve bizzat önderi Lenin 
ile bu denli yakın bir ilişkiye giren ve sonsuz 
dayanışmasını elde eden Mustafa Kemal 
Türkiye’si, bunun gereği olan Mustafa Sup-
hi önderliğindeki TKP ile ortak mücadeleyi 
geliştireceğine, onları katletmiştir. Bunun 
ne denli uzun vadeli düşünülmüş ve hain-
ce bir plan olduğu resmi “TKP” ‘nin kurulu-
şu ile belgelenmektedir. Mustafa Kemal’in 
bu stratejiyi neden izlediği kısa bir süre 
sonra ortaya çıkacaktı. Sevr Anlaşması ile 
Türkiye’yi emperyalist güçlerin işgali altına 
almasının neden Lozan Anlaşması ile revi-
ze edildiği ve bugünkü Türkiye Cumhuriye-
ti sınırlarının şekillendiği anlaşılmadan… 
Lozan Anlaşması sonrası, Türkiye’nin eko-
nomik ve politik olarak kapitalist kalkınma 
ve yönetim yoluna girdiği görülmeden… 
Kemalist burjuvazinin TKP’ye karşı tavrı an-
laşılamaz. İngiliz, Fransız, Alman emperya-
listleri, yanlarına kontrolleri altındaki İtalya 
ve Yunanistan’ı da alarak Türkiye’yi baştan 
sona işgal etmişler ve Ankara Hükümeti’ne 
Sevr Anlaşması ile bir Anadolu parçası bı-
rakmışlardı. 1917 Ekim Devrimi’nin kısa 
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Mustafa Suphi Yoldaşın 
TKP 1. Kongre Kapanış Konuşması
Teşkilat devirlerini geçiren ve şimdiye kadar birer grup halinde yaşayan Türkiye komü-

nistleri, bu kongreden müteşekkil ve müttehit bir fırka olarak çıkmakla, yeni bir devre-i 
hayata ayak basıyorlar. Fırkanın önünde duran birinci vazife: Bundan sonra memleketimiz 
amele ve fukara rençberleri arasında fikrimizi kuvvet ve süratle neşrederek halkın mukad-
deratını kendi eline verecek sebep ve kabiliyetleri hazırlamaktır. Türkiye komünistleri üç 
seneden beri Rusya içtimai inkılabı içinde birçok safhalardan geçtiler.

Zaman oldu ki, karşımıza çıkan kara fikirli mürteciler, Türkiye’de amele ve rençber sı-
nıfının mevcut olmadığını, olsa bile, hammalların memurlardan iyi yaşadıklarını söylemek-
ten utanmadılar. Son zamanlarda ise, bilhassa İstanbul, İzmir, Konya, Erzurum, Ankara ve 
Eskişehir’de vücuda gelen amele ve rençber namı altında inkılapçı mühim bir sınıf yaşıyor. 
Ümitvarız ki, İstanbul ve Anadolu rençberleri yakında müstevli ve zalim bütün kuvvetleri 
toplayarak hayat ve mübareze faaliyetlerini kendi kollarına almak iktidarını göstereceklerdir. 

Zaman oldu ki, Türkiye amele ve rençberleri, müstebit vali, hakim ve paşalar karşısın-
da söz söylemek cesaretini bile gösteremezdiler; fakat son vekayi gösteriyor ki, İstanbul 
Hükümeti’nin ve padişahın İngilizlerle birleşerek memleketi sattıklarını halk pek iyi anlıyor; 
Türkiye’nin mazlum amele ve rençberleri ve askerler, bu alçaklığa, bu hıyanete karşı, süngü-
sünü oradaki ağa ve paşaların göğsüne çevirmiş, muharebe ediyorlar. 

Ve nihayet zaman oldu ki, arkadaşlar, Türkiye’de komünist teşkilatı olmaz dediler; fa-
kat, Türkiye’nin muhtelif şehirlerinden gelen komünist vekiller, bunun aksini ispat ettiler; 
Türkiye’de amele ve rençber komünist teşkilatı gittikçe genişliyor ve kuvvet kespediyor. 
Şimdi Komünist Fırkası’nın müstemlekeci kuvvetleri ezmeye azim işçi halka rehber olaca-
ğına hiç şüphe edilemez. 

Komünizm mübeşşirlerinden Engels, bir eserinde diyor ki: “Yeryüzündeki teknika zul-
me alettir. Zaman gelecek ki, teknikanın terakkisi eseri olarak yeryüzünü kan deryaları ala-
cak ve zalim imparatorların taçları bu kan deryasına yuvarlanacak, bu tacı yerden kaldırıp 
başına koymaya cesaret edecek bir adam bulunamayacaktır.” İşte, bu devir hulul etmiştir: 
Rusya’da, Almanya’da, Avusturya’da, Türkiye’de, çarlık, imparatorluk, padişahlık artık bir 
daha necat bulunmayacak tarzda yıkıldığı halde, hiç kimse cesaret edip de, o taçları başına 
geçiremiyor. 

Vaktiyle halka zulmedenler, bugünkü amele ve rençber inkılabı huzurunda diz çökerek 
mazlum halka taraftar ve hizmete amade gözüküyorlar. 

Memleketimizde her türlü derece ve sınıf ahit ve yalanlarının yerinden oynadığı böyle 
bir devirde, böyle bir devr-i buhranda, işçi halkın mukadderatını kendi eline alarak iş gör-
mesi bir zaruret haline giriyor. Bu işte doğru yolu göstermek vazifesi Komünist Fırkası’nın 
uhdesine düşmektedir.

Komünist Fırkası için memlekete musallat olan harici düşmanları kovmak nasıl bir vazi-
fe ise, dahilde halkın sırtından geçinen yağmacı tufeyli sınıflarını da hazıryiyicilik halinden 
çıkarıp yumruk altında işletmek de, o derece esaslı bir vazifedir. Bu iki cihetin temini iledir 
ki, Komünist Fırkası mazlum amele ve rençber halka karşı hizmetini ifa etmiş ve ortadan 
sınıflar farkı kalkarak heyet-i içtimaiye, adalet-i hakikiyeye nail olmuş olacaktır. Onun için 
son söz olarak diyelim ki: 

Yaşasın Türkiye Komünist Fırkası!

10 Eylül 1920 - 10 Eylül 2015
Türkiye Komünist Partisi 95 Yaşında



sürede emperyalistlerin beklediği gibi yı-
kılmaması ve kurumsallaşmaya başlaması, 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin 
kurulması, genç Sovyet Cumhuriyeti’nin, 
Ulusal Kurtuluş Savaşı veren Türkiye’deki 
güçler ile dayanışmaya girmesi emperya-
lizmin bu adımı atmasını getirdi. Mustafa 
Kemal, Sovyetler Birliği ile gelişen uzun 
vadeli ilişkileri ve bunun Türkiye’nin gele-
ceği açısından toplumsal olarak yaratacağı 
gelişmeleri bir anda bir kenara atarak İngi-
liz emperyalistleri ile anlaşmıştır. Lozan ve 
Türkiye Cumhuriyeti’nin bugünkü sınırları 
bunun sonucunda ortaya çıkmıştır. Bunun 
sonucu olarak Sovyetler Birliği ile ilişkile-
rin en alt düzeye indirilmesi, girilen yolun 
durdurulması ve onun doğal sonucu olarak 
TKP’nin yok edilmesi Kemalist burjuvazinin 
ana görevi olmuştur.  28-29 Ocak 1921 ge-
cesi Mustafa Suphilerin katledilmesi ve 
12 Eylül 1922’de TKP’nin Ankara Hükümeti 
tarafından yasaklanması bu gelişmelerin so-
nucudur. Türkiye Komünist Partisi 95 yıllık 
tarihinin 93 yılını yasaklı olarak geçirmiş-
tir. Bu yasak bugün de kalkmamıştır. 

TKP üzerindeki yasak TC Anayasası ve 
TCK maddelerinde bugün de sürmektedir. 
TKP’nin Türkiye’nin kuruluşunda ve politik 
yaşamının şekillenmesinde bu denli belir-
leyici önemi vardır. TKP üzerindeki yasağın 
sürmesinin anlamı, bu gerçekler temelinde 
bakıldığında daha iyi anlaşılacaktır.

1) TKP, işçi sınıfı ile burjuvazi arasında 
uzlaşmaz olan emek-sermaye çelişkisinin 
devrimci yoldan çözümü için kurulmuştur. 
İşçi sınıfının sosyalist politik iktidarını amaç 
olarak belirlemiştir.

2) TKP, kuruluşundan itibaren anti-em-
peryalist, ulusal kurtuluş savaşı ilkelerinin 
fiili savaşçısı bir partidir.

3) TKP, ülkede değişik uluslardan halk-
ların varlığını, onların kültür ve tarihlerini 
dikkate alarak, Federatif  bir Sosyalist Türki-
ye Sovyetler Cumhuriyeti kurulması amacı-
nı birinci programına yazmıştır.

4) TKP, ulusal anlamda işçi sınıfının 
mücadelesi kadar uluslararası anlamda işçi 
sınıfının mücadelesinin bir parçası olduğu-

nu ilan etmiştir. TKP enternasyonalist bir 
partidir. 

Türkiye’nin bugün içinde yaşadığı sos-
yal, politik ve ekonomik ilişkiler değerlen-
dirildiğinde, Türkiye’deki geleneksel işbir-
likçi tekelci burjuvazinin ve dinsel faşist 
Türk-İslam Sentezci gerici işbirlikçi tekelci 
burjuvazinin bir bütün olarak ülkeyi sürük-
lediği devlet politikaları dikkate alındığın-
da, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan 
önce Ulusal Kurtuluş Savaşında, emperya-
lizme karşı omuz omuza elde silah savaş-
mış, başta Kürt halkı olmak üzere, değişik 
uluslardan halkların inkar ve imha politika-
larına maruz kaldıkları görüldüğünde, işçi 
sınıfı ve emekçi halklar görece olarak rahat 
yaşıyor gibi gösterilmek istense de, her 
gün daha fazla yoksullaştıkları ve amansız 
bir işgücü sömürüsü ile karşı karşıya olduk-
ları kabul edildiğinde, bunun karşısında 
Türkiye nüfusunun yüzde onundan daha 
küçük bir azınlığının her gün servetine ser-
vet katıp zenginleştiği fark edildiğinde bu 
ülkede güçlü bir TKP’ye ne denli ihtiyaç ol-
duğu daha iyi anlaşılacaktır. 

Türkiye Komünist Partisi’nin kurulu-
şunun 95. yıl dönümünde, aynen kurulu-
şunda çizilen Kominternci, Bolşevik, Lenin-
ci hatta gelişimini sürdürerek 100. kuruluş 
yıl dönümünde Mustafa Suphi’lere, Nazım 
Hikmet’lere, Yakup Demir’lere, İsmail Bi-
len’lere, Mustafa Hayrullahoğlu’lara layık 
bir politik etkiye sahip olmasını sağlaya-
mamak için hiç bir neden yoktur. Onun 
için, T.C. tarihinin her döneminde TKP’yi 
yok etmeye çalışan Kemalist burjuvazi ile 
işbirliği çizgisini savunan ve Kemalistlerin 
Türkiye’de Sosyalizmi kurabileceklerine 
inanan Şefik Hüsnü çizgisinin ve onların 
bugünkü icazetli bilumum legal partileri-
nin karşısında Leninci Mustafa Suphi ve 
İsmail Bilenci hattında sağlam adımlar ile 
bıkmadan, usanmadan çalışmak ve hede-
fe kilitlenerek ilerlemek gerekiyor. Türkiye 
işçi sınıfının, ezilen ve sömürülen emekçi 
halkların, inkar ve imha politikasının hedefi 
direnen Kürt halkının sahip olabileceği en 
büyük değer budur. 
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Barış savaşımını 
görmezden gelen
“komünist”ler...
q Orhan DEMİRBAĞ

AKP ve CB Erdoğan, 7 Haziran’da kaybettikleri  iktidarı yeniden ele geçirmek 
için ülkeyi kan gölüne çevirmekten geri durmayacağını gösterdi. Ateşkes’in 
sona erdirilmesi için Suruç’ta 33 devrimciyi katlederek başladılar işe. Arkasından 
“DAEŞ’e operasyon” diye havalandı Malatya’dan, Batman’dan, Amed’den kalkan 
Türk savaş uçakları... “DAEŞ”in mevzilerinin üzerinde alçaktan uçuş yapıp Kandil’e, 
Cudi’ye, Gabar’a yöneldi onlarca savaş uçağı. Kaç “sorti” yaptıklarını yandaş med-
ya, merkez (!) medya sevindirik halleriyle anlatmaya koyuldular hep birlikte. Cudi 
dağı günlerce yandı. Börtü böcek sağ kurtulamadı bu kıyamdan. Bir kez daha gö-
rüldü ki, Kürde düşman olanlar sadece Kürde değil, o’nun dağına, ormanına, ora-
da yaşayan yılana, tilkiye, kaplumbağaya, hatta karıncaya bile düşmanmış oysa...

Konuşmayanlar, duymayanlar, görmeyenler çokça olsa da, AKP’nin savaş kon-
septine karşı halkların duyarlı olan kesimleri bir araya gelip “Barış Bloku” adın-
da bir örgütlenmeye gitti hızla. İstanbul’da Ağustos ayının kavurucu sıcağında, 
kimsenin sokağa çıkmaya bile cesaret edemediği günlerde Barış Bloku’nun çağ-
rısıyla Aksaray’da kitlesel basın açıklaması yapıldı, valilik yürüyüşe izin vermediği 
için. Ardından Bakırköy Halk Pazarı’nda onbinlerce İstanbul’nun katılımıyla Ba-
rış Mitingi düzenlendi. Mitingin sunucuları Barış Bloku’nun bileşenlerini sayma-
ya başladığında tüm dikkatimi toplayarak dinledim. HDP, EMEP, ÖDP gibi siyasi 
partiler, CHP milletvekilleri, DİSK, KESK, TTB gibi emek örgütleri, politik dergi ve 
gazeteler, sivil toplum örgütleri, mahalle ve köy dernekleri gibi daha burada sa-
yamayacağım kadar örgüt, kurum, kişi vardı. Sadece KP, HTKP ve TKP 1920’nin adı 
geçmiyordu bileşenler arasında. Şaşırmadım... Ama kendisine “komünist” diyen 
bu partilerin barış savaşımına bu kadar ilgisiz olmasına üzüldüm. Her üç partinin 
de web sitelerine baktım. 2 ayı aşkın süredir Kürdistan’da AKP’nin halka yönelik 
tanklı, toplu, uçaklı, helikopterli, özel harekatlı, askerli, komandolu, koruculu sal-
dırılarında onlarca sivil, çocuk öldürüldü, bu “komünist”lerin internet sayfaların-
da tek kelime yok. Üstelik bu “komünist” partilerden birinin üst düzey yöneticileri 
“Barış Derneği” diye bir dernek de kurmuşlardı bir zamanlar. Yasaklı TKP’nin is-
mine konmakla kalmamışlar, 12 eylül öncesinin Barış Derneği’nin de adını kullan-
maya başlamışlardı. Merak ettim, 30 Ağustos 2015 günü Barış Derneği’nin web 
sitesine bir göz attım. 2014 yılı ve 2015 mart-nisan aylarına ait basın açıklamaları. 
Başlıklardan birkaçı şöyle: 

“- 24 Nisan bir barış günü olarak anılmalıdır
- Göçmen katliamını durdurmak için savaşa ve sömürüye karşı mücadeleye
- Çanakkale Savaşının Yüzüncü Yıl Dönümünde Emperyalizme ve  
  Gericiliğe Geçit Yok
- Yaşasın Özgür Filistin
- Barış Derneği direnen Filistin halkının ya-

nındadır!
- Türkiye savaş çetesinden kurtarılacak-

tır.
- Suriye uçağı ya da bataklıkta boğul-

ma!”

Bugüne dair birşey göremedim. Barış 
Derneği’nin faaliyetlerini askıya mı almışlar, 
dernek kapanmış mı bilmiyorum? Sayfadaki 
“1 Eylül Dünya Barış Günü” bildirisi 2014 tarihli.

Halkların, emekçilerin barış taleplerine 
sahip çıkmayan nasıl “komünist” olur anlamıyorum?



q Sinan DERVİŞOĞLU

1 Eylül Uluslararası Barış Gününü kutla-
dığımız bu günlerde, nükleer yarışı başlatan 
ve atom savaşını insanlığın üzerinde bir teh-
dit olarak yaratan kritik bir olayı, 1945 Ağus-
tos’unda Hiroşima’nın ve Nagazaki’ye atom 
bombası atılmasını analiz etmek büyük önem 
taşımaktadır. 

Resmi Açıklama

Amerikan resmi tarih söylemine göre, bu 
iki şehre atom bombasının atılmasının ana se-
bebi, Japonya’ya ABD tarafından yapılacak bir 
çıkartma ve kara harekatının büyük direnişle 
karşılaşacağı, çok daha fazla askeri ve sivil ölü-
me sebep olacağı, dolayısıyla böyle güçlü bir 
silahı kullanmanın caydırıcı gücü sayesinde 
bu kara harekatında ölebilecek binlerce insa-
nın hayatının kurtulduğu şeklindedir. “İnsan 
hayatı”nın arkasına saklanan bu açıklama, tari-
hin en kanlı emperyalistleri olan Anglo-Sakson 
(ABD ve İngiltere) emperyalistlerinin ağzında 
yalnızca kaba bir şaka gibi durmaktadır ve gö-
receğimiz gibi gerçeklerle uzaktan yakından 
ilgisi yoktur. Meselenin özü her zamanki ile ay-
nıdır: Sınıf mücadelesi, ve dünyada yükselen 
bir güç olan Sovyetler Birliği’ne Doğu Asya’da 
“dur” demek ve gözdağı vermektir. Şimdi olgu-
ları inceleyelim:

Müttefik Askeri Liderler:
Gerekli Değildi
Savaştan kısa bir süre sonra Müttefik ordu-

ların 3 önemli komutanı bu konuda ciddi açık-
lamalarda bulundular. ABD ve Müttefik ordu-
lar Genelkurmay Başkanı General Eisenhower 
“Japonya zaten fiilen yenilmişti ve bu korkunç 
silahın kullanılması kesinlikle askeri bir ihtiyaç 
değildi” demiştir. Pasifik cephesi komutanı Ge-
neral Douglas Mac Arthur “Ben bunu gerekli 
olmadığını Başkan Truman’a bildirdim. Bu ko-
nuda alınan karardan kesinlikle haberim yoktu” 
der. ABD donanma komutanı Amiral Leahy ise 
“... o barbarca silaha kesinlikle ihtiyacımız yoktu” 
diye açıklamıştır. Her biri de sağcı ve anti-ko-
münist görüşleriyle tanınan bu 3 üst düzey 
komutanın yaptıkları açıklamanın ortak yönü, 
bombanın atılmasının askeri strateji açısından 
hiçbir anlamı olmadığıdır ve bir anlamda bu 
silahı kullanmış olmanın utancını askerlerden 
sivil politikacılara yöneltmek, bunun esas iti-
bariyle askeri değil, siyasi bir karar olduğunu 
vurgulamaktır. Soğuk savaş esnasında en fa-
şist politikaları savunmasıyla tanınan General 
Curtis Le May ise, nerdeyse küstahlığa varan 
bir açık yüreklilikle “bombanın kullanımının 
savaşı bitirmekle uzaktan yakından ilgisi yoktu” 
demekte tereddüt etmemiştir.

Alternatif Görüşler 

2012‘de ABD’li muhalif yönetmen Oliver 

Stone, tarihçi Peter Kuznick ile birlikte sarsıcı 
bir TV dizisine imza attı: “ABD’nin Bilinmeyen 
Tarihi”. Bu dizide 20. yüzyılın başında liberal 
bir demokratik cumhuriyet olan ABD’yi, anti-
komünizmin ve sağcılığın bir kanser gibi nasıl 
adım adım kemirdiği ve bir zamanlar Lenin’in 
dahi ekonomik ve teknik dinamizmine hayran 
olduğu bu ülkenin insanlığın başına nasıl bir 
bela haline geldiği başarıyla anlatılıyordu. Bu 
dizide Hiroşima’ya da değinen Stone, atom 
bombasının atılma sebebinin tamamıyla 
SSCB’ye bir gözdağı vermek ve onu Doğu’ya, 
Japon topraklarına ilerleyişini durdurmak 
olduğunu açık açık belirtti. Sonraları Peter 
Kuznick ve Cornell Üniversitesinden tarihçi 
Mark Selden şunu açıkça ortaya koydular: 
“ABD ve İngiltere için SSCB’ye gözdağı vermek, 
Japonya’yı yenmek ya da savaşı bitirmekten çok 
daha önemliydi. Zira 3 üst düzey askeri komutan 
Truman’a bu adımın askeri açıdan gereksiz oldu-
ğunu açık açık belirtmişlerdi”. Bu tespit, askeri 
liderlerin yukarda zikrettiğimiz tutumlarını da 
doğrulamaktadır.

2. Dünya Savaşı’nda 
Sovyet-Japon İlişkileri 
1941 yılında SSCB ve Japonya, bir “Taraf-

sızlık Paktı” imzaladılar. Savaş başladığında 
Sovyetler Nazilerle, Japonya ABD ile uğra-
şırken güçlerini bölmek istemediler. Gerçi 
Doğu’da her zaman bir Japon saldırısı gün-
demdeydi; ancak efsanevi Sovyet istihba-
ratçı (ve bir Alman komünisti) olan Richard 
Sorge’nin Tokyo’dan ilettiği bilgiler, bir Japon 
saldırısı olmayacağını kesinleştirerek Stalin’in 
ve Kızıl Ordu’nun elini Almanlara karşı savaşta 
oldukça rahatlattı.

Stalingrad’dan sonra savaşın seyri değişti-
ğinde, Stalin emperyalist bir güç olan Japon 
faşizmine karşı da saldırmayı gerekli görüyor, 
ancak (haklı olarak) Almanya kesin olarak tes-

lim olmadan bunun doğru olmayacağını dü-
şünüyordu. Öte yandan Japonlar, büyün güç-
lerini ABD ordusuna karşı harekete geçiriyor, 
Doğu (Sovyet) cephesindeki seçkin tümenle-
rini Güney’e, ABD ordusuna karşı kaydırıyordu. 
Diplomatik planda ise, Müttefiklerin “kayıtsız 
şartsız teslim” şartını kabul etmekte zorlanan 
Japon liderliği, Stalin’le anlaşarak daha “ılımlı” 
koşullarda bir barışın yollarını arıyordu.

9 Mayıs 1945’te Almanya teslim olunca, 
Kızıl Ordu Doğu harekatının, Mançurya üze-
rinden Japonya’ya ilerleme operasyonunun 
hazırlıklarına başladı. Başlarında Kursk savaşı-
nın ünlü komutanı Mareşal Vasilevski’nin bu-
lunduğu 1.000.000 kişilik bir Kızıl Ordu gücü 3 
koldan doğuya doğru yürümeye başladı.

Kızıl Ordu’nun 
Durdurulmaz İlerleyişi 
9 Ağustos sabahı başlayan Kızıl Ordu sal-

dırısı, yıldırım hızıyla ilerleyerek şu hedeflere 
ulaştı:

• Japonların hala ciddi bir güç olan doğu-
daki yüksek vurucu güçlü Kuantung ordusu 
imha edildi.

• Japon işgaliyle kuzeyde kurulmuş kukla 
“Mançukuo” devleti yıkıldı.

• Kızıl Ordu’nun ele geçirdiği bölgelerde 
ÇKP önderliğindeki Çin Halk Kurtuluş Or-
dusu’na ciddi üsler verildi ve lojistik destek 
sağlandı; böylece 1949’daki Çin Devriminin 
zaferine önemli bir katkı sağlanmış oldu

• Japon Denizi’ne varılarak Kuril adaları ve 
Güney Sahalin adaları ele geçirildi.

Japon askeri-siyasi önderliğinin savaş bo-
yunca stratejisi, bütün askeri gücü güneye, 
ABD ordusunu gelmesi beklenen bölgeye 
yığmak; kuzeyi ve doğuyu, yani Sovyet cep-
hesini ise nispeten zayıf bırakmak şeklinde idi. 
9 Ağustos sabahı, SSCB Japonya’ya saldırınca, 

bu Japon Yüksek Konseyi için tam bir yıkım 
oldu. ABD’li tarihçi Ward Wilson’a göre, bu 
durumda “ABD’nin güneyden ilerleyerek merkez 
ada olan Hokkaido’yu ele geçirmesi aylar sürer-
di; ancak Kızıl Ordu bulunduğu konumdan bura-
ya 10 gün içinde varabilirdi.” !..

“Japonya’yı Bomba Değil 
Stalin Yendi”
Bu başlık, ABD’nin saygın araştırma dergi-

lerinden Foreign Policy (FP)de 2013’de tarihçi 
Ward Wilson tarafından yayınlanan uzun bir 
araştırma yazısının başlığıdır. Yazısının sonu 
da şunu der Wilson: “Ağustos 1945’de, ABD’nin 
4 yılda başaramadığını Kızıl Ordu 4 gün içinde 
başarmak üzereydi”

Şimdi atom bombasının bu resimde nere-
ye oturduğuna bakalım:

• Temmuz 1945: Nevada çölünde başarılı 
bir atom denemesi yapılır. Bomba kullanıma 
hazırdır.

• 6 Ağustos 1945: Hiroşima’ya bomba atılır.

• 8-9 Ağustos: Kızıl Ordu’nun Doğu seferi 
başlar.

• 9 Ağustos: Nagazaki’ye ikinci bomba atı-
lır.

• 9 Ağustos: Japon Yüksek Konseyi teslim 
kararı için toplanır

• 15 Ağustos: Japonya Müttefiklere kayıtsız 
şartsız teslim olur.

•  2 Eylül: Kızıl Ordu’nun Doğu operasyonu 
sona erer.

Ward Wilson’a göre, Japon liderliğinin 
teslim kararında belirleyici olan faktör, Kızıl 
Ordu’nun kuzeyden durdurulamaz ilerleyişidir.

Bütün bu olgular, kaçınılmaz gerçeği or-
taya koymaktadır: Hiroşima ve Nagazaki’ye 
atılan bombaların hiçbir askeri değeri yoktur. 
Japonya’nın yenilgisi kaçınılmazdır; bütün me-
sele, sürpriz bir saldırı ile kısa zamanda büyük 
insiyatif ele geçiren Sovyetler Birliği’ne “büyük 
lokma” olan Japonya’yı kaptırmamak, ona bir 
güç gösterisi yaparak “dur” demek, ona göz-
dağı vermektir. Sırf Truman ve Churchill’in 
SSCB’nin gücüne set çekme hırsı yüzünden bu 
iki şehirde 130.000 sivil, parçalanarak, yanarak, 
büyük Nazım’ın deyimiyle “külü havaya savru-
larak” yok edildi. İnsanlar sonraki senelerde 
ağır ağır, can çekişerek öldüler. Bu vahşetten 
en ufak bir pişmanlık duymayan emperyalist 
liderlerden Churchill, birkaç sene sonra “atom 
bombasının SSCB’ye karşı da kullanılması gerek-
tiğini” söyleyecek kadar ahlaksızlaştı. 

