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Acaba bu kavramı kimler için kullandık? Üç kere tah-
min yürütme hakkınız var. Ancak biraz tüyo verelim tah-
min etme süreciniz hızlansın.

7 Haziran’da seçim yapılıyor. Bir hafta geçmeden ül-
kenin Cumhurbaşkanı çıkıyor koalisyon kurulamazsa “... 
Anayasa gereği, tekrar sandığa gitmek kaçınılmaz olur. Ben 
buna ‘erken seçim’ değil, ‘tekrar seçim’ diyorum. Zira ülkenin 
hükümetsiz kalması düşünülemez.” diyebiliyor. Oyalama 
sürüyor 45 günlük süre doluyor ve kendi tabiri ile “erken 
seçim değil ‘tekrar’ seçim” kararı alınıyor.

10 Ekim’de Ankara’da canlı bombalar patlatılıyor, 104 
can veriyoruz. AKP kurmayları “bu bomba HDP’ye yara-
yacak” diyor. “Kimin işine yarıyorsa o yaptırdı” deniyor. 21 
gün sonra seçimler yapılıyor ve AKP’nin oy oranı yüzde 9 
artıyor.

14 Ekim’de Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, CNN 
Türk TV’de “... PKK, terör örgütü değildir. PKK’nın bazı eylem-
leri terör niteliğinde olsa bile PKK silahlı siyasal bir harekettir. 
Siyasal talepleri olan toplum çok ciddi bir desteği olan bir si-
yasal harekettir.” ifadelerini kullanıyor. PKK ile görüşleri çok 
da uyuşmayan Elçi, bir aydın ve hukukçu olarak objektif 
bir değerlendirme yapıyor. AKP cenahından saldırı başlı-
yor; “CNN stüdyosunun kapısında yakalanıp hemen tutuk-
lanmalı” naraları yükseliyor “vatan haini bölücülerin cezası 
bellidir” deniyor. Tahir Elçi, 29 Kasım’da Diyarbakır’da  sui-
kast ile katlediliyor.

24 Kasım’da Rus savaş jeti, Türk jetleri tarafından vu-
rulup düşürülüyor, pilotlar paraşütler ile atlıyor, biri ope-
rasyonla kurtarılıyor, diğeri Türkmen çetecileri tarafından 
tekbir naraları altında işkence edilerek öldürülüyor. Cum-
hurbaşkanı Erdoğan çıkıyor “Tekrar aynısını yapsınlar, yine 
vurur düşürürüz” diyor, aradan bir gün geçiyor “uçağın 
bayrağını bilseydik düşürmezdik, farklı davranırdık” buyu-
ruyor. Ama aynı Erdoğan talimat veriyor ve kendileri tara-
fından öldürülen pilot, askeri törenle, Türk askeri nakliye 
uçağıyla Moskova’ya intikal ettiriliyor. Zannedersin ki uçak 
yanlışlıkla vuruldu veya başka bir ülke tarafından düşürül-
dü.

Evet... Ne dersiniz ? Tarafımızdan kim veya kimler kas-
tediliyor ? Yanıtı size bırakalım daha iyi olur.

Gerçekten trajikomik bir dönemden geçiyoruz. Ancak 
bu pervasız politika bir tesadüf veya “Delilerin Tiyatrosu”  
hiç değil. Bu yaşadıklarımız aslında bitmiş ve tükenmiş 
olan bir “lider” ve çevresinin son çırpınışları. Bir burjuva ik-
tidarının “kaderi”. Seçim sonuçlarına aldanmayın. Gerçek-
ler yalan söylemez. Bütün mesele sadece tiyatro perdesini 
kapatmak değil, sahnesini kulisi ve reji odası ile beraber 
tarihin çöplüğüne nasıl göndereceğimizdir. 
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q Kemal ATAKAN

1 Kasım seçimlerinin üzerinden bir 
ayı aşkın bir zaman geçti. Tablo bugün 
çok daha net görülebiliyor. Bu bağlamda 
seçimler sonrası ülkede gelişen siyasi ge-
lişmeler hakkında birtakım görüşlerimizi 
okuyucularımız ile tekrar paylaşmak istiyo-
ruz.

Seçim Süreci

Artık şu kesinleşti: Cumhurbaşkanı Er-
doğan, AKP’nin ve dolayısıyla kendisinin 
7 Haziran seçim yenilgisinden sonra tüm 
ipleri eline aldı. Basına sadece Muhtarlar 
ile yaptığı Saray Toplantıları yansıdı. Ne ki, 
uygulanan örgütlenme yöntemi bunun 
çok ötesindeydi. Tüm ülkede, doğusu ile 
batısı ile, Muhtarlar, Cami imamları, Öğret-
menler temelinde, ilçelerde Kaymakamla, 
İllerde Valiler başkanlığında AKP örgütleri-
ne paralel bir örgütlenme yaratıldı. Devlet 
bütçesinin ve alt yapısının sunduğu bütün 
olanaklar kullanılarak, Cumhurbaşkanı Er-
doğan başkanlığında ve bizzat sorumlulu-
ğunda bir örgütlenme çalışması yürütüldü. 
Bu örgütlenme MİT Bölge Teşkilatları tara-
fından desteklendi. İmamlar, Öğretmenler, 
Muhtarlar, her biri birer MİT mensubu gibi 
çalıştı. Bu çalışmada Erdoğan’ın en yakının-
da bilinen isim olarak Efkan Ala ve Hakan 
Fidan yer aldı. Davutoğlu’nun görüntüde-
ki mitingleri ve Binali Yıldırım, Beşir Atalay 
gibi isimlerin desteğinde görünen seçim 

propagandasını yürütürken, asıl örgütlen-
me Erdoğan ve kurmayları tarafından yürü-
tüldü. Bölge bölge, il, il, ilçe ilçe, her yere en 
uygun ve kendileri açısından gerekli özel 
taktikler geliştirildi. Kimi yerde baskı, kimi 
yerde telkin, kimi yerlerde terör uygulaya-
rak mahallelere kadar inildi. MİT, Özel Hare-
kat Polisi ve Akıncılar örgütlenmesi gerekli 
yerlerde “destek” verdi. Kürdistan’daki terör 
ve baskı ile Suruç’tan başlamak üzere, An-
kara katliamı ile sonuçlanan şiddet pratiği 
genel stratejinin bir gereği olarak uygulan-
dı. 

Kürt ulusal sorununun demokratik çö-
zümüne bir başlangıç olabilecek “süreç” 
pratiğinin daha 7 Haziran seçimleri önce-
sinde tek taraflı olarak devlet tarafından 
sonuçlandırılması bir seçim taktiği değildi. 
7 Haziran öncesi düzenlenen bombala-
ma ve cinayetler ile 5 Haziran Diyarbakır 
Mitinginde düzenlenen bombalı saldırı, 7 
Haziran seçimleri öncesinde “yeterli olur” 
mantığı ile uygulanan yöntemlerdi. 7 Ha-
ziran seçim sonuçları ile “yeterli olmadığı” 
anlaşılınca, 7 Haziran gecesi itibarıyla daha 
da yoğunlaştırılmış ve yükseltilmiş bir stra-
teji düzeyine yükseltildi. Düşününüz ki, bir 
ülkenin Hava Kuvvetleri, “terörist avlıyoruz” 
söylemi adı altında kendi topraklarını, ilçe, 
köy ve mezralarını jet uçakları ile bombar-
dıman altına almıştır. 1 Kasım’a kadar amaç 
AKP’nin tek başına hükümet kurma olana-
ğını yeniden sağlamak idi. Bu amaca ulaş-
mak için her yöntemi kullanmak onlar için 
mübahtı.

Seçmen iki yönlü bir saldırı altında 
seçimde oy kullanmaya gitti. Birincisi; ya-
ratılan baskı ve terör ortamı. İkincisi; eko-
nomik anlamda yaratılan istikrarsız ortam.
Ekonomik olarak yaratılan istikrasızlık ve 
seçmenin geleceği konusunda tedirginli-
ğinin artırılması, baskı ve terörün gölge-
sinde kalmış gibi gözükse de, seçmenin 
iliklerine baskı ortamında resmen beyin-
lerine ve iliklerine kadar şırınga edildi. Mu-
halif partilerin ekonomik istikrarsızlık ve 
Türkiye kapitalizminin çarpık ekonomik 
politikalarından çıkışa yönelik söylemle-
re seçim kampanyası sürecinde hiç ağırlık 
vermemeleri AKP’nin bu alanda yarattı-
ğı tedirginliği daha da geliştirdi. İhacatın 
gerilemesi, dış ticaret açığının artması, 
TL’nin döviz karşısında değer kaybetmesi, 
dış yatırımların ve sıcak para girişinin azal-
ması seçmenin günlük yaşamında somut 
olarak hissedilir duruma geldi. Aralarında 
belirli çelişkiler olmasına rağmen egemen 
işbirlikçi tekelci burjuvazinin değişik frak-
siyonları ekonomik gidişatın kendileri açı-
sından yarattığı koşullar ve istikrarsızlığın 
gelişmesi tedirginliği ile AKP iktidarının bir 
dönem daha sürmesi konusunda eğilim 
geliştirdiler. TÜSİAD ve MESS açıklamaları, 
Koç, Sabancı, Park, Doğan Gruplarının bir 
şekilde AKP’ye karşı çıkmamaları AKP’yi 

desteklemek anlamına geliyordu. Cemaate 
yakınlıkları ile bilinen Doğuş, Yıldız/Ülker, 
Boydak benzeri grupların taktiksel açıdan 
da olsa Erdoğan’a göz kırpmaları, sermaye 
çevreleri içinde AKP’nin baskılarını daha da 
geliştirdi ve Koza/İpek, Kaynak gibi direnen 
gruplara yönelme cesareti yarattı. 

Kuşkusuz ki uygulanan yöntemler 
bunlarla sınırlı kalmadı. Özellikle Kürt ilçe-
lerinde seçmen terör dışında türlü baskı 
yöntemleri ile sandıktan uzak tutuldu. Er-
zurum’un Tekman ilçesindeki uygulama 
buna sadece bir örnek teşkil etmektedir. 
Seçimlerden 1 hafta önce cami hoparlör-
lerinden seçim günü 1000 şüpheli seçme-
nin gözaltına alınacağı duyuruları günlerce 
anons edildi. Ama bu 1000 şüphelinin kim 
olduğu belirtilmedi. Sonuçta 4000 HDP 
seçmeni sandık başına gitmedi ve herhan-
gi bir gözaltı da olmadı. Veya Urfa, Van, Ga-
ziantep, Diyarbakır ve Mardin’de aile/hane 
başına 7000 TL değerinde dağıtılan posta 
çekleri... Muhtarlar vasıtasıyla dağıtılan bu 
posta çeklerinin Cumhurbaşkanı’nın yok-
sul vatandaşlara yardımı olarak nitelen-
dirildi. Yaklaşık 1 milyon haneye 7000 TL 
dağıtıldığı bizzat muhtarlar tarafından dile 
getirilmiş. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana 
gibi büyük illerde, kış mevsimine geçilme-
sine rağmen yüzbinlerce yoksul emekçi yaz 
sezonunda cadde kenarlarına ve duvarları-
na dikilen çiçekleri sökme, onun yerine kış 
koşullarına hiç uygun olmayan yeni çiçek-
ler dikme kampanyasına katıldı. Günlük 80 
TL yevmiye ile çalışan bu yoksulların, bir 
aileden birden fazla ferdin katılımıyla gelir 
sağladığı bu yöntem peyzaj çalışması adı 
altında belediyelerce finanse edildi. Bunun 
karşılığında da bu yoksullar belediye oto-
büsleri ile seçim günü seçim sandığına ta-
şındı. Suriye’den ağır bombardıman ve IŞİD 
teröründen kaçmak zorunda kalan yüzbin-
lerce Suriyeli TC vatandaşlığına geçirilerek 
AKP lehine oy kullanmaları sağlanmıştır. Bu 
oyların 1,5 - 2 milyon arası olduğu tahmin 
edilmektedir. Bu ve benzeri yöntemler ço-
ğaltılabilir. Maksadımız kullanılan devlet 
olanaklarının aktarılmasıdır. Bunun sonu-
cundadır ki, Kürt illerinde ve metropollerde 
AKP oyunu artırabilmiştir. HES’e karşı dire-
nen Laz, Gürcü, Hemşinli ve Romayka Kara-
denizliler AKP’ye oy vermiştir. Marmara ve 
Trakya’da çıkarları AKP politikaları ile çeli-
şen ve onlara karşı “Metal Fırtınası Direniş-
leri” çerçevesinde günlerce süren eylemler 
düzenleyen, bizzat bu mücadelenin içinde 
olan binlerce işçi oylarını, terörün etkisiyle 
yaratılan Kürt karşıtı atmosfer ve ekonomik 
istikrarsızlık terginliği ile Türk-İslam pro-
pagandası temelinde AKP’ye vermiştir. 8 
Haziran’dan sonra cepheye sürülen, illere, 
ilçelere göre seçilmiş ve çatışmada yitiri-
len askerlerin evlerine dönen cenazeleri 
herkesin gözü önünde propaganda malze-
mesi olarak kullanılmıştır. Bu kirli yöntem 

Batı’da direnen işçiler arasında sonuç alma-
larına ciddi katkı sağladığı gibi, Kürt illeri-
nin seçilmiş ilçelerinde de etkili olmuştur. 
Batı’da bayrak, Doğu’da din unsuru istismar 
edilerek bilinçli olarak seçim propagandası 
aracı olarak kullanılmıştır.

Kısacası gayrı meşru olan AKP geçici 
savaş hükümeti, iç politika, dış politika ve 
ekonomik politikalar temelinde, elinde 
olan tüm olanakları kullanarak bu seçim so-
nucuna ulaşmıştır. MHP, SP, BBP ve VP nez-
dinde, tepede düzenlenen operasyonlar ve  
tabanda yürütülen çalışmalar sonucunda 
devşirilen oylara burada hiç değinmedik 
ki, aslında bu çerçevede de 1,5 milyon do-
layında oy devşirildiği kamuoyu araştırma-
cıları tarafından tespit edilmektedir. Sonuç 
olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, serma-
ye çevreleri ile, Ordu’su ile ve bürokrasisi 
ile Erdoğan ve AKP’ye yeşil ışık yakmışlar, 
bunun gereğini yerine getirmişlerdir. Onla-
rın siyasi uzantıları da görevlerini tamamla-
mışlardır. ABD ve AB Emperyalistleri de bu 
kararın arkasında duran asıl güçtür.

Seçimler Sonrası

Bu denli kapsamlı ve organize seçim 
stratejisi sonucunda istenilen sonucu elde 
etmişlerdir. Ancak asıl görevleri ondan 
sonra başlamıştır. Seçim öncesi baskı altı-
na alarak kendilerine göre ezdikleri güç-
leri, seçimden sonra yok etme stratejisine 
yükseltmişlerdir. Kürt Özgürlük Hareketi, 
Ulusal Demokratik Hareketi yok edilecek 
yerine kendi Kürt siyasi güçleri yaratılacak-
tır. İşçi sınıfının bilinçlenmesine ve sermaye 
sınıfı karşıtı direnişlerinin yok edilmesi için 
Türk-İş, Hak-İş, Memur-Sen, Kamu-Sen gibi 
kendi sendikalarını daha da güçlendirecek, 
AKP’yi tepede burjuvazinin mutabakatı, ta-
banda ise “halkın partisi” söylemi ile daha 
da güçlendirerek bir devlet partisi tarzında 
tabana yayarak desteğini artıracak, bu yol-
la işçi sınıfının, yoksul emekçilerin ve geniş 
halk kesimlerinin iktidara karşı mücadelesi-
ni, devletin güvenlik güçleri ve kendilerine 
bağlı terör ocakları ile de destekleyerek yok 
edecek. Bu onların düşüncesi. Ancak görü-
nen o ki, bu strateji uygulamaya kondu.

Dış politika açısından Suriye macera-
sının körüklenmesi Rus uçağının düşürül-
mesine kadar varmıştır. Bu çok tehlikeli bir 
oyundur. Bugün Ortadoğu, Orta ve Kuzey 
Afrika ile Orta Asya’da bir Dünya Savaşı 
bölgesel olarak icra edilmektedir. Ve bu 
savaş, emperyalist güçlerin arka planda 
doğrudan planladıkları, ancak sahaya iş-
birlikçilerini sürdükleri bir vekalet savaşı 
olarak gelişmektedir. Türkiye, bu stratejide 
çok yanlış bir rol üstlenmiştir. Türk-İslam 
Sentezci düşüncenin yayılma istemi em-
peryalist merkezler tarafından değerlendi-
rilmekte ve Türkiye tabiri caiz ise bir “mayın 
eşeği” gibi sahaya sürülmektedir. Sapla sa-

Seçimler Sonrası Türkiye’nin Halleri

DUYURU VE ÖZÜR
Gazetemiz iki hafta gecikmeli çıkıyor. Bu 
durumun sebebini size kısaca izah etme 
yükümlülüğünü hissediyoruz. Bilindiği 
üzere gazetemizin kurucu sahibi ve 
sorumlu yazı işleri müdürümüz Kemal 
Tayfun Benol, 10 Ekim Ankara Katlia-
mı’nda katledildi. Savcılık evraklarının 
tamamlanması ve nüfustan düşürülmesi 
tam 6,5 hafta sürdü. Ancak ondan sonra 
Veraset İlamı çıkarılabildi. Bu süre içinde 
gazetenin imtiyaz ve sorumlu yazı işleri 
müdürlüğü devrini yapmamız yasal an-
lamda mümkün olmadığı için bu aksama 
meydana geldi. Tüm okuyucularımızdan 
elimizde olmayan bu aksamadan dolayı 
özür diliyoruz. Bu meyanda Kemal Tayfun 
Benol’un katliamda yitirdiğimiz tüm diğer 
kayıplarımız gibi hukuki anlamda “şüp-
heli” ve “potansiyel fail” olarak değerlen-
dirildiğini, bu nedenle üzerinde taşıdığı 
eşya ve evrakların ailesi tarafından teslim 
alınamadığını da ayrıca bilgi olarak 
paylaşmak istiyor bu yaklaşımı şiddetle 
protesto ediyoruz.

Politika



man çoğu kez karışmaktadır. Bunun içindir 
ki, bir görüş Rus jetinin vurularak düşürül-
mesini Erdoğan’ın uygulaması olarak de-
ğerlendirirken, bir başka görüş, bu olayın 
NATO tarafından tezgahlandığını ve ordu-
daki ABD’deki “Şahinler” grubuna bağlı ola-
rak uygulandığını, sorunun ise Erdoğan’ın 
kucağına atıldığını savunmaktadır. Erdo-
ğan ve Davutoğlu’nun bu konuda Türkiye 
kamuoyuna yönelik “horozlanma” edaları 
karşısında Rusya’ya karşı “uzlaşma” girişim-
leri aslında ikinci görüşü güçlendirmekte-
dir. Özellikle bizzat bu saldırıda öldürülen 
Rus pilotun cenazesinin gerek Hatay’da ve 
daha sonra Ankara’da resmi cenaze töreni 
ile uğurlanması, Türk askerlerinin sergiledi-
ği tören tablosu ve TSK’ya ait bir askeri nak-
liye uçağı ile Moskova’ya taşınması çok ola-
ğan olmasa gerek. Erdoğan’ın bir yandan 
“uçağın bayrağını bilseydik farklı davranır-
dık” açıklaması ile “bugün aynısı olsa yine 
düşürürüz” açıklaması birbiri ile çelişen 
açıklamalardır. Rus pilotun cenazesinin biz-
zat sözde Türkmenler tarafından Türkiye’ye 
teslim edilmesi de ayrı bir muammadır.

Cumhuriyet gazetesinden Can Dündar 
ve Erdem Gül’ün, IŞİD’e “inasani yardım” 
taşıyan MİT TIR’ları yayınından dolayı tu-
tuklanmaları, Türkiye demokrasi güçlerine 
bir göz dağı mesajı olarak algılanmalıdır. 
Önce mühimmat olduğu inkar edilen bu 
yükler, fotoğraf ve videoları Cumhuriyet 
tarafından yayınlandıktan sonra yalanla-
namayacak bir duruma gelmiş ve Erdoğan 
“silah veya değil, savaş ortamında silah da 
insani yardımdır” tezini savunacak duruma 
kadar gelmiştir. İşin ilginç yanı, bu görsel 
malzemeleri Doğu Perinçek’in Aydınlık 
Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesinden önce 
yayınlamasına rağmen, Aydınlık Gazetesi-
ne dokunulmadan Cumhuriyet Gazetesi-
ne yönelinmesidir. Doğu Perinçek’in Rus 
jeti düşürüldüğünde “Bu uçağı düşürenler 
Tayyip Erdoğan’ı hedef alıyor”  açıklama-
sının derinliği böylece daha iyi anlaşılıyor. 
Erdoğan, kendisine muhalif tüm basını 
susturma uygulamasını güçlendirerek sür-
dürmektedir. Bu uygulamaların basın ile 
sınırlı kalmayacağı, sendikalar, demokratik 
örgütler, çevre hareketleri ve sınıf örgütleri-
ne yönelik bir saldırının ve imha denemesi 
uygulamasının başlangıcı olduğu herkes-
çe malumdur. Soma ve Ermenek’ten son-
ra Bursa, Kocaeli, Eskişehir ve Tekirdağ’da 
da devletin kendine yakın sarı sendikaları 
yetkilendirmek için işverenlerle kol kola 
yürürlüğe koyduğu yöntemler önümüz-
deki dönemde işçi sınıfının kendi haklarını 
savunmak ve örgütlenmek için atacağı her 
ileri adımın baskı ve terör ile bastırılmasına 
hazırlık anlamına geldiğini tahmin etmek 
zor değildir. 

Kürt illerinde “kendi Kürdünü” yaratma 
planı çerçevesinde, aşiretler ve  tarikatlar 
vasıtasıyla yoğun bir çalışma yürütülmek-
tedir. Barzani ile de uyum içinde yürütülen 
bu çalışma “Kürt Kanaat Önderleri” söyle-
mi sosu ile sunulmaktadır. Bu çevrelerden 
hem “Köy Korucusu” adı altında silahlı çe-

teler sayısal anlamda güçlendirilmekte ve 
silah tekniği açısından modernleştirilmek-
te, ama aynı zamanda bu çeteler Suriye’de 
de Türkmen’ler ile savaşa sürülmektedir. 
Devletin vatandaşlık haklarını ve hizmet 
vermemesi sonucu halkın umudunu kes-
mesi, kendi geleceğini kendi eline alması 
anlamına gelen Özyönetim kararlarının 
askeri yöntemler, olağanüstü haller, ablu-
ka ve saldırılar ile geçersiz kılınmaya çalı-
şılması beyhude bir çabadır. Kürt insanını, 
yaşlı, genç, kadın, erkek ayrımı yapmadan 
kendinden daha fazla nefret ettirmek ve 
daha da uzaklaştırmaktan başka hiç bir 
işlev görmemektedir. Düşündükleri gibi 
baskı ile diz çöktürme değil, sonuç daha 
fazla direniş olmaktadır. Özyönetim olgu-
su Türkiye kamuoyuna devlet tarafından 
bilinçli olarak yanlış anlatılmaktadır. Tür-
kiye’nin toplumsal ilerleme, demokrasi ve 
sosyalizmden yana güçleri halkın kendi 
kendini yönetmesi yönteminin sadece 
Kürt illeri için değil, Türkiye’nin her bölge-
sinde bir gereksinim olduğunu görmeleri, 
anlatmaları ve uygulamaya geçmek için 
çalışmalarını geliştirmeleri gerekmekte-
dir. Soma’da iş cinayeti sonucu yüzlerce 
maden işçisi katledilince, Hopa’da HES in-
şaatları ile körüklenen sel felaketi bütün 
yerleşim alanlarını yok edince, İstanbul, 
İzmir ve Ankara’da veya Türkiye’nin diğer 
ilçelerinde AKP’li olmayan, devrimci-de-
mokratik oyların da katkısıyla seçilen Bele-
diyelerin sınırlarında Halk Meclisleri, Kent 
Meclisleri, İşçi Meclisleri oluşması önünde 
hiç bir engel yoktur. Demokrasi güçlerinin, 
devrimci güçlerin mahalle, semt, atölye ve 
fabrikalarda yürüttükleri çalışmalar ancak 
bu Meclislerin oluşumu ve işletilmesi ile 
emekçi halklarla daha fazla bütünleşerek 
güçlenmesini sağlar. Sadece çevre veya 
kentsel dönüşüm sorunları gündeme gel-
diği zaman değil, tüm sosyal, ekonomik ve 
demokratik hak sorunlarının gündemde 
olduğu koşullarda Özyönetim pratiklerinin 
geliştirilmesi mümkündür. Sınıfın siyasal, 
sendikal, ekonomik ve demokratik örgüt-
leri bu konuda somut politikalar geliştire-
bilirler. Parlamentoya seçilen demokrat ve 
devrimci vekiller bu seçmenlerin oylarıyla 
seçilmişlerdir. Vekillerin bizzat kendi seçim 
sahalarında Meclislerin oluşturulması ve 
geliştirilmesi çalışmalarına katılmaları on-
ların öncelikli görevleridir. 

Perspektif

7 Haziran ve 1 Kasım seçimleri devrim-
ci güçlere, barış ve demokrasi güçlerine 
açıkça göstermiştir ki, mahalli anlamda 
kökleşmeden alınan hiç bir sonuç kalıcı de-
ğildir. Çalışıldığı ve doğru yol izlendiğinde 
de sağlanacak örgütlenme sadece seçim 
endeksli değildir. Veya seçim sonucunda 
değişim gücüne katkıda bulunacak bir par-
lamenter nicelik ve nitelik ancak ve ancak 
köklü, kalıcı ve sürekli bir mahalli ve semt 
çalışması ile mümkündür. Bu tür yerel ça-
lışmalar sonucunda seçilecek vekiller daha 
aday belirleme sürecinde bizzat emekçi 

halkların onayı ile aday olabileceklerdir. Ye-
relde olmayan, seçmeni ile günlük çalışma 
yapmayan, sadece miting, panel ve kon-
ferans için seçim sahasını ziyaret eden bir 
vekil halkın vekili değildir ve olamaz. 

Bu iki seçimin gösterdiği ve bilince çık-
ması gereken en önemli olgu,  parlamento 
siyaseti ile tek başına bir değişim olamaya-
cağıdır. 80 vekil de olsa 59 vekil de olsa 125 
vekil de olsa egemen sınıflar kendi burju-
va iktidarlarını ve sermayenin çıkarlarını 
en ufak bir şekilde geniş halk yığınlarının 
çıkarları doğrultusunda değiştirecek geliş-
melere tahammül edemiyorlar. Meşru bir 
seçimin sonuçlarını dahi çıkmaza sokup 
yeni bir seçim düzenleyebiliyorlar. Bütün 
olanaklarını kullanıp, aralarındaki tüm çe-
lişkileri bir kenara bırakıp birlikte işçi sını-
fının, ve geniş emekçi yığınlarının karşısına 
çıkıyorlar. Kürt halkını yok sayıyorlar. Bütün 
aldatıcı değişim söylemlerini bir günde 
unutabiliyor ve bombalamaya başlayabili-
yorlar. 

Bu çerçevede bakıldığında HDP’nin % 
13 oranından, % 11 oranına gerilemesi, 
koşullar ne olursa olsun bir başarı değildir. 
% 10 seçim barajını aşmak artık bir başarı 
olarak nitelendirilmemelidir. HDP Eş Ge-
nel Başkanları, 1 Kasım Seçim Kampanyası 
startında Ankara’da yapılan salon toplantı-
sında seçim programını açıklarken “bizim 
için baraj % 13’dür” ifadesini kullanmışlar-
dır. HDP, demokratik bir seçim partisidir. Bir 
devrim partisi, sosyalizm partisi değildir. 
Dolayısıyla başarısı seçim sonuçları ile öl-
çülür. HDP’yi başarılı  kılacak olan ise HDK 
bileşenlerinin parlamento dışı sahada yü-
rüttükleri çalışmalarının sonuçlarıdır. Daha 
geniş barış, demokrasi ve sosyalizm güçleri 
ile HDK’nin bir cephe örmesidir. Bu Cephe 
devrimci bir cephedir.  Bu anlamda eksiklik-
lerimizi görüp, kalıcı ve sürekli olacak, nicel 
ve nitel anlamda sürekli gelişip güçlenecek 
bir sürece girmeliyiz. İşçi sınıfının, yoksul 
emekçi halkların kendi sorunları temelinde 
mücadele içinde bilinçlenecekleri araçları 
yaratmalıyız. Türk halkı, Kürt halkı ve diğer 
uluslardan emekçilerin birlikte mücade-
lesini pratikte ancak böyle geliştirebiliriz. 
Basın açıklamaları, katliamlar olup bitikten 
sonra gidecek heyetler, ve sadece miting-
ler ile dayanışma olmaz. Gerçek dayanışma 
işçi sınıfı ve yoksul emekçi halkların iktidarı 
için  birlikte mücadelenin geliştirilmesidir

Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasi ve 
ekonomik durum nesnel anlamda dönü-
şüm potansiyelini taşıyor. Aslolan, işçi sını-
fının ve emekçi halkların bu dönüşümleri 
gerçekleştirecek sınıf bilincine ulaşmasıdır. 
Bu da ancak kendi sorunlarına sahip çık-
ması, çözümü için toplumsal mücadeleyi 
yükseltmesi ile mümkündür. Türkiye işçi 
sınıfının devrimci güçleri ile Kürt özgürlük 
ve demokrasi güçlerinin önünde bu dere-
ce ciddi bir görev durmaktadır. Ve bu görev 
somuttur. 

M M M

7 Haziran se-
çimlerinden önce 
Türkiye’nin bir yol 
ayrımında oldu-
ğunu; AKP’nin tek 
başına iktidarının en-
gellenebilmesi koşullarında barış ve 
demokratikleşme sürecinin başlangıcı 
olabileceği, tersi durumda ise diktatörlü-
ğün kurumsallaşacağı tespitini yapmıştık. 
7 Haziran seçimleri birinci olasılık doğrul-
tusunda sonuçlandı. Ancak CB Erdoğan 
bu sonucu kabullenmedi. Meşru seçimi 
yok sayarak 1 Kasım için yeni seçim tarihi 
belirledi. Türlü yöntem ve taktikler sonu-
cunda AKP kaybettiği oyları tamamladı 
ve tek başına hükümet kurma durumuna 
geldi. 

Bu uygulama, sandık, seçim ve Mecli-
sin Türkiye’nin sorunlarının çözümü konu-
sunda belirleyici olamayacağını gösterdi. 
Bundan sonra ülkenin geleceği parlamen-
to dışı mücadele tarafından belirlenecek. 
Egemen sınıfların iktidarı ise bunu engel-
lemeye çalışacak. Onun için de devrimci 
güçler, işçi sınıfının sendikal ve siyasal 
güçleri üzerinde baskı ve terör artırılacak. 
Diktatörlük kurumsallaştırılmaya ve tüm 
muhalefet susturulmaya çalışılacak. 

