
1 Ekim 2015     Yıl: 1    Sayı: 21    On Beş Günlük Gazete    Fiyatı:1 TL    Yurtdışı 1 EUR/1.5 USD Tam Zamanı
 Ülke 1 Kasım seçimlerine hazırlanıyor. Bu seçimler var olan 

toplumsal sorunları çözecek nitelikte değil. Böyle bir beklentimiz 
yok, olamaz da. İşgücü sömürüsüne son vermeyecek, toplumun 
çoğunluğunun gerçek sorunlarının çözümünün yolunu açmaya-
cak, Kürt ulusal sorununu geri dönülemeyecek şekilde çözemeye-
cek, ülkenin toplumsal siyasal yapısal sorunlarına neşter vurmaya-
cak hiç bir çözüm, gerçek anlamda çözüm değildir.

Ancak, bu seçimlerde söz konusu sıraladığımız sorunların çö-
zümü doğrultusunda bir adım atılabilir, mesafe katedilebilir. Ön-
celikle, AKP iktidarına ve onun dayandığı işbirlikçi oligarşik güçle-
re darbe vurulabilir. Gezi Haziran Direnişi, Metal Otomotiv Direnişi 
ve 7 Haziran seçimleri iktidara indirilmiş sert yumruklar idi. Ringde 
sert yumruklar, kroşeler yiyen bir boksör misali düşünürsek, AKP 
iktidarı bu kroşeler sayesinde sendeliyor. Sorun onu nakavt et-
mekte. Bu da tek başına seçimlere bağlı bir sonuç değildir.

Dolayısıyla, belirleyici olan 1 Kasım seçim kampanyası süre-
cinde, seçimlerden sonra devrimci sınıf savaşımının yükselme 
eğrisinin daha da yükseleceğinden yola çıkarak, parlamento dışı 
direnişin ve savaşımın güçlendirilmesidir. Fabrikalarda, işçi yatağı 
semt ve mahallelerde, tersanelerde, maden ocaklarında, organize 
sanayi bölgelerinde tüm devrimci, sosyalist güçlerin katılımıy-
la halk meclisleri ve işçi meclisleri oluşturmaktır. Tüm il, ilçe ve 
mümkün olduğu kadar fazla semtte barış meclisleri kurmaktır. 
İzleyebildiğimiz kadar, komünistler bütün dikkatlerini bu noktaya 
odaklamış durumdalar. Bunu doğru buluyoruz.  

İktidar parlamento dışı devrimci sınıf hareketinin bu çalışma-
sından çok rahatsız. Rahatsız olduğu, uykularını kaçıran diğer bir 
alan ise Kürt işçi, emekçi, köylü ve yoksullarının ulusal bilinçlerinin 
oluşmasıyla burjuva partilerini Kürdistan’da silip süpürmeleri, ta-
biri caiz ise sıfırlamaları ve göç ettiği metropollerde darbelemele-
ri. Ulusal bilinç kazanan bu halk ezici çoğunluğu ile aynı zamanda, 
ezilen, sömürülen işçi sınıfı ve emekçi halklara mensup. Demek ki 
doğal olarak sınıf mücadelesinin de bir parçası. Dinamizmi, savaş-
kanlığı ile de önemli bir bileşeni. 

Şimdi belirleyici olan, din ve bayrak konularını araçsallaş-
tırarak egemen sınıfların iktidarının sınıf mücadelesinden uzak 
tutmaya çalıştıkları işçi sınıfı ve emekçi halkların mücadelesinin, 
kendi çıkarları açısından, ulusal fark gözetmeden, sınıfsal temelde 
geliştirilmesi konusunda bir hamle gerçekleştirilmesidir. Türkiye 
işçi sınıfının devrimci güçleri ile Kürt ulusal demokratik hareke-
tinin özgürlükçü güçlerinin siyasal ve sınıfsal anlamda oluştura-
cakları bu birliktelik, egemen sınıfların iktidarına, onun bugünki 
temsilcisi AKP yönetimine belirleyici ağır darbeyi vuracaktır. 

Kürt ulusal sorunu çözülmeden Türkiye demokratikleşemez, 
Türkiye demokratikleşmeden de Kürt ulusal sorunu çözülemez. 
Seçimler öncesi, bu kısa zamanda oluşacak bu muazzam güç, se-
çim sonuçlarının da, seçimlerden sonra yükselecek sınıf savaşımı-
nın da başarısının teminatı olacaktır.
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Demirtaş: “Erdoğan 2 Kasım’da da 
savaşı bitirmeyecek çünkü...” Sayfa:2’de 

Bu Ülke Sahipsiz Değildir !
Bu İşçi Sınıfı Teslimiyetçi Değildir !

Bu Halklar Kurbanlık Koyun Değildir !

1 Kasım’da, 
“Saray Yıkılacak,

Halklar Kazanacak !”



Dicle Haber Ajansı’n-
dan Deniz Nazlı ve Hayri 
Demir’e konuşan HDP Eş 
Genel Başkanı Selahattin 
Demirtaş’ın Röportajın-
dan:

AKP’nin devreye koyduğu bir 
savaş gerçekliği var. Bu süreçte 
HDP kriminalize edilmek iste-
niyor. Yine PKK’nin de HDP’nin 
önünü kestiği iddiaları gündeme 
getirilmek isteniyor. Gelinen bu 
nokta neyi ifade ediyor, bu nokta-
ya nasıl gelindi?

AKP’nin kaybettiği tek başına 
hegemonya kurma imkanını yeni-
den kazanmak adına 1 Kasım se-
çimlerini gündeme aldı. Bununla 
birlikte daha önceden hazırlığını 
yaptığı savaş konseptini de çok 
hızlı bir şekilde fiiliyata geçirdi. 
Savaş kararı 7 Haziran’da alınma-
dı. Dolmabahçe Mutabakatı in-
kar edildiğinde, reddedildiğinde, 
müzakere masası devrildiğinde 
artık bu karar alınmıştı. Sadece 
7 Haziran seçimlerinin sonuçları 
bekleniyordu. Savaşın dozunun 
nasıl yürütüleceğini artık 7 Hazi-
ran’dan sonra devlet karar vere-
cekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 
bu konuda aslında netti. Seçim 
öncesinde ve sonrasında verdi-
ği mesajlarda artık diyalogun ve 
müzakerenin olmayacağı konu-
sunda çok açık beyanlarda bulun-
du. Yeniden şiddete yöneleceği, 
şiddetle PKK’yi ezmeye çalışacağı 
mesajlarını çok net veriyordu. Do-
layısıyla savaşın nasıl başlatıldığı 
kimler tarafından başlatıldığı bi-

zim açımızdan çok nettir. Türkiye 
kamuoyu aptal yerine koymanın 
da kimsenin haddi değil. Cum-
hurbaşkanı’nın Dolmabahçe ile 
söylediği “çözüm sürecini buz-
dolabına kaldırdık. Bunlara an-
ladıkları dilden cevap vereceğiz” 
söylemleri kendi söylemleridir. Bir 
gecede Kandil’e 400 hava saldırısı 
yaptıklarını söyleyenler kendile-
ridir. Bunların hepsi çok aleni bir 
şekilde ortada dururken, çatışma 
neden başladı diye müneccimlik 
yapmanın bir anlamı yok.

‘Erdoğan 2 Kasım’da da 
savaşı bitirmeyecek’
Türkiye’nin bu iç politikası ne-

yi ifade ediyor?

Saray iktidarının kaybetmeye 
başlayıp, müzakereden de arzu-
ladığı tasfiye sonucunu elde ede-
meyince 1 Kasım seçimlerinde 
HDP’yi de zora sokmak için çok 
hızlı bir şekilde savaş konseptini 
devreye soktu. Gelinen nokta Tür-
kiye iç politikası açısından silahla 
siyaseti dizayn etme kararıdır. 
Uluslararası açıdan da Cerablus 
meselesidir savaşı hızlandıran ya 
da devreye koyan. YPG/YPJ güç-
lerinin DAİŞ’e karşı Cerablus’ta bir 
hakimiyet sağlaması ihtimali bile 
Ankara’da tüyleri diken diken edi-
yordu. Özellikle Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın “Rojava benim kırmızı 
çizgimdir. Kellem gitse Rojava’da 
bir oluşuma izin vermem ve ne 
pahasına olursa olsun müdahale 
ederiz” anlayışıdır bugünkü savaşı 
derinleştiren. Savaş sadece Türki-
ye’deki iç siyasetle ya da HDP ile 
ilgili değil. Önemli bir yönü 1 Ka-

sım seçimlerine yöneliktir fakat 
“Savaşı sadece seçim için çıkar-
dılar” diye düşünüyorsak 2 Kasım 
günü savaşın bitmesi lazım. Erdo-
ğan 2 Kasım’da da savaşı bitirme-
yecek çünkü asıl mevzu Kürtlerin 
Ortadoğu’da bir statü elde etme-
sini engelleme girişimidir.

‘Cerablus hamlesi
karşı Saray savaşı
devreye koydu’
Artık DAİŞ’i izole edecek son 

operasyon son hamle Cerab-
lus’un DAİŞ’ten temizlenmesi ola-
cak. Orada bazı Suriyeli muhalif 
güçler ve Kürt güçleri uluslararası 
koalisyonun da desteğiyle ope-
rasyona hazırlanıyorlardı. Dola-
yısıyla DAİŞ’i rahatlatmak ve Kürt 
güçlerini özellikle baskı altında 
almak için de Türkiye’deki savaş 
başlatıldı ve dayatıldı. Bu yönünü 
görmemiz lazım. Bunun Rojava 
ile bağlantısı çok daha güçlüdür. 
Zaten seçim sonrası savaşın de-
vam edeceğine dair Ankara’dan 
verilen mesajlarda da bunu teyit 
ettiriyor.

‘Cerablus DAİŞ’ten çok
AKP için önemlidir’
Yeniden bir Cerablus operas-

yonu gündemde. Bu durumda ne 
tür gelişmeler öngörüyorsunuz? 
Savaş ortamı daha da şiddetlene-
cek mi?

Cerablus’a dönük Kürt güçle-
riyle birlikte koalisyon güçleri bir 
ortak operasyon başlatırsa AKP 
hükümeti de Türkiye’nin içerisin-
de operasyonlarını hızlandırabilir. 
Çünkü DAİŞ kendileri açısından 
büyük bir nefes borusudur. Bütün 
dünya ülkeleri Suriye’de vekale-
tini birine vermiş, “benim adıma 
orada savaş” diyor. Silahını, pa-
rasını veriyor, lojistiğini ve istih-
baratını sağlıyor. Herkesin orada 
gücü var. Adı konulmamış bir 3. 
dünya savaşı Suriye coğrafyasın-
da sürdürülüyor. Vekâleten yürü-
tülen Suriye savaşında AKP adına 
savaşan güç DAİŞ’tir. Dolayısıyla 
DAİŞ’in Cerablus’tan çıkarılma-
sı ve dış dünyaya ile desteğinin 
kesilerek izole edilmesi DAİŞ’in 
sonu demektir artık. Cerablus o 
nedenle DAİŞ’ten çok AKP için 
önemlidir. DAİŞ’ten çok Tayyip 

Erdoğan bu konuda feryad figan 
edip, bağırıp çağırıyor. Çok net 
anlaşılıyor ki Türkiye’de yürüyen 
savaşın bir nedeni de DAİŞ’i koru-
ma, kollama ve Rojava’yı boğmak 
girişimleridir.

‘AKP kazanma şansı
olmayan bir savaşa
girdi’
Peki, AKP’nin uluslararasın-

daki meşrutiyeti her geçen gün 
zedeleniyor. Sizce içeride Kürtlere 
karşı yürüttüğü savaşı nereye ka-
dar sürdürebilir?

Tahminim çok uzun süreli 
yıllara, on yıllara yayılan bir sa-
vaş olmayacaktır. Çünkü AKP’nin 
bu savaşı sürdürebilme koşulları 
yoktur. İçeride ve dışarıda bunu 
sürdürebilme koşulları yoktur. As-
keri, siyasi, psikolojik ve diploma-
tik olarak, uluslararası dengeler 
açısından neresinden bakarsanız 
bakın, meşrutiyeti olmayan ve 
kazanma ihtimali de olmayan bir 
Ortadoğu savaşına girmiş durum-
da AKP.

Erdoğan’ın Rusya dönüşü 
Esad’a ilişkin söylemleri bir nevi 
Suriye politikasına ilişkin söylem-
leri değişiklik gösterdi. Nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz?

Kürtlerle kardeşlik ilişkisi eşit-
lik ilişkisi kuracağına gidip DAİŞ 
ile aynı ilişkiyi kurdular. O nedenle 
politikaları çöktü. Tayyip Erdoğan 
“Esad’la birlikte bir geçiş dönemi 
olabilir” dedi. Rojava’da oradaki 
muhalefetle uzlaşma sağlandığı 
takdirde Rojava’daki oluşuma kar-
şı çıkmayacaklarını BM toplantıla-
rında Davutoğlu ifade etti. Bunlar 
gösteriyor ki AKP politikası iflas 
etmiştir artık bundan dönüşün 
en zararla çıkışın yolları aranıyor. 
1 Kasım seçimleri de bu süreci 
hızlandıracaktır. AKP, 1 Kasım’da 
daha ağır bir yenilgiyle çıkarsa 
artık Türkiye AKP’den kurtulabi-
lir. Türkiye toplumu nefes alabilir. 
Türkiye tabiri caizse 10 gol atabi-
leceği bir maçtan 5-0 yenik çıkı-
yor. Aslında Ortadoğu’yu yeniden 
dizayn süreci Türkiye’ye çok bü-
yük imkanlar sundu. Bir maçta 10 
gol atabilirdi Türkiye ama sahada 
AKP’li oyuncular olduğu için 5 gol 
yiyerek çıktı. AKP politikaları çök-

tükçe Türkiye’nin önü açılır, Kürt-
ler de Türkler de kazanır, Türkiye 
de kazanır. Yine Rojava ve Güney 
Kürdistan açısından bir kazanım 
durumu ortaya çıkar.

Savaş sürecinin devreye ko-
nulmasıyla birlikte HDP’ye yöne-
lik saldırılarda arttı. Saldırılarda 
Osmanlı Ocakları adlı paramiliter 
bir grubun adı geçiyor. Kimi güç-
ler çatışmayı derinleştirmek, yay-
mak mı istiyor?

Bu dönemde AKP kendi derin 
devlet yapılanmasını kurdu. Daha 
önce cemaate dayanarak yürü-
tüyordu bu işleri. Şimdi cemaat 
yerine kendi derin devlet yapı-
lanmasını ikame etmeye girişti. 
Bu konuda yeterli derece başarılı 
olamıyorlar. Cemaat bu konuda 
çok uzmanlaşmış ve savaşmıştı. 
AKP şimdi bu işin acemiliğini çe-
kiyor çünkü yeteri kadar elamanı 
yok, derin devlet içinde konum-
landırabileceği. Eski Ergenekon 
veya eski tarz Gladyo yapılanması 
çerçevesinde yetişmiş eleman-
larla belli bir uzlaşma arıyorlar 
biliyorsunuz. Ergenekon tahliye-
leri buna yönelikti. Devleti birkaç 
yıldır tek başına yönetmeye baş-
ladılar. 2013 yılına kadar cemaat 
eliyle yönetiliyordu devlet. Yeteri 
kadar elemanları yok ve bazı eski 
alperen, ülkücü çevrelerini dev-
şiriyorlar. İşte Osmanlı Ocakları 
adı altında kendi gençlik, Gladyo 
yapılarını kurmaya çalışıyorlar. Bu 
son saldırılar da doğrudan kendi 
yapılarının ilk yaygın terör eylem-
leriydi. Genel merkezimizin, Kürt 
işyerlerinin yakılması, 400’den 
fazla yerde Kürtlerin ve partimizin 
saldırıya uğraması AKP Gladyo-
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Türkiye siyasi anlamda hareketli ve bir o kadar da kar-
maşık günler geçiriyor. Türkiye’nin göbekten bağımlı oldu-
ğu emperyalist merkezler, kendilerinin bölge ve dünyadaki 
yeniden paylaşım ve “düzenleme” stratejileri temelinde, 
Türkiye’yi de yeniden formatlama ihtiyacı duydular. Sek-
senli yılların sonu, doksanlı yılların başında, Sovyetler Birliği 
ve Dünya Sosyalist Sistemi çerçevesinde gerçekleştirilen 
karşı-devrim sonrası, başta ABD olmak üzere emperyalist 
merkezler “tek kutuplu dünya” söylemi ile yıllardır hazır 
olan planlarını çekmeceden çıkardılar. Süreç istedikleri gibi 
gelişmedi. 11 Eylül 2001 Dünya Ticaret Merkezi senaryosu 
ile sürece yeni bir itki sağladılar.

AKP’nin kurulması ve kısa zamanda demagojik takiye 
yöntemleri ile ülkede etkin bir parti konumuna gelmesi 
sürecin kendi içinde yeniden düzenlenmesinin ülkemiz açı-
sından sonucudur. AKP bir ittifak partisi olarak ABD emper-
yalistlerinin yüzde bin desteği ve sağladığı olanaklar ile ku-
ruldu. Başta Erdoğan olmak üzere, kadroları orada eğitildi, 
maddi ve teknik tüm olanaklar sunuldu. Türkiye politikası 
yeniden formatlandı. Yazımızın konusu olmamakla birlikte, 
elde edilen bu “başarı” ve kısa sürede sağlanan bu “gücün” 
kendi içinde taşıdığı farklılıklar ve çelişkiler sonucunda it-
tifak bozuldu. Kendi içlerinde bir güç savaşına dönüştü. 
Bu kurguları geliştiren emperyalist strateji merkezlerinin 
kendileri açısından dahi olsa her zaman doğru manevralar 
yapma yeteneklerinin olmadığına bir kez daha şahit olduk. 
Tabiri caiz ise Türkiye’deki taşeronları birbirlerini yediler, 
karşılıklı olarak kirli çamaşırlarını ortaya döktüler ve bir 
birlerini yok etme mücadelesine girdiler. Bu süreç devam 
ediyor.

En başta emperyalizmin ve yerli taşeronlarının hesaba 
katamadığı bir dinamizm bu süreç içinde güçlendi. Türki-
ye’de, genelde emperyalist merkezlerin bu politikalarına, 
özelde ise AKP’ye karşı geniş bir halk muhalefeti oluştu. Ve 
bu muhalefet kendisini ilk defa CHP ve MHP’de ifade etme-
di. Temelinde Kürt halkının özgürlük mücadelesi olan ve sü-
reç içinde Türkiye’nin anti-emperyalist, anti-faşist demokra-
si güçlerinin önemli bir bölümü ile birleşen bir muhalif güç 
oluştu. Anti-kapitalist nitelikte olan bu güç kendini HDP’de 
ifade etti. Bir anlamda Türkiye’nin ulusal demokratik güçleri 
bir ittifak oluşturdular. Bu gücün daha da büyümesi ve ge-
nişlemesi gündemde olduğu ve emperyalizmin taşeronu 
AKP iktidarının, dolayısıyla devlet yapısının geleceğini teh-

lirleyici olacaktır. Sadece parlamentarizme hapsolmuş bir 
çalışma bu süreçte belirleyici olamaz. Bugün bu süreci Tür-
kiye Kürdistanında halkın imhaya karşı direnişi, işçi sınıfının 
fabrikalardaki direnişi, gençlerin, kadınların baş kaldırıları, 
Fıratın doğusunda ve batısında yerel Halk Meclislerinin, İşçi 
Meclislerinin, Barış Meclislerinin gelişimi ve bütün bu faa-

liyetlerin koordinasyonu belirleyecektir. Bu birleşik, 
yığınsal güçtür, gerçekleşirse 1 Kasım seçimleri-

ne yansıyacak olan ve seçimler gerçekleşmez-
se de daha da gelişmesi gereken.

AKP iktidarı varlık-yokluk mücadelesi 
veriyor, dolayısıyla ya daha da zayıflayacak 
ve tarihin çöplüğüne atılacak, yada onlar bu 

raundu kazanacak ve işçi sınıfının, Kürt halkı-
nın, barış, demokrasi, emek, özgürlük ve sos-

yalizm güçlerinin direnişini ve Anti-emperyalist 
Demokratik Halk İktidarına yürüyüşünü bir süre 

için daha engelleyecek. Yaşanan süreç bu derece önem-
lidir. Türkiye Komünist Partisi, bu gerçeklerin ışığında tüm 
yerellerde en geniş devrimci demokratik güçlerin birliğini 
ve eylemliliğini geliştirmeye büyük önem veriyor. Partimi-
zin örgütleri, üye, sempatizan ve en geniş çevremiz, yaşa-
dığı ve çalıştığı her alanda, günlük doğal ilişkileri içinde 
çalışmalarının yönünü bu hedefe kilitlemeli, oluşan Halk, 
İşçi ve Barış Meclislerinde semt, mahalle, işyeri, ilçe ve il dü-
zeyinde aktif çalışmalara katılmalı, var olan fabrika ve semt 
temel örgütlerimize ilaveten, partimizin görüşlerini sade-
ce gazetelerimizin dağıtımı aracılığı ile yığınlara aktarmak 
değil, bizzat ikili ilişkiler yoluyla örgütlülüğünü geliştirerek 
yaymalı ve bu güçlü ittifaka katkısını sunmalıdır. Meclislerin 
olmadığı alanlarda meclislerin kuruluşuna ve ilgili meclisin 
ülke koordinasyonu ile bağlarının kurulması görevini üst-
lenmeli tüm gelişmeleri partiye rapor etmelidirler. HDK ve 
HDP’de görev almış yoldaşlarımız, bu çalışmaları daha da 
güçlendirmeli, HDP çalışmalarını sadece bir seçim çalışma-
sı olarak görmemeli, ülkemizin emperyalist boyunduruk-
tan kurtulması ve sosyalizme açılan anti-emperyalist halk 
iktidarının sürekli çalışmasının bir alanı olarak değerlen-
dirmelidir. Karmaşık gibi gözüken bu süreci sadeleştirerek 
değerlendirmek, hedefe kilitlenmek her bir komünist için 
en net görevdir.
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dit edeceği egemen güçler tarafından tespit edildiğinden 
dolayı AKP iktidarı, devletin tüm kurum ve kuruluşları ile 
birlikte Türkiye ve Türkiye Kürdistanı’nın barış, demokrasi, 
emek, özgürlük ve sosyalizm güçlerine savaş açmıştır.

Burada yapılması gereken tespit, emperyalizmin plan-
larının, dolayısıyla AKP iktidarının tehlikeye girmiş 
olmasıdır. AKP’nin devlet ile birlikte bir bütün 
olarak bu saldırılarının sebebinin onun güçlü 
olmasından değil, konumlarını savunma kay-
gısı olduğunun görülmesi gereğidir. Devle-
tin saldırısı çok yönlü gelişiyor. Bir yandan 
ana vuruşu Kürt halkının özgürlük güçleri-
ne ve sindirmek amacıyla Kürt halkına yö-
neltiyor, adeta intikam alıyor; diğer yandan 
Türkiye işçi sınıfı hareketinin devrimci güçle-
ri ve bu iki güç ile dayanışma içinde olan tüm 
barış ve demokrasi güçlerini yıldırmayı hedefliyor. 
Türk halkının Kürt halkı ile olan dayanışmasını, Kürt hal-
kının ise Türkiye’nin demokratikleşmesi için Türkiye barış 
ve demokrasi güçleri ile olan ve sürekli gelişen birlikteliğini 
bozmayı hedefliyor. Amacına ulaşmak için, birleştirici nite-
liği ve söz konusu tüm güçleri birleşik olarak temsil konu-
munda olan HDP’yi sisteme entegre etmek, bu süreçte de 
bölmek ve parçalamayı hedefliyor.

Sürecin karmaşıklığı tam da bu noktada. 7 Haziran 2015 
seçimlerinin iradesini yok sayan, her tür yasa dışı yöntemi 
kullanarak iktidarını korumaya ve diktatörlüğünü pekiştir-
meye çalışan bir güç, özünde zayıflamış ve doğru yerden 
darbe yerse yıkılmaya yüz tutmuş veya en azından daha da 
güçlenerek diktatörlüğünü kurumsallaştıramama tehlikesi 
ile yüz yüze gelmiş bir güçtür. Onu bu köşeye sıkıştırma 
yeteneğini göstermiş olan Kürt Özgürlük Hareketi ve Tür-
kiye İşçi Sınıfı Hareketinin Devrimci Güçlerinin, en geniş 
Barış ve Demokrasi Güçlerinin desteğini de alan ittifakı 
şimdi daha da güçlenerek, devletin oyunlarına gelmeden 
genişlemek ve ezilen, sömürülen geniş halk yığınlarını ku-
caklamak zorundadır. Parlamenter temsil ancak söz konusu 
ilerici, devrimci güçlerin parlamento dışında geliştirecek-
leri güçlü halk hareketleri, yığınsal mücadeleleri ile sonuç 
alıcı olabilir. Nasıl ki bu geniş muhalefet gücü, binlerce can 
verilerek, yıllar süren zorlu sınıf, ulusal kurtuluş ve özgür-
lük mücadelelerinin sonucunda HDP’de vücut bulmuşsa, 
mücadelenin bundan sonraki süreçleri de bu niteliği ile be-

Karmaşık Bir Süreç, Net Görev
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su’nun sivil alanda harekete ge-
çirdiği terör eylemiydi.

‘Saray Gladyosu içinde 
kaymakamlar,  valiler,
yargı mensupları var’
Kürtlerin saldırıya uğradığı 

her yerde özel bir ekip işin içinde. 
Bunların etrafından 200-300 kişi-
lik bir milliyetçi güruh toplanıyor 
ama çekirdek yapı 3-4 kişiden 
oluşur ve bunlar merkezi glad-
yoya bağlıdır. Asıl yönlendiren, 
yakma talimatı veren sahada o 
kişileri ne yapacağına dair fiili 
olarak komuta eden birkaç kişilik 
ekipler var. Bunlara hiçbir şekil-
de dokunulmadı. AKP’nin koru-
ması altında ve bu gruplar olası 
benzeri durumlarda da harekete 
geçirmek için hazır tutuluyorlar. 
Saray’ın örtülü ödeneği ile bes-
lenen çeteler bunlar. Biz Saray 

Gladyosu dediğimizde abarttığı-
mız düşünüyorlar ama böyle bir 
gladyo yapısı var Türkiye’de. İddia 
ediyorum bunların arasında kay-
makamlar var, valiler var. Yani bu 

Saray Gladyosu içerisinde örgüt-
lenmiş çekirdek yapıdan talimat 
alan, kirli eylemler yapıp bunların 
üzerlerini örten yargı mensupları 
bile var. (...)

‘İletişim kesildiğine
göre Öcalan’ın AKP’ye
çok sert eleştirileri var’

Kürtlerin diğer bir gündemi de 
PKK Lideri Abdullah Öcalan üze-
rinde uygulanan ağırlaştırılmış 
tecrit. 5 Nisan’dan bu yana Öca-
lan ile hiç temas kurma şansınız 
oldu mu?

Hayır. Kendisinden bize ula-
şan hiçbir bilgi yok. Sayın Öcalan 
ile heyetimiz en son 5 Nisan’da 
görüştü ve o günden itibaren hiç-
bir temas kurma şansımız olma-
dı. Zaten tahminimiz şudur; AKP 
gerçekten de Sayın Öcalan’ın bu 
süreç ile ilgili bize karşı, HDP’ye 
karşı, özyönetim ilanlarına kar-
şı bir sert tutumu veya eleştirisi 
olduğunu bilseydi, heyetimizi 
gerekirse helikopterle adaya gö-

türürdü. İletişim kesildiğine göre 
aslında Sayın Öcalan’ın AKP’ye 
çok sert eleştirileri var demek ki. 
Bu durumu tek taraflı bir AKP da-
yatmasından çok sayın Öcalan’ın 
bir tavrı olarak da görülebilir. 
Çünkü şöyle demişti heyetimize: 
“Eğer buraya sadece beni görme-
ye gelecekseniz, gelmeyin. Ama 
müzakere etmeye gelecekseniz 
o zaman anlamlı olur.” Dolayısıyla 
üç kişilik milletvekili heyetimizin 
kendisini adada ziyaret etmesini 
bekliyor diye düşünmemek lazım. 
Kendisi bir müzakere beklentisi 
içinde. Müzakere ile birlikte mü-
zakere iradesiyle adaya gidişe 
ancak değer verebilir. Onun dı-
şındaki gidişler insani açıdan bel-
ki haber alma, sağlık koşullarını 
öğrenme açısından etkili olabilir 
ama onun dışında siyasi bir sonuç 
doğurmaz. (...)



q Tufan ŞİŞLİ

DİSK’e üye Birleşik Metal-İş Sendi-
kasının (BM) grev kararlarının Bakanlar 
Kurulu kararı ile ertelenmesinden sonra 
Türk-İş’e bağlı Türk Metal Sendikasının 
(TM) örgütlü olduğu işyerlerinde yük-
selen işçi direnişi tüm sınıfa umut verdi. 
Slogan destekçiliğinden uzak durarak, di-
renişin içindeki yoldaşlarımızın deneyim-
lerinden yola çıkarak bir değerlendirme 
yapmanın zamanıdır.