Sovyetler Birliği 1949’da atom bombası-
nı, 1953’te de hidrojen bombasını yaptı Artık 
SSCB’yi “atom savaşı ile yok etmek” rüyası suya 
düşmüş, soğuk savaş tüm şiddetiyle başlamış-
tı. Hiroşima’da bu cinayeti işleyenler, cinayetle-
rine Kore, Vietnam ve Latin Amerika’da devam 
edecekti.

Hiroşima’ya Atom Bombası Niçin Atıldı?
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q Tufan ŞİŞLİ

Sınıf ve kitle sendikası kavramını, ilk 
olarak CGT’nin lideri olan Henri Krasucki 
kullanmıştır.

‘’CGT Kendini demokratik bir kitle ve sınıf 
örgütü olarak tanımlar. Kendini bir kitle ör-
gütü, bir sınıf örgütü, demokratik bir örgüt 
olarak tanımlayan CGT’nin üzerine oturduğu 
temel, her sendikanın olduğu gibi, ideolojik 
bir birlikteliğin değil, ortak çıkarların varlı-
ğıdır. Bu anlamda saflarında temsil ettikleri 
toplumsal sınıf ve tabakalarının tamamını 
hatta çoğunluğunu bile değil, yalnızca ileri 
bölümünü toparlamayı amaçlayan bir siya-
sal partiden farklı olarak sendikalar, arala-
rında çok değişik siyasi tercihler ve ideolojik 
ayrılıklar olan, ama çıkarları aynı herkesi 
toplamayı amaçlar. (...) Farklı siyasal görüş-
lere rağmen çıkarları aynı olan tüm işçileri 
toparlamayı amaçlayan ve bu yönüyle bir 
kitle örgütü olan sendikanın temel görevi, 
en başta ve sürekli olarak, işçilerin ekono-
mik istemlerini savunmaktır. (...) Biz, CGT’de 
sendikayı, yeğledikleri parti ne olursa olsun, 
en büyük sayıda emekçiyi, ortak çıkarları için 
bir araya getirebilecek bir sınıf ve kitle örgütü 
olarak tanımlıyoruz. (...) Kitle örgütleri ola-
rak, devlet ve partiler karşısında bağımsızlık-
larını sürdüreceklerdir.’’

Sınıf ve kitle sendikacılığı kavramı ülke-
mize 1967 yılında kurulan DİSK ile birlikte 
girmiştir.

Bu kavramın olmazsa olmazlarını bir 
kez daha hatırlayalım.

1) İşçi sınıfının ekonomik, demokratik 
hak ve çıkarları için mücadele ederken, bu 
mücadelenin toplumsal değişim ve geli-
şimden bağımsız olmadığını bilerek hare-
ket etmek.

2) İşverenden, devletten, siyasi parti ve 
örgütlerden bağımsız olmak.

3) Emek ve sermaye arasındaki çatış-
manın uzlaşmaz olduğu gerçeğini bilerek, 
emekten yana tavır almak.

4) Sınıf ve kitle sendikacılığı, sendika ile 
siyasi partiler arasında doğrudan-organik 
bağı reddeder. Herhangi bir siyasi örgüt-
lenmenin, uzantısı olan, derneklerin ya da 
dergi-gazetelerin organik devamı olan bir 
yapının sınıf ve kitle sendikacılığıyla ilgisi 
olamaz. 

Sınıflı toplumlarda emek sermaye ara-
sındaki çatışmada iki temel siyaset vardır. 
Bunlardan birincisi burjuvazinin (serma-
yenin) çıkarlarını savunan burjuva siyaseti, 
diğeri ise emeğin ve emekçilerin hak ve 
çıkarlarını savunan, buna yönelik politika-
lar üreten emeğin siyasetidir. Burada sözü 
edilen bağımsızlık, örgütsel bağımsızlıktır. 
Herhangi bir siyasi partinin yan örgütü ol-
mama durumudur. Elbette emek örgütü 
olan sendikalar emeğin politikalarından 

yana olan siyasi parti ve siyasi yapılardan 
etkilenecek, mücadele birlikteliği içinde 
olacak, karşılıklı olarak sendikalar bu siyasi 
partilerle ideolojik-politik etkileşim içinde 
olacaklardır.

Bu temel ilkeleri olmazsa-olmaz olarak 
görmek gerekir. Bu ilkelere uyan sendikalar 
içinde mücadeleyi yükseltmek mümkün-
dür.

Günümüz Türkiye’sinde sınıf ve kitle 
sendikacılığını yaşama geçirmek için iş kol-
larındaki işçilerin çoğunluğunu örgütleye-
bilmek gerekiyor. Sınıf ve Kitle Sendikacı-
lığı yapmak isteyen bir sendikanın birincil 
görevlerinden birisi, insan ve maddi kay-
naklarını örgütlenmeye ayırmasıdır. Bunu 
yaparken, sınıf dışından gelen profesyo-
nellere değil de, örgütlenme çalışmalarının 
içinden gelen öncü işçilere ağırlık vermeli-
dir. Sınıf dışından gelen profesyoneller bu 
kadronun eğitilmesi için kullanılabilinir. Ör-
gütlenme çalışmaları için, sendika dışından 
gelebilecek desteklere açık olmak gerekli-
dir. Sendikalar tüm işçilerindir.

İşyeri örgütlenmelerini, sendika içi he-
gemonya çekişmelerine taşımak, işçi sını-
fına ihanettir.

Sendikanın tüm birimlerinde ve işyerle-
rinde GİZLİ OY AÇIK SAYIM ilkesine titizlikle 
uyulmalıdır. İşyeri temsilciliklerinden baş-
layarak tüm temsil organlarının seçiminde 
şeffaf bir anlayışla hareket edilmelidir. Sen-
dika yönetimleri, kendi politik duruşlarına 
göre bir değerlendirme yaparak, seçimleri 
ya da adayları baskıcı yöntemlerle belirle-
me yoluna gitmemelidir. İşçilerin kullan-
dıkları oylara saygı duyulmalıdır.

Sendikal örgütlenme çalışmalarında 
işten atılmış aktivistlere mutlaka yeni iş 
bulunması için özel çalışma yapılmalıdır. İş 
bulunamadığı takdirde sendika içinde is-
tihdam etmenin olanakları araştırılmalıdır. 
Sendikal çalışma yürüten bir işçinin işsiz 
kalması tüm sendika üyelerinin sorunudur. 
Toplu işten çıkarmalara karşı, tüm işyerle-
rinde karşı eylemler örgütlenmeli mad-
di-manevi dayanışma çalışması kesintisiz 
yürütülmelidir. Farklı sendikaların, işten 
atılma sorunu yaşadığı işyerlerine dayanış-
ma ziyaretleri yapılmalıdır. Başka konfede-
rasyonlarda da olsalar, dayanışma mutlaka 
örgütlenmelidir.

Toplu işten çıkarmaları, sıradan bir 
mahkeme sürecine indirgemek doğru bir 
tutum değildir. Eylemli bir karşı duruşdan 
vazgeçmeden, hukuk mücadelesi yürütül-
melidir.

İşyeri temsilciliklerinden başlayarak, 
sendika içi eğitim programları yapılmalı-
dır. Bu eğitim programları hem işyerindeki 
sendika içi çalışmaların uygulanabilmesi 
için hem de işçilerin diğer işçiler ve ülke 
politikalarıyla bağlarını kurabilmesi için 
düzenlenmelidir. Hedeflerden bir tanesi 
de, eğitimden geçen işçilerin, arkadaşları-

na eğitim vermesinin önünü açmak olma-
lıdır.

Sendikalar profesyonel uzman kadro-
lardan faydalanmalıdır. Avukatlar, işyeri 
güvenliği uzmanları gibi.

Sendikaların çalıştırdığı iş güvenliği uz-
manları, işçi temsilcilerini de eğitmelidir. 
Gerekli görülen işyerlerinde sendika, bu 
uzmanlarla birlikte denetim yapmalıdır. 
Örgütlü olduğu işyerinde, gerekli güvenlik 
önlemlerinin alınmış olmasından sendika 
da sorumludur.

Toplu Sözleşme Dairesinde mutlaka 
uzman kişiler de çalıştırılmalıdır. Sözleş-
me yapılacak işyerinin ‘’kârlılık’’ durumunu 
inceleyebilecek ve emek sömürüsünün 
ne kadar kısıtlanabileceğini hesaplayacak 
uzmanlar gereklidir. Benzer sözleşmeler 
ve devletin açıkladığı enflasyon rakamları 
üzerinden yöneltilen maddi istekler doğru 
sonuçlar vermeyecektir.

Toplu sözleşmelerde işçilerin demok-
ratik haklarına özel bir önem verilmelidir. 
Sendika içi eğitimlerin tüm işçileri kapsa-
yacak şekilde yapılabilmesi için özel izin 
maddeleri talep edilmelidir. İşyeri olanak-
larının (toplantı salonları gibi) sendika ta-
rafından da kullanılabilmesinin koşulları 
oluşturulmalıdır.

Toplu Sözleşmeler için, öncelikle İşyeri 
Temsilcilerinin onayı alınmalıdır. Bu onay 
alındıktan sonra Sözleşme tüm işçilerin 
ulaşacağı bir biçimde basılmalı-dağıtılma-
lıdır. Çoğunluğun onayı alınmadan hiç bir 
Sözleşme imzalanmamalıdır.

Sendikaların, üyelerinin ailelerine karşı 
da sorumlulukları vardır. Hem aynı işye-
rinde çalışan üyelerin hem de farklı işyer-
lerinde çalışan işçilerin aileleriyle birlikte 
yan yana gelebildiği sosyal-eğitsel faali-
yetlerde bulunmalıdırlar. İşçi sınıfının 
yoğun olarak yerleştiği ilçe ve ma-
hallelerde herkesin katılımına açık 
ücretsiz toplantılar düzenlemek, 
yeni örgütlenme bağlarının önü-
nü açmak için son derece gerekli 
bir ön adım olacaktır.

Kitle iletişim araçlarını kulla-
narak, sendikanın ve işçilerin sesini 
duyurabilecek bir büro oluşturulmalı-
dır.

Sendikalı tüm işçilerin evine ulaşabi-
lecek bir gazete çıkarılmalı ve dağıtımı 
titizlikle yapılmalıdır. Gazetenin hazır-
lanmasını işyeri bazına oturtmak, belki 
her sayıyı değişik işyerleri ile birlikte 
hazırlamak etkili olacaktır.

Sendikal faaliyetin her alanı, 
tüm üyelerin katılımına ne ka-
dar açık olursa, başarı şansı 
da o denli yüksek olacaktır.

Yerel olanaklar iyi değer-
lendirilmelidir. Yerel örgüt-
lenmelerle sıkı bağlar 

kurulmalıdır. Bağımızın olmadığı bir işye-
rine, köy meydanından ulaşma şansımızın 
olduğunu hiç unutmamalıyız. Özellikle 
madencilik sektöründe, yerel örgütlenme-
lerin etki payı yüksektir.

İşçi semtlerinde, tüm işçilerin gelebi-
leceği, tanışabileceği merkezler kurmalı-
yız. Bir çok sendikanın bunu yapabilecek 
olanakları vardır. Bu  merkezleri doğru 
örgütleyebilirsek, bir çok işyerine girme ve 
örgütlenme olanağımız açılacaktır.

Ulaşabileceğimiz her alanda, sendika 
kooperatiflerini de yaşama geçirmeliyiz. 
İşyerlerinin ve bölgelerin özelliklerine göre 
bu kooperatiflerin çalışma alanları değişe-
cektir.

Onbir milyon sigortalı işçinin bulun-
duğu bir ülkede yaşıyoruz. Türk İş, Hak İş, 
DİSK’e  bağlı sendikaların üyelerinin topla-
mı sadece dokuz yüz bin kişidir. Sendikalı 
işçiler %10 bile değiller. Bu durumda, önce-
likli görev, sendikalı işçi sayısını artırmaktır. 
Kitle sendikası olabilmektir. Kitle sendikası 
olamadan sınıf sendikacılığı iddiasında ol-
mak gerçekçi değildir. Sınıfın çoğunluğunu 
örgütleyebilmeliyiz. Bunu sendikal alanda 
başaramadan, politik alanda gerçekleştire-
bilmek zaten imkansızdır.

İşçi Sınıfı Açısından Sınıf ve Kitle Sendikacılığı

Politika 31 Ağustos 2015 7KAVGA SESLERİ



Politika8 31 Ağustos 2015    DEVRİMCİ POLİTİK TUTSAKLAR

Merhabalar...

Öncelikle dostça duygu ve düşünceler-
le yüklü Politika Gazetesi’nin sevgili çalı-
şanları olarak sizleri, en derin duygularımla, 

Değerli Politika Emekçilerine, 

Değerli Yoldaşlar, 
Özlemle Merhaba,
Tüm ezilenlerin, ötekileştirilenlerin, 

zulüm altında bir bayram daha geçiren 
halkların özgür, huzurlu ve insanca yaşa-
masını arzularız. Barış, kardeşlik ve huzur 
içinde bir bayram dileklerimle, tüm Politi-
ka emekçi çalışanlara, selam ve sevgilerimi 
yolluyorum. 

Devrimci duygularla Ramazan Bayra-
mı’nızı kutlarım. Yaşam mücadelenizde 
üstün başarılar dilerim. 

Değerli Dostlar, Yoldaşlar, Sevkim Şır-
nak T Tipi Cezaevi’ne çıktı. Şu an Şırnak’ta-
yım. Haberiniz olsun. Lakin gönderdiğiniz 
Politika’nın her iki sayısı da bana ulaştı. Bu 
duyarlılığınız için sonsuz teşekkürler.

Tekrar selam ve sevgilerimi yolluyo-
rum. Kendinize çok iyi bakın.

Devrimci selam ve saygılarımla.

İlhan ŞAYLI
T Tipi Kapalı Cezaevi / Şırnak

Merhabalar
 

Gazeteyi göndermekte devam edi-
yorsunuz. Teşekkür ederim.

Toplumsal gerçekçi yapıtları ve ya-
zarları tanıtmanız önemlidir. Sanatta 
star sisteminin, değersiz meta kitapları-
nın ortalığı kapladığı, postmodern ede-
biyat bombardımanında çabanızdan 
ötürü sizi kutluyorum.

Orhan Kemal’le ilgili yazıyı çok be-
ğendim. İşçi sınıfımızın hâlâ aşılamamış 
en önemli edebiyatçısı,  romancısıdır.

Gençler için bu tür kitap tanıtımla-
rına devam etmenizi rica ederim. Ekim 
Devrimi, Rus Gerçekçi Edebiyatı üzerin-
de şekillendi. 1970’lere kadar bizde de 
öyleydi. 12 Mart faşist darbesi, devrimci 
sanata doğrudan yöneldi.

Devrimci, toplumcu, gerçekçi ede-
biyat ve sanatı yeniden diriltmeliyiz, 
geliştirmeliyiz. Politik öznelerin, estetik 
ve sanat konusunda ilgisiz kalmaması 
gerekiyor.

Seçimlerdeki politikanızı doğru bu-
luyorum. Kürt Özgürlük Hareketi ile 
ilişkinizi doğru buluyorum. Marksizmin 
savunulması görevini ihmal etmeden 
bunu yapmanız değerli bir çabadır.

Diyalektik konusunda kısa bir anım-
satma; Stalin ve Mao’yu katkılarından 
dolayı överken, ikisinin de Engels’in 
“Yadsımanın yadsıması”nı diyalektikten 
sildiğine değinmemişsiniz. Ustalara say-
gı, sevgi ayrı bir şeydir, bilimsel sosyaliz-
min zorunlulukları ayrı şeydir.

Mao, diyalektiği tek bir yasaya in-
dirmiş, Stalin dörde çıkarmıştır. Lenin’in 
“Felsefe Defteri”ndeki diyalektik for-
mülasyonlarına hiç değinmemişsiniz. 
Ayrıca Marks’ın Hegel diyalektiğini 
Proudhon’un yanlış uygulamasını eleş-
tirdiği “Felsefenin Sefaleti” ve Lenin’in 
de bu konuda döneminin teorisyenleri-
ni eleştirdiği “Halkın Dostları Kimlerdir” 
kitaplarını, Marksizmin yolundan yürü-
mek isteyenlerin dikkatlice okumalarını 
öneririm.

Şimdilik bu kadar. Politika Gazete-
si’ne, emeği geçen bütün arkadaşlara 
kucak dolusu selamlar, sevgiler.

Çalışmalarınızda başarılar dilerim. 
Yolunuz açık olsun.

Devrimci Selamlar.

Adnan ÖZTEL
T Tipi Kapalı Cezaevi

Bafra/Samsun

Politika’nın Notu:
Sevgili Adnan ÖZTEL arkadaş, 

Diyalektik konusundaki görüşleriniz 
üzerine bu sayımızdaki EĞİTİM 
sayfamızı aynı konuya ayırdık. (Bakınız 
Sayfa 22-23)

Sevgili Politika Gazetesi Ailesi’ne

Bir kez daha selam, sevgi ve saygılarımı 
sunuyorum. Bir kez daha diyorum ama gali-
ba bu notla size ilk kez selamlarımı ulaştırmış 
oluyorum. Çünkü 1 Temmuz’da yazdığım faks 
geri geldi. Oysa o faksı göndereli 40 gün ol-
muştu... 

(...) Bu arada gazetenin iki sayısı (16 ve 17. 
sayıları) daha elime ulaşmış bulunmaktadır. 
Duyarlılığınız, ilginiz ve emeğiniz için tekrar-
dan teşekkür ederim.

Suruç’ta 32 duyarlı, devrimci-sosyalist yol-
daşımıza yer vermişsiniz. Daha da yer verilme-
si, işlenmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü 
Suruç Katliamı, halklar için, devrimciler için, 
bu ülke ve dolayısıyla insanlık için büyük bir 
kayıptı. O arkadaşlarımız oraya, savaşmaya, 
kimseyi öldürmeye gitmediler. Oldukça du-
yarlı, insani ve masum bir gerekçeyle gittiler, 
katledildiler. Hedef alınan insanlıktı. İnsani 
değerlerdi. Neyse, söylenecek çok şey var, kısa 
yazmak zorundayım. Selam, sevgi ve saygıla-
rımla.

FAKS 
Politika Gazetesi Emekçilerine Merhabalar,

Halklarımızın özgürlük ve eşitlik müca-
delesinde ödediği bedellerin, sarfettiği emek 
ve ortak değerlerimizin savunucusu olan siz 
değerli basın emekçilerini, mücadele arka-
daşlarımızı, en güzel duygularımla, sevgi ve 
saygıyla selamlıyorum.

Aslında daha erken yazıp, sizi bilgilendir-

mek isterdim. Elimde olmayan nedenlerden 
dolayı yaşadığım bu gecikme için özür dile-
rim. Bu konuda beni anlayışla karşılayacağını-
za inanıyorum.

Şimdiye kadar gazetenizin, beş sayısı eli-
me ulaştı. Anlaşılan bir çok cezaevine kendi 
imkanlarınızla göndermeye/ulaşmaya çalı-
şıyorsunuz. Öncelikle bu duyarlılığınızı çok 
değerli buluyorum. Sizi kutluyor ve teşekkür 
ediyorum. 

Derginin içeriğini ve yayın çizgisini de 
oldukça değerli ve olumlu bulduğumu söy-
lemeliyim. Ortaya konulan düşünceler ve 
savunulan değerler, ortak düşünce ve de-
ğerlerimizdir. Bu açıdan gazeteyi bir çok yere 
ulaştırma çabanızın boşa gitmediğini, karşılı-
ğında değer biriktirdiğine inanıyorum. 

Daha önce “sol”, “sosyalizm” adına hareket 
ettiğini iddia eden başka dergi ve gazeteleri 
de okumuştum. Sistemin egemen güçleri 
yerine, özgürlük uğruna mücadele eden, be-
del ödeyen, haksızlığa karşı duranları hedef 
tahtasına oturtan; kendisi dışında kimseyi 
beğenmeyen, devrimci-sosyalist olarak kabul 
etmeyen, negatif dil kullanan, hakaret etmeyi 
kendine hak gören yayın çizgisinden olduk-
ça rahatsız olmuştum. Ama sizin duruşunuz, 
yayın çizginiz bu anlamda örnektir. Bunu 
yakın zamanda Rojava’da savaşarak hayatını 
kaybeden devrimci-enternasyonalist yoldaş-
larımız, en iyi şekilde ortaya koydular. O yol-
daşlarımızın duruşu, anlamak isteyen herkese 
yeterli bir cevaptır. Bize düşen anılarına sahip 

çıkmak, mücadelelerini büyütmektir. Daya-
nışmayı, ortak mücadeleyi yükseltmektir. 
Birbirimizin acılarını paylaşmak, ortak başarı-
larımıza sevinmek, dayanışmayı arttırmaktan 
daha değerli bir şey olamaz. 

Evet sözümüzü tuttuk, onu başkan yap-
tırmadık ! Bu sizin, bizim, halklarımızın ortak 
başarısıdır. İnsanlığa maledilmiş bir başarıdır. 
Buna ne kadar sevinirsek, hepimizin hakkıdır. 
Bu duygularla tekrardan sizleri HEVALCE se-
lamlıyor, sizin şahsınızda bütün özgür basın 
emekçilerine, yoldaşlarımıza başarılar dili-
yorum. 

Not: Bundan sonra gelecek her sayı için size 
yazamam ama fırsat buldukça, belli aralıklarla 
iletişimde olmaya çalışırım. Gazeteyi okumak 
isteyen arkadaşlara da ulaştırmaya çalışıyo-
rum. Selam ve Saygılarımla. (01.07.2015) 

Ramazan NAZLIER
D Tipi Kapalı Cezaevi / Diyarbakır (Amed)

Politika Gazetesi’nin Notu: 

Ramazan dost, merhabalar. Faksınız mek-
tubunuzla birlikte elimize geçti. Sizin nezdinizde 
tüm yoldaşlara bir de duyuru yapalım istedik. 
Hem teknik nedenlerle hem de sınırlı bir süre 
içinde tebligatı yapılan fakslara ulaşamıyoruz. 
Şimdilik, gönderilerinizi mektup aracılığı ile ger-
çekleştirebilirseniz memnun olacağız. Saygı ve 
selamlarımızla. 

sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

En başta şunu söyleyeyim ki; uzun bir 
süreden beridir kesintisiz ve düzenli olarak 
adıma gönderdiğiniz Politika Gazetesi’nin 
tüm sayılarını aldım. Biraz gecikmeli de 
olsa, sonsuz teşekkürlerimi ifade ediyorum. 
Bu kusurumu bağışlamanızı diliyorum. Öz-
veriniz ve yüksek sorumluluk duygularınız 
karşısındaki bu mahçubiyetimi belirtme-
den edemeyeceğim.

Uzun lafın kısası; zamanı geldiğinde 
Politika Gazetesi’nin yolunu gözlemeye 
başlıyorum. Bu dört duvar arasındaki ha-
yatlarımıza katıldığınızı, ısıttığınızı, çoğalt-
tığınızı bilmenizi isterim. Politika Gazetesi 
artık buranın bir parçasıdır. Kendine has 
bir yeri vardır. Şunun için; kişi olarak be-

nim açımdan hep canlı tutulması gereken 
bir belleğin, geleneğin tazeleyici gücüdür. 
İşlenen konular itibarıyla uzak ve yakın bir 
geçmişin karşılaştırılmasına vesile olup, 
zamanında çözümleyemeden kapattığım 
konu ve hususları, tekrar tekrar önüme se-
rip çöz! Anla! demenin adı oluyor. Birikim 
ve fikir tazelemesi bakımından nitelikli ve 
güncelleyici bir etkisi vardır. Ben bu kada-
rıyla yetineyim...

Çalışmalarınızda sonsuz başarı dilek-
lerimi belirtir, selam, sevgi ve saygılarımı 
sunarım. 

HOŞÇA ve ESEN kalın...

Cahit YAŞAR
2 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi/Tekirdağ

 Merhaba Politika Gazetesi Emekçileri
Öncelikle siz Politika Gazetesi emekçilerini en derin duygularımla selamlıyor, saygılarımızı 

iletiyoruz. 

Böyle bir gazeteyi bin bir emek ve çabayla hazırlayıp, halklarımızı böylesi bir dayanışma 
içerisinde bir araya getirmeniz bizleri derinden etkilemiş olduğunuz kadar sevindirdiniz de.

Bu büyük çabanız için sizleri kutlar, çalışmalarınızın başarılarını diliyoruz. Bize gönderdiği-
niz gazetenizi de aldık. Bu konuda tekrar hepinize teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Tüm çalışan ve emeği geçen arkadaşlara, yoldaşlarımıza selam ve saygılarımla.

Adnan KARAKAŞ
E Tipi Kapalı Cezaevi / Trabzon



1 Eylül, Dünya Barış Günü...
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q Armağan BARIŞGÜL

Hitler faşizminin 1939 yılında Polonya’yı 
işgal ederek II. Dünya Savaşı’nı başlattığı 
gün olan 1 Eylül, “Dünya Barış Günü” ola-
rak anılmaktadır. II. Dünya Savaşı’nda 60 
milyon insan katledildi. Sovyetler Birliği, 26 
milyon kişinin katledilmesiyle en çok kayıp 
veren ve Hitler faşizmine karşı destansı bir 
yurtseverlikle “Anayurt” mücadelesi vere-
rek savaşı tersine çeviren ülke oldu. Bunun 
içindir ki, emperyalistler ve gerici güçler, 
Sovyetler Birliği’ne ve sosyalizme karşı kor-
kunç bir kin güderler.

II. Dünya Savaşı, Yahudi Soykırımı ve 
büyük kitlesel ölümlerin yapılması, nükle-
er silahların kullanılması ve sayıca en çok 
insanın katledildiği bir savaş olarak ‘kara’ 
harflerle tarihe yazıldı.