Bugün Kürdistan’da devrimci yükseliş 
koşulları yaşanıyor. Bu durum kendi ken-
dine oluşmadı. Binlerce Kürt özgürlük sa-
vaşçısı can verdi, ağır bedeller ödendi ama 
kararlı ve fedakarca mücadele sonuç verdi. 
Bir avuç devrimcinin yaktığı ateş milyon-
ları sardı. O kadar etkili oldu ki, Edirne’ye 
kadar etkisi oldu. Ancak asıl önemlisi, bu 
mücadele sayesinde Kürt halkının bölge-
deki ezici çoğunluğunun ulusal demok-
ratik hakları için özgürlük mücadelesine 
katılması olmuştur.

Meşru seçimlerin iptal edilmesi ile or-
taya yeni bir durum çıkmıştır. Türkiye’nin 
tümü, aynen Kürt halkı gibi ve Kürt halkıy-
la birlikte ezici çoğunluğu ile bu mücade-
leye katılmak zorundadır. Türkiye halkları-
nın nüfusunun yüzde doksanından fazlası 
kafa ve kol emeğini işgücü olarak satan 
işçi sınıfı, yoksul emekçiler, topraksız ve 
az topraklı köylüler ve güvencesiz işsizler-
den oluşuyor. Bu sınıf ve katmanlar ayağa 
kalkmalı, iktidara yönelmelidir. İşçi sınıfı-
nın politik önderliği altında siyasi anlam-
da Türkiye işçi sınıfı hareketinin devrimci 
güçleri ile Kürt ulusal demokratik güçleri-
nin özgürlük hareketi bu ülkenin gelece-
ğini yönlendirip değiştirme yeteneğine 
sahiptir. Önemli olan bu enerjinin güce 
dönüştürülmesi ve gayrımeşru burjuva 
iktidarına son verilmesidir. Artık bu yola 
girilmiştir, gereği yapılmalıdır.

(TKP Merkez Organı ATILIM Gazetesi Kasım 
2015 sayısı başyazısıdır. www.türkiyekomünist-
partisi.org adresinden alınmıştır.)

Tekrar Yol Ayrımı
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   q Mazhar DENİZLİ

AKP’nin iktidar olduğu yıllarda ulus-
lararası finans kapitalin parelelinde ranta 
dayalı bir ekonomik politika izleyen Tür-
kiye kapitalizmi, yoğun dış borçlanma, 
yüksek cari açık, aşırı likidite ihtiyacı ve 
dış kaynak bağımlılığıyla bugünlere geldi. 
Oluşturulan model yüksek faiz ve düşük 
kura dayandırıldı. Geçtiğimiz günlerde 
Antalya’da gerçekleştirilen G20 zirvesin-
de, Dünyanın 17. büyük ekonomisi olarak 
ilan edilen Türkiye’nin geldiği noktanın 
ardında özelleştirme talanı, imar rantları, 
sıcak para hareketleri hep ön planda oldu. 
Bir çeşit sanal büyüme yaşandı.

Kapitalizmin sistematik krizinin dışa 
vurması olarak uzun yılları kapsayan saa-
det zincirinin kırılma riski artmasına kar-
şın AKP iktidarı bu politikalardan vazge-
çeceğine dair bir işaret vermiyor.

Sanayinin ciddi daralmaya girdiği, ta-
rımda tasfiyenin gözle görünür bir hale 
geldiği inşaat, finans ve hizmetler sektö-
ründe oransız bir gelişme yaşandı. İnşaat 
sektörü ekonominin lokomotifi haline 
geldi. AKP iktidarının politikaları ile hızla 
büyüyen yandaş sermayenin yeni fraksi-
yonunun yöneldiği kesim inşaat sektörü 
oldu. Kupon araziler, hibe maden ocak-
ları gibi yeni rant alanları yaratıldı, kamu 
bankalarının sağladığı imkanlarla mega 
projeler yine yandaş sermaye gruplarına, 
doğa katili çetelere dağıtılarak muazzam 
kârlar sağlandı. 

İnşaat sektörü, AKP’nin iktidarının 
izlediği ekonomik politikalarda kritik bir 
işlev gördü. Sermaye birikim alanları için-
de öne çıktı. Aynı zamanda bir döngüyü 
simgeledi. Sektörde yaşanan olağanüstü 
“gelişme” ve spekülasyon bir yanıyla da 
finans sektörüne geri dönen ve onu bes-
leyen boyut kazandı. Sektör, AKP’nin 
büyük talanının en çıplak yaşandığı alan 
olarak dikkat çekti. AKP, konjonktürün 
avantajlarını iyi kullandı.

Türkiye bir anlamda inşaat alanına dö-
nüştü. Bununla birlikte sınıfa çok boyutlu 
ve stratejik saldırılar yapıldı. Sistematik 
güvencesizleştirme, örgütsüzleştirme, iş-
sizleştirme, yoksullaştırma, sendikasız-
laştırma, geleceksizleştirme taktikleriyle 
sınıf enkaza çevrilmek ve açlıkla terbiye 
edilmek istendi. İradeleri kırıldı. Güven-
cesiz ve geleceksizleştirilmiş sınıf, kölece 
çalışma koşullarına razı edildi. 

Bu yazımızda odaklandığımız alan İn-
şaat işçileri ve onun genç sendikası İnşaat-
İş olacak.

Birçoğumuz biliriz şantiyelerin ne 
denli ölümle iç içe olduğunu. İnşaat patro-
nu arsasına özel imar sağlamak için TOKİ 
veya belediyeler aracılığıyla plan tadilat-
ları yaptırır, gelecek rant değerine karşın 
hatırı sayılır paralar feda eder ve inşaat 
ruhsatını aldığı andan itibaren rahat para 
harcama politikası yerini inşaatta ‘ekono-
mik tedbirlere’ bırakır. Bu önlemler inşa-
atın maliyetini düşürürken inşaat işçisinin 
yaşamını riske etmektedir. Yeterli önlem 
alınmadığı için yaşanan iş cinayetlerine 
yabancı değildir bu ülke insanı.

İkinci el, bakımı yapılmamış cephe 
servis asansörleri 50 metre yüksekten 
içindeki işçilerle yere çakılabilmektedir, 
niteliksiz kalıp çökebilmektedir işçinin 
üzerine, elektrik kaçağı, iş iskelesinin 
çökmesi sıradan haberlerdir bu ülkede.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
ülkemizde her gün 172 iş kazası yaşandı-
ğını ve bu kazalar sonucunda da günde 
4 kişinin öldüğü ve 6 kişinin iş göremez 
hale geldiğini belirtiyor. Bu kazaların 
%40’ı inşaat sektöründe.

Hesabı yaptığımızda inşaat sektörün-
de yılda 540 kişinin öldüğü 876 kişinin de 
iş göremez halde kaldığı bir ülkede yaşı-
yoruz. İş güvenliğinden yoksun olmanın 
yanısıra inşaat işçisi sendikal örgütlenme-
nin en zayıf olduğu alanda çalışmaktadır. 
Sürekli ve kalıcı bir çalışma ortamının ol-
mayışı, ortak iş arkadaşlığının şantiye sü-
resiyle sınırlı oluşu fabrika işçilerine göre 

örgütlenme konusunda çok daha geride 
bırakmaktadır inşaat işçilerini. Sendika 
üyesi olma konusunda tereddütlü davra-
nan işçileri örgütlemek bu nedenlerle zor-
dur.

Ancak sürekli ve görece yüksek gelirli 
kaybedecek bir işi de yoktur inşaat işçisi-
nin. Çalıştığı inşaatın kendi alanıyla ilgili 
kısmı bittiğinde işsiz kalmaktadır. Bu da 
inşaat işçisini bir çok sektöre göre daha 
mücadeleci ve sahip olduklarından vazge-
çebilme özelliğine sahip kılmaktadır.

Bu nedenlerle inşaat işçileri arasında 
örgütlenmek üzere yola çıkan İnşaat-İş 
Sendikasının da sınıf sendikacılığında 
kendine has bir duruşu ve eylem çizgisi 
vardır. Ölüme örgütlü işçi sınıfının kar-
şı duracağı bilinciyle yola çıkan bir grup 
öncü işçi, işçi sınıfının yıkıcı bir örgütsüz-
lük anaforu içinde, açlık, işsizlik ve gele-
ceksizlik tehdidiyle sınıf ablukaya alın-
dığı bir dönemde, ağır ve yoğun çalışma 
koşullarına, en temel iş güvenliği tedbir-
lerinin alınmamasına ve taşeronlaşmaya 
karşı durmak için örgütlenmeye başladı.

Uzunca bir süre dernek örgütlenmesi 
ve ardından sendika girişimi olarak çalış-
masını yürüten öncü işçiler 2014 Ağus-
tos’unda kuruluşu gerçekleştirmiştir.

Kuruluşunu bir eylemle duyuran ender 
sendikalardandır İnşaat-İş Sendikası.

Daha önce İnşaat İşçileri Derneği 
bünyesinde çalışan devrimci, sosyalist, 
komünist öncü işçiler İnşaat-İş Sendikası 
kuruluşunun hemen ardından yaptıkları 
Star Towers eyleminde ilkelerini de ka-
muoyuna duyuruyordu.

“Basına ve Kamuoyuna
Bugün burda iki nedenden dolayı kar-

şınızda bulunmaktayız. Birinci olarak, 
‘Dünyayı biz inşa ediyoruz, altında biz 
kalıyoruz. Artık Yeter’ diyerek çıktığımız 
yolda büyük bir adım atarak  İnşaat İş-
çileri Sendikasını (İNŞAAT-İŞ) kurduk!

İkinci olarak, Star Towers, iki yıl önce 
çalışıp halen ücretlerini alamayan işçi ar-
kadaşlarımızın  hakları için buradayız.

Her türlü  kuralsızlığın  hüküm sür-
düğü tam bir barbarlık düzenin hüküm 
sürdüğü bir sektördür inşaat sektörü... İki 
yıldır ücretlerini almayan işçi arkadaşla-
rımız inşaat sektöründe nasıl bir barbar-
lığın hüküm sürdüğünü anlatmamıza ge-
rek bırakmamaktadırlar. Sendikamız biz 
inşaat işçilerin insanca yaşam özleminin 
ilk adımıdır.

Biz inşaat işçileri bu sendikayı kur-
duk çünkü; inşaatlarda her gün yaşanan 
ölümlere artık son vermek istiyoruz ve 
mücadeleyi seçiyoruz...

Bu sendikayı kurduk çünkü; Adana’da 
Barış Ergin gibi çocuk işçilerin inşaatlar-
da ölmelerini istemiyoruz ve mücadeleyi 
seçiyoruz...

Bu sendikayı kurduk çünkü; kapitaliz-
min can damarı sektörlerinden biri olan 
inşaat sektöründe biz işçilerin sömürül-
mesine, ezilmesine ve aşağılanmasına 
son vereceğiz. Başta inşaat sektörü olmak 
üzere, işçi sınıfının ter döktüğü her alanda 
inşaat işçileri olarak sınıf kardeşlerimizle 
beraber kapitalizmin tabutuna son çiviyi 
çakana kadar mücadele edeceğiz. İnşaat 
İşçileri Sendikası olarak bu kavgada en 
önde ve sonuna kadar yer alacağız...

Bu sendikayı kurduk çünkü; biz inşaat 
işçileri olarak, işçi sınıfının militan, sını-
fına güvenen ve sınıf bilincini bir an olsun 
elden bırakmadan mücadele eden üyeleri 
olacağız...

Bizleri ulusal ve mezhepsel farklılı-
ğımızı öne sürerek ayırmaya, birbirimize 
düşürmeye çalışan ve birliğimizi bozmaya 
çalışan şovenizme karşı işçilerin birliği 
şiarını yükselteceğiz. Çünkü düşmanımız 
ortak ve kurtuluşumuz da birlikte müca-
deleden geçiyor.

Hiçbir sendikal yasanın hükmünün ol-
madığı inşaat sektöründe sendikamızı ku-
rarak kendi yasamızı sokakta yapacağız. 
Kuruluşumuzu anlayışımıza uygun olarak 
sokakta yapıyoruz. Sömürünün, sınıfların 
ve sınırların olmadığı bir dünyayı kurmak 
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“Dünyayı Biz İnşa Ediyoruz, 
Altında Biz Kalıyoruz; Artık Yeter!”



mümkün ve bunu başaracağız...”
 Bu sözlerle  sınıf mücadelesindeki ye-

rini alıyordu İnşaat İş’in herbiri devrimci 
sosyalist kavganın içerisinde yer alan, sa-
yıları az ama enerjileri ve inançları yüksek 
kurucu liderler...

Taşeron Cumhuriyetinde en büyük 
mağduriyeti yaşayan İnşaat işçilerinin öf-
kesinin de temsilcileriydi onlar artık.

“Dünyayı Biz İnşa Ediyoruz, Altında 
Biz Kalıyoruz. ARTIK YETER!” şiarıyla 
yetişebildikleri her alana, her inşaata, her 
eyleme koşturuyorlardı. Sınıfın bu yiğit 
çocuklarını ellerinde pankartları, zaman 
zaman Boğaziçi Köprüsünün üzerinde, 
her zaman 1 Mayıs eyleminde, iş cina-
yetlerinin yaşandığı şantiyelerde görebi-
lirsiniz. Taşeronlaşmaya, iş cinayetlerine, 
karşı bir eylemde, emeklilik yaş sınırlarını 
iş kolu için geçersizliğini, sosyal güven-
celerin yetersizliğini anlatan bir basın top-
lantısında rastlamak İnşaat-İş‘in liderleri-
ne, sevgili yoldaşlarımıza rastlamak bizi 
şaşırtmamaktadır artık.

“İşçi sınıfı ya örgütlüdür YA DA HİÇ 
BİRŞEY” sloganıyla tüm güçlerini, ör-
gütlenme için harcayan İnşaat-İş’in öncü 
işçileri sınıf mücadelesi içerisinde, mü-
cadelenin doğası gereği sağlanmış olan 
Halkların Kardeşliği’nin tüm ülkemizde 
hakim hale gelmesi için de sadece ter dök-
mediler, bu yolda canlarını da verdiler.

“Emeğin köprüsü için bir tuğla da 
sen koy”  sloganıyla İŞİD canavarı tara-
fından yerle bir edilmiş Kobane’ye inşa 
etmek istedikleri sağlık ocağı için şehir 
şehir dolaştılar. Bu girişimleri ile hakim 
sınıfların, Saray iktidarının kırmızı çizgi-
lerini de geçmiş oldular. Türkiye devrimci 
hareketinin, Türkiye İşçi sınıfının, Kürt 

Özgürlük Hareketi ile buluşması, yöne-
tenler için bugün en büyük tehlikelerden 
biridir ve İnşaat-İş liderleri bu doğrultuda 
hareket etmiştir.

Yönetenler bu bir araya gelişi cezalan-
dıracaklarını her fırsatta göstermişlerdir. 
Suruç saldırısı bu doğrultuda yapılmıştır. 
Kürt Özgürlük Hareketi ile yan yana gelen 
Sosyalist Gençler katledilmiştir.

Aynı odak, Ankara’da daha büyük bir 
araya gelişi de cezalandırmış ve 100’ün 
üzerinde canımızı bizden almıştır.

İnşaat-İş, Ankara katliamında 6 üyesi-
ni yitirmiştir. Gazetemizin yazı işleri mü-
dürü, yoldaşımız Kemal Tayfun Benol ile 
birlikte 5 devrimci işçi yoldaşımız Serdar 
Ben, Tekin Arslan, Erol Ekici, Gazi Gü-
ray, İsmail Kızılçay kolkola yaşamlarını 
verdiler mücadele ettikleri değerler uğru-
na. 

Yoldaşlarımızın tümü binlerce insanın 
katılımıyla uğurlanmış anılarının ve mü-
cadelelerinin yaşatılacağına dair mezarları 
başında söz verilmiştir.

İnşaat-İş yitirdiği yoldaşlarının anısı-
nı yaşatmanın en iyi yolunun mücadeleyi 
daha da yükseltmek olduğu bilinciyle, on-

lara verdiği sözün 
gereğini yerine 
getirmeye de-
vam ediyor. Yiğit 
arkadaşlarımızı 
yeniden direniş 
çadırlarında, şan-
tiyelerde görüyo-
ruz.

Bu kavga he-
pimizin kavgası, 
ölenlerin bayrak-
larını daha yük-
seklere çıkarma 
hepimizin görevi.
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   q Vedat YALVAÇ

DİSK/Gıda-İş Sendikası 32. Genel Ku-
rulunda yönetimiyle birlikte tüzüğünü de 
yeniledi. Tamamı 51 madde olan eski tüzük 
büyük ölçüde değiştirildi, yeni tüzük ise 59 
maddeden oluşuyor. Gıda-İş’in yeni Genel 
Başkanı Seyit Aslan, sınıf sendikacılığı ve 
sendikal demokrasiyi esas alarak yaptıkları 
tüzük değişiklikleriyle, işçinin söz ve karar 
hakkını güvence altına almayı amaçladıkla-
rını söyledi.

Tüzüğün bir sendikanın anayasası oldu-
ğunu ifade eden Seyit Aslan, “öncelikle ta-
bandaki işçilerin sendikal sürece katılması, söz ve karar sahibi olması açısında hayati bir önem 
taşır. Sendika içi demokrasinin güvence altına alınması gerekir. Her üyenin bu sürece katılması-
nın yolu daha demokratik bir tüzükle mümkün olabilir. Değişiklikleri bu bakış açısıyla yaptık ve 
iddia ediyoruz şu anda en demokratik tüzüğe sahip sendika Gıda-İş’tir” diye konuştu.

Aslan, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gereğince değiştirilmesi 
zorunlu olan 15 maddedeki değişikliklerin önceki yönetim kurulu tarafından genel kurula 
sunulmak üzere karar altına alındığını, bunlarla birlikte diğer maddelerdeki değişikliklerin 
de üyelerin katılımıyla tartışılarak hazırlandığını anlattı.

Tüzüğün amaç maddesinde sınıf vurgusunu öne çıkardıklarını söyleyen Seyit Aslan, 
yönetim ve karar organlarıyla ilgili yapılan düzenlemeyi şöyle anlattı: “Sendikanın yönetim 
mekanizması, seçilen organların sürece katılması, üyelerin daha aktif sendikal organlarda gö-
rev alması ve çalışmaya katılmasını esas alan bir anlayışla hazırlandı. Danışma organları tüm-
den kendi bulunduğu alanın karar organları olarak değiştirildi. Buna bağlı olarak Başkanlar Ku-
rulu, Genel Temsilciler Kurulu, Şube Temsilciler Kurulu, Bölge Temsilciler Kurulu, İşyeri Komiteleri, 
Kadın İşçiler Kurulu, tüzükte ‘karar organları’ olarak yer alıyor. Burada Bölge Temsilciler Kurulu, 
İşyeri Komiteleri ve Kadın İşçiler Kurulu tüzüğe yeni eklendi ve her birinin mücadeleye yeni bir 
dinamik katacağını düşünüyoruz.”

Bütün organların ve yönetim kademelerinin seçimle gelmesi ve yine onları seçenler 
tarafından geri çağırılabilmesi tüzüğün temel maddelerinden biri. İşyeri komitesi ve işyeri 
temsilciliğinden başlayarak tüm kademelerin seçimle belirleneceğini ve merkez veya şube 
yöneticilerinin seçilmiş kurulları ya da kişileri görevden alamayacağını belirten Aslan, “Seçi-
lenler ancak onları seçenler tarafından görevlerinden geri çağrılabilecekler” dedi.

Genel kurulda dile getirilen “açıklık ve şeffaflık” ilkesi Gıda-İş’in tüzüğüne de yansıdı. Tü-
züğün ‘Mali Hükümler’ başlıklı dördüncü bölümünde sendikanın gelir ve giderleri ile yöneti-
cilerin her türlü harcamasının internet sitesi, genel merkez, şube ve temsilcilik binalarından 
üyelere ilan edileceği belirtiliyor.

Yeni tüzük ayrıca merkez ve şube yöneticilerine verilecek ücretler ile her türlü ödenek, 
yolluk ve tazminatın işkolunda toplu iş sözleşmesi kapsamındaki en yüksek işçi ücretini ge-
çemeyeceğini hükme bağladı. Buna karşılık işçilerin ödeyeceği aidat miktarı düşürüldü.

Gıda-İş Başkanı Aslan, aidatlarla ilgili tüzük değişikliğini şöyle anlattı: “Yasaya göre işçi-
lerden bir aylık ücretlerinin karşılığı olarak 30/1’i aidat olarak kesiliyor. Yani işçi bir gün de çalışsa 
onu aidat olarak veriyordu. Bunu değiştirdik. Aidat tutarı, işçinin bir aylık brüt çıplak ücretinin 
60/1’i olacak ve bu kesinti, işçinin ücretinin ödendiği güne orantılandırılarak yapılacak. Yani iş-
çinin çalışmadığı günler için kesinti yapılmayacak. Ayrıca herhangi bir toplusözleşmeden yarar-
lanamayan üyelerimizin aidatı bir günlük çıplak ücretlerinin dörtte biri tutarında olacak.”

Sendika gelirleri kullanırken de öncelikle şubelerin ihtiyaçlarının gözetileceğini belirten 
Aslan, “Şubelere bağlı işyerlerinden gelen aidatların yüzde 50’si yeniden şubelere gönderilecek. 
Şubelerin mali olanakları da yine şubelere bağlı tüm organlar tarafından istendiği zamanda 
denetlenebilecek. Aynı durum merkez açısında da geçerli. Merkeze bağlı organlar ve üyeler, 
merkezin gelir ve gider hesaplarına istedikleri zaman ulaşabilecekler” dedi.

Eğitim ve örgütlenme faaliyetleriyle ilgili de tüzük değişiklikleri hayata geçirildi. Buna 
göre “Genel Yönetim Kurulu, her bir üye aidatının, yüzde 10’unu grev fonunda toplar ve gerekti-
ği durumda bu miktarı arttırabilir.”

Ayrıca sendika gelirinin en az yüzde 25’inin üyelerin eğitimi ve aydınlanması için kulla-
nılacağı da tüzük hükümleri arasında yer aldı.  

Disk Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Seyit Aslan:

“Şu anda en demokratik tüzüğe sahip 
sendika Gıda-İş’tir”



Türkiye Devrim-
ci İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu 
asgari ücret ile il-
gili taleplerini  18 
Kasım 2015 Çar-
şamba günü saat 
11.30’da DİSK Ge-
nel Merkezi’ndeki 
bir basın açıklaması 
ile duyurdu. DİSK 
Yönetim Kurulu 
üyeleri, DİSK üyesi 
sendikaların genel 
başkanları ve yöneticileri, sendikaların şube yönetim kurulu 
üyeleri ve DİSK’li işçilerin katıldığı basın açıklamasını DİSK 
Genel Başkanı Kani Beko okudu.

“Kârlar azami, ücret neden asgari! Ücret yük değildir! 
Geçim ücreti istiyoruz! ASGARİ ÜCRET 1900 NET!” başlıklı 
basın açıklamasında DİSK Genel Başkanı Kani Beko asgari 
ücretin 1300 lira olmasının işçi sınıfının mücadelesinin bir 
sonucu olduğu, ancak bu rakamın da açlık sınırının altında 
bulunduğu, Türkiye’nin kârlılıkta 1. ligde, asgari ücrette 3. 
ligde yer aldığının altını çizdi. 

Kani Beko’nun açıklaması şöyle: “2014 yılı Kasım ayın-
dan beri asgari ücret tartışması Türkiye gündeminden hiç düş-
medi. O tarihte DİSK olarak bilim insanlarının da katıldığı bir 
çalıştayın ardından asgari ücretin 1800 lira olarak belirlenme-
si gerektiğini ifade etmiştik. Bu rakamı hesaplarken Türkiye’de 
büyüme oranlarının ücretlere yansımasını, kişi başına düşen 
milli geliri, yoksulluk sınırını ve Cumhurbaşkanı bütçesine ya-
pılan zammı dikkate almıştık. Bir ay boyunca Türkiye’nin dört 
bir yanında bildiriler dağıtarak, basın açıklamaları yaparak, 
yürüyüşler düzenleyerek #AsgariÜcret1800 net demiş idik.

Sevindirici olan şudur ki 7 Haziran seçimlerinde iktidar 
partisi dışındaki tüm partiler bu konudaki mücadelemizi dik-
kate alarak asgari ücreti parti programlarına dahil etmişlerdi. 
O dönem asgari ücrete dair vaatleri sermaye temsilcilerine şi-
kayet eden AKP ise 7 Haziran seçimlerinde tek başına iktidarı 
kaybettikten sonra konuyu gündemine aldı. Biz bu durumu 
başta DİSK olmak üzere işçi sınıfı mücadelesinin bir kazanımı 
olarak görüyor ve bu mücadeleyi veren tüm işçileri, sendikala-
rımızı, yol arkadaşlarımızı ve dostlarımızı kutluyoruz.

Öte yandan kamuoyunda dile getirilen 1300 liralık asgari 
ücret, işçilerin insanca yaşayabileceği, açlığı/yoksulluğu ye-
nebileceği düzeyden uzaktır. DİSK-AR hesaplamalarına göre 
bugün için açlık sınırı 1393 TL, yoksulluk sınırı 4403 TL’dir. Yani 
1300 liralık asgari ücret hala açlık sınırının bile altında kalmak-
tadır ve her zaman söylediğimiz gibi açlık sınırının altındaki 
asgari ücret cinayettir. Bir hanede 3 kişi çalışması durumunda 
dahi yoksulluk sınırı aşılamamaktadır. Geniş tanımlı işsizlik 
oranının %17’ye yaklaştığı koşullarda bir hanede 3 kişinin ça-
lışmasının ne kadar düşük bir ihtimal olduğu açıktır.

Öte yandan IMF’in Türkiye için 2015 yılı kişi başına düşen 
milli gelir tahmini aylık 2129 liradır. Dört kişilik asgari ücretli-
nin evine, kişi başına milli gelirin birinin bile düşmemesi çarpı-
cıdır. Ülkeyi yönetenlerin çok övündüğü milli gelir artışından 
da, büyümeden de işçilerin pay almadığı açıktır. Nitekim milli 
gelir 1978’den bu yana yüzde 400, kişi başına milli gelir yüz-
de 239 artarken brüt asgari ücret reel olarak sadece yüzde 
17 artmıştır. O tarihten beri asgari ücret kişi başına milli gelir 
oranında artsaydı asgari ücret 2015 yılı için ortalamada brüt 
2142 TL olacaktı. Evet, Türkiye’de büyüyen bir şey varsa o da 
adaletsizliktir.

Öte yandan ser-
maye temsilcilerinin 
son dönemlerde 
yaptıkları açıklama-
lar sanki başka bir 
ülkede yaşıyorlar-
mış izlenimini ver-
mektedir. Sermaye 
temsilcilerini dinle-
yen ve bu ülkeyi bil-
meyen birisi çalışma 
saatlerinin en uzun 
olduğu, sendika-
laşmanın en düşük 

olduğu, her yıl yaklaşık 2000 işçinin öldüğü ve ucuz emek poli-
tikalarının geçerli olduğu bir ülkede yaşadığımıza ihtimal ver-
mez! Sermayenin bu ağlamaları, hükümetin de onların yükü-
nü paylaşmaktan bahseden açıklamaları ibret vericidir. Asgari 
ücret açısından Türkiye’nin Avrupa’nın üstünde olduğu tespiti 
tamamen hayal ürünüdür. İşçilerin emeği, alınteri üzerinden 
elde edilen kar oranları açısından evet, Türkiye Avrupa’nın bi-
rinci ligindedir ancak asgari ücret açısından yeri üçüncü ligdir. 
Avrupa’da asgari ücret bakımından üç ayrı lig vardır. Birinci 
ligde Belçika, Fransa, gibi asgari ücretin 1000 Euro’nun üze-
rinde olduğu ülkeler vardır. İkinci ligde, Portekiz, İspanya ve 
Yunanistan gibi asgari ücretin 500 ile 1000 euro arasında de-
ğiştiği ülkeler bulunmaktadır. Türkiye bu sıralamada üçüncü 
ligde Bulgaristan, Slovenya, Romanya, Makedonya gibi asgari 
ücretin 500 euronun altında olan ülkeler arasındadır. Çalışma 
saatleri göz önüne alındığında Türkiye’nin sıralamadaki yeri 
iyice gerilemektedir. Avrupa Birliği İstatistik Kurumu verilerine 
Türkiye ortanca ücrette yani orta direğin ücretinde de son sıra-
larda yer almaktadır.

Ayrıca hükümeti taşeron işçiler konusunda da uyarmayı 
bir borç biliyoruz. Zaten uymaları gereken mahkeme kararları-
nı “vaat” haline getirdiler; seçimden önce “kadro” sözü verdiler. 
Bugün ise “asıl iş/ yardımcı iş” ayrımı yaparak işçilerin güven-
celi iş hakkının üstüne yatmaya çalışıyorlar. Bizim bu konudaki 
duruşumuz bellidir. Biz DİSK olarak kayıtsız, şartsız, ayrımsız 
kamudaki, belediyelerdeki tüm işçilere kadro verilmesini, taşe-
ron düzeninin tamamen son bulmasını istiyoruz. Ve bu müca-
deleyi büyüteceğiz!

DİSK üyesi olan ve olmayan, tüm iş kollarından taşeron iş-
çilere de buradan sesleniyorum. Güvenceli iş hepinize ananızın 
ak sütü gibi helaldir. Bu hakkımızı almak için hiçbir siyasetçiye, 
sözlere, vaatlere değil önce kendi gücümüze, kendi birliğimize 
güvenelim! Unutmayalım ki asgari ücret biraz olsun artacak 
ise bu mücadelemizle sağlandı. Biz bu kavgada vardık, varız ve 
var olacağız! Gelin taşeron köleliğine de sefalet ücretlerine de 
kol kola, omuz omuza son verelim!

Evet, ülkede estirilen baskıcı rüzgâr ortada! Tüm muha-
liflerin, medyanın, farklı düşünen herkesin susması isteniyor. 
Susmayanlar bombaların, sansürün, ev baskınlarının, tutuk-
lamaların hedefi oluyor. Böylesi bir iklim, asgari ücret, sendi-
kalaşma ve iş güvencesi gibi hayati taleplerin dile getirilmesini 
zorlaştırmaktadır. Ancak bir kez daha söylüyoruz: Tüm insan-
ların barış içinde, kardeşçe ve insanca yaşadığı demokratik bir 
ülkeyi kurmak da emeğin mücadelesi ve alın teriyle olacaktır.”

DİSK Genel Başkanı Kani Beko:
“Asgari Ücret 1900 TL Olmalıdır!”
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Kaşıkla Ver, 
Kepçeyle Al! 