Öncelikle, direnişin ilk hamlesinin 
Birleşik Metal-İş’ten geldiğinin altını çi-
zelim. Kimi işyerlerini MESS’den kopa-
rarak anlaşma yapmaya zorladı. Ancak, 
sendikal önderliğin bir adım ötesini iyi 
değerlendiremediğini de hep birlikte gör-
dük. Bakanlar Kurulu kararı ile ertelenen 
grevleri devam ettirmek isteyen işçileri 
BM yöneticileri işyerine soktu. Mücade-
lenin hukuksal zeminde süreceğini anlattı.

Ancak kısa bir süre sonra, Renault, To-
faş, Coşkunöz, ORS vb... TM’nin örgütlü 
olduğu bir çok işyerinde Bosch sözleşme-
sini örnek alarak “tek tip sözleşme yok. 
Farklı sözleşmeler oluyor. Aynısını biz de 
istiyoruz’’ diyerek, işçiler direnişe başladı.

İşveren ve TM bunun olanaksız oldu-
ğunu işçilere anlatmaya çalıştı... Direniş-
ler fiili grevlere dönüştü.

Bu aşamada işçiler TM’ye tepki du-
yuyordu. Sendikadan istifa dalgası gel-
di. “Bütün sendikalar aynı’’ algısı da bir 
yandan işleniyordu. “İşyeri Komiteleri’’ 
sendikanın yerine ikame edilmeye çalışıl-
dı. “Toyota Modeli’’ işçiler için bir seçe-
nekmiş gibi sunulmaya çalışıldı.

Renault, 5000’e yaklaşan işçi sayı-
sıyla direnişin motor güçlerinden biriy-
di. Sendikasızlığı kabul etmediler. Kendi 
sendikalarını kurmak istediler. Bir dernek 
bünyesinde kurulan ve “işte sizin bağım-
sız sendikanız’’ denen yapıya da güven 
duymadılar.

Bu dönemde TBMM çatısı altında bir 
hükümetin kurulamıyor olması da siyasi 
bir belirsizlik yaratıyordu. Yeniden seçim 
sinyalleri de, işçilerin üstüne sert bir gidi-
şin önündeki engellerden birisiydi.

Metal İşçilerinin Direnişini Üç Bü-
yük Fabrikanın Deneyimi ile Değerlen-
direlim;

RENAULT MAİS:
Direnişin temel dayanağı Bosch söz-

leşmesinin kendi işyerlerinde de uygu-
lanması talebiydi. Direnişin ilerleyen 

günlerinde sendika temsilcilerinin işçiler 
tarafından seçilmesi talebi de öne çıktı.

Reno direnişinin yükünü büyük ölçü-
de işçilerin kendi aralarından belirledikle-
ri temsilciler üstlendi. Temsilciler, gönül-
lülük esasına göre öne çıktılar. Direnişteki 
işçiler de onlara onay verdi.

Fabrikalardaki direnişlerde, üretimden 
kaynaklanan zor gücünüz ve sınıf daya-
nışmanız dışında bir garantiniz yoktur. 
Bir direnişte sözcü olmak uzun yıllar işsiz 
kalmayı da göze almak demektir. Bak-
makla yükümlü olduğunuz bir aileniz de 
olduğunda, bu zor bir karardır ve büyük 
bir özveridir.

Bir süre sonra işverenin, karşı tekli-
fi gündeme geldi. İşçilerin eline geçecek 
para açısından, senelik olarak pek bir fark 
yoktu. Ancak işveren saat ücretine zammı 
kabul etmiyordu.

Bunun üzerine işçiler toplantı yaptılar. 
Farklı görüşler oluştu. İşçilerin yaklaşık 
yarısı, işverenin teklifini kabul etmekten 
yanaydı. Diğer yarısı ise direnişe devam 
etmek istiyordu.

Kimi sol yapılanmalar da, direnişin 
devamı için propaganda yapıyor, “kabul 
edip çalışmaya başlayalım’’ diyenleri iha-
netle suçluyordu.

Sınıf bilinci ağır bastı “Direnişe hep 
beraber çıktık. Ya birlikte işbaşı yaparız, 
ya da birlikte direniriz’’ dediler. İşbaşı 
yapmak kararını alanların kararlı olduğu 
anlaşılınca, birlikte içeri girme önerisi 
kabul gördü. İşçilerin birliği korunduğu 
sürece, yeni kazanımlar elde etmenin önü 
hep açıktı. Birlik bozulursa, kazanmak 
imkansız olurdu.

Renault Mais işçileri hem TM’yi iş-
yerinden kovdu, Çelik-İş’e geçit vermedi, 

hem de dernek sendikacılığını reddetti.
Kendi şubelerini kurarak Birleşik Me-

tal-İş içinde örgütlenme kararı aldı ve ço-
ğunluğu sağladı.

Bu tutumlarıyla metal işçilerinin dire-
nişindeki en olumlu örneği yarattılar. Tur-
nike Grev diye bir kavramı işçi sınıfının 
literatürüne soktular.

Renault direnişinin başarısında, işçi 
sınıfının uluslararası kazanımlarının da 
önemli bir payı vardı. Renault’un global 
yönetimi Renault Sözleşmesi adında bir 
deklarasyon yayınlamış ve işçilerin dile-
dikleri sendikaya üye olabileceğini, buna 
yönetimin müdahale etmeyeceğini dek-
lare etmişti. Direnişteki işçiler bunu bili-
yordu ve kendi fabrikalarında bu kurala 
uyulması gerektiğini yönetime bildirdiler.

Olumlu bir örnek olduğu için, direniş-
çi işçilerin, işverenle yaptıkları protokolü 

de görelim;

Anlaşmaya varılan protokol madde-
leri şöyle:

1- Kimse işten atılmayacak
2- İşçiler aleyhine yapılan şikayetten 

vazgeçilecek
3- Tüm çalışanların sendikal özgürlük-

leri tanınacak
4- Son toplu iş sözleşmeleri ve çalışan-

ların konuyla ilgili talepleri ile kıdem ve 
saat ücretleri dikkate alınarak bir ay içinde 
iyileştirme amacıyla analiz yapılacaktır. 
Düşük aylık ücret alanlara daha yüksek 
ve yüksek aylık ücret alanlara daha düşük 
prim olmak üzere ayrıştırılma yapılacaktır 
ve iç kategorizasyon sistemindeki geçişle-
ri hızlandırma üzerine çalışılacaktır.

5- 4 No’lu madde kapsamında yapı-
lacak iyileştirmelere mahsuben 1 hafta 

içerisinde tüm çalışanlara bin lira avans 
ödemesi yapılacak.

6- Her yıl sonunda çalışanlara kalite 
iş güvenliği ve üretim adetleri hedeflerine 
bağlı olarak performans primi verilecek 
olup prim miktarı asgari net 600 TL ola-
caktır.

7- İşyerinde çalışan ancak mevcut 
toplu iş sözleşmesinde dayanışma aidatı 
ödemek suretiyle yararlanan sendikasız 
işçilerin serbestçe sözcü seçmeleri halin-
de, yasal mevzuat çerçevesinde seçilen 
sözcüler, işçi-işveren arasındaki iletişimi 
sağlamak amacıyla muhatap kabul edile-
cekler ve mevcut sözcüler seçime kadar 
işçi-işveren arasındaki iletişimi sağlamak 
amacıyla muhatap olacaklardır.

8- Banka maaş ödemeleri promosyonu 
olarak çalışanlara net 480 TL prim ödene-
cek

9- Oyak Renault süreç içerisinde ya-
şadığı zararla ilgili çalışanlardan hiçbir 
talepte bulunmayacak. Aynı şekilde çalı-
şanlar da süreçle ilgili Oyak Renault’dan 
şikayetçi olmayacak.

TOFAŞ DENEYİMİ:
Tofaş, direnişin güçlü fabrikalarından 

biriydi. İşçiler TM’den kitlesel olarak is-
tifa etti. Ancak bu istifalar örgütlenirken 
yerine güçlü bir sendika seçeneği konma-
dı. “Sendikasızlık’’ işçilere bir seçenek 
olarak sunuldu. Boşluğu Çelik-İş değer-
lendirdi ve TM’den istifa eden işçileri üye 
yazmayı başardı.

Direnişin ilk günlerinde Çelik-iş bir 
alternatif değildi. Ancak “Harranlılık” 
diye bir kavram, direnen işçilerin öncüleri 
arasında da kabul gördü. ‘‘TM’yi de iste-
miyoruz, başka sendika da istemiyoruz.’’ 
bu akımın o günlerdeki sloganıydı.

Tofaş direnişi,TM den kaçan işçilerin 
Çelik-İş’e geçmesiyle sonuçlandı.

Tofaş işçilerinin anlaşması:
Tofaş’ta işveren; işçilerin, Türk Metal 

Sendikası’nın gitmesi ve eylemler nede-
niyle kimsenin işten çıkarılmaması yö-
nündeki taleplerini kabul etti.

İşçilere ayrıca prim şeklinde zam ya-
pılmasına karar verildi.

Bu zammın önce 1 hafta içinde yat-
mak üzere 1000 TL ve toplu sözleşmenin 
sona erme tarihi olan 2017 yılına kadar da 
yıllık 2400 lira prim olarak verileceği du-
yuruldu.

Ancak daha sonra,bu rakamların net 
olmadığı ve ilerleyen günlerde net rakam-
ların açıklanacağı söylendi.
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Metal Direnişinin Öğretileri



ORS DENEYİMİ:
Metal Direnişi içindeki en acı deneyi-

mimizdir.
ORS Metal direnişinin Bursa-Gebze-

Eskişehir’den sonra Polatlı’ya ulaşmasını 
sağlamıştı. Direniş Ankara’nın kapısına 
dayanmıştı.

ORS direnişi de, dışarısı ile bağlarını 
kurabilmiş, dayanışma ağını örmüş bir iş-
yeriydi. Talepleri, direnişteki tüm işyerle-
riyle aynıydı.

ORS işvereni, direnişe işten atmalarla 
cevap verdi.

Siyasi konjonktür değişmeye başla-
mış, burjuvazi daha saldırgan bir tutum 
almıştı. ORS işçileri bu süreci ne yazık kı 
iyi değerlendiremediler.

Tüm dostlarını ve işçileri aileleriyle 
birlikte fabrikanın önüne çağırdıkları sa-
bah, polis saldırdı.

Bir çok işçi ve ailesi, bu durumla ilk 
kez karşılaşıyordu.

Hiç bir toplantı yapılmadan ve karar 
alınmadan 600 işçinin 150’si, ertesi gün 
işbaşı yapıp çalışmaya başladı.

Direnişin bütünlüğü kırılmıştı. Ace-

leyle işverenle görüşmeler yapıldı. İşve-
ren, işten attığı işçilerin sayısını 177’den 
53’e indirmeyi kabul etti. İşçiler buna iti-
raz ettiler. Halen direnişe davam eden bir 
güç de vardı.

Sonunda, işçiler 30 arkadaşlarının iş-
ten atılmasını kabul etmek zorunda kaldı.

ORS’de imza altına alınan metin:
. Patron adına Fabrika Müdürü Feri-

dun Özhan ve işçiler adına sözcü Polat 
Ünal arasında bir protokol imzalandı. 8 
maddelik protokole göre;

· ORS yönetimi, işçilerin herhangi bir 
sendikaya üye olma veya olmama hakkına 
saygı duyacak.

· Grev süreci nedeniyle işbaşı yap-
mış çalışanlara geriye dönük hiçbir yasal 
işlem yapmayacak. İşçiler de bu sürece 
ilişkin sosyal medyada yazı veya resim 
paylaşmayacaklar.

· Devam eden kamu davaları dışında 
bugüne kadar şahsi yapılmış suç duyuru-
larından ve davalardan feragat edilecektir.

· İşyeri kurallarına riayet etmeyen çalı-

şanlara İş Kanunu ve toplu iş sözleşmesine 
göre işlem yapılmaya devam edilecektir.

· Daha önce yönetim tarafından yapıl-
masına karar verilmiş ek ödemeler plan-
lanmış tarihlerde işten ayrılmayanlara 
ödenecektir.

· 10 Eylül saat 15.00’ten itibaren var-
diya çalışması başlayacaktır.

· İşten ayrılmış ve işe devam edenlere 
çalışılmayan süreler için ödeme yapılma-
yacaktır.

· Yapılmış ve yapılacak ek ödemeler 
için yeni bir sözleşme yapılamayacaktır.

SONUÇ VE DERSLER:
Bir işyerindeki, grev ya da direnişte, 

işverenle anlaşma masasına oturmak için, 
en güçlü olduğumuz anı seçmek gerekli-
dir.

Bazı “sol’’ anlayışlar, bunu “satılmış-
lık’’, “ihanet’’ olarak lanse etmektedir. Bu 
anlayış yanlıştır.

Sendikal mücadelede, her direniş-grev 
bir anlaşma ile sonuçlanır.

Kaybettiğimiz bir anlaşma yerine, ka-
zandığımız bir anlaşmayı imzalarsak, ya-
rın daha çok kazanırız.
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THY Teknik’te Bakanlığın HABOM geçişli 
çalışanların geçersiz üyeliklerini aktif hale 
getirerek Çelik-İş’e verdiği usulsüz yetki 
tespitine yönelik sendikamızın açtığı 
davalardan bir tanesi 30 Eylül 2015 
tarihinde görüldü. Hemen ardından, 
“bu davanın düştüğü, Çelik-İş’in 
hukuki süreci kazandığı” yolunda 
yayılan haberler, kasıtlı ve gerçek dışı 
dedikodulardır. Bakanlığın geçersiz 
üyelikler üzerinden yaptığı usulsüz yetki 
tespitine yönelik sendikamızın mücadelesi 
sürmekte, yargı süreci de devam etmektedir.

Mahkeme süreciyle ilgili gelişmeler şu şekildedir: 

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, THY Teknik 
A.Ş.’de Çelik-İş Sendikası’nın çoğunluğu sağlandığına 
ilişkin yetki tespit yazısını 6356 sayılı kanunun 42/2. 
maddesi gereği yasal zorunluluk olmasına rağmen 
sendikamıza tebliğ etmemiştir. Çelik-İş’in basın yoluyla, 
kendi lehine çoğunluk tespiti yapıldığına ilişkin iddi-
aları üzerinde sendikamız Bakanlığa başvurarak “bu 
konuda bir tespit var ise tarafımıza” tebliğ edilmesini 
talep etmiştir. 

• Bu başvuruya yanıt verilmemesi ve dava hakkını 
başlatacak olan tebligatın tarafımıza yapılmaması 
üzerine sendikamız, bakanlığın kendisine gönderdi-
ğini iddia ettiği tebligatın barkod numarasını almış ve 
yapılan sorgulama neticesinde yetki tespitine ilişkin 
yazının sendikamıza değil Gebze’de alakasız bir işyeri-

ne tebliğ edildiğini öğrenmiştir. 

• Sendikamız derhal yetki tespitine 
itiraz etmiş ve İstanbul 24. İş Mahke-

mesi’nde dava açmıştır. Akabinde 
Bakanlık, müvekkilin başvurusuna 
verdiği cevapta Çelik-İş Sendikası 
lehine 31.07.2015 tarihinde yetki 
belgesi verdiğini öğrenmiştir. 

• Usulsüz tebligatla dava açılma-
sının önüne geçmeye çalışan bakan-

lığın usulsüz bir şekilde yetki belgesi 
vermesine karşı da sendikamız İstanbul 5. 

İş Mahkemesi’nde yetki belgesinin iptali talebiy-
le dava açmıştır. 

• Bugün görülen duruşmada, talebimizin 24. İş 
Mahkemesi’nde açılan davada değerlendirilebileceğini 
düşünen 5. İş Mahkemesi davanın usulden reddine 
karar vermiştir. 

• Konu 24. İş Mahkemesi’nde görüşülecek olmasına 
rağmen, 5. İş Mahkemesi hakiminin kararını doğru 
bulmadık ve temyiz edeceğiz.

Süreci uzatmaya çalışıyorlar. 24. İş Mahkemesi’nde 
görüşülecek davanın da uzaması için çaba içindeler. 
Burada da usule ve yasaya aykırı olarak davanın İstan-
bul Anadolu İş Mahkemesi’nde açılması gerektiği ileri 
sürülerek süreç uzatılıyor. Buna da gerekli itirazlarımızı 
yaptık. Yargılama devam edecek. 

Teknik A.Ş.’de Çalışma Bakanlığı-yandaş sendika-

genel müdürlük işbirliği, aleni bir şekilde sendikamıza 
yetki vermemek için her yolu deniyorlar. Ama Teknik 
A.Ş. çalışanları sendikamızı tercih ediyorlar. 

HABOM’da yapılan ilk sözleşme, ardından THY 
Teknik’e geçişte ek protokol kepazelikleri yüzünden 
Çelik-İş, çalışanların karşısına bile çıkamadı. 

Genel müdürlük devreye girdi, şirket yöneticileri 
sahaya indiler. Çalışanlara baskı yaptılar. “Bu sendikaya 
üye olacaksınız” dediler. İki arkadaşımızı işten çıkardılar. 
Yine sonuç alamadılar.

Bu kez Çalışma Bakanlığı, HABOM’dan Teknik AŞ’ye 
geçen arkadaşlarımızın, işkolu değişikliği nedeniyle 
düşen üyeliklerini e-devlet sisteminde bir tuşa basarak 
aktif hale getirdi. Yasal olmayan bu üyeliklerle çoğun-
luk tespitini Çelik-İş’e yazdı.

Bu usulsüzlüğe itiraz süresini geçirip dava açmamızı 
önlemek amacıyla Sendikamız adresine tebliğ edilmesi 
gereken çoğunluk tespitini alakasız bir adrese gönder-
diler. 

Her yolu deniyorlar.

Ama sonuç alamayacaklar. Teknik A.Ş. çalışanları bu 
oyunlara izin vermeyecek. 

Çalışanların kararlılığı ve Sendikamızın  mücadelesi 
sürüyor, davalar da devam ediyor.

BİRLEŞİK METAL-İŞ
Genel Yönetim Kurulu

Teknik A.Ş. çalışanlarının sendikamıza yönelik
tercihi de, hukuki süreç de devam ediyor!



Recep Tayip Erdoğan 
(T.C. Cumhurbaşkanı)

“(...) Türkiye Cumhuriyeti Devleti, te-
röristlerden de onları destekleyen sözde 
siyasetçi, sözde aydın, sözde sivil toplum 
kuruluşu temsilcisi herkesten de şehitle-
rimizin kanlarının hesabını sorma gücüne 
sahiptir. Burada herhangi bir geri adım 
atma söz konusu olmayacaktır.

Bu bir süreçtir ve aynı kararlılıkla de-
vam edecektir. Elinde silahı ya da moloto-
fu ve maskesi olan herkes gereken cevabı 
alacaktır. Güvenlik güçlerimiz, savcı ve 
hakimlerimizin ihtiyaç duydukları yasal 
düzenlemeleri yapılmıştır.

Milletimizin can ve mal güvenliğine 
karşı devletin üzerinde olan görevi yerine 
getirme mücadelesidir bu. Topraklarımıza 
huzura kast edenler, milletimizin güvenli-
ğine kast edenler, bu sorumluluğa da kast 
etmiştir ve bunun gereği yerine getirilecek-
tir.

İç güvenlik yasasında ne varsa, bunlar 
kitaplar arasında kalması için yapılmamış-
tır. Uygulayıcılarda sıkıntı varsa kendileri-
ni test etmeleri gerekir.

Şehirlerimizde, şehirlerimizin ilçe mer-
kezlerinde, kırsalda nerede olursa olsun 
bu ülkenin her santimetrekaresinde devlet 
vardır. Devlet bu varlığını bütün imkanla-
rıyla seferber etmek suretiyle ortaya koya-
caktır. Süreç şu anda başlamıştır, bu süreç 
herhangi bir rehavete fırsat vermeden de 
devam edecektir. (…) En önemli adımlar 
güneyde attığımız adımlardır. Kandil’de ve 
içeride attığımız ve atacağımız adımlardır. 
23,24,25’te ve bugünlerde yapılanlar bu iş 
bitmiştir anlamına gelmesin. Süreç devam 
edecektir (...) “

28.07.2015 / BirGün

Ahmet Davutoğlu 

(Başbakan) 

“(...) Çözüm Süreci’nden ne anladığı-
nıza bağlı. Demokratikleşme ve özgürlük-
lerle ilgili atılan adımlardan vazgeçme-
yeceğiz, daha da artacak, devam edecek. 
Ama eğer bu silahsızlanma anlamında bir 
süreçle bağlantılarsanız bundan sonra de-
vam edebilmesi için 2013 Mayıs’ı için ve-
rilen sözün yerine getirilmesi lazım. Barış 
çağrısının esası bellidir. 2013 Mayıs’ında 
Türkiye’deki bütün silahlı unsurların terki 

kararı verilmişti. Barış isteyenler silahları 
bırakacaklar. Barış isteyen varsa, hâlâ sa-
vaş isteyen varsa, nerede savaşacak onu 
bilemeyiz, Türkiye sınırlarını terk edecek.

Kimse Türkiye’nin her bir santimetre-
karesinde kamu düzeni hakim olana kadar 
bu huzur operasyonundan vazgeçmemizi 
beklemesin. ‘Dursun, tekrar dönelim, ko-
nuşalım’, konuşulacak şey değil. Demok-
ratik özgürlükler bağlamında süreç devam 
eder. Ama silahlı terörle mücadele bağla-
mında ve bu çerçevede silahsızlanma bağ-
lamında ise şartlarımız belli. (...) ”

31.08.2015 / Sputnik News

Yalçın Akdoğan 

(Başbakan Yardımcısı)

“(...) Bu süreçte yaşananlar, AK Par-
ti’nin aslında güven ve istikrarın tek te-
minatı olduğunu, Çözüm Süreci’nin tek 
teminatı olduğunu, yeni anayasanın tek 
teminatı olduğunu daha iyi bir şekilde 
herkese gösterecektir, daha iyi anlaşıl-
masını sağlayacaktır diye düşünüyorum. 
HDP bundan sonra Çözüm Süreci’nin an-
cak filmini yapar. Yani ‘Bal bal’ demekle 
ağız tatlanmıyor, ‘Barış barış’ demekle de 
olmuyor. Madem yüzde 13 oy aldılar Kan-
dil’e çağrı yapsınlar ve PKK’ya silah bı-
raktırsınlar. (...)”

8 Haziran 2015 / Hürriyet

“(...) Selahattin Demirtaş’ın Erdoğan’ı 
hedef alan açıklamalarını hatırlatmak isti-
yorum. Çözüm Süreci’ni Erdoğan bitirdi 
açıklaması oldu. Kendisini kullandırdıkları 
bu projede, statüko bloğunu kullandılar ki 
barajı geçebilsinler. Dediler ki bunlar Er-
doğan’a düşman. Biz de Erdoğan düşman-
lığı yaparsak barajı geçeriz. Peki süreç ne 
olacak? Bunu düşünmediler. Bile bile süre-
ci kurban ederek girdiler.

Sayın Cumhurbaşkanımız ile ilgili ya-
lan yanlış ifadelerde bulunuyor. İlk gün 
olumlu bakıyorlardı, sonra karşı çıkıyor-
du diyorlar. Peki Cumhurbaşkanımız ne-
den olumsuz tepki gösterdi?

“Başkan Seçtirmeyeceğiz 
bir Tahrikti” 
(...) Erdoğan’ı başkan seçtirmeyeceğiz 

aslında bir tahrikti. Peki seçimde rakipleri 
Cumhurbaşkanımız mı? Değil. Siz niçin 
bir siyasi parti başkanı olmayan birini he-
def alarak bir kampanya başlatırsınız? Bu 
büyük bir tahrikti. Asıl gerilimi başlatan 
hamle buydu. Bu başkanlık seçimi de de-
ğil.

PKK Türkiye’yi Terk Etmedi
Demirtaş geri çekilmeyle ilgili yasa 

çıkacaktı, çıkmadı. Çekilme durdu diyor. 
Bu doğru mu? 

Şunu görmemiz lazım. PKK’nın yap-
ması gereken neydi, bir eylemsizlik, iki 
Türkiye’yi terk etme. Bunların hangisini 
yaptı? “Eylemsizlik” dedi yaptı mı? Bel-
ki karakol basmadı ama her türlü illegali-
teye başvurdu. Her türlü baskı ve şiddeti 
kullandı. E Türkiye’yi de terk etmedi. İlk 
başta Öcalan’ın çağrısından sonra birkaç 
yüz kişi terk eder gibi oldu. hiçbir sözünde 
örgüt durmadı. Burada bir yasadan bahse-
diliyor. Bu son derece anlamsız bir durum. 
Elbette bu tartışılabilir. Ama bunun bir an-
lamı olduğu kanaatinde değilim. Kırsalda 
elinde silahlı admalar dolaşırken bir yasa 
olduğu için mi dolaşıyorlar? Yasa buna 
karşı olmasına rağmen dolaşıyorlar.

Sen kırsalda bir takım kamplar yer-
ler kurmuşsun. Yasaya karşı olarak ora-
larda faaliyet içerisindesin. Diyorsun ki, 
yurtdışına çıkacağım, bana yasa çıkar da 
güvenlik görevlileri ne yapacak… Onu 
düşünmek sana mı kaldı? Onu düşünme-
si gereken devlettir. Güvenlik güçleri ne 
yapacak? Bu anlamı olan bir şey değildir. 
Onun ötesinde bir yasayla biz yurtdışına 
çıkacağız bu anlamsız bir şey.

“PKK Meşrulaşsın Çabasıdır”
Bu Meclis’te PKK’nın muhatap olarak 

alınması için bir çabadır. Bir şekilde gün-
deme gelsin, PKK meşrulaşsın diye zorla-
ma çabasıdır. Elbette hükümet bunu kabul 
etmez. Nasıl geldilerse öyle giderler. Yasa 
dışı şekilde dolaşıyorlar, yasayla cirit at-
mıyorlar, aynı şekilde terk ederler. Burada 
niçin bu olmadı? Yasa çıkacaktı çıkmadı 
bunun üzerine bina etmeye çalışıyorlar. Bu 
bir anlamsız, ikincisi Mart sonunda çağrı 
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yapıldı. Mayıs’ta Gezi olayları meydana 
geldi.

(...) Utanmadan şimdi faturayı devlete 
kesmeye çalışan tavır içindeler. Barajı geç-
mek için süreci feda ettiler. İnsanlar buna 
niye oy verdi? dediler ki, oy verin Çözüm 
Süreci başarıya ulaşsın. Demek ki sizin 
oy almanızın sürece etkisi yok. Tam tersi-
ne olumsuz bir etki yaptı. Bazı şehirlerde 
yüzde 90’larda insanlar oy verdiler. Ama 
HDP’nin hiçbir karşılığı yok. Görünüyor 
işte koalisyonda yeri yok. Çözüm sürecin-
de yaptırımı yok. Anlam ifade etmeyen po-
zisyonu var.

“AK PARTİ Varsa 
Çözüm Süreci Var”

Seçimden önce dedim ki, AK Parti 
varsa çözüm süreci var. Ama sen Ak Par-
ti’yi devirme projesinde kendini kullandı-
racaksın, sonra kim yapacak, gel yap. AK 
Parti’yi de devireceksin, sonra diyeceksin 
ki Ak Parti gel yap. Böyle bir kandırmaca 
olabilir mi? (...)

Ateşkesi devletin bozduğu yönündeki 
iddialara ne demek istersiniz?

Bu ateşkes kavramı yanlış bir kavram. 
Burada terör ve terörle mücadele var. Bi-
zim kullandığımız kavram çatışmasızlık-
eylemsizlik. Ama örgüt buna da uymadı. 
Bütün çözüm süreci boyunca illegaliteyi 
bırakmadı. Büyük eylemler yaptı. Seçim-
den sonra da adam öldürdü, yol kesit.

Uyuyan polisleri öldürmek, trafikçileri 
öldürmek, sivil askerleri ailelerinin yanın-
da öldürmek. Bunun adı kahpeliktir. Her 
türlü değerini kaybetmiş terör örgütleri açı-
sından bile bu kadarı şeydir… Peki nedir 
bu? Gidip uyuyan polisi öldürmek, ailesi-
nin yanında asker öldürmek bu nedir? Bir 
şeyi bozmaksa bunun dik alası budur. Bir 
meselede şudur. Bu örgüt ile bu parti ara-
sında bir ilişki var mı? Var. Peki örgüt mü 
partinin amacına, parti mi örgütün amacına 
hizmet ediyor? Bunların ikisi de yanlıştır. 
Demokratik bir yapıda böyle bir ilişki nasıl 
olabilir? Daha derin bir ilişki var. bu çarpık 
ilişkinin bu hastalıklı durumun doğru anla-
şılması gerekiyor.

Bir takım partiler var. Bunların da-
yandıkları toplum kesimleri var, bir takım 
terör örgütleri var. Bu partilerle işbirliği 
içinde. YDH diye bir şey var, sanırsınız 
ki HDP’nin gençlik kolu. Terör örgütünün 
gençlik yapılanması… Bunu insanlara nor-
malmiş gibi kanıksatmaya çalışıyorlar. Bu 
kabul edilebilir bir durum değildir. (...)