Almanya’da faşist Adolf Hitler, birden 
bire iktidara gelmedi. Tam tersine sosyal 
demagoji yoluyla belirli bir kitlenin deste-
ğini kazanarak, şiddet uygulayarak, şantaj 
yaparak,  tekelci sermayenin en başta da 
silah kartellerinin desteğini alarak ve dev-
let çarkını bir bir ele geçirerek iktidara gel-
di. Önce Yahudilere ve komünistlere karşı 
azgın ve kirli bir ajitasyon-propaganda 
yürüterek adım adım ilerledi. Komünist-
lerin bütün uyarı ve çabalarına rağmen, 
faşizmin getireceği vahşeti önceden gö-
remeyen kitleler ve politik örgütler, Hitler 
faşizmine karşı birleşmediler ve anti-faşist 
bir savaşım cephesini örmediler. Sonradan 
Anti-faşist bir cephede buluşmak istediler-
se de iş işten geçmişti ve Naziler acımasızca 
ülke yönetimini ele geçirdikleri gibi komşu 
ülkelerin topraklarına dahası dünya devlet-
lerine, halklarına göz dikmişlerdi. Ne yazık 
ki Almanya’da Adolf Hitler, İtalya’da Benito 
Mussolini, İspanya’da Francisco Franko’nun 
faşizmi ve onlara destek veren kapitalist 
güçler ve diğer ülkelerin işbirlikçi yönetim-
lerinin oluşturduğu “Savaş Bloğu”, dünya 
halklarına korkunç acılar, katliamlar ve soy-
kırımlar yaşattılar. Onların kirli kalıntıları, 
günümüzde DAİŞ gibi çeteler tarafından 
sürdürülmektedir. Yeryüzünde emperya-
lizmin egemenliği kırılmadıkça, kapitalizm 
yıkılmadığı sürece faşizm ortadan kalkmaz 
ve kaldırılamaz. Neden? Çünkü, savaşların 
kaynağı, özel mülkiyettir. Faşizmin kaynağı, 
özel mülkiyettir. Özel mülkiyetin mantığı 
ve amacı, kârdır. Kapital, kar elde etmek 
için bir vampir gibi gözünü kırpmadan, 
merhamet etmeden, vicdan nedir bilme-
den insanları ve ihtiyaç duyduğunda top-
lumları bile ezer, çiğner, yer ve yok eder. II. 
Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası’nı yöne-
tenlerin Yahudilere karşı giriştiği soykırım 
ve Yahudileri, Komünistleri, devrimcileri ve 
sade vatandaşları bile gaz odalarında ölüm 

fırınlarında yakmasını bilmeyen yoktur.

Savaşı isteyen, çıkaran ve başlatan ege-
men güçlerdir, tekelci sermayedir, emper-
yalizmdir. Ülkeleri işgal eden, halkları bir-
birlerine kırdıran, uygarlıkları yıkan, sanat 
ve kültürel değerleri dağıtan ve yok eden 
emperyalist ve kapitalist güçler, bugün de 
dünyamızı bir cehenneme çevirmeye çalış-
maktadırlar.

76 yıl önce Nazi Almanyası tarafından 
Polonya’nın işgal edilmesiyle başlayan II. 
Dünya Savaşı’nın acılarına her gün başka 
acılar eklenmektedir. Dünya halklarının 
bir kısmı, savaşın ateşlerinin içindedir, bir 
kısmı ise savaş tehdidinin altındadır. Bu-
gün ülkemizin üzerinde ‘savaş rüzgarları’ 
esiyor. Ülkemiz bir iç savaşla ve Suriye’ye 
karşı hazırlanan bir savaşın tehditleri altın-
dadır. Ülkede uygulanan burjuvazinin “de-
mokrasisi” bile yavaş yavaş rafa kaldırılıyor. 

Kimin tarafından? Burjuvazi tarafından. Ne-
den mi?  Burjuvazi demokrasiye inanmaz. 
Burjuvazinin demokrasiye ihtiyacı yoktur! 
Burjuvazi için önemli olan sermayenin gü-
venliğidir, karıdır, sınıfının iktidarıdır ve do-
layısıyla diktatörlüğüdür.

35 yıl önce Amerika’nın ve NATO’nun 
desteğiyle darbe yaparak 12 Eylül’de Faşist 
askeri bir cuntayı işbaşına getirmediler mi? 
Burjuvazi, barış ve demokrasi hareketleri-
ne karşı sıkıştığında ya ülkede sıkıyönetim 
ilan eder ya da komşu ülkelere karşı savaş 
açmaktan çare arar. Bugün ülkedeki acı 
gerçek, Kürdistan’da sıkıyönetim, başka 
bir tanımla Olağanüstü Hal uygulanmak-
tadır. Fırat’ın batısı ile Fırat’ın doğusu ayrı 
uygulamalara tanık oluyor gibi görünse de 
özünde aynı kaderi paylaşmaktadırlar. Sa-
vaşın kazananı olmayacaktır.

Barış, bütün dünya halklarının ortak 
davasıdır. Bugün ülkemizde barış, bütün 
yakıcılığıyla kendisini dayatmış durumda. 
Fabrikadaki işçi, ‘ekmeği’ için, esnaf ‘ekmek 
teknesi’nin batmaması için, ana-babalar 
‘evlat acısını’ yaşamamak için, gençler ‘ge-
lecek’ için, halklar kardeşçe yaşanası bir 
dünya için barış istiyor. Ezilenler ve emek-
çiler barış uğruna aralıksız ve amansız bir 
mücadele yürütmek zorundadırlar. Neden 
mi? Çünkü, barış olmadan özgürlük ola-
maz. Barış olmadan demokratik bir yaşam 
olamaz. Barış olmadan ekmek olamaz. Ba-
rış olmadan doyasıya nefes bile alınamaz.

“Barış, yemek kokusudur tüten akşam-
leyin, Arabanın yolda durmasının korkut-
madığı, Kapı çalınmasının dost demek 
olduğu, Ve pencereyi saat başı açmanın, 
Renklerinin uzaktaki çanlarıyla, Gözlerimi-
zin bayram etmesini sağlayan, Gökyüzü 
demek olduğu zamandır, Barış!” diye sesle-
niyor bize Yunanlı şair Yannis Ritsos.

Barış, silahların susturulmasıdır. Savaş 
aletlerinin, araçlarının ve teknolojisinin 
ortadan kaldırılmasıdır. Barış, kin ve nefret 
tohumlarının yeşermemesidir. Adil, kalıcı, 
onurlu, gerçek barış, toplumları farklı sınıf-
lara bölen ekonomik ve sosyal çelişkilerin 
çözülmesiyle gerçekleşir. Dolayısıyla savaş-
ların bir daha olmaması ve barışın sonsuz 
kalıcılığı, “insanın insana kulluğuna” son 
verilmesiyle olacaktır.

Bunu başarmak için ne yapmalı? Her 
şeyden önce en ezilen, en sömürülen, en 
üretken ve en hümanist bir yaşamı özle-
yen, düşleyen ve örgütleyen proletarya-
nın sesine kulak verilmelidir. Sesine ses, 
nefesine nefes, omzuyla omuzdaş, yoluyla 
yoldaş olmak gerekir. Burjuvazi tarafından 
halklarımıza dayatılmak istenen savaşa kar-
şı barış taleplerimizi yaşamın her alanında 
en geniş yığınsal çıkışlarla haykırmalı ve 
örmeliyiz. Barış mücadelesini yükseltmek, 
“Barış Bloku” ’nu örmek ve çalışmalarına 
aktif katılmak, savaşı durdurmak için gün-
cel bir görev olarak hepimizin önünde dur-
maktadır.

Picasso, üyesi olduğu Komünist Parti tarafından 
Paris’te düzenlenecek Barış Kongresi için bir afiş yap-
ması istendiğinde, bugün barışın simgesi olan güver-
cini böyle çizmişti. 

Merhaba Değerli
Arkadaşlar,
Siz değerli özgür basın emekçisi arka-

daşları, insanlık tarihinin yeniden yazıldı-
ğı Kobanê ve Rojava direnişinin kutsallığı 
ile selamlıyorum.

Bin bir emek ile bize göndermiş oldu-
ğunuz değerli Politika Gazetesi’ni aldık. 
Günümüzde gerek medyanın tekelleş-
mesi, gerekse özgür basın emekçilerine 
dönük saldırıların yoğunlaştığı, halen 
özgür basın emekçilerinin zindan du-
varlarına karşı direndiği bir dönemdeyiz. 
Alabildiğine uygulanan sansüre, özgür 
basına uygulanan cezalara inat, doğru 
haberleri bizlerle paylaştığınız için teşek-
kür ediyoruz. Dışarı ile bağların, devrimci 
dayanışmanın güçlenmesi adına sizlerin 
de bu tür anlamlı çabaları ile duvarları 
anlamsızlaştırmanız değerli ve kutsaldır.

Bu temelde siz değerli basın emekçisi 
arkadaşları, tekrardan Kobanê direnişi-
nin kutsallığı ile selamlıyoruz ve çalış-
malarınızda üstün başarılar diliyoruz. 
Kobanê direnişinin dayanışma ruhunu 
daha da güçlü kılmak ve sürdürmek di-
leğiyle...

Devrimci selam ve saygılar.

Mustafa TANTEKİN
E Tipi Kapalı Cezaevi / Trabzon

Merhaba 
Siz İyi olmanız dileğiyle selam ve sev-

gilerimizi yolluyoruz. Tabii böylesi bir 
ortamda ne kadar iyi olabileceğiniz de 
aşikar. Lakin topraklarımızda savaş tam-
tamları çalıyor. Gencecik bedenlerin top-
rağa düştüğü bu günlerde iyi ve moralli 
olmasak da bu yönlü umudu büyütmek, 
geleceği inşa etmek zorundayız.

Değerli Heval, bir süredir büyük emek 
ile hazırladığınız Politika Gazetesi, hiç 
aksamadan tarafıma/mıza ulaşmaktadır. 
Bu yönlü duyarlılığınız için zorspas. Biraz 
geç yanıt oldu, umarım bağışlarsınız.

Politika’da “Eğitim Dizisi” olarak verdi-
ğiniz, Diyalektik üzerine olan sayılar, oda 
değişimleri dolayısıyla epey bir dağıldı. 
Güzel bir yazı dizisidir. Eğer imkanınız 
olursa, bu konuyu içeren ilk dört yazıyı 
tarafıma/mıza ulaştırabilirseniz sevini-
rim. 

Kendinize iyi bakın. Özgür ve eşit bir 
dünyada görüşmek dileğiyle...

Slav û Rêz.

Orhan ÇAÇAN
2 Nolu T Tipi Cezaevi 

Şakran-Aliağa/İzmir



q Ahmet ÇAVLI

Öz savunma tanım olarak, demokratik 
siyasetin yoğunlaştırılmış ifadesidir. Öz sa-
vunma ve öz  yönetimden bahsederken Pa-
ris Komünü’nü anmadan geçersek haksızlık 
yapmış oluruz. Paris Komünü 1870-1871 
yıllarında konseylerinin oluşum talebiyle 
başlar, kendi kendilerini yönetme istem-
leri, mevcut sisteme; işçi, köylü, gençlik, 
halkın başkaldırması, yerinde yönetimi 
talep etmeleri, belediye başkanlarını seç-
me, polisin denetimlerine bırakılması, yar-
gıçların, kaymakamların, valilerin seçimle 
gelmesi ve denetimi, basının, halk toplan-
tılarının ve örgütlenmelerinin mutlak öz-
gürlüğü birincil önem taşıyan maddelerdi. 
Toplumun örgütlenmesini sağlamaktı. 
Paris Komünü’nün temel hedefi buydu. 
Özyönetim; işçi-köylü kooperatifleri, işçi 
konseyleri, komünal katılımcı ekonomi ve 
işyerlerinin patronsuz halk tarafından yö-
netilmesidir. Bugün Meksika’da Zapatistle-
rin kendi komünlerini yaratmaları, kendile-
rini yönetmeleri, Latin Amerika ülkelerinde 
topraksız köylü ve işçi hareketinin çalışma-
ları, İspanya’da bir bölgede belediyenin 
her türlü kararları halkla beraber almaları, 
hayata geçirmeleri, özyönetim olarak  ör-
nek gösterilmektedir. Öz yönetim aslında 
yerelde halkın ve belediyelerin öncülüğün-
de seçilmiş kişi ve kurumlarla kendi ken-
dini demokratik bir şekilde yönetmesidir. 
Sovyetler’de uygulanan “tüm iktidar halka, 
halklar iktidara” şiarıyla gerçekleştirilenin 
yapılması gerekir.

A.Öcalan’ın belirttiği Demokratik Özerk-
liğin tüm boyutlarıyla hayata geçmesi, 
adalet, hukuk, siyaset, kültür, kadın, özgür 
yaşam, demokrasi, diplomasi, ekonomi, 
v.s. alanlarının tümünde, yerel yöneticile-
rin halkla birlikte uygulamaları ile müm-
kündür. Maalesef ve üzülerek söylemek 
zorundayım ki, yereldeki yöneticilerimiz  
ben merkezci, herşeyi ben bilirim, ben yö-
netirim, ben idare ederim mantığıyla top-
lumdan kopuk, kadından, gençlikten, işçi-
köylüden, en önemlisi de halkından kopuk 
oldukları için örgütlü toplumun yaratılma-
sında, demokratik toplumun inşasında zor-
luklar yaşanmaktadır. Kürt halk hareketinin 
önderinin belirttiği boyutlar ile mahalle 
meclisleri, köy meclisleri, şehir meclisleri, 
akademiler, kooperatifler, dar-grupçu zih-

niyet ve ahbap çavuş ilişkilerinden dolayı 
oluşamamıştır. Yerel seçimlerde belediye 
başkanları, eş başkanlar, belediye meclis 
üyeleri merkez tarafından, halka danışılma-
dan, yetenek, liyakat, kabiliyetleri, ideolojik, 
politik durumları analiz edilmeden atama 
yoluyla seçilmeleri, beraberinde handikap 
ve çelişkileri de getirmektedir. Bölgemizde 
özellikle Kürt halkının önderinin tüm eser-
lerinde belirttiği olmazsa olmazı olan, halka 
gitmek, halkın kendi yöneticilerini  kendile-
rinin  seçmesi, ki doğrusu budur, maalesef 
uygulanmıyor. İsmi demokratik olan parti-
lerimizin yöneticilerinin de son dönemde  

halktan kopuk atama yoluyla gelmeleri 
demokratik toplumun, örgütlü toplumun 
yaratılmasını sağlıklı bir şekilde gelişimini 
engelliyor. Eleştiri-özeleştiri insanı yüceltir, 
doğru yolu gösterir. Verili koşullarda de-
mokrasi demek, tüm farklı etnik ve dinsel 
toplulukların, ezilen sömürülen halkların, 
işçi sınıfının, tüm emekçilerin özerk hale 
gelmesi demektir. Günümüzdeki demokra-

si ancak böyle olduğunda demokrasi olarak 
adlandırılabilir. Örgütlü toplum ve örgütlü 
halk, devlet  karşısında özerk olan halktır. 
Yerelden demokrasi, halkın ve toplumun 
kendi kendini yönetmesiyse demokratik 
özerklik, halk demokrasisinin doğal sonu-
cudur. Halk Demokrasisi toplumun güç 
olmasıdır, demokratik toplum, kendi işini 
kendi yaptığında, yani tüm yöneticilerini 
halka seçtirdiğinde, ahbap çavuş ilişkileri 
olmadan, demokratik toplum kendini yö-
nettiğinde gerçekleşecek olan demokratik 
özerkliktir. Yani öz yönetimdir. Öz savunma 
kesinlikle silaha sarılmak anlamına gelmez, 

sadece silahlı mücadele hiç değildir, öz sa-
vunma, ırkçı şoven kafatasçı DAİŞ’vari bir 
şekilde faşizan uygulamalara karşı, dilini 
kültürünü, tarihini çocuk, kadın, özgür ge-
leceğini garanti altına almak isteyen genç-
lik savunma konseyleridirler. Öz savunma 
doğada yaşayan herkesin demokratik 
hakkıdır, bunu silahlı örgütlenme biçimin-
de algılamak kürt halkına ihanettir, halkını 

savunan gerilla unsurları vardır. Bunların 
tümünün hayat bulması için de halkların 
desteğine ihtiyaç vardır. Önemli olan tüm 
demokrasi güçlerinin birlik ve dayanışma-
sını sağlamaktır. Türkiye halkları, işçi sınıfı, 
köylüler, ırgatlar, üniversiteliler, öğrenciler, 
hayatın her alanındaki insanların Gezi ru-
huyla öz yönetimlere, öz savunmaya des-
tek olmaları önemlidir. Kürt halkını yalnız 
bırakmak onurlu devrimci ruha yakışmaz. 
Bunları yazdıktan sonra öz yönetim ile öz 
savunmanın federe yapı içindeki konumları 
dikkatle incelenmelidir.

Dikkat edilmesi gereken bir husus da 
federe ve kendilik birimlerinin çok zengin 
bir kapsamda düşünülmesidir. Bir köy veya 
şehir mahallesinde bile konfedere birlikle-
re ihtiyaç olacağını anlamak büyük önem 
taşır. Her köy veya mahalle rahatlıkla bir 
konfedere birlik olabilir. Örneklersek, bir 
yandan köyün ekolojik birimi, yani fede-
resi, diğer yandan özgür kadın birimi, öz 
savunma, gençlik, eğitim, folklor, sağlık, 
yardımlaşma ve ekonomik birimlere kadar 
çok sayıda doğrudan demokrasi birimi köy 
çapında birleşmek durumundadır. Bu yeni 
birimler birimine de rahatlıkla konfedere 
(federe birimlerin birimi) birim veya bir-
lik denilebilir. Aynı sistemi yerel, bölgesel, 
ulusal ve küresel seviyelere kadar taşıdı-
ğımızda, demokratik konfederalizmin ne 
denli kapsayıcı bir sistem olduğu rahatlıkla 
anlaşılabilir. Demokratik  toplumun  temel 
boyutlarından üçünün de birbirini tamam-
layıcı nitelikte olduğunu konfederalizm sis-
tematiği ile daha iyi anlamak mümkündür. 
Her boyut bu sistem içinde kendini tartış-
ma, değerlendirme, kararlaştırma, yeniden 
yapılandırma ve evrenselleştirme potansi-
yeline sahip olduğu için, toplumsal doğa-
nın tarihsel toplum gerçekliği ve bütünsel-
liği de en iyi biçimde sağlanmış oluyor.

Toplumsal öz savunmayı da demok-
ratik konfederal sistemde en iyi biçimde 
gerçekleştirmek mümkündür. Öz savunma 
demokratik siyasetin bir kurumu olarak 
konfederal sistem kapsamındadır. Öz sa-
vunma tanım olarak, demokratik siyasetin 
yoğunlaştırılmış ifadesidir. Demokratik si-
yasetin en üst biçimi ve örgütlenmesidir. 
Ulus-devlet esas olarak askeri bir sistemdir. 
Tüm ulus-devletler içte ve dışta çok acı-
masız, çeşitli, uzun süreli, değişik biçimde 
gerçekleştirilen savaşların ürünüdür. Sa-

Öz Yönetim, Öz Savunma ve 
Demokratik Özgür Toplum
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Özyönetim; işçi-köylü kooperatifleri, işçi konseyleri, komünal katı-
lımcı ekonomi ve işyerlerinin patronsuz halk tarafından yönetilme-
sidir. Bugün Meksika’da Zapatistlerin kendi komünlerini yaratma-
ları, kendilerini yönetmeleri, Latin Amerika ülkelerinde topraksız 
köylü ve işçi hareketinin çalışmaları, İspanya’da bir bölgede be-
lediyenin her türlü kararları halkla beraber almaları, hayata ge-
çirmeleri, özyönetim olarak  örnek gösterilmektedir. Özyönetim 
aslında yerelde halkın ve belediyelerin öncülüğünde seçilmiş kişi 
ve kurumlarla kendi kendini demokratik bir şekilde yönetmesidir. 
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vaşların ürünü olmayan tek bir ulus-devlet 
düşünülemez. Sadece kuruluş aşamasında 
değil, hatta ondan daha fazlası kurumlaş-
ma ve çözülme dönemlerinde ulus-devlet 
tüm toplumu içten ve dıştan militarist (as-
keri) bir zırhla kaplar. Toplum tümüyle aske-
rileşir. İktidar ve devletin sivil idare denen 
kurumları esas olarak bu askeri zırhı örten 
perde durumundadır. Burjuva demokrasi-
leri denen aygıtlar ise, daha da ileri gidip 
demokrasi cilası ile bu militarist yapılanma 
ve zihniyeti örtbas ederek, liberal demok-
rat bir toplumsal sistemin yürürlükte ol-
duğu propagandasını yükümlenir. Toplum 
yönetiminin bu yaman çelişkisini çözüm-
lemeden, herhangi doğru bir siyasallaşma 
ve demokratik siyaset yapma olgusundan 
bahsetmek mümkün değildir. Asker-millet 
denilen olgu budur. Bu, dört yüz yıldır inşa 
edilen tüm ulus-devletler için geçerli bir ol-
gudur. Tüm toplumsal sorunlar, bunalımlar 
ve çürümelerin altında bu gerçeklik yatar. 
Çözüm olarak dayatılan ve sıkça tekrarla-
nan her tür (darbeli, darbesiz, askeri, sivil 
faşizmler) faşist iktidar uygulamaları ulus-
devletin doğası gereğidir; onun biçimsel 
ifadesinin en özgün halidir.

Demokratik konfederalizm, ulus-dev-
let kaynaklı bu militaristleşmeyi ancak öz 
savunma aracı ile durdurabilir. Öz savun-
madan yoksun toplumlar kimliklerini, po-
litik özelliklerini ve demokratikleşmelerini 
yitirmek durumundadır. Bu nedenle öz 
savunma boyutu, toplumlar için basit bir 
askeri savunma olgusu değildir. Kimlik-
lerini koruma, politikleşmelerini sağlama 
ve demokratikleşmelerini gerçekleştirme 
olgusuyla iç içedir. Toplum ancak kendini 
savunabiliyorsa kimliğini koruduğundan, 
politikleşmesini sağladığından ve demok-
ratik siyaset yapabildiğinden bahsedebilir. 
Bu gerçekler ışığında demokratik konfede-
ralizm aynı zamanda bir öz savunma sis-
temi olarak boyutlanmak durumundadır. 
Emperyalizm çağında ve bütün toplumu 
ulus-devlet biçiminde militaristleştirdiği 
koşullarda, demokratik  toplum  aynı kap-

samda, tüm zaman ve mekân koşullarında, 
öz savunma demokratik siyaset temelinde, 
konfederal ağlardan oluşan öz sistemati-
ğiyle ancak hegemonyaya karşılık verebi-
lir. Ne kadar hegemonik ağ, şebeke (ticari, 
finansal, sınaî, iktidar, ulus-devlet ve ideo-
lojik tekel) varsa, demokratik   toplumda o 
denli konfederal, öz savunmacı ve demok-
ratik siyaset ağları geliştirilmek durumun-
dadır.

Kapitalist toplum ile demokratik top-
lum, sisteminin daha önce koşulları ve 
ilkelerini sunduğumuz biçimde barış ve 
çatışmalarla dolu uzun bir süreyi birlikte 
yaşamaları kaçınılmazdır. Bu, hayatın bir 
gerçeğidir. Uzun süreli bu birlikte yaşam 
sürecini ne ilkesiz, teslimiyetçi barış yakla-
şımlarıyla, ne de her koşulda çatışmacı ve 
savaşçı anlayış ve uygulamalarla sürdür-
mek doğrudur. Öz yönetim ve öz savunma, 
tarihsel-toplumun özgürlük, eşitlik  kardeş-
lik ve adalet temelinde demokratik toplum 
yürüyüşüne daha uygundur. 

Kürt komünistler, Kürt Özgürlük ve 
Demokrasi Hareketi’nin geliştirdiği yu-
karıda aktardığımız stratejik yönelimini 
ikircimsiz desteklemek ve bizzat aktif ola-
rak içinde olmak zorundadır. Demokratik 
toplumsal yapı ve onun temelini oluştu-
ran öz yönetim temelli yerel örgütlenme-
ler Sosyalist toplum inşasının nüveleridir. 
Komünistler ile Kürt devrimci demokrat-
larının ve Kürt ulusal hareketi içinde bulu-
nan kimi toplumsal kesimlerin bakış açı-
larının ve stratejik yönelimlerinin süreç 
içinde farklılıklar göstereceği bugünden 
öngörülebilir. Neki, bu farklı yaklaşımlar 
verili koşullarda Bilimsel Sosyalizm odaklı 
toplumsal düzeni yaratma mücadelemi-
zin önünde bir engel değil, onu geliştirici 
bir süreçtir. Hedefimiz Marksist-Leninist 
ilkeler temelinde Sosyalist Toplum Düze-
nini kurmaktır. Sosyalizmden kuşku duy-
mak, insandan ve onun özgür geleceğin-
den kuşku duymaktır.

Ağrı ve Diyadin’de halk canlı kalkan eyleminde.

Cudi Ağlıyor Hâlâ
q Nurani ERSOY

Devletin, 15.07.2015 tarihinde, sözüm ona, PKK ile mücadele için, Cudi 
Dağı’na yaptığı top atışları sonrasında meydana gelen orman yangını günler-
ce sürmesine rağmen ne Ankara ne de Şırnak valiliği, yangını söndürmek için 
hiçbir müdahalede bulunmamış, aksine çevre köylerden koşup gelen Kürt 
yurttaşların, kıt olanaklarıyla yangını söndürmelerine engel olmuş, sonuçta 
yangın yayılarak günlerce devam etmiştir. Bu sırada, bütün televizyon kanal-
ları, kendi aralarında anlaşmışçasına bu yangını görmezden gelip Pensilvan-
ya’daki orman yangınlarını canlı yayınlarla bilgimize sunmuşlardır. Doğaldır 
ki Pensilvanya’daki orman yangınlarında da binlerce canlı yok olmuştur. Buna 
da duyarsız kalamayız ancak yanı başınızdaki komşunuzun ocağına ateş düş-
müşken siz Güneşin yakıcılığından şikâyetleniyorsanız hem aymaz hem hain 
hem de riyakârsınız demektir.

İşin diğer ilginç ve iğrenç bir yanı da haberlerde – az da olsa haber ola-
bildi – Cudi’deki yangında ölen ya da yaralanan olmadığı söyleniyordu. Şo-
ven ve ırkçı bakış; gözleri, özellikle beyinleri öyle bir köreltmiş ki bu kör be-
yinler, günlerce süren o yangında ağaçların, çiçeklerin, endemik bitkilerin, 
o ormanda yaşayan binlerce hayvanın öldüğünü, yok olduğunu göremiyor, 
düşünemiyorlar. Çünkü körelen beyinler, taşlaşan yürekler, onların da birer 
canlı olduğunu, onlarında ölebileceğini; onlara ANA’lık eden CUDİ DAĞI’nın 
da ağlayabileceğini düşünemiyor, anlayamıyorlar.

Bütün bunların dışında, vatan – millet teranesi okuyanları geçtik – hâlâ 
çevreciler nerede peki? Haberleri mi yok, yoksa susturuldular mı? Acaba tu-
ristik bir sahilde tatildeler mi? Acar spikerler, kameramanlar nerede peki? Par-
mağı deklanşörde kelebek fotoğrafları yakalamayı marifet bilen o devrimci 
fotoğrafçılar nerede peki? Ekoloji uzmanları, akademisyenler hâlâ nerede 
peki? Belediyenin “Park ve Bahçeler Müdürlüğü” ne dönüşen HAZİRAN HA-
REKETİ hâlâ nerede peki? 

Not: Bu süreçte duyarlılık gösterip yangın yerine gidebilen kişi ve kurum-
ları da kutlamayı bir görev biliriz.