 

q Ali ÖZBEK

Asgari ücreti 2016 yılında 1300 liraya çıkarma vaa-
dinde bulunan sermaye hükümeti, 100 günlük sözde 
strateji planı çerçevesinde birkaç kritik adımın atılma-
sını öngörüyor.  Bunun için de ilk olarak Asgari Ücret 
Tespit komisyonunu asgari ücretin 1300 lira yapılması 
teklifi iletilecek. Ardından komisyon, hükümetin teklifi-
ni değerlendirecek. Komisyon Aralık ayında toplanacak. 
Komisyonda hükümet kanadından Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığından 2 temsilci, TÜİK temsilcisi, Kal-
kınma Bakanlığı temsilcisi ve Hazine Müsteşarlığı tem-
silcisi bulunuyor. Ve işveren temsilcileri de komisyonda 
yer alıyor. Mevcut net 1000,54 lira olan asgari ücrete 
300 TL’lik zammı işveren temsilcilerinin direnmeden ka-
bul etmesi gerekiyor ki; bu bile çok mümkün değil!

Peki tüm bunlar gerçekleşse bile Asgari ücretten ne-
ler kesiliyor?

16 yaşından büyük işçiler için 217 lira 82 kuruş, 16 ya-
şından küçük işçiler için 176 lira 77 kuruş, kapıcılar için 
ise 153 lira 23 kuruş kesinti yapılıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti 16 yaşından 
büyük işçiler için bin 190 lira 5 kuruş, 

16 yaşından küçük işçiler için bin 22 lira 29 kuruş, ka-
pıcılar içinse bin 190 lira 5 kuruşu buluyor.

Yani devlet bir yandan kaşıkla verirken, diğer yandan 
kepçeyle geri alıyor.

Vaatler, vaatler, vaatler!
Sözüm ona bu en çok dikkat çeken vaadini gerçekleş-

tirmek için hükümet çok ince hesaplar yapıyor. 
Ve yine iddialara göre özellikle Ali Babacan’ın topu 

komisyona atıp, “Biz asgari ücreti bin 300 lira yapacağız 
demedik” sözlerinin ardından toplumdan büyük tepki 
yükselince; hükümet bu vaadini gerçekleştirmenin ka-
çınılmaz olduğunu düşünmeye başladı.

Oysa 13 yıllık AKP hükümeti ve öncesi hükümetlerde 
ne vaatler savruldu ve boşa çıktı.

Sermaye hükümetleri, sermayenin menfaatleri dışın-
da kararlar alamaz ve uygulayamaz bu işin gerçeği.

Öte yandan, emek kesimi sormadan da edemiyor: 
Madem bu işler bu kadar kolayca yapılabiliyor niçin 13 
yıllık iktidar boyunca yapılmadı!

Bir başka konu da asgari ücrete yapılan zamın yanı 
sıra temel tüketim mallarına yapılan zamlar!

Pek tabii onlar da yerinde durmuyor…
Ocak ayından itibaren akaryakıt ve temel gıda malze-

meleri başta olmak üzere pek çok tüketim kalemine ağır 
zamlar kapıda. Verdikleri zammı fazlasıyla geri alacaklar.

Yine kaşıkla verip kepçeyle alma modeli yani.
DİSK-AR’ın araştırmasını da dip not olarak ekleye-

lim…
Geçtiğimiz yıl Kasım ayında açıklanan rakamlara göre 

kişilik bir hane için açlık sınırı 1283 TL, insanca yaşam 
sınırı olan yoksulluk sınırı ise 4057 TL olarak kayda geçti. 

Temel tüketim malzemelerine yapılacak ağır zamlar 
da göz önünde bulundurulduğunda asgari ücretin pek 
mümkün olmayan zamla 1300 TL’ye çıkması bile emekçi 
kesimin insanca yaşamasını sağlamayacak!



q Tufan ŞİŞLİ

Ülkemizde bir çok farklı maden ocağı 
çalıştırılıyor. Bunlardan en dikkat çekeni ise 
her zaman kömür madenciliği olmuştur. 
Hem ocak sayısı olarak hem de çalışan sayı-
sı olarak sektörün %80’nini kapsamaktadır.

Maden ocaklarında en büyük sorun can 
güvenliğidir. Özellikle kömür madenlerin-
de yaşanan büyük iş kazaları (cinayetleri) 
bunun göstergesidir.

İş ve işçi sağlığı, işyeri güvenliği çalış-
maları bu yüzden çok önemlidir. İşçilerin 
can güvenliğini sağlama sorumluluğu işve-
renlerin üstünde de olsa bunu denetlemek 
ve zorlamak da sendikaların görevidir.

Maden açmak ve işçi çalıştırmanın ku-
rallarının bütününe MADENCİLİK MEVZUA-
TI denir.

Oldukça uzun yazılmıştır. karmaşık ifa-
delerle doludur... Burada  bütün mevzuatı 
yayınlamak gerekli değil ancak mevzuat-
tan kaynaklanan sorunlara değinmeliyiz.

Mevzuat sorunlarını maddeler halinde 
inceleyelim.

- Mevzuatın dağınıklığının neden ol-
duğu sorunlar:

Mevcut madencilik mevzuatı içinde işçi 
sağlığı ve iş güvenliğine ait kanun, tüzük ve 
yönetmelikler çok dağınık bir durumdadır. 
Konuyla ilgili maddeler 10 ayrı kanun, 10 
ayrı tüzük ve 10 ayrı yönetmelik arasında 
dağılmıştır.

- Mevzuatın uygulanmasında karşıla-
şılan sorunlar:

Yazılı kurallar işyerinde görev yapan 
teknik personele büyük sorumluluklar 
vermiştir. Uygulamadan da eksikliklerden 
de onları sorumlu tutmaktadır. Neredeyse 
işveren 2. ya da 3. sorumlu düzeyinde ele 
alınmaktadır. Örneğin, yangın söndürme 
için gerekli ekipmanlar yetersizse,bu yüz-
den çalışanlar zarar görürse 1. derecede 
sorumlu,bu işle görevli teknik personeldir. 
İşverenin bu önlemleri almakla yükümlü 
olduğu gerçeği gözardı edilmektedir. İş-
veren, ’’bana gerekli malzemeleri almamı 
söylemediler’’ diyerek kendini savunabil-
mektedir.

- Mevzuatın yetersizliğine bağlı ola-
rak ortaya çıkan sorunlar:

Yapılmış olan düzenlemelerin hepsi 
eski teknolojileri baz alarak yapılmıştır. Mo-
dern teknolojinin geliştirdiği olanakların 
hiç birinden bahsetmemektedir. Maden-
de ortaya çıkabilecek olumsuz durumları 
en başından önleyebilecek sistemlerin bu 
günkü teknolojiye uygun olarak kurulması-
nın gerekli olduğu açıktır. Aynı şekilde,  bir 

kaza anında,çalışanları koruyacak ve tahli-
ye edecek sistemlerin de bugünün teknik 
gelişmelerine uygun olarak, yeniden ta-
nımlanması gerekmektedir.

- Mevzuatta hiç yer almayan konular 
nedeniyle ortaya çıkan sorunlar: 

Modern madenciliğin gereksinimleri 
yerine getirilmelidir, kazalara suyla mü-
dahele yetersizdir. Taşınabilir, seri hareket 
edebilen, kimyasal yangın söndürücülerin 
zorunlu olması gereklidir. Bunların sayısı, 
kapasitesi ve madende konumlanışı ile ilgi-
li detaylar mevzuatta yer almalıdır.

Çok konuşulan ve henüz hiçbir maden 
ocağında yer almayan yaşam odaları zo-
runlu olmalıdır. Bunların kapasitesi ve ko-
numlanması ayrıntılı olarak belirlenmelidir.

Meslek hastalıkları ile ilgili taramalar 3 
ayda bir tekrarlanmalıdır.

Sadece 6 ay-1 yıl arayla (mevcut mev-
zuatın farklı yerlerinde değişik süreler yazı-
yor) çalışanların akciğer filmlerini çekmek 
yeterli değildir.

Ocaklarda çalışan işçilerin beslenme 
düzeni ile ilgili de düzenlenmeler yapıl-
malıdır. İşyerinde verilen yemeklerin buna 
uygun olmasının denetlenmesinin nasıl 
yapılacağı da belirlenmelidir.

Kapalı galerilerdeki ile neredeyse aynı 
riskleri ( ani su baskını, göçük, şev kayması, 
dinamit kullanımı  esnasında ortaya çıkan 
kazalar) taşıdığı halde açık kömür ocakla-
rında uygulanan herhangi bir tüzük bulun-
mamaktadır.

Bu eksiklik işletmelerde, bazı konularda 
işletmelerce hazırlanan yönergelerle gide-
rilmeye çalışılmakta ancak, bu yeterli ol-
mamaktadır. Böyle bir tüzüğün bulunma-
ması işletmelerde büyük sorunlara neden 
olmaktadır.

Gürültü, aydınlatma, titreşim; yüksek 
sıcaklık ve rutubet; uzaktan izleme ve kon-
trol sistemi gibi konular mevzuatta hiç yer 
almamaktadır. Bu durumda, fazla gürültü 
nedeniyle işitme duyusunu kaybeden bir 
işçinin durumu, yeterli aydınlatma olma-
ması nedeniyle meydana gelen ölümlü bir 
kaza, fazla sıcaklık nedeniyle komaya giren 
bir işçinin durumu, uzaktan izleme ve kon-
trol sisteminin standartlarının ne olması ya 
da belirli durumlarda sistemin nasıl dav-
ranması gerektiği konularının mevzuat dı-
şında kalması modern madencilikte kabul 
edilemeyecek bir durumdur.

İlk Adımda 
Yapılması Gerekenler

- Yerüstü maden işletmelerine ilişkin, 
yeraltı ocakları için kullanılmakta olan tü-
zük benzer, bir tüzük hazırlanmalıdır.

- Mevzuattaki mevcut dağınıklık gide-
rilmeli belirli konulara ilişkin yasal düzenle-
meler bir araya toplanmalıdır.

- İş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda 
mevcut mevzuatta hiç yer almayan ancak 
pratikte karşılaşılan konular öncelikle belir-
lenip bunlara ilişkin mevzuat hazırlanmalı-
dır (gürültü, sıcaklık, aydınlatma vb.).

- Yürürlükte olan tüzük yeniden gözden 
geçirilerek yetersizliği belirlenen maddele-
rin modern madencilikte uygulanan ben-
zer maddeler göz önüne alınarak revize 
edilmesi gerekmektedir (yangın, toz vb. )

- Mevcut mevzuatın uygulanmasında 
karşılaşılan engeller giderilmeli ve mev-
zuata tam olarak uyulması sağlanmalıdır 
Konuya ilişkin uluslararası sözleşmeler 
yeterince tanıtılmalı ve bunlara uyulması 
sağlanmalıdır.

- Genelde madencilik, özelde işçi sağlı-
ğı ve iş güvenliği konusunda mevcut stan-
dartların sayısı çok azdır Bunların artırılma-
sı zorunludur.

İşletmelerde işçi sağlığı ve iş güvenliği 
konusunda mevcut durumun değerlendi-
rilmesi sonucu belirlenen konulara ilişkin 
olarak işçi-işveren-devlet ve sendikanın or-
taklaşa çalışmalar yapması zorunludur.

Eğitime ilişkin olarak, teknolojiye uy-

gun eğitim araçları ile birlikte önemli konu-
larda eğitim programlarının hazırlanması, 
işçi ve teknik eleman eğitimine ağırlık veril-
mesi, iş yerlerinde iş güvenliğini artıracak-
tır. Bu yüzden hizmet içi eğitim programla-
rı da ayrıntılı olarak yazılmalı uygulanması 
denetlenmelidir.

Maden ocaklarında çalışacak işçilerin 
,işbaşı yapmadan önce görecekleri eğiti-
min niteliği ve süresi çıkarılacak madene 
göre değişecektir. Ayrıntılı bir eğitim prog-
ramına ihtiyaç duyulduğu açıktır. Yeraltı ve 
yer üstü madenciliği ayrı ayrı ele alındığı 
gibi,çıkarılacak madenin cinsine göre de 
özel eğitim verilmelidir. Bu eğitim mutlaka 
seritifikalandırılmalıdır. Yani, madenlerde, 
ehliyetsiz (sertifikasız) işçi çalıştırılmama-
lıdır. Bu eğitim programı devlet-işveren-
sendika üçlüsünün ortak denetim ve yöne-
timinde gerçekleştirilmelidir. İşçi çalıştığı 
süre içinde de yeni teknikler konusunda 
hizmet içi eğitim almalıdır. Sadece deneyi-
mine bağlı olarak, ilk girdiği iş koşullarının 
dışında bir branşta çalıştırılmamalıdır..

Unutmamak gerekir ki, bir maden oca-
ğında yitirilen her candan işyerinde örgütlü 
sendika da sorumludur. Sendikanın görevi 
işyerini denetlemek ve gerekli önlemlerin 
alınmasını sağlamaktır. Sendikaları sadece 
parasal işlerle alakalı görmek yanlıştır.

İşçiler  sendikalarını denetlemeli, işyeri 
temsilcilerinden başlayarak, sendikanın en 
üst yönetimine kadar her yapıda yer alacak 
olanları titizlikle seçmelidir.

Sendikacılık bir meslek değil,bir görev-
dir. Her sendika yöneticisi işçilere hesap 
verir durumda olmalıdır.

İşçi - işveren - devlet ilişkilerinde, sendi-
ka, işçilerin temsilcisi olarak sorumluluk al-
tındadır. Sendika yöneticilerinin bu bilince 
sahip olması için, sendika içi eğitim prog-
ramları gereklidir.

Maden ocaklarının denetimi, devlet + 
ilgili meslek odaları + sendika tarafından 
oluşturulan bir komisyonla yapılmalıdır. İş 
yerinde örgütlü bir sendika yoksa, iş ko-
lundaki en büyük sendikanın üye vermesi 
akılcı olacaktır. Sendikaların işçi sağlığı ve 
iş güvenliği için yeterli sayıda uzman ça-
lıştırması zorunlu olmalıdır. İlgili personeli 
sendika kendisi istihdam etmeli ancak üc-
retleri devlet tarafından karşılanmalıdır.

(*) Bu yazı hazırlanırken Tevfik GÜYA-
GÜLER ve Ümit Yaşar ÖMER’in, “Kömür Ma-
denciliğinde İş Güvenliği ve İşçi Sağlığına 
İlişkin Sorunların Değerlendirilmesi ve Çö-
züm Önerileri” çalışmasından geniş olarak 
yararlanılmıştır.
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İşçi - İşveren - Sendika İlişkileri Işığında

Maden Ocaklarının ve Maden İşçiliğinin Sorunları 



DİSK Birleşik Metal-İş Sendikası Ge-
nel Yönetim Kurulu, THY Teknik A.Ş.’de 
İşçilerin haklarının bir kez daha gaspe-
dildiğini belirtti. Birleşik Metal-İş Genel 
Yönetim Kurulu’nun 26 Ekim günü yayın-
ladığı basın bildirisinde şu görüşlere yer 
verildi: 

“Teknik A.Ş işyerinde ardı ardına gelen 
gayri hukuki gelişmelerden sonra hükümet 
eliyle gelen sendika, toplu sözleşmeyi bir 
oldu bittiye getirerek işkolu sözleşmesinin 
de altında bir ücret artışıyla binlerce işçiyi 

mağdur etmiştir.
Bilindiği gibi yaklaşık 

5 bin işçinin çalıştığı Tek-
nik A.Ş işyerinde işçilerin 
talebi üzerine DİSK/Bir-
leşik Metal-İş Sendikası 
olarak üyeliğe başlamıştık. 
Ancak henüz yetki tespiti 
için yaptığımız başvuru ta-
mamlanmadan, HABOM 
işyerindeki geçersiz üyelerin hukuka aykırı 
yollarla dahil edilmesiyle birlikte işkolu-

muzdaki hükümet yanlısı 
diğer sendikaya Çalışma 
Bakanlığı tarafından tespit 
çıkarılmıştır. 

Sendikamızın bu hu-
kuksuzluğa karşı iş mah-
kemelerinde açtığı dava 
devam ederken, 6356 sa-
yılı Sendikalar ve Toplu iş 
sözleşmesi kanununa göre 

yetki süreci henüz tamamlamamışken söz 
konusu sendika ile işverenlik arasında 
yangından mal kaçırırcasına imzalandığı 
açıklanan sözleşmenin hukuken bir geçer-
liliği yoktur.

Her şeyden önce Binlerce Teknik A.Ş 
çalışanının iradelerine karşı yapılan bu hu-
kuksuzluğun cevabını ilk olarak yine işçiler 
verecektir. Sendika olarak bizler de böyle 
bir oldu bittiye karşı elbette gerekli girişim-
lerde bulunacağız.

Hukuken geçersiz olan bu sözleşmenin 
diğer yandan bu kadar aceleye getirilmesi-
nin bir diğer nedeni de belli ki Teknik A.Ş 
çalışanlarının beklediği ücret artışlarının 
önünü kesmektir.

Sendikamızın işkolumuzdaki grup top-
lu iş sözleşmesinde 9.78’lik ücret artışıyla, 
üç yıl süreli sözleşmeyi kabul etmeyerek gre-
ve çıktığı ve işçi sınıfına önemli kazanımlar 
sağlayan toplu sözleşmeler imzaladığı her-
kesin malumudur. Diğer yandan yine işko-
lumuzda söz konusu sözleşmeye karşı diğer 
sendikalara üye onbinlerce işçinin sendika-
larından istifa ederek tepki gösterdikleri ve 
ek zamlar aldıkları da ortadayken, yüzde 
7 gibi komik bir ücret artışıyla ve üç yıllık 
sözleşmeye imza atılması işçi sınıfına karşı 
yapılmış bir ihanettir.

DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikası olarak 
bugüne kadar metal işçileri üzerinde oyna-
nan tüm oyunları nasıl bozduysak, Teknik 
A:Ş işyerinde çalışan ve emekleri adeta hiç 
edilen binlerce emekçi arkadaşımızın da 
haklarına sonuna kadar sahip çıkacağımı-
zın çok iyi bilinmesini isteriz.

İşçileri satan, emeğini hiçe sayan ve on-
ları aptal yerine koyarak bu ülkeyi baba-
larının çiftliği gibi gören herkes karşısında 
bizi bulacaktır. Tüm kamuoyunun bilgisine 
sunarız.”

Teknik A.Ş.’de İşçilerin Hakları Gaspedildi
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Gün Doğan Görsev (1931-2015)
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotoğraf: Berrin Uyar

Türkiye, emektar bir komünisti daha yitirdi. 1950 yılında Türkiye Komünist Partisi 
üyesi olan, 1951 TKP Tevkifatında yargılanan, 70’li yıllarda Türkiye Barış Derneği ku-
rucu yöneticisi ve basın-yayın alanında Konuk Yayınları’nın sahibi ve yöneticisi olarak 
Türkiye’ye kazandırdığı Marksist-Leninist literatür ile önemli katkıları olan Gün Doğan 
Görsev 18 Kasım 2015 günü sabaha karşı yaşlılık nedeniyle beliren rahatsızlıkları sonucu 
aramızdan ayrıldı. 12 Eylül 1980 faşist diktatörlük koşullarında ağır siyasi polis işkence-
sinde direnen, dört yıla yakın askeri zindanlarda yatan Gün Doğan Görsev tahliyesinin 
ardında yurt dışında politik göçmen olarak yaşamış ve komünist faaliyetlerini aktif olarak 
sürdürmüştür. 12 Eylül döneminde Türkiye Barış Derneği ve TKP davalarından eş za-
manlı olarak yargılanmıştır. 

En son Komünist Parti Manifestosu’nun almancadan çevirisinin türkçe yayınlayan Gün 
Doğan Görsev, altmışlı yıllardan itibaren birçok yabancı eseri çevirerek Türkiye devrimci 
literatürüne kazandırmıştır. Ölene de Marksizm - Leninizm ilkelerine bağlı kalan Gün 
Doğan Görsev komünist kişiliği ile gelecek kuşaklara örnek olarak beynimizde ve yürek-
lerimizde yaşayacaktır.

Gün Doğan Görsev’in cenazesi 19 Kasım 2015 günü Levent Camii’sinde yapılan uğur-
lamadan sonra Kozlu Mezarlığında toprağa verilmiştir.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko,
Gıda-İş üyesi Munzur Su işçileriyle
Munzur Su A.Ş’de insanca bir ücret alabilmek ve toplu sözleşme hakkı için mücadelele-

rini sürdüren Gıda-İş üyesi işçiler, DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun katılımı ile basın 
açıklaması yaptı. 17 Kasım Pazartesi günü Dersim Sanat Sokağı’nda yapılan açıklamada 
konuşan DİSK Genel Başkanı Kani Beko, işverenin atılan işçileri geri almasını ve işçilerin 
insanca ücret/toplu sözleşme taleplerini kabul etmesini istedi. Açıklamaya Genel-İş sen-
dikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan da katılarak destek verdi.

Grevci işçiler de yaptıkları açıklamada;  “Grev süresi boyunca, işveren grevi kırmak için 
çeşitli girişimlerde bulundu. Arkadaşlarımızın telefonlarına mesajlar atarak, grevi bırak-
maz isek iş akitlerinin sona erdirileceği, tazminatsız işten çıkarılacakları söylendi. İşçilerin 
kullandığı lavabolar kapatıldı. Yetmedi sendikayı muhatap almayacaklarını ve işçilerin is-
terlerse başka bir sendikaya üye olabileceklerini söylediler. Ama en önemlisi 7 işçi arkada-
şımız işten atıldı. Gerekçe olarak yasadışı grev yaptığımız söylendi. Şunu belirtmek gerekir 
ki yaptığımız grev yasa dışı değil meşru hakkımızdır. Ve işverenin şunu bilmesi gerekir ki, 
grevi kırmaya yönelik yapacakları hiçbir şey sonuç vermeyecektir. Arkadaşlarımızın hepsi de 
ilk günkü gibi kararlılığını devam ettirmektedir ve devam ettireceklerdir. Şunu iyi biliyoruz 
ki bu grev süresince, meselenin zam, ikramiye ve başka bir şey olmadığı açıktır. Asıl mesele 
işçilerin sendikalı olması, örgütlü olmasıdır.” dediler.



16 Kasım 2015 tarihinde, Akın ÖZ-
TÜRK’ün Talip Hoca’nın mezarı başında 
yaptığı anma konuşmasını yayınlıyoruz. 
Politika Kollektifi olarak Talip ÖZTÜRK’ün 
savaşımını yeni bir süreçte sürdürmenin 
yakıcı önemine vurgu yapar, bu konuda 
üzerimize düşen görevleri yerine getire-
ceğimize 16 Kasım 1979’da Talip Hoca’yı 
uğurlarken verdiğimiz söze bağlılığımızı ve 
kararlılığımızı açıklıyoruz.

Talip Öztürk’ün yoldaşları, akrabaları, 
öğretmen arkadaşları, işçi arkadaşları, öğ-
rencileri,  komünistler;  sizleri Talip Öztürk’ 
ün uğruna canını verdi mücadele sevgisi ile 
selamlıyorum.

Bundan 36 yıl önce Valide Camii’nin 
avlusu, TÖB-DER’ in içi dışı; Aksaray sokak-
ları on binlerce insanla dolmuştu. Çelenk-
ler, çelenkler, yer gök çiçeğe, kızıl karanfile 
kesilmişti. Sıkıyönetim görevlisi albay “ bir 
adım bile attırmam” diyordu.

İstanbul’un bütün okullarından akın 
akın gelen öğretmenler, Uzel, Profilo, Bel-
desan, Kavel, Tekfen, Mesa, İskenderun De-
mir Çelik fabrikalarının grevlerinden, savaş 
boylarından gelmiş işçiler; Edirne’nin, Si-
mav’ın, Ankara’nın, Erzurum’un, Türkiye’nin 
dört bir tarafının çileli eğitim emekçileri, 
Emekçi kadınlar, İlerici gençler, öfkeliydiler 
ve ne olursa olsun yolun ortasından yürü-
meye kararlıydılar.

Sıkıyönetim’in tüm yasaklarına rağmen 
öğretmenler, işçiler, öğrenciler, teknik ele-
manlar, ilerici emekçi kadınlar, ilerici genç-
ler, işçiler acılarını yüreklerinde gizleyerek 
caddeleri zapt ettiler. Kortejin en önünde 
arkadaşı İsmail Somuncu’nun, sınıfındaki 
okulun perdesini gererek yaptığı bugün 
de arkasından yürüdüğümüz “Kanlı kızıl 
mermere kazıdık senin adını... On binlerce 
öğretmenin bilincinde inancında ve sınıf 
kininde yaşıyorsun” pankartının ardından 
yürüdüler. 

1979 sonları ülkede faşist tırmanışın 
doruğa çıktığı bir zaman dilimiydi. Faşist 
generaller yaptıkları açıklamalarda, devlet 
yönetimini ele geçirme niyetlerini gizle-
mek şöyle dursun uygun zaman ve zemin 
bulduklarında, halkları tehdit edercesine 
sık sık ima ediyorlardı. Mevcut hükümeti 
devirmeyi hedefleyen cuntanın, faşizme 
giden yolu açmak için kargaşa ve terör 
olaylarını daha da körüklediği, kışkırtmaya 
hız verdiği, kendilerine ayak bağı olacağı-
nı fark ettikleri kitle örgütlerini çökertip 
dağıtmak için tezgâhlanan kanlı olayları 
artırdığı, dernek, sendika ve partilerin, mili-
tan yönetici ve üyelerini hedef alıp, eli kanlı 
faşist katillerine infaz ettirdikleri sık rast-
lanılan olaylardı. 16 Kasım’a gelindiğinde 
demokratik öğretmen hareketinin en güç-

lü kolu olan Birlik Dayanışma Hareketinin 
örgütleyicilerinden Talip Öztürk’ü de kal-
leşçe katlettiler. Egemenler böylece eğitim 
emekçilerinin bu nitelikli örgütlenmesine 
olduğu kadar, genelde demokrasi müca-
delesine de ağır bir darbe indirmiş oldular.

Çünkü Talip, demokrasi mücadelesinin, 
sosyalist mücadelenin bir parçası oldu-
ğunu, bu mücadelenin de ancak işçi sınıfı 
öncülüğünde gerçekleşebileceğini, ödün 
vermeden savunan yılmaz bir militandı. 
Eğitim emekçileri ilk kez şimdiye kadar gö-
rülmedik nicel ve nitel boyutlarda, yığınsal 
olarak katıldığı eylemlerde; işçi sınıfının 
sendikal örgütlerine yakınlık duyup, onlar-
la ortak hareket etme düzeyine ulaşırken; 
dolayısıyla da işçi sınıfını en üst örgütlen-
me biçimi olan, emekçi sınıfların partisine 
de sempati ve yakınlık duyuyorlardı. Bu 
durum ise egemenler için can sıkıcı bir du-
rumdu. Çünkü öğretmenler artık, emekçi 
olduklarını daha çok duyumsayıp bilince 
çıkarıyorlardı. İşçi sınıfının benzer emekçi 
katmanlarla bu tür eylem ortaklıkları kur-
muş olması faşist hareket için önemli bir 
engeldi. Öğretmen kitlesinin önemli bir 
kesimi, artık kendilerinin üretime dolaylı 
yoldan katılan, emekçiler olduklarını be-
nimsemeye başlamıştılar. 

Talip Öztürk; eğitim emekçileriyle, işçi 
sınıfının politik ve sendikal mücadelesinin 
yakınlaşmasında önemli roller oynayan 
kişiydi. Yaptığı ajitatif konuşmalarla, ör-

gütçülüğüyle, işçi sınıfının öncü-
lüğünün tartışılamayacağını her 
fırsatta belirtmesiyle düşmanları-
nın kinini de üzerine çekiyordu. O; 
her zaman kitlelerin önünde, ama 
onunla beraber savaşım yürüttü. 
İçinde yer aldığı barış, demokra-
si ve sosyalizm davasında, illegal 
mücadele biçimlerini legal bi-
çimlerle birleştirmede ustaydı. Bu 
alçak gönüllü, güler yüzlü, saygılı, 
sevecen insandan söz ederken, 
Talip’i, Parti adıyla Orhan TOK’U 
saflarında canı pahasına yer aldığı 
işçi sınıfı partisinden ayrı düşün-
mek olanaksızdır. Çünkü o Türkiye 
Komünist Partisi’nin ödün vermez 
bir savaşçısıydı.  

Faşist tırmanış yoğunlaşırken 
sınıf mücadeleleri de kanlı boyutlara ulaş-
mıştı. İşçi sınıfı partisi için illegalite kadar, 
kendisine bağlı açık bir parti oluşturmak 
da, önemli bir gereklilikti. Ama o günlerde 
bu gerçekleştirilememiştir. Bunda legali-
teyi küçümsemenin de etkileri olmuştur. 
Ayrıca mevcut legal sosyalist partilerle re-
kabete son verilememesi, karşılıklı sekte-
rizmin etkileri, siyasi birlik bir yana, cephe 
birliğinin dahi oluşturulamaması başlıca 
zaaflardı. Bunun gerçekleştirilememesinde 
burjuvazinin uyguladığı baskı ve kanlı terö-
rünün de rolü büyüktü. Bu başarılamayın-
ca, kitle örgütleri içinde legal kanallar açma 

yolu önem kazanmıştı. Bu kanallardan bi-
riside Birlik Dayanışma hareketiydi. Ve bu 
örgütlenme Talip Öztürk’ün vurulmasıyla 
derin bir sarsıntı geçirdi. 22 Temmuz’da da 
işçi sınıfının, sendikal hareketin öncülerin-
den Kemal Türkler’i de katlettiler. Böylece 
ilerici harekette iki büyük gedik açılmıştı; 
Bu iki yiğit insan kitleleri karşı koymaya 
çıkaracak yetenekte ve yığınların güvenini 
kazanmış militanlardı. Sosyal demokrat-
ların yalpalamaları, devrimci çıkışlardan 
ürküp ikili tutumlara girmeleri, demokrasi 
ve ilerlemeden yana güçlere karşı general-
lerle, işbirlikçi büyük burjuvaziyle uzlaşma 
girişimleri cuntaya hamle yapma olanakla-
rını artırdı. Cinayetler durmadı. Pek çok işçi, 
emekçi aydın katledildi. Ülke yer yer toplu 
kırımlara da sahne oldu. Cunta için artık 
fazlaca bir engel kalmamıştı. Faşist hareket, 
ilerici hareketin zaaf ve dağınıklığından da 
yararlanarak kısa bir süre sonra fazlaca bir 
direniş görmeden ülkemizin üzerine çörek-
lendi. Yenilgi bir gerçekti. Başka bir gerçek 
de demokrasi ve ilerlemeden yana güçle-
rin Talip Öztürk niteliğinde başka savaşçı-
lar çıkarma yeteneğine sahip olmamasıydı. 

Talip Öztürk vurulmuş olabilir. Ama 
onun, mücadele üslubu unutulmadı, 
emekçi kitleler içinde yaşıyor savaşıyor.  
Acımız ve sınıf kinimiz dinmemiş olabilir; 
ama onun savaş arkadaşları ve arkadan 
gelen kuşaklar gecikmiş de olsa dün ve 
bugün de katledilen bütün Taliplerimizin 
kanını yerde bırakmayacaktır. Bu iş bireysel 
çıkışlarla değil, ancak Talip’in de örgütledi-
ği ve inandığı örgütlü çıkışlarla gerçekleşe-
bilir. 