“Örgüt Açıklamalarına 
Baksınlar”
(...) Bugün eğer devlet bir takım güven-

lik tedbirleri geliştiriyorsa, bölge halkının 
talep olarak ortaya koyduğunu söyleme-

miz lazım. Seçim döneminde şantaj tehdit 
yaşandı. Terör örgütünün yedeğinde HDP 
kampanya yürüttü. Diğer partilerin araç-
ları taşlandı, baskı uygulandı. Buna karşı 
devletin güvenlik tedbiri alması gerekir. 
Örgütün bunu istismar etmesiyle güvenlik 
açığı oluşmuştur. Devlet güvenlik tedbiri 
almıştır, bu halkın talebidir. (...)”

29.07.2015 / Bugün ve Cumhuriyet

Murat Karayılan
(KCK Yürütme Konseyi Üyesi )

“(...) Türk devletinin Kürdistan’da bir 
çok alanı ‘güvenlik bölgesi’ adı altında si-
vil yaşama yasaklaması aslında zayıflığı-
nın bir göstergesidir. Doğru; bu ‘güvenlik 
bölgesi’ olarak ilan ettiği yerlerde kendine 
rahat hareket etme alanı açıyor ama esas 
olarak oralara giremediği ve operasyon ya-
pamadığı için, sivil insanlara yasaklamak 
suretiyle keşif uçakları aracılığıyla orada-
ki hareketi tespit etme, uçaklar, tank ve 
toplarla vurma amacını taşıyor. Bazı yer-
lere ise kendisi gidemediği için halkın da 
gitmesini istemiyor, halkın gerillayla içli 
dışlı olmasını engellemeye çalışıyor. Bu 
tür yerlerde yolları kendisi değil gerilla de-
netlediği için oraları ‘güvenlik bölgesi’ ilan 
ediyor. Yani güvenlik bölgelerini, gerilla-
nın hareket alanını daraltırken kendi alan-
larını genişletmek amacıyla değil, aslında 
zayıflıklarının bir sonucu olarak orayı sivil 
halka yasaklamak veya teknikle, uçakla, 
tank-topla oralara atış yapabilmek için 
ilan ediyor. Çok sınırlı bazı yerlerde kara 
operasyonu denemesi de yaptılar. Ancak 
oralarda da aynı şekilde herhangi bir sonuç 
alamadılar.

Şimdi bir gerçek var. Bu gerçeği Türk 
devleti ve AKP yönetimi ısrarlı bir biçimde 
Türkiye kamuoyundan gizlemektedir.

 Hangi gerçeği Türkiye kamuoyundan 
gizliyor?

Esasında 2012’nin başından bu yana 
Kürdistan’ın bir çok bölgesi gerillanın de-
netim alanı durumundadır. Hele hele bu son 
gelişen saldırılarla birlikte gerilla bir çok 
alanı denetimi altına almıştır. Şu an Hakka-

ri arazisinin yüzde 80’i kesinlikle gerillanın 
kontrolü altındadır. Buralara Türk devleti 
giremez. Şırnak arazisi de benzerdir. Hake-
za Dersim öyledir. Amed’in ve Garzan’ın 
önemli bir kesimi öyledir. Serhat bölgesi 
yine öyledir. Yani ordu-devlet buralara 
giremez; buralar gerilla sahasıdır. Şimdi 
Zagros dediğimiz Hakkari’de ana yolların 
da bir çoğu gerillanın denetimindedir. Ör-
neğin 10 Ağustos’tan bu yana Hakkari-Çu-
kurca yolu gerillanın kontrolü altındadır. 
Yine Gever’den Oramar’a (Dağlıca) ge-
len iki ayrı yol gerillanın denetimindedir. 
Amed-Bingöl yolu çoğunlukla gerillanın 
denetimindedir. Amed, Muş, Bingöl ve 
Bitlis’e bağlı kazaların yolları çoğu zaman 
gerillanın denetimindedir. Günlerce gerilla 
oralarda kontrol yapıyor. Dersim-Erzincan 
yolu 17 Ağustos’tan bu yana gerillanın de-
netimindedir. Dersim-Ovacık yolu hakeza.

Şimdi gerilla yeni bir döneme girmiştir; 
gerilla bölgeleri, kurtarılmış alanlar vardır.

Bakın, Dağlıca’da bir alaylık asker var; 
komutanı çatışmada öldürüldü fakat kimse 
oraya gitmedi neden?

“Dağlıcada 5 gün boyunca
kara çatışması oldu”
Bakın, hiçbir Türk devlet yetkilisi Dağ-

lıca’ya gidebiliyor mu? Dağlıca’da bir 
alaylık asker var; komutanı çatışmada öl-
dürüldü fakat kimse oraya gitmedi. Neden? 
Çünkü, Dağlıca hem karadan hem de ha-
vadan gerillanın kuşatması altındadır; hiç 
kimse oraya giremez. Zaten bu gerçekleri 
kamuoyundan gizledikleri için buralarda 
yaşanan çatışmaları da çoğunlukla kamu-
oyundan gizliyorlar, yansıtmıyorlar. Şim-
di Oramar’da vurulan askerlerin 16’sını 
kamuoyuna açıkladılar; neymiş efendim, 
uzaktan kumandalı tuzakla yapılmışmış. 
‘Hain tuzak’ diye başlık attılar. Orada ya-
şanan olay yalnızca bir mayının patlaması 
olayı değildir. Orada 5 gün boyunca kara 
çatışması oldu; geniş bir alanda cephe ça-
tışması biçiminde savaş yaşandı; sonuç 
olarak Türk ordusu ilerleyemedi. Ordu, 
Gever’den gelen cepheden Oramar’a 
doğru, daha Şitazin’a varmadan Doskî 
Vadisi’nde ilerleyemeyip tıkanınca kayıp 
vermeye başladı. Oramar’daki komutan, 
‘gerilla güçleri hep ön cepheden çatışıyor, 
o zaman biz kuşatmayı arkadan delelim’ 
diyerek, biraz da yiğitlik taslayarak Ora-
mar’dan zırhlı bir konvoyu yola çıkardı. 
O konvoy gelince arkadaşlarımız mayını 
devreye koydu. İşte ölen 16 asker bu grup-
tur. Zaten komutanın kendisi de sonra geli-
yor, o da vuruluyor. (...)

Kısaca sorunuza cevaben söyleye-
ceğim; bu güvenlikli alanların gerillayı 
öyle zorlama gibi bir durumu yok. Gerilla 
mevcut durumda hakimdir; kendi alanları-
nı korumaktadır. Yani Türk devleti şimdi 

gelip Doskî Vadisi’ne ya da Çarçella’ya 
Cîlo’ya giremez. Girmek için belki de yıl-
larca çatışması gerekiyor. Şimdi durum bu. 
Ama bunu kamuoyundan gizlemekteler ve 
büyük çatışmalarda verdikleri kayıpları 
da ‘açılan ilk ateşte’ veya ‘hain tuzak’ bi-
çiminde basına yansıtıp propaganda yapı-
yorlar. Özünde ise yaşanan geniş bir alanda 
karşılıklı mevzilenme ve çatışma durumu-
dur. Elbette gerilla düz bir savaş yürütmü-
yor; gerilla kaygan ve hareketli bir savaş 
yürütüyor. Biz buna ‘Koordineli Gerilla 
Savaşı’ diyoruz.

Bunu biraz izah etmeniz mümkün 
mü?

Yani irili-ufaklı bir çok gerilla birimi-
nin, birbiriyle koordineli bir biçimde ve 
birbirini savunacak tarzda, arazi üzerinde 
çatışma düzenini aldığı bir savaş biçimidir 
bu. Dolayısıyla bu yeni bir durum. Burada 
yaşanan bir kaç grubun çıkıp da bir mayını 
yola yerleştirmesi durumu değildir. Bunu 
nereye kadar kamuoyundan gizleyecekler, 
bilemem. Ancak Kürt basını da bu savaş 
ortamını çok yansıtamıyor diyebilirim. 
Kürt basını ağırlıklı olarak Türkiye’deki 
ana akım basının etkisindedir. Yani adeta 
bir yerde onların söylemediği şeyi bizim 
basın da tereddütlü ele alıyor. Bahsettiğim 
alanlar, gerillanın denetimindedir. Yani ge-
rilla yıllardır oradadır, eğitimini yapıyor, 
düzenini kurmuş, yerleşmiş, savunma sis-
temini oluşturmuş. Devlet ise rastgele ha-
van ve top atmak; keşif uçaklarıyla tespit 
ettiği her canlıyı vurabilmek için bu tür 
alanlarda güvenlikli bölgeler ilan ediyor. 
Zaten çoğu zaman ‘gerilladır’ diye hayvan-
ları, özellikle de pezkovîleri (dağ keçisi) 
görüp vuruyorlar. İşin gerçeği budur. (...)

Erdoğan yönetimindeki Türk devleti-
nin iç çelişki ve çatışmalarını Kürt savaşı-
na yansıtmadıkları, bütüncül durdukları 
görülüyor. Sizce Türk ordusu hazırlıklı 
ve gönüllü olarak bu savaşı yürütmüyor 
mu?

Bence öyle bütüncül bir duruş durumu 
söz konusu değil. Görünürde öyle olabilir 
ama bugün Türkiye’deki herkes gibi ordu 
mensupları da hatta bir kısım polisler de bu 
savaşın önemli oranda Saray’ın yani Er-
doğan’ın dayatmasıyla geliştirildiğini bil-
mektedir. Dolayısıyla bütüncül bir görüntü 
olabilir ama özde parçalılık vardır. Bir çok 
güçte sürece kaygılı yaklaşım vardır. Çün-
kü mevcut durumda AKP hükümetinin ve 
bir kısım derin devlet güçlerinin yürüttük-
leri bu savaş, özünde geçmişin tekrarıdır. 
Sonuç alınması mümkün değildir. Geç-
mişte denenen tüm yöntemler zaten sonuç 
almamış olmasına rağmen bugün o yön-
temleri kötü bir biçimde taklit etme vardır. 
Yöntemlerin aynısını geliştirebilme gücü 
de kalmamıştır. Yani taklit düzeyi daha ge-
riden seyretmektedir.
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“Gerilla gücü öldürmekle biter mi?”

Büyüyen bir güç şiddetle tasfiye edi-
lemez. 2014 yılında Kuzey Kürdistan’dan 
gerillaya katılım sayısı 5 bindir. Sadece bir 
parçadan yılda 5 bin yeni gencin katıldığı 
bir gerilla gücü öldürmekle biter mi? Bit-
mez. Şimdi Erdoğan beyefendi bizden 2 
bini aşkın insanı öldürdüğünü söyleyerek 
başarılı olduğunu göstermek istiyor. Bir 
kere her şeyden önce öyle bir rakam söz 
konusu değildir. (...)

“Karşılarında 35 yıllık 
tecrübe sahibi gerilla var”
Evet; ellerinde yüksek teknoloji var. 

Keşif uçakları, etkili vuruş yapabilen sa-
vaş uçakları, silahlar ve teçhizatlar elle-
rinde var ama bunun karşısında gerillanın 
da daha gelişkin ve daha profesyonel bir 
düzeyi kazanması durumu söz konusudur. 
Karşılarında 35 yıllık tecrübeye sahip bir 
gerilla gücü vardır. Onlar bu gerillayı tek-
nolojinin son ürünü uçaklarla veya top-
larla hemen gerileteceklerini ve tasfiye 
edeceklerini sanıyorlarsa çok yanılıyorlar. 
Gerillanın yenilmesi mümkün değildir. 
Artık o eşik aşılmıştır. Kürdistan gerillası 
yenilmez. Bu eşik aşıldığı için biz artık bu 
gerillanın zaferi nasıl elde edebileceğini 
tartışıyoruz. Çünkü kendini üreten, kendini 
yenileyen ve belli bir askeri performansa 
ulaşan bir gerilla gücünden bahsediyoruz. 
İdeolojik kararlılığı bulunan, fedai ruhuyla 
her türlü zor koşullara ve savaş durumuna 
hazır bulunan bir yapıdan bahsediyoruz. 
Dolayısıyla bu yapının herhangi bir biçim-
de geriletilmesi ya da yenilgiye uğratılması 
mümkün değildir. Bunun için gerilla artık 
zaferi elde etmek istiyor. Tabi bunu halk-
la birlikte yapmayı arzuluyor. İşte bugün 
Kürdistan halkının şehirlerde gerçekleştir-
diği bir direniş süreci de var. Bu da önemli 
ve tarihsel bir çıkıştır. Bu direnişin artık 
bir sonuca gitmesi gerekmektedir. Kür-
distan’ın o muazzam-engin coğrafyasını 
yaratıcı bir biçimde kullanabilen ve bura-
dan hareketle kendini güç haline getirebi-
len bir gerilla gerçeğinden söz ediyoruz. 
Dolayısıyla hataları olursa belki bazı ka-
yıplar verebilir ama gerilemesi veyahutta 
tasfiye sürecine girmesi mümkün değildir. 
Tabi katılımlar süreklileşince bu kayıpların 
yerleri de doluyor. Ama gerilla da süreci 

yaratıcı taktiklerle geliştirmezse kendini 
tekrarı yaşayabilir. Bundan söz edebiliriz. 
Bu artık gerillanın taktik süreçlere yaratıcı 
bir biçimde yaklaşmasıyla ilgili bir şeydir. 
Önder Apo, ’24 saat gerilla’ dedi. Eğer 
gerilla, ‘24 saat gerilla’ esprisini doğru ya-
kalarsa, yani Önder Apo’nun o bir cümlelik 
perspektifini yaratıcı bir biçimde uygular-
sa, yenilmezliği yakalayacağı gibi bir zafer 
gücü haline gelmesi de kesindir. (...)

Belli ki AKP yönetimi 
1 Kasım’a kadar bir konsept
belirlemiş:
Birincisi; şiddeti gündemde tutacaklar; 

yani savaşı sürdürecekler. Sürekli ‘biz ba-
şardık, çok öldürdük, bilmem ne kadarını 
yok ettik’ diyerek, PKK’ye karşı en iyi 
savaşan ve PKK’yi tasfiye eden bir güç 
olduğunu belirtip başarılı bir komutan eda-
sıyla toplumun karşısına çıkmayı hedefle-
yecekler. Bakın dün, ABD’de Davutoğlu, 
‘yapılan operasyonlarla terörün belini kır-
dık’ dedi, DAİŞ’e karşı da çok savaştıkla-
rını ve ona da büyük darbeler vurduklarını 
söyledi. Bu tam anlamıyla palavradır. As-
lında şimdi AKP bir palavra savaşı yürü-
tüyor. Stratejileri, topluma PKK’ye karşı 
çok yüksek başarı elde ettiklerini empoze 
etmedir. Bunun için büyük yalanlar söylü-
yorlar.

İkincisi; HDP’nin de aslında PKK’yle 
aynı konumda olduğunu iddia ederek 
HDP’nin meşruluğunu tartışmaya sokma 
ve böylece baraj altına düşürme gayretin-
deler. Toplum üzerinde baskı kurup seçim-
lere çeşitli yollarla hile katarak taşımalı 
sandık, vb. yöntemlerle HDP’yi barajın al-
tına düşürmek ve 400 milletvekili hedefine 
ulaşmak istiyorlar.

Şimdi bu strateji çerçevesinde anlaşılı-
yor ki 1 Kasım’a kadar kendi kayıplarını 
daha fazla gizleyecekler. Dikkat edin son 
haftada kayıplarını vermiyorlar. Yani göz 
önünde olmayan kayıplarını saklıyorlar. 
Tabi bunun yanısıra bizim kayıplarımızı 
ise haddinden fazla abartarak yansıtacak-
lar. Mesela Haftanîn’e uçak saldırısı olu-
yor; hiç bir kayıp yok ama 65 kaybımızın 
olduğunu belirtiyorlar. 25 Eylül günü Gare 
alanına, 26 Eylül günü ise Metina alanına 
savaş uçaklarıyla hava saldırısı düzenledi-
ler. Bu saldırılardan hiçbir zarar görmeme-
mize rağmen bize ağır darbeler vurdukları-
nı iddia etmekteler. (...)

Davutoğlu da ‘belini kırdık’
demeye başladı...
Davutoğlu’nun ‘terörün belini kırdık’ 

demesi gülünç bir şeydir. Madem ‘belini 
kırdık’ diyorsunuz; o zaman buyurun kara-
yoluyla Çukurca ilçesine gelin veya şimdi 
Beytüşşebap’ın en yakınındaki bir tepeye 
çıkıp etrafa bakın. Eğer Çukurca ile Hak-
kari arasındaki yolu Türk devleti olarak 
açıp da çalıştırabiliyorsanız size ‘bravo’ 
derim. Yani böyle palavralarla, halktan 

her şeyi gizleyerek oy hesapları yapmak 
beyhude bir çabadır. Hem barış masasını 
devirip savaşı başlattılar hem de her şeyi 
Türkiye kamuoyundan gizleyerek alçakça 
yöntemlerle savaşta başarılı olduklarını ve 
iktidarlarını sürdürmek istediklerini söyle-
mektedirler. (...)

Bu arada bayram günü bazı basın or-
ganlarında Davutoğlu’nun Oramar’daki 
(Dağlıca) askerleri ziyaret ettiği yazıyordu. 
Bu haber doğru değildir. Davutoğlu veya 
herhangi bir Türk devlet yetkilisi şu anda 
Oramar’a gidemez. Herhalde başka bir ka-
rakola gitmiş; Oramar’a gittiğini söylüyor. 
Bu kamuoyunu aldatmadan başka bir şey 
değildir. (...)

Bu savaşı sadece Erdoğan’ın iktidar 
hırsına bağlamak, savaşın şiddeti ve kap-
samı ile Türk devlet geleneğini küçümse-
mek olmuyor mu?

Kuşkusuz bu savaşı sadece Erdoğan’ın 
iktidar hırsına bağlamak yetersiz bir ta-
nımlama olur. Yalnız siyaset alanında Er-
doğan’ın iktidar hırsı doğal olarak öne çı-
kıyor. Onun için daha çok bu nedenle bu 
savaşın geliştirilmiş olduğu ifade edilmek-
tedir ki yanlış da değildir. Yalnız tek başı-
na ele alındığında bu tanım yetersiz kalır. 
Çünkü bu savaşın bu biçimde dayatılması-
nın bazı nedenleri vardır.

* Erdoğan açısından nedeni; 7 Haziran 
seçimlerini kaybetmesi ve yeniden yapıla-
cak olan seçimlere savaşla gitme kararlılı-
ğıdır. Yani Erdoğan yeniden seçim şansını 
denerken, dengeleri alt-üst etmek için şid-
dete sarılarak 1 Kasım seçimlerine savaş 
ortamında gitmeyi başta planladı. Bir ne-
den bu.

* İkinci neden ise, özellikle 15 Hazi-
ran’da Rojava Devrimi’nin Girê Spî’yi 
almasıyla zirvesel bir zaferi kazanması ve 
Kuzey Kürdistan’a sınır olan 400 km’den 
uzun bir alanı denetimine alarak bir ülke 
haline gelmesi derin güçleri ürkütmüştür.

Yani hem Türkiye’de HDP’nin başarı-
sı ve Türkiye solu, demokrasi güçleri ile 
Alevi kesimleriyle ortaklığı derin devleti 
ürkütmüştür; hem de Rojava Devrimi’nin 
yükselişi ve zaferi kazanması yine aynı bi-
çimde derin devleti ürkütmüştür.

Derin devletin eski bütünselliği yoktur. 
Derin devlet denilen olgunun bir kesimiyle 
Erdoğan bir noktada birleşmiş ve ortaklaş-
mıştır. Bu savaşı yürüten güçler bunlardır. 
Yani Erdoğan’ın seçim hesapları ve iktidar 
hırsı var; bir de derin devletin bir kanadı-
nın Kürdistan devriminin yükselişi karşı-
sında ürküntüye kapılması ve savaş yürüt-
me istemi vardır. Şimdi savaşı yürütenler 
bunlardır. Ama tabii ki görünen siyasi yüzü 
Erdoğan ve Erdoğan’ın iktidar hırsıdır. Bu-
nun için sürekli o gündemde oluyor. Fakat 
bütünüyle ele alınmak istenirse sadece Er-
doğan yoktur. Erdoğan tek başına bu kadar 
karar veremez. (...)

29.09.2017 / ANF
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Milletvekili 
Profili Üzerine

 

q Ahmet ÇAVLI

Çetin, zor, faşizmin ayak seslerinin his-
sedildiği, en önemli değerlerimizin ayaklar 
altına alınmaya, yok edilmeye çalışıldığı, 
halkların kırımdan geçirilmek istendiği 
bir dönemden geçiyoruz. Bu zor koşulları 
göğüsleyecek birikim, bilinç ve yetenekte 
olmaları gerekenlerin başında milletvekil-
lerimiz gelmelidir. 

Belki bu süreçte halka gidilmemiş 
olabilir. Ama bundan sonra muhakkak 
her yerde önseçim olmalı, halka gidilme-
li, adayları halklar belirlemeli, bu belir-
lemede işçi-emekçi sınıflara danışılmalı, 
STK’lara sorulmalı, gerekirse göçmen ha-
yatı yaşayan Avrupa’da bulunanların da 
düşüncesi alınmalı, kısacası kendi yöneti-
cilerini halk seçmelidir. 

Emeğine, halka yakın olmasına bakıl-
malı, halkıyla beraber olan, yerel-evrensel 
koşulları çok iyi bilen, birikimli, kitlelere 
hitap edebilen, onları coşturan, nerede 
bir mücadele varsa orada biten vekille-
re ihtiyacımız var. HDP milletvekilleri her 
konuda farklı olmalı, meclise renk katma-
lı, örnek olmalı, meclise girildiğinde HDP 
milletvekilleri hemen fark edilmelidir. 
Ülkenin her yerinde; fabrikada, atölyede, 
mahallelerde, sokakta, hayatın her alanın-
da, üniversitelerde, nerede başkaldırı, mü-
cadele varsa orada olmalıdır. Gerektiğinde 
Afrika’da, Filistin’de, Latin Amerika’da, Su-
riyeli mültecilerle yürümeli, Yunanistan’da 
grevde bulunan işçilerin yanında olmalı, 
ezilen hor görülen kadınların gençlerin ya-
nında durmalı, Soma’da, Zonguldak’ta, İz-
mit’te, Bursa’da, HES direnişlerinde, Trakya 
ve Çukurova tarım işçilerinin içinde, birle-
şik metal grevlerinde, çadırlarında yatmalı, 
emek sermaye çatışmasını, sınıf bilincini, 
ulusal bilinci meclise taşıyabilmeli, sınıf 
mücadelesine, Kürt Özgürlük Hareketinin 
mücadelesine sahip çıkmalıdır. 

Bu niteliklere, birikime, yeteneğe haiz 
olanların; yanlış yapmaları, zaafa düşme-
leri, yılgınlık yaşamaları, teslimiyet içine 
girmeleri mümkün değildir. Kimse alınma-
sın, darılmasın bölgemizde sağlıklı kent 
konseyleri, demokratik halk meclislerin 
oluşumuna en kutsal ve en yüksek merci 
olan meclislere bile disiplinli ciddi yaklaşıl-
mıyor, yaklaşamıyoruz. Eleştiri ve özeleştiri 
bizlere doğru demokratik yolu gösterir. 
Ahbap çavuş ilişkilerine, grupçu zihniyete 
taviz verilmemeli. Özgür, demokratik Tür-
kiye, özerk Kürdistan bilinciyle demokra-
tik bir toplumun yaratılması, demokratik 
halkların meclisini oluşturmaları daha 
kolay olacaktır. Asıl hedefimiz ise savaşsız, 
sömürüsüz bir düzen olan sosyalizmdir.



Menşevikler Parti’yi açıkça İkinci Kong-
re’nin vardığı yerden geriye, eski örgütsel 
dağınıklığa, teşkilatın eski amatörce metod-
larına ve dar görüşlülüğüne çekmeye çalışı-
yorlardı.

Menşeviklere şiddetli bir cevap vermek 
gerekiyordu.

Bu cevabı, Mayıs 1904’de yayınlanan Bir 
Adım İleri, İki Adım Geri adlı ünlü kitabında, 
Lenin verdi.

Lenin’in bu kitapta savunduğu, aşağıda 
sıralandığımız temel örgütlenme ilkeleri son-
radan Bolşevik Partisi’nin örgütsel temellerini 
oluşturdu.

1) Marksist Parti işçi sınıfının bir parçası, 
bir müfrezesidir. İşçi sınıfının birçok müfrezesi 
vardır, bu yüzden işçi sınıfının her müfreze-
sine işçi sınıfının partisi adı verilemez. Parti, 
işçi sınıfının diğer müfrezelerinden, önce-
likle sıradan bir müfreze olmamasıyla, öncü 
bir müfreze, bilinçli bir müfreze, işçi sınıfının 
Marksist bir müfrezesi olmasıyla, toplumun 
yaşayışının, toplumun gelişmesinin ve sınıf 
mücadelesinin yasalarına ilişkin bilgiyle do-
natılmış olmasıyla ve bu yüzden de, işçi sınıfı-
na önderlik edebilmesi ve onun mücadelesini 
yönetebilmesiyle ayrılır. Dolayısıyla, bir par-
çanın nasıl bütün ile karıştırılmaması gere-
kirse, Parti’nin de işçi sınıfı ile karıştırılmaması 
gerekir. Her grevcinin parti üyeliğine kabul 
edilmesini kimse isteyemez, çünkü parti ile 
sınıfı birbirine karıştıran bir kimse partinin 
bilinç seviyesini “her grevci”nin bilinç seviye-
sine indirmiş olur ve işçi sınıfının bilinçli ön-
cüsü olarak partiyi tasfiye eder. Partinin göre-
vi kendi seviyesini “her grevci”nin seviyesine 
indirmek değil, işçi kitlelerini, “her grevci”yi 
partinin seviyesine yükseltmektir. (...)

2) Parti, işçi sınıfının sadece öncü, bilinç-
li müfrezesi değil, aynı zamanda tüm üyeleri 
için bağlayıcı olan disipliniyle işçi sınıfının 
örgütlü bir müfrezesidir. Bu yüzden, parti 
üyeleri ister istemez bir parti örgütüne de 
üye olmak zorundadır. Eğer parti örgütlü 
bir sınıf müfrezesi, bir örgütlenme sistemi 
değil de, kendilerini parti üyesi, ilan eden, 
ama hiçbir parti örgütüne üye olmayan, bu 
yüzden de örgütlü olmayan, parti kararlarına 
uymak zorunda olmayan bir insanlar toplamı 
olsaydı. Parti hiçbir zaman birleşik bir iradeye 
sahip olmaz, hiçbir zaman üyelerinin birle-
şik eylemini sağlayamaz ve bütün bunların 
sonucu olarak da, işçi sınıfının mücadelesini 
yönetemezdi. Parti ancak bütün üyeleri or-
tak bir müfrezede örgütlenmişse ve irade, 
eylem ve disiplin birliği içerisinde bir araya 
gelmişse, işçi sınıfının pratik mücadelesine 
önderlik edebilir ve onu bir hedefe yöneltebi-
lir. Menşevikler, bu durumda, birçok aydının 
—mesela profesörler, üniversite ve lise öğ-
rencileri, vb.— parti safları dışında kalacağını 
söylüyorlardı. Çünkü Menşeviklere göre, bu 
aydınlar, ya parti disiplininden ürktükleri için, 
ya da Plehanov’un İkinci Kongre’de söylediği 

gibi, “mahalli bir örgüte katılmayı onurlarını 
alçaltıcı bir şey” olarak gördükleri için, parti 
örgütlerine katılmak istemeyeceklerdi. Men-
şeviklerin bu itirazı geri tepti; çünkü Parti’nin, 
parti di- siplininden ürken, parti örgütüne 
katılmaktan korkan üyelere ihtiyacı yoktur. İş-
çiler disiplin ve örgütten korkmazlar ve parti 
üyesi olmaya karar vermişlerse örgüte seve 
seve katılırlar. Disiplin ve örgütten korkan-
lar, bireyci aydınlardır ve bunlar gerçekten 
de parti saflarının dışında kalmalıdırlar. Ama 
böyle olması çok iyidir, çünkü kararsız unsur-
ların burjuva demokratik devrimin yükseldiği 
bir dönemde bir hayli artan akınından, parti 
böylece korunmuş olur. (...)

3) Parti sadece örgütlü bir müfreze değil, 
aynı zamanda işçi sınıfının bütün örgütle-
ri içinde en yüksek örgüt biçimdir. Ve işçi 
sınıfının bütün diğer örgütlerine kılavuzluk 
etmek partinin görevidir. En yüksek örgüt 
biçimi olan, sınıfın en sağlam üyelerinden 
meydana gelen, ileri bir teori, sınıf mücade-
lesi kanunlarının bilgisi ve devrimci hareke-
tin tecrübesiyle silahlanmış olan parti, işçi 
sınıfının bütün diğer örgütlerine kılavuzluk 
etmek için her türlü imkana sahiptir ve kıla-
vuzluk etmekle yükümlüdür. Menşeviklerin 
partinin önder rolünü küçümseme ve aşağıla-
ma çabaları, partinin kılavuzluğundaki bütün 
diğer proletarya örgütlerini de zayıflatma ve 
bunun sonucu olarak da, proletaryayı güçsüz 
ve silahsız kılma eğilimindedir; çünkü “iktida-
rı ele geçirme mücadelesinde, proletaryanın 
örgütten başka hiç bir silahı yoktur.” (...)