Ola ki ilgilenen olur, söyleyelim: Dünya’da sadece Cudi Dağı’nda yetişen 
“Centaurea Davisli” çiçeği (Cudi Peygamber Çiçeği) de o yangında yandı bit-
ti kül oldu. Ama biz biliyoruz ki o coğrafyanın, o toprakların insanı (Demirci 
Kawa efsanesinde olduğu gibi) nasıl ki her zulümden, her ölümden sonra ta-
rih sahnesine yeniden çıkıyor, Cudi’nin o Peygamber Çiçeği de – düşmana 
inat – küllerinden yeniden doğacak; gelecekte herkesin, hele hele Kürtlerin 
özgürce yaşayacağı o toprakları, dağları, bütün börtü böceğiyle, çiçeğiyle ye-
niden renklendirecektir.

Sadece Cudi değil, Gabar yanıyor, Dersim Dağları yanıyor. Kısacası Kürdis-
tan yakılıyor birilerinin 400 milletvekilliği için... Gerillalar, Kürt çocukları, fırın 
işçileri, askerlerimiz öldürülüyor “kör kurşunlara gelesi” birilerinin iktidar hırsı 
için...

Katırları bile düşman bilip kurşunlayan, ağaçları terörist sığınağı sayıp 
yakan; işçileri köle sayıp sömüren, kadınları hiçe sayıp ezen; çocuklarımızı, 
gençlerimizi potansiyel suçlu sayıp fişleyen; kısacası bugünümüzü, yarınımı-
zı; yer üstü, yer altı kaynaklarımızı çalan, çalıp çırpıp peşkeş çeken bu anlayışı 
yok edip “sınıfsız ve sömürüsüz bir Dünyayı düşleyen herkesi örgütlü müca-
deleye ve Kürt Özgürlük Mücadelesi ile dayanışmaya davet ediyoruz. Bu da-
vet bizim...



q Ayla BORAN

Uluslararası sermayeler arasındaki eko-
nomik entegrasyon ya da küresel kapita-
lizmin arsız kurumları, dünya ülkelerini ve 
insanlarını köleleştirmenin yolunu kendile-
rince etik (!) ilkeler ve kurallar çerçevesinde 
yürütüyor. 

II. Dünya Savaşı sonrası, kapitalizmin 
yeni dünya düzeninde 1945 itibarıyla ha-
yata geçirilen UN, WB, IMF, WTO gibi olu-
şumlar, ekonomik gücü temsil edenlerce, 
emperyalizmin, sömürünün, savaşların, 
işgalin, açlığın, yoksulluğun -sözde barış 
ve demokrasi şiarı ile- güçlü enstrümanı 
olmuşlardır.

G20’de bunlardan biridir. 25 Eylül 
1999’da Washington’da önde gelen sana-
yileşmiş ülkelerden oluşan G-7’nin maliye 
bakanları, 20’ler Grubu (G-20)’nun kurulu-
şunu ilan etmişlerdir. Uluslararası finansal 
istikrarı sağlama amacıyla kurulduğunu 
duyuran bu oluşumdur. Dünyada ekono-
mik gelişkinlik düzeyi sıralamasına göre ilk 
20 ülke bu platformda yer almaktadır. 1999 
itibarıyla G20 ülkelerinin ihracatı, dünya 
toplam ihracatının %64’ünü oluşturmakta-
dır. Dümeninde G7 ülkelerinin -başta ABD 
olmak üzere-  olduğu bu oluşumda Türkiye 
de yer almaktadır.

Emperyalizmin doymak bilmez açlığı 
ve kendi refahı için dünyadaki tüm doğal 
kaynak, hammadde, ucuz işgücü, iklim 
şartları gibi ölçütleri kendi egemenliği ve 
ekonomisinin kaldıracı yapma arzusuyla, 
az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelere 
pervasızca saldırılarının ve bu ülke ekono-
milerini “istikrar” şemsiyesi altında sürekli 
borçlandırma ve müdahale ile kendine 
bağlama yönteminin meşru halidir.

G20’nin ilk toplantısı sonrasında Fidel 
Castro’nun tanımlaması oldukça yerinde-
dir. “Delirdiğimizi düşünmeye gerek yok, 
ama krizle ilişkili ortaya çıkan bunca kısalt-
ma, insanın zor anlayacağı türden. Bunlar-
dan ilki G20, seçilmiş bir grubun, herkesi 
temsil edermişçesine davrandığı Washing-
ton’daki bir toplantıdır. Bu ülkeler patent, 
bankalar ve ulaşım gibi en modern ve pa-
halı araçlarla, bunun yanı sıra karmaşık üre-
tim süreçleri, iletişim ve dünyayı aldatmak 
için medya aracılığıyla teknolojileri ve pa-
zarları tekeline alma niyetindedir.”

Y20 (Youth-20) 
Y20 (Youth-20), resmi olarak G20 zir-

vesine bağlı faaliyet gösteren, açılım 
gruplarından biri olarak hayata geçirilen, 
uluslararası bir gençlik platformu olarak 
kurulmuştur. Lider özellikli gençler seçile-
rek, G20 amaç ve hedeflerine uyumlu ve 
ilham vermesi amacıyla, G20 öncesinde 
toplanan bir zirvedir. Gençliğin uluslarara-
sı meselelere bakışı, kültürlerarası anlayışı 
geliştirme, yenilikçi çözüm önerileri gibi 

konularda yılda bir defa toplanan ve G20 
ajandasını gençlerin ezberine dönüştür-
meyi amaçlayan, kurulu ve sınırları önce-
den belirlenmiş bir dayatmadan ibarettir. 
Y20’de her ülke 5 kişilik bir delegasyon ta-
rafından temsil edilmektedir. Zirve sonuç-
ları ise, “Final Communiqué (Zirve Bildirisi)” 
olarak G20 zirvesine sunulmaktadır.

2013’te Rusya, 2014’te Avustralya’da 
toplanan Y20 zirvesine, bu yıl Türkiye ev 
sahipliği yaptı. Türkiye Y20’ye,  Youth Com-
mission for Diplomacy and Collaborati-
on (YCDC / Diplomasi ve İşbirliği Gençlik 
Komisyonu) olarak katılıyor. Başkanlığını 
Emre Cenker’in yaptığı bu komisyon, 16-
21 Ağustos tarihleri arasında diğer ülke 
temsilcilerinin de katılımı ile Boğaziçi 
Üniversitesi’nde Y20 zirvesini topladı. Zir-
venin G20’ye ilettiği talepler;

• Genç işsizliğin azaltılması
• Genç ve yenilikçi girişimler ve 
 KOBİ’lerin desteklenmesi
• İşgücü piyasasına ulaşımın
  kolaylaştırılması ve dijital 
  eşitsizliklerin giderilmesi
• Eğitim sistemiyle iş gücü piyasasının
 gerektirdiği beceriler arasındaki 

 farklılıkların azaltılması 
• Nitelikli staj ve mesleki eğitim 
 olanaklarının artırılması

• Öğrencilerin uluslararası 
 dolaşımının önünün açılması
• Mülteciler ile göçmenlerin 
 haklarının ve ihtiyaçlarının 
 tanınması gibi öneriler  yer aldı.

Zirvenin açılış toplantısında konuşan 
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, “Küresel 
krizin başlamasından bu yana geçen süre-
de hala normalleşme sağlanamadı. Birçok 
ülkede sürdürülebilir ve güçlü bir büyü-
me göremiyoruz. Özellikle de büyümenin 
kalitesi iyi değil. G20 ülkeleri ve dünya 
için sürdürülebilir, güçlü ve aynı zaman-
da kapsayıcı büyüme çok önemli. Büyü-
me eğer kapsayıcı değilse sürdürülebilir 
olamayacaktır. Biz bu nedenle Türkiye’nin 
G20 dönem başkanlığında kapsayıcılık 
üzerinde özellikle duruyoruz. Türkiye’nin 
G20 dönem başkanlığında kapsayıcılık, uy-
gulama ve yatırımı öncelikli alanlar olarak 
belirledik. OECD tahminlerine göre dünya-
nın altyapı yatırım ihtiyacının 2030 yılına 
kadar en az 70 trilyon dolar olacak. Birçok 
ülke kamu olarak bu altyapı yatırımları için 
gerekli kaynaklara sahip değil. Özel sektör 
kaynakları, bu altyapı yatırımlarında daha 
çok kullanılmalı. Kamu-özel ortaklığı pro-
jeleri daha çok öne çıkmalı. Türkiye buna 
çok iyi bir örnek. Bir ülke için en önemli 
yatırım alanı insan kaynağı. Türkiye’nin 

dönüşüm sürecinde de insan kaynağına 
yaptıkları yatırımın etkili oldu. Türkiye’nin 
milli geliri 12 yıl içinde 230 milyar dolardan 
800 milyar dolara çıktı. Bunu insan kayna-
ğımıza yatırım yaparak, verimliliği artırarak 
gerçekleştirdik. Üniversitelerimizin sayısını 
artırdık. Okullarımızın fiziksel kapasitesini 
ikiye katladık. Derslik başına düşen öğrenci 
sayısını düşürdük. Öğretmen stratejisi ve 
sınıflarda teknoloji kullanımıyla eğitim sis-
temimizi geliştirdik”.yönünde açıklamalar-
da bulundu.

Üniversitelerin Metalaştırıl-
ması ve Gençlik

Görüldüğü üzere, küreselleşme balonu 
ile kapitalizm, genç beyinleri de kapitaliz-
min kölesi haline getirme yolunda sömü-
rüsüne devam ediyor. Üniversitelerin bilim 
ortamı olmaktan çıkması elbette yeni değil, 
üniversitelerin metalaştırılması hızla ser-
mayenin aracı olarak ve etkin bir biçimde 
kullanılıyor. Üniversiteler ve bilim üretimi 
arasındaki ilişki hızla değişmektedir. Kapi-
talizmin krizi olan kar oranlarındaki düşme 
eğilimi, yeni teknolojilerle yükseltilmeye 
çalışılırken, yaygınlaşması ise düşme eği-
limini tekrar gündeme taşımaktadır. Ser-
mayenin bizzat varoluş koşulu ve çelişkisi 
de sürmektedir. Kapitalizm teknoloji saye-
sinde daha fazla karlılığa sahip olmak ister. 
Yani Marks’ın dediği gibi bilim, sermayenin 
zenginleşmesinin aracı, bilim adamları ise 
pratik uygulamalarla birbirleri ile rekabet 
içinde birer meslek sahibine dönerler. 

Üniversiteler gittikçe döner sermaye-
lerle ticarileşen, sermayenin desteklediği 
projeleri önceleyen şirket modelleri hali-
ne getirildi. Düzenin çarkına uyum sağla-
yanlar için, daha çok para, daha çok statü 
imkanı, ayrıcalık ve eşitsizlik yuvası haline 
geldi. Devlet ve iktidarların her türlü bas-
kısı ve şiddeti altında olan üniversiteler, ka-
pitalizmin öngördüğü beyinler üretmeye 
devam ediyor. Etnik, siyasal, cinsel ve din-
sel baskılarla örülü bir “bilim” ortamından 
yeni bir yaşam çıkarmak isteyen gençler 
için mücadele ve zor dayatıyor.

Eğitim alanındaki milyar dolarlık ser-
maye hareketleri içinde, ücretsiz, özerk ve 
bilimsel eğitim koşullarından bahsetmek 
mümkün değildir. Ancak istemek elbette 
ki mümkündür. Bugün bu topraklarda, Y20 
gibi sessiz sedasız yapılan zirvelere ses çı-
karmak, protesto etmek bir şeydir. Kobanê 
için dayanışma göstermek için ölen genç-
leri unutturmamak, 6. Filo’ya karşı direniş 
gösteren gençleri unutmamak, ezilen, sö-
mürülen emekçi, işçi, yoksul ve halkların ya-
nında olmak, yaşadığın coğrafyanın gelece-
ğini belirleyeceğini unutmamak, her türlü 
bariyer, atama, KPSS, TUS gibi engelleme-
lere karşı haykırmak, işsizliğin, sömürünün 
kaynağının kapitalizm olduğunu ve sınıfsal 
konumunu unutmadan direnmek, doğaya, 
insana, hayvana karşı her türden kıyım ve 
talana ses verebilmek çok şeydir. 
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AKP hükümeti ile Gülen Cemaati arasın-
daki “dershanelerin kapatılması” tartışmaları 
ile başlayan uygulama devam ediyor. Hatta 
dersanelere baskınlar düzenleniyor. Bu ortam 
içerisinde, Eğitim Sen “Dershane Raporu” nu 
açıkladı. Raporda, AKP hükümetinin ‘dersha-
neleri kapatacağız’ söylemlerinin asıl amacının 
“özel okulları doğrudan kamu kaynaklarıyla 
desteklemek” olduğu dile getirilirken, Politika 
Gazetesi olarak bu raporun içeriğini siz okur-
larımızla da paylaşmak istiyoruz.

“Son dönemde sıkça tartışılan dershanelerin özel 
okullara dönüştürülmesi ve özel öğretim kurumlarının 
kamu kaynakları ile desteklenmesi girişimleri, AKP’nin 
yıllardır hayata geçirmeye çalıştığı bir hedef olarak 
bilinmektedir. 2013-2014 eğitim öğretim yılı sonundan 
itibaren özel dershanelerin kaldırılacağına ilişkin açıkla-
malar ve bunun üzerinden yürütülen tartışmalar, sorunun 
özünü bilenler açısından kesinlikle sürpriz değildir. 
Her ne kadar dershanelerin kapatılarak özel okullara 
dönüştürülmesi bir ‘eğitim sorunu’ olarak gösterilmeye 
çalışılsa da, bu konu üzerinden çatışan tarafların çocuk 
ve gençlerimizin eğitim hakkı ve geleceği ile ilgili 
en küçük bir endişe duyduklarını söylemek mümkün 
değildir.

Özel okullara yatırım ve vergi teşvikleri, çeşitli 
alanlarda yapılan muafiyetler sonrasında gerek özel okul 
sayısı, gerekse özel okula giden öğrenci sayısında belir-
gin bir artış yaşanmıştır. Başbakan tarafından yeniden 
gündeme getirilen, özel okula gidecek öğrencilerin okul 
masraflarının bir kısmının devlet tarafından karşılanması 
girişimlerinin bir benzeri 2003 yılında hayata geçiril-
mek istenmiş, kamu kaynaklarını özel okul sahiplerine 
aktarma girişimleri o dönem Eğitim Sen’in çabalarıyla 
yargıdan dönmüştür. Benzer adımların 2014 yılında 
tekrar gündeme geleceğinin bizzat Milli Eğitim Bakanı 
tarafından açıklanmış olması, AKP’nin ‘özel okul’ sev-
dasının hiç azalmadığını göstermektedir. AKP, sermaye 
sınıfının en kararlı savunucusu olduğunu göstermek için, 
kamu kaynaklarını sadece eğitimde değil, her alanda 
özel sektöre aktarmak için bütün imkanlarını seferber 
etmektedir. Bugüne kadar atılan adımların ardından sıra, 
özel dershaneleri özel okula dönüştürerek, hem sürekli 
rekabet halinde olduğu cemaati ekonomik ve siyasal 
olarak zayıflatmayı, hem de özel öğretim kurumlarının 

eğitim sistemi içindeki payını arttırmayı hedeflemekte-
dir.

2013 itibariyle Türkiye’de 3.641 özel okul öncesi 
eğitim kurumu, 992 özel ilkokul, 902 özel ortaokul ve 
970 özel lise bulunmaktadır. Türkiye’de 345’i özel sağ-
lık meslek lisesi olmak üzere, toplam 399 özel meslek 
lisesi vardır. Hükümet sayesinde özel okul işletmeciliği 
karlı bir yatırım alanı haline getirilmiş, zaten sorunlarla 
boğuşan kamusal eğitim daha da zayıflatılmıştır.

11 yıllık AKP iktidarı boyunca Türkiye’de özel 
dershane sayısı 2 bin 122’den, 3 bin 858’e çıkmıştır. 
2002 yılında dershanelere giden öğrenci sayısı 606 bin 
522 iken, 2013 yılında 1 milyon 280 bin 297’ye yüksel-
miş; özel dershanelerde çalışan öğretmen sayısı ise 19 
bin 881’den, 51 bin 522’ye çıkmış durumdadır. MEB’in 
Kasım 2013 verilerine göre, özel dershane sayısı 3600 
civarındadır. AKP hükümeti döneminde dershanelerin 
sayısı yaklaşık iki kat artarken, teşviklerin de etkisiyle 
özel okullara giden öğrencilerin sayısı 223 binden 570 
bine yükselmiştir. Bugün özel örgün eğitimde çalışan 
öğretmen sayısı 51 bini dershane öğretmenleri olmak 
üzere, toplamda 77 bini bulmuş durumdadır.

AKP hükümetinin ‘dershaneleri kapatacağız’ söy-
lemleri ile asıl amacının özel öğretimi özendirmek ve 
özel okulları doğrudan kamu kaynaklarıyla desteklemek 
olduğu açıktır. Hükümetin eğitim sisteminde bugüne 
kadar attığı ticarileştirme adımlarını, gelecekte yapa-
caklarının teminatı olarak değerlendirirsek, hepsi ‘kar 
etmek’ amacıyla kurulmuş, eğitim kurumu olmaktan 
çok birer ‘ticari işletme’ işlevi gören özel okulların ve 

öğretim sisteminin kamu kaynakları ile 
desteklenmeye çalışıldığı açıktır. Halk-
tan toplanan vergilerin, kamu okulları 
için harcanmayıp, çeşitli yöntemlerle 
özel okullara aktarılmak istenmesi 
kabul edilemez ve karşısında durulması 
gereken bir durumdur.

Özellikle belirtmeliyiz ki biz Eğitim 
Sen olarak dershaneciliği savunmuyo-
ruz. Dershaneler bir neden değil bir so-
nuçtur. Dershaneleri doğuran nedenleri 
ortadan kaldırmayanlar, hiçbir geçerli-
liği ve bilimsel çalışması yapılmayan 
bu uygulamayla eğitim-öğretimi için-
den çıkılmaz daha karmaşık sorunlarla 
karşı karşıya bırakacaklardır.

AKP hükümeti, dershane sistemi-
nin bir sonuç olduğunu görmemekte 
ısrar etmekte, temel lise uygulaması 

ile eğitimde ticarileşme ve özelleştirme uygulamalarını 
hızlandırmaktadır. Bu tutum asıl sorunun sınav odaklı 
eğitim sistemi olduğu gerçeğini değiştirmediği gibi, 
eğitimin zaten sorunlu olan niteliğinin daha da bozulma-
sı anlamına gelmektedir. İktidarın asıl niyeti öğrencileri 
dershanelerden kurtarmak değil, bu bahaneyle kamusal 
eğitimi tasfiye edip eğitimi tamamen piyasa ilişkileri 
içine çekmek, kamu kaynaklarını özel okullara aktarmak 
ve kamusal eğitimi tasfiye etmektir.

Kamu tarafından herkese eşit ve parasız olarak 
sunulması gereken eğitimin bilimsel ve demokratik bir 
içerikte olması, kamusal, nitelikli bir eğitim sisteminin 
oluşturulması açısından zorunludur. Bu anlamda Eğitim 
Sen’in yıllardır savunduğu ve eğitim hakkının temel sac 
ayaklarını oluşturan kamusal, bilimsel, demokratik, laik 
ve anadilinde eğitim talebi pratikte yaşam bulmadığı 
sürece, eğitimde yaşanan sorunların çözümünü sağlamak 
tek başına mümkün değildir. Eğitim Sen, eğitim sistemi 
üzerinde oynanmak istenen oyunların farkındadır ve ka-
muoyunun yanlış bilgilendirilerek, siyasi iktidarın eğiti-
mi tamamen piyasaya endeksleyen girişimlerin karşısın-
da bütün örgütlü gücüyle durmaya kararlıdır. Hükümet 
gerçekten kamu yararını gözetiyorsa, kamu kaynaklarını 
özel okullara aktarmak yerine, hepsi ticari amaçlarla ku-
rulmuş bütün özel öğretim kurumlarını kamulaştırarak, 
herkese eşit ve parasız eğitim anlayışını hayata geçir-
meli, demokratik, laik ve anadilinde eğitimin önündeki 
bütün yasal ve fiili engeller kaldırılmalıdır.”

 (Ankara/DİHA)
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Kamusal Eğitim Tasfiye Ediliyor, 
Eğitim Ticarileşiyor ve Özelleştiriliyor

Sadece Genç Olmak Değil, 
Gençliğin Işığıyla Dünyayı Ay-
dınlatmak Güzeldir  

Hangisini istersiniz?

Aldığınız her yaşa; yaşam kaygısını, yok-
luğu, yoksunluğu, tarafı olmadığınız savaş-
ları, eğitimde fırsat eşitsizliğini, diplomalı 
işsizliği, mesleğiniz olan alanda sömürü 
koşullarında nefessiz bırakılmayı, düşünce-
nize, dilinize, kimliğinize, tercihlerinize sal-

dırıyı, uyutulmayı, uyuşturulmayı, yok sa-
yılmayı, her türden bağımlılık ilişkisi içinde 
kendinize yabancılaşmayı, karşıtlanmayı, 
milliyetçiliğin gölgesinde, yanıbaşında ve 
tüm dünyada yaşananlar için duyarlılığını 
yitiren olmayı, özlemleri, sevgileri, değer-
leri, umutları didik didik edilen, yüreğinizin 
ve beyninizin üstünde hoyratça tepinen bir 
sistemde, sadece sunulanı veri alan, dina-
mizmini, heyecanını, sökülüp alınabilecek 
bir yaşama sunmak varken susmayı ve sus-
turulmayı mı?

Ya da;

Tüm baskı, dayatma ve korkuların için-
den çıkıp, insanlık için bir şey yapmalı. He-
men şimdi yapmalı. Her alanda biz de varız 

diyebilecek misiniz? Yanıbaşınızdan bin bir 

acı ve baskıyla akıp gidiyor yaşam. En çok 
siz varsınız yine de. Bunca bedel bugün siz-
ler insanca yaşayın diye ödenmedi mi? Kal-
kın düşürüldüğünüz yerden. Daha örgütlü, 
daha inançlı, daha iyimser, daha kararlı ve 
daha direngen olma vakti Gençler. 

Hangisini istersiniz gerçek-
ten?

Yaşamak yaşamak olmalı derken, so-
rumluluğunuz ve katkınız var ve olacaktır. 
Üniversitelerde, fabrikalarda, sokakta siz 
varsanız daha fazla umut var. Siz varsanız 
yaşam var. 

Gençler, direnmeyi ve umudu sizler 
yazmalısınız. Sizlerden duymalıyız. Sizlersi-
niz yaşamın kendisi. 



q Umut ERGÜVEN

Hopa’da 11 kişinin hayatına mal olan 
sel felaketini Hopa eski Belediye Başkanı 
ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) 
Artvin İl Eş Başkanı Yılmaz Topaloğlu 
ile konuştuk.

Politika: Yılmaz bey; öncelikle size ve 
Hopa halkına geçmiş olsun diyerek rö-
portaja başlamak istiyorum.

Yılmaz Topaloğlu: Çok teşekkür edi-
yorum.

Politika: Hopa’daki sel felaketinin 
sebepleri arasında Hidro Elektirik Sant-
ral (HES) ve Karadeniz Sahil Yolu (KSY) 
projeleri de gösteriliyor. Siz buna ne de-
rece katılırsınız? Sizce bunların da etkisi 
oldu mu?

Yılmaz Topaloğlu: Yani Hopa’da ya-
şanan sel felaketini sadece Hopa ile sınırlı 
tutup ve KSY ile HES’lerle ilişkilendire-
rek çözümlemiş olmayız diye düşünüyo-
rum. Bölgeye başka açılardan da bakmak 
lazım. 

Politika: Mesela?

Yılmaz Topaloğlu: Küresel iklim de-
ğişiklikleri çok yoğun... Sonra, nemli 
hava bölgede yaşayan herkesçe bilinen bir 
gerçek. Bu nemin getireceği ısı düşme-
si sonucu çok ciddi bir yağış olacağı ve 
bundan böyle artık iklim değişikliklerine 
de örnek gösterileceği, bu anlamda buna 
benzer olayları, mesela henüz yargılaması 
süren Samsun’daki TOKİ binalarında in-
sanların öldüğü hadise ile anımsayabili-
riz, pekiştirebiliriz. Rize’de yaşanan aynı 
olayla pekiştirebiliriz. Tabii ki katılıyo-
rum; öne çıkan şeylerden birisi sahil yolu. 
Bütün dere havzalarının, yataklarının, su 
birikintilerinin denizle bağlantısını orta-
dan kaldırdığı için veya belli hesaplama-
lar ile yapıldığı için o üretimler, imalatlar 
bugün çok afaki ve çok daha büyük sağa-
nakla düşen, o dere yataklarına sığmayan 
suyu  taşıyamıyor ve zaman zaman o kara 
ve deniz yolu bağlantısının olduğu yerler-
de olan şey, şimdi çok daha geri planda 
oldu. Ayrıca, şunu da belirtmek gerekiyor 
ki Hopa’da HES yok. Ama, bu ve benze-
ri şeyler her yerde var. Mesela, en büyük 
sebeplerden birisi de taşkın koruma adı al-

tında yapılan duvarlar ve aynı şekilde ya-
pılmış imalatlar. Bu duvarların içerisinde 
son 50 yılın, belki birkaç yüzyılın daha ya-
ğış miktarı baz alınarak bu imalatlar ger-
çekleşiyor ama bu doğa olayları, iklimsel 
değişimler vs. yeni dereler oluşturuyor ve 
önüne geleni sürükleyecek hale geliyor. 
Halbuki, bu imalatlar yatay, 45 derecelik 
açıyla inşa edilmiş olsalar, üstünden birer 
metre sağına ve soluna açılma şansı ol-
saydı en azından rahatlamayı yapacak ve 
su istediği alanı kullanarak akacaktı. Bu-
nunla birlikte, çok ciddi bir çarpık kent-
leşme politikası da uygulandı. Bu politika 
uygulanırken doğa ve çevre gözetilmedi. 
Bunlar da çok etkili oldu.

Politika: Selden sonra çevre belediye-
lerden bir destek gördü mü Hopa halkı? 
Eğer bir destek gördüyse hangi beledi-
ye ya da belediyeler Hopa’ya yardımcı 
oldu?

Yılmaz Topaloğlu: Hopa’da hemen fe-
laket sonrasında, belediye ve kaymakam-
lığın kurduğu Kriz Masası çerçevesinde, 
özellikle de belediye parti ilişkileri üze-
rinden çok büyük bir destek aldı. Bunun 
yanında Halk İnsiyatifi ve Kriz Merkezi 
de oluşturuldu. Halk İnsiyatifi’ne benzer 
felaketleri (deprem vb.) yaşayan belediye-
lerden destek teklifleri geldi. Diyarbakır 
ve Van gibi deprem yaşamış yerlerin bele-
diyeleri, tereddütsüz destek sundular bize. 

Politika: Ben de onu sormak istiyo-
rum size. Demokratik Bölgeler Partisi 
(DBP) belediyeleri tarafından Hopa’ya 
yardım gönderilmesi nasıl karşılandı 
Hopa halkı tarafından? Ulusalcı ön yar-
gılar burada devreye girdi mi?