Sözlerimi bitirirken bugün ölüm yıldö-
nümleri olan Talip Öztürk, Mustafa Asım 
Hayrullahoğlu, Ali İhsan Özgür’e selam 
olsun. Önlerinde saygıyla eğiliyorum. Siz-
leri Talip Öztürk ve tüm devrim şehitleri 
adına saygı duruşuna davet ediyorum. 

Anıları mücadelemize örnek olsun. 
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İlerici Yurtsever Gençlik (İYG) Gazetesi, bundan 
tam 40 yıl önce 17 Kasım 1975’te yayın hayatına 
başlamıştı.  İlk sayısının çıkışı bilinçli bir tercihle özel 
bir güne denk getirilmişti. 17 Kasım, dünya ve Tür-
kiye gençliği için tarihsel bir gün, dünya öğrencile-
rinin uluslararası dayanışma ve savaşım günüydü... 
Ve o tarihte Türkiye gençliğinin uluslararası gençlik 
örgütleriyle dayanışması, bu örgütlere üye olması 
gerici yasalarla, yasaklarla engelleniyordu. İYG’nin 
1. sayısı 8 sayfa olarak, bugüne göre oldukça geri bir 
teknolojiyle 8.000 adet basılmış ve ilerici gençlik ha-
reketinin örgütlenmesinde önemli bir işlev görmüş-
tü. İlerici Gençler Derneği, İlerici Yurtsever Gençlik 
gazetesinin yayınlanmasından  2 aydan kısa bir süre 
sonra resmen kurulmuş ve Türkiye’nin hemen her 
bölgesinde kurduğu şubelerle yığınsal bir gençlik 
örgütü olmuştu.

İYG, 17 Kasım 1975’ten 12 Eylül 1980 faşist darbe-
sine kadar süren yayın yaşamında, “Gençliğin yolu, 
işçi sınıfının yoludur!” belgisini ilke edinerek, işçi 
sınıfının yolunda yürüyen gençlerin özverisi, alınteri 
ve mücadelesi ile üstlendiği görevi layıkıyla yerine 
getirdi. 

40. yılını kutlarken İlerici Yurtsever Gençlik Gazete-
si’ne emek veren yitirdiğimiz arkadaşlarımız, yoldaşlarımız 

Yaşar Şahintürk ve Keramettin Başaran’ı da saygıyla anıyoruz...

  40 Yıl Önce Yayınlanan
İlerici Yurtsever Gençlik 
Gazetesi

Öğretmen Hareketinin Önderi 

Talip ÖZTÜRK Anıldı 



q Armağan BARIŞGÜL

Türkiye halkları ve işçi sınıfı, çok kötü ve 
zorlu günlerden geçmektedir. Bir ateş çem-
berinin içinde yaşamaktadır. Ekonomik, sos-
yal ve politik koşullar her geçen gün daha da 
ağırlaşmaktadır. Halkın ezici çoğunluğu aç-
lıkla ve yoksullukla boğuşmakta ve can der-
dine düşmüş bulunmaktadır. İşçilerin, köy-
lülerin, emekçilerin, ezilenlerin, gençliğin ve 
kadınların bu kötü koşulları aşması için tek 
bir  çıkış yolu vardır. Bu yol devrimci, yığınsal 
ve birleşik bir örgütlülüğün sağlanmasıyla 
kapitalizme ve onun kanlı yüzü faşizme karşı 
militanca direnmektir. 

Türkiye’de demokrasiyi, barışı ve özgür-
lüğü kazanmanın yolu, birleşik örgütlen-
meden ve devrimci direnişten geçmekte-
dir. 7 Haziran Genel Seçimlerinde %13’lük 
oy oranıyla barajı tarumar eden HDP’ye ve 
demokrasi güçlerine karşı egemen güçler 
tarafından başlatılan linç kampanyasıyla 1 
Kasım Genel Seçimleri sonucunda AKP ye-
niden “tek başına” iktidara getirildi. Etiket 
AKP’dir ama içeriğinde MHP ve devletin 
bütün resmi, gizli, kirli ve karanlık odakları 
vardır. İşçi sınıfına, ezilenlere ve devrimcilere 
karşı ortak bir güç odağı kurmuşlardır. Bunu 
halkların nezdinde meşrulaştırmak için ya-
lanla, entrikayla, baskı ve saldırılarla büyük 
bir halk desteğini kazandılar. HDP’nin seç-
men kitlesini sadece parlamento başarısına 
odaklaması, kendilerine ve tüm demokrasi 
ve barış güçlerine yapılan saldırılara  karşı 
“duyarlı” olmaya, “barışçı” olmaya ve “pro-
vokasyonlara gelmemeye” çağırması bera-
berinde pasifizmi ve oportünizmi dayattı. 
Ankara Katliamı’nın ardından yapılması ge-
reken ve beklenen büyük bir genel direnişin 
ve ülkeyi saracak devrimci dalganın önü ön-
ceden kesilmiştir. Bundan katliamın sorum-
lusu burjuvazi, onun devleti ve siyasi iktidarı 
kârlı çıkmıştır. 1 Kasım Seçim sonuçlarına ve 
ülke gerçeğine baktığımızda görünen bu-
dur.

Kapitalizme karşı parlamenter müca-
dele doğru ve gerekli midir? Parlamento 
bir mücadele alanıdır. Orada kapitalizmin 
sömürüsünü ve burjuvazinin kirliliklerini 
ortaya sererek emekçi kitlelere açıklamak ve 
anlatmak için bir araç konumuna getirilebi-
lir. Bunun yolu da  işçi sınıfının ve ezilenlerin  
mücadelesinin içinden gelen kişileri meclise 
taşımaktan geçmektedir. İşçi sınıfının dev-
rimci politikası, sadece kapitalizmin çelişki-
lerini açıklamaz. Bu çelişkilerin çözümünü 
ortaya koyar ve en geniş halk kitlelerine 
çözüm yolunu da gösterir. Onun için politik 
çalışmasını, belgilerini, propaganda-ajitas-
yonunu kişilere değil, kapitalizme ve onun 
kanlı yüzü faşizme karşı yürütür. Bu bağ-
lamda halkı ve emekçi kitleleri demokrasi 

ve sosyalizm için devrimci direnişe hazırlar. 
Sınıf çizgisinde yürüyerek “Sınıf bilinci” ile 
hareket eden kitlelerin mücadele ve dire-
nişleri, biçim ve içerik olarak diğer kitlelerin 
mücadelelerinden farklı olur, geleceğe yol 
gösterir, kalıcı izler bırakır.

Burjuvazinin saldırılarına karşı tepki-
sizlik, dağınıklığı, pasifizmi, çürümeyi ve 
teslimiyeti doğurur. Halk hareketlerini ve 
kitle eylemlerini işçi sınıfının devrimci hat-
tında geliştirmek ve yükseltmek, en doğru 
yoldur. Burada öncü görev, militan işçilere 

ve komünistlere düşmektedir. Komünistler, 
burjuvazinin tuzağına düşmezler ve düş-
memelidirler. Parlamento mücadelesini 
mutlaklaştırmaz ve sokak mücadelesinden 
vazgeçemezler. Parlamenter mücadeleyi, 
sokaktaki mücadelenin önüne koymak, 
oportünizmin kendisidir, hayalperestliğin 
dışa vurumudur. 

Burjuvazi, dün olduğu gibi bugün de 
var gücüyle saldırmaya devam ediyor. Her 
gün Türkiye ve Kürdistan’da insanlar kat-
lediliyor. İktidar terör örgütü DAİŞ ile olan 
bağlarını güçlendiriyor. DAİŞ’i ülke toprak-
larında barındırıyor, elinde yedek güç olarak 
tutuyor ve halkın üzerine salıyor. Bununla  
yetinmiyor. İşçi çıkışları, grevleri ve direniş-
leri, gençlik hareketleri, ablukaya alınıyor, 
bastırılmaya ve dağıtılmaya çalışılıyor. İlerici 
basına sansür uygulanıyor, ilerici yazarların 
diz çökmesi için gözdağı veriliyor. Dün Ge-
ver ve Silvan abluka altındaydı, bugün de 
Nusaybin abluka altındadır. Karadan yapılan 
saldırılara gözü duymayan militarist güçler, 
havadan helikopterlerle halka ateş ettiler. 
Saldırıları, yoğunlaştırmaya çalışıyorlar. Bu-
güne kadar 10’a yakın insan katledildi. Sil-
van, asimilasyona karşı yiğitlerin dövüştüğü, 
destanların yazıldığı bir kaledir. Burjuvazi, 
intikam peşindedir. Kanla, kurşunla ve şid-

detle Silvan halkını sindirmeye çalışmakta-
dır. Güvenlik güçleri, burjuvazinin kendileri-
ne biçtiği rolü yerine getirmek için vicdan, 
merhamet nedir bilmeden tam gaz hareket 
etmektedir. Silvan halkı, Silvan’ın yerlisidir, 
sahibidir ve kahramanıdır.

Burjuvazinin saldırıları, ancak güçlü bir 
direniş ile kırılarak durdurulabilir.  Yığınsal 
devrimci direnişi örgütlemek için ne yap-
malı? Ortada çok büyük ekonomik, sosyal 
ve politik sorunlar var. Bu sorunlar, emek-
sermaye çelişkisi üzerinde kurulu olan, özel 

mülkiyetin egemenliğini, diktatörlüğünü 
dayatan kapitalizm sisteminden kaynaklan-
maktadır. 77 milyonluk Türkiye nüfusunun 
20 milyonunu teşkil eden ve en büyük pay-
daya sahip Kürt halkının ulusal sorunun çö-
zümünün sağlanmaması, nüfusun %90’nın  
ulusal gelirin %10’u gibi çok az bir paydan 
yararlanması, Türkiye Cumhuriyeti’nin ku-
ruluşundan günümüze kadar totaliter bir 
“tekçi” yapılanmaya sahip olması ve halkları-
mızı sopayla, silahla, şiddetle ve katliamlarla 
hizaya getirmeye çalışması kaos ortamının 
başlıca nedenleridir. Son dönemde devletin 
işbirliği ve desteğiyle DAİŞ terör örgütünün 
topraklarımızda cirit atması, Suruç ve Anka-
ra Katliamlarını yapması ve varlığını devam 
etmesi, her tarafa yayılması ve güçlenmesi/
güçlendirilmesi, insanlarımızın uykusunun 
kaçmasına ve morallerinin düşmesine ne-
den olmaktadır.  Silvan’da bile DAİŞ terö-
ristlerinin asker-emniyet güçleriyle iç içe 
durduğunu basın-medya kuruluşları yaz-
maktadır. Türkiye ezilenleri ve emekçileri, 
tarihinin en korkunç dönemini yaşamaları-
na karşın yeterli düzeyde ve sonuç alıcı bi-
çimde yığınsal ve örgütlü bir direnişi ortaya 
koyamadığı görülmektedir. Bu zaaf birlikte 
aşılmalıdır. Bu zaafı aşmanın yolu daha çok 
bilinçlenmekten, direnmekten ve birleşik 

örgütlü mücadeleyi yükseltmekten geç-
mektedir.

Büyük yığınsal eylemler, kolay kolay baş-
lamaz. Yığınlar ayağa kalktığında sermaye 
devletinin hiç bir gücü onu durduramaz. 
Ve yine, yığınlar geriye yaslanırsa bir daha 
tekrar dalgalanması harekete geçmesi zor 
olabilir, çok zaman alabilir. Yığın eylemleri-
nin direnişten, canlılıktan pasifizme ve geri 
çekilmemesinin tek yolu doğru bir önderlik-
le yönetilmesidir. Kitlelerin önüne mevcut 
nitel ve niceliğini aşan bir hedef konulması 
durumunda kitlesel mücadelenin başarılı 
olamaması, arkasında hayal kırıklığını ve pa-
sifizmi getirebilir. Mücadele içinde birliğini, 
gücünü ve direnişinin sonuçlarını gören bir 
kitle deneyim kazanır ve bir sonraki safhaya 
bilenerek çıkar.

Yaşadığımız bu kâbusa nasıl son verece-
ğiz? Bu soruyu her duyarlı, namuslu, dürüst, 
emekçi ve ilerici insan kendine sormalıdır. 
Şabloncu olmamak gerekiyor. Çünkü, şab-
lonlarla ve şabloncu dayatmalarla hiç bir 
sorun çözülmüyor. Başkalarına tepeden 
bakmak, onları görmezlikten gelmek ve 
hiçe saymak hiç kimsenin hanesine bir artı 
kondurmuyor. Tam tersine kişileri, güçleri 
ve örgütlenmeleri birbirlerinden ayrıştırıyor, 
uzaklaştırıyor ve ortak zemini dağıtıyor. Bu-
gün ülkenin en geniş halk yığınları burjuva-
zinin ideolojisini taşıyor, burjuva partilerinin 
peşinde koşuyor ve kapitalizmi savunuyor. 
En geniş halk yığınları, ideolojik ve örgüt-
lenme açısından burjuvazinin etkisinden 
kurtarılmadan demokratik bir halk hareketi 
gelişemez. Halk hareketlerinin işçi sınıfının 
politik örgütlülüğüne/öncülüğüne yakınlığı 
veya uzaklığı onun niteliğini ve sürekliliğini 
belirler. Bunun içindir ki ülkemizde kadınla-
rın, çocukların, gençliğin, köylülerin ve ay-
dınların “işçi sınıfının yolunda” yürümeleri ve 
güçlerini birleştirmeleri yaşamsal önem ta-
şımaktadır. Kapitalizmde hiç kimse ve hiç bir 
örgütlenme “tarafsız” ve “bağımsız” değildir 
ve olamaz. Son aşamada ya burjuvaziye ve 
onun düzeni kapitalizme hizmet eder ya da 
işçi sınıfına, partisine, bağlaşıklıklarına sadık 
kalır ve onların önüne koyduğu demokratik 
bir düzen, sömürüsüz bir dünya için katkı 
sunar. 

Yığınsal devrimci direnişi örgütlemek 
için HDK bileşenleri, Birleşik Haziran Hareke-
ti, Halk Cephesi, Halkevleri, Kürt Özgürlük ve 
Demokrasi güçleri, CHP’nin yoksul, ilerici ve 
yurtsever tabanı, DİSK, KESK, TTB, TMMOB 
ve bütün gençlik, kadın, mesleki ve çevre 
örgütleri, bütün antifaşist kişiler ve güçler, 
aydınlar, sanatçılar ve yazarlar demokra-
si, barış ve özgürlük için ortak mücadeleyi 
geliştirmeli, güç ve eylem birliği için çıtayı 
yükseltmelidirler. Bu çıtanın yükseltilme-
siyle etrafımızı saran ateş çemberi kırılacak, 
yaşanan bu kabus son bulacaktır.
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Bu Kâbusa Nasıl Son Vereceğiz?

Silvan’da 12 gün süren sokağa çıkma yasağından sonra askerler kışlalarına giderken protesto ediliyor.



q Ayla BORAN

Bir devlet geleneğinin, kendisini impa-
ratorluk olarak tarifleyişinde de burjuvazi 
çıkarlarına uygun yeni cumhuriyet rejimi 
ile kurtuluşu tarifleyişinde de kıyım ve 
katliamlarla, bu coğrafya kana bulanmış-
tır. Burjuvazi zafer naraları atarken; işçi 
sınıfı, emekçiler, yoksullar, köylüler ve 
halkların tüm yaşam umutları, dirençleri, 
dilleri, mücadeleleri, canları, ağır baskılar-
la, işkencelerle, katliamlarla, zorla, savaş-
la, şiddetle bastırılmaya devam edilmiştir. 
Hiç boşluk bırakmaksızın, egemen güçler 
kendini örgütlemiş, sistematik olarak ka-
pitalizmin içkinliğinde üzerine düşeni 
yapmıştır.

Nerede durduk, nerede savrulduk, ne-
rede vazgeçtik ya da nerede yetmedi hiza-
lanışlarımız ve neden kaldığımız yerden, 
devam edemedik düşlerimize? Bu sorula-
rın yanıtlarını tüm gücümüzle arasak da 
-ayrı ayrı bakış açılarından- kendi içimiz-
de kolay yanıtlar bulamıyoruz. Özeleştirel 
yaklaşımları kolay geliştiremiyoruz. Verili 
öğrenmelerimizden sıyrılıp, ezberlerimiz-
den arınıp, bilimsel yaklaşıma sıçrayamı-
yoruz. Küstah ve hoyratça yanıtlar bulma 
derdinde olmak değil ancak sınıfla ve 
yaşamla kopan bağları, dar koltuklardan 
kalkmadan ve iç tartışmalarla boğulmak-
tan yüzünü sahaya, gerçekliğe, gereklilik-
lere dönemeyen, başka bir dünya özlemini 
derin dondurucuda saklayan bir devrimci, 
sosyalist ve komünist güruha ne ara dö-
nüştük acaba?  

12 Eylül, SSCB’nin çöküşü... Evet güçlü 
terminler bunlar. Pekala, 12 Eylül öncesin-
deki İGD, İLD, İKD ve yarın devrim ola-
cakmışcasına inançla şalter indiren işçiler, 
tarihe yazılan o şanlı grevlerin mirası ve 
sınıfla kurulan organik bağ, bugün neden 
bir işçinin gözlerinde, sofrasında, emeğin-
de, umudunda yeşeremiyor? Neden liseli, 
üniversiteli gençler, çoğunlukla bir nostal-
jiye dayanmaktan çıkıp, gerçek mücadele 
alanı olan sınıf içinde ses veremiyor? “Yo-
lumuz İşçi Sınıfının Yoludur “ diyemiyor 
? Nerede duruyoruz? İşçiler aynı, gençler 
de. Ya biz?

1915’te Ermenileri, Rum nüfusunun 
zorunlu iskanını, 6-7 Eylül’ü, Dersim’i, 
Koçgiri’yi, Lice’yi, Madımak’ı... Yani halk-
ları, her türlü zulüm ve asimilasyonu hey-
besine iliştirmeden, kapsamadan bir top-
tan mücadele yürütülemeyeceğini ilkesel 
olarak kabul etmenin dışında bugünün 
gerçekliğini okuyabilen ve Kürt halkının 
onurlu mücadelesine destek veren bir bağ-
laşıklığı kurabilme yetisi ve eylemselliğine 
sahip bir anlayışı örebiliyor muyuz?

Kaynayan bir coğrafya ve topraklarda 
yutkunan olmak, bırakınız siyasi bilinç 
taşımayı, en vicdani refleksleri dahi yığın-
sal bir tepkiye dönüştürecek yol gösterici-
likten yoksun kalmak, kaybeden ve ölen, 
savaşılan bizlerken, bu denli gücümüzden 
korkulurken devinememek.

Elbetteki bu mücadeleye ömrünü ve-
renleri, bugün bu mücadele için gözü 
kara her türlü bedeli ödemeye hazır olan 
devrimci eylemselliğin içindeki nice cesur 
ve yürekli insanı, eleştirmek ya da yorum-
lamak haddimiz değildir. Aksine o inan-
mışlık ve kararlılığı düstur edinmek bir 
görevdir de.

Gel gelelim ki; sınıf içinde bir siya-
sal etki ve güç oluşturacak örgütlülüğü, 
kapitalizmin tüm argümanlarını ezbere 
bilirken yaratamamanın kafa karışıklığı 
içinde ancak ve ancak pratik ya da ideolo-
jik tartışma noktalarına tutunup, Marksist 
ve Leninist yaklaşımdan uzağa düşen ve 
durduğu yerden 1 cm ileri adım atamayan 
ve sadece konuşan kişi, grup ve kadrolara 
bölünmeyi, en akilane tutum olarak yük-
seltmeyi de hedef sayıyoruz.

Örgütlü bir güce karşı ve tüm dünya 
emperyalist ve kapitalist bir kütle olarak 
karşımızda dikilirken, her adımda sonuç-
ları örgütsüzlüğe öykünen bu pespayelik-
ten ivedi olarak çıkmak gerekir.

 Her semtte yüreğine dokunacağınız 
bir işçiye, sömürü koşullarına, yoklukla-
rına yüzünüzü dönemez misiniz? Dar ör-
gütçülük değil, hayat yaklaştırır insanları 
aynı hizaya. Elinin nasırından, çocuğunun 
ilacına, evinde kaynattığı aşına bir tuz ka-
talım. Bir işçi bir fabrika olur bize. Ona 
uzattığımız el, eşitsizliğin, sömürünün şal-
terini indirir ikircimsiz. En çok o işçi bilir 
gülümsemeyi, zoru ve mücadeleyi... Sıra-
lanmak bizim işimiz, o gücün arkasına...

Bir kadına kalkan eli tutabiliyorsanız, 
eşit koşullarda bir mücadeleyi yoldaşça iç-
selleştiriyorsanız her hücrenizde, bir top-
lumun yarısı kalkışmış demektir. Kadının, 
burjuvazi tarafından öncelenen “duygu-
sallığını” eşitsizlikle ve burjuva ideolojisi-
nin öğrenmesi olarak kullanmak yerine, o 
duygusalllıktan çıkan çelik iradeye su ver-
mektir işimiz...

Kanı sınırsız ve deli akan, hayatın ve 
yeni bir yaşamın aktörü olan gençleri; 
iten, öteleyen, amaçsız bırakan, mücadele-
sini “stepne” olarak gören küstahlığa son 
vermek gerekir. Gençlik, yerinden bir san-
tim kıpırdamayanların enerjisi ve en dina-
mik gücüdür sınıfın...

Sokak başlarında gördüğünüz, bede-
nini satmaktan başka çare bırakılmayan, 
küçümseyen ya da tehdit olarak gördü-

ğünüz LGBTİ’leri var bu ülkenin... Cinsel 
tercihlerinden dolayı aşağılanan yok sayı-
lan bu insanlar, kapitalizmin çöplüğünden 
onurlu bir yaşam istencini haykırıyorlar. 
“Velev ki ibneyiz” derken onlar, insanlık 
dersi veriyorlar diğer yandan...

Cumartesi annelerinin yamacına sığı-
şamadan, barış annelerinin elini tutma-
dan, cenazesi katır sırtında taşınan çocuk-
ların, gençlerin dinmez feryadını haykıran 
Roboski’ye ses vermeden, Reyhanlı’yı, 
Suruç’u, Ankara’yı, Silvan’ı, Cizre’yi bugün 

Nusaybin’i unutturmadan, yarın kim bilir 
hangi katliam güncesinin planlarını bu-
günden bozacak bir mücadeleyi harekete 
geçirmeden yolumuz yok yarınlara.  

Amaç; en iyiyi bilmek değil, durduğun 
yerden en iyi adımları mücadeleye katmak 
gerekliliğine vurgudur. Bu yazı da, bir ga-
zetenin köşesinden ahkam kesen olmak 
değil, sınıfın içinden sesimizi ve soluğu-
muzu yükseltme arzusudur amaç...

Girişirsek göreceğiz. 

Ses Ver...  Deng Bıde... 

Beyoğlu Kent Savunması Kent
Yağmasına Direniyor 

Afet yasasına dayanarak kentlerin yağmalanması devam ediyor. İstanbul’daki Beyoğlu 
ilçesi de rantın yüksek olduğu bir yer.

Beyoğlu esnafı, dayanışma sağlamak için Beyoğlu Kent Savunmasının esnaf dayanışma-
sında bir araya geldi.

Kiracı olan bu esnafın on yıllık kira müddetinin sonunda kapı dışarı atılmasına ve uy-
durma raporlarla işyerlerinden tahliye edilmesine karşı koymaya çalışıyorlar.

Büyük rant grupları Beyoğlu’nun dokusunu talan ediyor.Tarihi binaları yutuyor. Her şey 
paraya dönüştürülüyor. Bunun en son örneği  70 LİK PUB işletmecilerinin yaşadıkları.

70 LİK PUB’ın bulunduğu bina, yanındaki iki bina ile birlikte Dikran Gülmezgil ve or-
tağı Levon Balcıoğlu tarafından satın alındı. Ardından bu bina için afet yasası kapsamın-
da çürük raporu çıkarıldı. Ancak 70 LİK PUB’ın bodrumunda tarihi bir sarnıç var. Bina 
tarihi eser kapsamında. Bu yüzden Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan izin alınmaksızın örnek 
almak imkansız. Bina yığma tekniğiyle yapıldığı için zemin örneği almadan karar vermek 
de imkansız. Zaten böyle bir örnekleme de yapılmamış. Çekilen resim üzerinden karar 
verilmiş.

Mekanın sahipleri abla-kardeş Özden-Taylan Kulaçoğlu. Bu isimleri Redhack davasın-
dan anımsarsınız. Mülkün yeni sahipleri hukuk dışı yolları da deveye sokabileceklerini 
söyleyerek tahliye işlemini çabuklaştırmak için baskı uyguluyor.

Açılan karşı davanın sonuçlanmasını beklemeden bir tahliye zorlamasına karşı dayanış-
ma ağı oluşturuldu. Beyoğlu Kent Savunması ve arkadaş çevreleri 70 LİK PUB’da nöbet 
tutuyor. Çevre esnafı, öğrenciler, aydınlar gündüz-gece PUD’da buluşuyorlar. Berkin El-
van’ın anne ve babası da destekçiler arasında.

Küçük bir işletme, kent yağmasına karşı direnişin odak noktası olma yolunda.
2-12-2015 sabahı çevik kuvvet eşliğinde 70 lik pub zorla mühürlendi. İTÜ’den gelen öğ-

retim üyelerinin gerçek bir değerlendirme için inceleme yapma talepleri reddedildi. 3-12 
-2015’den itibaren 70 lik pub önünde etkinlikler düzenlenecek.
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KPSS’den 85.388 puan alarak Tunceli 
Yeşilyazı Hoca Ahmet Yesevi Yatılı Orta-
okuluna atanan fen bilimleri öğretmeni 
Berat Ertaş’ın ataması, Milli Eğitim Ba-
kanlığı “komisyon kararı” gerekçesiyle 
iptal edildi. Evrensel’e konuşan öğretmen 
Ertaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde 
Ankara’ya giderek Milli Eğitim Bakanlığı 
önünde eylem yapacağını ve Bakanlığa 
dava açacağını söyledi.

KPSS’ye hazırlandığı süreçte Kartal 
Ticaret Meslek Lisesinde ücretli öğretmen 
olarak görev yapan Ertaş, “1 öğretme-
nin aldığı ücrete 3 öğretmen çalıştırıyor-
lar. Ucuz işgücü olarak çalışınca iyi. Ama 
KPSS’den yüksek puan alıp atanınca, hiçbir 
gerekçe göstermeden atamamı iptal ediyor-
lar “ dedi.

2005 yılında siyasi bir dava nedeniyle 
tutuklandığını anlatan Berat Ertaş “Bu ne-
denle atamamın iptal edildiğini düşünüyo-
rum ancak resmi bir açıklama yok. Dosyam 
Bakanlığın hukuk birimine gitti, oradan 
komisyona gitti. Eylül ayından beri oyalan-
dım. Benimle aynı durumda olan yüzlerce 
öğretmen var” dedi. Ertaş, “Kamu hizme-
tinden men cezası hükmü almıştım. Ancak 
bu hüküm 2010 yılında bitti. Daha önce 
hükümlü olan ancak cezası bittikten son-
ra devlette doktor, öğretmen, memur olan 
birçok kişi var” diyerek memuriyet hakkını 
mahkeme kararıyla belgelediğini söyledi.

Okulunun öğrencilerinin şu anda fen 

bilgisi 
öğretmeni olmadığını dile geti-
ren öğretmen Berat Aktaş, “Ceza Kanu-
nu ve Uluslararası yasalar çok açık: ‘kimse 
ömrünün sonuna kadar cezalandırılamaz’ 
Evet ben siyasi bir davadan hüküm giydim 
ama bu benim mağdur olmamı haklı hale 
getirmez. İdarenin keyfi kararlarının be-
nim kaderimi belirmesini doğru bulmuyo-
rum. ” şeklinde konuştu.

Evrensel
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MALTEPE ÜNİVERSİTESİ’nde 

KANTİNDE ÖĞRENCİLER SOYULUYOR!

Maltepe Üniversitesi Dayanışması olarak başlattığımız kantinlerin 1.5 TL olan 

çay fiyatlarını, Fen-Edebiyat Fakültesi ile İletişim Fakültelerine bıraktığımız “kendi 

çayını kendin getir, kendin yap” komünal çay standlarıyla kantinleri boykot ederek 

protesto eylemi gerçekleştirdik. Kısa bir zamanda bütün üniversite öğrencilerin ilgi-

sini çeken ve gelen olumlu tepkiler ve destekten sonra bu etkinliğimiz, üniversiteyi 

ticarethane olarak gören rektörlük tarafından müdahale edilerek, kaldırıldı. Bununla 

da kalmayıp tüm stand eşyalarımız gasp edildi. Buradan Maltepe Üniversitesi’ni tica-

rethane olarak olarak gören rektörlüğe çağrımız: 

Kantinleri akrabalarınla doldurup fiyat listesini kendi çıkarlarına göre belirleme 

yerine, üniversite öğrencilerinin yanında olup çay fiyatlarının ve okulda 8 TL’ye olan 

yemek fiyatlarını düşür. Maltepe Üniversitesi bir vakıf üniversitesi diye tüm öğren-

cilerin ekonomik durumlarının iyi olacak hali yok. Burslu okuyan yüzlerce öğrenci, 

anne-babasının emekli parasıyla okuyan onlarca öğrencin var. Bu sadece burslu ve 

eğitim durumu iyi olmayan öğrenciler için yapılan bir protesto değildir. Çünkü bir 

çay; bardağı, şekeri, kaşığıyla hepsinin maliyeti 20 kuruş değilken niye çay 1.5 TL’ye 

satılıyor ki? Yemek fiyatlarında en düşüğünün 8 TL olduğu böyle bir üniversite or-

tamında okulda yemek yemeyen yüzlerce öğrencinin de olduğu bilinmelidir. Bizim 

bunu dile getirmemizin nedeni parayla kafayı bozmuş üniversite yönetiminin çay ve 

yemek fiyatlarını geri çekme çağrısıdır. Üniversite’nin 3 bina dikerek iki öğretmen 

getirerek üniversite olmayacağını belirtmek isteriz. 
Maltepe Üniversitesi Dayanışması

İstanbul Beşiktaş Atatürk Anadolu Lise-si’nde Anadolu Gençlik Derneği (AGD) “Siyer-i Nebi” yarışmasının tanı-tımını yapmak bahane-siyle okulda masa açtı. Liseliler okullarında ge-rici AGD’yi istemediğini söyleyince standdakiler müdürden izin aldıkları-nı söyledi. Okul müdürü “Valilikten izinleri var” diyerek AGD’lileri savundu.Liseliler standın etrafına “Okulumuzda AGD’yi istemiyoruz”, “Gerici, cihatçı 
zihniyetleri okulumuzda istemiyoruz” yazılı afişler asarak okullarında gerici 
kurumların faaliyet göstermelerini istemediklerini ifade etti. Okuldaki stand 
tepkiler üzerine kaldırıldı.