4) Parti, işçi sınıfının öncüsünün milyon-
larca işçiyle olan birliğinin bir ifadesidir. 
Parti ne kadar sağlam bir öncü olursa olsun, 
ne kadar iyi örgütlenirse örgütlensin, par-
tili olmayan kitlelerle bağ kurmaksızın ve 
bu bağları arttırıp kuvvetlendirmeksizin ne 
varlığını sürdürebilir, ne de gelişebilir. Kendi 
kabuğuna çekilen, kendini kitlelerden tecrit 
eden, kendi sınıfıyla olan bağlarını koparan, 
hatta gevşeten bir parti, kitlelerin güven ve 
desteğini kaybetmeye ve bunun sonucunda 
da tamamen ortadan kalkmaya mahkumdur. 
Parti, sonuna kadar yaşayabilmek ve geliş-
mek için, kitlelerle olan bağlarını arttırmalı ve 
kendi sınıfının milyonlarca üyesinin güvenini 
kazanmalıdır. (...)

5) Parti, görevlerini gereğince yerine ge-
tirebilmek ve kitlelere sistemli bir şekilde kı-
lavuzluk edebilmek için, merkeziyetçilik ilke-
sine dayanarak örgütlenmeli, bir tek tüzüğe, 
mütecanis parti disiplinine ve bir tek yönetici 
organa sahip olmalıdır. Bu organ, Parti Kong-
resi, kongreler arasındaki zamanlarda da Parti 
Merkez Komitesi’dir. Partide azınlık çoğunlu-
ğa tek tek örgütler merkeze, alt örgütler üst 
örgütlere itaat etmelidir. İşçi sınıfının partisi, 
bu şartları yerine getiremezse, gerçek bir par-
ti olamaz ve işçi sınıfına kılavuzluk etme gö-
revlerini gerçekleştiremez. (...)

6) Parti, pratik çalışmasında, saflarındaki 

birliği korumak istiyorsa, hem önderlere hem 
de sıradan üyelere, bütün parti üyelerine eşit 
olarak uygulanan ortak bir proleter disiplini 
kurmalıdır. Böylece parti içerisinde, disipline 
bağlı olmayan “seçkin azınlık” ve disipline 
bağlı olan “çoğunluk” diye bir bölünme ol-
mamalıdır. Bu önşarta uyulmazsa partinin 
bütünlüğü ve parti saflarının birliği sağlana-
maz. (...)

(...) “Proletaryanın,” diye yazıyordu Lenin, 
“iktidar mücadelesinde örgütten başka hiçbir 
silahı yoktur. Burjuva dünyasındaki anarşik re-
kabet yönetimi altında dağılan, sermaye için 
zorla çalıştırılarak ezilen, durmadan yoksullu-
ğun, vahşetin ve yozlaşmanın “derinliklerine” 
itilen proletarya, ancak, Marksizmin ilkelerine 
dayanan ideolojik birlik, ezilen milyonları, işçi 
sınıfının ordusuna dönüştürecek olan bir örgü-
tün maddi birliğiyle sağlamlaştırıldığı zaman, 
yenilmez bir güç olabilir ve mutlaka olacaktır 
da. Bu ordunun karşısında, ne Rus Çarlığının 
eli ayağı tutmaz yönetimi ne de uluslararası 
sermayenin kof yönetimi durabilecektir.” Lenin 
kitabını ileriyi gören bu sözlerle bitirir.

Lenin’in ünlü eseri Bir Adım İleri, İki 
Adım Geri’de ortaya koyduğu temel örgütsel 
ilkeler bunlardı.

Bu kitabın en büyük önemi parti ilkesini 
çevre ilkesine karşı, Parti’yi örgüt bozguncu-
larına karşı başarıyla savunmasında; örgüt 
meselelerinde Menşeviklerin oportünizmini 
ezmesinde ve Bolşevik Partisi’nin örgütsel te-
mellerini kurmasında yatmaktadır.

Bu kitabın tarihi önemi şurada yatmakta-
dır: Lenin bu yapıtta Marksizm tarihinde ilk 
defa proletaryanın, —o olmaksızın proletar-
ya diktatörlüğü için mücadelede zafer kazan-
manın mümkün olmadığı— öncü örgütü, 
proletaryanın elinde esas silah olarak parti 
öğretisini ortaya koymuştur.

* ”Sovyetler Birliği Komünist Partisi (Bolşe-
vik) Tarihi” Kısa Ders’ten, Almanca

“Bir Adım İleri, İki Adım 
Geri”nin Önemi Üzerine” *
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Seçimler ve Biz 
 

q Ali ÖZBEK

Bugün Türkiye’de sol siyaset CHP ve le-
gal alanda kendini temsil şansı (!) bulan 
birkaç partinin etkisinde sanılıyor...

Daha doğrusu, kitlelerde bu kesimin 
solu temsil ettiği algısı yaratılıyor.

Bunun sonucunda da gerçekten sınıf si-
yasetine ihtiyaç duyan kitleye ulaşmak zor 
olduğu gibi, o kitle de, bu partiler onların 
istemlerine yanıt vermediği için mücade-
leden uzak kalıyor.

Bazıları kendini sınıf partisi olarak lanse 
etse de,  düzenin çizdiği sınırlar çerçeve-
sinde kafa bulandırmak dışında yaptıkları 
bir iş olmadığı aşikar...

Ülke bugün pek çok sorunla karşı karşı-
ya... 

Sermayenin sınıfa saldırısı hız kesmeden 
sürüyor. Sınıfın ayağa kalkması gerekiyor...

Diğer yandan özellikle Türkiye Kuzey 
Kürdistanı’nda sivil halka yönelik sürdü-
rülen saldırılar ve yok etme politikası Kürt 
siyasetini köreltmeyi amaçlıyor. 

Suriyeli mülteci sorunu ve Avrupa Birliği 
emperyalistlerinin ucuz işgücü iştahı arta-
rak sürüyor.

Türkiye sermaye devleti de bu iştaha ça-
nak tutuyor!

Düzen partileri göz önündeki bu yan-
gınlara bile kör kalmayı tercih ediyor. 

Politika Gazetesi ise kalıcı çözüm ol-
masa bile; sınıf siyasetinin önünü açacak 
daha rahat hareket alanı sağlayacak bir 
tercihin çoktandır farkında. 

Politika Gazetesi, Kürt özgürlük hareketi 
ile dayanışma ve barışın yeniden sağlan-
masının HDP’nin farklı ve gür sesiyle ger-
çekleşebileceğini vurguluyor. 

AKP’yi parlamenter anlamda geriletme-
nin yolu bugün için HDP’den geçiyor. 

Bizleri kuyrukçulukla suçlayanlar oluyor. 
Yıllardır kendi CHP ve Kemalizm kuyruk-

çu politikalarıyla karıştırıyorlar ilkeli sınıf 
politikalarımızı. 

Ayrıca bunun karşısında destek bulacak 
bir siyaset üretme konusunda da bir o ka-
dar dayanaksızlar.

İçinde bulunamadıkları sınıf direnişle-
riyle, 1 Mayıs’larda şov eylemleriyle ülke-
deki yangınları söndürebilecekleri izleni-
mi vermek istiyorlar. 

Bozuk düzende sağlam çark olmaz el-
bet! 

Elbet düzen; HDP’nin elde edeceği ba-
şarıyla değişmeyecek. 

Ancak sermaye düzeninde görece 
“demokratikleşme” yönünde, hem Kürt 
özgürlük hareketi için, hem de sınıf sava-
şımımız için önemsiz olmayan bir gedik 
açılacak.

İşte bu nedenle önemli görüyor gazete-
miz 1 Kasım seçimlerini.

Bu nedenle aktif olarak destekliyor 
HDP’yi ve ülkenin emek, barış, demokrasi, 
sosyalizm güçlerinin eylem ve güç birliği-
ni.

Kürt halkıyla dayanışma ve ülke halkla-
rının sınıf savaşımına çekilmesinin bir adı-
mıdır, HDP’nin başarısı... 



q Sinan DERVİŞOĞLU

 Bundan 66 sene önce, 1 Ekim 1949’da 
Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşu ilan edil-
di. Gerek 20. yüzyılın, gerekse tüm insanlık 
tarihinin en önemli devrimlerinden biri 
olan Çin devrimini incelemek, özümsemek 
ve tartışmak, tüm ilerici ve sosyalistlerin 
önünde önemli bir görev olarak durmak-
tadır.

20. Yüzyıl Başında Çin’de
Devrimci Hareket:
Yurtseverlikten Sosyalizme
Bugün dünyanın 2. (kısa zamanda da 1.) 

ekonomisi olan Çin, tarihte de aslında güç-
lü bir ülkeydi ve ironik olarak 1700’lerde 
dünyanın en büyük ekonomisine sahipti. 
Çin donanması meşhur İngiliz donanma-
sından dahi daha güçlüydü ve ülke, Asya ti-
caretinin bir anlamda merkeziydi. 1800’ler-
de başlayan sömürgeleştirme hareketleri 
sonucu Çin, yeteneksiz ve işbirlikçi yöne-
ticilerin elinde, yükselen Avrupa emper-
yalistlerinin kuklası haline geldi. İngilizler, 
Fransızlar, Hollandalılar, çürümüş aristok-
rasi üzerinden Çin’i dev bir hammadde pa-
zarı ve kendi ürünlerinin satış alanı haline 
getirdiler ve son derece aşağılayıcı ekono-
mik ve siyasi anlaşmaları bu ülkeye empo-
ze ettiler. 20.yüzyılın başına gelindiğinde, 
ilerici aydınların temel hedefi bu aşağıla-
yıcı esaretten ve onun sonucu oluşan se-
faletten kurtulmak, bunun için de işgalci 
emperyalist güçlerle ve onların işbirlikçisi 
çürümüş saray aristokrasisi ile savaşmaktı. 
1911’de Çin’de ulusal bir demokratik dev-
rim gerçekleşti ve cumhuriyet kuruldu. Ha-
reketin daha sonra önderliğini ele geçiren 
Kuomintang (Milliyetçi Parti) lideri Sun Yat 
Sen, Sovyetler Birliği’nden destek aldı ve “3 
Halk İlkesi”ni benimsedi. Bunlar ülke içinde 
komünistlerle işbirliği, işçi ve köylülerin ha-
yat seviyesini yükseltme ve SSCB ile dostluk 
idi. Yeni kurulmuş olan Çin Komünist Parti-
si, Kuomintang içinde çalışmaya başladı. 
Gerçek bağımsızlığın ancak toplumsal bir 
devrimle mümkün olabileceğini kavrayan 
yurtsever kadrolar, hızla Komünist Parti-
si’ne kaymaya başladı ve Parti kısa zaman-
da gücünü artırdı.

1927 Yenilgisi ve Partide
Rota Değişikliği
Komünistlerin Kuomintang ile işbir-

liği, bu partinin yeni lideri Çang Kay Şek 
döneminde de devam etti. Çang Kay Şek, 
SSCB’de askeri eğitim görmüş, genç, hırslı 
ve radikal bir subaydı. Ancak komünistle-

rin ulusal hareket içinde artan etkileri, onu 
merkezde ve taşrada burjuva-feodal unsur-
larla işbirliğine itti. 1927’de Şanghay’da ko-
münistlerin düzenlediği ayaklanma, Çang 
Kay Şek’ten destek beklerken, tam tersine 
onun tarafından ezildi. Ayaklanan devrim-
ciler Çang Kay Şek tarafından vahşice katle-
dildi. Büyük bir darbe yiyen parti, geri çekil-
mek zorunda kaldı.

Yakın zamana kadar Komünist Enter-
nasyonal (Komintern) tarafından ÇKP’ye 

desteklenmesi önerilen Çang Kay Şek’in 
yüzünü burjuvaziye ve Batı’ya çevirmesi, 
Partide gerek Komintern politikalarının, 
gerekse onları aynen uygulayan parti ön-
derliğinin prestijini sarstı. Bu noktada, 
partinin yeni önderlerinden Mao Tse Tung, 
partinin o zamana kadar izlediği politikayı 
sorgulamaya başladı ve %90’ı köylü olan 
Çin’de partinin bütün ağırlığını şehirlere 
(işçilere ve aydınlara) vermiş olmasını eleş-
tirdi. Köylülüğün taşıdığı büyük devrimci 
potansiyele işaret eden Mao, etrafındaki 

kadrolarla Çin’in güneydoğusundaki Ki-
angsi  bölgesinde konumlandı. Burada 
köylülüğü parti hedefleri doğrultusunda 
harekete geçiren Mao, merkezi iktidarın 
zayıflığından da  yararlanarak  bölgede Çin 
Sovyet Cumhuriyeti’ni kurdu. Bu, ÇKP’nin 
mücadelesi açısından ciddi bir atılım oldu.

Çin Halkının Ölümsüz 
Destanı: Uzun Yürüyüş
Kiangsi Sovyetleri, bir “kurtarılmış böl-

ge” deneyi ve yerel bir sosyalist iktidar 
modeli olarak ÇKP’ye büyük prestij kazan-
dırırken, komünistleri ezmeye kararlı olan 
Çang Kay şek, 1934’de ordusunu bu bölge-
ye yolladı. Bölge merkezi devletin birlikleri 
tarafından kuşatılınca, komünistler bir çıkış 
hareketi örgütlediler ve kendilerini destek-
leyen ana kitle ile birlikte kuzeye doğru iler-
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Çin Halk 
Cumhuriyeti bayrağı, 

ülkeyi oluşturan 5 ana ulusal 
kimliği temsil eder. Büyük yıldız asli unsur 

olan Han (Merkezi Çin) ulusunu, diğer 4 yıldız da 
Moğol, Mançu, Tibet ve Uygur uluslarını temsil etmekte-

dir.

Mao’nun ve ÇKP’nin önderliğinde 100.000 insan 13.000 km’lik zorlu 
yürüyüş sonrası Şensi eyaletine vardıklarında sosyalizm tohumları 
Çin topraklarına bir daha 
sökülmemek  üzere ekilmiş 
oldu.

1.3 Milyar İnsanın Elinde Yükselen Kızıl Bayrak:

Çin Devrimi Üzerine -1
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lemeye başladılar. Efsanevi Uzun Yürüyüş 
böyle başladı.

Başta “bir imha harekatından kurtulma 
teşebbüsü” olarak başlayan Uzun Yürüyüş, 
kısa zamanda tarihe geçecek bir anlam 
kazandı. Mao’nun ve ÇKP’nin önderliğinde 
100.000 insan dağlardan, ovalardan, nehir-
lerden ve yaylalardan geçerek uçak bom-
bardımanı, top ateşi, askeri baskınlar, yerel 
gericiliğin saldırıları altında uçsuz bucaksız 
Çin ülkesini baştan başa kat ettiler. Bu süreç 
boyunca uğruna savaştıkları davayı, sosya-
lizmi Çin emekçilerine her fırsatta ve her 
yerde anlattılar. Toplam 13.000 km ve bir yıl 
süren bu yürüyüş boyunca 70.000 kişi (baş-
ta yola çıkanların %70’ı) hayatını kaybetti. 
Ancak kuzeydoğuda savunmaya elverişli  
Şensi eyaletine vardıklarında, sosyalizmin 
tohumları tüm Çin topraklarına bir daha 
sökülmemecesine ekilmiş oldu.

Japon İşgaline Karşı Savaş ve
Devrim
Güçlü bir ekonomiye ve sanayiye sahip 

olan Japon emperyalizmi, fakir ve geri kal-
mış Çin’i kısa zamanda hedef haline getirdi 
ve bu ülkeyi 1931’de işgale başladı. İlk işgal 
edilen kuzey bölgelerinde kendilerine bağ-
lı kukla Mançukuo hükümetini kurdular. 
Komünistler Çang Kay Şek’e Japon işgali-
ne karşı güç birliği önerdiler. Çang Kay Şek 
bunu kabul etti ve Japon işgaline karşı Çin 
halkının ulusal direnişi başladı.

Her ulusal direniş gibi Çin kurtuluş mü-
cadelesi de içerdeki sınıf mücadelesinden 
bağımsız gelişmedi. Çang Kay Şek güç bir-
liği vaadine rağmen, komünistlere yardım 
etmemekle kalmadı; fırsat buldukça ba-
ğımsızlık için savaşan komünistleri arkadan 
vurdu. Yaptığı hesap, mümkün olduğu ka-
dar kendini yıpratmadan savaşın yükünü 
komünistlerin sırtına yıkmak, bu savaş sü-

recinde onlardan mümkün olduğunca kur-
tulmaktı. Ancak hesabı ters tepti. Bu kurtu-
luş savaşında kararlılıkları ve cesaretleri ile 
halkın desteğini kazanan komünistler, güç-
lerini hızla artırdılar. Savaş 1945’de Japon-
ların da dahil olduğu faşist bloğun yenilgisi 
ile sonuçlandığında, komünistlerin önderli-
ğindeki Çin Halk Kurtuluş Ordusu, ülke ça-
pında büyük bir askeri güç haline gelmişti.

Aralarında SSCB’nin de bulunduğu 
Müttefik güçler, savaş sonrası Çin’de Çan 
Kay Şek önderliğinde ulusal bir koalisyon 
önerdiler. SBKP’nin de bu yöndeki tavsi-
yesine rağmen Çin komünistleri devrimci 
hedeflerinden vazgeçmediler ve Çang Kay 
Şek başta kaldıkça halkın on yıllardır süren 
mücadelesinin kazanımlarını boşa gidece-
ğini gördüler. Hükümete görüntüde katıl-
dılar; ancak her fırsatta ordularını ve mev-
zilerini güçlendirmek için adımlar attılar. 
Sonunda Çang Kay Şek, ÇKP’ye karşı saldır-
maya başlayınca iç çatışmayı başlattılar. Çin 
Halk Kurtuluş Ordusu merkezi ordudan ele 
geçirdiği uçak ve tanklarla birlikte büyük 
bir düzenli ordu haline gelmişti ve durdu-
rulması artık mümkün değildi. Komünistle-
rin, milliyetçi hükümetle aralarındaki sınır 
çizgisi olan Sarı Nehir’e doğru başlattığı 
taarruz, dünyadaki tüm ilericilerde coşku 
yaratmış, büyük Nazım hasta yatağından 
şu mısralarla bu taarruzu selamlamıştı:

“Kalbimin yarısı Çin’dedir doktor.
Sarı Nehir’e doğru akan 
orduyla birliktedir..”

Nehri aşarak başkent Pekin’e yürüyen 
komünistler, burayı da ele geçirerek 1 Ekim 
1949’da Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşu-
nu ilan ettiler.

Önümüzdeki Sayıda: Çin’de Sosyalizm Ku-
ruluşu, Sovyet – Çin Çatışması, Bugünkü Çin 
Halk Cunhuriyeti

Başımızda Esen
Sevda Yeli Değil,
Savaş Rüzgarıdır...
q Armağan BARIŞGÜL

Çok kötü!  Akan kanın ardı arkası bir türlü kesilmiyor. Asker, polis, gerilla, çocuk, 
genç, yaşlı ve kadınlar savaşta ve çatışmalarda yaşamını yitiriyor. Planlanarak veya 
provokasyon yaratılarak katlediliyor. Bu kan deryasını yaratan, ondan nemalanan, sı-
nıfsal egemenliğini sürdüren ve pekiştiren burjuvazidir.

Burjuvazi, bugün kan deryasında besleniyor. Halk kitleleri, gerçeklerin bilincine 
varmaması için propagandasını çok ince ve kirli yürütüyor. Halkın değer yargılarıyla 
oynuyor. Dün elinde dini kitabı sallayanlar, bu gün bayrağı sallıyorlar. Bu memlekette 
din mi elden gidiyor? Hayır. Peki, bayrağa mı saldırılıyor veya ayaklar altına mı alınıp 
kirletiliyor mu? Yok öyle bir şey. O zaman sorası geliyor insanın, nereden çıkıyor bu 
din ve bayrak ‘sevdası’? Bilirsiniz, kedi bir hayvandır. Yaptığı pisliğinin üstünü örter. 
Utancından mıdır, terbiyesinden midir veya içgüdüsünden midir yapar bunu. Yöne-
tenlerin dine, bayrağa ve değer yargılara sarılmaları ‘hayır’dan değil, şerdendir.

Cızîr’de kirli bir tezgah sergilendi. Katliam yapıldı. 7 Eylül’de kapısının önünde 
vurularak öldürülen Cemile Çağırga’nın annesi, “O gece kızımın cesedini koynuma 
alarak uyudum.” “Uyudum” diyor ama ben gerçekten uyuduğuna uyuyabildiğine ina-
namıyorum. Yüreği acılı, beyni bitkin ve vücudu yorgun bir insan, özellikle o bir anne 
ise nasıl uyuyabilir?

Eylül ayı güzel bir aydır; bereketiyle, hüznüyle, umutların yeşermesiyle... Eylül ayı 
ile birlikte kavurucu sıcaklar etkisini yitirir, havalar serinlemeye başlar, tatil dönemi bi-
ter, okullar açılır, çocuklarımız okula yeniden başlar, arkadaşlarıyla buluşur, boş sıralar 
yeniden dolar. Sadece sınıflar okullar değil, mahalleler, sokaklar, alanlar ve her taraf 
cıvıl cıvıl olur. Trafik bile yoğunlaşır ve herkes hisseder okulların açıldığını. Sanki tatile 
çıkan çocuklar değil de yaşamın kendisiymiş gibi bir durum çıkar ortaya. Ne yazık ki 
Eylül, eylül olmaktan çıkmış.

Cemile, yok artık! Okula gitmeyecek! Cemile’nin annesi eylül’ü ve güz mevsiminin 
has güzelliğini doyasıya yaşamak yerine acı ve keder içinde geçiriyor. Cemile katledi-
len ne ilk çocuğumuzdur ne de sonuncu olacağa benziyor. Nerden biliyoruz bunu? 
Her gün ölüm haberleriyle yatıp kalktığımızdan.

Katliam! Eğer katliamlar devlet eliyle yapılıyorsa bir ülkede, o ülke halkının işi zor-
dur. Özünü savunmaktan başka çare kalmıyor kendisine.

Eylül ayının ilk günlerinde “şehit” haberlerinin ardından gelen cenazelerle birlik-
te bir milliyetçilik histerisi dalgalandı, bayrak asma furyası sürüyor. Kürtlere karşı bir 
sendrom başladı. Bu dar siyasete sığınanlar evlerinin, işyerlerinin kapılarına, pencere-
lerine, korkuluklarına Türk bayrağı, çoğunlukla da Atatürk’lü bayrakları astılar. Sanki 
yeni bir 12 Eylül askeri darbesi yapılmış gibi geliyor insana.

Türkiye, ucuz işgücü cennetidir! Böyle diyor, kapitalistler ve de emperyalizmin 
uşağı işbirlikçiler.  İşgücü, emek ucuz olunca yurttaşın canının değeri olur mu hiç?

Bu devran böyle sürmeyecek. Herkes er veya geç yaptığı vahşetin, döktüğü kanın 
hesabını verecektir. Hiç kimse unutmasın bunu.

Aman çocuklar, okullar açıldı. Derslerinize çok iyi çalışın! Geleceği siz kuracaksı-
nız. Bugün başımızda esen sevda yeli değil, savaş rüzgarlarıdır. Bu rüzgarı bertaraf 
edecek güç,  pırıl pırıl gözlerdir, analardır, yaşamı yeniden yoğuran, harmanlayan ve 
dönüştüren emekçilerdir. Pırıl pırıl bir yürek taşıyanların, anaların ve yaşamı yeniden 
yaratan nasırlı ellerin savaşın rüzgarını, kirli bulutlarını dağıtanların buluşma yeri “DE-
MOKRASİ ve BARIŞ BLOKU”dur.  Burada yer alanlar, gönüllü insanlardır. Atama yoluyla 
gelmezler. Burada koltuk, yüksek maaş, her hangi bir rant ve ayırma kayırma yoktur. 
Yüreğin sesi, barışın sıcak yüzü, insanlık sevdası vardır.



q Ayla BORAN

Siverekli bir kız, “Kımıl” zararlısı tara-
fından samana döndürülmüş bir torba 
buğdayı çerçiye götürüyor, çerçi buğda-
yın işe yaramadığını görünce, buğdaya 
karşılık mal veremeyeceğini söylüyordu.

Kızcağız da yüzyıllardır gelenek oldu-
ğu üzere, üzüntüsünü bir türküyle dile 
getiriyordu:

“bi çîya ketim lo apo,
çîya melûlbûn rebeno
ceh seridî lo apo,
genim hûrbûn êvdalo
qimil hatî lo apo,
bi refa ye rebeno,
xwar genimî lo apo,
hiştî qâye rebeno”

(‘dağa tırmandım amca,
zavallı dağ mahzunlaştı,
arpa olgunlaştı amca,
buğday un ufak oldu biçare
kımıl geldi amca,
kafile halen de zavallı
buğdayı yedi,
geride samanı bıraktı zavallı....’)

Yazar, yazının sonunda şiirin kahra-
manı kıza şöyle diyordu:

‘Üzülme bacım, seni kımıl, süne ve sö-
mürenlerin zararından kurtaracak kardeş-
lerin yetişiyor artık.’

31 Ağustos 1959 günü, Diyarbakır’da 
yayımlanan İleri Yurt gazetesinde ‘Amma 
Ne İleri Yurt’ adlı hiciv sütununda ‘Qimil’ 
(Kımıl) adlı Kürtçe bir şiir yayımlanmıştı. 
Şairin adı Musa Anter’di. Yani Âpe Musa.

Bir Kürt aydını, yazar, şair, tarihçi, yü-
rekli, insan ve kimliğini, dilini, halkını ve 
yaşayışını dillendirme cesaretiyle bezen-
miş bir gazeteciydi. Kımıl şiiri, şimşekleri 
üzerine çekmişti iyiden iyiye. O dönem-
de, Cumhuriyet Gazetesi başta olmak 
üzere, yandaş medyanın saldırılarına 
maruz kalmıştı.

Nasıl olurdu ki; bir gazete köşesinde, 
Kürtçe cümlelerle şiir yazılıyor. Sömürü-
yü kımıl ve süne zararlıları üzerinden bir 
ironiyle aktararak devletin bekası zedele-
niyordu. Kart-kurttan öte varlığının reddi 
kutsallaştırılan bir Kürt, bu cürrete nasıl 
sahip oluyordu.

Hedefteydi bir özgür basın emekçisi. 
Özgür bir yaşam düşüyle direnen herkes 
gibi potansiyel suçluydu. Bir Kürt olmak 
bile onu doğuştan suçlu yapıyordu za-
ten. Kürtçe sözcükler, Türkçenin mut-

laklığını zehirliyordu. Yarın, “Ne Mutlu 
Türküm Diyene” dayatılan toplumu ve 
sonrasında da devleti tehdit ederdi. An-
ter durmak da bilmiyordu.

“Türkiye’nin 55 yıllık girdisinin, çıktısı-
nın yeminli, canlı bir şahidiyim. Hem yalnız 
şahidi mi? Değil!. Sanığıyım. Mahkûmu-
yum.” diyordu. Cezalar, sürgünler, zin-
danlar bekliyordu onu.

Düşünce özgürlüğü, devrimci ve al-
ternatif basına yönelik baskı ve tehditler 
1959’dan önce de bugün 2015’te de ay-
nen devam ediyor. Böyle de devam ede-
cektir.

12 Şubat 1999’da Magazin Gazete-
cileri Derneği’nin düzenlediği gecede, 
ödülünü almak için sahneye çıkan Ah-
met Kaya “Kürtçe şarkı söylemek istiyo-
rum” dediği için, kendisini sanatçı sayan 
bir güruh tarafından çatal bıçaklar fırlatı-
larak linç edilmeye çalışılmış ve koro ha-
linde 10. Yıl Marşı söylenmişti. Memleke-
tini terketmek zorunda bırakılan Ahmet 
Kaya, Fransa’da hayatını kaybetmişti. 
Sadece Kürtçe şarkı söylemek istemişti. 
Ona saldıranlar arasında, bugünün (!) 
akilleri de vardı.

19 Ocak 2007’de bu toprakların, soy-
kırım halklarından birinin en naif ve en 
yürekli sosyalist gazetecilerinden biri 
olan Hrant Dink katledildi. Agos Gazete-
si önünde, sırtından vuruldu. Bu toprak-
larda halkların bir arada yaşamasının en 
güçlü söylemi ve mücadelesini veren bir 
Ermeni olduğu için hedefteydi çünkü. 

Âpe Musa’da 20 Eylül 1989’da Di-
yarbakır’da JİTEM marifetiyle sırtından 
vuruldu. Ne tanıklıkları değişti, ne şahit-
likleri, ne faili belli meçhuller değişti bu 
günde...

Eğer devletin, iktidar aygıtına su taşı-
mıyorsanız baskı var, gözaltı var, baskın 
var, toplatılma ve kapatma var. Eğer ki 
ulusal sorun üzerinden kimlik ve/veya 
sınıf kavgası veriyorsanız öldürülmek, 
katledilmek var.