Yılmaz Topaloğlu: Hayır, en küçük 
bir şey olmadı. İçlerinden geçirenler ol-
muş olabilir. Ancak, pratikte böyle bir 
şey yaşamadık. Van’dan, Diyarbakır’dan, 
Iğdır’dan, Ağrı’dan bu inisiyatif merkezi-
ne evsel ihtiyaçlar (su, temizlik maddeleri 
vs.) ve bizim dillendirmeye çalıştığımız 
diğer ihtiyaçlar için yedi tır dolusu mal-
zeme geldi. Bunun hangi kanallarla geldi-
ği de biliniyor. Ayrıca, Diyarbakır Büyük 
Şehir Belediyesi’nin bir iş makinesi de 
afet mahalinde şu anda çalışmakta.

Politika: Demin de sordum, ama net 
bir cevap alamadım şu soruma: Çevre 
belediyelerden, yani Doğu Karadeniz sa-

hili üzerindeki belediyelerden Hopa’ya 
bir yardım geldi mi?

Yılmaz Topaloğlu:  Geldi. Bu yardım-
lar belediyeye gitti. Belediyede makina 
parkları var, görüyoruz. Ama, şuna ina-
nıyorum ki bunlar diğer belediyelerin 
bizimle dayanışma amacıyla yaptıkları 
bir şey değil. Geçmişte bu tür felaketle-
ri yaşadıkları, bildikleri ve hissettikleri 
için daha atak davrandılar ve tereddütsüz 
Hopa’ya yardım teklifinde bulundular. 
Çok fazla yardım geldi. Biz bu yardımları 
durdurduk. Şu anda Kızılay devreye girdi. 

Politika: Siz şimdi bir Sivil Dayanış-
ma İnisiyatifi oluşturdunuz. Kaymakam-
lık ve belediyenin de oluşturdukları bir 
Kriz Masası var. Koordineli bir faaliye-
tiniz oldu mu?

Yılmaz Topaloğlu: Hayır. Ne yazık ki 
ayrı ayrı çalışıyoruz. Gönül ister ki bura-
da olağanüstü durumda yaşananları bir an 
önce rehabilite ederek normale dönmek 
için bu sivil inisiyatifin kendi çalışmala-
rı kadar eldeki imkanları da bir merkez-
de koordine edebilseydik. Örneğin, Si-
vil İnisiyatif’ten bir ya da iki kişi, Kriz 
Masası’nda da yer alabilseydi iyi olurdu. 
Bu teklifi götürdük. Ancak, kabul görme-
di.  Sivil İnisiyatif bu şekilde ortaya çıktı. 

Politika: Sizin bu teklifinizi reddeder-
ken ne öne sürdüler?

Yılmaz Topaloğlu: Bize yardım tek-
lifleri geldikten sonra bunları iletmek için 
belediyeye gittik. Bize “Yeterli araç- gere-
ce sahibiz, bunlar da geldikten sonra yeni 
sorunlar ve kargaşa ortaya çıkabilir” dedi-
ler ve red cevabı aldık. 

Politika: Neden kargaşa olsun?

Yılmaz Topaloğlu: Diyarbakır Bü-
yükşehir iş makinelerinin hemen hemen 
her sorunlu alana müdahale edebilecek 
durumda olduğunu, belediyeden red ce-
vabı aldıktan sonra Kriz Masası’na ilettik. 
Şimdi, o makinalardan biri çalışmasını 
sürdürüyor. Ayrıca, sayın vali, Hopa’yı 
ziyareti sırasında aynen şöyle söyledi: 
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin 
teklifini maalesef belediye geri çevirdi. O 
beni çok ilgilendirmiyor. Diyarbakır pla-
kalı DSİ araçları Artvin’de. Belediyenin iş 
makinaları neden burada olmasın?

Politika: Hopa’da selzedelere yardım 
amacıyla neler yapıldı? Komşu ve yakın 
ilçelerden halktan insanlar, Hopa’ya ge-
lip yardım faaliyetlerine katıldılar mı?

Yılmaz Topaloğlu: Yanı başımızda, 
ölümler olmasa da, komşumuz Arhavi’de 
de ciddi bir maddi hasar meydana geldi. 
Pek çok insan, bugün hala evine giremi-
yor. Tesellimiz o ki, oralarda can kaybı 
yok. Ancak, Sivil İnisiyatif’e gelen tüm 
yardımları not alıyoruz. Örneğin, üç genç 
vatandaşımızın kendilerince topladıkları 
yardımları gördük. Öbür yandan, kurum-
sal kimliği olan bütün kurumlardan önem-
li destek gördük. TMMOB gibi, çevre 
dernekleri gibi kurumlardan ve bu örgüt-
lülüklerin içinde olan tek tek bireylerden, 
sanatçılardan destek gördük. Gelen yar-
dımları insanları tek tek dağıttık. Ama, sel 
felaketinden sonra insanlar ilk günlerde 
yakınlarında kalsalar bile zamanla evsiz-
liğin yakıcı bir sorun haline geldiğini ve 
buna bağlı pek çok ihtiyacın kendini gün 
gün hissettireceğini söylemek mümkün. 
Bugünden itibaren, su ve temizlik mal-
zemeleri önemli ihtiyaçlar arasında yer 
alıyor. Çok az miktarda da olsa, belli bir 
süreliğine kuru gıdaya ihtiyaç duyacağı-
mız açık. 

Politika: Hopa Afet Sivil Dayanışma 
İnisiyatifi nasıl oluşturuldu?

     

“Diyarbakır plakalı DSİ araçları 
Artvin’de. Belediyenin iş makinaları 
neden burada olmasın?”
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Hopa Eski Belediye Başkanı ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Artvin İl Eş Başkanı Yılmaz TOPALOĞLU:

Yılmaz Topaloğlu: Selden sonra ilku
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gün herkes kendi alanı içinde kaldı. Ertesi 
günü, Halkevleri, ÖDP, ESP ve HDP’nin, 
halktan insanlarla da bir araya gelerek 
oluşturduğu bir örgütlenmeyle oluşturul-
du.

Politika: HDP olarak, ÖDP ve Hal-
kevleri ile birlikte mi bu faaliyetleri yü-
rütüyorsunuz, yoksa ayrı ayrı mı?

Yılmaz Topaloğlu: Birleşik olarak 
başladık. Sadece bugün, çadırın açıldığı 
yerle ilgili ve merkezin olduğu yerle ilgili 
ikili bir görüntü çıksa bile başlangıçta hep 
beraber yapılan bir faaliyet var. Özellikle 
çadırın açılması ve bir merkezin oluşturul-
ması ihtiyaç. Çünkü, anlık geçişlerle sü-
rekli bulunduğumuz yerde oturup durumu 
organize edemeyiz. Dolayısıyla, gelen yar-
dımların da hem depolanması, hem de da-
ğıtımı ile ilgili ihtiyaç duyduğumuz çadırın 
gelmesiyle de o alanı oluşturduk. Her iki 
tarafta da bugün çalışmalar sürüyor.

Politika: HDP heyetinin Hopa’ya ge-
lişi sırasında olumsuz bir tepkiyle karşı-
laştınız mı?

Yılmaz Topaloğlu: Hayır. Kurumsal 
ziyaretimizi yaparken belediyeden rande-
vumu talebimize geri dönüş olmadı. Te-
sadüf o ki, Kriz Merkezi Hopa’da olduğu 
için sayın vali de Hopa’ya geldi ve onunla 

kaymakamlıkta bir görüşme yaptık. Bun-
ların dışında, hiçbir olumsuzluk ile karşı-
laşmadık.

Politika: Hopa’ya gelen yardımlar 
Hopa halkının ihtiyaçlarını tam anla-
mıyla karşıladı mı?

Yılmaz Topaloğlu: Hiç şüphe yok ki 
sivil ve resmi kriz merkezlerinin senkroni-
zasyonu sağlanabilseydi alandaki durumu 
görüp bu soruya daha net cevaplar vere-
bilirdik. Biz kendi alanımızda yaptığımız 
çalışmayla acil ihtiyaçların karşılandığını 
söyleyebiliriz. Bugün köylere ulaşım tam 
olarak sağlanmış değil. Ayları bulabilecek 
bir üstyapı çalışması gerekiyor. Kademeli 
olarak su veriliyor. En az iki hafta boyun-
ca suyun temizlenmesi gerekiyor. Bu da 
içme suyunun da acil bir ihtiyaç olduğunu 
gösteriyor. Kademeli olarak kuru gıda, te-
mizlik malzemeleri gibi ihtiyaçları tespit 
ettik. Ancak, şu anda acil bir ihtiyaç oldu-
ğunu söylemek zor.

Politika: HDP Hopa ilçe örgütü ola-
rak, selden bugüne kadar geçen sürede 
yapılan çalışmaların neresinde yer alı-
yorsunuz?

Yılmaz Topaloğlu: Biz daha çok du-
rum tespiti, mevcut durumda acil müda-
haleler vb. şeyleri yerine getirdik. Faali-

yetimizin tümünü acil durumda olanlarla 
insani bir dayanışma içerisinde olmak üze-
rine gerçekleştirdik. Kentin uzun vadede-
ki olası sorunlarını tespit etmeye çalışıyo-
ruz. Örneğin, Hopa’nın altyapısının çöküp 
çökmediği belli değil. Altyapı çöktüyse 
Hopa’yı zor günler bekliyor. Bunu aylarca 
sürebilecek bir çalışma olarak ele alıyo-
ruz. Biz HDP olarak veya sivil inisiyatif 
olarak insanları selin ilk andaki şokundan 
çıkarıp normale döndürmeye çalışıyoruz. 

Politika: Eklemek istediğiniz başka 
bir şey var mı?

Yılmaz Topaloğlu: Umarım Hopa’da 
yaşanan sel felaketi, başta çevre bilimciler 
olmak üzere, şehir plancıları, yerel uygu-
layıcılar, yani sivil toplumun tüm temsil-
cileri, tek tek yurttaşlar ve bütün halk, bir 
yerleşim yeri nasıl olmalı, hangi sorunları 
zaman içerisinde insanlar yaşıyor ve gele-
cekte yaşayabilir sorularına kafa yormalı. 
Bu felaketi belli bir kesime havale etme-
den, yıllardır süregelen belli bir birikimin 
sonucu olarak görmek ve bundan dersler 
çıkarmak gerekiyor.

Politika: Röportaj için çok teşekkür 
ediyorum. Tekrar büyük geçmiş olsun. 

Yılmaz Topaloğlu: Ben geldiğiniz için 
teşekkür ediyorum.

Politika Gazetesi 57 ilde temsicilerimiz 
vasıtasıyla dağıtılmakta ve satılmaktadır. 
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Politika  Gazetesi’ni 
bulabileceğiniz adresler

Artvin’in Hopa ilçesinde etkili olan 
sağanak yağmur, ilçe genelinde sele neden 
oldu. Resmi açıklamaya göre, selde 11 kişi 
hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Ev 
ve işyerleri ağır hasar görürken sokaklar 
da çamur deryasına döndü. Halk, devlet 
yetkililerinin ihmalkarlığına tepki gösterdi. 
Nitekim, bu tepkiler Çevre ve Orman Baka-
nı Veysel Eroğlu’nun Hopa’ya gelmesiyle 
doruğa çıktı. Hopa Kaymakamlığı önünde 
toplanan halk, bakan Eroğlu ve Artvin 
Valisi Kemal Cirit’e “Buraya çevik kuvvet 
yığacağınıza arama kurtarma ekibi getirsey-
diniz keşke” diyerek devlet kurumlarının 
ihmalkarlığına tepki gösterdi.

Peki bu felaket nasıl gerçekleşti? Sel 
felaketinin yaşandığı Hopa’da, son yıllarda 
dere yataklarına verilen imar izinleri, Kara-
deniz Sahil Yolu (KSY) ve HES gibi proje-
ler ile doğanın ağır bir tahribata uğraması, 
bu felakette önemli bir rol oynadı. Yıllar 
önce KSY yapılırken bunun ağır bir çevre 
tahribatına yol açacağının pek çok önemli 
bilim insanı ve akademisyen tarafından 
açıklanmasına, yöre halkından da önemli 
tepkiler gelmesine rağmen devlet bu seslere 
kulak tıkadı ve kar hırsı, Karadeniz’i teslim 
aldı. Aynı mantıkla yapılan HES projele-
ri de yöre halkının ve bilim çevrelerinin 
önemli itirazlarına (bu itirazlardan birinde 
emekli öğretmen Metin Lokumcu hayatını 
kaybetmişti) rağmen hayata geçirildi. Hal-
buki, kaçak elektriğin önüne geçilse HES 
inşaatlarına gerek kalmayacaktı. Ancak, 

burada sermayenin kar hırsı öne çıkıyor. 
Sermayesine sermaye katmak isteyen 
burjuvazi, bu uğurda doğayı katletmekten 
çekinmiyor. Olan da Hopa halkına oluyor.

HDP Heyetinden Hopa’ya 
Ziyaret

Hopa’daki sel felaketinde 11 kişinin 
hayatını kaybetmesinin ardından, HDP 
ve DBP heyeti Hopa’ya gitti. HDP İstan-
bul milletvekilleri Garo Paylan ile Beyza 
Üstün, HDP MYK üyesi Hatice Altınışık, 
HDP Trabzon il Eşbaşkanı Hazar Dilaver, 

Ağrı Belediyesi Eşbaşkanı Mukaddes Ku-
bilay, Çaldıran Belediyesi Eşbaşkanı Faruk 
Demir, Iğdır Belediyesi Eşbaşkanı Murat 
Yitik, Digor Belediyesi Eşbaşkanı Ekrem 
Birgül ve Türk Tabipler Birliği (TTB) yöne-
ticisi Zeynep Varol katıldı. Heyet, Hopa’da 
oluşturulan Sivil Dayanışma İnisiyatifi 
tarafından karşılandı. Hopa Parkı’nda yapı-
lan toplantıda bölge halkının ihtiyaçları ve 
olası sorunlar konuşuldu. Heyet, toplantının 
ardından Sugören Mahallesi’ne geçerek 
incelemelerde bulundu. 

Politika/Fındıklı (Rize)/Umut Ergüven

HOPA’da Doğal Afet mi ?



q Murat ÇAKIR

Eski kıyafet dar gelmeye 
başlayınca...

Uluslararası rating ajansları Türki-
ye’ye 1994 krizine kadar “borcunu geri 
ödeyebilir ve yatırıma uygundur” notu-
nu vermişlerdi. 1994’den sonra bu not 
düşürüldü. 1997 Haziran’ında RP-DYP 
hükümetinin istifasının ardından ikti-
dara gelen ANAP azınlık hükümeti üç 
yıllık istikrar programıyla işbaşı yaptı. 
IMF programa onay vermişti. Ancak 
1997 Asya krizi ve Rusya’daki 1998 
krizi ile uluslararası mali piyasalarda 
baş gösteren türbülasyonlar, diğer eşik 
ülkelerini vurduğu gibi, Türkiye’yi de 
vurdu. Gerçi vergi gelirlerinin artırıl-
ması, özelleştirmelerin hızlandırılması 
ve kamu giderlerinin azaltılması sonu-
cunda bütçe konsolidasyonu hedeflerine 
kısmen ulaşılmıştı, ama daha başından 
üç yıllık istikrar programının başarısız 
olacağı görünür olmuştu.

Nitekim azınlık hükümeti istifa et-
mek zorunda kaldı ve 28 Nisan 1999’da 
DSP-ANAP-MHP hükümeti oluşturul-
du. Ecevit hükümeti kamu borçlarının 
yurt içi GSMH’nın yüzde 42’sine çık-
tığı, bankalara ve TL’ye olan güvenin 
sıfırlandığı, enflasyon oranlarının zıpla-
dığı bir dönemde işbaşı yapmıştı. Ecevit 
hükümeti kısa zamanda önemli kararlar 
aldı: Yeni Bankalar Yasası yürürlüğe 
sokularak, batık bankalar kamusallaştı-
rıldı; Sosyal Sigortalar Kanunu değişti-
rildi; anayasa değişikliği ile uluslararası 
tahkim kabul edildi ve tarım sübvansi-
yonları durduruldu. Bunların yanı sıra 
DGM’lerde askerî yargıç uygulamasına 
son verildi ve yeni bir Siyasi Partiler Ya-
sası kabul edildi. Bu değişikliklerin so-
nunda ise IMF ile 1999 Aralık’ında iki 
yıllık bir “Stand-By-Antlaşması” imza-
landı. Türkiye’ye bir diğer mükâfat gene 
1999 Aralık’ında Helsinki’de toplanan 
AB Zirvesinde verildi: artık Türkiye res-
men aday ülke statüsüne sahipti. [ABD 
ve AB daha önce, 15 Şubat 1999’da 
uluslararası bir komplo ile PKK lideri 
Abdullah Öcalan’ı kaçırıp, Türkiye’ye 
teslim etmiş ve hükümetin iç politikada 
önemli ölçüde puan toplamasını sağla-
mıştı. Öcalan’ın yargılanma sürecinde 

gerçekleştirilen ekonomik kararlar ka-
muoyunda neredeyse hiç tartışılmadı. 
İdam cezası 2002 Ağustos’unda AB 3. 
Uyum Paketiyle kaldırıldı.]

Yapılan antlaşmalar on aylık bir süre 
içerisinde etkisini göstermeye başla-
mıştı. 2000 Ekim’ine kadar Türkiye’ye 
15,5 milyar Dolar’ın girmesi sayesinde 
enflasyon ve faiz oranları düştü, tüketim 
arttı ve 1999’da yüzde -5 olan ekonomik 
büyüme, 2000’de yüzde 7,4’e yükseldi. 
Ancak aynı dönem içerisinde dış ticaret 
açığı 7 milyardan 14 milyar Dolar’a çıktı.

Sonuçta 2000 Kasım’ında ciddî bir 
mali kriz yaşandı. Bankaların yıl sonuna 
doğru masif bir biçimde devlet tahvil-
lerini ellerinden çıkarmaları ve ağırlıklı 
olarak dövize yönelmeleri, banka sek-
töründeki spekülasyonlarla birleşince, 
bankaların likidite talebi faiz oranları-
nın artmasına neden oldu. Sadece bir 
aylık bir zaman içerisinde yaklaşık 6,5 
milyar Dolar’ın Türkiye’den çıkmasıy-
la IMF’nin müdahalesini gerekli kılan 
bir likidite krizi baş gösterdi. IMF yıl 
sonunda hükümete 7,3 milyar Dolar’lık 
bir kredi açarak durumu kurtarmaya ça-
lışıyordu.

Bunun yanı sıra devlette yönetim krizi 
de derinleşmekteydi. Askerî-bü-rokratik 
vesayet ülkenin merkezinde bulunduğu 
coğrafyaya yönelik yeni stratejiler çer-
çevesinde Türkiye’nin üstleneceği role 
artık uygun değildi. Türkiye’nin elbisesi 
eskimişti ve değiştirilmesi zorunlu görü-
lüyordu. Kemalist bürokrasi bunu fark 
etmiş ve tasfiyeye direnmekteydi.

Nitekim MGK’nun 2001 Şubat’ında-
ki toplantısının Cumhurbaşkanı Sezer’in 
başbakan Ecevit’e anayasa kitapçığını 
fırlatmasıyla sonuçlanması, büyük bir 
döviz spekülasyonuna yol açınca, kriz 
derinleşti. 21 Şubat 2001’de bankalar 
arası gecelik faiz yüzde 6.000’de zirve 
yaptı. Böylece Türkiye’nin cumhuriyet 
tarihindeki en ağır ekonomik krizi baş-
lamış oldu. İç borçlanmanın GSMH’ya 
olan oranı yüzde 29’dan yüzde 89’a çı-
karken, dış borçlanma 2002 ortasında 
yaklaşık 126 milyar Dolar’a tırmana-
caktı.

Bu gelişmenin faturası ise her de-
fasında olduğu gibi, halka çıkartıldı. 
Yoksulluk, sosyal adaletsizlik ve işsiz-
lik arttı. 2001 krizi sadece halka fatura-

yı çıkartmakla kalmadı, aynı zamanda 
neoliberal dönüşüm sürecinin yeniden 
organize edildiği bir dönemi de başlat-
tı. 2001 Mart’ında Dünya Bankası mü-
dürlerinden Derviş’in ekonomi bakanı 
olarak atanmasıyla iktisat politikaları-
nın karar verme mekanizması doğrudan 
uluslararası mali kurumların kontrolüne 
geçti. Sonuçta 2001 Mayıs’ında “Güçlü 
Ekonomiye Geçiş Programı” (GEGP) 
olarak adlandırılan kapsamlı bir yeniden 
yapılanma başlatıldı.

Gerçi Derviş’in sorumluluğunda yü-
rütülen programa karşı hem devlet bü-
rokrasisi ve hükümet içerisinden, hem 
de toplumsal güçlerden direniş gösteri-
liyordu. Özellikle sendika konfederas-
yonları yeni Sendikalar Yasası’na karşı 
çıkıyor, meslek grupları ve esnaf birlik-
leriyle beraber protestolar örgütlüyor-
lardı. Ancak protestoların birbirlerinden 
kopuk olması, hükümetin bunlara yoğun 
polis şiddeti ve tutuklamalarla yanıt 
vermesi ve yaygın medyanın suçlayıcı 
propagandaları, toplumsal direncin bir-
leşmesini ve etkin sonuçlar alabilme-
lerini engelledi. GEGP tüm şiddetiyle 
yeniden yapılanmayı gerçekleştirdi ve 
Türkiye’nin uluslararası mali piyasalar-
la bütünleşmesini derinleştirdi.

Ve yeni elbise sahnede: 
AKP!

 2001 Şubat krizi ANAP-DSP-MHP 
hükümetinin de sonunu getirdi. 2002 
Kasım’ında yapılan erken genel seçim-
lerde üç parti de parlamento dışında 
kaldı ve oyların yaklaşık üçte biri ile 
TBMM’deki sandalyelerin yüzde 55’ini 
alan AKP tek başına iktidara geldi. Ece-
vit hükümetinin IMF ile yaptığı antlaş-
mayı ve GEGP uygulamalarını eleştiren 
AKP, demokratikleşme vaatleriyle farklı 
kesimlerin sempatisini toplamıştı. AKP, 
GEGP’nin kapsamlı yeniden yapılan-
masının neredeyse tamamlandığı bir dö-
nemde iktidara geldi ve başlayan ekono-
mik rahatlamanın meyvelerini topladı.

IMF ve GEGP karşıtı pozisyonları 
siyasî söyleminde kullanan AKP, hükü-
met pratiğinde ise neoliberal programı 
tüm şiddetiyle uygulamaya devam etti, 
özelleştirmeleri hızlandırdı ve yaban-
cı sermayenin girişini kolaylaştıran 
adımları attı. Diğer yandan AB’ne ya-

kınlaşma siyasetini daha güçlü bir söy-
lemle sürdürdü ve bazı “demokratikleş-
me paketleri” sayesinde kamuoyunda 
“muhafazakâr-demokrat parti” kanısını 
yaygınlaştırmayı başardı. Ancak “de-
mokratikleşme paketlerini” devlet ku-
rumları içerisinde büyük değişimlerle 
bağlantılı hâle getirdi. Bu şekilde bir 
tarafta “demokratikleşme” söylemiyle 
politikalarına yönelik muhalefeti zayıf-
latabiliyor, ama diğer yandan da devlet 
kurumlarında yapılan değişikliklerle de-
mokratikleşme adımlarını boşa çıkartı-
yordu.

AKP hükümetleri dönemi AB ile 
olan ilişkilerin en fazla yol aldığı bir dö-
nemdir. 2005’de AB üyelik müzakere-
lerinin başlaması AKP’ye kamuoyunda 
puan kazandırıyordu. 2001 Mayıs’ında 
başlatılan programın devam ettirilmesi, 
yabancı sermaye girişinin kolaylaştı-
rılması ve AB üyelik müzakerelerinin 
başlatılması, hem Türkiye’nin kredi no-
tunu yükseltti, hem de yabancı sermaye 
girişini artırdı. [Burada AKP’nin inter-
net sayfasında “İcraatlar” bölümünde şu 
ifadenin yer aldığının altı çizilmelidir: 
“1986-2002 döneminde 8 milyar Dolar 
özelleştirme geliri elde edilirken, 2003-
2015 döneminde bu tutar 61,8 milyar 
Dolar’a erişmiştir”.] Yabancı sermaye 
girişi ekonomik büyümenin en önemli 
kaynağı oldu. 2003’de ülkeye toplam 7 
milyar Dolar, 2004’de de 18 milyar Do-
lar girerken, 2006’da toplam 45 milyar 
Dolar yabancı sermaye girişi kaydedili-
yordu.

AKP, Türkiye’nin dış politikasında 
da önemli değişiklikleri gerçekleştirdi. 
Artık Türk dış politikası Türkiye serma-
yesinin ihracat olanaklarını artırmaya ve 
enerji ithalatını güvence altına almaya 
odaklanmıştı. Dış ticaret açığının büyü-
mesini engellemek ve Türkiye serma-
yesine yeni pazarlar açmak için bölge 
ülkeleriyle ilişkiler geliştirildi. Orta-
doğu ve Afrika ülkeleriyle geliştirilen 
ilişkilerin hedefine “bölgesel işbirliği” 
konulmuştu.

AKP’nin bu politikası, gerek 11 
Eylül 2001 saldırılarından sonra “te-
röre karşı savaş” gerekçesiyle küresel 
siyasetini şekillendiren ABD’nin, ge-
rekse de 2000 Lizbon Zirvesi’nde al-
dığı kararlarla neoliberal ve militarist 
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dönüşümünü hızlandıran AB’nin Orta-
doğu’daki stratejik çıkarları ile bire bir 
örtüşmekteydi. AB, eski NATO komu-
tanlarından dönemin Alman genelkur-
may başkanı Naumann’ın dediği gibi, 
“güçlü Türkiye’yi desteklemek, Avrupa 
için stratejik bir emir kipidir” yaklaşımı 
ile Türkiye’ye bölgesel güç olma yö-
nünde desteğini artırırken, ABD, İsrail 
ve Türkiye’yi “stratejik partner” ilân 
ediyordu.

AKP hükümeti Türkiye’nin dünya 
piyasalarına entegre olmasını ve ulus-
lararası mali piyasaların etkisi altına 
girmesini de hızlandırdı. 2006 yılına ge-
lindiğinde dış ticaret hacmi 225 milyar 
Dolar’a çıkmıştı (2000: 82 milyar Do-
lar). Aynı yıl ihracat 86 milyar Dolar’a 
(2000: 28 milyar Dolar) yükselirken, 
ithalat 140 milyar Dolar’a (2000: 54,5 
milyar Dolar) çıkınca, dış ticaret açığı 
54 milyar Dolar (2000: 27 milyar Dolar) 
sınırına dayanmıştı. Ama aynı şekilde 
dış borçlanma da yükseliyordu: TUİK 
verilerine göre 2008 ortalarında dış 
borçlar toplamı 284,4 milyar Dolar’dı.