6 Kasım günü Beyazıt’ta neler yaşandı?

6 Kasım YÖK’ün kuruluş yıldönümü. Bu 6 Kasım’da da YÖK’ü kontrolü altına 
alan Saray’ı protesto eden bir yürüyüş gerçekleştirilecekti. Ancak daha Fen ka-
pısından çıkar çıkmaz çevik kuvvet ve onlarca sivil polisten oluşan bir barikat 
üniversitelilerin önüne dikildi. Anonsla “Kanun dışı pankart” taşındığını iddia et-
tiler. Kanun dışı olarak ilan edilen pankartta yazan ise; “Gençlik Yılmayacak, YÖK 
de Saray da Yıkılacak”. Sonrasında başlayan polis saldırısına, üniversitenin Özel 
Güvenlik Birimleri’nin kapıyı zincirleyerek kapaması eşlik etti. Kapıyla çevik kuv-
vet arasına sıkıştırılan üniversiteliler dakikalarca işkence gördü. Yakın mesafeden 
üzerlerine gaz sıkıldı. Plastik mermilerle hedef alındı. Gözaltına ters kelepçeyle 
alınan üniversiteliler araçta yüzlerine doğru sıkılan biber gazıyla işkence görme-
ye devam etti.

YÖK bütün kademeleriyle bugün Saray’ın emrine amadedir. Bundan AKP çev-
resi de övgüyle bahsetmektedir. Kendilerinin bile ilan ettiği bir gerçeği üniversi-
telilerin eleştiri konusu yapmasına bile katlanamıyorlar. Eğer Fen kapısında ger-
çekleşen polis saldırısı olmasaydı, İstanbul’un bütün üniversitelerinden gelenler 
Beyazıt Meydanı’na yürüyecek, basın açıklaması okunacak ve Merkez Kampüs’te 
gerçekleştirilecek panel-forumda “Üniversitenin Sorunları”nı konuşacaktı.
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Şırnak’ın Cizre ilçesinde Jin Haber 
Ajansı’nın (JİNHA) geçtiği habere göre, 
geçtiğimiz günlerde ailesi tarafından ev-
lendirilmek istenen 17 yaşındaki Zeynep 
Y., durumu düğüne kısa bir süre kala Yurt-
sever Demokratik Genç Kadınlara (YDG-
K) iletti. Olaya müdahale eden Genç 
Kadınlar, Zeynep’in evlendirileceği gece 
düğün evine gelerek kurtardı. Ailesi ile 
görüşülerek düğün iptal edilirken, Zeynep 
ise yeni bir yaşama başladığı için mutlu. 
Çocuk yaşta evlendirilmek istemediğini 
belirten Zeynep, “Geleceğimi başka türlü 
kurmak istiyorum” dedi.

‘Onlar benim yanımda 
bu büyük bir güç’
JİNHA’ya konuşan Zeynep, ilkokul be-

şinci sınıfa kadar okuduğunu ve eğitimine 
Kürtçe devam etmek istediği için ondan 
sonra okula gitmediğini anlattı. Ailesinin 
zorla evlendirme istemine karşı geldiğini 
ancak engelleyemediğini belirten Zeynep, 
6 ay boyunca düşündüğünü ancak çözüm 
bulamayınca Halk Meclisi ve Genç Ka-
dınlara başvuru yaptığını anlattı. Zeynep 
yaşadıklarını şöyle anlattı: “Özsavunma 
güçlerinin yana gittim ve durum onlara 
anlattım. Daha sonra eve gittim ve bekle-
meye başladım. Düğün gecesi geldiler ve 
ailemin yanında bana ‘evlenmek istiyor 
musun’ diye sordular. Ben ‘hayır’ dedim 
ve daha sonra düğünü iptal ettiler. Aile ile 
konuştuktan sonra bana ‘gidiyoruz’ dedi-
ler ve onlarla birlikte mahalleden çıktım. 
Hayatımı kurtardılar. Ben bu küçük ya-
şımda öylesi bir dünyaya girmek istemi-
yorum. Özgür olmak ve kendim olmak 
istiyorum. Halk Meclisi ve YDG-K’li ka-
dınlar sayesinde çocuk yaşta evli olmak-
tan kurtuldum. Bundan sonra hayatıma 
kendi istediğim doğrultu da yön vermek 
istiyorum. Bana ‘nasıl bir yol çizersen çiz 
biz senin arkandayız’ dediler. Bu benim 
için büyük bir güç.”

 

‘Birçok kadının hayatı şimdi-
den değişmeye başladı’

Zeynep, son olarak birçok arkadaşının 
çocuk yaşta evlendirildiğini, kadınların 
şiddet gördüğünü belirterek, kadınların 
özsavunma güçlerine başvuru yaparak bu 
tür sorunlardan rahatlıkla kurtulduğunu 
belirtti. Her zaman kadın beyanının esas 
alındığı özsavunma güçlerinin tüm ka-
dınlar için bir güç olduğunu belirterek, 
şimdiden birçok kadının hayatının değiş-
meye başladığını dile getirdi.

 ‘Zeynep karşı çıktığı için 
6 ay hapsedilmiş’
Kadınların özsavunma gücü YDG-K 

üyelerinden Delila, Zeynep’in 6 ay bo-
yunca kurtulmaya çalıştığını ancak çev-
resindekilerin duyarsız kaldığını kaydetti. 
Delila, “Zeynep aylarca ‘evlenmek iste-
mediği’ni haykırıyor ancak kimse bu sese 
kulak vermek istemiyor. Gelip bize anlat-
tıktan sonra harekete geçtik. Düğün gece-
si sanki kefen giyer gibi bir gelinlik giydi-
riyorlardı. Aynı zamanda fiziksel şiddete 
maruz kalmıştı. O kadar zorlanmaya ve 
şiddete rağmen hala ailesini düşündüğü 
için sesini çıkarmıyordu. Tartıştığımızda 
bize söylediği tek şey ‘evlenmek istemi-
yorum’ oldu. Sonradan öğrendik ki 6 ay 
boyunca ev hapsinden tutulmuş ve abisi-
nin fiziksel şiddetine maruz kalmış. Bizde 
aile ile görüşerek arkadaşımızı oradan alıp 
Kadın Meclisi’nin yanına götürdük” diye 
belirtti.

 ‘Aileler çocukların hayatına
müdahaleden vazgeçsin’
Delila, ailelere “İstemediği halde hiç-

bir kadını evlendiremezsiniz, hele ki kız 
çocuklarının evlendirilmesi söz konusu 
bile olamaz. Buna müdahale etmek ve on-
ların tarafından yer almak bizim görevi-
miz. Bunun için gerekli ne çalışma varsa 
birlikte yapacağız” çağrısında bulundu.

Cizre Halk Meclisi Eşbaşkanı Asya 

Yüksel ise özyönetimin sadece özsavun-
madan oluşmadığını yoğun şekilde top-
lumsal sorunlara çözüm bulmak için uğ-
raş verdiklerini söyledi. Özellikle ataerkil 
toplumda kadınların sorunlarını meclise 
ilettiğini aktaran Yüksel, kadınların yanın-

da yer alarak onların beyanını esas kabul 
ederek çözüm geliştirdiklerini kaydetti. 
Başvurular arasında çocuk evlilikler, çok 
eşlilik ve kadına yönelik şiddetin ön sırada 
yer aldığını dile getiren Yüksel, “Hem dev-
let hem de erkek kadınların üzerinde kirli 
politikalar yürütüyor” şeklinde konuştu.

‘Aileyi değil kadını koruyan
çözümler’
Birçok kadının sorunu meclise ilet-

tiğini ve burada aileyi korumak yerine 
tamamen kadını gözeten çözümlerin üre-
tildiğini kaydeden Yüksel, ayda ortalama 
70-80 benzer vaka için başvuru yapıldı-
ğını ve buna çözüm ürettiklerini söyledi. 
Yüksel, başvuru yapmak isteyenler için bir 
internet sitesi dahi oluşturduklarını ifade 
ederek, şunları aktardı: “YDG-K ve YDG-
H’yi kötü kirli işler yapan yapılar gibi lanse 
ediyorlar. Bu devletin propagandasından 
başka bir şey değil. Bu yapılarla biz birlikte 
halka yönelik sorunlarda çözüm üretiyo-
ruz ve özsavunmamız yanında toplumsal 
hayatın şekillenmesinden de birlikte çalı-
şıyoruz.”

Ferman Padişahın, Üniversiteler Bizimdir!
6 Kasım günü yani YÖK’ün kuruluş yıl dönümünde Beyazıt’ta yapılacak 

eyleme polis saldırısı olmuş ve bir çok üniversiteli gözaltına alınmıştı. Hatta 
basın mensupları dahi gözaltına alınmak istenmiş ve gözaltı yapmaya çalı-
şan polis tarafından “Artık hiç bir şey eskisi gibi olamayacak, bunu size 
öğreteceğiz” denmişti. 6 Kasım’da yaşanan duruma dair Beyazıt Kolektif de 
bir açıklama yayınladı. “Gençlik Yılmayacak, YÖK de Saray da Yıkılacak” 
diyerek İstanbul’un tüm üniversitelerinden katılımla Beyazıt’ta gerçekleştiri-
lecek eyleme polis saldırmıştı. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi kapısından 
çıkan ve Vezneciler’de toplanan diğer üniversitelerden öğrencilerle buluşa-
rak meydana yürüyecek olanlara “Kanun dışı pankart” taşındığı bahanesiyle 
saldıran polis, bir çok üniversiteliyi gözaltına almıştı. Gözaltı esnasında iş-
kence uygulayan polis, Edebiyat Fakültesi içine girerek de göazltı yapmaya 
çalışmıştı.

Merkez Kampüs’te ise basın açıklaması gerçekleşti. Ardından Merkez 
Kampüs’te yapılan panel-forumla üniversitelilere yönelik polis şiddeti tartı-
şıldı. Genel olarak yaşanan duruma dair ise Beyazıt Kollektif bir açıklama 
yayınladı. Beyazıt Kolektif’in yaptığı açıklamayı paylaşıyoruz;

“İki gerçekle bir kez daha karşı karşıya kaldık. İlki üniversiteye ra-
hatça girebilen bizim amfilerimizin içine, akademisyenlerin odalarına 
kadar girerek gözaltı yapmaya çalışan polislerin iznini veren Rektör’ün 
ta kendisidir. Rektör’e bu yetkiyi veren ise Tayyip Erdoğan’dır. İkinci-
si arkadaşlarının üzerine kapıları zincirleyenlere üniversitenin içinden 
tepki gösteren üniversitelilerin “Yeter” çığlıkları. Bu çığlık, baskının 
zulmün sindiremediği halk çocuklarının işsizliğe, yoksulluğa, baskıya 
“Yeter” demesiydi. Polisin 6 Kasım’da saldırıyı çeken bir muhabire “Ar-
tık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” dediği görüntüler sıkça paylaşıldı. 
Ama her şey seçim öncesinde olduğu gibi. Köşeye sıkışan Tayyip Erdoğan, 
iktidarının ilk gününde itibaren her gün saldırdığı gibi halka saldırıyor. 
Her zaman olduğu gibi gözaltına alıyor, tehditler yağdırıyor. Yüzde 49 
oyla seçimin galibi AKP, kazandığını sanıyor. Ancak yanılıyor. Seçimden 
aldığı oy oranının verdiği özgüvenle halka saldıran AKP’ye 2013 Hazi-
ran’ında, yüzde 52 oyla iktidarda olduğu zamanı hatırlatalım. Yaşamı, 
onuru, yarını için meydanlara inen milyonları hatırlatalım. Ve “Gençlik 
gelecektir” sözünü hatırlatalım. Üniversitelerimizde AKP’ye, rektörleri-
ne yer olmadığını gösterelim.

Ferman Padişahın, Üniversiteler Bizimdir.  Öğrenci Kollektifleri” 



q Ahmet ÇAVLI

Dünyanın  her yerinde sorunların çö-
zümünü sağlayan güç halkın mücade-
lesidir. Siyasetin devreye girmesini sağ-
layan da halkın mücadelesidir. İnsanlık 
tarihinde halk mücadele etmeden, halk, 
halklar devreye girmeden gerçekleşen 
hiçbir adım ve çözüm yoktur. Görüşme ve 
müzakerelerle bir çözüm olmuşsa bunun 
arkasında da mutlaka halkların eylemi ve 
gücü vardır. Kuşkusuz diyalog, görüşme 
ve müzakereyle sorunun çözümü olsay-
dı iyi olurdu. Herkes bunu tercih ederdi. 
Halkların özyönetim ve demokratik özerk-
lik mücadelesi çabasına yoğunlaşmak 
gerekir. Kim özgürlük istiyorsa, kim Kürt 
sorununun çözümünü istiyorsa şu andaki 
tutumu net olmalıdır. Çözüm de müzake-
re de ancak bu mücadelenin gelişmesiy-
le olur. Kim çözüm istiyorsa demokratik 
siyasal yolların açılmasını istiyorsa, Kürt 
halkının özyönetim mücadelesine destek 
vermelidir. İşte o zaman devrimci görev 
kardeşlik görevini sosyalist görevini yap-
mış olur, mücadele de buna göre şekil-
lenir. İnsan gibi nazik bir tür ve toplumu 
gibi tehditlere açık bir varoluş, güçlü bir 
özsavunma olmadan varlığını uzun süre 
ayakta tutamaz. Toplumsal savunmada 
ise topluluğun tüm fertleri ortaklaşarak 
kendini savunur, hatta savunma olanak-
larına göre topluluğun sayısı ve örgüt-

lenme  biçimi sürekli değişir. Savunma 
toplulukların asli bir işlevidir. Toplumsal 
özsavunma bilinci örgütlenmeyi, örgüt-
lenme de eylemi geliştirir. Yani bilinç ör-
güt ve eylem bütünlüğü özsavunmayı 
mümkün kılar. Özsavunma birey ya da 
topluluğun bizzat uyguladığı başka bir 
güce ya da kesime devredilemez bir ey-
lemdir. Kürtler ve Kürdistani halklarda 
tarihi mücadele boyutuyla gelişen top-
lumsal bilinç ve örgütlülük sayesinde öz-
savunmayı geliştirmeyi bilmişlerdir.

Asıl konumuz olan yerel yönetimler-
de geliştirilen veya geliştirilmek istenen 
özyönetim ve özsavunma konularının 
ele alınabilmesi için de meclislerin olu-
şum şeklini anlatmak zorundayız. Dünya 
çapında gelişen yerelliğin, yerel kültür ve 
ekolojinin artan büyük önemi kurumlaş-
malara ilgi göstermek ve örgütlemek baş-
ta gelen demokratik siyaset konularıdır. 
Köy ve belediye kurumlaşmalarını Kürt 
toplumunun özelliklerine uyarlandığın-
da somut olarak kentler için özgürlükçü 
demokratik belediye hareketi, kırsal köy 
alanlarına da özgürlükçü komün hareke-
ti gerekir. Demokratik kurumlaşmaların 
önemli bir alanı da belediye, kent ve kırsal 
köylerdir, bunlar demokratik toplumun 
temelidir. 

Köy ve kentler demokratikleşmedik-
çe, elimizde bulunan belediyelerimiz, is-
tediği kadar hizmet etsinler, alt yapı, üst 

yapı çalışmalarında başarılı olsunlar kendi 
başlarına demokratikleşmeleri mümkün 
değildir. Yerel demokrasiler özü gereği  
halkın tabanından çıkan, onu iradesini 
kollektif yönetimlere taşıyan bir çalışma, 
ve üzülerek söylemek zorundayım be-
lediyelerimizde halkın temsiliyeti oluş-
madı. Yaşadığım bölgede somut olarak 
şimdiye kadar DARGEÇİT ve NUSAYBİN 
hariç diğer ilçelerde sağlıklı, halkı kucak-
layan  mahalle meclisleri, köy meclisleri, 
sokak meclisleri, kent meclisleri, gençlik 
meclisleri, kadın meclisleri ile demokratik 
halk meclisleri, konseyleri, işçi meclisleri 
oluşturulamadı. Neden? Çünkü, baştan 
beri (söylemek zorundayım genelleme 
yapamam, defalarca söyledim yine de 
söyleyeceğim) bunları yerelde hep tartı-
şırız; Eleştiri özeleştiri olmadan aydınlık 
ışıklı yolumuzu bulamayız. Bu nedenle 
kimse alınmasın ama üstüne alsın ki ya-
şamsal sorunlarımız çözülsün. Şimdiye 
kadar bölgede gerçek anlamda demok-
ratik kooperatif kurulmamış ya da yoktur. 
Akademiler yok sınırındadır, Komünal 
ekonomi inşa edilmemiş, meclisler ku-
rulmamış. Nedeni açıktır; haketmedikleri 
halde en üst seviyeye gelenler  belediye 
başkanları, belediye meclis üyeleri vs. ki-
şiler hem bunlardan anlamıyorlar, hem 
de bunları kurduğunda gelecek hesapları 
olduğu için kendi akrabalarından ahbap 
çavuş ve dar grupçu zihniyete yönelmek-
tedirler, bu nedenle sağlıklı örgütlenme, 

sağlıklı meclisler oluşmuyor, oluşamıyor. 
Halkın kendi özgür iradesiyle seçilmesi ve 
yönetimlere gelmesi şimdilik yok, oluş-
mamıştır. Ama dipten gelen yeni yetişen  
kendini eğitimden geçiren akademiye 
başlayan oradan geçen gençlik özgür 
iradesiyle hareket ediyor, bu tür olumsuz 
oluşumlara karşı çıkıyor, bunları değiştir-
me  kararlılığındadırlar. Defalarca söyle-
dik, yandaş karar almaktan vaz geçmeli-
yiz  belediyelere alınan üst düzey kadrolar 
ekonomi, kooperatif, diplomasi siyaset 
açısından birikimli donanımlı olduklarını 
söyleyemeyiz. Yetenek ve kalite açısından 
dünyayı kavrama, yerele somuta indir-
geme konusunda başarılı değillerdir. Be-
lediyelerimizde sovhoz ve kolhozlar ko-
nusunu incelediklerini zannetmiyorum. 
Dünyadaki tüm kooperatifler incelenmeli 
tahlil edilmeli çünkü bunların hepsinin çı-
kış yeri  Sovyet kooperatifleridir. Asıl karar 
yetkisi, köy mahalle, kent meclisleri de-
legelerinindir. Hiç kimse halk adına mec-
lisler adına karar alamaz uygulayamazlar, 
ama maalesef halkı dinleyen yok, kendi 
başlarına buyruk olanlar çoğalmıştır. Kür-
distan’da işçi konseyleri, demokratik halk 
meclisleri mahalle forumu gibi konular 
işlenmemiş gibidir. Toplumun demokra-
tikleşmesi, toplumun demokratik talep-
lerini  yeniden yapılanma, örgütlenmeyle 
çözmemiz gerekir. 

Kürdistan’da eksik olan şey örgütlü 
toplum için bilinçli çalışma yapılmamış. 
Eksiklik burada önümüze çıkıyor. Bilinçli, 
örgütlü, eğitimden geçmiş insan azlığı 
söz konusu, ama kimse de çalışma azmi 
eksik olmasın muhakkak özgür yurttaş, 
özgür halklarımız örgütlenmeyi de, mec-
lisleri de, akademileri de, komünal eko-
nomik biçimi de yaratacaktır. Demokratik 
özyönetim, demokrasinin olmazsa olmaz 
koşuludur, nasıl kendine göre demokra-
si  olmazsa, özyönetimsiz güçlendirilmiş 
yerel yönetimsiz demokrasi de olmaz. 
Özyönetim halkın kendi kendini yönetme 
biçimidir. Özyönetimler meclislere daya-
nır, meclisler yoksa özyönetimler eksik 
kalır. Özyönetim Kürt halkının hakkıdır, 
herkes bu hakkın yanında yer almak için 
çaba göstermelidir. Özyönetim demok-
ratik cumhuriyete açılan kapıdır, özyöne-
tim sosyalizme açılan yoldur, bu sürecin 
başıdır. Gün, tüm demokrasi güçlerinin 
birlikte hareket etme günüdür, Kürt halkı 
yalnız kalırsa herkes kaybeder.

Özyönetim ve Meclislerin Önemi
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Sokağa Çıkma Yasakları 
Yönetememenin Göstergesidir

q Mazlum KORKMAZ

7 Haziran sonuçlarını tanımayan iktidarın özellikle seçimleri yenileme kararı aldıktan sonra Kürdistan’da atanmış valiler, 
kaymakamlar eliyle uygulamaya koyduğu “güvenlik bölgeleri” ve bununla da yetinmeyip “sokağa çıkma yasakları” ile sür-
dürdüğü imha ve katliam girişimleriyle Kürt halkına karşı yürüttüğü topyekün savaş, olağan koşullarda yönetememesinin 
bir göstergesidir.  Varto, Lice, Silvan, Cizre, Nusaybin, Derik, Yüksekova, Diyarbakır Sur’da  özel harekatçılar, askerler, tanklar, 
toplar, havanlar, helikopterler ve “Esedullah timleri” ile terör estiren iktidar sürekli ilan edilen “sokağa çıkma” yasaklarıyla Kürt 
halkına diz çöktürmek istiyor. Kürt halkı ise bu saldırılara topyekün direnişle karşılık veriyor. Serhıldanlarla yasakları etkisiz 
hale getiriyor.

Mustafa Karasu’nun vurguladığı gibi, “Erdoğan ve AKP’nin hedefi, önünde engel gördüğü Kürt Özgürlük Hareketi ve de-
mokrasi güçlerini etkisizleştirip kültürel soykırımcı otoriter hegemonik bir sistem kurmaktır. Bu gerçeklik görülerek Kürt halkı 
ve demokrasi güçleri örgütlülükleri ve birliklerini güçlendirip yeni bir demokratik siyasal mücadele dönemine girmelidirler.” 

Türkiye demokrasi güçlerinin önündeki güncel görev, Kürt halkıyla, Kürt Özgürlük Hareketi ile birlikte omuz omuza saldı-
rılara karşı birlikte olmaktır. 
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Özlem dolu sevgilerimi gönderiyor iyi 
olmanızı diliyoruz.

Çarmıha gerili özlemlerin, avuçları-
mıza dolan kanlı gözyaşlarına dokunu-
yoruz. Yokluğun zamansızlığında acıyı 
yudumluyoruz. Sevdanın yüreklerinden 
ve umudu haykırıyoruz. Gökyüzüne, ya-
rınlara parıldayan, özgürlük ezgilerimiz 
dökülüyor, zulmün ve vahşetin günahkar 
karanlığına ve celladın gecelerine çığlık-
lanıyor, sonsuzluğa ışıyan yıldızlarımız, 
özgürdük, özgürüz diye.

Değerli Arkadaşlar;

Emeği ve özgürlüğü yüreğinin sevgi-
siyle yoğuran, değerli güzel insan Kemal 
Tayfun Benol yoldaşın şahadetine ilişkin, 
sizlere ve sevenlerine atfen bir başsağlığı 
kartı yollayıp acılarınıza ortak olup pay-
laşmıştım. İnşallah ulaşmıştır. Yine de yıl-
dızlaşan ve güneşin sıcaklığına dost olan 
güzel yüreklerin, bütün sevenlerine baş-

sağlığı dileklerimizi gönderiyoruz. Acıla-
rını paylaşıyoruz.

Yoldaşlar, biraz uzunca bir yazı var 
yolluyorum. Eğer peyder pey yayınlama 
imkanınız varsa, yayınlarsanız iyi olur. İm-
kanlar el vermiyorsa da canınız sağ olsun.

Kısaca bu vesileyle gönderdiğiniz 
Politika gazetesi de gecikmeli de olsa 
düzenli ulaşıyor. Sağ olun, var olun. Bu 
duygularla tekrardan siz değerli güzel 
insanları sevgi ve saygıyla selamlıyor, her 
daim iyi olmanızı diliyorum. Sevginin gü-
zelliğiyle kalın.

Saygılarımızla.

Cengiz AYAR
2 Nolu F Tipi 

Kapalı Cezaevi/Kocaeli

Not: Sevgili Cengiz Yoldaş, Yazını de-
ğerlendiremediğimiz için kusura bakma.  
Bu sayımızı da zorunlu nedenlerle bir haf-
ta gecikme ile çıkarmak zorunda kaldık.   
Hoşgöreceğin umuduyla, sevgiler...

Merhaba Sevgili Güzel Yoldaşlar
Değerli 
Politika 
Emekçisi
Arkadaşlar

Değerli Dostlar,

‘Barış’ı haykırmak için bir araya gelen 
on binlerce devrimci-demokrat, yurtse-
ver insanımızın orta yerinde patlatılan 
bombalar ile kanattılar yüreklerimizi...

Ölümsüzleşen canlarımızdan birinin 
de yoldaşınız, yoldaşımız Kadri Erol oldu-
ğunu öğrendik.

Siz yoldaşları başta olmak üzere; aile-
sinin, arkadaşlarının ve dostlarının acıla-
rını acımız biliyor, başsağlığı dileklerimizi 
iletiyoruz.

Faşizmin, yeni nesil IŞİD maskeli 
kontrgerilla güçleri, alçakça bir şekilde 
en güzellerimizden yüz iki canımızı aldı 
aramızdan. Ölümsüzleşen her bir canı-
mızı sevgiyle, saygıyla ve zafer sözüyle 
anıyoruz...

Değerli Dostlar,

Acımızın da, öfkemizin de boyutu sı-
nırsız... Katillerimizi tanıyoruz ve hesap 
günü için öfke biriktiriyoruz.

Cellatlar ve sahipleri; özgürlük, sos-
yalizm ve barış sevdalılarını öldürmekle 
amaçlarına ulaşamayacaklarını çok iyi 
biliyorlar. Onun içindir ki, morallerimizi 
bozarak sonuç almaya çalışıyorlar. Ama 
bilmiyorlar ki; yürekleri insandan, emek-

ten, barıştan ve bilcümle güzelliklerden 
yana atanların iradeleri ve bilinçleri acıyla 
yoğrulmuş, öfkeyle çelikleşmiştir.

Asla unutmayacağız, unutturmayaca-
ğız, hesap soracağız!

Devrimci selamlar, sevgiler.

TDP (Türkiye Devrim Partisi) 
Tutsakları

Kırıkkale F Tipi Cezaevi

Merhaba Sevgili Güzel Arkadaşlar

 Merhaba 
Selam ve saygılarımı sunar, iyi moralli 

olmanızı temenni ederim. Bizler de her 
açıdan iyi ve moralliyiz. Politika gazete-
niz elimize ulaşıyor, çok beğeniyoruz. 
Bizler PKK davasından yatıyoruz. 

Yeni açılan bir cezaevindeyiz, çok ki-
tap ihtiyacımız var. Eğer imkanınız varsa 
bizlere kitap yollar mısınız? Yollarsanız 
çok mutlu oluruz. Böyle kısa ve öz yaza-
yım şimdilik. Umarım daha sonra genişçe 
yazışırız. Çalışmalarınızda başarılar.

Selam ve Saygılar... 

Halil AY
T Tipi Kapalı Cezaevi/Düzce

Sizleri yoldaşça duygularla se-
lamlar, çalışmalarınızda başarılar 
dilerim.

Politika’nın 21. sayısını bir arka-
daşımın göndermesi üzerine ga-
zeteye ulaşma şansım oldu. İçeriği 
dolu dolu idi. Bu çabanızdan dolayı 
teşekkürler.

Gazeteyi düzenli takip etmek 
istiyorum. Acaba bana gönderme 
zahmetinde bulunur musunuz? 
Malumunuz cezaevinde çok rahat 
edinme şansımız olmuyor. Gaze-
tenin arkasındaki “...devrimci siyasi 
tutsaklara ücretsiz abonelik” ayrın-
tınız beni yazmaya yöneltti.

Bilahare yazışmak ve yakın ge-
lecekte görüşmek üzere, sevgi ile 
kalın.

Devrimci Selam ve Saygılarımla.

Ayhan ERKMEN
H Tipi Cezaevi/Erzurum



q Murat Çakır

2011’de Arap dünyasındaki kalkış-
malar başladığında, demokratik kamu-
oyunda ve devrimci güçler arasında 
emperyalistlerin işbirlikçisi olan Arap 
despotlarının peş peşe alaşağı edilecek-
leri ve demokratik dönüşümlerin baş-
layacağına dair umutlar ifade edilmek-
teydi. Hatta kimileri, kalkışmaların birer 
“devrim” olduklarını iddia ediyorlardı. 
2015’in Arap dünyasına baktığımızda 
ise, sadece bu umutların yerlerinde yel-
lerin estiğini değil, çok daha ürkütücü 
bir resmi görmekteyiz: Ortadoğu kan 
denizine dönüşmüş durumda. Libya ve 
Irak devletleri çözülme sürecinde. Lüb-
nan, Suriye ve Yemen de benzer bir sü-
rece sokulmak üzereler. Mısır’daki Sisi 
diktatörlüğü ülkedeki, özellikle Sina 
Yarımadası’ndaki yangınla baş edemi-
yor. Kangren olmuş Filistin sorunu yeni 
trajedilere gebe. Arap dünyası, artık 
sayılarının dahi bilinemediği kanlı ihti-
laflarla cebelleşiyor. İrili ufaklı sayısız 
cihatçı çete tüm Ortadoğu’ya –Paris sal-
dırılarında görüldüğü gibi, Avrupa’ya da 
– dehşet ve korku yayıyor. Kısacası Or-
tadoğu, alevlerin ortasına bırakılan bir 
barut fıçısını andırıyor. Fıçı alev aldığın-
da bölgenin, hatta tüm dünyanın yangın 
yerine dönmesi uzak bir ihtimal değil.

Dünyanın en büyük enerji taşıyıcısı 
kaynaklarının bulunduğu ve bu neden-
le yaklaşık iki yüz yıldan beri devam 
eden emperyalist sömürünün yarattığı 
ihtilafların neredeyse onarılamaz yara-
ları açtığı bölge, aslında kısa bir zaman 
öncesine kadar farklı dinlerin ve mez-
heplerin –tamamen ihtilafsız ve tam 
barış içinde olmasa da– yaklaşık 1.500 
yıldır yan yana yaşadıkları bir coğraf-
yaydı. Bilhassa Suriye, Baas rejiminin 
despotluğuna rağmen, bu yan yana ya-
şamın örnek bir ülkesiydi. Ancak başta 
emperyalist güçler olmak üzere, büyük 
güçler arasındaki sert rekabet ve bölge-
nin özgün bir özelliği olarak bölgedeki 
egemen güçlerin bölge üzerindeki hege-
monya için giriştikleri çatışmalar, yan 
yana yaşamı bitiren ve stratejik vekâlet 
savaşlarını tetikleyen faktörler oldu-
lar. Jeostratejik ve jeoekonomik önemi 
nedeniyle başat aktörlerinin geri adım 
atmamakta kararlı oldukları bölgenin 
barut fıçısı hâline dönüşmesinin temel 
nedeni bu rekabet ve hegemonya çatış-

malarıdır. Görüldüğü kadarıyla barut fı-
çısının fitilini ateşlemeye en yakın aday 
da mezhepçilik olmuştur.