Bugün kültürel anlamda bir özerklik 
talebi bile isteniyor olsa, asırlık bir dire-
niş, 40 yıllık fiili bir mücadele sonrasında 
son derece sembolik ve hazımsızlıkla 
devletin göstermelik uygulamaları şek-
linde gerçekleşiyor. 

Eğer birgün Kürdistan’da çocuklar, 
anadilleri ile büyüyecekse, okullarında, 
sokaklarında, evlerinde coplanmadan, 
öldürülmeden, ezilmeden, eşit yurttaş-
lıkla, insanca, kürtçe ninnilerle, kürtçe 
şarkılarla, sanatla, bilimle yaşayacaksa, 
yüreklerinin ve mücadelelerinin bir kö-
şesinde, saygı ünvanı olarak amca yani 
Âpe dedikleri Musa Anter de hep yaşa-
yacaktır.

... ve sadece onların değil, bu toprak-
larda savaşsız ve sömürüsüz bir dünya için 
sosyalizm ve sınıf mücadelesi veren her-
kes için unutulmayacaktır Musa Anter.

Bugün DİHA, Azadiya Welat, Jinha, 
Özgür Gündem ve yasaklanan tüm ba-
sın ve emekçileri içinde aynı tarih teker-
rür etmekte. Cizre, Silopi, Gever, Bismil, 
Lice... kan ve barut kokuyor. Bir halkın 
üzerine bombalar yağıyor. 

Basın, medya kuruluşları susturulu-
yor. Gazeteciler, zorla sınanıyor. Ölümle 
kalım savaşı gibi düşünmek ve yazmak. 

Haktan, haklılıktan yana olmak yine çok 
zor. Susmak ölmek demektir oysa.

Bir yanımız Musa Anter, bir yanımız 
Hrant Dink, bir yanımız Metin Göktepe... 
Düşündüler, gördüler ve yazdılar. Diren-
diler, susmadılar ve öldürüldüler.

Hangi vicdan susar? Alabildiğine dü-
şünmek, alabildiğine yazmak, alabildi-
ğine duyurmak ve alabildiğine yaşamak 
gerek.

Sekiz sütuna manşet şu olsun...
Kekik, reyhan ve kaçak tütün kokusu 

taşırdı rüzgar,
Alçak damlı evlerin yüksek küçük pen-

cerelerinden soluk ışıklar yağıyordu gece-
ye,

Köpek havlamaları korkulara karışır 
kaygıları beslerdi,

Sonra dağlardan kurşun sesleri gelirdi, 
belirli belirsiz

Namlunun ucunda çırpınırdı yürekler
Ağıtlar yankılanırdı dağlara doğru
Kapılar kırılır, talan edilirdi sevdalar
Umutlar ve insan olan ne varsa?
Ve kan akardı derelerimizden; Zilan, 

Munzur, 33 kurşun, Newala Qasaba
Ve ülkenin bütün derelerinde?
O iklimde kalırdı acılar
Duymazdı bir Allahın kulu çığlığımızı
Ve dağlara sevdalanırdık
Karabasan gecelerin sabahlarında
Direnmek kalırdı Kürde
Yaşamanın bir başka adı direnmektir?  

   (Musa Anter)
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Dinmeyen Bir Islık Sesidir Yaşamak

Basın ve İfade Özgürlüğüne 
Tahammülsüzlüğün Adı: AKP

Dicle Haber Ajansı (DİHA) ve Azadiye Welat gazetelerinin bulunduğu binaya 
yapılan polis baskını ve gazetecilerin gözaltına alınmasını kınıyoruz. 

DİHA, özellikle Temmuz ayından bu yana savaş politikalarının yaşandığı, 
sokağa çıkma yasağının uygulandığı bölgelerden geçtiği haberler nedeniyle AKP 
hükümetinin hedefi haline gelmişti.

Bu süre içerisinde DİHA’nın internet sitesi 20 kez sansürlendi. Sansürle, teh-
ditlerle, davalarla gazetecileri yazmaktan alıkoyamayacağını anlayan iktidar “çıtayı 
yükseltti”, ajans binasını basıp gazetecileri gözaltına aldı.

DİHA’ya yapılan baskın AKP hükümetinin basın ve ifade özgürlüğüne yönelik 
tahammülsüz tutumunun vardığı boyutu gösteriyor. Buna alışmamızı istiyorlar. 
Alışmayacağız, kabullenmeyeceğiz.

İktidara hatırlatalım... Gazeteci, şüphecidir. Ama gazetecinin şüpheci olup 
gerçeğin peşine düşmesi onu sizin gözünüzde “şüpheli” haline getiriyorsa, buyrun 
hodri meydan. Gazeteciler yazmaya devam edecek.

DİHA ve Azadiye Welat yalnız değildir.
              Gazetecilere Özgürlük Platformu
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Cizre’deki ablukadan sonra sokaktaki patlamada elini ve kolunu kaybe-

den 12 yaşında Yusuf Şık, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastahane-

si’nde halen tedavi altında. Patlamada sağ eli bilekten kopan Yusuf’un 

sol ayağı ise büyük ölçüde zarar gördüğü için ameliyatla dizinden kesil-

di.  DIHA haberine göre, ablası Aslı Şık, Yusuf’un büyük acılar içinde 

olduğunu, “Her görüştüğümde sürekli ölmek istediğini söyleyip, ağlama 

krizlerine giriyor. Ağrılarından kaynaklı sürekli ilaç veriyorlar.’’ dedi. 

İlaçlara rağmen ağrılarının dinmediğini ve bu yüzden de uyuyamadığını 

dile getiren ablası Yusuf’un psikolojisinin iyi olmadığını ve sürekli  “Ben 

nasıl kalem tutacağım” diye ağladığını söyledi.

Oğlumuz, kardeşim Aziz Güler’i 21 Eylül 2015 tarihinde Rojava’da kaybettik. Naaşı şu an orada. Oğlumuzun, kardeşimin cenazesini devlet-hükümet yetkilileri bize vermiyor.Aziz, bu toprakların çocuğu. Bu topraklarda doğdu, büyüdü, okudu, çalıştı, yoksul insanlar için mücadele etti. Şimdi O’nu kaybettik. Aziz’imizi yaşarken hiç yalnız bırak-madığımız gibi kaybettikten sonra da yalnız bırakmayacağız. Başvurduğumuz makam-lar Rojava’dan hiçbir cenazeyi Türkiye’ye kabul etmediklerini, Bakanlar Kurulu kararı olduğunu söylüyorlar. Hiçbir yasa, karar, yönetmelik insanlık değerlerinin üstünde olamaz. Acımızı yaşamamıza izin verin. Acımıza saygılı davranın. Annesi: Elif Güler, Babası: Mehmet Güler, Ağabeyi: Ersin Umut Güler

Meksika’nın güneyindeki Guerrero eyaletinde geçen yıl 26 Eylül’de Ayotzinapa 
Öğretmen Okulu’nda öğretmenlerin çalışma koşullarını protesto eden öğrenciler ile 
polis arasında çatışma çıkmıştı. Polisin öğrencileri taşıyan araçlara ateş açması sonu-
cu 6 kişi yaşamını yitirmiş, 25 kişi yaralanmıştı. Çatışmaların ardından öğrenciler, 
son kez 27 Eylül’de kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından zorla araçlara bindiri-
lirken görülmüştü. 43 öğrencinin ailesi Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto 
ile görüşerek, uluslararası uzmanların denetiminde bağımsız bir araştırma komitesi 
kurulmasını ve çocuklarının kaybolmasıyla ilgili soruşturmanın bu komite tarafın-
dan yeniden yapılmasını talep etti. Nieto’nun Sözcüsü Eduardo Sanchez görüşme 
sonrası yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı’nın ülkedeki kaybolma vakalarıyla ilgili 
yeni bir savcılık oluşturacağını ve hükümetin ailelerin taleplerini değerlendireceğini 
söyledi.

Demokratik Toplum Kongresi(DTK) dil hakları ve anadilde eğitime ilişkin 21 Eylül 

günü basın açıklamasında bulundu. Basın açıklamasına DBP Eş Genel Başkanı Emi-

ne Ayna, HDP Milletvekilleri Prof. Kadri Yıldırım, Feleknaz Uca ve DTK Başkanlık 

Divanı Üyesi Mülkiye Birtane ile çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı. 

Açıklamayı yapan HDP millet vekili Kadri Yıldırım, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun 

“Kürtler artık kendi dillerinde ağıt yakabiliyor” açıklamasının Cizre, Silopi ve Amed’deki 

katliamların artacağı anlamına geldiğini, ve anadilde ağıt yakmak istemediklerini 

dile getirmişti. Okulları boykot etme çağrısında bulunan Yıldırım, “Kürt halkı anadi-

line sahip çıkmalıdır. Halkımız anadilleri ile aydınlanmalı ve anadili ile konuşmalıdırlar. 

Bu anlamda herkesi 28 Eylül’de açılacak olan okulları boykot etmeye çağırıyoruz” şek-

linde konuştu. İstanbul’da da Demokratik Öğrenci Dernekleri Federasyonu(DÖDEF), 

yaptığı yazılı açıklamayla, anadilde eğitim talebi için yapılan boykota destek çağtısı 

yaptı. KCK Eğitim Komitesi de, Demokratik Toplum Kongresi’nin (DTK) anadilinde 

eğitime dikkat çekmek amacıyla yaptığı yeni eğitim ve öğretim yılı başlangıcında 

eğitim kurumlarını boykot etme çağrısını desteklediklerini açıkladı.

DIHA haberine göre, Bismil’de 
yüksek binalara konuşlandırılan 
keskin nişancılar sivilleri hedef 
alırken, polis Dumlupınar Ma-
hallesi’nde Şimşek ailesine ait eve 
bomba attı. Bombalama sonucu 8 
yaşındaki Elif Şimşek katledildi. 
Atılan bomba sonucunda Mehmet, 
Pelda, Avaşin, Bedia, Ahmet Şim-
şek adlı aile fertleride yaralandı.



q Ali Özenç ÇAĞLAR

- Hanım, sen ocağı yak ! Şuracıkta bir 
eşek yükü odun var zaten; gaz yağı şişesi 
de yanında. Kibriti de yanı başından sen 
alıver artık. Ben bıçakları biledim. Biri, ko-
caman satır; eh kemiklisini getiren olursa 
satırla doğrarım, -kaburga veya kabası, 
yani but falan- küçük bıçağı da hallettim. 
Hadi ama canım, çocuklarla uğraşma. 
Bugün, her Kurban Bayramlarında oldu-
ğu gibi kahvaltıyı sıcak sıcak kavurmay-
la yapacağız. Aman Hanım şu koyun eti 
de ne güzel kokuyor değil mi? Beyaz su 
zambağı mı desem, sümbül mü desem 
bilmem ki, ama öyle bir şey. Fakat kokular 
birbirine karışıyor. Şu arka komşular dana 
kesmiş olmalılar. Canım çitlerin ardında-
ki Kılçık Osman’la, Hödüğün İsmail her 
zaman kuzu keserler... Şey hanım, dikkat 
ediyorum da İsmaillerin kuzular hep ka-
ragöz oluyor. Ondan mıdır nedir, etleri de 
daha bir güzel, lezzetli. Hatta sen bir ke-
resinde “Adam, üstelik daha pişkin oluyor.” 
demiştin, hatırladın mı? Ah, nerden hatır-
layacak, Hödüğün İsmail bir yıl oldu öleli, 
Kılçık Osman da üç yıl önce şehre göçtü. 

Of, daldım gittim. Ama bizim avrat 
hala ocağı yakmamış. Oysa satırı bile ha-
zır ettim. Etler çok olursa kavurma yapa-
rız değil mi Cavide? Kışın çoluk çocuk ne 
güzel yeriz. Canım bilirsin ben kavurmayı 
oldum olası severim. Bazen kaburga gel-
diğinde pirzola da yapardık. Dur şimdi iyi 
aklıma geldi. Şu eti dövmek için aldığım 
çelik dövmeyi de bir güzel silip yanıma 

koyayım. Hazır olsun da kahvaltıya geç 
kalmayalım; çocuklar birazdan zırlamaya 
başlar.

- Kız Cavide, yeterli yağımız var mıydı? 
Senin o sapı kırık tavan da yıkanmamış, 
bulaşıkların içindedir mutlaka. Ah be karı, 
durmadan bağırttırırsın beni. Sen bilmi-
yor musun ki bu gün kurban bayramıdır 
ve az sonra parça parça etler gelecek, but-
lar gelecek. Sahi, hanım bir keresinde soy-
mak zor olduğu için bizim Rıfat Ağa, koca 
bir koçbaşı getirmişti, hatırlıyor musun?

- He, hatırladım ya, bizim askerdeki 
oğlan henüz doğmamıştı.

- Canım bakarsın yine getiriverirler. 
Gerçi kahvaltıda kelle yenmez ama bir 
şeyler düşünürüz artık... Karı sustur şu ço-
cukları Allah aşkına, bağırıp durmasınlar. 
Ne olacak biraz daha beklesinler; henüz 
saat 12.00 bile olmadı. Olsun, bu gün de 
geç yiyelim. Sen harlat hele ateşi harlat, 
nerdeyse kapı çalınır, artık kelle mi gelir 
but mu bilinmez. Ama ateş hazır olsun. 
Sahi ben soğan da hazır edeyim, ateşin 
sıcak külüne sokuverirsin, ne güzel yumu-
şacık oluyor. Canım biberleri bana bırak, 
onları ben közlerim. Tamam, biliyorum 
sen ille de kırmızıbiber de istiyorsun, oldu 
öyle olsun ondan da yıkar getiririm şimdi. 
Fakat tavayı, yağı, tuzu, hele de karabiberi 
hazır et, çok acıktım. Karnım guruldayıp 
duruyor. Tabi dün gece pişirecek bir şey 
olmadığından var olanı çocuklara yedirip 
biz senle iki parça kuru ekmek kabuğunu 
kemirip uyumuştuk. Ondandır herhalde, 
yoksa her zaman açlığıma dayanırım...

Dışarısını pırıl pırıl güz güneşi sarmış, 
yapraklar yarı yeşil yarı kızıl sarısı. Dışa-
rısı keskin sabah soğuğu ile örtülmüş; 
kadının kırdığı odun ve çırpılarda çiğ ta-
necikleri var. Toprak ıslak. Ocaktan tüten 
gri duman kadının yüzünü yalayıp evin 
yıkık saçağı üzerinden köyün kuzeyine 
doğru dağılıyor. Küçük bir oğlan çocuğu 
divanda yattığı yerden, gözlerini ovuş-
turarak açık olan televizyonu seyrediyor. 
Ses kısık, dışarıdan duyulmuyor ama gö-
rüntüler toz duman; bir Işid militanı bir 
gazetecinin uzun bir palayla kafasını ko-
parıyor. Yerde kan izleri var. Çocuk korku-
lu, çocuk ürkek, yüzünü küçük avuçlarıyla 
kapamış şaşkın, yine de izliyor. Annesiyle 
babasının avludaki tartışmaları ona kadar 
geliyor. Yeşil bir çekirge kanatlarını açarak 
kuru bir yaprağın üzerinden zıplayıp yan-
daki çitlerin önüne konuyor. Üç beş ser-
çe sürüsü kavisler çizerek duvarın dibine 
çömelmiş adamın üzerinden komşu bah-
çenin üzerinde kayboluyorlar... Ateş, bir 
sönüp bir harlıyor durmadan. Kadın hala 
konuşuyor; kendi kendine mi, adamla mı 
belli değil ama konuşuyor: 

- Adam, sen emin misin, bugün kurban 
bayramı olduğundan? Senin canın et iste-
di diye mi tutturdun bayram diye? Canım 
bayram olsa kurban kesimleri bu zamana 
kalır mı hiç? Hele saatine tekrar bak baka-
lım! Gerçi güneş çoktan tepemize dikildi 
ya, yine de yanılmış olabiliriz. Odunlar da 
yana yana tükenir oldu... Kızım git hadi 
başka tarafta oyna, ayaklarıma dolanma 
şimdi. Görüyorsun telaşımız var. Tamam 
birazdan kahvaltıyı hazırlayacağız. Ne mi 
yiyeceğiz? Yavrum hiç sorulur mu Tanrı 
aşkına, tabi ki kavurmayla yapacağız kah-
valtımızı. Etler mi, nerde mi? Evladım Ha-
tice Teyzen şimdi getirecek; belki ondan 
önce Pinti Mehmet’in anası Rukiye Abla 
getirebilir, o da olmazsa Adem Kahyanın 
küçük oğlu Eyüp, o da kurbanı kesmiştir. 
Eh adamın şuradan şuraya kadar upuzun 
otobüsü var neden kesmeyecekmiş. Kö-
selerin Mustafa da keserdi bilirsin, ama 
ölmeden önce. Ya evladım ne var zırla-
yacak, biraz daha bekleyin. Bak baban 
bıçakları biledi, soğanları soydu, biberler 
de hazır; sadece etler kaldı, onlar da şimdi 
neredeyse gelir! Ah anasının kuzusu... Ge-
lir kızım, gelir, hiç gelmez mi?

- Hanım Bakkal Zekirleri hatırlar mı-
sın? Hani şu kırk yıl bizim Kooperatif’in 
başkanlığını yapmıştı. Deli Yusuf anlatırdı, 
-komşu ya onlar- kurbanı keser, zırnık da-
ğıtmazmış.

- Hadi canım sen de, adamın günahı-
nı alma. Belki Deli Yusuf dağıtmıyordur, 
kendi kabahatini komşusuna yüklüyor-
dur. Ama şimdilerde bunu çok yapan var. 

Kesiyorlar kurbanları, dolduruyorlar buz-
dolaplarına. Neymiş efendim, kurban kes-
mişler. Günah canım günah! Billahi dini-
miz bunu kabul etmez. Peh, peh, Allah da 
kabul etmez adam; adı üstünde kurban 
bu: kurbanı fakire fukaraya vereceksin, 
yetimlere dağıtacaksın, bizim gibi yoksul-
lara getireceksin. Kes kes ziftlen. Zıkkımın 
kökünü yesinler inşallah. Benim bildiğim 
Tanrı onlara sevap bile yazmaz, bilirim 
ben. Onların hepiciği cehennemlik, boy-
nu bükülesiler; deyyus bunlar canım, 
hem de dik alası. Allah hepsinin cezasını 
versin! Kız git şuradan şimdi sinirimi sen-
den çıkarmayayım. Karnı açmış şuna bak! 
Sanki bizim aç değil, sanki pişirmişiz de 
kavurmaları biz yemişiz! Soysuz kız, kaç 
başımdan dedim, almayayım ayağımın 
altına! Baba... Ne babası, başlatma baban-
dan da, beni rahat bırakın!

- Avrat be... Ne oluyor, neden hiddet-
lenip duruyorsun, biraz sakin ol! 

- Olamam! Sakin olamam. Baksana 
ikindi oldu kimse bir dirhem et getirmedi. 
Öldüm sabahtan beri ateşin karşısında. 
Sen de durmadan: “Harlat şu ateşi harlat 
harlat!” diyorsun. Yakmaktan odunları bi-
tirdik adam, odunları; görmüyor musun? 
Neymiş, kurban bayramıymış! Lanet olsun 
sizin kurbanınız da bayramınız da. Bugü-
ne kadar paranızdan ne hayır gördük ki 
kurbanınızdan göreceğiz. Alın zenginliği-
niz, varsıllığınız sizin olsun, kuzunuz, kur-
banınız, etiniz, butunuz sizin olsun!

- Hanım yapma Allah aşkına, sakin ol! 
Bak burada dört tane soğan hazırladım, 
yeşil biberler, kırmızı biberler de var. Niye 
sinirleniyorsun canım. Bugün de et yeme-
yelim, bugün de kavurma yemeyelim ne 
olmuş ki zaten. Hem sen demez miydin: 
“Be adam şu soğanı hiçbir şeye değişmem!” 
diye. Yeşil biberi, kırmızı biberi seven sen 
değil miydin? Olsun, olsun bu sabah da 
etsiz olsun, ziyanı yok hanım, ziyanı yok 
sevgili karıcığım. Yeter ki Allah sağlık ver-
sin... sıhhat versin... yaşayıp gideriz ne 
olacakmış sanki. Varlık ne ki be karıcığım, 
zenginlik ne ki? Zenginlik kurum, zengin-
lik kibir, zenginlik yoksulları aşağılama, 
onlara tepeden bakma, insanlığını yitir-
me. Ne ki varlıklı olmak, ne ki o dediğin 
zenginlik? Koca yıl kapımızı çalmayanlar, 
hiç bayramlarda et getirirler mi? Söyle 
hanım getirirler mi? Onlar ki boklarını 
bile kedi gibi kuma gömerler; ben bilmez 
miyim sanıyorsun bu dünyanın hallerini? 
Ama ne yaparsın işte, farkında olmadan 
umutlanıverdik; affet beni karıcığım, ba-
ğışla beni ki, bütün gün seni de ateşin 
başında öylece telef ettim. Kızım bağışla 
beni, sizi de gün boyu aç koyduk. Ne ya-
parsın yavrum, ne yaparsın. Dünya kurula-
lı beri umut hep fakirin ekmeği olmuştur, 
öyle de sürüp gidiyor işte, sürüp gidiyor 
kızım! Şimdi ben de yardım eder, çabucak 
kahvaltımızı yaparız. Üzülmeyin siz, yeter 
ki üzülmeyin; bu bayram da geçer...

Kurban Eti Geldi mi?
Politika14   1 Ekim 2015    ÖYKÜ

   Kurban Derisinden Nakit Bağış Toplamaya
Eskiden Kurban Bayramı öncesinde 
Türk Hava Kurumu ile cami yaptırma 
dernekleri ile islamcı gençlik örgütleri 
arasında deri toplama işinde kıyasıya 
bir rekabet yaşanırdı. Son bayram-
larda da Türgev, İHH, Kimse Yok mu, 
İsmail Ağa Derneği gibi kimi “hayır” 
kurumları “maddi güçleri”, iktidar 
içindeki dayanakları oranında bilbor-
dlar ve pankartlarla deriden vazgeçip 
“canlı para” toplama işinde kıyasıya bir 
rekabete giriştiler. Herkesin belirlediği 
bir kurban bedeli vardı. En büyük bedel 
800 TL ile kuşkusuz Türgev ve İsmailağa 
Derneği’ne (Cemaati) aitti. 350 TL ile 
600 TL arasında değişen bedeller “hayır” 
kurumlarının çapına göre değişiyordu. 
Kim ne kadar bağış topladı, gerçekten bu 
paralar nereye gidiyor bunlar şimdilik 
sır.
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İyi, sağlıklı, moralli olmanız dileği ve 
umuduyla, siz değerli arkadaşlarımı yü-

reğimin doruklarından gelen sevgi çığlı-
ğıyla, siz değerli heval canları selamlıyor, 
sonsuz saygı ve sevgilerimi iletiyorum.

Değerli arkadaşlar, ben 24.06.2015 ta-
rihinden bu yana Şırnak T tipinden Van M 
tipine gönderildim. Daha önce kesintisiz 
olarak aldığım Politika Gazetesi’ni buraya 
geldiğimden beri almamışımdır. Bundan 
dolayı sizi bilgilendirmek istedim.

Ayrıca Van M tipine gelmemizin se-
bebi, hasta tutsaklar olarak 17 kişi olarak 
kalmaktayız. Her türlü desteğinize ihtiya-
cımız olacaktır ve bundan mutluluk da 
duyacağımızı belirtmek isterim. 

Sonsuz sevgi, saygı ve selamlarımla.

Rıdvan TANIŞ
M Tipi Kapalı Cezaevi  Van

Merhaba 
Değerli Heval,

Hayata dair en içten duygularımla, tüm 
Politika emekçilerini selamlıyor, sevgi ve 
saygılarımı iletiyorum. Politika Gazetesi, 
yan odadaki arkadaşlara geliyor. Bize attılar 
okudum. Çok kaliteli ve değerli bir gazete ol-
duğunu gördüm. Bu denli değerli ve anlamlı 
bir gazete çıkardığınız için size çok teşekkür 
ederim. İmkanlarınız çerçevesinde benim 
adıma da gönderebilirseniz sevinirim.

Şimdilik bununla yetiniyorum. Bir merha-
ba deyip tanışmak istedim. Tekrar siz değerli 
Politika emekçilerini en içten duygularımla 
selamlıyorum. Çalışmalarınızda üstün başarı-
lar diliyorum. 

Selam ve sevgilerimle...

Memduh KILIÇ
9 Nolu Kapalı Cezaevi  Silivri / İstanbul

Merhaba,
Sevgiler, Saygılar...

Hepinizin iyi olmasını diliyorum. Ça-
lışmalarınızda başarılar diliyorum. Güzel 
ve değerli bir emek veriyorsunuz. Bizler 
de keyifle okuyoruz.

Size ekte bir yazı da gönderiyorum ve 
hepinizin 1 Eylül barış gününüzü kutlu-
yorum.

Saygıyla.

Ebedin ABİ

Not: Sevgili Ebedin dost, yazınızı aldık ama 
gazetenin sayfa sayısının yetersiz oluşu nede-
niyle değerlendiremediğimiz için gerçekten üz-
günüz.  Önümüzdeki günlerde buna bir çözüm 
arayacağız, en azından sayfa sayısını artırabi-
lirsek gelen emek verilmiş ürünleri değerlendi-
rebileceğiz. Saygılar, selamlar.

Değerli Arkadaşlar, 

Merhaba Değerli Politika 
Çalışanları
Evvela siz değerli basın emekçilerini, sevgi 

ve saygıyla selamlıyor, çalışmalarınızda başarı-
lar diliyorum. 

Önemli bir emek ve çabayla hazırladığınız 
gazetenizi bir süredir düzenli alıyor, okuyor ve 
çevrem ile paylaşıyorum. Kapsamı, niteliği ve 
farklı olana hitap etme özelliği dolayısıyla, ya-
şamımıza renk katan bir karaktere sahip. İlgi ile 
takip ediyor ve yararlanıyorum.

Çoktandır sizlere bu duyarlılığınız, dayanış-
manız ve kutsal emeğiniz için teşekkür etmek 
istiyordum. Kısmet bu güneymiş. Sonsuz te-
şekkürler. 

15 Ağustos zafer ruhuyla, halkların kardeşçe ve özgür yaşadıkları bir dünya umu-
duyla.

Kendinize çok iyi bakın. Umutla, GÜNEŞ’le kalın.

İshak CANBAY

Öncelikle en içten duygularımla, si-
zleri saygıyla selamlıyorum. Başta adıma 
göndermiş olduğunuz gazeteyi aldığımı 
ve takip ettiğimi bilmenizi isterim. Bu an-
lamda teşekkürlerimi sunarım. 

Göstermiş olduğunuz emekle; 
halklara ve tüm insanlığa, doğru, tarafsız 
haber ve yorum gücüyle halkların 
devrimci-demokrat mücadelesinde, yer-
inizi alacağınızı belirtmek isterim. 

Tekrardan teşekkürlerimi sunarken, 
çalışmalarınızda üstün başarı dileklerimi 
iletiyorum.

Selam ve saygılarla 
Serhat AKSU
T Tipi Kapalı Cezaevi  Şırnak

Değerli Politika Emekçilerine;

Sevgili 
Arkadaşlar

Uzun zamandır hiç aksatmadan de-
ğerli gazeteniz “Politika”yı bize yollu-
yorsunuz. Devrimci duyarlılığınız, in-
sanlık mücadelemizde ne kadar haklı 
olduğumuzu en güzel şekliyle ortaya 
koymaktadır. Zaten uğrunda müca-
dele ettiğimiz hayat felsefesi bu değil 
mi? Hepimize ait bir dünya, bir baba 
ve bir anneden doğmuşuz gibi pay-
laşmak, hiç görüşmeden birbirimizi 
tanımak ve yardımlaşmak. En önem-
lisi de bu mücadelenin kazanacağına 
inanmak.

Değerli yoldaşlar, şimdiye kadar size 
yazmadığımızın nedeni, bu felsefeyi 
zaten en güzel biçimiyle dile getirme-
nizdendir. Bize düşen, ortaya koydu-
nuz tespitleri tartışıp, hayata koyma 
tefekkürüdür. Konuşmadan, yazma-
dan da aynı duyguları paylaşabilecek 
damardan gelmiyor muyuz? Tabii bir 
yerden sonra, birbirimizden haberdar 
olmamız da yoldaşlık görevimizin zo-
runluluk yanını teşkil eder.

Bizleri düşünüp, düzenli olarak ga-
zetemizi adresimize yolladığınızdan 
dolayı sonsuz şükran ve sevgilerimizi 
sunuyoruz. 

Hep başarılı olmanız dileğiyle.

Saygılarımızla

Yücel SÜRÜCÜ
Ahmet OSMAN
H Tipi Kapalı Cezaevi  Gaziantep
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ABD ordu yönetimi 1 Temmuz 
2015’de “ABD Ulusal Askeriye Strate-
jisi” (“The National Military Strategy of 
the USA”) başlıklı bir belge yayınladı. 
24 sayfalık Strateji Belgesini ABD em-
peryalizminin dünya egemenliğini nasıl 
askeri güçleriyle elde etmek istediğine 
dair bir talimat olarak okumak olanaklı. 
Gerçi belge, George W. Bush dönemin-
deki stratejik belgelerde yer alan saldır-
gan retoriği kullanmaktan imtina ediyor, 
ama bu, bu belgenin de en az öncekiler 
kadar saldırgan bir siyaset yönelimi ol-
madığı anlamına gelmiyor.