AKP döneminde gerçekleşen ekono-
mik büyümenin etkisi kendisini tüketim-
de de gösteriyordu. Tüketim için yapılan 
harcamalar, kullanılabilir gelirlerin ar-
tışından daha hızlı bir biçimde arttı ve 
sonucunda hane başı borçlanma hızla 
yükseldi. Hane başı borçlanma 2002 ve 
2007 yılları arasında her yıl yüzde 50 ar-
tarak büyüdü. Bilhassa konut ve otomo-
bil kredileri ile kredi kartı borçları masif 
bir biçimde yükseldi ve böylelikle hane 
başına düşen borçların toplamı 2003’de 
4,5 milyar Dolar iken, 2013’de 145 mil-
yar Dolar’a çıktı. Borçla konut, otomo-
bil, teknolojik aletler satın alma bir statü 
sembolüne dönüşüyor ve refahın yay-
gınlaştığı görünümünü veriyorken, bu 
yol ile ücretlilerin gelirleri özel sermaye 
birikimini yükseltiyordu.

Bir diğer birikim kayna-
ğı: Kentsel dönüşüm

AKP dönemindeki neoliberal dönü-
şümün en belirgin özelliklerinden birisi, 
inşaat sektörünün ekonomik büyümede 
oynadığı roldür. Karatepe, Infobrief 
Türkei dergisinin 06/2013 nolu sayısın-
da yayımladığı bir makalesinde inşaat 
sektörü - islamist politikaları - sermaye 
birikimi ilişkilerini detaylı bir biçimde 
göz önüne seriyor ve 2002-2012 yıl-
ları arasında inşaat sektörünün yurt içi 
GSMH’daki oranının yılda ortalama 
yüzde 5,5 olduğunu, AKP’nin başba-
kanlığa bağlı TOKİ ve kentsel dönüşüm 
uygulamalarıyla doğrudan müdahale-
lerde bulunarak, farklı sermaye fraksi-
yonlarının desteğini almayı başardığını 
belirtiyor.

Gerçekten de inşaat sektörüne ya-
kından bakıldığında, TOKİ’nin ne denli 
önemli bir konuma getirildiği görüle-
bilir. 1984’de kurulan TOKİ 2002 yılı-
na kadar konut inşaatında sadece yüz-
de 0,6’lık bir orana sahipken, bu oran 
2004’e gelindiğinde yüzde 24,7’e çıkı-
yor. Karatepe, AKP döneminde TOKİ 
tarafından 35 milyar Dolar değerinde 
500 bin konutun inşa edildiğini belirti-
yor.

Bu bağlamda AKP döneminde kent-
sel dönüşüm uygulamaları ile kamu ara-
zilerinin özelleştirilmesi lehine sürekli 
yasal değişikliklerin yapıldığını da not 
etmek gerekiyor. Bilhassa su kaynakla-
rı, ormanlar ve hazineye ait tarım arazi-
leri, yargının herhangi bir müdahalede 
bulunmasını engelleyen yasal değişik-
liklerle özelleştiriliyor. Bu özelleştir-
melerin bir yan etkisi de, yurt içi göçün 
artması oluyor. Zaten son yirmi yıldaki 
müthiş dönüşüm ile istihdamın yarıdan 
aza indiği ziraat sektörü hem yurtiçi 
gıda talebini karşılayamaz olup, gıda it-
halatının artmasına yol açıyor, hem de iç 
göç ile kent varoşlarına yerleşen güven-
cesiz kesimlerin kendi köylerinden gıda 
maddesi tedarikinin kesilmesine neden 
oluyor.

Kentlerde ise kentsel dönüşüm uy-
gulamalarıyla müthiş devinimler ya-
şanıyor. Yüzyıllar içerisinde büyümüş 
ve bütünleşmiş sosyal yapılanmalar 
parçalanıyor, geliri düşük olan nüfus 
kent merkezlerinden uzaklaştırılıyor, 
yerlerine AVM’ler, lüks rezidanslar ile 
güvenlikli siteler inşa ediliyor ve kent 
yaşamının her alanı özel sermaye biri-
kiminin boyunduruğu altına sokuluyor. 
İnşaat sektörünün diğer sektörlerle olan 

bağlantısı nedeniyle, neredeyse bütün 
sermaye fraksiyonları inşaat sektörün-
deki gelişmelerden faydalanabiliyorlar 
– bu sektörde sigortasız ve enformel 
istihdam da pek küçümsenecek düzey-
de değil. Hükümetin “Kanal İstanbul”, 
“dünyanın en büyük havalimanı” veya 
üçüncü Boğaz Köprüsü gibi “çılgın pro-
jeleri” sermaye fraksiyonlarının iştahla-
rını kabartıyor. 17 Aralık 2013 yolsuzluk 
operasyonları inşaat sektöründe faaliyet 
gösteren sermaye gruplarının AKP ve 
hükümet üzerinde ne denli etkin olduğu-
nu gün yüzüne çıkarttığından, bu nokta-
yı daha fazla detaylandırmak gereksiz – 
hele hele Gezi Parkı ve Haziran Direnişi 
bağlamında kentsel dönüşüm üzerine 
böylesine geniş bir külliyat oluşmuşken.

Gerçi AKP politikalarına karşı 2013 
öncesinde de protestolar yapılıyordu. 
Okur 2004’deki “Zina Tartışmalarını” 
veya 2007’deki “Cumhuriyet Mitingle-
rini” anımsayacaktır. Ancak bu protesto-
lar, her ne kadar neoliberal politikalara 
karşı çıkıyor olsalar da, daha çok İslami-
leşmeyi hedefine koyuyor ve alternatif 
olarak otoriter Kemalist-ulusalcı anlayı-
şı ön plana çıkartıyorlardı. 

Bu dönemde AB üyelik süreci kendi-
liğinden ivmesini kaybetmişti ve sadece 
neoliberal dönüşüm sürecinin dış gü-
vencesi konumundaydı. Böylesi bir aşa-
ma hem AB’nin, hem de AKP’nin işine 
geliyordu: AB, 2007 yazında ABD’nde 
konut kredileri balonunun patlama-
sından sonra ortaya çıkan küresel mali 
krizden etkilenmiş ve AB genişleme po-
litikasının sorunlarıyla boğuşmaktaydı. 
Türkiye’nin AB üyeliği öncelikli sorun 
olmaktan çıkmıştı. AKP içinse AB üye-
lik süreci devlet aparatının dönüşümü 
için görevini yerine getirmişti. Ayrıca 22 
Temmuz 2007 genel seçimlerinde yüzde 
34,4 oy alarak iktidarını korumuştu. Ne-
oliberal dönüşümler için AB’ne ihtiyaç 
yoktu. Konumunu güçlendiren AKP, asıl 
yasal çerçevenin inşasına başladı.

“Cumhuriyet Mitingleri” gibi pro-
testoları engellemek, devlet içerisinde 
tasfiyeye direnen Kemalist bürokrasi-
yi geri püskürtmek ve seçimle elde et-
tiği konumunu güçlendirmek isteyen 
AKP, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı 
Yalçınkaya’nın 14 Mart 2008’de Ana-
yasa Mahkemesi’ne sunduğu iddia-
nameden hayli ürkmüş ve karşı atağa 
geçmişti. Nitekim iddianameyi kabul 
eden Anayasa Mahkemesi 30 Temmuz 
2008’de partinin kapatılmayacağına, 
ancak “laiklik karşıtı eylemlerin odağı 
olması nedeniyle hazine yardımının ke-
silmesine karar verildiğini” açıklıyordu.

AKP’nin karşı atağı mahkeme ka-
rarının açıklanmasından beş gün önce, 
25 Temmuz 2008’de açılan “Ergenekon 

Davaları” ile resmen başladı. Davalar, 
darbe girişimleri konusunda hassas olan 
kamuoyunda, bilhassa sol liberal çevre-
ler arasında büyük destek buldu. Soruş-
turma ve yargılama süreci hiç bir şekilde 
demokratik hukuk devleti esaslarına uy-
mamasına rağmen, AB davayı »Türkiye 
reformları gerçekleştiriyor« gerekçesiy-
le destekledi. “Ergenekon Davalarının” 
gerçek yüzü Avrupa kamuoyunda ancak 
yıllar sonra, “KCK Davası” çerçevesin-
de binlerce kişinin tutuklanmasından 
sonra görülecekti. Darbeciler, kirli sa-
vaşın, yargısız infazların ve işkencelerin 
sorumluları bu suçlardan dolayı yargıla-
nıp, hiç ceza almadılar.

AKP bu davalarla Türkiye’nin “sivil-
leşmekte” ve “demokratikleşmekte” ol-
duğu ve “askerin kışlaya geri gönderil-
diği” resmini işliyordu. Aslına bakılırsa 
“Ergenekon Davaları” AKP’nin gerçek-
leştirmek istediği yasal değişikliklerin 
hazırlayıcısı oldu. Daha önceki “demok-
ratikleşme paketlerinde” yaptığı gibi 
neoliberal dönüşümlere yarayan yasal 
değişiklikleri birbiri ile bağlantılı hâle 
getirerek, anayasadaki darbe izlerini 
kaldırmayı iddia eden, ama aynı zaman-
da yargıda önemli değişiklikler öngören 
bir anayasa değişikliğini halkın oylarına 
sundu. 12 Eylül 2010’da gerçekleştirilen 
Anayasa Referandumu herhangi bir şe-
kilde AB üyelik süreciyle alakalı olma-
masına rağmen, AB tarafından “olumlu 
bir adım” olarak selamlandı. “Cunta 
anayasası değiştiriliyor” demagojisiyle 
propagandalarını yürüten ve bu çerçeve-
de sol liberal kesimlerin (“Yetmez ama 
evet” kampanyası) geniş desteğini alan 
AKP hükümeti, yargı aparatını doğrudan 
kontrolü altına alıyor ve idarî mahkeme-
lerin yürütmeyi durdurma olanaklarını 
önemli ölçüde kısıtlıyordu. Bu şekilde 
doğal kaynakların, orman ve hazine ara-
zilerinin özelleştirilmesi kolaylaştırıldı. 
Gene de 12 Eylül referandumu sadece 
yüzde 57,9 oyla kabul edildi. Bu sonuç, 
AKP tarafından bir başarı olarak görülse 
de, AKP’nin sınırlarını göstermekteydi. 
Nitekim AKP 12 Haziran 2011 genel se-
çimlerinde iktidarını sadece yüzde 46,8 
oy alarak devam ettirebildi. 15 Aralık 
2009-4 Şubat 2010 tarihleri arasında 
gerçekleşen TEKEL direnişi, kentsel 
dönüşüm karşıtı hareketlerin uğraşları, 
HES karşıtlarının ve üniversite öğrenci-
lerinin süregiden protestoları, Kürt hare-
ketinin mücadelesinin ivme kazanması 
ve sosyalist hareket ile birlik arayışları 
etkilerini göstermeye başlamıştı. Öyle 
ya da böyle; AKP’nin “alternatifsizlik 
mitinin” boyasına ilk çizikler atılmıştı.

Bir dahaki sayıda: “Kriz yılı 2011”, 
“2013: Efsanenin çöküşü”
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Hepimizin takip ettiği gibi, SİP “TKP” 2014 
yılında bir bölünme yaşadı. “TKP” adını mu-
hafaza etmek için o tüzel kişiliği bir kayyum 
heyetine teslim ettiler ve 1,5 yıl sonra bu ismi, 
ayrışan gruplardan hangisinin kullanabilece-
ğine dair karar aldılar. Söz konusu 1,5 yıl Ara-
lık 2015’de doluyor.

94 yıldır yasaklı olan TKP üzerinde TCK ve 
T.C. Anayasası yasağı sürerken bu isimle res-
mi parti kurabilmenin “yeteneği” yazımızın 
konusu değil. Keşke ideoloji ve politikalarına 
daha uygun bir tanımlama seçebilselerdi de, 
sosyalizm ve komünizm idelerine yönelen 
gençleri, önce birer Kemalist olarak etkileyip 
ardından da bir değirmenin içinde öğütme-
selerdi. Konumuz bu olmadığı için bu alan-
daki görüşlerimizi başka bir yazıya saklıyoruz.

Ayrışma sonucu biri KP diğeri HTKP adıy-
la iki oluşum çıktı. Program ve diğer temel 
belgeler konusunda bir farklılıkları olmadık-
larını beyan ettiler. O zaman neden ayrıştılar 
sorusuna böylece muğlak olmayan bir yanıt 
veremediler. Süreç içinde KP grubu daha da 
milliyetçi konumlara sürüklenirken, HTKP 
grubu kendini sınıfa, gençliğe ve Kürt ulusal 
sorununun çözümüne yaklaşımda daha ileri 
noktada durduğunu tarif etti. Gerçi HTKP’nin 
bu tariflemesi yayınlarına, politikalarına yan-
sımadı. Sadece HTKP içindeki söylem böyle 
ifade edildi. Değilse, örneğin 7 Haziran se-
çimlerinde HDP’yi desteklemek yerine, ta-
banlarını “serbest” bırakarak CHP’ye oy ver-
meye yönlendirdiler. HDP’ye oy verenler ise 
zor durumlara düştüler, haklarında disiplin 
soruşturmaları açıldı, kimileri ihraç edildi. Bir 
Komünist Partisi’nin böyle bir konuda taba-
nını ve üyelerini serbest bırakması mümkün 
olabilir mi hiç ? Komünist Partisi’nin bir politi-
kası olur ve örgüt o doğrultuda çalışır.

Bu tartışmalar sürecinde HTKP’de bir ay-
rışma daha yaşandı. Bu sevinilecek bir geliş-
me değil. Ne kadar farklı dursak, ve ideolo-
jik-politik olarak ne denli eleştirsek de, bu tür 
gelişmeler olumsuzdur.

Bizim asıl vurgu yapmak istediğimiz de, 
bir yandan böyle ayrışmalar yaşanırken bu-
nun sebeplerinin ne olabileceği konusunda-
dır. Bunların önüne geçmenin ötesinde, bu 
ayrışmaları yaşayan üyelerin içinde önemli 
bir kesimin pasifize olmasının doğurduğu 
olumsuzluktur. Sonuçta komünizm ideleri 
doğrultusunda bir örgütlenmenin içine gir-
diğini düşünen gençler dağılıyor. Hayal kırık-
lığına uğruyor. Gereksiz ve içeriği komünizm 
idelerini ilgilendirmeyen tartışmaların içinde 
bir anlamda telef oluyor.

İster KP, isterse de HTKP’ye bakın. İkisinin 
de ülkenin en canalıcı sorunları konusunda 
bir fikri yok.

Sosyalizm diyorlar, sosyalist devrim di-
yorlar, birisi “bağımsız komünist politika” di-
yor ülke genelinde 13.000 oy, diğeri “Haziran” 
diyor, “Haziran” endeksli ulusalcı bir politika 
izliyor ve taban CHP’ye, bir burjuva partisine 
oy veriyor. Ülkenin aktüel politik çıkmazın-

dan çözüm için bir politik önerme var mı? Yok 
! Sosyalizm her sorunun ilacı. Doğrudur, sos-
yalizm gerçekten her sorunun ilacı ama oraya 
nasıl varacaksın? Cevap yok!

Ülkede bir genel seçim oluyor. AKP’nin 
karşısında demokratik düzlemde tüm dev-
rimci, demokratik güçleri birleştirebilecek bir 
olanak çıkıyor. Burjuva iktidarı dahi HDP’yi, 
AKP karşısında ana muhalif güç olarak karşı-
sına alıyor ve her yöntemi kullanarak saldırı-
yor. Devrimci bir gücün, komünist olduğunu 
iddia edenlerin izlemesi gereken en doğru 
politika, bir bileşen olarak bu cephenin için-
de olmak, bir yandan cephenin faaliyetlerine 
uygun davranmak, diğer yandan ise tartışma 
ve geliştirme aşamalarında politikaların olu-
şumuna komünist politikalar açısından katkı-
da bulunmaktır.

Bursa, Yalova, Kocaeli, Eskişehir, Çerkez-
köy’de işçiler sarı sendika yönetimine ve iş-
verenlere karşı direniş bayrağı açıyor. KP ve 
HTKP’nin sendikal politika üzerine net bir gö-
rüşü ve politikası olmadığından, gelişmeleri 
haber olarak değerlendirme dışında bir katkı 
sağlayamıyorlar. Kendini komünist olarak ad-
landıranların en önemli faaliyet alanı fabrika-
lar değil midir? Bu grupların hangi fabrikada 
parti örgütleri mevcut? Maalesef yok. O za-
man işçi sınıfı adına konuşmanın iddiası ne?

4 Ağustos 2015 tarihinde yeni oluşturu-
lan HTKP MK üyelerinden Doğan Ergün, İleri 
Haber için bir yazı kaleme alıyor. Komünistler 
açısından tartışılması önemsenen konuları 
sıralıyor. “... sınıfın hangi bölmelerinin ciddi bir 
tehdit altında olduğu, bu bölmelerdeki sendi-
kal gelişkinliğin ne düzeyde olduğu, sendikal 
mücadelenin yaşadığı sorunların neler olduğu 
değerlendirilmelidir.” diyor. İlginç bir durum. 
Bir yandan işçi sınıfının öncü örgütü olduğunu 
söyleyeceksin, diğer yandan bu konuları yeni 
tartışmaya başlayacaksın ve belli ki sınıfın, fab-
rikaların dışından yürütülen bir tartışmadan 
söz edeceksin. Sınıfın içinde örgütlü olan bir 
güç bu konuların zaten öznesi konumundadır.

Ulusal sorun, komünistlerin ilkesel du-
ruşları olan bir konudur. Ayrılma hakkı dahil, 
ulusların kendi kaderlerini belirleme hakkı 
komünist bir ilkedir. KP’li Kemal Okuyan, bu 
ilkenin artık güncel olmadığını yazıp söyle-
yebiliyor. HTKP ise SİP “TKP” döneminde Kürt 
ulusal sorunu konusunda bağıtlanan temel 
belge ve görüşlerin kendilerini bağladığını 
söyleyebiliyor. Böyle bir yaklaşım ve politika 
ile Kürt ulusal sorununun çözümüne nasıl es-
kisinden farklı bir katkı sağlayabilecekler ? Bu 
mümkün değil. Bunun mümkün olmadığını 
HTKP’nin, 4 Ağustos tarihli açıklamasında da 
izliyoruz. 1-2 Ağustos tarihlerinde yaptıkları 
Olağanüstü Konferans/Kongre sonrası yapı-
lan ilk basın açıklaması. Bu Konferans/Kong-
re aynı zamanda HTKP’nin kurucu MK’sında 
görev alan yanılmıyorsak 8 kişinin de ayrıştığı 
toplantı. Ayrışmanın en önemli konuların-
dan biri de Kürt ulusal sorununa yaklaşım 
meselesi. Ayrışan ve gidenler daha ulusalcı 
konumlarda tarif ediliyor, yeni seçilen HTKP 
yönetiminin ise Kürt ulusal sorununa daha 
olumlu baktığı ifade ediliyor. Yayınladıkları 
basın açıklamasında Kürt ulusal sorunundan, 

Suruç katliamından, Kürt Özgürlük Hareketi-
ne karşı devletin giriştiği imha hareketinden, 
HDP’ye karşı yürütülen kirli propaganda ve 
saldırılardan tek bir söz yok. Sadece “Ülke-
mizde kardeşliğin ve birlikte yaşama iradesinin 
güçlendirilmesi, komünistlerin öncelikli görev-
lerinden biridir” deniyor. Bu ifadenin Kürt ulu-
sal sorunu ile ilgili olabileceğini biz tahmin 
ediyoruz. Değilse “birlikte yaşama” kadın-er-
kek, işçi-işveren açısından da yorumlanabilir. 
Bu konuda polemik yapmayalım ve konunun 
Kürt ulusal sorunu ile ilintili olduğundan yola 
çıkalım. Komünistler ne zamandan beri Le-
ninci “ulusların, ayrılma hakkı dahil, kendi ka-
derlerini tayin hakkı” ilkesi yerine, “kardeşliğin 
ve birlikte yaşama iradesinin güçlendirilmesi”ni 
savunur duruma gelmişlerdir ? Görüleceği 
üzere, değişen bir şey yoktur.

Bu konuda KP’nin programatik belgele-
rinde, yayınlarında ve günlük propaganda-
larında da tehlikeli konumlar savunuluyor. 
Konuları bilinçli olarak çarpıtma konusunda 
ustalar. Şu güncel örneği verelim; Aydemir 
Güler, 10 Ağustos 2015 tarihli köşe yazısın-
da Kürt ulusal hareketini eleştirirken şöyle 
yazıyor: “... Kürt siyaseti, mülk sahibi sınıflarla 
ve emperyalizmle kader ortaklığı modelleşti-
rilirken, bunun karşısında bir alternatif oluş-
turamamıştır. Silahlı mücadelenin biçimsel 
radikalizmi bu politik boşluğu doldurmaya 
yetmez. Hareketin yoksul köylülere dayanma-
sı da yetmez. Kadrolar arasında marksizmden 
beslenmiş olanların bolluğu bile yetmez...” 
Güler, resmen demagoji yapıyor. Birincisi; 
“Kürt siyaseti” kavramı bilinçli seçilmiş yanlış 
bir tanımlamadır. Hareketin politik niteliğini 
muğlaklaştıran, hatta gizleyen bir vurgudur. 
93 yılına kadar, “Bağımsız Kürdistan” politikası 
doğrultusunda örgütlenirken kendini “Kür-
distan Ulusal Kurtuluş Hareketi” olarak adlan-
dıran hareket, daha sonra birlikte yaşamadan 
yana politika geliştirince kendini “Kürt Özgür-
lük Hareketi” olarak nitelemeye başladı. Legal 
alanda meşruiyetin gelişimi, kurum, kuruluş 
ve partilerin oluşumu ile de genel bir kavram 
olarak “Kürt Özgürlük ve Demokrasi Hareke-
ti” nitelemesi kullanılmaya başladı. Fakat son 
tahlilde bu hareket bir Ulusal Kurtuluş Hare-
ketidir. İkincisi; Her iki koşulda da, Kürt hal-
kının ulusal anlamda mücadelesi temelinde 
gelişen bir  hareket olduğundan dolayı, tüm 
Kürtleri kapsayıcı bir nitelikte olması kadar 
normal bir olgu olamaz. Kürt burjuvazisinin 
de, toprak ağalarının da, ulusal bilincini mu-
hafaza etmiş unsurlarının bu kapsam içinde 
olması, ulusal temelli hareketlerin niteliğine 
uygundur. Yoksul köylülere dayanması ve 
Güler’in “unuttuğu” bir gerçek ise, işçi sınıfı 
içinde Kürt işçi ve emekçilerin varlığının oran 
ve nitelik olarak küçümsenemeyecek düzey-
de olmasıdır. PKK’nin açılımının da Kürdistan 
İşçi Partisi olması bir tesadüf olmasa gerek. 
Üçüncüsü; “Emperyalizm ile kader ortaklı-
ğı” gibi alçakça bir suçlama tamamen küçük 
burjuva nitelikte bir pislik atma yönteminden 
başka bir şey değildir. Bu düzeye gelmiş dev-
rimci bir ulusal kurtuluş hareketinin emper-
yalizmin de hedefinde olacağı ve emperyalist 
güçlerin onu kendi yörüngesine çekmek için 
türlü politikalar geliştireceği, o hareketin ise 

kendi politikalarını uygularken farklı manev-
ralar yapması, mücadelenin gelmiş olduğu 
güç, aşama ve etkisi itibarıyla normaldir. Gü-
ler, böyle bir düzeyde hem silahlı mücadele 
yürütüp, hem legal olanakları sonuna kadar 
kullanmayı zorlayan, diğer yandan ise sadece 
ulusal anlamda değil uluslararası alanda gör-
mezden gelinemeyecek bir güç niteliğinde 
olan bir hareketin politika yapma ve müdahil 
olma yöntemlerini anlayamıyor. Anlayamadı-
ğı gibi bir de çarpıtıyor. Anlaşılan bu ayakka-
bı kendisine bir numara büyük geliyor. Dalga 
geçer gibi “kadrolar arasında marksizmden 
beslenmiş olanların bolluğu” nitelemesi ise var 
olan bir gerçeği niteliksizleştirmek ve önem-
sizleştirmek için kurulmuş cümle olmaktan 
öte gitmiyor. Anlaşılan, Güler-Okuyan tayfası 
kendi çevrelerini bu tür çarpıtmalar ile ayakta 
uyutabiliyorlar. Marksist-Leninist formasyo-
nun ve eğitimin uygulanmadığı bir çevrede bu 
yöntem pratikte “başarıyla” uygulanabiliyor.

Hiç kimse, Kürt Özgürlük ve Demokrasi 
Hareketi’nin, Marksist-Leninist bir nitelikte 
olduğunu savunmuyor. Sınıf savaşımında ve 
devrim sürecinde ulusal kurtuluş hareketle-
rine ve ulusal demokratik hareketlere biçilen 
rol ise her komünist tarafından bilinmekte-
dir. Dünya devrim sürecinin üç bileşeninden 
birinin de ulusal kurtuluş hareketleri olduğu 
her halde bu arkadaşların bilmediği bir konu 
değildir. Ancak, bu bulanıklığı yaratarak, Kürt 
işçi ve emekçilerini devrimci mücadeleden 
soyutlayarak, ezen ulusun komünistlerinin 
ilkesel bakış açısı olması gereken nitelikler-
den çok uzak oldukları için bu politikalarını 
yadırgamıyoruz. Kürt Özgürlük ve Demokra-
si Hareketi bir bütün olarak Türkiye’deki sınıf 
savaşımı açısından önemli bir olgudur, ama 
aynı zamanda Kürt Özgürlük ve Demokrasi 
Hareketi içindeki Marksistlerin, Marksist-Leni-
nistlerin ve komünistlerin varlığı bu hareketin 
devrimci niteliği açısından ayrıca önemli bir 
olgudur. Ulusal kurtuluş hareketleri, nitelik-
leri gereği bütün ulusal çevreleri kapsarlar, 
komünistler ise bu hareketlerin içinde sosya-
list yönelimin ve devrimci özün geliştirilme-
sinin garantisidirler. Bu özelliği öne çıkarıp 
gelişmesine önem vermek yerine, Türkiye 
işçi sınıfının devrimci güçleri ile objektif ola-
rak devrimci nitelik taşıyan ancak komünist 
olmayan Kürt özgürlük ve demokrasi hare-
ketinin birlikte mücadelesini savunmak ve 
pratikte örmek yerine, reddetmek, kötülemek 
ve en kötü senaryoların propagandasını yap-
mak komünistlerin politikası olmasa gerek. 
Söz konusu olan milliyetçi bir yaklaşımdır ve 
devrimci mücadele içinde zehir yayılması ile 
eş değerdedir.