Mezhepçi Çatışma 
Laboratuvarı: Irak

21. Yüzyıl’da dinlerin ve mezheple-
rin yan yana yaşamının temeline konulan 
ilk etkili dinamit 2003 Irak işgali sonra-
sında ABD emperyalizminin Irak’taki 
uygulamaları oldu. Dönemin ABD’li 
işgal valisi Paul Bremer Irak’ın “Ba-
asçılıktan arındırılması” kisvesi altında 
Irak devlet kurumlarını mezheplere göre 
örgütlemeye başlamış ve merkezi hü-
kümetin en önemli makamlarına Şiileri 
yerleştirmişti. Böylelikle “laik dikta-
törlük” olarak da nitelendirilen Baasçı 
devlet aparatı tamamen parçalanmış ve 
mezhepçi ayrışmalar hız kazanmıştı.

İktidarın büyük ölçüde Şiilere veril-
mesi, zaten 1990’dan beri devam eden 
ambargolar sonucunda yoksullaşan ve 
ciddi ekonomik sorunlar yaşayan Irak 
halkları arasında (özellikle Sünni nüfus 
arasında) merkezi hükümete karşı olan 
güvensizliği ve ayrışmayı derinleştire-
rek, daha sonraları ülkeye giren cihatçı 
çetelerin Sünni nüfus arasında destek 
bulmasına yol açtı. Yaygınlaşan yolsuz-
luk ekonomisi ve Şii yöneticilerin keyfi 
uygulamaları, Sünni aşiretleri Saddam 
Hüseyin’e bağlı ordu yöneticilerinin iş-
birliğine girdiği cihatçı çetelere yönlen-
dirdi.

Buna karşın, bilhassa eski başbakan 
Maliki döneminde bir özel ordu biçi-
minde oluşturulan Şii milisleri, mezhep 
ayrışmalarını derinleştiren bir faktör 
hâline geldiler. Irak’ın resmi ordusu ise 
tam anlamıyla işlevsizleştirildi. Bölge-
yi yakından tanıyan uzmanlar tam da 
bu nedenle 2014 Haziran’ında yaklaşık 
400 kişilik bir DAİŞ çetesinin 20 bin 
askerin ve binlerce polisin bulunduğu 
Musul kentini tek kurşun dahi atmadan 
ele geçirmesinin bir tesadüf olmadığı-
nı belirtiyorlar. Irak devlet aparatının 
mezheplere göre örgütlenmesinin belki 
de en ironik yanı, işgal esnasında tek 
hedefi o zamana kadar Irak devletine ait 
olan enerji sektörünü özelleştirmek olan 
ABD emperyalizminin bu uygulaması-
nın, bizzat stratejik rakip olarak gördü-
ğü İran’ın bölgedeki etkinliğini artırma-
sına yaramış olmasıdır. Günümüzde “Şii 
yayını” İran, Suriye hükümeti, Lübnan 

Hizbullahı ve Irak merkezi hükümetinin 
oluşturduğu genel kanı hâline gelmiştir. 
Sonuç itibariyle ABD emperyalizminin 
2003 sonrasında Irak laboratuvarında 
uygulamaya soktuğu mezhepçiliğin gü-
nümüz Ortadoğu’sunda etkin bir ege-
menlik ve ihtilaf aracına dönüştüğünü 
tespit etmek durumundayız.

Vâhhabî Despotluğunun Rolü

Ortadoğu’nun içinde boğulduğu 
mezhepçi çatışmaların en büyük kışkır-
tıcısının Suudi Arabistan olduğu bilini-
yor. Daha önce de yazdığımız gibi ABD 
emperyalizminin sadık taşeronu olan 
Suudiler onlarca yıldan beri dünyanın 
muhtelif ülkelerinde Selefi grupların ve 
islamist-cihatçı çetelerin finansörlüğü-
nü yapıyor, ki özellikle cihatçı terör ör-
gütlerini desteklemekte zengin tarihsel 
deneyimlere sahipler. Suudi Arabistan 
bugüne kadar kurduğu vakıflar ve ens-
titüler, verdiği öğrenci bursları, farklı 
ülkelerdeki camii inşaları, devlet büt-
çesinden ayırdığı devasa destek fonları 
ve oluşturduğu “İslami” finans kurumla-
rıyla kendi devlet ideolojisi olan gerici 
Vâhhabîliği dünyaya yaymaya ve dün-
ya çapında etkin bir Vâhhabî-Selefi ağı 
oluşturmaya çalışıyor.

Suudi despotların bu çabalarının 
hedefi sadece İslam dünyasında gerici 
Vâhhabî ideolojisini yaymak değil el-
bette. Asıl hedefleri, bölgedeki hegemo-
nik çıkarlarını savunmak. Örneğin Mı-
sır’da ordunun Müslüman Kardeşlerin 
adayı olarak seçilen başkan Mursi’ye 
karşı gerçekleştirdikleri darbeyi Suudi 
Arabistan’ın desteklemesi, yüzeysel bir 
bakışla çelişki gibi görülebilir. Darbenin 
hemen ertesi günü darbeci Sisi’ye 12 
milyar Dolar yardımda bulunan Suudiler 
bu şekilde Arap dünyasında önemli bir 
toplumsal hareket hâline dönüşmüş olan 
Müslüman Kardeşlerin etkinlik alanını 
daraltabildiler. Aslında yabancı serma-
yeye karşı çıkmayan ve neoliberal poli-
tikaları onaylayan Müslüman Kardeşler 
emperyalist güçler tarafından “ılımlı İs-
lam gücü” olarak görülmekte ve Katar 
Emirinin mali desteklerini almaktaydı-
lar. Ancak Müslüman Kardeşlerin 2011 
sonrası Mağrip’ten, Filistin’de Hamas’a 
ve Türkiye’de AKP’ye kadar etkinlik 
kazanmaları, zaten hareketi iktidarları-
na yönelik bir tehdit olarak gören Suudi 
despotların Müslüman Kardeşlere karşı 
harekete geçmelerine neden oldu.

Suudiler ile Müslüman Kardeşlerin 
arası özellikle 1990 2. Körfez Savaşı 
esnasında kapanmamak üzere açılmıştı. 
Müslüman Kardeşler Saddam Hüseyin’e 
destek verirlerken, Suudiler topraklarını 
ABD işgal ordusunun harekâtına açmış-
lardı. Kaldı ki Müslüman Kardeşlerin 
iktidar stratejisi olarak parlamenter sis-
teme oynamaları ve Tunus ile Mısır’da 
başarılı olmaları, Suudi despotları ye-
terince rahatsız ediyordu. Bugün, tüm 
ortaklıklarına rağmen, Suudiler, AKP 
ve Katar arasında Müslüman Kardeşler 
konusunda çelişkiler sürmeye devam et-
mektedir.

Çıkarlar ve Çelişkiler Birliği

Bu çıkar örtüşmeleri ve çıkar çeliş-
kileri birliğinin yarattığı karmaşıklığın 
sonuçlarını Suriye’de de görmekteyiz. 
Gerek Suudiler, gerek AKP, gerekse de 
Katar Ortadoğu’nun son laik rejiminin 
yıkılması konusunda hem fikirler. An-
cak bu ortak hedefin arkasında ciddi 
çelişkiler söz konusu. AKP neo-osman-
lıcı heveslerle Suriye’yi kendi etki ala-
nına çekmek isterken, Katar Suriye’yi 
kurmak istediği doğalgaz boru hattı 
için kontrolü altına almaya çalışıyor. 
Katar şu anda dünyanın en büyük likit 
doğalgaz üreticisi. Üretimi son derece 
masraflı olduğundan, Suriye’den geçip 
Türkiye’ye ulaşacak yeni bir doğalgaz 
boru hattının Katar’ın kârlarını katla-
yacağı hesaplanıyor. Katar bu nedenle 
Suriye’de AKP ile eşgüdüm içerisinde 
Müslüman Kardeşler çizgisindeki ci-
hatçı çeteleri desteklerken, Suudiler El-
Nusra-Cephesini destekliyor. Suudilerin 
DAİŞ’e yönelik desteklerini burada say-
maya gerek yok.

Diğer yandan Suudileri, AKP ve Ka-
tar’ı birleştiren bir diğer hedef de İran’ın 
bölgedeki etkinliğini sınırlamak ve ge-
riletmek, ki bu hedefi gerçekleştirmek 
için Suudiler İsrail ile stratejik ortaklığa 
da girmiş durumdalar. İran ise bu giri-
şimlere karşı kendi önderliğindeki “Şii 
Yayını” ayakta tutmak için Suriye’de 
doğrudan iç savaşa katılıyor. Bölgedeki 
hegemonik konumunu korumak ve ge-
liştirmek isteyen ABD emperyalizmi ile 
kendi toprakları dışındaki yegâne deniz 
üssünü kaybetmek istemeyen Rusya’nın 
angajmanlarını da düşünürsek, Suri-
ye’nin tam anlamıyla vekâlet savaşları-
nın muharebe alanı hâline geldiği söy-
leyebiliriz.

Ortadoğu: 21. Yüzyıl’ın Barut Fıçısı
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Suriye’deki durum bilhassa emper-
yalist güçler açısından giderek içinden 
çıkılamaz bir bataklığa dönüşüyor. Bu-
gün ABD öncülüğündeki “Anti-İslam 
Devleti-Koalisyonu” içinde DAİŞ’e 
karşı sözüm ona mücadele eden ülkeler, 
DAİŞ’in ortaya çıkmasına bizzat neden 
olanlardır. Kısa bir süre önce basına 
sızan bazı belgeler, ABD yönetiminin 
“Dış İlişkiler Konseyi” CFR’ın 2012 
Ağustos’undaki “Özgür Suriye Ordu-
su’nun disiplinli, dini heyecana sahip, 
deneyimli, Körfez’deki Sünni sempati-
zanlarının maddi desteğini alan ve öl-
dürücü sonuçlar elde eden El Kaide’ye 
ihtiyacı var” tavsiyesine uyduğunu ve 
“Suriye ve Irak’ta farklı grupları birleş-
tirebilecek bir İslam Devleti kurulması 
olumlu bir opsiyondur” kararını uygu-
lamaya soktuğunu kanıtlıyor. Bunun dı-
şında “ılımlı muhalifleri sahaya sürmek 
için” ABD ve Türkiye tarafından geliş-
tirilen “Eğit-Donat” programının akıbeti 
ise biliniyor. Yani Putin’in Antalya G20 
Zirvesinde “burada DAİŞ’i destekleyen-
ler var” demesi boş laf değil.

Emperyalist güçler ile işbirlikçi des-
pot rejimlerin destekledikleri cihatçı 
çetelerin, bilhassa DAİŞ’in günümüzde 
Goethe’nin “Der Zauberlehrling” (Si-
hirbaz Çırağı) adlı eserindeki “çağrılan, 
ama kovulamayan hayaletler” hâline 
gelmeleri, tarihin bir cilvesi gibi. Bu 
açıdan Paris katliamının asıl sorumlula-
rını önce Washington, Brüksel, Riyad ve 
Ankara’da aramak gerekiyor.

“Yemen Yemen, 
Toprakları Kanlı Yemen...”

Mezhep çatışmalarının iç savaşa 
dönüştüğü bir diğer ülke ise Yemen. 
Aslında Yemen’deki ihtilafın temelinde 
yoksulluğa ve bölgesel eşitsizliğe karşı 
başkaldırılar yatıyor. Ülkenin kuzeyin-
deki yaygın yoksulluk ve sefalet uzun 
zamandır toplumsal gerilimlere yol 
açıyordu. Batı’daki burjuva basınında 
“fidye için adam kaçıran feodal aşiretler 
ülkesi” olarak nitelendirilen Yemen’de 
rehineler üzerinden elde edilen fidye 
gelirlerinin büyük bölümünün, ABD 
ve Suudi Arabistan’ın işbirlikçisi Hadi 
yönetiminin Şii bölgelerine yatırım yap-
maması nedeniyle okul, sokak ve has-
tane inşaatlarında kullanıldığı Batı ka-
muoyunda bilinmiyor. Nitekim yıllardır 
süren bu toplumsal gerilimler Şii Husi-
lerin silahlı ayaklanmaya yönelmelerine 
neden olmuştu.

Başkan Abdumansur Hadi’nin ülke-
den kaçmasına neden olan Husi ayak-
lanması, Suudilerin Körfez İşbirliği ül-
keleri, Ürdün, Fas ve Mısır’dan oluşan 
bir koalisyonla Yemen’deki iç savaşa 
müdahil olmalarına gerekçe olarak kul-

lanıldı. Suudiler bugüne kadar özellikle 
sivil halkı hedef alan bombardımanlara 
devam etmekteler.

Husilerin Şii mezhebine mensup 
olmaları, ayaklanmanın asıl nedenle-
rinin unutturulmasına ve iç savaşın bir 
mezhep çatışması olduğu algısının ya-
yılmasına neden oldu. Suudiler, daha 
önce 2011’de Bahreyn’de olduğu gibi, 
Yemen’deki iç savaşı İran’ın körükle-
diği propagandasını askeri müdahalele-
rine gerekçe olarak kullandılar. Suudi 
despotları Yemen’deki askeri müdahale-
leriyle hem Arap Yarımadası’ndaki ye-
gâne belirleyici egemen güç olduklarını 
kanıtlamayı, hem de –İsrail’in yanı sıra 
– bölgede ABD’nin imtiyazlı partneri 
olarak kalmayı sağlamak istiyorlar.

ABD ise Yemen’deki iç savaşa doğ-
rudan katılmıyor, ama Suudi Arabistan’a 
yaptıkları askeri yardımlarla dolaylı 
yollardan yönlendirici rolünü sürdürü-
yor. Çünkü ABD açısından Yemen’in 
büyük stratejik önemi bulunmakta. Bir 
kere dünya çapında gemilerle yapılan 
petrol nakliyatının yarıdan fazlası Kı-
zıldeniz ve İran Körfezi’nden geçiyor. 
Deniz nakliyat yollarının güvenliği için 
Yemen’in stratejik önemi son derece bü-
yük. Suudilerin Arap Yarımadası’ndaki 
20 kara, hava ve deniz üssünün yanı 
sıra ABD’nin Cibuti’den Yemen’e ve 
Oman’a kadar ve aynı zamanda İran’ı 
çevreleyecek düzeyde bir dizi stratejik 
askeri üssü bulunmakta. Sadece Ye-
men’e ait olan Socotra Adası’nda on 
bini aşkın ABD askeri, denizaltı limanı, 
haber alma merkezi, kıtalar arası uçuşla-
ra uygun büyük bombardıman uçakları-
nın inip kalkabileceği bir havalimanı ve 
uzun menzilli roket atar İnsansız Hava 
Araçları bulunuyor. ABD emperyalizmi 
böylece bölgedeki üsleriyle bağlantı-

lı olarak Socotra Adası’ndan tüm Hint 
Okyanusu’nu ve buradan geçen nakliyat 
yollarını kontrol edebilmekte. ABD için 
Yemen’in temel stratejik önemi burada 
yatmaktadır.

ABD emperyalizminin 2012’de açık-
lanan “Pasifik Stratejisi” temelinde İran 
ile yürüttüğü yakınlaşma politikasından 
ürken Suudi Arabistan, İsrail ile birlikte 
bölgede, bilhassa kendi hinterlandında 
hegemonik konuma gelmeye çalışıyor 
ve bu bağlamda da mezhep çatışmala-
rını bir araç olarak körüklemeye devam 
ediyor. Bunun yanı sıra İran’ın nükleer 
programına başlamasına izin verilmesi-
ni Suudi Arabistan ile Körfez ülkelerin-
de de kendi nükleer programlarını baş-
latmak için kullanmak istiyorlar. Sonuç 
itibariyle, nükleer silah üretimi için de 
eline fırsat geçecek olan Suudi Arabis-
tan’ın bölge egemenliği için genel bir 
Sünni-Şii çatışmasını yaygınlaştırması, 
öngörülemez sonuçları olan bir şiddet 
sarmalının önünü açacak bir potansiyeli 
ortaya çıkarabilir.

Sonuç: 
Olasılıklar, Perspektifler

DAİŞ ile ortaya devlet biçimini kul-
lanan yeni bir aktör çıktı. Aslında “Özel 
Askeri Teşekkül” olan ve heterojen bir 
iskelet üzerine kurulu DAİŞ, hiyerarşik 
yapısı, fanatik ve saldırgan birlikleri ve 
uyguladığı vahşi yöntemlerle zenginle-
şerek, taşeronluğunu yaptığı güçlerden 
bağımsızlaşıyor. DAİŞ, Irak ve Suri-
ye’de kontrol altında tuttuğu bölgelerde 
ilân ettiği “İslam Devleti” ile Britanya 
ve Fransa’nın 1916’da imzaladıkları 
Sykes-Picot Antlaşmasını temel alan 
ve 1920’de Osmanlı İmparatorluğu’nu 
emperyalist ülkeler arasında paylaştıran 
Sevr Antlaşması’nın sonucunda oluşan 

“Ortadoğu Düzenini” parçalayacak bir 
faktör hâline geldi. Emperyalist ülke-
lerin kendi çıkarlarına göre çizdikleri 
sınırlar, bölgedeki etnik ve dini coğraf-
yaları böldüğünden yüz yıldan beri süre-
ğenleşen ve kangrenleşen ihtilaflara yol 
açmaktadır. Tüm bu ihtilaflar, bilhassa 
Kürt ve Filistin sorunları, Irak ve Lib-
ya’da tamamlanan, Suriye’de ise cihat-
çı çeteler vasıtasıyla gerçekleştirilmek 
istenen rejim değişikliği, kısacası em-
peryalist güçler ile bölge egemenlerinin 
hedefledikleri yeni düzenleme, Ortado-
ğu’yu patlamaya hazır bir barut fıçısı 
hâline getirdi.

2011’den bu yana olan gelişmeler-
de 20. Yüzyıl’ın kalıntısı kimi diktatör 
alaşağı edildi, ama farklı etnik ve din-
sel gruplardan oluşan coğrafya kaosa 
ve barbarlığa teslim oldu. Ortadoğu ve 
Kuzey Afrika’da cihatçı çeteler mezhep 
ve din çatışmalarını derinleştirdiler. Din 
ve mezhebi ulus devletin kurucu ideolo-
jisi hâline getiren DAİŞ, tüm bombardı-
manlara rağmen, ayakta kalmaya ve İs-
lam dünyasında taraftar bulmaya devam 
ediyor. Bununla birlikte İsrail’in ulus 
devlet konseptini, “Yahudileştirmesi”, 
yani İsrail devletini bir “Yahudi Devle-
ti” olarak ilân etme çabası, hem Filistin 
sorununun çözümsüzlüğünü derinleşti-
riyor, hem de reaksiyon olarak Sünni-
Müslümanlığın ulus devlet ideolojisine 
dönüştürülmesini kışkırtıyor. Emper-
yalist güçlerin ve bölge egemenlerinin 
ihtilafları “mezhepleştirmeleri” ise bu 
uğursuz gelişmeyi hızlandırıyor. Bu, 21. 
Yüzyıl’da ortaya çıkan ve antiemperya-
list mücadelenin, işçi sınıfının devrimci 
güçlerinin dikkate alması gereken bir 
yeni durumdur.

Medeniyetler beşiği olarak kabul 
edilen ve binlerce yıldır farklı dinleri, 
mezhepleri, ulusları ve etnik grupları 
barındıran Ortadoğu, 1915 Asuri ve Er-
meni Soykırımının yüzüncü yılında tüm 
insanlık için tehlike içeren bir dönüşüm 
sürecine giriyor. Eğer 21. Yüzyıl’da ulus 
devletin kurucu ideolojisi olarak din ve 
mezhep konsepti geçerlilik kazanırsa, o 
zaman 20. Yüzyıl’ın tüm soykırımlarını 
gölgede bırakacak bir savaşlar ve soy-
kırımlar dönemi açılacaktır. İşte tam da 
bu noktada DAİŞ ve benzeri çetelerin 
uyguladıkları vahşetin böylesi bir döne-
min provası olduğu gerçeği karşısında 
Rojava deneyinin önemi ve sosyalizmin 
gerekliliği görülmektedir. 

Rosa Luxemburg’un dediği gibi: “Ya 
sosyalizm, ya barbarlık!” Günümüzün 
temel gerçekliği budur. 
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Gerek Suudiler, gerek AKP, gerekse de Katar Ortadoğu’nun 
son laik rejiminin yıkılması konusunda hem fikirler. Ancak bu 
ortak hedefin arkasında ciddi çelişkiler söz konusu. AKP neo-
osmanlıcı heveslerle Suriye’yi kendi etki alanına çekmek ister-
ken, Katar Suriye’yi kurmak istediği doğalgaz boru hattı için 
kontrolü altına almaya çalışıyor. Katar şu anda dünyanın en 
büyük likid doğalgaz üreticisi. Üretimi son derece masraflı ol-
duğundan, Suriye’den geçip Türkiye’ye ulaşacak yeni bir do-
ğalgaz boru hattının Katar’ın kârlarını katlayacağı hesapla-
nıyor. Katar bu nedenle Suriye’de AKP ile eşgüdüm içerisinde 
Müslüman Kardeşler çizgisindeki cihatçı çeteleri desteklerken, 
Suudiler El-Nusra-Cephesini destekliyor. Suudilerin DAİŞ’e 
yönelik desteklerini burada saymaya gerek yok.



q Ali Özenç ÇAĞLAR

Ne Cizre’de ölenler, ne Suruç’ta, 
ne de Ankara Garı’nda hükümet 
olma adına, iktidar olma adına 
katledilen 102 kişinin katli unutul-
madı ve asla da unutulmayacaktır.

Empati nasıl bir şey acaba? Yani zor 
mu, kolay mı? Kendini bir başkasının yeri-
ne koymak, bir başkasının yerinde olmayı 
düşünmek. İnsan ne düşünür ki kendini 
bir başkasının yerine koyunca? Her şey 
düzelir mi gerçekten? Karşımızdakini ra-
hatlatır mı? Peki ya beni, bizi, seni rahatla-
tır mı? Belki rahatlatmaz ama bize insanlı-
ğımızı, insan olduğumuzu hatırlatır, insani 
değerlere karşı duyarlı olmanın gereklili-
ğini hatırlatır. 

Tabi kendinizi kimin yerine koydu-
ğunuz önemli. Bu ise bir toplumda ne 
kadar birey olduğunuzun, olabildiğinizin 
kanıtıdır sanırım; insan olduğunuzun, 
olabildiğinizin kanıtıdır. Örneğin zalimin 
yerine mi koyuyorsunuz kendiniz, yoksa 
mazlumun mu? İşte bütün mesele, insani 
düğüm burada çözülüyor güzel kardeşim; 
tam da burada yüreğinin varlığını ya da 
yokluğunu hissediyorsun. Çünkü burada 
iki şık vardır: Ya susarsın, ya konuşursun! 
Ya birey olduğunu hatırlarsın, ya da üç 
maymunu oynarsın. Dahası, ya işkence-
ciden yanasın, ya da acı çekenden, zulüm 
görenden, ezilenden yana. Burada ikisinin 
arası yok kardeşim, yok! Ya hırsızdan yana 
olursun, ya soyulandan, ya ezenden, ya 
da ezilenden yana. İşte -empati- böyle bir 
şeydir. 

Kuşkusuz birinin empati kurması ge-
rektiğinde para pula ihtiyaç yoktur. Fakat 
başka bir şey lazım sevgili kardeşim: açık-
çası empati kurmak için önce kapı gibi 
yürek ister, nah kocaman; ki sonra altın-
da ezilmeyesin. Şöyle yarın çocuklarına 
örnek olabileceğin bir yürek. Çünkü bu 
içtenlikli yaklaşım sana olaylar karşısında 
nasıl davranman gerektiğini de söyleye-
cektir.

Küçük birkaç örnek vereyim istersen: 
Mesela, Gezi eylemlerinde sen nerde du-
ruyordun güzel kardeşim? On bir gencin 
gözleri polisin attığı gaz fişekleriyle çıka-
rılırken kimin yanında yer alıyordun? An-
takya’da Cömert, İstanbul’da Elvan, Eski-
şehir’de Ali İsmail öldürüldüğünde nerde 
duruyordun, kimin yanında duruyordun? 

Hani o zaman “kahraman(!)” sonra da hain 
yaftasının takıldığı polisten yana mıydın? 
Yoksa o polisleri o gençlerin üzerine sa-
lan güruhtan yana mı? Gençlerden yana 
olmadığın belli çünkü. Ve de IŞİD Musul’a 
girdiğinde, IŞİD Ezidi çocukları, kadınları 
boğazladığında o küçük beynin, o kara 
yüreğinle kimi alkışladın kardeşim? De 
bakalım şimdi! Hesaplaş kendinle! Şim-
di hesaplaşma zamanı çünkü. Tıpkı sü-
rüngenler gibi gölgelere saklanmadan 
hesaplaş kendinle; günlerdir Kobani’de 
Işid vahşeti sürerken adam gibi insan ol-
duğunu ortaya koy; herkes de bilsin ne 
olduğunu, kim olduğunu kardeşim. İleti-
şim kolaylığından yararlanıp sıcak odaları-
nızda yok Gezide gençlere, yok Yezidilere, 
yok Kobani’deki Kürtlere Facebook’tan 
Twitterden küfretmek marifet değil. Yaşa-
nan zulümden yana mısın yoksa insandan 
yana, insanlıktan yana mı? Hadi, de baka-
lım; korkmadan, çekinmeden, yüreğinin 
altında ezilmeden, insanlığın gözlerinin 

içine bakarak, başın dik haykır kimden 
yana olduğunu, nerede durduğunu?

Bak herkes bilmek istiyor bu sokak-
larda, mahallede, bu toplumda kimlerle 
yürüdüğünü; her sabah selam verdiği 
komşusunun, iş arkadaşının kim olduğu-
nu, kimlerin yanında olduğunu bilmek 
görmek istiyor. Yeter artık kardeşim, o iki-
yüzlülüğü, güneşten gizlenip karanlıklara 
sığınmayı bırak artık!

Günlerdir Adana’da, Diyarbakır’da, 
Bingöl ve Gaziantep’te sürdürülen pro-
testo eylemlerinde 36 insanın öldürüldü-
ğünü sineye çekmeden sor, sorgula. Göz 
göre göre 76 milyonun gözleri önünde 
kim kıyıyor bizim insanlarımıza. O en do-
ğal, en demokratik hak olan gösteri hak-
kımızı kullanmamız için sokağa çıktığı-
mızda kim hangi provakotörlerini salıyor 
üzerimize? Neden bu kadar kolay tuzak-
lara düşüyoruz? -Çünkü ölenlerden en az 
6-7’si kurşunla vurularak öldürülmüş.- Kim 

var bu kirli cinayetlerin arkasında? Gerçek 
katiller kim?

Herkes bilmeli ki, ne iktidar, ne o giz-
li güç(!)ler, ne de toplumda insan yerine 
dolaşıp hen an her saniye üç maymunu 
oynayan o zavallılar bu sorgulamadan 
kaçamayacaklardır. Tarih bir gün mutlaka 
onlardan bunun hesabını soracaktır, er ya 
da geç soracaktır... Diyeceksiniz ki:  “Bun-
lar geçmişte kaldı, unutuldu!” Unutulmadı 
benim korkak kardeşim, hiçbiri unutul-
madı; ne Cizre’de ölenler, ne Suruç’ta, ne 
de Ankara Garı’nda hükümet olma adına, 
iktidar olma adına katledilen 104 kişinin 
katli unutulmadı ve asla da unutulmaya-
caktır. Varsın 1 Kasım seçimlerini ülkeye 
korku salarak kazanmış olsunlar. Sonun-
da sağduyulu insanlar kurulacak hükü-
metin bir savaş hükümetinden başka 
bir şey olmadığını elbette göreceklerdir. 
Sen de kararsız kardeşim sen de görecek-
sin kafan bir yerlere çarpsa da gerçeği gö-
receksin!

Oysa sizden istenilen sadece işlenen 
bunca cinayetlerdeki insanlık dramına 
biraz empati yapmanızdır, başka bir şey 
değil; Cizre için, Suruç için, Ankara Garı’ı 
ve tüm terör saldırılarına kurban gidenler 
için empati... 
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Empati Kurmak

Kıbrıs Halkının İlerici Partisi, AKEL Merkez Komitesi Basın Sözcüsü 
Yorgos Lukaidis tarafından 30.11.2015 tarihinde yapılan açıklama:
Türkiye Kıbrıs sorununun çözümü için elle tutulur katkıda 
bulunmalı ve yükümlülüklerini yerine getirmelidir

Bölgemizde yaşananların gölgesinde ve mülteci krizinin ağırlığı 
altında dün AB-Türkiye Zirvesi gerçekleştirildi. Avrupalı liderlerin ve 
Türkiye’nin vardığı ortak açıklamada bazı ön koşullar ve tarafların yü-
kümlülükleriyle, geniş bir işbirliği çerçevesinin ilkeleri ortaya koyul-
du. Üzerinde anlaşmaya varılanların merkezinde, Türkiye’ye 3 milyar 
avroluk finansman desteği verilmesi ve somut bir zaman süresinde 
üyelik sürecinin yeniden canlandırılması bulunmaktadır.

Ortak açıklamayı incelememizin ardından, Türkiye’nin AB karşı-
sında hukuki taahhütlerini teşkil eden Kıbrıs kaynaklı bazı yüküm-
lülüklerini hatırlatma gereksinimini hissediyoruz. Bu yükümlülükler 
müzakere başlıklarının açılmasıyla sıkı sıkıya bağlantılıdır ve kimse 
bunları göz ardı ederek başlıkların açılması yönünde ilerleyemez. Bu 
nedenle, “üye devletlerin pozisyonlarına halel getirmemek kaydıyla” 
atfını selamlayarak, bazı fasılların açılmasına yönelik gerekli hazırlık-
ların 2016 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması konusunda Avrupa 
Komisyonu’nun taahhüdünün Türkiye’ye bir süre verdiğini ve süre 
içerisinde Türkiye’nin Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik elle 
tutulur katkıda bulunması ve Kıbrıs kaynaklı yükümlülüklerini yerine 
getirmesi gerektiğini kaydediyoruz. Bu ön koşulla bizim çekinceleri-

miz de kaldırılabilecektir.
Mülteci meselesiyle ilgili olarak, ortak açıklama üçüncü ülkelere verilecek finansman yardımının kullanılacağı istikamet 

hakkında pek çok soruyu gündeme getirmektedir. AB, insanların ölüm tehlikesini dahi göz önüne alarak, göç etmek zorunda 
kalmalarına yol açan temel nedenleri ne yazık ki bir kez daha görmezden gelmektedir. Bu insanların hiçbir suçunun olmadığı 
savaşlara son verilmesine odaklanma yerine, AB öncelikle üye devletlerinin sınırlarının korunması ve mültecilerin engellenmesi 
konularına aşırı ilgi göstermekte ve gücünü ortaya çıkan sonuçların idaresine sarf etmektedir. Biz bu duruma ilişkin anlaşmazlı-
ğımızı, duyduğumuz endişe ve kaygıları dile getiriyoruz ve AB’nin politikalarını yeniden gözden geçirerek bunları değiştirmesi 
ve sorunların gerçek nedenlerini ele almasını tekrar talep ediyoruz.



q Nurani ERSOY

Halkların Demokratik Kongresi, olu-
şumundan bugüne, kuruluş amacı ve 
programı gereği, Türkiye’ de yaşayan 
halkların, inançların eşit ve demokratik 
bir düzende ortaklaşa bir yaşamı kur-
mak için mücadele sürdürüyor. Ancak, 
bu mücadele, gerek alınan bazı kararla-
rın uygulanma alanının bulunmaması, 
gerek bu kararları hayata geçirecek kad-
roların yeterli ve istekli olmaması, gerek 
bazı bileşen yapıların HDK’nin çalışma 
modeline uyum sağlayamaması, gerek-
se HDP’nin kuruluşundan bugüne, bir 
seçim partisi olmanın ötesinde, HDK’nin 
dışında ve önünde bulunup HDK’yi ikinci 
plana itmesi sebepleriyle sekteye uğra-
mış; dolayısıyla, iki yıldır ifade ettiğimiz 
gibi, HDK’nin “yeniden yapılanma” ihti-
yacı doğmuştur.