Elbette stratejik yönelimde belirli de-
ğişiklikler yok değil. Örneğin son 10 yıl 
içerisinde yayınlanan belgelerde ABD 
silahlı güçlerinin hedefi olarak genellik-
le “terör örgütlerine” dikkat çekilirken, 
şimdi ana hedef olarak ABD normlarına 
uymayan ve ABD’nin öncü rolünü ka-
bul etmek istemeyen bağımsız devletler 
ön plana çıkartılıyor. Burada hakim olan 
anlayış, bir ülkenin hükümranlığının an-
cak ABD normlarına uyması koşuluyla 
kabul edilebileceği ve ABD’nin, dün-
yanın tek öncü gücü olarak çıkarlarını 
askeri şiddet kullanarak kollamasının, 
tarihsel, hatta tanrının tanıdığı bir “hak” 
olduğu yaklaşımıdır. Bu yaklaşım çer-
çevesinde de, ABD’nin tüm potansiyel 
rakiplerini alt edene kadar, her türlü ara-
cı, yani müdahale savaşlarını, işgalleri, 
rejim değişikliği ve iç savaş kışkırtıcılı-
ğı vb. müdahaleleri kullanmakta kararlı 
olduğu mesajı verilmektedir. O açıdan 
belge, ABD devlet aklı olan “Wolfowitz 
Doktrininin” ve dünya çapında hege-
monya kurma hedefinin hâlâ geçerli ol-
duğunu kanıtlıyor.

Strateji Belgesi, ABD emperyaliz-
minin hegemonik amaçlarını eskiden 
olduğu gibi, bu sefer de “ulusal güven-
lik” kisvesi altında kamuoyuna sunuyor. 
ABD ordusunun sadece “ulusumuzun 
güvenlik gereksinimlerini karşılamak”, 
“kendi topraklarımızı korumak” ve “ulu-
sal çıkarlarımızı kollamak” için hareket 
ettiği propagandası yapılıyor ve meşrui-

yet kaygısıyla üretilen korku senaryoları 
yardımıyla ABD halkının emperyalist 
yayılmacılık politikalarına ve sermaye 
çıkarlarının korunmasına destek verme-
si isteniyor.

Yeni Savaş Hazırlıkları
Belgenin önsözünü kaleme alan 

ABD Genelkurmay Başkanı Martin E. 
Dempsey, “küresel güvenlik durumu, 
40 yıllık hizmet yaşamımda gördüğüm 
en hesaplanamaz durumdur” diye baş-
ladığı yazısında, son Strateji Belgesi-
nin 2011’de yayınlamasından bu yana, 
“küresel düzensizliğin” aşırı derece-
de arttığını, ama aynı sürede ABD’nin 
“askeri üstünlüğünün bazı bölgelerde 
küçüldüğünü” vurgulayarak, ABD hal-
kını planlanan yeni savaşlara hazırlıyor. 
ABD’nin güvenliğinin aynı anda hem 
münferit olarak bazı devletler, hem de 
“devlet dışı grupların uluslararası ağ-
ları” tarafından tehdit edildiğini iddia 
eden Dempsey, şöyle devam ediyor:

“Geleceğin ihtilafları daha hızlı 
ortaya çıkacak, daha uzun sürecek ve 
daha yüksek teknolojik gereksinimleri 
zorunlu kılacaklardır. (...) Daha önceki-
leri ihmal etmeden, yeni tehditlere daha 
çabuk reaksiyon gösterebilme durumu-
na gelmeliyiz. (...) Devletlere ve devlet 
dışı tehditlere karşı uygulanacak askeri 
şiddet tedbirleri arasındaki ayrıma özel 
bir önem verilecektir. (...) O nedenle, 
ihtilafların derinleşmesini engellemek, 
şimdiye kadar olduğundan çok daha 
önemli olacaktır. (...) Gerçi daha zor ge-
çecek bir geleceğe hazırlanmalıyız, ama 
ülkesine hizmet edecek, alışılmamış bir 
yaşam sürdürecek ve yurttaşlarını sa-
vunacak yeterli sayıda genç ABD’linin 
olduğuna güvenebiliriz. Silahlı güçle-
rimiz dünyanın en iyi yönetimine ve en 
donanımlı teçhizatına sahip olmalıdır-
lar. 2015 Stratejisi bu hedefi gerçekleş-
tirecektir.”

Dempsey burada ABD emperyaliz-
minin hem yeni savaşlar çıkaracağını, 
hem silahlanmanın daha da artırılacağı-
nı, hem de sermaye çıkarları için daha 
çok genç ABD’linin kurbanlık koyun 
olarak kendi yarattıkları kan göllerine 
sürüleceğini açıkça ifade ediyor. ABD 

emperyalizminin en gerici, en saldırgan 
ve en militarist temsilcisi olan askeri-sı-
nai kompleksin amaç ve hedefleri ancak 
bu kadar net açıklanabilirdi.

2015 Strateji Belgesi, ABD silahlı 
güçlerinin “uluslararası sınırları aske-
ri şiddet yoluyla değiştirmeye çalışan 
revizyonist devletler” olarak nitelendiri-
len bağımsız ülkelere karşı daha güçlü 
konumlandırılmalarını ve aynı zamanda 
dünyanın muhtelif bölgelerini tehdit al-
tına sokan “şiddet kullanan aşırı örgütle-
re” (“Violent Extremist Organizations”) 
karşı daha sert tedbirleri uygulamaya 
sokmalarını öngörüyor. Özellikle “po-
tansiyel düşman devletleri caydırmak, 
sınırlamak ve gerekirse onlarla savaş-
mak için” müttefiklerle ve partner ülke-
lerle olan işbirliğinin derinleştirileceği 
vurgulanıyor. Devlet dışı “aşırı örgüt-
leri” geri püskürtme, nötralize etme ve 
yok etmek için ise kurulmuş ve kurula-
cak olan çeşitli koalisyonların daha et-
kin kullanılması ve “müttefiklerimiz ve 
partnerlerimizden oluşan küresel ağın” 
güçlendirilmesi talep ediliyor. Ve bu 
“entegre stratejinin” başarılı olabilmesi 
için, dünya çapında “senkronize operas-
yon yetisinin kazanılması”, askeri güç-
lerde reformların gerçekleştirilmesi ve 
kapasitelerin bütünleştirilerek, ihtilaf-
larla “namağlup bir biçimde” mücadele 
etme kararlılığının “cümle aleme” kanıt-
lanması isteniyor.

“Potansiyel Düşman Dev-
letler”

Konformist davranmayan ve ulus 
devlet egemenliklerini hassasiyetle ko-
rumaya çalışan Rusya Federasyonu, Çin 
Halk Cumhuriyeti, Kore Demokratik 
Halk Cumhuriyet, ve İran İslam Cum-
huriyeti, Strateji Belgesinde, bağımsız-
lıkları ABD açısından doğrudan tehdit 
anlamına gelen “revizyonist devletler” 
olarak nitelendiriliyorlar. Ortak emare-
leri ABD kurallarına boyun eğmemek 
olan bu “revizyonist devletleri” hedefi-
ne koyan Stratejik Belge, ABD’nin tüm 
askeri yapılarının stratejik kapsamının 
bu devletlere karşı savaşa hazırlanmayı, 
hatta böylesi savaşların çıkmasını teşvik 
eden yönelimlere gitmelerini öngörmek-

te. Bu çerçevede yeni roket sistemleri-
nin bu devletleri kuşatacak biçimde yay-
gınlaştırılmalarına, tam isabetli hassas 
silah sistemlerine, insansız hava saldırı 
araçlarına, askeri uzay sistemlerine, si-
ber silahlarına ve kitle imha silahlarına 
özel önem atfedilmektedir.

Strateji Belgesinde, uluslararası dü-
zeni değiştirmeye çalışan devletlerin, 
eylemleriyle ABD’nin ulusal güvenliği-
ni tehdit ettikleri belirtilerek, isimle ülke 
değerlendirmeleri yapılmakta. Örneğin 
Rusya’nın uyuşturucu kaçakçılığı ve 
“terörizme” karşı mücadelede yardımda 
bulunduğu, ama komşu ülkelerin ba-
ğımsızlığına saygı göstermediği, hedef-
lerine ulaşmak için şiddet kullanmaktan 
geri kalmadığı vurgulanarak, “Rusya ya 
doğrudan askeri müdahalelerle, ya da 
uşaklarını destekleyerek belirli bölgele-
rin güvenliğinin altını oyuyor. Moskova 
böylelikle kendi imzaladığı ve yüküm-
lülüklerine uymayı taahhüt ettiği ulus-
lararası sözleşmeleri zedelemektedir” 
deniliyor.

Gerçeklerin tersyüz edilmesi bu ka-
dar kolay işte: Rusya, ABD’nin Ukray-
na’da görece meşru bir hükümeti alaşağı 
edip, yerine kendi uşaklarını koymasına, 
ülkenin bir iç savaş batağına sokulma-
sına, faşist güçlerin güvenlik aparatında 
kilit noktalara getirilmelerine, Ukrayna 
ekonomisinin iflasa sürüklenmesine ve 
ülkenin doğrudan ABD emperyalizmi-
nin kontrolü altına sokulması için Ki-
ev’de bir CIA-Karargâhının kurulması-
na, kısacası kendi güvenliğine yönelik 
bu ciddi tehditlere kayıtsız kalmadığı 
için “revizyonist devlet” oluyor, bunları 
yapan ABD ise “uluslararası sözleşme-
lere” uygun davranıyor!

Aynı şekilde İran da “potansiyel düş-
man devlet” olarak değerlendiriliyor, 
hatta dünya birliği için “stratejik sorun” 
olarak lanse ediliyor. ABD emperya-
lizmi, bir tarafta Obama yönetiminin 
çoğunluktaki Cumhuriyetçi muhafa-
zakârların muhalefetine rağmen karar 
altına aldıkları “Yakınlaşma Politikasıy-
la” İran’ı uzun vadeli Ortadoğu strate-
jilerine koopte etmeye çalışırken, diğer 
taraftan da “revizyonist devlet” ve “po-

ABD Militarizminin Hegemonya Stratejisi: 

Pentagon’un Yeni “Ulusal Askeriye 
Stratejisi” ve Olası Sonuçları Üzerine
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tansiyel düşman” konumunda tutmaya 
devam ediyor. Belgede İran hakkında şu 
tespitler yapılmış: “İran, BM Güvenlik 
Konseyi’nin kararlarıyla defalarca son-
landırılması talep edilen nükleer silah 
ve roket teknolojisi araştırmalarına de-
vam ediyor. İran devleti terörizmi teşvik 
ediyor ve İsrail, Lübnan, Irak, Suriye ve 
Yemen dahil olmak üzere, bir çok ulu-
sun güvenliğinin altını oyuyor. İran’ın 
aktiviteleri sadece bütün bir bölgeyi is-
tikrarsızlaştırıp, sayısız insanın sefalete 
düşmesine neden olmakla kalmadı, aynı 
zamanda İran halkının refah içindeki bir 
geleceğe dair umutlarını da yok etti.”

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti 
ise, ABD’nin “klasik düşmanı” olarak 
görülmeye devam ediyor. Elinde bu-
lundurduğu nükleer silahlar ve balis-
tik füzelerle, “sadece yakın komşuları 
olan Güney Kore ve Japonya’yı değil, 
uzun vadede ABD topraklarını da tehdit 
eden” Kore Demokratik Halk Cumhuri-
yeti’nin, siber saldırılarla bir ABD teke-
lini ağır zarara uğrattığı belirtiliyor.

Strateji Belgesinde dikkat çeken söy-
lemsel bir ayrıntıyı Çin değerlendirme-
sinde okumak olanaklı. ABD’nin Çin’i 
önemli bir ekonomik partner olarak 
gördükleri – devasa sayıda ABD Hazine 
Bonosuna sahip olan Çin hakkında baş-
ka ne denecekti ki? –, Çin’i “uluslarara-
sı güvenliğin teşvikinde partner olması 
için cesaretlendirdikleri” ve “Çin’in kal-
kınmasını destekledikleri” vurgulanıyor. 
Ancak bu belirtilenler, gerek “2012 Pa-
sifik Stratejisi”, gerekse de yeni Strate-
ji Belgesi nedeniyle, Çin’i “potansiyel 
düşman devlet” olarak görülmekten kur-
taramıyor. Bu açıdan Dempsey’in ön-
sözünde yer alan Çin değerlendirmesi 
asıl niyeti gösteriyor: “Çin, aktiviteleri 
ile Asya-Pasifik alanındaki gerilimleri 
artırıyor. Örneğin, tüm Güney Çin Deni-
zi’ne yönelik tutkuları BM hukukuna ters 
düşüyor. Dünya birliği Çin’den var olan 
sorunların kooperatif bir biçimde ve zor 
kullanmadan çözülmesine katkıda bu-
lunmasını bekliyor. Askeri şiddetle ada-
ları eline geçiren Çin, böylelikle ulusla-
rarası deniz yollarını tehdit ediyor.”

ABD emperyalizmi Strateji Belge-
sindeki değerlendirmeleri ile 2012’de 

karar altına aldığı Pasifik Stratejisiyle 
Çin’i kuşatmak için 2020’ye kadar de-
niz kuvvetlerinin üçte ikisini Pasifik’e 
konuşlandırmak ve Çin karşıtı Pasifik 
ülkeleriyle oluşturacağı saldırgan-ya-
yılmacı askeri ittifak için gerekçesini 
hazırlıyor. 

“Asimetrik, Teknolojik ve 
Önleyici Savaşlar”

ABD emperyalizmi görüldüğü gibi 
kendi koyduğu, ama “uluslararası” diye 
lanse ettiği kurallara uymayan, boyun-
duruk altına alınmayı kabul etmeyen ve 
hükümranlıklarından vazgeçmeyen dev-
letleri, “uluslararası düzenin” ve böy-
lelikle doğrudan ABD’nin düşmanları 
olarak deklare ediyor; silahlı güçlerini 
“bu düşmanları yok etmeye” hazırlıyor. 
Aslına bakılırsa, yeni Strateji Belgesi re-
toriği yumuşatılmış ve “yeni” tehditlerle 
donatılmış Bush-Doktrininden başka bir 
şey değil. Ama buna rağmen saldırgan-
lığı daha rafine. Örneğin belgede şöyle 
denilmekte:

“Bu devletlerden herhangi birinin 
ABD ve müttefikleri ile doğrudan askeri 
ihtilafa girmek istediğine inanmıyoruz. 
Buna rağmen tek tek her biri uluslara-
rası güvenliği, dünya birliğinin kendi-
sini kollektif olarak ortak politika, bilgi 
alışverişi ve ortak eylemle koruması ge-
reken birer tehdit oluşturmaktadırlar.”

Bu cümleyi şöyle tercüme edebiliriz: 
Bu ülkelerden hiç biri ABD’ne saldır-
mak istemiyorlar, ama ABD bu ülkelerin 
bağımsızlıklarını ve ulusal egemenlikle-
rini tehdit olarak gördüğünden, onları 
“potansiyel düşman” diye nitelendire-
rek, silahlı kuvvetlerini ve müttefikleri 
ile partnerlerini bu ülkelerle savaşa ha-
zırlamak istiyor. Tehdit senaryosunun 
ardında yatan asıl neden ise, bu ülkelerin 
varlığının ve uyguladıkları politikaların, 
“serbest dünya ticareti, hammadde ve 
enerji kaynakları ile dünya piyasalarına 
engelsiz ulaşım, nakliyat yollarının kon-
trolüyle enerji güvenliğinin sağlanması 
ve bunun için tüm yerkürenin boyundu-
ruk altına sokulması” olarak özetlenebi-
lecek emperyalist yayılmacılığa yönelik 
engelleyici unsurlar olmalarıdır.

Diğer yandan “hibrid ihtilaflar” ola-
rak nitelendirilen ve devlet güçleri ile 
devlet dışı aktörlerin karşı karşıya gel-
dikleri iç savaş benzeri ihtilaflar ve biz-
zat ABD’nin veya Suudi Arabistan gibi 
emperyalizmin taşeronluğunu üstlen-
miş işbirlikçilerinin doğrudan desteği 
ile kurulmuş olan “şiddet kullanan aşırı 
örgütler” ABD’nin militarist stratejisine 
gerekçe olarak kullanılıyor. Bu çerçe-
vede böylesi örgütlerin “bilhassa zayıf 
hükümetlerin olduğu veya çözülmekte 
olan devletlerde güçlendikleri” vurgula-
narak, ABD ordusuna düşen “görevler” 
ve “öncü güç ABD’nin sorumlulukları”
meşrulaştırılmaya çalışılıyor.

Pentagon her köşede tehdit gö-
rüyor: Bağımsız devletler, teknolojik 
gelişme, siber dünya, kaynak kıtlığı, 
demografik gelişmeler, göçler, kültürel 
farklılıklar, ekolojik felaketler, terörizm, 
serbest ticaretin engellenmesi, çözülen 
devletler vs. Paranoyaklığa yakın bu 
tehdit söyleminin ardında yatan, ABD 
emperyalizminin hegemonik üstünlüğü 
koruma kaygısından başka bir şey ol-
madığı açık. “Asimetrik, teknolojik ve 
önleyici savaşlar” ile bu konumunu ko-
rumak isteyen ABD emperyalizmi, “ulu-
sal güvenlik çıkarları” kisvesi altında iç 
ve dış politikasını, iktisat politikasını ve 
tüm gizli servislerini bu militarist dok-
trinin hizmetine sokmak istiyor. Yaratı-
lan korku iklimi ve tehdit senaryoları da 
bu politikaları meşrulaştırmanın, ABD 
işçi sınıfını emperyalizmin emri altına 
sokmanın araçları olarak hizmet veriyor.

Sonuç Yerine

“Ulusal güvenlik” gerekçesi sade-
ce dünya çapındaki emperyalist sal-
dırganlığın değil, aynı zamanda ülke 
içerisindeki kapitalist sömürünün kat-
merleştirilmesinin, demokratik ve sos-
yal hakların kısıtlanmasının da bir ge-
rekçesi olarak işlev görmektedir. ABD 
egemen sınıfı kendi halkına hastaneler, 
okullar vb. gibi sosyal kurumlar ve öğre-
nim, sağlık, insan onuruna uygun konut 
gibi yaşamsal gereksinimlere engelsiz 
ulaşımın sağlanması için devletin para-
sı olmadığını telkin etmekte, ama aynı 
anda dünya lideri kalabilmek için silah-
lanmaya ve ordunun modernleştirilme-
sine, savaşlara ve işgallere daha fazla 
para harcanması, daha çok genç insanın 
muharebe alanlarına sürülmeleri gerek-
tiğini söylemekteler. Stratejik Belgede 
bunun da gerekçesi hazır: “ABD, büyük 
teknolojik üstünlüğü, bağımsız enerji te-
dariki, istikrarlı ittifakları ve partnerlik-
leri ve umut verici demografik gelişme-
siyle dünyanın en üstün askeri gücüdür. 
Ancak bu üstünlük tehdit altındadır. (...) 
Düşmanlarımızın teknolojik gelişmeleri, 

caydırma yetimizi, ihtilaf yönetimimizi 
ve kararlarımızın hareket alanlarını her 
geçen gün daha da sınırlamaktadır. Bu 
nedenle, üstünlüğümüzü kaybetmemek 
için olağanüstü çabalar sarf etmemiz 
gerekiyor.”

Ancak her ne kadar Strateji Belge-
sinde ABD ordusunun “tek başına da 
kalsa, her saldırıyı durdurmak, savaşı 
kazanmak ve düşmanı etkin bir biçimde 
mağlup etmek için her türlü şiddeti uy-
gulayacak güçte” olduğu vurgulansa da, 
emperyalizmin tüm yer küreyi boyundu-
ruk altına alma gücü yoktur. Ekonomik 
krizler, tüm çıkar denkleştirmelerine 
rağmen zaman zaman derinleşen emper-
yalist güçler arası çelişkiler, işbirlikçi 
ülkelerin kendi burjuvazilerinin çıkar-
larını gözetmek adına kimi zaman baş-
larına buyruk davranmaları ve BRICS 
ülkeleri gibi, ulusal egemenliklerinden 
vazgeçmeyen devletlerin varlığı, başta 
ABD emperyalizmi olmak üzere, tüm 
emperyalist güçlerin hareket alanlarının 
genişlemesini tökezleten engelleyici un-
surlardır.

Bunun yanı sıra, aynen Rojava’da 
görüldüğü gibi, yoksul halkların kararlı 
ve örgütlü direnişleri, emperyalist stra-
tejilerin bire bir uygulanmasını engelle-
mekte, emperyalist güçleri kısa ve orta 
vadeleri stratejilerini revize etmeye zor-
lamaktadır. 

Aynı şekilde dünyanın muhtelif yer-
lerinde gelişmekte olan antiemperyalist 
hareketler, neoliberalizm karşıtı olu-
şumlar, barışseverlerin, “küreselleşme” 
karşıtlarının, TTIP ve CETA benzeri 
antlaşmalara karşı çıkan güçlerin, eko-
loji ve kadın hareketlerinin verdikleri 
tekil mücadeleler ve en önemlisi işçi ve 
sendika hareketlerinin sınıf mücadelele-
ri, bütünsel bağlantıda emperyalizm kar-
şıtı bir direniş yayını oluşturmaktadırlar. 
Ama emperyalizmin en amansız düşma-
nı olarak dünya işçi sınıfının devrimci 
güçleri, sınıf öncüsü Komünist Partile-
ri, henüz toplumsal çoğunluk sağlama 
yetisine sahip olmasalar da, varlıklarını 
sürdürmekte ve proletarya enternasyo-
nalizmini, emperyalist-kapitalist dünya 
sisteminin panzehiri olarak yaşatmaya, 
geliştirmeye devam etmektedirler. 

İşçi sınıfının iktidarını kurmak için 
mücadeleyi güçlendirmek, barış ve de-
mokrasi mücadelesini farklı toplumsal 
kesimlerin katılımıyla genişletmek, sını-
fın ve ezilen emekçi halkların enternas-
yonalist dayanışmasını örmek ve Komü-
nist Partilerinin saflarında örgütlenmek, 
emperyalist saldırganlığa karşı verilen 
mücadelenin bel kemiğidir ve öyle ka-
lacaktır.
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Biz işçiler için okumanın 
apayrı bir önemi ve özelliği var. 
Okurken kendimizi geliştirmek, 
öğrendiklerimizi üretim içinde 
değerlendirmek ve yaşamı de-
ğiştirmek için okuruz. Politika 
gazetesinin yayınlanması yaşa-
ma heyecan kattığı gibi yolu-
muzu da aydınlatıyor. Nasıl mı? 
Şimdi hep birlikte değerlendire-
lim bu gerçeği.

Politika yayınlanmadan ön-
ce günlük olarak yayınlanan 
Kürt halkının özgürlük mücade-
lesine ağırlık veren ve ona odak-
lanan Özgür Gündem’i mutlaka 
okurduk, bugün de okuyoruz. 
Okuduklarımızla ve pratik ya-
şam içinde öğrendiklerimizle 
sosyal ve politik gelişmeleri yo-
rumluyoruz.  Türkiye Komünist 
Partisi Merkez Komitesi Organı 
olan ATILIM’da yayınlanan ya-
zılarla okuduklarımızı ve düşün-
celerimizi taçlandırıyoruz. Güzel 
mizanpajı, farklı, nitelikli, zengin 
ve devrimci içeriğiyle bir yıla ya-
kın süreden beri aramıza katılan 
Politika Gazetesi, yaşamımızı ve 
kişiliğimizi derinden etkiliyor. 
Politika ile bireysellikten kolek-
tivizme geçtik. Örgütlü olma-
nın bilincine, bilinçli bir birey 
olmanın onuruna, işçi [proleter] 
olmanın ne demek olduğunun 
farkına vardık.

Yıllardan beri beynimizde 
yer alan TKP ile ilgili sorular 
karşılığını buldu. Hangisi TKP, 
hangisi değil? Sahte ile gerçek 
olanın hangisi olduğunu öğren-
dik. Burjuvazinin büyük bir ayak 
oyununu daha öğrenmiş olduk. 

Kimin sayesinden? Politika ga-
zetesi ile. O’nu ciddi ciddi, ağır 
ağır ve düzenli okuyarak netleş-
tik. TKP konusu hala da çok ko-
nuşuluyor. Görünen odur ki gün 
geçtikçe daha çok konuşulmaya 
başlanacaktır.

Memleketim Kürdistan’da 
her ne kadar özgürlük müca-
delesi söz konusuysa Batı böl-
gelerimizde de en az bir o ka-
dar sömürüye karşı devrimci 
mücadele söz konusudur. Ben 
ulusal kimliğimden ve sınıfsal 

konumumdan dolayı, hem Kürt 
halkının özgürlük mücadele-
sinin hem de işçi sınıfının dev-
rimci mücadelesinin içindeyim. 
Halkların eşitliği ve kardeşliğini 
savunmakla bahtiyar olduğum 
gibi proletarya enternasyona-
lizminin bir neferi olmaktan bir 
o kadar onur ve sevinç duyuyo-
rum. Her bilinçli ve devrimci bir 
işçinin böyle düşünmesi ve bu 
duyarlılıkla çalışması gücümüzü 
artırıyor.

Türkiye’de yüzyıllık bir sö-
mürü var. Köhneleşmiş, kökleş-
miş insan kanını emen bu sö-
mürünün ortadan kaldırılması 
kolay değildir. Bilinçli ve örgütlü 
kitlelerin mücadeleleri olmadan 
sömürü ortadan kaldırılamaz. 
Toplum kendiliğinden değişime 
dönüşüme uğramaz. İllaki dev-
rimci bir müdahalenin olması 
gereklidir. “Devrimci müdahale”, 
çok can alıcı bir noktadır.  Bir 
sömürü düzeni olan kapitaliz-
me devrimci müdahaleyi kim 
yapabilir? O güç, işçi sınıfını, 
ezilenleri, gençliği ve kadınları 
örgütleyen, eğiten, dönüştüren, 
devrimcileştiren ve ortak bir 
mücadele programı etrafında 

birleştiren kenetleyen Türkiye 
Komünist Partisi’dir.

İbrahim Kaypakkaya’ların, 
Deniz Gezmiş’lerin, Mahir Ça-
yan’ların, Mazlum Doğan’ların, 
Mahsun Korkmaz’ların, Musta-
fa Suphi’lerin ve İsmail Bilen’le-
rin devrimci mücadelelerine 
sahip çıkması, ortaklaştırması 
TKP’ye olan ilgiyi ve güveni ar-
tırıyor. Bu gerçeğin ve değerli 
mücadelenin en geniş emekçi 
kitlelere kavratılması gerekmek-
tedir.

Politika Gazetesi, bugüne 
kadar yayınlanan sayılarıyla bu-
nu kanıtlamıştır. Kürt halkının 
özgürlük ve demokrasi müca-
delesinin işçi sınıfının sosyaliz-
me giden mücadelesiyle buluş-
turmak ve birleştirmek için aktif 
bir rol oynuyor. 1 Kasım Seçim-
lerinde HDP’nin başarısı için 
okuyucuları aktif göreve çağırı-
yor. BARIŞ ve DEMOKRASİ BLO-
KU’nun  coğrafyamızın en etkin 
bir politik platformu olması için 
çalışıyor, çabalıyor; emekçileri, 
ilericileri, barış ve demokrasi 
yanlılarını buluşmaya, ortaklaş-
maya davet ediyor.

Bu yol göstericiliğinden do-
layı Politika’yı alıyor, okuyor ve 
sahipleniyoruz. Ekmeğin değe-
ri ne ise, Politika’nın değeri de 
odur. Demek ki künyesine bo-
şuna konmamış, “Bir ekmek, bir 
Politika” logosu.

Öğretmenimiz K. Marks’ın 
çok önemli olan şu tespitini 
hiç unutmayalım: ”Düşünceler, 
kitlelere ulaşınca maddileşir.” 
İnşaat, metal, otomotiv, bilişim, 
toprak, tersane veya başka bir 
işkolunda işçi olmamız konum 

olarak bizi birbirinden ayırabilir 
ancak düşünce ve politik olarak 
birlik olmamızı ve örgütlenme-
mizi engellememelidir. Sınıf 
düşmanımız burjuvazi hiçbir 
koşulda bizi teslim almamalıdır. 
Bunun yolu, yordamı ve güven-
cesi ise okumak, eğitim, örgüt-
lenme ve mücadeledir.

Değerli işçi arkadaşlarım, 
sınıf kardeşlerim, hepiniz en az 
benim kadar biliyorsunuzdur 
ki konuşmak, öğüt vermek ve 
yazmak, kolaydır. Ve hiç risk ta-

şımayan bir durumdur. Müca-
dele etmek, sorumluluk taşımak 
ve bir işi hakkıyla yapabilmek 
için elini taşın altına sokmak, 
gövdeyi her an ateşin içine atar 
vaziyette olmak hiç de kolay bir 
şey değildir. Sömürünün orta-
dan kaldırılması için kapitalizme 
karşı verilen sınıf mücadelesi 
acımasızdır, zordur, zahmetlidir, 
özverili olmayı gerektirir. Sınıf 
mücadelesinde devrimci uya-
nıklık, hiçbir zaman elden bıra-
kılmamalıdır.