Amacımız kimseyi küçümsemek veya te-
melsiz nedenlerle eleştirmek değildir. Ülke-
mizin temel sorunları ve güncel politik konu-
ları ile ilgili bu tür bir yaklaşım içinde olanların 
var olması veya bu tür tartışmalar yürütme-
leri de doğal olabilir. Ancak bunu komünist 
olma iddiası ile yapmamak gerekir. O zaman 
sizi komünist zannedip de mücadele ile yeni 
tanışan, işçileri, kadınları, gençleri yanlış nok-
talara götürürsünüz. Bu gelişmeleri de burju-
vazi elini ovuşturarak izler. Tüm kaygımız bu.

* Kaynak : ATILIM Gazetesi Sayı:262 Ağustos 
2015 / www.türkiyekomünistpartisi.org

Sadece İdeolojik ve Politik Bulanıklık mı?
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q Mazhar DENİZLİ

Gazetemizin 17. sayısında ele aldığımız 
Ukrayna iç savaşı ile Donetsk ve Lugansk Halk 
Cumhuriyetlerine giden süreci aktarmıştık. 
Bu sayıda her iki Halk Cumhuriyeti’nin yapı-
larını aktarmaya çalışacağız. Ayrıca savaşın 
taraflarının süreç hakkındaki görüşlerini özet-
lemeye çalışacağız.

Ukrayna’da, Kırım’ın ayrılması ve Rusya 
Federasyonu’na bağlanması sonrasında baş-
layan iç savaş, Donetsk ve Lugansk Bölgele-
rinde Sovyet tipi bir Halk Cumhuriyeti ilanına 
yol açmıştır. Her iki Halk Cumhuriyeti 11 Ma-
yıs 2014 yılında yaptıkları referandumlarla 
bağımsızlıklarını ilan etmiş 27 Mayıs 2014 ta-
rihinde ise birlikte bir konfederasyon oluştur-
muşlar ve konfederasyonlarına Novo Rusya 
(Yeni Rusya) adını vermişlerdir.

İç savaş, özellikle faşist sivil milislerin 
oluşturduğu farklı isimlerle anılan askeri bir-
liklerin destek verdiği Ukrayna Ordusu ile 
Halk Cumhuriyetlerinin yanında yer alan Halk 
Milisleri arasında inişli çıkışlı bir biçimde de-
vam etmektedir.

Hatırlanacağı gibi Kırım Halkı referandum-
da % 97 gibi ezici bir çoğunlukla Ukrayna’dan 
ayrılarak Rusya Federasyonu’na bağlanmaya 
karar vermiştir. Bu aşamadan sonra Ukrayna 
ordusunun ve yanına aldığı faşist milislerden 
oluşan tugayların Ukrayna’nın doğusunda 
başlattıkları katliama karşı özellikle Donbass 
bölgesinde güçlü bir direniş gerçekleştirilmiş 
ve ardından Donetsk ve Lugansk Bölgelerin-
de direnişin liderleri referanduma giderek 
Halk Cumhuriyetleri’ni ilan etmişlerdi.

Son olarak 12 Şubat’ta Minsk’de yapılan 
ateşkes görüşmelerinde taraflar önceki yazı-
mızda da yer verdiğimiz bir protokol imzala-
malarına karşın son dönemde Ukrayna ordu-
sunun müdahalesi nedeniyle savaş şiddetini 
arttırmaya başlamıştır.

Ukrayna’da Yanukoviç iktidarına karşı 
sivil bir başkaldırı olarak başlayan eylem-
ler batıdaki sivil faşist güçlerin önce Kiev’de 
gösterilere, ardından da ülkenin doğusuna 
müdahale etmesiyle ve Ukrayna ordusunun 
bu milislerin yanında yer almasıyla çatışmalar 
hızla bir iç savaşa dönüşmüştür. Faşist milisler 
ilk olarak Ukrayna ve Rusya’nın ortak geçmişi-
ni simgeleyen Lenin heykellerine saldırmaya 
başlayınca özellikle ülkenin doğusunda Uk-
rayna Komünist Partisi üyelerinin liderliğini 
yaptığı bir direnişle karşılaşmıştır.

Sağ Sektör’ün faşist silahlı militanlarına, 
ağırlıklı olarak Rusça’nın konuşulduğu ve 
Ukrayna milliyetçiliğine uzak bu kentlerde 
tepkiler giderek büyüdü. Lenin heykelleri 

ve İkinci Dünya Savaşı’nda ölen Sovyet As-
kerleri adına yapılmış anıtlar komünistlerin 
öncülüğünde büyük bir kitle tarafından ko-
runarak faşist güçlere karşı ilk ortak direnişin 
tohumları atıldı. Bir süre sonra bu ortaklık, 
Rus kökenli liberallerin de katılımıyla büyüdü 
ve tepkiler milliyetçi bir karakter taşıyan Uk-
rayna hükümetine yöneldi. Başlangıçta basit 
talepler öne sürüldü;

1. Ukrayna’nın federal anlamda yeniden 
yaplandırılması,

2. Merkezi bütçeden eyaletlere daha fazla 
pay ayrılması. 

Bu doğrultuda başlayan gösteriler beklen-
medik ölçüde büyüdü ve giderek Ukrayna’dan 
ayrılık noktasına gelinerek DNR (Donetsk Halk 
Cumhuriyeti) ve LNR (Lugansk Halk Cumhu-
riyeti) ilan edildi. Ancak bir grup aktivistin 
cumhuriyeti ilanı tek başına yeterli ve meşru 
değildi. Bu nedenle sürecin başını çeken akti-
vist grup referandum kararı alarak kısa sürede 
uygulamaya koydu. Referandum kararı Uk-
rayna hükümetinin çok sert saldırılarına yol 
açtı.  Tankların yanı sıra uçaklar da devreye 
sokularak her iki bölge ağır bombardımana 
tabi tutuldu. Donetsk ve Lugansk bölgesinin 
bir kısmı Ukrayna ordusunun hakimiyetinde 
olmasına karşın referandum başarıyla ya-
pıldı ve halkın büyük çoğunluğu yeni halk 
cumhuriyetlerine onay verdi. Bu arada UKP 
(Ukrayna Komünist Partisi)’nden ayrılan ko-
münistler DNR Komünist Partisi’ni kurdular. 
UKP’nin de desteğini alan, DNR-KP Donetsk 
Halk Cumhuriyeti’nde kurulan ilk parti oldu. 
Diğer siyasi güçler başlangıç itibariyle birer 
platform şeklinde örgütlendi. Donetsk Halk 
Cumhuriyeti bağımsızlık bildirgesinin yazarı 
da olan ve seçimlere kadar DNR geçici meclis 
başkanlığı yapan Boris Alekseyeviç Litvinov 
DNR Komünist Partisi’nin halen liderliğini sür-
dürmektedir. Litvinov, seçim  sonrası DNR’da 
parlamento üyesi olarak yer almaktadır. DNR-
KP’nin ilk aşamadaki demokratik cumhuriyet 

hedefleri, Belarus’daki sisteme benzeyen bir 
yapıyı öngörmektedir. Tüm toprak ve doğal 
zenginliklerinin, ekonomik temel alanları-
nın devletin elinde olması savunulmaktadır. 
DNR’ın şu andaki taslak anayasası çok milli-
yetli ve kültürlü bir ruha sahip gözükmekte 
ve önümüzdeki dönemde Rusya, Kazakistan, 
Beyaz Rusya, Kırgızistan ve Ermenistan gibi 
devletlerin dahil olduğu Avrasya Gümrük Bir-
liği’ne katılmak hedeflenmekte.

Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde oluşan 
parlamento seçimine ‘’Donetsk Cumhuriye-
ti’’ ve ‘’Özgür Donbass’’ adı altında iki sosyal 
hareket ayrı ayrı katılmıştır. Partilerin yer 
almadığı bu seçimde, Donetsk Komünist 
Partisi şu anda devlet başkanlığını yürüten 
Aleksandr Zakharchenko’nun liderliğini 
yaptığı Donetsk Cumhuriyeti grubunu des-
teklemiştir. Bu iki hareketin içerisinde farklı 
siyasi görüşler ve sınıflar yer almakta ancak 
ortak paydayı anti faşizm ve Rusya ile strate-
jik ilişkiler kurmak oluşturmaktadır. Komünist 
Parti, Ekim ayında yapılması planlanan yerel 
seçimlere bağımsız olarak katılacaktır ve id-
dialı bir biçimde hazırlanmaktadır. Litvinov 
bu süreçte Rusya Duma’sında 92 milletvekil-
liğiyle ikinci parti olan Rusya Federasyonu 
Komünist Partisi (KPRF) ile iyi ilişkiler içe-
risinde olduklarını ve Donetsk ile Lugansk 
Halk Cumhuriyetleri’ne KPRF öncülüğünde 
büyük bir yardım kampanyasının gerçekleşti-

ğini ve halen devam ettiğini belirtmekte. Yine 
Litvinov’a göre DNR bünyesinde savaşan mi-
lislerin %50’si Komünist Parti’yi desteklemek-
te, parti üyelerinin ise %23’ünün milis güçler 
bünyesinde savaştığını belirtmekte. Lugansk 
Halk Cumhuriyeti’nde de yaşanan süreç ben-
zer özellikler göstermesine karşın komünist-
ler Ukrayna komünist partisinden ayrılarak 
bir parti kurmamışlar; ‘‘sosyalistlerin’’, ‘’sosyal 
demokratların’’ , ‘’yeşil ekolojik birliğinin’’ de 
yer aldığı bir cephe kurmuşlardır. Bu cephe-
nin programı ve eylem hedefleri aşağıdaki 

gibidir.

Lugansk bölgesinin savaş sonrası 
canlanması;

Ekonomik ve sosyal politikaların, 
emekçilerin çıkarına olacak şekilde uy-
gulanacağı sosyalist bir devletin inşa 
edilmesi;

Büyük işletmelerin ve büyük sanayi 
kuruluşlarının kamulaştırılması;

Sivil hak ve özgürlüklerine saygı 
duyulması ve garanti altına alınması, 
özellikle tam zamanlı istihdam, adil 
ücret dağılımı ve sosyal güvenliği sağ-
lamak için;  asgari ücret ve emekli ma-
aşlarının insani yaşama düzeyinden 
daha aşağıda olmaması; mal ve kamu 
hizmetleri için tarifelerin izlenmesi ve 
gerekli fiyatların düzenlenmesi;

Atıkların önlenmesi ve özel mülkiyete el 
konulması: toprak ve doğal kaynaklar tüm 
insanlara ait olmalıdır;

Eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim;

Hukuk, adaletin düzgün çalışması için ya-
saların oluşturulması, tüm yönleriyle yolsuz-
lukla mücadele;

Yerel yönetimlerin rolünün güçlendiril-
mesi;

Topraklarımızda neo-faşist zorbalığı ve 
radikal milliyetçiliği önlemek için; ekonomi-
de, bölgenin iş ve siyasi hayatında sermaye 
egemenliğinin geri dönüşünü engellemek;

Tarihin tahrif edilmesini önlemek için fa-
şizmin her türlüsünü ortadan kaldırmak.

17. sayımızda da belirttiğimiz gibi ulusla-
rarası komünist ve anti faşistlerin de yer aldığı 
‘’Komünist Enternasyonal Birliği” önemli bir 
güç olarak Lugansk Halk Cumhuriyeti’ndeki 
yerini almıştır. 

Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin birliği No-
voyo Rusya Federasyonu bir yanda Ukrayna 
gericiliğine karşı savaşarak ayakta kalmaya 
çalışırken, bir yandan da uluslararası anti fa-
şist güçlerin de desteğiyle kendi geleceğini 
inşa etmeye çalışıyorlar. 

Yolları açık olsun...

Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri: 
Yolun Sonu Nereye Çıkacak?
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q Vedat YALVAÇ

Savaş ortamının gölgesin-
de kalsa da işçilerin birçok iş-
yerinde hem patronun yoğun 
sömürüsüne hem de buna göz 
yuman işbirlikçi sendikacılığa 
karşı tepkisi artarak devam edi-
yor. İşçiler artık binlerce üyesi 
olan, geniş maddi olanakları 
olan, ‘büyük’  sendikalara değil 
mücadeleci sendikalara yöne-
liyor. O sendikalardan biri olan 
DİSK’e bağlı Cam Keramik-İş, 
kendisini seçtiği için işten atılan 
110 SeraPool işçisiyle birlikte ay-
lardır direniyor.

Geçtiğimiz ay kongre yapa-
rak yeni yönetimini belirleyen 
Cam Keramik-İş, tüzüğünde de 
önemli değişiklikler yaptı. Genel 
Başkan Birol Sarıkaş örgütlen-
me çalışmaları, tüzükte yap-
tıkları değişiklikler ve sendikal 
mücadeleye yaklaşımları konu-
sunda sorularımızı yanıtladı.   

SeraPool direnişi ile başlaya-
lım isterseniz. Son durum nedir?

Burada çoğunluğu fazlasıyla 
sağladık ama işveren toplusöz-
leşme yapmayı reddederek işçi-
leri kapının önüne koydu. Biz de 
direnişe başladık. Direnişimiz iki 
ayı geçti. Tek tek işe çağırmalar 
oldu, sendikayı bırakıp gelin biz 
sizin hakkınızı vereceğiz dediler. 
Polisler devreye sokularak işçiler 
ikna edilmeye çalışıldı. Akra-
balar üzerinden baskı kuruldu. 
Ama işçilerin birliği ve kararlılığı 
sürüyor. Rüşvetleri ve baskıla-
rı geri püskürttüler, biz ancak 
sendika ile gireriz, sendikasız 
girmeyiz dediler.

Örgütlenme çalışması sür-
dürdüğünüz başka işyerleri de 
var mı?

Bilecik, Manisa, İzmir ve İs-
tanbul’da çalışmalarımız var.

Baraj sorunu olan bir sendi-
kasınız. Örgütlenmekte zorlan-
mıyor musunuz?

Evet, baraj sorunumuz var. 
Fiili olarak toplusözleşme yapa-
biliriz. Yani işçilerin gücüyle... İş-

çiler bunu biliyor. Ayrıca maddi 
imkanlarımız çok kısıtlı. Başka 
sendikaların daha geniş imkan-
ları olduğunu da biliyorlar. Buna 
rağmen işçiler bizi tercih ediyor.

Neden?

Çünkü sektörümüzdeki di-
ğer sendikaların yaptıkları orta-
da. Bir işyerinde kendisine tem-
silcilik teklif edilen bir işçi, ‘Ne 
yapacağım, sizin yaptığınızı mı?’ 
diye sorunca ‘Burada çıkıp pat-
rona karşı bir şey yapamazsın’ 
diyorlar. İşçi de ‘Bu işçi temsilci-
liği değil ki, patron yalakalığı’ di-
yerek reddediyor. O işçi şu anda 
sendikamızın çalışmasını yürü-
tüyor. İşçilerle ‘Tespit edilirseniz 
işten atılabilirsiniz’ diye olabile-
cekler konusunda açıkça konuş-
tuk. Bir işçi arkadaş, ‘Ne olacak’ 
dedi. ‘20 yıllık işçiyim, 1000 lira 
alıyorum. 50 lira için mi kaygıla-
nacağım. Atılırsam da atılayım.’ 
Yani işçiler mevcut sendikalar-
dan fazlasıyla hoşnutsuz. Bunun 
nedeni büyük oranda ekono-
mik, hiçe sayılmak, işveren kar-
şısında temsil edilmemek...

Biz daha SeraPool’de örgüt-
lenirken işveren başka sendika 
önerisinde de bulunmuştu. İş-
çiler bu öneriyi ‘Patronun bize 
sunacağı sendika patron sen-
dikasıdır’ diyerek ellerinin ter-
siyle itti. Yani tam da sorduğun 
sorunun cevabı o zaman işçiler 
tarafından verilmişti. Evet im-

kanları bizden daha fazla sendi-
kalar var. Yasal koruma altında-
lar. Ama işçi tüm bunlara karşın 
bizi tercih ediyor. Çünkü biz on-
lara diyoruz ki sizin yerinize de-
ğil ama sizinle birlikte sonuna 
kadar mücadele ederiz.

İşçileri fiili mücadeleye çağı-
rıyorsunuz. Yasalar ondan yana 
değilse fiili mücadele ile nasıl 
kazanacak işçi?

Mevcut sendikaların han-
gisinin, sırf yetkili olduğu için 
işçilerin taleplerini karşılayan 
sözleşmeler imzaladığını söyle-
yebiliriz ki... İşkolu, işyeri barajını 
aşmış sendikalara üye işçilerin 
talepleri, mücadele etmeden 
karşılanıyor mu? Hayır. Ancak 
yetkili sendika olmadığı halde 
patronun masaya oturduğu ve 
protokollerle hak kazanılmış 
yerler var. Danone’de ve Mun-
zur Su’da DİSK/Gıda-İş’in yaptığı 

gibi... Bunun yanı sıra önümüz-
de dev bir örnek var. Türk Metal’i 
kovmak üzere direnişe geçen 
metal işçileri uluslararası bir 
firma olan Renault’da patronu 
dize getirerek protokol yaptılar. 
Sözleşme imzalamış bir sendi-
kanın varlığına rağmen üstelik... 
Bunlar gösteriyor ki işçi, sadece 
birlik olur taleplerinin arkasında 
sımsıkı durursa kazanabiliyor.

Ya Sınıf Sendikacılığı 
Ya Patron Sendikacılığı 

Temmuz ayında yaptığınız 
kongrede seçildiniz. Aynı kong-
rede tüzüğünüzü de yenilediniz. 
Kongreyi nasıl değerlendiriyor-
sunuz, tüzük değişiklikleriyle 
neyi amaçlıyorsunuz?

Tüzüğümüzü yenilediğimiz 
kongremiz SeraPool direnişine 
denk geldi. İşçilerin fiilen katıl-
dığı ve oy kullandığı bir kongre 

oldu. Tüzük değişikliklerindeki 
amacımız, işçiyi her aşamada 
kendisiyle ilgili tüm kararlarda 
söz sahibi yapmak. İşçiler seçe-
cek, işçiler karar verecek. Bu her 
durumda ve her eylem için ge-
çerli olacak, grev oylaması için 
de. Toplu iş sözleşmeleri de te-
pede sendikacıların hazırladığı 
sözleşmeler olmayacak. İşçinin, 
taleplerin belirlenmesi aşamala-
rına bizzat dahil olduğu, seçtiği 
temsilcileri aracılığıyla TİS gö-
rüşmelerine katıldığı bir süreç 
olacak. Böylelikle de gücün iş-
çide olduğunu, sendikacılardan 
bir beklenti içerisine girmesi 
gerekmediğini, ancak kendisi 
katıldığı ve yaptığı ölçüde bir 
şeylerin başarılabileceği bilinci-
ni oluşturmak..

Diğer sendikalar neden yap-
mıyor ya da yapmak istemiyor 
bunu?

Görüyoruz mevcut sendika-
cıları; yaşamları lüks içinde, son 
model, zırhlı, milyon dolarlık 
araçlarla dolaşıyorlar. Üyeleri 
asgari ücretle yaşam kavgası 
verirken, on binlerce lira maaş 
alan, kendi yakınlarına ve yan-
daşlarına büyük olanaklar sağ-
layan, tabiri caizse holdingleşen 
bir sendikacı nasıl işçi ile birlikte 
hareket edebilir? Doğaldır ki iş-
çiden kopmuş, kendi sınıf bilin-
cinden uzaklaşmış sendikacıla-
rın yapacağı sendikacılık işçiye 
bir şey vermeyecek, vermiyor 
da zaten. Elbette bu sendikacı-
lar işçinin söz sahibi olmasını, 
bilinçlenmesini istemez. Çünkü 
sonra işçi sorgulamaya başlaya-
cak, diyecek ki bize asgari ücret 
için imza atarken, kendiniz 10 
bin liralık, 30 bin liralık ücretler 
alıyorsunuz!

Baştan beri söylediğimiz gibi 
bir sınıf sendikacılığı, bir de pat-
ron sendikacılığı vardır. Burada 
büyük ölçüde ayrım noktası bu. 
Bizim savunduğumuz, işçilerin 
karar sahibi olduğu bir sendika-
cılık anlayışıdır. İşçinin sınıf bi-
linci edinebileceği süreçlerden 
geçirilmesi çabasıdır sınıf sendi-
kacılığı, sınıf kardeşliği bilincini 
edindiği bir sendikacılık anlayı-
şıdır. Diğerinde ise işçinin sözde 
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“İşçi seçecek, işçi karar verecek!”
Cam Keramik-İş Genel Başkanı Birol Sarıkaş:
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temsilcilerini seçtiği ve bir kena-
ra çekildiği, sınıftan uzaklaşmış 
bu temsilcilerin de sürekli olarak 
patronla uzlaştığı bir anlayış söz 
konusudur.

İşçiler Savaşı Her Bo-
yutuyla Yaşıyor

 Geçici AKP Hükümetinin ül-
keyi sürüklediği savaş ortamını 
ve giderek şiddetlenen çatışma-
ları nasıl değerlendiriyorsunuz? 
İşçiler nasıl tartışıyor bu geliş-
meleri? Ya da mesela direnişini-
zi nasıl etkiliyor bu ortam?

Bu savaş halklar için kayıp, 
egemenler için kazançtır. Bede-
lini halklar ödeyecek, ödüyor. 
İşçi ve emekçiler savaşın her tür-
lü sonucunun mağduru oluyor. 
Hem çocuklarını kaybediyor bu 
savaşta hem savaşın bütün eko-
nomik yükü sırtına yükleniyor, 
hem de hak ve özgürlükleri kı-
sıtlanıyor. Yani işçiler savaşı her 
boyutuyla yaşar.

Elbette milliyetçi kışkırtma-
lar işçileri de etkiliyor. Büyük 
kısmı muhafazakar ve milliyet-
çi düşüncelerin etkisi altında. 
Konuştukça bu çatışmalı orta-
mın bedelini kimin ödediğini 
anlamaya başlıyorlar. Arkadaş-
larının, kardeşlerinin, köylüsü-
nün öldüğü bu savaşın aslında 
halklara dayatıldığını, atılan her 
bombanın kendi vergileriyle 
alındığını, savaşla geçen her gü-
nün kendi geleceklerinden çal-
dığını, silah sesleri başladığında 
işçilerin sesinin kısılacağını anla-
maya başlıyorlar. Kongremizde 
de barış sesini, sözünü yükselt-
me çağrısı yaptık. Bundan sonra 
da savaş karşıtı söylemlerimizi 
artıracağız.

Biliyorsunuz konfederasyo-
numuz DİSK ‘Barış Bloku’ içe-
risinde yer alıyor. DİSK’in barış 
yanlısı tutumundan dolayı, ör-
gütlendiğimiz fabrikalarda terö-
rist muamelesi yapıldı bize de. 
SeraPool’de işçiyi buradan böl-
meye çalıştılar. Bu terörist sen-
dikayı nereden buldunuz, diye... 
Kendi yakın çevrelerinden de 
benzer tepkiler aldılar. Bize ilk 
desteğe gelen HDP İstanbul Mil-
letvekili Levent Tüzel olmuştu. 
İşçiler ilk başta şaşkınlık yaşadı. 
Oy verdikleri Pendik Belediye-
sinden ve AKP milletvekillerin-
den destek istemişlerdi, gelip 
işverenle konuşun, araya girin 
diye. Hiçbir destek görmediler. 
Yemek desteği bile verilmedi. 
Daha sonra desteğe gelenler 

için ise terörist denildi. İşçiler 
bunu yaşadıktan sonra kimin 
dost kimin düşman olduğunu 
gördü, demek ki hak arayan her-
kes terörist oluyormuş dedi.

Konfederasyonumuzun Baş-
kanlar Kurulu, işyerlerinde ‘Sa-
vaş nedir? Savaşın bedelini nasıl 
biz ödüyoruz?’ konulu çalışma-
lar yapılması kararı aldı. Bilgi-
lendirme ve bilinçlendirmeye 
yönelik daha fazla çaba olması 
gerekir. Biz de bunu yapmaya 
çalışıyoruz.

Tüzük Değişiklikleri:
‘Yeniden İnşanın Ze-

mini de Düzgün Olmalı’ 

Tüzüğünüzde hangi madde-
leri değiştirdiniz?

* En önemli değişikliklerden 
biri aidat konusunda. Buna göre 
işçi elde ettiği aylık gelirin binde 
16’sını bize aidat olarak verecek. 
Bu, bir yevmiyesinin yarısına 
tekabül ediyor. Sendikalar şu 
anda 1 gün çalışmış işçiden bile 
aidat alıyor. Yani çalıştığı güne 
göre değil, 1 yevmiye sabit ola-
rak kesilir. Düşünsenize işçi 1 
yevmiye alacak, onu da aidat 
olarak sendikaya ödemek zo-
runda kalacak. Üstelik bu, yasal 
bir zorunlulukmuş gibi sunulur, 
sendikaların daha az aidat ala-
bileceği konusunda işçiye her-
hangi bir bilgi verilmez. Biz işçi-
nin o ay elde ettiği gelirin binde 
16’sını keseceğiz aidat olarak. Ve 
bu miktar gerçekten bir şeyler 
yapmak isteyen sendikalar için 
yeterlidir.

* Her kademedeki işçi, hiç 
bir ön şart olmadan seçme ve 
seçilme hakkına sahip olacak 
tüzükte yaptığımız değişiklikle 
birlikte. Bir çok sendika atama 
yoluyla belirliyor temsilcileri ve 
yöneticileri. Çoğu zaman da se-
çim yapılıyor ama işçinin hiçbir 
bilgisi olmuyor. Bizim yapaca-

ğımız seçimler açık, şeffaf, işçi-
nin bilgilendiği bir süreç olarak 
gerçekleştirilecek. Yine işçinin 
seçtiklerini geri çağırma hakkı 
olacak.

* Sendikacılar, işçilik yaptık-
ları döneme göre büyük maddi 
imkanlara sahip oluyorlar. Bu 
yeni imkanlar, onlara kaybet-
mek istemeyecekleri yeni ya-
şam biçimleri sunuyor. İktidarını 
korumak için patronun elemanı 
gibi davranıyor. Neden? Yeni-
den işçiliğe dönerse elindeki 
imkanları kaybedecek. Düşü-
nün işçilik döneminde en fazla 2 
bin TL alan işçinin ücreti sendi-
kacı olunca birden 20 bin liraya 
çıkabiliyor. Üstelik şeffaflık da 
yok! Ne kadar geliyor ne kadar 
gidiyor, bunu kimse bilmiyor. 
Yaptığımız tüzük değişikliğine 
göre sendikacı, iş kolunda en 
yüksek işçi ücretini alacak ve 
bütün gelir ve giderler işçinin 
denetimine açık olacak. Bunun 
için sendika yönetimine başvur-
ması yetecek. Gerek şubelerde 
gerek genel merkezlerde bunlar 
periyodik olarak ilan edilecek, 
sendikanın sitesinden de yayım-
lanacak. Böylece sendikacıların 
işçi üzerinden fazla rant elde 
etmek, saltanat sürmek olanağı 
olmayacak. İşçi gelecek, işçi ka-
lacak...

* Ayrıca sendikanın gelirleri-
nin yüzde 10’u grev fonu olarak 
ayrılacak.