HDK, seçimler sebebiyle hep ötele-

nen “yeniden yapılanma” konusunda, 
Kasım ve Aralık ayında, her birimde (ye-
rel meclislerde, bölge meclislerinde, il 
koordinasyonlarında ve merkezi düzey-
de) tartışma ve fikir alışverişi için top-
lantılar yapıp Bileşenlerin düşüncelerini 
almak,  16 Ocak 2016’da Ankara’da ya-
pılacak Konferans ve ardından 23 Ocak 
2016 tarihinde yine Ankara’ da yapılacak 
kongrede, ortaya çıkan ortak düşünce-
ler doğrultusunda, gerek tüzük gerekse 
programını yeniden oluşturup hem mer-
kezi yönetimin hem bileşenlerin hem de 
yerel meclislerin görev ve yetkilerini ye-
niden ve açık bir biçimde belirlemelidir. 

Biz de bu tartışmaya ve fikir alışveri-
şine katkı sunmak adına, bu yapılanma 
sürecinde özellikle yapılması gerekenleri 
şöyle sıraladık:

• Şu anda HDK bileşeni olan siyasi 
yapılar dışında, sendikalar ve demokra-
tik kitle örgütleri de –merkezi düzeyde 
olmasa da- yerel meclislerde aktif görev 

almak üzere bu sürece dahil edilmeli.

• Mahalle ve semt meclislerinde –sınıf 
mücadelesiyle buluşmak ve bu mücade-
leyi yükseltmek adına- “işçi”  meclisleri 
oluşturulmalı.

• Oluşturulacak “işçi” meclislerinin 
çalışmaları, özellikle güncel olan “asga-
ri ücret”, “sendikal örgütlenme”, “sosyal 
haklar” ve “taşeronlaşmaya karşı müca-
dele” konularıyla hayata geçirilmeli. Bu 
yerellerde işten atılanlarla, işsizlerle ve 
iş arayanlarla dayanışma komisyonları 
kurulmalı.

• Yerel meclislerde, sadece siyasi bile-
şen örgütlerin temsili değil, o yerellerde 
örgütlü “çevre-kültür-sanat-inanç vb” 
faaliyeti yürüten derneklerin de temsili 
sağlanıp o yerele özgü konu ve sorunlar 
üzerinden çalışmalar yürütülmeli.

Örneğin, semtlerdeki alevi dernek-
leri, esnaf dernekleri, köy-ilçe-il hemşeri 
dayanışma dernekleri, tüketim-üretim-
yapı kooperatifleri de bu sürece mutlaka 
katılmalı.

• HDK mahalle ve semt meclislerine 
halkın katılımı doğrudan sağlanmalı.

• Tüm bileşenler gibi, DBP de HDK bi-
leşenleri içine katılıp HDK’nin alacağı po-
litik ve örgütsel kararlara katılmalı. 

• HDP, kuruluş sürecinde benimsen-
diği gibi HDK’nin siyasi temsil partisi ol-
malı. 

• TBMM’ye seçilen HDP milletvekilleri 
hem seçmenleri ile sürekli irtibat halinde 
bulunmak, hem de HDK ruhu ile seçmen-
lerinin vekili olarak, seçim bölgelerinde, 
yerellerde, özellikle semt ve mahalle-
lerde Halk Meclisleri’nin oluşumuna ve 
çalışmalarına sürekli ve doğrudan katıl-
malılar. HDP’li vekillerin asıl hesap vere-
cekleri platformlar Halk Meclisleri olmalı. 

Bu öneriler doğrultusunda, nasıl ki 
Kürt sorunu, Türkiye’nin ve sosyalistle-
rin sorunudur; ülkemizdeki işsizlik de 
ekonomik sorunlar da çevre sorunla-
rı da taşeronlaştırma da emek sorunu 
da Kürtlerin, dolayısıyla Kürt Özgürlük 
Mücadelesi’nin sorunu olmalıdır. Bütün 
bu sorunların üstesinden gelebilmenin 
yolu, bu öneriler doğrultusunda “Halk-
ların Demokratik Kongresi”’nin yeniden 
yapılanması ve bu yeniden yapılanma 
sonucunda, tüm ezilenlerin, sömürülen-
lerin; imha ve inkârla yok edilmek iste-
nen Halkların ortaklaşa mücadelesi ge-
lişecek ve “Demokratik Halk Cephesi”’nin 
temelleri atılabilecektir.
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Yine ve Yeniden HDK

“Duydunuz değil mi Aziz Güler’in adını?”

“... Ersin Umut Güler’in bir türlü taşı-
yamadığı cenaze... Geçmişin Suriye’sinde 
öldürüldü. Hepimizin deli gibi korktuğu 
IŞİD’e karşı savaşırken. Düşünsenize M.Ö. 
2500 yıl toplamda 5000 yıl önce yazılmış 
bir oyunun konusunu yaşıyoruz bugün; 
Antigone. Erkek kardeşinin cesedini göm-
meye çalışırken Kreon’un ‘hayır onu göme-
mezsin’ dediği hikaye... Kim bilir insanlar 
bunu ne zaman uydurdu da, bu ne zaman 
yazıldı 5000 bin yıl önce... 2015 Türkiye-
si’nde yaşıyoruz aynısını.”

‘Bir arpa boyu yol kat edeme-
dik’

“Düşünsenize Hacı Lokmanları öldür-
düler. Vücudundan 28 tane kurşun çıkar-
dılar. Yetmedi, aldılar bir de bir akrebin 
arkasına sürüklediler. İlyada ve Odysseia’da aynı şekilde anlatılır. O bildiğimiz, 
çok meşhur Akhilleus, Hektor’u öldürdükten sonra on gün boyunca arabasının 
arkasında sürükler. Bunu M.Ö 2 bin 500’de yani 5 bin yıl önce yaşadı. Hala aynısını 
yaşıyoruz. Yani anlayacağınız dostlar bir arpa boyu yol kat edemedik. Hatta gali-
ba gerilere de düştük.”

“Prometheus’un hikayesini de bilirsiniz? Prometheus, ateşi insanlara hediye 
eder. Ama Promethesu’un aldığı cezayı da bilirsiniz. Zeus onu kayalara zincirler 
yarı tanrı olduğu için Prometheus ölmez ama her gün bir kartal tarafından ciğeri 
parçalanır ve korkunç acılar çeker. Sabaha iyileşmiştir.  Ve döngü tekrar devam 
eder. Ve bir gerçek daha var ki, onu asla unutmayalım. Prometheus, ateşi çalıp 
insanlara verirken ceza alacağını biliyordu. Korkmak mı , hadi canım...”

(*) Levent ÜZÜMCÜ’nün 2015 Vasıf Öngören Ödülü’nü kabul konuşmasından.

Bir Dosttan 
Mektup Var...

q Mustafa YAŞACAN

Sevgili Dostlar,

10 Ekim benim doğum günümdü, 
kanla yıkandık... Ne bulunduğum ülke-
de idim ne de Ankara’da, ıssız bir yerde 
sadece telefon konuşmaları yapabildim, 
internetin olduğu yerde Ankara’da ey-
lemde  olan yeğenimi arayabildim.

Londraya döndüğümde başladım bi-
rikenleri okumaya. Göz bebeğimiz, dost-
larımız, yoldaşlarımız ölmüş, okudum, 
öğrendim.

Dostlar ne demeli bilmiyorum, elbet-
te katili tanıyoruz, bir çehresi yok ama, 
biliyoruz, kan kokuyor katil. Maske üs-
tüne maske takıyor... Ama katil. Ayakları 
onu Kanlı Pazarlara kadar geri götürü-
yor... Katil işte şiirini gözlerimizin önüne 
getiriyor, ama heyhat halkımızın belleği 
kısa ömürlü, insanlarımız tarihi oldukları 
yerden yazıyorlar. 

8 Haziran seçim kutlamasında HDP 
İl herkesi Kızılay’a çağırdı, Sakarya’ya... 
Diyarbakır bombalarının ardından sade-
ce bir kaç gün sonra kutlama yapılacak, 
seçim zaferi kutlanacaktı. Dört döndüm, 
bombacı kılıklı insan aradım alanda, bu 
hem hevallerin hem polisin dikkatini 
çekti tabi. HDP’lilerden tanıdıklarıma 
hava kararmadan alanın sakin ve düzgün 
boşaltılmasını söyledim. Polis hazırlıkla-
rını yapmış, az bir şey taşkınlığı şiddetle 
ezmeye hazırdı. Başlarında eski polisler 
olduğu kadar yeni yetmeler de vardı, ta-
nınıyorlar hemen. 

Niye anlattım bunu; önlem alma ko-
nusunda hala bizler polislere, devlete 
güveniyoruz. Sakarya’da buluşalım diyen 
kafanın, oranın güvenliği konusunda hiç 
bir bilgisi ve öngörüsü yok. Suruç’ta çu-
kurdaki binaya çocukları dolduran kafa 
da öyle... Polis, “yok gidemezsiniz diyor”, 
çocuklar bir binaya doluşuyorlar... Bina 
yolun altında... Kaç ölü çıktı oradan... On-
lara ölü demek ne kadar doğru ?..

Sevgili Kemal Atakan, bunlarla canını 
sıktımsa özür dilerim. 

Çalışmalarınızda başarılar.

* Sevgili Yaşacan, duygularını yalın 
ve gerçekçi bir biçimde aktardığın 
için teşekkür ederiz. Gerçeklerin 
hatırlatılması bazen sıkkın canların 
kendilerine gelmesine de yardımcı 
oluyor. Sağ ol, var ol. Dostça 
selamlarımızla.

Politika Kollektifi



q  Ayşe İNAL

Sermayenin barbarlığı ve kapitalizm-
de şiddet süreklidir. Konu kadına şiddet 
olduğunda, ilkel komünal toplumlardan, 
feodaliteye, feodaliteden kapitalist dü-
zene geçişle birlikte kadının konumu; 
ölüm, şiddet ve sömürüye dayandırılmış-
tır. Özel mülkiyet ve kapitalizmin deva-
mının aile kurumu ile şekillendirilişi, ka-
dının en önemli çıkmazına dönüşmüştür.

1999’da Birleşmiş Milletler Genel Ku-
rulu, 25 Kasım’ı “Kadına Yönelik Şiddete 
Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma 
Günü” ilan etmiştir. BM’in, içi boşaltılmış 
bu sembolik kabulü aslında Uluslar arası 
sermayelerin ve iktidarlarının kendi de-
ğirmenlerine su taşıdıkları sahte bir re-
form gösterisinden başka birşey değildir 
bugünkü içeriği bakımından.

Öyledir çünkü; bugün, Filistin’de, Af-
ganistan’da, Irak’ta, Suriye’de, Şengal’de, 
kadına yönelik en insanlık dışı uygulama-
lara ya da başta bu topraklar olmak üzere 
neredeyse dünyanın pek çok ülkesinde 
kadına yönelik; taciz, şiddet, sömürü ve 
aşağılama her yıl artan oranda sürmek-
tedir. Kapitalizmin varoluş yöntemlerinin 
çirkinliği arttıkça, kadına yönelik her yön-
den şiddet ve baskı da artmaktadır.

BM’in üzerine konduğu 25 Kasım’ın 
1960 yılına dayanan tarihsel bir öyküsü, 
onurlu bir direnişin bugüne ışık tutan 
gerçekliği ve en önemlisi diktatörlük ya 
da devlet erklerinin kapitalizmde vahşet 
saçtığıdır dün de bugün de.

Mirabal Sisters 
(Mirabal Kardeşler)
1930’dan suikastle öldürüldüğü 1961 

yılına değin, Rafael Leonidas Trujillo 
diktatörlüğündeki Dominik Cumhuriye-
ti’nde yaşayan dört kız kardeş yani Mira-
bal Kardeşler, Salcedo kentinde doğan, 
orta halli bir aileye mensup çocuklar 
olarak büyüdüler. Minerva, Patria, Maria 
Teresa ve  Dedé, ülkelerindeki diktatör-
lük yönetimine karşı olarak siyasallaştı-
lar. Eşleri de bu mücadelede desteklerini 
esirgemediler.

Trujillo’nun adamlarının bir ayin sıra-
sındaki katliama tanıklıklarının tarihin-
den etkilenerek “14 Haziran Hareketi”ni 
kurdular. Kendilerini bir isyana, o ana 
hazırlamak için var güçleriyle uğraştılar. 
Minerva’nın mücadeledeki kod adı olan 
“Kelebek”ten yola çıkarak kendilerine 
“Las Mariposas” yani “Kelebekler” ve ör-
gütledikleri harekete de “Clandestina” 

adını verdiler.

Trujillo rejimi bu kızkardeşlerin ve 
hatta eşlerinin direnişlerini bastırmak 
için defalarca tutuklayıp, mal varlıklarına 
el koymasına rağmen, Minerva, Patria ve 
Maria Teresa kardeşler ülkelerinde sivil 
hakların, demokrasinin inşası mücadele-
sinden, kadına şiddete karşı mücadele-
den hiç vazgeçmediler.

Tarih 25 Kasım 1960’ı gösterdiği gün, 
üç kızkardeşin -Minerva, Patria ve Maria 
Teresa- Trujillo yandaşları tarafından yol-
ları kesildi. Ayrı ayrı her birine işkence ve 
tecavüz edilerek katledildiler. İndirildik-
leri araca tekrar bindirilip araçları dağ yo-
lundan yuvarlanarak olaya “araba kazası” 
süsü verildi.

Diktatörlüğün gördüğü iki tehlike-
den biri Kilise, ikincisi ise Miraballerdi. 
Bu açık hedef sonrasında gerçekleşen bu 
katliamın kaza olduğuna Dominik halkı 
hiç inanmadı. Faili biliyorlardı.

Bugün sadece Dominik değil tüm 
dünya tanıyor Mirabal kardeşleri. 1981 
yılında Kolombiya’nın Bogoto şehrinde 
toplanan “Latin Amerikalı ve Karaibli Ka-
dınlar Kongresi” Mirabal kardeşlerin anı-
sına, katledildikleri gün olan 25 Kasım’ı 
“Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslara-
rası Mücadele Günü” olarak karar altına 
aldı. 

Hem direnişleri hem de vahşice katle-
dilişlerine öfke tüm dünyada mücadele-
nin kaldıraçlarından biri olmuştur. Bugün 

doğdukları şehre adları verilmiş, onlar 
adına müze kurulmuş ve katliam sıra-
sında araçta olmayan ve yaşamda kalan 
dördüncü kız kardeş  Dedé, kardeşlerinin 
mirası olan mücadeleyi devam ettirmiş-
tir. Dedé, 1992 yılında “Mirabal Kardeşler 
Vakfı”nı, 1994’de ise doğum yerleri olan 

Salcedo’da “Mirabal Kardeşler Müzesi”ni 
kurdu. 25 Ağustos 2009’da “Vivas en su 
Jardin” adıyla bir kitap yayınladı. 

Onlar yola çıkarken zoru göze almış 
bedelini de ödemeye çoktan razıydılar. 
Sadece kadının kurtuluşu değil, onu da 
kurtuluşa götürecek sistemle yürüttüler 
savaşımlarını...

“Belki de bize en yakın şey ölüm; fakat 
bu beni korkutmuyor, haklı olan her şey 
için savaşmaya devam edeceğiz” (Maria 
Teresa Mirabal 1936)

“Bunca acıyla dolu ülkemiz için yapıla-
cak her şeyi yapmak bir mutluluk kaynağı; 
kollarını kavuşturup oturmak ise çok üzü-
cü” (Minerva Argentina Mirabal 1926).

“Çocuklarımızın, bu yoz ve zalim sis-
temde yetişmesine izin vermeyeceğiz. Bu 
sisteme karşı savaşmak zorundayız. Ben 
kendi adıma her şeyimi vermeye hazırım; 
gerekirse hayatımı da” (Patria Mercedes 
Mirabal 1924)

Mirabal kardeşlerin öyküsü, onurlu 
bir yaşam istencinin direnişidir. Bu yüz-
dendir ki; dünyanın hangi köşesinde 
enternasyonalist bir mücadele, bir kah-
ramanlık varsa içini burjuvazinin boşalt-
masına fırsat vermeksizin sahip çıkabil-
meliyiz. BM’in 1999 kabulü ve ona uygun 
“kadına şiddet”e karşı üretilen düzen içi 
karşı çıkışlara prim vermek ya da aracı 
olmak yerine, Mirabal kardeşlerin nihai 
kurtuluşu tarifleyen dirençlerinden güç 
almalı ve şiddet en yakınımızdakinden 
gelse de, aslında kapitalizmin mayası 
olduğunu ve her edimi sınıfsal temelde 
görmek ve yürütmek gerekliliğine bir kez 
daha vurgu yapmadan geçemiyoruz.

25 Kasım’ı, 1960’a dönerek okumak 
aslında hizamızı da belirleyecektir. 

Sınıf içinde, sınıfla bütünleşik ve kadın 
sorununun bir sistem sorunu olduğunu 
unutmaksızın, yoldaşlıkla ve mücadeley-
le yarına umut taşıyacağımızı biliyoruz. 
Gücümüz ve bilincimiz dünyanın yarısı-
dır. Dünyayı değiştirmek için biz de varız. 

Bugün bize kalkan eli, yarın bize bu 
eşitsizliği reva görenlere kaldırmak ve 
mücadeleden zafer çıkarmak, bir kelebe-
ğin uçuşu kadar narin gözükebilir. Ancak 
bir kelebeğin ki kadar güzeldir. O doğdu-
ğu kozanın içinden kocaman bir yaşam 
çıkarmak elimizde.

Bir kelebeğin kanat sesini duyduğu-
muz gün, özgürlük omuzumuza kona-
caktır.

Kadına Şiddete Hayır! 
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Kelebekler Özgürdür

Mirabal kardeşlerin öykü-
sü, onurlu bir yaşam istenci-
nin direnişidir. Bu yüzdendir 
ki; dünyanın hangi köşesinde 
enternasyonalist bir müca-
dele, bir kahramanlık varsa 
içini burjuvazinin boşaltma-
sına fırsat vermeksizin sahip 
çıkabilmeliyiz. BM’in 1999 
kabulü ve ona uygun “kadına 
şiddet”e karşı üretilen düzen 
içi karşı çıkışlara prim ver-
mek ya da aracı olmak yeri-
ne, Mirabal kardeşlerin nihai 
kurtuluşu tarifleyen dirençle-
rinden güç almalıyız.
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q SİNAN DERVİŞOĞLU

Bu yazıda, geçtiğimiz sayıda başlattığımız 
ve yaratıcı sonuçlar üreteceğine inandığımız 
bir tartışmayı, Kandıra-Kocaeli 2 No’lu F Tipi 
Kapalı Cezaevinden bize yazan Muhsin Köy-
lüoğlu arkadaşın mektubu üzerinden sürdürü-
yoruz.

Demokratik Komünalizm mi, 
Sosyalizm mi?

Muhsin arkadaş “niçin demokratik-özgür-
lükçü-devletsiz-sınıfsız-komünizm veya komü-
nalizm olmuyor?” sorusunu soruyor. Öncelikle 
Kürt Özgürlük Hareketi içinde etkin bir görüş 
olan ve Rojava’da uygulamaya konulan “de-
mokratik komünalizm” modeli üzerine komü-
nistlerin ne düşündüğünü açıklamamız gereki-
yor.

“Demokratik komünalizm” modeli, bir 
bölgede yerel halkın kendisini temsil eden 
konseylerle ve direkt olarak yönetimi ele alma-
sı, her türlü ırk, din, dil, etnik kimlik ayrım-
cılığına son vererek her kesime kendini temsil 
etme ve yönetime katılma olanağı vermesi, ka-
dına yapılan baskıya son vererek onu toplumun 
erkek kadar etkili bir ferdi haline getirmesi, ve 
üretilen ürünlerin o birimde adilce paylaşılma-
sını temel almaktadır. Rojava’da uygulamaya 
başlanan bu model, şimdiden Ortadoğu’da 
pozitif ve örnek bir model yaratmış, halklara 
umut vermiştir. Benzer yaklaşımlar devrimci 
bir belediye başkanının yönettiği Tunceli – 
Ovacık ilçesinde ve Avrupa’da komünist be-
lediye başkanlarının seçilmiş olduğu bazı köy 
ve kasabalarda da uygulanmakta ve herkeste 
saygı ve umut uyandırmaktadır.

Bu haliyle “demokratik komünalizm” pro-
jesinin özü ve ruhu, savunduğumuz sosyalizm 
ve komünizm idealleriyle çelişmemekte, aksi-
ne onunla çakışmaktadır. O zaman niçin hala 
sosyalizm projesinde ısrar ediyoruz?

Çünkü bu model, tüm olumlu yönlerine 
rağmen, sadece belirli toplumsal koşullarda 
(tarım ağırlıklı ve coğrafi olarak sınırlı mekan-
larda) geçerlidir ve büyük bir ülkenin gelişkin 
ve karmaşık ekonomisine uygulandığında ye-
tersiz kalacaktır. Çeşitli kolları olan sanayisi, 
bankacılık sistemi, teknoloji üretimi ve akade-
mik yaşamıyla birlikte Türkiye’yi ele alalım. 
Burada demokratik komünalizmin uygulan-
ması, her yerleşim ve üretim biriminin kendi 
kendini idari olarak yönetmesi bir yana (ki bu 
doğrudur) , üretilen zenginliği de o birimin 
yönetmesi anlamına gelecektir. Bir fabrika-
nın işçileri (fabrikayı idari olarak yönetmenin 
yanı sıra) üretilen tüm zenginliği kendi tasar-
ruflarına alırlarsa, ya da “tüm İstanbul işçileri 
tüm İstanbul fabrikalarında üretilen zenginliği 
kendileri yönetirlerse”, bunun yaratacağı so-
runlar ortadadır. Türkiye gibi dengeli kalkınma 
sorununu hala halledememiş bir ülkede, bunun 
ciddi bölgesel dengesizliklere yol açacağı açık-
tır. Doğru olan, bir bölgede üretilen zenginli-
ğin gerekli kısmını, dengeli ve adil bir gelişme 
için, ülkenin geri kalmış kısımlarına dağıtmak-

tır. Bu da kaçınılmaz olarak merkezi bir plan-
lamayı, ve bu planlamanın arkasındaki siyasi 
otorite olarak sosyalist devleti zorunlu kılar.

Devleti asgariye indiren ve yerinden yöne-
timi temel alan yaklaşımlar Ekim Devrimi’nin 
hemen ertesinde Sovyetler Birliği’nde de gün-
deme gelmiş, ancak gerek iç savaşın yıkımı, 
gerekse birkaç büyük şehir dışında ülkenin 
%80’inde süregelen fakirlik ve geri kalmışlık 
bu modelden vazgeçilerek merkezi denetime 
geçilmesini zorunlu kılmıştır. Aynı şekilde bu 
modelin (sanayide) devreye alındığı Yugoslav-
ya’da bölgesel dengesizlikler hızla artarken, 
Gorbaçov döneminde kombinat ve fabrika-
larda “öz yeterlilik” (hozraşot) adına girişilen 
benzer bir uygulama, sanayide bugünkü Rus-
ya’nın kapitalistlerini ve oligarklarını üretmek-
ten başka bir işe yaramamıştır.

Merkezi planlama, bir “emir-kumanda” 
ekonomisi, ya da bir avuç teknik uzmanın 
mutlak hakimiyeti değil, ülkedeki tüm emekçi 
temsilcilerinin demokratik katılımıyla gerçek-
leşen, ve üretim birimlerindeki yerel insiyatif 
ve gerçek taban demokrasisi (işyeri konsey-
leri, mahalle komiteleri..vs) ile bütünleşen bir 
mekanizma olarak algılanmalıdır. Bu anlamda 
savunduğumuz sosyalist proje, kendi kendine 
yetebilen yaşam birimlerindeki demokratik 
komünalist uygulamaları dışlamayacak; on-
ları tamamlayacak ve onlara destek olacaktır. 
Kürt halkı, Türkiye halklarıyla sosyalist bir 
düzen altında birleşmeye karar verirse, Türki-
ye ve Kürdistan emekçilerinin ortak sosyalist 
iktidarı, Batı Anadolu’daki zenginliği düzenli 
olarak Kürdistan’a aktaracak, Kürt halkı ge-
lecekte sanayisi, üniversiteleri, modernleşmiş 
tarımıyla sömürgeciliğin kendisine sömürgeci 
politikalar ile 100 yıldır dayattığı yoksulluk ve 
geri bıraktırılmışlık zincirini daha kolay kırma 
ve aşma olanağını elde edecektir.

Komünist Teori ve Pratikte 
Yenilenme
Muhsin arkadaşın diğer soruları, komü-

nistlerin mevcut Marksist-Leninist teoriyi ve 
pratiği nasıl algıladıklarına ilişkindir. Sırayla 
cevaplayalım:

1. Bugün kendine sosyalist-komünist di-
yen yoldaşlar, hangi metotla olgu ve olayları 
analiz ediyor?

Bu metodu 3 temel ilke belirlemektedir: 
Birincisi, başta işçi sınıfı olmak üzere tüm ezi-
len halkların ve kesimlerin tarafını tutmaya yö-
nelik sınıfsal, partizan bir hassasiyet, ikincisi 
dogmaların ve ön yargıların ötesinde hayatın 
canlı pratiğini ve bilimi temel almak, üçüncüsü 
ise değişimi ve gelişimi başa koyan diyalektik 
yaklaşımı hayatın her alanında uygulamak

3. Acaba bu Engels, Marks, Lenin, Stalin, 
Mao ve diğer “devrim” liderlerinin, teoris-
yenlerin; bir Müslümanın Kur’an, sünnet ve 
mezhep alimlerinin inandıkları gibi mi inanı-
yorlar onlara?

Cevap, yoldaşımızın da tahmin edeceği 
gibi “hayır”dır. Bu isimler birer “tanrı” değil, 
emekçilerin ve ezilen halkların kurtuluşu için 

değerli fikirler üretmiş ve mücadele etmiş dü-
şünürlerdir. Bunların eserlerinde geçerliliğin 
koruyan değerli çalışmalar mevcuttur.  Marx’ın 
artı-değer ve kapitalizm analizi, Lenin’in em-
peryalizm teorisi ve devrimci siyasete ilişkin 
geliştirdiği açılımlar (ve Kürt Özgürlük Hare-
keti’ne ilham veren Ulusların Kaderlerini Tayin 
Hakkı konusundaki yaklaşımı), Engels’in doğa 
bilimleri ile Marksist düşünce arasında kurdu-
ğu köprü, Stalin’in Nazi saldırısına karşı ger-
çekleştirdiği olağanüstü askeri-politik önder-
lik, Mao’nun felsefe ve gerilla savaşı alanında 
geliştirdiği fikirler, bugün de değerlerini koru-
maktadır. Öte yandan elbette ki bu önderlerin 
kendi zamanlarıyla sınırlı olan görüşleri, hatta 
geçersiz tespitleri de mevcuttur. Marx, İngiliz 
egemenliğinin Hindistan’da ilerici ve üretici 
güçleri geliştirici bir rol oynadığını belirtmiş, 
bu görüş 80 sene sonra (Hintli komünistler da-
hil) Hindistan ulusal kurtuluş hareketi tarafın-
dan reddedilmiştir. Lenin, 1920’lerde “Çin’de 
(mevcut ekonomik seviyeyle – SD) sosyalist 
bir iktidarı düşünmenin imkansız olduğunu” 
belirtmiş, ekonomide çok ciddi bir değişiklik 
olmamasına rağmen komünistler 20 sene sonra 
bu ülkede iktidara gelmiştir. Stalin, 1930’larda 
“proletarya diktatörlüğünün tek biçiminin Sov-
yet iktidarı” olduğunu söylemiş, ancak hayat 
1945’den sonra çeşitli ülkelerde (kendisin de 
kabul edeceği gibi) çok değişik işçi sınıfı ik-
tidarı modelleri çıkarmıştır. Mao’nun “Sovyet 
sosyal-emperyalizmi” teorisinin yanlışlığı ise 
herkesçe malumdur. 

Bu düşünürlerde bizler için değerli olan, 
geçerliliğini koruyan görüşlerinin yanı sıra, 
her şeyden önce kullandıkları yöntem (par-
tizan, bilimsel, ve diyalektik yaklaşım) ve 
olaylar karşısında gösterdikleri olağanüstü ya-
ratıcılıktır. Günümüzün sorunlarını çözmekte 
bize yardımcı olacak olan da bu devrimci yak-
laşımlarıdır. Aksi takdirde, örneğin günümüz-
deki bilişim devriminin yarattığı tüm karmaşık 
sorunların “cevabının Lenin’de bulunduğunu” 
söylemenin, “AİDS’in Kuran’da yeri var” di-
yen bir softanın tavrından farkı olmaz. Böyle 
bir tavır, her şeyden önce sosyalizmin ruhuna 
ve bu büyük insanların eserine saygısızlık ola-
cağı için biz komünistlere yakışmaz.

2. Değişime inanıyorlarsa neden günü-
müz için rasyonel bir komünist-sosyalist teori 
oluşturmuyorlar?

4. Bütün yoldaşların, bilimsel düşündük-
lerine inandıklarından zerre kadar kuşkum 
yok. Peki ama 1400, 1500, 1700, 1800’lerin 
bilimsel yöntemi ile, bugünkü bilimsel yön-
tem arasında hiç gelişme olmadı mı diye hiç 
düşünme ve sorgulama fikirleri gelişmedi mi?

6. Köklerine ve değerlerine bağlı yönler 
ağırlıkta olmak üzere yeniden Evren, Dünya, 
Doğa, İnsan, Toplum, Devlet, İktidar, Dev-
rim, Evrim, Sosyalizm, Komünizm yorumları 
yapılması gerekmez mi? Buna acaba ihtiyaç 
yok mu? Yeni bir bakış, yeni anlamsallıkla, 
yeni yöntemle bakmak gerekmez mi?