Ülkemizin gerçekliği acı bir 
tabloyu ortaya koyuyor. Kür-
distan’daki kirli savaş, bütün 
vahşetiyle sürüyor. Diğer bölge-
lerimizdeki işçiler başta olmak 
üzere halk yığınları örgütlen-
mediği ve ayağa kalkmadığı 
müddetçe, Kürt halkımıza karşı 
sürdürülen operasyonlar ve 
imha politikası durdurulamaz. 
Gerek Kürt halkımızın özgürlü-
ğü için gerekse ülkede barış ve 
demokrasinin gerçekleşmesi 
için biz işçiler olarak örgütlen-
mek ve dayanışma içinde olmak 
zorundayız. Sadece Kürt işçileri-
nin ve halkının kendi aralarında 
örgütlenmesi ve mücadele et-

mesi yetmiyor. Diğer halkların 
işçilerinin ve ezilenlerin de bir-
likte ortak noktalarda bir araya 
gelmeleri ve örgütlenmeleri bir 
zorunluluk olarak kendisini da-
yatmaktadır. Her halktan işçile-
rin bir birbirlerine ihtiyacı vardır. 
Çünkü, işçilerin çıkarları ve so-
runları ortaktır. Ortak sorunlar 
ve ortak çıkarlar, ortak mücade-
le vermeyi dayatmaktadır.

Biz işçilerin, en doğru tanım-
la işçi sınıfı olarak sınıf mücade-
lemizin başarıya ulaşması ve sa-

vaşların, sömürünün, ezilmenin 
olmadığı sosyalist bir toplum 
düzenin kurulabilmesi için aynı 
duygu ve düşünceler taşımamız 
gerektiği gibi aynı politik dili öğ-
renmek ve kullanmak zorunda-
yız. İşçi sınıfının öğretisini kirle-
ten, kafaları karıştıran, şüphe ve 
güvensizlik doğuran kavramları 
ve yanlışları bertaraf etmek zo-
rundayız. Doğru bilgilenmeden 
doğru düşünemeyeceğimiz gibi 
devrimci bir mücadeleyi yürüte-
meyiz. Politika Gazetesi’nin say-
falarında bize sunulan “Eğitim 
Dizisi” notları serisi, bu açıdan 
çok büyük değer taşımaktadır. 
Bu yazıları bireysel olarak oku-
duğumuz gibi bir araya gelerek 
okumalı, tartışmalı ve uygulan-
malıdır. Eleştiri ve önerilerimizi 
açıklamak, yazmak ve iletmek, 
duyarlı ve etkin bir okur olma-
nın bir gereğidir.

İşçi olmanın onuruyla, ek-
mek kavgasının sevdasıyla, Po-
litika’nın yoldaşlığıyla...

İşçi Olmak, Politika Okumak...
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q Mazhar DENİZLİ

Bakmayın siz bunların tarihe düşkün 
görünmelerine. AKP, başta liderleri olmak 
üzere en genç yandaşına kadar tarihin ma-
gazinsel yanına düşkündürler. Sarayda, ta-
rih bilgisi meçhul bir danışman aracılığıyla 
temsili ‘Türk Devletleri kostümleri‘ ile veri-
len fotoğraflar, Osmanlı Ocaklarının yemin 
törenlerindeki kıyafetler ve dekor... Sosyal 
medyada alay konusu olmasına karşın AKP 
yandaşları yüzeysel tarih meraklarından 
vazgeçmiyorlar.

Oysa bu ülkede yaşayanların büyük bir 
çoğunluğu biliyor ki, AKP ve yandaşlarını 
bir araya getiren ortak tarih bilinci değil 
‘RANT’ hevesidir.

Önceki sayılarımızda rantı oluşturmak 
ve yandaşları arasında paylaşmak için ülke-
yi ve doğal yaşamı nasıl  geriye dönülemez 
biçimde talan ettiklerini çok sayıda örnekle 
vermiştik.

Ancak AKP ve yandaşların iştahı ve 
yoketme konusundaki umursamazlıkları 
öylesine büyük ki büyük kentler özellikle 
de İstanbul bu ‘çekirge sürüsü’ istilasından 
kurtulamıyor.

İnsanoğlunun yaşam öyküsünde 
önemli bir merkez oluşturmuş ve bu haliyle 
Dünya Kültür Mirasının liste başı yerleşim-
lerinden biri olarak kabul görmüş İstanbul, 
her geçen gün bir uzvunu bu yağmacılara 
kaptırmakta.

Türkiye UNESCO’nun oluşturduğu Dün-
ya Mirası listesindeki 15 kültür varlığına ev 
sahipliği yapmaktadır.

Bu listenin ilk sıralarından birinde de İs-
tanbul Tarihi Yarımadası olarak bilinen alan 
yer tutmaktadır.

M.Ö. 7. yüzyılda kurulan İstanbul’un, 
kuzeyde Haliç, doğuda İstanbul Boğazı ve 
güneyde Marmara Denizi ile çevrili kısmı 
günümüzde “Tarihi Yarımada” olarak anıl-
maktadır. Kent, Avrupa ve Asya’yı birbirine 
bağlayan stratejik konumu nedeniyle tarihi 
boyunca kentte hüküm süren uygarlıklar 
için daima çok önemli olmuştur. Bu özellik-
leri ile kent, Roma, Bizans ve Osmanlı gibi 
büyük İmparatorluklara başkentlik yapmış-
tır. Bu görkemli geçmişi ile farklı dinleri, kül-
türleri, toplulukları ve bunların ürünü olan 
yapıtları benzersiz bir coğrafyada bir araya 
getiren İstanbul, 1985 tarihinde UNESCO 
Dünya Miras Listesi’ne 4 ana bölüm olarak 
dahil edilmiştir. Bunlar; Hipodrom, Aya-
sofya, Aya İrini, Küçük Ayasofya Camisi ve 
Topkapı Sarayı’nı içine alan Arkeolojik Park; 
Süleymaniye Camisi ve çevresini içine alan 

Süleymaniye Koruma Alanı; Zeyrek Camisi 
ve çevresini içine alan Zeyrek Koruma Alanı 
ve Tarihi Surlar Koruma Alanı’nı içermekte-
dir.

330 yılında Roma’nın başkenti haline 
gelen İstanbul, dünyadaki en zengin sur 
varlığına sahip kenttir. Ancak bilgiden uzak 
ve tarihi mirasları korumayı öne koymayan 
imar planları ve kentleşme surları ve sur içi 
değerleri yok etme sürecini işletmektedir.

İstanbul’un surları 1985 yılından beri 
Birleşmiş Milletler Eğitim ve Kültür Örgütü 
UNESCO’nun Dünya Miras Listesi’nde yer 
alıyor. 80’li ve 90’lı yıllarda yapılan inşaat 
çalışmaları nedeniyle sürekli eleştirilere 
maruz kaldı. 2004 yılında Miras Komite-
si yöneticisi Minja Yang ilk uyarıyı yaptı, 
“böyle giderse İstanbul listeden çıkarılır” 
dedi. 2006 yılında UNESCO Dünya Miras 
Komitesi (Vilnius toplantısında) surlardaki 
inşaat işlerinin durdurulmasını istedi. Söz-
leşme koşullarına uyması için bir eylem 
planı kabul edildi. Bu eylem planında yer 
alan yönetim planına göre kara surları için 
bir uygulama yapılması gerekiyor. 2008 yı-
lında World Monuments Fund (N.Y.) İstan-

bul’un surlarını tehdit altındaki 100 eser 
listesine aldı.

İstanbul’un Kuzey Ormanlarını imara 
açan, Havaalanı ve otoyollarıyla yok etme 
sürecini hızlandıran AKP iktidarı zaman 
geçtikçe çevresinde oluşan rant çetesini 
doyuramamaya başlamıştır ve tarihi işbir-
liğinn bozulmaması için ‘Rant Çetesine’ 
yeni kurbanlar bulması gerekmektedir. Bu 
sürecin ilk ayağı yeşil doğanın tahribatı ol-

muştur. Bu aşamada kendilerine yabancı 
hassasiyetlere kolaylıkla kulak tıkanmıştır 
ve sonuçta ülkenin dört  bir yanında doğa 
HES’ler ve ‘Kâr Getiren Yatırımlar’ ile onarıl-
maz yaralar almıştır.

Şimdi sıra AKP’nin varlık nedenlerinden 
biri olarak ilan ettiği, tarihe, tarihin insanlı-
ğa bıraktığı kültürel miraslara gelmiştir.

SİT alanı olarak ilan edilmiş ve hiçbir 
iktidarın dokunmaya cesaret edemedi-
ği İstanbul’un kalbi olarak yer alan Tarihi 
Yarımada’ya yönelik rant çetesinin iştahı 
giderek kabarmaktadır. Daha önceki ya-
zılarımızda da aktardığımız “16-9  Projesi” 
Zeytinburnu sahil inşaatları ile tarihi yarı-
mada hali hazırda Rant Çetesinin kuşat-

ması altına alınmıştır. Şimdi sırada son bir 
darbe ile yarımadanın savunma surlarını 
oluşturan yasaların yıkılması ve talanın 
başlatılması süreci vardır ve bu  süreç za-
ten geçtiğimiz yıllarda Çevre Bakanlığının 
çıkardığı  yasalarla başlatılmıştır. Son rötuş-
lar  da yerel belediye tarafından yapılmaya 
çalışılmaktadır.

Tarihi yarımadanın şu an ki yapısını 
tehdit altına sokacak süreçte, Fatih Bele-
diyesi’nin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı 
Uygulama planının iptali için İstanbul 2. 
İdare Mahkemesi’nde dava açıldı. Davada, 
61 konu başlığından 37’sine yürütmeyi 
durdurma, yedisine ise kısmen yürütmeyi 
durdurma karar verildi.

Ancak Fatih Belediyesi, Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi’nin bu karara yaptığı itiraz yüksek 
mahkeme tarafından kabul edildi. Yeniden 
bilirkişi heyeti oluşturulması istenerek, 
oluşturulacak yeni heyetle keşif ve bilirkişi 
incelemesi yapıldıktan sonra rapor hazırla-
nılması istendi.

Fatih Belediye Meclisi’ndeki AKP’li üye-
ler, yeni bilirkişi heyetinin hazırlayacağı ra-
poru beklemeden, 8 Eylül 2015 tarihinde, 
‘imar plan notlarında koruma kurullarını 
devre dışı bırakan’ bir teklif hazırladı.

Teklifle birlikte, 1’inci derecede tarihi 
eserler dışındaki 2 ve 3’üncü derece tarihi 
eserlerin “kaderinde” tek yetkili kurumun 
Fatih Belediyesi olması istendi. Buna göre, 
2 ve 3’üncü derece tarihi eserlerin kendile-
ri, bitişik ve karşı parsellerindeki yapılaşma 
izni için koruma kurulu kararı olmadan da 
belediye karar verebilecek.

İnsanlığa dair kültürel mirası koruma 
konusunda AKP iktidarından birşey bekle-
yemeyeceğimizi çoktan öğrendik. İŞİD’in 
Irak ve Suriye topraklarındaki kültürel mi-
rasa karşı tutumu ne ise ülkemizdeki zihin-
daşlarının da yaklaşımı farklı değildir. Fatih 
Belediyesi aldığı kararı ne denli uygulaya-
bilir bilemiyoruz, ancak bildiğimiz bütün 
gücümüzle bu politikalarının karşısına di-
kileceğimizdir.

Kültürel Miras Katillerinin Son Hedefi; 

        Tarihi Yarımada
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q Murat CEYİŞAKAR

Savaşın Osmanlılar 
Açısından  Sonuçları
1. Paylaşım savaşı ülkemize, savaşın 

bütün cephelerinde birbirinden ağır yı-
kım ve kırım getirmiştir. Osmanlı’nın son, 
Cumhuriyet’in ilk paşaları için savaş tam 
bir ihanet, beceriksizlik ve dudak uçuk-
latacak hezimetlerle doludur. Çanakka-
le’den Sarıkamış’a kadar uzanan bir ihanet 
ve ikili oynamanın getirdiği kan gölü.... 
Bedelini Anadolu köylüsü ödemiştir.

Birinci dünya savaşı ve onun cephe-
leri resmi tarihin parlatmaya çalıştığı gibi 
bir Osmanlı-İngiliz savaşı değildir. Savaş 
İngiliz, Rus İtalyan ve Fransız Emperya-
listleri ile Alman - Avusturya - Macaristan 
mihveri etrafında gerçekleşmiştir. Savaş-
ta Osmanlı İmparatorluğu’nun bu kadar 
ağır kayıplar vermesi o zamanki toprakları 
üzerinde (Bugünkü Musul-Kerkük) petrol 
bulunması ve savaş öncesi  Alman Em-
peryalizminin Osmanlı toprakları üzerine 
yerleşme ve kendine geniş kolonyal teri-
toryum yaratma hazırlıkları olmuştur. 

Savaş sonunda Avrupa’nın iki büyük 
hanedanı Habsburglar ve  Osmanoğulları 
tacını tahtını kaybetti.  Bu ağır yenilgiden 
en karlı çıkan Osmanlı paşaları oldu. Sa-
vaşın sonlarına doğru savaşı Almanların 
değil İngilizlerin kazanacağını anlayınca, 
başta Enver Paşa olmak üzere İTC’nin (5)  

önde gelen yöneticileri, Almanlardan yüz 
çevirip, İngiliz emperyalizmi ile iş tutmaya 
başladılar.  Savaşın hiç bir cephesinde işle-
rin iyi gitmemesinin sebebi budur. Savaşa, 
yıkıma ve büyük katliamlara sebep olan 
Osmanoğullarının son padişahı Vahdettin 
bir İngiliz muhribine bindirilip kaçırılırken 
başka bir İngiliz muhribi Malta’de İngiliz-
leştirilmiş Osmanlı paşa ve bürokratlarını 
yeni kurulmuş Cumhuriyetin üst yapısını 
kurmak üzere Türkiye’ye taşıyordu. 

Osmanlı İmparatorluğu toprakları bu 
emperyalist paylaşımın en doyumsuz en 
acımasız katliam ve kırımlarına neden ol-
muştur. Çanakkale’de, Yemen çöllerinde, 
Suriye ve Filistin’de de Osmanlı ve Alman 
generaller her ne pahasına olursa olsun 
bir zafer kazanmak istiyorlardı.  Bu ne-
denle yüzbinlerce Anadolu köylüsü top-
rağından ailesinden ayrılıp Alman emper-
yalizminin çıkarları için cephe boylarında 
hayatlarını kaybetmek zorunda kaldılar. 
Savaştan sağ dönebilenler sakatlıkları ve 
hastalıkları yüzünden ağır sıkıntılar çekti-

ler. (6)  Geri döndüklerinde küçük de olsa 
sahip oldukları toprakların,  feodal müte-
gallibe  tarafından gasp edildiğini gördü-
ler. Cumhuriyet sadece Eczacıbaşılar, Koç-
lar, Sabancılar gibi savaş zenginlerinin, 
muhtekirlerin karaborsacıların ve etnik 
yağmacıların iktidarını örgütledi onlara  
siyasal üst yapıda meşruluk kazandırdı.

Peki Emperyalist Savaşın
Kendisi Bu Kadar Kanlıysa,
Cepheleri Yurtsever Bir 
Savaş Olabilir mi ? 
Bugünün temel kodları 1. Paylaşım 

savaşının cephelerinde atıldı desek çok 
abartmış sayılmayız.  Çanakkale de, Ye-
men de Filistin de ikbal peşinde koşan 
Osmanlı generallerinin, yoksul köylü ta-
burlarını, öğrencileri emperyalist bir sa-
vaş uğruna adeta soykırıma uğrattıkları 
cephelerdir. Çanakkale’nin diğer cephe-
lerden farklı olarak Osmanlı topraklarında 
gerçekleşmiş olması, cephede  kırılanların 
bir “Anadolu Etnik Mozağini” yansıtma-
sı, hatta gönüllülük esasına dayanması 
-Kaldı ki bildiğimiz kadarıyla Çanakkale 
cephesinde hangi kriterlere ve esaslara 
göre askere alındığına dair güvenilir bir 
araştırma yoktur.- onu  kutsal  ve  ulusal 
gururumuzun bir parçası yapma hakkını 
bize vermez, sosyalist mücadelenin da-
yanabileceği paradigmalardan biri ise hiç 
yapmaz. 

Türkiye Sosyalistleri açısından, Çanak-
kale savaşı üzerinden bir kardeşlik inşaa 
etmeye çalışmak  zorlamadır,   Şefik Hüs-
nü Değmer gibi şovenistlerin “göğsünde 
gururla” Çanakkale Hizmet Madalyası’nı 
taşımış olması ise bir referans değeri ta-
şımaz. Sadece utancımızdır. O nedenle 
savaşın hemen ardından Moskova’da top-
lanan Komintern toplantısına davet edil-
meyerek “Kemalist Şeref Madalyası” ile 
baş başa bırakılmıştır. 

Sosyalistlerin 1. Paylaşım savaşının 
cepheleri ve  bu paylaşım savaşının ni-
telikleri konusunda kendilerine referans 
olarak kullanabilecekleri yeteri kadar elle 
tutulur örnek ve evrak vardır. Bu belgele-
rin hiç birinde savaşın dehşeti ve kıyımı ne 
kadar yüksek olursa olsun, -Alman, Hol-
landalı, Rus, İngiliz, Avusturya ve Rus Sos-
yal-Demokrasisinin şovenist kanatlarını 
saymazsak- hiç bir söylemde ve belgede 
ulus gerçeği sınıf gerçeğinin önüne kon-
mamıştır. Halklar, emekçiler zaten kardeş-
tir. Emperyalist cephelerde omuz omuza 
olmaları, ölmeleri onları ne yazık ki daha 

fazla kardeş yapmaz... Çanakkale savaşını 
İngilizler kaybetmişse; kazananı (Anado-
lu insanın bütün fedakarlığına rağmen) 
Osmanlı değil Alman emperyalizmidir. 
Bu savaşın cephelerinde savaşmış olmak 
kimseyi daha erdemli yapmaz. 

Hem Kemalistler hem de dinci partiler 
Çanakkale’de olmayan, gerçekleşmeyen 
bir misyonu gerçekmiş gibi göstererek 
siyasal iktidarların, kendi halklarını bir 
emperyalist ülkenin çıkarlarını korumak 
için kırdırmalarını meşru ve kutsal olarak 
göstermeye çabalıyorlar. Dünün örnek-
lerinde böylesi bir çarpıtma ülkede em-
peryalist ülkeler için ölmeye hazır köylü 
taburları bulundurmanın ve bunun moral 
alt yapısını hazırlamanın rafine bir algı yö-
netme operasyonudur. 

Kemalistler Lozan’da, İstanbul ve Ça-
nakkale üzerindeki ulusal haklarından 
tamamen vaz geçerek bu hakkı emperya-
listlere teslim etmişlerdir. 

T.C. 1936’ya kadar Çanakkale Boğa-
zı’nda şehitliklerin bulunduğu bölgeye 
bile giremiyordu. Türkiye Cumhuriyeti, 
Boğazlar üzerinde egemenlik haklarını 
emperyalist ülkelere devretmişti ve va-
tandaşlarının şehitliklerin olduğu bölge-
ye girmesi yasaklanmıştı. 1936’da  Sta-
lin’in Montreux Boğazlar görüşmelerinde   
İngilizlere dayatması sonucu Boğazlar-
daki İngiliz egemenliğine son verilmiştir.  
Türkiye Boğazlar üzerinde -sınırlı da olsa- 
egemenlik hakkına kavuşmuştur.

Türkiye NATO’ya girdikten sonra her 
geçen gün artan miktarda ulusal duy-
guları okşayan bir şekilde Çanakkale Sa-
vaşları tekrar tekrar kutsanmaktadır. Bu 
esasen bu günün siyasal üst yapısının da 
temel kodlarından biridir. Bu, Türk ordu-
sunun ve halkının manevi şekillenmesini 
Atlantik ötesi ülkenin askeri çıkarlarına 
endekslemektir. CHP, AKP, MHP bunun 
için vardırlar... Bu kadar milliyetçi dernek, 
parti, bunun için beslenmektedir. 

Kemalistlerin bu savaşın Çanakkale, 
Yemen, Sarıkamış, Filistin gibi cepheler dı-
şında adını tarihten gizlemeye çalıştıkları 
gizli bir cephesi daha var,  Ermeni Cephe-
si...

Çanakkale’de Alman Emperyalizmi 
Osmanlı ordusuna “epik destanlar” yaz-
dırırken, Doğu’da yüzbinlerce Ermeni, 
Alman ve Osmanlı Emperyalizminin plan-
ları gereği, etnik temizlik operasyonlarıyla 
can veriyordu.

Ermeni Katliamı Almanlar
Planladı, Türkler Uyguladı, 
İngilizler Ödüllendirdi
Savaşın dünya çapında yarattığı kaos, 

“steril” bir Osmanlı coğrafyasına ihtiyaç 
duyan Alman emperyalizminin yüzbinler-
ce Ermeniyi katletmesi için uygun bir fır-
sat olmuştur. Anadolu’nun binlerce yıllık 
kadim halklarının masum evlatları bu kirli 
savaşın bir sonucu olarak öldürülmüşler, 
topraklarından sürülmüşlerdir. 

Birinci paylaşım savaşı bu katliamı ve 
imha operasyonlarını dünya kamu oyun-
dan bir nebze de olsa gizleyebilmiştir. Ül-
kemizde ise 90 küsur yıllık Cumhuriyet’in 
kurucu iradesinin halktan ustaca gizlediği 
bir sır olarak kalmıştır. İngilizler savaşın 
sonunda dünya kamu oyunun baskısıyla 
Ermeni katliamına katılan Osmanlı bürok-
ratlarını yargılamak üzere götürdükleri 
Malta adasından -henüz tam olarak bilin-
meyen pazarlıklar sonucu- Cumhuriye-
tin kurucu iradesi olarak geri getirmiştir. 
Kurtuluş Savaşı’nın planlarını aynı gün-
lerde İngiliz işgal kuvvetlerinin karargahı 
olarak da kullanılan bir otelde yapan bir 
Paşa’dan Rauf Orbay’a, Rauf Orbay’dan 
Kazım Karabekir’e, Kazım Karabekir’den 
İstiklal Mahkemeleri Hakimlerine (Üç 
Aliler’e) kadar  kendilerine kurucu irade 
denilen bütün üst düzey bürokratlar ve 
Cumhuriyet’in ilk dönem sanayicileri ya 
yağma ya da katliam ya da ikisini birden 
yapmışlardır. Bu nedenle Kemalistlerin en 
büyük korkuları ülkenin aklı başında bir 
tapu ve kadastro sistemine kavuşması-
dır. Bir çoğunun servetinin, mal varlığının 
kaynağı karanlıktır...  

  Malta ve Pera Palas kırılmaları gökten 
zembille inmemiştir. Filistin cephesinde 
cepheyi terk ederek İngilizlere “ballı”  bir 
zafer hediye edenler, Filistin’de, Sarıka-
mış’ta, Çanakkale’de de askerlik tarihinin 
en acımasız hatalarını yapmış Osmanlı 
paşalarının ve Teşkilatı Mahsusa şefi Kuş-
çubaşı Eşref’in Malta’da nasıl krallar gibi 
ağırlandıklarını biliyoruz. Osmanlı’nın sa-
vaşın ve katliamların uygulayıcısı bütün 
üst düzey yöneticileri, savaş sonrası kuru-
lan sözde “Cumhuriyet”in her alanda kilit 
yöneticileri olmuşlardır. 

Kemal Tahir’in deyişiyle İngiliz’de dü-
zen bitmez... 
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Zimmerwald Konferansı’nın 100. Yılında 
Savaş ve Enternasyonalist Tutum (2)

5) İttihat Terakki Cemiyeti
6) Savaş sonrası Türkiyesini anlatan Kemal Tahir, Yaşar 
Kemal, Mahmut Makal gibi yazarların köylü isimlerinde; Kör 
Ali,  Çopur Salih, Topal Rıza gibi kahramanların bolluğu te-
sadüf değil, savaşın sakat bıraktığı insanları anlatmak içindir. 
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q Filor ULUK BENLİ

Kenar mahallelerin birinde, konfeksiyon 
atölyelerinde makineci olarak çalışırken 
“emeği”n sömürüldüğünü öğrenmeden 
önce kimliğimden ötürü aşağılandığımı ha-
tırlarım net olarak. Çünkü ben Ermeni’yim.

Oysa çok daha öncesinden sömürül-
müş emeğimiz kuşaklar boyu. Ancak kim-
liğiniz olmadan emeğinizin de yok sayıldı-
ğını hepimiz biliriz.

Bu yüzdendir mücadele içinde var ol-
maya çalışan Kürt ‘lere hassasiyetim.

İki yıl süren savaş fasılası bittiğini asılda 
7 Haziran 2015 seçim döneminde HDP’ye 
olan saldırılar zaten gösteriyordu. Eminim 
yazımı okuyanlar bu konuda benim söyle-
yeceklerimden çok fazlasını biliyorlardır.

Ben asıl meseleme “ne yapabilirim-iz”e 
gelmek istiyorum. Yine savaş, yine ölümler 
ve yine kan akıyor oluk oluk.

Ve yine adımızla ön plandayız !

Cizre’de anons ediliyor “Hepinizi yok 
edeceğiz Ermeni “ ler..

Elimize “Barışa bir tülbent de sen bağ-
la“ kampanyasının beyaz tülbentlerini alıp 
sokağa çıkmamız gerektiğini düşündüm. 
Akan kanları silip yaraları ancak onunla sa-
rabilir, kaybettiğimiz canları, yine o beyaz 
tülbentlerle daimi istirahatgahlarına gön-
derebilirdik.

Kürt’lerin yoğunluklu yaşadığı coğraf-
yalarda ardı ardına sokağa çıkma yasağı 
ilan edildiğinde, alışılmışın dışında birkaç 
eylem sonrası  dört kadın, llkay Akkaya, 
Yasemin Göksu, Ümmühan Kurşun ve  
ve ben Cizre’nin yolunu tuttuk. Gitmeden 
önce bazı TV kanallarından ve sosyal med-
yada paylaşılan fotoğraflardan gördüğüm 
kanlı duvarları boyamak için boyalar ve fır-
çalar göndermiştik.

Şehre girmeden üzerinde “YER GÖK 
BARIŞ”  ve  “SİLAHLARI SUSTURUN” yazan 
tişörtlerimizi giydik ve şehre öyle girdik.  
Ancak o ne? Şehir terk edilmiş, adeta ölü 
bir kent  gibiydi.  Çok az sayıda insanla kar-
şılaştık sokakta. Nereden başlayacağımız 
hakkında hiçbir fikrimiz yoktu ancak, Nur 
mahallesine gitmek için sabırsızlanıyor-
dum.

Bölgenin kurumlarına birkaç ziyareti-
mizden sonra nihayet, önceden gönderdi-
ğimiz boya ve fırçalarımızı alıp Nur mahal-
lesine doğru yola çıktık.

Mahalleye henüz girmiştik ki, ilkokul ça-
ğında birkaç çocuk belirdi yanımızda. Yaş-
larına göre çok durgun ve olgunlardı. Kısa 
bir süre birlikte yürüdük onlarla. Çocuklar-

dan biri beni; “Abla dikkatli olun. Bizim bas-
tığımız yerlere basarak kenardan yürüyün. 
Buraları tehlikeli .” diye uyardığında  ancak 
gözlerimi yerden kaldırabildim. Zira,  ger-
çekten  kazılan hendeklerden atlayıp, kum 
torbaları  ve tahtalar ile barikatlar yaparak 
kapatılan dar sokaklardan geçmek için tüm 
dikkatinizi yere vermeniz gerekiyordu.

Yaşı küçük, savaş tecrübesi ile çok erken 
büyümüş  çocukların  sevinçlerini görmek, 
ağızlarını tatlandırmak için İstanbul’ dan 
aldığım şekerleri ve balonları vermek iste-
diğimde adeta etrafım kuşatıldı. Çocukların 
ortasında kalmış bir adım ilerleyemiyor-
dum. Savaş alanı da olsa çocuk her yerde 
çocuktur. Onların kısa süreli sevincine ortak 
olmanın mutluluğu ile dünyayı unutmuş-
tum.

Birlikte yol aldığımız arkadaşların kö-
şeyi dönüp gözden kaybolduğunu ve et-
rafımı saran çocuklarının çoğunun Türkçe 
bilmediklerini aynı anda fark ettim. İşte 
o zaman bir kez daha anladım ki bu coğ-
rafyaya ölümden, zulümden, şiddetten iş-
kenceden başka hiç bir şey gelmiyormuş 
devletten.

Geride kaldığımı, bizi evinde konuk 
eden arkadaşın fark edip geri dönmesi ve 
birlikte şekerleri dağıtmamız dan sonra 
yola devam ettik.