* Önem verdiğimiz deği-
şikliklerden biri de gelirimizin 
dörtte birinin eğitim çalışmala-
rına harcanması. Üyelerimizde 
sendikal bilinci geliştirmeye, 
sınıf bilinci oluşturmaya çabala-
yacağız.

Peki bütün bu değişiklikler, 
sendikaların içerisinde bulun-
duğu durumu değiştirmesine 
yeter mi?

Sendikal sorunların tek başı-
na tüzükle çözülebileceği iddi-
asında değiliz. Mevcut sendikal 
anlayışın bütünüyle değişmesi 
gerektiğini düşünüyoruz. Sarı 
sendikacılık olarak nitelendiri-
len patron sendikacılığının yeri-
ne sınıf sendikacılığı, mücadele-
ci sendikacılık geçirilmeli. Ama 
sendikaları yeniden inşa eder-
ken, zeminin de buna uygun bi-
çimde hazırlanması gerektiğini 
düşünüyoruz. Yoksa tüzükte ya-
zılı olanlar her zaman bir şey ifa-
de etmeyebiliyor. Seçimler ör-
neğin işçi üzerinde baskı unsuru 
olarak kullanılabilir, nitekim kul-
lanılıyor da... Türk Metal’e ba-

kın, işçilerin sendikada değişim 
olabileceğine dair hiçbir inancı 
kalmamış. O geldi öyle yaptı, bu 
geldi böyle yaptı diyor işçi. Yani 
zeminin çamurlu olduğunu, kim 
gelirse gelsin aynısı olacağını 
görüyor. Önce o zeminin çamur-
dan temizlenmesi gerekir. İşçide 
sendikalara, kendi içinden seçi-
lecek arkadaşlarına güven tesis 
etmeye çalışıyoruz. Sendikalar 
işçilerin örgütüdür. Sendikacılık 
da bir meslek olmaktan çıkıp 
mücadelenin öncü müfrezesi 
haline gelmelidir.

kaynak: www.evrensel.net

İBRET BELGESİ
Türk-İş’e bağlı 

sarı Türk Metal Sen-
dikasının faşist yö-
neticileri OYAK-Re-
nault fabrikasında 
sendikadan istifa 
eden ve çoğunlukla 
DİSK’e bağlı Birleşik 
Metal-İş Sendikası-
na üye olan işçilere 
yönelik bir duyuru 
yayınladı. Uzlaş-
macı sendikaya 
karşı tavır alıp istifa 
eden ve haklarını 
almak için direnen 
Renault işçilerini 
parayla satın alabi-
leceklerini düşünen 
işçi düşmanı sendika aristokratları kuşkusuz umduklarını elde 
edemediler. Duyuru adı altında kaleme aldıkları bu ibret belgesini 
yayınlıyoruz.

“ TÜRK METAL SENDİKASI DUYURU
Sendikamızın; 15. Olağan Genel Kurulu’nda alınan karar 

neticesinde Kurban Bayramı öncesi tüm üyelerimize Aynİ 
yardım (Erzak) yapılacaktır.

Yardımlardan 6356 Sayılı Sendikalar Ve Toplu İş Sözleş-
mesi Kanunu ve Sendikamızın Tüzüğü gereği ‘Sendikamız 
Üyeleri’ yararlanacaktır.

Çeşitli nedenlerle sendikamızdan istifa etmiş çalışanla-
rımızın bu yardımlardan yararlanabilmesi ve herhangi bir 
mağduriyet yaşamamaları için üyelik işlemlerini bir an evvel 
yapmaları gerekmektedir.

Bilgilerinize Önemle Rica ederiz.
Saygılarımızla;
Yakup YILDIZ Şube Başkanı
Rüçhan AKMETE Şube Sekreteri
Kaynak: R-M Renault Metalis Facebook sayfası
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Gazetemiz okuyucuların-
dan bir siyasi tutsak olan 
Adnan Öztel yoldaşımız, 
diyalektik materyalizm ile 
ilgili Politika’da yayınlanan 
metinlere yönelik gözlem ve 
önerilerini bize  yollamış. Ol-
dukça önemli noktalar içeren 
ve çalışmamızı zenginleştiren 
bu görüşleri ele almak, gaze-
temize zaman ve emek ayıran 
bir siyasi tutsak yoldaşımızın 
gözlem ve uyarılarına hak et-
tiği önemi vermek bizler için 
bir görevdir.

Yadsımanın Yadsıması

Adnan Öztel arkadaş, Marx’ın 
Hegel’den devraldığı, Engels’in ça-
lışmalarında da yer alan “yadsımanın 
yadsıması” (inkârın inkârı) katego-
risini Stalin ve Mao’nun gündeme 
hiç getirmediğini, bir anlamda “atla-
dığını” belirtmiş. Bu oldukça doğru 
ve yerinde bir gözlemdir. Gerçekten 
de Stalin, daha sonra tüm diyalektik 
materyalizm el kitaplarına (Politzer, 
Kuusinen, Afanasyev.) temel çerçeve 
teşkil eden ünlü “Diyalektik ve Tarihi 
Materyalizm” broşüründe, diyalekti-
ğin şu 4 temel yasasına değinir:

1) Her şey birbiriyle ilintilidir. 
Başka bir deyişle, bir olgu, hiçbir şe-
kilde onu çevreleyen diğer olgulardan 

kopuk ele alınmamalı, her olgu onun-
la etkileşim içinde olan diğer unsur-
larla ilişkisi içinde ele alınmalı ve yo-
rumlanmalıdır.

2) Gelişim sürekli ve evrenseldir.

3) Değişim sürekli ve düz bir çizgi 
halinde değil, nicel birikimlerin nitel 
sıçramalara yol açması şeklinde ger-
çekleşir. Başka bir deyişle nitelik, ni-
celiğe dönüşür.

4) Gelişim, karşıtların çatışması 
biçiminde ilerler.

Geçmiş yazılarımızda yeterince 
değindiğimiz bu prensipler arasında, 
gerçekten de inkârın inkârı yer al-
mamaktadır. Bunu Stalin’in niçin ele 
almadığı hala bir tartışma konusudur. 
Yıllar sonra Fransız Komünist Partisi 
MK üyesi radikal Marksist filozof Lo-
uis Althusser, “inkârın inkârı” yasa-
sının materyalist diyalektiğe değil, 
idealist diyalektiğe ait bir yasa oldu-
ğunu iddia etmiştir. Stalin’in gerek-
çesinin bu olup olmadığını bilmiyo-
ruz. Kuvvetle muhtemeldir ki, Stalin, 
birazdan değineceğimiz bu yasanın, 
“karşıtların çatışması ve çelişkinin 
çözülerek bir üst evreye çıkılması” 
prensibi kapsamında içerildiğini dü-
şünmüş olabilir.

Yoldaşımızın belirttiği gibi, “us-
talara saygı başka bir şey, bilimsel 
sosyalizmin zorunlulukları başka bir 
şeydir”. Dolayısıyla, sonradan yapı-
lan yorumlar ne olursa olsun, Marx 
ve Engels’de yer alan bu prensibe de-
ğinmemiz gereklidir.

Bu prensibin özü şudur: Bir ol-
gunun (“tez”in) karşısına çıkan zıttı 
(“antitez”i) onu inkâr eder. Bu “anti-
tez” de inkâr edildiğinde, asla (meta-
fizikçilerin düşündüğü gibi) başlangıç 
noktasına, yani “tez”e geri dönülmez; 
daha ileri ve farklı bir noktaya sıçra-
nılmış olur. Bu yaklaşımın en somut 
örneği, tarihsel gelişimin mantığıdır. 

Eski, devletsiz ve mülkiyetsiz ilkel 
komünal toplum (yani “tez”), mülki-
yetin ve sınıf mücadelesinin ortaya 
çıkması ve buna dayalı devlet meka-
nizmasının toplumun üstünde yer al-
masıyla (antitez) tarihsel olarak inkâr 
edilmiştir. Ancak kurmak istediğimiz 
devletsiz ve sınıfsız komünist toplum 
da mülkiyete ve sınıf egemenliğine 
dayalı toplumun reddedilmesi, yani 
inkârın inkârıdır. Ancak komünist top-
lum, yani inkârın inkârı, geriye dönüş, 
ilkel komünal çağlara bir geri yolcu-
luk olmayacaktır. O (komünizm) eski 
toplumun mülkiyetsiz ve devletsiz, 
komünal yaşam tarzını içerecek, an-
cak bunu çok daha üst bir seviyede; 
bilimin, aklın, tekniğin ve üretimin 
çok daha üst bir gelişme seviyesinde 
gerçekleştirecektir. İnkarın inkârı, ilk 
çıkış noktasının tekrarı değil, onun 
belli özelliklerini taşıyarak onun yeni 
ve üst bir seviyede yeniden üretilme-
si olacaktır. Engels, inkârın inkârının 
tarihi materyalizmdeki uygulamasını 
“mülksüzleştirenlerin mülksüzleştiril-
mesi” olarak formüle etmiştir.

Öte yandan Lenin, tarihi sürekli 
olarak her anında ileriye doğru giden, 
asla geri dönüşler içermeyen bir ha-

reket olarak tasavvur etmenin gerçek 
dışı olduğuna dikkat çekmişti. Tarih-
te sık sık geri dönüşler, atılan ileri 
adımların inkârı niteliğinde gelişme-
ler olabilir ve olacaktır. Burada mü-
him olan nokta, bu “geri dönüş”lerde 
asla başlangıç noktasına (“1 numaralı 
kareye”) geri düşmediğimizi, o “ilk 
kare”ye ait kimi yönler ortaya çıksa 
dahi yeni ve farklı bir durumda oldu-
ğumuzu görebilmektir. Bu prensibin 
temel mantığı, tarihteki gelişmenin 
çizgisel (lineer) değil, helezoni (spi-
ral) niteliğine dikkat çekmektir.

Mao’nun Katkısı

Adnan arkadaş, Mao’nun diyalek-
tik materyalizmi tek bir prensibe in-
dirdiğini belirtmektedir. Gerçekten de 
Mao, felsefeyle ilgili çalışmalarında 
diyalektiğin sadece “çelişki ve karşıt-
ların çatışması” yönüne yer ve ağırlık 
vermiştir.

Daha önce de belirttik: “Politika” 
gazetesi olarak, özellikle 1970’lerin 
ortasından itibaren Mao ve ÇKP’nin 
“sosyal emperyalizm” ya da “baş sal-
dırgan güç SSCB” gibi tespitlerini za-
rarlı bulmuş, ÇHC yönetiminin ABD 
emperyalizminin politikalarına para-

EĞİTİM DİZİSİ: VII
Bir Okuyucu Mektubu Üzerine
Marksist Felsefeye Dair Birkaç Not
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lel, onları güçlendirici rol oynadığını 
hatta uluslararası arenada işbirlikle-
rine kadar vardıran karşı-devrimci 
pratikler de sergilediğini tespit etmiş 
ve ona karşı ideolojik mücadele yü-
rütmüş bir geleneğin temsilcileriyiz. 
Bu kopuş Stalin’in ölümünden sonra 
SBKP’de yaşanan revizyonist kırılma 
ile açıklanmaya çalışılsa da, ÇKP’nin 
bu duruşunu ve uygulamalarını bugün 
de onaylamıyoruz. Ancak, 1960’ların 
sonuna kadar Mao, Çin Devrimi gibi 
muazzam, efsanevi bir başarıya lider-
lik etmiş, uluslararası komünist hare-
ketin saygın bir komünist önderiydi 
ve o dönem, özellikle SBKP’li felse-
fecilerle (Yudin) beraber yürüttüğü 
çalışmalarda felsefeye önemli katkıla-
rı olmuştur. 

Mao’nun sadece “çelişki”ye odak-
landığı doğrudur. Daha önceki yazı-
mızda “baş, temel, tali çelişki” gibi 
kategorileri ortaya koyduğuna değin-
diğimiz Mao, aynı zamanda emek-
çi sınıflar içindeki çelişkilere ilişkin 
“Halk İçindeki Çelişkilerin Doğru 
Ele Alınmasına Dair” başlıklı çalış-
masıyla da dikkat çekmiştir. Türkiye 
Solu’nda bu çalışmaların maalesef 
oldukça hazin etkileri olmuştur. As-
lında doğru olan, bütün çelişkilerin 
aynı anda değil, bir sıra ve mantık 
dahilinde çözüleceğini belirten ilk ça-
lışma, 1960’larda MDD’ci yanılgıları 
desteklemek için kullanılmış; “halk 
içi çelişkiler” meselesi de sol gruplar 
arası kavga, çatışma, hatta şiddetin 
amentüsü haline getirilmiştir. Bu ça-
lışma, bugün devrimci hareketimize 
ait bu ilkelliklerden sıyrılarak daha 
olgun bir gözle ele alınmayı bekle-
mektedir.

Mao’nun çelişkiye ilişkin çalışma-
sı, geleneksel Çin felsefesinden yarar-
lanırken, daha sonra SBKP tarafından 
eleştirilecek olan kimi ham ifadeleri 
(“her farklılık bir çelişkiyi barındırır” 
gibi), ya da “her şey karşıtına dönü-
şür” gibi kimi mekanik formülasyon-
ları da içermiştir. Bunlar da elbette 
gözden uzak tutulmamalıdır.

Öte yandan Mao’nun “Pratik Üs-
tüne” ve “Doğru Fikirler Nereden 
Gelir?” makaleleri, Marksist bilgi te-
orisine önemli bir katkıdır. Klasik am-
pirizmin ve pozitivizmin aksine, doğ-
ru fikirlerin sadece gözlem ve bilimsel 
deneylerden değil, aynı zamanda sınıf 
mücadelesinden geldiğini vurgulayan 

Mao, gerçeği görmemizi engelleyen 
ideolojik kalıpların yanılgılarından, 
olguları çarpıtan filtrelerinden  ancak 
sınıf mücadelesiyle, toplumsal pratiğe 
müdahale ederek sıyrılabileceğimizi 
ortaya koymuş, böylece Marksist bil-
gi teorisinin politik-pratik ayağını ta-
nımlayarak onu klasik materyalizmin 
bilgi teorisinden ayırmıştır. Bu çalış-
ma, daha sonra İngiliz komünist filo-
zof Maurice Conforth’un son derece 
başarılı bir eser olan “Bilgi Teorisi” 
çalışmasına kaynak teşkil etmiştir.

Lenin ve Felsefe
Defterleri’nin Önemi

Adnan arkadaş, Lenin’in “Felse-
fe Defterleri” çalışmasının önemini 
vurgulamakta ve buna değinmemizi 
istemektedir. Gerçekten de “Felsefe 
Defterleri”nin önemi nedir?

Bu kitap, Lenin’in 1895, 1905 
ve özellikle 1914-1916 arası kimi 
klasik felsefe metinleri üzerine yap-
tığı çalışmaları içermektedir. Tam 
ve olgun metinlerden çok, Lenin’in 
kısa özetlerinden, gözlemlerini içe-
ren kimi paragraflardan, hatta sayfa 
kenarına aldığı notlardan oluşmak-
tadır. Eserin ağırlığını 1914-16 ara-
sı, 1. Dünya Savaşı’nın başlayıp 2. 
Enternasyonal’in çöktüğü dönemde 
aldığı notlar oluşturmaktadır. Eserin 
temel önemi de buradadır.

Gerçekten de Lenin, Marksizm-
de bir kopuşun arifesinde, gelenek-
sel Marksizmi temsil eden 2. Enter-
nasyonal’in iflas ettiği ve yeni bir 
devrimci çıkışın teorik ve siyasi ha-
zırlığının zorunlu olduğu bir dönem-

de işe felsefeyle başlamıştır! Mark-
sizmin devrimci, yaratıcı, dinamik 
ve canlı özünü kavramayı amaçlayan 
Lenin, işe meselenin ruhundan, yani 
felsefeden başlamayı tercih etmiş, 
bu çalışmalarda elde edeceği güç-
lendirilmiş ve zenginleştirilmiş bir 
diyalektik bakışla siyasi meselelerin 
çözümüne yönelmiştir. Bu çalışmayı 
yaptığı dönem, aynı zamanda Leni-
nist siyaset teorisinin temel kitapları 
olan “Emperyalizm: Kapitalizmin En 
Üst Aşaması”, “Sosyalizm ve Savaş” 
“Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı” 
gibi belirleyici eserlerin de kaleme 
alındığı dönemdir ve Lenin’in diya-
lektik materyalizme ilişkin edindiği 
üstün kavrayış, bu eserlerin teorik ve 
siyasi başarısının da arka planını teş-
kil etmektedir.

Lenin’in Hegel’i derinlemesine 
incelediği bu eserde, özellikle onun 

“Mantık Bilimi” adlı kitabına ilişkin 
aldığı notların her biri, çok ciddi ve 
derin diyalektik tespitleri içermekte-
dir. Hegel’in Kant’ın bilinemezcili-
ğini eleştirdiği noktaları olumlu bulan 
Lenin, onun kendi felsefesini hayata 
ve bilime uygun hale getirmeye çalış-
tıkça materyalizme yaklaştığını tespit 
etmiş, buna karşılık idealist kısır dön-
güler içinde çırpındığı noktaları ise 
teşhir etmiştir. Burada yer yer aldığı 
alaycı notlar (materyalizme yaklaşan 
Hegel’in bundan kimi tespitlerle çark 
etmeye çalıştığı noktalarda “işte kor-
kuyor!” ifadeleri) dahi, okuyucuya 
paha biçilmez bir felsefi kıvraklık ve 
derinlik kazandırmaktadır.

Bu eseri ayrıntılarıyla bu 
sayfalarda ele almamız müm-
kün değildir. Ancak kuruluş 
sürecinde olan, bilimsel ça-
lışmalarımızı yürüteceğimiz 
yeni yapılanmalarda bu eseri 
de bir çalışma alanı olarak 
ele almamız gündemdedir. 
Adnan arkadaşa bize bu de-
ğerli gözlemleri için teşekkür 
ediyor, tüm siyasi tutsakların 
özgürlüğüne kavuşacağı gün-
lerde bu konularda yüz yüze 
ve daha büyük bir verimli-
likle birlikte çalışacağımız 
günlere olan  inanç ve umu-
dumuzla kendisini ve zindan-
lardaki tüm tutsak yoldaşları-
mızı selamlıyoruz. 
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Bu sayımızda ilk defa olarak ilerici 
ya da sosyalist bir içerik taşımayan 
bir eseri tanıtacağız: Dostoyevski’nin 
ölümsüz eseri “Karamazov Kardeşler”. 
Lenin, “...komünist olmanın sadece 
sosyalist eserleri okuyarak değil, ancak 
insan cinsinin yarattığı tüm kültürel 
zenginlikleri öğrenerek ve özümseye-
rek gerçekleşecek bir çaba” olduğunu 
söylemişti. Bu kültürel zenginlikler-
den biri de hiç şüphesiz “Karamazov 
Kardeşler”dir. 

Eserin yazarı Dostoyevski, gençli-
ğinde Petraşevski grubu adlı sos-
yalist/anarşist bir ekibe katılır. Çara 
suikast planlayan grup kısa zamanda 
tutuklanır ve idam mangasının kar-
şısına kadar çıkartılıp son dakikada 
cezaları sürgüne çevrilir. Dostoyevski 
10 yıl Sibirya’da kalır. Bu deneyim, 
onda derin değişikliklere sebep olur. 
Döndüğünde yazdığı romanlarla 
kısa zamanda edebi dehasını ortaya 
çıkarır.

Dostoyevski bir çelişkiler insanı-
dır. Eserlerinde kâh Rusya’ya özgü bir 
köylü sosyalizmini, kâh Hristiyanlığı, 
kâh Rus milliyetçiliğini ve onu so-
mutlaştıran Çar’ı savunur. Bu yönüyle 
hem muhafazakâr, hem de sol ve 
ilerici çevrelerin eleştirisine maruz 
kalır. Ancak tartışmasız biçimde 
üstün olduğu yan, insan ruhunu tüm 
karmaşıklığı ile yansıtma yeteneğidir.

Onun eserlerinde insan ruhunun 
en çelişik yönleri son derece canlı 
bir üslupla ortaya konur. Sevgi ve 
nefret, kıskançlık ve hayranlık, yücelik 
ve bayağılık, bağlılık ve ihanet onu 
kahramanlarının kişiliğinde aynı anda 
ve bir arada var olur. Kafamızda belli 
bir profile yerleştirdiğimiz bir roman 
kahramanı, bir anda bu profile son 
derece ters bir tavır takınır ve okuyu-
cuyu şaşırtır. Ancak bu şaşkınlık, in-

san ruhunu anlamada aslında bizi bir 
adım daha ileri götürmektedir. Bütün 
bu iniş-çıkışlar, bizler için insanları 
ve insan ruhunu daha derinlemesine 
kavramamızı sağlayan birer psikolo-
jik eksersiz vazifesini görür. Öyle ki, 
psikoloji ilminin henüz oluşmadığı 
yıllarda, Dostoyevski’nin eserlerinin 
ruhsal terapi için birer kılavuz, birer el 
kitabı olarak kullanıldığı söylenir.

Eserlerinde ayırt edici olan (ve 
Türkiye’li okuyucuya da uygun gelen) 
bir diğer özellik, tasvirlerin kısalığı, 
buna karşılık diyalogların uzunluğu-
dur. Bazen sayfalarca süren ikili, üçlü, 
veya daha fazla kişili diyaloglar, bir 
yandan okumada akıcılık sağlarken, 
öte yandan da bir “fikir ve tavırlar 
ırmağı” gibi akarak insanların kişiliğini 
tüm çok yönlülüğü ile bize yansıtır.

“Karamazov Kardeşler”de konu 
despot ve sevilmeyen bir baba ve 
onun 3 oğlu arasında geçenlerdir. 
Baba Karamazov, cimri, ayyaş ve 
çevresindekileri ezen biridir. Büyük 
oğlan Dimitri, tipik bir geleneksel, 

“Asyalı” Rus’tur ve yazarın gözünde 
Rusya’nın geçmişini temsil eder. Or-
tanca çocuk İvan, moderniteye ve 
bilime inanan aydın ve Batılılaşmış 
Rus’un sembolüdür. Küçük kardeş 
Alyoşa ise, Rusya’ya o dönem dam-
gasını vuran bu ikilemin, Batı-Do-
ğu ikileminin dışında ve üstünde 
yer alan, ve yazarın gözünde 
Rusya’nın geleceğini ve kurtulu-
şunu simgeleyen gizli kahrama-
nıdır. Bunların yanı sıra, ruhtaki 
arınmanın ve insani asaletin 
simgesi olan Peder Zosima, babanın 
metresi ve karmaşık kişilikli bir halk 
kızı olan Gruşenka, soylu ve eğitimli 
Katerina Nikolayevna, ağırlık sahibi 
diğer kahramanlardır. Baba Karama-
zov, faili meçhul bir cinayete kurban 
gider, ve oğullarından biri cinayet 
suçuyla yargılanır. Tüm bu süreç, 
aslında o dönemki Rus toplumunu 
saran tüm gerilimlerin yansıtıldığı bir 
tablo gibidir. Halkı ve aydınları saran 
tüm fikirler; demokrasi, modernleş-
me, Avrupa kültürü, sosyalizm, bilim-
sel düşünce, Hristiyanlık gibi fikirlerin 
hepsi bu muazzam tablo içinde 
yerlerini alırlar. Sonunda mahkeme 
bir karara varır; ama gerçek bambaş-
ka bir yerde gizlidir.

“Karamazov Kardeşler”, 
Dostoyevski’nin en zengin ve üst se-
viye eseridir. Diğer eserleri olan “Ölü 
bir Evden Anılar”, “Suç ve Ceza”, “Buda-
la” gibi romanlarda ele alıp işlediği 
tüm fikirler, “Karamazov Kardeşler”de 
bir “final” gibi hep bir araya gelir ve 
harmanlanır. Kimi eleştirmenler, bu 
kitabı “insanlığa adanmış bir destan” 
olarak niteler. Ünlü yazar L.Tolstoy, 
ölümüne yakın evini ve tüm mülkünü 
terk ederken, yanına aldığı tek kitap 
“Karamazov Kardeşler”dir. 

Bu değerli eseri, sosyalizm bilgisi-
ni insanlığın büyük fikirleriyle zen-

ginleştirmek isteyen tüm ilericiler ve 
sosyalistler için okunulması zorunlu 
bir baş eser olarak tavsiye ediyoruz.
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Önemli not: İşsiz, emekli, engelli, öğrencilere yurtiçi ve yurtdışı fiyatlarından % 50 indirim, devrimci siyasi tutsaklara ücretsiz abonelik.

KARAMAZOV KARDEŞLER
İNSAN RUHUNUN LABİRENTLERİNDE:

Fyodor 
Mihailoviç Dostoyevski
11 Kasım 1821’de Moskova’da doğdu. 

Çocukluğu zorba ve alkolik bir baba ile hasta 
bir anne arasında geçti. Küçük yaştan itibaren 
edebiyatla ilgilenmeye başladı ve Puşkin, 
Goethe, Cervantes gibi yazarlarla tanıştı. 
1846’da ilk romanı İnsancıklar yayımlandı ve 
edebiyat çevrelerinde büyük ilgiyle karşılandı. 
1849’da Çar I. Nikola’nın baskıcı yönetimine 
karşı faaliyetlerinden dolayı tutuklandı ve ölüm 
cezasına çarptırıldı. İnfazın uygulanmasına 
dakikalar kala, cezası Sibirya’da dört yıl kürek 
mahkûmiyetine çevrildi. Hapiste okumasına izin 
verilen tek eser İncil’di. Bu süre boyunca etrafını 
kuşatan, horlanan ve ezilen kesimi yakından 
tanıma fırsatı buldu. 1854’te serbest bırakıldıktan 
sonra Semiapalatinsk’te zorunlu kışla hizmetine 
gönderildi ve subaylığa kadar yükseldi. Yoğun 
çalışma temposu nedeniyle sağlığı bozulan 
Dostoyevski, doktorunun tavsiyesi üzerine 
1862’de hayalini kurduğu Avrupa seyahatine 
çıktı. Fransa, İngiltere ve İtalya’yı kapsayan bu 
kısa gezinin ardından, 1863’te Batı kültürünü 
eleştirdiği Yaz İzlenimleri Üzerine Kış Notları’nı 
kaleme aldı. 1864’te Rusya’ya döndükten sonra 
ağabeyiyle Epoha (Çağ) adında yeni bir dergi 
çıkardı ve Yeraltından Notlar’ı burada tefrika 
etmeye başladı. Aynı yıl karısını ve ağabeyini 
kaybetti. Bunu izleyen on yıl boyunca, Dos-
toyevski art arda Suç ve Ceza (1866), Kumarbaz 
(1867), Budala (1868), Cinler (1872), Delikanlı 
(1875) gibi başyapıtlarını kaleme aldı. Yazarlık 
hayatı boyunca işlediği önemli temaları bir araya 
getirdiği Karamazov Kardeşler’i ölümüne üç ay 
kala tamamladı. Dostoyevski 9 Şubat 1881’de St. 
Petersburg’da hayatını kaybetti.