Bu 3 soruyu birlikte ele alalım. Daha önce 
Marksist teoriye ilişkin yazılarımızda belirttik: 

Lenin’den sonra insanlığın düşünsel hayatın-
da ciddi gelişmeler ve sıçramalar gerçekleşti. 
Psikanaliz, antropolojideki yeni keşifler, yeni 
felsefi yaklaşımlar, bilgisayar ve iletişim devri-
mi, kuantum fiziği gibi konulardaki gelişmeler, 
burjuvazi tarafından alabildiğine kullanılırken, 
bunlar sosyalist teoriye, yani emekçi halkların 
kurtuluş teorisine henüz yeterince yansıtılmış 
olmaktan uzaktır. Bu durum, çağının tüm ilerici 
keşif ve buluşlarıyla yüzleşen ve onlardan bes-
lenen Marx, Engels ve Lenin’in yaklaşımları 
göz önüne alındığında ciddi bir gerileme teşkil 
etmektedir. 1990’larda sosyalist dünyada olu-
şan yıkımın ve ondan önceki 30 senelik döne-
min teorik-pratik durgunluğunun bu gerileme-
de etkisi büyüktür. Bugün bu sorunu “çözecek” 
olan tek bir şahıs olmadığı gibi, tek bir ülkenin 
(örneğin Türkiye’nin) komünistleri de olamaz. 
Bize düşen bu konularda kafa yormak, görüş 
geliştirmek, ve bunu dünyada benzer doğrul-
tuda mücadele eden yoldaşlarımızla ve ilerici 
unsurlarla paylaşarak yolumuzu açmaktır. Bu 
konudaki eksikliği tespit etmenin dahi önemli 
olduğunu düşünüyoruz ve yeni, devrimci fikir-
lere zihinlerimizi her zaman açık tutuyoruz. Ve 
bu katkının bizzat kendi devrimci pratiğimiz 
üzerinden yapılabileceğine inanıyoruz.

5. 1800’ler ile 2015 yılları ve yüzyılları 
arasında hiç mi yeni çelişkiler ortaya çıkmadı? 
SSCB, Çin, Vietnam, Kore, Küba’da sosyalist 
ve komünist “devrimler” oldu. Şu an itibari ile 
bunların hepsinin gelişim ve son durumları 
hakkında fikren ne kadar sonuçlar çıkarttılar?

Sosyalist sistemde yaşanan çöküş, bugün 
gerek Türkiye’de, gerekse tüm dünyada komü-
nistlerin ve devrimcilerin gündeminde önemli 
bir yer tutmaktadır. Yaşanan trajedide emperya-
lizmin oyunlarının rolü olmakla birlikte, bunu 
ötesinde bu ülkelerde ciddi yapısal sorunlar 
olduğunu tespit ediyoruz. Bu alanda bir kısmı 
sebep, bir kısmı da sonuç olmak üzere şu olgu-
lara dikkatimizi yöneltiyoruz: Parti ve devletin 
iç içe geçmesi, tabanda emekçilerin yönetime 
katılma ve olumsuzluklar karşısında tepkile-
rini yukarıya yansıtma mekanizmalarının za-
yıflaması, sosyalist düşüncenin birçokları için 
bürokraside “yükselme” aracı haline gelmesi, 
yönetimde bürokratikleşme ve sınıf ve devlet 
arasında oluşan yabancılaşma, 1960’lardan iti-
baren yönetimde sınıfsal hassasiyetin “barış, 
detant” gibi olgularla sulandırılması, emperya-
lizmle girilen pragmatik ilişkiler, halkın tüke-
tim ihtiyaçlarının ihmal edilmesi. Bu olguların 
hangilerinin sebep, hangilerinin sonuç olduğu, 
ya da bu olguların ötesinde daha temel faktör-
ler olup olmadığı bugün hala tartıştığımız ko-
nulardır.  Ancak ülkemiz için oluşturduğumuz 
sosyalizm programında bu olumsuzlukları dış-
layan bir yaklaşım sergilemeye özen gösteriyo-
ruz. Bu çerçevede, bir yandan işçi ve emekçi 
sınıflara bağlılığı başa koyan devrimci bir titiz-
liği teoride ve pratikte korumanın, öte yandan 
da sosyalist düşüncenin toplumdaki gücüne 
paralel olarak, anarşistçe ya da liberalce değil, 
sorumlu ve kontrollü bir biçimde emekçilerin 
demokratik katılımını güçlendirmenin önemi-
ne işaret ediyoruz.

Devrimci Tutsak Bir Arkadaşın Mektubu Üzerine:

Dinamik ve Gerekli Bir Tartışma (2)
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     HURŞİT SAĞIROĞLU

Eğitim dizimizin bu bölümünde, kapi-
talizmin ekonomi politiğinin tamamlayıcı 
parçası olan Lenin’in emperyalizm teo-
risini ele alacağız. Konu günümüzde de, 
hem dünya komünist hareketinin, hem de 
tüm ilerici ve demokratik hareketlerin ana 
gündem maddelerinden biri olarak büyük 
önem taşımaktadır

Lenin’e Kadar Emperyalizm:
Savaşçı, İşgalci Dış Politika

19.yüzyılda tarihsel bir olgu olarak 
ortaya çıkan emperyalizm, arkasında 400 
yıllık bir işgalci ve sömürgeci mirası taşı-
maktadır ve onun birikimi üzerinde yük-
selmektedir. 15. Yüzyılda Amerika’nın ve 
Hindistan yolunun keşfi, Avrupalı krallık-
ların bu ülkelere karşı izleyeceği işgal ve 
yağma politikalarının önünü açtı. Amaç, 
başta altın olmak üzere bu ülkelerin yeral-
tı kaynaklarına zorla el koymak ve ülkeye 
geri getirmekti. İspanyollar ve Portekizli-
ler Güney Amerika’yı, İngilizler ve Fran-
sızlar Kuzey Amerika’yı, Hollandalılar 
Endonezya’yı, gene İngilizler Hindistan’ı 
sömürgeleştirdiler. Altın, gümüş, bakır, 
kauçuk, mısır, tütün, kahve, şeker kamı-
şı gibi ürünler insafsızca yağmalanmakla 
kalmadı, Avrupa’lı sömürgeciler 300 yıl 
sürecek utanç verici bir ticaretten, köle 
ticaretinden de akıl almaz paralar kazan-
dılar. Marx “Kapital”de, bugün bir sanayi 
kenti olarak ün yapmış Liverpool’un ilk 
zenginlik kaynağının 17. yüzyıldaki köle 
ticareti olduğunu belirtmiş, öte yandan bu 
kanlı yağmanın aynı zamanda kapitaliz-
min ilkel birikiminin, yani işçilere ve ma-
kinalara yatırım yapmak için gerekli ilk 
sermayenin de ana kaynaklarından biri ol-
duğunu göstermiştir. Önceleri hammadde 
ithali ile başlayan sömürgecilik, daha son-
ra mal ihracına yönelmiş, bu fakir ülkeler 
Avrupalı sömürgecilerin ürettikleri malla-
rı satarak kâr sağladıkları birer pazar hali-
ne gelmiştir. Hindistan ulusal kurtuluş ha-
reketinin ilerici önderi Nehru, ünlü Hint 
kumaşlarından çok daha kalitesiz olan İn-
giliz tekstil ürünlerinin zorla Hindistan’a 
empoze edildiğini, yerel endüstrilerin ye-
nilenmesinin sömürgeci yönetim yoluyla 
(idari ve askeri yöntemlerle) engellenerek 
İngiliz kumaşlarının neredeyse zorla Hint 

halkına dayatıldığını, bunun sonunda 10 
milyona yakın Hintlinin açlıktan öldüğü-
nü, sonuçta İngilizlerin o meşhur “sanayi 
devrim”lerini Hint halkının kanı ve göz-
yaşlarıyla finanse ettiklerini anlatmakta-
dır.

Lenin’in Çığır Açan 
Emperyalizm Tahlili 
19.yüzyılın ikinci yarısına varıldığın-

da Avrupa’daki Marksist partiler, kendi 
ülkelerindeki kapitalizme karşı savaşır-
ken emperyalizmi sadece “hegemonyacı 
dış politika” seviyesinde kavradılar. Ge-
nel olarak barışı ve özgürlüğü savunduk-
ları için işgalci politikaları eleştirmekle 
birlikte bu meseleyi ana gündem madde-
si haline getirmediler; hatta bu partilerin 
üyelerinin bir kısmı Avrupa ülkelerinin 
bu geri kalmış ülkelere “medeniyet gö-
türdüğünü” dahi düşündüler. Rusya’lı 
bir devrimci Marksist olarak Lenin, ka-
pitalizmin sadece metropol ülkelerdeki 
işçi-patron çatışmasından ibaret olmayıp 
bir dünya sistemi haline geldiğini, eski 
sömürgecilikten devralınan askeri-siyasi 
aygıtın bugün kapitalizmle bütünleştiğini, 
dünyada sürmekte olan işgal ve “nüfuz 
bölgesi” savaşlarının özünde kapitalizmin 
kâr hırsından kaynaklandığını ve bunlara 
karşı (ve sömürge halklarının özgürlüğü 
için) mücadele etmenin kapitalizme karşı 
mücadelenin ayrılmaz parçası olduğunu 
ortaya koydu.

Tıpkı burjuva ekonomi-politikçileri-
nin eserlerinden yararlanarak devrimci 
sonuçlar çıkaran ustası Marx gibi, Lenin 
de emperyalizm tahlilinde Avusturyalı bir 
sol sosyal-demokrat olan Rudolf Hilfer-
ding’in analizlerinden yararlandı; ancak 
bunları daha da ileri götürerek önemli si-
yasi sonuçlar çıkardı. Lenin’in emperya-
lizm tahlilinin ana hatları şunlardır:

1) Metropollerde (zengin kapitalist 
ülkelerde) sermaye olağanüstü derecede 
yoğunlaşmakta ve tekelleşme belirleyici 
olmaktadır. Emperyalizm, tekelci kapita-
lizmdir.

2) Bu tekelleşme sürecinde banka 
(finans) sermayesi ve sanayi sermayesi 
bütünleşmekte, bu bütünleşmede banka 
sermayesi etkin ve belirleyici rol oyna-
maktadır.

3) Mal (meta) ihracına dayanan eski sö-
mürgecilikten farklı olarak emperyalizm 
sermaye ihracına, az gelişmiş ülkelere 
kapitalist yatırımlar yaparak kârlarını artır

ma yoluna gitmektedir.
4) Tekeller devletle de bütünleşmek-

te, baskıcı-militarist aygıt daha da pekiş-
mektedir. Amaç sömürgeleri silah zoruyla 
baskı altında tutmak ve ülke içinde işçi 
hareketine karşı burjuva devleti koru-
maktır. Bu anlamda tekeller demokrasi-
nin inkârıdır.

5) Bu askerileşme, burjuvazilerin 
dünyadaki pazarlardan pay koparma ar-
zusuyla birleştiğinde savaşlar kaçınılmaz 
olmaktadır. Emperyalizm savaş demektir.

6) Baskıyı ve savaşı körükleyen em-
peryalizm, kapitalizmin 18.yüzyılda 
sahip olduğu tüm demokratik ve ilerici 
potansiyellerini yitirdiği bir aşamadır ve 
bu anlamda can çekişen kapitalizmdir. Bu 
yönüyle de proleter devrimlerinin arifesi-
dir.

Emperyalizm ve 
Marksist Hareket

Lenin’in emperyalizm tahlili, kendi 
dönemindeki Marksistler tarafından net 
bir biçimde algılanmadı. Kendi ülkelerin-
deki kapitalizmin sömürgeler sayesinde 
ayakta durduğunu kavramayan bir kısım 
Avrupa’lı Marksist, Cezayir’in, Hindis-
tan’ın, Hindiçini’nin, Balkanların em-
peryalistlerce yağmalanması karşısında 
sessiz ve pasif kaldılar. Bu tehlikeli ka-
yıtsızlık, 1.Dünya Savaşı başladığında, 
otomatik olarak “diğer kapitalist ülkelere 
karşı kendi kapitalist hükümetini destek-
leme” şeklinde bir ihanete dönüştü ve bu 

politik facia, 2.Enternasyonal’in çökü-
şünü getirdi. Emperyalizm konusunda 
net olan Lenin ve Bolşevikler ise, Çar-
lık emperyalizminin Kafkasya, Polonya, 
Orta Asya, ve Ortadoğu halklarına karşı 
izlediği saldırgan ve baskıcı politikayı ba-
şından beri reddetmiş devrimciler olarak 
bu sınavdan alınlarının akıyla çıktılar ve 
emperyalist savaşı lanetleyen tek Mark-
sist parti oldular. 1917 Ekim Devrimi ile 
sağladıkları başarı, onların bu konudaki 
devrimci yaklaşımlarının tüm dünyada 
yaygınlık kazanmasını sağladı.

Bu dönemde, ihanet etmiş 2.Enter-
nasyonal’in önde gelen teorisyeni Karl 
Kautsky,  emperyalizmin “ilerici bir rol 
oynayabileceğini” iddia etmiştir. Ka-
utsky’ye göre tekelci kapitalizm olan em-
peryalizm, kapitalizmin üretimdeki anar-
şisini ortadan kaldırabilir, ona “planlı” bir 
karakter kazandırabilir ve emperyalizm 
dünya çapında bir “süper emperyalizm” 
olarak egemen olursa, kapitalizmin anar-
şik karakterini ortadan kaldırarak sos-
yalizme yumuşak ve sancısız bir geçiş 
sağlayabilir. Özünde 2.Enternasyonal’in 
emperyalizme verdiği tavizin ideolojik 
kılıfı olan bu “süper emperyalizm” teori-
sini, Lenin “süper saçmalık” olarak nite-
lendirmiştir.

Lenin’in Haklı Çıkan 
Öngörüleri: 
Ulusal Kurtuluş Savaşları
Lenin’in emperyalizm teorisinin en 

önemli politik sonucu, kapitalizme kar-
şı mücadele eden işçi sınıfının en büyük 
müttefikinin, emperyalizme karşı savaşan 
ezilen halklar olduğu gerçeğidir. Bu temel 
ilke etrafında kurulan Komünist Enter-
nasyonal (Komintern) o güne kadar sade-
ce Avrupa’da yaygınlık taşıyan Marksist 
düşünceyi tüm dünyaya yaymış, Marksist 
düşünce komünist partiler aracılığıyla 
Çin, Hindistan, Vietnam, Latin Amerika 
ve Balkanlarda muazzam bir atılım ger-
çekleştirmiştir. 20. Yüzyılda Çin’de Viet-
nam’da ve Latin Amerika’da gerçekleşen 
ulusal kurtuluş hareketleri kapitalizme 
büyük bir darbe vurmuş, dünyadaki tüm 
devrimci işçi hareketi bu hareketleri ka-
yıtsız şartsız desteklemiştir. Günümüz-
de de Filistin’de, Kürdistan’da, ve Latin 
Amerika’da emperyalizme ve sömürge-
ciliğe karşı yükselen devrimci halk hare-
ketleri, işçi sınıfının en önemli müttefiki 
olmaya devam etmektedir.

EĞİTİM DİZİSİ: XI

Emperyalizm; Kapitalizmin En Üst Aşaması
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Banka Sermayesi: 
Hayali “Para”
Lenin’in ikinci dahiyane tes-

piti, çağdaş kapitalizmde ban-
ka sermayesinin sahip olduğu 
belirleyici roldür. Günümüzde 
sanayi ve bilişim üretimi yapan 
en büyük şirketler dahi (General 
Motors, Microsoft, Exxon, ..vs) 
aslında sahibi dahi bilinmeyen 
dev finans yatırımcılarının mül-
kiyeti ve kontrolü altındadır. 
Finans sermayesinin “paradan 
para kazanma” alışkanlığı en 
son dünyayı sarsan emlak (mort-
gage) krizinde bir çılgınlık nok-
tasına varmıştır. Örneğin değeri 
100.000 dolar olan bir evin satışı 
etrafında borç, faiz, sigorta fonu, 
hedge fund (emeklilik fonları 
ile yatırım hissesi alınması) gibi 
karmaşık finansal tekniklerle 
1 milyon dolara yakın suni ve 
hayali bir para hareketi yaratıl-
mıştır. Dünyada şu anda borsa ve bu tür 
işlemlerle dolaşımda olan para miktarı, 
dünyadaki tüm metaların değerinin 10 
katından fazladır; doğaldır ki bu paranın 
maddi bir gerçekliği yoktur. Ancak bu 
hayali paraların ödemesi “hayali” değil 
“gerçek” olmakta, milyonlarca emekçi 
bunlarla borçlanmakta, şirketler batmak-
ta, insanlar işsiz kalmakta ve evlerinden 
atılmaktadır. İngiliz Kilisesinin lideri 
olan Canterbury başpiskoposu, “hayali 
para dolaşımı ve finans oligarşisinin ege-
menliğinin dünyayı tehdit ettiğini, tarihin 
Marx’ı haklı çıkardığını” söylemiştir. As-
lında başpiskoposunun teşekkür etmesi 
gereken kişi, bu belayı yıllar önce haber 
veren Lenin’dir!..

Militarist Polis Devleti
Günümüzde emperyalist devletler, si-

lahlanmaya ve askeri-istihbarat aygıtına 
trilyonlarca dolar harcamaktadır. Silaha 
harcanan paranın çok cüzi bir kısmı ile 
tüm Afrika’nın açlık sorununu çözmek 
mümkündür. 1968’de Vietnam savaşına 
karşı çıkan ABD’li ilericilerin sloganı 
hala hatırlardadır:” Vietnam’a attığımız 
bombaların parasıyla milyonlarca Viet-
nam’lının her birini yeni ve pırıl pırıl bir 
ev sahibi yapabilirdik!”. Tekellerin ka-
zandıkları muazzam kârlar, öte yandan 
devletin denetim ve baskı aygıtlarını daha 
da pekiştirmek için kullanılmaktadır. Uy-
dular, uzaydan bir insanın yakasındaki 
rozetin dahi resmini çekebilmekte, cep te-
lefonları ile herkesin konuşmaları ve yeri 
tespit edilmekte, bir saç kılından insanın 
kimliği anlaşılmakta, dünyadaki tüm mail 
trafiği ABD ve İngiltere’deki belli “mer-
kezlerde” (Echelon projesi) filtreden ge-
çirilerek olası saldırılar analiz edilmekte-
dir. Gerici yazar George Orwell’ın sözüm 
ona komünizmi eleştirmek için yazdığı 

“1984” eserindeki baskı devletini, bugün 
kapitalizm Orwell’ın öngörülerinin de 
ötesinde kurmuş durumdadır.

Yeni Kautsky’cilik: 
Globalizm Övgüsü
Emperyalizmin bu gerici ve yıkıcı 

karakterine rağmen, günümüzde kimi 
“düşünürler” emperyalizmi sorgulamak 
yerine onu “verili durum” ve “insanlığın 
doğal ortamı” olarak ele alıp, ilerici mü-
cadeleyi bu sözde “gerçeği” baz alarak 
yürütmeyi önermektedir. Negri’nin “İm-
paratorluk” adlı eseri ve yeni “globalizm” 
söylemleri bu mantığın ürünleridir. Buna 
göre (emperyalizm kelimesi yerine kulla-
nılan) globalizm halkları kaynaştırmakta, 
ortak tüketim ve demokrasi standartlarını 
yaygınlaştırmaktadır; bu yüzden de glo-
balizme, yani dünyanın tek ve büyük bir 
emperyalist pazar haline gelmesine karşı 
çıkmak yerine ondan demokrasi ve daha 
iyi tüketim koşulları için yararlanmak ge-
rekir.

Bu mantık yıllar önce emperyalizmin 
kuyrukçuluğunu yapan, ona “ilerici” nite-

likler atfeden Kautsky’ci mantı-
ğın günümüzdeki uzantılarıdır. 
Globalizm adı verilen şey, em-
peryalizmin yoz ve sığ tüketim 
kültürünün yaygınlaştırılması, 
dünyadaki onlarca halkın ulusal 
renklerindeki zenginliğin yok 
edilerek geri bir kozmopolitiz-
min (aslında Amerikanlaşmanın) 
egemen kılınması, ve dünyanın 
büyük bir AVM haline getiril-
mesinden başka bir şey değil-
dir. Globalizmin “demokrasiyi 
güçlendireceği” ise sadece libe-
ral bir palavradır. Irak, Suriye, 
Mısır ve Libya’da globalizmin 
getirdiği “demokrasi” herkesçe 
bilinmektedir.

Bu sözde “ilerici” düşünür-
ler, globalizmi “Marx zamanın-
da söz konusu olmayan yepyeni 
bir olgu” olarak ortaya koyup, 
bu gerekçeyle de geleneksel sı-
nıf mücadelesi söylemlerinin 

geçerli olamayacağını iddia etmekte-
dir. Bu tespit, cahillik değilse büyük bir 
yalandır. Marx, gerek “Manifesto”da, 
gerekse “Kapital”de, sermayenin ulus-
lararasılaşarak sınırları aştığını, ülke du-
varlarını yıktığını, ve dünyayı büyük bir 
pazara çevirdiğini defalarca belirtmiştir. 
Başka bir deyişle bugün globalizm de-
nen olgunun özü kapitalizmdir ve kapi-
talizmin bu yönde sahip olduğu güçlü 
dinamik,1800’lerden beri Marksizm tara-
fından bilinen ve ortaya konmuş bir olgu-
dur.

Çarpıtmanın ikinci adımı, “globa-
lizm”i kapitalizmden kopardıktan sonra, 
“klasik anti-kapitalist mücadele yakla-
şımlarını” yanı sınıf mücadelesini inkar 
ederek ya da ikinci plana iterek, “global 
sorunlar” adı altında ekoloji, kadın, etnik 
kimlikler meselesini sınıf mücadelesin-
den koparıp öne çıkarmaktır ki, bu çarpık 
yaklaşımların geçersizliğini önceki yazı-
larımızda geniş ölçüde ele almıştık. Bütün 
bu mücadeleler, önemli ve değerli olmak-
la birlikte sınıf mücadelesi ekseninde ele 
alınmak zorundadır. Öte yandan her anti-
kapitalist mücadele, taşıdığı uluslararası 
boyutun yanı sıra, yerel / ulusal planlarda 
da ciddiyetle ele alınmak durumundadır. 
Ulusal planda sınıf mücadeleleri önemini 
yitirmemiştir. Bu olgu da Lenin’in Em-
peryalizm teorisinin geçerliliğinin kabulü 
durumunda sınıf savaşımının devrimci 
stratejisinin gereğidir.

Lenin’in emperyalizm konusundaki 
teorik çalışması, günümüze koşullarına 
göre geliştirilmeye açık olmakla birlikte, 
temel yaklaşımları açısından geçerliliğini 
korumakta, tüm dünyada komünistlerin 
sağlam bir politik duruş sergilemesi için 
zorunlu olan teorik temellerden biri olma-
ya devam etmektedir.
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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

KIRŞEHİR
Merkez: Gül Kitabevi:  Lise Cad. Kaplan Apt. No: 21

Politika  Gazetesi’ni 
bulabileceğiniz adresler

Lenin’in emperyalizm te-
orisinin en önemli politik 
sonucu, kapitalizme karşı 
mücadele eden işçi sınıfının 
en büyük müttefikinin, em-
peryalizme karşı savaşan 
ezilen halklar olduğu ger-
çeğidir. 



q Ali Özenç ÇAĞLAR

“Her Seçimde Din, Kurum Olarak
Egemen Güçlerin Yanındadır...”

Tolstoy

Tarih öncesi yaşayan insanlar Tanrı’yı 
önce kendileri yarattı, sonra da Tanrı 
onları. İnsanlar yarattıkları tanrıya o 
kadar inandılar ki, o yarattıklarını tıpatıp 
kendilerine benzettiler. Elleri, ayakları 
olan, ağzı, burnu, kulakları olan, beyni 
olan ve beyni olduğu için de önce ken-
dileri kadar düşünen, sonra da mucizeler 
yaratan bir ilah mertebesine yükselttiler. 
Küçük adamlar, koca koca adamlar inan-
dılar buna.

Her şey bu kadarla da kalsa iyiydi, 
çaresizliklerinde sırtlarını dayamak, ona 
sığınmak için güçlü kuvvetli kıldılar. Yani 
tıpkı kendileri gibi kızan, ceza veren, taş 
yapan, hızını alamadığında cehennemde 
yakan, hem insanları hem hayvanları la-
netleyen kutsal bir varlık haline getirdiler. 
Önce domuz lanetlendi, “eti haram” den-
di; örneğin inek Hintlilere kutsal kılındı. 
Kadınlar lanetlendi ve yüzyıllarca ‘cadı’ 
diye ateşlerde yakıldılar. Yazdıkları ki-
taplarda, “indirilen vahilerde” kölelik bile 
savunuldu. Kuran’da bu gün bile –açın 
bakın- köleliğe karşı çıkılmamaktadır.

Dün bu Orta Çağ karanlığı ile mü-
cadele eden nice bilim adamı da bu 
lanetlenenler arasındadır: Galileo Galilei, 
(1564 – 1642) Nicolaus Copernicus, 
(1473 – 1543) papaz Giordano Bruno 
örneğinde olduğu gibi insanlar da vardı. 
Papaz Bruno ise Kilise tarafından aforoz 
edilerek yakılmıştır. Geçmişte işlenen 
bunca ilkelliğin, bağnazlığın üstünü 
örtmeye artık hiçbir teolog ve kilisenin 
gücü yetmez. 

Lev Tolstoy’un “İTİRAFLARIM” 
isimli çalışmasında işte bu konuyu kendi 
yaşam örneklerinden çıkarak derinleme-
sine irdelemiş. Okurken insanı şaşkına 

çeviren ise, o aynı ilkelliğin 
hala sürüyor olması. Baksa-
nıza, adamlar bir vahşinin 
bir askerin yüreğini çiğ çiğ 
yemesinden, IŞİD militanları-
nın yüzlerce gencecik insanı 
–kadın, çoluk çocuk demeden- 
çukurlara yatırıp üzerlerine 
kurşun yağdırmalarından, 
İsrail’in Birleşmiş Milletlere ait 
hastaneleri ve sığınma yerle-
rini dünyanın gözleri önünde 
bombalamalarından rahatsız 
olmazken, –hiç utanma arlanma 
duymadan- birileri çıkıp kadın-
ların ahlaksızlığından, kahkaha-
sından rahatsız olduklarını devlet 
televizyonlarında söyleyebiliyor-
lar. İşte bunlar o yüzlerce yıl önce 
insanları, hayvanları lanetleyip cadı 
avlarını sürdürenlerin soyundan 
gelenlerdir. Bunlar ki insan dahi 
olamazlar.

Bu noktada adı geçen kitapta Lev 
Tolstoy ne diyor: “(...) Ama yanlış nereden 
geliyordu, doğru nereden? Hem yalan, 
hem de gerçek gelenekteydi, o kutsal yazı-
larda. Hem yalan hem gerçek, kilise (cami) 
denen şeyden geliyordu. Ve böylece ister 
istemez bu kutsal kitap(ların) ve geleneğin 
incelenmesine koyuldum, şimdiye kadar 
öylesine tiksindiğim şeye yani.”

Bir başka yerde yazar mezhepler arası 
savrulmalardaki bağnazlığın geldiği nok-
taları anlatırken de şu ibret verici satırları 
yazmaktan kendini alıkoyamıyor: “(...) İki 
mezhep kendisinin hakikatin sahibi oldu-
ğuna, ötekininse aldandığına inanıyorsa, 
o zaman kardeşleri(!) hakikate döndürme 
isteğiyle vaaz edeceklerdir. Eğer hakikatin 
sahibi olduğunu iddia eden, o zaman kilise 
bu kitapları yakmak ve çocuklarını yanıl-
tan insanı uzaklaştırmak gereği duyar. 
Şimdi, inancı tekeline almış kilisenin görü-
şüne karşı, yanlış inancın ateşine tutulmuş 
bir tarikat müridi, hayatın en önemli eseri, 
olan inanç işinde, kilisenin oğullarını 
baştan çıkarıyorsa ne yapmalı? Kafasının 
kesilmesi, ya da hapishaneden başka bir 

şey 
yapılabilmiş midir ki? 

Aleksi Mihailoviç’in yönetiminde yakmış-
lardır (onu) kimilerini. Yani çağının en bü-
yük cezası verilmiştir. Zamanımızda da en 
büyük ceza verilmektedir. –işkence ya da- 
hücreye hapsedilmektedir.” (Lev Tolstoy/ 
İtiraflarım/ Akvaryum/ Dünya Klasikleri/ 
sayfa: 90, 91)

Lev Tolstoy, araştırmalarında dindar, 
koyu Katolik çevrede büyüdüğünü ve 
hatta ilk gençlik yıllarında da bu dini 
inançların etkisinde kaldığını, ancak 
yaşamdaki gerçekliklerle kiliselerdeki 
vaazlarda anlatılanların birbirine zıt şey-
ler olduğunu fark etmeye başladığında 
kopuş başlar. Teologların bile açıklamak-
ta zorlandıkları kitaplardaki o dinsel anla-
tıların çoğunun hiçbir zaman gerçekliğin 
ifadesi olmadığını kavrar. İnançlı iyi insan, 
Tanrıya inanan, yardımsever söylemlerin 
bir türlü kilise duvarlarını aşıp dışarıdaki 
insanlara ulaşmadığını görür. Gördüğü 
bir başka şey de kilisedekilerin, papaz-
ların, rahibelerin ayrıcalıklı durumlarıdır. 
Oysa onları koruyup kollayan Tanrı değil, 
elbirliğiyle oluşturdukları ve bin yıllardır 
korudukları kiliseler ve dini yardım ku

rumları, yani sistemdir. Bu gün bu sis-
tem emperyalizmle el ele yol almakta-
dır. Görüyorsunuz, bu gün ülkemizde 
de - hiçbir zaman dolmayacağını 
bildikleri halde – okul yerine binlerce 
cami yapıldığını anlamak sanırım zor 

olmasa gerek. Bilinen şu ki, günümüzde 
bile onların sağladığı ranttan geçinen 
binlerce, -ne binlercesi- yüz binlerce 
türbanlı, cipli, yatlı, küçük küçük, büyük 
büyük gemileri olanlar vardır. Eğer bu 
gün Erdoğan alanlarda böylesine gırtlağı 
şişesiye kadar bağırıp çağırıyorsa, ona 
buna hakaretler yağdırıyorsa, “alevi, 
sünni” diye 76 milyonu ötekileştiriyorsa 
hiçte boşuna değildir. Çünkü kaybetmek 
onun ve ondan nemalanan çevresi için 
bir felakettir.

Jean Paul Sartre’nin o meşhur sözü-
nü burada bir kez daha anmak istiyorum. 
Filozof şöyle diyor: “Ezilenlerin arasında 
din adamlarını göremezsiniz. Din adamları 
ezen sınıfların asalağıdır.” Ancak gel de 
bunu bizim zavallılara, -yağmacılara- 
inandır. O nedenledir ki yazının girişini 
bugünkü güncelden çıkarak böyle 
koydum:

Tolstoy, “Her Seçimde Din, Kurum Ola-
rak Egemen Güçlerin Yanındadır...” boşuna 
dememiş...

*  İtiraflarım/ Lev Tolstoy/ Dünya 
Klasiklerinden
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