Ancak o zaman etrafıma bakabildim. 
Tümüyle yakılıp yıkılmış ve işgal edilmek 
için uğrunda savaşılan ölü bir sokağın ne-
reye ait olduğunu kestiremedim. Çoğun-
lukla yakılmış evlerin yıkık duvarları, kurşun 
ve lav silahları ile taranmış kapıları, kırılmış 
camlarıyla karşılaştık. Bir çok hendek atla-
yıp, kum torbaları ve tahtalardan oluşan 
barikatlar geçtik. Abartısız yaşanabileceği-
ne inanmadığım görüntü bir savaş sahnesi-
nin filme çekilmesi için özenle hazırlanmış 
bir sete benziyordu.  

Dışarıdan belli olmasa da ayakta kalan 

tek tük evin de su depoları ve klimaları 
hedef alınmıştı. Zorunlu olarak o evlerde 
yaşayan birkaç aileyi ziyaret ettik. Hiç biri-
sinde yaşanan bir ev atmosferi yoktu. Halı 
kilim ve perde gibi eşyalar siperlik olarak 
kullanıldığı için sokakta ve evlerde yaşanan 
bu kirli savaş korkunç izleri ile adeta müze-
likti.

 Biraz korku birazda utançla devam et-
tim yoluma. Yanmış yıkılmış duvarlarda gö-
züme çarpan resimler ve yazılarla kendimi 
Türkiye dışında bir ülkede hissettim. Öz-
gürlük için mücadele eden tüm Kürt savaş-
çılarının adı ve resmi ile doluydu duvarlar. 
Eşitliğin kabul görmeyeceği bir anlayışla 
bakılacak olursa, yok edilmek için yeterince 
sebep vardı  Cizre’ye ve halkına.

Devlet eliyle katledilen her bir canın 
suçlusunu PKK olarak gösteren önce siya-
siler ve onların destekçisi medya,  sonrada 
bunu sorgulamadan kabul edecek olanlara 
sözüm. Bu halk eşitlik içinde, özgürce ya-
şamak istedikleri yaşam alanlarını neden 
tahrip etsin? Neden özgürlükleri için müca-
dele ettikleri bebekleri, çocukları, yaşlıları 
öldürsünler? Neden duvarında kendi adını 
yazıp resminin olduğu ve içinde ailesinin 
yaşadığı bir evi havan topu ile havaya uçur-
sun?

Üstelik yek kelime Türkçe bilmeden ıs-
rarla bize  “BARIŞ”  diyen, mücadele içinde 
evlatlarını kaybetmiş anaların tek isteği bu 
iken.

Vazgeçmiyoruz bu coğrafyadan ve bu-
rada yaşayan halktan. Rağmen diyoruz. 
Tüm tehlikelerini, risklerini göze alarak elle-
rimizi bırakmadan birlikte yürüyeceğiz.

İşe evleri nüfus cüzdanları ile birlikte 
yok olmuş birkaç aile için ev kiralayarak 
başladık. Onlara evlerini boyaması için 
boya ve fırça bıraktıktan sonra esnaf gezin-
meye başladık.

Sıkı pazarlıklar sonucu anlaştığımız 
dükkan sahiplerinin telefon ve hesap nu-
maralarını aldık. İmkanlarımız dahilinde bir 
evin neredeyse kira dışında tüm ihtiyaçları-
nı karşıladık.

Ve sıra sizde diyoruz. Yani biz de.

Görünen hendeklerin kapatılması dı-
şında görünmeyen hendekler var! Eşit 
koşullarda ve haklarda kalıcı ve onurlu bir 
barışı sağlayana kadar, biz kendimizi eşit-
leyerek bu yasal hendekleri kapatmalıyız. 
Yıllardır inkara ve imhaya karşı onurlu bir 
şekilde direnen bu halkla el ele yürümenin 
artık zamanı.

#CizreİleDayanışma

İlkay Akkaya, Filor Uluk Benli, Yasemin Göksu ve Ümmühan Kurşun #CizreÇağrısı 
Gittik gördük ve şimdi size sesleniyoruz..
Yerle yeksan edilmiş bir şehrin, onurlu 
insanlarının size ihtiyaçları var ! 
Aşağıda listelenmiş fiyatlar ile ihtiyaç 
listesini sıraladım. Katkıda bulunmak 
isteyen canlara ilgili esnafın telefon ve he-
sap numarasını vermem için benimle bağ 
kurmaları yeterlidir. 
Özellikle ekonomisinin kalkınması Cizre’ye 
canlılık gelmesi için alış fiyatına anlaştı-
ğımız ürünleri, karşılayabilenler tek tek, 
karşılayamayanlar da lütfen bir kaç kişi bir 
araya gelerek bize destek olsunlar.
İsteyen dostlara ailelerimiz ile kontak kur-
ma olanağı da sağlayabiliriz. Bu iletişime 
geçenler dayanışma dışında, aramıza ya-
salarla konulan eşitsizliği ortadan kaldırıp 
sevgi bağlarımızı da güçlendirecektir.
Önümüz kış yorgan da gerekli olacaktır.
Bunlar dışında ailelerimize kışlık kuru 
erzak ve öğrencilerimizin okul ihtiyaçlarını 
karşılamak için destek olmak isteyen arka-
daşların, fikri ve katkısı çok önemlidir..
Haydi sevgili dostlar dayanışmaya!...



q Sinan DERVİŞOĞLU &
    Hurşit SAĞIROĞLU

Geçmiş yazılarımızda, Marksizm-
Leninizmin felsefesi olan diyalektik 
materyalizme ve onu tarih bilimi olan 
tarihsel materyalizme değinmiştik. 
Bu yazımızda, tarihsel gelişmenin bir 
aşaması olan kapitalizmi ve onu altya-
pısını yönlendiren temel kanunları ele 
alacağız. Bu konu, Marksist düşünce-
nin özel bir alt bölümü olan Marksist 
ekonomi politik biliminin ana nesne-
sini oluşturur.

Marx’tan Önceki 
Ekonomi Politik Bilimi

Kapitalist ekonominin olguları 
olan fiyat, ücret, değer, kâr, istihdam, 
verimlilik gibi konuları ele alan ve 
bunları açıklamaya çalışan ekono-
mi politik bilimi, Marx’tan önceleri 
de mevcuttu. 18.yüzyıldan itibaren 
J.B.Say,  Quesnay, Sismondi, Adam 
Smith, Ricardo, Malthus gibi ekono-
mistler, bu kavramları ve aralarındaki 
bağlantıları açıklamayı ve ekonomi-
nin temel dinamiklerini kavramaya 
yönelik çok sayıda önemli eseri orta-
ya koydular. Bütün bu eserlerde tek 
tek kimi konulara yönelik önemli ve 
doğru tespitler yer alsa da bunların 
hiçbiri, 19.yüzyılda ülkelerin zengin-
liği artarken işçi sınıfın içine düştüğü 
muazzam sefaleti açıklamaya ya da 
gidermeye yönelik bir çözüm arayışı 
içermedi. Bu ekonomistlerin hepsi, 
gerek sınıfsal kökenleri, gerekse bakış 
açıları itibarıyla burjuva ekonomist-
lerdi ve temel kaygıları ekonominin 
temel çarklarının düzgün ve arızasız 
dönmesini sağlamaktı.

Marx ve Engels: 
Ekonomi Politiğin Eleştirisi

Londra’da yaşadığı dönemde dev 
eseri Kapital’i yazmaya girişen Marx, 
ekonomi bilimindeki, kendinden önce-

ki bu devasa kültürel birikimi ele aldı 
ve derinlemesine özümsedi. Ancak 
Marx, burjuva ekonomi literatürünün 
bir “sentez”ini ya da “ortalaması”nı 
almadı, işe temel bir kopuşla, diyalek-
tik anlamda bir “inkar”la başladı. O 
da aldığı sınıfsal tavırdı.

Gerçekten de Marx, “tarafsız” bir 
bilim adamı olarak işe girişerek değer 
teorisini ve artı-değeri keşfetmedi; 
aksine baştan “taraf tutarak”, işçi sını-
fının tarafını tutan bir devrimci aydın 
olarak işe başladı. Engels’in kendisiy-
le tanışmadan önce yazdığı “İngilte-
re’de Emekçi Sınıfların Durumu” adlı 
eserden etkilenen ve “Komünist Ma-
nifesto” ile işçi sınıfı ve sosyalizmden 
yana hem teorik, hem de pratik bir ta-
vır alan Marx, İngiltere’ye göç ettiğin-
de, bu dünyanın en zengin ülkesinde 
işçi sınıfın içinde bulunduğu durumu 
bizzat görme ve yaşama şansı buldu. 
Ekonomi alanında devasa bir çabaya 
girdiği zaman kafasındaki temel soru 
(burjuva ekonomistlerinin aksine) 
“mevcut ekonomi nasıl sorunsuz işler 
hale gelir?” değil, “işçi sınıfının yaşa-
dığı maddi ve manevi sefaletin sebebi 
nedir ve bundan kurtulabilmesi için 
nelerin ortaya çıkarılması gerekir?” 
oldu. Meseleye böyle bakınca, elin-
deki tüm bilimsel malzeme bambaşka 

bir anlam kazandı.

Bu sınıfsal kopuşun yanı sıra, 
Marx’ın ekonomi biliminde yarattığı 
devrimin ikinci ayağı da diyalektik 
bakıştır. Burjuva düzenini savunma-
sına rağmen, hiçbir ekonomistin ese-
rine kulak tıkamayan Marx, bunların 
hepsini elden geçirmiş ve içlerindeki 
önemli, değerli ve işçi sınıfı açısından 
yararlı olabilecek tüm fikirleri topla-
yarak kendi devrimci eserinin içine 
yerleştirmiştir. Marx’ın bu kendine 
güvenli ve kapsayıcı tavrı, teorik ça-
lışma yapan tüm sosyalistlere bugün 
de örnek olmalıdır.

Meta ve Değerin Kaynağı

Marx’ın ekonomi politikte izledi-
ği metod, eserinin içeriği kadar ilginç 
ve önemlidir. Gerçekten de soyutlama 
yöntemiyle Marx, kapitalizmin anali-
zine girişirken başta tüm toplumsal ve 
tarihsel olguları bir tarafa bırakır ve 
tek bir olguya odaklanır: Meta, yani 
değişim için üretilen mal. Marx’a göre 
“..meta, kapitalizm ait tüm olguların 
yoğunlaşmış ifadesidir”. Önce me-
tanın değerini ele alır ve onun “kul-
lanım değeri”ni, yani kullanılırken  
karşıladığı somut ihtiyacı ve “değişim 
değeri”ni, yani değişim esnasında ne 
kadar başka bir metaya veya paraya 
denk geldiğini belirleyen yönünü ta-
nımlar ve değişim değerini anlamaya 
çalışır. Şu zekice tespiti yapar: Kulla-
nım amaçları bambaşka olan iki meta-
nın, örneğin bir çift ayakkabı ile 4 cilt 
kitabın, birbirine eşdeğer olabilmesi 
ve değiş tokuş edilebilmesi için her 
ikisinin (ve dolayısıyla değişime giren 
tüm metaların) da ölçülebilir ortak bir 
özelliğe sahip olması gerekir. Bütün 
metalarda var olan tek ortak özellik 
ise hepsinin emek ürünü olmasıdır. 
Metanın değerini belirleyen, onu üret-
mek için harcanan emek miktarıdır.

Ricardo’dan emek-değer teorisin-
den esinlenen Marx, bu yaklaşımı ge-

liştirir ve farklı bireylerin aynı metayı 
üretmek için (ellerindeki aletlere veya 
yeteneklerine göre) farklı zamanlar 
harcayabileceğini öngörerek, toplu-
mun ortalama üretkenliğini baz alır ve 
bu tanımı “toplumsal açıdan gerekli 
emek miktarı” olarak daha net biçim-
de tanımlar.

Değişimi en basit ve ilkel haliy-
le önce “meta-meta” ya da (M – M) 
olarak, yani basit mal değiş tokuşu 
seviyesinde ele alan Marx, daha sonra 
“meta-para-meta” zincirini (bir malı 
satıp ele geçen parayla başka bir ih-
tiyacı karşılamaya yönelik yeni bir 
meta alınmasını) inceler  ve parayı, 
tüm metaların piyasada dolaşıma gir-
mesini sağlayan “ortak meta” olarak 
tanımlar.

Can Alıcı Keşif: İşgücü
Bir Meta Haline Gelmiştir

 Sonra Marx, kârın kaynağını araş-
tırmaya yöneldi ve bütün kazanç ve 
kârların çıkış noktası olan kapitalist 
üretim sürecine odaklandı. İlk yıktığı 
çarpık anlayış (bugün de Türkiye’de 
ve dünyada tüm burjuva ve popü-
list politikacıların dillerine doladığı) 
“işçi emeğini satar” tespiti oldu. Bu-
nun yanlışlığını basit bir örnekle an-
latalım: Gerekli tüm ham madde ve 
aletlere sahip olan bir ayakkabıcı, 
kendi emeğiyle sıfırdan bir ayakkabı 
üretip bunu satarsa gerçekten “eme-
ğini satmış” olur. O ayakkabı gerek 
hammaddesi, gerekse içerdiği emekle 
ona aittir ve satabilir. Ancak ayakka-
bı fabrikasındaki işçi bunu yapamaz, 
zira ne ham madde, ne de fabrikadaki 
makinalar ona ait değildir; dolayısıy-
la fabrikadan çıkan ürün üzerinde hak 
iddia edemez. Gerçi, fabrikadan çıkan 
her ayakkabıda (ham madde ve maki-
naların yıpranma payı hariç) mevcut 
olan emeğin ona ait olduğu doğrudur; 
ancak patronla yaptığı anlaşma, “üre-
tilen mallar üzerinden kendi yüzdesi-

EĞİTİM DİZİSİ: IX

Kapitalizmin Temel Çarklarını Kavramak:
Marksist Ekonomi Politik
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ni almak” şeklinde değildir, olamaz. 
Hatta fabrikada üretilen malların mik-
tarı, kalitesi, ebatı  vs onu hiçbir şe-
kilde ilgilendirmemektedir. O zaman 
soru şudur: İşçinin patronla yaptığı 
anlaşma ne tür bir anlaşmadır?

Marx’ın verdiği cevap, daha sonra-
ki tespitlerinin de temelidir. Ona göre 
bu sözleşmenin esası şudur: Fabrika-
da veya atölyede, başkasına ait üretim 
araçlarında belirli bir iş günü süresi 
boyunca kendisine gösterilen işi yap-
mak, aldığı ücretle de ertesi gün aynı 
zindelikle, aynı emek üretme kabili-
yetiyle iş yerine geri gelmek. Dola-
yısıyla hiçbir üretim aracına sahip ol-
mayan işçi, patrona emeğini değil, iş 
gücünü, yani emek üretme yeteneği-
ni satar. Bunu karşılığında kendisine 
gösterilen işi, istenilen süre boyunca 
yapmak durumundadır. Ücret de bu 
çerçevede işgücünün fiyatıdır. Kapita-
lizmle birlikte meta olgusu evrensel-
leşmiş, işgücü de alıp satılan bir meta 
haline gelmiştir. İşgücünün değeri de, 
onu üretmek için, yani işe ertesi gün 
aynı zindelik ve iş üretme kabiliye-
tiyle gelmek için gerekli olan yaşam 
araçlarının (gıda, giyecek, barınma..
vs) toplam değeridir. 1800’lerden 
21. Yüzyıla kadar geçen süreçte üc-
ret hesaplamalarının hala “temel gıda 
maddesi fiyatları” üzerinden yapılıyor 
olması bunun en somut göstergesidir. 
Bu alım-satım, patronun en aza mal 
edip sonuna kadar kullanmak istediği 
bir değiş-tokuştur ve işçiler ve patron-
lar arasındaki sınıf mücadelesinin en 
keskin alanıdır.

Kâr Üzerindeki Esrar 

Perdesi Kalkıyor: Artı Değer

Kendi iş gücünün karşılığını ücret 
olarak patrondan alan işçi, 8 saatlik 
çalışma süresinin (örneğin) ilk 5 saa-
tinde kendi ücretine eş değer miktarda 
mal üretirse, bu malların değeriyle al-
dığı ücretin karşılığını patrona vermiş 
olur. Ancak iş günü bu 5 saatte bitmez. 
Onu sözleşmesi tüm iş gününü kapsar. 
Kalan 3 saatlik dilimde ürettiği mal-
lardaki emeğinin karşılığı direkt ola-
rak patrona gider. Bu 3 saatlik emek, 
üretilen artı-değerdir ve kapitalist top-
lumda tüm kârların kaynağıdır.

Marx bu şekilde, o güne kadar “ma-
liyetlerin üzerine eklenen ekstra bir 
miktar” olarak sırrını koruyan “kâr” 
olgusunun kaynağını ortaya koymuş 

olur. Banka kârı, tüccarın kârı, faiz..vs 
gibi tüm kâr biçimlerinin kaynağı, iş-
gücünün  kendi değerinin üstünde de-
ğer üretme yeteneği sonucunda işçiye 
ödenmeyen emektir. Bütün bu farklı 
kâr biçimleri, başta üretilen artı-değe-
rin değişik burjuva kesimler arasında 
fonksiyonel paylaşımıdır.

Artı-değer sömürüsü bir “aldat-
maca”, bir “sahtekarlık” değildir. 
İşgücünden başka satacak bir şeyi 
olmayan ve üretim araçlarına sahip 
olmayan işçi ile, onun iş gücünü sa-
tın alan patron, yani iki özgür insan 
arasında eşit ve meşru bir alışveriştir. 
Kendi değerinden çok daha fazlası-
nı üretebilen özel bir meta olarak iş 
gücü, işçinin elinden çıkıp başkalarını 
kasasına giden tüm zenginliğin kay-
nağıdır. Bu sömürüye son vermenin 
yolu ise, işgücünü alınır-satılır bir 
meta olmaktan çıkarmak, bunun için 
işçi sınıfı tüm üretim araçlarının sahi-
bi yaparak üretimin sonuçlarına, yani 
üretilen tüm zenginliklere el koyabil-
mesini sağlamaktır.

Emek Verimliliğinin 
Artması ve Sonuçları:
Yedek Sanayi Ordusu

Kapitalist rekabet koşullarında, iş 
verimliliğini artırmak ve teknolojiyi 
geliştirmek, patronların ana içgüdüle-
rinde biridir. Niçin? 4 saatte üretilen 
bir meta yeni teknoloji ile 1 saatte 
üretildiğinde, bu yeniliği ilk gerçek-
leştiren olmak işverene olağanüstü bir 
avantaj sağlar. Malın değeri hala eski 
ortalama ile, yani “toplumsal olarak 
gerekli emek”le ölçülmekte, yani pi-

yasada ayni fiyatla satılabilen mal 4 
misli fazla üretilmekte, bu da o tek-
nolojiyi ilk getiren patronun kârını 4 
misli artırmaktadır. Başka bir deyişle 
yeni teknolojiyi ilk getiren, diğerlerini 
“sollamaktadır”. Zamanla yeni tekno-
loji yaygınlaştığında üretilen malın da 
değeri (içindeki ortalama emek mik-
tarı düştüğü için) düşmektedir  (üreti-
mi yaygınlaşan malların ucuzladığına 
hepimiz kişisel hayatımızda şahit olu-
ruz). Elbette, bir sonraki teknolojik 
yeniliğe kadar

Emeğin üretkenliğindeki bu geliş-
me, üretim için gerekli işçi sayısını 
da (o fabrika veya sektör genelinde) 
düşürmekte, belirli bir iş gücünün üre-
tim dışına çıkarılmasına yol açmakta-
dır. Bu atıllaşan işçi kitlesine Marx 
“yedek sanayi ordusu” adını verir. Bu 
kitlenin kapitalist üretimde 3 yönlü 
bir işlevi vardır. Birincisi, üretimin 
“kolaylaşması”, patronun kalifiye iş 
gücüne bağımlılığını azaltır ve düşük 
ücretlerle çalıştırabileceği niteliksiz 
işçileri (çoğunlukla kadın ve genç iş 
gücü) kullanmasına olanak sağlar. 
İkincisi, bu yedek ordunun varlığı, ak-
tif iş gücü üzerinde Demokles’in kı-
lıcı gibi sallandırılarak, fabrikalardaki 
işçilerin üzerinde baskı ve tehdit un-
suru olarak kullanılır. Üçüncüsü ise, 
yeni ortaya çıkan iş kolları ve üretim 
alanlarında kullanılabilecek hazır bir 
kitleyi oluşturur.

Önümüzdeki yazımızda bu genel 
çerçeve içinde kapitalizmin ilk geliş-
me yıllarında sınıf mücadelesinin al-
dığı somut biçimlere değineceğiz.
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Politika Gazetesi 57 ilde temsicilerimiz 
vasıtasıyla dağıtılmakta ve satılmaktadır. 
Şimdi ikinci aşama olarak il ve ilçelerde 
Kitabevi ve Gazete Bayiileri vasıtasıyla da 
dağıtımı genişletmek amacındayız. Siz de 
il ve ilçelerinizde uygun gördüğünüz Ki-
tabevi ve Gazete Bayiileri ile ilişki kurarak 
onların isim adres ve telefon numaralarını 
Gazete Merkezimize iletebilirsiniz.

İSTANBUL

Anadolu Yakası:

Kadıköy: Mephisto Kitabevi: Muvakkithane Cad. No:5

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

Avrupa Yakası:

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

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

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

Mecidiyeköy: Karaduman Gazete Bayii: Mecidiyeköy

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

Beylikdüzü : Barış Market: Beylikdüzü Mh. Cumhuriyet Çarşı

Esenkent: Havana Büfe: Enverpaşa Cd. No: 7 Esenyurt

ANKARA

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

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

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

İZMİR

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

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

ANTALYA

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

TRABZON 

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

RİZE

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

MARDİN

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

DİYARBAKIR

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

Sarıoğlu Apt. No:14/4  Ofis

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

EDİRNE

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

D:Z-08, Balıkpazarı

ESKİŞEHİR

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

BALIKESİR

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

ÇANAKKALE

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

AYDIN

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

MALATYA

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

SAMSUN

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

ŞIRNAK

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

KARAMAN

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



q Ali Özenç ÇAĞLAR

Bazı yapıtlar vardır yazarının 
önüne geçer. Siz kitabın ismiyle içli 
dışlısınızdır. Hatta onun oluşturduğu 
kavram, içeriğiyle size o kadar yakın-
dır ki, onun bir kitap ismi olduğunu 
bile düşünemezsiniz. Bugün dün-
ya dilleri arasında belki de en çok 
kullanılan bir sözcük-kavram haline 
gelmiştir ve bu bizim dilimizde de 
böyledir. “Ütopya”, (UTOPIA) işte böyle 
bir kitaptır. İngiliz yazarı kitabı 1515 
yılında yün ticaretiyle ilgili anlaşmaz-
lıkları aydınlatmaya yardımcı olmak 
için bir temsilci kuruluyla birlikte 
Flanders’a gittiğinde yazmaya başladı 
ve muhtemelen aynı tarihlerde ya-
yınlandı. Yaklaşık 500 yıl önce; kitap 
halen çıktığı günkü kadar aktüel.

Ancak kitap hakkında söze başla-
madan önce benzer birkaç eserden 
daha söz etmek istiyorum. Örneğin 
Cervantes’in Don Kişot’u. O da yaza-
rının önüne geçen eserlerden biri.
Tolstoy’un Savaş ve Barış’ı, Gothe’nin 
‘Faust’u, Gogol’ün Taras Bulba’sı, 
Dostyevski’nin Suç ve Ceza’sı. Kuşku-
suz daha da sayılabilir. Bizden örnek 

verecek olursak, öncelikle Rıfat Il-
gaz’ın, Hababam Sınıfı ya da Aziz Ne-
sin’in Ne Yaşar Ne Yaşamaz’ı, Orhan 
Kemal’in Bekçi Murtaza’sı gibi benzeri 
eserler de gösterilebilir. 

Ütopya’ya gelince: aslında Tho-
mas More, (...) ”Açgözlülüğün toplum-
sal sonuçlarını eleştirip devlet hizmeti-
ne girmenin, bireye nelere mal olduğu 
hakkında düşündürüp, idealizm ve 
pragmatizmin iddiaları arasındaki 
çekişmeyi dengelemenin zorluğunu 
dramatize ederek, okurlarını, toplum 
için en iyinin ne olduğu konusundaki 
bu zorlu tartışmaya katılmaya çağırı-
yor.”  Yazar yaşadığı çağın da etkisiyle 
kiliseyi, onun sarıldığı dinsel olguları 
ciddi bir eleştiriden geçirerek insan-
lığın toplumsal biçimlenişine yönelik 
etkilerini belirtiyor. Ayrıca ilerleme-
nin etkileme ile aydınlanmaya giden 
yolun gölgelendiği noktasındaki en-
dişeyi açıklıkla gözler önüne seriyor. 

Thomas More, 7 Şubat 1478’de 
Street, Londra’da doğdu. St Ant-
hony’s School’da eğitim gördü. Ko

mediler yazdı, Yunan ve Latin ede-
biyatı okudu. 1501’de, 23 yaşında 
avukat oldu ve 1504 yılında da Parla-
mentoya girdi.

More’nin Parlamentodaki ilk 
hareketlerinden biri, Kral VII Henri 
için önerilen ödeneği azaltmayı öne 
sürmek oldu. Kral intikam almak için 
More’in babasını hapse attı, bir ceza 
ödenene ve More sosyal hayattan 
çekilene kadar da içeriden çıkarmadı. 
Kralın 1509 yılında ölümünden sonra 
More yine aktif hale geldi. 1510’da 
Londra’nın iki Şerif yardımcısından 
biri oldu, adaletli ve fakirlerin koruyu-
cusu oluşuyla ün kazandı.

1534 yılında Thomas More, Parla-
mentoda Halefiye Kanunu ve Sada-
kat Yemini andını içmeyi reddetti ve 
17 Nisanda Londra Kulesi’ne gön-
derildi ve vatan hainliğinden suçlu 
bulunarak 6 Temmuz 1535 tarihinde 
Piskopos Fisher ile birlikte boynu 
vuruldu. More’nin darağacındaki son 
sözleri: “Kralın iyi, Tanrı’nın ilk hizmet-
kârı...” oldu.

Yazar Ütopya’nın bir yerinde şöyle 
diyor: 

“(...) Bir gün kendisiyle beraber 
yemekteyken bizimle birlikte masada 
bulunan İngiliz bir hukukçu; yasanın 
hırsızlara karşı takındığı sert tutumu 
övmeye başlayarak, idamlardan duy-
duğu memnuniyetten söz etmeye ko-
yuldu: ‘Bazen tek darağacında art arda 
yirmi infaz gerçekleştiriliyor. Yasanın 
hırsızlara karşı tavrı bunca açıkken ve 
katı, bu suçu işleyip de idam cezasın-
dan sıyrılabilmiş mahkûmların sayısı 
bir elin parmaklarını geçmezken nasıl 
oluyor da hırsızlık olayları azalmıyor, 
şaşıyorum doğrusu’ diye buyurdu.

“’Bunda şaşılacak bir şey yok,’ 
dedim Morton’un evindeki konuşma 
özgürlüğünden güç alarak. ‘Çünkü 
hırsızları idam etmek adil değildir. Ve 
adaletsizliğin topluma faydası yok-
tur. Böyle bir ceza basit bir hırsız için 
ağırdır.  Öte yandan, yaşamını çalma-
dan sürdüremeyen, çalmadığı zaman 
zaten açlıktan ölecek olan bir adamı 
asmak elbette hırsızlığı önlemeyecektir. 
Yalnızca İngiltere’de değil, pek çok ül-
kede hukukun suç önleme konusunda 
düştüğü genel hatalardan biri bu. Bu 
tutum öğrencisini eğitmek yerine dö-
ven bir öğretmenin tutumuyla aynıdır. 
Suçluları ağır cezalarla eğitmek yerine, 
onlara yaşamlarını sürdürebilmeleri 
için gereken imkanlar verilirse, kimse 
cezasını canıyla ödeyeceği bir hırsızlık 
macerasına girişmez.” der...

Thomas More, tarihte ütopik 
sosyalizmin kurucusu olarak anılır ve 
“hayal” anlamına gelen “ütopya” deyi-
mine hayat veren ilk İngiliz filozoftur. 
Felsefi alanda verdiği en büyük eser 
olan Utopia, XIX. Yüzyıla kadar top-
lumcu düşünce alanında verilmiş en 
önemli eser olarak kabul edilir...
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ÜTOPYA
Thomas More

Konu, yazar ile arkadaşı Raphael ara-sında geçen bir sohbet etrafında gelişir. Önce Avrupa’daki toplumsal düzenler eleştirilir. Sonra Raphael ziyaret ettiği Utopya adasından bahseder. Bu adada özel mülkiyet ve para yoktur. Bütün zen-ginlikler yurttaşlar arasında eşit paylaşı-lır. Yurttaşların oyuyla her sene seçimle gelen bir yönetim vardır ve bu seçilen yöneticilerin hiçbir ayrıcalığı yoktur. Toplumda sınıflar da mevcut değildir ve herkes çalışmaktadır. Kadınlar erkeklerle eşit haklara sahiptir; aynı eğitimden ve toplumsal olanaklardan yararlanırlar. Savaş, barbarlıkla eş görülür. 1516’da basılan kitap, Paris Komünü’nün 355 yıl öncesinden sınıfsız bir toplumun portresini çizmektedir.


